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08
عني صالح

الّرماُل تحاصُر الُقـرى 
كـــاُن  واألحيـاء والسُّ
لطـات! يستغيثـون السُّ

05
تبسة

ُسّكان َحـّي »الرموط« 
َيغِلُقون الطريق بسبب 

شــــّح الميــــاه!
06

غليزان
َعملّيـُة َتوليـد َناجحــٌة 
لسّيدة ُمصابة بُكوروَنا! 

02
إّنها خّلفت هجمة  قال 

شرسة ضد الوزارة  

آيت علـي: القوانين 
الجديدة غير قابلة 

للتغييـــــــر
أكد وزير الصناعة، فرحات آيت 
علي، أن اجتماع الثالثية املقبل 

سيكون لقاء شفافا بني احلكومة 
والشركاء االجتماعيني، مؤكدا 
أن احلكومة ستقدم للمتعاملني 

اإلقتصاديني الرؤية اجلديدة التي 
سيقوم عليها االقتصاد الوطني 

وفقا للمعايير الدولية، باملقابل أكد 
أن النصوص والقوانني اجلديدة 
غير قابلة للتغيير ألنه تصب يف 

مصلحة االقتصاد الوطني.

»التَّسَمــار«. . َموروٌث َثقاِفّي َتتَوارثه األجياُل بَتمنراست
 »الّتسَمار« أو عملية توزيع الّلحم بالّتساوي يف الوليمة أو »الضيافة« عادة توارثتها األجيال بتمنراست؛ هو موروث ُيكّرس واجب الضيافة بإطعام 

الطعام )خاصة طبق الكسكسي والكسرة(. وقد شاع هذا التقليد لدى بعض املجتمعات اجلنوبية خاصة بتمنراست )أهقار( وعني صالح )تديكلت(.

ساِوي09 حُم يف »الَوِليَمة« بالتَّ َشرُطُه أن ُيوّزَع اللَّ

ي ُتعّد األوَلى حُلكوَمِة جّراد االجِتماُع احَلاِدي والِعُشروَن للُثالِثّيِة التِّ

َتتمســــك  الثالثيـــُة  مرابــــط:   
املستقلــِة الَنقابــات  بإقصـــاِء 

البيروقَراطّيِة! »ُبعُبِع«  على  بالَقضاء  َمرهوٌن  االقتَصادُي  اإلنعاُش  خالَفة:  َبن 
03

َهل َسيُكون الهيدُروجيـُن نفَط 
مـــا بعــد كورونــــا؟!

استخدام املاء كوقود ال ينضب كان حلما قدميا، 
راود اإلنسان ومتوقع يف خياله كفكرة ممتدة 

يف الزمن..؛ للتذكير، فإن أول سيارة كانت تعمل 
مبحرك االحتراق الداخلي، يف النموذج الذي 

صّممه »فرانسوا إسحاق دى ريڤاز« يف 1802 كانت 
تعمل بالهيدروحني. . لكن، اكتشاف النفط بعد 

ذلك أزاح الهيدروجني من خارطة االستخدام 
الطاقوي العاملي الواسع. .؛ الّيوم، يتهّيأ الهيدروجني للثأر وإزاحة النفط 
من على عرش الطاقة دون رجعة، مستعينا بدعم الغاز الطبيعي. . إّنه 

»حلف الغاز« ضد السوائل. لكن، يف مشهد »غرائبي« حيث املادة األساسية 
لتحضير الهيدروجني هي سائل احلياة، إنه املاء..!

 د. بوزيــان مهمـــاه 	أقــــالم15

الَقراراِت  َتنِفيُذ  َينبِغي  ْمزَياِني: 
ـــــــا! َميدانّيً واالقِتراحـــــاِت 

َتحريـــك االقتَصـاد..َتحريـــك االقتَصـاد..
 َرغبـة مكُبوَحـة! َرغبـة مكُبوَحـة!

