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مهــوِرّية  العيَّــُة! الجـُ
شاءوا،  كما  يتحدثون  اجلزائريني  سمعت  كلما   
السوداني  والشاعر  املترجم  قاله  ما  تذكرت 
الدكتور عبد الرحمن جيلي، الذي بقي حاضرا 
يف البال، وسيظل شامخا بحكمته ونكثته. كان - 
رحمه اهلل - أستاذا بقسم األدب العربي بجامعة 
التي  الكبيرة  األسماء  من  جيل  رفقة  اجلزائر، 
إلى  جاء  غدا.  ترميمها  يتعذر  فجوات  تركت 
البلد هاربا من حكم الرئيس جعفر النميري، مع 
العودة إلى بلده. قرأ علّي الرسالة  أنه دعاه إلى 
يف بيته، بحضور اإلعالمي عبد العزيز بوباكير، 
أن  اللعني  »يريد  يردد:  وهو  الضحك  يف  وغرق 
يشنقني بهذه الدعوة«. لم يرجع إلى اخلرطوم، 

وفضل املنفى على التعذيب.

05
قسنطينة

َفوضــى تـَوزيِع الِميـاه 
ُتخــرُج سّكـاَن »ابــن 
ــارِع باديـس« إلـى الشَّ

06
بجاية

أزمـُة َحليـِب األكيـــاِس 
تعوُد ُمجدًدا إلى الَواجهِة

08
 األغواط

َساِئقـو الّنقــِل الَجماعـيِّ 
ـون إثـَر ِحـرماِنهم  َيحتجُّ
ِمنــحــَة  الَمليـــــون!

02
ُه وَعاِئلَته َضحّيُة  قال إنَّ

َتصفيِة حَساباٍت 
عيد ُبوتفِليقة أَحالِني  َهامل: السَّ

على التَّقاُعد عبَر الَهاتف!
 دافع املدير العام األسبق لألمن 

الوطني عبد الغني هامل، 
عن نفسه، أمس األربعاء، 

أمام القاضي مبجلس قضاء 
اجلزائر، قائال إنه وعائلته 

عانوا من معاملة القائد األسبق 
للدرك الوطني غالي بلقصير.  

كما أفاد بأن شقيق ومستشار 
الرئيس السابق السعيد 

بوتفليقة أخبره بإحالته على 
التقاعد عبر الهاتف.

اِن ِغليـزان يـوَم الّنحـِر! اِن ِغليـزان يـوَم الّنحـِر!َجاِئــحُة ُكـوروَنا َتغَتـاُل أفـراَح سكـّ َجاِئــحُة ُكـوروَنا َتغَتـاُل أفـراَح سكـّ
»يا فرحًة لم َتكتِمْل«. . هكذا يستقبل الغليزانيون عيد األضحى املبارك هذه السنة. وعلى غير العادة، تتخوف العائالت من أن تتحول فرحة العيد إلى حزن وألم وفقدان لألحباب 

واألهل واألصدقاء يف ظل االنتشار الرهيب للجائحة، التي باعدت بني العائالت وجعلت األفراح مناسبة للخوف والترّدد من ممارسة طقوس دينية طاملا قّدسها املسلمون!

ينّيــــة 09 الدِّ الشعائــِر  الَهّشــُة َمحــــرومٌة مـن مُمارسـِة  الِفئــــاُت 

0303

د. الســـعيــد  بـوطــاجيـــن 	أقــــالم15

ط للُمتوسِّ ماِلّية  الشَّ َفة  الضِّ اِه  باتِّ رَية  السِّ الِهجرِة  َقوافِل  ِق  َتدفُّ َوتيرِة  ارِتفاُع 

َحنطابلي:َحنطابلي:
 الّشعوُر باليأِس وانِسداُد  الّشعوُر باليأِس وانِسداُد 

األُفِق يف اجَلزائِر رفَعا األُفِق يف اجَلزائِر رفَعا 
َوتــــيَوتــــيرَة »احلــــرقة«.رَة »احلــــرقة«.

ا. َغمــري: الُبدَّ من اسِتحَداث مكاِتَب استَشاريٍة لدراَسِة ِميكانيزَمات إنَشاء امُلؤّسساِت وطِنّيً

   ُبــوســاســــي:     ُبــوســاســــي:  
َقــوارٌب َعـــِديـــَدٌة َغّيرت َقــوارٌب َعـــِديـــَدٌة َغّيرت 

يِد إلى  يِد إلى نشاَطها من الصَّ نشاَطها من الصَّ
َتنظيِم رحـالِت »احَلرقة«! َتنظيِم رحـالِت »احَلرقة«! 

   َبـــــــــن وادن:    َبـــــــــن وادن: 
ــَط  حـالُت اأَلِخيرُة ُخطِّ ــَط الرَّ حـالُت اأَلِخيرُة ُخطِّ الرَّ
إلنــجاِح ُوصـــوِلها بــأَمــاٍن إلنــجاِح ُوصـــوِلها بــأَمــاٍن 

إلــــــــى  إســـباِنيــــــا! إلــــــــى  إســـباِنيــــــا! 

  َحــّراقــةَحــّراقــة.. .. 
!!َكفـُنهم بحـٌر وَجاِئـحةَكفـُنهم بحـٌر وَجاِئـحة
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أخبار السياسة
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قال إنَُّه وَعاِئلَته َضحّيُة َتصفيِة حَساباٍت 

عيد ُبوتفِليقة أَحالِني على  َهامل: السَّ
التَّقاُعد عبَر الَهاتف!

أمينة شابوني

العام  املدير  هامل  الغني  عبد   دافع 
نفسه،  عن  الوطني  لألمن  األسبق 
مبجلس  القاضي  أمام  األربعاء،  أمس 
عانوا  وعائلته  إنه  قائال  اجلزائر،  قضاء 
القائد األسبق للدرك الوطني  من معاملة 
غالي بلقصير أكثر مما عانوه من اإلرهاب. 
وأوضح املتهم - يف السياق ذاته - قائاًل: 
وصراعات  حسابات  تصفية  ضحية  »أنا 
أجنحة لم أكن طرًفا فيها، سيرتي الذاتية 
دوله  رجل  كوني  األطراف  بعض  تربك 
صاحب 45 سنة خدمة ونلت ثقة اجلميع 
املتحدث  وعقب  األصعدة«  كل  على 
ذاته، بقوله: »اليوم أنا يف السجن نتيجة 
يف  املوجودون  أوالدي  مفبرك،  ملف 
السجن مرضى؛ اثنان يعانون الربو وواحد 

معاق«.
وعائلته  مواجهته  املتهم  أكد  كما 
وكيل  طرف  من  واسعة  لتهكمات 
وواصل:   - قوله  حّد  على   - اجلمهورية 
اإلجابة  من  متنعنا  كانت  »القاضية 
بالتفصيل لدرجة أّنها كانت تقول أجيبوا 

بنعم أو ال فقط.
أّن  ذاته،  السياق  يف  هامل،  وأكد 
على  موضًحا:   كثيًرا،  تأذت  قد  عائلته 
مستوى التحقيق أمضيت 9 أشهر ليستمع 
ونصف  ساعة  ملدة  التحقيق  قاضي  لي 
الساعة فقط، كما علمت يوم احملاكمة أّني 
أحوز وأسرتي على 168 حساًبا بنكًيا. أّما 
باحملكمة العليا، فقد أضافوا لي وألوالدي 
الواقع  عن  بعيد  وهذا  استفادة  قرار   25
والتشهير  التضخيم  مبدأ  اعتمدوا  بل 
على  بحثنا  ولو  هامل،  ألسرة  واإلساءة 
فجرتها  محضة  سياسية  فهي  األسباب 

مراوغات سياسوية وأطماع«.
مني  »طلبت  يقول:  أضاف  كما 
لكني  خطيرة  أمورا   - وقتها   - العصابة 
وبعد  حالًيا،  الثمن  وأدفع  رفضت 
الفساد  عن  اإلعالم  لوسائل  تصريحي 
واحلملة  مهاجمتي  بداية  شرارة  كانت 
وزوجتي  أوالدي  وعلى  علي  الشرسة 
وحتى إخوتي وأصهاري وكل من ينتمي 
التقاعد  على  أحيلوا  هامل  عائلة  إلى 

ومنهم من تويف ومنهم من مرض واألسرة 
البالد  لبقاء  موقفي  ثمن  دفعت  الكبيرة 
أي  تعانه  لم  ما  عانت  أسرتي  واقفة، 
أسرة منذ االستقالل، سيدي القاضي أنا 
أصبح  ولم  زاوية  وبيتنا  شريفة  أسرة  من 
أسرة  ابن  أنا  بل  ثروة  لتكوين  عسكرًيا 
إقحام  سبب  أعرف  وال  احلال،  ميسورة 
سيدي  أجيبكم  لكن  امللف  يف  أوالدي 
بلقصير  أّن بعض اجلهات منهم  القاضي 

ومن معه تعمدوا إقحام أوالدي.
قدمت  لقد  يقول:   هامل،  وواصل 
الشرطة  قطاع  وطورت  للدولة  الكثير 
تقلدت  »األفريبول«، كما  كانت  وآخرها 
لي  خلق  الذي  األمر  عليا،  مناصب 
املديرية  عهدي،  ففي  كثيرين؛  أعداء 
مرجعية  كانت  الوطني  لألمن  العامة 
تدريسها،  األوروبية يف  املدارس  تعتمدها 
والدرك  اجلزائرية  الشرطة  اكتسبت  كما 
واحلرس اجلمهوري مهارات عالية بعد أن 
كنت أسهر على هذه األجهزة التي كنت 
على رأسها، كما رفضت مناصب أخرى 
ألسباب سياسية، فأنا أحمل يف حقيبتي 
املعرفية العديد من الشهادات واستثمرت 
قدراتي فكرًيا ولم تكن تهمني املادة واملال 

أبًدا.
ونفى اللواء السابق كل التهم املوجهة 
إليه من قبل القاضي، من تبيض األموال 
والثروة التي كونها واألموال غير املشروعة. 
رد  العقارية،  املمتلكات  يخص  وفيما 
اجلير  بير  يف  سكن  اشتريت  هامل:  
وزير  املوافقة  وأعطاني  حيدرة  يف  وسكن 
الداخلية دحو ولد قابلية وكان عبارة عن 

سكن وظيفي أربعة غرف.
إّنه حتى تقييم  القاضي:  قيل  ليرد 
لتتمكن من  زوروه  مساحة سكن حيدرة 
 68 بـ  املقدر  رمزي  بثمن  البيت  شراء 
مليون سنتيم . فأجاب هامل:  منصبي 
ال يسمح لي أن أتصرف هكذا، كما أني 

لم أدخل بتاًتا للشقة.
كما تابع القاضي يسأل:  وماذا عن 
قطعة األرض يف سطاوالي  ليجيب هامل 
أتذكرها  لم  سنة   20 عندها  القطعة   :
التي  املمتلكات  أرها  يف حني حدد  ولم 

باسمه بـقوله : »لدينا قطعة أرض واحدة 
وأردنا  احملاضر  ذكرت  كما  ثالثة،  وليس 

استغاللها لبناء مسكن لألسرة. 
الرئيس  وأخ  ملستشار  بالعودة  أما 
يقول:   السابق  اللواء  فكشف  السابق، 
على  وأحالني  يحبني  ال  بوتفليقة  سعيد 
دستورية،  غير  بصفة  بالهاتف  التقاعد 
وقد  مريضا  كان   - آنذاك   - الرئيس  ألّن 
اتصلت بالسعيد لالستفسار فقال لي قّدم 

طعن.

زوجة هامل : أنا خنساء الجزائر ما 
زلت أرثي زوجي وأوالدي

مبجلس  القاضي  أمس،   واجه، 
لألمن  األسبق  العام  املديَر  اجلزائر  قضاء 

الوطني عبد الغني هامل وعائلته.
وخالل دفاع أفراد العائلة عن أنفسهم 
قالت زوجة هامل:  أنا خنساء اجلزائر ما 
يف  سندي  وأوالدي  زوجي  أرثي  زلت 
ابنتي،  رفقة  وحيدة  تركوني  احلياة، 
وعوض أن ينعتوني مبادام دليلة على مواقع 
التواصل االجتماعي كان األجدر تفهم أم 
وزوجة زجت أسرتها بالكامل يف السجن 

عشية عيد االستقالل.

  أميار هامل : أنا تاجر وفالح ولدي 
شركة نقل 

هامل  أميار  هامل  اللواء  ابن   نفى 
سؤال  عن  رده  ويف  إليه.  املوجهة  التهم 
يحوزها،  التي  املمتلكات  بخصوص 
للنقل  ولديه شركة  تاجرا  يعمل  أّنه  أكد 
نشاطا  ميارس  أّنه  كما  بنزين،  ومحطة 
فالحيا يتمثل يف تربية املواشي والزراعة.

التي  بوهران  مسرغني  أرض  وبشان 
أّنه  أكد  مربع،  متر   3600 مساحتها 
 ،2007 عام  دينار  مليون  بـ3  اشتراها 
وقال: شقة وهران هي عبارة عن غرفتني 
اشتريتها بـ160 مليون سنتيم، وشقة عني 
تاغورايت تيبازة اشتريتها بـ18 مليون دينار 
بوشاوي  فيال  أشطر،  عبر  نقًدا  ودفعتها 
ومزرعة  دينار،  مليون   38 مبلغها  كان 
حاسي بونيف أربي فيها املواشي، وراتبي 

الشهري 70 مليون سنتيم.

عبر منصة وزارة العدل الّرقية
كاوى  األرضيُة اإللكتروِنّيُة لَتقديِم الشَّ

والَعرائِض َتدخُل حيَِّز الِخدَمة 
بتقدمي  اخلاصة  العدل  لوزارة  اجلديدة  اإللكترونية  األرضية  أمس،   دخلت، 

املواطنني شكاواهم وعرائضهم عن ُبعد، حّيز اخلدمة.
برنو،  العدالة، كمال  لعصرنة  العام  املدير  التي قدمها  التوضيحات  وحسب 
فيمكن لكل شخص طبيعي ومعنوي ) كاإلدارات واملؤسسات الشركات اخلاصة 

واجلمعيات( تقدمي شكوى أو عريضة أمام النيابة إلكترونًيا.
ويتم هذا عبر خطوات أولها الولوج إلى أرضية النيابة اإللكترونية املخصصة 
لهذا الغرض، واملتاحة عبر البوابة اإللكترونية لوزارة العدل.، بعد ذلك يتم النقر 
على خانة تسجيل شكوى، وملء استمارة تسجيل شكوى أو عريضة، مبجموعة 
كاملة،  العريضة  أو  الشكوى  صاحب  بهوية  اخلاصة  الشخصية  املعلومات  من 
وعنوان إقامته، ورقم هاتفه احملمول، وكذا حتديد نوع شكواه أو عريضته وإدخال 
النيابة،  ممثل  إلى  آلية  بصفة  العريضة  أو  الشكوى  هذه  حتويل  ويتم  مضمونها. 
التخاذ  القضائي،  باملجلس  العام  النائب  أو  باحملكمة  اجلمهورية  وكيل  سواًء 
اإلجراء املناسب. وبعد تصـرف ممثل النيابة يف الشكوى، يتم إعالم املعني مبآلها 
واإلجراءات املتخذة أو املطلوب اتخاذها، وذلك عبر أرضية النيابة اإللكترونية، 

وكذا عبر رسالة نصية قصيرة “SMS” أو بريده اإللكتروني.
خالد دحماني

الَمساجد  ستتكفل  بالعملية
بلمهِدي َيكِشُف عن َمشروِع َتوزيِع 

األَضاِحي على الُمحتاِجين
أعلن وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي عن وجود مشروع توزيع 
واحدة،  يد  املواطنني  أن  مبرزا  املساجد،  عبر  الوطن  واليات  كل  يف  األضحية 
متنع  التي  الكمامات  وارتداء  االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  ضرورة  على  مشددا 

انتشار العدوى.
أكد، أمس، وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي، أمس مبناسبة 
انطالق قافلة األخوة والتضامن، أن مشروع توزيع األضحية موجود يف كل واليات 
الوطن وعبر مساجدنا، كاشفا عن توفر أكثر من 200 أضحية يف العاصمة ستوزع 
التطوعي  العمل  يف  يساهم  كذلك  املدني  املجتمع  وأن  خاصة  احملتاجني،  على 

اخليري، مشيرا إلى أنها خصلة طيبة يف املواطنني.
التدابير  التهاون يف  وعدم  واحليطة  احلذر  توخي  ينبغي  أنه  بلمهدي  وأوضح 
الصحية خالل يومي عيد األضحى، خاصة وأن أكبر شيء نحمله وندعمه هو 
شعار أضحية بال عدوى، مشددا على ضرورة االلتزام بالتباعد االجتماعي وارتداء 
الكمامات التي متنع انتشار العدوى، مراهنا على أن اجلزائر ستخرج من هذا احلجر 
الصحي وستعود إلى احلياة الطبيعية بحرص والتزام املواطن، داعيا املواطنني الذين 

يسر اهلل لهم اقتناء أضحية العيد أن ال ينسوا إخوانهم املتضررين.
أحمد بوكليوة

قالت إن التعايش مع الوباء حتمية ال مفّر منها
»ِحمس« تدُعو إلى َفتِح الَمساجِد بصفٍة َتدريجّيٍة 
أعرب حزب حركة مجتمع السلم عن رأيه اجتاه قضية غلق املساجد، داعيا 
إلى فتحها بصفة تدريجية وفق شروط وضوابط صارمة، معتبرا العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية مع استمرار اجلائحة أمر ال مفر منه، رادا سبب األزمة النفطية 
الرؤية االستشرافية، مشددا على ضرورة  إلى غياب  الراهن  االقتصادي  والوضع 
مجتمع  حركة  حزب  أمس،  دعا،  جديدة.   واقتصادية  سياسية  رؤية  صياغة 
والضوابط  الشروط  تدريجية وفق  املساجد، بصفة  فتح  إلى  له،  بيان  السلم، يف 
وشركاء  املختصة  اجلهات  مع  وتشاور  تكون محل حوار  أن  ينبغي  التي  الصارمة 
القطاع، مبا يحفظ الدين من التعطيل والنفس من الهالك، معتبرا العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية مع استمرار اجلائحة أصبح أمرا ال مفر منه، وهو ما قررت قطاعات 
حساسة كالتربية والتعليم العالي جتاوزه يف قادم األيام، مثمنا اإلجراءات املتخذة 
لصالح املؤسسات، وتعويض األفراد املتضررين من جائحة كورونا، وكذا التكفل 
بالسلك الطبي وحمايته. واعتبرت حمس الوضع االقتصادي الراهن نتاجا لألزمة 
النفطية الناجمة عن غياب الرؤية املستقبلية والتي قد تؤدي إلى أزمة مالية وسيولة 
نقدية أكثر خطورة من التي نراها هذه األيام من خالل الطوابير أمام مراكز البريد، 
السياسي  االنتقال  لرؤية  توافقية  صياغة  سانح الستعجال  وضع  أنه  موضحة 
راهن  واألمنية يف ظل  االجتماعية  االنهيارات  البالد  الذي يجنب  واالقتصادي 
على  احلزب  الدستور، شدد  تعديل  مسألة  وبخصوص  متحرك.  وعاملي  إقليمي 
ضرورة فتح حوار سياسي جاد لصياغة وثيقة دستورية يف إطار توافقي وإصالحي، 
وذلك الستيعاب مقترحات الطبقة السياسية واملجتمعية والشخصيات الوطنية، 

والتي وصلت إلى 2500 رسالة ردٍّ على مسّودة التعديل الدستوري.
رئيسها مقري  أن  للحركة  الوطني  التنفيذي  املكتب  أكد  ومن جهة أخرى، 
عقالنية  مراجعة  إلى   - بذلك   - داعيا  املنزلي،  باحلجر  وهو  للشفاء  يتماثل 
يحفظ  مبا  الصحي،  احلجر  إجراءات  والسيما  اجلائحة  مع  للتعامل  إستراتيجية 
صحة املواطنني ويوفر فرصا أكثر مالئمة لضمان العيش الكرمي بتوفير مستلزمات 
مواجهة الوباء والصرامة يف تطبيق اإلجراءات وحتمل مسؤولية اإلخفاقات املسجلة 
أثناء األداء املركزي واحمللي.                                                              أ. ب

دافع عبد الغني هامل المدير العام األسبق لألمن الوطني عن نفسه، أمس األربعاء، أمام القاضي بمجلس قضاء الجزائر، قائال 
إنه وعائلته عانوا من معاملة القائد األسبق للدرك الوطني غالي بلقصير. كما أفاد بأن شقيق ومستشار الرئيس السابق السعيد 

بوتفليقة أحاله على التقاعد عبر الهاتف.



عمار قردود

نشاطها  »احلرقة«  قوارب  كثفت  فقد 
منذ بداية شهر جوان املاضي عبر مختلف 
هدوء  ذلك  يف  مستغلة  الوطن،  سواحل 
اإلبحار  وسهولة  الطقس  واعتدال  البحر 
تركيز  عن  فضاًل  الظروف،  هذه  مثل  يف 
إجراءات  تطبيق  على  األمن  مصالح 
»كورونا«،  جائحة  جراء  الصحي  احلجر 
لعمليات  الوطني  املركز  سجل  حيث 
احلراسة واإلنقاذ التابع للمصلحة الوطنية 
البحرية  القوات  لقيادة  السواحل  حلرس 
الواليات،،  عديد  عبر  وحداته،  إحباط 
غير  بطريقة  للهجرة  كثيرة  محاوالت 
األوروبية.  السواحل  باجتاه  شرعية 
وحدات  وأحبطت  إال  يوم  مير  يكاد  فال 
بها  هّم  »حرقة«  محاولة  السواحل  حرس 
مجموعة أشخاص، وقد مت تسجيل هجرة 
نحو 2378 جزائرًيا نحو أوروبا بني جانفي 
فإن  ذاته،  السياق  يف  املاضيني.  وجوان 
يف  الشرعية  غير  الهجرة  رحالت  عودة 
العالم  تسود  التي  الوبائية  الظروف  هذه 
ارتفاع  ظل  يف  خصوصًا  بريئة،  ليست 
سمحت  التي  األمنية  العمليات  عدد 

رحالت  تنظيم  شبكات  بتفكيك 
إلى  باإلضافة  آنفا،  ذكرنا  كما  »احلرقة« 
التواصل  لصفحات  الكثيف  النشاط 
املوت  لرحالت  تروج  التي  االجتماعي 

مبختلف األشكال.

