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ما بعَد جائَحة ُكوروَنا. .
 َعناصٌر ُمضلِّلٌة لَتوقعاِت َمشهِد الّطاقِة الَعالِمي 

هل ستؤدي جائحة كورونا إلى تغيير يف مشهد 
الطاقة العاملي بشكل جذري، عميق ومذهل؟ 
وهل ستصعد الطاقات املتجددة فعال لُتهيمن 
التبشير  يجري  الّيوم،   . املشهد؟.  هذا  على 
عادل  مستدمي  مستقبلي  طاقوي  بعالم 
والصراعات  االنقسامات  من  وخاٍل  ونظيف 
و«الَعوز إلى الطاقة«، يف مرحلة ما بعد كورونا، 
انتقال  مباشرة  من  احلال  واقع  ننا  سيمِكّ بل 

طاقوي مستدام.. 

05
عنابة

 ُمخـّطٌط لحَمايـِة 
الَموقـِع األَثــريِّ 
»هيبـــون« 

06
بومرداس

ا  550 ُمغتـربـً
ا ُيغادروَن  ـً َجزائـرّي
الَحجــر الّصحــَي

08
أدرار

الُعثـــور علـــى 
الَمفقوِديَن في َصحراِء 

»تنــزروفـــت«

02
 الوزيُر األّوُل  طرَح 
املوضوَع يف اجتماٍع 
صني مُبتخصِّ جمَعُه 

ئيُس يأمُر جّراد  الرَّ
بالتواُصل مع ُمنتِجي 

لَقاح ُكورونا
وّجه رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون تعليمات للوزير األول أمره من 

خاللها باإلسراع يف إجراء االتصاالت 
الالزمة مع الدول التي تقدمت يف 
أبحاثها اخلاصة بإنتاج لقاح ضد 
فيروس كورونا، قصد اقتنائه فور 

الشروع يف تسويقه.

ُعزوٌف عن ِمهَنة الّصيِد وإقَباٌل على الَحرقة بمستَغانم 
حتولت شواطئ والية مستغامن إلى مكان يلتقي فيه الشباب »احلراقة« لالنطالق يف رحلة احللم عبر قوارب املوت، للوصول إلى الضفة األخرى، يف 

الوقت الذي يدعو فيه السكان إلى ضرورة بعث نشاط الصيد البحري يف مرفأ بلدية بوغامن، املتوقف منذ ثمان سنوات عن النشاط ألسباب مجهولة!

َشواِطٌئ َتتحّوُل إلى َموانَئ إلقالِع احلّراقة نحَو الّضفِة األخَرى09

َشــواِرٌع َتنضــُح بالَقــذارِة. .َشــواِرٌع َتنضــُح بالَقــذارِة. .

 َمسـؤولّيـة َمـن؟ َمسـؤولّيـة َمـن؟
ى من َفرحِة الِعيد حِة َتغتاُل  ما َتبقَّ لوكياُت امُلخالفُة لَقواعِد الصِّ »كُورونا » والسُّ

َرئيُس اجُلمهورَيِة يأمُر يَفتِح حَتقيٍق يف ُمعاناِة امُلواطننَي أّياَم الِعيد!

حرزلـي:حرزلـي: َتــراجـٌع َملحوٌظ  َتــراجـٌع َملحوٌظ 
َقــة  َقــة يف الّشكاَوى امُلتعلِّ يف الّشكاَوى امُلتعلِّ
ن األَضاِحــي!  ن األَضاِحــي! بَتعفُّ بَتعفُّ

سيـــــــال:سيـــــــال:  انـــــِقطــاُع امِليــــاه انـــــِقطــاُع امِليــــاه 
ـَى  ـَى َيـوَمي ِعيــد األْضحــــ َيـوَمي ِعيــد األْضحــــ

! !َسبُبــه ِتقنـــــيٌّ َسبُبــه ِتقنـــــيٌّ
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د. بــــوزيــان  مــهــمـــاه 	أقــــالم15
ج.3
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أخبار السياسة
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أحمد بوكليوة 
وجه، رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
تعليمات للوزير األول باإلسراع يف االتصاالت 
أبحاثها  يف  تقدمت  التي  الدول  مع  الالزمة 
قصد  كورونا،  فيروس  لقاح  بإنتاج  اخلاصة 

اقتنائه فور الشروع يف تسويقه.
عبد  اجلمهورية  رئيس  أمس،  أصدر، 
عبد  األول  الوزير  إلى  تعليمات  تبون  املجيد 
االتصاالت  إجراء  يف  باإلسراع  جراد،  العزيز 
الالزمة مع الدول التي تقدمت فيها األبحاث 
كورونا،  جائحة  ضد  اللقاح  إلنتاج  العلمية 
قصد اقتناء هذا اللقاح بالكميات املطلوبة فور 

تسويقه.  

وّقع رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
لقانون  واملتمم  املعدل  األمر  على  أمس، 
العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء 

يف اجتماعه األخير.
وحسب بيان لرئاسة اجلمهورية تضمنت 
احلماية  توفير  للقانون  اجلديدة  األحكام 
باملؤسسات  املستخدمني  جلميع  اجلزائية 

االعتداءات  من  واخلاصة  العامة  الصحية 
اللفظية واجلسدية، وكذلك معاقبة املتسببني 
بتخريب األمالك العقارية واملنقولة ملؤسسات 
التواصل  شبكات  وإستغالل  الصحة، 
االجتماعي للمس بكرامة املريض واالحترام 

الواجب للموتى.
خالد دحماني

كشف، أمني بوطالبي مدير املركز العربي 
املنتدى  أن  والتطوير  لالستثمار  األفريقي 
و   4 أيام  انعقاده  املقرر  الدولي  االقتصادي 
دولي  خبير   49 سيضم  اجلاري  أوت  و8   5
وشخصيات  دولية  وجمعية  منتدى  ورئيس 

ورجال أعمال كبار.
أكد، أمس، مدير املركز العربي األفريقي 
لإلذاعة  بوطالبي،  أمني  والتطوير  لالستثمار 
الدولي  االقتصادي  املنتدى  أن  الوطنية، 
سيضم  اجلاري،  أوت  و8  و5   4 أيام  املقرر 
وجمعية  منتدى  ورئيس  دولي  خبير   49
دولية وشخصيات ورجال أعمال كبار، حيث 

سيتيح التعرف على اإلمكانات واالمتيازات 
التي متنحها اجلزائر للمستثمرين اجلادين.

من  الهدف  أن  بوطالبي  وأوضح، 
املنتدى هو الترويج للجزائر كوجهة استثمارية 
واالستثمارات  األموال  رؤوس  الستقطاب 
جهات  عدة  هناك  أن  إلى  مشيرا  اخلارجية، 
تريد االستثمار يف اجلزائر عن طريق الشراكة 
وأوكرانيا  العربي  اخلليج  دول  من  خصوصا 
القطاعات،  مختلف  يف  والصني  وروسيا 
لالطالع  للمستثمر  فرصة  سيكون  أنه  مبرزا 
بإمكانياتها  والتعريف  املعلومات  كافة  على 
على  والتعرف  واالقتصادية  الطبيعية 

اجلزائر  متنحها  التي  واالمتيازات  التحفيزات 
للمستثمرين اجلادين.

تقليص  ضرورة  إلى  املتحدث  ودعا، 
الوقت  القتصاد  البيروقراطية  اإلجراءات 
واملال وجعل اجلزائر بيئة استثمارية جاذبة، 
حاثا سفراء اجلزائر لتكثيف العمل يف مجال 
رؤوس  الستقطاب  االقتصادية  الدبلوماسية 
التأشيرة  على  احلصول  وتسهيل  األموال 

لرجال األعمال ومتديد مدتها.
أ. ب.

الصحي  احلجر  فترة  أمس   انتهت 
باريس،  من  إجالؤهم  مت  الذين  للمواطنني 
الذي  باملركز  كامال  أسبوع  مكثوا  واللذين 

خصص لهم.
مبياه  املعاجلة  مركب  من  ترحيلهم  مت  و 
فترة  قضوا  أن  بعد  فرج،  بسيدي  البحر 

احلجر، والتي قدرت بأسبوع كامل ليلتحقوا 
بعائالتهم.

محمد رضوان

الوطني  اجليش  وحدات  متكنت، 
من  املنصرم،  جويلية  شهر  خالل  الشعبي، 
القضاء على 5 إرهابيني، وتوقيف 374 مهربا 
 562 أحبطت  فيما  احلدود.   مستوى  على 

محاولة هجرة غير شرعية. 
الوطني،  الدفاع  وزارة  أمس،  كشفت، 
احلصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، 
للجماعات  دعم  عناصر   5 أوقفت  حيث 
اإلرهابية، يف حني مت كشف وتدمير 26 مخبأ 
تقليدية،  قنبلة  و 39  اإلرهابية،  للجماعات 
تكرارية،  وبندقية  صيد  بندقيتي  واسترجاع 
و5 أسلحة من نوع رشاش كالشينكوف، و4 
مسدسات آلية، و3 مخازن للذخيرة، و1000 

خرطوش، و4 قنابل يدوية.
واجلرمية  احلدود  حماية  وبخصوص، 
إطار  يف  شخصا    374 توقيف  مت  املنظمة، 
خالل  الذهب،  عن  والتنقيب  التهريب 
اجليش،  وحدات  حجزت  إذ  الفترة،  نفس 
كهربائي  مولد  و209   ضغط،  مطرقة    165
قطعة   18 و   ، املعادن  عن  و12 جهاز كشف 
الصاعق،  الفتيل  من  أمتار  و4  ديناميت، 
حجز 262,7  إلى  باإلضافة  عربة،  و57 
سجائر  علبة  و54840  التبغ،  من  قنطار 
و21  مناظر،  و4   الوقود،  من  لتر  و78633  
وآلتني  واحلجارة،  الذهب  خليط  من  كيسا 
احملظور  للصيد  وآلتني  احلجارة،  لتكسير 

و39802  أدوية،  علبة  و 2048   للمرجان، 
ألعاب  و1607640  املشروبات،   من  وحدة 
دج،  بـ2290000  يقدر  مالي  ومبلغ  نارية، 
77 تاجر  الفترة، توقيف  أين مت خالل نفس 
مخدرات، وحجز 57.29  قنطار من الكيف 

املعالج، و314157 قرص مهلوس.  
ويف مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، 
من  شرعي  غير  مهاجر   274« توقيف  مت 
مختلف اجلنسيات« مع إحباط »562 محاولة 

هجرة غير شرعية«، وفقا لذات احلصيلة.
أحمد بوكليوة

قصد اقتنائه فور الشروع يف تسويقه

ئيـــُس يكلِّـُف الوزيــَر األّوَل  الرَّ
بالتَّواصـُل مـع ُمنتِجي ِلقاح ُكورونـا

للحماية  العامة  املديرية  سجلت، 
من  هكتار   600 من  أزيد  إتالف  املدنية، 
احلرائق،  عن  ناجمة  كخسائر  الغابات 
 3123 مذكرة بتدخل وحدات احلماية يف 
عملية  يف عدة مناطق مختلفة من الوطن، 
مجاالت  التدخالت  هذه  شملت  حيث 

عدة  ألنشطة احلمايـة املدنية. 
العامة  املديرية  أمس،  كشفت، 
إخماد  عن   لها  بالغ  يف  املدنية  للحماية 
52 حريق من طرف جهاز مكافحة حرائق 
الغابات واحملاصيل الزراعية منها 28 حريق 
حرائق   07 أدغال،  حريق   13 غابة، 
زراعية  محاصيل  حرائق   04 حشائش، 
الغابات  368 هكتار من  إتالف  إلى  أدت 
، 397 هكتار من األدغال ، 367 هكتار 
من احلشائش و كذا 800 حزمة تنب 675 
شجرة، حيث سجلت 3123 تدخل خالل 
24 ساعة املاضية، يف عدة مناطق مختلفة 
من الوطن، حيث شملت هذه التدخالت 
املدنية  احلمايـة  ألنشطة  عدة   مجاالت 
احلوادث  املرور  بحوادث  املتعلقة  سواء 
وإخمــاد  الصحي،  واإلجالء  املنزلية، 
احلرائق، واألجهزة األمنية، وكذا عمليات 
فيروس  يخص  فيما  والتطهير  التحسيس، 

كورونا. 
املدنية،  احلماية  وحدات  قامت  كما 
بـ 57 عملية حتسيسية عبر 04 واليات يف 
حثهم  مت  أين  املواطنني،  لفائدة  بلدية   30

قواعد  احترام  ضرورة  على  وتذكيرهم 
احلجر الصحي وكذا التباعد االجتماعي، 
تعقيم  عملية   70 بـ  القيام  إلى  باإلضافة 
حيث   ، بلدية   32 يف  واليات   05 عبر 
عمومية  وهياكل  منشآت  العملية  مست 
والشوارع،  السكنية  املجمعات  وخاصة 
للحماية  العامة  املديرية  خصصت  حيث 
حماية  181عون  العمليتني  لهاتني  املدنية 
مدنية مبختلف الرتب، 34 سيارة إسعاف 
و 28 شاحنة، باإلضافة إلى وضع أجهزة 
موجهة  لإلقامة  مكانا   34 لتغطية  أمنية 
والية:   12 بـ  للمواطنني  الصحي  للحجر 
تيزي  مستغامن،  إليزي  بسكرة،   ، اجلزائر 
وزو، بومرداس ، سطيف، قاملة، قسنطينة 

، عني الدفلى، عنابة و سكيكدة.
 153 يف  ذاتها،  الوحدات  وتدخلت 
حادث مرور عبر عدة واليات خلفت هذه 
 209 إصابة  و  شخصني  وفاة  احلوادث 
ومتفاوتة اخلطورة،  آخرين بجروح مختلفة 
وحتويلهم  احلوادث  مكان  يف  إسعافهم  ومت 
أثقل  وسجلت  احمللية،  املستشفيات  إلى 
و  شخص  بوفاة  اجلزائر  بوالية  حصيلة  

إصابة 17 آخرين مع تسجيل 17 تدخل.
العمر  من  يبلغ  طفل  انتشال  مت  كما 
13 سنة، تويف غرقا يف مجمع مائي باملكان 
املسمى بوجروة ببلدية صومعة، إذ مت نقل 

الضحية إلى مستشفى بوفاريك. 
أحمد بوكليوة

خديجة بن دالي 
النقابي  الفرع  أصدره  بيان  ويف 
ملستشفى البير تسلمت جريدة أخبار الوطن 
نسخة منه طالب ممثلو العمال بضرورة توفير 
الالزمة  واحلماية  الوقاية  وسائل  جميع 
املستشفى من أجل  جلميع األطقم داخل 
مواجهة هذا الوباء و توفير مخارج وأنظمة 
توزيع األكسجني الغائبة يف أغلب املصالح، 
اخلاصة  الوالدة  مصلحة  غرف  خاصة 
تخصيص  مع   کوفید19-  مبرضی 
االستعجاالت  مبصلحة  خضراء  منطقة 
بني  الوباء  تفشي  بعد  ذلك  و  الطبية 

مختلف عمال املصلحة وعائالتهم.
التواجد  يتعني  أنه  البيان  وأضاف 
امليداني ملسؤولي املناوبات النهارية والليلية 
من  مناوبات  ومدراء  طبيني  مراقبني  من 
أجل ضمان السير احلسن ملختلف املصالح 
بعد تسجيل الغياب امليداني شبه التام لهم 
وشبه  الطبية  الطواقم  تدعيم  عن  ناهيك 
باملرضى  احلسن  التكفل  أجل  من  الطبية 
مبختلف الكفاءات من أطباء أخصائيني يف 
وأعوان  عامني  وأطباء  واإلنعاش  التخدير 
وممرضني  واإلنعاش  التخدير  يف  طبيني 
خاصة بعد النقص الشديد يف اليد العاملة 
وذلك إلصابة العديد منهم بالعدوى .كما 
من  لهم  النفسي  التكفل  بتوفير  طالبوا 
عن  الفوري  والتوقف  املستشفى   داخل 
احلوامل  من  املستعجلة  احلاالت  استقبال 
مسجلني  باملستشفى،  حملهن  لوضع 
حوالي خمس حاالت منذ حتويل املصلحة 
وهو  کوفید.19  مرضی  الستقبال 
احلوامل  على  كبيرا  خطرا  يشكل  ما 

ومواليدهن .
اإلدارة  جتاهل  إلى  البيان  تطرق  كما 
للتعليمات الوزارية خصوصا منها التعليمة 

الوزارية رقم 618 املؤرخة يف 2020
بتوفير  اخلاصة   .)  07  /  06  /
املناوبات  أثناء  خاصة  الشرطة   ( األمن 
السريع،  بالتدخل  األعوان  وإلزام  الليلية 
  19 كوفيد  بوباء  اخلاصة  اللجنة  داعية 
الكبيرة  اليومية  املعاناة  يف  النظر  أجل  من 
مستوى  على  کوفید19  ملرضی 
عددهم  جراء  اإلستعجاالت  مصلحة 
إلجراء  دورهم  انتظار  يف  املتزايد  و  الكبير 
الفحوصات واملعاينات ألصحاب احلاالت 
املستقرة أو الفقر بسرير ألصحاب احلاالت 
من  سريع   حل  إيجاد  ضرورة  مع  احلرجة 
خالل توفير مراكز جديدة ملرضى كوفيد19 
املوجودة  الصحية  املؤسسات  على مستوى 
إمكانيات  إلى  بالنظر  وذلك  بالوالية 
مع  املتواضعة  املادية  و  البشرية  املستشفى 

امتالئه عن آخره.
مبنح  العمومية  السلطات  وطالبت  
مبختلف  للعاملني  مستعجلة  خاصة  عطل 
إنتظار  يف  بالتناوب  كوفيد19  مصالح 
کوفيد  مبرضی  التكفل  تدوير  قرارات 
19 بني مختلف املؤسسات بالوالية وذلك 
بعد اإلصابات العديدة و املتزايدة بفيروس 
كوفيد19 يف صفوف السلك الطبي و شبه 
العاملني  من  غيرهم  و  اإلداري  و  الطبي 
للتعب  أغلبهم  تعرض  و  باملستشفی 
واإلرهاق واالنهيارات أثناء أداء عملهم يف 

مختلف مصالح كوفيد19 باملستشفى.

إحباُط 562 ُمحاولَة هجرٍة غيَر َشرعّيٍة 
وحــداُت الجيـِش َتقضــِي علـى 5 إرهاِبّييــَن شهــَر جوِيلَيــة

ِبـــي تّبـــون ُيوقــــّع األمـــِر الُمتّمــِم لقاُنــوِن ِحمايــة الّسـلِك الطِّ

يضم 49 خبيرا دوليا، بوطالبي: 
الُمنتــَدى االقِتَصـادي الّدولـيُّ هدُفـه استقطاُب الُمستثِمريــَن 

بعد أسبوع من احلجر
حـي  ـون الُمسَتقَدموَن من باريـس ُيغـادروَن الَحجر الصِّ  الَجزائريُّ

احلماية املدنية جتري 3123 تدخال يف 24 ساعة
الَحراِئــق ُتتِلـف 600 هكتـاٍر من الِمساَحـات الَغابّية 

قسنطينة 
ُعّمـــال  ُمستشَفــــى »البيــر« ُيطـاِلُبــون 

بَتوِفيــر وسائــِل  الِحمايـــــِة 
طالب الفرع النقابي ملستشفى البير بقسنطينة السلطات العليا 

للبالد التدخل من أجل الوقوف على جملة من املشاكل التي يتخبط 
فيها الطاقمني االداري و الفني للمستشفى دون التماس نية من 

الوصاية يف وضع حلول جوهرية للمشاكل احملورية التي تؤرق السير 
احلسن جلميع اخلدمات عبر كل املصالح.



عّمــــار قـــردود
من  العديد  وأحياء  شوارع  أصبحت 
املدن اجلزائرية إلى ما يشبه »ساحة حرب«، 
األضحى،  عيد  مخلفات  تراكم  بسبب 
ذبح  وبقايا  املواشي  باعة  يتركه  ما  ومنها 
الشوارع،  يف  البقايا  لتنتشر  األضحية، 
خصوصًا األحشاء والرؤوس واجللود، فضاًل 

عن روائح ومخلفات األضاحي.
يف األيام التي سبقت العيد يف البالد، 
مليئة  املدن  من  العديد  ساحات  أضحت 
والعلف  التنب  بيع  عن  الناجمة  بالقمامة 
والفحم اخلشبي يف الشوارع واألسواق وعلى 
أنشطة  تنتهي  وحني  الطرقات.  جنبات 
للعاملني  املخلفات  هذه  يتركون  الباعة، 
بكميات  يفاجؤون  الذين  القمامة  يف جمع 

كبيرة من املخلفات والنفايات.
كميات  تتضاعف  النحر،  يوم  يف  و 
العائالت يف احلاويات  التي تلقيها  القمامة 
محدودية  أن  غير  لذلك،  املخصصة 
من  كثيرًا  جتعل  احلاويات  تلك  استيعاب 
ينتج  ما  وهو  الشارع،  يف  منتشرة  النفايات 
عنه تلوث وروائح كريهة، خاصة من أحشاء 

األضاحي وفضالتها.
 

ُجلود األَضاِحي لم َتعْد صاِلًة 
بسبب وباِء »ُكوِفيد- 19«

 
قبل  تتراكم  باألطنان  ونفايات  أوساخ 
مدن  يف  األضحى  عيد  يوم  وبعد  وأثناء 
البالد وأحيائها، ليزيد »كورونا« من حدتها 
الوطنية  الوكالة  مدير  أكد  فقد  وانتشارها؛ 
املاضي،  األربعاء  ومان،  كمال  للنفايات، 
جلود  جمع  عملية  تنظيم  يتم  لن  أنه 
األضاحي لهذه السنة بسبب انتشار فيروس 
لوكالة  تصريح  املستجد.ويف  »كورونا« 
»حملة  أن  ومان  أكد  اجلزائرية،  األنباء 
عيد  مبناسبة  وكالتنا  تنظمها  التي  التوعية 
األضحى لن تتمحور حول جلود األضاحي 
إجراءات  حول  ولكن  للدباغة(  )موجهة 
النظافة لتفادي حتول عملية النحر إلى عامل 

النتقال العدوى ».
 

ساُت الّنظافِة َترفُع الّنفاَياِت عن  ُمؤسَّ
بعِض أحَياِء الَعاِصمة دوَن أخَرى 

النظافة  مصالح  جهتها،كثفت  من 
العاصمة من مجهوداتها من  اجلزائر  بوالية 
أجل تطهير مختلف األحياء من النفايات، 
عملية  عن  الناجمة  املخلفات  السيما 
الذبح، إال أن العديد من املناطق لم تصلها 
»إكسترانات«،  أو  كوم«  »نات  شاحنات 
هنا  املبعثرة  للنفايات  الكبير  احلجم  بسبب 

السكان  منها  يتخلص  لم  التي  وهناك،و 
حتى اآلن.

