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05
عنابة

َمقتــُل شـــاٍب فـي 
ُمواجهــاٍت َعنيـفٍة 
بالَمدينـِة الَقِديمـة

06
البيض

ُمواطنوَن َيِبيتوَن أماَم 
مقرِّ الَبلديِة احِتجاًجا 
كـن! ِل السَّ بسبِب ُمشكـِ

08
متنراست

 َفيضـــاُن األوِديـَة 
ِد  يـوُل ُيهـــدِّ والسُّ
حيـــاَة الُسكـــاِن! 

02
إثَر  َهاتفّيٍة  ُمكاملٍة  يف 
الّذي  ع  امُلروِّ االنِفَجار 

َبيُروت ضرَب 

د لميَشال  تّبون ُيؤكِّ
َعون َتضامَن الَجزائِر 

مع ُلبنان
أجرى رئيس اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، أمس األربعاء، مكاملة 
هاتفية مع نظيره اللبناني العماد 
ميشال عون، أكد له فيها تضامن 
اجلزائريني مع الشعب اللبناني. 
يف املقابل، أكد الرئيس اللبناني 

ميشال عون تصميمهم على 
محاسبة املسؤولني عن االنفجار.

ٍة َفالُحـو ُمحيطاِت النَّبش بالـَواِدي ُيطالبـُون بُمولـداٍت َكهربائيـّ
اشتكى عشرات الفالحني مبحيطات النبش الواقعة مبنطقة البرقاجية، باملقاطعة اإلدارية باملغير يف والية الوادي، من تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي 

املستغل يف عملية الّسقي، األمر الذي بات يهدد مزروعاتهم باملوت، خاصة ونحن يف فصل الصيف. 

بَسبِب كَساِد َمنتوِجهم الِفالحّي09

احُلكوَمة ُتراِهن على إنَعاِش الِفالحِة يف اجَلنوِب، ورفِع ُمؤشِر األمِن الِغَذائي

االكتفاِء  االكتفاِء َتقيُق  َتقيُق  ْعــــــِليوي: ْعــــــِليوي: 
َمظاهــِر  مـــن ُمكافـــحِة  َمظاهــِر ينـَطلُق  مـــن ُمكافـــحِة  ينـَطلُق 

ِد لَفســــــا ِدا لَفســــــا ا
َتهيزاِت  َتهيزاِت ُنــقــُص  ُنــقــُص  هـــــاللــــي:هـــــاللــــي: 
قِل أكبُر  خزيِن والَتبريِد والنَّ قِل أكبُر التَّ خزيِن والَتبريِد والنَّ التَّ

حراويــــــِة  حراويــــــِة َعراقيِل الفالَحِة الصَّ َعراقيِل الفالَحِة الصَّ

سّراي:سّراي: َتخفيُف الَعراقيِل الِبيروقراطّيِة شرٌط َأساسيٌّ لَبعِث االسِتثَمار! َتخفيُف الَعراقيِل الِبيروقراطّيِة شرٌط َأساسيٌّ لَبعِث االسِتثَمار!

0303

   ُمـالبَساُت التَّحِديث 
ُتشير الّنظريات الثقافية إلى أنواع 

من املثقفني النقديني: العضوي، 
التقليدي، احلركي، الديني، السياسي 

واملثالي. كما ُتسند إلى كل عينة 
منظومتها الفكرية. غير أّن ما َيعنينا، 
هو نوعية املثقف النقدي املتواتر يف 
أدبنا، مبا يف ذلك احَلداثي، وما بعد 

احَلداثي: ُمرتكزاته، هوّيته، َمقاصده، 
عالقاته باحمليط اخلارجي والسلطة 

واآلخرو فاعليته.

 د.  السعيـــد  بـــوطاجيـن                  	أقــــالم15

ـحــراُء..  ـحــراُء.. الصَّ الصَّ
َسلـة الغـذاِء الُحلـم!َسلـة الغـذاِء الُحلـم!
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الرئيس اللبناني يؤكد تصميم بالده على محاسبة المسؤولين عن االنفجار

د لميَشال َعون َتضامَن  تّبون ُيؤكِّ
الَجزائِر مع ُلبنان

رحمة عمار

وحسب بيان صدر أمس عن رئاسة اجلمهورية، فقد جاءت 
املكاملة الهاتفية لالستقصاء على األوضاع يف لبنان واالطمئنان 
على اللبنانيني بعد انفجار أول أمس، الذي أسفر عن مئات 
جدد  أضرار جسيمة. وقد  وخلف  اجلرحى،  وآالف  الضحايا 
رئيس اجلمهورية، بهذه املناسبة، ألخيه الرئيس ميشال عون 
تعازي اجلزائر له ولشعبه الشقيق ولعائالت ضحايا االنفجار، 

ومتنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
اجلزائر  تضامن  اللبناني  لنظيره  اجلمهورية  رئيس  وأكد 
جانبه  إلى  والوقوف  األليمة،  احملنة  هذه  لبنان يف  مع  الكامل 

رهن اإلشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة.
وتعزية  تضامن  برقية  بعث  قد  اجلمهورية  رئيس  وكان 
ومواساة إلى رئيس اجلمهورية اللبنانية الشقيقة، العماد ميشال 

عون، على إثر االنفجار الذي هّز مساء الثالثاء مرفأ بيروت.

يِن بُجروٍح   الَخارجية الجزائرية: إصابُة مواطَنين جزائريَّ
َطِفيَفة

مواطن  أي  يوجد  ال  أنه  اخلارجية  الشؤون  وزارة   أعلنت 
جزائري من بني ضحايا حادث االنفجار الذي هز مرفأ بيروت.

إنه  اخلارجية  الشؤون  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
يوجد  فإنه ال  الساعة،  لدينا - حلد  املتوفرة  املعلومات  »حسب 
أي مواطن جزائري بني ضحايا حادث االنفجار الذي هز عشية 
الـ 4 أوت مرفأ بيروت، بينما سجلنا إصابة مواطنني جزائرّيني 
وجود  عن  معلومات  »بلغتنا  قائال:  وأضاف  طفيفة«.  بجروح 
إلى  وأشار  بيروت«.  مستشفيات  أحد  يف  آخر  جزائري  مواطن 
أن االتصال قائم بني مصالح السفارة والسلطات اللبنانية للوقوف 

على آثار االنفجار بالنسبة إلى أعضاء جاليتنا يف لبنان.
وذكر املتحدث أن السفارة اجلزائرية يف بيروت تدخلت لتقدمي 
يد املساعدة الالزمة ملواطنني جزائريني أصيب مسكنيهما بأضرار 

مادية إثر هذا االنفجار، مضيفة أن مصالح السفارة »مجندة ويف 
تواصل مستمر مع أعضاء جاليتنا لالستجابة ألي طلب مساعدة 
لبنان  تشهده  الذي  الصعب  الظرف  هذا  يف  منهم  يصدر  قد 
الشقيقة«.  هذا، وأعلن األمني العام للصليب األحمر اللبناني، 
جورج كتانة، عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى ما يزيد 

عن 100 قتيل وأكثر من 4 آالف جريح.
وقال كتانة، يف تصريح تلفزيوني بثته فضائية »الـ بي سي« 
اللبنانية اخلاصة، إن مستشفيات بيروت لم يعد لديها قدرة على 
مرفأ  انفجار  أن عدد ضحايا  وأوضح  الضحايا.  أعداد  استيعاب 
بيروت ارتفع إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آالف جريح بعضهم ما 
يزال حتت األنقاض. فيما أعلن مجلس الدفاع األعلى يف لبنان 
بيروت »مدينة منكوبة«، ضمن حزمة قرارات وتوصيات ملواجهة 
رئيس  برئاسة  عقد  له،  اجتماع  وعقب  االنفجار.  تداعيات 
اجلمهورية، ميشال عون، قال املجلس إنه أوصى بتكليف جلنة 
حتقيق يف أسباب االنفجار، »على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى 
املراجع القضائية املتخصصة، يف مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، 
وأن ُتتخذ أقصى درجات العقوبات بحق املسؤولني«، مؤكدا أن 
بالده مصممة على إجراء حتقيقات ومعاقبة املقصرين ومحاسبة 

املسؤولني عن انفجار مرفأ بيروت.

احتفظت بحقها في المتابعة القضائية 
جِة  وزارُة الّدفاِع ُتفنِّد اإلَشاعاِت الُمروَّ

عن اللِّواء ْمفَتاح صَواب
فندت وزارة الدفاع الوطني، أمس األربعاء، األخبار املتداولة حول الّلواء مفتاح 
صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية السابق. وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، 
يوم أمس،:  تناقل بعض األشخاص الهاربني خارج الوطن والذين ميتهنون االفتراء 
وتزييف احلقائق وتشويه سمعة اآلخرين، معلومات كاذبة من نسج خيالهم تزعم 
فرار  السابق كان يف حالة  الثانية  العسكرية  الناحية  قائد  الّلواء مفتاح صواب  أن 

بإحدى البلدان األوروبية، وأّنه متابع قضائًيا من طرف العدالة اجلزائرية.
وواصل البيان يقول:  إّن وزارة الدفاع الوطني تفند بشكل قطعي هذه املعلومات 
الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيني مأجورين، هم أنفسهم متابعون قضائًيا ويف 
حالة فرار، ميارسون االبتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام مبا يخدم أهدافهم املغرضة.
تكفل  من  استفاد  صواب  مفتاح  الّلواء  أّن  الوطني  الدفاع  وزارة  أكدت  كما 
طبي من طرف املصالح الصحية واالجتماعية التابعة للوزارة على مستوى إحدى 
املستشفيات يف بلد أوروبي منذ شهر فيفري 2020، وأّنه لم ُيغادر هذا املستشفى 
أن نصحه  بعد  الوطن،  أرض  إلى  أمس  يوم  عاد  أن  إلى  آخر  بلد  أي  للعالج يف 
أطباؤه املعاجلون باستكمال العالج على مستوى املستشفى املركزي للجيش  محمد 
الصغير النقاش  بعني النعجة.وأضاف البيان:  إّن وزارة الدفاع الوطني التي تندد 
- مرة أخرى - مبثل هذه املمارسات اخلبيثة ستتخذ اإلجراءات القانونية املناسبة 

ملتابعة هؤالء األشخاص قضائًيا.
خالد دحماني

من أجل ضمان التزّود بالماء الشروب
ع بروُتوكوَل اتفاٍق  وَكالُة »عدل« ُتوقِّ

مع »ِسيال«
وّقعت، يوم أمس، الوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره »عدل« بروتوكول 
باملاء  أحيائها  تزويد  أجل  من  »سيال«،  للجزائر  والتطهير  املياه  مع شركة  اتفاقية 
الوكالة بأن االتفاق وّقعه  البيان الصادر عن  الشروب وتفادي االنقطاعات. وأفاد 
كل من املدير العام للوكالة محمد طارق بلعريبي واملدير العام لـ »سيال« كابي بال 
بريس، مبقر الوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره بحضور املدير العام املساعد 
لفرع التسيير العقاري رشيد بالس، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يشمل واليتي 
املبرمة ما بني وزارتي السكن والعمران  اجلزائر وتيبازة، ويأتي تتويجا لالتفاقيات 
واملدينة ووزارة املوارد املائية، باإلضافة إلى حتسني خدمات التزويد باملياه الشروب 
البرتوكول  أن  البيان،  ويضيف  عدل.  أحياء  يف  املتكررة  االنقطاعات  ومواجهة 
ينص على التكفل بتسيير هياكل التزويد باملياه يف األحياء السكنية عدل، أعمال 
الصيانة، املتابعة والتدخل، استغالل خزانات املياه واملضخات وشبكات توصيل 

املياه الشروب ويضمنها.
محمـد رضوان

ابتداء من اليوم الخميس ويستمّر 14 يوما
تي ِتيزي  إقراُر َحجٍر َمنزليٍّ ُجزئي بَبلديَّ

وُزو وْذراع َبن َخّدة
أقرت وزارة الداخلية، أمس األربعاء، حجرا منزليا جزئيا على بلديتي تيزي 
وزو وذراع بن خدة بوالية تيزي وزو، يسري ابتداء من اخلميس 6 أوت ويستمر ملدة 
14 يوما. وأفاد بيان الوزارة بأن هذا احلجر اجلزئي املقررة مدته بـ 14 يوما، ابتداء 
من اليوم، ومن الساعة الثامنة مساء )20سا( إلى الساعة اخلامسة صباحا)5سا( 

من اليوم املوالي، جاء جراء تطور الوضعية الوبائية بوالية تيزي وزو. 
األنشطة  لكل  التام  التوقيف  احلجر  هذا  عن  ينجم  أنه  ذاته  املصدر  ويضيف 
التجارية واالقتصادية واالجتماعية مبا فيها حركة نقل املسافرين وتنقل السيارات.
محمـد رضوان

الطارف
ط  وزارُة الّداِخلّية َترفُع الحجَر عن الشَّ

ُده  بالَقالة وُتمدِّ
بلدية  عن  اجلزئي  املنزلي  احلجر  رفع  األربعاء،  أمس  الداخلية،  وزارة  قررت 
»الشط« ومتديده يف بلدية القالة يف والية الطارف، بدًءا من اليوم اخلميس ويستمر 
ملدة 14 يوما. وحسب البيان الصادر عن الوزارة، فقد مت متديد احلجر املنزلي اجلزئي 
على بلدية القالة ملدة 14 يوما من الساعة السابعة مساًء إلى غاية الساعة اخلامسة 
صباحا من اليوم املوالي، وهذا بدًءا من اخلميس 6 أوت، نظرا إلى تطور الوضعية 
الوبائية يف البلدية املعنية. ويف املقابل، قررت اجلهة ذاتها رفع احلجر املنزلي اجلزئي 
على بلدية »الشط« وذلك بعد حتسن الوضعية الوبائية فيها، يضيف البيان الذي 
أورد اخلبر. كما أشار املصدر ذاته إلى أنه ينجم عن متديد احلجر على بلدية القالة 
يف  مبا  واالجتماعية،  واالقتصادية  التجارية  األنشطة  لكل  التام  التوقيف  مواصلة 

ذلك توقيف حركة نقل املسافرين وتنقل السيارات.
محمد رضوان

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس األربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون، أكد له فيها تضامن 
الجزائريين مع الشعب اللبناني. في المقابل، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تصممهم على محاسبة المسؤولين عن االنفجار.

َرئيُس ِوحَدة »ُكوِفيد 19« بُمستشَفى الّرويبة البُروِفيُسور كتفي:
َقراُر الفتِح التَّدريجيِّ َمرهوٌن باحتراِم َتدابيِر الوقاَيِة

 »19 كوفيد  وحدة«  رئيس   رّحب 
مبستشفى الرويبة، البروفيسور كتفي عبد 
القاضي  العليا  السلطات  بقرار  الباسط، 
واملتنزهات  والشواطئ  املساجد  بالفتح 
يف  التراخي  من  حّذر  لكنه  تدرجيا، 

التعامل مع وباء كورونا.
وقال البروفيسور كتفي عبد الباسط، 
أمس األربعاء، خالل حلوله ضيفا على 
األولى،  للقناة  الصباح«  »ضيف  برنامج 
أننا  احلكومي  القرار  من  فهمناه  ما  إن 
متوجهون للفتح التدريجي، الذي رمبا قد 
التراجع عنه يف حال تسجيل بعض  يتم 
ولذلك  معينة،  مستويات  على  اخلطورة 

فهو قرار مقبول.
وأضاف كتفي يقول: » يبدو أن القرار 
ميادين  يف  متخصصني  قبل  من  اتخذ 
متعددة استجابة لبعض املتطلبات. لكن 

هذا الفتح ليس معناه أن الوباء غير موجود 
ضرورة  ألنه  بل  فيه،  التحكم  مت  قد  أو 
جانبنا،  من  واجتماعية.  اقتصادية 
سنواصل  الصحي،  املجال  يف  كعاملني 
وسنظل  االحتياطات  جميع  اتخاذ 
نطالب املواطنني بضرورة اتباع اإلجراءات 
الوقائية؛ من تباعد وارتداء الكمامة وعدم 
يزال  ما  الذي  الوباء  مع  إطالقا  التراخي 
املساجد،  فتح  إعادة  وبشأن  خطيرا«. 
اتخاذ  يف  ثقته  عن  املتخصص  أعرب 
وزارة  مع  بالتنسيق  الدينية  الشؤون  وزارة 
املطلوبة  الوقائية  اإلجراءات  كافة  الصحة 
قبل الشروع يف فتح املساجد، مضيفا أن 
ما يسري من إجراءات الوقاية يف األماكن 

األخرى سيسري أيضا يف املساجد.
الطبي  التفكير  أن  املتحدث  ويعتقد 
الدولة  تفكير  عن  يختلف  الوباء  حيال 

اجلانب  غير  أخرى  جوانب  يراعي  الذي 
مييل  الطبي  التفكير  أن  مؤكدا  الطبي، 
إلى ضرورة فرض احلجر الصحي الشامل 
للحد من انتشار الوباء، ورمبا التحكم فيه 
والسيطرة عليه. لكن أخذا بعني االعتبار 
واالجتماعية،  االقتصادية  اجلوانب 
شبه  الشامل  احلجر  هذا  فسيكون 
للرفع  الذهاب  فاملهم  لذلك  مستحيل. 
التحكم يف  التدريجي واحلذر مع محاولة 

قدرات وإمكانيات مستشفياتنا.
رئيس  اعترف  اإلطار،  هذا  ويف 
أن  الرويبة  مبستشفى   »19 »كوفيد  وحدة 
بعض  تعاني  باملستشفى  اإلنعاش  وحدة 
املشاكل تتعلق أساسا بنقص قدرتها على 
اإلمكانات  لقلة  املرضى  عدد  استيعاب 

املادية والبشرية.
ق.و

بن بوزيد خّصهم بتسهيالت أغنتهم عن التنقل إلى مراكز البريد
ُمنتِسبو ِقطاع الّصحِة َسيسحبوَن َرواِتَبهم من َداخِل الُمؤّسساِت الُمستخِدَمة

والسكان  الصحة  وزارة  أسدت 
األربعاء،  أمس  املستشفيات،  وإصالح 
تعليمة إلى كافة مدراء القطاع بخصوص 
قطاع  وعمال  موظفي  رواتب  سحب 
والسكان  الصحة  وزارة  كشفت  الصحة. 
يف  أمس،  يوم  املستشفيات،  وإصالح 
البريد  وزارة  مع  تواصلها  عن  لها،  بيان 
والالسلكية، حني  السلكية  واملواصالت 
رواتب  سحب  يكون  أن  على  االتفاق  مت 

من  الصحة  مؤسسات  وموظفي  عمال 
بالنسبة  املستخدمة،  املؤسسات  داخل 
كبير  عدد  على  حتتوي  التي  تلك  إلى 
مكاتب  طريق  عن  وذلك  املوظفني،  من 
طريق  عن  تسخيرها  يتم  متنقلة  بريدية 

مصالح البريد على مستوى مقر عملهم.
من  الصحة  عمال  الوزارة  ومّكنت 
تقاضي رواتبهم عن طريق تعيني موظف 
مؤهل كساعي البريد عبر كل املؤسسات 

مهمة  له  توكل  بريد،  مركز  أقرب  لدى 
الراغبني  املوظفني  باسم  الرواتب  سحب 

يف ذلك دون التنقل إلى مراكز البريد.
التقرب،  بضرورة  الوزارة  وطالبت 
اجلامعية  الصحية  املؤسسات  باسم 
الوالئيني  املدراء  من  واالستشفائية، 
للبريد وتبليغ الوزارة بكل الصعوبات التي 

تواجه العملية.
أحمد بوكليوة



عمار قردود

أن  إلى  الرسمية  وتشير التقديرات 
اإلنتاج  يف  الصحراوية  الزراعة  مساهمة  نسبة 
املائة،  يف   21.6 نحو  تبلغ  للقطاع  اإلجمالي 

أي ما يقارب 6.3 مليار دوالر سنوًيا.
مقدمها  يف  جنوبية،  واليات  وحتّولت 
إلى  وغرداية،  وأدرار  وبسكرة  سوف  وادي 
إلى  منتجاتها  ُتصّدر  بامتياز  فالحية  أقطاب 
بلدان اخلليج العربي ودول أوروبية، وحتى إلى 
كندا وأميركا. وأعربت عّدة دول عن رغبتها يف 
االستثمار باجلنوب، مبا فيها الواليات املتحدة 
لديها مستثمرات فالحية ضمن شراكة  التي 
ستتيح  خططها  إن  السلطات  جزائرية.وتقول 
توظيف الفرص التنموية التي توفرها املساحات 
زراعية  أنشطة  الشاسعة، إلطالق  الصحراوية 
وخاصة  لآلالف،  فرص عمل  وتوفير  جديدة 
تعداد سكانه حاجز  يتجاوز  بلد  الشباب، يف 
سكان  عدد  يفوق  فيما  نسمة،  مليون  الـ42 
اجلنوب 2.5 مليون نسمة، أي أقل من 0.5 

باملائة من مجموع سكان اجلزائر البالغ تعدادهم 
إحصائيات  )بحسب  نسمة  مليون   42.9
.)2020 عام  لإلحصاء  الوطني  الديوان 

قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  وكان 
ألح، يف اجتماع مجلس الوزراء املنعقد يوم 3 
ماي املاضي، على اإلسراع يف تشكيل ديوان 
املاليني  فوًرا الستصالح  الصحراوية  للفالحة 
الزراعة  لتطوير  الصحراوية  الهكتارات  من 
إنشاء  مت  ذلك،  قبل  اجلنوب.و  يف  التحويلية 

ستتولى  الصحراوية،  للفالحة  منتدبة  وزارة 
وكبار  الفالحية  الشركات  مشاكل  متابعة 

املستثمرين يف األقاليم الصحراوية.
وتأمل احلكومة يف توسيع املساحة املزروعة 
يف الصحراء، لتصل إلى 700 هكتار، بحلول 
مخططا  احلكومة  وضعت  حيث  2035؛ 
فالحيا واعدا لتحويل املناطق الصحراوية إلى 
فرصة لتعزيز االستثمار وفتح فرص جديدة يف 

سوق العمل وإنعاش القطاع الفالحي.
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بالفالحة  املكلف  املنتدب  الوزير  قال 
»إن  شحات:  فؤاد  واجلبلية  الصحراوية 
التي  الصحراوية،  الزراعة  يف  األولوية 
اإلمكانات  من   30٪ نحو  حالًيا  تشكل 
مسألة  تسوية  يف  تتمثل  الوطنية،  الزراعية 
من  كبير  عدد  بعد حصول  الفالحي  العقار 
املستفيدين على أراض ذات طابع فالحي، 
لكن بعضها - وألسباب متعددة - لم تدخل 
مؤخرا  حديثه،  ففي  االستغالل«.  حيز 
»ضيف  برنامج  على  ضيفا  نزوله  خالل 
الثالثة،  اإلذاعية  القناة  تبثه  الذي  التحرير« 
هؤالء  بني  »من  أن  إلى  املنتدب  الوزير  أشار 
هناك مستفيدون ما يزالون ينتظرون احلصول 
على موافقة نهائية لالستثمار«، الفًتا االنتباه 
إلى أن »هذا الوضع يعرقل اإلنتاج، ويحتاج 
- بالتالي- إلى مسح شامل وسريع. مشيرا 
األرض  من  هكتار   150،000 نحو  أن  إلى 

املخصصة هي محل تقاٍض.
يف  الزراعة  فإن  شحات،  لفؤاد  ووفًقا 
بني  ما  توفير  على  قادرة  اجلنوبية  املناطق 
الوطني،  الزراعي  اإلنتاج  من  و50٪   45

يف  تتمثل  متناغمة،  خطوات  اتباع  شريطة 
الناشطة  املزارع  ومرافقة  القائمة  املزارع  دعم 
تسويق  على  الفالحني  مساعدة  خالل  من 
منتجاتهم أو حتويلها، معتبرا أنه »ميكن دعم 
قطاعات  إنشاء  طريق  عن  اجلوانب  جميع 
لتعزيز األنشطة الزراعية يف هذه املناطق إلى 
أقصى حد ممكن«. ويرى الوزير املنتدب أيًضا 
عقالني  استخدام  تنظيم  الضروري  من  أنه 
طريق  عن  ضياعها  لتجنب  للمياه،  وذكي 
االستخدام املفرط، عبر إدخال أنظمة جتعل 
من املمكن توفير أكبر قدر ممكن من هذه املادة 

احليوية.