 400 حراق يصلون السواحل 
اإلسبانية خالل 24 ساعة!

اإلعالم  وسائل  من  عدد   كشفت 
 El( »إلبايس«  جريدة  بينها  اإلسبانية، 
غير  مهاجر   418 وصول  عن   ،)País
قوارب  ُقصر على منت  بينهم  من  شرعي 
 24 أقل من  السواحل اإلسبانية يف  إلى 

 31 منت  على  املهاجرون  ووصل  ساعة. 
قاربًا صغيرًا تباعًا، قادمني من السواحل 
سواحل  على  ليحطوا  الغربية،  اجلزائرية 
جنوب  الواقعة  و«موريس«،  »أليكانتي« 
على  القوارب  ووصلت  إسبانيا.  شرقي 
ضمت  األولى  املجموعة  مجموعتني؛ 
املاضي  اجلمعة  يوم  وصلت  مهاجرًا   186
على منت 13 قاربًا ثم مجموعة ثانية مكونة 
من 232 مهاجرًا وصلت يوم السبت على 
منت 18 قاربًا، كان بينهم، 6 قصر. وذكر 
تلفزيون » القناة 7« احمللي يف »مورسيا« أن 
عدًدا كبيًرا من هؤالء املهاجرين جاؤوا من 

اجلزائر وأن بينهم نساء وأطفال. 
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، ضيقت مصالح األمن، منذ بداية 
شبكات  على  اخلناق  اجلاري،  الصيف 
كثفت  التي  »احلرقة«  رحالت  تنظيم 
تفشي  فرضها  مؤقتة  راحة  بعد  نشاطها 
أطاحت  حيث  البالد،  يف  »كورونا«  وباء 
وأجهضت  الواليات  عديد  يف  برؤوسها 
عمليات إبحار سرية كثيرة، كما فككت 
التقليدية.  القوارب  لصنع  سرية  ورشات 
البحث  بفرقة  الشرطة  قوات  متكنت  فقد 
غليزان  والية  يف   »BRI« والتدخل 
 5 توقيف  من  األسبوع،  هذا  خالل 
جماعة  تكوين  تهمة  عن  أشخاص 

حياة  وتعريض  املهاجرين  لتهريب  أشرار 
وسالمة األشخاص للخطر وكذا النصب 
واالحتيال. من جهة أخرى، متكنت فرقة 
الشرطة القضائية باألمن احلضري محمد 
توقيف  من  مؤخرا،  وهران،  يف  غريس 
تنظيم  يف  مختصة  إجرامية  مجموعة 
رحالت »احلرقة« تتكون من 5 أشخاص، 
الثالثة  بقي  فيما  منهم  اثنني  توقيف  مت 
تنشط  الشبكة  فرار،  حالة  يف  اآلخرين 
على مستوى منطقة رأس فالكون، حيث 
فيما  احلجم،  كبير  نزهة  قارب  حجز  مت 
باملنطقة  املساكن  إحدى  داخل  ضبط  مت 

كانوا  مجاورة،  واليات  من  أشخاص   10
األخرى  الضفة  نحو  سرا  اإلبحار  بصدد 
يوفر  كان  املتوسط،  األبيض  البحر  من 
قبل  اإليواء  الشبكة  عناصر  أحد  لهم 
اإلقالع يف رحلتهم غير الشرعية.  هذا، 
ومت حجز 4 قوارب تقليدية الصنع موجهة 
مبنطقة  الشرعية  غير  الهجرة  لشبكات 
وذلك  الطارف،  بوالية  الساحلية  الشط 
على خلفية تفكيك ورشة سرية مختصة 
يف هذا النشاط، موجودة بإسطبل بإحدى 
الغابات، وتوقيف شخصني يف الثالثينات 
من العمر تورطا يف هذه القضية.        ع.ق

ط  ماِلّية للُمتوسِّ َفة الشَّ جاِه الضِّ رَية باتِّ ارِتفاٌع في َوتيرِة َقوافِل الِهجرِة السِّ

ى البحَر والَجاِئَحة! َقواِرُب »الَحراقة« َتتحدَّ

، نشاطها  في أوجِّ
َمصالُح األمِن ُتضّيُق الخناَق على َشبكاِت َتنظيِم َرحالِت »الحرقة«

عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان عبد الحميد غمري:
الُبدَّ من اسِتحَداث مكاِتَب استَشاريٍة لدراَسِة 

ِميكانيزَمات إنَشاء الُمؤّسساِت وطِنيًّا
 يقول عبد احلميد غمري عضو الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
مسبوقة،  غير  سرية«  »هجرة  موجة  عن  معلومات  هناك  إن  الوطن«،  لـ«أخبار 
تنظمها قوارب من غرب البالد باجّتاه سواحل إسبانيا، مشيًرا بأصابع االتهام إلى 
جتار املوت الذين يقفون وراء تشجيع الشباب على ركوب البحر يف رحالت مجهولة 
العواقب مقابل مبالغ مالية هامة«. ودعا غمري إلى ضرورة »استحداث مكاتب 
استشارية » يف كل واليات الوطن لشرح »ميكانيزمات إنشاء مؤسسات الشباب 
التكوين«، مشدًدا - يف اإلطار نفس - على دور األخصائيني  وااللتحاق مبراكز 

االجتماعني وتعزيز تواصلهم باألسر لتوعية الشباب من مخاطر هذه الظاهرة.
وأشار غمري إلى أن أفضل احللول وأجنعها ملكافحة ظاهرة احلرقة هي العمل 
على تغيير تفكير الشباب يف احلرقة وتوفير له البدائل العملية وليس مجرد وعود. 
واالقتصاد  املنشود  التغيير  »غياب  عن  ناجمة  الهجرة  يف  الرغبة  عودة  معتبًرا أن 
املعطل وتفاقم غياب التوازن االجتماعي بسب األزمة الصحية«.  وأوضح غمري 
عن  وعاطلون  وممرضون  أطباء  هناك  املطاطي(،  )القارب  »البوطي«  منت  على  أنه 
العمل وأفراد عائالت بأكملها، مشدًدا على أن »احلرقة« ال تقتصر على العاطلني 
 ،« والكرامة  احلرية  ويريدون  العيش،  »يريدون  أنهم  ويضيف  فقط.  العمل  عن 
مستدرًكا بالقول: »لكن لألسف رمبا يحققون العيش يف أوروبا لكن دون حرية، 
ألنهم يتخّفون، هرًبا من مصالح األمن، وبال كرامة ألنهم يعيشون الذل واملهانة 
والكثير منهم يعرف ذلك ولكنه ُيكابر ويف النهاية ال يحقق ما يريده«.       ع.ق

الخبير في علم النفس االجتماعي محمد بوساسي :
 َقوارٌب َعِديَدٌة َغّيرت نشاَطها من 

يِد إلى َتنظيِم رحالِت »الَحرقة«!  الصَّ
 -أما اخلبير يف علم النفس االجتماعي محمد بوساسي، فقد كشف لــ«أخبار 
الوطن« أن »األوضاع االجتماعية واملعيشية املزرية التي يعيشها معظم اجلزائريني 
يف السنوات األخيرة والتدهور احلاد يف قدرتهم الشرائية جراء انهيار قيمة الدينار 
لتزيدها أزمة كورونا تفاقًما، والتي خلّفت أضراًرا بالغة خاصة على بعض األنشطة 
كالصيد البحري، دفع عدًدا كبيًرا من أصحاب القوارب إلى تغيير طبيعة أنشطتهم 
مضطرين بالعمل يف مجال تهريب البشر يف ظل الطلب املتزايد على الرحالت غير 
الشرعية، ولهذا الحظنا تزايد قوافل احلرقة يف اآلونة األخيرة بالتزامن مع حلول 
فصل الصيف،كما استغل احلراقة انشغال القوات األمنية التي ركزت جهدها يف 
مقاومة انتشار الوباء يف البالد، واشتروا مراكب من الصيادين لتنظيم رحالتهم«.
وتابع بوساسي يقول: إّنه »يف 2009، صادق املجلس الشعبي الوطني على 
قانون يجّرم الهجرة غير الشرعية ويعاقب أصحابها بالسجن ستة أشهر املهاجرين 
الذين يتم توقيفهم، وخمس سنوات الذين يساعدونهم يف ذلك، لكن هذا القانون 
الذي أصدرته الدولة ملكافحة احلرقة غير مجٍد؛ فهو ال يخيف احلراقة، بل بات 
وال  السّرية،  الهجرة  عبر  يغامر  الذي  الفًتا، فالشاب  الرحالت  هذه  وتيرة  تزايد 

يدري إن كان سينجو أو ميوت يف البحر، ال يخيفه القانون الردعي«.
وأفاد بوساسي بأّن »دافع الكثير من احلراقة للهجرة من اجلزائر إلى أوروبا ليس 
التقليد  بالسياسة، بل اجتماعي بحت يقوم على  أية عالقة  له  اقتصاديًا وليس 

األعمى والسير على خطى من جنحوا يف بلوغ األراضي األوروبية ».
تهريب  شبكات  عائدات  »ُتقّدر  أوروبية  مؤسسات  أن  بوساسي  كشف  و 
يورو  مليار  خمسة  بنحو  املتوسط،  األبيض  البحر  سواحل  مياه  عبر  املهاجرين 
كطريق  جاذبيتها  وإسبانيا  إيطاليا  سواحل  تستعيد  أن  خبراء  ويخشى  سنويًا، 

للهجرة غير الشرعية، مع مؤشرات انحسار اجلائحة وحتسن أحوال الطقس«.
ع.ق

الخبير في علم االجتماع يوسف حنطابلي:
الّشعوُر باليأِس وانِسداُد األُفِق في 
الَجزائِر رفَع َوتيرَة »الحرقة«

 يرى اخلبير يف علم االجتماع الدكتور يوسف حنطابلي، يف تصريح لــ«أخبار 
رفع من  وانسداد اآلفاق يف اجلزائر  والقنوط  باليأس  الشباب  أّن »شعور  الوطن«، 
احلراك  أن  إلى  مشيًرا   ،« األخرى  الضفة  نحو  مخيف  بشكل  »احلرقة«،  وتيرة 
تقليص  يف   ،2019 فيفري   22 يف  انطالقته  منذ  كبير،  بشكل  ساهم  الشعبي 
مت  أنه  حيث  نسبي،  بشكل  كان  وإن  النظاميني  غير  اجلزائريني  املهاجرين  عدد 
تسجيل عدة حاالت حرقة نحو أوروبا يف عز احلراك«. لكن-يضيف حنطابلي- 
ذلك »ال يعني أن احلراك كبح فرامل الهجرة نحو أوروبا وربط عودة احلرقة باحلالة 
األوضاع  سارت  كلما  وأنه  خصوًصا،  والشباب  عموًما  للجزائريني  النفسية 
تراجعا  سجلنا  كلما  التحسن  نحو  بالبالد  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
يف قوافل احلرقة والعكس صحيح«. واعتبر حنطابلي عودة احلرقة يف هذا التوقيت 
باألمر العادي واملألوف، »ألن الصيف هو أحسن فترة للهجرة غير الشرعية تفادًيا 
ملخاطر اإلبحار خالل الفصول األخرى، وبالتالي فإن األمر ال يعدو أن يكون مجرد 
من  تختلف  والتي  ودوافعها  أسبابها  النظر عن  بغض  احلرقة  لرحالت  استئناف 

شخص إلى آخر دون إنكار أن هناك أسباب سياسية وراء هذه الظاهرة«.
بـ«الوضع  الشرعية  غير  الهجرة  عمليات  من  األخيرة  املوجة  وربط حنطابلي 
االقتصادي املتردي للغاية، فضاًل عن األزمة الصحية احلادة التي فاقمت من تأزم 

أوضاعهم االجتماعية«.                                                                ع.ق

بالسويد  واملغترب  والناشط  اإلعالمي  أما 
تصريحه  يف  فيعتقد  وادن،  بن  رمضان  رياض 
أن  على  يتحدثون  »الذين  الوطن« أن  لــ«أخبار 
أو  واهمون  هم  يحدث،  عما  غافلة  السلطات 
حتى  قرأنا  فقد  الوضع،  حلقيقة  مدركني  غير 
تتم  كيف  السواحل؟  حراس  أين  يتساءل  من 
ألعداد  شرعية  غير  هجرة  عملية  سهولة  بكل 
غير  »احلقيقة  مضيًفا  أحد؟«.  علم  دون  هائلة 
ذلك بتاًتا، فال ميكن يف أي حال من األحوال 
أن تتم هجرة غير شرعية عبر البحر دون أن تكون 
فيه مساعدة أو بعلم طرف من األطراف، سواء 
ويِف هذه  املقابلة  أو من اجلهة  اجلزائر  من جهة 
»يف  مضيفا:  اإلسبانية،  احلدود  حراس  احلالة 
اعتقادي الشخصي، بارونات تهريب البشر، أو 
املتاجرون بالبشر هم على تواصل فيما بينهم، 
وفق  ويتحركون  بينهم،  تواصل  عملية  هناك 
حتى  دقيقة  جد  مواقيت  ويِف  مدروسة  خطط 
أننا  على  النظر  بغض  وهذا  العملية،  تنجح 

نعيش جائحة كورونا أم ال«.
هذه  إسبانيا  عانته  ملا  نظرا  أنه  مضيفا 
السابقة،  االقتصادية  األزمة  إلى  إضافة  السنة 
كورونا  فيروس  مع  فقط  ليس  ومعاناتها 
مع  كذلك  وإمنا  واجهتها،  التي  والصعوبات 
العديد  وفساد  السنة  هذه  يف  الفالحي  املوسم 
من منتجاتها الفالحية )كمصدر أساسي لباقي 
أوروبا( بسبب نقص اليد العاملة، واليد العاملة 
والفالحون  املزارعون  بها  يستعني  التي  عموما 
هي من »احلراڤة« الذين يصلون إسبانيا خاصة 
من دول جنوب البحر وخاصة من إفريقيا، قائال 
أنه ال يستبعد بأن تكون عملية الهجرة األخيرة 
جاءت وفق خطة سهلت فيها إسبانيا وصولهم 
بأمان وعدم اعتراضهم يف البحر، كما أن الفائدة 
األخرى هي املساعدات التي ستتلقاها إسبانيا 
احتضان  يخص  فيما  األوروبي  االحتاد  من 

الالجئني.
ع.ق

 في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإجالء عشرات اآلالف من الجزائريين في الخارج، الذين طالبوا بإجالئهم ألرض 
الوطن، هناك عملية »هروب عكسية« من الجزائر نحو الخارج وفي عز أزمة »كورونا«، أبطالها شباب وأحيانا 
شياب ذكوًرا وإناًثا، حيث عادت ظاهرة الحرقة أو الهجرة السرية مجدًدا لتأخذ أبعاًدا ومنعرجات خطيرة؛ فقوارب 
الموت التي ارتفعت وتيرتها في اآلونة األخيرة أخذت منحى تصاعدًيا بالرغم من جائحة »كورونا«، التي بسطت 
أذرعها عبر كل دول العالم، ولم يبدد انتشار الجائحة حلم الهجرة بل زاد الشباب الجزائري الذي يعاني التهميش 

وفقدان الثقة في الطبقة السياسية التي لم تجد له حلواًل لبطالته، ليستيقظ الجزائريون يومًيا على أخبار اعتراض أو 
غرق أو وصول مهاجرين إلى السواحل األوروبية.

اإلعالمي والناشط المغترب في السويد رياض رمضان بن وادن :
حالُت اأَلخيرُة جاَءت ِوفَق خّطٍة لَتسهيِل  الرَّ

ُوصوِل الحراقة إلى إسَباْنيا

اإلعالمي والمهتم بظاهرة الحرقة 
رابح رحموني:

 الّذيَن َنووا الِهجرَة 
كاُنوا َقد هاجُروا َنفِسًيا 
لَب  لحظَة َقّدموا الطَّ

بظاهرة  املهتم  اإلعالمي  قال 
تصريح  يف  رحموني،  رابح  احلرقة 
ممن  »اجلزائريني  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
نفسًيا  هاجروا  قد  كانوا  الهجرة  ينوون 
الوطن على  الطلب وهجروا  حلظة تقدمي 
على  حالهم  ويظل  الشعورى.  املستوى 
ينتظرون  سنوات  ظلوا  لو  حتى  هذا 
النتيجة  بالرحيل.فتكون  اإلشارة 
املاليني  فيه  بلد  يف  نعيش  أننا  الفعلية 
من املهاجرين يف نواياهم أو الذين رحلوا 
من هنا بأرواحهم بدون أبدانهم فتجدها 
تتحرك وسط اجلموع كأنها أبدان املوتى 
الذين فقدوا أرواحهم لم يبق لديهم إال 

احللم الباهت بالرحيل النهائي«.
ع.ق
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يف  كريكو،  الوزيرة  وأوضحت 
الوطنية  لإلذاعة  بها  أدلت  تصريحات 
يوم أمس األربعاء، أن دائرتها الوزارية 
النفسانيني  األطباء  إيفاد  قررت 
خلية   275 مستوى  على  املوجودين 
االستشفائية  للمؤسسات  جوارية 
األطباء  ملرافقة  الصحة  ومديريات 
منازلهم  عن  ابتعادهم  جراء  نفسيا 
منها  تقديرا  وذلك  أشهر،  طيلة 
»اجليش  يبذله  الذي  الكبير  للجهد 

األبيض«.. 
سيتم  أنه  إلى  املتحدثة  وأشارت 
فترات  خالل  األطباء  هؤالء  زيارة 
الراحة لالستماع إليهم واالطالع على 
انشغاالتهم، وذلك باملوازاة مع إطالق 
تطبيق إلكتروني حتت مسمى:«اجليش 
األبيض يستشير« يسمح ألفراد اجليش 
األخصائيني  مع  بالتواصل  األبيض 
حال  يف  نفسيا  ملرافقتهم  النفسانيني 
مباشرة  التواصل  على  قدرتهم  عدم 
على مستوى مواقع عملهم. وأضافت 
هذه  متابعة  على  حترص  أنها  الوزيرة 

العملية، واألخذ بعني االعتبار نتائج 
االستشارات، حيث تعد هذه املبادرة 
التضامن  وزارة  تطلقه  تطبيق  ثالث 
املجتمع،  فئات  مختلف  مع  للتواصل 
بعد  وذلك  منها،  الهشة  خصوصا 
أطلق  الذي  باملسنني  اخلاص  التطبيق 
يف 27 أفريل املاضي، فتطبيق خاص 
ُيعنى  وآخر  مأوي  دون  باألشخاص 
فترة  حالل  األسرية  باالستشارات 

احلجر الصحي. 
 -و أكدت الوزيرة أنه وفيما يتعلق 
التطبيق  فإن  األسرية،  باالستشارات 
بإجراء حتقيقات  اإللكتروني سيسمح 

اجتماعية ومعرفة حجم الشكاوى يف 
تسجيل  مت  أنه  مضيفة  املجال،  هذا 
الفترة  هذه  خالل  املالحظات  بعض 
تتعلق بتغير سلوكيات بعض األطفال 
التواصل  ملواقع  جلوئهم  خالل  من 

اإلجتماعي لتعويض خروجهم. 
وزيرة  كشفت  أخرى،  جهة  من 
التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة 
تضامنية  قافلة  تسيير  يف  الشروع  عن 
مع البدو الرحل بوالية النعامة، مشيرة 
مساعدات  حتمل  القافلة  هذه  أن  إلى 

متنوعة خصوصا ألطفال البدو. 