سيناريو  يتكرر  أضحى  عيد  كل  و 
مبختلف  الكريهة،  والروائح  النفايات  أكوام 
ويتقاسم  العاصمة،  اجلزائر  بلديات 
مسؤولية تراكمها املواطن وعمال النظافة وإن 
نصيب  يبقى  لكن  متفاوت،  بشكل  كان 
املواطن  هو  األول  واملتهم  ذلك  من  األسد 

غير الواعي.
بأصابع  يشيرون  املواطنني  أن  رغم 
النظافة املسؤولة عن  االتهام إلى مؤّسسات 
بعض  من  النفايات  برفع  تقوم  والتي  ذلك 
األحياء دون أخرى، داعني شركتي »نات 
كوم« و«إكسترانات« إلى تكثيف دورياتهما 
أن  منطلق  من  األحياء  بني  العدل  وحتقيق 
مواطنون  هناك  ليس  وأنه  جزائريون  اجلميع 

درجة أولى ودرجة ثانية أو أخيرة.
رفع  مؤسستا  تتهم  املقابل،  يف  و 
النفايات املنزلية »إكسترنات« و«نات كوم« 
املواطن  من سلوكيات  وتشتكيان  املواطنني 
غير احلضارية، والتي تتكّرر يف كّل سنة من 
خالل الرمي العشوائي وإخراج النفايات يف 
أوقات مختلفة دون احترام املواقيت احملددة 
عقب  برفع النفايات  إلتزامهما  عن  وأعلنتا 
عملية النحر مبناسبة عيد األضحى املبارك.

عرفت العديد من بلديات والية تبسة 
انتشارا واسعا ألكوام النفايات املتراكمة يف 
الشوارع واألحياء خالل يومي عيد األضحى 
للنفايات  العشوائي  الرمي  رسم  إذ  املبارك، 
فوق  املتراكمة  تلك  خصوصا  األحياء  يف 
اجلوانب  وعلى  للمارة  املخصصة  األرصفة 
فأصبحت  األبدان،  له  تقشعر  مشهدا 
التي  األضاحي  ملخلفات  حقيقية  مصّبات 
تنتشر منها الروائح الكريهة تزامنا مع ارتفاع 

درجة احلرارة.
يف  الوطن«  »أخبار  لـ  جولة   فخالل 
على  وقفنا  تبسة،  الوالية  عاصمة  أحياء 
نحر  ملخلفات  العشوائي  الرمي  انطالق 
األضحية عقب االنتهاء من عمليات الذبح 
والسلخ، ومع عدم التزام الكثير من املواطنني 
باحلفاظ على محيطهم من خالل تخلصهم 
مشوهني  منظمة  غير  بطريقة  النفايات  من 
بذلك املنظر العام لألحياء بالرغم من التزام 
العيد  يومي  خالل  بدوامهم  النظافة  عمال 
تبسة  بلدية  رئيس  عنه  كشف  ما  حسب 

توفيق عبادة، الذي أّكد أن مصاحله قامت 
أجل  العيد من  ليومي  ناجح  برنامج  بوضع 
عاصمة  أحياء  جميع  عبر  النفايات  جمع 
للنفايات  املستمر  للرمي  نظرا  لكن  الوالية 
صّعب من مهمة عمال ومؤسسات النظافة 

املتعاقدة مع البلدية.
جاء هذا الرد بعد أن اشتكى، صباح 
عاصمة  قاطني  من  عدد  األحد،  أمس 
الوئام 1 و2،  الوالية على غرار سكان حي 
جمع  يف  املتخصصة  املصالح  تأخر  من 
عن  مؤكدين  اأَلضاحي،  نحر  مخلفات 
تراكمت  التي  األماكن  من  العديد  وجود 
طويل  زمن  من  النفايات  من  جبال  فيها 
دون رفعها، وما زاد الطني بله هو مخلفات 
الكريهة  الروائح  منها  انتشرت  التي  العيد 
نغصت  والتي  والعمارات  للمنازل  املتسربة 
تزامنا  بالعيد خاصة  الفرحة  املواطنني  على 
العالم  اجتاحت  التي  الصحية  واجلائحة 

ككل حسبهم . 
بلدية  )رئيس  ذاته  املتحدث  أضاف  و 

من  طنا   675 قرابة  جمع  عن  تبسة( 
بعد  فقط،  العيد  يومي  خالل  النفايات 
فقط،  طن   200 جمع  املتوقع  من  كان  أن 
مضيفا أن برنامج رفع النفايات متواصل إلى 
غاية االنتهاء من املهمة، حرصا منهم على 

أن يتسم عيد أضحى بالنظافة.
حاجة  إلى  ونظرا  أخرى،  جهة  ومن 
املفرط  االستغالل  وكذا  للمياه  املواطنني 
هدهود«  »خلضر  أكد  العيد،  يومي  خالل 
على  تبسة  لوالية  للمياه  اجلزائرية  مدير 
توزيع  خالله  من  مت  ناجح  برنامج  تسطير 
التموين  وزيادة  بانتظام،  الشروب  املاء 
الوالية  سكان  لكافة  وهذا  أطول  لفترات 
الفضاء  وباعتبار   ،28 الـ  ببلدياتها  تبسة 
املواطنون  يستغلها  التي  الوسيلة  هو  األزرق 
دائما لطرح انشغاالتهم، فلم تسجل »أخبار 
الوطن« أي شكوى حول نقص التزود بهذه 

املادة احليوية.
فيروز رحال

اإلحتاد  رئيس  حرزلي  محفوظ  أوضح 
تسجيل  مت  أنه  املستهلك  حلماية  الوطني 
تراجع ملحوظ يف الشكاوى املتعلقة بتعفن 
السنوات  مع  مقارنة  السنة  هذه  األضاحي 
املاضية، فيما ارتكزت جل الشكاوى على 

تذبذب وانقطاع التزود باملياه والكهرباء. 
أجرته  اتصال  خالل  حرزلي،  وقال 
معه » أخبار الوطن«، أنه مت تسجيل انقطاع 

الكهربائي  التيار  يف  محسوس  وتذبذب 
واملياه التي يكثر الطلب عليها يف أيام العيد 
درجات  ارتفاع  مع  تزامنها  إلى  باإلضافة 
املستهلكني،  استياء  أثار  ما  وهو  احلرارة 
من  باملائة   2 تلقي  مت  أنه  إلى  أشار  حيث 
إلى  مشيرا  اخلصوص،  هذا  يف  الشكاوى 
يتم  لم  األضاحي  بتعفن  يتعلق  وفيما  أنه 
احلال  كان  كما  معتبرة  شكاوى  تسجيل 

عليه خالل السنوات الفارطة. 
وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة املوارد 
وبتقدمي  حتقيق  بفتح  ستقوم  أنها  املائية 
شكوى لدى مصالح األمن، بهدف حتديد 
املسؤوليات فيما يخص توقف محطة حتلية 
اخلميس  يوم  تيبازة،  بوالية  بفوكة  املياه 

املنقضي.
 صفية نسناس
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أخبار السياسة

حِة َتغتاُل فرحَة الِعيد لوكياُت امُلخالفُة لَقواعِد الصِّ »كُورونا » والسُّ

وارُع َتتحّوُل إلـى َمكّباِت ِنفاياٍت  الشَّ
والَمسؤوُلـون يَتمّلُصــون 

العاصمّيون استهلكوا أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من املاء يف 4 ساعات 

حرزلي: َتراجٌع َملحوٌظ في الّشكاَوى الُمتعلَِّقة بَتعفُّن األَضاِحي 
 

أوضح محفوظ حرزلي رئيس اإلحتاد الوطني حلماية املستهلك أنه مت تسجيل تراجع ملحوظ يف الشكاوى املتعلقة بتعفن األضاحي هذه السنة مقارنة مع السنوات املاضية، فيما ارتكزت جل الشكاوى على تذبذب وانقطاع التزود باملياه والكهرباء. 
وقال حرزلي، خالل اتصال أجرته معه » أخبار الوطن«، أنه مت تسجيل انقطاع وتذبذب محسوس يف التيار الكهربائي واملياه التي يكثر الطلب عليها يف أيام العيد باإلضافة إلى تزامنها مع ارتفاع درجات احلرارة وهو ما أثار استياء املستهلكني، حيث أشار إلى أنه مت تلقي 2 باملائة من الشكاوى يف هذا اخلصوص، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بتعفن األضاحي لم يتم تسجيل شكاوى معتبرة كما كان احلال عليه خالل السنوات الفارطة. 

وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة املوارد املائية أنها ستقوم بفتح حتقيق وبتقدمي شكوى لدى مصالح األمن، بهدف حتديد املسؤوليات فيما يخص توقف محطة حتلية املياه بفوكة بوالية تيبازة، يوم اخلميس املنقضي.
 صفية نسناس 

////////////////////////
 

جراء الرمي العشوائي ملخلفات األضحية
َشواِرُع تبّسة َتغرُق يف ِنفاياِت الِعيد

عرفت العديد من بلديات والية تبسة انتشارا واسعا ألكوام النفايات املتراكمة يف الشوارع واألحياء خالل يومي عيد األضحى املبارك، إذ رسم الرمي العشوائي للنفايات يف األحياء خصوصا تلك املتراكمة فوق األرصفة املخصصة للمارة وعلى اجلوانب مشهدا تقشعر له األبدان، فأصبحت مصّبات حقيقية ملخلفات األضاحي التي تنتشر منها الروائح الكريهة تزامنا مع ارتفاع درجة احلرارة.
 فخالل جولة لـ »أخبار الوطن« يف أحياء عاصمة الوالية تبسة، وقفنا على انطالق الرمي العشوائي ملخلفات نحر األضحية عقب االنتهاء من عمليات الذبح والسلخ، ومع عدم التزام الكثير من املواطنني باحلفاظ على محيطهم من خالل تخلصهم من النفايات بطريقة غير منظمة مشوهني بذلك املنظر العام لألحياء بالرغم من التزام عمال النظافة بدوامهم خالل يومي العيد حسب ما كشف عنه رئيس بلدية تبسة توفيق عبادة، الذي أّكد أن مصاحله قامت 

بوضع برنامج ناجح ليومي العيد من أجل جمع النفايات عبر جميع أحياء عاصمة الوالية لكن نظرا للرمي املستمر للنفايات صّعب من مهمة عمال ومؤسسات النظافة املتعاقدة مع البلدية.
جاء هذا الرد بعد أن اشتكى، صباح أمس األحد، عدد من قاطني عاصمة الوالية على غرار سكان حي الوئام 1 و2، من تأخر املصالح املتخصصة يف جمع مخلفات نحر اأَلضاحي، مؤكدين عن وجود العديد من األماكن التي تراكمت فيها جبال من النفايات من زمن طويل دون رفعها، وما زاد الطني بله هو مخلفات العيد التي انتشرت منها الروائح الكريهة املتسربة للمنازل والعمارات والتي نغصت على املواطنني الفرحة بالعيد خاصة تزامنا واجلائحة 

الصحية التي اجتاحت العالم ككل حسبهم . 
و أضاف املتحدث ذاته )رئيس بلدية تبسة( عن جمع قرابة 675 طنا من النفايات خالل يومي العيد فقط، بعد أن كان من املتوقع جمع 200 طن فقط، مضيفا أن برنامج رفع النفايات متواصل إلى غاية االنتهاء من املهمة، حرصا منهم على أن يتسم عيد أضحى بالنظافة.

ومن جهة أخرى، ونظرا إلى حاجة املواطنني للمياه وكذا االستغالل املفرط خالل يومي العيد، أكد »خلضر هدهود« مدير اجلزائرية للمياه لوالية تبسة على تسطير برنامج ناجح مت من خالله توزيع املاء الشروب بانتظام، وزيادة التموين لفترات أطول وهذا لكافة سكان الوالية تبسة ببلدياتها الـ 28، وباعتبار الفضاء األزرق هو الوسيلة التي يستغلها املواطنون دائما لطرح انشغاالتهم، فلم تسجل »أخبار الوطن« أي شكوى حول نقص التزود بهذه املادة احليوية.
فيروز رحال

 

عّمـــــار قـــردود
واحلالة  الصيف  عز فصل  يف  السيما   
توفر  يتطلب  ما  وهو  مستمرة  مازالت  الوبائية 
يومي.وكانت  بشكل  األساسية  املادة  هذه 
مؤسسة »سيال« قد أعلنت وقف التزويد باملياه 
العاصمة  اجلزائر  بلديات  بعض  يف  الشروب 
مياه  حتلية  مبحطة  تقني  خلل  بسبب  وتيبازة، 
العاصمة  يف  املعنية  بفوكة.و البلديات  البحر 
هي: معاملة وزرالدة وسطاوالي وعني البنيان.أما 
البلديات املعنية يف تيبازة هي: دواودة والقليعة 
وفوكة وشعيبة وبوسماعيل وخميستي وبوهارون 

وعني تقورايت.
عملية  إيقاف  سيتم  أنه  إلى  وأشارت 
اخلزانات  مأل  أجل  من  الشروب  باملياه  التزويد 
األضحى.و  عيد  خالل  املياه  توفر  وضمان 
االستقبال  مركز  رقم  »سيال«  وضعت شركة 
 1594 بالشركة  اخلاص  العملياتي  الهاتفي 
الستقبال استفسارات وانشغاالت زبائنها، 24 

ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع.
 

َرئيُس اجُلمهورّية يأمُر بفتِح َتقيٍق 
يف أسباِب انقَطاِع امِلياه

 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  أمر 
الوزير األول بفتح حتقيق فورا يف  أمس األحد، 
أسباب احلوادث التي وقعت يف األيام األخيرة، 
والتي كان لها األثر السلبي على حياة املواطنني 
واالقتصاد الوطني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة 

اجلمهورية.
الفوري  التحقيق  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
فوكا  توقف محطة  الكشف عن أسباب  يشمل 
لتحلية مياه البحر، وانقطاع املاء والكهرباء عن 
يومي  أخرى  كبرى  ومدن  العاصمة  يف  أحياء 

عيد األضحى املبارك دون إشعار مسبق.
 

ُم شكَوى لدى  ِوزارُة امَلواِرد امَلائّيِة ُتقدِّ
َمصالِح األمِن

 
لدى  شكوى  املائية  املوارد  وزارة  قدمت 
يخص  فيما  حتقيق  لفتح  األمن،  مصالح 
التوقف املفاجئ حملطة حتلية املياه بفوكة يف والية 
تيبازة، والذي وقع اخلميس املنصرم، ليلة عيد 

األضحى املبارك.
أكبر  من  لواحدة  املفاجئ  التوقف  هذا 
احملطات لتحلية املياه يف اجلزائر تسبب يف أزمة 
يف  للشرب  الصاحلة  املياه  انقطاع  بعد  حقيقية 
يف  العاصمة  وغرب  تيبازة  بوالية  بلديات  عدة 

أول أيام العيد.
 

ح  اجَلزائرّيُة للِمياه َتعتِذر وُتوضِّ
 

للمياه، اسماعيل  قدم مدير عام اجلزائرية 
عميروش، اعتذاره لكل املواطنني الذين مسهم 
كل  جتنيد  مت  أنه  مؤكًدا  التوزيع.  يف  االنقطاع 
على  الكبرى  التسربات  إلصالح  اإلطارات 
الربط  على  والقضاء  الواليات  جميع  مستوى 
املتابعة  خلية  جتنيد  عن  وحتدث  العشوائي. 
عيد  يومي  خالل  الوحدات،  مدراء  وجميع 
األضحى، إال أنه مت تسجيل تذبذبات باملناطق 
سرقة  أن  عميروش  وأرجع  للوطن،  العليا 
املاء  %من   50 ضياع  وراء  والتسربات  املياه 
الشروب. وأبرز، يف هذا اإلطار، أن نسبة ضياع 

شبكات  قدم  نتيجة  التسربات  بسبب  املياه 
التوزيع متثل 30 باملائة، فيما تكبد ظاهرة سرقة 
باملائة   20 فقدان  يف  القانوني  غير  والربط  املاء 
املتحدث  أكد  كما  اإلجمالي.  املياه  إنتاج  من 
عيد  يومي  حصيلة  حول  صحفية  ندوة  خالل 
الذي  للماء  املفرط  االستهالك  أن  األضحى، 
يهدر هذه املادة احليوية. وأوضح أن التذبذبات 
ترجع  الوطن،  واليات  مختلف  شهدتها  التي 
أسبابها الى نقص منسوب اآلبار، انقطاع التيار 

الكهربائي، وأعطاب على مستوى الشبكة.
 

سّرباُت وراء َضياِع 50  َسرقُة امِلياه والتَّ
روب % من امَلاِء الشَّ

 
كشف املدير العام لشركة اجلزائرية للمياه، 
سرقة  أن  األحد،  أمس  عميروش،  إسماعيل 
املاء  %من   50 ضياع  وراء  والتسربات  املياه 
ضياع  نسبة  أن  اإلطار  هذا  وأبرز يف  الشروب. 
شبكات  قدم  نتيجة  التسربات  بسبب  املياه 
التوزيع متثل 30 باملائة، فيما تكبد ظاهرة سرقة 
املاء والربط غير القانوني يف فقدان 20 باملائة من 

إنتاج املياه اإلجمالي.
املفرط  االستهالك  أن  املتحدث  أكد  كما 
للماء الذي يهدر هذه املادة احليوية. موضًحا أن 
واليات  مختلف  شهدتها  التي  التذبذبات 
منسوب  نقص  إلى  أسبابها  ترجع  الوطن، 
االبار، انقطاع التيار الكهربائي، وأعطاب على 

مستوى الشبكة.
املواطنني  لكل  اعتذاره  عميروش،  وقدم 
التوزيع.  يف  االنقطاعات  مستهم  الذين 
اإلطارات  كل  جتنيد  على  وأكد عميروش 
مستوى  على  الكبرى  التسربات  إلصالح 
جميع الواليات والقضاء على الربط العشوائي. 
مدراء  وجميع  املتابعة  خلية  جتنيد  وحتدث عن 
الوحدات، خالل يومي عيد األضحى، اال أنه 

مت تسجيل تذبذبات باملناطق العليا للوطن.
عند  من  مدعم  املاء  أن  عميروش  وأكد 
الدولة وال ميكن للخواص االستثمار فيه،مشيًرا 
إلى أن احلكومة حالًيا ال تفكر يف االستثمار مع 

اخلواص يف مجال املياه ألنه مدعم.
املتحدث،  ذات  مغاير، كشف  ويف سياق 
عن  املاء  بقطع  تقم  لم  للمياه  اجلزائرية  أن 
سببها  التذبذبات  بل  العيد،  يومي  اجلزائريني 
املياه  تقنية خاصة وأن نسبة استهالك  مشاكل 
خالل ساعتني يومي العيد تعادل 5 ساعات يف 

االيام العادية.
 

ُديون »ِسيال« َبلغت 55 ملياَر ِدينار 
 

أن  »سيال”  لشركة  العام  املدير  وكشف 
ديون الشركة بلغت 55 مليار دينار جزائري عبر 
السلطات  أن  وأورد عميروش  الوطني.  التراب 
املياه  ابتداء من مارس بعدم قطع  قراًرا  اتخذت 
عن اخلواص ويف املنازل، لكن لألسف الحظنا 
عن  وامتنع  اإلمكانيات  لديه  من  هناك  أن 

تسديد فواتيره.
ودعا املسؤول ذاته املواطنني الذين ميتلكون 
فواتيرهم  تسديد  إلى  املادية،  اإلمكانيات 
عمالها  رواتب  دفع  من  الشركة  تتمكن  حتى 
إصالح  وإمكانيات  التطهير  مواد  شراء  وكذا 

التسربات.
 

»سيال« تعتذر وتوضح:

انِقطـاُع الِميـاه َيومــي 
ِعيد األْضَحـى َسبُبه ِتقنـيٌّ 

العاصمّيون استهلكوا أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من املاء يف 4 ساعات 

حرزلـي: َتراجـٌع َملحـوٌظ في الّشكاَوى الُمتعلَِّقة بَتعفُّن األَضاِحي  

جراء الرمي العشوائي ملخلفات األضحية

َشـــواِرُع تبّســة َتغـــرُق فــــــي ِنفايـــاِت  الِعيــــد

تولت شوارع العديد من واليات ومدن اجلزائر، قبل وأثناء وبعد عيد األضحى، إلى أكوام من النفايات، 
حيث تتسخ األحياء والشوارع ببقايا الفحم اخلشبي املستعمل يف العيد، ومخلفات شواء رؤوس األضاحي 

أيضًا، فضاًل عن األعالف والتنب »القرط« والدماء التي حولت طرقات وأرصفة بعض األحياء إلى اللون 
األحمر القاني.فيما تسببت حفالت الشواء يف الغابات والهواء الطلق يف مجزرة بيئية بشعة راحت 

ضحيتها آالف األشجار التي أتت عليها النيران.

مجدًدا، عاش بعض الجزائريون عيد أضحى بدون مياه بالرغم من جائحة 
»كورونا« وعملية النحر اللتين تتطلبان الماء ألسباب وقائية وصحية، فضاًل 
عن حرارة الطقس الكبيرة والتي بلغت درجاتها في بعض الواليات الــ45 

درجة مئوية. لكن، كل ذلك لم يشفع لشركة الجزائرية للمياه التي قررت فجأة 
قطع المياه عن الجزائريين في عيد األضحى،
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ب.امني
ويف الوقت الذي تغلق محالت »اجلزارة« 
أبواب خالل فترة العيد يف عطلة إجبارية بعد 
سنة كاملة من العمل،  يأخذ مجموعة من 
حيث  الذبح،  مهمة  عاتقهم  على  الشباب 
أجل  من  املواطنني  على  خدماتهم  يعرضون 
يتقن  على من ال  األضاحي )خصوصا  نحر 
بيت  من  يتنقلون  فتجدهم  والسلخ(،  الذبح 
اليوم  يف  بخاصة  العيد  آلخر خالل صبيحة 
محترم  مبلغ  من  االستفادة  مقابل  األول 

مقابل العملية .
 

    2000 دينار مقابل ذبح وسلخ 
األضحية

يتقنون عملية  ممن  الشباب   يجد بعض 
عيد  يوم  خالل  ضالتهم  والسلخ  الذبح 
التي  املهنة  هذه  ممارسة  من خالل  األضحى 
تعلموها منذ نعومة أظافرهم،  حيث يقومون 
أصحاب  املواطنني  على  خدماتهم  بعرض 
قبل  العروض  من  الكثير  ويتلقون  األضاحي 
العيد من أجل حجز موعد للذبح،  وجتدهم 
يحددون  باألسماء،   مملوءة  أجندة  يحملون 

فيها موعد كل صاحب أضحية.
ويقول الشاب )ب. عادل( إنه متعود يف 
مهنته  وممارسة  العمل  كل عيد أضحى على 
مبساعدة  والسلخ  بالذبح  املتعلقة  املعهودة 
عدة  تلقى  قد  يكون  حيث  له،   صديق 
تعودوا معه على  زبائن كثيرين  مكاملات من 
مبساعدة  األول  اليوم  أضاحيهم صبيحة  ذبح 
من يتنقنون املهنة، ويأخذون موعدا من أجل 
عملية الذبح . وحسبه، فإن عملية الذبح ال 
تأخذ منه وقتا طويال سوى أقل من ربع ساعة 

لتكون فيها أضحية العيد جاهزة .
املهنة  هذه  أن  عادل  الشاب  ويضيف 
مربحة جدا من خالل ما يتحصل عليه من 
حيث  الذبح،  عملية  من  االنتهاء  عند  مال 
يستلم 2000 دينار مقابل كل أضحية وهناك 
من العائالت من يسلموه أكثر ويتجاوز عدد 
األضاحي التي يقوم بذبحها 10 أضاٍح حيث 
ينتهي من العمل يف حدود منتصف النهار .