َكاملٍة اقِتصادّيٍة  َدورِة  ُبغيَة َتقيِق  اإلَداراِت  َينبِغي َتريُر  َنغـــــــزة:    

صورة من األرشيف



02
أخباز السياسة
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خالد دحماني
كما ُخصص االجتماع ذاته، وفًقا ملا أفادت 
اخلاصة  التحضيرات  لدراسة  األولى،  الوزارة  به 

بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم املتوسط.
أوصى  األولى،  الوزارة  بيان  وحسب 
على  املتدخلني  مختلف  بإشراك  االجتماع 
املباشرة  واملشاركة  واحمللي،  املركزي  املستويني 
وخصوًصا  اجلمعوية  واحلركة  املدني  للمجتمع 
التالميذ  أولياء  وجمعيات  الطالبية  املمثليات 
املثلى  الظروف  لضمان  االجتماعيني،  والشركاء 
وسير   ،2021/2020 الدراسي  الدخول  لنجاح 

االمتحانات.
وقد استمع املجلس إلى عروض قدمها كل 
وزير  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  من 
املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزير  الوطنية،  التربية 
املقبل. كما  بالدخول  اخلاصة  التحضيرات  حول 
التربية  وزير  قدمه  عرض  إلى  احلضور  استمع 
بامتحاني  اخلاصة  التحضيرات  حول  الوطنية 

البكالوريا وشهادة التعليم املتوسط.

وسجل املجلس تقدًما معتبًرا جًدا للترتيبات 
للدخول  األمثل  الظروف  توفير  أجل  من  املتخذة 
املهني،  التكوين  قطاع  ويف  واجلامعي  املدرسي 
بحسب نص البيان، وكذا التدابير احملددة بعنوان 
النظام الوطني لتنظيم امتحاني البكالوريا وشهادة 

التعليم املتوسط مبختلف جوانبها.
البروتوكوالت  مختلف  املجلس  واستعرض 
الصحية  السلطة  قبل  من  املعتمدة  الصحية 
املختصة والتي تشمل مجمل التدابير املتخذة يف 

إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، كوفيد 19.

خالل اجتماع لدارسة الدخول املدرسي واجلامعي والتكوين املهني

جــراد يدعــو لمساهمـة الشركـاء 
فــي إنجـاح الدخــول االجتماعـي

 ترأس الوزير األول، عبد العزيز جراد، السبت، اجتماًعا وزاريا مشتركًا لدراسة الدخول 
املدرسي واجلامعي والتكوين املهني.

علي،  آيت  فرحات  الصناعة،  وزير  أكد 
شفافا  لقاء  سيكون  املقبل  الثالثية  اجتماع  أن 
أن  مؤكدا  االجتماعيني،  والشركاء  احلكومة  بني 
الرؤية  اإلقتصاديني  للمتعاملني  ستقدم  احلكومة 
اجلديدة التي سيقوم عليها االقتصاد الوطني وفقا 

للمعايير الدولية. 
يف  علي،  آيت  فرحات  الوزير  وأردف 
تصريحات لإلذاعة الوطنية يوم أمس األحد، أنه 
على هامش اجتماع الثالثية، سيتم حتديد حقوق 
وواجبات احلكومة واملتعاملني االقتصاديني، مبرزا 
لن  اجلديدة  والتشريعية  التنظيمية  النصوص  أن  

تكون قابلة للتغيير ألنها ال تخدم مصالح أطراف 
معينة بل تخدم االقتصاد الوطني بطريقة شفافة 
وواضحة، كما أن قانون االستثمار املقبل سيحدد 
أما  املخولة،  اجلهات  صالحيات  وحدود  مهام 
فيما يخص التحفيزات اجلمركية، فستقاس على 
بها  يأتي  التي  احلقيقية  املضافة  القيمة  أساس 

مشروع االستثمار. 
كما أشار ذات املتحدث، أن إنشاء الديوان 
السياسة  ضمن  يندرج  الصناعي  للعقار  الوطني 
العديدة  الهيئات  وسيجمع  لالستثمار  العامة 
يف  تضارب  دون  العقار  تسيير  يف  واملتخصصة 

الصالحيات. 
فقد  السيارات،  تصنيع  مبلف  وبخصوص 
اجلديد  املركبات  تصنيع  شروط  دفتر  أن  أكد 
يف  حقيقية  ميكانيكية  صناعة  معالم  سيحدد 

كبيرين  مصنعني  هناك  أنه  إلى  مشيرا  اجلزائر، 
يف  االستثمار  يف  رغبتهم  أبدوا  وأوروبا  آسيا  من 
مجال تصنيع السيارات، مشددا على عدم التنازل 
العودة  أن سبب  إلى  منوها  احملددة،  الشروط  عن 
الستيراد السيارات من أجل متوين السوق، يأتي 
يف  للسيارات  حقيقية  صناعة  خلق  انتظار  يف 

