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فــي َنقــِد الَعقــِل الَجزائــريِّ 
وَحــركِة  األفَكـــــار!

وأكيد سيرى  القراء،  العنوان غريبا ومثيرا لتساؤالت كثيرة من جانب   قد يبدو هذا 
السياسية  أوضاعنا  النقاش حول  فيه بعضهم داال من غير مدلول، ففي ظل تصاعد 

والثقافية  االجتماعية  وبنياتنا  واالقتصادية 
والهوياتية التي تشهدها بالدنا حاليا، وباألخص 
بعد َحراك 22 فيفري 2019، ويف ضوء التحوالت 
التي يشهدها مجتمعنا، يحتد هذا النقاش أكثر 
كعنصر محدد لبنية التفكير السائد يف املجتمع، 
وتناقضها  وتضاربها  األفكار  الختالف  كمؤشر  أو 
االجتماعي  الوعي  درجة  اختالف  مع  أحيانا، 
حسب  اجَلمعي،  بالعقل  يسمى  ما  أو  كذلك، 

الفيلسوف األملاني » هيجل ».. !

05
قسنطينة 

وضــُع حـٍد لَنشاِط 
َشـــركِة َتــوزيـِع 
أدويــٍة َوهمّيـــٍة!

06
تيسمسيلت 

ِمنــحُة التَّعـويـِض 
ُتِثير اسِتياَء َسائِقي 
َسّيــاراِت األجـرِة!

08
أدرار

أزَمـُة َعطـٍش َحـادٌة 
فــي ْقَصر »ُموالْي 
َعبــد الـَواحــد«! 

02
اجَلزاِئـر ستكوُن  إّن  قـاَل 

الّتـي  وِل  الـدَّ أواِئل  مـن 
قـاح اللِّ علـى  َستحُصـل 

بــن ُبــوزيـــد: 
70 % من الُمواطنيَن  
لِقيـح! سيخَضُعــوَن للتَّ
 أّكد وزير الصحة والسكان وإصالح 

املستشفيات، عبد الرحمان بن 
بوزيد، أن اجلزائر ستكون من 

الدول األوائل التي ستستفيد من 
اللقاح ضد وباء »كوفيد 19« فور 

إنتاجه وتسويقه.

َقـريُة الغنـاِمـي بالـَواِدي.. حياٌة َمشلولٌة وَضياٌع أِكيـٌد!َقـريُة الغنـاِمـي بالـَواِدي.. حياٌة َمشلولٌة وَضياٌع أِكيـٌد!
 ال أثر للحياة يف قرية لقبها قاطنوها بالقرية املنسية، إحدى أكبر مناطق الظل بوالية الوادي؛ فبقرية الغنامي احلدودية املجاورة لتونس الشقيقة تئن 
أزيد من 3 آالف نسمة يف صمت، ال ماء وال كهرباء، عزلة خانقة، صحة مريضة، وقطاعات مشلولة. أما سكانها، فيترقبون ساعة الفرج ويأملون يف التفاتة 

رئيس اجلمهورية إلنقاذهم من شبح الضياع.

ياع09 ُسكاُنها يرُجوَن َتدّخَل الّرئيِس تبون النِتشالِهم من الضَّ

يرفُة اإلسالميُة َتدخُل الُبنوَك اجَلزاِئريَة مطلَع أوت اجَلاِري »الصَّ

برقان:برقان: احُلكوَمة قّرَرت َتريَب امُلرابحِة احُلكوَمة قّرَرت َتريَب امُلرابحِة 
ـًّا! ـًّا!وَلـم َتعتِمـد امَلنظومـَة اإلسالِمّيـَة ُكلي وَلـم َتعتِمـد امَلنظومـَة اإلسالِمّيـَة ُكلي
سـّراي: سـّراي: َلن َتكوَن لَدينا بنـوٌك إسالِمّيـٌة َلن َتكوَن لَدينا بنـوٌك إسالِمّيـٌة 
نمـويُّ بل سَتكـوُن ِتارّيـًة!  نمـويُّ بل سَتكـوُن ِتارّيـًة! مَبعنـاها التَّ مَبعنـاها التَّ
حِجيمــي:حِجيمــي: َينَبغـي َتعيـنُي َهيئـٍة ُمؤهــَلٍة  َينَبغـي َتعيـنُي َهيئـٍة ُمؤهــَلٍة 

إلعَطاِء رأيٍّ َشرعيٍّ يف امُلنتجاِت الَبنكّيِة! إلعَطاِء رأيٍّ َشرعيٍّ يف امُلنتجاِت الَبنكّيِة! 

َجــرى  َجــرى   نــاَصـــر:نــاَصـــر: 
علــــى  علــــى التركيـُز  التركيـُز 
عوَض  عوَض امُلراَبحِة  امُلراَبحِة 
نظـــاٍم  نظـــاٍم اعِتـماِد  اعِتـماِد 

امَلالّيِة  عاُمالِت  امَلالّيِة للتَّ عاُمالِت  للتَّ
اإلسالِمّيـــــــِة. اإلسالِمّيـــــــِة. 
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َسـراُب الُمراَبحـة َسـراُب الُمراَبحـة 
وُشبـَهـة الـِربا !وُشبـَهـة الـِربا !

د. عـــز الديــن مـعــــــزة 	أقــــالم15
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قال إن الجزائر من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح

بن بوزيد: 70 % من الُمواطنيَن 
لِقيح سيخَضُعوَن  للتَّ

أحمد بوكليوة

تصريح  أمس،  يف  ذلك،   وجاء 
أدلى به لإلذاعية الوطنية،  حيث قال: 
وعالقات  اتصاالت  لها  اجلزائر  »إن 
عبر  املجال  هذا  يف  يحدث  ما  بكل 
أنه  مضيفا  العالم«،   مخابر  جميع 
سفراء  مع  املقبل  األسبوع  سيجتمع 
املتحدة  والواليات  وروسيا  الصني 
وبريطانيا للحديث عن موضوع اللقاح،  
قائال: »إن توفير اللقاح أضحى مسألة 
هذا  يف  لكون األبحاث  فقط،   وقت 
املجال تتقدم بشكل كبير،  وأنه يجب 
الصبر النتظار النتائج النهائية وسالمة 
ضرورة  على  مشددا  اللقاحات«،  
التعايش مع الفيروس التاجي واحترام 
التدابير الوقائية والتباعد االجتماعي. 
مخابر  هناك  أن  بوزيد  بن  وكشف 
أخرى بلغت مراحل متقدمة يف إنتاج 
اللقاح،  منها مخابر صينية وبريطانية 
أن  إلى  مشيرا  وروسية،   وأميركية 
مجال  يف  متقدمة  أخرى  مخابر  هناك 
اكتشاف اللقاح،  أغلبها من الصني،  
ووهان  بكني،   يف  سيدوفارم  وهي 
الثالثة  املرحلة  إلى  دخال  واللذان 
مخبر  إلى  إضافة  اللقاح،   إنتاج  من 

اللذين  بيولوجيك  وكانسيلو  سينوفاك 
اللقاح  تقدما أيضا يف مجال اكتشاف 
وجتريبه،  كاشفا عن اجتماع واتصال 
آخر مع مركز جامعة أوكسفورد املسمى 
إجنليزي  مخبر  وهو  زينيكا،   أسترا 
سويدي،  قدم ممثلوه نتائج بحوثهم يف 

مجال توفير لقاح كورونا. 
وبخصوص أولوية تعاطي اللقاح،  
أوضح املتحدث أن عمال قطاع الصحة 
أمراض  يعانون  الذي  واألشخاص 
تلقيه،   يف  باألولوية  سيحظون  مزمنة 
مبكرا  مازال  الوقت  أن  إلى  مشيرا 

للحديث عن استخدام اللقاح،  الفتا 
التي  الوحيدة  الدولة  أن  إلى  االنتباه 
دخلت املرحلة الثالثة يف جتارب اللقاح 
 70 مابني  أن  موضحا  روسيا،   هي 
سيخضعون  املواطنني  من  باملائة  و75 
بصدد  العلمي  املجلس  وأن  للقاح،  
اللقاح  كمية  لتحديد  دراسة  إعداد 
والفئات  استيرادها الحقا  سيتم  التي 
أن  مضيفا  باألولوية،   ستحظى  التي 
اللقاح لن يكون إلزاميا على املواطنني،  
حيث سيتم احترام حرية األشخاص. 

خالل لقاء جمعه بالّسفير األمريكي
َبن زّيان يدُعو لَدعِم الَجامعاِت الَجزائرّيِة بالتَّجرَبِة األْمريكّيِة

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  عبد الباقي بن زيان،  سفير أمريكا باجلزائر »جون ديروشيه« للتعاون على 
مستوى بني اجلامعات اجلزائرية واجلامعات األمريكية،  من أجل االستفادة من جتارب اجلامعات األمريكية يف ميدان 
التمهني والتشغيل. استقبل،  أمس،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  عبد الباقي بن زيان،  سفير الواليات 
املتحدة األمريكية باجلزائر »جون ديروشيه«،  مبقر الوزارة،  حيث تطرق الطرفان يف بداية اللقاء إلى الوضعية الوبائية 
الراهنة وكيفية التعامل معها.   وعرض بن زيان البروتوكول الصحي،  الذي أعده القطاع من أجل مواجهة اجلائحة،  
الختتام السنة اجلامعية احلالية وحتضير دخول املوسم اجلامعي املقبل.  وشملت احملادثات بني الطرفني عددا من مسائل 
التعليم العالي والبحث العلمي،  ومن بينها برنامج »فول برايت« للتكوين،  وأيضا إمكانات تطوير التعاون وتوسيع آفاقه 
يف التكوين والبحث وحركية الباحثني يف البلدين وتشجيعها ،  من أجل التقارب واكتساب اخلبرات والتجارب امليدانية 
والعملية.واتفق الطرفان كذلك على تنويع التعاون ليشمل العديد من التخصصات األخرى.               أحمد بوكليوة

تسجيل 3324 تدخل للحماية في غضون يوم واحد
الَحرائُق ُتتِلُف 1000 هكتاٍر من 

الِمَساحاِت الَغابّيِة
نفذته وحدات  تدخال   3324 املدنية  للحماية  العامة  املديرية  سجلت 
احلماية املدنية يف عــدة مناطق من الوطن. شملت هذه التدخالت مختلف 
مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية،  سواء املتعلقة بحوادث املرور واحلوادث 
التحسيس  عمليات  وكذا  احلرائق  وإخمــاد  الصحي  واإلجالء  املنزلية 
العامة  املديرية  أمس،   كشفت،   كورونا.  فيروس  يخص  فيما  والتطهير 
للحماية املدنية يف بيان لها عن تسجيل 3324 عملية تدخل خالل الفترة 
الوطن،   من  مناطق  عدة  نفذتها يف   2020 أوت  و03   02 بني  ما  املمتدة 
املتعلقة  سواء  املدنية  احلمايـة  أنشطة  مجاالت  مختلف  شملت  حيث 
احلرائق  إخمــاد  الصحي،   اإلجالء  املنزلية،   احلوادث  املرور  بحوادث 
واألجهزة األمنية،  وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس 
عملية   52 بـ  املاضية،   ساعة   24 احلماية،  خالل  رجال  وقام  كورونا. 
حتسيسية يف إطار مكافحة وباء كورونا عبر 11 واليات شملت 37 بلدية عبر 
احترام  وتذكيرهم بضرورة  املواطنني  الوطني،  حيت مت حث  التراب  كافة 
قواعد احلجر الصحي وكذا التباعد االجتماعي،  باإلضافة إلى القيام بـ 61 
عملية تعقيم عبر 12 والية شملت 28 بلدية. هذا،  وخصصت املديرية 
مبختلف  مدنية  حماية  عون   211 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة 
الرتب،  58 سيارة إسعاف و31 شاحنة،  باإلضافة إلى تخصيص أجهزة 
اجلزائر  من:  بكل  الصحي  للحجر  موجها  إلقامة  محل   27 لتغطية  أمنية 
،  بسكرة ،  إليزي مستغامن،  تيزي وزو،  بومرداس ،  سطيف،  قاملة،  

قسنطينة ،  عني الدفلى،  عنابة وسكيكدة.
ونفذت املصالح ذاتها ،  خالل الفترة نفسها،  182 تدخال إثر تسجيلها 
 03 وفاة  احلوادث  هذه  وخلفت  واليات.  عدة  عبر  املرور  حوادث  عدة 
أشخاص وإصابة 206 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة اخلطورة. وعليه،  
املستشفيات  إلى  حتويلهم  قبل  احلوادث  مكان  يف  اجلرحى  إسعاف  جرى 
احمللية. ُيذكر أن أثقل حصيلة سجلت بوالية البليدة بوفاة شخص وإصابة 

12 آخرين مع تسجيل 05 تدخالت. 
وبخصوص احلرائق،  أخمد جهاز مكافحة حرائق الغابات واحملاصيل 
الزراعية 92 حريقا،  منها 59 حريق غابات،  09 حرائق نشبت باألدغال،  
16 حريقا نشبت يف األحراش ،  و08 حرائق نشبت يف محاصيل زراعية 
من  هكتارا  و90    ، الغابية  املساحات  من  هكتارا   396 تلف  إلى  أدت 
األدغال ،  792 هكتارا من األحراش وكذا 635 حزمة تنب 2903 وشجرة 

مثمرة و1659 نخلة.
أحمد بوكليوة

حّذر من مغّبة عدم َتحري المصداقية 
واجُعوط يدعو التَّالميَذ الستَقاِء الَمعلومِة 

من َموقِع الِوزاَرة  
تداولها  مت  ادعاءات  لها،   بيان  يف  أمس،   التربية،   وزارة   كذبت 
شهادة  بامتحان  متعلقة  قرارات  بشأن  االجتماعي،   التواصل  مواقع  عبر 
البكالوريا 2019/2020. أفاد البيان بأن وزارة التربية تفند بصفة قطعية كل 
املعلومات التي ال أساس لها من الصحة،  والتي تهدف إلى تغليط الرأي 
احلساسة  الفترة  هذه  خالل  التالميذ  واستقرار  نفسية  على  والتأثير  العام 
املرتبطة بتحضير االمتحان،  والتي تتطلب كثيرا من الطمأنينة واالستعداد 
للتحلي  اجلميع  دعت  الوزارة  أن  ذاته  املصدر  ويضيف  واملرافقة.  والتركيز 
باليقظة وتقصي املعلومة من مصدرها الرسمي،  من خالل االطالع الدوري 
التواصل  مواقع  على  الرسمية  وصفحاتها  اإللكتروني،   الوزارة  موقع  على 
على  والقدرة  باليقظة  التالميذ  حتلي  ضرورة  على  مشددة  االجتماعي،  
لوزارة  الرسمية  القنوات  التي تصلهم خارج  املعلومات  فيها يخص  التمييز 

التربية.
محمدد رضوان

عبر ثالث رحالت 
َتغييُر َمواعيِد إجالِء الَجزاِئرييَن الَعالقيَن في ُتركيا

سابقا  عنها  املعلن  الرحالت  مواعيد  أن  بأنقرة  اجلزائر  سفارة  أعلنت 
واملتعلقة بإجالء اجلزائريني العالقني بتركيا قد تغيرت.

الفايسبوك  على  بأنقرة يف صفحتها  اجلزائر  أمس،  سفارة   كشفت،  
أن الرحلة األولى ستكون يوم اجلمعة 7 أوت 2020 يف الساعة 17:35،  
 8 السبت  يوم  الثانية  الرحلة  برمجة  مت  أوت،  حيث   05 األربعاء  عوض 
أوت 2020 يف الساعة 17:35 عوض اخلميس 06 أوت،  والرحلة الثالثة 

ستنطلق يوم األحد 9 أوت يف الساعة 19:45.
أحمد بوكليوة

 أكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات،  عبد الرحمان بن بوزيد،  أن الجزائر ستكون من الدول األوائل التي 
ستستفيد من اللقاح ضد وباء كورونا فور إنتاجه وتسويقه.

قال إن التلقيح وحده سيقلص بؤرة الوباء،  درار: 
َمعهُد باسُتور َسيعتِمُد دفتَر ُشروٍط لَضبِط َنجاعِة اللِّقاِح

باستور،   ملعهد  العام  املدير  كشف 
الدكتور فوزي درار،  أن اللقاح سيكون 
يقلص  أن  ميكن  الذي  الوحيد  احلل 
من بؤرة وباء فيروس كورونا،  موضحا 
على  سيعتمد  باستور  معهد  أن  أيضا 
جناعة  مدى  ملعرفة  معني  شروط  دفتر 
املكتسبة  املناعة  اللقاح،  ومدى نسبة 
املؤشرات  هذه  كل  وأن  استعماله  بعد 
الختيار  الشروط  دفتر  يف  تدون  سوف 
اللقاح األجنع،  كما أشار إلى أنه يجب 
األخذ بعني االعتبار هل هذه اللقاحات 
ستنتج بنسبة كافية.   وأكد درار ،  يف 
يوم  الوطنية  لإلذاعة  به  أدلى  تصريح 
أمس اإلثنني،  أن معهد باستور اجلزائر 
مع  التعامل  ناحية  قدمية من  تقاليد  له 

اعتبره  الذي  للتلقيح،   املنتجة  املخابر 
هذه  إلنهاء  والكفيلة  الوقائية  باألداة 
اإلنسانية،   منها  تعاني  التي  احملنة،  
حيث قال: »ليكن يف علمكم أن معهد 
البرنامج  على  يشرف  الذي  هو  باستور 
الوطني للتلقيح يف كل سنة،  فاجلزائر 
كانت من البلدان األوائل التي اقتنت 
 »1 إن   1 »إتش  العاملي  الوباء  لقاحات 
سنة 2009 ،  وكان معهد باستور هو 

من لعب الدور الفعال. 
تبادل  هناك  أن  املتحدث  وأضاف 
واملخابر  باستور  معهد  بني  معريف 
معرفة  حيث  من  األخرى  األساسية 
التي  اجلرعة  ونسبة  التلقيح،   وترتيب 
الترتيبات  هذه  كل  حقنها،   يجب 

باللقاح،   للمتاجرة  التسريح  بعد  ستتم 
يف  األخير  املنعرج  سيكون  والذي 

استعمال هذا التلقيح. 
ستقوم  ما  إذا  حول  سؤال  ويف 
اللقاح،   جناعة  حول  بتجارب  اجلزائر 
أنه  باستور  ملعهد  العام  املدير  كشف 
حيث  جتارب،   أية  هناك  تكون  لن 
الرئيسة،   املخابر  نتائج  على  سيعتمد 
املعروفة  املخابر  أنه ليس جميع  كاشفا 
ضد  لقاح  إليجاد  تشتغل  التي  هي 
تعمل  التي  فاملخابر  »كوفيد19-«،  
ستشكل  التي  هي  اللقاح  صنع  على 
محور دوران عليها ومعهد باستور يتابع 

يوميا آخر املستجدات. 
صفية نسناس



عّمــــار قــــردود

للبنك  رّخص  اجلزائر  »بنك  أن  البيان  وأوضح 
ترخيص،  على  يحصل  بنك  كأول  اجلزائري،  الوطني 
بتسويق منتجات مصرفية خاصة بالصرافة اإلسالمية، 
األمر  السوق«.ويتعلق  يف  منتجات جديدة  تسعة  بطرح 
اإلسالمي«،  »الصك  بحساب   - البيان  حسب   -
االدخار  و«حساب  اإلسالمي«  اجلاري  و«احلساب 
الشباب«  اإلسالمي  االدخار  و«حساب  اإلسالمي« 
و«املرابحة  املقّيد«  غير  اإلسالمي  االستثمار  و«حساب 
للسيارات  و«املرابحة  للتجهيز«  و«املرابحة  للعقارية« 

واإلجارة«.
هذه  أن  إلى  بيانه،  ختام  يف  اجلزائر،   بنك  وأشار 
املنتجات اجلديدة، التي سيتم طرحها يف األسواق اعتباًرا 
من األسبوع املقبل، »من شأنها أن تتيح للزبائن اخلواص 

واملتعاملني االقتصاديني منتجات مصرفية جديدة«.
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مسؤول  برقان  املولى  عبد  أكد 
سابق ببنك »البركة«،  وهو بحريني، 
أن  الوطن«،   لــ«أخبار  تصريح  يف 
عقبات  تواجه  اإلسالمية  الصيرفة 
حالت دون انتشارها على النحو املرجو 
تأسيس  منذ  وذلك  اجلزائر،   منها يف 
أول بنك إسالمي باجلزائر والذي كان 

بنك البركة، سنة 1990«.
إلى  ذلك  أسباب  برقان  وأرجع 
يرسم  وتنظيمي  تشريعي  نظام  غياب 
الصيرفة اإلسالمية يف اجلزائر،  معالم 
اجلزائريني  معظم  أن  من  بالرغم 
التجارية  البنوك  من  ريبة  يتوجسون 
قواعد  على  مبنية  ألنها  احلالية، 
السياق  تختلف عن  مؤسسية  ومبادئ 
اجلزائريني  أن  السيما  اإلسالمي، 
السبب  لهذا  بالربا،  التعامل  يخشون 
البنوك على نطاق واسع  لم تقبل هذه 
أموالهم  يكتنزون  وراحوا  ِقبلهم  من 

خارج القنوات الرسمية.
»واستمرت  يقول:  برقان  وأضاف 
املؤسسات  إلى  امللحة  احلاجة 
واخلدمات  احللول  تقدم  التي  املالية 
الشريعة  أنظمة  مع  املتوافقة  املصرفية 
احلكومة  سماح  حتى  اإلسالمية،  
أو  إسالمية  مصارف  بإنشاء  اجلزائرية 
بالدخول  اإلسالمية  للصيرفة  السماح 
غرة  من  اعتباًرا  اجلزائرية،  البنوك  إلى 
أوت اجلاري ورغم أن القرار جاء متأخًرا 
إال أن إقراره أفضل من عدمه على كل 

حال«.
الصيرفة  »قواعد  بأن  برقان  وأفاد 
التعامل  قواعد  على  ترتكز  اإلسالمية 
املالي اإلسالمية واملستمدة من أحكام 
سبيل  فعلى  اإلسالمية؛  الشريعة 
قاطع  وبشكل  اإلسالم  يحرم  املثال: 
عليه  يطلق  ما  وهو  بالفائدة  التعامل 
أن  هو  هنا  اإلسالم  ومنطق  )الربا(، 
املال ال يجب اعتباره كسلعة يتربح من 
خاللها وإمنا هو وسيلة للربح من خالل 
املختلفة،   أو تقدمي اخلدمات  استثماره 

واحلصول على املقابل املالي نظير تقدمي 
اخلدمة، لذا فاملال وسيلة للربح وليس 

سلعة جالبة للربح«.
وأوضح برقان أن »البنوك اإلسالمية 
اجلزائر كما هي  مطلبًا شعبيًا يف  تظل 
اإلسالم  منهج  لتطبيق  شرعي  مطلب 
لذلك  الواقع،  أرض  على  االقتصادي 
فإن دعمها وفتح الطريق أمامها واجب 
حرصًا  أحد  عنه  يتخلى  أن  ينبغي  ال 
ثم  أواًل،  اإلسالم  تعاليم  تطبيق  على 
املودعني  مصالح  حتقيق  على  حرصًا 
ودائع  على  واحلفاظ  واملستثمرين 
الضياع  الدخل من  الفقراء ومحدودي 
الكوارث  جلبت  ربوية  مضاربات  يف 
للبنوك، مضيفا: »وأمتنى أن تكون عند 
حسن ظن املخلصني للفكر االقتصادي 
معها،  املتعاملني  وجماهير  اإلسالمي 
متميز  منهج  بتطبيق  معنية  فهي 
طموحاتنا  حتقيق  على  وقادر  وصادق 
االقتصادية وتنقية معامالتنا وأنشطتنا 
االقتصادية من كل ما يخالف شرع اهلل 
واجتماعيًا  اقتصاديًا  بنا  الضرر  ويلحق 

وأخالقيًا«.
»احلكومة  أن  إلى  برقان  وأشار 
اجتهت للتعامالت اإلسالمية مع كثير 
لم  فهي  والقيود،  االحتياطات  من 
تفتح لها الباب على مصراعيه وقررت 
وليس  للمرابحة  التدريجي  التجريب 
اإلسالمي  النظام  منظومة  كل  اعتماد 
عن  املسؤولني  أن  يؤكد  وهذا  املالي، 
عقلية  لهم  اجلزائر  يف  القرار  صنع 
إلى  االستقالل  منذ  فهم  محافظة، 
مما جعل  من كل جديد  يخافون  اليوم 
يحدث  محافظا،  اجلزائري  االقتصاد 
ذلك على الرغم من كون اجلزائر تتوفر 
مجال  يف  قوية  ونخب  كفاءات  على 
املالية أبانت عن كعب عال يف السوق 

الدولية«.