 
 

    1500 دينار مقابل تقطيع 
األضاحي 

 تكون العديد من العائالت ملزمة بدفع 
تكاليف مالية أخرى تضاف إلى عملية الذبح 
قبل  من  األضاحي  تقطيع  بعملية  تتعلق 
بعض اجلزارين، بعد ترك األضحية جتف من 
العملية  للتقطيع، وهي  الدماء وتكون جاهزة 
التي تعد غير سهلة بالنسبة للغالبية ملا فيها 
من مشقة وتعب وتتطلب جهدا كبير ووسائل 

تقطيع ليست متوفرة لدى عامة الناس .
تقطيع  جهد  الشاب  هؤالء  ُر  ويقدِّ
 1500 عن  يقل  ال  مبا  الواحدة  األضحية 
حيث  أضحية،   كل  وزن  حسب  دينار،  
املواطنني يف رحلة بحث عن  الكثير من  جتد 
الطوابير  من  نوعا  يخلق  ما  لتقطيعها  جزار 
لدى بعض اجلزارين الذين يستلمون الكباش 
وتسليمها  بتقطيعها  ويقومون  املذبوحة 

ألصحابها .

   إقبال كبير  على تقطيع 
األضاحي

اليوم  اجلزارة خاصة يف   تشهد محالت 

الثاني إقباال كبيرا من طرف املواطنني، حيث 
محالت  إلى  املواطنني  من  الكثير  يتوجه 
حلوم  لتقطيع  سكناهم،  من  القريبة  اجلزارة 
باعتبار  حلمها،  بعض  فرم  أو  األضاحي 
واملهارة.  بالدقة  تتميز  اجلزار  خدمات  أن 
فال  األضحية،  تقطيع  أثمان  وبخصوص 
يهمهم  ما  بقدر  يدفعونه من ثمن  ما  يهمهم 

تقطيع أضحياتهم بطريقة سلمية .
ويقول احلاج عابد جزار معروف بعاصمة 
الوالية غليزان،  لـ”أخبار الوطن”، إن “إقبال 
مساء  يف  اجلزارة  محالت  على  املواطنني 
الثاني من عيد  واليوم  العيد  األول من  اليوم 
حلوم  تقطيع  أجل  من  خصوصًا،  األضحى 
األضحية، وفصل حلمها عن العظام وجتزئتها 
قطعا خاصة بالشواء، وأخرى للطهي،  وغير 
ذلك تعد عملية غير سهلة بل شاقة ومتعبة، 
آالت  على  ويتوفر  بها  القيام  اجلزار  يتكلف 

خاصة بذلك”.
ويقول أيضا إنه قّلما يأخذ املواطنون على 
السنوات  خالل  التقطيع،   علمية  عاتقهم 
وسائل  امتالكهم  عدم  بسبب  األخيرة 
العمل، ولتفادي أي إصابات قد حتدث معهم 
وال يهمهم ما يدفعونه من مال من أجل ذلك 

بقدر ما يهمهم طريقة التقطيع السليمة .
“محالت  يقول:  عابد،  احلاج  ويضيف 
بالزبائن  آخرها  عن  امتالئها  بقدر  اجلزارة 
أيام  من  الثاني  اليوم  السيما،  العيد،  أيام 
ما  األيام،  بعد هذه  تخلو  تكاد  فإنها  العيد، 
يدفع عددًا من اجلزارين إلى إغالق محالتهم 

وأخذهم عطلة مضطرين غير مخّيرين”.

شباب يبحث عن فرصة ملضاعفة دخله مناسباتيا

انِتعـــــاش نشــاط الجـزارة  
يومــي العيـــد بغليــــزان

انتعشت كثيرا، بوالية غليزان، بعض املهن التي تختفي متاما يف سائر األيام وتظهر يومي عيد 
األضحى املبارك،  أبرزها مهنة الذبح وتقطيع حلوم األضاحي،  وهو املشهد الرئيس الذي يطفو 

بتسخير الكثير من الشباب أنفسهم خلدمة زبائنهم ما يعود عليهم بالفائدة املادية .

العديد  األحد،  أمس  صبيحة  أقدم، 
ريفيا  35 سكنا  القاطنني بحي  املواطنني  من 
البلدية  مقر  غلق  على  بعنابة  العلمة  ببلدية 
احتجاجا  )الكادنة(  واألقفال  بالسالسل 
على تأخر جتسيد وعود التهيئة والربط مبختلف 

الشبكات على غرار الكهرباء والغاز.
احتجاج السكان املتجدد رغم أنه تسبب 
يف شل البلدية وتعطل مصالح املواطنني،  إال 
السابقة  باملطالب  التذكير  السكان جددوا  أن 
بقنوات  احلي  بربط  أساسا  املتعلقة  لهم 

والربط  احلضرية  والتهيئة  الصحي  الصرف 
بشبكات اإلنارة املنزلية وغاز املدينة .

التكفل  يف  البطء  احملتجون  واستهجن 
املنتخبني  على  املطروحة  التنموية  مبطالبهم 
سنوات  منذ  عنابة  لوالية  احمللية  والسلطات 
أرض  على  التجسيد  جتد  أن  دون  طويلة، 
املسؤول  داعني   - قولهم  حد  على   - الواقع 
عنابة  لوالية  التنفيذي  اجلهاز  على  األول 
برميي جمال الدين للتدخل من أجل التكفل 

مبشاكلهم القدمية اجلديدة.

االحتجاج  مبواصلة  احملتجون  هدد  كما 
وغلق البلدية يف حال عدم االستجابة سريعا 
احمللية  السلطات  أعلنت  التي  املطالب  لكل 
أن  حني  يف  بها،  التكفل  سابق  وقت  يف 
تنتظر  وعود  مجرد  تزال  ما  التصريحات  تلك 
ظروف  حتسني  أجل  من  ميدانيا  التجسيد 
ضمن  املصنف  احلي  بهذا  املواطنني  عيش 

مناطق الظل بالبلدية. 
ف. سليم

بن  القادر  عبد  الوادي  والي  أصدر 
املقنن  الفتح  بإعادة  يقضي  قرارا  سعيد 
مت  أن  بعد  الوادي،  والية  يف  لألسواق 
غلقها حتفظا،  يف إطار إجراءات الوقاية من 
فيروس كورونا املستجد مطلع شهر جويلية 

املنقضي.
أصدر الوالي القرار الذي يحمل الرقم 
)813(،  ونص على فتح سوق األعشاش 
وسوق دبي وكذا سوق العصر الواقعة وسط 
ساعات   4 ملدة  وقبة  قبة  األلف  مدينة 
السابعة  الساعة  من  بداية  فقط  يوميا 
شروط  ضبط  مت  كما   .11 إلى  صباحا 
ارتداء  اشتراط  خالل  من  فيها  العمل 
الثالثة  الزبائن  عدد  جتاوز  وعدم  الكمامة 
التعقيم  اعتماد  وضرورة  الواحد،  احملل  يف 
حّذر  كما  االجتماعي.  التباعد  واحترام 
القرار املذكور من مغبة مخالفة اإلجراءات 
بغلق  توعد  إذ  عليها،  املنصوص  الوقائية 
كل  وتغرمي  يحترمها،  ال  جتاري  محل  كل 
من  عدد  وانتقد  .هذا،  لها  مخالف  تاجر 

جتار مدينة الوادي تأخر صدور القرار لفترة 
تفويت  وبالتالي  األضحى،   عيد  بعد  ما 
الفترات ازدهارا لتجارتهم  واحدة من أكثر 
خسائرهم،  من  جزء  وتعويض  العام  يف 
قبل  البيع  من  أيضا  حرموا  وأنهم  خاصة 
عيد الفطر بسبب إجراءات احلجر الصحي 
العام التي كانت مطبقة على عموم التراب 
حصر  جدوى  عن  تساءلوا  كما  الوطني، 
أربع  يف  التجاري  الفضاء  فتح  ساعات 
ساعات فقط يوميا، وناشدوا والي الوادي 

تعديل هذه النقطة يف قراره .
يف  صدر  سابقا  والئيا  قررا  أن  يذكر 
06 جويلية 2020 حتت رقم )781( أغلق 
ليبيا  وسوق  األعشاش،  أسواق  مبوجبه 
إطار  يف  املاشية،  وأسواق  العصر  وسوق 
احتجاج  محل  وكان  كورونا  وباء  مجابهة 
من طرف جتار والية الوادي، حيث نظموا 

مسيرتني نحو مقر والية الوادي .
رشيد شويخ

خديجة بن دالي
من خالل لقاءاته مع وسائل اإلعالم 
القرارات  مختلف  على  الشفافية  إلضفاء 
املجتمع  إشراك  على  والعمل  املتخذة، 
وتصورات  مقترحات  وضع  يف  املدني 
اعتماد  مت  أنه  كاشفا  اجلزائر،   ملستقبل 
الوطني  التراب  كامل  عبر  2800 جمعية 
من  أكثر  بني  امتدت  أيام   10 غضون  يف 
التأسيس  طلب  يتضمن  ملف   4000
وهذا نتيجة التسهيالت التي قدمتها وزارة 
الداخلية واجلماعات احمللية لهذا الغرض. 
كما نوه املستشار بالدور الكبير الذي لعبه 
مؤسسات  جانب  إلى  املدني  املجتمع 
الدولة حيث كان وال يزال خير سند وعون 
لها يف مواجهة جائحة كورونا »كوفيد19«، 

بحسب تأكيده.
جمعه  تشاوري  لقاء  وخالل 
املدني  املجتمع  وفعاليات  باجلمعيات 
من  جلملة  املستشار  استمع  بقسنطينة،  
رؤساء  طرحها  التي  واملقترحات  املشاكل 
وتشجيع  دعم  بينها  كان  اجلمعيات، 
جهود  تبذل  والتي  الناشطة  اجلمعيات 
حقيقية يف امليدان وتسهيل عملها مع إزالة 
كافة العراقيل البيروقراطية وتسهيل عملية 
املسؤولني  وبني  اجلمعيات  بني  التواصل 
حتفيزات  تقدمي  مع  واملركزيني،  احملليني 

معنوية مادية للجمعيات الفعالة والنشطة، 
القرار  صنع  يف  إشراكها  إلى  باإلضافة 
شكليا  فقط  بحضورها  االكتفاء  وليس 
وال  اجلمعيات  دور  توسيع  ضرورة  وكذا 
تبقى حبيسة االنشغاالت العادية كطلبات 

السكن والغاز والكهرباء .
على  خلية  خللق  اإلشارة  مت   كما 
مستوى الوالية تكون همزة وصل بني كل 
جمعيات الوالية ومنها تكوين خلية على 
املقترحات  من  وغيرها  الوطني،  املستوى 
ستأخذ  أنها  والوالي  املستشار  أكد  التي 
أجل  من  بجدية  وستدرس  االعتبار  بعني 
ميدانيا،   حتقيقها  على  والعمل  بلورتها 
من أجل الوصول إلى طريقة عمل توصل 
حياة  وتضمن  املنشود  التطور  إلى  البالد 

كرمية ملواطن يستحق حياة أفضل.
ويأتي اللقاء التشاوري األولي يف إطار 
يف  املستشار  بها  قام  اللقاءات  من  جملة 
أخرى  بلقاءات  وسيتبع  الواليات  بعض 
وضع  أجل  من  قسنطينة  بوالية  مستقبال 
وفعالة  خطة عمل وخارطة طريق واضحة 
أال  املنشودة،   الغاية  إلى  مباشرة  توصلنا 
وهي حتقيق العيش الكرمي للمواطن وحتقيق 
من  إال  يتأتى  ال  وهذا  البالد  لهذه  التطور 

خالل مشاركة فعالة للمجتمع املدني.
 

نزيه بن رمضان يؤكد من قسنطينة: 
اللقــاءات التشــاورية هدفـــها 
ضمــان العيـش الكــريم للمواطـن

احملتجون شّلوا نشاط البلدية وعّطلوا مصالح املواطنني
غلــق مقــر بلديــة العلمــة بعنابــة بالّسالســل واألقفـــال

 قال مستشار رئيس اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية 
اجلزائرية باخلارج نزيه بن رمضان، خالل زيارته األخيرة التي قادته 
إلى قسنطينة، إن رئيس اجلمهورية يولي أهمية كبرى جلهود احلركة 

اجلمعوية ويحرص دائما على التواصل مع املجتمع املدني

شريطة احترام إجراءات الوقاية من العدوى 
قــرار بفتـــح أســواق الــوادي 

04 ساعــات يوميـــا 



ف سليم
 ويتضمن املخطط اثنى عشر موقعا أثريا 
لهذا املتحف يف الهواء الطلق بوالية عنابة. 
الثقافة  الذي وقعته وزيرة  املرسوم،  ويخص 
القدمية«  »لهيبون  األثرية  املواقع  والفنون، 
مثل مسرح هيبون، معبد ما يسمى باآللهة 
الفوروم  الغابرة،  الوثنية  للفترة  عشر  االثني 

واألحياء  احلمامات  آثار  السوق،  وحيه، 
الساحلية أو صهاريج املدينة. 

عنابة  لوالية  الثقافة  مدير  كلف  كما 
»إدريس بوديبة« بالتنسيق مع رئيس املجلس 
مرابطي  عنابة  لبلدية  البلدي  الشعبي 
املخطط.  هذا  وتسيير  بتنفيذ  الطاهر، 
القدمية  لهيبون  األثرية  املواقع  أن  للتذكير 

تكتسي أهمية كبيرة، حيث شهدت إنشاء 
متحف يف عام 1968 يحتوي على مجموعة 
من حوالي 20000 قطعة. واجلدير بالذكر 
مواقع  أربعة  تصنيف  على  املصاقة  متت  قد 
تصنيف  السنة  لهذه  وبرمجت  سنة2019، 

ستة مواقع ومعالم أخرى.«

عنابة  مبيناء  يعمل  جمركي  لفظ 
العيد  أيام  اول  فجر  األخيرة  أنفاسه 
متأثرا باإلصابة اخلطيرة التي تعرض لها 
على مستوى الرأس بواسطة عصا على 
ببلدية  زياد  بن  طارق  بحي  جاره  يد 

البوني بعد 12 سنة من الغيبوبة.
الضحية  فإن  مصادرنا  وحسب 
تعرض   « الشريف  »محمد  املدعو 
قاتلة  ضربة  إلى  األضحى  عيد  عشية 
على مستوى الرأس بواسطة عصا على 
بسيط  خالف  نشوف  بسبب  جاره  يد 
يف  يسبح  عليه  مغشيا  أرضا  ليسقط 

نقله على جناح  الفور  على  ليتم  دماءه 
اإلستعجاالت  مصلحة  إلى  السرعة 
اإلسعافات  لتلقي  رشد  إبن  مبستشفى 
األولية أين خضع إجراء عملية جراحية 
احلياة  الضحية  فارق  لكنه  مستعجلة 
تعرض  التي  اخلطيرة  باإلصابة  متأثرا 
مصالح  قامت  احلادث  وقوع  وفور  لها. 
امن دائرة البوني بالتحقيق يف مالبسات 
احلادث وتوقيف الفاعل يف إنتظار حتويل 
ملف القضية على قاضي التحقيق لدى 

محكمة احلجار.
ف سليم

عنابة
الّتجار يستجيبون لنظام المداومة يومي العيد

أعلنت مصادر من مديرية للتجارة لوالية عنابة عن إستحابة واسعة يف صفوف 
 99 الى  املبارك بنسبة تصل  التجار املسخرين لنظام املداومة ليومي عيد األضحى 
محطات  اخلدمات،  والفواكه  اخلضر  البقالة،  املخابز،  أصحاب  غرار  على  باملائة 

الوقود. ..
أنها جلانب  قالت  قالت صور  الرسمية  عبر صفحتها  التجارة  مديرية  ونشرت 
املبارك  األضحى  عيد  من  والثاني  األول  لليومني  التجارية  احملالت  مداومة  من 
على مستوى جل بلديات الوالية وذلك تنفيدا للقرار الوالئي رقم 1209 املؤرخ يف 
13/07/2020 املتضمن إلزامية ضمان مداومة احملالت التجارية ووحدات اإلنتاج 
ليومي عيد األضحى املبارك لسنة 2020 واأليام املوالية له. ويبقى التجار املخالفني 
لنظام املداومة يومي العيد مهددين بالغلق وباملتابعة القضائية وبغرامة مالية تصل 
الى 20 مليون سنتيم لكل تاجر مخالف. وكانت مديرية التجارة أعلنت عشية العيد 
عن القائمة اإلسمية للتجار املناوبني واملقدر عددهم ب 584 تاجر عبر إقليم الوالية 
يف  واملتمثلة  املداومة  ضمان  إللزامية  اخلاضعة  التجارية  األنشطة  حتديد  مت  حيث 
نقاط بيع التجزئة واخلدمات وواملتعلقة أساسا باملخابز ومواد البقالة واخلضر والفواكه 
يف  واملتمثلة  والوقود  احلليب  وموزعي  ومشتقاته  واحلليب  الدواجن  وجتار  والقصابة 
محطات اخلدمات واإلطعام السريع إلى جانب ذلك وحدات اإلنتاج أو املستودعات 
واملياه  ومشتقاته  املبستر  احلليب  إنتاج  وكذلك  والسميد  الدقيق  بإنتاج  واملتعلقة 

املعدنية.
ف سليم

عنابة
تخصيص مربعات جديدة لدفن ضحايا »كوفيد 19«

مربعات  فتح  عن  دعماش«  الناصر  »محمد  عنابة  لوالية  الصحة  مدير  أعلن 
جديدة يف املقابر بكل من عني الباردة وشطايبي واحلجار وهي خاصة باملتوفني بوباء 
كوفيد 19 وجاء تصريح املدير تزامنا مع تزايد عدد املصابني بالفيروس بوالية عنابة 
بوزارة  رسمية  احصائيات  اجلمعة حيب  يوم  غاية  إلى   ) )مؤكدة  حالة   500 إلى 

الصحة والسكان وإصالح املستشفّيات.
وكانت السلطات احمللية قد خصصت يف وقتا سابق مربع على مستوى مقبرة 
»بوقنطاس« لدفن املتوفني املصابني بفيروس »كورونا »، وبسبب زيادة عدد الوفيات 
بالوباء، جلأت السلطات املعنية إلى تخصيص ثالثة مربعات جديدة على مستوى 
البلديات املذكورة حيث شرع يوم اخلميس الفارط رسميا يف عمليات التهيئة حتسبا 
جتاورهم  التي  أو  الثالثة  البلديات  من  املنحدرين  بالوباء  املتوفني  دفت  يف  للشروع 

كالعلمة وواد العنب والشرفة. .الخ. .
ف سليم
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يشمل 12 موقعا أثريا موجودا في الهواء الطلق

 صـدور مخطــط لحمايـة الموقـع 
األثـري »هيبــون« بعنابـــة 

عنابة
مصـرع جمـركي متأثـرا بضـربة َعصــا 

عنابة  والية  أمن  مصالح  قامت 
يف  مركبات   8 ووضع   433 بتوقيف 
ملخالفة  وهذا  نارية  دراجة  و25  احملشر 
القرارات والتوصيات االحترازية املتخدة 
خالل  كورونا.  فيروس  وباء  ملجابهة 
إلى  جويلية  ال24  من  املمتدة  الفترة 

غاية 29 من نفس الشهر
اإلعالم  خلية  بيان  وبحسب 

ذات  وبحسب  الوالية  ألمن  واالتصال 
الذين  األشخاص  بني  من  فإنه  البيا 
الذكر  السالفة  الفترة  توقيفهم خالل  مت 
155 شخص ارتكبوا مخالفة عدم ارتداء 
مع  كورونا  فيروس  من  للوقاية  الكمامة 
إتخاد كلفة االجراءات القانونيه الالزمة 
يف حق املخالفني بحسب ذات البيان.

ف سليم

عنابة
توقيف 433 شخصا خرقوا الحجر الصحي

كشفت مديرية الثقافة لوالية عنابة عن صدور مخطط حلماية املوقع األثري 
»هيبون« واملنطقة احملمية التابعة له، وذلك باجلريدة الرسمية يف العدد رقم 34.

قالمة

ربـط 300 عائلة بخدمــة 
الهاتـف واإلنتـرنـت 

استفادت حوالي 300 عائلة من مناطق الظل بقاملة من 
الربط بخدمتي الهاتف واالنترنت يف إطار التكفل بسكان 
مناطق الظل عبر بلديات والية قاملة، وكانت الفرقة التقنية 
واملداشر  القرى  مختلف  ايصال  يف  شرعت  قد  مدة  منذ 
بخطوط الهاتف الثابت واالنترنت، بسعة 128 منفذ قابل 
للتوسيع، وتهدف هاته املبادرة إلى فك العزلة عن املناطق 
النقائص  عديد  تعرف  التي  الظل  مناطق  النائية خصوصا 
خصوصا من ناحية املياه الصاحلة للشرب واملرافق اخلدماتية 
والترفيهية، كما تعرف هاته املناطق نقصا فادحا يف مشاريع 

املالعب اجلوارية وفضاءات الترفيه والتسلية.
خديجة بن دالي

الطارف

حجـز 35 مليـون دينـار 
تونســي ببـوحجــار

مت حجز 35 مليون دينار تونسي لدى مهرب كان على 
طرف  من  الطارف(  )والية  بوحجار  ببلدية  مركبة  منت 

مصالح اجلمارك التابعة للمركز احلدودي ألم الطبول.
وذكرت السيدة بلخيري يف هذا الصدد باجلهود املبذولة 
يوميا يف إطار مكافحة التهريب بجميع أشكاله، من أجل 

حماية صحة املستهلك واالقتصاد الوطني.
وقد مت تعزيز مختلف عمليات املراقبة من طرف مصالح 
اجلمارك على مستوى املركزين احلدوديني أم الطبول والعيون 
وكذا مناطق العبور املنتشرة عبر هذه الوالية احلدودية منذ 
جلهاز  وفقا  )كوفيد19-(،  املستجد  كورونا  فيروس  ظهور 
وقاية ومكافحة موجه إلحباط أي محاولة تهريب، حسب 

ما أردفته ذات املتحدثة.
ق.م

المسيلة

الحكم على سارقي المواشي بـ 5 سنوات سجنا
أدانت محكمة اجلنايات مبجلس قضاء املسيلة 04 أشخاص بعقوبة 05 سنوات 
املوصوفة  السرقة  وجناية  املواشي  سرقة  وجنحة  أشرار  جمعية  تكوين  بتهمة  نافذة 
املقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة يف ما استفادة املتهم اخلامس بالبراءة.
وقائع القضية التي عاشتها منطقة النبذ ببلدية سيدي عامر حوالي 80كم للجنوب 
الغربي لعاصمة الوالية املسيلة قبل عامني بعد تسلل املتهمون ملسكن عائلة زوجني 
طاعنني يف السن وقاموا بسرقة مواشيهم ومصوغات الزوجة وكذا مبلغا ماليا حيث قام 
املتهمون بتكبيل الضحيتني واالعتداء على الزوج قبل أن يلوذوا بالفرار صوب وجهة 
مجهولة فجر اليوم املوالي. وعلى أثر شكوى أودعها الضحية ملصالح مجموعة الدرك 
الوطني باملسيلة مفادها تعرضهم إلى فعل السرقة ليال ليتم فتح حتقيق معمق أفضى 
إلى التعرف على هوية اجلناة وتوقيفهم وعددهم 05 ليتبني أن العصابة تتكون من 11 
شخصا تنشط عبر محور والية املسيلة والواليات املجاورة ولها عدة سوابق يف السرقة 
كما مت استرجاع مبلغ مالي قدره 54 مليون سنتيم وهواتف نقالة و04 مركبات كان ا 
يستعملونها يف عمليات السرقة واألفعال اإلجرامية. حيث التمس ممثل النيابة العامة 
تسليط عقوبة 20سنة ضد املتهمني مع غرامة مالية تقدر مبليونني دينار جزائري لتنطق 