اجلزائر. 
ويف ختام حديثه، أكد آيت علي أنه هناك 
القوانني  تغيير  نتيجة  الوزارة،  ضد  هجمات  
والقذف من  التشكيك  والنصوص، وصلت حد 
حتويل  على  تعمل  سابق  وقت  يف  كانت  أطراف 

أموال عمومية مبليارات الدوالرات. 
صفية نسناس 

شدد الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، 
لزيادة  اجلهود  مضاعفة  على ضرورة  توفيق حكار 
اإلنتاج للحفاظ على األمن الطاقوي للجزائر وعلى 

مداخيلها من العملة الصعبة. 
عقب  صحفية  تصريحات  يف  حكار  وقال 
من  بأنه  األغواط،  لوالية  وتفقد  عمل  زيارة 

واجب اجلميع السهر على مضاعفة اجلهود وجتديد 
االحتياطات الوطنية من النفط والغاز، ملحا على 
ضرورة ترشيد النفقات يف ظل الوضع االقتصادي 
الراهن املتسم بتراجع أسعار الطاقة على املستوى 

العاملي. 
الصيانة  أن  الوزير  أضاف  آخر،  سياق  ويف 
الدورية والكلية تلعب دورا هاما يف جميع أنشطتنا 
على  وبالتالي  العتاد  صحة  على  حفاًظا  وهذا 
من  والتقليل  ملنشآتنا  األمثل  النشاط  صيرورة 
بالعملة  منها  تعلق  ما  خاصة  الصيانة  تكاليف 

يف  البشري  العامل  أهمية  على  مؤكدا  الصعبة، 
بالكفاءات  االهتمام  على  وحث  النشاط  هذا 

وحتضيرها من خالل التكوين املتواصل. 
كما أكد على ضرورة مضاعفة اجلهود لزيادة 
للجزائر  الطاقوي  األمن  على  للحفاظ  اإلنتاج 
وكذا  الصعبة،  العملة  من  مداخيلها  وعلى 
أهمية العامل البشري يف هذا النشاط وحث على 
االهتمام بالكفاءات وحتضيرها من خالل التكوين 

املتواصل. 
صفية نسناس 

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  فّوض   
تبون، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، لرئاسة 
دورته  يف  للقضاء  األعلى  املجلس  اجتماع 

العادية 2020 اليوم االثنني. 
أن  أمس،  العدل،  وزارة  بيان  وأفاد 

بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ األختام 
نائب رئيس املجلس األعلى للقضاء سيترأس 
األعلى  املجلس  اجتماع  االثنني،  اليوم 
وذلك   2020 العادية  دورته  يف  للقضاء 
رئيس  اجلمهورية،  رئيس  من  بتفويض 

من  ابتداء  وذلك  للقضاء،  األعلى  املجلس 

الساعة التاسعة صباحا، مبقر احملكمة العليا. 

 صفية نسناس 

قال إنها خّلفت هجمة شرسة ضد الوزارة  
آيت علــي: القوانيــن الجديـدة 

غير قابــلة للتغييـــر

إلى جانب ترشيد النفقات
حكــار: يجـب مضاعفـة الجهـود 
لتجديــد االحتيـاطات النفطيــة

يف دورته العادية للسنة احلالية 
تبون يفوض زغماتي لرئاسة اجتماع المجلس األعلى للقضاء  

فيما تعلق بالتعليم العالي واالنتقال الطاقوي 
شيتـــور وبــن زيــان يبحثــان 

آفــــاق التعــــــاون
قّدم شمس الدين شيتور، وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، عرضا لوزير التعليم العالي 
يشرف  التي  الوزارة  قطاع  فتحها  التي  الكبرى  الورشات  عن  فيه  زيان، حتدث  بن  العلمي  والبحث 
عليها، وعن املشاريع والبرامج واإلستراتيجية التي ستنتهجها الوزارة لبلوغ األهداف املسطرة، وحتقيق 
سياسة الطاقات املتجددة املخطط لها يف حدود آفاق 2035، واالرتقاء بقطاع الطاقة الشمسية، وإجناز 
مشاريع الطاقة الشمسية ورفع قدرة االستهالك إلى مستويات عالية وفق املعايير العاملية يف هذا النوع 