3 ماليين متقاعد سحبوا معاشاتهم، دحماني:
 114 مليار دينار ُسحبت من البريد 

خالل أسبوع
 صّرح املدير العام لبريد اجلزائر، عبد الكرمي دحماني، أمس، لإلذاعة 
الوطنية، أن الفترة املمتدة بني 18 و26 جويلية جرى سحب أكثر من 114 

مليار دينار تخص معاشات املتقاعدين. 
وأضاف دحماني أنه، خالل شهر جوان، مت سحب أكثر من 374 مليار 

دينار، مشيرا إلى أن 3 ماليني متقاعد يسحبون رواتبهم من بريد اجلزائر.
اجلزائر،  بنك  يومي محكم مع  املتحدث عن وجود عمل  كما كشف 

قائال إن خاليا تعمل بجد لتوفير املتطلبات مع اقتراب عيد األضحى.
 محمد رضوان

سمح بتأجيل تسديد الفاتورة حتى انقضاء الوباء 
براقي يجّند فرقا ميدانية لتوزيع 

المياه يومي العيد
 -أعلن، أمس، وزير املوارد املائية، أرزقي براقي، عن جتنيد فرق ميدانية 
للتدخل يومي العيد لتفادي التذبذب يف توزيع املياه، نظرا الستهالك كمية 

كبيرة من املياه خالل هذه الفترة.
والية  ببودواو  املياه  معاجلة  محطة  زيارته  خالل  أمس  براقي،   أكد 
العادية  األيام  يف  ساعة   24 يف  تستهلك  التي  املياه  كمية  أن  بومرداس، 
وإمنا  للماء  قائال: »ال يوجد قطع  5 ساعات فقط،  العيد يف  يوم  تستهلك 
اخلزانات تفرغ خاصة يف األحياء املوجودة يف املناطق العليا«، موضحا أنه من 
لم يستطع تسديد فاتورة استهالك املياه خالل الوباء بإمكانه تسديدها الحقا 
وال يتم قطع تزويده باملياه قائال: »من يستطيع تسديدها، فليفعل ذلك ألنه 

أفضل له حتى ال تتراكم عليه الديون«. 
أحمد بوكليوة

جريمة شنعاء ترتكب عشية عيد األضحى بعنابة
 مختل عقليا يقتل شقيقه طعنا بسكين 

 اهتز حي 450 سكنا ببلدية البوني بعنابة، صبيحة أمس، على وقع 
يد  قتل على  العمر،  األربعني من  راح ضحيتها شخص يف  جرمية شنعاء 

شقيقه. 
ساعة  يف  تلقى  الضحية  فإن  اخلبر،  أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
متأخرة من ليلة أول أمس طعنات بسكني على مستوى القلب أردته قتيال 
على يد شقيقه البالغ من العمر 34 سنة، والذي يعاني من مرض عقلي، 

إثر خالف بسيط نشب بينهما داخل املسكن العائلي.
 وفور وقوع اجلرمية، قامت زوجة الضحية باخلروج للشارع طالبة النجدة 
وعند  األليمة.  بالواقعة  األمن  مصالح  أبلغوا  بدورهم  الذين  اجليران،  من 
الوصول مصالح األمن إلى مسرح اجلرمية، وجد الضحية جثة هامدة ليتم 
تطويق محيط العمارة وإبالغ مصالح احلماية املدينة التي قامت بنقل جثة 
الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث باملستشفى اجلامعي »ابن رشد«، فيما مت 
القبض على اجلاني وحتويله إلى مقر األمن احلضري للتحقيق يف مالبسات 

وقوع هذه اجلرمية الشنعاء عشية حلول عيد األضحى املبارك.
ف سليم

بومرداس
اكتشاف مفحمة غير مرخصة

 بغابات تيجالبين
 اكتشف، أمس، أعوان محافظة الغابات لبومرداس وجود مفحمة غير 

مرخصة بإحدى املناطق الغابية لتيجالبني..
مت  بالوالية،  الغابات  محافظة  من  مطلعة  مصادر  حسب  املفحمة، 
ذلك  إثر  وعلى  تيجالبني،  لبلدية  التابعة  احلجل  وادي  مبنطقة  اكتشافها 
قام أعوان احملافظة مبباشرة حتقيق يف املوضوع، لتحديد مرتكبي اجلنحة قصد 

متابعتهم قضائيا.
عيد  مناسبة  تستغل  املجهولة  األطراف  بعض  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
األضحى املبارك لبيع الفحم، دون امتالك تراخيص تسمح لها باستغالل 
ثروات  الوالية وما حتويه من  الذي يعرض غابات  الغابية، األمر  األشجار 

إلى خطر احلرائق.
سميرة مزاري

لوالية  التجارة  مديرية  أفرجت 
للتجار  االسمية  القائمة  عن  عنابة 
املعنيني باملناوبة يومي عيد األضحى 
تاجرا   584 سخرت  حيث  املبارك، 
مت  الوالية. كما  بلديات  عبر مختلف 
إصدار قرار إلزامية املداومة للمحالت 

التجارية ووحدات اإلنتاج. 
عن  صادر  بيان  به  أفاد  وحسبما 
مديرية التجارة للوالية، فإنه تقرر إلزام 
اإلنتاج  ووحدات  التجارية  احملالت 
املبارك  األضحى  عيد  يومي  باملداومة 
لسنة 2020 واأليام املوالية له، حيث 
مت اإلفراج عن القائمة االسمية للتجار 
املناوبني واملقدر عددهم بـ 584 تاجرا 

حتديد  مت  كما  الوالية.  إقليم  عبر 
إللزامية  اخلاضعة  التجارية  األنشطة 
ضمان املداومة واملتمثلة يف نقاط بيع 
أساسا  وواملتعلقة  واخلدمات  التجزئة 
باملخابز ومواد البقالة واخلضر والفواكه 
واحلليب  الدواجن  وجتار  والقصابة 
والوقود،  احلليب  وموزعي  ومشتقاته 
اخلدمات  محطات  يف  واملتمثلة 
ذلك  جانب  إلى  السريع،  واإلطعام 
املستودعات  أو  اإلنتاج  وحدات 
والسميد  الدقيق  بإنتاج  واملتعلقة 
املبستر  احلليب  إنتاج  وكذلك 
ويلزم  هذا  املعدنية  واملياه  ومشتقاته 
ضمان  امللحق  يف  املذكورين  التجار 

املداومة يف النشاطات املذكورة حسب 
الرزنامة املسطرة ليومي عيد األضحى 
املبارك وعدم احترام أو االلتزام باملناوبة 
التجار املعنيني سيتعرضون  من طرف 
للغلق ملدة 30 يوما إضافة إلى املتابعة 
أخرى، جندت  من جهة  القضائية. 
لضمان  عون   25 ذاتها  املديرية 
التجارية  للمحالت  امليدانية  املراقبة 
بالعمل  املعنية  اإلنتاجية  والوحدات 
مدى  على  والوقوف  العيد،  يومي 
وردع  املداومة  لبرنامج  احترامهم 
املخالفني منهم وتطبيق عليهم القانون 

وذلك عبر جميع بلديات الوالية.
 ف. سليم

 حددت األنشطة التجارية الملزمة بضمان المداومة 
مديرية التجارة بعنابة تسّخر 584 تاجرا للمناوبة يومي العيد

من خالل تطبيق إلكتروني »الجيش األبيض يستشير« 

إطالق مبادرات لمرافقة ودعم األطباء نفسيا
كشفت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، عن إطالق مبادرات نفسانية مرافقة لألطباء وأخرى 

لالستشارات األسرية والمسنين. 

وذوي  املجاهدين  وزير  بعث 
الطيب زيتوني، برقية تعزية  احلقوق، 
جيزيل  حليمي  احملامية  عائلة  إلى 
ناهز  عمر  عن  الثالثاء،  توفيت  التي 
الفقيدة  فيها بخصال  أشاد  93 سنة، 
إبان  اجلزائرية  القضية  عن  ودفاعها 

الثورة التحريرية.
وقال الوزير إن الفقيدة »دافعت عن 
مناضلني جزائريني مسجونني سنوات 
اخلمسينيات، إلى جانب الذين أقاموا 
باريس واجلزائر ذهابا  جسرا جويا بني 
وإيابا من أجل الدفاع عن العديد من 
أو  ممن سجنوا  واملجاهدات  املجاهدين 

صدرت ضدهم أحكام جائرة«.
يف  »أكدت  الراحلة  أن  وأضاف 
املجاهدين  أغلبية  أن  لها  لقاء  كل 
تعرضوا  قد  سجنوا  ممن  واملجاهدات 

غرار  على  التعذيب،  أساليب  ألبشع 
ترى  التي  بوباشا  جميلة  املجاهدة 
املرأة  ونضال  لكفاح  رمزا  احملاميُة  فيها 

اجلزائرية يف مواجهة االستعمار«.
التي  الفقيدة  أن  زيتوني  وذكر 
ريعان  منذ  »التزمت  بتونس  ولدت 
من  العديد  عن  بالدفاع  شبابها 
من  ناضلت  حيث  العادلة،  القضايا 
اجلزائر،  وكذا  تونس  استقالل  أجل 
من  التعذيب  مبمارسة  بقوة  ونددت 
ودافعت  الفرنسي،  اجليش  طرف 
املسجونني  اجلزائريني  املناضلني  عن 
واملتابعني من طرف البوليس الفرنسي 

إبان الثورة التحريرية املظفرة«.
واصلت  االستقالل،  وبعد 
النضالي  »مشوارها  جيزيل  الفقيدة 
حرية  عن  يدافعون  الذين  خدمة  يف 

أجل  من  مسعاهم  ويدعمون  شعوبهم 
املسلوبة،  اإلنسانية  الكرامة  استعادة 
القضية  عن  الدفاع  يف  بعدها  لتنطلق 
لصالح  املرافعة  الفلسطينية من خالل 
احملاكم  يف  فلسطينيني  مناضلني 
يف  كعضو  انخرطت  ثم  اإلسرائيلية 
حول  »روسيل«  محكمة  رعاية  جلنة 
من  نضالها  واصلت  كما  فلسطني، 
املرأة  حقوق  قوانني  توحيد  أجل 
املصاب اجللل،  األوروبية«.وأمام هذا 
يتقدم وزير املجاهدين إلى أسرة الفقيدة 
بخالص العزاء وصادق املواساة، مؤكدا 
نكون  جيزيل،  حليمي  »برحيل  أنه 
دروسا يف  قدمن  ممن  واحدة  فقدنا  قد 
اإلنسانية  والقيم  املبادئ  على  الغيرة 

السامية ومثال للعدالة واحلرية«.
)و.أ.ج(

وزير المجاهدين رثى الفقيدة 
محامية القضية الجزائرية »جيزيل حليمي« ترحل



ف سليم

املصنع  عمال  حتسيس  إطار  ويف 
إجتاه  املركب  العاملة يف  املناولة  وشركات 
من  للحد  وسعيا  كوفيد19  جائحة  خطر 
املهني  الطب  فإن  كورونا  فيروس  انتشار 
متاشيا  العامة  املديرية  قبل  من  املدعوم 
السلطات  طرف  من  املتخدة  التدابير  مع 
بالورشات  العمال  جميع  دعا  العمومية 
التدابير  وإحترام  املشتركة  اليقظة  إلى 
صحتهم  على  احلفاظ  أجل  من  الوقائية 
بتطبيق  وذلك  حولهم  من  وسالمة 
الكمامات  وإرتداء  التباعد  إجراءات 
غسل  على  واملواظبة  الظروف  جيمع  يف 
اليدين بالصابون أو إستخدام محلول مائي 
ال  التباعد  مسافة  على  واحلفاظ  كحولي 
أو  والسعال  1 متر عن األخرين  تقل عن 
ورقي  منديل  يكون يف  أن  بد  ال  العطس 
وإجتناب  املصافحة  دون  بالتحية  والقيام 
احلرارة  درجات  إرتفاع  حالة  ويف  التسليم 
حالة  يف  أو  درجة   38 فوق  اجلسم  يف 
الطبيب  إستشارة  يجب  الشديد  السعال 
مؤسسة  أكدت  متصل  سياق  ويف  فورا. 
جوان  شهر  حصيلة  خالل  من  »سيدار« 
2020 أنه بعد التوقف الطويل للوحدات 
إثر حجر العمال بسبب وباء كورونا إنتهز 
على  العمل  إستباق  الفرصة  املسؤولون 

املدرفات  ثم  الساخنة  املنطقة  مستوى 
اإلجراءات على  تركزت  األمر  أول  ويف 
وتنظيف  والصيانة،  الرعاية  أعمال 
ثم  املخزنة،  املنتجات  وجرد  املناطق، 
القيام بالتجارب كتشغيل املعدات. كما 
قامت وحدة إنتاج أألوكسجينباالضافة 
شبكات  على  الصيانة  أعمال  إلى 
الصناعية)النيتروجني  الغازات  توزيع 
يكن  لم  الذي  الشيء  واألكسجني(، 
ممكًنا حتى أثناء التوقفات السنوية، ويف 
باجي  العالقات بني جامعة  تعزيز  إطار 

احلجار،  سيدار  ومؤسسة  عنابة  مختار 
العام،   رضا،املدير  بلحاج  من  كل  قام 
بدعوة  عنابة  مختار  باجي  جامعة  بزيارة 
محمد.   مانع  عميدها  قبل  من  رسمية 
شهر  خالل  احلجار  سيدار  سجلت  كما 
توقف  مع  عمل  حادث  الفارط،   جوان 
عن  توقف  بدون  وحادثني  العمل  عن 
بـ  الضائعة  األيام  عدد  وقدرت  العمل. 
تقرير  بـإنشاء  جوان  شهر  ومتيز  يوم   12
والقيام  كوفيد29-،  من  للتوعية  يومي 
وعمليات  الفيروس  الوقاية ضد  بعمليات 
مستوى  على  التوعية  وحمالت  التطهير 
اجلديدة  التشكيلة  وتعيني  الوحدات،  
والسالمة ملؤسسة سيدار،   الصحة  للجنة 
والسالمة  الصحة  للجنة  إجتماع  وعقد 

أفراد  سالمة  نظام  وإنشاء  املركزية،  
متاح  املهنية،  احلوادث  من  الوقاية  دائرة 
يف  اجليد  التحكم  لضمان  ملداومتني،  
مستوى  على  الكهربائية  الكوابل  سحب 
واملراقبة  األولية،  واملواد  التلبيد  وحدة 
وعقد  الكمامات  توزيع  لعملية  اليومية 
إجتماع ألمن والسالمة بحضور كل أفراد 
ومدير  املهنية  احلوادث  من  الوقاية  دائرة 
اإلجتماع  متحور  املهنيةو  والسالمة  األمن 
)السنوات  احلوادث  إحصائيات  حول 
 ،FPS العشر األخيرة(، و معايير األمان
القائمة على السلوك  ومضيف  والسالمة 
السالمة والرقابة التنظيمية وحتليل أسباب 

حوادث سنة 2019.

ابن  بلدية  سكان  أمس  يوم  أقدم 
باديس بقسنطينة على االحتجاج أمام مقر 
شركة سياكو احتجاج منهم على الفوضى 
التي تطبع عملية توزيع املياه على مختلف 
ارتفاع  ظل  يف  واملداشر  والقرى  السكان 
فصل  يف  احليوية  املادة  هاته  على  الطلب 
الصيف، ما يؤدي الى تذبذب يف التوزيع 
وأحيانا تستغرق املياه ساعة واحدة فقط يف 
لثالثة  استغراقها  بعد  املواطنني  حنفيات 
املواطنني  حنفيات  إلى  وصولها  قبل  أيام 
البلدية جلريدة  حسب ما صرح به سكان 
أخبار الوطن، وأضاف احملتجون انهم ضاقوا 
والالمباالة  التهميش  سياسة  من  ذرعا 

النواحي  جميع  من  البلدية  تعرفها  التي 
ارق  اآلخر  هو  الكهرباء  انقطاع  فمشكل 
العديد  اتالف  الى  أدى  بحيث  حياتهم 
عن  ناهيك  الكهرومنزلية  األجهزة  من 
اخلسائر الكبيرة التي يتكبدها التجار بفعل 

االنقطاعات املتكررة.
ولم تكن أحياء وسط املدينة يف منئ 
املياه،  توزيع  يف  التذبذب  مشكلة  عن 
بحيث يعاني سكان حي محمد لوصيف 
املعروف بحي بيكاسو من تواصل مشكلة 
للعمارات  العليا  للطوابق  املياه  عدم صعود 
ملدير  قدمت  التي  الشكاوي  من  بالرغم 
الوالية، حيث  والي  شركة سياكو وحتى 

صرح السكان انهم ذاقوا ذرعا من سياسة 
والبيروقراطية  والتهميش،   التجاهل 
بحيث  باحلي،  املياه  مشكل  تسيير  يف 
عدم  مشكل  أن  سياكو  شركة  أكدت 
صالحية  من  العليا  للطوابق  املياه  وصول 
أخذ  بني  املشكل  وظل  سونلغاز،   شركة 
يف  خصوصا  السكان  معاناة  ظل  يف  ورد 
فصل الصيف وتزامنه مع املشكل الصحي 
الذي يتطلب مزيدا من النظافة والتعقيم، 
املبارك  االضحى  عيد  حلول  عن  ناهيك 

أين يكثر الطلب على هاته املادة احليوية.
خديجة بن دالي

قالمة 
 حبس شاب ضبط لديه أسلحة ومهلوسات

حبس  أشهر   06 بستة  احلكم  بقاملة،  اجلنح  محكمة  قاضي  أصدر 
نافذة، وغرامة مالية، يف حق مشتبه به يف حجز أسلحة بيضاء وأقراص 
مهلوسة، فيما استفاد املشتبه به الثاني من إخالء سبيل بعد متابعتهم يف 
قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. 
حيثيات القضية تعود إلى دوريات عمل ومراقبة قامت بها قوات الشرطة 
االختصاص  عبراقليم  بقاملة  القضائية  للشرطة  املتنقلة  للفرقة  التابعة 
وبوصولهم الى شارع بن عامر بقاملة، لفت انتباهم لدراجة نارية على متنها 
شخصني محل شبهة، وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنهم، 
تقليدي  تتمثل يف سيف  بيضاء محظورة  أسلحة  على  بحوزتهم  العثور  مت 

الصنع وسكني من الصنف السادس دون مبرر شرعي.
خديجة بن دالي

عنابة 
توقيف 13 شخصا تورطوا في الّسطو 

على مركب الحجار
 13 توقيف  من  بعنابة  عمار  بسيدي  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
شخصا متورطني يف قضية سرقة القواطع الكهربائية ملركب سيدار للحديد 
والصلب باحلجار. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ إيداع شكوى من طرف 
قواطع  سرقة  مفادها  اجلاري  جويلية  الفاحت  يف  للمركب  القانوني  املمثل 
التنقل  مت  الفور  على  املركب  من  »مودام«  إلكترونية  ووحدات  كهربائية 
وأخد  والعلمية  التقنية  بالتحقيقات  القيام  يف  والشروع  املكان  عني  إلى 
البصمات والبدء يف االجراءات القانونية حيث أفضى التحقيق إلى توقيف 
13 شخصا تترواح أعمارهم بني 31و54 سنة مت ضبطهم يف املشاركة بعنابة 
مت  أين  لدى محكمة احلجار  التحقيق  قاضي  أمام  تقدميهم  أين مت  السرقة 
وضع 7 أشخاص حتت الرقابة القضائية وإطالق سراح بقية املشتبه فيهم.  
وكان وزير الصناعة فرحات آيت_علي خالل زيارته األخيرة لوالية عنابة 
اآلن حتت  وهي  إشاعة  وليست  الكابل« حقيقة  »سرقة  قضية  بأن  صرح 
أي  من حق  وليس  أمنيا  فيها  يحقق  القضية  بأن  وأكد  العدالة.  تصرف 
عن  املاضي  الشهر  أعلن  إمييتال  مجمع  التفاصيل. وكانت  اعطاء  أحد 
بعد سرقة  باحلجار  توقف اإلنتاج  بعد   2 العالي  بالفرن  النشاط  إستئناف 

كابل والكابل املسروق تبلغ قيمته املالية 10 مليارات سنتيم.

برج بوعريريج 
تنصيب خلية لمتابعة اختتام السنة 

الجامعية والدخول المقبل
بوعريريج  ببرج  االبراهيمي  البشير  محمد  جامعة  رئيس  أشرف 
البروفيسور عبد احلق بوبترة على تنصيب خلية متابعة محلية لسير اختتام 
السنة اجلامعية اجلارية 2019 2020- والتحضير اجليد للدخول اجلامعي 

املقبل 2020 - 2021 بحضور االسرة اجلامعية على اختالفها. 
وناقش رئيس اجلامعة رفقة الطلبة واالساتذة وعمال ومسؤولية ودكاترة 
تطبيق البروتوكول الذي حددته وزارة التعليم العالي وكذا بروتوكول خاص 
بجامعة البرج إلنهاء املوسم احلالي واستقبال املوسم اجلامعي املقبل لضمان 
استقبال جامعي أحسن يف ظل الوضع االستثنائي جراء االزمة الصحية 
التي تعصف بالبالد، وذلك من خالل اصدار حزمة من التعليمات لاللتزام 
باحللو املقترحة وتشكيل خاليا داخلية على مستوى الكليات الستئناف 
الدراسة يف ظروف حسنة ملنع تفشي الوباء. وأكد الدكتور مختار قيسوس 
أن الرجوع الى التدريس أو انهاء السنة اجلامعية تبقى مرهونة مبستجدات 
هذه األزمة على املستوى الوطني،  كما وجه نداء الى الطلبة واالساتذة 
ان يكونوا على االستعداد التام والكلي الى امكانية التواصل مع اجلامعة 

والرجوع الى الدراسة من عدمها. 
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مركب الحجار 

6 آالف عامل معنّيون بالتوصيات 
الصحية للتصدي للجائحة

قسنطينة 
فوضى توزيع المياه تخرج سكان »ابن باديس« إلى الشارع

 ذّكرت المديرية العامة لمركب الحجار للحديد والصلب، أمس، العمال بالتوصيات الصحية، بغية السهر على صحة جميع عمال 
»سيدار«، بهدف المساعدة على التصدي لجائحة كورونا »كوفيد19-« بشكل فعال.

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

حصة  من  املستفيدين  ممثلي  دعا 
بحي  إيجاري  عمومي  مسكن   500
من  متكينهم  الوالية  والي  الشابية 
موعد  حتديد  قبل  القرعة  عملية  إجراء 
لترحيلهم إلى سكناتهم اإلجتماعية. 