حراويِة َسيعّزُز  راَعة الصَّ ِديواُن الزِّ
االستثماَر في الَمواِد اإلسِتراتيجّيِة

بالفالحة  املكلف  املنتدب  الوزير   أفاد 
بأن  شحات،  فؤاد  واجلبلية،  الصحراوية 
الديوان الوطني للفالحة الصحراوية الذي أمر 
لدعم  سيخصص  بإنشائه  اجلمهورية  رئيس 
اإلستراتيجية،  املواد  إنتاج  يف  االستثمار 
وتقليص  الوطنية  السوق  متوين  ضمان  قصد 

تصريحات  وأوضح شحات، يف  االستيراد. 
الوطني  الديوان  إنشاء  »مشروع  أن  سابقة، 
وتأطير  لدعم  موجه  الصحراوية  للفالحة 
التي  املواد  إنتاج  يف  الكبار  املستثمرين 
توفير  إستراتيجية  ضمن  الدولة  حددتها 
اإلنتاج، وضمان متوين السوق الوطنية واحلد 
من استيراد املواد األولية ».وأضاف أن هذه 
االستثمارات يجب أن تكون على أراض ال 

تقل مساحتها عن 500 هكتار.
أن  شحات  أوضح  الصدد،  هذا  ويف 
الصحراوية  الفالحة  مجال  يف  املستثمرين 
فيه  حتدد  دقيق  شروط  لدفتر  سيخضعون 
بها  االلتزام  يجب  التي  الشروط  مختلف 
حيز  الصحراوية  الفالحة  ديوان  دخول  فور 
طرف  من  عليه  املصادقة  بعد  اخلدمة، 
وصدور  الوزراء  مجلس  ثم  احلكومة  مجلس 
 - وسيتم  الرسمية.  اجلريدة  يف  إنشائه  قرار 
املعنية  األراضي  عن  اإلعالن   - ذلك  بعد 
ثم  بها  املوجودة  واملناطق  باالستصالح 

استقبال طلبات االستثمار ودراستها.
ع.ق

الِديواُن الَوطنيُّ للِفالَحة الّصحراوّيِة ُيراِهن على إنقاِذ الِفالَحة من البِّيروقراِطّيِة

الّصحراُء.. َسّلُة غذاِء الَجزائِر

الوزير المنتدب المكلف بالفالحة الصحراوية فؤاد شحات:

الِفالحُة الّصحراِويُة قادرٌة على الُمساهمِة بـ 50 % من اإلنتاِج الَوطنيِّ

الخبير في الثروات الباطنية والفالحة الصحراوية عبد 
المجيد هاللي:

 ُنقص َتجهيزاِت التَّخزيِن والَتبريِد 
والنَّقِل أكبُر َعراقيِل الفالَحِة 

حراويِة الصَّ
والفالحة  الباطنية  الثروات  يف  اخلبير  هاللي  املجيد  عبد   كشف 
أميركية  »دراسة  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  الصحراوية، يف تصريح 
نشرها مركز البحث األميركي يف 2019 كشفت أن ما تزخر به الصحراء 
تريليون دوالر، وهي عبارة عن   26 ثروات يفوق ما قيمته  اجلزائرية من 

ثروات مدفونة يف الصحراء لم تستغل ولم تستثمر.
أن ذلك تسبب يف  أن »خبراء االقتصاد أكدوا على  وأضاف هاللي 
عجز قيمته 200 مليار دوالر لالستثمار االقتصادي يف الصحراء، وهو رقم 
كبير جًدا يفوق ضعف احتياطي البالد من الصرف املقدر حالًيا بـ62 مليار 
دوالر، بحسب ما صّرح به محافظ بنك اجلزائر سابًقا ووزير املالية حالًيا 
أمين بن عبد الرحمن، يف فيفري املاضي، مع توقع تراجع االحتياطي إلى 

51 مليار دوالر بنهاية السنة اجلارية«.
وكنوز،  وثروات  خيرات  كلها  اجلزائرية  الصحراء  بأن  هاللي  وأفاد 
وبها كل أنواع الذهب من الذهب األسود )البترول( إلى الذهب األصفر 
يف  القمح  زراعة  جتربة  كانت  فلقد  األخضر )الفالحة(،  الذهب  وحتى 
قاسي الطويل يف بداية الثمانينيات قد أعطت )57( قنطاًرا من القمح يف 
الهكتار، كما أعطت جتربة الطماطم الصناعية يف أدرار وعلى مدار الفصول 
األربعة نتائج باهرٍة، لكن لألسف كان يضيع نصفها يف احلقول بسبب 
مثلما  احلقول،  إلى  واملسالك  والنقل  والتبريد  التخزين  جتهيزات  غياب 
حدث للقمح يف ظل نقص أو انعدام املخازن. لكنه أكد أن النهوض بواقع 
أن  ميكن  وال  مستحيلة،  ليست  لكنها  مهمة صعبة  الصحراوية  املناطق 
يتحقق دون إصالح شبكة املواصالت ويف مقدمتها خطوط القطار السريع 
تواجه  التي  اإلشكاليات  القرار، فضاًل عن تقييم  مركزية  واالبتعاد عن 
املستثمرين وفالحي املناطق الصحراوية وليس تلك املرتبطة بالعقار واملاء 
ناهيك  الفالحية وتخزينها،  املنتوجات  بتسويق  والكهرباء فحسب، بل 

عن تثمني املنتوجات الفالحية يف اجلنوب«.

َينبغي الّتركيُز على الُمنتجاِت اإلستراتيجّيِة لَتحقيِق األمِن الِغذائيِّ
جتارب  حقل  إلى  الصحراء  »تتحّول  أن  من  خشيته  هاللي   وأبدى 
ظل  يف  اجلوفية  املياه  ثروة  يستنزف  بشكل  كافة،  الفالحية  للمنتجات 
زراعة  أن  إلى  استشرافية«، مشيًرا  ودراسات  إستراتيجية  خطط  غياب 
بعض  يف  والذرة،  املوز  وحتى  واألفوكادو  كاملانغا  االستوائية،  الفواكه 
لكون  احلالي،  الوقت  يف  األولويات  ضمن  تندرج  ال  اجلنوبية  الواليات 
البالد بحاجة إلى تدعيم منتجات إستراتيجية تسهم يف االكتفاء الذاتي 
البديل  األخضر  لالقتصاد  والتأسيس  للبالد  الغذائي  األمن  وحتقيق 

لالقتصاد النفطي«.
ع.ق

األمين العام لالتحاد العام للفالحين الجزائريين.. محمد عليوي:

َتحقيُق االكتفاِء ينَطلُق من ُمكافحِة 
َمظاهِر الَفساِد

 أكد األمني العام لالحتاد العام للفالحني اجلزائريني، محمد عليوي، 
لــ«أخبار الوطن« أن الدولة تأمل يف توسيع املساحة  يف تصريح أدلى به 
2035.وتخطط  بحلول  هكتار   700 إلى  لتصل  الصحراء،  يف  املزروعة 
احلكومة لتوسعة املناطق التي تعتمد على مياه الري إلى مليوني هكتار 
باالعتماد على سدود جديدة، وهو ما يساهم يف تقليص اعتماد األراضي 
الزراعية على مياه األمطار نتيجة موجة اجلفاف. ويف إطار جهودها لدعم 
 80 إلى  15 سًدا جديًدا تضاف  تشييد  السلطات على  تعكف  القطاع، 
سًدا قائًما لري أراض مزروعة باحلبوب ستغطي مساحة 600 ألف هكتار.
وأوضح عليوي أن هناك أزيد من 100 ألف هكتار من األراضي املسقية 
حاليًا يف كل من أدرار وتندوف ووادي املنيعة، مضيفًا أن العملية بدأت 

سنة 1982 ضمن ما سمي - آنذاك - بقانون االستصالح الفالحي.
الفالحية  املنتجات  للجزائر يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  عليوي  وربط 
أن  على  وختم بالتأكيد  والفساد«.  البيروقراطية  مظاهر  بــ«مكافحة 
»الصحراء قادرة على أن تغني البالد نهائيًا عن استيراد احلبوب واحلليب، 
التسهيالت لهم، نظرًا إلى كون  إذا ما مت االعتناء بفالحيها وتقدمي كل 
فرنسا  من  احلبوب  من  طن  مليون   12 نحو  سنوًيا  تستورد  حاليًا  الدولة 

وأوكرانيا وإيطاليا وروسيا«.
ع.ق

 تراهن الحكومة على إمكانية أن تساهم الزراعة الصحراوية في تطوير النمو عبر تعزيز االستثمارات، ونشر مشاريع 
التنمية في البالد، بعد أن وجهت أنظارها صوب الموارد المنسية في الجنوب الجزائري بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء، 

في مسعى لتسريع خطط اإلصالح.

يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، 
قال اخلبير االقتصادي واملالي الدولي عبد 
الكبيرة  الرمزية  من  وبالرغم  إنه  املالك 
التي حتظى بها الصحراء سياسًيا وتاريخًيا 
واقتصادًيا، فإنها لم تلق االهتمام الكايف 
اجلزائر  رؤساء  معظم  طرف  من  واملطلوب 
بالرغم  معروفة  غير  ألسباب  املتعاقبني، 
استقالل  على  التفاوض  ورقة  أن  من 
النقاط  أبرز  من  واحدة  الكبرى  الصحراء 
التي  غرام«  »لو  محادثات  يف  اخلالفية 
امتدت من 20 إلى 28 جويلية من سنة 
1961،حيث عرضت فرنسا االستعمارية 
على  استحواذها  مقابل  اجلزائر  استقالل 

الصحراء«.
وأضاف سراي يقول: »لكن يف نص 
مجلس  اجتماع  ألول  اخلتامي  البيان 
عبد  اجلمهورية  رئيس  عقده  الوزراء 
 ،2020 جانفي   19 بتاريخ  تبون  املجيد 
8 مرات يف محاور  تضمن كلمة اجلنوب 
وقد  وقرارات،  وتوصيات  إستراتيجية 

عندما  ذلك  االنتخابي  برنامجه  عكس 
حتدث عن حتول جانت وإليزي وبرج عمر 
كما  احلرة،  للتجارة  منطقة  إلى  دريس 
ووعد بإنشاء معهد متخصص يف الفالحة 

الصحراوية.
من  واحدة  »والية  بأن  سراي  وأفاد 
واليات اجلنوب الكبير مثل والية بسكرة، 
لديها القدرة على تأمني حاجيات اجلزائر 
من املواد الغذائية، كما أثبتت الدراسات 
احمللية أن املواد الغذائية من خضر وفواكه 
املنتجة يف الصحراء، تتمتع بجودة عالية 
العربية،  الدول  باقي  مبنتوجات  مقارنة 
التصدير  بآليات  مرتبطة  املشكلة  أن  إال 
وانعدام مكاتب االستثمار، بعدما حاول 
عدد من املستثمرين فتح مكاتب، لكنهم 
عنها  حتدث  التي  البيروقراطية  واجهوا 

الرئيس تبون وتعهد مبحاربتها.
تعمل  احلكومة  أن  إلى  وأشار سراي 
على تخفيف العراقيل وإزالة العقبات أمام 

املستثمرين.

وأكد سراي على املزايا العديدة التي 
والتي  الصحراوية،  املناطق  بها  تتمتع 
يجب استغاللها بطريقة ذكية ُبغية تطوير 
الغذائي  األمن  واملساهمة يف  الفالحة 
الصادرات،حيث  تطوير  ويف  للبالد 
املساعدة يف تخفيض  إن الصحراء ميكنها 
فاتورة الواردات بشكل هام من خالل سد 
العجز الذي نعاني منه يف مجال احلبوب 

واحلليب والزيت الغذائي«.
اجلزائر  »بـإمكان  أنه  سراي  ويرى 
املوارد  وُتصّدر  الذاتي  االكتفاء  حتّقق  أن 
والتمر  والفواكه  كاخلضروات  الفالحية 
بوابة  وتكون  إلى عّدة دول  الزيتون  وزيت 
به  ستجود  مما  انطالًقا  األفريقية،  للقارة 
مؤهلة  هي  والتي  خيرات  من  الصحراء 
اجلزائر  غذاء  سلة  لتكون  ومرشحة 
وإفريقيا ككل، شريطة استغالل الفالحة 
الصحراوية استغالاًل عقالنيًا ومدروسًا«.
ع.ق

الخبير االقتصادي والمالي الدولي عبد المالك سراي:
َتخفيُف الَعراقيِل الِبيروقراطّيِة شرٌط َأساسيٌّ لَبعِث االسِتثَمار
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عّمـــار قـــردود

كانت  »وقد  البيان:  يف  وجاء 
لعديد  مسرًحا  البواقي  أم  والية 
أجهزة  انعدام  منها  نسرد  الفضائح، 
العمومية،  باملؤسسات  السكانير 
والظروف السيئة التي يعيشها الطبيب 
النقص  إلى  باإلضافة  واملمرض، 
وعدم  األخصائيني،  يف  الفادح 
استجابة السلطات للمطالب املرفوعة، 
ما حال دون التكفل باملريض جيدا«، 
قاعة عمليات  أنه مت تدشني  مضيفني 
أنها  إال  سينا«،  »ابن  مبستشفى 
عتاد  من  اإلمكانات  جلميع  تفتقر 
وأخصائيني باإلضافة إلى تعطل جهاز 
أكثر  منذ  السينية  باألشعة  الكشف 
استدعى  الذي  األمر  أشهر،   6 من 
توجيه املرضى إلى مستشفى »محمد 
باألشعة،  الكشف  بوضياف« إلجراء 
املستشفى  هذا  اعتبار  من  بالرغم 
 »19 »كوفيد  مرضى  استقبال  مركز 
يومًيا  احلاالت  مئات  يستقبل  فهو 
فيها،  املشتبه  واحلاالت  املصابني  من 
بجهاز  للفحص  يخضعون  وجميعهم 
انتشار  إلى  أدى  ما  نفسه،  األشعة 

الوباء.

نفسه  املشكل  أن  البيان  وأضاف 
مستشفى  يف  املرضى  منه  يعاني 
»سليمان عميرات« بعني مليلة، حيث 
اخلاصة  العيادات  إلى  املرضى  يوجه 
كما  باهظة.  مببالغ  الفحص  إلجراء 
البيضاء  أن مستشفى عني  البيان  بني 
واحلاالت  املصابني  عشرات  يحتضن 
املشتبه يف إصابتها دون أن تتوفر أبسط 
كشف  كما  به،  الطبية  اإلمكانات 
فكرون«،  »عني  مستشفى  أن  املصدر 
بدوره، يعاني األمرين خاصة مع أزمة 
كورونا وتضاعف اإلصابات بالفيروس 

يف ظل غياب جهاز »سكانير«.
وجاء يف البيان أيضا أن مستشفى 
مسكيانة يعاني يف صمت من نقص 
فادح يف الطواقم الطبية املتخصصة يف 

التكفل باحلاالت املعقدة.
وأشار البيان إلى أن الرابطة كانت 
األطباء  حياة  تعريض  على  شاهدة 
للخطر من خالل تقدمي زّي واٍق واحد 
ميتنعون  جعلهم  ما  املناوبة،  خالل 
البيولوجية،  باحتياجاتهم  القيام  عن 
العصبي  االنهيار  حاالت  عن  ناهيك 
احلاد التي أصابت العديد من األطباء. 
كما وقفت الرابطة على حقيقة حرمان 
موظفي القطاع باملؤسسة االستشفائية 
واملؤسسة  عميرات«  »سليمان 
مليلة  بعني  اجلوارية  للصحة  العمومية 
تزامنت  التي  أجرة شهر جويلية،  من 
مع حلول عيد األضحى املبارك بسبب 

تعنت املراقب املالي بالبلدية.

وجهت مراسلتها لسلطة ضبط السمعي البصري
الزاوية التيجانية الكبرى تنتقد كيفية 

تداول خبر وفاة أحمد التيجاني
  تلقت سلطة ضبط السمعي البصري احتجاجا من الزاوية التيجانية الكبرى 
بعني ماضي بوالية األغواط، تأسفت الزاوية من خالله على الكيفية التي بث بها 
أنياس، وكذا طريقة تداوله من قبل  التيجاني  التلفزيون العمومي خبر وفاة أحمد 
بعض القنوات األخرى التي اعتبرت هذا األخير اخلليفة العام للطريقة التيجانية، 

وأن والده املرحوم الشيخ ابراهيم أنياس هو مؤسسها.
وأوضح بيان سلطة ضبط السمعي البصري، مساء الثالثاء، أن الزاوية التيجانية 
الكبرى تؤكد أن »منصب اخلليفة العام لطريقة التيجانية دون أي تخصيص هو لقب 
اخلليفة العام للطريقة التيجانية يف العالم وشيخ جميع الزوايا، وهو منصب ومرتبة 
التيجانية، وهو  الطريقة  التيجاني مؤسس  الشيخ أحمد  بها أحفاد  روحية يختص 
حاليا علي بلعرابي التيجاني الذي ينحدر من نسل الشيخ أحمد التيجاني مؤسس 

الطريقة التيجانية، والذي أوصى بأن يكون موطن ذريته من بعده اجلزائر«.
وأشارت الزاوية إلى أن »املرحوم أحمد التيجاني أنياس هو أحد خلفاء الطريقة 
التيجانية يف ربوع دولة السنغال، ومعروف بخدماته اجلليلة يف نشر اإلسالم واملنافحة 
على قيم التسامح والوسطية كما هو احلال بالنسبة إلى والده املرحوم الشيخ إبراهيم 

أنياس«.
وأعربت الزاوية التيجانية الكبرى، وفق بيان سلطة ضبط السمعي البصري، 
عن »أسفها لالرجتالية يف تناول مثل هذه املواضيع ذات األهمية البالغة، ويف هذه 
الظروف اإلقليمية والوطنية اخلاصة، سيما أن اخلبر مت بثه عبر قناة عمومية وطنية«.
ق.و

قالمة
مستشفى »وادي الزناتي« ينفي احتكاك 
مرضى القصور الكلوي بالمصابين بكورونا

 فندت املؤسسة العمومية االستشفائية األمير عبد القادر بوادي الزناتي بقاملة 
كل األخبار الرائجة يف اآلونة األخيرة، التي مت تداولها عبر بعض مواقع التواصل 
االجتماعي، واملتعلقة باحتكاك مرضى مصلحة تصفية الدم مبستشفى وادي الزناتي 

مبرضى تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.
بداية  ومنذ  املؤسسة  أن  لها،  بيان  يف  ذاتها،  االستشفائية  املؤسسة   وأكدت 
للحد من  الالزمة  والوقائية  التدابير واإلجراءات االحترازية  اتخذت كافة  اجلائحة 
انتشار الفيروس بني املرضى املقيمني باملستشفى واألمر ذاته بالنسبة إلى قاصدي 
مختلف املصالح االستشفائية، مبا يف ذلك مصلحة تصفية الدم. ومن بني اإلجراءات 
االحترازية املتخذة، تخصيص ممر جديد معزول عن باقي املصالح خاص فقط مبرضى 
مصلحة تصفية الدم حلمايتهم من خطر العدوى. وملنع انتقال العدوى خصوصا بعد 
ظهور حاالت مؤكدة مصابة بفيروس كورونا بني مرضى املصلحة، بادرت املؤسسة 
إلى برمجة أربعة حصص تصفية دم يف اليوم الواحد، على أن تكون احلصص الثالثة 
األولى للمرضى غير املصابني بالفيروس، فيما خصصت احلصة الرابعة واألخيرة يف 
اليوم للمرضى املصابني بالفيروس، مع اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان عدم نقل 
العدوى للمرضى اآلخرين. فبمجرد االنتهاء من حصة التصفية األخيرة يف اليوم، 
املخصصة للمرضى املصابني بالفيروس، يتم تعقيم املكان وأجهزة التصفية بشكل 
كامل وحسب املعايير الصحية املطلوبة والالزمة، حتى تكون املصلحة على استعداد 

تام الستقبال املرضى املبرمجني يف اليوم املوالي. 
 وأضاف البيان أن املؤسسة حتتفظ بحقها املكفول قانونا يف الرد ومتابعة كل من 

يروج ملثل هذه الشائعات واألخبار العارية من الصحة قضائيا، بحسب تأكيدها.
خديجة بن دالي

األمن يكشف حيثيات حادث مستشفى سليم زميرلي
الشخص الذي ضرب رأسه بعازل المصلحة 

توفي متأثرا بإصابته 
املواطنني  أحد  وفاة  بخصوص  توضيحا  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  قدمت 
مبستشفى »زميرلي« بعد أسبوع من توجيهه إلى مقر األمن، بعد أن رصد خارجا 
يف حدود منتصف الليل، حيث قام بضرب رأسه على باب مدخل املصلحة ذاتها 

متسببا يف حتطيم عازل الباب.
كشفت، يوم أمس، املديرية العامة لألمن الوطني، يف بيان لها، حيثيات واقعة 
باحترام  املتعلقة  األمن  رجال  مهام  إطار  ويف   .2020 جويلية   29 بتاريخ  حدثت 
التابعة ألمن  العامة، قامت مصالح أمن دائرة حسني داي  العام والسكينة  النظام 
املنظر  احلضري  األمن  مقر  إلى  األشخاص  من  مجموعة  بتوجيه  اجلزائر  والية 
اجلميل، يف حدود منتصف الليل، حيث قام أحد املواطنني ضمن هذه املجموعة 
مبحض إرادته، ودون سابق إنذار، بضرب رأسه على باب مدخل املصلحة ذاتها، 
متسببا يف حتطيم عازل الباب. وإثر احلادثة، فقد املعني وعيه، حيث مت نقله فورا من 
طرف احلماية املدنية ملستشفى »سليم زميرلي« باحلراش لتلقي العالج، حني خضع 
فيما بعد لعملية جراحية على مستوى الرأس، لتتلقى،يوم أمس، املصالح ذاتها نبأ 
وفاته، وأكدت أن كل معلومة تكميلية حول القضية تكون محل بيان من السلطة 

القضائية املتخصصة يف التحقيق.
أحمد بوكليوة

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأم  البواقي:

مركز استقبال مرضى 
»كوفيد- 19« بمستشفى ابن سينا 

يفتقر إلى العتاد
انتقد المكتب الوالئي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأم البواقي ما وصفه بالوضع المزري الذي يشهده 
قطاع الصحة بالوالية الرابعة. وأفاد المكتب، في بيان وقعه الرئيس دمان ذبيح محمد، بأن »الوضع االستثنائي الحالي 

أظهر مدى هشاشة المنظومة الصحية بوالية أم البواقي، حيث يعاني القطاع من مشاكل عديدة في التسيير، تستوجب تدخل 
رئيس الجمهورية شخصيا قبل انفجار األوضاع بهذا القطاع الحساس الذي كثرت فيه المحسوبية والجهوية واالرتجالية 

في اتخاذ القرارات خاصة ظاهرة المحاباة في برمجة المناوبات وتوزيع األطباء األخصائيين والممرضين على المؤسسات 
االستشفائية«، األمر الذي أثر سلًبا على جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية وأخّل بمردودها.