من الطاقة البديلة. 
كما حتدث الوزيران خالل اجتماعهما يوم أمس األحد، عن اآلمال املنتظرة من هذا القطاع يف 
وتنويع االقتصاد، وجتاوز االعتماد على  والتصنيع  الطاقوي  املساهمة يف االقتصاد  الثروات ويف  خلق 
احملروقات، وتوفير مناصب شغل وعمل، وامتصاص البطالة يف وسط حملة الشهادات اجلامعية من 
خالل تأسيس مؤسسات ناشئة، وخلق فرص عمل، وكذا عن إمكانيات التعاون ما بني وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي ووزارة االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة. 
وقد أبدى وزير التعليم العالي استعداده للتعاون املطلق والشراكة، نظرا ملا يزخر به القطاع من 
كفاءات وخبرات يف مجال الطاقات املتجددة، وخصوصا يف مركز تطوير الطاقات املتجددة، ويف مجال 
االتصال من أجل شرح النموذج الطاقوي اجلديد، والتوجهات والسياسات واملشاريع اجلديدة املزمع 

تنفيذها يف مجال االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة. 
البحث  وتطوير  التشاور،  لقاءات  وتكثيف  املشترك،  العمل  مواصلة  على  الطرفان  اتفق  كما 
التكنولوجي والتطبيقي يف هذا املجال احليوي لتحقيق التنمية املستدامة وولوج عالم احلداثة والتطور. 
صفية نسناس 

ترتكز حول بناء اقتصاد وطني جديد
تجمــع الناشطيـن الرقمييـن 

يقـدم مقترحاته الجتماع الثالثـية  
مجموعة  على  حتتوي  وثيقة  بإرسال  قام  أنه  الرقميات،  يف  للناشطني  اجلزائري  التجمع  أفاد 
مقترحات للمساهمة يف إثراء النقاش حول التحديات الكبرى لتنمية االقتصاد الوطني، وذلك خالل 
18 و19 أوت  يومي  املزمع عقدها  املتعلقة بخطة اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي  الثالثية  اجتماع 

اجلاري. 
الثالثية واملتمثلة يف  أنه يتفق كليا مع أهداف  التجمع اجلزائري يوم أمس األحد،  وأشار بيان 
تعزيز اخلطة الوطنية لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي، وكذا بناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع 
أن  الوطنية، كما أشار  للموارد  الرشيدة  الطاقوي واإلدارة  والتحول  املعرفة  اقتصاد  النمو وكذا  مصادر 
وترقية  املعنية وذلك بهدف حتفيز  قالبة لإلثراء من قبل جميع األطراف  التجمع اجلزائري  توصيات 

النقاش الدائر حول مساهمة الرقمنة يف تنمية االقتصاد الوطني. 
وتتمثل مقترحات التجمع اجلزائري حول دور الرقمنة يف تطوير االقتصاد الوطني، وكذا إنشاء 
بيئة مواتية لرقمنة جميع القطاعات واألنشطة، وال سيما إنشاء منصات رقمية لـلخدمات العمومية، 

واحلوكمة اإللكترونية. 
وجتدر اإلشارة، إلبى أن الـتجمع اجلزائري للناشطني يف الرقميات GAAN هو مجموعة من 

الشركات اجلزائرية الناشطة يف املجال الرقمي. 
ص.ن.

مجلس قضاء بومرداس
تأجيــل محاكمــة هامــل إلــــى 

13 سبتمبــــــر
 قرر، أمس، مجلس قضاء بومرداس، تأجيل قضية املدير العام األسبق لألمن الوطني عبد الغني 

هامل، لتاريخ الـ13 من شهر سبتمبر. 
وتتعلق القضية محل التأجيل بتحويل العقار الفالحي بوالية تيبازة، الذي تورط فيه املدير العام 
القادر قاضي والوالي السابق لوالية تيبازة مصطفى  السابق لألمن الوطني وجنله والوزير السابق عبد 
لدى  اجلمهورية  ووكيل  الدفاع  هيئة  استئناف  بعد  وهذا  واإلطارات  املسؤولني  من  وعدد  العياضي 

احملكمة االبتدائية لبومرداس.
وقد مت إدانة اللواء السابق من طرف محكمة اجلنح لبومرداس، يف القضية املستأنف فيها، بـ12 
سنة سجًنا نافًذا، وكذا عبد القادر قاضي والعياضي بـ10 سنوات سجًنا نافًذا لكل واحد منهما، 
السابق  املالية  ووزير  نافًذا  سجًنا  سنوات  بـ3  الوطني  لألمن  السابق  العام  املدير  ابن  هامل  وشفيق 
حاجي بابا عمي بـ4 سنوات سجًنا مع وقف التنفيذ، ورئيس أمن تيبازة السابق جاي جاي سليم 