راء   الُمرابَحة بيٌع بثمِن الشِّ
 وحول الفرق بني الربا املعتمد يف 

البنوك التقليدية واملرابحة املنتهجة من 
طرف البنوك اإلسالمية، يقول برقان: 
الشراء  بثمن  بيع  عملية  »املرابحة هي 
معروف  الربح  هامش  إليه  مضاف 
 ( والبائع  املشتري  بني  عليه  ومتفق 
للمرابحة  وميكن   .) معلوم  بربح  البيع 
جتارية  شكلني: عملية  تكتسي  أن 
مباشرة ما بني بائع ومشتري أو عملية 
األخير  املشتري  بني  ما  ثالثية  جتارية 
)مقدم طلب الشراء( وبائع أول )املورد( 

وبائع وسيط )منفذ طلب الشراء(. 
األخيرة  بالصيغة  األخذ  مت  وقد 
املصرفية  العمليات  يف  هذه 
بصفته  البنك  يتدخل  اإلسالمية.  
وكبائع  للمورد  بالنسبة  األول  املشتري 
بالشراء  للمشتري مقدم األمر  بالنسبة 
السلع  البنك  يشتري  )العميل(.  
نقًدا أو ألجل ويبيعها نقًدا أو بتمويل 
لعميله مضاف إليه هامش الربح املتفق 

عليه ما بني الطرفني. 
واملرابحة هي صيغة متويلية تسمح 
للبنوك اإلسالمية بتمويل وفًقا ملبادئها، 
االستغاللية  االحتياجات  سواء 
لعمالئها )مخزونات- مواد - املنتجات 

الوسيطة( أو استثماراتهم.
أما الربا، فهو من املعلوم شرعا أنه 
َيأُْكُلوَن  }الَِّذيَن  تعالى  قوله  يف  محرم، 
الَِّذي  َيُقوُم  َكَما  إاِلَّ  َيُقوُموَن  اَل  يَْطاُن ِمَن امْلَسِّ َذلَِك ِبَأنَُّهْم الرَِّبا  ُطُه الشَّ َيَتَخبَّ
ُ الَْبيَْع  َا الَْبيُْع ِمثُْل الرَِّبا َوأََحلَّ اهللَّ َقالُوا إمِنَّ
اإلسالم  حيث يحرم  الرَِّبا{،  َم  َوَحرَّ
وبشكل قاطع التعامل بالفائدة وهو ما 
اإلسالم  ومنطق  )الربا(،  عليه  يطلق 
هنا هو أن املال ال يجب اعتباره كسلعة 
يتربح من خاللها وإمنا هو وسيلة للربح 
من خالل استثماره أو تقدمي اخلدمات 
املالي  املقابل  على  واحلصول  املختلفة 
وسيلة  فاملال  لذا  اخلدمة،  تقدمي  نظير 

للربح وليس سلعة جالبة للربح.«
ع.ق

يرفُة اإلسالميُة َتدخُل الُبنوَك الَجزاِئريَة مطلَع أوت الَجاِري  »الصَّ

َسراُب الُمرابَحِة وُشبهُة الّربا!

عبد المولى برقان مسؤول سابق في بنك »البركة«:
الُحكوَمة قّرَرت َتجريَب الُمرابحِة وَلم َتعتِمد الَمنظومَة اإلسالِمّيَة 

الخبير االقتصادي والمالي الدولي.. عبد المالك سراي:
َلن َتكوَن لَدينا بنوٌك إسالِمّيٌة بَمعناها 

التَّنمويُّ بل سَتكوُن ِتجارّيًة! 
تصريح  يف  سراي،  املالك  عبد  الدولي  واملالي  االقتصادي  اخلبير   يقول 
لــ«أخبار الوطن«، إن رجال األعمال والشركات التي تعمل ضمن القطاع املنظم 
املعالم  واضحة  طريق  خارطة  اعتماد  يف  باإلسراع  احلكومة  سنوات  منذ  ُتطالب 
والتنافس  الفرص  تكافؤ  مبدأ  إلحالل  السوداء  السوق  من  السيولة  المتصاص 
االقتصاد  نخر  الذي  املالي،  الفساد  على  والقضاء  القطاعات  كافة  بني  العادل 
الصيرفة  نحو  املركزي  البنك  اجته  حيث  املاضيني،  العقدين  خالل  الوطني 
اإلسالمية العام املاضي يف محاولة ملواجهة األزمات املالية التي تعاني منها البالد 
بعجزها عن  احلكومة  إقرار  بعد  املوازي، خاصة  لالقتصاد  الكبير  احلجم  بسبب 
اختالل  ملعاجلة  النقود  طباعة  إلى  وجلوئها  الصعبة  العملة  احتياطات  تبخر  كبح 
البنوك  أمام  اإلسالمية  املنتجات  تداول  شبابيك  فتح  مت  كما  املالية.  التوازنات 
وأضاف  الرسمية«.  اجلريدة  التمويل يف  لهذا  املنظمة  القواعد  بعد صدور  احمللية 
سراي أن البنك املركزي أكد مراًرا على أن التمويل اإلسالمي سوف يتيح للبنوك 
البالد، تكييف  املالية يف  السوق  املائة من  87 يف  التي تسيطر على  العمومية،  
وأفاد  املوازية«.  السوق  يف  املوجودة  األموال  المتصاص  املجال  هذا  يف  عروضها 
سراي بأن »الصيرفة اإلسالمية ستفتح الباب أمام املرابحة،  وهذه إحدى أنواع 
التعامالت اإلسالمية والتي تعني البنوك اإلسالمية ومؤسسات التأمني والصكوك 
والشركات االستثمارية اإلسالمية وتنمية األوقاف وإنشاء مؤسسة الزكاة إلى غير 
ذلك. وعليه، فإن القانون اجلديد سيذهب يف اجتاه تقليد جتربة النموذج البنكي يف 
دول اخلليج والتي تعتمد اقتصادات إسالمية جتارية أكثر منها صناعية أو فالحية، 
فال مناخ لدى تلك الدول وال أراٍض تستغل للفالحة. وهو ما يعني أنه لن تكون 
ال  وهذا  جتارية،  ستكون  بل  واالجتماعي  التنموي  مبعناها  إسالمية  بنوك  لدينا 
يعني أنه ال فائدة منها، لكن ستحكمها توجهات استهالكية؛ فمن أراد أن يقتني 
املنازل سيجد ضالته ومن أراد أن يقتني السيارات سيجد حاجته وسُيقبل الناس 
عليها، غير أن التنمية يف اجلزائر ال حتتاج فقط إلى تشجيع االستهالك بل لدعم 
الفالحة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وبالتالي فإن األنفع للجزائر هو النموذج 
التركي أو املاليزي«. ويعتقد سراي بأن »طرح األدوات املالية اإلسالمية وتعزيزها 
مبا يالئم قناعة اجلزائريني سيعمل على استدراج أموال السوق السوداء الهائلة إلى 
البنوك والقنوات الرسمية من أجل تعزيز متويل االستثمارات واحلفاظ على متاسك 

النظام املالي«.
ع.ق

الخبير المتخصص في االقتصاد اإلسالمي.. سليمان ناصر :
َجرى التركيُز على الُمراَبحِة عوَض 

اعِتماِد نظاٍم للتَّعاُمالِت الَمالّيِة اإلسالِمّيِة 
 كشف سليمان ناصر اخلبير املتخصص يف االقتصاد اإلسالمي،  يف تصريح 
لـ«أخبار الوطن«، أّن »أول جتربة إلنشاء بنك إسالمي يف العالم كانت سنة 1929 
من طرف الشيخ إبراهيم أبو اليقظان، وهو عضو جمعية العلماء املسلمني، حيث 
قّرر إنشاء ما سماه “البنك اإلسالمي اجلزائري” وجمع له رأسماله القانوني من 
كبار التجار يف العاصمة – آنذاك. ومت تعيني مدير لهذا البنك، إاّل أّن املستعمر 
الفرنسي اكتشف األمر يف آخر حلظة فأجهض الفكرة وتصدى لها بشدة، ما يعني 
اجلزائر  كانت  لألسف  ولكن  خالصة  جزائرية  فكرة  اإلسالمية  البنوك  فكرة  أن 
آخر الدول اإلسالمية التي تعتمد الصيرفة اإلسالمية«. وطالب ناصر احلكومة 
أو  اإلسالمية  البنوك  تعمل  حتى  جزئًيا  واالئتمان  النقد  قانون  تعديل  بضرورة 
بأريحية أكبر.  لكن لألسف، مسؤولو  التي تقدم منتجات مالية إسالمية  تلك 
البنك املركزي رفضوا ذلك، واكتفوا بإصدار النظام رقم )02-18( لتنظيم الصيرفة 
اإلسالمية وسموها بالتشاركية، وهو نص قانوني ورد يف 12 مادة فقط وال يحل 
جميع اإلشكاالت املتوقعة خاصة عالقة هذه البنوك بالبنك املركزي، وإشكالية 
الرقابة عليها واألدوات املستعملة يف تلك الرقابة ألّن الكثير منها ال يصلح للصيرفة 
املالية  للتعامالت  شاماًل  نظاًما  تعتمد  لم  »اجلزائر  أن  ناصر  وأكد  اإلسالمية«. 
اإلسالمية من خالل القانون الذي دخل حيز التطبيق مطلع أوت اجلاري، حيث 
إن هذا األخير سيفتح الباب أمام صيغة املرابحة وهي إحدى أنواع تلك التعامالت 
والشركات  والصكوك  التأمني  ومؤسسات  اإلسالمية  للبنوك  وجود  ال  وأنه 
االستثمارية اإلسالمية وتنمية األوقاف وإنشاء مؤسسة الزكاة ».               ع.ق

األمين العام للتنسيقية الوطنية لألئمة.. جلول حجيمي:
َينَبغي َتعييُن َهيئٍة ُمؤهَلٍة إلعَطاِء رأيٍّ 

َشرعيٍّ في الُمنتجاِت الَبنكّيِة 
 يرى جلول حجيمي األمني العام للتنسيقية الوطنية لألئمة وموظفي الشؤون 
عدم  حول  قائمًا  يبقى  أن »اإلشكال  الوطن«،   لــ«أخبار  تصريح  يف  الدينية، 
البنكية  املنتجات  يف  شرعي  رأي  إلعطاء  مؤهلة  لهيئة  املركزي  البنك  امتالك 
التي ستقدمها البنوك التقليدية عبر وحداتها اإلسالمية، وهو ما وقع يف السابق 
املركزي يف تطابق تعامالتها مع  التي لم يفصل  املعتمدة،  البنوك اإلسالمية  مع 
»الشريعة اإلسالمية« إلى يومنا هذا، رغم نشاطها ألكثر من 20 عامًا، كما هو 
شرعية  هيئة  وجود  من  بد  »ال  أنه  أضاف حجيمي  و  البركة«.  بنك  مع  احلال 
موحدة تكون هي املرجع األول لتقدمي الرأي الشرعي يف مختلف املنتجات البنكية 
ومدى تطابق تعامالتها مع الشريعة، يف ظل اختالف اآلراء والفتاوى وتضاربها 
حد التناقض من مذهب إلى آخر ».                                                   ع.ق

بدأ البنك الوطني الجزائري، بداية من يوم األحد الماضي، التعامل بـنظام »الصيرفة اإلسالمية« ألول مرة في تاريخ 
البالد، بعدما رّخص له »بنك الجزائر« بذلك، وفق بيان صادر عن »بنك الجزائر«.وتحصل »البنك الوطني الجزائري«، 

وهو بنك عمومي، على الترخيص بطرح 9 منتجات جديدة خاصة بـ«الصيرفة اإلسالمية«.
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رشيد شويخ 

الوطن«  »أخبار  علمت  وحسبما 
الهالك  فإن  مطلعة،  تونسية  مصادر  من 
بوالية  سمارة  عني  بلدية  من  ينحدر 
قسنطينة، اختار املكوث يف فندق فرنسا 
عن  البعيدة  وغير  التونسية  طبرقة  مبدينة 
احلدود اجلزائرية لكي يسهل عليه دخول 
احلدود  فتح  يتم  أن  بعد  الوطني  التراب 
بني البلدين، وكان املتويف ويسمى ) ب. 
إيطاليا حيث كان يعمل  خ( قد عاد من 
ويعيش يف إحدى مدنها، لكن وبعد أن 

ظل  التي  تونس  يف  مكوثه  فترة  طالت 
عالقا فيها ملدة قاربت الشهرين، وبسبب 
الضغوط الكبيرة التي يعيشها لرغبته يف 
وأنه  خاصة  الوطن،  أرض  إلى  العودة 
مصاب مبرض السرطان، وكان وبحسب 
مصادرنا يتنقل يوميا إلى املعبر احلدودي 
ملولة املتاخم للبوابة احلدودية أم الطبول 
العودة  أمل  على  الطارف،  بوالية 
للجزائر، لكنه لم يتمكن من ذلك، ما 
أدخله يف حالة من االنهيار العصبي إلى 

أن وجد مشنوقا يف غرفته. 
املواطنني  من  العشرات  أن  يذكر 

ناشدوا  تونس  يف  العالقني  اجلزائريني 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 

التدخل وإجالئهم.

رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد 
سعيد عمارة

بعث رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى 
عائلة املجاهد والعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم سعيد عمارة، 
مبناقب  فيها  أشاد  سنة،   87 ناهز  عمر  عن  أمس  أول  املنية  وافته  الذي 
الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية وبنضاله أثناء الثورة 

التحريرية.
وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة بأنه على إثر وفاة املجاهد والعب فريق 
ثراه،  اهلل  طيب  عمارة  سعيد  واملدرب  القدم  لكرة  الوطني  التحرير  جبهة 
بعث رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة 
للنوادي  قدمه من خدمات  ومبا  الراحل،  ومآثر  مبناقب  فيها  أشاد  الفقيد، 
الرياضية الوطنية، مذكرا بنضال الفقيد ضمن فريق جبهة التحرير الوطني 
أثناء ثورة التحرير املباركة من أجل التعريف بكفاح الشعب اجلزائري ضد 

االستعمار الفرنسي وتوسيع دائرة أنصاره يف اخلارج.
محمد رضوان

وزير الشؤون الدينية األسبق محمد بن 
رضوان في ذّمة اهلل

األسبق  الدينية  الشؤون  وزير  أمس،  صباح  اهلل،  رحمة  إلى   انتقل 
محمد بن رضوان عن عمر ناهز 70 سنة إثر مرض عضال، حسب ما علم 
1950 ببوينان )والية  20 أوت  املولود يوم  الفقيد،  أقاربه. وقد تقلد  لدى 
البليدة(، منصب وزير الشؤون الدينية يف احلكومة التي ترأسها سيد أحمد 

غزالي يف الفترة املمتدة من 1991 إلى 1992.
القادر،  عبد  األمير  مؤسسة  رئيس  نائب  منصب  الراحل  شغل  كما 
اجللدية  األمراض  مبصلحة  مساعد  أستاذ  بصفته  الطب  مهنة  مارس  كما 

مبستشفى مصطفى باشا اجلامعي باجلزائر العاصمة.
لإلشارة، سيتم تشييع جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم مبقبرة سيدي أمحمد 

ببوزريعة بأعالي العاصمة.
ق.و

أكثر من 500 شخص معني بعملية الترحيل 
استئناف عملية إجالء الجزائريين 

العالقين بتونس 
استأنفت، باملعبر احلدودي بني اجلزائر وتونس أم الطبول أمس، عملية 
أرض  إلى  ترحيلهم  يجري  حيث  تونس،  يف  العالقني  اجلزائريني  إجالء 
الوطن عبر دفعات بعد عدة أشهر من االنتظار بسبب غلق احلدود البرية بني 

البلدين إثر تفشي جائحة كورونا. 
املواطنني  من  عددا  العملية  شملت  متطابقة،  مصادر  وبحسب 
اجلزائريني الذين وصلوا إلى تونس من بلدان أخرى وبعض الرعايا التونسيني 
مع  بالتنسيق  اجلزائرية  السلطات  وكانت  اجلزائر.  يف  املقيمني  واألجانب 
السفارة اجلزائرية يف تونس برمجت عملية إجالء ما يزيد عن 500 شخص 
بفنادق  الصحي  احلجر  لتدابير  وإخضاعهم  احلدودي  الطبول  أم  معبر  عبر 
والية عنابة. واجلدير بالذكر أن األربعاء الفارط شهد ترحيل املواطنني الذين 
خضعوا للحجر الصحي والبالغ عددهم 320 مواطنا قدموا من فرنسا )ليل( 
موزعني على 4 مؤسسات إيواء. وقد مت توفير 16 وسيلة نقل للتكفل بإيصال 

املعنيني إلى واليات إقامتهم والبالغ عددها 30 والية.
ف سليم

الوادي
انتحار فتاة شنقا في مسكنها العائلي

بلدية  يف  وذلك  شنقا،  االنتحار  على  فتاة  اإلثنني،  أمس   أقدمت، 
النخلة الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوبي مدينة الوادي.

وضعت  سنة،  العمر28  من  تبلغ  الهالكة  أن  محلية  مصادر  وأوردت 
حدا حلياتها شنقا، وذلك بعد أن لفت رقبتها بطرف حبل فيما ربط الطرف 
النخلة، ولم يتفطن  الواقع بببلدية  الثاني بسقف غرفة يف مسكن عائلتها 
أهلها ملا أقدمت عليه إال بعد أن الحظوا غيابها، ليعثروا عليها بعد ذلك 
جثة هامدة، ليتصلوا بعدها باحلماية املدنية التي نقل أعوانها اجلثة ملصلحة 
عرضها  انتظار  يف  الوادي،  مبدينة  اجلراحية  باالستعجاالت  اجلثث  حفظ 

على الطبيب لكشف أسباب الوفاة.
فيما فتحت فرقة الدرك الوطني بالنخلة حتقيقا لكشف الظروف والدوافع 

التي متت فيها عملية االنتحار. 
رشيد شويخ

متكنت مصالح احلماية املدنية من 
إخماد احلرائق التي اندلعت مؤخرا يف 
الوالية، مبعية محافظة الغابات لوالية 
التي  املناطق  سكان  ومبشاركة  بجاية 
أزيد  مست  التي  النيران  فيها  نشبت 
نسبة  وبلغت  هذا،  بلدية.   22 من 
إخمادهذه احلرائق 90 باملائة، يف حني 
تلف  يف  متثلت  معتبرة  خسائر  خلّفت 
الغطاء النباتي، والذي قدرت مساحته 
الغابات  هكتارا من   160 بنحو 
أشجار  من  كبيرة  ونسبة  واألشجار 

الزيتون.
واملتواصلة  الكبيرة  للجهود   ونظرا 
املدنية  احلماية  أعوان  بذلها  التي 
الذين ثابروا ساعات طويلة نهارا وليال 
وحتى  العتاد  مختلف  وباستخدام 
املروحيات، حيث متكنوا من السيطرة 
احلريق  أن  غير  املهولة،  احلرائق  على 
الذي أدخل الرعب يف نفوس املواطنني 
ببلدية  بوحامت  مبنطقة  نشب  الذي  هو 
النيران أن  ألسنة  توجة، حيث كادت 
أشرف  حينما  املواطنني  بيوت  تلتهم 

لهيبها على بلوغ التجمعات السكنية، 
مما جعل مصالح احلماية املدنية تستنفر 
ملنع  جهدها  قصارى  وتبذل  قواعدها 
متأخرة  ساعات  ويف  ذلك.  حدوث 
مأدبة  بوحامت  سكان  أقام  الليل،  من 
النيران،  إخماد  يف  للمشاركني  طعام 
دعي إليها أعوان احلماية املدنية وأعوان 
التي  جهودهم  نظير  الغابة  محافظة 
من  القرية  حماية  سبيل  يف  بذلوها 

كارثة كبيرة. 
كرمي تقلميمت

أتت على 160 هكتارا من المساحات الغابية 
 الحماية المدنية تنجح في إخماد الحرائق المندلعة ببجاية

الهالك ينحدر من عين سمارة بقسنطينة

انتحار جزائري ظل عالقا في تونس
أقدم مواطن جزائري في الخمسينيات من عمره على االنتحار شنقا، وذلك في مدينة طبرقة التونسية والتي كان 

ينتظر الترحيل منها نحو أرض الوطن.