وأكد هؤالء املواطنني أنهم يناشدون 
والتسيير  الترقية  ديوان  ومدير  الوالي 
العقاري لوالية عنابة لإلسراع يف حتديد 
حلوالي  القرعة  عملية  إجراء  تاريخ 
200 مستفيد من السكن اإلجتماعي 
بعدة  فوضوية  بيوت  حاليا  يقطون  ممن 
بكل  غرار  على  البوني  ببلدية  أحياء 
لعالليق،   بوخضرة،   )بيداري،   من 
لعملية  متهيدا  وهذا   ). الشهود.  عني 
اإلسكان املرتقبة بعد إخالء نحو 100 

كانوا  الدين  املقتحمني  من  مسكن 
حني  يف  السكنات  هذه  إقتحموا  قد 
السكنات  ألصحاب  مخصصة  أنها 
 2007 إحصاء  لهم  الدين  الفوضوية 
البوني  دائرة  مصالح  كانت  والدين 
لإلستفادة  أسماءهم  عن  أفرجت  قد 
العام  مطلع  مع  املذكورة  احلصة  من 
جائحة  ظهور  قبل  اجلاري2020 
السكنات  إقتحام  أن  إال   ،19 كوفيد 
ممثلي  يقول  الشاغرة  اإلجتماعية 
املستفيدين أجل علمية اإلسكان التي 
الفارط  رمضان  شهر  قبل  مقررة  كانت 
آلت  التي  املزرية  احلالة  عن  ناهيك 
إليها الكثير من الشقق املقتحمة حيث 
يطالب هؤالء املستفيدين مصالح ديوان 

الترقية والتسيير العقاري بالتدخل لطرد 
السكنات  تأهيل  وإلعادة  املقتحمني 
كالصرف  الشبكات  مبختلف  وربطها 
الصحي واملاء والكهرباء والغاز مع امتام 
 500 ملشروع  الداخلية  التهيئة  مشروع 
من  القريب  إجتماعيبالشابية  سكن 
وأوضح  مول.   فيفا  التجارية  املساحة 
مدير  مع  لقاء  لهم  كان  أن  املستفيدين 
القرعة  األوبيجي من أجل حل قضية 
التي يريدونها قريبة لكي يتعرفون على 
أرقام شققهم للعلم أنهم قاموا مند عدة 
أشهر مضت بتسديد حقوق العتبة لدى 
خزينة ديوان الترقية والتسيير العقاري. 
ف سليم

عنابة 
مقتحمو السكنات االجتماعية بالشابية يطالبون القرعة
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نورالدين رحماني

والي  برحيل  طالبوا  احملتجون 
فشل  مسؤولية  حملوه  الذي  الوالية 
البرنامج السكني بسبب سياسة الوعود 
إتخاذ  على  القدرة  وعدم  والتماطل 
عضو  عبدلي  يوسف  املناسب.  القرار 
باملستفيدين  اخلاصة  إعمار  بجمعية 
الى  انهم وصلوا  االخبار  لشبكة  صرح 
مرحلة اليأس جراء طريقه عمل الوالي 
اإلجتماعات  بكثرة  املميزة  احلالية 
ال  وعود  مبجرد  تختم  والتي  فائدة  بال 
ابرزها  املشاكل  اهم  امليدان  على  تطبق 
فالقطع  امليداني  التخطيط  فوضى  يف 
األرضية التي قسمت على املستفيدين 
يف  واضحة  وغير  مهيئة  غير  أغلبها 
شبكات  فوق  منح  وبعضها  امليدان 
الصرف واملاء مايعكس ضعف الدراسة 
والتخطيط وغياب الدقة يف اإلجناز كما 
على  حتصلوا  املستفيدين  بعض  أن 
قطع  ميلكون  ال  وهم  العقارية  الدفاتر 
أرضية على امليدان فضال على أن بعض 

القطع منحت يف أودية وبعضها ملكية 
األرض تعود خلواص ما أدخل املستفيد 
يف دوامة الصراعات واملشاكل. مشكل 
آخر طرحه املستفيدون ويتمثل يف تأخر 
بها  تقع  التي  املواقع  تهيئة  عمليات 
مبختلف  ربطها  وتأخر  األرضية  القطع 
ومتى  املواطن  يبني  فمتى  الشبكات 
السنني  عشرات  بعد  هل  يسكن 

البيض  والي  ان  إلى  مشير  يتساءلون. 
فشل  ان  سابق  وقت  يف  صرح  احلالي 
السابقون محمال  الوالة  البرنامج سببه 
اياه سبب تأخر عمليات التهيئه والربط 
ملغم  امللف  ان  مضيفا  بالشبكات 
بالكثير من التجاوزات تصريحات تؤكد 
ان مصير البرنامج هو الفشل حسب ما 

يجمع عليه املستفيدون.

بجاية
 أسعار الخضر والفواكه تشهد التهابا محسوسا

يف  نسبي  ارتفاع  بجاية  بوالية  والفواكه  اخلضر  أنواع  بعض  شهدت 
والعينة  املبارك،  األضحى  عيد  مناسبة  تسبق  التي  األيام  هذه  األسعار 
ببجاية،  أحمد  سيدي   1090 بحي  املتواجد  اليومي  السوق  من  أخذناها 
كانت  متتاليني  شهريني  مدى  وعلى  املاضية  األيام  يف  األسعار  أن  حيث 
باقتناء  لها  سمح  مما  البسيطة،  العائالت  متناول  ويف  ومنخفضة  مستقرة 
أنواع  حتضير  يف  تدخل  التي  األساسية  املواد  هذه  من  أبنائها  حاجيات 
األسعار  عادت  املبارك  األضحى  عيد  مع  وتزامنا  احلظ  ولسوء  األطعمة، 
الى التصاعد بسبب جلوء جتار التجزئة إلى رفعها والتي مست بعض أنواع 
اخلضر والفواكه، مثل الطماطم التي تضاعف ثمنها من 30دج إلى60دج، 
السالطة من 50دج إلى 100 دج، اجلزر بـ 100دج، الفاصولياء اخلضراء 
إلى  250دج  ثمنها من  ارفع  الثوم  160 دج،  إلى  100دج  قفز سعرها من 
600 دج، باستثناء الفلفل األخضر الذي بقي يف حدود 40دج والبطاطا بـ 
35دج للكيلوغرام الواحد والبصل بـ 30دج، ونفس الظاهرة تعرفها الفواكه 
التي هي األخرى شهدت غالء محدود مثل العنب التي ارتفع ثمنها من 
60دج للكيلوغرام  45دج إلى  البطيخ األحمر من  250 دج،  160دج إلى 
الواحد وقد تتواصل يف التصاعد خالل اليومني القادمني، وفيما يخص هذه 
الزيادات التي تفرض نفسها على أرض الواقع، أرجع جتار التجزئة اسبابها 
إلى املصدر أي إلى جتار أسواق اجلملة الذين يتحكمون يف بوصلة األسعار، 
يؤثر  أمر  وهو  الدينية،  املناسبات  حلول  تتكرر خالل  تكاد  الوضعية  وهذه 

سلبا على جيوب املواطنني وباألخص ذوي الدخل احملدود. 
 تقلميمت كرمي

المعهد الوطني للتكوينات البيئية يكّون الصحفيين
ينظم املعهد الوطني للتكوينات البيئية التابع لوزارة البيئة دورة تكوينية 
عن بعد ملدة 10 أيام حول التربية البيئية من أجل التنمية املستدامة لفائدة 
االتصال  وزارتي  بني  املبرم  لالتفاق  جتسيدا  وهذا  بجاية،  والية  صحفيي 
ووزارة البيئة، وقد مت الشروع يف هذه املبادرة يوم أمس السبت، ونظرا لعدم 
اكتمال النصاب يف عدد املشاركني، مّت تأجيل انطالق هذه الدورة التكوينية 
إلى أمسية يوم االثنني 27 جويلية 2020، وقد ثّمن مراسلي الوالية هذه 
والذي  اإلعالم،  بقطاع  الدولة  اهتمام  مدى  تعبر عن  التي  القّيمة  املبادرة 
يأتي يف إطار تكريس الثقافة البيئية يف سلوكيات املواطنني باعتبار أن حياة 
اإلنسان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعناصر البيئية التي تشكل جانبا من اجلوانب 

األساسية التي تساهم يف حتسني اإلطار الصحي االجتماعي. 
كرمي تقلميمت

أزمة حليب األكياس في الواجهة مجددا

تعاني العائالت مؤخرا بوالية بجاية من ظاهرة نقص حليب األكياس 
احملالت  يف  وجود  االستهالك  الواسعة  املادة  لهذه  يعد  لم  حيث  املدعم، 
والفضاءات التجارية، وغالبا ما يتم توزيعها بني الفينة واألخرى مسببا ذلك 
الصحية،  التدابير  على حساب  يكون  ما  وعادة  البشر،  من  طويلة  طوابير 
حيث يالحظ أن العديد منهم ال يحصنون أنفسهم بوسائل الوقاية الضرورية 
قد  أمر  وهو  والتعقيم،  التطهير  مواد  واستعمال  واألقنعة  الكمامات  مثل 
يساعد يف انتشار عدوى فيروس كورونا اخلطير بني الذين يخاطرون بأنفسهم 
من أجل احلصول على عدد من أكياس احلليب، رغم حمالت التحسيس 
ظهور  منذ  احمللية  والسلطات  احمللية  اجلمعيات  عليها  دأبت  التي  والتوعية 
املادة  لهذه  اقتنائهم  بضرورة  يتحججون  هؤالء  لكن   ،19 كوفيد  جائحة 
االستراتيجية التي ال ميكن االستغناء عنها كونها تدخل يف غذاء األطفال 
وكبار السن واملرضى، وحسب العديد من هؤالء الذين يأملون من الدولة 
ومن خالل وزارة التجارة التدخل ملعاجلة اخللل الذي أصاب سلسلة التوزيع 
مادام أن املصانع املنتجة عاكفة على انتاج هذه املادة وتسعى جاهدة للتغلب 
على الطلب املتزايد، وعليه فإن رفع اإلنتاج وتغطية الطلب والتوزيع العادل، 
هذا اجلهد سيساهم يف كبح جماح فيروس كورونا من خالل القضاء على 

الطوابير التي تتشكل تلقائيا يف هذا الشأن.                            كرمي. ت

العشوائية  النقاط  مختلف  تشهد 
التي مت اتخاذها لبيع أضاحي العيد عبر 
إقليم والية البليدة، بسبب اإلجراءات 
الى احلد  والتي تهدف  الصحي  احلجر 
ارتفاعا  الكورونا،  فيروس  انتشار  من 
بنسبة  االضاحي  اسعار  يف  محسوسا 
ايام  املاضي،  بالعام  مقارنة  باملئة   30
االضحى  عيد  عن  تفصلنا  معدودات 
املبارك، وهو ما زاد الضغط على املواطن 
منطقيا  مبررا  يجد  لم  الذي  البسيط 
لهذا االرتفاع اجلنوني الذي قد يحرمه 
ويحيي  ابنائه  على  الفرحة  ادخال  من 

بذلك سنة سيدنا ابراهيم اخلليل.

أخبار  قادت  استطالعية  جولة  يف 
العشوائية  النقاط  بعض  الى  الوطن 
البلديات  ببعض  العيد  اضاحي  لبيع 
االربعاء  مفتاح  غرار  على  الشرقية 
املاشية  أسعار  على  لالطالع  بوقرة، 
األضحى  لعيد  واملخصصة  املعروضة 
املبارك، اين وقفنا على الفارق امللحوظ 
وهو  املاضية،  والسنة  السنة  هذه  بني 
األمر الذي اكده العديد من املواطنني، 
بني  تراوحت  الزيادة  ان  تبني  حيث 
تراوح  فيما  باملئة،   40 الى   30 نسبة 
سعر اخلروف بني 4 و7 ماليني سنتيم 
التي  األسعار  وهي  احلجم،  حسب 

وصفها املواطن البليدي باخليالية، وجد 
نفسه عاجزا عن شراء أضحية يدخل 
خاصة  ابنائه  قلوب  على  الفرحة  بها 
مصاريف  مع  تزامن  األضحى  عيد  ان 
ارجع  فيما  هذا  كهله،  أثقلت  إضافية 
العديد من املربني وحتى التجار سبب 
ارتفاع مختلف املواشي هذا املوسم الى 
ارتفاع اسعار األعالف التي تستهلكها 
االسواق  وغلق  عامة،  بصفة  املاشية 
مختلف  من  املوالني  دخول  منع  مع 
الوطن بسبب إجراءات احلجر  واليات 

الصحي.
عبد الناصر حمودة

البليدة
ارتفاع ملحوظ في أسعار األضاحي عشية العيد

المشروع السكني مازال مجمدا منذ 8 سنوات

المستفيدون من الّتجزئات االجتماعية 
بالبيض يغلقون الطريق

أغلق، يوم أمس، المستفيدون من برنامج التجزئات االجتماعية الطريق المحاذي لمقر بلدية البيض بالمدينة وسط،  وطالبوا 
وزير الداخلية بالتدخل وفتح تحقيق في تعطل البرنامج السكني الذي يدخله عامه الثامن دون أن تظهر عليه بوادر االنفراج، 

ليدخل أكثر من 3 آالف مستفيد دوامة االنتظار في ظل أزمة سكن خانقة.

الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
والية  أمن  مستوى  على  القضائية 
معسكر، من توقيف شخصني يتراوح 
عمرهما بني 20 و37 سنة، اثر عملية 
ميدانية من تفكيك مجموعة إجرامية 
العقلية  املؤثرات  ترويج  يف  مختصة 
املزور يف محررات  واستعمال  والتزوير 

طبية. 
خمسة  من  متكونة  العصابة 
إمرأتني،  ضمنهم  من  أشخاص 
سنة  و37   20 بني  أعمارهم  تتراوح 
العقلية  املؤثرات  من  كمية  وحجز 
و43  مهلوس  قرص   541 بـ  قدرت 

مختلفة،  أنواع  من  صيدالني  قرص 
إضافة إلى وصفات طبية مزورة كانت 
تستعمل يف شراء هذه السموم وإعادة 
عائدات  من  مالية  ومبالغ  ترويجها 
تنفيذ  ليتم  اإلجرامي،  النشاط  هذا 
وتوقيف  املسكن  تفتيش  عملية 
وصفات   03 ثالثة  وحجز  شخصني 
طبية مشتبه يف صحتها، ليفتح حتقيق 
خالله  التحريات  مكنت  بخصوصها 
من  املقدمة  املعلومات  استغالل  بعد 
باقي  توقيف  من  فيها  املشتبه  طرف 
أشخاص  ثالثة  وهم  املجموعة  أفراد 
عمليات  خالل  حجز  مع  وإمرأة، 

فيهم  املشتبه  مساكن  متفرقة  تفتيش 
كمية إجمالية من األقراص املهلوسة 
قرص  و43  قرص   541 بلغت 
ومبالغ  مختلفة  أنواع  من  صيدالني 
التحقيق عن حجز  مالية، كما أسفر 
أخرى  طبية  وصفات   )08( ثمانية 
مع  مزورة  أنها  التحقيق  خالل  تبني 
عرضها على اخلبرة العلمية بعد سماع 
هم  إمضاءات  املوجودة  األطباء  أقوال 
والذين  الطبية،  الوصفات  هذه  على 

أسسوا كطرف يف القضية.
بلعالم بهيجة

معسكر
ضبط وصفات طبية و541 قرصا مهلوسا



أصدرت مراكز السيطرة على 
األمراض والوقاية منها في أمريكا 
وأوروبا مبادئ توجيهية جديدة 
تنص على أن استخدام القفازات 
ليس تكتيكا وقائيا ضروريا عندما 

يتعلق األمر بـ«كوفيد19-«.
وتقول إرشادات مراكز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها في 
الواليات المتحدة )CDC( إن 

القفازات »لن تحميك بالضرورة 
من اإلصابة بـ«كوفيد19-« وقد 

تؤدي إلى انتشار الجراثيم«.
وأوضحت »أليسون بارتليت« 

المديرة الطبية المساعدة لبرنامج 
مكافحة العدوى لألطفال في جامعة »شيكاغو« أن القفازات يمكن أن 

تخدع مرتديها. وقالت إن القفازات ليست بديال عن تنظيف اليدين.
وأضافت »بارتليت«: »أعتقد أن القفازات الجراحية التي تستخدم 
لمرة واحدة ليس لها مكان في الحماية من فيروس كورونا. يحصل 
الناس على شعور زائف باألمان بأن أيديهم نظيفة ومحمية عندما ال 

يكون هذا هو الحال على اإلطالق«.
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أخبار السر ايا

مع كل موسم عيد، يعود 
نشاط شحذ السكاكين، فيتم 
عبر مختلف األحياء بسط 
طاوالت بها آالت الشحذ.
ورغم أزمة كورونا التي 
يشهدها الموسم الجاري، 

إال أن هذه العادة لم ُتحجب، 
فلعلها كانت من البقية 
المتبقية للمحافظة على 

الجو العام الذي ألفناه في 
عيد األضحى، بعدما غابت 

الكثير من دالالته على رأسها 
المساجد.

سرد الراحل الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الفقراء بمصر، 
والذي سخر وقته وعمره لخدمة الفقراء، عمال بوصية والده الذي أوصاه 
خيرا بالفقراء والمساكين، وبأن يكون عونا وسندا لهم دائما وأبدا، هذا 
وكان الراحل طبيب الفقراء، في آخر فيديو مسجل له قبل وفاته، حادثة 
وقعت له في إحدى المناطق الفقيرة، مع أحد أطفالها المصابين بداء 
السكري، الذي جاءه رفقة والدته وهو يبكي حين طالبه بشراء حقنة 

األنسولين، فردت أم الطفل بأنها لو اشترت حقنة األنسولين لن تستطيع 
شراء الطعام إلخوته، هذا قبل أن يموت الطفل بين ذراعيه. 

هذا الموقف الصعب بقي راسخا في ذاكرة الطبيب الراحل وزاده إصرارا 
على خدمة الفقراء والمساكين.

تسبب إضراب سائقي إيتوزا، 
أمس، في إلغاء يوم االستقبال 

الذي كان مزمعا تنظيمه بمشاركة 
كل من متعامل الهاتف النقال 
»أوريدو« ومؤسسة »براف 

جافيل« للمنظفات.
وكان من المزمع تنظيم استقبال 

خاص لشرح خدمات إيتوزا 
بالتزامن والجائحة.

ويعد إضراب السائقين أمس الثاني 
خالل الجائحة.

َشحــُذ الّسكاِكيـن. . َعـادٌة تقـاِوُم الَجاِئـَحة 

الُقفاّزات. . الِوقايُة الَوهم!

َطِبيـــب ُفقـــراِء ِمصــر.. َسائـــُقــو »ايتــــوزا« ُيضــِربــون! 
والِذكــرى  الَعاِلـــقة!

تعرف مختلف أسواق سكيكدة، قبيل 
عيد األضحى المبارك، ارتفاعا في 

أسعار األضاحي، التي وصلت إلى أرقام 
خيالية خاصة في ظل سيطرة المضاربين 

والسماسرة على السوق، في كبريات 
الدوائر التي تفتح أبوابها بشكل جزئي في 

التجمعات السكانية بسكيكدة.
 االرتفاع الجنوني في سهر األضاحي، 
أياما قليلة قبل العيد، جعلها تتراوح بين 
42 إلى 65 ألف دينار للكبش صاحب 
القرون »العيادي«، كما يسميه التجار 
الذين يفضلون مص جيوب المواطن 
البسيط بفرض سعر خيالي للكباش 
وخاصة »كبش العيد« الذي يليق 

باألضحية، ما دفع بأغلبية السكيكديين 
هذه السنة إلى التوجه إلى »التويزة«، 

واالشتراك في شراء عجل أو بقرة 
ونحرها واقتسام لحمها. 

الّتـــويَزة. . ُتـــواِجه غــــالَء األْضِحّيـــة! 

الَحــركُة  النَّقليــة 
ُتسـاِئل ُمديـَر الّترِبية!

تعّجب العديد من أبناء قطاع التربية بوالية المسيلة من التصريح األخير الذي أدلى به أحد 
أعضاء الجمعيات المحليات، عقب اجتماع عقد بمدير التربية، قائلين إنه تم التطرق للحركة 
النقلية داخل القطاع دون إشراكهم، حيث تساءل الكثير من موظفي وعمال القطاع، الذين 
- حسبهم - يقطعون المسافات الطوال لبلوغ مؤسساتهم التربوية لكنهم لم يحظوا بمقابلة 
المدير في الوقت الذي استقبل فيه الجمعيات والمنظمات. واألخطر من كل هذا، أن يجري 
التطرق إلى الحركة النقلية التي هم المعنيون األوائل بها، وعقب هؤالء: »في خرجة غير 

متوقعة قال عضو جمعية: »لقد تطرقنا إلى موضوع الحركة النقلية«.
المتتبعون للشأن التربوي، من جانبهم، علقوا على الموضوع بالقول: »هنا راك خّسرتها 

يا سيادة المدير فمن تكون هذه المنظمة وبأي حق تتكلم عن الحركة النقلية«.
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ع. نورين

احتجاجية  وقفة  يف  هؤالء  وأفاد 
تفاجأوا  أنهم  الوالية  مقر  أمام  نظموها 
بإسقاط أسمائهم من قائمة املستفيدين 
الشطر  تقاضوا  أن  بعد  املنحة  هذه  من 
األول والثاني دون مبرر ،وهذا يف الوقت 
الذين ميرون فيه بظروف إجتماعية صعبة 
تراكمت  حيث  نشاطهم  تعطل  نتيجة 
تغطية حتى  الديون وعجزوا عن  عليهم 
حاجيات عائالتهم من األكل والشرب 
من  بالتدخل  املسؤولني  هؤالء  ،وناشد 
أجل إعادة إدراجهم يف قائمة املستفيدين 
مبزاولة  لهم  والترخيص  املنحة  هذه  من 

نشاطهم املهني .

أدرار
حملة تحسيسية لتفادي انتشار الوباء  

خالل العيد 
مع اقتراب عيد األضحى املبارك قامت اللجنة احمللية للهالل األحمر زاوية 
كنتة بتسطير برنامج خاص يتضمن حملة حتسيسية حول الوقاية من انتشار 
فيروس كورونا بالتنسيق مع معتمد الشؤون الدينية لدائرة زاوية كنتة وجمعية 
كافل اليتيم اخليرية املكتب البلدي زاوية كنتة وإذاعة اجلزائر من أدرار مبشاركة 
املجلس الشعبي البلدي والعيادة املتعددة اخلدمات للصحة اجلوارية زاوية كنتة.
حيث ستتم وفق املراحل القيام بحملة حتسيسية للمواطنني للتحلي بإجراءات 
الوقاية وجتنب التجمعات على مستوى مركز مدينة زاوية كنتة،واملساعدة يف 
تنظيم املواطنني على مستوى مركز البريد واملخابز واحملالت التجارية.كما سيتم 
للبلدية ،وقافلة حتسيسية  تنظيم قافلة حتسيسية جتوب قصور اجلهة الشمالية 
جتوب قصور اجلهة اجلنوبية للبلدية.   يتخلل هذه العملية توزيع مجموعة من 
االحترازية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  حول  صوتي  ،وتسجيل  الواقية  األقنعة 
الصوت يف  بثه عبر مكبرات  يتم  املبارك  فترة عيد األضحى  والوقائية خالل 

املساجد حتت إشراف معتمد الشؤون الدينية لدائرة زاوية كنتة  قبل العيد.
عبداهلل مجبري

قافلة تحسيسية حول مخاطر التصحر 
ومكافحة الحرائق

و  التصحر،  ملكافحة  مزدوجة  حتسيسة  قافلة  أدرار   والية  نظمت 
احلماية  الفالحة،و  ومديريات  الغابات  محافظة  مبشاركة   ، الغابات  حرائق 
على  الناشطة  اجلمعيات  على   فضال  مديرية  البيئة  الى  املدنية،باالضافة 
فيروس  بإنتشار  السائدة  الظروف  مع  املناسبة  لتزامن  ونظرا  الوالية.  مستوى 
والقيام بحملة  واقية،  أقنعة  توزيع  بالتوازي   مت  املستجدة كوفيد19-،  كورونا 
توعوية وحتسيسية لفائدة املواطنني.هذا وقد كانت القافلة التحسيسية املوجهة 
لتوعية السكان من  مخاطر التصحرو مبرزة أهمية التنوع املناخي بدأت حملتها 
فنوغيل   وبلدية  متنطيط  بلدية  األولى  احملطة  فكانت  فنوغيل.  من   دائرة 
كمحطة ثانية وأخيرا بلدية تامست. وعن العملية يقول رئيس اللجنة الهالل 
التحسيس مبخاطر  دورها  القافلة  هاته  إن  الوطن   دليم ألخبار  السيد  األحمر 
الفالحية  الثروة  تهدد  التي   الكارثة  هذا  ملواجهة  الكفيلة  والطرق  التصحر 
والغابية باملنطقة وأضاف نفس املتحدث أنه مت التطرق إلى احلظائر الغابية على 
مستوى إقليم  الدائرة للمذكورة وحتسيس املواطن بأهميتها والتركيز على الدور 

الذي يلعبه بالشراكة مع اجلمعيات الفاعلة لالهتمام بها واحملافظة .