بـ3 سنوات سجنا نافذا.
وسلطت احملكمة ذاتها عقوبة 5 سنوات سجًنا نافًذا يف حق مدير أمالك الدولة السابق لنتيبازة 
بوعمرارين علي، وسنتني سجًنا نافًذا يف حق حدو عبد الرزاق املدير السابق ملديرية املناجم والصناعة 
بنفس الوالية وبوعمامة محمد احملافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الوالية وسنة سجنا نافذا ضد 

زراد عبد احلكيم كمستثمر خاص.
فيما برأت احملكمة املدير العام احلالي ألمالك الدولة خزناجي جمال من التهم املنسوبة إليه يف 

القضية.
خالد دحماني

الرئيــس تبــون يستقبــل 
السفيــر األمريكــي بالجزائـــر

جون  األمريكية  املتحدة  الواليات  سفير  أمس،  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  استقبل 
ديروشيه الذي أدى له زيارة وداع اثر انتهاء مهامه يف اجلزائر.

وحضر اللقاء الذي جرى مبقر رئاسة اجلمهورية مدير ديوان الرئاسة نور الدين بغداد دايج.



عّمـــــار قــــردود
محاور  من  بعًضا  احلكومة  حددت  وقد 
لقاء  أن  إلى  اإلشارة  متت  حيث  اللقاء،  هذا 
احلكومة  ممثلي  جانب  إلى  الذي سيضم  الثالثية 
القطاعات  ووزراء  جراد  العزيز  عبد  األول  كالوزير 
الـمكلفني  احلكومة  أعضاء  االقتصادية 
والـمتعاملني  االقتصادي،  واإلنعاش  بالتنمية 
الـمالية،  والـمؤسسات  والبنوك  االقتصاديني، 
الـمنظمات  خالل  من  االجتماعيني،  والشركاء 
النقابية للعمال وأرباب العمل، وسيدرس اعتماد 
املخطط الوطني لإلنعاش االجتماعي واالقتصادي 
و الذي يتضمن  بناء اقتصاد وطني جديد مدعوًما 
بتنويع مصادر النمو، واقتصاد الـمعرفة، واالنتقال 

الطاقوي والتسيير العقالني للثروات الوطنية.
بإصالح  مراًرا  تعهد  قد  تبون  الرئيس  وكان 
تطوير  خالل  من  النفط  على  املعتمد  االقتصاد 
الطاقة،  قطاع  بخالف  األخرى،  القطاعات 

والبحث عن مصادر متويل جديدة.

وأجبر انخفاض آخر يف عائدات النفط والغاز 
على خفض  »كوفيد19-«احلكومة  خالل جائحة 
اإلنفاق العام وتأجيل مشروعات استثمارية كانت 

مبرمجة يف قطاعات مبا يف ذلك قطاع الطاقة.
دفاتر  إعداد  الوزارية،  القطاعات  وباشرت 
يخّص  املاضي،  جويلية   22 تاريخ  قبل  شروط 
قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، 
إنتاج قطاع الغيار، استيراد السيارات، شريطة أن 

يتم إقامة شبكة للخدمة ما بعد البيع.
املتعلقة  األمور  كل  حتضير  احلكومة  وبدأت 
نهاية  منذ  ينعقد  لم  الذي  الثالثية  باجتماع 

ديسمبر 2017.

تأجيل لقاء الثالثية بــ48 ساعة 

الثالثية  لقاء  تنظيم  احلكومة  وقررت  هذا 
أرباب  ومنظمات  النقابية  املركزية  وبني  بينها 
مؤخرة  القادمني  واألربعاء  الثالثاء  يومي  العمل 

املوعد بــ48 ساعة بعد أن كان يومي أمس األحد 
واليوم االثنني.