بحكم 05سنوات سجنا نافذا يف حق أربعة وتبرئة املتهم اخلامس
جمال أبو أشرف
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رغم دخول مشروع سّد خراطة حيز اخلدمةرغم دخول مشروع سّد خراطة حيز اخلدمة

سكـان ذراع القائـد ببجايـة يشتكون شّح الميـاهسكـان ذراع القائـد ببجايـة يشتكون شّح الميـاه

قريشي عبدالسالم
رغم دخول مشروع تزويد قرى البلدية الـ 
منذ  اخلدمة  للشرب حيز  الصاحلة  باملياه   30
الذي كلف  املشروع  وهو  3 سنوات  من  أكثر 
128 مليار سنتيم  أكثر من  العمومية  اخلزينة 
غير أن األمور ما زالت على حالها فاملواطنون 
ال يتوقفون عن اإلحتجاج والكتابة للسلطات 
املعنية سيما البلدية ومؤسسة اجلزائرية للمياه 
بخراطة عن قضية نقص املياه أو عدم وصولها 

تعبير  حد  على  تنادي  ملن  حياة  ال  ولكن 
على  مساعدته  منا  وطلب  بنا  اتصل  مواطن 
كتابة شكوى توجه نحو املسؤولني واسترسل 
يوجد  أين  نعرف  ال   « قائال  كالمه  يف 
اإلشكال كنا نتزود بصفة عادية منذ سنوات 
أوغانيم  تالة  ملنبع  العذبة  املياه  من  طويلة 
)طيلة  يومني  منذ  املياه  عنا  انقطعت  وفجأة 
تصلنا  السد ال  مياه  ( وحتى  عيد األضحى 
فمالفائدة من وجود مشروع استهلك املاليير 

جمعية  رئيس  أما   « منها  نستفيد  ال  واملياه 
حي أجيوان فقد أكد أنه قد مت ايداع عشرات 
للمياه  اجلزائرية  مصلحة  لدى  الشكاوى 
األحداث  جتاوزتها  أنها  يبدو  والتي  بخراطة 
ولم تعد قادرة على التسيير اإلداري فما بالك 
سياسة  انتهاج  بسبب  امليدان  إلى  بالنزول 
وأصبح  الصبر  وخطاب  األمام  إلى  الهروب 
جموع  لتفريق  بالشرطة  اإلتصال  هو  همها 
احملتجني الذين يتجمعون حولها يوميا للتعبير 

املياه  انقطاعات  عن سخطهم واستيائهم من 
هذا  من  وأكثر  أصال  وجودها  عدم  أوحتى 
وعدم  املماطلة  سياسة  املتحدث  يضيف 
مبهام  بالقيام  يتذرعون  الذين  املسؤولني  وجود 
خارجية وهم يف احلقيقة يتعمدون فعل ذلك 
رئيس  وجه  جهته  ومن   « املواطنني  لتفادي 
 « السيد  بالنيابة  البلدي  الشعبي  املجلس 
املعنية  السلطات  إلى  نداءا  مسعود«  موهوب 
وايجاد  التدخل  قصد  الوالية  بعاصمة 

من  كبير  عدد  أن  علما  اجلميع  يرضي  حل 
استهالك  مستحقات  يدفعون  ال  املواطنني 
بإصالح  القيام  مهمة  من  يصعب  مما  املياه 
وكذا  التوزيع  شبكة  تصيب  التي  األعطاب 
استهالك  تكاليف  ودفع  الصيانة  عمليات 
الطاقة الكهربائية وأجور العمال يقول موظف 

يف اجلزائرية للمياه وحدة خراطة

لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
 34 زهاء  املبارك  األضحى  عيد  يومي  بجاية 
بدعم  االستعانة  األمر  استدعى  مما  حريقا، 
 – مروحتني  قدوم  انتظار  يف  البرج  والية  من 

حوامتي اإلطفاء – من اجلزائر العاصمة. 
اندلعت هذه احلرائق يف عديد من مناطق 
21 بلدية منها توجة ،  والية بجاية وشملت 
 ، بجاية   ، أكفادو   ) بوحامت   ( السعيد  أغيل 
تالة  درقينة ، خراطة ،  بوخليفة ،  أوقاس ، 
حمزة ، تاسكريوت ، أيت إسماعيل ، أميزور 
املاثن   ، فناية   ، تيببان ، شالطة   ، تيفرة   ،
، برباشة وتازمالت ، وهو األمر جعل مصالح 
والبشرية  املادية  إمكانياتها  كل  تسخر  املدنية 

ومختلف العتاد املستعمل يف عمليات إخماد 
هذه  سكان  مشاركة  كانت  وقد   ، احلرائق 
املناطق فعالة وجد معتبرة وسامت مجهوداتهم 
كادت  التي  املناطق  من  كبير  جزء  إطفاء  يف 
ألسنة النيران أن تلتهمها وخاصة تلك القريبة 
من األحياء السكنية و املناطق املأهولة بالسكان 
،مما ساعد أعوان احلماية املدنية الذين كانوا يف 
فاق  التي  النيران  ألسنة  من  املواجهة  خطوط 
علوها املئات من األمتار ، ونظرا خلطورة هذه 
احلرائق تنقل والي بجاية السي أحمد معابد 
بوحتام  منطقة  وبالتحديد  توجة  منطقة  إلى 
احلريق  على  السيطرة  عمليات  جتري  أين 
وشراسة  بقوة  وظهر  بقوة  اندلع  الذي  املهول 

وهو يلتهم الغطاء النباتي والغابات ، ويف عني 
املكان كشف الوالي عن قراره القاضي بترميم 
تلك  املتواجدة يف  االبتدائية  املدرسة  وصيانة 
املنطقة التي تضررت بفعل هذه احلرائق ، وهو 
األمر الذي أكدته خلية االعالم لوالية بجاية. 
وقد عاش سكان والية بجاية يوما عصيبا جراء 
ارتفاع درجة حرارة اجلو التي بلغت 43 درجة 
هذه  من  املنبعثة  احلرارة  إلى  إضافة  مئوية 
بالبقاء  السكان  ألزم  واقعا  فرض  مما  احلرائق 
يف منازلهم ومنعهم من الزيارات واخلروج إلى 

الشوارع. 
كرمي تقلميمت

خراطة  أنفاق  عصرنة  مشروع  يعاني 
تأخرا  مؤخرا،  انطلق  الذي  بجاية  بوالية 
طفيفا يف عملية اإلجناز، ويتعلق األمر بالنفق 
أشغال  حاليا  فيه  الذي جتري   )T3 ( املعلم 
رئيسي  ممر  من  الداخلية  الطرقات  تعبيد 
الواجهة  تهيئة  إلى  إضافة  اجلانبية  واملمرات 
اخلارجية للنفق ، ومن املنتظر أن يساهم هذا 

الرابط   09 رقم  الوطني  الطريق  من  الشطر 
بني واليتي بجاية وسطيف يف تسريع حركة 
ومركباتهم  املسافرين  ظروف  وحتسني  املرور، 
مّت  التي  األنفاق  لهذه  استعمالهم  أثناء 
تهيئتها وفق معايير السالمة الصحية واملرورية 
أنفاق  لتهيئة  املسطر  املشروع  فإن  ،ولإلشارة 
العمومية  باإلنارة  جتهيزها  يتضمن  خراطة 

التي تخفف  والهوائيات  الضوئية  واإلشارات 
محركات  من  املنبعثة  الغازات  حدة  من 
أن  العلم  مع   ، السيارات  ومختلف  املركبات 
هذا احملور يشهد مرور ما ال يقل عن 10 آالف 
من  القادمة  الواحد  اليوم  يف  وشاحنة  سيارة 

وإلى والية سطيف
 كرمي تقلميمت

احلجر  جزائريا  مغتربا  غادر550 
التحقوا  حيث  ببومرداس،  الصحي 
بذويهم ساملني دون تسجيل أية إصابات 

بوباء كورونا بينهم.
رعية   300 بــ  األمر  ويتعلق 
رعية  و250  فرنسا  من  قدمت  جزائرية 
فترة  قضوا  حيث  كندا،  من  أخرى 
احلجر الصحي املقدرة بــ 14 يوما بكل 
الواقع ببلدية  من املركب السياحي أدمي 
للبترول  اجلزائري  املعهد  وإقامة  زموري 

الكائنة بعاصمة الوالية.
الوطن«  »أخبار  علمته  ما  وحسب 
قد  املغتربني  فإن  مطلعة،  مصادر  من 
جيدة  صحة  يف  وهم  بأهاليهم  التحقوا 
بالوباء  إصابة  حالة  أي  تسجيل  دون 

السلطات  سخرت  جهتها،  بينهم.من 
الوالئية عددا من احلافالت عملت على 
والذين  والياتهم،  نحو  املغتربني  نقل 
عيد  قضاء  من  احلظ  حلسن  متكنوا 
األضحى املبارك مع ذويهم، السيما وأن 
حلول  مع  تزامنت  احلجر  انقضاء  فترة 
أن  الدينية.وجتدر اإلشارة  املناسبة  هاته 
بإجالء  قامت  قد  اجلزائرية  السلطات 
وكندا،  فرنسا  دولتي  من  الرعايا  هؤالء 
حتويلهم  مت  وقد  يوما،   17 حوالي  منذ 
كإجراء  ببومراس  احلجر  مراكز  على 
عدم  من  التأكد  حني  إلى  احترازي، 
اجتاح  الذي  كورونا،  لفيروس  حملهم 

اجلزائر يف أواخر فيفري الفارط.
سميرة مزاري

الوالئية  السلطات  سخرت 
ومراقبة  لفحص  ببومرداس 4 مراكز 
كان  آخرها  كورونا،  بوباء  املصابني 
ببلدية  مركز  بفتح  املاضي،  الثالثاء 

دلس.
النشاط  ملديرية  تابع  اجلديد  املركز 
عليه  ويشرف  ببومرداس،  االجتماعي 
املؤسسة  من  طبي  وشبه  طبي  طاقم 
املؤسسة  وكذا  االستشفائية  العمومية 
بدلس،  اجلوارية  للصحة  العمومية 
املصابني  ومتابعة  بفحص  وسيسمح 
سابقا  اخلاضعني  كورونا،  بفيروس 

للعالج باملستشفيات.
اإلجراء  هذا  أن  اإلشارة  وجتدر 
حتقق بناء على اقتراح من مديرة الصحة 
للضغط  نظرا  الليام،  فتيحة  السابقة 
الكبير الذي سجلته مستشفيات دلس، 
األخيرة،  اآلونة  يف  والثنية  منايل  برج 
بالوباء  االصابات  عدد  ارتفاع  بسبب 
بعد  تقرر  حيث  احمللي،  املستوى  على 

الوالي يحي يحياتن إلى جانب  موافقة 
بكل  أخرى  مراكز   3 فتح  بودواو  مركز 
يف  شرعت  ودلس،  قورصو  يسر،  من 
منذ  بالوباء  املصابة  احلاالت  استقبال 

الـــ 19 جويلية الفارط.
سميرة مزاري

من  هكتار   200 عن  يقل  ال  ما  تعرض 
هكتارات  خمسة  وحوالي  النباتي  الغطاء 
بسبب  لإلتالف  املثمرة  األشجار  من  أخرى 
األخيرة  ساعة  وعشرين  األربع  خالل  حريق 

بوالية البويرة.
باالتصال  املكلف  اكد  الصدد  هذا  يف 
يف  عبدات  يوسف  املالزم  املدنية  باحلماية 
تصريح لوكالو االنباء اجلزائرية، ان حريقا هائال 
قد اندلع نهاية االسبوع على مستوى مرتفعات 
»ألسنة  إن  مشيرا  البويرة(,  )شرق  تيكجدة 
النيران قد أتت على مساحة 185 هكتاًرا من 
االحراش، و 15 هكتاًرا من االدغال باإلضافة 

إلى 5 هكتارات من األشجار املثمرة«.
إرسال  »مت  فقد  املسؤول  ذات  بحسب  و 
فرقة متنقلة للحماية املدنية منذ مساء اجلمعة 
على  السيطرة  ومتت  وقد  احلريق،  موقع  إلى 
احلريق أخيًرا وإخماده يوم السبت على الساعة 
أخرى  حرائق  سجلت  كما  صباًحا«،  ال9 
اليوم السبت يف بعض املناطق، ويتعلق االمر 
بلدة  اندلع يف  غابات  بحريق  اخلصوص  على 

قرومة اجلبلية )غرب البويرة(.
وأضاف املالزم عبدات انه »مت نشر العديد 
اخلاصة  سيما  املدنية،  احلماية  وحدات  من 
ببودربالة و االخضرية وكذلك الرتل املتنقل، 

وال يزال تدخلها جاريا«.
قرية  سكان  جنا  فقد  عمر،  ببلدية  اما 
يصل  ان  كاد  هائل  حريق  من  خلفون  بني 
تقريبًا لوال تدخل رجال اإلطفاء  إلى منازلهم 

ومساعدة السكان.
و يف بلدة حيزر، على بعد حوالي عشرة 
البويرة، فقد دمرت احلرائق  كيلومترات شرق 
إيغيل  من  فيكل  النباتي  الغطاء  من  الكثير 
غفران، التي تعد منطقة يصعب الوصول إليها 

و التي تطل على املدينة.
ق.م

بجاية

تسجيل 34 حريقا بـ 21 بلدية يومي العيد

بجاية

تسجيل تأخر في إنجاز مشروع عصرنة أنفاق خراطة

بومرداسبومرداس
550550 مغتربا جزائريا يغادرون الحجر الصحي مغتربا جزائريا يغادرون الحجر الصحي

بومرداسبومرداس
استحداث استحداث 44 مراكز لفحص المصابين بــ«كورونا« مراكز لفحص المصابين بــ«كورونا«

البويرة

 النيران تتلف 200 هكتار من الغطاء النباتي في تيكجدة

يشتكي معظم سكان 
بلدية ذراع القائد )75 

كلم شرقي بجاية( 
من نقص حاد يف 

التزود باملياه الصاحلة 
للشرب منذ دخول 

فصل الصيف ، سيما 
خالل األيام األخيرة 

التي تضاعف فيها 
استهالك املياه.
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أخبار السر ايا

علمت »أخبار الوطن« من مصادر مطلعة أن مصالح الصحة 
والنظافة التابعة لبلدية القصر بوالية بجاية  قررت تنظيم حملة 
واسعة للقضاء على الكالب الضالة،  بمشاركة جمعية صيادي 

البلدية، داعية السكان لجمع وإمساك كالبهم في منازلهم خالل هذه 
الليلة.

 وفي الوقت ذاته، طالبتهم بعدم الخوف عند سماعهم لطلقات نارية،  
وجاءت هذه المبادرة  سعيا لتطهير الشوارع واألزقة والطرقات من 
الكالب المتشردة،  التي يمكن أن تسبب أضرار صحية للسكان.  وقد 

رحب السكان بهذه الخطوة التي جاءت تزامنا مع موسم الصيف 
الذي تكثر فيه مثل هذه الحيوانات الضالة والضارة في آن واحد. 

فرضت المحكمة العليا بالبرازيل غرامة تبلغ 367710 دوالرات على شبكة 
»فيسبوك« لعدم امتثالها ألمر بإغالق حسابات يديرها أنصار للرئيس »جايير 

بولسونارو«، تورطوا  في بث أخبار كاذبة.
وقال القاضي »الكسندر دو مرايس« إن موقعي التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« و«تويتر« تقاعسا عن االمتثال ألوامر تقضي بإغالق هذه 
الحسابات، مضيفا أنهما حجبا الحسابات فقط في البرازيل وظل من الممكن 

الدخول لها من خالل عناوين بروتوكوالت في الخارج.
وأصدر القاضي حكما يقضي بضرورة أن يدفع »فيسبوك« غرامة لعدم امتثاله 
لألمر، كما أقر القاضي غرامة قدرها 100 ألف الدوالر عن كل يوم  لم تغلق 

فيه هذه الحسابات على مستوى العالم.

عقد رئيس منظمة الصحة العالمية »تيدروس أدهانوم غيبريسوس«،  
بحر األسبوع المنقضي، ندوة صحفية عرض فيها مستجدات الوباء، 

ووشرح بالتفصيل تداعيات الجائحة اجتماعيا واقتصادي. وفي معرض 
حديثه عن تداعيات الفيروس المستجد على الصحة في العالم،  نبه 

المسؤول األول على منظمة الصحة العالمية إلى أن تداعيات 
كورونا ستمتد أعواما عديدة وأكد أن الوباء الذي يشهده العالم 
منذ نهاية ديسمبر إنما هو وباء القرن. هذا، وختم »تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس« حديثة بالقول إن اللقاح ضد الفيروس 

المستجد لن يتاح قبل بداية العام المقبل. 

ـالـــــة  الْقَصـــر ُتحــــاِرب الكـــالَب الضَّ

واِقـُع اإلعـالِم. . إلى أين؟

 آَثـــار ُكـــورونــا  آَثـــار ُكـــورونــا 
َستمتــدُّ أعــــواًماَستمتــدُّ أعــــواًما

الَقضـــاُء  الْبـــراِزيـلـــي 
ُم  الَفيسبــــوك! ُيغــــــرِّ

فتح الكاتب والصحفي عبد العزيز بوباكير النار على واقع بعض وسائل اإلعالم، 
حيث أشار إلى إعالن إحدى القنوات التي تبحث عن صحافيين متطوعين، منتقدا 

ما آل إليه واقع اإلعالم، ودعا للنهوض به.
ويعاني قطاع اإلعالم بل يتدحرج وضعه بشكل متواصل، ما دفع أبناء القطاع 

للدعوة لفتح ملفه جديا في أكثر من مرة.

نفى الناخب الوطني السابق رابح سعدان اإلشاعات التي تحدثت عن وفاته.
أكد المدرب السابق للمنتخب الوطني رابح سعدان لوسائل إعالمية أنه يتمتع 

بصحة جيدة، معبرا عن أسفه إلطالق مثل هذه اإلشاعات، مستغربا الهدف من 
ورائها، قائال »األعمار بيد هللا، وعيب على من نشر إشاعة وفاتي«، مضيفا 

بالقول: » أتمنى الخير للبالد والعباد«.

 َرابــح َسعــدان 
تطالـُه اإلَشاعة!

هشِة إلى الَهرطقة  هشِة إلى الَهرطقة األهـراَماُت من الدَّ األهـراَماُت من الدَّ
أثارت تغريدة الملياردير األمريكي »إيلون ماسك« جملة من ردود الفعل، بعدما كتب على حسابه 

بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«، قائال: إن األهرامات المصرية بناها غرباء جاؤوا من 
أكوان أخرى، بحسب ما نشرت روسيا الّيوم.

وأثارت هذه التغريدة الخارجة عن المألوفة موجة من الردود، تراوحت بين الحيرة والتأييد 
والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد. في المقابل، رد عالم اآلثار المصري 
زاهي حواس، بأن دعا الملياردير لزيارة األهرامات والوقوف على األدلة، موضحا أن كل 

األدلة تؤكد أن المصريين القدماء هم من بنى المعجزة القائمة إلى اليوم، حقيقة تكشفها الكتابة 
الهيروغليفية، إضافة إلى أن األهرامات تحتوي أسماء العمال الذين بنوا كل هرم.
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ورقلة

المواطنــون يتهافتــون عـــلى 
اقتنـاء األعشـاب لتقويـة مناعتهم 

و.أ.ج 
احملالت  على  مواطنون  يتهافت  و 
املختصة يف الطب البديل املنتشرة عبر أزقة 
وأسواق مدينة ورقلة من أجل اقتناء أعشاب 
استعمالها  القدم  منذ  املنطقة  سكان  تعود 
من  وللوقاية  اجلسدية  املناعة  لتقوية  سعيا 
البرد,  ونزالت  للزكام  املسببة  الفيروسات 
األمراض  بعض  لعالج  تستعمل  وأخرى 
والزجنبيل  الزعتر  املفاصل, سيما منها  وآالم 

الطازج والشيح وعرق السوس وغيرها.
البديل  الطب  على  اإلقبال  أن  ولوحظ 
بعد  ازداد  الطبية  األعشاب  جتارة  وازدهار 
ظهور جائحة كورونا بسبب غياب لقاح وندرة 
بعض األدوية الطبية التي ينصح بها لتفادي 
»س«  فيتامني  غرار  على  بالعدوى  اإلصابة 
تصريحات  حسب  بالصيدليات,  والزنك«, 
بعض املواطنني وكذا بائعي األعشاب الذين 

اقتربت منهم وأج.
وأكد أحد بائعي األعشاب بحي النصر 
محمد  ورقلة,  ملدينة  الغربية  بالضاحية 
أنس, أن محله ومنذ انتشار اجلائحة يشهد 
الشرائح  مختلف  من  للزبائن  كبيرا  توافدا 
الطازج  الزجنبيل  اقتناء  بغرض  اإلجتماعية 
السوس  وعرق  والنعناع  والقرنفل  والشيح 
والكركم واللبان والقطران مضيفا أن الطلب 
العطرية  الزيوت  على  ملحوظ  بشكل  ازداد 

للقرنفل والنعناع.
كانت  بيت  ربة  وهي  مرمي  ترى  و 
الطبية  األعشاب  محالت  بإحدى  تتسوق 
جائحة  انتشار  ومنذ  انها,  احلي,  بنفس 
فيروس كورونا, تستعمل »بعض املشروبات 
التقليدية وخلطات عشبية توارثت وصفاتها 
الليمون  مشروب  بينها  من  اجلدات  عن 
وزيت  البري  والزعتر  احلر  العسل  له  يضاف 
الشراب  هذا  أن  وتقول  والثوم,  الزيتون 
اجلسم  مناعة  لرفع  السلف  من  »استعمل 
والوقاية من األنفلونزا املوسمية واإللتهابات 

الرئوية«.

ربة  أيضا  وهي  نورة,  تقول  وبدورها, 
األعشاب  بعض  على  تعتمد  أنها  بيت, 
الصحية«  الوعكات  بعض  »يف  الطبيعية 
به  »ليس  ذلك  ان  وترى  باألسالف,  أسوة 
مضرة ألن األجداد كان يعتمدون على نفس 
منذ  أمراض  عدة  لعالج  األعشاب  هذه 

القدم''.

و يشير احلاج مسعود, وهو رجل طاعن 
يستخدم  طويلة  سنني  ومنذ  أنه  السن,  يف 
وأنه  أسقام,  عدة  ملعاجلة  الطبية  األعشاب 
لم يزر الطبيب منذ أمد طويل ألنه لم يشعر 

باحلاجة الى ذلك لغاية اليوم.
و أشار محمد, وهو تاجر خضر وفواكه 
أن  ورقلة،  مدينة  بوسط  بلعباس  بسوق 
انتشار  منذ  والليمون  الثوم  على  الطلب 
الى  األسعار  معه  وارتفعت  كورونا,  فيروس 
دج   700 ب  يباع  الثوم  فاصبح  الضعف 
الواحد  للكلغ  دج   500 والليمون  للكلغ 
املنتجات  بني  من  قال,  كما  باعتبارها, 
الطبيعة الفعالة لتقوية مناعة اجلسم ووقايته 

من اإلصابة من أي فيروس.
حسب  املواطنني,  من  كثير  يعتمد  و 
التواصل  مواقع  على  تصريحاتهم, 
األعشاب  أنواع  ملعرفة  االجتماعي 
من  تزيد  التي  الغذائية  املنتوجات  وكذا 
على  القضاء  على  وقدرته  اجلسم  مناعة 

الفيروسات.
احلاج  منهم  األعشاب,  بائعو  يقول  و 
العديد من  أن  باملنطقة,  أقدمهم  عروم, وهو 
األكثر  النباتات  حول  يستشيرونه  الزبائن 

فعالية لتقوية جهاز املناعة.