جنت عائلة تتكون من 6 أشخاص من 
املوت حرقا داخل مسكنها العائلي بحي 
)فابريكي(  باسم  املعروف  )الشاليهات( 
البسباس  ببلدية  الطويلة  عني  حي  يف 
لم  احلريق  أن  احلظ  وحلسن  بالطارف، 
لوقعت  وإال  املجاورة  للسكنات  ينتقل 
كارثة يف املنطقة. وحسب مصادرنا التي 
أول  ليلة  اندلع  فإن حريقا  اخلبر،  أوردت 
كاد  كهربائية  شرارة  بسبب  مبنزل  أمس 
العائلة  تفطن  لوال  كارثة حقيقية  يحدث 
ومتكنها من مغادرة املنزل قبل أن حتاصره 

النهاية  يف  حولته  التي  املشتغلة  النيران 
كل  العائلة  خسارة  عنه  ترتب  رماد  إلى 
رغم  وغيرها  وأفرشة  أثاث  من  متلكه  ما 
سرعة تدخل املواطنني واجليران واحلماية 
ميكن  ما  إلنقاذ  سارعوا  الذين  املدنية 
بيان  ويف  املدنية  احلماية  مصالح  إنقاذه. 
لها أكدت أن فور إبالغها باحلريق، تنقل 
البسباس  لوحدة  املدنية  احلماية  أعوان 
مهيدي،  بن  الذرعان،  بوحدة  مدعمني 
الشعبي  املجلس  رئيس  وبحضور  بوثلجة 
البلدي لبلدية البسباس، من أجل إخماد 

الطويلة  بعني  باملنزل  شب  الذي  احلريق 
بالكامل  احترق  الذي  البسباس  ببلدية 
احلي  سكان  استغل  متصل،  سياق  ويف 
ليجددوا  البسباس  بلدية  رئيس  وجود 
مطالبهم املتمثلة يف تسوية ملف السكنات 
اجلاهزة )الشاليهات( التي تعود إلى سنة 
1984.  من جهتها فتحت مصالح األمن 
الذي  احلريق  هذا  مالبسات  يف  حتقيقا 
حلسن احلظ لم يسفر عن سقوط ضحايا 

يف صفوف أفراد العائلة.
ف سليم

النيرات حّولت المنزل رمادا 
عائلة تنجو من موت »محقق« في الطارف

والية  والي  أمس،   استقبل، 
ممثلني  يضم  وفدا  )م.معبد(  بجاية 
ميناء  مؤسسة  عمال  نقابة  عن 
للعمال  العام  لالحتاد  التابعة  بجاية 
االحتادات  بحضور  اجلزائريني، 
يف  األول  املسؤول  عبر  وقد  احمللية. 
قلقه  عن  اللقاء  هذا  خالل  الوالية 
امليناء  يعيشها  التي  الوضعية  إزاء 
 14 منذ  عامل   1400 وضعية  وكذا 
االنعكاسات  من  تخوفه  مبديا  يوما 
االحتجاجية  احلركة  لهذه  السلبية 
التي أفقدت مؤسسة امليناء واالقتصاد 
إلى  اجلميع  ودعا  توازنهما،  احمللي 
وكذا  العقل  ولغة  باحلكمة  التحلي 
للوصول  البناء  احلوار  أسلوب  انتهاج 
وعد  وقد  توافقية.   هذا،  إلى حلول 
العمال بنقل انشغاالتهم  الوالي ممثلي 
إلى السلطات العليا والعمل على حل 

أخرى،  جهة  ومن  منها.  أمكن  ما 
بجاية  ميناء  مؤسسة  إدارة  أصدرت 
املدير  الرئيس  طرف  من  موقعا  بيانا 
»أخبار  حتوز  قاسمي،  حليم  العام 
فيها  تسلط  منه،  نسخة  الوطن« على 
هذه  وأبعاد  خلفيات  على  األضواء 
قوت  تهدد  التي  االحتجاجية  احلركة 
آالف اجلزائريني، ناهيك عن أضرارها 
باالقتصاد  تلحقها  التي  اجلسيمة 
احمللي. وحسب ما جاء يف هذا البيان، 
فتحت  قد  كانت  املؤسسة  إدارة  فإن 
ملطالب  واستجابت  احلوار  أبواب 
العمال وال ترى سببا معقوال يدعو إلى 
محاولة  سوى  العمل  استئناف  عدم 
)البعض( شل املؤسسة واإلضرار بها، 
شرعي  غير  اإلضراب  هذا  أن  علما 
يف  جاء  ما  حسب   - للقوانني  طبقا 
البيان- سيما املادة 33 مكرر من قانون 

صلة،  ذي  سياق  )02/90(.  ويف 
للمؤسسة  العام  املدير  الرئيس  دعا 
العمال املضربني إلى استئناف العمل 
وتعهد  األسبوع،  هذا  من  بداية 
العقوبات  كل  وإلغاء  أمنهم  بضمان 
كل  اتخاذ  وسيتم  والتأديبية.  املالية 
اإلجراءات القانونية يف حق كل من ال 
ميتثل لقرارات املؤسسة، منها التسريح 
جانب  إلى  إشعار  دون  العمل  من 
لكل  القضائية  واملتابعات  املنح  تعليق 
ويف  العمل.  استئناف  يعرقل  من 
أبواب  أن  امليناء  أكد مسؤول  األخير، 
احلوار ما تزال مفتوحة يف إطار احترام 
اجلماعية  للنزاعات  املنظمة  القوانني 
إنقاذ املؤسسة وعدم  ودعا اجلميع إلى 

املساس بلقمة العيش.
قريشي عبد السالم

بجاية 
إدارة المينــــاء  تـتــوعـّد  المضـربـيــــن



جمال أبو أشرف

 وضعية أقل ما يقال عنها أنها كارثية 
يؤثر  للنظافة مما  كلي  شبه  غياب  بسبب 
تواجدهم  أثناء  التالميذ  صحة  على  سلبا 
حاجاتهم البيولوجية،   لقضاء  باملدارس 
والية  بلديات  من  العديد  عبر  واملنتشرة 
املسيلة،  حيث اوجد يف وضعية جد مزرية 
تبقى  أين  بها،  النظافة  غياب  بسبب 
ديكورا يوميا  واألوساخ  الكريهة  الروائح 
مييز هذه املراحيض وهو ما وقف عليه والة 
حينها  اتخذوا  والذي  السابقون  الوالية 
قرارا يقضي بتوقيف حتفظي يف حق مسير 
مؤسسة تربوية بعاصمة الوالية املسيلة هذا 
مثل  بها  املدارس التي  عن  احلديث  دون 
األمر  للنظافة  تفتقر  التي  املراحيض  هذه 
الذي أقلق أولياء املتمدرسني الذين حملوا 
باعتبار  املسؤولية  البلدية  املجالس  رؤساء 
للمجالس  تابعة  االبتدائية  أن املدارس 
احمللية يف التسيير تاركني التالميذ يواجهون 
احلني  بني  بصحتهم  تفتك  قد  أمراض 
واآلخر،  باملوازاة توجد مؤسسات تستقبلك 
أرجعه  والذي  والزهور  الورد  روائح  فيها 
احلسن  التربوي للتسيير  للشأن  املتتبعون 
لهذه املؤسسات يف حني أرجعه آخرون لقلة 
والثانويات  العاملة عكس املتوسطات  اليد 

بعيدة عن  تبقى هي األخرى غير  والتي 
باملدرسة  يوجد  الظواهر حيث  هذه  مثل 
يقوم  فبالكاد  بالليل  وآخر  بالنهار  حارس 
بكنس األقسام حيث تبقى هذه القضية 
جديد  دراسي  موسم  كل  مطلع  مع  تثار 
وتبقى  حالها  على  دار لقمان  تبقى  لكن 
احملك،   على  املتمدرسني  صحة  معها 
املرات  عديد  ويف  األولياء  طالب  حيث 
املياه  دورات  لكل  االعتبار  إعادة  بضرورة 
التي تعاني اإلهمال والتسيب يف املدارس 

وإعادة تهيئتها وكذا توفير اليد العاملة، مع 
توفير أماكن غسل األيدي ومواد التنظيف، 
بسبب  املتآكلة  أنابيب املاء  إعادة  ووجوب 
الصدأ لضمان السالمة الصحية للتالميذ.
بؤر  إلى  هذه املراحيض  حتولت  حيث 
النتشار األمراض املهددة لصحة التالميذ، 
مستمرة،  بصفة  أنهم يستعملونها  خاصة 
للتنظيف  تخضع  وال  تعفنها  من  بالرغم 
يشتكي  أولياءهم حيث  ما يؤرق  وهو  أبدا 
الكثير من أولياء التالميذ من الوضع نقال 
عن أوالدهم الذين يواجهون األمرين بسبب 
غياب النظافة باملراحيض املدرسية وما زاد 
حيث  للمياه  تام  شبه  غياب  سوء  الوضع 
إضافة النعدام  ماء  بدون  حنفيات  توجد 
مؤسسات  عدة  يف  باملراحيض  األبواب 

والشكاوي التي  النداءات  من  وبالرغم 
يتغير شيئا  لم  يوما إال أن األمر  لم تنقطع 
والوضع ال يزال على حاله ويبقى التالميذ 
يلف  الذي  اإلهمال  ضريبة  يدفعون 
املؤسسات التربوية. وبغض النظر عن هذه 
املظاهر السلبية الناجتة عن غياب النظافة، 
صحة  يتهدد  خطير أيضا  وضع  هناك 
األمراض  ملختلف  نقلهم  وهو  التالميذ 
الناجتة  والعفونة  لكثرة اجلراثيم  والعدوى 
األمر  الكريهة،  والروائح  الفضالت  عن 
معقمة  املراحيض  تكون  أن  يوجب  الذي 
األيدي  وغسول  املطهرات  على  وحتتوي 
املستمرة.خاصة  التنظيف واملراقبة  ومواد 
يف  متثلت  استثنائية  ظروفا  نعيش  ونحن 
احليطة  يتطلب  الذي  األمر  كورونا  جائحة 

واحلذر.

متكنت الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية 
اثر عملية نوعية من حجز كمية جد  باملا 
 462600 بـ  تقدر  األدوية  من  معتبرة 
ملياري  بقرابة  يقدر  مالي  ومبلغ  قرص 
بيجو   « نوع  إلى مركبة من  سنتيم اضافة 
406 » العملية مت خاللها ايقاف شخصني 
لتوزيع  قانونية  ينشطان يف إطار شركة غير 
األدوية. حيثيات القضية تعود إلى حتريات 
ميدانية مكنت من الوصول إلى معلومات 
القيام  ليتم  الشبكة،  هاته  نشاط  عن 
تعود  مبستودعات  تفتيش  عمليات  بعدة 
والية  مناطق  مبختلف  والكائنة  للمعنيني 
الكمية  هاته  حجز  خاللها  مت  قسنطينة، 

وكذا  األنواع،  مختلف  من  األدوية  من 
املبلغ املالي املعتبر وعتاد إعالم آلي وحتى 
أسلحة بيضاء مع فواتير اقتناء األدوية التي 
ذو  بريغابالني  لدواء  أيضا  اقتناءهما  تبني 
اخلصائص املؤثرة عقليا تقدر بـحوالي 150 
املصالح  مع  التنسيق  ليتم  كبسولة،   ألف 
والتجارة،   الصحة  ملديريتي  اإلدارية 
وهمية  الشركة  أن  بني  املعمق  التحقيق 
وتعمد تزوير الفواتير واألختام ألجل اقتناء 
األدوية من املصانع دون لفت انتباه وإبعاد 
عن  القضية  أطراف  تقدمي  مت  الشكوك. 
التزوير واستعمال املزور يف محررات  تهمة 
احترام  عدم  األختام،  تقليد  إدارية،  

والتقنية  اإلدارية  باملراقبة  املتعلقة  القواعد 
األدوية  وتسليم  بتوزيع  اخلاصة  واإلدارية 
مخالفة  عقليا،   املؤثرة  اخلصائص  ذات 
للمواد  باجلملة  بالتوزيع  املتعلقة  األحكام 
الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة 
يف الطب البشري،  املمارسة الغير الشرعية 
ملهنة الصحة، بحيازة نقل،  تخزين توزيع 
وبيع أدوية صيدالنية دون رخصة، ممارسة 
الفوترة،  عدم  رخصة،  دون  جتاري  نشاط 
مبرر  دون  محظورة  بيضاء  أسلحة  حيازة 

شرعي يف إطار جماعة إجرامية منظمة.
خديجة بن دالي

عنابة
إتالف 3138 لترا من المياه المعدنية 
لوالية  التجارة  ملديرية  التابعة  الغش  وقمع  الرقابة  مصالح  كشفت 
املعدنية  املياه  من  3138لتر  لـــ  وإتالف  نهائي  سحب  عن  أمس  عنابة 
بالتنسيق مع مصالح األمن. وحسب مصادرنا فأنه يف إطار محاربة ظاهرة 
عدم إحترام شروط عرض وحفظ املواد احلساسة العلمية قام أعوان الرقابة 
واملشروبات  املعدنية  املياه  بيع  مستودعات  تفتيش ألحدى  عملية  خالل 
الغازية والعصائر باجلملة من حجز هذه الكمية الكبيرة من املياه املعدنية 
املعروضة حتت أشعة الشمس ليتم التحفظ عليها والقيام بإتالفها فورا بعني 
املكان وحترير محضر بذلك وذلك ملنع تسويقها يف السوق حفاظا وحماية 

لصحة املستهلك. 
ف سليم

جمع 1300 طن من النفايات المنزلية 
يومي العيد

قدرت كمية النفايات املنزلية ومخلفات عملية نحر األضاحي املرفوعة 
من قبل مؤسسة )عنابة نظيفة ( خالل يومي العيد على مستوى بلديتي 
عنابة البوني بأكثر من 1300طن وهي العلمية التي سخرت لها املؤسسة 

املئات من عمال النظافة واحلشرات من شاحنات رفع القمامة.
وحسب ما جاء يف البيان فإنه بخصوص عملية جمع النفايات يوم عيد 
االضحى املبارك من طرف مؤسسة) عنابة نظيفة( عبر إقليم بلديتي عنابة 
والبوني فقد مت جمع أزيد من 1300 طن )نفايات ( من مركز العبور املؤقت 
بطاباكوب الى املفرغة العمومية ) البركة الزرقاء( حجر الديس ومت تسخير 
شحنات  و08  األحجام  مختلفة  قالبة  شاحنة  و36  كباسة  شاحنة   41
ومبشاركة كل من مديرية البيئة،  بلدية عنابة،  بلدية البوني،  مؤسسة 

الردم التقني،  مؤسسة التحسني احلظري. 
ويف سياق متصل جندت مؤسسة عنابة نظيفة بالبوني نحو 150 عون 
وجرافتني  القمامة  رفع  شاحنة   20 وتخصيص  العيد  يوم  للعمل  نظافة 
بإشراف  األحياء  تنظيف جميع  للسهر على  الثقيل  الوزن  وشاحنتني من 
أطنان  رفع  العيد  يوم  مدار  على  مت  فقد  مصادرنا  وحسب  قطاع.   رئيس 
من النفايات املنزلية ومن مخلفات عمليات نحر األضاحي حيث تواصل 
العمل يف اليوم األول من أيام العيد إلى ساعات متأخرة من ليلة اجلمعة 

املاضية.
ف سليم

تجار »قومبيطا« يثمنون قرار إلغاء »الصولد« 
ثمن العديد من التجار مبدينة عنابة على غرار الناشطني عبر شارع إبن 
قرار  واألخذية  اجلاهزة  املالبس  كتجار  املدينة  بوسط   ) )قومبيطا  خلدون 
وزارة التجارة القاضي بإلغاء الصولد الصيفي،  معتبرين القرار جاء حلماية 
التاجر واملستهلك على حدا سواء من مخاطر إنتشار فيروس »كورونا« لكون 
تنظيم فترة) الصولد( سواء الصيفية أو الشتوية تعرف دائما اإلكتظاظ يف 

احملالت والفضاءات التجارية الكبرى.
ويشار أنه متاشيا مع توجيهات وتعليمة وزارة التجارة رقم 333 املؤرخة 
يف 16 جويلية 2020 املتعلقة باحلماية من إنتشاركوفيد 19 من خالل إلغاء 
عملية البيع بالتخفيض للفترة الصيفية لهذه السنة أعلنت مديرية التجارة 
لوالية عنابة كباقي مديريات التجارة بواليات الوطن عن إلغاء عملية البيع 
لهذه  مبرمجة  كانت  التي  األنشطة  جلميع  بالنسبة  )الصولد(  طريق  عن 
القاتل يف  الوباء  إنتشار  إحتياطا من  يأتي ذلك  التجار  العملية من طرف 
صفوف املواطنني بفعل االكتظاظ داخل احملالت ومعلوم أن الفترة الصيفية 
احلادي  يف  وتختتم  جويلية  أواخر  من  الغالب  يف  تبدأ  بالتخفيض  للبيع 
لوزير كمال  أن تعمل مصالح  والثالثني من شهر أوت من كل سنة قبل 

رزيق على إلغاء البيع بالصولد لفترة الصيف.
ف سليم
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قسنطينة
وضع حد لنشاط شركة توزيع أدوية وهمية

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

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

-   خبرة على األقل سنتني
-   اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحكم  اجليد يف اللغة العربية
-   اتقان التصوير و املونتاج

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

تويف رئيس املجلس الشعبي الوالئي 
وحسب  بلقاسم  معمري  السيد  األسبق 
فقد  املرحوم  عائلة  محيط  من  معلومات 
أدخل  حيث  كورونا  بفيروس  أصيب 
منذ  يغادره  أن  قبل  للعالج  املستشفى 

وقد  احلياة  فارق  حيث  أسبوع  من  أقل 
75سنة  العمر  من  البالغ  املرحوم  كان 
تقلد  كما  املسيلة  بجامعة  أستاذا  يعمل 
عن  بالوالية  الثاني  الرجل  مسؤولية 
االنتخابية  العهد  خالل  األرندي  حزب 

2007/2012وقد عرف بخصاله احلميدة 
رأسه  مسقط  يف  وبخاصة  محيطه  وسط 
العقل  برجاحة  احلجل حيث عرف  عني 

يف حل اخلالفات وإصالح ذات البني. 
جمال أبو أشرف

المسيلة
وفاة رئيس المجلس الوالئي السابق

أولياء التالميذ يطالبون بتهيئتها قبل الدخول المدرسي المقبل

مراحيض المؤسسات التربوية بالمسيلة 
غير صالحة لالستعمال 

استغل الكثير من األولياء التالميذ وجود أبنائهم في عطلة ليجددوا مطلبهم »الجديد – القديم« والمتمثل في تهيئة دورات 
المياه بالمؤسسات التربوية،  حيث تشهد العديد من دورات المياه بالمؤسسات التربوية وضعا متدهورا، وبدرجة أكبر 

المدارس االبتدائية التي فاق عددها 620 مدرسة.

اإلبتدائية  اجلنايات  محكمة  أدانت 
أشخاص   04 املسيلة  قضاء  مجلس  مبقر 
بتهمة  سنوات   05 النافذ  السجن  بعقوبة 
سرقة  وجنحة  أشرار  جمعية  تكوين 
املقترنة  املوصوفة  السرقة  وجناية  املواشي 
مركبة  واستحضار  والتعدد  الليل  بظروف 

بينما استفادة املتهم اخلامس من البراءة.
مبنطقة  وقعت  التي  القضية  أحداث 
سيدي  ببلدية  زمرة  جلبل  املتاخمة  النبذ 

عامر صيف 15 اوت 2018 متثلت يف تسلل 
أفراد العصابة ملسكن عائلة زوجني طاعنني 
يف السن وقاموا بتكبيلهما واالعتداء على 
مواشيهم  على سرقة  أقدموا  كما  الزوج،  
ومصوغات الزوجة وكذا مبلغا من املال قبل 
مجهولة.  وجهة  صوب  بالفرار  يلوذوا  أن 
ملصالح  الضحية  اودعها  أثر شكوى  وعلى 
مفادها  باملسيلة  الوطني  الدرك  مجموعة 
حتقيق  فتح  مت  السرقة  فعل  الى  تعرضهم 

معمق مت على إثره التعرف على هوية اجلناة 
العصابة  أن  تبني  منهم حيث   05 توقيف 
محور  عبر  تنشط  شخصا   11 من  تتكون 
والية املسيلة والواليات املجاورة ولها عدة 
مبلغ  استرجاع  مت  أين  السرقة  يف  سوابق 
قدره 54 مليون سنتيم وهواتف نقالة و04 
عمليات  يف  يستعملونها  كانوا  مركبات 

السرقة واألفعال االجرامية.
صفاء كوثر بوعريسة

الحكم بَسجن أفراد عصابة سرقة المواشي 5 سنوات
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ع.تباق

وقال احملتجون ان املصالح املعنية قد 
أالف   10 مبلغ  حساباتهم  يف  ضخت 
دج فقط منذ توقفهم عن النشاط ألكثر 
من 5 اشهر، وهو ما اعتبروه تقاعسا يف 
اقترحت  التي  احلكومة  قرارات  تطبيق 
تدفع  دج  ألف   20 مبلغ  تخصيص 
لكل الناقلني اخلواص مبا فيهم سائقي 
سيارات األجرة كمنحة استثنائية عن 

تضرروا  الذين  األحرار  للعمال  البطالة 
من فيروس كورونا

ـ حيث وألول مرة وخالفا للسنوات 
شراء  من  هؤالء  يتمكن  لم  املاضية، 
تعتبر  التي  العام  هذا  العيد  أضحية 
اإلسالم  شعائر  من  شعيرة  حسبهم 
إجراءات  عن  الناجمة  البطالة  بسبب 

احلجر
استيائهم  عن  احملتجون  عبر  كما 
الشديد إزاء الظروف الصعبة التي باتوا 

النشاط  عن  توقيفهم  منذ  يعيشونها 
جنم  وخيمة  أضرار  يف  تسبب  ما  وهو 
عنها تراكم الديون على السائقني منها 
االستغالل،  رخص  عقود  عن  املترتبة 
التي  االجتماعي  والضمان  الضرائب 
املفروض تعليقها مباشرة بعد  كان من 

توقف النشاط
مناشدين اجلهات الوصية التدخل 
وتسوية  إنصافهم  اجل  من  العاجل 

وضعيتهم يف اقرب اآلجال.