خارطة اإلنعاش االقتصادي تتضمن 
37 بنًدا يف عدة قطاعات

خارطة  أن   ، الوزراء  ملجلس  بيان  يف  وجاء 
عدة  يف  بنًدا   37 تتضمن  االقتصادي  اإلنعاش 
واملالية  والفالحة  الطاقة  غرار  على  قطاعات، 
بعمليات  البدء  البنود،  أبرز  والصناعة.ومن 
املستغلة  غير  لالحتياطات  واستكشاف  تنقيب 
الطاقة، عن طريق دراسات دقيقة وموثقة يف  من 

اليابسة والبحر على حد سواء.
عمليات  كل  وقف  اخلطة،  تضمنت  كما 
الربع  حلول  قبل  املكررة  واملواد  الوقود  استيراد 
األول 2021، كإحدى أدوات تعزيز اإلنتاج احمللي 

وخفض نسب خروج النقد األجنبي.
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ي ُتعّد األوَلى حُلكوَمِة جّراد االجِتماُع احَلاِدي والِعُشروَن للُثالِثّيِة التِّ

االقِتصـــاُد بيــن َفّكـــّي 
االنِكمـــاِش واإلنَعـــاِش!

أرباب  كونفدرالية  رئيسة  نوهت 
العمل، سعيدة نغزة ،يف تصريح لـــ«أخبار 
الوطن« بقرار رئيس اجلمهورية إطالق مخطط 
لإلنعاش االقتصاد، قائلة أنه سيكون فرصة 
الوطني  االقتصاد  إقالع  لتحقيق  مواتية 
الزمه  الذي  الريعي  طابعه  عنه  وإسقاط 
منذ اإلستقالل، و ثمنت حرص الرئيس تبون املستمر على التكفل بالفئات 
ملواجهة  وتدابير  إجراءات  لعدة  واتخاذه  »كوفيد19-«  جائحة  من  املتضررة 
اآلثار السلبية لهذا الوباء على االقتصاد الوطني، بهدف احلفاظ على مناصب 

الشغل وصون املؤسسات الوطنية«.
وأشارت نغزة بأن لقاء الثالثية هذا الثالثاء على قدر كبير من األهمية 
وسيناقش وضعية املؤسسات االقتصادية خاصة الصغيرة منها لضمان عودتها 

بعد انحسار الوباء.

املرتقب  اللقاء  يف  سنطرح  العمل،  كأرباب  »ونحن  نغزة:  وأفادت 
نغزة  وتوقعت  امليدان«،  يف  االقتصادي  اإلنعاش  مخطط  جتسيد  صعوبات 
صعوبة تطبيق الرفع من األجر القاعدي إلى 20 ألف بدل 18 ألف دينار وأيضا 
إلغاء الضريبة على الدخل اإلجمالي بالنسبة لألجور التي تقل أو تساوي 30 
ألف دينار خاصة وأن رئيس اجلمهورية، أكد أن بداية تطبيق ذلك سيكون 
مع الفاحت من شهر جوان املاضي لكنه لم يحدث بسبب الوضعية التي نتجت 
عن أزمة كورونا، وتضرر ما يقارب 80 باملائة من املؤسسات اخلاصة واحتمال 

تأجيل تطبيق هذا اإلجراء ميدانًيا«.
العمل  أرباب  ومنظمات  الثالثية بني احلكومة  »انعقاد  أن  نغزة  وتعتقد 
تضمن  التي  اإلجراءات  من  حزمة  على  االتفاق  خالله  سيتم  والنقابات، 
استمرار املؤسسات االقتصادية يف نشاطها وتخفيف العبء عليها ورمبا تأجيل 

بعض القرارات العتبارات موضوعية«.                         ع.ق

اخلاص  واملبعوث  األسبق  املالية  وزير  أكد 
بن  الرحمان  عبد  حالًيا،  اإلفريقي  لالحتاد 
لقاء  أن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف  خالفة، 
ومختلف  احلكومة  بني  الثالثاء  هذا  الثالثية 
سيكون  واالقتصاديني  االجتماعيني  الشركاء 
خطة  تطبيق  يف  الفعلي  االنطالق  نقطة  مبثابة 
اإلنعاش االقتصادي التي أقرها رئيس اجلمهورية 
وجتسيدها على أرض الواقع »، مشيًرا بأن »فرصة 

البالد يف حتقيق اإلقالع االقتصادي ال تزال ممكنة 
شرط توفر اإلرادة السياسية، ومبا أن هذه األخيرة 
من  بالرغم  سيتحرك،  حتًما  فاالقتصاد   متوفرة 
تخطيها  ميكن  التي  والفوارق  االختالفات  بعض 
وتغيير الذهنيات ألن املشكلة ليس يف القوانني و 