..و تدشين المكتب البلدي لفرع الهالل األحمر ببلدية فنوغيل
األحمر  الهالل  فيها جلنة  شاركت  التي  التحسيسة  املبادرة  هامش  على 
اجلزائري يف بلدية فنوغيل  مت تدشني املكتب البلدي لفرع الهالل األحمر وعن 
هذا الفرع البلدي يقول رئيس الفرع أحمد مجبري بأنه سيكون إضافة كبيرة 
للمجتمع املدني بذات البلدية وسيساهم بدوره يف أعمال تطوعية ونشاطات 
قد  اللجنة  كانت  وقد  .هذا  الفاعلة  اجلمعيات  جميع   مع  بالتنسيق  خيرية 
من  معتبرة  وكميات  التعقيم  ووسائل  وقاية  معدات  اجلديد  الفرع  سلمت 

األقنعة الواقية.
عبد اهلل مجبري

انتعاش مهنة شحذ السكاكين  عشية العيد 
تزدهر حرفة شحذ السكاكني مع حلول 
عيد األضحى املبارك، وتنطلق العملية قبل 
أيام قليلة من اليوم املبارك، لتتواصل خالل 
ليلة العيد، متارسها عادة بوالية متنراست فئة 
بتمنراست ملعلمني وبالتارقية  عليها  يطلق 
هذه  وألن  العملية  إينضني، نظر حلساسية 
احلرفة ال يتقنها إال هم ، وهو ما يستوجب 
معرفة أساليب شحذ السكني، السيما أنها 
عمليه حساسة وفيها خطورة على ممتهنيها.
حي  إلى  تنتقلت  الوطن  أخبار  جريدة 
أين وجدنا هؤالء منهمكون  صورو ملعلمني 
يف العمل يف الورشة أو أهنسوا بالتارقية وهم 
وباء  الوقائية ضد  التدابير  كامل  أخذوا  قد 
كورونا من وضع الكمامات وأحترام مسافة 
جديد  سكينا  يصنع  أحدهم  التباعد. 

البعض  أما  قدميا  سكينا  يشحذ  واألخر 
فيصنعون  ملعلمني  صغار  خاصة  األخر 
بامللفوف)الكبد  اخلاصة  احلديدية  العيدان 

والشحم(.
اهلل  عبد  بن  السيد  من  إقتربنا  حيث 
نصرالدين احد احلرفيني بصورو ملعلمني أين 
أكد أن هذه احلرفة ورثوها أبا عن جد وهم 
يف نشاط دائم طوال السنة لكن قبل حلول 
النشاط  يزداد  بأيام  املبارك  األضحى  عيد 
أو  جديدة  سكاكني  صنع  من  والطلبيات 
شحذ القدمية وقد أضاف أن اإلمكانيات ال 
النشاط  هذا  اإلستمرار يف  أجل  من  توجد 
و أن املادة األولية تكاد تكون منعدمة وهم 
أما  يتعبون كثيرا من أجل احلصول عليها  
أكد  فقد  والعرض  البيع  لعملية  بالنسبة 

عديدة  تقليدية  منتوجات  ينتجون  أنهم 
توقف  بعد  قليل خاصة  يبقى  الطلب  لكن 

النشاط السياحي باجلزائر.
بعيد  املتعلقة  للتحضيرات  وبالنسبة 
قاسم مشترك،  هناك  فأن  املبارك  األضحى 
العائالت اجلزائرية باقتناء كل ما يلزم  بني 
أدوات نحر أضحية العيد من أدوات الذبح، 
الشواء،  أدوات  الفحم،  كشراء  وغيرها، 
والنحر،  للتقطيع  الالزمة  السكاكني  وكذا 
البعض منها خاص بالرجال يستعملونها يف 
النحر، والبعض اآلخر تستعني به املرأة يف 
اللحم وكل  الطعام، بتقطيع  بيتها لتحضير 
ما يليه من ذلك، إضافة إلى تنظيف البيوت 
وإعادة ديكورها  كل تلك التحضيرات تعد 
بالنسبة  تعد  التي  االحتفالية  من  جانبا 

بحلول  الفرح  عن  تعبيرا  متنراست  ألهالي 
عيد األضحى.

وبيع  السكاكني  شحذ  ويحتل   ،
بامللفوف  املتعلققة  خاصة  الشواء  معدات 
نوع  يف  الصدارة  والفحم  والشواء(  )الكبد 
الفحم  أكياس  أن  خاصة  املشتريات، 
أمام احملالت  بقوة  الشي معروضة  ومعدات 
وكذا  الطرق،  أرصفة  وحتى  األسواق  ويف 
واملجمعات  الشعبية،  األحياء  مختلف  يف 
التجارة  يف  تتشابه  أضحت  التي  السكنية 
معظم  يغتنمها  التي  واملناسباتية  املوسمية 
التجار من غير التزام بنوع التجارة،  خدمة 
للمواطن من جهة، واسترزاق موسمي من 

جهة أخرى.
كرزيكة أحمد

احتج العشرات من سائقي النقل الجماعي باألغواط على إقصائهم من الشطر الثالث من منحة المليون سنتيم  التي خصصها 
رئيس الجمهورية للمتضررين من وباء كورونا.

بسبب إقصائهم من منحة المليون سنتيم

سائقو النقل الجماعي باألغواط يحتجون

تمنراست
إقبال محتشم على شراء األضاحي قبيل العيد بسبب غالئها

بوالية  املاشية  بيع  مواقع  عرفت 
السنة،  هذه  وبلدياتها  متنراست 
على  األسعار،  يف  محسوسا  ارتفاعا 
املواشي  املنتشرة عبرسوق  تلك  غرار 
والتي  األخرى  والنقاط  بتهيقوين 
خاصة  األضاحي  بيع  يف  شرعت 
األسبوع  سيداون  نوع  من  الكباش 
الواحد  سعر  يتراوح  إذ  املنصرم، 
فما  سنتيم،  بني 4 إلى 6 ماليني 
فوق، كما ارتفعت أسعار النعاج إلى 
03 ماليني سنتيم والتي كان سعرها 
مناسب للجميع يف أيام خلت.بسعر 

يقدر بـــ15 ألف دينار جزائري
املتجول بنقاط البيع بتمنراست، 
املاشية  أسعار  غالء  يالحظ 
بالسنة  مقارنة  ارتفعت  التي 
اخلروف  سعر  بلغ  حيث  املاضية، 
أّكد  أين  دينار،  الصغير 35 ألف 
قد  األضاحي  أسعار  أّن  الباعة  أحد 
ارتفعت هذه السنة بأكثر من 8 آالف 

وأرجع  املاضي،  بالعام  مقارنة  دج 
بالدرجة  األعالف  غالء  إلى  ذلك 
األولى واألزمة التي تعيشها البالد.
مناسبة  السماسرة  يستغل  كما 
األسعار،يقول  لرفع  األضحى  عيد 
الباعة  غالبية  أّن  موّضحا  محدثنا، 
املوجودين يف متنراست ليسوا مبوالني، 
العادي  نشاطهم  يغّيرون  أغلبهم  بل 
ويشترون  الدينية  املناسبة  هذه  يف 
املواشي بأسعار معقولة ليعيدوا بيعها 

بأضعاف سعرها.
وأضاف البائع أّن األسعار عرفت 
كان  الذي  فالكبش  كبيرا،  ارتفاعا 
الفارط،  العيد  دينار  سعره 25 ألف 
بلغ سعره هذه السنة 40 ألف دينار، 
وترتفع األسعار لتصل حتى 65 ألف 
كبيرة  األضحية  إلى  بالنسبة  دينار 
لإلجراءات  بالنسبة  أما  احلجم، 
اّتخذت  كورونا  وباء  من  الوقائية 
احترازية  إجراءات  متنراست،  والية 

غرار  األضحى،على  لعيد  للتحضير 
جتنيد كّل البياطرة على مستوى نقاط 
أماكن  مستوى  على  وكذا  البيع، 
املواشي  لرقابة  العيد.  أيام  الذبح 
وسيتم  الوباء،  إنتشار  مع  تزامنا 
طرف  من  املداومة  نظام  ضمان 
املصالح البيطرية الوالئية، وهذا على 
البلدية  الشعبية  املجالس  مستوى 
الذبح،  أماكن  مستوى  على  وكذا 
حسب مصادر -أخبار الوطن- وكما 
السيد  متنراست  والية  والي  دعى 
إلى  املواطنني  كافة  جياللي  دومي 
ملنع  الوقائية  باإلجراءات  التقيد 
إنتشار كوفيد 19 يوم عيد األضحى 
التجمعات  كافة  مبنع  املبارك 
احلماية  شروط  وإحترام  والزيارات 
الذبح  عند  خاصة  الوباء  هذا  من 
واملطهرات.  الكمامات  بإستعمال 

واحترام مسافة األمان احملددة
كرزيكة أحمد
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روبورتاج: بن لزرق أمني

تترقب الكثير من األسر اجلزائرية وباخلصوص 
الغليزانية عيد األضحى، أو ما يسمى بالعامية » 
مغايرا  السنة  هذه  سيكون  الذي  الكبير«  العيد 
كورنا،  جائحة  بسبب  املاضية،  لألعياد  متاما 
بخاصة  املواطنني،  جيوب  كثيرا  انهكت  والتي 
وأن الكثير منها فقدت مدخولها نتيجة إجراءات 
احلجر التي طبقتها السلطات وحرمت أرباب هاته 
التي  املهن  من  الكثير  يف  عملها  من  العائالت 

طالها التوقيف اإلحترازي. 
ولكون أن هذه املناسبة نتطلب حتضيرا يف وقت 
مبكر، من قبل العائالت التي تعتمد العديد من 
من  التقليل  خطة  اتباع  أبرزها  االستراتيجيات، 
املستلزمات  بشراء  اخلاصة  اليومية،  املصاريف 
واملواد الغذائية، كوسيلة اقتصادية متكن من توفير 
مبلغ مالئم للقدرة الشرائية خلروف العيد، لكن 
هذا العام سيكون مختلفا وأكثر هاته األسر ليس 
بإمكانها إقتناء أضحيتها لعدم توفر املال الالزم. 

صالح  غير  يف  أصبحت  األمور  أن  ويبدو 
السواد األعظم من املواطنني هذه السنة، خصوصا 
رب  فيها  تضرر  التي  األسر  من  للعديد  بالنسبة 
األسرة الذي يشتغل يف بعض املهن التي توقفت 
كورونا  فيروس  من  الوقائية  اإلجراءات  بفعل 
بعد  املهيكلة،  غير  بالقطاعات  العاملني  وأيضا 
توقفه عن العمل بسبب اجلائحة، ونفس الشيئ 
ينطبق على على العائالت التي ال يشتغل فيها 

أحد مما جعلها يف وضع مادي غير جيد.

 الفئة الهشة محرومة من فرحة العيد
العني  و   « وسعها  إال  نفسا  اهلل  يكلف  ال   «
التي  العبارات  أشهر  هي   « قصيرة  واليد  بصيرة 
بات الكثير من املواطنني يرددها يف الفترة احلالية، 
الذي  غليزان  من   « عدة  الشيخ »ب.  وهو حال 
إلتقته اخبار الوطن وهو على أبواب البريد املركزي 
ألف   20 يتجاوز  ال  الذي  معاشه  يحاول صرف 
بخصوص  سؤالنا  على  رد  حيث  جزائري،  دينا 
عيد األضحى املبارك وهو يتساءل يف نفس الوقت 
تفوق  أضحية  إقتناء  كيفي  زوالي  بقدر  هل   »:
قيمة معاشي الذي أتقاضاه ؟ » ويضيف :« أنا 
يضاهي سعرها  واألضحية  دينار   19500 أقبض 
بحالي  زوالي  يقدر  ال  فصراحة  أجرتي  ضعف 

شراؤها والكذب حرام واهلل ما نقدر ».
وحال الشبخ » ب.عدة » ينطبق على الكثير 
من املواطنني خصوصا أصحاب الدخل الضعيف 
وهو  »مصطفى.ك«  ويقول  الدخل،  ومنعدمي 
شاب ال يتعدى سنه 37 سنة متزوج وأب لثالثة 
أطفال :« فقدت عملي منذ أربعة أشهر أي منذ 
يف  أعمل  كنت  احلجر،  أجراءات  تطبيق  بداية 
مقهى لكن لسوء احلظ لم يسمح للمقاهي بالعودة 
للنشاط، فمن أين لي أن أقتني أضحية العيد، 
كل  ضحية  ذبح  على  متعود  كنت  الذي  وانا 

والتي  إمكاناتي  حسب  أصحيتي  وأشتري  عام 
هو  لي  واملهم  دينار  ألف   25 قيمتها  اليتجاوز 
القيام بالسنة وإدخال البهجة وسط عائلتي لكن 
لألسف كل ما كنت أخبؤهإستهلكته خالل مدة 
توقفي عن العمل وأصحت غير قادر حتى على 

إقتناء قوت يومي ». 

 غلق أسواق الماشية يعمق معاناة المواطنين 
والموالين

عبر  املنتشرة  املاشية  أسواق  غلق  تسبب 
يف  والئي  قرار  بسبب  الوالية  بلديات  مختلف 
كورونا،  فيروس  من  الوقائية  اإلجراءات  إطار 
فاألول  معا،  واملوالني  املواطنني  معاناة  تعميق 
بات مظطرا للبحث عن أضحية من اماكن بعيدة 
خارج اإلقليم احلضري والثاني حرمه من عرض 

ما لديه من مواشي للبيع. 
ممن  بغليزان  املواطنني  من  الكثير  لنا  وكشف 
ينوون شراء أضحية للعيد بانهم يجدون صعوبات 
كبيرة هذه السنة يف شرائها، بسبب غلق أسواق 
املاشية، حيث عبروا لنا عن الصعوبة الكبرة التي 
للتنقل  ويظطرون  العيد  كبش  لتوفير  يجدونها 
ان  بإعبتار  ذلك  أجل  من  الكيلومترات  عشرات 
املوالني متواجدون مبناطق ريفية تبعد عن اإلقليم 

احلضري مبسافات طويلة. 
يجد  بات  بأنه  املوالني  أحد  ذكر  ومن جهته 
يقيم  للمواطنني كونه  ماشيته  تسويق  صعوبة يف 
مبنطقة بعيدة حترم الكثيرين من الوصول إليه، وهو 
إلى  يظطر  امام مشكلة حقيقية جعلته  ما جعله 
تعودوا  ممن  القدامى  زبائنه  على  منتجاته  عرض 
على إقتناء كبش العيد كل سنة منه عن طريق 
إليه  القدوم  مقابل  بتخفيضات  ويغريهم  الهاتف 
مع توفير وسيلة لنقل األضحية قبل يوم من العيد 
إلى باب منزل املشتري واملهم بالنسبة إليه هو بيع 
ماشيته وحتقيق هامش ربح يعوضه تكاليف تربية 

هاته املاشية. 

 البيع بالتقسيط.. مالذ الموظفين للّظفر 
بأضحية

اهتدى الكثير من املوالني بغليزان هذه السنة 
لفئة  املريح  بالتقسيط  للبيع  مواشيهم  إلى عرض 
والضعيف  املتوسط  الدخل  وأصحاب  املوظفني 
أيضا من خالل منح الفرصة لهذه الفئة من أجل 
دفعات  وعلى  مريحة  بطريقة  أضحيتها  إقتناء 

متعددة. 
منطقة  يف  وبالضبط  غليزان  من  موال  ويقول 
تشهد  لم  العام  هذا   « بأن  الوطن  ألخبار  زمور 
عليه خالل  كانت  التي  اإلقبال  نفس  مواشيهم 
كورونا،  جائحة  بسبب  املاضية  السنوات 
أو  كبشا  منا  يشتري  من  عن  نبحث  وأصبحنا 
خروفا للعيد، وهو االمر الذي دفعنا إلى البحث 
طريقة  وإعتمدنا  األضاحي  لتسويق  طريقة  عن 
البيع بالتقسيط لفئة املوظفني الذين يطلب منهم 

تبقى  املائة من قيمة األضحية وما  30 يف  دفع 
يدفع على مراحل حسب اإلتفاق ». 

ويضيف نفس املوال بأن الدفعات تصل إلى 
5 أو 6 أشهر أي ما يعادل قيمة 50آالف دينار 
10 آالف  أقل من  يدفع  ان ال  كل شهر بشرط 
دينار كدفعة أولى وهي الطريقة تساعدنا يف البيع 

زتسهل على املواطن عملية االقتناء. 

 استحداث نقاط بيع إلكترونية
يبدو بأن اإلجراءات اإلحترازية التي أقرتها 
نقل  مبنع  تعلق  فيما  بغليزان  الوالئية  السلطات 
األضاحي خوفا من التجمعات التي قد تشكلها 
بفعل  معا  واملوالني  املواطنني  صحة  يتهدد  وما 
من  الكثير  دفعت  املستجد،  كورونا  فيروس 
املوالني لفتح نقاط إفتراضية عبر مواقع التواصل 
لتسهيل  للبيع  مواشيهم  وعرض  اإلجتماعي 
وصور  الهواتف  أرقام  بوضع  اإلقتناء  عملية 

لألضاحي املعروضة للبيع. 
املواطنني  من  الكثير  إستحسنها  الفكرة 

وجعلهم يقبلون عليها بكثرة خصوصا وأن أسواق 
بسبب  احلالية  الفترى  يف  مغلقة  هي  املاشية 
الشراء  يقبلون على عملية  باتوا  اجلائحة، حيث 
فيما  والتفاهم  املوالني  مع  والتواصل  اإلفتراضية 
صور  عرض  خالل  من  األسعار  على  بينهم 
للكباش املتوفرة مع السعر اخلاص بكل أضحية. 
ويقول أحد املواطنني » كمال.س« وهو تاجر 
هي  التواصل  مواقع  عبر  البيع  فكرة  أن  بغليزان 

أي  وتغني  التواصل  عملية  تسهل  حسنة  فكرة 
شخص من البحث اليومي على أضحية تتناسب 
البيع  عملية  وحتى  مال،  من  لديه  توفر  وما 
تكون بطريقة سهلة فبمجرد العثور على أضحية 
للتأكد  مباشرة  تذهب  تعبيره  على حد  تناسبك 
منها وإن أعجبتك تدفع مستحقاتها أو عربون ليتم 
العيد  الذي يسبق  اليوم  إلى  حجزها لك وتركها 

جللبها من املوال الذي إقتنيتها منه. 

ينّية  الِفئاُت الَهّشُة َمحرومٌة من ُممارسِة الشعائِر الدِّ

َجاِئحُة ُكوروَنا َتغَتاُل أفراَح سّكاِن ِغليزان يوَم الّنحِر
عائالت تفقد دخلها وتفتقد نكهة العيد 	
 غلق أسواق الماشية يؤزم الوضع 	
 مواقع التواصل والتقسيط لشراء األضحية 	

»يا فرحًة لم َتكتِمْل«. . هكذا يستقبل الغليزانيون عيد االضحى المبارك هذه السنة. وعلى غير العادة، تتخوف العائالت 
من أن تتحول فرحة العيد إلى حزن وألم وفقدان لألحباب واألهل واألصدقاء في ظل االنتشار الرهيب للجائحة، التي 

باعدت بين العائالت وجعلت األفراح مناسبة للخوف والترّدد من ممارسة طقوس دينية طالما قّدسها المسلمون!
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داني مورير يغيب عن 
مواجهة نابولي

الفني  املدير  سيتني،  كيكي  تلقى 
أيام  قبل  جديدة  صدمة  لبرشلونة، 
دوري  يف  نابولي،  مواجهة  من  قليلة 
على  ضيًفا  نابولي  ويحل  أوروبا.  أبطال 
برشلونة، يوم 8 أوت املقبل، على ملعب 
الـ16  دور  مباريات  إياب  يف  نو،  كامب 
أوروبا. ويفتقد برشلونة يف  أبطال  لدوري 
سيرجيو  الثنائي  خلدمات  املواجهة  تلك 
إلى  لإليقاف،  فيدال  وأرتورو  بوسكيتس 
بسبب  ميلو  آرثر  غياب  احتمالية  جانب 
ورونالد  غريزمان  أنطوان  أن  كما  مترده، 

أراوخو يعانيان من اإلصابة.
امس  رسمًيا،  بياًنا  برشلونة  وأصدر 
ظهيره  إصابة  خالله  أعلن  األربعاء، 
الفريق  العب  مورير،  داني  الشاب 
الرديف، دون حتديد موعد لعودته. وقال 
الالعب  »أُصيب  بيانه:  يف  برشلونة 
ذات  العضلة  يف  مورير  داني  الشاب 
اليمنى«.  الساق  يف  الفخذية  الرأسني 
من  الالعب  يتمكن  »لن  وأضاف: 
الفريق  تدريب  جلسات  إلى  االنضمام 
مدى سرعة  على  عودته  وتعتمد  األول، 
ينضم  أن  املقرر  من  وكان  تعافيه«. 
اليوم  األول،  الفريق  تدريبات  إلى  مورير 
األربعاء، لتعويض الغيابات قبل مواجهة 
حسابات  من  سيخرج  لكنه  نابولي، 

سيتني بسبب هذه اإلصابة.