عن  النائب  عمراوي  مسعود  قدم 
والعدالة  النهضة  أجل  من  االحتاد 
التنفيذي  املرسوم  يف  قراءة  والبناء 
25جويلية  يف  املؤرخ   )20-199(
متساوية  باللجان  املتعلق   ،2020
واللجان  الطعن،  وجلان  األعضاء 
واإلدارات  املؤسسات  يف  التقنية 

العمومية.
مسعود  األربعاء،  أمس  اعتبر، 
أجل  االحتاد من  النائب عن  عمراوي 
النهضة والعدالة والبناء، يف قراءة له، 
رقم )20-199(  التنفيذي  املرسوم  أن 
املتعلق   ،2020 25جويلية  يف  املؤرخ 
وجلان  األعضاء  متساوية  باللجان 
الطعن، واللجان التقنية يف املؤسسات 
يكرس سلطة  العمومية،  واإلدارات 
املتعلقة   21 املادة  موضحا أن  اإلدارة، 
متساوية  اإلدارية  اللجنة  بحل 
بالبندين  تعلق  ما  خاصة  األعضاء، 
على  تنص  منها،  والسادس  اخلامس 
اللجان  هذه  أعضاء  من  املنتخبني  أن 
مهمتهم هي احلضور، واإلمضاء على 
اجللسة،  طبيعة  كانت  مهما  احملاضر 

واقتناعهم،  برأيهم  األخذ  ودون 
مهمة  هي  هذه  كانت  »وإن  قائال: 
هذه  إلنشاء  الداعي  فما  املنتخب، 
الواجب  من  أنه  مضيفا  اللجان؟«، 
للدفاع  للمنتخبني  كاملة  حقوق  منح 
عن زمالئهم، فمهمتهم احلقيقية هي 
للقوانني،  اإلدارة  تطبيق  مدى  مراقبة 
املوظفني،  بفعالية إلنصاف  واملشاركة 
يف  تتمثل  ال  مهمتهم  إن  وقال 
فقط،  احملاضر  على  واإلمضاء  احلضور 
املرسوم  يف   40 املادة  أن  مشيرا إلى 
نواحي  من  باإلبهام  تتصف  ذاته 
النقابي  التمثيل  عملية  خاصة  عدة، 
طارحا  املرسوم،  هذا  يف  عليها  املرتكز 
سؤاله بـ«هل يعتمد التمثيل الوطني أو 
التمثيل حسب  الوالئي؟ وهل يعتمد 
األسالك، أم التمثيل العام لكل نقابة 

؟.
ورأى النائب أن املرسوم يدعو إلى 
العودة لألحادية من جديد، حتت نقابة 
االحتاد العام للعمال اجلزائريني، معتبرا 
االستغناء عنها غير ممكن، كما أبدى 
استفهامه يف ما إذا كانت الترشيحات 

االنتخاب  أن  أو  النقابة،  باسم  تتم 
يتم على قائمة النقابة فقط على غرار 
يتم على  أو  الدول،  يتم يف بعض  ما 
أو  القوائم،  تعدد  رغم  األشخاص 
يبقى الترشح شخصيا لكل من تتوفر 
كما  ذلك  يف  والراغب  الشروط  فيه 
كان يف وقت سابقا، حيث قدم سؤاله 
نسبة  اعتماد  عاقل  يقبل  بـ«كيف 
20 % املتضمنة  بــ  احملددة  التمثيل 
واملتمم  املعدل   )90-14( القانون  يف 
مبمارسة  املتعلق   )31/90( بالقانون 
الزمن،  جتاوزه  الذي  النقابي  احلق 
فمازالت النظرة األحادية هي السائدة، 
النقابات  من  الزخم  هذا  أمام  خاصة 
وحده  التربية  قطاع  ففي  املعتمدة 
ونصح  كمثال؟!«  نقابة   21 يوجد 
القانون  يف  النظر  املتحدث بإعادة 
)14/90(، وباألخص عملية التمثيل 
الشركاء  بآراء  واألخذ  النقابي، 
االجتماعيني أي النقابات، مؤكدا أن 

ما تضمنه هذا القانون جتاوزه الزمن.
أحمد بوكليوة

النائب عمراوي أّكد على ضرورة األخذ بآراء الشركاء االجتماعيين
الوصاية مطالبة بإزالة غموض المرسوم التنفيذي رقم )20-199(



فيروز رحال

الوطن،  ألخبار  السكان  من  العديد  عنه  حتدث  ما  وحسب 
املياه عبر الصهاريج بعد محاوالت عديدة  اقتناء  فيضطر هؤالء إلى 
ألصحابها وبثمن يصل لـ 3000 دج نظرا لصعوبة السير يف طرقات 
لكن  الكهرباء  لتوفير  املتكررة  الشكاوى  من  وبالرغم  املناطق،  هذه 
من  اخلوف  نفوسهم  يف  دفع  الذي  وهو األمر  تذكر،  جدوى  دون 
انتشار عصابات اللصوص املختصة يف السطو على املنازل واملواشي، 
متهمني بذلك السلطات احمللية بالتخلي عن الوعود التي أطلقتها يف 

العديد من املرات.
الصيد،   وواد  النعام  فج  واد  حلفاية،   واد  سكان  طالب  وقد 
من السلطات احمللية بتنظيم زيارة ميدانية إلى هذه املناطق من أجل 
الوقوف شخصيا على مدى معاناتهم منذ سنوات طويلة يف ظل غياب 
ضروريات العيش الكرمي خاصة منها ما تعلق بحالة املسالك الريفية 
املليئة باحلفر واملطبات والتي تنعدم فيها احلركة أثناء سقوط األمطار.

24ساعة  يف  جيجل  والية  شهدت 
األخيرة غرق 3شبان من واليات مختلفة 
طفل  غرق  افتيس  شاطئ  شهد  حيث 
من  ينحدر  والذي  العمر  من  14سنة  دو 
جثته  انتشال  مت  حيث  العاصمة  اجلزائر 
البحث من قبل  بعد ساعات من عملية 
غرق الغطس ليتم حتويل جثته ملستشفى 
بعاصمة  يحي  بن  الصديق  محمد 

الوالية.
شاطئ  عرفه  التاني  الغرق  حادث 

سيدي عبد العزيز حيث تعرض شاب يف 
العقد الثالث إلى حادث غرق ليتم انتشال 
الشاب  البحث،  غرق  قبل  من  جثته 
ينحدر من والية ميلة وكان قد زار املنطقة 
الشاطئ  دات  عرف  فيما  هذا  عائلته  مع 
حادث غرق آخر لشاب دو 16سنة والذي 
ينحدر من بلدية امليلية بجيحل والذي مت 
إنقاذه أين يرقد بقسم اإلنعاش مبستشفى 

مجدوب السعيد بالطاهير.

وفاة محافظ الغابات متأثرا بإصابته 
بكورونا 

الغابات  محافظ  أمس  ليلة  تويف 
كدية  إسماعيل  السيد  جيجل  بوالية 
متأثرا إلصابته بفيروس كورونا بعد مكوثه 
عرف  املرحوم  املركزة،  بالعناية  3أسابيع 
ليكون  العمل  يف  وتفانيه  خصاله  عنه 
بهذا أول مسؤول يتوفى بالفيروس بوالية 

جيجل.
سهام عاشور

عنابة 
وفاة شاب في مواجهات عنيفة بالمدينة القديمة

تويف أمس شاب عشريني متأثرا بجراحه اخلطيرة إثر تعرضه ليلة اإلثنني 
لضربة »سيف« تسببت يف بتر إحدى يديه ليتم نقله على جناح السرعة 
اإلسعافات  لتلقي  بعنابة  رشد  بإبن  اجلراحية  اإلستعجاالت  ملصلحة 

األولية الالزمة. 
بني  أندلعت  عنيفة  معركة  فأن  اخلبر  أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
فيها  أستخدمت  دارم(  )بالص  القدمية  باملدينة  الشباب  من  مجموعتني 
مختلف أنواع األسلحة البيضاء من سيوف وسكاكني تسببت يف النهاية يف 
إصابة أحد املتخاصمني بضربة » سيف » قوية أدت إلى بتر يديه اليمنى يف 
مسرح الواقعة ليتم نقله الضحية إلى املستشفى أين خصع لعملية جراحية 
مستعجلة من أجل إنقاذ حياته إال أنه فارق احلياة متأثرا بإصابته اخلطيرة 
التي تعرض لها. من جهتها فتحت مصالح األمن اخلارجي باملدينة القدمية 

إقليم اإلختصاص حتقيقا موسعا يف مالبسات احلادث لتوقيف اجلناة.
ف سليم

تسجيل تذبذب في توزيع المياه بعين الباردة
أعلنت مؤسسة اجلزائرية للمياه وحدة عنابة أمس املواطنني القاطنني 
املنطقة  مس  الشرب  مبياه  التزويد  يف  تذبذبا  أن  الباردة  عني  بلدية  برواق 
بشكل مفاجئ إثر كسر على القناة الرئيسية ذات قطر 350 مم يف املنطقة 
املسماة ب«الفج« والتي تسببت فيها مقاولة لالشغال بتاريخ ال 04 أوت 

اجلاري على الساعة العاشرة صباحا. 
وبحسب بيان املؤسسة الذي حتصلت » أخبار الوطن« على نسخة منه 
فإن األحياء املعنية هي )عني الباردة مركز، مجاز الغسول،  لعبيدي،ضياف 
صالح، سلمون الهاشمي، عني الصيد،  حروشي،  بسباسة 2-1 و3(.و 
طمأن البيان مواطني تلك التجمعات السكنية بعودة التوزيع للماء الشروب 
حال االنتهاء من أشغال اإلصالح التي تقوم بها ذات املقاولة حتت اشراف 
مصالح اجلزائرية للمياه بعنابة. ويف سياق متصال قمت فرقة التدخل قطاع 
التريعات بعملية وضع البئر رقم 2 بالتريعات التي متون محطة الضخ مع 
تغيير قنوات الضخ ذات قطر80 مم بعد إهترائها وقدمها ووضع أخر جديدة 

ذات قطر 100 مم لزيادة كمية الضخ نحو احملطة.
ف سليم

حجز أسمدة فالحية يملك أصحابها 
تصاريح  كاذبة 

جنحت مصالح اجلمارك العاملة على مستوى املفتشية الرئيسية ملراقبة 
عمليتني  حتقيق  من  مهامها  تأدية  أثناء  عنابة  مبيناء  التجارية  العمليات 
فحص  عمليات  اجلمركية خالل  الرقابة  تشديد  إطار  يف  وذلك  نوعيتني 
احلاويات املصرح بها على مستوى امليناء قصد مكافحة شتى انواع الغش 

اجلمركي. 
متثلت  فقد  منه  نسخة   ) الوطن  أخبار  تقلت)  اجلمارك  بيان  وحسب 
العملية األولى يف حجز 937816 وحدة ادوات خردوات من أنواع مختلفة 
مت اكتشافها مخبأة داخل احلاويات ولم يتم التصريح بها حيث مت تصريح 
مت  للبضاعة  العيني  الفحص  عملية  عند  إكتشافها  ومت  الكمية  يف  كاذب 
قيمة  املخالف وفظرت  الدستور  منازعات ضد  وإجناز ملف  البضاعة  حجز 
الغرامة ب 55,393185,48دج وطبيعة املخالفة استيراد بضاعة زائدة غير 
مصرح بها املخالفة املنصوص عليها وفقا للمادة 325 من قانون اجلمارك. 
تتمثل  بضاعة  من حجز  املصلحة  ذات  متكن  يف  تتمثل  الثانية  والعملية 
يف 2160 طن من األسمدة الفالحية مت إستيرادها من دون احلصول على 
الرخصة املسابقة لإلستيراد املستوجبة قانونا حيث مت حجز البضاعة وإمتام 

ملف منازعاتي ضد املستورد املخالف.
ف سليم
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جيجل
وفاة 3 أشخاص غرقا في يوم واحد

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

مهيدي  بن  دائرة  أمن  مصالح  متكنت 
بوالية الطارف من اإلطاحة بعصابة جهوية 
لترويج املخدرات متكونة من 03 أشخاص 
يقودها مسبوق قضائيا ينحدرون من واليتي 
عنابة والطارف أين مت ضبط بحوزتهم على 
وكمية  املهلوسة  األقراص  من  مجموعة 
بيضاء  وأسلحة  املخدرات  من  معتبرة 
اإلجراءات  جميع  اتخاذ  ليتم  محظورة 
الالزمة يف حقهم وإحالتهم على  القانونية 
اجلهات القضائية. وحسب ما أفاد به بيان 
صادر عن مديرية األمن لوالية الطارف فإن 
فرقة  تلقي عناصر  إلى  تعود  القضية  وقائع 

مهيدي  بن  دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة 
معلومات مؤكدة تفيد بوجود أحد املسبوقني 
قضائيا يقوم ببيع وترويج املواد املخدرة وسط 
وعليه  مهيدي  بن  مدينة  بأحياء  الشباب 
الفرقة  ذات  قامت  للمعلومات  وإستغالال 
بترصد املعني من خالل وضع خطة أمنية 
مدروسة شملت متابعة حتركاته اليومية مع 
مراقبته باستمرار إلى غاية توقيفه رفقة أحد 
املصالح  من  الفرار  حاوال  اللذان  شركائه 
األمنية غير أنهما ضبطا متلبسان بحوزتهما 
للترويج  معدة  واملخدرات  العقلية  املؤثرات 
باإلضافة إلى مبلغ مالي يعد من عائدات 

التحقيق  يف  وإستمرار  الترويج  عمليات 
معهما مت توقيف املشتبه فيه الثالث لينجز 
قضية  عن  قضائي  ملف  ضدهم  بذلك 
على  العرض  لغرض  مخدرة  مواد  حيازة 
الغير وحمل سالح أبيض دون مبرر شرعي 
اجلهات  أمام  تقدميهم  مبوجبه  مت  حيث 
الذرعان  محكمة  لدى  املختصة  القضائية 
إنتظار  يف  املؤقت  احلبس  إيداعهم  مت  أين 
مثولهم أمام هيئة احملكمة للنظر فيما نسب 

إليهم من تهم.
ف. سليم

الطارف
تفكيك عصابة جهوية متخصصة في ترويج المخدرات

دعوا السلطات الوصّية في تبسة لتنفيذ برنامج الرئيس 

سكان مناطق الظل ببئر العاتر 
يكابدون مرارة العيش!

تعيش العشرات من العائالت في كل من منطقة وادي حلفاية ووادي يفج النعام ووادي الصيد، جنوبي بلدية بئر العاتر بوالية 
تبسة، إحدى كبريات مناطق الظل،  معاناة حقيقة بين طيات ثالثية قاتلة، هي: غياب الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا 

العزلة جراء اهتراء المسالك الريفية كلّيا.

ما  أو  التطوري  احلي  سكان  رفع 
ونوغة  ببلدية  الرحمة  بحي  يعرف 
لعاصمة  الغربي  للشمال  50كم  حوالي 
االنشغاالت  من  جملة  املسيلة  الوالية 
حولت يومياتهم جلحيم ال يطاق خاصة 
املنعدمة.   احلضرية  بالتهيئة  تعلق  ما 
قال سكان خلل لقائهم بـ«أخبار الوطن 
سقوط  مبجرد  تامة  عزلة  يعيشون  »إنهم 
الشارع  يتحول  حيث  املطر  من  زخات 
تخطيه  يصعب  مائي  ملجرى  الرئيس 
يف  املتمدرسني  األطفال  على  وبخاصة 
صيفا  واألتربة  للغبار  ملصدر  يتحول  ما 

مشروع  أي  من  احلي  يستفد  لم  حيث 
القرن  تسعينيات  بداية  نشأته  منذ 
املطالب  جملة  حملت  كما  املاضي 
تعرف  لم  التي  الكهرباء  شبكة  توسع 
من  العديد  يعتمد  حيث  توسعة  أي 
السكان على الربط العشوائي بالرغم من 
مشكلة  السكان  ينس  لم  كما  خطورته 
للحي  احملاذي  الوادي  مياه  تصريف 
الذي با يشكل خطرا محدقا خاصة يف 
الفصول املمطرة السكان اتهموا املجالس 
املتعاقبة على تسيير شؤون هذه  البلدية 
لهذا احلي  والتهميش  باإلقصاء  البلدية 

مبئات  سوى  يبعد  ال  أنه  من  بالرغم 
بات  أنه  إال  البلدية  مقر  عن  األمتار 
سياسة  ظل  يف  الظل  مناطق  من  يعد 
الهروب التي اعتمدتها املجالس البلدية 
باحلي  املسجلة  النقائص  معاجلة  يف 
السلطات  السكان  طالب  املذكور حيث 
احمللية وعلى رأسها والي الوالية بضرورة 
تهيئة الشارع الرئيس والذي يربط احلي 
بالطريق الوطني رقم 60وعلى مسافة قد 
ال تتعدى 1.5كم إذ ما مت ربط احلي من 

شرقه وغربه. 
جمال أبو أشرف

المسيلة 
سكان ديار الرحمة بونوغة يطالبون بالتهيئة
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نورالدين رحماني

فيها  يتخبط  التي  املشاكل 
ارجعها  آالف  االربعة  املستفيدون 
املستفيدين  ممثلي  احد  يوسف  عبدلي 
الى ضعف دراسات املنجزة والتخطيط 
وضعف مقاوالت اإلجناز رغم ان الدولة 
سنتيم.   مليار   50 من  اكثر  رصدت 
املسؤولية  الوالية  والي  املتحدث حمل 
يف  االسراع  وعدم  البرامج  تأخر  يف 
طرحها  مت  التي  العالقة  املشاكل  حل 
والتي  معه  السابقة  اللقاءات  يف 
جدوى.  دون  لقاءات  عشره  جتاوزت 
للمستفيدين  اخر  ممثل  بلمبروكبلبشير 
باملجلس  احملليني  املنتخبني  حمل 
مسؤولية  وبالبرملان  الوالئي  الشعبي 
مايحدث بسكوتهم وجتاهلهم للشكاوي 

وعدم  لهم  قدمت  التي  والرسائل 
أعلى  مستوى  على  للمشكل  طرحهم 
خارج اسوار وحدود الوالية.  املتحدث 
وصلها  التي  اليأس  مرحلة  ان  اضاف 
التي  السكن  أزمة  ومع  املستفيدون 
الى  منهم  بالكثير  تدفع  منها  يعانون 
التفكير يف اإلضراب املفتوح عن الطعام 
يف غياب احلوار ز البحث احلقيقي عن 

والي  ان  الى  نشير  املعضلة.   حل 
مع  لقاء  ماضي  االثنني  عقد  البيض 
بتنحيتهم  وهدد  بامللف  املعنيني  املدراء 
يف حال إستمرار اجلمود خاصة ماتعلق 
ملواقع  احلضرية  التهيئة  أشغال  بإنهاء 
املاء  بشبكات  والربط  األرضية  القطع 

والصرف الصحي. 