بومرداس
اإلطاحة بجماعتين إجراميتين تمتهنان الّسرقة

متكنت مصالح الشرطة باألمن احلضري األربعطاش ببومرداس من اإلطاحة 
بجماعتني إجراميتني تضمان 9 أشخاص، متتهنان السرقة وترويج املخدرات 

بني الشباب بذات البلدية، باستغالل ظروف احلجر الصحي.
املجموعة اإلجرامية األولى، حسب ما أفاد به بيان ألمن الوالية، تورطت 
من 07 أشخاص،  تتكون  ومخدرات،  مهلوسة  أقراص  وترويج  حيازة  يف 
تترواح أعمارهم ما بني 29 سنة و34 سنة ينحدرون من ذات البلدية مع ضبط 
وفق  فتتكون،  الثانية  املجموعة  أما  بحوزتهم.  كانت  ومخدرات  مالية  مبالغ 
تعود بناء على شكوى مقدمة  القضية  ذاته، من شخصني، حيثيات  البيان 
األربعطاش،  ببلدية  الكائن  تعرض مسكنه  مفادها  الضحايا  أحد  من طرف 
اخلاصة  الدهان  مادة  من  كمية  طالت  مجهولني،  طرف  من  السرقة  لفعل 
كهر  آالت  إلى  باإلضافة  مليون سنتيم،  بـ46  تقدر  إجمالية  بقيمة  باملنازل 
التي  القضية  يف  حترياتها  القضائية  الضبطية  عناصر  بعدها  لتباشر  ومنزلية، 
حتويل  وبعد  وتوقيفهم.  فيهم  املشتبه  تواجد  ومكان  هوية  حتديد  إلى  أفضت 
السرقة  أن فعل  ليتبني  القضية،  التحقيق يف  املصلحة ومواصلة  إلى  املعنيني 
استغالل ظرف  بعد  املسروقات  على  واالستحواذ  الضحية  بتسلق مسكن  مت 
احلجر الصحي، حيث مت استرجاع املسروقات يف شكل 67 علبة دهان وآالت 
كهرومنزلية كانت مخبأة بغرفة الفاعلني. ليتم يف األخير حتويل املشتبه فيهم 
للمصلحة الستكمال اإلجراءات القانونية مع تقدميهم أمام اجلهات القضائية 

املختصة.
سميرة مزاري

العاصمة
جمع 32 طنا من النفايات من غابة »باينام«

مت جمع ما يفوق 32 طن من النفايات املختلفة على مستوى غابة باينام 
اجلزئي  الصحي  إجراءات احلجر  تطبيق  بداية  منذ  العاصمة(  اجلزائر  )غرب 

للحد من تفشي فيروس كورونا )كوفيد19( حسبما علم يوم األحد من إطار 
وأوضحت املكلفة باإلعالم مبديرية الغابات واحلزام األخضر الوالئية  إميان 
سعيدي يف تصريح لوكالة االنباء اجلزائرية أن أعوان ورشة النظافة املوسميني 
التابعني ملقاطعة الغابات »بينام« متكنوا من جمع أزيد من 32 طن من النفايات 
واألعشاب  والكارتون  والبالستيكية  الزجاجية  القارورات  غرار  على  املختلفة 
فبراير    )نهاية  املاضية  أشهر   5 خالل  وذلك  هامدة  أخرى  ونفايات  اليابسة 

نهاية يوليو املنصرم( وبداية تطبيق إجراءات احلجر الصحي اجلزئي.
من  أزيد  أسفرت عن جمع  هذه  التنظيف  عملية  أن  املصدر  ذات  وأشار 
األسبوع  يف  كيس   80 يعادل  مبا  كلغ   20 بسعة  النفايات  من  كيس   1600
يف  املساهمة  وكذا  اخلضراء  واملساحات  النباتي  الغطاء  على  احملافظة  بهدف 
حماية البيئة  مبرزة أن اعوان النظافة املوسميني يكثفون من دورياتهم للتنظيف 
النفايات  رسكلة  بعمليات  قاموا  كما  األسبوع   نهاية  فترة  خالل  خاصة 
وتدويرها حلاويات خشبية. واستنادا لذات املصدر  فإن غابة »باينام« تعرف 
بعدوى  االصابة  فيروس  رغم خطر  األسبوع   نهاية  أيام  إقباال خاصة خالل 
العمومية  احلدائق  بغلق  متعلق  والئي  قرار  عليه  ينص  ما  وهو  كوفيد19-  
وفضاءات التسلية والترفيه والغابات احلضرية إلى إشعار آخر يف إطار تدابير 

الوقاية من تفشي فيروس كورونا حلماية صحة وسالمة املواطنني.
وأكدت املتحدثة انه يف ظل غلق الشواطئ للوقاية من تفشي الوباء وباقي 
الغابات احلضرية بالعاصمة )بوشاوي - 5 جويلية بن عكنون - منحدر املرأة 
املتوحشة...وغيرها( فإن املواطنني حتولوا بكثافة الى الفضاء الغابي »باينام« 
وهو فضاء مفتوح أمام حركة املرور  حيث يعبره طريق والئي ال ميكن إغالقه  
وأصبح مالذا ومتنفسا للعاصميني. من جهة ثانية  أضافت أن أعوان مقاطعة 
دوريا  يقومون  الوطنيني  واألمن  الدرك  مع مصالح  بالتنسيق  »باينام«  الغابات 
بعمليات حتسيسية لفائدة الزوار لتوعيتهم بضرورة االمتثال لإلجراءات الوقائية 
الصحية للحد من انتشار عدوى وباء كورونا املستجد كإلزامية إرتداء االقنعة 
وعدم  الراحة  بأماكن  العائالت  جتمعات  وتفادي  اجلسدي  والتباعد  الواقية 
القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات بل يف األماكن املهيأة لذلك 

لتفادي نشوب احلرائق.
ق.م

البليدة
مصرع قاصر غرقا ببلدية الصومعة

مصرعه  امس،  اول  عشية  سنة،   13 العمر  من  يبلغ  قاصر  طفل  لقي 
غرقا، يف جتمع مائي ببلدية الصومعة الواقعة الى شرق البليدة. هذا وافادت 
لقطاع  املدنية  ان وحدة احلماية  الوطن،  اخبار  التي بحوزة  االولية  املعلومات 
بلدية الصومعة تدخلت من اجل انتشال جثة طفل غرق باملجمع املائي الواقع 
مبركز فروخة ببلدية الصومعة، اين استغرقت عملية البحث ملدة فاقت ساعة 
ونصف من طرف الغاطسني، قبل ان يتم العثور على جثة الطفل » ش.  شرف 
الدين » يف قعر املجمع املائي وانتشال جثته وحتويلها نحو مصلحة حفظ اجلثث 

مبستشفى بوفاريك. 
عبد الناصر حمودة

املاء  يف  وإنقطاع  حادة  عطش  أزمة 
البيض  بوالية  األحياء  بعديد  سجل 
مبختلف بلدياتها منذ أكثر من أسبوعني 
لدرجة  العيد  أيام  خالل  وتفاقمت 
جتاوزت  ملدة  للماء  إنقطاع  سجل  انه 
األسبوع ببعض األحياء على غرار حي 
رأس العني وحي طريق الرقاصة مبدينه 
التي إختفت بوالية  الظاهرة  البيض.  
هاته  جتددت  املاضية  السنوات  البيض 
السنة دون سابق إنذار وبدون أن تقدم 
اجلزائرية للمياه تفسيرا مقنعا للمواطنني 
وغضبهم  سخطهم  سجلوا  الدين 
باإلحتجاجات عبر قطع الطرق ومطالبه 
الذي  األخير  هذا  الوالي  والي  تدخل 
للمواطن  تبرير  أي  األخر  هو  يقدم  لم 
عن ازمة املاء.  حسني مصطفاوي من 

حي رأس العني بالبيض صرح لشبكة 
النقطاع  احلالية  الوضعية  ان  االخبار 
نهاية  تدريجي كنذ  بدأت بشكل  املاء 
إن  إلى  تتفاقم  وبدأت  رمضان  شهر 
وصلت الى الوضعية احلالية املاء مقطوع 
تطلقه  األحوال  أحسن  ويف  أيام  منذ 
للمياه ملدة ساعتني يف يومني  اجلزائرية 
وينقطع اما اصحاب العمارات فاالزمه 
مضاعفة الن املاء ال يصعد الى الطوابق 
العلوية بسبب ضعف قوتة.  اجلزائرية 
التعليق  رفض  مديرها  بالبيض  للمياه 
به  اتصالنا  رغم  احلالية  الوضعية  على 
دعت  بيانا  هيئته  اصدرت  فيما  مرارا 
فيه املواطنني الى االقتصاد يف إستعمال 
الوضعية األيام  املاء وتعهدت بتحسني 
القادمة معتبرة مايحدث ناجم عن زيادة 

املاء بسبب احلرارة والعطلة.   إستهالك 
أشارت  اخلاصة  االخبار  مصادر شبكة 
الى ان ازمة املاء احلالية بواليه البيض 
سببها ضعف التخطيط وغياب الدراسة 
فقد  للماء  السكان  حلاجة  املستقبلية 
بقي اإلعنماد فقط على الشبكة القدمية 
العمرانية  والتوسعات  األحياء  وربط 
إيجاد  يف  بجدية  التبكير  دون  بها 
عميقة  آبار  عبر  للماء  جديدة  مصادر 
وغنية ز ربطها بشبكات جديدة لتزويد 
التجمعات اجلديدة بهاته املادة احليوية 
ان حلها  يبدو  املاء ال  أزمة  للسكلن.  
سيكون يف القريب العاجل يف ظل شح 
احلقيقي  التكفل  وغياب  املائية  املوارد 

يف املشكل واإلرادة حلله. 
نورالدين رحماني

البيض
أزمة عطش حادة تشهدها أحياء الوالية

احتجوا أمام مديرية النقل بتيسمسيلت

منحــة التعويـض تثير استيـاء 
ســائقي سيــارات األجـرة

أقدم العشرات من سائقي سيارات األجرة الناشطين ما بين الواليات، يوم أمس بوالية تيسمسيلت، على ركن سياراتهم أمام 
مقر مديرية النقل للوالية، احتجاجا منهم بسبب عدم منحهم تعويضا ماليا كامال يشمل فترة الحجر الصحي المترتب عن تفشي 

فيروس كورونا.

حصة  من  املستفيدين  انتظار  طال 
مفاتيحهم  استالم  سكن   1500
مصالح  اعلنت  التي  شققهم  ودخول 
شهر  منها  استفادتهم  البيض  والية 
التي  الوضعية  املاضي.   جانفي 
ان  للتظاهر  باخلروج  املستفيدون  هدد 
القادم  غايه شهرسبتمبر  الى  استمرت 
شبكة  جمعتها  التي  االصداء  حسب 
املستفيدين.   من  العديد  من  األخبار 
أغلب  فإن  االصداء  ذات  وحسب 
أزمة  من  يعانون  حاليا  املستفيدين 

السكن ويؤجرون سكنات مببالغ ال تقل 
الواحد  للشهر  ايجار  دج  ألف   20 عن 
دورة  خالل  أرجع  البيض  والي  وكان 
شهر  املاضي  الوالئي  الشعبي  املجلس 
إلى  املفاتيح  تسليم  تأخر  سبب  جوان 
خاصة  الشبكات  مبختلف  ربطها  تأخر 
يتم ذلك خالل  بأن  وتوعد  والغاز  املاء 
وهو  تقدير  كأقصى  اجلاري  أوت  شهر 
اإللتزام الذي لم يقنع املستفيدين الذين 
الربط رغم أن  تساءلوا عن سبب تأخر 
منذ  االشغال  بها  انطلقت  السكنات 

قرابة 5 سنوات وكان يفترض ان ينطلق 
اإلجناز  بداية  مع  الشبكات  ربط  بها 
واملتابعه  الرقابة  غياب  يعكس  ما  وهو 
جعل  ما  وهو  البيض  بوالية  للمشاريع 
أدنى  يف  البرامج  مختلف  إجناز  وتيرة 
مستواياتهابالواليه والتي لم تتعدى 12 
باملائة حسب الوالي.  الوضعية نفسها 
التي  البيض  بلديات  عديد  تعيش 
أعلنت عن قوائم املستفيدين وتأخرت 

يف منح املفاتيح ولنفس األسباب. 
نورالدين رحماني

البيض
1500 سكن ينتظر أصحابها تسّلَم المفاتيح
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أخبار السر ايا

وضعت منظومة الجودة الروسية »روسكاشستفو« توصيات الختيار البطيخ األحمر 
الناضج حلو المذاق. ونصحت بأن تكون البطيخة متكاملة ونظيفة بقشرة باهتة.
وأضافت هذه المنظمة غير التجارية المتخصصة في مجال مراقبة جودة المواد 
والمنتجات المختلفة أن البطيخة يجب أن تبدو ناضجة وعالية الجودة وطازجة، 
وذات قشرة باهتة اللون. ونصحت أيضا بالنقر على البطيخة. في هذه الحالة، 

يجب أال يكون الصوت ال أصم وال رنانا جدا بل وسط بين هاتين الحالتين، يذكرنا 
باالهتزاز. »فالصوت األصم يعني أن البطيخة مفرطة النضج، وإذا كان رنانا جدا، 

فهي غير ناضج«.
وعادة ما تظهر على البطيخ الناضج بقعة تعرف ببقعة الحقل، التي يجب أن تكون 

صفراء أو برتقالية اللون. ويجب أن يكون ذيل البطيخ حلو المذاق جافا ويابسا.

تداولت مواقع التواصل االجتماعي، على نطاق واسع، رفض مدير المؤسسة 
العمومية االستشفائية ششار الموافقة على طلب العطلة االستثنائية تقدمت بها 
مساعدة تمريض تعمل بمصلحة الوالدة، حيث جاء بحسب الرفض المتداول 
والمرفق بختم مدير المؤسسة »ع.ب.« أن االستفادة من العطلة االستثنائية 

للنساء الحوامل في الثالثي الثالث ال تمنح سوى لالئي هن على احتكاك مباشر مع 
الحاالت المشبوهة.

انتقد رواد مواقع التواصل االجتماعي عبر صفحات 
المسيلة خدمات الجزائرية للمياه، واصفين إياها 
بكونها عنوانا للفشل خاصة في التعامل مع أزمة 
الماء التي تضرب هذه األيام الكثير من أحياء 

عاصمة الوالية، إضافة للمدن الكبرى على غرار 
بوسعادة وسيدي عيسى وحمام الضلعة.

 هذا، دون أن ننسى معاناة البلديات التي يتم تسيير 
الماء من قبل هذه المؤسسة والتي أرغمت الكثير 
من مواطني البلديات على الخروج للشارع للتعبير 
عن غضبهم من المؤسسة ، في حين طالب آخرون 
بسحب التسيير من المؤسسة، يحدث هذا وخلية 
إعالم هذه المؤسسة تضع يوميا برنامج توزيع 
المياه عبر األحياء ، علق الكثير عليه بالقول :
) خلية اإلعالم في واد والمواطن في واد (. 

ُز الَبِطيــــَخ الّناِضــــج؟! َكيـــف ُتمّيــــِ

الِحمــايُة الَمدنّيــة 
تنِقــُذ َطائـــرا !

ُعطَلـة الَحواِمـل ُتِثيـر ضجـًة!  المياُه واٍد و»الجزائرية للمياه« في ْمِسيلة! 

تدخلت وحدة من 
مديرية الحماية المدنية 

لوالية البليدة دائرة 
بوقرة ، يوم العيد، 

إلنقاذ طائر »بوعمار«، 
وهو طائر جارح صغير، 

كان عالقا في عمود 
الكهرباء ببلدية أوالد 

سالمة.
وتمت العملية بنجاح، 
جسد خاللها أعوان 

الحماية المدنية 
صورة إنسانية طبعت 

تدخالتهم.

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي 
»دينيس مانتوروف« أن 3 شركات 

روسية ستباشر اإلنتاج التجاري ألول 
لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال 

الوزير إن اللقاح المذكور من تصميم 
مركز “غيمالي” الروسي للبحوث 

الوبائية والميكروبيولوجية.
وأورد الوزير الروسي: “يعمل مركز 
غيمالي على بدء اإلنتاج التجاري مع 
ثالث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية 

في مقاطعات موسكو وفالديمير 
وياروسالفل، نحن نأمل في أن يبدأ 

اإلنتاج التجاري في سبتمبر”. مضيفا: 
“في المرحلة األولى من هذا العام، سيتم 
إنتاج عدة آالف من اللقاحات شهريا، 

وبحلول بداية العام المقبل ستزيد 
الشركات اإلنتاج إلى عدة ماليين”.

ُروِسيـــا ُتبـــاِشر إنتـاَج ِلقـــاح ُكـــورونا 

الِحمايُة الَمدنّيـُة 
ـــب!  تـعقِّ

قالت مديرية الحماية المدنية أن الفيديو الذي تداولته بعض صفحات المواقع 
االجتماعية ال يخصها، مؤكدة أنه فيديو مفبرك. هذا، ويوثق الفيديو تحليق 

مروحيات تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية يريد أصحابه زرع البلبلة وتغليط 
الرأي العام.

وأوضحت المديرية أن أعوان الحماية المدنية ال يتأخرون في اإلسعاف واإلنقاذ 
ولو كلف ذلك حياتهم، وهم يعملون على مكافحة حرائق الغابات جوا وبرا 
بإخالص وتفاٍن، محتفظة بحقها في اتخاذ كل اإلجراءات القانونية لمتابعة 

أصحاب هذه المنشورات، الذين يريدون إحباط معنويات األعوان الذين يكافحون 
إلخماد حرائق الغابات وحماية األشخاص والممتلكات، بحسب توضيحها.
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عبداهلل مجبري

املنبر  جمعية  طالبت  وقد  هذا 
سالي  لبلدية  الشباب  لصوت  الوطني 
ردعية  قوانني  وسن  الظاهرة  مبحاربة 
احليوية  املادة  بهذه  املتالعبني  ضد 
احلار  الصيف  فصل  يف  الضرورية 
املعزولة  التصرفات  هذه  أن  وأضافت 
يستغلون  الذين  املواطنني  لبعض 
بساتينهم  سقي  يف  املياه  مجانية 
الزراعية وهو مايتسبب يف نفاذ الكمية 
املوجودة يف خزان القصر وعدم وصول 
احلنفيات  وإلى  نقطة  أبعد  إلى  املياه 
املاء  أنبوب  برمي  منهم  العديد  ويقوم 
غير  البستان  يف  ونهارا  ليال  مفتوحا 
إخوانه ودعت جمعية  مبعاناة  مكترث 
املركز الريفي بالقصر إلى ضرورة وقف 
والطرق  الوسائل  مبختلف  الظاهرة  هذه 
املشروعة والتوعية املجتمعية من طرف 

الساكنة  وإقناع  للتنسيق  اجلمعيات 
ووضع  لزجر  العدادات  تراكيب  على 
حد لهذا السلوكات املشينة بإجبارهم 
على تسديد الفواتير حسب االستهالك 
على  العشوائية  التوصيالت  وقطع 

البساتني يف حملة قادمة رغم مايقابلها 
من صادمات ونزاعات مع مالكي تلك 
جمعية  ذات  أعذرت  كما  البساتني 
املخالفني مدة عشرة أيام لتدراك الوضع 

وإزالة هذه التوصيالت العشوائية.