•  حتذير من اإلفراط يف استعمال 
األعشاب الطبية 

يف  األخصائي  حذر  املقابل,  ويف 
محمدي,  فؤاد  الدكتور  املعدية,  األمراض 
الطبية  األعشاب  استخدام  يف  اإلفراط  من 
سيما بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من 
يحتوي  بعضها  أن  موضحا  مزمنة,  أمراض 
على تركيب يسبب احلساسية وارتفاع ضغط 

الدم.
وأكد ذات األخصائي يف هذا الصدد أن 
هذه األعشاب الطبيعية من شأنها أن تخفف 
األنفلونزا  أو  البرد  بنزالت  اإلصابة  من 
يف  صاحلة  غير  ولكنها  العادية,  املوسمية 
حالة اإلصابة بفيروس كورونا, مشددا على 
والرعاية  املتابعة  يتطلب  األخيرو  هذا  ان 
األمراض  يف  أخصائيني  طرف  من  الطبية 

املعدية.
التواصل  مواقع  تتداوله  ما  وحول 
وصفات  فعالية  بخصوص  اإلجتماعي 
بعض األعشاب الطبيعية للوقاية من عدوى 

ال  »أنه  األخصائي  ذات  أشار  كوفيد19-, 
يوجد أي دليل طبي على أن أعشاب طبيعية 

حتمي من عدوى فيروس كورونا«.
و أكد يف ذات الشأن أن اإللتزام بتدابير 
واحترام  واقية  أقنعة  وارتداء  املنزلي  احلجر 
تعد  املستمرة,  والنظافة  اجلسدي  التباعد 
بهذا  اإلصابة  من  للوقاية  الطرق  أجنع  من 

الفيروس التاجي.

و من جهته أشار األخصائي يف أمراض 
اجلهاز الهضمي, طه بوخريص, أن »العديد 
القضاء  ميكن  ال  التاجية  الفيروسات  من 
عليها باستعمال األعشاب الطبية«، مضيفا 
أن يصيب  املستجد ميكن  أن فيروس كورونا 
الناضجة يف األمعاء  البشرية  املعوية  اخلاليا 
املغص  حسبه,  يسبب,  قد  ما  الدقيقة، 
املعوي أو اإلسهال وأي ضا فقدان الشهية، 
بفيروس  اإلصابة  أعراض  بني  من  وهذه 

كورونا املستجد.
إلى  املواطنني  األخصائي  ذات  وينصح 
بعض  وتناول  استعمال  يف  اإلفراط  عدم 
الطبية  األعشاب  من  املستخلصة  اخللطات 
الشك  حالة  يف  املستشفى  الى  وبالتوجه 
الفحوصات  إلجراء  بالعدوى  باإلصابة 

والتحاليل الالزمة.
ظهور  ومنذ  أنه  السياق  هذا  يف  وأكد 
املستعصية  اجلائحة سجلت عديد احلاالت 
بسبب امتناع املصابني التوجه للمستشفيات 
الستعمال  والتوجه  باملنزل  وبقاءهم 
األعشاب الطبية بغرض مكافحة الفيروس.
التغذية,  يف  اخلبيرة  حذرت  وبدورها 
عدة  إيجاد  البعض  محاولة  كايف,  نفيسة 
فيروس  من  أنفسهم  حماية  أجل  من  طرق 
باآلثار  االهتمام  دون  املستجد,  كورونا 
املستخلصات.  لبعض  السلبية  اجلانبية 
لبعض  العشوائي  االستعمال  أن  وقالت 
كبيرا  خلال  يسبب  ''قد  الطبية  األعشاب 
يف اجلسم ويضعف مناعته، وبالتالي يصبح 

عرضة للفيروسات املختلفة ''.
الدكتورة  توصي  املناعة  جهاز  ولتعزيز 
من  باأللياف  غني  غذاء  بتناول  كايف 
خضروات وفواكه، مضيفة أن اجلسم يحتاج 
''ج''  وفيتامني  الزنك  من  كاف  قدر  إلى 
مناعة  نظام  احلفاظ على  أجل  واحلديد من 
جيد وأن التغذية اجليدة تضمن تقوية جهاز 
املناعة ملقاومة كافة أنواع العدوى الفيروسية.

بالسيدة  أدرار  والية  من  مواطن  تكفل 
أن  بعد  نفسية  معاقة  وهي  الصادق  زهرة 
وأقامت  رقان  مستشفى  يف  املعاناة  رمتها 
هذا  تعهد  وقد  هذا  سنوات.  عشر  ملدة  به 
التي  العائلي  الدفىء  لها  يوفر  أن  احملسن 
هذه  ومتت  طوال  لسنوات  منها  حرمت 
العملية قبل يوم العيد. بفضل اخليرين من 
النشاط  ومديرية  زوايةكنتةوأجنزمير  بلدية 
يذكر  زوايةكنتة.  دائرة  ورئيس  االجتماعي 
يف  احمللي  العام  الرأي  شغلت  زهرة  قصة  إن 

احمللي  اإلعالم  وتناول  أنذاك   2010 عام 
املزرية حني كانت تعيش مرمية يف  قضيتها 
حني  من  احليوانات  مع  مهجور  بيت  شبه 
باألكل.  عائلتها  أفراد  بعض  يأتون  آلخر 
وعلى إثر هذه الفضيحة تدخل النائب العام 
ومت  احمللية  السلطة  رفقة  رقان  محكمة  لدى 
التكفل بها ونقلها إلى مصحة رقان يف حني 

دخل أبوها السجن.
عبداهلل مجبري

الستة  االشخاص  على  العثور  مت 
أدرار  بوالية  تنزروفت  صحراء  يف  املفقودين 

كانوا على منت شاحنة متجهة الى رقان.
ليلة  الصحراء  يف  ضاعوا  املفقودون 
العيد يف طريق تنزرزفت وبالضبط يف منطقة 
على  شاكمان  نوع  من  شاحنة  كم   200
برج  من  متجهة  كانت  أشخاص   6 متنها 
باجي مختار إلى رقان. حيث مبجرد وصول 
مختلف  وتناقل  الشاحنة  هذه  ضياع  خبر 
خرج  للخبر  االجتماعي  التواصل  صفحات 
بسيارات  عنهم  للبحث  املتطوعون  بعض 
األم  الوالية  مصالح  أن  كما  الدفع.  رباعية 
اصدرت بيان بخصوص هذه احلادثة وذكرت 

يف بيان بخروج سيارات رباعية الدفع للبحث 
الدرك  بأفراد  مدعومة  املفقودين  هؤالء  عن 
وأضاف  الشعبي  الوطني  واجليش  الوطني 
ذات البيان بأن يف حالة ما مت العثور عليهم يف 
أقرب اآلجال سيتم تدعيمهم بوسائل بشرية 
للجيش  تابعتني  ومروحيتني  تقنيا  مكونة 
الوطني الشعبي. لإلشارة يشهد طريق الوئام 
عدة عمليات تيه مماثلة يف السنوات األخيرة 
ومسالكه  املوحش  طريقه  بسبب  وهذا 
مازالت  التي  تنزروفت  صحراء  يف  الصعبة 

حتصد األرواح سواء باحلوادث والضياع.
عبداهلل مجبري

النعامة من  والية  مصالح أمن  متكنت 
أعماهم  تتراوح  أشخاص  ثالثة  توقيف 
معتبرة  كمية  وحجز  سنة  و30   20 مابني 
من املخدرات املقدر وزنها اإلجمالي بـ 104 
مالي  مبلغ  مع  املعالج،   الكيف  من  كلغ 
قدره 60 مليون سنتيم من عائدات بيع هذه 
السموم،  إضافة إلى حجز مركبتني نفعيتني 
كانت تستعمل يف نقل املخدرات، وخمسة 
تسهيل  يف  تستخدم  كانت  نقالة  هواتف 

أساليب  بإستعمال  متت  العملية  حتركاتهم، 
وتوصيات  إشراف  حتت  اخلاصة  التحري 
النعامة،  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ملف  إجناز  مت  التحقيقات  من  االنتهاء  وبعد 
قضائي ضد املشتبه فيهم وتقدميهم أمام نيابة 
اإلختصاص لدى محكمة النعامة عن تهمة 
شبكة  إطار  يف  املخدرات  وإستراد  تصدير 

إجرامية منظمة.
ابراهيم سالمي

مرور  حادث  يف  حتفه  شخص  لقي 
اإلدارية  للمقاطعة  التابعة  تيمرولني  مبنطقة 
الدبداب والية اليزي أين مت نقل الضحية الى 
املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بالدبداب 
اثر انقالب سيارة رباعية الدفع من نوع تيوتا.  

سنة  العمر25  من  البالغ  ض  م  غ  الضحية 
فارقه احلياة متاثر بإصاباته البليغة اثر انقالب 
العمومية  باملؤسسة  تيمرولني  مبنطقة  السيارة 

لصحة اجلوارية. 
براهيم مالك

تشهد محالت بيع األعشاب الطبية بورقلة إقباال كبيرا من طرف املواطنني الباحثني عن خلطات 
نباتية طبيعية،  يعتقدون أنها تزيد من مناعة اجلسم،  محاولة منهم الوقاية من فيروس كورونا 

املستجد،  فيما يحّذر أطباء من االفراط منها.

أدرار
متطوع يتكفل بمعاقة بعد 10 سنوات من المعاناة

النعامة
األمـن يحجـز 104 كـلغ مـن المخدرات

أدرار
العثـور على المفقودين في صحراء تنزروفـت

إليزي
هـالك شخـص فـي حـادث سير بالدبداب



09 السنة 01 - العدد 251 -االثنني 13 ذي احلجة 1441  هـ  - 03  أوت  2020م
روبورتاج

يجدد هذه األيام سكان بلدية أوالد بوغالم الساحلية الواقعة أقصى شمال شرق 
للصيد  مرفأ  إجناز  برمجة  بضرورة  البالد  يف  العليا  للسلطات  مطلبهم  مستغامن  والية 
البحري الذي لم ير النور بعد، رغم أكثر من 08 سنوات واالنتهاء من الدراسة التي 

رصد غالف مالي يقيمة 700مليون سنتيم.
يجسد  لم  الصيادون  أخص  وبشكل  سكان  انتظره  طاملا  الذي  احللم  املشروع 
على أرض الواقع رغم مرور كل هذه املدة ألسباب تبقى مجهولة، لتبقى معه معاناة 
الناشطني يف قطاع الصيد البحري باملنطقة متواصلة إلى إشعار آخر، خاصة مع العودة 
القوية لظاهرة الهجرة الغير شرعية هذه األيام والتي حتولت إلى كابوس يؤرق الصيادين 
ما جعل  اإلسبانية  االراضي  نحو  املوت  لقوارب  إقالع  أول  تاريخ   ،2007 منذ سنة 
شباب املنطقة يجمعون على مقولة : شواطئ أوالد بوغالم حتولت إلى موانئ إلقالع 

احلراقة نحو إسبانيا بدال من مصدر للثروة السمكية التي الزلنا محرومون منها.
•  ثروة سمكية ضائعة 

 ويضيف العديد من الصيادين الذين حتدثوا جلربدتنا: حتى ما يجود به البحر هذه 
األيام يبقى ضئيال بسبب السفن الصيد الكبيرة التي أصبحت تزاحم قواربنا الصغيرة. 
مرددا مقولة. »خبز الدار يأكله البراني..«. فطول الشريط الساحلي للمنطقة بنوعيه 
الصخري والرملي من البحارة شرقا إلى إلى الكاف األصفر مرورا بشاطئ مرسى الشيخ 
األبيض  السمك  السمكية خاصة  بالثروة  أكثر  االنتفاع  املنطقة من  يشفع سكان  لم 

واألزرق. بل هذه الشواطئ حسب بعض احلراقة اكتسبت شهرة عاملية من حيث عدد رحالت الهجرة الغير شرعية نحو 
الضفة املقابلة، وليس شهرة من ناحية أنواع السمك أو من اجلانب السياحي رغم ما تزخر به من امكانات هائلة بعدما 
جمعت بني زرقة البحر واخضرار الطبيعة نتيجة ما يحيط بها من غطاء غابي إلى جانب األودية الكثيرة التي تصب فيها 

املنحدرة من أعالي جبال الظهرة الشامخة مشكلة لوحة فنية رائعة تسحر كل من زارها.
 • عزوف عن مهنة الصيد

ومع استمرار هذا الوضع الصعب للناشطني يف مجال الصيد البحري يف ظل غياب ميناء صغير يأويهم والذي كان 
سببا يف عزوف املئات من الشباب عن مواصلة نشاطهم بعد املعاناة اليومية داخل وخارج البحر. حيث يجبرون يوميا 
على حمل محركاتهم املائية إلى البيت ليعودوا بها يف اليوم املوالي خوفا من سرقتها من قبل الراغبني يف الهجرة السرية 
الذين أصبحوا يرصدونهم يف كل مرة، السيما الغراء والوافدين من مختلف الواليات، ويف هذا اإلطار أكد لنا الكثير 
منهم أنه مت سرقة عشرات احملركات ولم تسلم حتى القوارب. باإلضافة إلى ما يعانوه داخل البحر أثناء هبوب الرياح 
القوية. وحتى ميناء سيدي خلضر الذي كان يعول عليه يف التقليل من معاناتهم يبقى هو اآلخر يعاني من الترمل. وهو 
ما جعل شباب اجلهة الشرقية من الوالية يطالبون بضرورة اإلسراع يف إجناز هذا املرفأ الهام ببلدية أوالد بوغالم والذي من 

شأنه حتسني ظروف الصيادين باملناطق املجاورة وتوفير األسماك التي يبقى سكان هذه اجلهة محرومني منها بعدما 
تخطت أسعارها اخلطوط احلمراء، بل حتى السردين لم يعد يف متناول الكثير من العائالت بعدما قفز سعره إلى 
حدود 550دج للكيلو غرام الواحد. كما يعول سكان املنطقة كثيرا على هذا امليناء الصغير يف خلق مناصب عمل 
جديدة للشباب وصرف نظرهم يف التفكير يف الهجرة الغير شرعية التي كانت سببا يف هالك وضياع العديد من 

أبناء البلدية.ناهيك عن مئات القصر الذين ركبوا قوارب املوت ويواجهون املصير املجهول باألراضي اإلسبانية.
• كارثة بيئية يف األفق! 

وزيادة على انعدام ميناء باملنطقة يشكل املصب النهائي للمياه القذرة خطرا على الصيادين والثروة السمكية، 
كون كميات ضخمة من املياه املستعملة تصب بشكل يومي يف البحر يف ظل انعدام محطة للتصفية. وهو ما جعل 

منتوج األسماك يتضاءل من سنة ألخرى حسب العارفني بالقطاع ناهيك عن أسباب أخرى.
فهل سيتحقق مشروع مرفأ الصيد البحري بهذه البلدية النائية أم يبقى مجرد حلم كمشروع عيادة متعددة 

اخلدمات الذي لم يتجسد منذ 2012 إلى يومنا هذا ?.

َشواِطٌئ َتتحّوُل إلى َموانَئ إلقالِع احلّراقة نحَو الّضفِة األخَرى

ُعـــزوٌف عــن ِمهَنــة الّصيــِد وإقَبــاٌل علـى الَحــرقة بمستَغانــم ُعـــزوٌف عــن ِمهَنــة الّصيــِد وإقَبــاٌل علـى الَحــرقة بمستَغانــم 
حتولت شواطئ والية مستغامن إلى مكان يلتقي فيه حتولت شواطئ والية مستغامن إلى مكان يلتقي فيه 

الشباب »احلراقة« لالنطالق يف رحلة احللم عبر قوارب الشباب »احلراقة« لالنطالق يف رحلة احللم عبر قوارب 
املوت، للوصول إلى الضفة األخرى، يف الوقت املوت، للوصول إلى الضفة األخرى، يف الوقت 

الذي يدعو فيه السكان إلى ضرورة بعث الذي يدعو فيه السكان إلى ضرورة بعث 
نشاط الصيد البحري يف مرفأ بلدية نشاط الصيد البحري يف مرفأ بلدية 

بوغامن، املتوقف منذ ثمان سنوات بوغامن، املتوقف منذ ثمان سنوات 
عن النشاط ألسباب مجهولة. عن النشاط ألسباب مجهولة. 

ن .  بــن سعــديــة
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برشلونة يوافق على رحيل راكيتيتش
امس  كتالوني،  صحفي  تقرير  كشف 
مستقبل  بشأن  جديد  تطور  عن  األحد، 
وسط  العب  راكيتيتش،  إيفان  الكرواتي 

برشلونة.
فقد ذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« أن 
البارسا سيمنح راكيتيتش، فرصة حتقيق حلمه 
باالعتزال يف فريقه السابق، إشبيلية. وأشارت 
إلى أن وصيف الليغا، وافق على رحيل العبه 
أورو  ماليني   10 مقابل  األندلسي،  للفريق 
ينتهي  أن  املقرر  ومن  راتبه.  يوفر  كي  فقط، 
املقبل،  العام  صيف  الكرواتي،  الدولي  عقد 
وال يوجد أي حترك من الطرفني نحو التمديد.

يفكر  البلوغرانا،  أن  الصحيفة  وأوضحت 
يف عدم خسارة األموال عند رحيل راكيتيتش، 
أندية  إلى  بيعه  يحاول  يجعله  لن  ذلك  لكن 

أخرى، عكس رغبة الالعب.
يعود  ذلك  إن  ديبورتيفو«  »موندو  وقالت 
تصرف  الذي  لراكيتيتش،  برشلونة  لتقدير 
ال  بطريقة  نو«  »كامب  يف  مسيرته  طوال 
ما  بعكس  سنوات،   6 ملدة  شائبة،  تشوبها 
عقب  مترد  الذي  ميلو،  آرثر  زميله  من  بدر 
تقارير  وكانت  خدماته.  عن  النادي  استغناء 
صحفية أخرى، قد حتدثت عن احتمال إبرام 
صفقة تبادلية، بني برشلونة ويوفنتوس، تضم 

راكيتيتش ورودريغو بنتانكور.

ميالن يسعى للتعاقد مع سيرج أورييه   
توتنهام،  للتعاقد مع العب  يسعى ميالن 
الصيفي،  امليركاتو  إطار  يف  أورييه،  سيرج 
شبكة  ذكرت  فقد  صحفي.  تقرير  بحسب 
أن  األحد،  امس  سبورتس«،  »سكاي 
جيد،  أمين  ظهير  عن  يبحث  الروسونيري 
أندريا  الثنائي،  من  املتكررة  األخطاء  ظل  يف 
كونتي ودافيد كاالبريا، خالل املوسم احلالي. 
وأشارت الشبكة إلى أن أورييه، كاد أن يرحل 
إسقاطه  مت  كما  املاضي،  الصيف  توتنهام  عن 
من حسابات الفريق يف بداية املوسم احلالي، 

من قبل املدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو.

لكن الالعب اإليفواري عاد للصورة، حتت 
مورينيو.  جوزيه  املخضرم،  الفني  املدير  قيادة 
ال  توتنهام  أن  سبورتس«  »سكاي  وأوضحت 
ميانع حالًيا يف رحيل أورييه، والتعاقد مع ظهير 
جهة  من  لكن  املقبل.  املوسم  يف  جديد  أمين 
أخرى، ذكرت الشبكة أن النادي اللندني رمبا 
بيير  لضم  تبادلية،  صفقة  يف  أورييه  يدخل 

إميل هويبيرغ، العب وسط ساوثهامبتون.

كونتي: »ال أحظى بالدعم الكافي في إنتر«
يف  والعبيه  هو  يدعمه  لم  النادي  إن  ميالن،  إنتر  مدرب  كونتي  أنطونيو  قال 
مواجهة االنتقادات، واشتكى أن بعض أعضاء اإلدارة، انضموا للمنتقدين. وأبلغ 
لينهي  السبت،  أمس  اول  أتاالنتا،  على   2-0 فريقه  فوز  بعد  الصحفيني  كونتي 
املوسم يف املركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس البطل »ال أعتقد أن العمل 
الذي قام به الالعبون مت تقديره، وال أعتقد أن عملي مت تقديره«. وأضاف »حصلنا 
جميعا على القليل جدا من احلماية من النادي، ينبغي علينا التطور والتحسن يف 
كافة اجلوانب، خاصة على أرض امللعب، ويجب على أي ناد كبير حماية العبيه 
الرئيس  أقابل  أن  يجب  املوسم،  نهاية  ذلك يف  »سنناقش  وأضاف  أكبر«.  بصورة 
)ستيفن تشاجن( وهو يف الصني حاليا، ال يعجبني انضمام الناس لالنتقادات، يجب 
أن يكونوا موجودين يف األوقات اجليدة وأيضا يف األوقات السيئة وهنا يف إنتر لم يكن 

األمر كذلك«. وهذه ليست أول مرة يشتكي فيها كونتي علنا من النادي.

للغاية  التشكيلة صغيرة  إن  قائال  السيئ  التخطيط  كونتي  انتقد  نوفمبر،  ففي 
لكي تنافس يف الدوري اإليطالي ودوري أبطال أوروبا. ورد النادي بإبرام العديد من 

التعاقدات يف فترة انتقاالت جانفي.

وما زال إنتر ينافس يف الدوري األوروبي، ويواجه خيتايف يف ثمن النهائي، وقال 
كونتي إنه سيتخذ قراره بعد نهاية املوسم. وأوضح »بعد الدوري األوروبي، سنتخذ 

قراراتنا بشأن املوسم املقبل، سأتخذ قراري، والنادي سيتخذ قراره«.

مبابي يزف بشرى لجماهير سان جيرمان
اللحاق  الفرنسي، يف  زادت آمال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان 
مبواجهة اتاالنتا اإليطالي، املقررة يوم 12 أوت اجلاري، يف دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا. فقد ذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية، أن مبابي يتعافى مبعدالت متقدمة 
اليمنى. وأشارت إلى أن فرص حلاقه  للغاية، من إصابته بالتواء يف كاحل القدم 

مبباراة أتاالنتا، باتت تتجاوز 50 باملائة.

وكان الدولي الفرنسي قد ظهر يف احتفاالت سان جيرمان، بعد التتويج بكأس 
رابطة احملترفني، يوم اجلمعة الفارط، وهو يسير بدون عكازين. وتعرض مبابي لهذه 
كأس  نهائي  حلساب  املاضي،  جويلية   24 يوم  إيتيان،  سانت  مباراة  يف  اإلصابة 

فرنسا، وأعلن النادي الباريسي أنه سيغيب لثالثة أسابيع.

ماروتا ينهي جدل رحيل ميسي إلنتر ميالن
اعتبر جوسيبي ماروتا، املدير التنفيذي بنادي إنتر ميالن، أن النجم األرجنتيني 
األخيرة،  اآلونة  خالل  اإليطالي  بالنادي  الشائعات  ربطته  الذي  ميسي،  ليونيل 
الوقت احلالي »سيكون من  »سيعتزل يف برشلونة« وأن تغذية هذه »اخلياالت« يف 
غير االحترام«. وقال ماروتا يف تصريحات لشبكة )سكاي سبورت( عقب انتصار 
أن نكون  ثانيا: »يجب  املوسم  وإنهاء  الدوري  أتاالنتا )2-0( يف ختام  فريقه على 
واقعيني، إنه أمر خيالي«. وزاد: »اجلميع يرغب يف التعاقد معه، ولكن سيكون من 
غير االحترام تغذية هذه األوهام، ألنها كذلك. يجب العودة للواقع، والتأكد من أن 
ميسي العب كبير جدا، ولكنه حاليا يف صفوف برشلونة«. وشدد املسؤول الرياضي 

»أعتقد أن موقفه رائع مع فريقه، وأن مسيرته ستنتهي هناك«.