بومرداس
اختفاء غامض للقاصر »محمد 

عمار خميج« 
القاطنة  خميج  عائلة  تبحث 
ببومرداس  العامر  شعبة  ببلدية 
اختفى  الذي  القاصر  ابنها  عن 
يف ظروف غامضة منذ 29 جويلية 

املنصرم.
ويتعلق األمر، حسب العائلة، 
بالشاب خميج محمد عمار البالغ 
16 سنة، كان قد غادر  العمر  من 
جويلية   29 يف  العائلي  املسكن 
الغرب  إلى  متجها  املنصرم، 

اجلزائري.
أي  عنه  يظهر  لم  التاريخ،  ذلك  منذ  املعني  أن  املصدر  ذات  وأضاف 
على  اختفائه  إعالن  نشر  إلى  بوالديه  أدى  مما  األسطر،  كتابة  حلد  خبر 
مواقع التواصل االجتماعي، داعني كل من رآه إلى تبليغ مصالح األمن أو 

االتصال برقم الوالد: 24 75 38 51 05.
سميرة مزاري

مستغانم
القبض على عصابة سطت على محالت تجارية

متكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن 
والية مستغامن من وضع حد لعصابة اشرار مختصة يف السطو على احملالت 
قاطني والية مستغامن  و24 سنة، من   20 أعمارهم بني  تتراوح  التجارية 
السرقة من داخل محل جتاري  اشرار،  تورطوا يف قضيتي تكوين جمعية 

وقضية محاولة السرقة بالكسر والتسلق من داخل مسكن. 
تعرض  تفيد  مواطنني،  بها  تقدم  شكاوى  إثر  على  جاءت  القضية 
محمد خميستي  بنهج  الكائن  التجاري  محله  داخل  من  للسرقة  أولهما 
والتي طالت أجهزة تلفزية من نوع بالزما، كما تعرضت الشاكية الثانية 
بدولة  املغتربة  شقيقتها  مسكن  داخل  من  والتسلق  بالكسر  السرقة  إلى 

فرنسا والتي طالت أغراض منزلية، مالبس وأجهزة كهرومنزلية.  
التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية لذات املصلحة، بإستغالل 
كاميرا احملل والبصمات املتواجدة، مكنت من حتديد هوية إثنني منهم فيما 
تبقى التحريات متواصلة لغرض حتديد هوية شريكهما الثالث، حيث مت 

توقيف أحدهما وتبقى األبحاث جارية لغرض توقيف شريكيه. 
بن سعدية. ن

وهران
إطالق شراكة ثنائية إلنتاج األقنعة الواقية

وهران  بوالية  التقني  الردم  مراكز  لتسيير  العمومية  املؤسسة  اطلقت 
بوضياف« إلنتاج  لوهران »محمد  والتكنولوجية  العلوم  شراكة مع جامعة 
مجانا  تسليمها  يتم  والتي  االستشفائي  االستخدام  ذات  الواقية  األقنعة 

للمؤسسات الصحية بالوالية  حسبما علم لدى املبادرين.
الردم  مراكز  لتسيير  العمومية  املؤسسة  ستقوم  الشراكة  هذه  ومبوجب 
املادة  بتوفير  للتدوير  القابلة  النفايات  استرجاع  يف  تنشط  التي  التقني 
األولية )البالستيك الشفاف( فيما تقوم املنصة التكنولوجية جلامعة العلوم 
اجلائحة  بداية  منذ  بادرت  التي  بوضياف«  »محمد  لوهران  والتكنولوجية 
بأعمال تضامنية لفائدة الفرق الطبية بتحويل املادة األولية إلى أقنعة واقية.
بإمكانية  البالستيك  من  كلية  تصنيعها  سيتم  التي  األقنعة  وتتميز 
استخدامها ملرات عديدة  حسبما أفادت به مديرة املؤسسة العمومية لتسيير 
مراكز الردم التقني  دليلة شالل التي أشارت إلى أن البالستيك الشفاف 

الذي يتم استخدامه يف إنتاج األقنعة مصدره عمليات االسترجاع.
قناع   5000 لصناعة  الكافية  األولية  املادة  املذكورة  املؤسسة  وستوفر 
واقي  حسبما أكدته من جهتها مسؤولة قسم االسترجاع باملؤسسة  أمينة 
مهنيي  احتياجات  لتغطية  كافية  املنتجة  الكمية  أن  أبرزت  التي  مغرابي 

الصحة بالوالية.
بطاقة مهنية ميكنه  له  أن أي مهني صحة   « املسؤولة  وصرحت ذات 
احلصول على قناعه الواقي على مستوى مركز الفرز بحي املدينة اجلديدة«.
لتسيير  العمومية  املؤسسة  بني  الشراكة  أن  مغرابي  السيدة  وذكرت 
مراكز الردم التقني وجامعة العلوم والتكنولوجية »محمد بوضياف« لوهران 

ستكون مستمرة حيث يوجد مشاريع أخرى عديدة يف مرحلة الدراسة.
ق.م

البحري  الصيد  مديرية  باشرت 
بوالية سيدي بلعباس احلملة الوطنية 
املائيات  وتربية  السمكي  االستزراع 
ضرورة  إلى  الرامية  العذبة  مياه  يف 
التكثيف املجهود الوطني للوصول إلى 
مع  بالتنسيق  وذلك  احمللي  االكتفاء 
ببلدية  املائيات  لتربية  اجلهوية  احملطة 
الطابية. العملية عرفت توزيع كميات 
نوعني  يف  املتمثلة  املنتج  السمك  من 
 25 توزيع  مت  حيث  البلط  سمك  من 
إضافة  النيلي  البلط  من  وحدة  ألف 
إلى 5 آالف وحدة من البلط االحمر 
اين استفادة من هذه الكمية 20 فالح 
من مختلف مناطق الوالية الذين توفر 
يف  واملتمثل  االستفادة  شرط  فيهم 

ألفي متر  امتالك حوض سقي بسعة 
مكعب. 

تزويد  أيضا  العملية  وشهدت 
ببلدية  املائيات  لتربية  مستثمرة 
نوعها  من  األولى  هي  التي  تلموني 
باشرت  والتي  احمللي  املستوى  على 
خمسة  بحوالي  شهرين  منذ  نشاطها 
الذي  املنتج  السمك  آالف وحدة من 
تنتج حوالي خمسني  أن  املرتقب  من 
نهاية  السمك  مادة  من  طن  ألف 
أكتوبر  شهر  وبداية  سبتمبر  شهر 
على أن تطرح يف السوق احمللية والتي 
سوق  ضبط  يف  تساهم  أن  شأنها  من 

السمك احمللي كما وسعرا. 
العملية  هذه  تواصل  املتوقع  ومن 

يف إطار انتاج الثروة السمكية يف املياه 
شهر  نهاية  غاية  إلى  محليا  العذبة 
سبتمبر على أن تشمل خمسني فالح 
محلي ومستثمر يف هذا املجال ليصل 
ثانية  كمرحلة  70فالح  الى  املجموع 

من العملية
بالطابية  اجلوية  احملطة  و ستعكف 
على توزيع كميات معتبرة من األسماك 
املنتجة على فالحي ومستثمري تربية 
املائيات بالواليات املجاورة ضمن إطار 
اعتماد  إلى  الرامية  الوطنية  احلملة 
تربية األسماك يف املياه العذبة كمورد 
السمك  مادة  إلنتاج  يف  وهام  بديل 

للقضاء على النذرة. 
أمني.حواش

سيدي بلعباس
 استفادة 70 فالحا من حملة االستزراع السمكي

قضوا ليلتهم في العراء احتجاجا بسبب مشكل الّسكن

مواطنون بالبيض يعتصمون
 أمام مقّر البلدية!

اعتصم، يوم أمس، عدد كبير من المواطنين أمام مقر بلديه البيض، وقضوا  ليلتهم في العراء، احتجاجا منهم بسبب مشكل السكن، 
حيث إنهم استفادوا من قطع أرضية بمدينة البيض قبل سبع سنوات، إال أن وضعيتهم  لم تسَو إداريا- إلى حد الّساعة ،  كما 

طالب المعتصمون  بالتهيئة الحضرية والربط بالشبكات الضرورية.

اجلزائر  والية  مصالح  استرجعت   
»حي  من  عائلة   88 ترحيل  عقب 
جسر  ببلدية  القدمي  املجاهدين« 
بـ  جديدة  سكنات  نحو  قسنطينة 
فايت   أوالد  ببلدية  سمغوني«  »حي 
مساحة عقارية قدرت بـ 2 هكتار سيتم 
اجناز مشروع محول  استغاللها إلكمال 
جنوب  »الصفصافة«  منطقة  بني  يربط 
الوطني  الطريق  نحو  خادم  بئر  بلدية 
الوالي  كياس   السيد  وأوضح   .1 رقم 
مراد  لبئر  االدارية  للمقاطعة  املنتدب 
رايس مبناسبة العملية الـ 26 للترحيل 
وإعادة اإلسكان لوالية اجلزائر  أن هذه 
األخيرة مست »88 عائلة كانت تقطن 
نحو  املجاهدين  بحي  الستينات  منذ 
ببلدية  سمغوني  بحي  الئقة  سكنات 
»استرجاع  ذلك  إثر  ومت  فايت   أوالد 
مساحة عقارية هامة« ستمكن مديرية 
اجناز  مواصلة  من  العمومية  األشغال 

مستوى  على  احملول  الطريق  مشروع 
بلدية بئر خادم  الذي من شأنه »فك 
اخلناق املروري على هذه املنطقة خاصة 
بئر  ببلدية  مرورا  قسنطينة  بلدية جسر 
خادم على مستوى الطريق الوطني رقم 

.»1
األشغال  مدير  أكد  جهته   من 
الرحمن  عبد  اجلزائر   لوالية  العمومية 
رحماني  أنه بعد عملية الترحيل التي 
ببلدية  املجاهدين«  »حي  موقع  مست 
والية  مصالح  متكنت  قسنطينة   جسر 
 2 قدرها  مساحة  استرجاع  من  اجلزائر 
يربط  محول  إلجناز  ستخصص  هكتار 
بلدية  بجنوب   1 رقم  الوطني  الطريق 
النعجة(  وعني  )الصفصافة  خادم  بئر 

وامتداد لطريق العناصر.
وأضاف أن هذا املشروع »خصصت 
مليار   3 قدرها  ميزانية  اجلزائر  له والية 
نهاية  بها  األشغال  انتهاء  ويتوقع  دج 

هذا  أن  وقال    2021 املقبلة  السنة 
احملول ستكون له »أهمية كبيرة« يف فك 
االختناق املروري أوال يف ناحية جنوب 
النعجة(  وعني  )صفصافة  خادم  بئر 
الى  مباشرة  املرور  سيكون  بحيث 
الطريق الوطني رقم 1  ثانيا فك اخلناق 
طريق  عن   1 رقم  الوطني  الطريق  على 
زحمة  يسجل  الذي  خادم  بئر  محول 

مرورية كبيرة نحو وسط املدنية.
كما أشار  يف السياق ذاته  إلى أنه 
هدم  عملية  من  االنتهاء  بعد  مباشرة 
اجليو-تقنية  االشغال  وانتهاء  املنازل 
وحتويل حركة املرور نحو الطريق الوطني 
بشبكات  يتعلق  ما  كل  نزع  ثم   1 رقم 
مصالح  ستنطلق  والكهرباء  الغاز 
جسرين  اجناز  يف  العمومية  األشغال 
العقارية  املساحة  نفس  يف  احملول  ثم 

املسترجعة.
ق.م

الشروع في استكمال إنجاز محّول »الصفصافة- الطريق الوطني رقم 1« 
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أخبار السر ايا

قالت الشرطة االحتادية األملانية، الثالثاء املنقضي، إن امرأة أرمينية تبلغ من 
العمر 74 عاما مت توقيفها يف مطار ميونخ عقب العثور على عظام بشرية بني 

أمتعتها.
وعثر رجال اجلمارك على الرفات يف صندوق خشبي، واستدعوا طبيبا 

واملدعي العام للوقوف على القضية الغريبة.وكانت تريد املرأة مع ابنتها البالغة 
من العمر 52 عاما نقل العظام من منزلهما يف اليونان إلى أرمينيا عبر ميونخ 

وكييف، لدفنها يف مسقط رأس الزوج املتويف. وأظهرت الوثائق أن الرجل تويف 
يف عام 2008 ودفن يف مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.ووجدت الشرطة 
االحتادية أن نقل الرفات جرى بشكل قانوني، ولم ير املدعي العام أيضا أي 

أسباب للتحقيق اجلنائي وسمح للسيدتني باالستمرار يف رحلتهما.

ردا منا على املقال الصادر 
بجريدتكم ليوم04 أوت 2020 
صفحة رقم 07 حتت عنوان«، 
من امضاء الصحفي غير وارد، 
» املياه واد » اجلزائرية للمياه يف 
املسيلة » يف صفحة السكوب، 

وعمال بحق الرد املعمول به 
قانونا نرجو منكم نشر هذا 
التصويب يف نفس الصفحة 

للعدد القادم.
 ان ما ء جاء يف املوضوع ضرب 
للجهود التي تقوم بها املؤسسة 
وتكافح من خاللها اليصال املاء 

يف ظل نقص كمية املياه التي حتصل عليها الوالية من املصادر املعتمدة، إضافة 
الى اتهام خلية االعالم بالفشل فهو تصرف ال يليق باخالقيات العمل الصحفي 

خاصة وان اخللية تقوم مبهامها يف نشر برنامج توزيع املياه على شبكة التواصل 
االجتماعي وحتصل على تفاعل واستحسان كبير من قبل املواطننب وترد على جميع 
انشغاالتهم عبر الصفحة يف ظل ظروف الوباء الراهنة التي تقتضي على الساكنة 

املكوث يف منازلها إضافة إلى أثناء نشرها لبرنامج التوزيع تضع دائما ملحوظة 
أسفله مفادها اإلستثناءات التي قد ينجر عنها تغير البرنامج.

ويف اخلتام ال يسعنا سوى دعوة صاحب السكوب التقرب من الشركة ميدانيا 
للتعرف اكثر عن اجلهود واخلدمات لتغيير النظرة السلبية حول مساعي املؤسسة 
خلدمة الزبون وفق ما متليه رسالة اجلزائرية للمياه ألن مثل هذا التصرف تعتبره 

كوسيلة الثارة الفتنة بني املواطنني وضرب يف عرض خدماتها التي تسهر عليها 
وبهذا ستلجأ الى املطالبة بحقها وفق ما ميليه القانون.

ُنِشر كما َوردَنا

أقدم مجهولون، ليلة اإلثنني إلى 
الثالثاء، على اقتحام مدرسة 
ابتدائية تقع ببلدية بني عيسي 
يف دائرة بني دوالة بتيزي وزو. 

وحسب ما أورده مصدر محلي لـ 
»أخبار الوطن«، فإن املجهولون 

قاموا بتخريب الكراسي والطاوالت 
واألبواب والنوافذ وكراريس 

التالميذ، وعدة أغراض كانت 
داخل املكاتب، وهي احلادثة التي 
أثارت الكثير من اجلدل يف أوساط 
أولياء تالميذ ابتدائية »عزاز رابح« 

التي تعرضت للتخريب. 

فــــات ُتغّيـر مكــاَن إَقامِتـهـا أيًضـــا!  الرٌّ

َأهُل »برهوم« أوَلى بَمعروِفها!

و َيطاُلها التَّخريـُب!  حّق الَرد:ابِتدائّيـٌة فـي ِتيزي وزُّ

الَجزاِئرّية للِمياه- ِوحدُة الْمِسيلة

لم يتوان سكان بلديه برهوم )أكثر من 40 كم شرقي عاصمة احلضنة باملسيلة( يف 
بث فيديو، عبر صفحات التواصل االجتماعي، يوثق رئيس البلدية وهو يتكلم 

عن معاناة سكان منطقة من مناطق الظل التابعة لبلدية عني اخلضراء، مبديا 
استعداده ملساعدتهم، بل إنه طالبهم مبنحهم شهادات إقامة ليتسنى له منحهم 

سكنات ريفية يف الوقت الذي تبقى مناطق )وما أكثرها( تقع حتت مسؤولية رئيس 
بلدية برهوم تعاني العزلة ونقصا يف املاء الشروب. هذا، وعّلق سكان بلدية برهوم 
بالقول: »أهل الدار أولى باملعروف«، يف إشارة منهم إلى ما يعانيه سكان برهوم . 

خّلفت الكارثة التي حلت بلبنان،  مساء أول أمس، تضامنا دوليا، سواء على 
الصعيد الرسمي أو املجتمعي؛ فعلى مستوى اجلزائر، وجنبا إلى جنب مع 

اجلهات الرسمية، تفاعل اجلزائريون، واكتسح حساباتهم على مواقع التواصل 
االجتماعي التعليقات اخلاصة بالكارثة، معلنني تضامنهم التام مع األشقاء 

اللبنانيني يف املأساة التي أملت بهم والتي راح ضحيتها عشرات القتلى وآالف 
اجلرحى.وتوزعت املنشورات بني التحليل وتقدمي القراءات ورفض أسلوب 
املعاجلة اإلعالمية من طرف بعض القنوات، إال أنها أجمعت على وجوب 

الوقوف مع  الشعب اللبناني يف مأساته.

َكــــارثُة 
لبنـــــــان

 ُتحِقـُق اإلجمـاَع 

»زكـــــار« الشــاِمــخ »زكـــــار« الشــاِمــخ 
ُترِضــُخه الَحـراِئــــق!ُترِضــُخه الَحـراِئــــق!
نشرت مواقع التواصل االجتماعي، خاصة الصفحات التي تعنى بأخبار والية عني 
الدفلى، آثار احلرائق التي نشبت مؤخرا بجبل زكار. واستنكر نشطاء الفايسبوك 
ما تعرض له رمز املنطقة الشامخ، واصفني األمر بكونه »جرمية إبادة حقيقية وبكل 

املقاييس«.
 ونقل من شاهدوا احلرائق مشاهد جد مؤملة، مثلتها مئات الهكتارات من الغابات 
التي أصبحت رمادا يف ظرف ساعات قليلة، ومشاهد حيوانات ماتت مختنقة مثل 

إيلف )اخلنزير البري( - الذي تظهره الصورة- إلى جانب مئات صناديق النحل التي 
احترقت عن آخرها، ناهيك عن بساتني »اجلبايلية« التي احترقت متاما يف دقائق قليلة 

وقد تكبد أصحابها الصعاب اجلسام إلعادة احلياة لها.هذا، ولم تسلم من النيران 
حتى أطالل البيوت العتيقة وأطالل مسجد حمزة املهجور بأعالي عني النسور.
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كرزيكة أحمد

األخيرة  هذه  تكون  األودية  وجريان  األمطار  هذه  وبتهاطل 
ألنها  متنراست  بوالية  مختلفة  أماكن  يف  البرك  من  مجموعة 
طابعها صخري أين متتلئ باملياه ليصل عمقها إلى أربع أمتار أو 
أكثر حيث يجد األطفال خاصة املراهقني مالذا لدفع حر الصيف 
متنراست حيث  بوالية  احلرارة  لدرجات  الكبير  اإلرتفاع  يف ظل 
ابتلعت هذه البرك على غرار أنغاكليإمالالون سقراسن إينهوتن 
يف سنني خلت العديد من األطفال نتيجة العمق الكبيرللبركة 
ما  عادة  والتي  فيها،  املتواجدة  الطينية  للترسبات  أيضا  ونتيجة 

تعلق فيها أرجل األطفال، مما يتسبب يف غرقهم.
التي  املوسمية  واألمطار  املناخية  الظروف  هذه  ظل  ويف 
متنراست  لوالية  املدني  املجتمع  اكادمية  دقت  الوالية   تشهدها 
ناقوس اخلطر أين دعى السيد أورزيق براهيم أمني والئي مكلف 
توخي  بضرورة  األولياء  كافة  باألكادمية  والتدريب  بالتكوين 
اخلطيرة  البرك  لهذه  بالتوجه  منعهم  من  األبناء  ومراقبة  احلذر 
والتي تشهد سنويا غرق الكثير من الشباب خاصة املراهقني كما 
إينهوتن  لبركة  اإلثنني  أمس  خرجوا  الشباب  بعض  أن  أضاف 
إرتفاع درجة احلرارة لكن حلد  النفس يف ظل  الترويح عن  بغية 
الساعة لم يجدوا لهم أثر وهم متخوفون من أن هذه الوديان قد 
لدرجة  القياسي  االرتفاع  أن مع  جرفتهم جلهة مجهولة وأضاف 
وبعض  أعمارهم  مبختلف  األطفال  يلجأ  األيام  هذه  احلرارة 
املائية،  واملجمعات  والبرك  الوديان  يف  السباحة  إلى  املواطنني  
وهو ما يؤدي أحيانا إلى ما ال يحمد عقباه، وكون هذه الظاهرة 
أصبحت تتكرر كل موسم اصطياف، حذرت األكادمية جميع 

دون  مكان  من  وينتقلون  يتجولون  أبنائهم  اليتركوا  بأن  األولياء 
مراقبتهم، مطلقني صفارة اإلنذار والتحذير من السباحة يف هذه 
األماكن كونها تعتبر جد خطيرة وال تصلح للسباحة واالستجمام 
خاصة منها البرك والوديان التي تؤدي إلى هالك األفراد، ضف 
يف  كبيرة  صعوبات  يجدون  املدنية  احلماية  أفراد  أن  ذلك  إلى 
أنفاسه  يلفظ  الغريق  كون  املائية  والبرك  بالوديان  اإلنقاذ  عملية 
أغلب  يف  املدنية  احلماية  إسعافات  وصول  قبل  وجيز  وقت  يف 
األوقات، يأتي هذا التحذير تزامنا وغلق السلطات الوالئية جلميع 
مسابح الوالية بسبب تفشي جائحة كورونا،وهومايـدفع ببعض 
البرك  إلى  إما  الذهاب  وهي  أخرى  حلول  إيجاد  إلى  املواطنني 
املائية أو املجمعات املائية املوجودة باألراضي الفالحية من اجل 

االستجمام والسباحة،االمر الذي يخلفا أحيانا ضحايا.