األغواط
سكان تجمع »تبودة« يستغيثون

الذين  األغواط  شمال  سبقاق  ببلدية  تبودة  جتمع  سكان  رسم 
التي  املعيشية  لألوضاع  مأساوية  صورة  نسمة   500 تعدادهم  جتاوز 
الزالوا يتخبطون فيها منذ االستقالل، وأرسل أحدهم نداء استغاثة 
 « بقوله  احمللية  السلطات  وعود  من  يأسوا  أن  بعد  اجلمهورية  لرئيس 
الزلنا نعيش يف منطقة الذل يا سيادة الرئيس »، وأضاف كبارهم » 
قدمنا 35 شهيدا أثناء الثورة يف معركة خرق النمرة و20 شهيدا ذبحوا 
على يد املجموعات اإلرهابية يف أبشع جرمية بالوالية، واليوم ُضرب 
علينا بباب من حديد وُسلط علينا التهميش واإلقصاء، ويف توصيفهم 
للظروف املعيشية جاء على لسان بعضهم » الزلنا جنلب املاء يف أكياس 
معاناة  اجلمهورية يف حديثه عن  رئيس  إليه  أشار  الذي  »الشونبريار« 
مناطق الظل، ونعاني من الظالم والعزلة وانعدام اخلدمات الصحية، 
ومنذ أيان فقدنا طفل عمره سبع سنوات بلسعة عقرب وأغلب أطفالنا 
لم يلتحقوا مبقاعد الدراسة »وناشد السكان والي الوالية القيام بزيارة 

للمنطقة للوقوف على معاناة سكانها. 
ع. نورين

جنود الجيش األبيض يمضون عيدهم 
يعالجون المرضى 

عبر الطاقم الطبي من أطباء وشبه طبيني وممرضني باألغواط الذين 
شعورهم  عن  املرضى  بجانب  الصحي  احلجر  يف  العيد  أيام  يقضون 
بالراحة والطمأنينة وهم يسهرون عن عالج املصابني بوباء كورونا وقال 
باملؤسسة  كوفيد  باسم مصلحة  املتحدث  نورالدين  بوعالوي  الدكتور 
االستشفائية العمومية بأفلو » اجلوع يتم تعويضه والتعب يتم تعويضه 
والبعد عن األهل واألوالد يتم تعويضه، لكن فقدان مريض الميكن 
أطفالي  »تركت   « »بوحماد  الطبيبة  قالت  جهتها  من   ،« تعويضه 
الثالث والزوج واألم يف اجلزائر منذ 15 يوما وأقضي العيد اليوم بعيدة 
بشفاءهم  أفرح  وأقاربي  وأهلي  اوالدي  هم  املرضى  اعتبر  لكن  عنهم 
يرمينا   « املمرضات  بعض  قالت  عالية  ومبعنويات   ،« ألنينهم  وأتألم 
البعض بأننا النتكفل باملرضى، واهلل إننا نسهر الليالي بجانبهم واهلل 
أعلم بذلك، ومن يريد أن يتأكد مرحبا به يف املصلحة يلبس ما نلبس 

ويقضي رفقتنا 24 ساعة فقط وليرمينا مبا يريد. .«. 
وقصد تشجيع جنود اجليش األبيض قام األئمة وبعض اجلمعيات 
بزيارة  األضحى  عيد  عشية  الرياضي  الرجاء  جمعية  منهم  النشطة 
الوقوف بجانبهم  والتأكيد لهم على  التشكرات  باملصلحة وتقدمي  لهم 
وتكرميهم بهدايا رمزية وقد تركت هذه املبادرات أثرا طيبا يف نفوسهم. 
االغواط ع نورين

إيداع تاجر أسلحة الحبس
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة األغواط شخصا يبلغ من العمر 
29سنة متهم بجناية املتاجرة باالسلحة النارية من الصنف اخلامس 
والذخيرة من الصنف اخلامس بدون رخصة،املتهم مت توقيفه من طرف 
الفرقة اجلنائية للشرطة القضائية وبحوزته سالح ناري »بندقية صيد 
» وذخيرة ومعدات لصناعة البارود، وهذا بناءا على معلومات وردت 

إليها حول نشاط املتهم.                                              نورين. ع

حي »القارة« يغرق في المياه القذرة
عادت مشكلة تسرب املياه القذرة 
خالل  الوادي  مدينة  ديكور  لتصنع 
أن شهدت  بعد  عيد األضحى،  أيام 
عدة شوارع واقعة يف حي القارة، وما 
سببه ذلك من انتشار للروائح الكريهة 
احلي  يف  البيئية  لألوضاع  وتردي 

اآلهل بالسكان.
القارة  سكان  من  عدد  وأوضح 
الشوارع  خاصة  الوطن،  ألخبار 
يوسف،  سيدي  مقبرة  من  القريبة 
عديد  على  فاضت  القذرة  املياه  أن 
من  عدد  لداخل  ووصلت  األزقة 
يف  الواقعة  تلك  خاصة  البيوت، 
وعزى  نسبيا،  منخفضة  مستويات 
لتسرب  الرئيس  السبب  أن  األهالي 
عدم  إلى  يعود  الصحي  الصرف  مياه 
قدرات القنوات على حتمل الكميات 
الكبيرة اإلضافية من املياه املستعملة، 

العمرانية  التوسعات  مصدرها  والتي 
يف  املتواجدة  تلك  خاصة  اجلديدة، 
عليها  زاد  احلي،  من  الغربية  اجلهة 
أزقة اجلهة  ارتفاع  اختالف مستويات 
الغربية، وبحكم أن أعمال التوسع يف 
قنوات الصرف الصحي متت وبحسب 
الفتقادها  ذلك  دراسة  دون  السكان 
الرئيسية،فإن  البالوعات  من  للعديد 
يف  مباشرة  تصب  الزائدة  املياه  كل 
سيدي  مقبرة  من  القريبة  الشوارع 
مشكل  إلى  أشاروا  كما  يوسف، 
املتسربة  املياه  حتدثه  الذي  التجويف 
تشكل  يف  تسبب  ما  األرض،  حتت 
خاصة  مرة،  من  أكثر  كبيرة،  حفرة 
عندما تتساقط األمطار بغزارة، وكثيرا 
ما كانت هذه احلفرة التي تتشكل كل 
04 أو خمس سنوات تخوف سكان 
القارة من أن تأتي على حياة أطفالهم 

الصغار، ولم جتدي مراسالت العديدة 
تتحرك  أن  يف  نفعا  احمللية  للسلطات 
لم  إذ  جذوره،  من  اإلشكال  حلل 
جذرية  حلول  بتقدمي  السلطات  تقم 
للمشكلة العويصة التي ظلت كابوس 
تنغص عليهم معيشتهم يف كل حلظة. 
االتصال  خلية  كشفت  جهة  من 
ردها  معرض  ويف  الوادي،  لبلدية 
على املشكلة التي يعاني منها سكان 
إشكاالت  إطار  أنها ويف  القارة،  حي 
التي  الصحي  الصرف  مياه  تسرب 
األحياء يف  عديد  منها سكان  يعاني 
عن  االعالن  سيتم  الوادي،  مدينة 
دراسة إلعادة تثبيت شبكات الصرف 
الذي  بالشكل  احلي  يف  الصحي 
التسربات  خطر  من  السكان  يحمي 

التي مصدرها املياه القذرة. 
رشيد شويخ

يعاني ساكنة قصر موالي عبد الواحد من نقص حاد في التزود بالمياه الصالحة للشرب بسبب أعطاب تعرفها الشبكة الرئيسة 
وبعض اآلخر يتسبب فيها العامل البشري، عن طريق الربط العشوائي للبساتين والواحات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب 

على حساب مواطنين آخرين يشتاقون إلى قطرة ماء يروون بها عطشهم، وهذا ما يحدث في منطقة باصالح التي اليصل إليها 
الماء إال بشق األنفس.

سببها األعطاب والتوصيالت العشوائية 

أزمة عطش في قصر موالي عبد 
الواحد بأدرار

الوادي
األمن يحجز 3080 قرصا مهلوسا

احلضري  األمن  عناصر  جنح 
من  الوادي،  والية  بأمن  الثالث 
تفكيك شبكة إجرامية وحجز كميات 

معتبرة من املؤثرات العقلية.
إلى  تعود  العملية  تفاصيل 
عزم  مفادها  ملعلومات  استغالل 
واليتني  من  ينحدران  شخصني 
من  معتبرة  كمية  إدخال  مجاورتني 
األقراص املهلوسة إلى عاصمة الوالية 
لغرض ترويجها ليتم اتخاذ اإلجراءات 
فيهم  املشتبه  لضبط  اخلاصة  األمنية 
سياحية  سيارة  منت  على  أين ضبطوا 
األقراص  معتبرة  كمية  وبحوزتهم 
املهلوسة بلغ عددها 3080 قرص من 

مخبأة  mg 150 كانت  ليريكا  نوع 
بإحكام داخل مركبة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق 
جزائية  ملفات  إعـداد  مت  القضية  يف 
وكيل  أمام  وتقدميهم  املتورطني  ضد 

اجلمهورية لدى محكمة الوادي. 
خالل  متكن  أخرى،  عملية  ويف 
األمن  عناصر  املاضية  القليلة  األيام 
من  الوادي  بوالية  الرابع  احلضري 
وحجز  للمخدرات  مبروجني  اإلطاحة 
الكيف  من  غ   280 عن  يزيد  ما 

املعالج.
تلقي  إلى  تعود  العملية  تفاصيل 
قيام  مفادها  ملعلومات  األمن،  قوات 

العمر  من  الثاني  العقد  يف  شخصني 
ينحدران من إحدى البلديات املجاورة 
بإدخال كميات معتبرة من املخدرات 
على  بناء  ليتم  الوالية،  عاصمة  إلى 
املعلومات التي حتصلت عليها مصالح 
كللت  عملياتية  خطة  إعداد  األمن 
املدينة،  أحياء  بأحد  بتوقيفهما 
العملية أسفرت عن حجز 03 صفائح 
من املخدرات قدر وزنها بـ 285غ بعد 
إمتام كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
للمتورطني  جزائي  ملف  إعـداد  مت 
القضائية  اجلهات  أمام  وتقدميهما 

املختصة.
رشيد شويخ
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ربورتاج: رشيد شويخ 

والتابعة  تونس  مع  احلدودية  الغنامي  قرية  سكان  مازال 
والذي يقدر عددهم بنحو ثالثة  الوادي  املاء والية  لبلدية دوار 
السلطات النتشالهم  التفاتة جدية من  ينتظرون  أالف نسمة، 
رئيس  برنامج  أملهمفي  وعبروا عن  لها،  نهاية  من مشاكل ال 
اجلمهورية عبد املجيد تبون الذي أكد على ضرورة رفع الغنب عن 
مناطق الظل، والتي تعد الغنامي وما جاورها جتسيدا لها بكل ما 

تعيشه من نقائص وعزلة.

 تنمية مشلولة.. صحة مريضة وعزلة خانقة 
فالقرية ورغم استقرار السكان بها منذ عقود، وضمها لعدد 
املتواجدة  والقرى  اجلنوبية  للواليات  قياسا  السكان  من  معتبر 
فيها، إال أن الكهرباء لم تصل إليهم اال قبل سنوات قليلة، وعبر 
السكان عن امتعاضهم من التهميش ومعاملتهم كمواطنني من 
الدرجة الثانية يف اجلزائر، وما انتظارهم ل46 سنة كاملة لوصول 
الكهرباء لدليل على ذلك حسب ما أكده أحدهم، يحدث هذا 
يف الوقت الذي تفتح لهم السلطات التونسية األبواب يف كل مرة 
يقصدون فيها القرى التونسية القريبة منهم لقضاء حوائجهم، 
بلدية  مقر  عن  كيلومتر   25 بنحو  إلى  تبعد  ال  القرية  أن  إذا 
الرجيم معتوق التونسية، والتي يقضى منها معظم سكان القرية 
أغلب حاجيتهم، وأكد يف هذا اإلطار بعضهم »ألخبار الوطن 
» أنهم يحصلون على العالج من مستشفيات التونسية وبصفة 
مجانية على غرار املواطنني التونسيني، يف حني أنهم يضطرون 
إلى دفع مبلغ يصل إلى حدود 2000 دينار من أجل الوصول 
بلدية  مركز  يف  تقع  والتي  جزائرية،  عالج  قاعة  اقرب  إلى 
يأتي  النقائص،  من  األخيرة من جملة  هذه  وتعاني  املاء  دوار 
افتقارها  إلى  إضافة  فيها،  املناوب  الطبيب  غياب  مقدمتها  يف 
إسعاف  بسيارة  تدعمت  وأن  الضرورية  املستلزمات  من  لعدد 
وبعض املستلزمات الطبية األخرى، وطالب سكان الغنامي يف 
هذا اإلطار من السلطات العمومية، توفير سيارة إسعاف لنقل 
إلى  أو  املاء  املؤسسات الصحية اجلزائرية يف دوار  إلى  مرضاهم 
بلدية الطالب العربي خاصة وان القرية ال تتوفر على أي سيارة 
ألخبار  أكدوا  الذين  السكان  بعض  تأكيدات  حسب  خاصة 
النقالة  الهاتف  شبكات  وعبر  هاتفيا،  يتصلون  أنهم  الوطن 
التونسية بأصحاب سيارات » الفرود » يف دوار املاء أو الطالب 
أجل  من  كيلومتر،   80 بنحو  الغنامي  تبعد عن  والتي  العربي 
نقل مرضهم إلى املستشفيات يف مقري البلدية أو الدائرة، وهو 
ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة املرض، إذ سبق وأن سجل 
السيارة يف  تأخر  بسبب  امرأة حامل،  من  أكثر  وفاة  القرية  يف 

الوصل إليها ونقلها ملصلحة الوالدة. 

 عائالت تترقب الموت قي بنايات مهددة باالنهيار 

مهددة  هشة  بنايات  يف  الغنامي،  سكان  يعيش  كما 
زرائب  أو  خيم،  يف  أو  الشتاء،  فصل  يف  خاصة  باالنهيار 
بني  الواقع  القرية  موقع  من  وزاد  النخيل،  بجريد  املصنوعة 
الكثبان العرق الشرقي الكبير من الوضع خطورة، إذ أن الرمال 
حتاصر جدران املساكن التي ال يتعدى طولها يف أحسن األحوال 
املتر ونصف، ، مما يشكل ثقال عليها يجهلها عرضة لالنهيار يف 
مميتة  القرية يف سنوات ماضية، حوادث  أي حلظة، وشاهدت 
بعد إنهيار جدران املنازل على األهالي، كان آخرها ما وقع قبل 
5 سنوات عندما تويف صبي يف العاشرة من عمره، عندما انهار 
وناشد سكان  حتته،  يلعب  كان  بينما  عليه  املنازل  أحد  جدار 
الغناميالسلطات املعنية برمجة مشاريع للسكن الريفي يف القرية 
التي مازالت بعيدة عن مجال اهتمام املسؤولني حسب سكانها. 

 أشجار نخيل تعاني العطش
وعلى صعيد آخر دق عدد من فالحي قرية الغنامي ناقوس 
يوما  فيها  النخيل  أشجار  أعداد  الكبير يف  تناقص  اخلطر جراء 
بأن  الوطن  ألخبار  الفالحني  ممثل  أوضح  حيث   ، يوما.  بعد 
النخيل فيها ويف القرى احلدودية األخرى القريبة منها على غرار 
قرية أميه الشيخ والتي تستحوذ زراعة النخيل فيها علي مساحة 
التي  املياه  جفت  أن  بعد  هلك  قد  1000هكتار،  ال  تقارب 
كانت تسقى منها بها، مشيرين يف ذات الصدد بأنهم يعانون 
الفالحية  األراضي  باستصالح  قيامهم  تاريخ   1993 سنة  منذ 
فيها، من مشكل تناقص املياه، وأضافوا أنهم غير قادرين على 
شراء محركات ضخ املياه من التي تعمل على عمق كبير، كون 
منطقة الغنامي ال تتواجد بها املياه اال على طبقات عميقة، ما 
برمجة  خالل  من  بالوالية  الفالحة  مصالح  تدخل  يستوجب 
وأوضح  فيها.  النخيل  ثروة  وانقاذ  اجلهة  أرتوازي يف  بئر سقي 
الفالحونأن التونسيني حفروا يف اجلهة املقابلة للحدود آبار يصل 
اآلبار  جفاف  إلى  أدى  مما  متر،   800 نحو  إلى  بعضها  عمق 
السقي  آبار  بني  املسافة  لقرب  نظرا  املاء،  دوار  بلدية  إقليم  يف 

الفالحي املوجودة يف األراضي التونسية وآبارهم. 

 مطالب بفتح معبر حدودي بالمنطقة
ويتطلع سكان قرية الغنامي وعلى غرار باقي القرى التابعة 
بلديتهم  مستوى  على  حدودي  معبر  فتح  املاء،  دوار  لبلدية 
الطرف  املذكورة يف  البلدية  تقابل  التي  ومعتمديةرجيم معتوق 
فتح  على  كبيرة  آماال  األهالي  ويعلق  احلدود،  من  التونسي 
مثل هكذا معبر خاصة مع انتهاء األشغال بالطريق الذي من 
املقرر أن يربط بلدية دوار املاء بالنخلة،وهو ما سيقضي بشكل 
عليهم  صعبت  طاملا  كابوسا  ظلت  التي  العزلة  على  تدريجي 
الظل،  منطقة  يف  مصنفة  الغنامي  وجعلتهم  حياتهم،  ظروف 
مجهودات  على  الغنامي  أهالي  أثني  العزلة  فك  مجال  ويف 
اجليش الوطني بعد برمجة عديد الطرق التي تربطها بعدد من 
املناطق القريبة منها على غرار ميه نصر وبيار الذر وهو ما شأن 
رئيس اجلمهورية  وأن  التنمية يف اجلهة، خاصة  حتريك عجلة 
عبد املجيد تبون يولي إهتمام ملناطق الظل التي تعتبر الغنامي 

جتسيدا لها.

سكانها يأملون بتدخل الرئيس تبون النتشالهم من الضياع

َقريُة الغناِمي بالَواِدي.. 
ُهنا َتتوّقُف الَحياة!

 ال أثر للحياة في قرية لقبها قاطنوها بالقرية المنسية، إحدى أكبر مناطق الظل بوالية الوادي؛ فبقرية الغنامي الحدودية المجاورة 
لتونس الشقيقة تئن أزيد من 3 آالف نسمة في صمت، ال ماء وال كهرباء، عزلة خانقة، صحة مريضة، وقطاعات مشلولة. أما سكانها، 

فيترقبون ساعة الفرج ويأملون بتحرك رئيس الجمهورية إلنقاذهم من شبح الضياع.
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دي فرانشيسكو مدرًبا لكالياري
أعلن نادي كالياري 
القدم،  لكرة  اإليطالي 
دي  أوزيبيو  تولي 
منصب  فرانشيسكو، 
للفريق.  الفني  املدير 
الرسمي  املوقع  وذكر 
للنادي اإليطالي، امس 
املدرب  أن  اإلثنني، 
مع  اتفاق  إلى  توصل 

كالياري بتدريب الفريق حتى نهاية صيف .2022
أندية  تدريب  تولى  أن  فرانشيسكو  لدي  وسبق 
وصل  أنه  كما  وروما،  وساسولو  وليتشي  بيسكارا 
النهائي  الدور قبل  العاصمة اإليطالية إلى  مع فريق 
من دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2017. وأنهى 
اإليطالي،  الدوري  من  املاضي  املوسم  كالياري، 

باحتالل املركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة.

برشلونة يرفض 60 
مليوًنا لبيع ترينكاو

كشف تقرير صحفي، أن برشلونة رفض عرًضا 
اجلديد،  جنمه  لضم  البرمييرليغ،  أندية  من  ضخًما 
هذا الصيف. واتفق برشلونة مع سبورتينغ براغا، يف 
الشتاء املاضي، على ضم فرانشيسكو ترينكاو )20 
صيف  من  اعتباًرا  أورو،  مليون   31 مقابل  عاًما(، 
ترينكاو  أن  »سبورت«،  صحيفة  وذكرت   .2020
سينضم لبرشلونة هذا الصيف، بعدما أنهى املوسم 
أنظار  ترينكاو خطف  أن  وأضافت  براغا.  فريقه  مع 
إجنليزي،  فريق  وضع  حيث  األندية،  من  العديد 
عرًضا ضخًما على طاولة برشلونة، لبيع فرانشيسكو 
أن  إلى  الصحيفة  ولفتت  أورو.  مليون   60 مقابل 
لم  الذي  اإلجنليزي،  النادي  عرض  رفض  برشلونة 
يتم الكشف عن اسمه، حيث ُيعتبر الالعب، قطعة 
أساسية يف جتديد دماء الفريق الكتالوني للمستقبل.
مع  ترينكاو  عقد  أن  إلى  تقارير صحفية  وتشير 
مع   ،2025 جوان  حتى  مواسم   5 ملدة  برشلونة، 

شرط جزائي بقيمة 500 مليون أورو.

المبارد مستاء من موعد انطالق البريميرليغ
موعد  تشيلسي،  مدرب  المبارد  فرانك  انتقد 
 12 اإلجنليزي،  للدوري  اجلديد  املوسم  انطالق 
بحصول  يسمح  ال  إنه  قائال  املقبل،  سبتمبر 
العبيه على الفرصة املناسبة للراحة واإلعداد بني 

املوسمني.
 16 وسيخوض تشيلسي مباراة اإلياب يف دور 
بدوري أبطال أوروبا، يف مواجهة بايرن ميونخ بطل 

أملانيا السبت املقبل، بعد هزميته 0-3 ذهابا.
وحتى إذا فشل فريق المبارد يف التأهل لدور الثمانية وودع البطولة، فسيكون 

أمامه مدة تزيد قليال عن شهر للراحة واالستعداد قبل انطالق املوسم اجلديد.
بدايتنا وسيعتمد  نبلغ مبوعد  أن  »أتوقع  وقال المبارد يف تصريحات إعالمية 
ذلك على نتيجتنا يف مواجهة بايرن، لن يكون األمر مثاليا إذا تواصلت مسيرتنا، 
الدوري  يف  املطلوب  األداء  مستوى  إلى  للعودة  وقتا  سيحتاجون  الالعبني  ألن 
االجنليزي«. وأضاف المبارد »حتى يف أسوأ سيناريو.. وإن لم نتأهل يف املواجهة، 
أحتاج  ألنني  لي،  بالنسبة  الالزم  من  أكثر  مبكرا  يبدو  سبتمبر   12 موعد  فإن 
إلعداد الالعبني للعودة للعب من جديد«. وأصيب سيزار أزبليكويتا وكريستيان 
بوليسيك وبيدرو خالل هزمية تشيلسي 1-2 أمام آرسنال يف نهائي كأس إجنلترا، 

ويخشي المبارد أن يتعرض العبون آخرون لنفس املصير.
هو  وهذا  لالستراحة،  وقت  إلى  بحاجة  »الالعبون  ذلك  عن  المبارد  وقال 
سبب اإلصابات يف الفريق واستبعاد العبني من املباراة قبل ذلك، أمتنى أن تعيد 

رابطة الدوري املمتاز النظر يف هذا األمر«.

النني يغازل آرسنال
مصر،  منتخب  وسط  النني، العب  محمد  وجه 
بلقب كأس  اجلانرز  تتويج  بعد  آرسنال،  لفريقه  رسالة 
إلى  النني  محمد  آرسنال  وأعار  اإلجنليزي.  االحتاد 
بشكتاش التركي، مطلع املوسم املنقضي. وكتب جنم 
شباب  يا  »مبروك  األحد:  اليوم  تويتر،  عبر  الفراعنة 
يوم  آرسنال  وتوج  لندن ستظل حمراء«.  تستحقونها. 
حساب  على  اإلجنليزي  االحتاد  كأس  بلقب  السبت 
إلى  العودة  بشأن  غامًضا  النني  مصير  ويبدو   .)2-1( بنتيجة  بالفوز  تشيلسي 
التركي  طرابزون سبور  إلى  للرحيل  عرًضا  تلقى  بعدما  املقبل  املوسم  آرسنال يف 
بجانب رغبة بشكتاش يف جتديد إعارته. وانضم النني إلى آرسنال قادًما من بازل 

السويسري يف جانفي 2016.