القسم الرياضي

سبور«   10 »لو  موقع  وبحسب 
انضم  مدريد  ريال  فإن  الفرنسي، 
لقائمة األندية الراغبة يف ضم اجلناح 
الدولي اإلجنليزي غادون سانشو، جنم 
إلى  التقرير  وأشار  دورمتوند.  بوروسيا 
مانشستر  سينافس  مدريد  ريال  أن 
حيث  سانشو،  ضم  على  يونايتد 

رأس  على  اإلجنليزي  النادي  يضعه 
قائمة املطلوبني هذا الصيف.

حلسم  دورمتوند  بوروسيا  ويسعى 
 10 يوم  قبل  سانشو،  جادون  مصير 
استئناف  موعد  وهو  اجلاري،  أوت 

التدريبات.

الدين  زين  أنظار  سانشو  ولفت 

والذي  مدريد،  ريال  مدرب  زيدان، 
العناصر  من  املزيد  لضم  يسعى 
حيث  امليرجني،  لصفوف  الشابة 
بجانب،  جادون  ضم  يف  يرغب 
كامافينغا.  وإدواردو  هافيرتز  كاي 
مباراة   44 يف  سانشو  غادون  وشارك 
بوروسيا  بقميص  املسابقات،  بكافة 
سجل  حيث  املوسم،  هذا  دورمتوند 

خاللها 20 هدًفا وصنع 18 آخرين.

بورنموث ينفصل عن مدربه إيدي هاو
أعلن بورمنوث االنفصال بالتراضي عن املدرب إيدي هاو 

بعد الهبوط من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وتولى هاو )42 عاما( تدريب بورمنوث يف أكثر من 450 

مباراة خالل واليتني على مدار أكثر من عقد من الزمان.
اجلولة  يف  الثانية  الدرجة  دوري  إلى  بورمنوث  وهبط 
األخيرة من الدوري املمتاز الشهر املاضي بعدما احتل املركز 

18 برصيد 34 نقطة.

صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس
حدوث  احتمالية  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
صفقة تبادلية جديدة بني برشلونة ويوفنتوس خالل امليركاتو 

الصيفي.
وكان الناديان أبرما صفقة تبادلية انتقل مبوجبها ميراليم 
قميص  ميلو  آرثر  ارتدى  بينما  برشلونة،  إلى  بيانيتش 

يوفنتوس.
هناك  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
دوري  بطولة  انتهاء  عقب  ويوفنتوس  برشلونة  بني  جلسة 
أبطال أوروبا، ملناقشة صفقة تبادلية جديدة تتضمن رودريجو 
بنتانكور وإيفان راكيتيتش. وأشارت إلى أن برشلونة سيمنح 
يوفنتوس 30 مليون أورو باإلضافة إلى راكيتيتش، للحصول 
أبيدال،  إريك  أن  وأوضحت  بنتانكور.  خدمات  على 
منذ  بنتانكور  بقدرات  معجب  لبرشلونة،  الفني  السكرتير 
وقت سابق، ويرغب أن يكون الالعب األوروجواياني بدياًل 
بيانيتش،  أن  وذكرت  الدفاع.  أمام  بوسكيتس  لسيرجيو 
املنضم حديًثا للبارسا، سيتم توظيفه يف مركز العب الوسط 

املتقدم.

بيل في طريقه لرحيل عن النادي الملكي   
كشف تقرير صحفي إسباني، عن دليل يشير القتراب 
رحيل اجلناح الويلزي، غاريث بيل، عن ريال مدريد خالل 

امليركاتو الصيفي. 

القليلة  الساعات  خالل  امللكي  النادي  أعلن  فقد 
العبوه،  سيرتديها  التي  اجلديدة  القمصان  عن  املاضية، 
ثمن  إياب  يف  املقبلة،  سيتي  مانشستر  مباراة  من  انطالًقا 

نهائي دوري أبطال أوروبا، وبدأ تسويقها باملتاجر.

كان  اإلسباني،  سينترال«  »ديفينسا  موقع  وبحسب 
الغائب  هو  بيل،  غاريث  يرتديه  الذي   ،11 رقم  القميص 

األبرز.

فقد مت طرح القميص رقم )9( اخلاص بكرمي بن زمية، 
 )12( رقم  ثم  مودريتش،  لوكا  يرتديه  الذي   )10( ورقم 
اخلاص مبارسيلو، دون وجود القميص رقم )11(. وكان بيل 
قريبا من الرحيل عن الفريق امللكي، الصيف املاضي، قبل 
الفترة  يف  املشاركة  عن  غاب  لكنه  النادي،  عليه  يبقي  أن 
زيدان وصلت  الدين  زين  مبدربه  أن عالقته  وبدا  األخيرة، 

لطريق مسدود.

رغم أن عقده ينتهي في صيف 2025

ريال مدريد ينضم لقائمة األندية ريال مدريد ينضم لقائمة األندية 
الراغبة في ضم غادون سانشو  الراغبة في ضم غادون سانشو  

سينافس مانشستر يونايتدسينافس مانشستر يونايتد
يرغب في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد خالل الموسم المقبل. 
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محمد هشام

من  يعتبر  الذي  املرحوم  وكان 
مواليد 11 مارس 1933 بسعيدة، من 
جبهة  بفريق  التحقوا  الذين  األوائل 
القضية  عن  دفاعا  الوطني،  التحرير 
من  ثلة  رفقة  ساهم  حيث  الوطنية، 
الوطنية  القضية  تدويل  يف  األبطال 
ورفع الراية اجلزائرية عبر أقطار العالم، 
وكانت له مسيرة احترافية كالعب يف 
صفوف العديد من األندية الفرنسية 
موسم  خالل  ستراسبورغ  نادي  مثل 
املوسم  إنتقل يف  -1956 1957، ثم 
وبوردو،  بيزي  نادي  إلى  املوالي 
الوطنية  األندية  بعض  إلى  إضافة 
على رأسها مولودية سعيدة التي توج 
معها كالعب ومدرب بكأس اجلزائر 

.1965

ملسيراته  حد  الراحل  ووضع 
كان  أن  بعد   1971 سنة  كالعب 

العب ومدرب يف نفس الوقت خالل 
موسم 1968-1971،

من  العديد  أيضا  الراحل  وتقلد 
لالحتادية  رئيس  أبرزها  املناصب 
اجلزائرية لكرة القدم، ومدير للشباب 
اجلهوية  للرابطة  ورئسيا  والرياضة 
عضو  أنه  كما  بسعيدة  القدم  لكرة 
يف اجلمعية العامة لإلحتاد اجلزائري. 
ودرب سعيد عمارة املنتخب الوطني 
كما   ،1974 و   1972 مناسبتني  يف 
مستغامن،  ترجي  أندية  على  أشرف 
خالل موسم 1974-1973، مولودية 

تيارت  شبيبة   ،1976-1979 وهران 
معه  توج  الذي  معسكر  وغالي 
ليضع   ،1984 سنة  الوطنية  بالبطولة 
سنة  التدريب  عالم  يف  ملسيراته  حد 
فريق  على  أشرف  أن  بعد   1999

بنغازي الليبي.

الذي  عمارة  سعيد  الشيخ  بوفاة 
اخللق  بحسن  اجلميع  له  شهد 
يف  واالحترافية  الطيبة  واملعاملة 
رموز  من  رمزا  اجلزائر  تفقد  العمل 
البررة  األبناء  وأحد  والتفاني  النضال 

لهذه الوالية.

ساهم في تدويل القضية الوطنية ورفع الراية الجزائرية

وفاة الالعب والمجاهد في صفوف فريق 
جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة

دراوي يقترب من مولودية الجزائر
بات زكرياء دراوي، متوسط ميدان وفاق سطيف، قاب قوسني أو أدنى من االنتقال 

إلى مولودية اجلزائر، خالل فترة التحويالت الصيفية املقبلة.
النادي  إلى  باالنضمام  إلقناعه  الالعب،  مع  اتصاالتها  املولودية،  إدارة  وباشرت 

العاصمي، مع فتح نافذة التحويالت الصيفية، يوم 5 أوت اجلاري.
وأكدت إدارة العميد أن دراوي صاحب 26 عاًما، متحمس خلوض جتربة جديدة يف 
العاصمة، وهو بانتظار االجتماع بإدارة الوفاق، حلسم موقفه من عرض املولودية. جتدر 
اإلشارة إلى أن العب شباب بلوزداد السابق، حر من أي التزام، بعد نهاية عقده مع 

انتهاء املوسم.

وفاة حارس سطيف السابق السعيد قراوي بكورونا
أعلن وفاق سطيف، وفاة حارسه السابق السعيد قراوي، إثر إصابته بفيروس كورونا 
املستجد. وكتب النادي السطايفي، عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »ببالغ احلزن 
التسعينات،  للنادي يف سنوات  السابق  احلارس  وفاة  نبأ  الوفاق  أسرة  تلقت  واألسى، 
اجللل،  املصاب  هذا  »إثر  وأضاف  قراوي«،  السعيد  الرديف،  للفريق  السابق  واملدرب 
يعبر وفاق سطيف عن تعازيه اخلالصة لعائلة الفقيد ولألسرة الرياضية، ولكل من عرفه، 
سائلني اهلل عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.. إنا هلل وإنا إليه راجعون«. ويعد قراوي 
من أفضل احلراس، الذين مروا على تاريخ وفاق سطيف، حيث ارتدى قميص النادي 

لسنوات عديدة، وفاز معه بعدة بطوالت.

برحمة افضل العب بـ »التشامبيون شيب « لشهر جويلية
بجائزَة  برينتفورد،  نادي  مهاجم  رحمة  بن  اجلزائري سعيد  الدولي  الالعب  توج   
أفضِل العب لشهر جويلية يف بطولة القسم الثاني االجنليزي لكرة القدم ) التشامبيون 

شيب(.
وتألق »بن رحمة« بشكل الفت مع فريقه خالل شهر جويلية، حيث كان ألهدافه 
ومتريراته احلاسمة أثر كبير يف نتائج الفريق. وأشار موقع بطولة القسم الثاني االجنليزي، 
أمام  أهداف، من ضمنها »هاتريك«  وإحراِزه ستة  اجلزائري  الكبير لالعب  التألق  إلى 

ويغان.
القسم  بطولة  إلى  املؤهل  احمللق  نهائي  إلى  فريقه  قيادة  اجلزائري يف  الالعب  وجنح 
الشهر اجلاري على ملعب  الرابع من  فولهام يف  برينتفورد ضد  والذي سيجمع  املمتاز، 

وميبلي.

لعريبي يساهم في فوز الساحلي على القيروان
النجم  فريقه  الذي حققه  الهام  االنتصار  لعريبي يف  كرمي  اجلزائري  املهاجم  ساهم 
الرياضي الساحلي على حساب مضيفه شبيبة القيروان بنتيجة 1-3، اول أمس يف لقاء 
اجلولة ال17 من بطولة الرابطة االولى التونسية لكرة القدم التي عادت عجلتها للدوران 

بعد أكثر من 4 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.
يف مقابلة احتضنها ملعب حمدة العواني بالقيروان، امضى لعريبي الهدف الثاني 

للنجم يف الدقيقة 80، معززا به هدف زميله بهاء الدين السالمي يف الدقيقة61.
وأضاف الفنزويلي داروين غونزاليز الهدف الثالث لفريق »جوهرة الساحل« عبر ضربة 
يف  الصاحلي  ياسني  عبر  لل«أغالبة«  الوحيد  الهدف  جاء  فيما   ،89 الدقيقة  يف  جزاء 
يف  املوسم  هذا  له  الثالث  لعريبي  هدف  ويعد  كذلك.  جزاء  ركلة  عبر  ال87  الدقيقة 
البطولة التونسية من 13 مباراة لعبها. بهذا الفوز اجلديد، رفع النجم الساحلي رصيده 
إلى 29 نقطة يف املركز الرابع، وتوقف رصيد الشبيبة عند 12 نقطة يف املركز الثاني عشر.

دروغبا يترشح لرئاسة اتحاد الكرة في كوت ديفوار
اجتذب ديدييه دروغبا، جنم تشيلسي اإلجنليزي السابق، حشدا كبيرا، اول أمس 
القدم يف بالده كوت ديفوار، يف  لرئاسة احتاد كرة  بأوراق ترشحه  ملشاهدته وهو يتقدم 

انتخابات الشهر املقبل.
ودروغبا أفضل العب أفريقي سابقا، هو واحد من 4 مرشحني يسعون لرئاسة احتاد 
زال ال يضمن  ما  دروغبا )42 عاما(  أفريقيا. لكن  الواقعة غرب  الدولة  القدم يف  كرة 
املشاركة يف االنتخابات املقررة يف اخلامس من سبتمبر. وباإلضافة حلاجته إلى ترشيح 
دروغبا  على  يجب  األدنى،  الدرجات  من  وناديني  األولى  الدرجة  دوري  أندية  من   3
املدربون واألطباء والالعبون  املعنية اخلمسة وهم  تأييد أي من األطراف  احلصول على 

احلاليون والسابقون واحلكام.
ولم تكشف هذه األطراف علنا عن املرشح الذي ستدعمه، ويتم أوال فحص أوراق 
املرشحني من قبل جلنة االنتخابات قبل تأهيلهم للمشاركة يف التصويت. وقال متحدث 

باسم احتاد كرة القدم، إن هذه العملية من املتوقع أن تستغرق 5 أيام.
وكان أمام دروغبا حتى الساعة اخلامسة من مساء اول أمس، لتقدمي أوراق ترشحه 
ونال متابعة كبيرة لدى وصوله إلى مقر االحتاد يف موكب سيارات يشبه املواكب الرئاسية.
رأينا ذلك  الناس.  رياضة اجلميع وتوحد  القدم هي  الصحفيني »كرة  وأبلغ دروغبا 

اليوم حني جتمع كل هؤالء الناس أمام مقر احتاد ساحل العام لكرة القدم«.
وشارك دروغبا يف كأس العالم 3 مرات مع كوت ديفوار وقادها مرتني إلى نهائي كأس 
األمم األفريقية، ونال شعبية كبيرة بسبب ألقابه مع تشيلسي يف الدوري اإلجنليزي املمتاز 

ودوري أبطال أوروبا.

توفي صبيحة اليوم 
األحد، المجاهد والالعب 
السابق في صفوف فريق 
جبهة التحرير الوطني، 
سعيد عمارة في والية 
سعيدة، عن عمر يناهز 

87 سنة.

املساهم  »سيربور«،  مجمع  انفق 
الحتاد  الرياضية  الشركة  يف  الرئيسي 
النادي،  على  إشرافه  منذ  اجلزائر، 
قرابة 300 مليار سنتيم، كممول ثم 
ما كشف  رئيسي، حسب  كمساهم 
العاصمي،  للنادي  العام  املدير  عنه 

عبد الغاني هادي.
تصريح  يف  العام  املدير  وأوضح 
على  للنادي  الرسمية  للصفحة 
»فايسبوك« قائال »جاء مجمع سيربور 
وهي   ،2019 سبتمبر  يف  كممول، 
فترة  النادي يف  فيها  التي كان  الفترة 

البداية  يف  صرفنا  حيث  إضراب، 
املبلغ  وهو  سنتيم،  مليارات   7
الالعبني  أجور  بتسديد  سمح  الذي 
ومستحقاتهم السابقة. بعدها ضخينا 
يف خزينة الفريق 12.5 مليار سنتيم. 
النادي  مبنح  قمنا  كممول،  بصفتنا 

حوالي 20 مليار سنتيم«.
»املينائي«  املجمع  وأصبح 
الفارط،  مارس  يف  الرئيسي  املساهم 
االحمر  للنادي  الرياضية  الشركة  يف 
باملائة من  لـ95  إثر شرائه  واالسود، 

العاصمي،  النادي  وعاش  األسهم. 
الذي كان ملكا للشركة املختصة يف 
االشغال العمومية التي ميتلكها علي 
العديد  السجن،  يف  املتواجد  حداد 
من الهزات واملشاكل بسبب الوضعية 

الصعبة خالل هذا املوسم.
سيربور  »قرر  املسؤول  وأضاف 
الرئيسي  املساهم  يصبح   أن  بعدها 
لنا.  هدية  ذلك  يكن  ولم  للفريق، 
قدرت  املال  رأس  رفع  قيمة  الن 
مليار   200( دينار  مليارين  بحوالي 
حوالي  صرفنا  املجموع  ويف  سنتيم( 
وجدنا  كما  سنتيم.  مليار   300
سنتيم،  مليار  ب450  مدان  النادي 
اجلبائية  وشبه  اجلبائية  الديون  منها 

واملقدرة بقرابة 100 مليار سنتيم«.
عبد  اكد  سابق،  تصريح  ويف 
الغاني هادي، أن اإلدارة »تعمل كل 
ما لديها« للسماح للفريق بالدخول يف 
»االدارة  ايضا  وقال  جديدة.  مرحلة 
لتسوية  جهود  اي  تدخر  ال  اجلديدة 
على  ايضا  والتركيز  العالقة  امللفات 
مشروعنا  إجناز  وضرورة  املستقبل، 
مركز  انشاء  مقدمته  ويف  الرياضي 

التكوين«.

المدير العام إلتحاد العاصمة، عبد الغاني هادي

»مجمع سيربور صرف 300 مليار سنتيم«
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الكاتبة امللقبة بـ »العنقاء« من مواليد أفريل 
أعمال  إدارة  ليسانس  على  متحصلة   1996
اقتحمت مجال الكتابة منذ صغرها أين أضحت 
مدمنة على املطالعة لتكتشف يف مرحلة الثانوي 
أنها حبيسة القلم اجلريء يف فن الرسالة والنص 
تلقب  وكما  سالفة  العنقاء  والشعر،  واخلاطرة 
وقلة  الصعوبات  رغم  املطالعة  يف  عطشها  روت 
شاركت  نازجر،  التاسيلي  مبنطقة  اإلمكانات 
على مستوى جامعة قاصدي مرباح لتنال احسن 
مقال ونص على مستوى الكلية ولها العديد من 
سيندلع  أشهرها  الثقافية  املجلة  يف  اإلسهامات 

احلريق عن مديرية الثقافة باليزي. 

باعتبارك أول امرأة تقتحم مجال الكتابة 
باملنطقة ، ما هو سبب ذالك وملاذا؟

اعد  ولم  ملكتني  أنها  بالكتابة  إحساسي 
مبقدوري مغادرتها أين أصبحت جزء مني يقتادني 
يف كل يوم إلى مختلف زواياها دون شعور حينها 
كل  متحديتا  الكتابة  راية  ورفعت  استسلمت 
موهبتي  أضيع  أن  أريد  ولم  واملطبات  الصعوبات 
وهوايتي املفضلة فكثرا ما أجد نفسي أميل إلى 
كتابة النصوص واخلاطرة رغم تخصصي العلمي 
األدبية  الفنون  عن  التخلي  من  مينعني  لم  الذي 
اجلنس  من  وباعتباري  وتعددها،  باختالفها 
اللطيف الذي جترءا وكسر قيد الرجال باملنطقة يف 
كتابات أدبية وروائية رغم أن املرأة التارقية حامل 
وموروث حقيقي لشعر الشعبي والقصص ولكن 
دون جتسيدها أين كانت مجرد حكايات شفهية 
تتناقل عبر األزمنة ولكن إمياني بأن الكتابة قيد 
أردت أن أخوض هاته املغامرة وانأ متسلحة عن 

بالورود  مفروش  يكون  لن  الدرب  بان  قناعات 
فطعم النجاح بعد املطبات مذاقه أحلى.

 لنتعرف باختصار عن مضمون إصدارك األول 
»الوباء« خاصة وأنه مجموعة من الرسائل 

واخلواطر؟

وخواطر  رسائل  مجموعة  هو  الوباء  كتاب 
زفاف  تأجيل  قصة  تعالج  رومانسي  طابع  ذات 
بسبب اجلائحة كوفيد 19 تتعمق كثيرا يف وصف 
احلالة املعاشة من الناحية النفسية وحتاكي الواقع 
املفروض وضرورة التأقلم معه، وكما تعمدت أن 
يكون بطلت شخصية قصة الوباء من والية البليدة 
باعتبارها البؤرة األولى لفيروس كورونا يف اجلزائر 
وأكثر والية عانت من ضغط اجلائحة ولهذا كان 
الهام تلك الرسائل يبرز معاناة تلك األسرة وبطلها 
أيضا شاب من خارج والية البليدة، وهي وقائع 
لتكن  واقعنا  من  تقريبا  جلها  مستنبطة  شيقة 

نهايتها رسائل أمل وفرح. 

وفيما يخص اخلاطرة؟

لنص  مكمل  تكون  أن  أردتها  أيضا  اخلاطرة 
فلكها  يف  تدور  كذالك  فهي  الرومانسية  الرسالة 
اعتبرها  وكما  القارئ،  إلشباع  مني  إميانا  وهذا 
وأسلوبها  تنوعها  رغم  املتلقي  تثلج  راحت 
الشرائح  لكافة  موجهة  تكون  أن  فأردتها  الشيق 
األنفس  يريح  لبق  أدبي  بأسلوب  االجتماعية 

لكونها أساسا مستنبطة من الواقع املعاش.

ملاذا  »الوباء« عنوانا؟

يف  ترسم  وصور  للواقع  إنزال  طبيعتها  يف 
واملعاناة محصورة يف  املأساة  مخيلتك عن حجم 

زمن الوباء ولهذا اخترت أن يكون العنوان مطابقا 
للمضمون دون بالغة أو إثارة جتذب القارئ، وهذا 
إميانا مني بأن مرحلة زمن الوباء وحدها تكفي ألن 
تكون فعال رسالة وخاطرة وقصة وجب تدوينها.

أال تعتبرين كونك أول امرأة تخوض الكتابة 
يف املنطقة رغم نقص اإلمكانات مغامرة؟

شح  تقابلك  وأنها  خاصة  مغامرة  هي  فعال 
املرافق ولالهتمام من جهة ويف  اإلمكانات وقلة 
جهة حبك للميدان فقط من جتبرك على التحدي 
ولهذا اعتبرها أنها اجناز أوال على نفسي يف تخطي 
حاجز املجتمع وثانيا ميالد املولود األول، ينسيك 
لتواصل  أمل  ويعطيك جرعة  العراقيل  تلك  كل 
طريق  عن  تغيره  ميكن  ما  تغير  أجل  من  املشوار 

الكتابة والرسالة الهادفة. 

ملن تقرأ الكاتبة سالفة؟

يف احلقيقة كثيرا ما استمتع بالقراءة للعديد 
من الكتاب وخاصة من املشرق على غرار ادهم 
أن  وأفضل  فهم،  محمود  ومصطفى  الشرقاوي 
طبعا  مينعني  لم  وهذا  إلصداراتهم  قارئة  أكون 

للقراءة لكل من دعاء عبد الرحمان أنيس منصور 
وجنيب وغيرهم من الكتاب الذين فعال اثبتوا قوة 
ناقلة  صورة  تكون  أن  استطاعت  التي  كتاباتهم 
االجتماعية  السلوكيات  من  للكثير  ومعاجلة 

والظواهر السلبية بطريقة فنية مبهرة.