أدرار
كارثة إيكولوجية تهدد سكان 

حي الحراش
يعاني حي احلراش بزوايةكنتة من تسرب مياه الصرف الصحي هذا ماأثار 
استياء املواطنني. وحسب بعض منهم بأنهم ذاقوا ذرعا من هذه الوضعية 
من  أزيد  عليها  مر  احلالة  آذانا صاغية. وخصوصاوهذه  يجدوا  لم  ولكنهم 
15 يوما قبل عيد األضحى وأمام أعني مسؤولي األحياء والسلطات احمللية 
التي لم حترك ساكنا حيث كل يوم يزيد منسوب التسرب يف شوراع احلي 
مايتسبب يف زيادة الروائح النتنة والكريهة التي أصبحت تشمئز لها األنفس 
وأصبحت تهدد بكارثة بيئية وصحية تهدد سالمة وصحة الساكنة. وأمام 
هذا الوضع يناشد سكان احلي السلطات احمللية وفرع ديوان التطهير بضرورة 
الصرف الصحي  التدخل وفك االنسدادات احلاصلة على مستوى شبكة 

باحلي قبل تفاقم الكارثة.
عبداهلل مجبري

برج باجي مختار 
أحياء سكنية تواجه العطش

مسكن   800 حي  غرار  على  مختار  باجي  برج  ببلدية  أحياء  تعرف 
والوردي واألبيض هذا األيام ندرة يف املياه الصاحلة للشرب،  هذا ما أدخل 
تزامنا  تروي عطشهم  ماء  قطرة  البحث عن  دوامة  األحياء يف  هذه  سكان 
مع احلرارة املرتفعة التي تعرفها املنطقة. واستمرت هذه األزمة قرابة الشهر 
دون بروز أي مؤشر حلل هذه األزمة. هذا ماجعل السكان يعاودون مناشدة 
بعض  طالب  حني  يف  احليوية  املادة  هذه  توفير  أجل  من  احمللية  السلطات 
منهم املديرية املنتدبة للري حتمل مسؤوليتها يف توفير املياه الصاحلة للشرب 
وخصوصا وأن هناك أحياء باملنطقة املذكورة التعرف انقطاعات والتذبذبات 

يف مياه الشرب. 
عبداهلل مجبري

النعامة
جمعية اإلرشاد واإلصالح تطلق مقرأة 

إلكترونية لحفظ القرآن
كشف رئيس املكتب الوالئي جلمعية االرشاد واإلصالح بوالية النعامة 
لتحفيظ  االفتراضية  احللقات  يف  لالنطالق  الالزمة  الترتيبات  جميع  أن 
القرآن الكرمي عبر املقرأة االكترونية قد متت وأن العملية ستنطلق يف الوقت 
القرآن  لتحفيظ  عمرية  فئات   5 لـ  موجهة  ورشات   8 ستضم  والتي  احملدد 

الكرمي يف 5 سنوات.
ويف هذا اإلطار يقول عمارة عبد الناصر رئيس املكتب الوالئي لإلرشاد 
احلالية  الظروف  مع  والتعايش  بعد  عن  التواصل  تقنية  أن  النعامة  بوالية 
أصبحت حاجة ملحة، حيث قامت جمعية اإلرشاد واإلصالح اجلزائري 
اإلرشاد  مقرأة  مشروع  بإطالق  النعامة  بوالية  الكرمي  القرآن  هيئة  يف  ممثلة 
االلكتروني، تهدف إلى حتفيظ القرآن الكرمي من البيت، هذا املشروع يهتم 
فئات  كافة  إلى  للوصول  احلديثة  الوسائط  عبر  وعلومه  القرآني  بالتعليم 
املجتمع عبر تراب والية النعامة وموجه لكل األجناس منهم أطفال، كبار، 
الكرمي وهذا  القرآن  البيت، موظفني وكل من يرغب يف حفظ  ماكثات يف 
بعد أن الحظنا أن هناك اهتمام وإقبال على وسائط التواصل، حيث قامت 
دائرة القرآن الكرمي من أجل الوصول إلى الفئات التي لم تسمح لها الظروف 
من أجل التسجيل يف املنصة املستحدثة واملداومة على حفظ القرآن، حيث 

ستكون هذه املقرأة منارة لتعلم القرآن الكرمي.
عملية  تسهيل  هو  الناصر  عبد  عمارة  يقول  العملية  هذه  أهداف  وعن 
احلفظ عن طريق وسائط التواصل احلديثة، مع تقدمي دورات لتالوة والتجويد، 
واملساهمة يف التعليم القرآني للجنسني والوصول الى كل الراغبني يف حفظ 
كتاب اهلل، كما تهدف هذه العملية الى تخرج مجموعة كبيرة من حفظة 

القرآن يف ظرف خمس سنوات.
ومن بني املزايا املقدمة لهذه الفئات حتديد مواعيد ما بني املعلم واملتعلم، 

واستغالل أوقات الفراغ، وتيسير حفظ كتاب اهلل.
سالمي ابراهيم

الوادي
جمعية إيثار وزعت 210 أضاحي على عائالت األيتام

األيتام  لرعاية  ايثار  جمعية  كشفت 
أضحية،   210 وزعت  أنها  بالوادي، 
عبر  بها  تعاني  التي  الفئة  عائالت  على 
وذلك خالل  الثالثني،   الوالية  بلديات 
عائالت  تزويد  مت  كما  األضحي،   عيد 
وثالجات  الهوائية  باملكيفات  أخرى 
منذ  األخرى  التبريد  وسائل  من  وغيرها 
بداية فصل الصيف اجلاري.وحسب بيان 
اإلهتمام  يف  رائدة،  تعاد  التي  للجمعية 
تقوم  فإنها  واألرامل،  باأليتام  والرعايا 
بجمع األضاحي واللحوم،  من احملسنني 
من  التبرع  يتم  التي  اللحوم  جتميع  وكذا 
وتعتمد  أضاحيهم،  ذبح  بعد  املواطنني 
»ايثار »على سمعتها الطبية بني احملسنني 
األضاحي  من  صدقاتهم  استقطاب  يف 
التي تخص عيد  املبادرة  أنها  اذ  واللحوم 

األضحى للسنة السابعة على التوالي. 
 ويف سياق ذي صلة،  وزعت جمعية 
اخليرية إيثار لرعاية األيتام بالوادي ومنذ 

 40 نحو  احلالي،   الصيف  فصل  بداية 
على  وثالجة  هوائي  مكيف  بني  جهاز 
لهذه  حتتاج  التي  األيتام  أسر  من  عدد 
خاصة  الصيف،  فصل  يف  األجهزة، 
هذه  قياسا  ارتفاعا  شهدت  أسعارها  وأن 
كورونا  فيروس  تفشي  جراء  السنة،  
التي  للمعدات  االستيراد  حركة  وتعطل 
يف  تسبب  ما  الصناعة  هذه  يف  تدخل 
منها  املعروضة  الكميات  يف  حاد  نقص 
الصدد  هذا  يف  وأوضح  السوق.   يف 
رئيس  الب اسط هويدي،  البرفيسورعبد 
توزيع  شملت  العملية  أن  اجلمعية، 
مبختلف  هوائي  تكييف  جهاز   30 نحو 
 10 إلى  باإلضافة  احلرارية،  الوحدات 
مت  مختلفة،  بأحجام  عائلية  ثالجات 
رغم  احملسنني  من  عدد  قبل  من  توفيرها 
ندرتها يف السوق احمللية، ألسباب مختلفة 
منها اإلجراءات االحترازية التي أجبرت 
الكثير من أصحاب احملالت على غلقها،  

املبذولة  املجهودات  املتحدث  وثمن ذات 
املتطوعني  اجلمعية  أعضاء  طرف  من 
املنتشرة  فروعها  مبختلف  واحملسنني 
البسمة  رسم  يف  الوالية،  بلديات  يف 
واأليتام.وأضاف  األرامل  وجوه  على 
عملية  يف  راعت  اجلمعية  أن  املتحدث، 
توزيع األجهزة الكهرومنزلية، حاجة كل 
أسرة، سواء من حيث حجم الثالجة أو 
الهوائي، وما يتناسب وعدد  قوة املكيف 
وذلك  املنزلية،  الغرفة  ومساحة  أفرادها 
اللجان  ترفعها  التي  للتقارير  استنادا 
معاينتهم  بعد  ورجال  نساء  من  املكونة 
ألسر األيتام واألرامل املسجلني باجلمعية 
حاجته  درجة  حسب  كل  وترتيبهم، 
بها  التبرع  مت  التي  املعدات  ملختلف 
لصاحلهم، مبا فيها الثالجات واملكيفات، 
بني  الرضى  من  كثيرا  أضفى  ما  وهو 

عائالت األيتام. 
رشيد شويخ

تشهد والية تمنراست، هذه األيام، هطول أمطار غزيرة نجم عنها جريان عدة أودية جراء السيول المنحدرة من مرتفعات 
أتكور بأهقار، على غرار وادي تمنراست. وحسب بيان مصادر األرصاد الجوية، فإن استمرار تأثير منطقة الضغط الجوي 

المنخفض في تمنراست سيتؤدي إلى تدفق المزيد من السحب، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا 
خالل الفترة الحالية.

عقب هطول األمطار مؤخرا

فيضان األودية يهدد سكان تمنراست

تمنراست
مستشفى مصباح بغدادي يتدعم بجهاز إنعاش

قامت، جمعية نوراليتيم بتسليم ادارة 
بغدادي-  -مصباح  متنراست  مستشفى 
املساعدات  من  دفعة  متنراست  بوالية 
التضامنية  احلملة  يف  كمساهمة  الطبية 
ملكافحة فيروس كورونا املستجد، حسبما 

افاد به رئيس اجلمعية.
واوضح رئيس اجلمعية السيد شينون 
تضمنت  الطبية  املساعدة  ان  رمضان، 
ملستشفى  االنعاش  جهاز  وتسليم  إقتناء 
يف  سنتيم  مليون   172 مببلغ  متنراست 
وباء  ملكافحة  املستشفى  مساعدة  إطار 
من  مجموعة  مبساهمة  هذا  ومت  كورونا 

يهدف  اجلهاز  هذا  ان  موضحا  احملسنني 
الفادح  النقص  من  التخفيف  الى 
يف  املنطقة  يف  الصحة  قطاع  المكانيات 
هذه  اجلائحة. اقتناء  هذه  تفشي  ظل 
الذى  اجلدي  الدور  هوإال  ما  التجهيزات 
يلعبه املجتمع املدنىفى مجابهة اجلائحة 
ولدعم استعداده ملجابهة موجة ثانية من 
الفيروس ان وجدت. كما أضاف  انتشار 
من  أولى  دفعة  إال  هو  ما  اجلهاز  هذا  أن 
املعدات التي تزودها اجلمعية للمستشفى 
يف األيام املقبلة كما دعى جميع احملسنني 
اجلمعية  حساب  يف  بقوة  املساهمة  إلى 

األزمات. هذه  ملواجهة  الدولة  ملساعدة 
اخليرية  موجهاالشكرجلمعية السبيل 

ورحاب اخلير على املساعدة.
قطاع  تدعيم  ثمنت  املستشفى  إدارة 
اجلهاز  بهذا  متنراست  بوالية  الصحة 
أن  اخليرية  اجلمعيات  وكما دعت جميع 
العمل  يف  نوراليتيم  جمعية  حذو  حتذوا 
الوالية  تراب  ان  وأضافت  التضامني 
أستطاعوا  الذين  باحملسنني  يعبق  مازال 
سنتيم  مليون  جتاوز172  مبلغ  يجمعوا  أن 

لشراء هذا اجلهاز.
كرزيكة أحمد
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رشيد شويخ

أهم  من  املذكورة،  املنطقة  تعد  و 
والية  على مستوى  الفالحية  األقطاب 
باملغير، وهي  واملقاطعة اإلدارية  الوادي 
 20 من  بأزيد  املغير  بلدية  عن  تبعد 
كيلومترا إلى الغرب منها، لكن فالحو 
السلبية  اآلثار  من  متخفون  املنطقة 
الكهربائي  التيار  ضعف  عن  الناجتة، 
التي  املتكررة  واالنقطاعات  جهة،  من 
الصيف  فصل  ونحن  خاصة  يشهدها، 
الكهرباء  استعماالت  تتضاعف  أين، 
املختلفة  الفالحية  احملاصيل  سقي  يف 
العوامل  بحكم  النخيل،  وأشجار 
الصيف.  بفصل  اخلاصة  املناخية 
وحسب تصريح هؤالء الفالحني ألخبار 
إنتاج  يف  أراضيهم  مردودية  فإن  الوطن 
اخلضروات والفواكه مهدد بالتراجع عن 
املاضية،  السنوات  يف  عليه  كانت  ما 
احمللية  السلطات  موقف  هؤالء  ووصف 
توجهوا  كما  بالسلبي،  لهم  يحصل  مما 
الكهرباء  توزيع  ملؤسسة  الشديد  بلومهم 
والغاز حسبهم، التي لم تعر لشكاويهم 
أشار  املوضوع  ذات  ويف  عناية.  أي 
املضخات  عشرات  أن  هؤالء  بعض 
بسبب  تعطلت،  قد  الكهربائية 
تذبذب  جراء  حلقتها،  التي  األعطاب 
تكبد  حيث  الكهربائي،  بالتيار  التزود 
وصلت  باهظة  مصاريف  الفالحون 

ملاليني السنتميات. 
التيار  شدة  ضعف  ودفعت 

يف  للتفكير  اجلهة  مزارعي  الكهربائي 
ترك املنطقة، خاصة أن منهم من استقر 
عائالتهم  مبعّية  البرقاجية،  مبحيط 
وشيدوا منزلهم يف إطار برنامج السكن 
طالبوا  أنهم  هؤالء  وأضاف  الريفي، 
إضافية  كهربائية  مبولدات  املرات  عديد 
الكهرباء،  يف  املسجل  النقص  لسد 
لم  باملنطقة  املوجود  الوحيد  احملول  ألن 
سقي  يف  حاجياتهم  لتلبية  كايف،  يعد 
ضغطا  يشهد  هذا  وأصبح  مزروعاتهم، 
األراضي  رقعة  اتساع  بسبب  كبيرا 
وكشفوا  النبش،  مبحيط  املستصلحة 
بضرورة  الطلبات  عديد  قدموا  أنهم 
لكنهم  اخلدمة،  حيز  ثان  مولد  وضع 
تلقوا وعودا لم جتد جتسيدا ميدانيا حلد 
توزيع  مؤسسة  وعود  وبقيت  الساعة، 
وعود  مجرد  بالوادي،  والغاز  الكهرباء 

وفقط. 
رفعوا  أنهم  الفالحون  أوضح  كما 

انشغالهم للسلطات احمللية على مستوى 
وهددوا  باملغير،  اإلدارية  املقاطعة 
باإلعتصام واإلحتجاج، لكنهم تراجعوا 
عن هذا املوقف إلى حني توجيه شكوى 
وحسب  الوادي،  والية  والي  إلى 
الفالحني  هؤالء  ممثلي  أحد  تصريح 
مقر  إلى  توجهوا  فإنهم  الوطن  ألخبار 
الوالية فعال، وقدموا جملة من املطالَب 
املنطقة مبحوالت كهربائية  تزويد  أهمها 
محاصيلهم  وأن  خاصة  إضافية، 
أصبحت مهددة بأن تتحول إلى أعشاب 
يابسة، ما لم تتحرك السلطات الوالئية 
املوضوع  ذات  يف  موجهني  املعنية، 
املنتدب  للوالي  الوطن  أخبار  عبر  نداء 
للمقاطعة اإلدارية ووالي والية الوادي، 
الوالئي،وكذا  الشعبي  املجلس  ورئيس 
مدير املصالح الفالحية، واملدير اجلهوي 

لسونلغاز بالتدخل العاجل. 

بسبب كساد منتوجهم الفالحي

فالحو محيطات النبش بالوادي 
يطالبون بمولدات كهربائية

اشتكى عشرات الفالحين بمحيطات النبش الواقعة بمنطقة البرقاجية، بالمقاطعة اإلدارية بالمغير في والية 
الوادي، من تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي المستغل في الّسقي، األمر الذي بات يهدد مزروعاتهم بالموت، 

خاصة ونحن في فصل الصيف. 

الزالت بلدية احلاج املشري الواقعة 
البيض  والية  مع  احلدودي  الشريط  يف 
شمال األغواط ب200كلم تعاني من 
وتنتشر  التنمية،  مجال  يف  كبير  تأخر 
نور احلرية  تر  لم  التي  الظل  بها مناطق 
املشاريع  شح  بسبب  االستقالل  منذ 
املتابعة  وغياب  لها  املوجهة  التنموية 

واملراقبة وسوء التسيير. 
البلدية أكثر من 10 مناطق  حتصي 
غياب  من  يعانون  للظل الزال سكانها 
والريفية  الفالحية  بنوعيها  الكهرباء 
شبه  وسكانها  واملسالك  املياه  ونقاط 
يعيشون  اخلارجي  العالم  عن  معزولني 
يف سكنات تشبه األطالل مبنية بالطني 
التي  والزواحف  العقارب  مع  واحلجارة 
هذه  من  صيف،  كل  معاناتهم  تصنع 
والثنية  الدومية  وبن  فكارين  املناطق 
والصيادة  والثناية  الشرقي  واحلوض 
والقدية  واحلميرة  وتقيست  وماسني 

الزرقة.
من  السكان  يعاني  البلدية  ومبقر 
الضرورية  اخلدمات  مختلف  تدني 
خاصة يف مجال الصحة والبريد، حيث 
فتح  على  أشهر  خمسة  من  أكثر  متر 

جتهيزه  يتم  ولم  اجلديد  البريد  مكتب 
قابض  عدا  ما  بالعمال  تدعيمه  وال 
أثر  ما  وهو  العمليات  بكل  يقوم  بريد 
سلبا على تقدمي اخلدمات للزبائن الذين 
الشمس  حرارة  حتت  ساعات  يقضون 
قضاء  أو  أموالهم  سحب  ينتظرون 
السن  كبار  خاصة  البريدية  حاجاتهم 

واملرضى. 
تردي  من  الصحي  املركز  ويعاني 
ويتساءل  منها،  املياه  وتسرب  مرافقه 
املسجلة  العملية  مصير  عن  املواطنون 
له منذ سنوات إلعادة االعتبار له، كما 
يعاني من نقص يف العمال الشبه طبيني 
إسعاف  بسيارات  دعمه  إلى  وبحاجة 
به  توجد  ال  وأنه  خاصة  املرضى  لنقل 
السياق  ذات  ويف  ليلية،  طبية  مداومة 
بفتح  العني  رأس  يطالب سكان منطقة 
اإلسعافات  لتقدمي  املغلقة  العالج  قاعة 
للمرضى واملصابني بسلعات العقاب يف 

هذا الفصل. 
ويشتكي سكان بعض األحياء من 
نقص فادح يف ماء الشرب ورداءة نوعية 
املاء الذي يتزودون به، والزالت بعض 
الصرف  بقنوات  مربوطة  غير  األحياء 

الصحي وتفتقر للتهيئة احلضرية وتنتشر 
وضعية  وتردي  واحلفر  األوساخ  بها 

الطرق. 
تاما  غيابا  السكان  ويسجل 
الترفيه  ومرافق  اخلضراء  للساحات 
واللعب، والزال شباب البلدية ينتظرون 
فصل  يف  يف  يتنزهون  لهم  مسبح  إجناز 
غرق  البلدية  سجلت  حيث  الصيف، 
البرك  يف  واألطفال  الشباب  من  عدد 
الفارطة.  السنوات  يف  واألودية  املائية 
ويف مجال التعليم يسجل السكان تأخرا 
يف انطالق مشروع الثانوية املسجل منذ 
أكثر من سنة، حيث كانوا يحلمون أن 
تفتح هذه الثانوية أبوابها مع بداية املوسم 
للمعاناة  حد  لوضع  القادم  الدراسي 
قضوا  الذين  أبناؤهم  فيها  يتخبط  التي 
سنوات طوال يتنقلون يوميا لثانية بريدة 
ملزاولة دراستهم،  25 كلم  على مسافة 
مدرسي  مجمع  بتسجيل  يطالبون  كما 
لهم باألحياء اجلديدة لفك الضغط عن 
وتقريب  البلدية  مبقر  الوحيدة  املدرسة 

املدرسة ألبناءهم.
ع. نورين

األغواط
نقائص بالجملة تصنع معاناة سكان الحاج المشري

الوادي
حملة تحسيسية للوقاية من حرائق أشجار النخيل

حملة  اجلاري،  األسبوع  مطلع  الوادي  لوالية  الغابات  محافظة  بدأت 
النخيل، من خالل  غابات  والسالمة من حرائق  للوقاية  وتوعوية  حتسيسية 

التركيز على مختلف العوامل واألسباب الرئيسية املتسببة يف ذلك.
وحسب خلية اإلتصال حملافظة الغابات بوالية الوادي، فإن احلملة سيتم 
محاولة تغيير ما تعلق بالسلوكيات التي يقوم بها بعض األفراد، والتي تعد 
احترام  عدم  خالل  من  النخيل،  بساتني  حرائق  الندالع  الرئيس  العامل 
يتم  التي  النار  ترك  وحتى  السجائر،  ورمي  الفضاءات،  هذه  محيط  لنظافة 
تستعمل من طرف الشباب وحتى العائالت خالل التنزه يف بساتني النخيل 

املنتشرة يف بلديات والية الوادي . 
رشيد شويخ

ورقلة
»سيدي خويلد« تشكو أزمة عطش حادة
ال زالت بلدية سيدي خويلد الواقعة ببلدية سيدي خويلد على بعد زهاء 
حيث  حادة  عطش  ازمة  اسبوع  من  ازيد  ومنذ  تعاني  ورقلة  بوالية  35كلم 
جفت حنفيات منازل األهالي بالعديد من االحياء والسبب حسب سكاننها 
الذين حتدثوا ليومية اخبار الوطن عن االزمة راجع الى اضطراب يف شدة التيار 
الكهربائي باالضافة الى ضعف مضخات توزيع املياه الشروب والتي لم تعد 
قادرة على توفير املاء بالكميات املطلوبة لسد احتياجات سكان املنطقة التي 
تشهد ارتفاعا مستمرا يف عدد السكان سنة بعد اخرى باالضافة الى تقاعس 
املسؤولني على مستوى البلدية لتسوية االجراءات االدارية مع مديرية سونلغاز 
طائلة  مبالغ  البلدية  خزينة  كلف  الذي  كهربائي  مبحول  اجلديد  البئر  لربط 
الجنازه اال انه بقية خارج حيز اخلدمة يف حني يعيش األهالي العطش منذ 
اسبوع يف انتظار ايجاد حلول على ارض امليدان يعيش املواطن يف ازمة عطش 

حادة بهذه املنطقة من والية تطفو على اكير خزان مائي يف شمال افريقيا
زاهية سعاد

تمنراست
سكان »تاهيفت« يطالبون بتوفير 

اإلنارة العمومية
والية  شرق  كلم   40 بعد  على  الواقعة  تاهيفت  قرية  سكان  يشتكي 
متنراست من غياب شبكة اإلنارة العمومية على مستوى قريتهم، وهو األمر 
العقارب،  لسعات  انتشار حاالت  ظل  اليومية، يف  معاناتهم  من  زاد  الذي 
حيث يستعجلون تدخل السلطات احمللية لتدارك هذا االنشغال الذي أضحى 
هاجسا يؤرق حياتهم، محّملني إياها مسؤولية التماطل يف إجناز هذه الشبكة

. حيث طالب سكان هذه القرية بحقهم من هذا املشروع لألستفادة من 
خدمة الكهرباء العمومية كباقي القرى واملدن مشددين على ضرورة التحرك 
الفوري للجهات املختصة بالبلدية لوضع حد للظالم املخيم على شوارع القرية 
واملواطنني  السكان  كافة  على  سلبا  احملرجة  الوضعية  هذه  انعكست  حيث 
الذين أضحوا يتنقلون يف هذا الظالم الدامس لزيارة ذويهم أو قضاء حاجياتهم 

األخرى.
احلالك  الظالم  يف  انغماسها  جراء  وضعيتها  القرية  هذه  سكان  وانتقد 
الشئ  املشروع،  هذا  إلجناز  بدورها  القيام  يف  املختصة  املصالح  تأخر  بسبب 
السيد  احلي  جمعية  رئيس  حسب  بسرعة  تنتشر  العقارب  جعل  الذي 
ديغامشة أين بلغت اللسعات حسبه يف شهر أفريل 13 حالة أما هذا الشهر 

فبلغت 07 حاالت حلد الساعة
احمد كرزيكة

األغواط
 »PCR« مطالب باستغالل جهاز الـ

 PCR  « التحاليل  ينتظرون تشغيل جهاز  الزال سكان والية األغواط 
لتحليل  الفارط  يف7جويلية  للوالية  زيارته  أثناء  الصحة  وزير  منحه  »الذي 
عينات املشتبه فيهم باإلصابة بوباء كورونا، وحسب مصادر اخلبر أن سبب 

ذلك يعود إلى عدم وصول لواحق هذا اجلهاز لتركيبه ووضعه قيد اخلدمة. 
وعرفت والية األغواط خالل األسبوع األخير تراجعا يف عدد اإلصابات 
وعدد الوفيات بفعل وعي املواطنني وتفعيل اإلجراءات الوقائية والتزام باحلجر 
املصالح  مختلف  بها  قامت  التي  والتوعية  التحسيس  وحمالت  الصحي 
26باملئة فقط من  يتم حاليا استغالل  أنه  واجلمعيات حيث تشير مصادرنا 
 23 منها  سريرا   233 واملقدرة ب  الصحي  للعزل  املخصصة  األسرة  مجموع 

سريرا مستغل للعناية املركزة. 
ع. نورين
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زيدان يحذر العبيه من 
مواجهة السيتي

كشف تقرير صحفي 
إسباني، امس األربعاء، 
التي  الكلمات  عن 
زيدان،  الدين  زين  قالها 
املدير الفني لريال مدريد 
مواجهة  قبل  لالعبيه، 

مانشستر سيتي.
مدريد  ريال  ويحل 
السيتي،  على  ضيًفا 

الـ16  دور  إياب  يف  االحتاد،  مبلعب  اجلمعة،  مساء 
لدوري أبطال أوروبا. ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق 
هدفني يف تلك املباراة، من أجل العبور لربع النهائي، 
سانتياجو  ملعبه  على  الذهاب  لقاء  خسر  بأنه  علًما 

برنابيو بنتيجة 2-1.
اإلسباني،  سينترال«  »ديفينسا  موقع  وبحسب 
فقد حتدث زيدان بكل بجدية مع العبيه، وقال لهم: 
»عليكم نسيان ما قلته لكم يف الدوري، هذا لن ينفعنا 
اآلن، يجب أال ننهار إذا استقبلنا أي هدف، يجب 
أن نقاتل حتى الثانية األخيرة«. وأشار التقرير، إلى 
أن كلمات زيدان لالعبيه خالل مسابقة الليغا، كانت 
تتمثل يف ضرورة احلفاظ على نظافة الشباك لتحقيق 

النجاح، أما يف دوري األبطال فالتعادل لن ُيجدي.