سيتين يستقر على تشكيلة 
موقعة نابولي

على  نابولي  أمام  مصيرية  ملواجهة  برشلونة   يستعد 
ملعب كامب نو، السبت املقبل، يف إياب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
بإيطاليا، بهدف يف  الذهاب  الفريقان يف مباراة  وتعادل 
كل شبكة. وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
يبدو  فيما  استقر  لبرشلونة،  الفني  املدير  أن كيكي سيتني 

على تشكيلة مباراة نابولي.
وأضافت أنه يف ظل غياب بوسكيتس وأرتورو فيدال، 
سيعتمد  سيتني  فإن  البطاقات،  لتراكم  اإليقاف  بسبب 
على توليفة دي يوجن، راكيتيتش وسيرجي روبيرتو يف خط 
سيجلس  البارسا،  موهبة  بويغ  ريكي  أن  ولفتت  الوسط. 

على مقاعد البدالء.
غريزمان،  أنطوان  سيستعيد  برشلونة  أن  إلى  وأشارت 
مهاجم الفريق، بعدما تعافى من اإلصابة التي تعرض لها 

يف الفترة األخيرة.
وجاءت التشكيلة احملتملة لبرشلونة كالتالي:

حراسة املرمى: تير شتيغن. الدفاع: سيميدو، بيكيه، 
لينجليت، ألبا. الوسط: دي يونغ، راكيتيتش، روبيرتو. يف 

الهجوم: غريزمان، ميسي، سواريز.

بن زيمة: »أود تدريب ريال 
مدريد«

مدريد،  ريال  مهاجم  زمية،  بن  كرمي  الفرنسي  كشف 
امللكي يف  للفريق  الفني  املدير  منصب  تولي  رغبته يف  عن 

املستقبل.
على  زمية  بن  أجاب  »يوتيوب«  موقع  على  بث  فعبر 
أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم جيمس رودريغيز زميله 
السابق  امليرنغي  هيرنانديز، العب  وثيو  األبيض،  بالنادي 

وميالن احلالي.
وسئل بن زمية عن إمكانية تدريب الريال يف املستقبل، 
فعاًل«.  ذلك  أود  فأنا  ما،  يوًما  استطعت  »إذا  قائال:  ليرد 
ليسا  التمريرات؟  تقدمي  أم  األهداف  »تسجيل  وأضاف 
االختيار  علّي  كان  وإذا  سويا،  أحبهما  لكنني  مختلفان 
جيد  وضع  يف  زميلي  كان  إذا  لكن  التسجيل،  فسأختار 
وأحرص  بجد  »أعمل  وأضاف  ليسجل«.  الكرة  فسأعطيه 
على إطالة مسيرتي قدر اإلمكان، التضحية، العمل البدني 
والنفسي والطعام، مفاتيح ذلك«. وعما إذا كان يرغب يف 
أن يصبح مسدد ركالت اجلزاء يف الريال بداًل من سيرجيو 
راموس، أوضح كرمي: »راموس ينفذها بشكل جيد للغاية، 
عليه  يجب  املهاجم  بدونها،  أو  اجلزاء  ركالت  بتسديد 

تسجيل العديد من األهداف«.
وعن أفضل 3 رياضيني يف كل العصور، صرح مهاجم 
امللكي »هناك الكثير من الذين ألهموني، لكن عندما يتعلق 
الذي جعلني  )الظاهرة(  رونالدو  باالختيار، فسأختار  األمر 
السلة( ومايك  العب كرة قدم، ومايكل جوردان )أسطورة 

تايسون )جنم املالكمة(«.

العب بايرن ميونيخ السابق فاغنر 
يعتزل بعمر الـ 32 عامًا

أعلن ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونيخ األملاني السابق 
اعتزاله لعب كرة القدم رسميا. وفاجأ بديل ليفاندوفسكي 
كرة  - 2019 عشاق   2018 بايرن  مع  الثانية  لعبه  فترة  يف 
القدم يف أملانيا، خاصة وأن الالعب الدولي السابق اعتزل 
بعمر 32 عامًا. ولعب فاغنر مع العديد من األندية األملانية 

البارزة قبل أن يختم مسيرته يف الصني مع تياجنني تيدا.
وقال فاغنر يف تصريحات نقلتها صحيفة بيلد األملانية: 
متكنت  رائعة،  حياة  منحتني  القدم  كرة  ألن  للغاية  »ممنت 
الوطني  القميص  ارتداء  أهدايف وأحالمي،  من حتقيق كل 
الدوري  بلقب  فاغنر  وفاز  خاص«.  بشكل  فخور  جعلني 
األملاني مرتني، مع بايرن ميونيخ 2007 - 2008 و-2017

.2018

الفريق أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا

زيدان يثق في استعادة هازارد قبل 
موقعة مانشستر سيتي

يستعد ريال مدريد اإلسباني للسفر إلى 
مدينة مانشستر اإلنجليزية لمواجهة مانشستر 
سيتي في إياب ثمن نهائي دوري األبطال 

يوم الجمعة المقبل على ملعب )االتحاد(، حيث 
أجرى الفريق اختبارا للكشف عن فيروس 

كورونا المستجد.

القسم الرياضي

وأجرى الالعبون االختبار داخل منازلهم 
أن  املنتظر  ومن  امللكي،  النادي  أطباء  مبعرفة 
قبل  املقبل  الثالثاء  هذا  آخر  اختبارا  يجروا 
اإلجنليزية يف  املدينة  إلى  اخلميس  يوم  السفر 
سابقا،  يحدث  كان  عما  تختلف  لن  رحلة 
باستثناء املؤمتر الصحفي الذي سيتم عن ُبعد 

للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
للمباراة  التحضيري  البرنامج  ويتضمن 
فالديبيباس  مبدينة  تدريبات   3 خوض 
اللقاء، كما  السفر عشية  الرياضية، ومن ثم 
القارية.  البطولة  هو معتاد يف جميع مباريات 
املران األخير على  امليرنغي  وسيخوض العبو 
الفريق  فيها  سيحاول  التي  املباراة  ملعب 
تعويض خسارة الذهاب يف عقر داره )سانتياغو 

املاضي.  فيفري  يف   )1-2( بنتيجة  برنابيو( 
إيسكو  الثنائي  حالة  تطور  زيدان  وينتظر 
يثق  حيث  بيل،  غاريث  والويلزي  أالركون 
أفادت مصادر  للفريق، حسبما  الفني  الطاقم 
من داخل النادي لوكالة األنباء اإلسبانية، يف 

استعادة خدمات إيسكو يف املباراة.
األكبر  القلق  الزال  الثنائي،  عن  وبعيدا 
الذي يساور زيدان هو حالة النجم البلجيكي 
كامل  بعد  يستعد  لم  الذي  هازارد  إيدين 
مشاكل  من  معاناته  بسبب  البدنية  لياقته 

فيه  أجرى  الذي  اليمنى  القدم  كاحل  يف 
عملية جراحية. ولن تتحدد إمكانية مشاركة 
الالعب من عدمها يف اللقاء حتى اللحظات 
املخاطرة  عدم  زيدان  يفضل  حيث  األخيرة، 
مباراة  يف  البلجيكي  النجم  بأهمية  بالعب 
املدرب  سيركز  كما  السيتي.  مثل  قوية 
قائد  لغياب  النفسي  العامل  على  الفرنسي 
املباراة بعد طرده  الفريق سيرجيو راموس عن 
يف مباراة الذهاب، ومن املنتظر أن يحل مكانه 
إيدير ميليتاو بجانب الفرنسي رافائيل فاران.



1 السنة 01 - العدد 252 -الثالثاء 14 ذو احلجة 1441  هـ  - 04  أوت  2020م 1
اخبار الرياضات

محمد هشام

بأنه  كاف  عن  صادر  بيان  وأفاد 
إقامة نصف نهائي الكونفيدرالية  تقرر 
بيراميدز  يلعب  أن  على  املغرب،  يف 
 22 يوم  الغيني  حوريا  مع  املصري 
محمد  ملعب  على  املقبل  سبتمبر 

اخلامس بالدار البيضاء.
حسنية  اليوم  نفس  يف  ويلتقي 
املغربيان  بركان  نهضة  ضد  أكادير 
اهلل،  عبد  األمير  موالي  ملعب  على 

بالعاصمة الرباط.
 27 يوم  النهائي  اللقاء  ويقام 
موالي  ملعب  على  املقبل  سبتمبر 
الرباط،  بالعاصمة  اهلل  عبد  األمير 

وتلعب املباريات بدون جماهير.
تقام  األبطال،  لدوري  وبالنسبة 
الوداد  بني  املغرب  يف  الذهاب  مباراتا 
الزمالك،  ضد  والرجاء  واألهلي، 
ثم  املقبل،  سبتمبر  و26   25 يومي 
و3   2 يومي  مصر  يف  اإلياب  يلعب 

أكتوبر املقبل.

دوري  نهائي  أن  كاف  وأعلن 
محايد  ملعب  على  سيقام  األبطال 
من  وآخر  مصر  من  فريق  تأهل  حال 
أمام  الباب  فتح  يتم  أن  املغرب، على 
النهائية،  املباراة  الستضافة  التقدم 
حتى يوم 17 أوت املقبل مرفقًا بتعهد 

حكومي.

مصريني  فريقني  تأهل  حالة  ويف 
سيقام  للنهائي،  مغربيني  فريقني  أو 
يومي  أحد  الفريقني  بلد  يف  النهائي 
لزاما  وبات  املقبل.  أكتوبر   17 أو   16
على االحتادين املصري واملغربي تقدمي 
الضمانات الالزمة بحد أقصى يوم 15 

أوت املقبل.

»كاف« يعلن عن مواعيد ومالعب 
كأس  الكونفيدرالية

ماندي على بعد خطوات من ليفربول
ليفربول  ارتباط  عن  اإلثنني،  امس  اجنليزية،  صحفية  تقارير  كشفت 
باحلصول على خدمات الدولي اجلزائري عيسى ماندي جنم جزائري، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وأفادت صحيفة »ميرور« االجنليزية نقال عن 
مصادر إسبانية، بأن ليفربول تقدم بعرض أولي للتعاقد مع ماندي، مدافع 
ريال بيتيس اإلسباني، مقابل 9 ماليني جنيه إسترليني. وأكدت الصحيفة، 
أن النادي االسباني طالب بزيادة العرض مبقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني.

ويصر ليفربول على التعاقد مع مدافع محوري بعد بيع ديان لوفرين إلى 
أنه  مبا  مثاليا  خيارا  يعد  اجلزائري  املدافع  أن  ويرى  بطرسبرغ،  سان  زينيت 

متعدد االستخدامات، وميكنه اللعب يف أي مكان يف اخلط اخللفي.
عاًما(   28( ماندي  عقد  اجلزائي يف  الشرط  قيمة  أن  الصحيفة  وأكدت 
تبلغ 30 مليون أورو، إال أن بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع 

الالعب، مبا أنه يف السنة األخيرة من عقده مع النادي.

بونجاح ضمن قائمة أفضل المهاجمين في 
رابطة أبطال آسيا 2018

بغداد  القطري،  السد  نادي  مهاجم  القدم  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  اختار 
 ،2018 آسيا  أبطال  لرابطة  املثالية  للتشكيلة  املرشحني  أبرز  بوجناح، ضمن 
وذلك من خالل تصويت أطلقه االحتاد القاري عبر موقعه الرسمي االلكتروني.
مرشحني  ثمانية  بني  من  مهاجم  أفضل  الختيار  التصويت  فتح  ومت 
تقدمهم الدولي اجلزائري بغداد بوجناح، وهذا إلى غاية يوم اجلمعة املقبل. 
اختارها  التي  املثالية  التشكيلة  عن  املقبل  السبت  يوم  اإلعالن  وسيتم 
اجلمهور، والتشكيلة املثالية بحسب اإلحصائيات. وأبرز تقرير االحتاد القاري 
إحصائيات هداف السد، بوجناح، خالل رابطة أبطال آسيا 2018، إذ سجل 
13 هدفا محتال املركز األول بني املهاجمني الهدافني، وسدد 49 مرة من بينها 
25 تسديدة على املرمى، محتال املركز األول بني املهاجمني أيضا باإلضافة 
فرض  السد  مهاجم  ان  للعبة  اآلسيوي  االحتاد  وأكد  أهداف.   3 لصناعته 
البطولة،  هداف  بجائزة  فاز  بعدما   2018 آسيا  أبطال  رابطة  يف  بقوة  نفسه 
القياسي لعدد األهداف املسجلة يف نسخة واحدة متساويا مع  الرقم  وعادل 
موريكي )2013( وأدريانو )2016(. كما بني االحتاد أن نادي السد امتلك 
يف هذه النسخة قوة ضاربة من خالل تواجد بوجناح ومن خلفه الثنائي تشايف 
هيرنانديز وأكرم عفيف، وقد سجل بوجناح 7 أهداف يف دور املجموعات ثم 

أضاف ستة أهداف خالل األدوار اإلقصائية.
محمد هشام

محرز: »المنتخب الوطني أكثر من مجرد فريق«
االجنليزي،  سيتي  مانشستر  جنم  محرز،  رياض  اجلزائري  الدولي  أشاد 
منتخب  قائد  ونشر  اجلزائري.  املنتخب  صفوف  داخل  السائدة  باألجواء 
احملاربني، صورة له عبر حسابه على »فيسبوك«، رفقة املدرب جمال بلماضي، 
وجنوم املنتخب، خالل كأس أمم أفريقيا املاضية، وعلق عليها »أكثر من فريق، 
إنها عائلة«. ويعيش املنتخب اجلزائري واحدة من أفضل فترات تاريخه، بعد 

جناح بلماضي، يف خلق توليفة متكاملة من كافة النواحي، يقودها محرز.
األمم  بكأس  اجلزائر  تتويج  يف  املساهمني  أكبر  من  احملاربني،  قائد  ويعد 
اإلفريقية املاضية، حيث قّدم مستويات كبيرة وجنح يف تسجيل 3 أهداف، 

أهمها يف نصف النهائي ضد منتخب نيجيريا يف الوقت القاتل.

يرمي إلى تطوير كرة القدم لدى الهواة
»الفيفا« يختار ملف االتحادية الجزائرية

اختار االحتاد الدولي لكرة القدم، ملف املديرية الفنية الوطنية لالحتادية 
تطوير  إلى  يرمي  جديد  برنامج  يف  للمشاركة  )فاف(  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الهيئة االحتادية على موقعها  أعلنت عنه  الهواة، حسب ما  القدم لدى  كرة 
الرسمي. وكانت املصلحة الفنية لالحتاد الدولي للعبة قد اختارت عددا من 
االحتاديات العضوة من بينها الفاف بناء على ملف تقدمت به املديرية الفنية 
الوطنية. وستتم دعوة املدير الفني الوطني، عامر شفيق، من طرف ستيفن 
مارتنس، مدير القسم الفرعي الفني للفيفا ملناقشة التحقيق املقترح واملشروع 
الذي تقدمت به االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، يوضح بيان الهيئة االحتادية 
الوطنية، مضيفا أنه للفيفا رغبة يف وضع برنامج يساهم يف تكثيف املشاركة و 

زيادة عدد الفرص يف ممارسة كرة القدم عبر العالم.
مشروعه حتت  العام  هذا  الفني، خالل  فرعه  طريق  عن  الفيفا،  وأطلق 
سيشكل  والذي  القدم«  لكرة  البيئي  النظام  وحتليل  املواهب  »تطوير  عنوان 

قاعدة لبرنامج ذات مستوى عال مقرر يف 2021.
وتختم الفاف بيانها قائلة »انطالقا من هذه املبادئ، تقرر انشاء برنامج 
لتطوير كرة القدم اخلاصة بالهواة، خاصة وأن هذا اجلانب من النظام البيئي 
يسمح  حيث  العضوة،  اجلمعيات  داخل  أساسية  مكانة  يحتل  القدم  لكرة 
لكل شخص )ولد، بنت، امرأة ورجل( مبمارسة كرة القدم مهما كان مستواه 

وسنه وديانته ومحيطه«.

أعلنت لجنة الطوارئ باالتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« موافقتها على خطة لجنة األندية والمسابقات الستكمال بطولتي 
دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، بعد التوقف في الموسم الحالي نتيجة جائحة كورونا.

البترولي  الرياضي  املجمع  سيعقد 
العامة  جمعيتهما  اجلزائر  ومولودية 
و   5 يومي  التوالي  على  االستثنائية 
حيدرة  بوادي  املائي  باملركب  أوت   6
بالعاصمة لترسيم توحيدهما، حسب 

ما علم لدى الناديني.
العامة  اجلمعية  وستعقد 
يوم  البترولي  للمجمع  االستثنائية 
الثانية  الساعة  من  بداية  االربعاء 
مولودية  جمعية  تنعقد  بينما  زواال، 
اجلزائر يف اليوم املوالي، اخلميس على 
ستكون  مساءا، حيث  الثالثة  الساعة 
نقطة واحدة مدرجة يف البرنامج وهي 
توحيد الناديني، حسب نفس املصدر.
وتعتبر هذه املرحلة هي األولى نحو 

التوحيد بعد طرح املشروع على أعضاء 
مراحل  تتبعها  أن  على  اجلمعيتني، 
بإقحام  التوحيد  عملية  أخرى.وستتم 
املجمع البترولي وفروعه الرياضية ال13 
تضم  التي  اجلزائر  مولودية  حتت شعار 
النادي  يتشكل  أن  على  فروع،  سبعة 
اجلديد من 15 فرعا رياضيا بعد توحيد 
يف  موجودة  كانت  اختصاصات  عدة 

الناديني.
وتيرة  يف  اسرعا  قد  الناديان  وكان 
التوحيد،  لهذا  حتسبا  املفاوضات 
املئوية  الذكرى  سيصادف  والذي 
لتأسيس »العميد« عام 1921 حيث أن 
الهدف األسمى لهذه العملية هو إعادة 

لم شمل العائلة الكبيرة للمولودية.

الوطنية  الشركة  وكانت 
للمحروقات سوناطراك قد انسحبت يف 
شهر جوان 2008 من مولودية اجلزائر، 
املجمع  الرياضية،  جمعيتها  لتؤسس 
النادي  شعار  تسليم  مع  البترولي، 

لوزارة الشباب والرياضة.
وقد احتفظ املجمع البترولي الذي 
سوناطراك  شركة  قبعة  حتت  أضحى 
ب13 فرعا رياضيا، باستثناء كرة القدم 

التي أسندت جلمعية »املولودية«.
الشباب  وزارة  فإن  للتذكير، 
عام  اسندت  قد  كانت  والرياضة 
لشركة  اجلزائر  مولودية  تسيير   1977
االصالحات  سياق  يف  سوناطراك، 

الرياضية التي انتهجتها آنذاك.

سيصادف الذكرى المئوية لتأسيس »العميد«

إنطالق عملية توحيد ناديي مولودية الجزائر والمجمع البترولي

اجلديد  امللعب  استالم  يرتقب 
والية  سيق  بدائرة  الواقع  القدم  لكرة 
معسكر، الذي يتسع ل20 ألف متفرج 
املقبل، حسبما علم  يف شهر ديسمبر 

من مصالح وزارة الشباب والرياضة.
الرياضية  املنشأة  هذه  وتعتبر 
التي ستكون  املرافق  بني  من  اجلديدة 
كرة  دورة  مباريات  باحتضان  معنية 
أللعاب  ال19  الطبعة  إطار  يف  القدم 
البحر األبيض املتوسط املقررة بوهران، 
التي تبعد بحوالي 50 كلم عن سيق، 
يف صائفة 2022. وأكد نفس املصدر 
بأن نسبة أشغال امللعب املعني، الذي 
ينجز وفق املعايير التقنية الدولية بلغت 
90 باملائة، ما يرشح استالمه يف نهاية 

السنة اجلارية.

من  واحد  املرفق  هذا  يعد  كما 
ملركب  التابعة  الرياضية  الهياكل 
متعددة  قاعة  أيضا  كبير يضم  رياضي 
الرياضات تتسع ل500 متفرج وملعب 
أللعاب القوى وثالثة مسابح من بينها 
مسبحا أوملبيا وهي املرافق التي دخلت 
حيز اخلدمة منذ فترة، كما أشير إليه.
ويحتوي ملعب سيق اجلديد على 
كلف  وقد  بالكامل،  مغطاة  مدرجات 
مليار  الدولة مبلغا يقدر ب7ر1  خزينة 
أسندت  إجنازه  أشغال  ان  علما  دينار، 
سنة  وانطلقت  جزائرية  مؤسسة  إلى 
تغطية  مهمة  أسندت  2014.كما 
بالعشب  الرئيسي  امللعب  ميدان 
أخرى  وطنية  مؤسسة  إلى  الطبيعي 
أيضا  قامت  والتي  املجال  يف  مختصة 

امللعب  مستوى  على  العملية  بذات 
التدريبات،  يحتضن  الذي  امللحق 

يضيف نفس املصدر.
املرفق  أن  أيضا  بالذكر  اجلدير 
تشييده  يتم  الذي  اجلديد  الكروي 
على الطريقة »االجنليزية'' يشتمل على 
غرار جهاز  عدة جتهيزات حديثة على 
للمراقبة بالكاميرات وأبواب إلكترونية 

وأربع غرف لتبديل املالبس وغيرها.
لكرة  اجلزائري  االحتاد  وكان 
اإللكتروني  مرقعه  نوه، عبر  قد  القدم 
إياه  اإلجناز  واصفا  بهذا  الرسمي، 
مسرحا  أنه سيكون  مضيفا  بالتحفة'، 
األلعاب  ضمن  القدم  كرة  ملباريات 
املدينة  أندية  لصالح  وكذا  املتوسطية 

ومناطق أخرى«.