أين نصيب سحر املنطقة الصحراوية من 
جمالها إلى هدوئها وقوة تأثيرها يف وجدان 

الكاتب باعتبارك ابنة البيئة طبعا؟

بالسحر  املزدحم  العالم  هذا  إلى  االنتماء 
إلى  يوحي  والذي  قلت  كما  والهدوء  واجلمال 
خصب  موطن  اعتبره  وكما  والطمأنينة،  الهدوء 
جزء  وهي  واخلاطرة  الرواية  يف  خاصة  للكاتب 
مهما يف حياتي لهذا خصصت جانب من بعض 
اخلواطر يف كتابي »الوباء« لروح االنتماء الصحراء 
مابني عتاب مدينة أدرار واحلنني إلى اليزي ولكن 
يبقى احلديث عن جمالها ال تكفيه بضع كلمات 
رواية وال ميكن  بل وحتى  رسالة  أو  اخلاطرة  من 

أبدا حصره يف حيز زمكاني. 
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مديرة المحافظة واالستغالل حفيظة حاج أعمر لـ »أخبار الوطن«:
 استئناف نشاط قاعات عرض ومتاحف الديوان الوطني للتاسيلي نازجر

احملافظة  مديرية  نيابة  مديرة  صرحت 
واالستغالل حفيظة حاج أعمر لـ »أخبار الوطن« 
الثقافية  للحظيرة  الوطني  الديوان  متاحف  أن 
والفضاءات  العرض  وقاعات  نازجر  للتاسيلي 
نشاطها  وبداية  أبوابها  فتح  على  تعمل  الثقافية 
الزوار،  أمام  اليزي  والية  ربوع  عبر  التدريجي 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  استكمال  بعد  وهذا 
وباء كوفيد  تفشي  للحد من  املتخذة  االحترازية 

 .19
وتتعلق العملية بكل من قاعة عرض اليزي 
وادمر ببرج احلواس وكذا متحف جبريل مبقاطعة 
عليها  يكثر  التي  الرطبة  املناطق  وأهم  جانت 
التداول يف فترة الصيف على غرار افني وتيفرنني 
واهرير وتني باوندي فضال عن أهم املواقع األثرية 

الزاخرة بالفن الصخري والرسومات.
كما أوضحت ذات املسئولة أن القطاع وضع 
بااللتزام  يتم  أين  الفتح  إعادة  بعد  عمل  آليات 
التباعد  وتطبيق  والقفازات  الكمامات  بارتداء 
خالل  املتاحف  عمل  قترة  أثناء  االجتماعي 
والعامل،  املواطن  صحة  على  حفاظا  األسبوع 
احملليني  املواقع  زوار  مرافقة  إلى  باإلضافة 
التي  الرطبة  املناطق  يف  خاصة  واجلمعيات 
تتواجد بها البرك املائية التي يكثر عليها اإلقبال 

وهذا  باملنطقة  احلرارة  درجات  وارتفاع  تزامنا 
إرشادات  وإعطاء  والتحسيس  التوعية  لغرض 

بخطورة السباحة بها.
واالستغالل  احملافظة  مديرية  مديرة  وتضيف 
أن إطارات ديوان احلظيرة الثقافية باليزي استغلت 
السياحية  البعثات  فيها  قلة  والتي  اجلائحة  فترة 
الصخري  للفن  الثقافية  املواقع  مبعاينة  باملنطقة 
وتاست  فضنون  غرار  على  املناطق  من  كثير  يف 
متاجرت وطارات  بواد سامن، وكذا  وتيكراراتني 
فوتوغرافية  صور  اخذ  مع  اميهرو  افني  وافرى 

لرسومات األثرية.
العوامل  ملعرفة  احلالية  حالتها  وتشخيص 
املهددة لها يف بطاقة تقنية لهدف تهيئتها وكما مت 
وضع وجتديد عالمات اإلشارة واشهارية لألعالم 
العبور  مناطق  على  املفتوحة  باملناطق  خاصة 

كموقع تاست ووتني.
حتديد  مت  انه  أعمر  حاج  حفيظة  وتضيف 
املالجئ  عن  بعيدا  واالستراحة  للتخييم  أماكن 
الصخرية  والنقوش  األثرية  بالرسومات  اململوءة 
حفاظا على تخريبها وتشويهها وهذا مبنطقة ديردر 

واهرهر.
ويذكر أنه منذ بداية اجلائحة وفرض احلجر 
الديوان  عمال  من  باملائة   50 تسريح  مت  الصحي 

الثقافية  للحظيرة  التابعة  العرض  قاعات  وغلق 
وباء  ملجابهة  احترازي  كإجراء  نازجر  لتاسيلي 
كورونا ويف الوقت الذي يبقى فيه أعوان احلراسة 
أهم  وحماية  مراقبة  أجل  من  مهامهم  يزاولون 
إلى  باإلضافة  عليها  والتداول  األثرية  املواقع 
املتعلقة  خاصة  باملنطقة  التنمية  أشغال  مراقبة 

باملناطق النائية )الطريق الوالئي رقم 02 وطريق 
تيلوت طارات(، وتقدمي توجيهات ونصائح لعمال 
شركات االجناز لهدف عدم املساس بالتراث الذي 
تسخر به املنطقة باعتباره موروث وإرث حضاري 

وجب احلفاظ عليه.
براهيم مالك 

 سالفة ذاكرين ُتحّدث »أخبار الوطن« عن إصدارها األّول:

 »الوباء«.. رسائل تحاكي الواقع في زمن الجائحة
في لقاء جمعها بـ »أخبار الوطن«، تحّدثت  الكاتبة سالفة ذاكرين عن »الوباء«  إصدارها الجديد،  

الذي يعد مولودها األول في فن الكتابة. قالت الكاتبة إنه يحمل مجموعة من رسائل ومحاكاة 
رومنسية، باإلضافة إلى خواطر مستلهمة من الواقع الذي تعيشه المرأة والرجل في زمن الجائحة. وكما 

تعتبر الكاتبة سالفة ذاكرين أول امرأة تدخل مغامرة الكتابة األدبية بمنطقة التاسيلي نازجر. 
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 ANEP: 2016012508 du 03/08/2020 - Akhbar El Watane N°174

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
والية البليدة

مديرية التربية 
الرقم اإلحصائي :097409019169708

AKHBAR EL WATANE  03-08-2020

الطابع  ذات  بالجمعيات  يتعلق   2012 جانفي   12 في  المؤرخ   06/  12 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 
االجتماعي ال سيما المادة رقم 18 منه 

لقد تم هذا اليوم 29 / 07 / 2020 تأسيس جمعية ذات صبغة محلية 
المسماة : جمعية عين سد أحمد 

المودع: جزولي محمد 
المولود بتاريخ 11 / 01 / 1961 سيدس عيسى

المقر االجتماعي : دوار أوالد  يحيى بن أحمد سيدي عيسى
الوظيفة في الجمعية:  رئيس الجمعية

إشـــــهــــــــــار

الوالئية للصفقات العمومية .
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 األلعاب اإللكترونية لدى األطفال أصبحت 
متثل حتديًا كبيرًا لألسرة، فهذه األلعاب إلى جانب 
فوائدها حتتوي على كثير من املخاطر التي ميكن أن 
تؤدي إلى نتائج سلبية يف التعاطي معها، والصور 
يف تلك األلعاب تخفي وراءها كثيرا من املؤثرات 
لنوعية  واملتابع  وإدراكه،  الطفل  وعي  يف  الضارة 
محتواها  يف  يجد  األلعاب  هذه  أشرطة  بعض 
ألعاب  دعاية خطيرة لإلرهاب اإللكتروني، وهي 
علماء  إلى  إضافة  الفكر،  رجال  تقومي  إلى  حتتاج 
للتدريب  مناذج  إذ حتوي  لتبيان خطورتها،  النفس 
ترتيبات  من  بها  يتصل  وما  اجلرمية،  فنون  على 
السرقات،  كيفية  مثل:  اإلجرامية،  األعمال 
وأعمال العنف، وطرائق تأثير رئيس العصابة عبر 
الشرعية  غير  والطرائق  خطيرة،  عنف  حركات 
أن  اإلفساد  طريقة  فيها  وتصل  األموال،  جلمع 
»الشرطي«  العدالة  رجل  تعذيب  حلظة  تكون 
أكثر  تكون  بحيث  تشويقًا،  اللحظات  أشد  هي 
وبأسلوب  لألطفال،  بالنسبة  إعجابًا  اللقطات 
يوحي باالستهانة برجل األمن، هذا إضافة إلى 
رموزا  حتوي  كما  باآلداب،  مخلة  أخرى  لقطات 
مشفرة تكشف عن بعض املشاهد اجلنسية يجدها 
وقد  اإلنترنت،  طريق  عن  بساطة  بكل  الطفل 

يوفرها البائع يف احملل للزبائن املميزين.

 عادات غذائية سيئة
هناك أضرار سلبية لهذه األلعاب على صحة 
تعرضهم  نتيجة  النظر  ضعف  منها  األطفال، 
املنبعثة  التردد  قصيرة  الكهرومغناطيسية  لألشعة 
من شاشات التلفاز التي يجلسون أمامها ساعات 
حفيظ  ويؤكد  اللعب،  ممارسته  أثناء  طويلة 
اآلثار  من  أن  األطفال  طب  استشاري  عسلي  
مجموعة  ظهور  األلعاب  هذه  يف  بالصحة  الضارة 
إذ  والعظمي،  العضلي  اجلهاز  يف  اإلصابات  من 
الرقبة،  آالم  من  األطفال  من  العديد  يشتكي 
عندما  سيما  ال  منها،  اليسرى  الناحية  وخاصة 

األمين  اجلانب  اليمنى، ويف  يده  الطفل  يستخدم 
إذا كان أعسر، ومن أضرارها كذلك اإلصابة بسوء 
الطفل عن مشاركة أسرته يف  إذ يعزف  التغذية، 
عادات  على  فيتعود  والعشاء،  الغداء  وجبات 

غذائية سيئة يف أوقات غير مناسبة للجسم.
أللعاب  كبيرة  أضرار  هناك  وأضاف: 
الكمبيوتر على عقل الطفل، فقد يتعرض الطفل 
إلى إعاقة عقلية، واجتماعية، حني يصبح مدمًنا 
على ألعاب الكمبيوتر وما شابهها، كما أن الطفل 
الذي يعتاد النمط السريع يف التكنولوجيا، وألعاب 
االعتياد  يف  كبيرة  صعوبة  يواجه  قد  الكمبيوتر 
على احلياة اليومية الطبيعية التي تكون فيها درجة 
نوع  إلى  الطفل  يعرض  ما  بكثير،  أقل  السرعة 
يف  سواء  النفسي،  والفراغ  الوحدة،  حاالت  من 

املدرسة أو يف املنزل.

التعامل المثالي
كرمي:  نورة  االجتماعية  األخصائية  تقول 
وغيره،  التلفاز  عن  الطفل  تغني  بدائل  يوجد  ال 
يحتاج  العمرية  املرحلة  هذه  مثل  يف  فالطفل 
تنمية  املدارك  هذه  ومن  مداركه،  تنمية  إلى 
يجب  وما  والواقعية،  املوضوعية  باألشياء  خياله 
وسائل  بني  التوفيق  هو  للطفل  كموجهني  علينا 
األخرى،  الترفيه  وسائل  وبني  املرئية،  اإلعالم 
واإلدراك،  اخليال  تنمي  التي  األلعاب  مثل: 
كاملكعبات، وألعاب الرياضة اخلفيفة مثل: تنس 
الطاولة، وكرة القدم، والسباحة، كل هذه األشياء 
طفاًل  ننشئ  أن  ميكننا  جيدًا،  استخدامها  مت  إذا 
ومجتمعه،  وأسرته  نفسه  مع  يتوافق  اجتماعًيا 
على  تنعكس  مستقرة  حياة  يعيش  أن  ويستطيع 

تكيفه مع احلياة.

 التوتر وتعكر المزاج
األلعاب  لهذه  السلبية  اآلثار  أن  تؤكد صارة  
هي حقيقة واقعة، قائلة: ابني الكبير )15 عاما( 

غير  تعلقه  خالل  من  كبرى  معاناة  لي  سبب 
الطبيعي بلعبة »البالي ستيشن« حيث بلغ معدل 
الساعات التي يقضيها يوميا يف اللعب خالل أيام 
ويف  ساعات،  أربع  إلى  ساعتني  بني  ما  األسبوع 
عطلة نهاية األسبوع قد يصل عدد الساعات إلى 6 
ساعات يوميا، مضيفه أنه يحرص على أن يصحو 
مبكرًا ليحصل على مزيد من الوقت يف اللعب، من 
دون أن يزعجه أي من أفراد األسرة، وقد الحظت 
أنه دائما ما يكون متشنجًا ومتوترًا ومتعكر املزاج، 
الصغار  بإخوته  عالقته  على  ذلك  انعكس  حتى 
جعله  ما  االفتراضي،  عامله  عن  كثيرا  فيحدثهم 
اخلروج  يرضى  ال  فهو  االجتماعية،  احلياة  يقاوم 
مع أصدقائه، ولقد حاولت أن أوفر له بدياًل عبر 
واملونوبولي،  الشطرجن  مثل  له،  ذكاء  ألعاب  شراء 
العائلة  ومع  باستمرار،  والده  مع  للخروج  ودفعه 
ومع أنه اآلن متجاوب مع ذلك، ويفرح كثيرًا عند 
اخلروج مع األسرة، ألنه يحب اجلو األسري، إال 
يفاجئنا  نخرج  عندما  مرة  كل  ويف  ذلك  مع  أنه 
البالي ستيشن،  للعبة جديدة من  بشراء شريط 
ورمبا كان السبب أيضا هو احملالت التي تبيع هذه 
تراوح  رخيصة،  بأسعار  لألطفال  املقلدة  األلعاب 

بني خمس وعشرة رياالت.

رفض األكل والنوم
توضح إحدى األمهات: ابني يبلغ من العمر 
وقت  أكبر  ليقضي  والنوم  األكل  يرفض  عاما   13
من  رجوعه  بعد  ستيشن«  »البالي  ألعاب  على 
املدرسة، وكلما حاولت منعه من اللعب ومعاقبته، 
يستعطفني،  عندما  خاصة  استسلم  ما  سرعان 
طمعًا  السرعة،  وجه  على  منه  أطلبه  ما  وينفذ 
بالسماح له باللعب مجددًا، مشيرة إلى أنه مدمن 
يف  الوحيد  االبن  بأنه  ذلك  معللة  اللعبة؛  على 
باللعب  أوقاتهن  البنات يقضني  فأخواته  األسرة، 
وحيدا  نفسه  هو  يجد  بينما  بعض،  مع  بعضهن 
ألعابه، وكثيرا ما حاول  وهذا ما يجعله مييل إلى 
استدراج أخواته للعب معه، إال أنهن سرعان ما 
يشعرن بامللل وينسحنب من اللعبة، وأثر ذلك فيه 
فقد الحظت أنه ال يرمش من شدة انسجامه مع 
اللعبة، ولقد أثر طول اجللوس أمام الشاشة سلبًا يف 
صحته، حيث بدأ يشتكي من آالم يف ظهره، ومع 
الطويلة  الساعات  بأن  االقتناع  يرفض  ذلك  كل 

التي يقضيها جالسا أمام الشاشة هي السبب.

 مشاركتهم ألعابهم
بألعاب  األبناء  تعلق  أن  إلى  »ليلى«  تشير 
أخرى  لعبة  ألي  قيمة  يترك  لم  ستيشن  البالي 
األلعاب  وشراء  املناسبات،  يف  لهم  نحضرها 
ويؤدي  كثيرا،  يكلفنا  ستيشن  للبالي  األصلية 
إلى تذمر أبنائي باستمرار ألنهم سريعا ما ميلونها، 
فالنسخ  األبناء،  ملصلحة  يأتي  األمر  هذا  ولكن 
التقليدية تقضي على األجهزة، ومن فوائد األجهزة 
األصلية أنها متنح األسرة القدرة على التحكم يف 
الساعات التي يقضيها األبناء أثناء اللعب بسبب 
وجود عدد محدود من األلعاب، وعلينا أن نتفاعل 
ونطور  ونوسع مداركهم،  االلعاب،  األبناء يف  مع 
عالقتهم مع ذويهم، حتى لو كان ذلك عن طريق 

فالطفل  البالي ستيشن،  اللعب على  مشاركتهم 
ذكي وقد يكون انصرافه للعب لوحده أمام الشاشة 
لعدم تفاعل والديه معه بشكل كاف؛ ألن ذلك 
يساعدهم على اختيار ألعاب بناءة ومتميزة، كما 
شددت على أنه يجب أن نربي أبناءنا بداًل من أن 

جنعلهم يربوننا.

 زيادة كهرباء المخ
تطرقت »نصيرة « إلى أهم الدالالت الداعية 
إلى انتباه األسرة إلى خطورة تلك األلعاب السيما 
لألسف  )15سنة(  ابني  وتضيف:  التقليدية، 
تضرر  فقد  األوان  فوات  بعد  حالته  اكتشفت 
جهاز  استعمال  كثرة  بسبب  كبيرًا  ضررًا  صحيًا 
»البالي ستيشن« ألنه يجلس للعب بني 3 إلى 6 
ساعات متصلة يوميًا، ويف كل أسبوع كنا نشتري 
له »سيديهات« ألعاب وبحسب اختياره، من دون 
وما  نفعها،  أو  األلعاب  تلك  مدى ضرر  نعلم  أن 
مني  وحرصا  ؟!  ال  أم  لعمره  مناسبة  كانت  إذا 
ما  نسينا  ولكننا  التلفاز،  عن  أبعدته  عينيه  على 
هو أخطر من ذلك، وهو الضرر الذي حلق بعقله، 
اكتشفت بعد فترة أنه يصاب بنوبات تشنج عدة 
للرمش  سريع  رفيف  مع  الواحد  اليوم  يف  مرات 
اليمنى  للجهة  التفاتات سريعة  والعني، تصاحبه 
لعدة ثوان، وتسبب ذلك يف انقطاعه عن الدراسة 
بدأت  والغفلة  اإلهمال  هذا  كل  وبعد  ألسابيع، 
به  ذهبت  البداية  يف  العالج،  رحلة  مع  املعاناة 
مدينة  يف  الكبيرة  األهلية  املستشفيات  ألحد 
مقطعية  أشعة  بتصوير  القيام  وبعد  الرياض، 
للمخ، وأشعة للرأس والتخطيط وجميع التحاليل 
زائدة  كهربائية  لديه شحنات  أن  اتضح  الالزمة، 
باألجهزة  واللعب  التركيز،  كثرة  بسبب  املخ؛  يف 
االستشاري  لنا  فأوصى  طويلة،  ملدة  االلكترونية 
ثالث  أو  سنتني  ملدة  يستمر  أن  يجب  عالجًا 
عن  االبتعاد  مع  توقف  دون  ومن  متصلة  سنوات 
اجليد  الغذاء  وتناول  اإللكترونية  األجهزة  جميع 

وعدم السهر.

نفتقده كثيرًا
 21( ابني  قائلة:  عبدالعزيز«  »أم  وتتحدث 
العالية  الدم  بخفة  صغره  منذ  يتمتع  عاما( 
العزلة  اآلن  عليه  أخشاه  ما  وأكثر  املميز،  واخللق 
يقضيها  التي  الطويلة  فالساعات  االجتماعية، 
حساب  على  تأتي  الشاشة  أمام  لوحده  باللعب 
حياته االجتماعية، التي من املفترض أن يطورها 
أصبح  أنه  حتى  املهمة،  العمرية  املرحلة  هذه  يف 
لهذا  التحكم  مفاتيح  لوحة  على  ويشرب  يأكل 
التأثيرات  من  كثير  توضح  كما  ملل،  بال  اجلهاز 
السلبية التي الحظتها أنه أصبح حاد الطباع، مياال 
األسرية  مشاركته  حتى  محير،  بشكل  للعصبية 
بل  متاما،  غابت  قد  العائلية  املناسبات  يف  معنا 
وأخطر من ذلك أصبح مقصرا يف واجباته الدينية 
وحاولت  للمسجد،  والذهاب  للصالة  تأخير  من 
من  أمامه،  املتاحة  اللعب  على ساعات  السيطرة 
من  واخلروج  الرياضة،  ممارسة  إلى  دفعه  خالل 

املنزل، وزيارة أصحابه، وزيادة ساعات املذاكرة.

»البالي ستيشن« يفتك بتفكير 
األطفال وصحتهم ويقتل إبداعاتهم

يقول خبراء في مجال األلعاب اإللكترونية إن حجم إنفاق الطفل الجزائري  على ألعاب الترفيه 
اإللكتروني يصل إلى مبالغ كبيرة وأرقام عالية جدا، ويؤكدون أن السوق الجزائرية استوعبت ما 
يقارب ثالثة ماليين لعبة إلكترونية في العام الواحد، منها عشرة آالف لعبة أصلية والباقي مقلدة، 

األمر الذي يدل على إهمال لكثير من المواصفات القياسية الصحيحة في تلك األلعاب المزيفة التي تمأل 
السوق، وهو ما يشكل خطرًا لدى استعمالها من طرف األطفال.
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

1.      تساؤل اللحظة
هل ستؤدي جائحة كورونا إلى تغيير يف مشهد الطاقة 
ستصعد  وهل  ؟  ومذهل  عميق  جذري،  بشكل  العاملي 
 .. ؟  املشهد  هذا  على  لتهيمن  فعال  املتجددة  الطاقات 
بعالم طاقوي مستقبلي مستدمي عادل  التبشير  اليوم يجري 
إلى  و«العوز  والصراعات  اإلنقسامات  من  وخالي  ونظيف 
ننا واقع احلال  الطاقة« يف مرحلة ما بعد كورونا، بل سيمِكّ
ستتحقق  خالله  من  مستدام،  طاقوي  انتقال  مباشرة  من 
فهل   .. العاملي  واملجتمع  الكوكبي  للمناخ  مكاسب 
سيكون لنا ذلك ؟!!.. أم هو مجرد تبشير أجنليكاني لتحّول 
..؟!!..  فقط  الكبرى  االقتصاديات  ملصلحة  أرثوذوكسي 
العاملي  الطاقوي  وهل »هنا« تكمن حلظة احلقيقة لالنتقال 

فعال  ..؟!!..