كولن يكافئ مديره الفني
األملاني،  أعلن كولن 
مدد  أنه  األربعاء،  امس 
ماركوس جيسدول،  عقد 
املدير الفني للفريق، حتى 
عقد  وكان   .2023 عام 
غيسدول قد جرى متديده 
واحد،  عام  ملدة  تلقائيا 
 ،2021 حتى  ليستمر 
للبقاء  الفريق  قاد  بعدما 
األولى  الدرجة  دوري  يف 
التعاقد  متديد  اليوم  النادي  أعلن  ثم  )بوندسليغا(، 
لعامني آخرين. وكان كولن قد أعلن مؤخرا أيضا متديد 
عقد هورست هيلدت، الذي تولى منصب مدير الكرة 
بشأن  هيلدت  وقال   .2023 عام  حتى  نوفمبر،  يف 
متديد عقد جيسدول: »تولى مسؤولية الفريق يف وضع 
املاضي«. وتابع: »لقد  املوسم  للغاية، خالل  صعب 
استعرض شجاعة ومهارات قيادية يف كل التحديات، 
على طريق حسم البقاء بالدرجة األولى، كما جنح يف 

تطوير الفريق بشكل أكبر«.

روما يعيد سمولينغ وزاباكوستا إلى البريميرليغ
عودة  رسمًيا،  روما  نادي  أعلن 
كريس  اإلجنليزي  الدولي  املدافع 
يونايتد،  مانشستر  ناديه  إلى  سمولينغ 
العاصمة  لفريق  إعارته  انتهاء  بعد 

اإليطالية.
موقعه  على  بيان  يف  روما  ووجه 
سمولينغ،  من  لكل  الشكر  الرسمي، 
والذي  زاباكوستا،  دافيد  جانب  إلى 
تشيلسي  ناديه  إلى  أخرى  مرة  سيعود 

بعد انتهاء إعارته أيًضا.
قائمة  يف  متواجدين  يكونا  لن  وزاباكوستا  سمولينغ  أن  إلى  روما  وأشار 
دور  مباريات  املقبل، ضمن  اخلميس  هذا  إشبيلية  ستواجه  التي  اجليالوروسي 

الـ16 للدوري األوروبي.
أن نشكر كريس ودافيد  لروما: »نود  التنفيذي  الرئيس  فيينغا،  وقال غيدو 
كالهما  أظهر  املوسم،  هذا  خالل  النادي  جتاه  أظهراه  الذي  االحتراف  على 
كل  معنا  شاركا  »لقد  فيينغا:  وأضاف  النادي«.  مبشروع  والتزامهما  تفانيهما 
حلظة، اإليجابية منها أو الصعبة، وأظهرا على الفور ارتباًطا كبيًرا بألوان روما«. 
وأمت فيينغا: »إذا كانت الظروف مناسبة، فسيشرفنا أن نتمكن من االعتماد على 

كال الالعبني مرة أخرى«.
 3 وسجل  املسابقات  كافة  يف  مباراة   37 خالل  روما  مع  سمولينغ  وشارك 
أهداف، بينما لم يستطيع زاباكوستا سوى املشاركة يف 9 لقاءات فقط، بسبب 

إصابته بقطع يف الرباط الصليبي مطلع هذا املوسم.

كلوب: »هذا األسبوع األهم في موسم ليفربول«
املدير  كلوب،  يورغن  األملاني  أكد 
الذي  األسبوع  أن  لليفربول،  الفني 
قبل  الريدز يف معسكر خارجي  يقضيه 
يف  كبيًرا  دوًرا  يلعب  املوسم،  بداية 
فيما  الفريق  عليه  يظهر  الذي  املستوى 

بعد.
إلى  ليفربول  رحلة  وأصبحت 
من  بالقرب  الفرنسية،  إيفيان  مدينة 
للريدز  السويسرية، عادة سنوية  احلدود 

قبل انطالق املوسم، وقد أوضح كلوب مدى قيمة تلك الرحلة التي كانت يف 
صحيفة  أبرزتها  تصريحات  يف  كلوب  املستقبل.  وقال  يف  وستستمر  املاضي، 
ملوسم  البدنية  قدراتك  تنمي  أنك  هو  أهمية  األكثر  »الشيء  إيكو«:  »ليفربول 
طويل، فخالل املوسم علينا فقط االستعداد للمباريات، ليس هناك الكثير من 
النتائج  إليها،  نتطلع  نحن  للغاية،  مهمة  »إيفيان  وأضاف:  للتدريب«.  الوقت 
اجليدة يف فترة ما قبل املوسم تساعد على بناء الثقة، ولكن هذا ليس أهم شيء، 

كان من الواضح دائًما أن معسكر إيفيان سيكون أهم أسبوع يف املوسم«.
جدير بالذكر أن ليفربول جنح هذا املوسم يف حتقيق لقب البرمييرليغ للمرة الـ19 

يف تاريخه، واألولى منذ 30 عاًما.

 توتنهام يتفق مع ساوثهامبتون 
على  صفقتين

مع  اتفق  توتنهام  إن  بريطانية،  إعالم  وسائل  قالت 
ساوثهامبتون على شراء الدمناركي بيير إمييل هويبرغ وبيع الظهير 
كايل ووكر بيترز. وأشارت سكاي سبورتس إلى أن صفقة هويبرغ 
دوالر(  مليون   19.6( إسترليني  مليون جنيه   15 نحو  ستتكلف 
على  ساوثامبتون  إلى  انضم  الذي  بيترز،  ووكر  سينتقل  بينما 

سبيل اإلعارة يف جانفي، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.
وُجرد هويبرغ، الذي انضم إلى ساوثهامبتون قادما من بايرن 
ميونخ يف 2016، من شارة قيادة الفريق يف جوان بعدما أفصح 
رالف  ملدربه  الرحيل،  نيته  عن  عاما   23 عمره  البالغ  الالعب 
عشر  يف  عاما،   23 عمره  البالغ  بيترز  ووكر  وشارك  هازنهاتل. 
مباريات حتت قيادة هازنهاتل منذ انتقاله على سبيل اإلعارة يف 
بداية العام احلالي. ويف الشهر املاضي قال جوزيه مورينيو مدرب 
توتنهام إن ووكر بيترز مرحب بعودته إلى الفريق، لكنه لن يقف 
يف طريق الالعب إذا أراد البحث عن مكان يلعب فيه بانتظام. 

وينطلق املوسم اجلديد للدوري اإلجنليزي يف 12 سبتمبر.

كريستيانو يوّدع كاسياس
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، 
رسالة إلى حارس املرمى األسطوري إيكر كاسياس، الذي أعلن 
اعتزاله كرة القدم. وأعلن كاسياس اعتزاله اول أمس، بعد أكثر 
من عام من االبتعاد عن املالعب، عقب إصابته بأزمة قلبية يف 
2019. ونشر رونالدو، صورة جتمعه مع كاسياس، خالل  ماي 
ملشاركة  »فخور  عليها:  وكتب  مدريد،  ريال  يف  لعبهما  فترة 
بلقب  كاسياس  وتوج  كاسياس«.  إيكر  معك  الرائعة  اللحظات 
كأس العالم 2010 وبطولتي كأس األمم األوروبية كقائد ملنتخب 
 3 حتقيق  من  متكن  مدريد،  ريال  ومع  و2012.   2008 إسبانيا 
بطوالت لدوري األبطال، و5 بطوالت للدوري اإلسباني، قبل أن 
يرحل فيما بعد؛ بسبب تدهور عالقته بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

توريس: »قرار الذهاب 
لمانشستر سيتي كان قاسًيا«

أوضح اجلناح اإلسباني الشاب فيران توريس، بعد انضمامه 
كان  فالنسيا،  مغادرة  قرار  أن  مانشستر سيتي،  لصفوف  رسميا 
قاسيا ومتعقال. وقال فيران يف مقطع فيديو نشره عبر حسابه على 
للفريق  وصولي  منذ  لكن  فالنسيا،  يف  سعيًدا  »كنت  إنستغرام 
األول، وبشكل خاص، خالل األشهر األخيرة، ظروف كثيرة 
منعتني من االستمتاع بشكل كامل«. وأضاف الالعب الشاب 
»قررت اختيار طريقا آخر، والقرار كان قاسيا للغاية، ومتعقال«. 
حتديات  تنتظرني  إسبانيا،  خارج  جديدة  مرحلة  »أبدأ  وتابع 

جديدة، لكني لن أتوقف عن تشجيع فالنسيا من بعيد«.
ووجه فيران توريس، يف نهاية حديثه، الشكر جلميع املنتمني 
والعاملني  املدربني  »أشكر  الصدد  هذا  يف  وقال  للخفافيش. 
وحبهم  ودعمهم  تشجيعهم  على  اجلماهير  وبالتأكيد  والزمالء، 
خالل تلك السنوات«. وفاز فيران توريس، بلقب كأس امللك مع 
أوروبا  بطولة  للقبي  باإلضافة   ،2018-2019 موسم  فالنسيا يف 

للناشئني حتت 17 و19 عاًما مع املاتادور.

هيسكي ينصح صالح بالبقاء في 
ليفربول

فيال  وأستون  وليفربول  ليستر  مهاجم  هيسكي  إمييل  أكد 
السابق، أن الفرنسي جيرو جنم تشيلسي، هو أكثر العب يشبهه 
لبرنامج جمهور  اللعب. وقال هيسكي يف تصريحات  يف طريقة 
الثالثة »عندما نتحدث عن ثالثي ليفربول الهجومي، يجب أن 
طفرة  حقق  »صالح  وأضاف  أواًل«.  صالح  محمد  اسم  نضع 
مع ليفربول، وإذا أخرجته من املثلث الهجومي، سيفقد الفريق 
توازنه، وهو السبب يف تألق ساديو ماني وروبرتو فيرمينو«. وتابع 
»أنصح محمد صالح بضرورة االستمرار مع ليفربول خالل الفترة 
املقبلة«. ونوه »قصة انضمامي للريدز جاءت عندما كنت يف عمر 

18 عاًما، وافقت على الفور بعد وصول العرض«.
كان  لكن  للغاية،  ناجًحا  كان  ليفربول  يف  »جيلي  وأوضح 
اجليل  مييز  ما  وهذا  املوسم،  مدار  على  املستوى  ثبات  ينقصنا 
احلالي«. وعن عمرو زكي العب ويجان السابق، علق هيسكي 
»كان العًبا رائًعا، تعجبنا يف الفريق عندما مت ضمه، لكنه ظهر 
مشواره  أنهت  اإلصابة  أن  إال  األولى،  مباراته  يف  جيد  بشكل 
االحترايف مبكًرا«. وأمت »أحمد حسام ميدو مهاجم جيد، جتربته 
بنفس  التجربة  تلك  تنجح  لم  لكن  رائعة،  كانت  توتنهام  يف 

الشكل مع ويجان«.

القسم الرياضي

أن  ميركاتو«،  »كالتشيو  موقع  ذكر  فقد 
من  واحدة،  خطوة  بعد  على  بات  ميالن 
مهاجمه  عقد  جتديد  عن  رسميا  اإلعالن 
 .2021 إبراهيموفيتش، حتى صيف  زالتان 
ومن املتوقع أن يحصل زالتان على 5 ماليني 
للمكافآت.  باإلضافة  سنوي  كراتب  أورو، 

كما وصل ميالن التفاق مبدئي مع كل من، 
جيانلويجي دوناروما وهاكان تشالهانوغلو.

وبالنسبة لدوناروما، اتفق املسؤولون على 
مينو  وكيله،  مع  املبدأ  حيث  من  التجديد 
يف  رسمًيا  األمور  إنهاء  يفضل  الذي  رايوال، 
أكتوبر املقبل، عقب إغالق سوق االنتقاالت.
وأبدى رايوال رغبته يف وضع شرط جزائي 
بالعقد، بقيمة أقل من 50 مليون أورو، وهو 

ما لم يلق قبواًل لدى  ميالن.
مالديني،  باولو  يعمل  ذاته،  الوقت  ويف 
عقد  جتديد  على  للروسونيري،  التقني  املدير 
تشالهانوغلو، الذي تألق بشكل ملحوظ بعد 
استئناف النشاط، حيث ينتهي عقده الصيف 
املقبل. ومن املتوقع أن يتم التجديد له، حتى 
ماليني   3 يتقاضى  أن  على   ،2025 صيف 
أورو يف املوسم، قابلة للزيادة بفضل املكافآت.

تحسبا للموسم القادم

براهيموفيتش، دوناروما 
وهاكان يتجهون لتجديد 

عقودهم مع ميالن
أفاد تقرير صحفي إيطالي، امس األربعاء، بأن إدارة ميالن 
تستعد لتجديد عقود ثالثة من نجوم الفريق، قبل بداية 

الموسم الجديد.
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محمد هشام

العاصمي  للنادي  بيان  يف  وجاء 
»الفايسبوك«  يف  الرسمي  حسابه  عبر 
عديدة  اتصاالت  تلقت  االدارة  أن 
أجل  من  ومحاميه  إيبارا  الالعب  من 
رفضت  اإلدارة  لكن  الودية،  التسوية 

الفكرة خوفا من االحتيال.
عبر  العاصمة  إحتاد  إدارة  وأكدت 
ولوائح  قوانني  حتترم  أنها  البيان،  ذات 
وبأنها  القدم،  لكرة  الدولية  الفيدرالية 
لكرة  اجلزائرية  الفيدرالية  راسلت 
 2020 جويلية   20 تاريخ  يف  القدم، 
من  املالي  املبلغ  خصم  منها  لتطلب 
من  عليه  التحصل  مت  الذي  املبلغ 
إثر  اإلفريقية  الكونفيدرالية  طرف 
األبطال.  رابطة  يف  الفريق  مشاركة 
أنصارها،  اإلدارة  طمئنت  األخير  ويف 
عملية  تعرقل  لن  القضية  هذه  بأن 
مؤخرا،  باشرتها  التي  اإلستقدامات 
سواء على املستويني الوطني والدولي.

إيبارا  جدير بالذكر، أن الالعب 
صفوف،  يف  حاليا  ينشط  الذي 
بشكوى  تقدم  البلجيكي،  بيرشوت 
للفيفا للحصول على مستحقاته ملدة 
احتاد  مع  عقده  فسخ  عقب  عام، 
قانوني.  غير  يعتبره  الذي  العاصمة 
لكرة  الدولي  باالحتاد  دفع  ما  وهو 
حكم،  إصدار  على  »فيفا«  القدم 
من  العاصمي  النادي  مبنع  يقضي 
احمللي  املستوى  على  االنتدابات 

عقوبة  بتسليط  وتهديده  والدولي، 
تسديد  عن  تأخره  حال  يف  قاسية 
 220 البالغة  الالعب،  مستحقات 

ألف دوالر.
إدارة  كشفت  أخر،  جانب   من 
إحتاد العاصمة أنها راسلت »الفاف«، 
لتؤكد أن املوسم لم ينتهي بعد بالنسبة 
مع  قضيته  كون  العاصمي  للفريق 
وجاء  بعد.  فيها  تفصل  لم  الرابطة 
يف بيان للنادي العاصمي عبر حسابه 
احتاد  »أنصار  الفايسبوك  يف  الرسمي 

النهائي  القرار  إنتظار  يف  العاصمة 
فيما  الدولية  الرياضية  للمحكمة 
مولودية  ضد  الداربي  قضية  يخص 
 ،»2020 اوت   18 يوم  املبرمج  اجلزائر 
العاصمة  احتاد  إدارة  »تقوم  ليضيف 
بتتبع هذا امللف عن قرب حيث قامت 
اجلزائرية  الفيدرالية  لرئيس  مبراسلة 
املوسم  أن  للتذكير  القدم.  لكرة 
الكروي 2019/2020 لم ينتهي بعد 
بالنسبة لفريق احتاد العاصمة وهذا الى 
طرف  من  النهائي  احلكم  غاية صدور 

احملكمة الرياضية الدولية«.

عبرت عن إستعدادها لمنحه مستحقاته

إدارة إتحاد العاصمة ترفض التسوية 
الودية لقضية إيبارا

إدارة »العميد« تباشر التحضير للموسم الجديد
اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي مولودية اجلزائر، عبد الناصر أملاس، 
نغيز،  نبيل  واملدرب  بورايو،  اللطيف  عبد  الرياضي  باملدير  أمس،  اول 

ملناقشة مستجدات الوضع، ومباشرة التحضيرات للموسم املقبل.
العاصمي، آخر مستجدات  النادي  الذي عقد مبقر  وناقش االجتماع 
الوضع، وأهم امللفات التي سيتم حسمها يف الفترة املقبلة، قبل استئناف 
املنافسات الرياضية. وشهد االجتماع وضع خارطة طريق جديدة للمرحلة 

املقبلة، من أجل ضمان التحضير األمثل للموسم املقبل.
كما تطرق االجتماع إلى ملف االستقدامات، والالعبني الذين يعتزم 
النادي العاصمي ضمهم مع فتح نافذة التحويالت الصيفية، لدعم صفوف 

الفريق، إضافة إلى قائمة املسرحني.

بوداوي يغادر معسكر نيس
اجلزائري،  الدولي  العبه  معسكر  نهاية  الفرنسي،  نيس  نادي  أعلن 
مشاركته يف  الركبة، خالل  قوية يف  تعرضه إلصابة  بعد  بوداوي،  هشام 

ودية فريقه ضد أف سي داك السلوفيني.
وقال نيس، يف بيان عبر موقعه »غادر هشام بوداوي، معسكر الفريق 
مبدينة سالفلدن، بعد تعرضه إلصابة يف الركبة خالل املباراة الودية ضد 
أف سي داك، السبت املاضي«، وأضاف »سيعود العب خط الوسط إلى 
مدينة نيس، من أجل اخلضوع لفحوصات طبية جديدة«.يذكر أن نيس، 
أوت   8 حتى  يستمر  والذي  بالنمسا،  الثاني  معسكره  فترة،  منذ  باشر 

اجلاري.

مع افتتاح الميركاتو  
الرابطة المحترفة تفرض على األندية 

استعمال أرضية »ماتش- برو«
حذرت رابطة كرة القدم احملترفة، اول أمس األندية من أنها لن تأخذ 
بعني االعتبار عقود الالعبني التي ال ترسل بواسطة أرضية »ماتش- برو« 

خالل الفترة القانونية للتسجيالت للموسم الكروي 2020-2021.
الرابطة احملترفة  الهيئة الكروية على موقعها الرسمي »حتذر  وأوضحت 
بأن كل عقد ال يتم ارساله بواسطة أرضية »ماتش برو« يف اآلجال القانونية 

احملددة، لن يقبل«.
األصناف  أو  األكابر  منهم  سواء  الالعبني  كل  القرار  هذا  ويخص 
التابعني  الشبان(  الالعبني  وتسجيل  الرديف  العبي  )عقود  الشبانية 

للرابطتني احملترفتني األولى والثانية.
ويضيف بيان الهيئة الكروية ما يلي »بواسطة هذه األرضية، تستطيع 
وقيمة  مدتها  وباخلصوص يف  السابقة  العقود  يف  بتغييرات  القيام  األندية 
الراتب«، مشيرة بأن فترة التسجيالت تنطلق يوم 5 أوت والتي تتزامن مع 

افتتاح امليركاتو.

منافسات توماس كاب 2020
المنتخب الوطني لكرة الريشة رجال 

في المجموعة الثالثة
يخوض املنتخب اجلزائري رجال لكرة الريشة، منافسات توماس كاب 
أملانيا  املنظم،  البلد  الدمنارك  الى جانب  الثالثة  املجموعة  2020، ضمن 
والهند، حسب عملية سحب القرعة التي جرت مبقر االحتاد العاملي للعبة 

بكواالملبور.
وتستهل اجلزائر املسابقة امام الدمنارك، ثم تواجه أملانيا و أخيرا الهند.

يف  افريقيا،  بطل  الوطني،  للمنتخب  تواليا  الثانية  هي  املشاركة  هذه 
نهائيات دورة توماس كاب، بعد 2018 يف تايالندا.

الدولية-  الهيئة  نشرتها  التي  القائمة  ممثلة - حسب  اجلزائر  وستكون 
بكل من محمد عبد الرحيم بلعربي، عادل حامق، سيف الدين العرباوي، 

كسيلة معمري، يوسف صبري مدال ومحمد عبد العزيز أوشفون.
بأندونيسيا،  12 منتخبا آخر ويتعلق األمر  الدمنارك،  ويشارك يف دورة 
تايبي، فرنسا واستراليا  1(، الصني،  ماليزيا، اجنلترا وهوالندا )املجموعة 
وتايالندا  اجلنوبية  كوريا  اليابان،  كندا،  الى  اضافة   ،)2 )املجموعة 

)املجموعة 4(.
أما بالنسبة ملنافسة أوبار كاب اخلاصة بالسيدات، فإن القارة االفريقية 
األولى  املجموعة  ستلعب ضمن  والتي  افريقيا  بطلة  مبصر،  ممثلة  ستكون 

رفقة تايبي، اليابان واسبانيا.
باعتبارهما  التاريخ  ستدخالن  السنة  لهذه  كاب  وأوبار  توماس  دورتا 
الدمناركية  املدينة   اوروبا، يف  مناصفة يف  املنظمة  االولى  النهائية  املرحلة 

آرهوس من 3 الى 11 اكتوبر املقبل.

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، عبر بيان رسمي، يوم األربعاء، أنها ترفض التسوية الودية لقضية الالعب الكونغولي برانس 
إيبارا، مؤكدة أنه سيتلقى كافة أمواله.