تحسبا لأللعاب المتوسطية 2022 بوهران  

ترقب استالم ملعب سيق الجديد في ديسمبر المقبل
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حاورها: خلضر بن يوسف

رانيا بوعقبة صاحبة رواية »على قيد ذكراك« 
 feelings   thoughts and وكتاب  
محتوى  صانعة  السموم،  علم  تخصص  طالبة 
ومدربة يف دورة رتب حياتك، تندرج رواية على 
واألدب  الرومانسي  األدب  ضمن  ذكراك«  »قيد 
اللغة  بني  مزيج  أنها  فيها  واملميز  االجتماعي، 
اخليال  بني  مزيجا  أنها  كما  واالجنليزية  العربية 
قدرة  عن  الكاتبة  فيها  تروي  حيث  والواقع، 
الذكريات التي تسلبنا حاضرنا ومستقبلنا فيصبح 

اإلنسان أسير املاضي.

كيف كانت بدايتك مع القلم، ومن اكتشف 
املوهبة فيك؟

بدايتي مع القلم كانت بعمر 7 سنوات حيث 
كنت دائما ما أجلأ للكتابة التي أجد فيها عاملي 
الكتابي  بالتعبير  كثيرا  أستمتع  كنت  اخلاص، 
أساتذة  إحدى  لإلبداع،  وسيلة  أجده  وكنت 
سأصبح  أنني  تقول  دائما  كانت  العربية  اللغة 

كاتبة يوما ما. 

تتجه مشاريعك نحو الرواية، هل هو اختيار 
مشروع سردي أم هو تكّيف مع املقروئية؟

مشوار  بداية  أن  أرى  ألنني  الرواية  اخترت 
الكاتب األصح أن تكون عن طريق رواية فبذلك 
يعرف عن نفسه بصورة ممتازة يف الساحة األدبية 
فيطلع القراء على أسلوبه وطريقته يف تنظيم وسرد 

الكاتب تظهر  األفكار فمن وجهة نظري قدرات 
ممتازة  وسيلة  فهي  الرواية،  يف  صورها  بأسمى 
متنفس  فهي  كذلك  فكرة  أو  رسالة  إليصال 
عاملا  الكاتب  بها  يخلق  معا،  والكاتب  للقارئ 
جديدا موازيا للواقع يعيشه القارئ بكل تفاصيله. 

هل يعود ذلك لكون الشعر يشهد هجرة 
وكسادا وتراجعا ملحوظا، أم كون الرواية هي 

الوعاء األنسب للتبليغ؟

يتجه القراء بصورة كبيرة نحو الروايات وذلك 
يرجع جلمهورها الواسع، كما أن الكتابة يف الشعر 
وأن  سبق  وقد  تقرأه،  من  قليلة  وفئة  معقد  أمر 
نوهت أن الرواية هي البداية املوفقة لكل كاتب.

ما هي املالمح والسياقات البارزة التي طبعت 
روايتك »على قيد ذكراك«، التي أعلنت عن 

صدورها قريبا؟

تندرج  رواية  هي  ذكراك  قيد  على  رواية 
من  بعض  فيها  الرومانسي،  األدب  ضمن 
بني  مزيج  أنها  فيها  واملميز  االجتماعي،  األدب 
مزيجا  كانت  كذلك  واالجنليزية  العربية  اللغة 
بني اخليال والواقع عندما نتحدث عن األحداث 

والشخوص.

هل باإلمكان أن جتهري لنا ببعض األفكار التي 
وظفتها يف روايتك »على قيد ذكراك«، ليعيش 

الواقع داخل نصوصك بأوجاعه وتناقضاته؟

قدرة  عن  فيها  حتدثت  ذكراك«  قيد  »على 

فيصبح  ومستقبلنا  تسلبنا حاضرنا  أن  الذكريات 
اإلنسان أسير املاضي، ناقشت فيها األلم والندم 
من  أنه  نعلم  التي  الذكريات  تلك  يرافق  الذي 

الصعب أن تعود يوما.

»على قيد ذكراك« ما دواعي اختيار هذا 
العنوان لروايتك ؟

شخصني  حياة  يف  بنا  تبحر  ألنها  ببساطة 
كالهما مقيد بالذكريات.

 هل ترين أن املبدع اليوم يتمتع بحرية ومناخ 
مناسبني لإلبداع، أم أن اخللفيات الفكرية 

والتوجهات األيديولوجية لهما دور يف حتديد 
الفضاء املسموح التجول فيه؟

كاملة  بحرية  يتمتع  ال  اليوم  املبدع  لألسف 
بتفكير  مقيد  فهو  يناقشها  التي  املواضيع  يف 
وتوجهات املجتمع التي تضيق عليه نطاق تفكيره 
ونطاق املواضيع التي ميكن مناقشتها فنجد العديد 

من التكرار فيما يتم تناوله يف الكتابات.

يف رأيك هل جتربة الكتابة عند الشباب يف 
اجلزائر  تشبه نظيراتها يف الدول العربية، وما 

هي خصوصياتها؟

هي طبعا ال تشبه نظيراتها يف الدول العربية 
حيث جتربة الكتابة يف اجلزائر تشوبها العديد من 
النقائص أهمها غياب الدعم وتهميش الكتاب. 

يف نظرك، كيف هي العالقة بني النقد 
واإلبداع؟

البناء  النقد  بني  تكاملية  عالقة  هناك  طبعا 
أسس  على  القائم  البناء  النقد  واإلبداع، 
تقصي  من  الكاتب  ميكن  صحيحة  ومقاييس 
النقائص يف عمله وبالتالي تقدمي األفضل وحتريك 

عجلة اإلبداع.

ما هي مشاريعك وطموحاتك املستقبلية؟

أنا بصدد نشر كتابي اجلديد باللغة االجنليزية 
 »thoughts and feelings « حتت عنوان

وشارفت على إنهاء روايتي اجلديدة.
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الفنانة أمل بوشوشة تتحدث عن مسلسل »النحات«:
 االبتعاد عن المظهر الجميل في شخصية نوال أكثر ما جذبني

اعتبرت الفنانة أمل بوشوشة أن ظروف عدم إكمال تصوير 
مسلسل »النحات« بسبب »الكورونا«، ظلمت شخصّية نوال 
املالحي، التي ال تظهر يف احللقات األولى، مبرزة أن ما جذبها 
يف هذه الشخصّية فهو ظهور نوال بحقبتني زمنّيتني إحداهما 

تتطّلب منها االبتعاد عن املظهر اجلميل خلدمة الدور.
برنامج  على  التي حلت ضيفًة  بوشوشة  أمل  وأوضحت 
LBCI Le� يف البث املباشر على حساب Go Livee
حنا،  ابو  دومينيك  اإلعالمي  مع  إنستغرام  على   banon
جتّسدها  اّلتي  املالحي  نوال  شخصية  تفاصيل  عند  للوقوف 
 ،LBCI ضمن أحداث مسلسل »النحات« عبر شاشة الـ
بسبب  العمل  من  الثاني  اجلزء  تصوير  مبوعد  تعلم  ال  أنها 
عند  اخلبر  املنتجة  الشركة  تعلن  أن  على  الراهنة،  الظروف 

حسم األمور.
أنه يشّن حربًا  واستنادًا ألحداث »النحات«، يقول ميان 
أنها تشّن حربًا من أجل  أّما أمل فصّرحت  من أجل امرأة، 
عائلتها، وميان يغّني » I feel Good« أّما هي فتستيقظ 
باكرًا بايجابية لتشعر أنها بخير وحتاول إبعاد أصحاب الطاقة 

السلبّية عنها ألنها من برج األسد.
يف سياق خر، وعن ردها على مطالب جمهورها، أكدت 
متانع  ال  بأنها  أكادميي«،  »ستار  برنامج  وخريجة  وهران  ابنة 
متثيل األدوار الرومانسية إذا توّفر النص اجلميل بني العروض 

اللون  إلى  بتحويل شعرها  لها  ورفضت طلبهم  تتلقاها،  التي 
التفاوض معها  بأنه لم يتم  األشقر، مشيرة من جهة أخرى 
أن شاركت يف  ولم يحصل  »الهيبة«،  املشاركة يف  من أجل 
مبسلسل  إال  بدايته  يف  تكن  لم  مسلسل  من  جديد  موسم 

»الوالدة من اخلاصرة«.
وكشفت أمل بوشوشة أنها ال تفّكر حاليًا بتسجيل أغنية 
جديدة، وتفّضل أن توّظف موهبتها الغنائية يف عمل متثيلي 
برنامج  ضحّية  وقعت  لو  بأنها  معتبرة  استعراضي،  غنائي 
فعلها  رّدة  بسبب  احللقة  تعرض  فلن  جالل  رامز  مقالب 

القاسية.
ق.ث

اإلعالن عن صاحب الجائزة يوم 15 سبتمبر
»المثّقف للنشر« تطلق مسابقة  أحسن 

عمل أدبي نشرته الّدار
والتوزيع،  للنشر  املثقف  دار  أطلقت 
عمل  أحسن  الختيار  أدبية  مسابقة 
الفترة  خالل  الدار،  ذات  يف  منشور 
املمتدة من 15 جوان إلى غاية 15 أوت 
املقبل، وذلك للفوز بجائزة أحسن عمل 
أدبي )مجموعة قصصية، رواية، ديوان 
نصوص  مسرحية،   نصوص  شعري، 

مفتوحة…(.
األبواب  بأن  الدار،  ذات  وذكرت 
مفتوحة جلميع الكتاب املنشورة أعمالهم 
إلى غاية  15 جوان  الفترة )  خالل هذه 
15 اوت ( يحصلون على خصم خمسة 

آالف دينار جزائري، من املبلغ اإلجمالي للنشر، وسيتم اإلعالن عن اسم 
الكاتب صاحب اجلائزة يوم 15 سبتمبر بعد االطالع على جميع األعمال 

واختيار اللجنة للفائز.
جائزة  درع  يقدم  كما  سنتيم،  ماليني   10 مببلغ  اجلائزة  قيمة  وتقدر 
من  العديد  يف  صحفية  تغطية  مع  للفائز،  أدبي  عمل  ألحسن  املثقف 

اجلرائد الوطنية واملواقع األدبية.
ق.ث

الكاتبة رانيا بوعقبة لـ »أخبار الوطن«:

عم!   الكتابُة في الَجزاِئر ُيعيُبها الّتهميُش وغياُب الدَّ

قالت الكاتبة رانيا بوعقبة، لـ »أخبار الوطن«، إن تجربة الكتابة في الجزائر تشوبها العديد 
من النقائص،  ربما أهمها تهميش الُكّتاب وغياب الدعم،  كما أشارت إلى أن الرواية تعتبر بداية 

مشوار أي كاتب، عكس الشعر الذي يمثل »ديوان العرب«.

 »ألجأ للكتابة ألني أجد فيها عالمي الخاص« 	
 »الرواية تعتبر بداية مشوار الكاتب« 	
 »كتابي »and Feelings Thoughts« سيصدر قريبا« 	
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اشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية 
طبقا ألحكام القانون رقم 12/06 املؤرخ يف 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات ذات الطابع 

االجتماعي ال سيما املادة رقم : 18 منه .
لقد مت هذا اليوم  29 /2020/07تأسيس جمعية ذات صبغة محلية . 

املسماة : جمعية عني سيد احمد 
 املودع : جزولي محمد 

املولود بتاريخ  11/01/1961سيدي عيسى 
املقر االجتماعي : دوار أوالد يحي بن أحمد  سيدي عيسى 

الوظيفة يف اجلمعية : رئيس اجلمعية

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

االجتماعي ال سيما املادة رقم : 18 منه .
لقد مت هذا اليوم  29 /07/ 2020 تأسيس جمعية ذات صبغة محلية . 

املسماة : جمعية دوار لعجاالت 
املودع : لعمري ميلود 

املولود بتاريخ 02 / 08/ 1961 سيدي عيسى 
املقر االجتماعي : دوار لعجاالت سيدي عيسى 

الوظيفة يف اجلمعية : رئيس اجلمعية 

ار
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السياحة في الجزائر .. الحلم المؤجل
تجاوزت السياحة تعريفاتها الكالسيكية التقليدية بأنها كل تغيير للمحيط المألوف خالل فترة زمنية محددة 
ال تتجاوز غالبا السنة و ما يصاحبها من خدمات لتتحول السياحة لنشاط إقتصادي كامل األركان و لصناعة 
قائمة بحد ذاتها فقد قفز عدد السياح من خمس و عشرين مليون سائح سنة 1950 إلى ما يتجاوز المليار 
سائح سنة 2015 بلغ إنفاقهم أكثر من ألفي مليار دوالر و بيد عاملة تجاوزت المئة مليون عامل ما يقدم 
تصورا حقيقيا حول أهمية القطاع السياحي . عندنا لألسف الزال الكثير من صناع القرار الهالمي و السياسات 
العرجاء يعتبرون السياحة نشاطا تكميليا و وزارة تجميلية تغيب عنها البرامج و الرؤى و اإلستراتيجيات 

لغياب الحقائق و المعرفة ثارة و لتغييبها ثارات أخرى فما هو واقع سياحتنا و أين مكمن الخلل في هذا القطاع 
الذي لم يستطع كل الوزراء المتعاقبين عليه أن يدفعوا به لصدارة المشهد ؟

كرمي بن زيتوني  - كاتب صحفي 

التكوين... حتمية التجديد
أن اجلزائر  بإمتياز بل  كانت اجلزائر مركز تكوين سياحي 
مرورا  لبوسعادة  وزو  تيزي  مدارسها من  و  معاهدها  كونت يف 
بالعاصمة عديد النخب التي حتقق اليوم نتائج طيبة يف بلدان 
اجلوار و كانت املؤسسات السياحية و الفندقية الوطنية تعرف 
بتميز خدماتها و رقيها و هذا ما تشهد عليه السجالت الذهبية 
عامليني  مشاهير  و  زعماء  يد  بخط  مصنفة  و  مرموقة  لفنادق 
ناجح  الكل  سياسة  و  جهة  من  البرامج  حتيني  عدم  أن  غير 
ال  بسيط  قاعدي  لتكوين  حولته  و  التكوين  بجدية  عصفت 
أن  بل  للقطاع  العام  األداء  على  أثر  ما  األساسيات  يتجاوز 
تطرح عديد األسئلة حول  املسابقات  و طبيعة  القبول  شروط 
ما نريده فعال من نتاج و خريجي املعاهد و املدارس ليبقى فتح 
على  أساسياته  يف  يعتمد  لقطاع  الزاوية  حجر  التكوين  ملف 

جودة اخلدمة و أحترافيتها و رقيها.

 التسويق و اإلعالم....الغائب األكبر
 يتوسع السوق السياحي العاملي بشكل مضطرد و متسارع 
بعيدا عن األسواق التقليدية التي متثلها غالبا أوروبا و أمريكا 
و مقدرة  منوها  تعرف بسرعة  أسواق جديدة  ليشمل  الشمالية 
سواحها السرائرية العالية كالسوق الصيني و السوق البرازيلي 
و السوق الروسي وأسواق بعض البلدان اإلفريقية الناشئة هذه 
جديدة  سياحية  وجهات  عن  بدورها  تبحث  التي  األسواق 
ما  هذا  و  مقبولة  خدمات  و  تنافسية  بأسعار  مستهلكة  غير 
توفر  حال  يف  حتقيقه  و  عليه  العمل  حتديدا  اجلزائر  تستطيع 
ولوج  إن  الدراية .  و  املعرفة  قبلهما  و  و اإلستراتيجية  اإلرادة 
جد  وسيلة  الرقمي  الترويج  من  اليوم  يتخذ  العاملية  األسواق 
بالوسائل  مقارنة  مكلفة  غير  محددة  تقنيات  بإعتماد  فعالة 
اإلشهار  و  الكبرى  كاملعارض  للترويج  التقليدية  الكالسيكية 
املطروح  السؤال  و  الوكاالت  مع  التعاقد  و  الورقي  و  التلفزي 
هنا هل تساءل مسؤولو القطاع السياحي مثال عن غياب إسم 
الوجهات  عن  بحثا  البحث  محركات  يف  النقر  عند  اجلزائر 
غياب  السياحي عن  القطاع  مسؤولو  تساءل  هل  ؟  السياحية 
اجلزائر يف أهم احملتويات الرقمية السياحة العاملية ؟ هل تساءل 
املسؤولون عن السياحة عن جدوى ميزانية التسويق و اإلعالم 
مسؤولو  تساءل  هل  ؟  تذكر  نتائج  بصراحة  و  حتقق  لم  التي 
مناطق  و  أسماء  و  معالم  تتحول  لم  ملاذا  السياحي  القطاع 
جزائرية لترندات عاملية تغري بالزيارة و تدفع لها ؟ هل تساءل 
مسؤولو القطاع السياحي ملاذا تغيب هذه األفكار عن الوزارة و 
املديريات و الدواوين و الفنادق ؟ أعتقد أن اإلجابة عن هذه 
األسئلة و زيادة عن كونها تشخيصا للتوجه الرث الكالسيكي 
تسويقا وإعالما فهي تقدم أفاقا و حلوال ميكن البناء عليها يف 

تغيير تسيير القطاع و حوكمته و الرقي به.

 المديريات ..الحلقة المفقودة

املوسمية  اإلدارات  يشبه  ملا  السياحة  مديريات   حتولت 
التي تشهد حركية صيفا فيما يسمى عبثا موسم اإلصطياف 
و هو موسم الشواطيء ال غير لتعود ملمارسة السبات بقية أيام 
إنقطاع  دون  السبات  تعيش  املديريات  بعض  أن  بل  السنة 
بالواليات  سياحي  نشاط  خلق  ضرورة  نفسها  تكلف  ال  و 
ملقدرات  اجليد  اإلستغالل  و  الفكري  اإلبداع  على  إعتمادا 
تتحول  التي  املديريات  إن   . تعددها  و  تنوعها  على  املناطق 
الفنادق و  بيروقراطية حتصر مهمتها يف متابعة عمل  إلدارات 
باملراحيض  الشواطيء  لتزويد  البلديات  مع  التنسيق  و  النزل 
صيفا يجب أن يعاد تقييم القائمني عليها و ما حققوه للقطاع 
الدور  عن  بعيدا  و  السياحة  مديريات   . ممكن  وقت  بأسرع 
أستراتيجيات  واضع  تكون  أن  يجب  البيروقراطي  اإلداري 
يجب  كما  الواليات  حقائق  و  مبقدرات  البراغماتية  ملعرفتها 
أن  بل  وطنيا  و  محليا  القطاع  منو  لدعم  إقتراح  قوة  تكون  أن 
املدراء و املكلفني بالدراسات يجب أن يعملوا محليا على خلق 
املترقب  دور  بدل  احلقيقي  لالستثمار  جاذبة  آليات  تنفيذ  و 
كبرى  سياحية  مبؤهالت  فواليات  مركزيا  الوزارة  لتعليمات 
يغيب عنها مرشد سياحي واحد و لم تستطع أن تدعو فريقا 
لم  مديريات  أن  بل  سياحي  روبورتاج  إلجناز  واحدا  صحفيا 
التسويق و  و ال يف  اللغات  أنفسهم ال يف  تكون مستخدميها 
الفايسبوكية منذ  التواصل مديريات لم حتني صفحاتها  ال يف 
أشهر ال ميكن تصور مقدرتها على إحياء و بعث السياحية هي 
ببساطة مديريات تعيش املوت الدماغي و التصحر الفكري و 
العوز اإلبداعي اإلستثمار السياحي...بيت العنكبوت كثيرا 
ما اعتبر اإلستثمار السياحي الشجرة التي تغطي الغابة بقطاع 
السياحة إذ أن أعداد الوحدات الفندقية املنجزة بعدد األسرة 
عجلة  سيدفع  مهما  إجنازا  يعتبر  كان  اآلالف  بعشرات  املقدر 
أن  تؤكد  احلقيقة  أن  غير  اإلحترافية  من  أبعد  ملراحل  القطاع 
للقروض  وال  املأمولتني  اجلودة  و  للتطلعات  يرق ال  أجنز ال  ما 
العمومية املستهلكة بل أن العديد من املشاريع و رغم إستفادتها 
الكبيرة لم تتجسد على أرض  السياحي  من مزايا اإلستثمار 
الواقع متجاوزت بسنوات مدة اإلجناز دون أن يزعج أصحابها 

العقار السياحي يشهد شبه ركود تام دون  أحد بل أن تطهير 
ليبقى  األخرى  التالعبات  و  اإلختالالت  كثير  احلديث عن 
اجلدية  و  املرجوة  التطلعات  عن  بعيدا  السياحي  اإلستثمار 

املطلوبة و املتابعة املأمولة .