بيكهام يربك حسابات سواريز مع »البلوغرانا«
كتالوني،  صحفي  تقرير  كشف 
امس األربعاء، عن تلقي األوروغواياني 
لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عروًضا 

لالنتقال إلى الدوري األمريكي.
ويرتبط سواريز )33 عاًما( بعقد مع 
املقبل،  املوسم  نهاية  حتى  البلوغرانا، 
مع إمكانية متديده ملوسم إضايف، حال 
مباريات  من  باملائة   60 يف  مشاركته 

املوسم اجلديد.
»موندو  صحيفة  وبحسب 

أنه ميلك عروًضا  إال  نو،  يرغب سواريز يف استكمال مسيرته يف كامب  الكتالونية،  ديبورتيفو« 
مغرية من دوري احملترفني األمريكي، نظًرا السمه الكبير يف عالم كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كثيًرا ما يكون اللعب يف أمريكا، جذاًبا لنجوم الكرة األوروبية، 
ليس من الناحية املالية فقط، ولكن ألن بعض املدن هناك توفر نوعية حياة جيدة، إضافة إلى 
احلمالت اإلعالنية الضخمة التي تقوم على تواجد هؤالء النجوم. وارتبط اسم سواريز باالنتقال 
إلى إنتر ميامي، اململوك للنجم اإلجنليزي السابق، ديفيد بيكهام، والذي يستعد للمشاركة يف 

أول مواسمه بدوري احملترفني.

فرناندينيو: »غوارديوال فكر في تدريب منتخب البرازيل«
أكد فرناندينيو، جنم مانشستر 
اإلسباني  مدربه  أن  سيتي، 
قبل يف  فكر من  غوارديوال،  بيب 

تدريب منتخب البرازيل.
أي  غوارديوال  يدرب  ولم 
منتخبات يف مسيرته حتى اآلن، 
حيث تولى قيادة 3 فرق كبيرة هي 
وأخيًرا  ميونخ،  بايرن  برشلونة، 

مانشستر سيتي.
وقال فرناندينيو يف تصريحات 
لشبكة » أو أس بي أن« »بيب قال 
بطلة  البرازيل  يجعل  أن  يريد  إنه 

إستراتيجية  ولديه  العالم،  كأس 
قالوا  ألنهم  ذلك،  يريدون  ال  املنتخب  مسؤولي  »لكن  وأضاف:  للعالم«.  أبطااًل  جتعلنا  كاملة 
إنهم ال يعرفون ما إذا كانت البرازيل ستقبل تعيني مدرب أجنبي أم ال؟« وتابع: »مبجرد أن حتدثنا 
أنا وجوارديوال عن ذلك، وبطريقة غير رسمية، مت استعراض األمر يف صحف البرازيل، والتي 
زعمت أنه يريد تدريب املنتخب«. وأكمل: »ولكن أعتقد أن األمر أشبه باملستحيل، وجوارديوال 
نفسه قال إنه على البرازيل واألرجنتني أن يكون لديهما مدربني محليني، نحن ننتج الكثير من 
الالعبني ولدينا القدرة على إنتاج مدربني رائعني«. وأمت: »أعتقد أن األمر صعب يف احملادثة غير 

الرسمية، ولكن يف كرة القدم ليس هناك يقني بشأن أي شيء«.

بايرن ميونخ يحدد سعر تياغو
قال تقرير صحفي أملاني، امس األربعاء، إن بايرن 

ميونخ حدد سعر العب وسطه اإلسباني، تياغو ألكانتارا، 
القريب من الرحيل هذا الصيف.

وينتهي عقد ألكانتارا )29 عاًما( مع بايرن، بنهاية 
املوسم املقبل، ويهتم أكثر من ناٍد بضمه حالًيا، أبرزهم 

ليفربول.
وبحسب صحيفة »بيلد« األملانية، فإن العمالق 

البافاري حدد 30 مليون أورو، للموافقة على رحيل جنم 
برشلونة السابق، لكن النادي لم يتلق أي عروض رسمية 

حتى اآلن. ويعتمد تخطيط إدارة بطل البوندسليجا، 
على بيع العبني مثل تياغو وكورينتني توليسو، من أجل 

توفير أموال لضم جناح آخر، بعد ليروي ساني الوافد من 
مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن، يأمل التوصل التفاق 
مع إنتر ميالن بشأن الالعب الكرواتي، إيفان بيريسيتش، 

حيث يحاول تقليل قيمة بيعه وراتبه.

الغرافة القطري يريد ضم 
فابريغاس

يتمتع اإلسباني 
سيسك فابريغاس، 
العب وسط فريق 
موناكو الفرنسي، 

باهتمام خاص من 
أحد األندية العربية. 
وكشفت مجلة فرانس 
فوتبول الفرنسية، أن 
نادي الغرافة القطري 

يريد التعاقد مع سيسك فابريغاس، البالغ من العمر 
33 عاًما، هذا الصيف. وأشارت إلى أن العب الوسط 
اإلسباني وعائلته، ال يريدون مغادرة اإلمارة الفرنسية، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. لكن الراتب 
الضخم لفابريغاس، يشكل عبًئا ثقياًل على ميزانية األجور 

بنادي موناكو، حيث يسعى املدير الرياضي اجلديد، بول 
ميتشيل، لتخفيضها خالل الفترة املقبلة. يذكر أن سيسك 

فابريغاس انضم إلى صفوف موناكو يف جانفي 2019، 
قادًما من تشيلسي اإلجنليزي، ووقع على تعاقد مع النادي 

الفرنسي ميتد حتى صيف 2022.

برشلونة يطرح 6 العبين للبيع
أفاد تقرير صحفي كتالوني، امس األربعاء، بأن 

برشلونة ال ينوي االستسالم يف صفقة األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز، مهاجم إنتر ميالن.

ويرتبط الوتارو )22 عاًما( بعقد مع النيراتزوري حتى 
صيف 2022، دون أي شروط جزائية، بعدما انتهت 

فاعلية الشرط السابق )111 مليون أورو(. وبحسب صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن بيبي ماروتا، املدير 
التنفيذي إلنتر، لم يغلق الباب أمام عرض برشلونة 

األخير لضم الالعب، مقابل 70 مليون أورو، باإلضافة 
جلونيور فيربو املقدر سعره بـ41 مليوًنا. وهو ما يوازي 

قيمة الشرط اجلزائي لالوتارو، الذي انتهى يف 7 جويلية 
اجلاري.

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ال ميلك 
السيولة الكافية، لدفع اجلزء النقدي من الصفقة، بسبب 
األزمة االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا. وبناًء على 

ذلك، بدأ البارسا يف عرض العبيه غير املرغوب فيهم 
للبيع، من أجل جمع األموال حلسم الصفقة، وهم فيليب 

كوتينيو ورافينيا ألكانتارا وإيفان راكيتيتش وجان كلير 
توديبو وموسى واجي.

أما يف اخلط األمامي، فال توجد فرصة كبيرة ملغادرة 
أي العب، سوى الدمناركي مارتن بريثوايت. ولم يتم 

اتخاذ قرار بعد بشأن مستقبل اجلناح الفرنسي، عثمان 
دميبلي، الذي تتسابق عدة أندية لضمه، من بينها باريس 

سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، بحسب »موندو 
ديبورتيفو«.

برشلونة حل وصيفا

ريال مدريد يحافظ على عرشه العالمي
واصلت العالمة الكروية لريال مدريد، بقيمة 
سوقية بلغت مليار و419 مليون أورو، 

التربع على عرش تصنيف الشركة االستشارية 
المتخصصة »براند فينانس فوتبول«.

القسم الرياضي

برشلونة  األزلي  الغرمي  على  الريال  وتفوق 
بزيادة  توقعات  مع  يونايتد،  مانشستر  واإلجنليزي 
بالدوري  تتويجه  بعد  امللكي  النادي  هيمنة 
ليموس،  تيريزا  وأكدت  القدم.  لكرة  اإلسباني 
املديرة العامة لـ«براند فينانس فوتبول« يف بيان، » 
اليوم، يساهم اسمان إسبانيان يف عالم كرة القدم 
يف تألق العالمة التجارية اإلسبانية: ريال مدريد 
واألقوى  قيمة  العالمتان األكثر  وبرشلونة، وهما 
الرياضة  العالم.  أنحاء  جميع  يف  قطاعهما  يف 

اإلسبانية هي بال شك فخر آخر لإلسبان«.
بالفوز   2017-2018 موسم  امللكي  وأنهى 
التوالي،  على  الثالثة  للمرة  أوروبا  أبطال  بدوري 
املوسم  يف  لألندية  العالم  بكأس  اكتفى  لكنه 
انتشار  عن  الناجمة  األزمة  بدء  ومع  التالي، 
فيروس كورونا املستجد، انخفضت قيمة عالمته 
مليار  عند  لتقف  باملائة،   13.8 بنسبة  التجارية 
و419 مليون أورو، لكن وضع النادي يف السنوات 

السابقة جعله يحتفظ مبكانته يف املرتبة األولى.
الفوز  بعد  حتقق  الذي  األخير  النجاح  لكن 

يبشر  تاريخه،  والثالثني يف  الرابع  الدوري  بلقب 
قيادة  حتت  األبيض  للنادي  أفضل  مبستقبل 

فلورنتينو بيريز.
وخارج ساحة اللعب، تسلط »براند فينانس 
فوتبول« الضوء أيضا على عمل النادي بعد توسيع 
جتارية  عالمة  إطالق  من خالل  التجاري  عرضه 
تهدف  والتي  نكست«  مدريد  ريال   « مبتكرة 
نحو  املوجهة  الناشئة  الشركات  مع  العمل  إلى 

التكنولوجيا.
وجاء يف املركز الثاني نادي برشلونة مع زيادة 
بنسبة 1.4 باملائة يف قيمة عالمته، والتي وصلت 
بالفعل إلى مليار و413 مليون أورو، بفضل »قيادته 

يف كرة القدم اإلسبانية الوطنية«، بحسب الشركة 
التي أجرت التصنيف والتي أبرزت أن هذه الزيادة 
على  متقدما  الثانية،  املرتبة  إلى  يرتقي  جعلته 
بقيمة سوقية  ثالثا  الذي حل  يونايتد،  مانشستر 

بلغت مليار و314 مليون أورو.
أما ليفربول بطل النسخة األخيرة من دوري 
اإلجنليزي  الدوري  لقب  وحامل  أوروبا  أبطال 
املمتاز، فجاء يف املركز الرابع، متجاوزا مانشستر 
التجارية،  العالمة  قيمة  مستوى  على  سيتي 
حيث ارتفع من مليار و191 مليون يف 2019 إلى 
 6 بلغت  بزيادة  العام،  هذا  مليون  و262  مليار 

باملائة.
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محمد هشام

اخليار  الفيدرالي  املكتب  وطبق 
التي  املكتوبة  اإلستشارة  من  الثالث 
العامة  اجلمعية  أعضاء  إلى  إرسالها  مت 
إلختيار الصيغة املناسبة إلنهاء املوسم 
الكروي احلالي. وبهذا التتويج، يكون 
لقب  حصد  قد  البلوزدادي  النادي 
يف  السابعة  للمرة  اجلزائري،  الدوري 

تاريخه.
يف  الفيدرالي،  املكتب  رسم  كما 
القسم  من  أندية   4 صعود  إجتماعه 
إلغاء  مع  األول  احملترف  إلى  الثاني 
السقوط. وبهذا القرار توج فريق شباب 
الكروي  املوسم  بلقب  رسميا  بلوزداد 
صعود  مع   ،2019-2020 احلالي 
غيليزان،  سريع  املدية،  أوملبي  أندية 
مع  سكيكدة  وشبيبة  تلمسان،  وداد 

إلغاء السقوط.
إنتهت  الذي  للترتيب   ووفقا 
احملترفة  الرابطة  من  الـ22  اجلولة  عليه 
ووفاق  بلوزداد  شباب  فإن  األولى، 
رابطة  منافسة  يف  سيشاركان  سطيف 
فريق  سيشارك  فيما  إفريقيا،  أبطال 
كأس  بلقب  والفائز  اجلزائر  مولودية 
الكونفيدرالية  منافسة  يف  اجلمهورية 

اإلفريقية.

صعود 4 أندية وإلغاء السقوط

شباب بلوزداد بطال لموسم 2019-2020
إتحاد بلعباس   

تجميد مشروع أكاديمية النادي
بسبب  بلعباس  الحتاد  القدم  لكرة  أكادميية  إنشاء  مشروع  جتميد  مت 
األولى،  الرابطة  يف  الناشط  النادي  فيها  يتخبط  التي  الكثيرة  املشاكل 

حسب ما علم من مديره العام.
وصرح قدور بن عياد بأن ملف األكادميية قد مت غلقه مؤقتا بالنظر إلى 
الغموض الذي يكتنف مستقبل النادي، متأسفا لهذه الوضعية بعدما قطع 

املشروع أشواطا متقدمة.
للتقرير  إعداده  بعد  استقالته  لتقدمي  يستعد  الذي  عياد،  بن  وأضاف 
األدبي واملالي للموسم اجلاري، بأنه كان شخصيا يولي أهمية كبيرة لهذا 
مللعب  امللحق  امليدان  تغطية  يف  ساهمت  احمللية  السلطات  وأن  املشروع، 
شبان  لتدريبات  سيخصص  كان  الذي  االصطناعي  بالعشب  فبراير   24
األكادميية وتهيئة الفندق التابع لديوان املركب الرياضي الوالئي إليوائهم.

إلى  تهدف  عملية  أطلق  قد  كان  النادي  بأن  املتحدث  نفس  وأخبر 
العبني  كلف  حيث  األكادميية،  إلى  لالنضمام  املؤهلة  املواهب  اكتشاف 
بلعباس  سيدي  والية  شبان  على  تقتصر  لم  التي  املهمة،  بهذه  قدامى 
نراهن  »كنا  بقوله  وتابع  املجاورة،  الواليات  من  أيضا العبني  بل شملت 
كثيرا على هذا املشروع، سيما و أن املنطقة معروفة بأنها خزان من املواهب 
بأن  قدرنا  فإننا  للنادي،  املنتهية  غير  املالية  املشاكل  إلى  وبالنظر  الشابة، 
بعدا جديدا من خالل  مبنح األخير  باالحتاد كفيل  أكادميية خاصة  إنشاء 
االعتماد على خريجي مدرستنا بدال من صرف أموال باهظة يف انتداب 

العبني من مختلف اجلهات«.
ويواجه نادي الغرب اجلزائري مشاكل متعددة، سواء من اجلانب املالي 
لفريق  الرياضية  الشركة  يف  املساهمني  األعضاء  دفع  ما  وهو  اإلداري،  أو 
يف  الهناني،  الغني  عبد  اإلدارة  مجلس  رئيس  مقدمتهم  ويف  ''املكرة''، 

الشروع يف إجراءات بيع أسهمهم، مثلما ذكر به نفس املتحدث.

بن شيخة: »فرطنا في انتصار ممكن 
أمام الوداد«

تأسف اجلزائري عبد احلق بن شيخة، لضياع نقاط االنتصار عن فريقه 
مولودية وجدة أمام الوداد، معاتبا العبيه على عدم قتلهم املباراة يف وقت 

كانوا يستطيعون فعل ذلك.
محمد  ملعب  على  أمس،  أول   ،1-1 وجدة  ومولودية  الوداد  وتعادل 
بهدف  متقدما  وجدة  وكان  املغربي،  بالدوري  مؤجلة  مباراة  يف  اخلامس 
بن شيخة يف  وقال  األرض.  تعادل أصحاب  لوال  األخيرة  الدقائق  حتى 
مما  أفضل  باإلمكان  كان  »لألسف  اللقاء  انتهاء  عقب  تلفزيوني،  تصريح 
كان، لم نقتل املباراة وقت كان ميكن لالعبني فعل ذلك«. وأضاف »تركنا 
لهم مساحات للعب وبعدها راهنا على اإلنطالق بسرعة بهجمات مرتدة 
أثمرت إحداها عن هدف التقدم«. وتابع بن شيخة »قد يكون ما حدث 
يندرج حتت بند التهاون، كما قد يكون بسبب قلة خبرة الالعبني«. وختم 
داخل  فريق كبير  وأمام  املتناول  انتصار مهم كان يف  نقاط  »املهم ضاعت 

قواعده ومع هذا أشد بحرارة على يد الالعبني«.

األولمبياد يغير موعد سباق فرنسا 
للدراجات 2021

قال االحتاد الدولي للدراجات، إنه مت تقدمي موعد انطالق سباق فرنسا، 
يف  للرجال  الطرق  سباق  مع  التصادم  لتجنب  أسبوع،  ملدة  املقبل،  العام 
 26 يف   ،2021 فرنسا  سباق  انطالقة  وستكون  املؤجل.  طوكيو  أوملبياد 
جوان، بحيث ينتهي يف 18 جويلية، قبل ستة أيام من بداية سباق جبل 
فوجي. وكان املوعد األصلي ينطلق يف الثاني من جويلية، يف كوبنهاغن 

بالدمنارك.
وكانت ألعاب طوكيو ستقام يف الفترة من 24 جويلية، حتى التاسع 
جائحة  بسبب  عام  ملدة  تأجلت  لكنها  العام،  هذا  آب  أغسطس  من 
كوفيد19-. وقال االحتاد الدولي، يف بيان »بسبب إقامة أوملبياد طوكيو بني 
العديد من السباقات«.  23 جويلية والثامن من أوت، مت تعديل مواعيد 
و25   24 أيام  األوملبية،  الطرق  سباقات  مع  التعارض  »لتجنب  وأضاف 
أسبوع يف  أول  قبل  18 جويلية،  فرنسا يف  و28 جويلية، سينتهي سباق 
األوملبياد«. كما أكد االحتاد الدولي أن سباقي كاليفورنيا ولندن-ساري، 

خرجا من اجلدول الذي يضم 35 سباقا.

أسفر إجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد صبيحة امس اأٍلبعاء عن ترسيم فريق شباب 
بلوزداد بطال لموسم 2019-2020.

اإلصابة تبعد تاهرات عن تدريبات أبها
غاب الدولي اجلزائري، مهدي تاهرات،  والتونسي سعد بقير محترفا نادي أبها السعودي، عن التدريبات اجلماعية 
للفريق اول أمس بسبب اإلصابة. وقال احلساب الرسمي للنادي على موقع »تويتر«: »لم يشارك الالعبان مهدي تاهرات 
وسعد بقير يف التدريبات بعد تعرضهما إلصابات مختلفة يف مباراة جنران الودية األخيرة«. وأجرى فريق أبها مرانه املسائي 
التدريبات  اللياقة على بعض  باحملالة. وركز مدرب  الرياضية  العزيز  الرديف مبدينة األمير سلطان بن عبد  امللعب  على 
االسترجاعية بعد مباراة جنران الودية التي أقيمت يوم أمس، وكسبها أبها بثنائية نظيفة، وسط مشاركة الالعب صالح 

آل عباس، بعد تعافيه من اإلصابة.