لوفاق  املسير  املكتب  رئيس  أكد 
أعضاء  أن  زغالش،  جابر  سطيف، 
باستقالة  يتقدموا  لم  اإلدارة  مجلس 
واحترامه  دعمه  عن  معربا  كتابية، 

ألنصار النادي.
الظلم  ضد  »كلنا  زغالش  وقال 
الذي تعرض له وفاق سطيف، وليس 
أن  املعقول  غير  فمن  األنصار،  فقط 
لتجد  الثاني،  املركز  يف  البطولة  تنهي 

الثالثة«،  املرتبة  يف  فجأة  نفسك 
وأضاف »أنصار وفاق سطيف يعتبرون 
حدث،  عما  مسؤولة  النادي  إدارة 
كان  فريقنا  أن  للتأكيد  يدفعني  وهذا 
للسلطات  العشوائية  للقرارات  ضحية 
فيما  لإلدارة  دخل  وال  الرياضية، 

يحدث«.
قمنا  أننا  يعلم  »اجلميع  وتابع 
الفريق  كان  أن  فبعد  كبير،  بعمل 

يف  أصبح  السقوط،  لتفادي  يلعب 
العام واخلاص يف  ظرف وجيز حديث 
يف  اإلدارة  رؤية  بفضل  وجنح  اجلزائر، 
»أؤكد  وختم  الثاني«،  املركز  احتالل 
املالك  باعتباره  الهاوي،  النادي  أن 
استقالة  أي  يتلق  لم  سطيف،  لوفاق 
من أعضاء مجلس اإلدارة، وأعتقد أن 
قرارات املكتب الفيدرالي دفعتهم إلى 

االستقالة شفهيا فقط«.

رئيس المكتب المسير لوفاق سطيف، زغالش:

»الوفاق ضحية للقرارات العشوائية للسلطات الرياضية«

نبيل  التونسي  املدرب  تلقى 
تونسي  ناٍد  من  عرضني  الكوكي، 
وآخر مغربي، لتولي قيادة أحدهما فنًيا 

خالل الفترة املقبلة.
وجهته  الكوكي  يحسم  ولم 
اجلديدة بعد، رغم أنه أصبح يف حل 

مع  عقده  نهاية  بعد  ارتباط  أي  من 
وفاق سطيف.

وكانت جتربة املدير الفني التونسي 
تسلم  حيث  ناجحة،  سطيف  مع 
الفريق  وكان  عليه،  اإلشراف  مقاليد 
يتذيل ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط 

جمعها من 8 مباريات.
لكن بعد خوض وفاق سطيف 22 
جولة، وقبل أن يتوقف نشاط الكروي 
بسبب أزمة فيروس كورونا، أصبح يف 
من  نقاط   3 بعد  وعلى  الثاني  املركز 

املتصدر.

عرض مغربي وآخر تونسي على طاولة الكوكي

لكرة  األوروبي  االحتاد   أعلن 
املشاركة  األندية  إن  »اليويفا«  القدم 
املقبل  املوسم  يف  القارية  املسابقات  يف 
قد تخسر مباريات، إذا لم تبلغ االحتاد 
انتشار  لتجنب  الهادفة  السفر  بقيود 
عدوى »كوفيد19-«. وأوضح »اليويفا« 
أنه سينشر قائمة بالقيود املعروفة للسفر 
بني الدول قبل كل مباراة، ويتعني على 
األندية إبالغ اليويفا بأي قيود إضافية 
غير معروفة قبل 48 ساعة على األقل 
من املباراة، وعدم القيام بذلك سيؤدي 
إلى اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 3-0. 
وأضاف اليويفا »إذا أخفق ناد يف إبالغ 
إدارة اليويفا قبل يومني من املباراة بقيود 

النادي  سيتحمل  االحتاد  ينشرها  لم 
املسؤولية وسيتم اعتباره خاسرا«.

النادي  أن  إلى  »اليويفا«  وأشار 
له  غير مسموح  منافسا  الذي سيواجه 
مكان  اختيار  سيتوجب  للبلد  بالسفر 
الضيافة  صاحب  فشل  وإذا  محايد. 
للعب  مناسب  مكان  اقتراح  يف 
يف  القواعد  وستطبق  املباراة.  سيخسر 
األدوار التأهيلية وامللحق يف املسابقات 
ما  بحسب  املقبل،  باملوسم  األوروبية 
املباريات  وستلعب  »رويترز«.  نقلت 
والدوري  األبطال  بدوري  املتبقية 
األوروبي بدءا من إياب دور 16، والتي 
تأجلت بسبب جائحة »كوفيد19-« يف 

مارس املاضي، يف مالعب مغلقة لدى 
أصحاب الضيافة. 

الثمانية  دور  من  املباريات  وتقام 
بينما  البرتغال  يف  مصغرة  بطولة  يف 
يف  األوروبي  الدوري  منافسات  تقام 
لكرة  األوروبي  االحتاد  وأعلن  أملانيا. 
أن  سابق،  وقت  يف  »يويفا«،  القدم 
الستة  دور  إياب  يف  املتبقية  املباريات 
عشر بدوري األبطال والدوري األوروبي 
مالعبها،  على  األندية  ستستضيفها 
أمام خيتايف  ميالن  إنتر  مواجهتي  وأن 
وإشبيلية ضد روما يف دور الستة عشر 
مباراة  من  ستقام  األوروبي  للدوري 

واحدة يف أملانيا.

»اليويفا« يضع شروطا جديدة للمسابقات القارية
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حاورها: خلضر بن يوسف

كعادتك، تنخرطني يف الفعل 
الثقايف الذي كان هذه السنة 

افتراضيا بسبب كورونا، حدثينا عن 
مساهماتك؟

الذي  بالعلمة  اجلهوي  املسرح  من  بطلب 
التعامل معه من خالل نشاطات  اعتدت على 
تقدمي  على  أشرفت  ثقافية(  )منمنمات  سابقة 
الشهر  دخول  قبل  املسرح«  »عوالم  منتدى 
الفضيل مبعية الناقدين د.مفتاح خلوف ود.عبد 
القضايا  من  جملة  طرحنا  أين  ختالة  احلميد 
وباحثني  أساتذة  باستضافة  واملسرحية  الفنية 
وفنانني واستمر هذا املنتدى خالل شهر رمضان 
يف  بعنوان  آخر  برنامجا  واقترحت  املبارك، 
»ضيافة ملكة« لتسليط الضوء على إبداع املرأة 
الفن  حوريات  الثانوي  العنوان  كان  لذا  الفنانة 
إلبداع  البالغة  باألهمية  مني  إميانا  واإلبداع، 
الثقايف،  بالفعل  االرتقاء  يف  ومساهماتها  املرأة 
وضرورة تثمني جهودها وإبراز تضحياتها خدمة 

للفن والثقافة بشكل عام. 

جتربة منتدى »عوالم املسرح 
وحواريات الفن« تطورت وأصبحت 

أكثر تركيزا وعمقا يف رمضان،  كيف 
وملاذا وماذا ننتظر منها؟

قضايا  على  تركيزا  أكثر  أصبح  املسرح 
فكيفت  الكرمي  الشهر  طبيعة  مع  تكييفها  مت 
الطقوسية  غرار  على  لذلك  تبعا  التيمات 
واألسطورة  التصوف،  تيمة  وكذا  والشعائرية، 
والدين، وتوظيف التراث العربي واستلهامه يف 
حوريات  برنامج  أما  األخرى،  والفنون  املسرح 
الفن واإلبداع فكما ذكرت سابقا أردته أن يكون 
لبعض  وفسحة حميمية  الفنانة،  للمرأة  تكرميا 
الوجوه التي لها حضور لدى املتلقي كالفنانات 
صبرينة  بوقرية،  صبرينة  مسعودي،  نوال 
قريشي، خامسة مباركية وغيرهن كثيرات ممن 
لهن كثير التأثير يف الوسط الفني، وقدمن من 
التليفزيونية  والدراما  املسرح  الكثير يف  األعمال 
والسينما ومؤكد أن املتتبعني بحاجة إلى التعرف 
أكثر عليهن عن قرب فكان هذا البرنامج فرصة 

ملعرفتهن أكثر. 

هل ميكننا القول، اليوم يف ظل 
الظروف االستثنائية التي تعيشها 
اجلزائر، إن العالم االفتراضي بات 

سبيال للمتلقي؟
الوضع  هذا  أصبح  شك  أدنى  وبال  حتما 

بطل،  ال  أخاك  مجبر  بل  مفروضا،  أمرا 
عبر  لالشتغال  واملدروس  العقالني  فدخولنا 
ومحدودا  محتشما  كان  االفتراضي  العالم 
قبل اجلائحة، ولكنه بات اآلن مفروضا مبنطق 
أنه  يف  بجدية  نفكر  جعلنا  إذ  امللحة،  احلاجة 
علينا أن نطور آلياتنا وأن نحدد استراتيجياتنا يف 
التعليم والتكوين والعمل والتسويق، وأن نتجاوز 
مجرد التواصل اجتماعيا عبر العالم االفتراضي 

ملا هو مجد وأكثر نفعا استجابة لروح العصر. 

أال ترين أن اكتساح الثقافة العالم 
االفتراضي بات أمرا ضروريا نظير 

أهميته يف أداء دورها يف حتصني 
التاريخ والهوية الوطنية؟

بكل تأكيد ألننا بحاجة ملواكبة التطور الذي 
يشهده العالم بأسره، نحن بحاجة إلى حماية 
تراثنا وحماية إرثنا احلضاري من السطو املبرمج 
ل كل  ُنَفِعّ إن صح القول، فما لم ننتبه وما لم 
سبل التطوير واحلرص الدقيق على التواجد بقوة 
يف العوملة الثقافية فلن نستطيع املجابهة، نحن 
بحاجة إلى الوعي بتراثنا وبثقافتنا وتوعية اجليل 
اجلديد حلمايته والذود عن مكتسباتنا وهويتنا.

هل ميكن القول إن الثقافة ما 
بعد فيروس كورونا ستكون ثقافة 

رقمية؟
كنت والزلت مصرة على أن نخضع أنفسنا 
املواكبة  لتدريبات متكننا من  بني احلني واآلخر 
نلقي  أن  يكفي  الرهيب،  التطور  لهذا  الفعلية 
نظرة على ما يجيده اجليل اجلديد حتى ندرك 
يف  وتأثيرا  تواجدا  نحقق  أن  لنا  ميكن  ال  أنه 
يستعملونها  التي  األساليب  بذات  إال  هؤالء 
رقميا،  ذواتنا  تطوير  منا  يتطلب  حتما  وذاك 
السياق،  هذا  يف  جديدة  خبرات  واكتساب 
والفكري  الثقايف  الفعل  االنخراط يف  ثمة  ومن 
الثقافية  الرقمنة  رقميا وبقوة، فاآلتي سيفرض 
بشكل أوسع ألنها األكثر انتشارا واألكثر تأثيرا 

ونتائجها ميكن تقديرها ولو نسبيا. 

كيف تقدمني رؤيتك حول توقعات 
مستقبل املشهد الثقايف بعد األزمة؟

ثقافية  إستراتيجية  نحو  التوجه  أن  أعتقد 
الثقافة  وزارة  وعت  فقد  اآلن  من  بدأ  قد 
وبرامج  مخططات  وضع  على  وعملت  األمر 
افتراضيا  الثقايف  الوسط  لتفعيل  وإستراتيجية 
بها،  لنا  قبل  ال  ثقافية  حركية  شاهدنا  لذلك 
بعد  موعد  على  بأننا سنكون  بخير  يبشر  وهذا 
اجلائحة مع انتعاش ثقايف كبير، أنا متفائلة بناء 

بأن  تنبئ  والتي  سجلناها  التي  املعطيات  على 
املشهد الثقايف سيعرف حتوال إيجابيا.

رغم أن البالد تزخر باملواهب 
املتفّردة يف شتى الفنون وأشكال 

اإلبداع إال أن صناعة النجوم تبقى 
حلقة مفقودة، ما تعليقك؟

أعتقد جازمة أن اإلميان بالشباب وبقدراتهم 
مبا  فالتمسك  املفقودة  احللقة  هي  بهم  والثقة 
سبقته  التي  األجيال  أو  السابق  اجليل  يجيده 
املوازنة  أو  املقارنة  معيار  يف  شيء  كل  سيضع 
حيثياته  زمن  فلكل  خطأ  وهذا  الالعدالة، 
والكشف  النجوم  فصناعة  ذاتها،  تفرض  التي 
إلى  يحتاج  املجاالت  شتى  يف  املواهب  عن 
عليها  تشرف  قد  ودقيقة  مضبوطة  إستراتيجية 
التنافس  تفتح سبل  رسمي  طابع  ذات  هيئات 
واألخذ  ودعمها  املواهب  هذه  عن  للكشف 
بيدها، وتكوينها وتدريبها لتطوير هذه املواهب، 
ومن الضروري التأكيد على شيء هو إسناد أمر 
من  والتخلص  االختصاص  ذوي  إلى  التأطير 

املتطفلني على أي ميدان وما أكثرهم.

كل ما ذكر لن ميكن تطبيقه على 
أرض الواقع إال برسم سياسة ثقافية 

واضحة املعالم،  ما رأيك؟
حتما  يحول  قد  إستراتيجية  غياب  حقيقة 
دون إدراك واقع ما نتخبط فيه، فغياب سياسة 
طرف  من  املبذولة  اجلهود  يجعل  قد  ثقافية 
األفراد أو املؤسسات تذهب سدى لذلك اآلتي 

سياسة  بوضع  اجلدي  والتفكير  أفضل  حتما 
ثقافية أمر وارد وبقوة انطالقا من املؤشرات التي 
هذه  وضع  تسريع  مت  كلما  وبالتالي  نلحظها، 
اإلستراتيجية كلما مت حتقيق أولى اخلطوات نحو 
أهدافها املسطرة والتي يأتي على رأسها النهوض 

باإلنسان واالستثمار فيه فكريا وثقافيا.

وهل من الضروري االستثمار يف 
جتارب املثقفني الذين نشطوا 

خالل جائحة كورونا،  نظرا ألهمية 
التواصل الرقمي باجلمهور؟

وزارة  أن  أسلفت  كما  وأعتقد  تأكيد  بكل 
البداية  منذ  واعية  كانت  بأطقمها  الثقافة 
االفتراضي  العالم  يف  االستثمار  بضرورة 
الثقايف  للفعل  التفاعل حتى يتسنى  وفضاءات 
أن يستمر وينفذ للمتلقي بيسر أينما كان، بل 
متسعة  الثقافية  النشاطات  هذه  توزيع  دائرة  إن 
ومنتشرة تفاعليا بشكل كبير، لذلك اعتقد أن 
إستراتيجية جديدة سُتْعَتمد ال حقا ورمبا يجري 
التفكير فيها حاليا لالستثمار يف الطاقات الفنية 
التي برزت وجنحت يف التفاعل بشكل إيجابي 

مع اجلمهور املتلقي. 
كما أرى إن االشتغال بعد اجلائحة سيتركز 
من  واإليجابي  احليوي  التفاعل  اجلانبني  على 
خالل نشاطات وأعمال فنية مباشرة مع جمهور 
رقمية  تفاعلية  برامج  أيضا  ستعتمد  كما  حي 
الذي  االفتراضي  العالم  خالل  اجلمهور  مع 
أن  فقط  يكفي  للغاية  واسع  جمهور  أنه  أثبت 
يجيد الفاعلون يف احلقل الثقايف التخطيط جلذبه 

وكسبه.
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الناقدة واألكاديمية ليلى بن عائشة لـ »أخبار الوطن«:

َينبِغي استحداُث إستراِتيجّيٍة َثقاِفّية ُتعَنى بالّتكويِن

أكدت الناقدة المسرحية واألكاديمية ليلى بن عائشة على األهمية البالغة إلبداع 
المرأة ومساهماتها في االرتقاء بالفعل الثقافي،  الذي يستوجب استحداث إستراتيجية 
ثقافية تهتم بالتكوين الجاد، واالهتمام بالمواهب المتفردة في شتى الفنون ضمن 

سياسة ثقافية تقوم على  االستثمار في اإلنسان فكريا وثقافيا.

 »ضرورة االستثمار في اإلنسان فكريا وثقافيا« 	
  إبداع المرأة يساهم في االرتقاء بالفعل الثقافي« 	
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ANEP: 2025002700 du 06/08/2020 - Akhbar El Watane N°172

ANEP: 2016012716 du 06/08/2020 - Akhbar El Watane N°176

يعلن مدير املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية لعني الكبيرة عن فتح مسابقة علىأساس الشهادات لإللتحاق الرتب املذكورة 
يف اجلدول  أدناه :

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
وزارة  الصحة و السكان و أصالح المستشفيات 

مديرية الصحة و السكان لوالية سطيف 
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  عين الكبيرة

إعــــالن  توظيـــف لـــسنة 2020

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
 والية اجللفة

دائرة حد الصحاري 
بلدية حد الصحاري

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم :2020/02

الرقم اجلبائي :095317209087415

شهادة  الدكتوراه يف الطب العام أو شهادة 
معترف  مبعادلتها

شهادة  الدكتوراه يف 
الطب العام أو شهادة 

09معترف  مبعادلتها

عدد 
املناصب

أن يكون فتح االظرفة  على الساعة
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فيروز رحال
 

عاصمة  أحياء  مختلف  يف  الوطن  ألخبار  جولة  يف 
الوالية تبسة، تبادلت فيها احلديث مع العديد من النسوة 
اجلائحة  و  تزامنا  العروسة«  »عيد  موضوع  حول  والرجال 
العادة  هذه  النسوة  من  العديد  اعتبرت  حيث  الصحية، 
على  الزوجني  أهل  لتعرف  وفرصة  محبة   عربون  أنها 
بذلك  متجاهلني  اخلطبة  فترة  خالل  البعض  بعضهم 
السيدات  أحد  اعتبرته  فيما  املخيف،   الفيروس  انتشار 
زوجته  جتاه  ملسؤوليته  الزوج  حتمل  من  بسيط  جزء  أنه 
املستقبلية، إذ من الضروري اقتناء البعض من مستلزماتها 
وارسالها  اليومية  املستلزمات  بعض  و  اللباس  غرار   على 
يف عيد األضحى هذا حتى دون قدوم األهل، يف حني  
عادة  أنها  على  العمر  من  األربعينيات  يف  سيدة  حتدثت 
هدية  قدم   فإذا  اختيارية،  ال  الزوج  على  حتمية  سيئة  
يفعل  لم  وإذا  مثالي،  زوج  فهو  للعروس،  الثمن   غالية 
ذلك ، فهو زوج بخيل وال   يحب شريكة حياته، مؤكدة 
أن الزوج  يقاس مباله من خالل هذه املناسبات والعادات 
على  املقدم  الشباب  من  العديد  وضعت   التي   التافهة 
الزائدة  التكاليف  أمام كل هذه  أمره  الزواج يف حيرة من 
التجهيزات  باقي  أمام  الزوج خصوصا  أثقلت كاهل  التي 
الذي  بالزواج  واالحتفال  املنزل  جتهيز  خرار  على  الالزمة 
أصبح مكلفا مؤخرا، مضيفة أن »كنتها« املستقبلية طلبت 
ألغي  الذي  العروس«  »عيد  مقابل  املال  من  مبلغ  إرسال 

بسبب التخوف من اإلصابة بفيروس كورونا .
ألصطدم  املادية  الظروف  بسبب  زواجي   »أّخرُت 
بضريبة املهيبة حتى يف زمن الـ )كورونا(«، بهذه العبارة 
انطلق »عزيز« يف حديثه املطول عن   عيد العروسة الذي 
أجبر على تقدميه على شكل هدايا يف عيد الفطر و مجبر 
خطيبته  أن  مشيرا  األضحى،  عيد  يف  نقدا  دفعه  على 
الشكلية حتت عبارة من   العادة  أكدت على ضرورة هذه 
خطيبته »محتم عليك تقيمني قدام عايلتي » و املتمثلة 
يف جزء من أضحية العيد و مالبس و غيرها من اللوازم،  
هذه  على  الشاب  هذا  من  املتواصل  الرفض  بعد  لكن 
من  السن  يف  الكبيرة  والدته  على  يخاف  كونه  املناسبة 
إصابتها بالفيروس املنتشر بشكل رهيب يف والية تبسة، 

وجدت خطيبته حال سريعا يف هذا الظرف االستثنائي 
مطالبة بذلك  مببلغ من املال لتشتري  ما تريد لنفسها.

رفضه  من  بالرغم  أنه  آخر  شاب  لنا  أكد  وبدوره 
لتطبيق هذه العادة السلبية إال أنه دائما يقدمها لتفادي 
الّلوم والكالم الزائد الذي ال معنى له، حيث أكد أنه قام 
باقتناء بعض اللوازم املعتادة إضافة إلى قطعة ذهبية مع 
جزء من أضحية العيد ليقوم هو بإعطائها لوالد اخلطيبة 
نقل  أو  ألخذ  جتنبا   للمنزل  الدخول  دون  البيت  أمام 

عدوى كوفيد 19.
والتي  األسرية  املشاكل  من  العديد  اليوم   فنجد 
املتأصلة  السلبية   والعادات  املناسبات  هذه  من  تنطلق 

التي أصبح أصحابها أمواتا ليبقى شباب اليوم يتخبط بني 
املستقبلية  زوجته  إلرضاء  املشقات  و   األعمال  مختلف 

من  غيرها  مع   مقارنة  عيدها يف  تضع  التي  تلك  خاصة 
الفتيات، ليبقى الشاب  التبسي كغيره من شباب اجلزائر 

ضحية ألفكار قدمية .