واليات حدودية خالبة....واليات عبور
املقدرات  ذات  احلدودية  الواليات  من  العديد   تتحول 
السياحية الكبرى لواليات عبور للماليني من السياح يف إجتاه 
دول اجلوار دون أن يكون لهذه الواليات نصيب و لو ضئيل من 
إستراجتية  لغياب  الوطن  أرض  تغادر  التي  الهائلة  الثروة  هذه 
للسياحة  الترويج  و  الوطني  السائح  إلستقطاب  واضحة 
الداخلية . هذه الواليات التي تعرف مشاكل تنموية باجلملة 
كان بإمكان قطاع السياحة أن يرفع من نسبة التنمية بها عن 
طريق خلق مناصب عمل املباشرة و غير مباشرة و عن طريق 
خلق مؤسسات املناولة و إحداث طفرة بتعاونيات الصناعات 
يغيب  بالبيت لكن كل هذا  املاكثة  املرأة  و تشغيل  التقليدية 
احلدودية  باملعابر  صيف  كل  املمتدة  الطوابير  صور  تعوضه  و 
دون أن يكلف أحد نفسه التساؤل عن املسببات احلقيقية لهذا 
النزيف املتواصل و دون أن نرى دراسة واحدة تعمل على تقدمي 
مسؤولي  يعني  ال  األمر  كأن  و  عميق  إختالل  لهكذا  حلول 
لثروة  و مخرجا  ممرا  و  معبرا  احلدودية  الواليات  لتبقى  القطاع 
دول  إقتصاد  منها  يستفيد  الدوالرات  ماليني  مبئات  تقدر 
بقدر  السياحي  القطاع  إن   . مباالت صادمة  ال  وسط  اجلوار 
ما يقدم من حلول و فرص هامة يطرح يف نفس الوقت و اآلن 
السليم  التشخيص  أغلبها على  إشكاالت مركبة يعتمد حل 
التامة يف إستخدام املصطلح  الصراحة  القطاع و على  ملشاكل 
احلقيقي كأن نقول أن القطاع يعيش نكبة تسييرية و ضحالة 
علمية  قطيعة  و  محلية  مباالة  و ال  تسويقية  رجعية  و  فكرية 
بنفس  باملستحيل لكنه لن يكون حتما  العالج ليس  أن  غير 
اآلليات و التصورات و التقاليد و الوجوه و أعتقد أن الفترة التي 
قضاها وزير القطاع خارج أسوار الوزارة قد سمحت له بتكوين 
رؤية حقيقية عن القطاع الذي نأمل أن يتحول لقاطرة إقتصادية 

حقيقية و أكيد أن املستحيل ليس جزائريا.
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ومثيرا   غريبا  العنوان  هذا  يبدو  قد 
 ، القراء  جانب  من  كثيرة  لتساؤالت 
غير  من  دال  بعضهم  فيه  سيرى  وأكيد 
حول  النقاش  تصاعد  ظل  ففي   ، مدلول 
وبنياتنا  واالقتصادية  السياسية  أوضاعنا 
التي  والهوياتية  والثقافية  االجتماعية 
تشهدها بالدنا حاليا وباألخص بعد حراك 
التحوالت  2019 ، ويف ضوء  22 فيفري 
التي يشهدها مجتمعنا يحتذ هذا النقاش 
السائد  التفكير  لبنية  محدد  كعنصر  أكثر 
األفكار  الختالف  كمؤشر  أو  املجتمع  يف 
اختالف  مع  أحيانا  وتناقضها  وتضاربها 
ما  أو  االجتماعي  الوعي   درجة  كذلك 
يسمى بالعقل اجلمعي حسب الفيلسوف 
األملاني » هيجل » الذي يرى  » أن التاريخ 
ليس إال تقدم الوعي باحلرية  وأن التاريخ 
العقل   تطور  العقل » ومع  تطور  ما هو إال 

يتطور الفعل واإلبداع واالبتكار..
نكون  أن  علينا  » يجب  كانط   « يقول 
على دراية بواقعنا من جميع جوانبه قبل أن 
نشرع يف أي فعل من اجل تغيير األوضاع 
نحو األحسن  وإال سيبقى عملنا وحركتنا  
عبثية...أو على األقل ال تتحقق أهدافها 
األمور يف  أن  ،  هل  القريب  املستقبل  يف 
الذي يستسيغه  التاريخ  تتجه نحو  اجلزائر 
العقل اجلمعي الوطني واإلقليمي والدولي 

؟
هو  اجلزائري  اجلمعي  العقلي  نقد  إن 
عوامل  شكلته   الذي  العقل  ذلك  نقد 
يف  املؤسسات  ودور  االجتماعية   التنشئة 
معادلة  وفق  االجتماعي  السلوك  صنع 
مع  متامًا  ذلك  يتقاطع  والتأثر.  التأثير 
التعريف الذي قّدمه عالم األنثروبولوجيا   

باعتبارها صورة  »الثقافة  لينتون«   رالف   «
داخل  األفراد  يعيشها  التي  احلياة  عن 
من  كتلة  أيضًا  وباعتبارها  املجتمع، 
وساهموا  تعلَّموها  التي  والعادات  األفكار 
من  نقلوها  ثم  بآخر  أو  بشكل  خلقها  يف 
جيل إلى جيل، عبر سلسلة سوسيوثقافية 
الثقافة  أن  الشك   « متواترة  وسلوكية 
العربية  الثقافة  من  جزء  هي  اجلزائرية 
على  القائمة  واالمازيغية  اإلسالمية  
على  احملافظة  مع  املقدس  املركزي  النص 
بعض العادات والتقاليد التي تعود إلى  ما 
بفعل  ولكن   ، اإلسالم   دخول  فترة  قبل 
اصبح  واجلغرافية  التاريخية  اخلصوصيات 
لكل قطر عربي خصوصيته الثقافية ، ومن 
العقل اجلمعي اجلزائري يختلف  هنا كان 

عن بقية الثقافات العربية اإلسالمية
نعنيه  الذي  اجلزائري  العقل  نقد  إن 
وتشكل  نشأ  الذي  العقل  ذلك  هو 
اجلغرافية  وبيئتها  اجلزائرية  الثقافة  داخل 
نفس  يف  والسوسيولوجية،  والتاريخية  
الوقت الذي عمل هو نفسه على إنتاجها 
وإعادة إنتاجها، وبصورة أخرى ومن ناحية 
مكونات  يف  املعريف  احلفر  إبستمولوجية 
ومحددات العقل اجلزائري، أي اكتشاف 
والتصورات  واألفكار  الذهنية  القوالب 
التي يفكر بها اإلنسان اجلزائري والبحث 
للثقافة  الدفينة  الذهنية  البنى  يف  النقدي 
اآللة  أو  األورغانون  واكتشاف  اجلزائرية 
اجلزائري  اإلنسان  بها  يحلم  التي  املعرفية 
والتاريخ  العالم  إلى  خاللها  من  وينظر 
اآلخرين،  وعلى  نفسه  على  بها  ويحكم 
محمد  الدكتور  لغة  نستعير  أن  أردنا  وإذا 
عابد اجلابري الفلسفية يف مشروعه الكبير 

واحد  ميدان  فنقول  العربي(  العقل  )نقد 
بعد وبشكل  االتهام  أصابع  إليه  تتجه  لم 
أو  امللكة  أو  القوة  تلك  هو  وصارم  جدي 
األداة التي بها يقرأ اجلزائري ويرى ويحلم 
ويفكر ويحاكم، إنه العقل اجلزائري ذاته، 
معرفية  كآليات  اجلزائري  العقل  نقد  إن 
جزء  وسوسيولوجي  إيديولوجي  ومضمون 
للنهضة،  مشروع  كل  من  وأولي  أساسي 
وهل ميكن بناء نهضة بعقل غير ناهض، 
آللياته  شاملة  مبراجعة  يقم  لم  عقل 

ومفاهيمه وتصوراته ورؤاه؟
الثقافة  عن  كبير  سؤال  ُيطرُح  اليوم، 
ال  هل   ، اجلزائر  يف  اجلمعي  والعقل 
باعتبارها  حاضرة  املفّكرة  الثقافة  تزال 
احلال  عليه  كان  كما  خالصًا  نخبويًا  شأنًا 
اجلزائرية  بني  الوطنية  احلركة  فترة  خالل 
احلاج  مصالي  بقيادة  السياسية  النخب 
وجمعية  اوزقان  وعمار  عباس  وفرحات 
والنظام  اجلزائريني   املسلمني  العلماء 
الثقافة يف  أّن  أم  ؟  الفرنسي  االستعماري 
ُبعدها السوسيولوجي العام هي نفُسها مع 
اختالف منطقي يف املوجات املكتسبة من 
تاريخية ألخرى؟  حقبة  ومن  آلخر  جيل 
العقل  يقف  فأين  كذلك  األمر  كان  إذا 
اجلزائري اليوم من مجمل التحوالت التي 
 22 حراك  بعد  خاصة  املجتمع  يعيشها 
فيفري 2019؟ هل غاب العقلي اجلمعي 
السياسية  النخب  توجهه  كانت  الذي 
الواعية والتي جعلت مصلحة الوطن فوق 
مصاحلها الشخصية ،واستطاعت أن توحد 
الوطني  التحرير  قيادة  حتت  كله  الشعب 
استيطاني  استعمار  من  الوطن  لتحرير 
وجوده  عليه  وينكر  االخر  يلغي  متوحش 

وتطوره ، أغائب هو  أم حاضر بصيغ جديدة 
البنيات  فيه  تطورت  وهل  مألوفة؟  غير 
يجري  مبا  الوعي  أن  أم  للظواهر  التحليلية 
ال يتعدى حاجز الوعي اللحظي التفاعلي 
غير الفعال و املؤثِّر يف املجتمع ؟ وهل نحن 
أمام حس نقدي حقيقي يتنامى يف الواقع 
مع اتساع دائرة التعبير مؤسساتيًا، ويف ظل 
هذا النطاق التفاعلي الضخم الذي تضمنه 
شبكات التواصل االجتماعي  املزدحمة، 
أم أّن األمر برّمته جزء من تداعيات حالة 
حتدث  التي  احلضارية  والصدمة  الضجيج 
أوبيرغ،  كالفيرو  اإلنسانيات  عالم  عنها 
اإلعالم  عاصفة  عن  أصاًل  والناجمة 
قلبت  التي  الرقمية  والوسائط  اجلديد 

الطاولة على املرئي واملقروء واملسموع
دفعة واحدة، دون أن حُتِدث بالضرورة 
ورّدات  التلّقي  موجات  يف  منطقيًا  جتانسًا 

الفعل؟
الواضح هو أن هذه الصيرورة تشكل يف 
مجملها ومن منطلقات مختلفة منطًا ثقافيًا 
يؤثر  بذاته  قائمًا  اجتماعيًا  وعقاًل  جديدًا 
كان  ملا  مغايرة  معادلة  وفق  لكن  ويتأثر، 
موجودًا يف السابق وبدرجات تفاعلية غير 

منتظمة
السياسيون  والنشطاء  الفاعلون  من هم 
الذين قادوا حراك 22 فيفري 2019؟ وما 
السياسي  النشاط  املستخدمة يف  الوسائط 

عبر شبكات التواصل؟
النشاط السياسي وأشكاله  - ما أمناط 
عبر شبكات التواصل االجتماعي؟ وكيف 
ا  إعالمّيً مبادراته  مع  السلطة  تفاعلت 

ا؟ وسياسّيً
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في نقد العقل الجزائري 
وحركة األفكار

بقلم :د . عز الدين معزة 	
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يَن      َلسُت مَن الذِّ
ُسون بِشّدٍة لَتفِسير  يتحمَّ
اخَليباِت بَنظرَيِة امُلؤامرِة، 
ي ال أْستبِعُد فعَل  رغَم أنِّ

ُه ُسلوٌك  آُمر بذاِته؛ ألنَّ التَّ
َبشريٌّ ال ُيِكُن أن َيغفَل 

ٌس َفِطٌن . غيَر أّن  عنُه َكيِّ
إحالَة كلِّ َشيٍء على َباٍب 

َواحٍد َيجعُل - لألسِف 
- امُليَل يف وضٍع َحرٍج؛  
فإَما أّنه غيُر قادٍر على 

ُمواجهِة الَواقِع بَخيباِته 
وُضعِف الَفاعلنَي فيِه، وإّما 

جوَء إلى  أّنه يتعّمُد اللُّ
فسيِّ  أسُلوِب احَلشِد النَّ

لـ »الَقطيِع«؛ عبَر مَناِفَذ 
خاصٍة غالًبا ما ُتوَصف 

بَنظريِة امُلؤامرِة.
    و َتكتمُل الُصورُة حنَي 
َتِقف احُلكومُة َعاجزًة 

يَن  عن َتديِد الذِّ
َيقُفون وراَء امُلؤامرِة، 
وَتعِجُز أجِهزُة الّدولِة 

عن استَباِق فعِل امُلؤامرِة 
ذاِته، وَشلِّ أذُرِعها يف امَلهِد 

واإلَطاحِة بالَقاِئمنَي 
اغبنَي فيها  عليها والرَّ

َذِج؛ وما دوَن  بِع السُّ والتُّ
صريحاُت  ذلَك،  تبَقى التَّ

سائُل امُلوّجهُة إلى  والرَّ
ُجمهوٍر لم َيُعد ُيداُر 
ا عبَر أدواٍت  إعالمّيً

وأساِليب َباليٍة؛ ُجمهوٌر 
ال َيقبُل الّضحَك على 
قوِن وَله من آلياِت  الذُّ
قِد واالنِتقاِد عبر  النَّ

الَوسائِط غير الَقابلِة 
للُمراقبِة ما َله، ُمجّرَد َذٍر 

للَرماِد  يف الُعيوِن. 
     إنَّ كسَب ِمصداقّيٍة 
َحقيقّيٍة من ِقبل أّي 

ا يَتحّقُق عبر  جهٍة إنَّ
امُلصارحِة وامُلكاشفِة 

ي  حقيِق اجلاِد، الذِّ والتَّ
ُتَؤّدي فيِه الَعدالُة 

دوَرها؛ ويتأّتى بَتحديِد 
امَلسؤولياِت؛ َمسؤولياُت 

الَفشِل خاصًة؛ فال ُيعقُل 
َم ُمبّرراٌت ُمختِلفٌة  أن ُتقدَّ

للفعِل َذاِته ومن اجِلهِة 
ذاِتها ويف َفترٍة َزمنّيٍة 
َوجيزٍة؛ و َننتظُر من 

سالَة؛  ي أن يتقّبَل الرِّ امُلتلقِّ
يولِة  ولنا يف َقضّيِة السُّ

امَلاليِة خيُر ِمثاٍل!

بلسان تويقر عبد العزيز

املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع  ووزير  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية  رئيس  ترأس 
تبون، صباح أمس اإلثنني، اجتماًعا للمجلس األعلى لألمن، حسبما نقله التلفزيون اجلزائري. 
وقد ناقش االجتماع أهم املستجدات الطارئة على الصعيد الوطني واإلقليمي، ومت إصدار عدة 

قرارات.
ويأتي هذا االجتماع على خلفية األحداث األخيرة املتمثلة يف حرائق الغابات والتي بلغت 
النقدية يف مراكز  24 ساعة فقط، مروًرا مبشكلة انعدام السيولة  600 حريق اندلعت يف ظرف 
البريد ووصواًل إلى انقطاع املياه خالل أيام عيد األضحى املبارك، باإلضافة إلى عمليات احلرقة 

ألف  من  ألكثر  سمحت  بطريقة  عملهم  ينسقون  منظموها  أصبح  بشكل  فجأة  انتعشت  التي 
شخص من عبور البحر املتوسط يف وقت قياسي.

فقد أوعز الرئيس تبون إلى وزيره األول عبد العزيز جراد يف التحقيق يف عدد من امللفات التي 
نغصت حياة آالف اجلزائريني يف الفترة القليلة املاضية، واستهدفت املسار اإلصالحي الذي بدأه 
الرئيس تبون، على اعتبار أن حتقيق حياة كرمية للمواطن اجلزائري إحدى أهم األهداف التي تعهد 

بها خالل حملته االنتخابية.
عّمــــار قــــردود

َمنـِطــُق 
الُمـؤامَرة..!

مقابل متاثل 482 مريضا للشفاء 

 الجــزائُر ُتحِصـــي 507 
إَصاباٍت َجديدًة بُكوروَنا أمٍس

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

املستشفيات.
اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  كشف  حيث 
جمال  كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية 
فورار، عن تسجيل 507 إصابات جديدة، ليرتفع 

إجمالي املصابني إلى 31972 شخص.
خالل  ُسجل  فقد  ذاته،  املتحّدث  وحسب 
ليرتفع  املصابني،  بني  وفيات   8 ساعة   24 آخر 

إجمالي عدد الوفيات إلى 1239 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 482 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 21901 حالة.
خالد دحماني

لم يتم تسجيل أي وفاة بكورونا بدور املسنني 

بقِة  كريكـو: َسنركُز على دعِم الطَّ
الَهشِة بمنحـَها ُقـروٍض ُمصّغـرة 

التضامن  وزيرة  كريكو  كوثر  أكدت 
والعمل  املرأة  وقضايا  واألسرة  الوطني 
والتشغيل والضمان االجتماعي بالنيابة أن 
السياسة اجلديدة للقطاع تركز على إدماج 
الفئات الهشة يف التنمية االقتصادية، من 
خالل تكوينهم وتدعيمهم لالستفادة من 

قروض وكالة تسيير للقرض املصغر.
وزيرة  كريكو  كوثر  أمس،  أكدت، 
املرأة  وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن 
االجتماعي  والضمان  والتشغيل  والعمل 
للقطاع  اجلديدة  السياسة  أن  بالنيابة 
يف  الهشة  الفئات  إدماج  على  تركز 
تكوينهم  من خالل  االقتصادية،  التنمية 
وكالة  قروض  من  لالستفادة  وتدعيمهم 
اإلجراءات  وأن  املصغر،  للقرض  تسيير 
املالي  االستقالل  لتحقيق  تهدف 
العوز،  دائرة  من  وإخراجهم  للمستفيدين 
حتقيق  يف  املساهمة  فرصة  لهم  وإتاحة 

التنمية االقتصادية.
وأوضحت كريكو أن القطاع يرتكز أساسا على توسيع استعمال التكنولوجيا ؛ من خالل رقمنة كل املعطيات 
املتعلقة بالقطاع، لتحديد املستفيدين وطبيعة املساعدات املقدمة لهم بدقة، مشيرة إلى أنه مت استحداث- يف هذا 
املجال - عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما يتعلق بالتبليغ عن الشخص املسن يف حالة خطر، أو التبليغ على 
األشخاص بدون مأوى، وكذا خدمة االستشارات األسرية املوجهة للعائالت املتضررة من جائحة كورونا، واجليش 
األبيض يستشير، املوجهة لعائالت األطقم الطبية، وخاصة النساء منهم، كاشفة عن تخصيص 700 مشروع يف 

إطار وكالة تسيير القرض املصغر موزعة على مختلف بلديات الوالية خالل سنة 2020.
املقيمني بدور  اتخاذ عدة إجراءات وقائية حلماية  أنه، منذ بداية جائحة كورونا ت، م  املتحدثة  وأضافت 
املسنني ومؤسسات الطفولة املسعفة من هذا الوباء، قائلة: »حلد اآلن، لم ُتسجل أي حالة وفاة بهذه املراكز«، 

مثمنة جهود عمال القطاع الذين يسهرون على حماية هذه الفئة.
 

أحمد بوكليوة

يف ظل ألغام تويها اجلبهة االجتماعية 

ئيـُس تّبـون يتـرأُس اجِتمـاًعـا للَمجلـِس األعَلى لألمِن  الرَّ

األغواط 

أربعـُة أطبـاِء إنعـاٍش 
ُيقدّموَن استقالًة َجماعّيًة 

قّدم أربعة أطباء إنعاش وتخدير 
االستشفائية  املؤسسة  يف  يعملون 
هواري بومدين بقصر احليران استقالة 
بالظلم  وصفوه  ما  بسبب  جماعية 
مدير  طرف  من  له  تعرضوا  الذي 

الصحة والسكان. 
االستقالة  رسالة  وحسب 
املعنيني  فإن  الوالية،  لوالي  املوجهة 
وجوان  ماي  شهري  خالل  كانوا 
التي  باملؤسسة  باملناوبة  يقومون 
يعملون بها ومبصلحة اإلنعاش »كوفيد 
الوالية مبستشفى أحمد بن  19« مبقر 
عجيلة والتي بها خمسة أسرة، ونظرا 
مصلحة  فتح  مت  املتزايد  الضغط  إلى 
»كوفيد  مرضى  تخص  لإلنعاش 

بها،،  يعملون  التي  مبؤسستهم   »19
تضم أربعة أسرة على أساس التكفل 
احليران  قصر  لبلديات  باملصابني 
وناصر بن بن شهرة وحاسي الدالعة 
وحاسي الرمل، وإعفائهم من املناوبة 
مبقر  عجيلة  بن  أحميدة  مبستشفى 
الوالية التي بها خمسة أطباء، لكنهم 
تفاجؤوا بإدراج أسمائهم خالل شهر 
جويلية يف قائمة املناوبني مبقر الوالية، 
يوما؛   17 بعد  إال  إعالمهم  يتم  ولم 
األمر الذي اعتبروه ظلما لهم وإرهاقا 
لهم على املستوى النفسي واجلسدي 
االستقالة  لتقدمي  دفعهم  ما  وهو 

اجلماعية. 
نورين عبد القادر

الِتمــاُس 4 َسنــواٍت حبـًسا ضــدَّ 
درارِنــي وحميـُطوش وبلعــرِبـــي

عقوبة  اإلثنني،  أمس  العاصمة،  باجلزائر  امحمد،  سيدي  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل   التمس 
السجن ملدة 4 سنوات، يف حق كل من خالد درارني، سليمان حميطوش وسمير بلعربي.

كما طالب ممثل الرأي العام تغرمي املعنيني مببلغ مالي قدره 100 ألف دينار وحرمانهم من حقوقهم املدنية 
والسياسية أربع سنوات كاملة.

خ. د

ُتغطي 3 أشهر ضرًرا 

 َترسيــُم ِمنــحِة الـ 3 َمالِييـن ُتمنـُح 
ريـَن من الَجائحِة  ألصَحـاِب المهـِن الُمتضـرِّ
صدر املرسوم القاضي بتخصيص منحة 3 ماليني سنتيم شهريا ألصحاب بعض املهن املتضررين من جائحة 

كورونا، يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية.
وحسب ما جاء يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية، فإّن املرسوم التنفيذي رقم )20-211( الصادر يف 30 
جويلية املاضي يتضمن منح مساعدة مالية ألصحاب املهن املتضررين من كورونا. وحددت املنحة - حسب هذا 

املرسوم - بـ 30 ألف دينار ُتدفع ملدة ثالثة أشهر تعويضا عن اخلسائر املرتبطة بفترة احلجر الصحي.
وُتنح هذه املساعدة املالية عقب تقييم لكل فئة مهنية خالل األربعة أشهر املاضية، كما أن هذه املساعدة أو 

املنحة ال تخضع للضريبة وال الشتراكات الضمان االجتماعي.
وحتدد كيفية تطبيق هذا املرسوم وتوزيع املنحة على مستحقيها من خالل قرار وزاري مشترك بني وزارة الداخلية 

واجلماعات احمللية ووزارة املالية، باإلضافة إلى وزارة العمل والضمان االجتماعي.
خ.د



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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