احتاد  لنادي  العام  املدير  أوضح 
النادي  الغني هادي بأن  اجلزائر، عبد 
املدرب  مع  مستمرة،  اتصاالت  يف 
بقيت  بأنه  مشيرا  القادم،  األجنبي 
عن  الكشف  قبل  التفاصيل  بعض 

هويته.
للنادي  العام  املدير  وصرح 
احملادثات  زالت  »ال  قائال  العاصمي 
لقيادة  أجنبي  مدرب  مع  متواصلة 
هناك  زالت  ال  املقبل.  املوسم  الفريق 
بعض التفاصيل للتسوية قبل اإلعالن 
رسميا عن قدومه. حاليا، نفضل عدم 
على  حفاظا  شيء،  أي  عن  الكشف 

سرية املفاوضات«.
يتعلق برفض  رده على سؤال  ويف 
زغدود،  منير  لالحتاد،  احلالي  املدرب 
املاضي،  مارس  شهر  يف  خلف  الذي 
الطاقم  ضمن  العمل  دزيري،  بالل 
الغني  عبد  قال  اجلديد،  الفني 
ال  التعاقدية،  الناحية  »من  هادي 
املوسم  نهاية  حتى  مدربا  زغدود  يزال 
الكروي، وكالعب سابق ترك بصماته 

االنضمام  عليه  اقترحنا  االحتاد،  يف 
رفض  لكنه  املقبل  الفني  للطاقم 
نحترم  ونحن  شخصية،  العتبارات 

قراره«.
وبخصوص األخبار املتداولة حول 
مفتاح،  ربيع  محمد  املدافع  تسريح 
التعداد  أعمدة  أحد  يعتبر  الذي 
»مفتاح  قائال  هادي  أجاب  احلالي، 
يتم  ولم  النادي،  مع  عقده  نهاية  يف 
االدارة  ان  االمر  يف  ما  كل  تسريحه، 
لم ترغب يف جتديد عقده. مفتاح ترك 
بصماته خالل املشوار الذى امضاه يف 
احتاد اجلزائر، ولم يتخلف أبدا عن أداء 
واجبه على احسن صورة يف كل مرة، 
من  جزء  متثل  التنقالت  حركة  لكن 

حياة النادي«.
امليدان  وسط  مستقبل  عن  اما 
واحلارس  كودري  حمزة  الدفاعي، 
مسؤول  اكد  زماموش،  ملني  محمد 
الالعبان  ال  »هذان  العاصمي  النادي 
وليست  التعداد،  ضمن  دائما  يزاالن 
فاألولوية  تسريحهما.  يف  رغبة  لدينا 

الفريق،  بنواة  االحتفاظ  تبقى 
على  قادرين  جدد  بالعبني  وتدعيمه 
حاجيات  حسب  اإلضافة  تقدمي 
يحيى  عنتر  الرياضي،  فاملدير  محددة 

بصدد العمل يف هذا السياق«.
وعن األشهر األولى ملجمع سيربو، 
ذات  الرياضية  للشركة  اجلديد  املالك 
أكد  الفارط،  مارس  شهر  منذ  أسهم 
العام الحتاد اجلزائر، بأن اإلدارة  املدير 
اجل  من  جاهدة،  تعمل  اجلديدة 
»ال  مضيفا  الطموح  مشروعها  جتسيد 
يف  جهد  أي  اجلديدة  االدارة  تدخر 
التطلع  وايضا  العالقة،  امللفات  تسوية 
املشروع  للمستقبل، مع ضرورة حتقيق 
التكوين.  مركز  مقدمته  ويف  الرياضي 
ومن الناحية الرياضية البحثة لن نعد 
واننا  خاصة  مبعجزات،  النادي  أنصار 
كمرحلة  القادم  الكروي  املوسم  نعتبر 
على  مرتبة  استهداف  مع  انتقالية، 
البوديوم، وستكون االنطالقة احلقيقية 
للفريق خالل املوسم 2021-2022«.
م.هشام

أكد أن االنطالقة الحقيقية إتحاد الجزائر ستكون خالل الموسم القادم    

عبد الغني هادي: »بقيت بعض التفاصيل قبل الكشف عن هوية المدرب الجديد«
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كيف ومتى بدأت جتربتك يف الكتابة األدبية وما هي املراحل 
واحملطات التي مررت بها؟

بدأت الكتابة منذ املرحلة املتوسطة، فقد كنت أكتب شعرا حّرا 
الثانوية  املرحلة  يف  األسلوب  طّورت  ثم  وسهلة،  بسيطة  بلغة  غالبا 
وصرت أكتب شعرا، خواطر، قصصا بلغة راقية كما وصفها البعض، 
توّقفت عن الكتابة لفترة من الزمن، وعدت لها من جديد بقلم من 

الّشوق

ما هي مواهبك، هل من هوايات ما زلت متارسها حتى اآلن ؟

الكثير  لدي  أن  والطبخ، كما  الكتابة  تتجّلى خاصة يف  مواهبي 
من الهوايات كاملطالعة، تعلم اللغة التركية، الطب، الفقه باإلضافة 
إلى تعّلم الكثير من األشغال اليدوية، وما زلت أمارس جميعها، وال 

ميكنني االستغناء عنها

إن كانت املطالعة من أهم هواياتك، فمن هم الكتاب الذين 
يستهووك، وماهي املواضيع التي تشّدك ؟

كلماته  ألن  ؛  درويش  محمود   : لدي  الكتاب  أفضل  بني  من 
وداييل  العقاد  محفوظ،  جنيب  الفقي،  إبراهيم  وواقعية،  بسيطة 

كارينجي
حتاكي  التي  املواضيع  هي  بكثرة  تشّدني  التي  املواضيع  أّما   ،
املرتبطة  وخاصة  واإلنسانية،  االجتماعية  القضايا  وتناقش  الواقع، 

بالّدين اإلسالمي

صدر لك مولود جديد عن دار املثقف اجلزائرية وهو موسوم 
بعنوان » احتضار الفكر » عبارة عن خواطر، حدثينا عن أبرز ما 

يحمله أدبك من قضايا، وعن رسالته وأهدافه؟

احتضار الفكر ؛ هو مولودي األدبي األول، كتاب خواطر وشعر، 
صدر عن دار املاهر بالعلمة والية سطيف ؛ يتناول قضايا اجتماعية، 
أخالقية، إنسانية بطرق مختلفة، وهو عبارة عن رسالة موجهة جلميع 
الفئات العمرية من خالل الّنصائح واإلرشادات العامة التي يحتويها، 
تعّددت أهداف الكتاب من بينها :الدعوة للنجاح والتفاؤل، زرع الثقة 
بالدين  التمسك  الرحم، وخاصة  الوالدين،،  صلة  بالنفس، طاعة 

والعمل مببادئه. 

يالحظ يف بداية إنتاجاتك االنطالق من اخلواطر والشعر 
عكس غالبية الشباب الذين يتجهون للخطاب الروائي، ما 

السبب يف ذلك، هل يعود ذلك إلى رغبة مقصودة يف تكوينك، أم 
أنه محاولة دائمة للبحث عن ذات الشعر ؟

كانت بدايتي انطالقة من اخلواطر والّشعر عكس أغلبية الشباب 
الذين يتوجهون للخطاب الروائي ؛ من أجل مالمسة جميع األذواق، 
ومن أجل معاجلة مواضيع وقضايا مختلفة ، بطبيعة احلال هي رغبة 

مقصودة لتكويني.

ككل كاتبة حتمل القلم، حتمل معه قضية سواء إنسانية أو 
اجتماعية أو غيرها، فماهي القضية التي يعاجلها قلمك ؟

قلمي يعالج جميع القضايا، وخاّصة األخالقية واإلنسانية

احتضار الفكر، ما سبب التسمية لهذا االصدار، وما الفكرة 
الرئيسية التي تدور حوله، ممكن تعطينا تفاصيال أكثر حول 

املؤلف ؟

اسميته احتضار الفكر ؛ ألنه يف زماننا قّل الشعراء واألدباء، وقّل 
الشارع  واملرأة يف  الّرجل  الناس، فصرنا النفّرق بني  العقول يف  نضج 
الفكر  لذا  الدين،  والتفقه يف  القرآن  بامللبس، هجروا  وال  بالفعل  ال 

والعلم يف رمقه األخير لقلة القّراء، ولهذا اخترت هذا العنوان شفقة 
مبجتمعاتنا، من علوٍّ صرنا يف انحدار. 

ما رأيك يف جتربتك، وماهي طقوس الكتابة عندك، ظروفها 
وأسبابها وسياقاتها ؟

أن  استطعت  ألنني  بها  فخورة  جد  وأنا  جدا،  جميلة  جتربتي 
أوصل فكرتي للقراء، وتركت أثرا فيهم

كتابة اخلاطرة تتطلب استعدادا وجدانيا معينا، أخبرينا كيف 
تتمكنني من ذلك ؟

ذلك  من  أمتكن  وأنا  وجدانيا،  استعداد  يتطلب  اخلاطرة  كتابة 
ألنني كما قلت سابقا يف غالبية األحيان أكون على انفراد، وعقلي 
هادئ، وهذا يحّفزني على أن أكون دوما مستعدة للكتابة، بالنسبة 
على  أكون  حيث  الهادئة،  األماكن  يف  الكتابة  أحّب  أنا  للطقوس، 
يف  وخاّصة  الّضجيج  أماكن  يف  التركيز  أستطيع  ال  ألنني  ؛  انفراد 

املساء. 

أّي أنواع الكتابة متيل إليها يسرى، هل جتدين نفسك كاتبًة 
متيل إلى لسان احلال، أم التعبير عن الذات ومواقف احلياة ؟

أنا كاتبة أميل إلى لسان احلال ؛ ما أراه يف الواقع وأشاهده من أمور 
سلبية أو إيجابية هو املنبع املستفيض الذي يجعلني أكتب عّما أراه

لكل مفكر وأديب أو مبدع مصادر أسهمت يف تكوين خلفيته 
الثقافية العامة من جهة، وتنمية وتطور ملكاته يف مجال 

تخصصه، فما هي مصادر ومناهل املعرفة التي كان لها أكبر 
األثر يف تكوين خلفيتك الثقافية العامة وأيضًا خلفيتك 

العلمية يف مجال تخصصك ؟

مصادر املعرفة التي كان لها أثر كبير يف تكوين خلفيتي الثقافية 
القرآن  النفس،  علم  البشرية،  التنمية  كتب  هي  والعلمية،  العامة 

الكرمي، باإلضافة إلى دواوين الّشعر

لو تذكرين لنا بعض االصدارات األخرى ومشاركاتك ؟

باإلضافة إلى كتابي اخلاص احتضار الفكر، شاركت يف كتاب 
جامع حتت عنوان »نسماتي » وآخر إلكتروني بعنوان »حجر صحي«، 
كما شاركت يف العديد من املسابقات الوطنية والعربية وحتّصلت على 

عّدة شهادات، 

هل لديك اهتمامات أدبية أخرى غير أدب اخلواطر مثل 
الرواية، القصة.. .؟

القّصة،  كالّشعر،  اخلاطرة،  غير  أخرى  اهتمامات  لدّي  نعم 
الومضة والرواية

ما هي مشاريعك األدبية املستقبلية؟

لدّي مشاريع مستقبلية من بينها رواية ستصدر قريبا إن شاء اهلل، 
باإلضافة إلى أعمال أخرى

كلمة أخيرة للقراء واجلريدة ؟

املبدعني، األدباء، وأقول  القراء،  أوّجه حتّياتي جلميع  يف اخلتام 
لهم العلم أمانة عندكم، والقلم وسيلة للحفاظ عليها، فأطلقوا عنان 
أقالمكم فيما ينفع أّمتكم، وأخيرا أتقّدم بجزيل الّشكر لطاقم اجلريدة 

ملنحي هذه الفرصة الّثمينة للتعبير.
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 تهوى الطبخ والّطب وتعشق التركية 

لمياء العايب.. من اللغة اإلنجليزية إلى الكتابة بالعربية

بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية 
 »وافعلوا الخير« تأخذ على عاتقها التحسيس بمخاطر كورونا

بادرت جمعية » وافعلوا اخلير » مبشاركة جمعيات املجتمع املدني واجلمعيات اخليرية وحتى فوج الرشاد للكشافة اإلسالمية ومصالح األمن 
واحلماية املدنية وجمعية اخلير بسيدي هجرس عبر مدينة عني احلجل والية املسيلة، إلعادة إطالق حمالت حتسيسية مكثفة للتوعية من فيروس 
كورونا، بعدما تراجعت هذه احلمالت يف الفترة األخيرة مع تزايد ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا، التي أرجعها املختصون إلى التراخي العام يف 
األخذ بإجراءات الوقاية، السيما ارتداء الكمامة وعدم التباعد اجلسدي عبر األسواق والشوارع مستهدفة الشوارع ومختلف التجهيزات العمومية 
والساحات واألماكن العمومية، وحسب ما أكده عضو اجلمعية لنا، فإن إعادة تفعيل العملية التحسيسية للوقاية من فيروس كورونا جاءت على 
خلفية التراخي املالحظ مؤخرا من املواطنني يف التقيد بإجراءات الوقاية، معتبرا أن التحسيس بهذه اإلجراءات يبقى حاليا السالح الوحيد بيد 
الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات التي  املجتمع املدني، لترسيخ الوعي يف املجتمع بأهمية عدم االستخفاف بالفيروس أو االستهتار بسبل 

أضحت تعرف باسم األقنعة الواقية، بالنظر إلى الدور الذي تلعـبه يف الوقاية من الفيروس القاتل.
يف السياق ذاته، أكد لنا عضو املكتب أن عودة ارتفاع حاالت اإلصابة بالفيروس عبارة عن عالمة إنذار، أعادت جلب اهتمام كافة الشركاء 
االجتماعيني للعمل املنسق من أجل مضاعفة عمليات التحسيس، التي تبقى حسبه السبيل الوحيد للتغلب على اجلائحة، مثلما توصي بذلك 
جميع األطراف وطنيا أو دوليا، مضيفا أن التحسيس يجب أن يبقى متواصال، وقد يتضاعف عما كان عليه يف بداية اجلائحة بعد مالحظة ارتفاع 
حاالت اإلصابة مؤخرا، حيث قال إن كل مواطن أضحى مسؤوال عن تصرفاته، وعليه االلتزام بإجراءات الوقاية، وإن لم يكن من أجله فمن أجل 

غيره، ال سيما املرضى املزمنون وكبار السن.
بقلم / أ. خلضر. بن يوسف

لمياء العايب، شابة جزائرية من والية ميلة، 
خريجة ماستر تخصص اللغة االنجليزية، كاتبة 

وروائية صاعدة، تحب الكتابة منذ الصغر، صاحبة 
كتاب - احتضار الفكر -.



13
إشهار

13 السنة 01 - العدد 249 -اخلميس 09 ذو احلجة 1441  هـ  - 30  جويلية  2020م
إشهار

 السنة 01 - العدد 163 -الثالثاء  20 شعبان  1441  هـ  - 14 افريل 2020م

3

13
إشهار

 السنة 01 - العدد 143 -االحد  27 رجب 1441  هـ  - 22 مارس 2020م

ANEP: 2025002700 du 29/07/2020 - Akhbar El Watane N°172

شهادة  الدكتوراه يف الطب العام أو شهادة معترف  مبعادلتها
شهادة  الدكتوراه يف 
الطب العام أو شهادة 

معترف  مبعادلتها

يعلن مدير املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية لعني الكبيرة عن فتح مسابقة علىأساس الشهادات لإللتحاق الرتب املذكورة 
يف اجلدول  أدناه :
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وال  البوني؛  بلدية  من  قريب  هو 
عن  كيلومترات  بخمسة  ال  يبعد 
عاصمة الوالية عنابة، يتميز بإطاللته 
على البحر االبيض املتوسط ، ليرسم 
باملنطقة،  األطول  هو  ساحليا  شريطا 
ألف  سنة  كمحتشد  شيد  فقد 
بغرض  خمسني  وسبعة  وتسعمائة 
الناحية  مجاهدي  على  التضييق 
باخلارجني  عرفوا  ؛والذين  الشرقية 
عن القانون. هذه الكنية التي جتذرت 
أن  ،رغم  احلي  بهذا  بكل من سكن 
اإلستعمار الفرنسي هو أول من أطلقها 
عانى  فقد   ، سالم  ؛انه حي سيدي 
معاملة  بسبب  األمرين  وذاق  شعبه 
هذه  بسبب  عليه  أشرف  مسؤول  كل 
الكنية؛ كما حرم من التقسيم اإلداري 
لعدة مرات رغم قدم املنشأ ، والكثافة 
عبر  بها  متيز  التي  الكبيرة  السكانية 
اإلستراتيجي  موقعه  ورغم  فترات، 
الذي تفتقر اليه أكبر املدن، لتتعاقب 
الستينات  أفكار  وتضمحل  األجيال 
من القرن املاضي ، وتتغير الذهنيات 
بعد إطالعهم الدقيق واملعمق على ما 
إتهموا  وما  وجور  ظلم  من  أبائهم  لقو 
معنويا  دافعا  وبهتانا،ليكون  كذبا  به 
لتغيير مبنيا على اإلصرار دون تراجع 
لتغيير واقع احلي وتقدمي صورة ال تخلو 
تنمق  عساها  الطبيعية  األلوان  من 

سمعته.
جميع  مبعية  املثقفون  فإجتهد 
الشرائح باحثني على كل السبل لفتح 
التناغم  التواصل وتشييد جدار  طريق 
تتأقلم  جديدة  صفحة  وفتح  الفكري 
أبناء  أحالم  مع  وتتناسب  واقعنا  مع 
احلي، عازمني على التغيير اجلذري، 
ومبجرد اإلنطالقة يف حتقيق ما  يتمنوه 
سالسل متتالية هندسية يسهل حلها 
اجلدران  تزخرف  جناحات  وتتبعها 
قاموا  مببادرة  البداية  لتكون   ، العتيقة 
فتئت حتى  فما  انذار  بها دون سابق 
عمت على باقي األحياء بسرعة الرياح 
املقبرة  تنظيف  على  فعملوا   ، العاتية 
كبيرا  استقطابا  عرفت  التي  القدمية 

غير  وإهتماما  األعمار  مختلف  من 
الفكرة  مسبوق من طرفهم فتجسدت 
التواصل  مواقع  على  صفحة  بطرح 
إسترجاع  إلى  تهدف  اإلجتماعي 
مبقاعد  الطفولة  زمالء  مع  الذكريات 
يقرا  كان  -شكون  بعنوان  الدراسة  
االخيرة  معايا يف سيدي سالم -هذه 
عملت على لم الشمل لرفقاء عقدين 
بعضهم  عن  يعلموا  لم   الزمن،  من 
شيئا،لتكون أول خطوة إلعادة إدماج 
كل األفراد  إلى املجتمع، والتخلص 
من العزلة ومعضلة الهروب من حتمل 
املسؤوليات، وعلة  الالمباالة إجتاه احلي 
التائهني  االبناء  عن  البحث  رحلة   ،
داخل هذا الفضاء بباخرة حتمل طوق 
البحر،تغوص  داخل  للجميع   النجاة 
وأشواق  املاضي  حنني  أمواج   بني 
على  ؛  الوجود  إثبات  رغبة  و  الفراق 
أمل شروق شمس على حي  يخلو من 
السهول واجلبال.بل هو رقعة مسطحة 
؛ليس بها تل أو هضبة ؛وال يقابلك 
يف  العاشق  يتفنن  ؛  إنحدار  أو  علو 
غزلها وينافسه يف ذلك الطير واحليوان 
، فتواصلوا وتسامروا حتى أدركوا أنها  
الفرصة  احلقيقية والوحيدة لبعث روح 
فتولد  الواحد،  احلي  أبناء  بني  التآزر 
حب املبادرة والتفكير السليم طمعا يف 
حتويل تلك النظرة الشديدة السواد إلى 

أخرى تفاؤلية بغد أفضل.
الفضاء  هذا  مميز  ما  أكثر  ولعل 
إكتشاف  هو  اإلفتراضي  األزرق 
البعض  ولبعضهم  ألنفسهم  البعض 
؛وما يحملونه من حب حليهم ،ذلك 
أمسك  لطاملا  الذي  األبدي  اإلرتباط 
منه،  التملص  حاولت  ما  كل  بك 
واألساتذة  املعلمني  جميع  ذكر  فكان 
تاريخهم  خلدوا  الذين  األفاضل 
مبدارسنا على هذه الصفحة ؛بأسمائهم 
بأنبل  ونعتهم  إقصاء  أو  إستثناء  دون 
يتفاعلون  أغلبهم   جعلت  الصفات، 
حب  بكل  السابقني  هم  تالميذ  مع 
املراقبني  ذكر  عن   يغفلوا  وود،ولم 
أو  بطريقة  ساهموا  الذين  واإلداريني 

بأخرى يف تربية كل هذه األجيال،ما 
أخالق  على حسن  أخر  دليل  إال  هو 
وترعرعت  تتلمذت  التي  الفئة  هذه 
إليه  تعرض  ما  ،رغم  احلي  هذا  يف 
من ظلم وتهميش من طرف مسؤولني 

سابقني.
أنها لبادرة خير ساهم فيها كفاءات 
عالية من حي سيدي سالم كاألستاذ 
وقوادري  عماد  وشيهب  لسود  نبيل 
األفاضل  األخوة  من  وغيرهم  سليم 
قدمن  اللواتي  االخوات  من  ،وحتى 
عقول  من  إال  تنصهر  ال  أفكارا 
،وقدمن  عالية  وأخالق  سليمة 
 ، لرسالة  مشروعا  تكون  قد  أفكارا 
الشهادات  ألعلى  كأطروحة  تقدم 
.فقد كسب أبناء احلي رهانا يصعب 
يترددوا  لم  أنهم  ؛إال  فيه  املغامرة 
احلسابات  عن  بعيدا  املجازفة  يف 
اإلجتماعية،  واملضايقات  السياسية 
احلياتية  الضغوطات  كل  متناسني 
والسلطات.  الشعب  إحترام  ،لينالوا 
هذه األخيرة  التي لم تتوانى يف تقدمي 

يد املساعدة لكل مبادرة تطرح .
أن بعث األمل يف نفوس املبادرين 
محالة  ال  يغير  املدبرين  غير  املقبلني 
ويجبرهم  املجتمع  سلوكيات  من 
بعقولهم  ترسب  ما  تصحيح  على 

الى  تتبدل  ما  سرعان  سلبيات،  من 
إيجابيات هي طبيعتهم األولى ،ليعم 
افرغ  كبت  بعد  اجلميع  بني  اإلحترام 
الى  ،ويتحول  الصفحة  هذه  داخل 
الواقع  أرض  على  تتجسد  قدرات 
إتفق  فاضلة  أستاذة  طرحتها  بفكرة 
بكلمات  األعضاء  إجماع  عليها 
أضحت بني روحة النهار ودجلة الليل 
احلي  يف  نلتقي   - للصفحة  شعارا 
والشعور  العزمية  فغلبت  لنرتقي- 
الالإرادي كل دخيل طفيلي يصر على 

إجهاض جهود االوفياء.
واضحة  داللة  لها  مؤشرات  -هذه 
بتعلق ابناء حي  سيدي سالم مبسقط 
رأسهم، سواء تعلق األمر بالقاطنني به 
أو مبن هجره لسبب  الراهن  الوقت  يف 
منتزها  كانت  فالصفحة   ألخر،  أو 
السترجاع ما نهب من ذكريات الزمن 
الغابر، وسرد مغامرات منسية رميت 
يف أدراج أوشكت على التلف والضياع 
ومناقشتها  األفكار  لتبادل  ومنبرا   ،
وأبهى  نظيف  جديد  بواقع  للنهوض 
حقيقيا  إدمانا  املشروع  بات  ،هكذا 
ألفه الشباب والكهول ومربيات البيوت 
عازمني   ، بانتمائهم  إفتخار  ،زادهم 
على  القضاء على جميع اآلفات التي 
لطاملا ، عكرت صفو حياة الكثيرين.

حي سيدي سالم بين ألم 
الماضي وأمل المستقبل

بقلم األستاذ حازم فيصل 	
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ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

والشاعر  املترجم  قاله  ما  تذكرت  شاءوا،  كما  يتحدثون  اجلزائريني  سمعت  كلما    
شامخا  وسيظل  البال،  يف  حاضرا  بقي  الذي  جيلي  الرحمن  عبد  الدكتور  السوداني 
بحكمته ونكثته. كان رحمه اهلل أستاذا بقسم األدب العربي بجامعة اجلزائر، رفقة جيل 
هاربا من  البلد  إلى  ترميمها غدا. جاء  يتعذر  تركت فجوات  التي  الكبيرة  من األسماء 
الرسالة يف  علّي  قرأ  بلده.  إلى  العودة  إلى  دعاه  أنه  مع  النميري،  الرئيس جعفر  حكم 
بيته، بحضور اإلعالمي عبد العزيز بوباكير، وغرق يف الضحك وهو يردد: يريد اللعني أن 

يشنقني بهذه الدعوة. لم يرجع إلى اخلرطوم، وفضل املنفى على التعذيب.