تبســـة

 »عيد العروسة« عادة أصيلة 
حتى في زمن الـ »كورونا«

»المهيبة« أو ما يسمى في واليات الشرق 
»عيد العروسة« ، هي عادة  جزائرية 

توارثتها العائالت منذ زمن طويل  إذ  تنتظر 
الفتيات المخطوبات زيارة من أهل  العريس 
في أول أو ثاني أيام العيد، لتقديم التهاني 
لزوجة ابنهم بهذه المناسبة مرفقين بمختلف 

الهدايا  وفق العادات والتقاليد المتعارف عليها، 
فكيف ستكون »المهيبة » التبسية في زمن 

الكورونا؟

باحث جزائري يخترع جهاز تصفية الهواء 
الهواء، حيث  يعمل اجلهاز  على  الدكتور«  بكارة فتحي«  من اختراع جهاز فلترة وتصفية  الباحث و   متكن  
اجلذب  طريق  عن  الفيروسات   و  وامليكروبات  والبكتيريا  والفطريات  كالغبار  مكرونة  دون  ما  اجلزئيات   التقاط 

الكهروستاتيكي.
وميكن  تاجية   باستعمال  شرارة كهربائية   وذلك  ذاتي  التعقيم  بعملية   ايضا  يقوم   اجلهاز  ان   الدكتور  وصرح 
استعماله  بطريقة مستمرة يف األماكن املغلقة كقاعات التدريس باجلامعة  و املستشفيات  خاصة يف غرف اجلراحة 
واملنازل وغيرها. ولقد اضاف الباحث بكارة فتحي ان العمل هذا  جاء نتيجة   بحوثه السابقة و التجارب  يف مخبر 

البحث LISTE بجامعة معسكر واستمر شهرين.
و لقد طالب  الدكتور يف مساعدة من خالل متويل  التجارب  وتطوير النموذج وتسويقه خاصة يف انتظار تسجيله   

يف املعهد للملكية الفكرية.
 بلعالم بهيجة



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

أنواع  إلى  الثقافية  النظريات  تشير   
العضوي،  النقديني:  املثقفني  من 
الديني،  احلركي،  التقليدي، 
لكل  تسند  كما  املثالي.  السياسي، 
ما  أّن  غير  الفكرية.  منظومتها  عينة 
يعنينا، هو نوعية املثقف النقدي املتواتر 
يف أدبنا، مبا يف ذلك احلداثي، وما بعد 
احلداثي: مرتكزاته، هويته، مقاصده، 
والسلطة  اخلارجي  باحمليط  عالقاته 

واآلخر، فاعليته.
األنواع  جرد  املتعذر  من  كان  وإذا 
كفيلة  العامة  املالمح  فإن  وحصرها، 
هذا  كان  إن  ما  ملعرفة  دراسات  بإجراء 
املثقف قادرا على التمثل والتأثير، متثل 
الواقع واملتغيرات والتاريخ، ثم التحويل 
معريف   إطار  ويف  استباقي،  بشكل 
لتمرير  أداة  يكون  أن  دون  مسؤول، 

املنظورات الوافدة.
على  املهيمن  النقدي  املثقف   
أو  تقليديا،  كان  سواء  األدب، 
نتاج  إال  ليس  إصالحيا،  أو  حداثيا 
حياة  يف  مخصوصة  ومراحل  سياسة 
منظومات  من  جزء  وهو  املجتمعات، 
نفعية،  مبقاصد  متحّولة  ترتبط  فكرية 
إلى  يفتقر  قد  الذي  اآلني  بعدها  يف 

مقّومات تؤهله ألن يكون مستقال.
استبدال  يشبه  ما  إنتاجنا  يف  ثمة 
كثير  وتبدو  مضاد،  باستبداد  استبداد 
األغلبية،  مع  صدام  يف  النصوص  من 
األقلية،  هي  نفسها،  تطرح  أنها  أي 
الثقافية  واملنظومات  للتاريخ  كبديل 
إلى  حتتاج  ظاهرة  أمام  إننا  القائمة.  
بالتاريخ  وعيها  مستويات  ملعرفة  وقفة 

والواقع.
حالة  النقدي  املثقف  هذا  يعيش   

الثقافية  والبنى  النواميس  مع  انفصالية 
والدينية واملعرفية، وهو، إذ ينتقد، إمنا 
ميحو املرجعيات املؤسسة، أو أغلبها، ما 
وهو  وتوجهاته،  تتناغم  التي  تلك  عدا 
فردي،  بيقني  جمعّيا  يقينا  يستبدل 

مستورد من ثقافات مخصوصة.
الواقعية  نقلت  كيف   نتذكر 
إلى  االنحياز  من  بكثير  االشتراكية 
بيئتها.  يف  مكتملة+  أيديولوجية 
مكّوناتها،  أغلب  يف  متناقضة،  لكنها 
نتذكر  كما  املستقبلة.  املجتمعات  مع 
أو  املتشيعة،  الدينية  اخلطابات  بعض 
إقحامها  أريد  ونحل  ملل  عن  املدافعة 

قسرا يف منظومة مغايرة.
أساس  على  احلداثة  هذه  تنب   لم 
شأن  شأنها  املختلف،  يقبل  متني 
واللغوية  والدينية  السياسية  التيارات 
االستئصالية. لذا يبدو املثقف النقدي 
مستلبا، وال عالقة بذاكرته. كما ميكن 
أن يسهم هذا التصّور الغالب، ليس يف 
محو  يف  بل  احمليط،  عن  األدب  إبعاد 
املتلقي  لدى  تأثيره، ويف تشويه صورته 

الذي ينظر إليه كقيمة حتويلية.
لقد وقف بعض األدب مع السلطة يف 
التغيير،  إلى  الداعية  احلركات  محاربة 
الديني،  بالتوجه  ارتبط  ما  وبخاصة 
مناصري  من  األدب  هذا  كان  وقد 
الدميقراطية، إذ كان يشعر بقهر األنظمة 
ليسهم  مواقفه  خذل  لكنه  الشمولية، 
يف تقوية التفكير الشمولي ويحّل محّل 
املوقف  محاربة  يف  األحادية  األنظمة 

املضاد.
هذا النموذج ال يختلف عن املثقف 
الكتلة،  مبصالح  املرتبط  السياسي 
وباملصالح الشخصية التي ال تنبني على 

أبعاد أخالقية، باملفهوم الذي يأخذ يف 
احلسبان قضايا التعارض اإليجابي، أو 
قد  إنه  بل  للمعنى.  املنتجة  الثنائيات 
يغدو صورة عن السلطة، كما أشار إلى 
السلطة  يف«  بولغاكوف  ميخائيل  ذلك 
املثالية«.   أغلب ما كتب كان متحيزا، 
ولم  األحداث،  طبيعة  يف  بحث  دومنا 
نقدية  بقراءة  القيام  يف  الكاتب  يفلح 
مبنية على األخالق األدبية، كما يراها 
سارتر، وليس على املوقف األيديولوجي 
املثقف  صورة  كانت  لقد  املنمط. 
النقدي ذاتية، ما جعله تابعا جلماعات 
يحقق  لم  لكنه  ضاغطة.  ومؤسسات 
التخلص  استقالليته كعنصر قادر على 
من األنساق الشمولية. يبدو أنه حارب 
معرفة اتباعية، مبفهوم أدونيس ومحمد 
أركون، مبعرفة اتباعية مستقاة من مناذج 
ال تقل أحادية.  قد ال نعثر يف كتاباتنا 
على مثقف مثالي، مبفهوم جوليان بندا، 
وال على مثقف يف تضاد مستمر، مبفهوم 
إدوارد سعيد، وال على مثقف عضوي، 
مبفهوم غرامشي، وال على مثقف حركي 
التحديث  بروية ال جتعل  للقراءة  مؤهل 
عامة  سمة  هناك  للمحيط.  معاديا 
غير  التمرد  من  نوع  يف  تلخيصها  ميكن 
املثقف  على  هذا  ينسحب  الوظيفي. 
النقدي الذي يعبر عن اآلخرين، وليس 

عن كيانه.
 وإذا كان بعض األدب  يتوجه إلى 
قارئ أجنبي، بتمرير صورة عن مثقف  
اخلارقة،  الكاريزما  من  بنوع  يتسم 
يف  يكونوا  أن  هؤالء  من  نتوقع  ال  فإننا 
الطليعة، تنويريني وقادرين على حتريك 
مجتمعاتهم.  تشكل  التي  األغلبية 
لذلك تتحرك املجتمعات خارج النخبة 

ينب  لم  دخيال  شيئا  نشازا،  تبدو  التي 
على حلقية تأخذ يف احلسبان مجموعة 
هؤالء  يبدو  املهيمنة.  املكّونات  من 
الثقافية  املنظومة  إلى  قياسا  صادمني، 
بكيانها،  التضحية  تستطيع  ال  التي 
الطقوس  بعض  يف  حتى  ترى  ألنها 
من  حتصينها  يف  يسهم  متكأ  اخلرافية 
االمحاء. ثم إن اخلطاب النقدي أصبح 
وّجه  ما  وعادة  األنظمة،  مع  متصاحلا 
»املارقة«  الشعبية  الطبقات  نحو  سهامه 
ثَم سعت  األنظمة،  أنتجتها هذه  التي 
بإدخاله  النقدي  املثقف  امتصاص  إلى 

يف صراع مع مجتمعه.
األنظمة  من  كثير  والنتيجة؟ 
واملؤسسات ورطت » النخبة » يف سجال 
لقد  املتفرج.  بدور  مكتفية  دموي، 
وجدت من يحمل عصاها ليضرب بها 
غرقت  كثيرة  نصوص  هناك  اآلخرين. 
توجهات  إدانة  يف  أو  زائف،  جدل  يف 
ضحايا  من  بدورها  ضحية  فكرية، 
النقدي  باملثقف  املستخف  التعامل 

الذي ال يعيش بالدعم.
شواهد  إلى  املقاربة  هذه  حتتاج  قد   
نصية، وهي كثيرة، لكنها ال حتتاج إلى 
الذي  التبسيطي  الطرح  عن  الكشف 
على  احملسوبة  الشخصيات  بعض  مّيز 
املثقفني الذين يعيشون يف قوالب يقينية 

ويحتكرون احلقيقة.
من الصعب العثور يف نصوصنا على 
املنتجة  املتناقضات  مبادئ فكرية تقبل 
للمعنى. هناك حرب معلنة قد تتوقف 
املمكنة،  القرابة  على  نؤسس  عندما 
من  تقلل  التي  النزعات  مراجعة  على 
آلية  جتعله  التي  تلك  أو  األدب،  شأن 

من آلياتها، شيئا يشبه العسس.
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اخلميس 16 ذي احلجة  1441  هـ  - 06  أوت   2020م

    َتابعُت كَما َتابَع الكثيُر 
من اجَلزائرينَي ما ُيكن أن 

ُيصطلَح على َتسميِته »َقضيَة 
قافِة والُفنوِن  ُمديريِة الثَّ

ي أورَدت عبَر  بجاية »؛ وهَي التِّ
سميِة نًصا ُنِسب يف  َصفحِتها الرَّ
ُمجملِه إلى »جيرمني تيليون«، 

واقُتطف من كتاِب “ذاَت مّرٍة 
اإلْثنوغراِفيا«. نٌص يَتحّدُث 

عن ُجذوِر عادٍة من عاداِت 
األمازيِغ يف اجَلزائِر وهي َعادُة 

مسِح الوجِه بجلِد أضحيِة 
العيِد؛ وبغِض الّنظِر عن 

َمدلوالِتها وارتباِطها بخُصومٍة 
كانت َقائمًة بني الفاحِت العربيِّ 

امُلسلِم »عقبة بن نافع« وبني 
ي  َقائِد األمازيِغ »كسيلة« الذِّ

أسلَم بدورِه؛ وَقد اختلَفت 
اريِخية بني من ذهَب  امَلصادُر التَّ
إلى أّنه َصبأ بعدَها وبنَي من قاَل 
  ، ين اإلسالميِّ ِببقاِئه على الدِّ

قبَل أن ُيقاتَل عقبَة ويقتُله 
ثّم َينهِزم وُيقتَل على أبواِب 

الَقيرواِن على يِد َقيس بن ُزهير 
الَبلوي .

    هذا امَلنشوُر خّلَف ُردوَد 
فعٍل َقويٍة من ِقبل الكثيِر من 
امُلتابِعني؛ وإن كاَن أغَلُبهم قد 

اعتبَر األمَر ُعنصريًة وُمحاولًة 
للّطعِن يف فاحٍت من الَفاحِتني، 
وعبَره يف الُعنصِر الَعربيِّ يف 
اجلزائِر . واحَلقيقُة أّن األمَر 

لم يُكن من فراٍغ؛ فمحاولُة 
إظهاِر الّنِص بشكلِه امَلنشوِر ال 

َتترُك مجاَل التأِويِل واِسًعا أمام 
الَقارِئ ليفهَم غير َما فَهمُه، 
على اعتباِر أّن امُلصطلحاِت 

امُلستخدمِة َتعُل من اجِلنس 
أساَس الِصراع بنَي الَطرفنِي. 
وَكما مّت َتغييُب عنصِر الَفتِح 

اإلسالميِّ أصال . ورغَم محاولِة 
استدراِك األمِر من قبِل 

 ، امُلديرّيِة يف بياٍن َتوضيحيٍّ
َقالت فيه: »كاَن ِلزاما َعلينا 

أن ُنراِعي َحساسّياِت الَكلماِت 
امُلستعملِة يف امَلنشوِر، رغَم أّن 
َصاحَب امَلنشوِر باحٌث جامعيٌّ 
يف األنثروبولوجيا، لم َينتِبه 
الَقائُم على َصفحِة امُلديريِة 
يف ُمشاركِته املنشوَر إلى أْن 

يتَفادى نقَل كلماٍت هي َمثاُر 
َتساؤالٍت لدى بعِض الُقّراء 

امُلتابعنَي لَصفحِتنا وَفتَح املجاَل 
لّتأويالِت ..«؛ إال أّن ُخطَوَة هذِه 
إّنا جاَءت بعَد َتهديداِت وزيرِة 
هديداُت التي  الّثقافِة، وهي التَّ

َبقَيت إلى غايِة كتاَبِة هذه 
األسُطر صّماًء ُمقارنًة بَحاِدثة 
ي  ُمديِر الّثقافِة باملسيلة، الذِّ

كتَب َمنشوًرا يف َصفحِته 
الّشخصيِة، ُأديَن بَسبِبه.

فرقِة       إّن ُمحاوالِت زرِع التَّ
نَي عبر َبثِّ بعِض  بني اجَلزائريِّ
ي  اإليحاءاِت الُعنصرّيِة، والتِّ

تأِتي عن قصٍد أو ُدوَنه،  َينَبِغي 
أن ُتصدَّ أبواُبها بقوِة الَقانوِن؛ 

َقانوٌن ال َيستثِني أحًدا.

بلسان تويقر عبد العزيز
الثاني على  لليوم  بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع  واصل عدد اإلصابات اجلديدة 

التوالي، حسبما أفادت به وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األربعاء.
 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، 
عن تسجيل 551 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 33055 شخصا. وحسب 
املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 13 هالكا بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد 

الوفيات إلى 1261 حالة.
خالد دحماني 

بيَن التَّطاُول 
والتَّحـاُمـل! 

 
على خلفية أزمة عطش حادة

ُمدير الموارِد الماِئّية: والَيـُة ُمدير الموارِد الماِئّية: والَيـُة 
نٍة َمائًيا نٍة َمائًياِسيدي بلعّباس َغير ُمؤمَّ ِسيدي بلعّباس َغير ُمؤمَّ

 كشف مدير املوارد املائية ووحدة اجلزائرية للمياه خالل ندوة صحفية، أمس، عن حقيقة األزمة التي تعيشها 
والية سيدي بلعباس يف شق املورد املائي، مؤكد أن الوالية غير مؤمنة من هذه الناحية.  الندوة الصحفية جاءت 
عقب موجهة االستياء والغضب الكبيرين اللذين طاال املؤسستني بعد فضيحة انعدام تزويد الساكنة باملياه خالل 
أيام عيد األضحى املبارك، يف ظل انعدام إستراتيجية واضحة ووازنة الحتواء هذا النقص الذي تعيشه الوالية منذ 
بات سيناريو جفاف  إذ  املناسبات،  الوضع خاصة يف  تسيير  املؤسستني يف  لدى  كبير  سنني، حيث سجل عجز 

احلنفيات مشهدا معتادا عليه محليا.
 وأرجع مدير وحدة اجلزائرية للمياه حقيقة التذبذبات الواقعة يف عملية التوزيع وصعوبة األمر لعدة عوامل، 
خاصة يف فصل الصيف حيث يكثر الطلب على هذه املادة احليوية بصفة كبيرة وما يقابلها من نقص فادح يف سعة 
اخلزانات املزودة للوالية، والتي تقدر سعتها بـ 40 ألف متر مكعب وهي سعة ضئيلة وغير كافية لتلبية حاجة سكان  
الواليةكافًة، يف حني تقدر احتياجات الساكنة احمللية مبا يفوق 70 ألف متر مكعب وهذا الفرق الكبير بني العرض 

والطلب خلق وضعية غير متوازنة ما أدى إلى بروز هذه األزمة.
وحاول املسؤوالن من خالل تدخالتهما تقدمي مجموعة من املعطيات واألسباب والتي ربطها بعضهم بسلوكيات 

املواطنني يف استعمال هذه املادة التي ال تساعد يف احتواء هذه األزمة.
ويف سياق متصل، أكد مسؤول املوارد املائية احمللي أن املنطقة الشمالية من الوالية تعد األكثر تضررا من غيرها، 
الحتوائها على نسبة عالية من الكثافة السكانية املقدرة بنحو 400 ألف نسمة، أميا نسبته 60 باملائة من إجمالي 

سكان الوالية، ما جعلها أكثر عرضة للضرر يف ظل غياب وتوقف املشاريع الرامية إلى حتسني اخلدمات.
  أ. حواش

فيما هلك 12 مريضا خالل الـ 24 ساعة األخيرة

 الَجزائــُر تحِصــي  الَجزائــُر تحِصــي 551551 إصابـة جِديــدًة بُكورونــا  إصابـة جِديــدًة بُكورونــا 

جّراد يَترأُس اجِتماًعا ِوزارّيا لَبحِث 
ُسبل َتعويِض الُمتضّرريَن من الَحرائِق

 
األول،  الوزير  ترأس 
يوم  جراد،  العزيز  عبد 
وزارًيا  اجتماًعا  أمس، 
كيفيات  لدراسة  مشتركا 
من  املتضررين  تعويض 
حرائق الغابات، حسب ما 
كشفته الوزارة األولى عبر 
على  الرسمية  صفحتها 
موقع التواصل االجتماعي 

فايسبوك.
هذا، وحتولت احلرائق 

إلى موضوع طاٍغ خالل كل صائفة، حيث تعمد مافيا الفحم إلى إلهاب 
النيران يف الثروة الغابية، بخاصة باقتراب عيد األضحى حيث تنتعش 
مافيا  أبعد من  إلى  امتدت  التجارة، وإن كانت أصابع االتهام قد  هذه 
الفحم، ما دفع املعنيني إلى مطالبة السلطات بضرورة التحقيق يف امللف.
ق.و

مديرية الثقافة لبجاية َتعتِذر وُتقّر باخلطأ:

لـــــم َنقصــْد اإلســــــاءَة 
إلـــى ُعقبــة بــن َنــافـــع! 

 سحبت مديرية الثقافة لوالية بجاية منشور ا أتاحته فيما سبق على الصفحة الرسمية للمديرية،  يخص 
عادة مسح الوجه بجلد أضحية العيد على مستوى بعض املناطق؛ واعتبر مسيئا للقائد عقبة بن نافع. هذا، 
وقّدمت املديرية اعتذارها عن بعض املصطلحات التي تضمنها املنشور محّل السحب واالعتذار، وذلك عقب 
ردود الفعل الواسعة التي جاءت رفضا للطريقة التي عولج بها املوضوع ؛ األمر الذي دفع وزيرة الثقافة إلى 

التدخل،  إذ أمرت بسحب املنشور ومعاقبة املتسبب فيه.
وقال املنشور التوضيحي الذي أتاحته املديرية إن املسؤول على الصفحة شارك منشورا لباحث جامعي، 
يعنى بفّك شفرات بعٍض من املوروث الّشعبي الوطني املتوارث عبر قرون، كطقوس مرتبطة بالثقافة املشتركة 
بني كثير من مناطق البالد، حيث نقل من خالله بعض الروايات الّشعبية عن منابع هذه الظاهرة مستشهدا 
قائدين  بني  يروي خصومة شخصية جرت  الذي  بن خلدون،  الرحمان  عبد  الكبير  للمؤّرخ  تاريخي  بنص 
عظيمني تفتخر بهما اجلزائر وكل منطقة شمال إفريقيا، وهما الفاحت عقبة بن نافع الفهري واألمير أكسيل اّلذي 
تثبت كّل الوقائع الّتاريخية أنه أسلم على يد أبي املهاجر دينار، هذه اخلصومة املؤّولة تأويال سياسيا بني قائدين 
من الّديانة نفسها، وليس مقاومة من أكسيل جليوش الفتح اإلسالمي كما يزعم بعض املتأّخرين من املؤّرخني.

وأوضحت املديرية أن اخلصومات ممكنة احلدوث حتى بني القادة املسلمني، بدليل التلميح القرآني يف 
ئَِفَتاِن ِمَن ٱمْلُْؤِمِننَي ٱقَْتَتُلواْ َفَأْصِلُحواْ َبيَْنُهَما( )احلجرات 09(. كالم العزيز اجلليل : )َوإِن َطآ

وقد نوهت املديرية إلى أن املنشور الذي شاركته يف صفحتها ال يقصد إهانة رمز من رموز تاريخنا وهويتنا، 
مشيرة إلى أن اجلهود تنصّب على التأسيس لتاريخ توافقي يستوعب كّل أبناء األمة اجلزائرية الواحدة املوّحدة 
ورموزها، ويف إطار الثوابت الوطنية املدسترة التي يّتفق عليها كل اجلزائريني )اإلسالم- العربية - األمازيغية 

.)
أن  من  بالّرغم  املنشور  املستعملة يف  الكلمات  مراعاة حساسيات  ينبغي  كان  بأنه  املديرية  اعترفت  كما 
االنتباه  املديرية مسؤولية عدم  القائم على صفحة  األنثروبولوجيا، محملة  لباحث جامعي يف  يعود  املنشور 
لطبيعة وحساسية بعض املصطلحات، قائلة: » وجب عليه أن يتفادى نقل كلمات َمثار تساؤالت لدى بعض 

القراء املتابعني لصفحتنا وفتح املجال لتأويالت لم يقصدها القائم على الصفحة«.

ق.و

                     برج  بـــوعــريــريــج  فـي : 2020/08/04
  الى السيـد / رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 

ممثلو الجمعيات و المجتمع المدني
 لـواليــة  بــرج  بــوعــريـريـــــج

 شـكـر و عـرفـان

 سيــدي الرئــــيس ؛ تجسيدا للمرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث 
علمنا  الى  انتهى  بعدما  و  الوالئيين  مندوبيها  و  للجمهورية  وسيطا 
تعيين مندوب وال ية برج بو عريريج المتمثل في شخص السيد االمام 

االستاذ الداعية الشيخ عمـــــارة فــــريــــد . 
و من منطلق بناء جزائر جديدة فإننا نعبر عن ارتياحنا المطلق لهذا 
التعيين و نبارك االختيار و هذا لما يتسم به الشيخ من اخالق فاضلة 
و ما قدمه من خدمات معتبرة للجزائر عامة و سكان والية برج بو 
عريريج خاصة من خالل نشاطاته التوعية و االنسانية الرسمية منها 

و التطوعية .
الجليلة  مهامكم  في  بالتوفيق  لكم  تمنياتنا   ، الرئيـــس  سيــــدي 
و  الشهداء  بها  حلم  جديدة  جزائر  لبناء  الصالحة  البطانة  رزقكم  و 

المجاهدين . 

تحيا الجزائر
المجد و الخلود لشهدائنا األبرار

AKHBAR EL WATANE  06-08-2020



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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