2.      رأي »وكالـــــة الطاقـــــة الدوليـــــة«

هذا  يف  الدولية«  الطاقة  »وكالة  رأي  سأستحضر   
املفصلي،  العاملي  التوقيت  و  العصيب،  الدولي  الظرف 
الوكالة،  هذه  فيها  أُنشئت  التي  الظروف  معه  مستحضرا 
وهيكلي  مؤسسي  فعل  كرد  املاضي،  القرن  يف سبعينيات 
الطاقة« وما  الصناعية ملواجهة توجهات »وطنية  الدول  من 
صاحبها  وما  النفطية،  املوارد  تأميم  موجة  من  عنها  تولد 
التوقيت،  هذا  يف  واليوم،   .1974 لعام  النفط  أزمة  من 
ترى وكالة الطاقة الدولية، بأن الزيادة يف توليد الطاقة من 
على  ظرفيا  ليس  كورونا  وباء  فترة  املتجددة خالل  املصادر 
اإلطالق، إمنا هو حتول مستدام، ففي قراءة لها للوضع، جند 
هذه الوكالة الطاقوية الدولية تعتبر أن األزمة احلالية مختلفة 
إنهيار سعر  أين كان  السابقة،  الطاقة  أزمات  متامًا عن كّل 
النفط ُمنعشا إلستخدام الوقود األحفوري يف وقت الحق. 
لكن هذه املرة فإن األزمة مدفوعة بالتراجع الكبير والقياسي 
الرصاص  تطلق  أتوماتيكية  آلة  تولدت  الطلب، بحيث  يف 
على كّل برميل نفط يطفو، مبا جعل النفط منسكبا يف كّل 
مكان على سطح أدمي املعمورة، بل وأصبح مادة »ُمبتذلة«. 
وقد مّثل »فيروس كوفيد19+« احلافز املُسرع الذي سيعجل 
بنهاية عصر الطاقة األحفورية. كما أن »اجلائحة« قد قامت 
مبهمة جلب »توليد الطاقة من الوقود األحفوري« إلى نقطة 
واحلجر،  العاملي  اإلغالق  إجراءات  تطبيق  فمع  االنهيار، 
انخفض الطلب العاملي على طاقة الهيدروكاربونات بشكل 
منذ  الطاقة  قطاع  يشهدها  لم  مستويات  إلى  ومريع  سريع 
حلظة  يف  اخلام،  النفط  برميل  ليسجل  خلت،  عاًما   70
ذي  من  مشهودة  غير  منخفضة  قياسية  أسعاًرا  هستيرية، 
بنسبة  تقلصًا  الطاقة  الكلي على  الطلب  قبل، كما سجل 
%6 كمتوسط عام لفترة السداسي األول من 2020، ومن 
املتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بنسبة %9 والفحم 
بنسبة %8 كنسب كلّية لهذا العام. وبذلك سيؤدي هذا 
عشر  يقارب  مبا  الطلب،  اإلنخفاض يف  من  املعتبر  احلجم 
و«عوملي  وقياسي  سريع  وقت  العاملي، يف  اإلنتاج   )10\1(
اإلنتشار« إلى حتول جذري، فهو برأي وكالة الطاقة الدولية 
ال يبدو أنه مجرد انخفاض مؤقت وقصير األجل يف الطلب 
على الوقود األحفوري، بل هو أكثر من ذلك يف قطاع الطاقة 

العاملي، فهو حلظة التحول اجلذري املنتظر منذ سنني، بل 
هو اللحظة الفارقة التي ستتحقق من خاللها أحالم الوكالة 

ومشروعها االستراتيجي الذي تأسست ألجله.

3.      الفحــــم هــــو الضحـــــية األولــى .. 
فمــــن التالـــــــي ؟

شهدت  الهيدروكربونات،  على  الطلب  انخفاض  مع 
والطاقة  الرياح  رئيسي  )بشكل  املتجددة  الطاقة  مصادر 
إنتاج  يف  حصتها  من  وملحوظة  هامة  زيادة  الشمسية( 
الكهرباء، وصلت هذه الزيادات إلى مستويات قياسية لدى 
البعض من البلدان، ففي أقل من 10 أسابيع على سبيل 
املثال، زادت نسبة الطاقة املتجددة من استهالك الواليات 

املتحدة للكهرباء بنحو %40 ويف الهند بنسبة 45%.

4.      هل احلالتني )الهندية واألميركية( 
هما بالفعل أمثلة دالة، وميكن البناء عليهما 

للتدليل علـــى التحـــول املوصــــوف؟

أواًل،
 75% بأن  التذكير  ينبغي  الهندية،  للحالة  بالنسبة   
من طاقتها الكهربائية هي منتجة من الفحم، كما أن 44 
يف املائة من البيوت بها ال حتصل على الكهرباء، والهند هي 
الصني،  بعد  للفحم  ومستورد  ومستهلك  منتج  أكبر  ثاني 
ولذلك فهي تناضل للخروج من هذه البوتقة، وكل كيلوواط 
جاهدة  تعمل  فهي  حذفه،  الهند  تنوي  الفحم  من  ُمنتح 
على استعاضته مبصدر من الطاقة املتجددة، خاصة الطاقة 
الشمسية. وحتى قبل جائحة كورونا، جند النشاط السنوي 
لتوليد الكهرباء من املرافق التي تعمل بالفحم يف الهند قد 

هبط للمرة األولى خالل عشر سنوات يف سنة 2019.

ثــــــانيــــــــًا، 
الكهرباء  إنتاج  بأن  جند  األميركية،  للحالة  بالنسبة 
الفحم، فمثال جند  من مصادر متجددة يجري مقارنته مع 
املتجددة  الكهرباء  استهالك  أن  إلى  تشير  األخيرة  التقارير 
املتحدة  الواليات  يف  مرة  ألول  الفحم  من  نظيره  جتاوز  قد 
الطبيعي  التحول  إطار  يف  ُيسجل  وهذا  سنة،   130 منذ 
داخل منظومة الطاقة األمريكية لتوليد الكهرباء نحو الوقود 
الصخري،  الغاز  ثورة  غّذته  والذي  الكربون،  منخفض 
والذي أصبح يعرف بالغاز الرخيص، ألن السوق األميركية 
بأخفض  الغاز  فيها  ُيتداول  التي  بالسوق  أصبحت توصف 
األسعار، ليهوي إلى قيمة ثلثه خالل فترة جائحة كورونا 
بأدنى من 1,3 دوالر للمليون وحدة حرارية، لذلك ينبغي 
فهم طبيعة التحول الطاقوي يف الفضاء األميركي من منظور 
السلس  واملعبر  الرافعة  يشكل  والذي  الرخيص«،  »الغاز 
 2019 املاضية  السنة  ففي  املتجددة،  الطاقة  منظومة  لنشر 
إجمالي  %1 من  يقرب  ما  اخلضراء  الطاقة  نسبة  شكلت 
للتقليل من  الطاقوية األمريكية، يف مسعى حثيث  السعة 
من  وللرفع  بل  الكهرباء،  توليد  يف  الفحم  على  اإلعتماد 
املسجل  التزايد  من  الرغم  على  أنه  كما  صادراته.  حجم 

يف نسبة إنتاج الكهرباء من املصادر الطاقوية املتجددة، فإن 
وأيضا  الفحم،  استخدام  يف  التراجع  إلى  يعود  ذلك  مرد 
الواليات  يف  الكهرباء  إستهالك  يف  الكلي  التراجع  إلى 
نسبته  مبا  كورونا  جائحة  فترة  خالل  األميريكية  املتحدة 
الـ %3، لذلك ال نستغرب حني جند بأن تركيب األلواح 
األميركية  املتحدة  الواليات  يف  تراجع  قد  الكهروضوئية 
بـ  اجلائحة،  أوج  خالل  السنة،  هذه  من  الثاني  الربع  يف 
خالل   28% بـ  التراجع  يستمر  ان  املتوقع  ومن   ،48%
الربع الثاني، وبـ %17 خالل الربع األخير من هذه السنة.

ثـــــــالثـــــــا،
النموذج  يعتبر  والذي  املثال األملاني،  نأخذ  ملا   حتى 
أرقاما  جند  املتجددة،  الطاقات  نحو  التحول  يف  احملتذى 
اإلستهالك  منوذج  ففي  واملختصني،  العارفني  لغير  صادمة 
الطاقوي األملاني، ميثل الفحم ما نسبته %18 ضمن املزيج 
يعّد  الفحم  أن  األولية، كما  الطاقوية  املصادر  الطاقوي من 
أكبر مصدر للكهرباء يف أملانيا، فهو يساهم بحوالي 40% 
املزدوج  للتحدي  ونتيجة  البالد،  يف  الكهرباء  إنتاج  من 
والطاقة  الفحم  محطات  من  للتخلص  السعي  يف  املتمثل 
النووية، جند أملانيا تسجل أرقاما قياسية جديدة متقدمة يف 

نشر محطات الطاقات املتجددة.

لذلك جند بأن اخلالصات األولى تشير إلى أن املعركة 
الفحم، كمصدر مهيمن  تقليص مكانة  تدور رحاها حول 
على إنتاج الكهرباء يف العديد من اإلقتصاديات الكبرى، 

فاخلاسر األول حاليا هو الفحم ..!!

تخّلت  قد   ،2010 سنة  منذ  أنه  التذكير،  وينبغي 
يجري  التي  الطاقة  من  جيغاواط   100 عن  احلكومات 
ال  ما  لتقاعد  التخطيط  يجري  واآلن  الفحم،  من  توليدها 
املرجح  ومن   ،2025 العام  بحلول  جيغاواط   17 عن  يقل 
والطاقة  الرياح  بطاقة  احملطات  هذه  معظم  استبدال  يتم  أن 
تنمو  أن  املتوقع  لذلك من  الكهرومائية،  والطاقة  الشمسية 
الطاقة الكهروضوئية خالل الفترة )2024-2020( مبا يزيد 

قليال عن 100 جيغاواط.  

5.      خـــــالصـــــة
نتيجة  اجلوي،  للغالف  اإلستثنائي  الصفاء      -
للتراجع القياسي يف مستويات التلويث، ساهم عمليا يف 
الفترة،  هذه  خالل   25% بـ  اإلشماس  مستوى  حتسن 

لكن ال أحد يعتقد بأن هذا التحسن سيكون مستداما،

-      قطاعات الطاقات املتجددة أصبح املالذ احلالي 
لإلستثمارات، وكونه أصبح احلقل املفضل للمستثمرين 
الكهروضوئية  خاصة  املتجددة،  الطاقات  محطات  يف 
متناميا  توجها  كونه  والبحرية،  البرية  الرياح  ومزارع 
من  يقرب  ما  مدى  فعلى  باإلستقرار،  ويتسم  بإضطراد 
املتجددة  الطاقات  قدرات  منت  املاضيني،  العقدين 
بشكل مطرد حتى أنها شكلت %70 من مجمل جميع 
رغم  إضافتها،  جرى  التى  اجلديدة  الطاقوية  القدرات 
عاصفة األسعار، حيث ُيسجل هبوطا متسارعا يف أسعار 

الكيلو واط ساعي بشكل مذهل، وهذا بقدر ما يشجع 
املتجددة،  الطاقات  يف  التوسع  من  املزيد  نحو  التوجه 
شبيهة  واالنتظار  التخوف  من  أجواء  يخلق  ما  بقدر 
بعاصفة أسعار النفط، إمنا بشكل عكسي، فال احد ينتظر 
عودة ارتفاع كلفة الطاقات املتجددة، إمنا البحث عن توقع 
أدنى مستوى لألسعار من ممكن أن يصله سعر الكيلو واط 
ساعي ويف أي وقت سيتحقق ذلك ؟!.. فهل نحن أمام 

»قانون مور« جديد ؟! أم أمام موت القانون ذاته ؟!

-      سيكون هناك تباطؤ يف تسليم مشاريع ومحطات 
الشمسية  الطاقة  وخصوصا  املتجددة،  الطاقات 
فيروس كوفيد19-  فيه  ما تسبب  الكهروضوئية، بحكم 
من إبطاء اإلنتاج الصيني من األلواح الشمسية، وإغالق 

العديد من املصانع واملناجم إغالقا تاما،

-      التوجه نحو بناء »منوذج مزيج الطاقة«،

يتوجب  واملؤسسات  والشركات  احلكومات        -
عليها بدًء من اللحظة ضمان هندسة املستقبل على ضوء 
»منوذج الطاقة اجلديد«، أي »منوذج مزيج الطاقة«، الذي 

ينبغي لنا االستمرار يف بنائه،

لكــن مـن النتائـج األكثر وضوحًا حاليا، جنـد :

-      ارتباط انكماش االقتصاديات بتقلص الطلب 
لسنة  االقتصادية  األزمة  فخالل  ككل،  الطاقة  على 
الطلب  خفض  يف  االقتصادي  الركود  تسبب   ،2008
على الطاقة يف الواليات املتحدة، مبا وّلد تخلفًا يف النمو 

مبا يكافئ العشر )10( سنوات،

بشكل جّلي،  الكهرباء  قطاع  األثر يف  بروز        -
لذلك يجري تركيز التحليالت على قطاع الكهرباء، مبا 
يحجب زاوية النظر الكلية على سيرورة األزمة وتأثيراتها 
الهيكلية املتداخلة على »بنية الطاقة« ككل. حقيقة كل 
الكهرباء،  إلى  حاجة  يف  االقتصادي  النشاط  أشكال 
بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك يكون أي تغّير يطرأ يف 

الطلب عليه ملحوظا،

الصناعة ككل، وستعاني  إيرادات  -      ستعاني 
معها صناعات الطاقات املتجددة أيًضا،

-      ال ينبغي أن نغفل بأن الدعم املرصود لقطاع 
 510 رصد   فقد جرى  بالهنّي،  ليس  األحفورية  الطاقة 
الطيران،  لقطاع  دوالر  مليار   123 منها  دوالر،  مليار 

املصنف بالقطاع األكثر تلويثا ..!!!

الستكشاف املزيد من مناطق الظل، والتعرف 
على نسبية املنظورات واألحكام واملعايير .. 

يتبع ...
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”النموذج العصري لألعمال التجارية“ لقطاع الطاقة

ما بعد جائحة كورونا .. عناصر مضللة 
لتوقعات مشهد الطاقة العالمي 

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
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ئيُس      َحسٌن ما فعَل الرَّ
حنَي أمَر بَفتِح ُجملٍة من 

حقيقاِت يف أْسباِب  التَّ
ي تعرَض لها  امَلهانِة التِّ

امُلواِطنوَن يف الَفترِة 
األخيرِة؛ والّتي َطبعتها 
يولِة  أزمٌة حاَدٌة يف السُّ
َس بَسبِبها الّناُس  ، تكدَّ

أماَم َمراكِز الَبريِد وأبواِب 
الُبنوِك ؛ ووصَل األمُر يف 
َكثيٍر من َمراكِز الَبريِد 

إلى حدِّ َتسقيِف  الّسحِب 
نَيا؛ َفلم  يف ُحدودِه الدُّ

َيتمّكْن العاِمُل الَبسيُط 
من َسحِب ُأجرِته 

هريِة دفعًة واِحدًة  الشَّ
على ِقّلِتها .

ي       ورغَم الَوضعّيِة التِّ
ا، رفَض  ُكّنا َنعيُشها يومّيً

َوزيُر الَبريِد وبعُض 
امَلسؤولنَي االعِتراَف 
بُوجوِد أزمٍة. وهَي 

ي ال  صريحاُت التِّ التَّ
تأخُذ بَعنِي االعِتباِر 

َوضعيَة امُلواطِننَي 
وُحقوِقهم؛ بل وَتدفُع يف 

َجانٍب منها إلى ُفقداِن 
ما َتبقى من ِثقٍة بنَي 

لطِة وامُلواِطننَي . كما  السُّ
ي أمَر  حقيُق الذِّ َيشمُل التَّ
ئيُس فوًرا الَكشَف  به الرَّ

عن أسباِب احَلرائِق 
ي الَتهَمت ِمساحاٍت  التِّ

َشاسعًة من الَغاباِت، 
ف َمحّطِة »فوكا«  وَتوقُّ

لَتحليِة ِمياه الَبحِر، 
وانِقطاِع املاِء والَكهرباِء 
عن أحياٍء بالَعاصمِة 

وُمدٍن ُكبَرى أخَرى َيومي 
عيِد األضَحى امُلبارِك 

دوَن إشعاٍر ُمسبٍق. وهي 
ُمارساٌت - كما َرأيَنا 
- ال َتضُع يف ُحسباِن 
الَقائِمنَي َعليها أيَّ 

اعتباٍر للُمواطِن؛ َسواٌء 
يف احَلاالِت الَعاديِة أو يف 

ي َيرتِفُع  امُلناسباِت التِّ
فيها االسِتهالُك بَشكٍل 

َكبيٍر.
      غيَر أّن االسِتحساُن 

ي َبدأَنا بِه هَذا الَكالَم  الذِّ
ال ُيِكن أن َيترّسَخ إاّل  إذا 

مّت الَكشُف عن أعضاِء 
حقيِق، وَتديِد  جَلاِن التَّ
ُمّدًة َزمنّيًة للِقياِم بإعداِد 

َتقاريَر ُتنَشر أماَم امَلأِل 
عبَر َندواٍت ُصحفّيٍة؛ 

َغيُر َغيُر ذلَك َسيبَقى 
األمُر فاِقًدا امِلصداِقيَة يف 

ظِل َتارِب اجَلزاِئرينّيَ 
حقيِق! مع جِلاِن التَّ

بلسان تويقر عبد العزيز
أعلن الوزير األول، عبد العزيز جراد، عن فتح حتقيق يف 
واليات  مبختلف  الهكتارات  من  اآلالف  طالت  التي  احلرائق 

الوطن.
“مت  قائًل:  القضية،  يف  أمس،  األول،  الوزير  وأوضح 
ضبط متورطني يف إشعال حرائق الغابات بباتنة، وقد تشاهدون 

اعترافاتهم قريًبا”.
من  السيولة  نقص  يف  حتقيق  فتح  عن  جراد،  أعلن  كما 
حركة  يف  خلل  وقوع  عن  كاشًفا  البريد،  ومكاتب  البنوك 
السيولة مبكاتب البريد، وأّنه هناك من حاول منع دخول وخروج 

السيولة من املكاتب.
وبعد  أّنه  ذاته،  السياق  يف  األول،  الوزير  وأضاف 
التحقيق، مت اكتشاف نوع من املؤامرة خللق ندرة يف السيولة، 

معقًبا: “اكتشفنا وجود نية سيئة وخبيثة خللق البلبلة”.

خ.د

َجـــدوى 
الّتحِقيــق

تسجيل 8 وفيات خالل 24 ساعة

515 إصابـًة َجِديــــدَة 
بُكورونا أحَصتها الجزاِئُر أمٍس

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

حيث كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، 
عن تسجيل 515 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 31465 شخصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خلل آخر 24 ساعة وفاة 8 مرضى بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 1231 حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 431 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 
بني املصابني بالوباء إلى 21419 حالة.

خ.د

قال إن هناك نية سيئة خللق البلبلة، جراد:

ستشاهـدون قريًبــا اعترافـات المتورطين في الحرائـق

الطارف

الَحرائُق َتلتِهُم 288 
هكتاًرا خالَل يوَميِن

الطارف عن حصيلة حرائق  لوالية  املدنية  للحماية  كشفت 
الطارف  لوالية  املدنية  احلماية  وحدات  لتدخلت  الغابات 
حيث  املاضيني،  اليومني  مدار  على  املتحرك،  بالرتل  واملدعمة 
سجلت 25 تدخل مست 13 بلدية وأسفرت عن خسائر قدرت 
بنحو 288 هكتارا من األحراش وو األعشاب اجلافة،  ونحو 377 

صندوق نحل،  675 شجرة مثمرة،  ونحو 1680 حزمة تنب.

 ف. سليم

يواجه تهما عديدة

 الَجزائُر َتستِلُم المساِعَد األّوَل الُمتقاِعَد قرميط بونويرة
 تسلمت اجلزائر املساعد األول املتقاعد قرميط بونويرة من السلطات التركية، بالتنسيق مع مصالح األمن، حيث 

سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري اليوم.
 كشفت مديرية األمن الوطني، أمس يف بيان لها، عن استلم املساعد األول املتقاعد قرميط بونويرة الفار من 
اجلزائر، موضحة بأن أمر التوقيف صدر من رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع الوطني. 
وجرى تسليم واستلم املعني بالتنسيق بني مصالح األمن الوطني ومصالح األمن التركية يوم اخلميس املاضي. وهذا، 

وسيمثل قرميط بونويرة أمام قاضي التحقيق العسكري اليوم.
وأكدت التحقيقات األمنية أن املتهم استغل منصبه يف تكوين ثروات وأموال وامتلك عقارات داخل وخارج 

الوطن، كما كان بونويرة على تواصل مع عسكريني متقاعدين موجودين باخلارج.
ويواجه املعني تهما ثقيلة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.

أحمد بوكليوة

اخلارجية اجلزائرية:

 منُع الَجزائرييَن ُدخوَل االتحاِد األوَروبّي دوَن أثٍر َعمليٍّ
 ردت وزارة الشؤون اخلارجية على القائمة األخيرة احملدثة للدول التي يسمح ملواطنيها بدخول إقليم اإلحتاد 

األوروبي والتي تستثني اجلزائر.
وأعربت الوزارة، يف بيان لها صدر أمس األحد، عن تفاجئها أمام هذا اإلجراء الذي ال يحدث أي أثر عملي، 
نظًرا ألن اجلزائر سبق وأن قررت إبقاء حدودها مغلقة يف إطار التزامها الصارم مببدأ حماية مواطنيها من حاالت 

العدوى املستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس يف اجلزائر.
وذكرت الوزارة بالوسائل الضخمة واجلهود اجلبارة التي تبذلها الدولة، والتي ال نظير لها على مستوى كثير 
من الدول، حيث مت تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما ال يقل عن أضعاف عدد حاالت اإلصابة املسجلة يف 

اجلزائر.
خالد دحماني

سيدي بلعباس

َثالثينيٌّ َيقتُل امرأًة ثانَي أّياِم الِعيد
 اهتزت بلدية بلعربي، خلل اليوم الثاني من عيد األضحى املبارك، على وقع جرمية قتل شنعاء راحت ضحيتها 
امرأة تبلغ من العمر حوالي 60 سنة بعد أن طعنها شاب تاركا إياها تسبح يف بركة من الدماء، قبل توقيفه بسرعة من 

قبل مصالح الدرك الوطني. 
تعود تفاصيل احلادثة املروعة إلى ليلة أول أمس، عندما توجه شاب نحو املرأة ببلدية بلعربي البعيدة عن مقر 
والية سيدي بلعباس بنحو 6 كلم، حيث أقدم اجلاني البالغ من العمر 37 سنة على طعن الضحية البالغة من العمر 
الطبية  االستعجاالت  مصلحة  نحو  السرعة  على جناح  الضحية  املدنية  احلماية  مصالح  نقلت  وعليه،  سنة.    60
جناح  وعلى  الدم،  من  كبيرة  كمية  بسبب ضياعها  األخيرة  أنفاسها  لفظت  القادر حساني، حيث  عبد  مبستشفى 

السرعة أوقفت مصالح الدرك الوطني اجلاني الذي يخضع للتحقيق قبل مثوله أمام العدالة.
ولإلشارة، وحسب مصدرنا، فإنه من أسباب وقوع هذه اجلرمية هو وفاة ابن الضحية منذ سنوات ما أثر عليها 
بشكل سلبي وجعلها تراقب هذا الشاب الذي كان - حسب اعتقادها - شبيها بابنها الراحل، وهو األمر الذي أزعج 

اجلاني كثيرا وجعله يرتكب اجلرمية يف حق العجوز يف انتظار ما سيكشف عنه التحقيق.

 رفيق.ف
آخر عضو من مجموعة 22 التاريخية

َبعجي يزوُر الُمجاهـَد عثمـان بلـوزداد
زار، أمس، األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي املجاهد عثمان بلوزداد، 

لتهنئته بعيد األضحى املبارك واالطمئنان على صحته.
وأعرب األمني العام للحزب عن فخره بزيارة شخصية ثورية من مقام عمي عثمان، مؤكدا أن 
نضال مجموعة 22، وقادة احلركة الوطنية يظل هو األساس الذي يهتدي به أبناء جبهة التحرير، 
الثرية  جتاربهم  من  للستفادة  املجاهدين  باقي  وعن  عثمان  عن  الزيارات  تنقطع  ال  بأن  متعهدا 

وتوجيهاتهم السديدة.
وعبر املجاهد بلوزداد العضو الوحيد من مجموعة 22 التاريخية من بقي على قيد احلياة عن 
تأثره بهذه الزيارة، وهي األولى التي يتلقاها من أمني عام لألفلن، متمنيا له كل التوفيق والسداد 

يف مهامه.
أحمد بوكليوة



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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