       عاش عبد الرحمن جيلي حياة شفق وفلق، غريبا وعليال ووحيدا ما بني العواصم 
واملدن، ثم انتهى إلى العبث والالجدوى، خاصة يف أيامه األخيرة التي شهدت دخوله 
قبل  مركبة،  صحية  تعقيدات  بسبب  بالعاصمة  باشا  مصطفى  اجلامعي  املستشفى  إلى 
نقله إلى القاهرة حيث تويف، دون أن ينعم بزيارة وطنه. أذكر أنه قال لي وهو على السرير 
باملشفى اجلامعي، وكنت رفقة الشاعر العراقي محمد حسني األعرجي: »أال زلت تكتب 
يا سعيد؟ انظر إلى هذا الركام الثقايف كيف يتهاوى«. لن انسى أبدا تلك اللحظة، وال 
تلك العبارة الدالة على حالة وجودية مربكة، كما لو أنه أدرك احلقيقة املعرفية يف أوطان 

ال عقل لها.

        كان الشاعر جيلي موسوعة من املعارف التراثية واحلداثية، كائنا أسطوريا، شاّلال 
من املعلومات الدقيقة، وقامة يف الترجمة من الروسية إلى العربية. كما متيز، إضافة إلى 
ثقافته الواسعة، بروح النكتة والدعابة وسرعة البديهة، ولذلك أحببناه. لقد كّنا نعيش 
معا رفقة مجموعة من األكادمييني والكّتاب والشعراء، وكان معنا املوسيقار محمد بوليفة 
الذي ما فتئ يؤثث جلساتنا بأحلانه اخلالدة. ذلك الزمن البعيد كان هبة من السماء، ولن 

يتكرر إال بعد مغادرتنا الدنيا.

         قال لنا جيلي الذي لم يكن يفهم كالمنا يف البدايات األولى من قدومه إلى 
اجلزائر، ألننا كنا ندخل شعبان يف رمضان: »عندما خلق اهلل األمريكيني قال لهم تكلموا 
الفرنسيني  وعندما خلق  الروسية،  تكلموا  لهم  قال  السوفييت  وعندما خلف  االجنليزية، 
قال لهم تكلموا الفرنسية...وعندما خلق اجلزائريني قال لهم تكلموا كما شئتم«. كانت 
مالحظته العظيمة، كأجنبي ال يعرف دارجتنا،محاضرة مؤسسة على معاينة لغتنا امللوثة 
التي  املعجمية  التحريفات  واللهجية، وبسبب  اللسانية  التداخالت  التي ال تبني بسبب 
متيزها عن باقي اللهجات، وبسبب تنوعها وتغيرهاوغموضها الكبير. كما قال لي الراحل 
الطاهر وطار، يف السياق ذاته: » كيف ننقل إلى النص األدبي جملة كهذه: يا خو دحسو 
كاميو فالثورنةرمصوه مورصو مورصو«؟ ومعنى ذلك يف الترجمة إلى العربية املعيارية: يا 

أخي، دهسته شاحنة يف املنعرج فجمعوه قطعة فقطعة.

        تتعقد املشكلة أكثر فأكثر عندما تصبح هذه اللهجة امللوثة لغة احلصص التلفزيونية 
واخلطاب الرسمي ومهاترات الشخصيات السياسية التي تعكس وجه البلد املنهار على 
كافة األصعدة، مبا يف ذلك ما تعلق باجلانب اللساني واللغة الوطنية. إننا ننتقل، يف أحايني 
كثيرة، من اللغة الفرنسية، كلغة رسمية ألغلب املسؤولني الذين يخاطبون بها األمة بالقفز 
على الدستور، إلى دارجة عبارة عن خليط متسك به دعاة اللغة الثالثة الذين اتخذوا موقفا 
مناهضا للمعربني وللعربية، مبررين ذلك بعدم قدرتها على مسايرة العلوم، دون أن يعرفوا 
يعرفونها عنها، مفضلني بذلك جعل  التي  بإخفاء كل األشياء االيجابية  أو  عنها شيئا، 

الشعب يتأتئ بال لغة واضحة املعالم، وهي حالة استثنائية يف تاريخ شعوب العالم.

          يحضرني يف هذا السياق ما حصل بني املوسيقار اللبناني مارسيل خليفة وأحد 
هؤالء التقدميني الذين يفهمون املجتمع  بطريقتهم اخلاصة، او تأسيسا على منطق معزة ولو 
طارت، وباحتكار املنطق. كّنا، نحن الثالثة، يف املقر اجلديد ملجلة الوحدة يف أعالي شارع 
ديدوش مراد، وكان الصحفي يحّدث املطرب بالفرنسية، ثم بالعامية اجلزائرية املتقعرة، 
وكان مارسيل يستمع بجدية كبيرة، أو يتظاهر بذلك ألنه لم يفهم شيئا مما يقال، وإذ أنهى 
االستهزاء  من  بنوع  خليفة  مارسيل  عقب  طويال،  وقتا  استغرق  الذي  كالمه  الصحفي 

املوجز: اسمع يا...من ال يفهم لغة أمته، أو يتنكر لها، ال ميكن أن يكون ثوريا أبدا.

اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية املستقلة منذ 58 سنة، جمهورية ال لغة لها 
احلروف  من  تيسر  ما  تتهجى  أن  محاولة  العالم  أمام  تتلعثم  إنها  العيني.  الواقع  بشهادة 
أو  األدمغة،  بهجرة  أو  املدّمر،  باالقتصاد  فقط  متعلقة  القضية  تعد  لم  والكلمات. 
باالستراتيجيات الغائبة، أو بالنزيف العام الذي شهدته البنوك منذ عقود من االختالسات، 
أو بالعبث الذي ميز مختلف السياسات الفاشلة عبر األوقات. هناك شيء آخر أسهمنا يف 
كسره مبيزانية الدولة وإطاراتها، وبعبث األنظمة املتعاقبة: اللغة كعنصر قاعدي يسهم يف 
متتني الهوية، وعندما تسخر منا األمم ألننا ال نعرف كيف نتكلم، فمعنى ذلك أننا لم نصل 
بعد إلى مرحلة املجتمع، ومن ثّم استحالة احلديث عن املشاريع الوطنية، وعن أّي خطة 

إنعاش ما لم منلك لسانا جامعا يوحد األمة.

         قد نتفهم املستوى العام للشعب الغارق يف األمية، لكننا لن نفهم أبدا كيف 
يخاطب املسؤول الكبير هذه األمة بخليط من األلفاظ واجلمل، وبتداخل فظيع لأللسنة، 
كما لو أن األمر ال يتعلق بسيادة الدولة، وبصورتها التي تزداد اتساخا لدى األمم التي تتابع 
خطابات رسمية قريبة من السوقية، من الفوضى واجلهل والعمى نتيجة عدم اإلحساس 

باملسؤولية.

15 السنة 01 - العدد 249 -اخلميس 09 ذي احلجة 1441  هـ  - 30  جويلية  2020م
أقالم

الجــمهوريـــة 
̀العــــــــّية

بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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     ُحرقُة الَقلِب ليَست 
َكحرقِة اجَلسِد؛ 

وُغربُة الّروِح ظلمٌة 
أبدّيٌة، وانِحصاُر الَوطِن 
واْنكَماُشه ُموِجٌع وُمؤِلٌم؛ 

ُيساِفر الّناُس بحًثا 
عن األفضِل؛ َعن َرغِد 
الَعيِش، و أحياًنا كثيرًة 

َعن الَكرامِة؛ َكرامٌة 
ال َيهُم كيَف ستُكون 

ُهناَك بَقدِر ما َيهمُّ كيَف 
هي يف ُأتوِن الَوطِن. 

اِغب  ُيهاِجر الَقادُر والرَّ
والَباِحُث عن َضوٍء ال 

واَد، َعن ُنوٍر  ُيشِبُه السَّ
دّيِة.  باحاِت النَّ يف الصَّ
َيتحّمُل األلَم وُحرقَة 

الَقلِب وُبعَد األهِل ِليربَح 
َكرامَتُه. 

     َقد َنختِلُف يف َمفهوِم 
الَكرامِة أصًل، َلكّن لكٍل 

ِمّنا ُرؤيَته وِميَزاَنه! 
اِئرَة،  يَركُب الّسفينَة والطَّ

َيقَطُع احُلدوَد بجواِز 
َسفٍر وَتأِشيرٍة، وَيحُلم يف 

أن َيتحّقَق ُحلُمه وَقد 
- َبل - َينجُح؛ ُمحاواًل 

يف كلِّ َمرٍة أن َيضمَّ بني 
َوِريَديِه أمًل يف الَعيِش 

بَكرامِة.
    َيقطُع الِبحاَر يف َقوارَب 

امَلوِت، ال َيهّمُه كيَف 
ُيَسّميها الّناُس بَقدِر ما 

ي َيحِمُلُه  ه احُللَم الذِّ َيهمُّ
بني َجناباِته؛ حلُم 

َفة  بالُوصوِل إلى الضِّ
اأُلخَرى، ِضّفٌة َتختِلُف 
أضَواؤَها عن َصباَحاِته 

الَعاِبسة؛ ُوجَهٌة هي 
 . اخَللُص األَبديُّ

َلن ُتقِنَعه بغيِر هذا؛ 
فِبالّنسَبة إليِه الَوطُن 
َحياٌة.. أمٌل.. ُحرّيٌة؛ 

الَوطُن َكرامٌة ال َيِجُدها 
يف َطوابيِر الَبريِد وال يف 
وظيِف وال يف  إعلَناِت التَّ

اسِة.  ُوجوِه السَّ
     َلم َيُعد َيهتمُّ لَرجِل 

ين الّذي أفَتى بُحرمِة  الدِّ
احَلرَقة؛ وَلم َيجتِهد يف 

الَبحِث عن َفتَوى ُتنِسيه 
ُحرَقَة الَقلِب وَضياِع 

الَكرامِة. ُيساِفر الّشباُب 
يف َقوارَب ُمهَتِرئة بحًثا 

عن الّنظارِة، بعد أن 
َفقُدوا األمَل يف ِخطاباِت 
رهيِب. ُيساِفروَن َهرًبا  التَّ

من اليأِس ولو إلى يأٍس 
َجديٍد. َيهرُبون ألّنَنا 
لم َنُعْد َقادريَن على 

إقَناِعهم بأّنُهم الَوطُن! 
وأّن َكرامَتُهم من َكرامِة 

الَوطِن؛ فل َتكُموا على 
الَهارِبنَي ويف ُقلوِبهم 

وِح  اجتمَعْت ُغربَة الرُّ
وُغربِة الَوطِن.

بلسان تويقر عبد العزيز

حلَّ وزير الصحة والسكان وإصلح املستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، بوالية النعامة يوم أمس، رفقة وفد هام 
متكون من إطارات اإلدارة املركزية وأعضاء من اللجنة العلمية ملكافحة جائحة كورونا »كوفيد19-«،   من أجل 
االطلع على مستوى التكفل مبرضى »كوفيد19-« ومدى جاهزية الفرق الطبية وتقدمي الدعم لهم واالستماع 
النشغاالتهم، حيث استهل الوزير زيارته امليدانية مبدينة املشرية، حيث  تفقد املؤسسة العمومية االستشفائية 
»اإلخوة شنافة«، مستشفى »محمد قادري« بالنعامة، باإلضافة إلى مدرسة التكوين شبه الطبي مبقر الوالية، 

ليواصل زيارته باالجتاه نحو مستشفى عني الصفراء ويختتمها بعقد لقاء مع مستخدمي القطاع. 
ومن بني القرارات التي أعلن عنها الوزير، تسوية جميع الوضعيات العالقة املسجلة بالقطاع خاصة تلك املتعلقة 
جميع  مع  والتشاور  التحاور  باب  وفتح  الطبية  املتطلبات  توفير  خلل  من  العمل  ظروف  تسني  وأيضا  باملنح 
الوزير بأخذ مطلبهم بعني  أمر  الكلوي،  القصور  الوضع. وبخصوص معاناة مرضى  الطبية لتجاوز هذا  األطقم 
االعتبار من خلل توفير أجهزة لتصفية الدم بكل من جنني بورزق، عسلة، القصدير والعني الصفراء،  كما امر 

مبنح مستشفى بوضياف جهاز سكانير.
أما بخصوص مدير الصحة الوالئي،  فقد أمر بتنحيته بعدما كان أمر تنحيته مطلب اجلميع بناء على الفضائح 

والصراعات واملشاكل املتعددة التي عرفها قطاع الصحة منذ أسابيع، والتي وصلت إلى حد االنسداد.
 ابراهيم سلمي 

الَحـرَقة.. 
ُحــرَقة!

فيما هلَك 12 مصابا بـ »كوفيد 19« 

الجـزائُر تحِصــي 614 
إصــابًة جـــِديدًة 

بُكــورونا يـوَم أمــٍس
أمس  اجلزائر،   يف  كورونا  بفيروس  اجلديدة  اإلصابات  عدد   عرف 
األربعاء، تراجًعا طفيًفا، حسبما أفادت به وزارة الصحة والسكان وإصلح 

املستشفيات.
 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
جمال فورار، عن تسجيل 614 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد 

املصابني إلى 29229 شخصا.
بني  وفاة   12 ساعة،   24 آخر  خلل  ُسجل  فقد  ذاته،  املتحّدث  وحسب 

املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1186 حالة.
خالدة دحماني

قسنطينة

حبــُس شـاٍب  أهــاَن  طِبيًبـا أثنـاَء َتـأديِة َمهاِمـه
الثالث،  بأمن والية قسنطينة، قضية تتعلق بإهانة طبيب أثناء   عاجلت الضبطية القضائية لألمن احلضري 

تأدية مهامه تورط فيها شخص يبلغ من العمر 25 سنة.
 حيثيات القضية تعود إلى الشكوى املقدمة من قبل طبيب مناوب باالستعجاالت اجلراحية باملستشفى اجلامعي 
»ابن باديس«، بخصوص تعرضه إلى اإلهانة من قبل شخص تقدم ملصلحة االستعجاالت اجلراحية خلل الفترة 
الليلية يطالب بنزع اجلبس من يده، ومصمم على أن يقوم بذلك طاقم املناوبة ملصلحة االستعجاالت اجلراحية، 
رغم أن حالته ال تستدعي االستعجال، السيما وأن املصلحة كانت تعّج باحلاالت املستعجلة.  وعيه، أوقفت  قوات 
الشرطة للمناوبة الليلة ألمن الوالية املشتكى منه مباشرة بعد تلقي البلغ،  وحّولته إلى مقر األمن احلضري 
الثالث، حيث مت اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضده. وبعد إجناز ملف إجراءات جزائية يف حقه، قدم مبوجبه 

أمام النيابة احمللية،  صدر يف حقه أمر باإليداع.
خديجة بن دالي

وعد بتدارك الوضع  خلل زيارته الوالية 

َحة ُينِهي مهاَم ُمديِر الّصحِة لِغليزان  َحة ُينِهي مهاَم ُمديِر الّصحِة لِغليزان وزيُر الصِّ وزيُر الصِّ

بعد إجلئهم من مدينة »ليل« الفرنسية

وا للَحجــِر الّصحــي بعّنابــة تـَرحيـُل 320 ُمواطًنــا َخضعــُ
مت، صبيحة أمس،  ترحيل املواطنني الذين خضعوا للحجر الصحي، والبالغ عددهم 320 مواطنا قدموا من فرنسا 
)ليل(، موزعني على 4 مؤسسات إيواء. للعلم أن العلمية متت تت إشراف السلطات الوالئية واألمنية، وقد مت 

توفير 16 وسيلة نقل للتكفل بإيصال املعنيني إلى واليات إقامتهم والبالغ عددها 30 والية.
وكانت السلطات الوالئية بوالية عنابة قد اتخذت  عدة إجراءات لضمان التكفل األمثل بنحو 322 مواطنا عائدا 
قد  كان  الناصر«  محمد  »دعماش  عنابة  لوالية  الصحة  مدير  جانبه،  من  الدولي.  عنابة  مطار  عبر  فرنسا  من 
4 فنادق، حيث  رابح بيطاط بعنابة مت توزيهعم على  الوطن عبر مطار  أرض  إلى  العائدين  املواطنني  بأن  صرح 
سيخضعون للحجر الصحي وذلك عبر كل من فنادق: »املاجستيك«،  »الرمي اجلميل«، »املنتزه« وفندق »ميموزة«.

ف سليم

وزيرة التضامن تتولى شؤون القطاع بالّنيابة وزيرة التضامن تتولى شؤون القطاع بالّنيابة 

َرئيـــُس الُجمــهــورّيــة ُينــهي َرئيـــُس الُجمــهــورّيــة ُينــهي 
مهـــاَم َوزيــِر الَعــمـل مهـــاَم َوزيــِر الَعــمـل 

إنهاء مهام أحمد شوقي فؤاد عاشق   وّقع رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األربعاء، مرسوًما يتضمن 
لرئاسة  بيان  حسب  اجلمهورية،  رئيس  وكّلف  االجتماعي.  والضمان  والتشغيل  للعمل  وزيًرا  بصفته  يوسف، 

اجلمهورية، وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة، كوثر كريكو، بالقيام مبهام وزير العمل بالنيابة. 
ق.و

»سيبسا«  شركة  وشريكها  سوناطراك  وقعت 
اإلسبانية مذكرة تفاهم لبحث إمكانيات االستثمار 
إنتاج  وتطوير  استكشاف  مجاالت  يف  املشترك 

احملروقات يف اجلزائر، وعلى الصعيد الدولي.
لها عن توقيعها  بيان  كشفت، أمس، سوناطراك يف 
»سيبسا«  شركة  شريكها  مع  تفاهم  مذكرة 
هذه  توقيع  سيسمح  أنه  إلى  مشيرة  اإلسبانية، 
املذكرة بتعزيز شراكتهما احلالية، من خلل البحث 
هذه  إبرام  أن  موضحة  جديدة،  تعاون  فرص  عن 
املذكرة يعزز سياسة الشراكة، خاصة يف إطار العمل 
أيضا،  الهادفة،  احملروقات  أنشطة  قانون  بتدابير 
إلى زيادة احتياطاتها من احملروقات ورفع مستويات 

إنتاجها.
احمد بوكليوة

يف إطار بحث إمكانيات للستثمار املشترك

ع ُمذّكرَة تفاُهٍم  ع ُمذّكرَة تفاُهٍم ُسوناطراك ُتوقِّ ُسوناطراك ُتوقِّ
مع َشريِكها »ِسيبَسا« اإلسَبانّيِةمع َشريِكها »ِسيبَسا« اإلسَبانّيِة

تسبا للحتفال بعيد األضحى املبارك

ر من مغبَِّة َتجاُهل َتداِبير الوَقايِة  ر من مغبَِّة َتجاُهل َتداِبير الوَقايِة الِحمايُة الَمدنّية ُتحذِّ الِحمايُة الَمدنّية ُتحذِّ
املدنية،   للحماية  العامة  دعتاملديرية 
كافة  أمس،   أصدرته  بيان  خلل  من 
باحليطة  التحلي  إلى  املواطنني 
واحلذر بسبب خطورة االستعمال غير 
العقلني ألدوات التضحية )السكاكني 
دعتهم  كما  املشاعل(،   – السواطير   -
إلى تفادي تلقي أو نقل عدوى فيروس 
التقيد  ضرورة  على  مشددة  كورونا، 
ذبح  بعملية  اخلاصة  بالتعليمات 

التعليمات  هذه  ومتثلت  األضاحي. 
تفادي  اجلسدي،  التباعد  احترام  يف 
وتطهير  األضحية،  حول  التجمع  
وبعد  قبل  الذبح  مكان  وتنظيف 
إلزامية  مع  العملية،  من  االنتهاء 
القفازات،  واستعمال  الكمامة،  ارتداء 
اليدوية  الهوائية  املضخة  واستعمال 
الفم،   طريق  عن  األضحية  نفخ  وعدم 
قبل  املستعملة  األدوات  وتعقيم  

وأثناء وبعد االنتهاء من عملية النحر، 
األدوات  تبادل  عدم  إلى  باإلضافة 

املستعملة.
بانتظام  اليدين  غسل  يجب  كما 
والفم،  األنف  الوجه  ملس  وتفادي 
الذبح  أدوات  ترك  عدم  إلى  نبهت  كما 
إلى  باإلضافة  األطفال،   متناول  يف  
وأجهزة  للمشاعل  اجليد  التخزين 
والوالعات  والكبريت  الطهي، 

متناول  عن  بعيدا  بها  واالحتفاظ 
األطفال.

بني  املدنية   احلماية  مصالح  ووضعت 
للتصال  رقمني،  املواطنني  أيدي 
أو  حادث  أي  وقوع  حال  مبصاحلها  
الرقم  يف  الرقمني  ويتمثل  حريق، 
تديد  مع   )14( الرقم  أو   )1021(

طبيعة احلادث والعنوان بالتدقيق.
احمد بوكليوة

تـــهنئــةتـــهنئــة
  بحلول عيد األضحى املبارك، يسّر إدارة الشبكة اإلعلمية »أخبار الوطن« 
املناسبة  بهذه  عامة  اإلسلمية  واألمة  خاصة  اجلزائري  الّشعب  تهّنئ  أن 
العام  مديرها  عن  أصالة  تتقدم  أن  وُيسعدها  املسلمني؛  قلوب  على  العزيزة 
مسؤول  التنفيذي  مديرها  عن  وأصالة  العزيزتويقر«  »عبد  األستاذ  املسّير 

بأزكى  املؤسسة،  وعاملت  عمال  وكافة  هويلي«،  »رياض  األستاذ  الّنشر 
يف  الوطن«،  »أخبار  شبكة  يَسُع   وال  والتبريكات.  التهاني  آيات 

باحترام  للتحلي  اجلزائريني  تدعو  أن  إال  املقام،  هذا 
تدابير الوقاية من الوباء اتقاء للعدوى، ليكون العيد  
شعاع فرح وأمل للتغلب على اجلائحة.. كل عام وأنتم 

وأحّبتكم بخير وعافية! 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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