النصوص ولكن يف تطبيقها«، بحسبه.
اإلنعاش  خطة  تطبيق  أن  خالفة  بن  وأفاد 
دون  اجلميع  جهود  تظافر  تتطلب  االقتصادي 
إقصاء أو استثناء وضرورة اتخاذ إجراءات شجاعة 
وصارمة تكون يف مستوى التحديات من أجل ضّخ 
دماء جديدة يف االقتصاد الوطني وتنشيطه وحتقيق 

عافيته من آثار األزمة االقتصادية.
و أضاف بن خالفة بالقول: »مبا أن أي إنعاش 
اقتصادي هو يف حاجة إلى األموال فإن احلكومة 
املصريف، و هي  و  املالي  البداية باإلصالح  قررت 
عصرنة  خالل  من  سليمة،  و  مشروعة  خطوة 
إلى  اللجوء  و  رقمنته  و  واملصريف   املالي  القطاع 
اإلسالمي،  التمويل  أو  اإلسالمية  الصيرفة 
الدولة  أمالك  و  الضرائب  مثل  قطاعات  فرقمنة 
باعتبارها أساس أي  و اجلمارك  و مسح األراضي 
هناك  كانت  كلما  و  منه  بد  ال  أمر  هو  استثمار 
جاذبيته،  االقتصاد  حقق  اجلباية  يف  جاذبية 

استقطاب  البداية  يف  تريد  احلكومة  أن  و  خاصة 
أموال السوق املوازية و املقدرة بأزيد من 40 مليار 
فضاًل  الرسمية،  القنوات  و  البنوك  نحو  دوالر 
توطينها  و  اخلارج  يف  املوجودة  األموال  جلب  عن 
آليات  عبر  إال  يتحقق  لن  ذلك  اجلزائر.و  يف 
معينة،كضرورة فرض الفوترة يف جميع املعامالت 
،تفعيل الدفع اإللكتروني و اإلصالح الضريبي«.
اإلنعاش  خطة  حتقيق  آليات  وعن 
إعادة  من  بد  ال  إنه  خالفة  بن  قال  االقتصادي، 
بعث نشاط املؤسسات االقتصادية التي تعاني من 
صعوبات مالية ويف كيفية دمج االقتصاد املهيكل 

تنظيم  عن  فضاًل  املهيكل،  غير  االقتصاد  مع 
تخفيف  ضرورة  مع  املالية،  واملعامالت  األسواق 
االقتصادية  لألنشطة  املؤطرة  القانونية  اإلجراءات 
البيروقراطية  بعبع  على  والقضاء  واالستثمارات 

والفساد اإلداري.
القرارات  اتباع  ضرورة  إلى  خالفة  بن  ودعا 
فعال  تطبيق  بآليات  املقترحة  والتصورات  املتخذة 
على أرض الواقع من خالل رسكلة اإلطارات يف 
مختلف املجاالت، أو التركيز على املوارد البشرية 

القادرة على مواكبة األهداف املنشودة.
ع.ق

للعمال  العام  باالحتاد  القيادي  قال، 
تصريح  يف  مزياني،  جعفر  اجلزائريني، 
املقبل  الثالثاء  لقاء  إن  الوطن«  لــ«أخبار 
للثالثية سيرسم معالم اقتصادية جديدة جلزائر 
باجلانبني  املتعلق  التغيير  ويضبط  جديدة، 
لتعهدات  جتسيًدا  واالقتصادي  االجتماعي 
رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، وستكون 
والصناعات  املتجددة  والطاقات  الفالحة 
الوطني،  لالقتصاد  اجلديدة  القاطرة  التحويلية 

الذي ُيراد له اإلبتعاد عن الريع البترولي.
نقطة  سيكون  اللقاء  بأن  مزياني  وأضاف 
فاصلة نحو التغيير اجلذري وجتسيد إصالحات 
من  اجلزائر  سيمكن  أنه  كما  تبون،  الرئيس 
عن  جنم  الذي  االقتصادي  الركود  تخطي 
جائحة كوفيد19- وتهاوي أسعار النفط وحتقيق 
أن  إلى  مشيًرا  املنشود،  االقتصادي  اإلقالع 

الـمخطط  ضبط  على  سيعمل  املرتقب  اللقاء 
الوطني لإلنعاش االجتماعي االقتصادي وبناء 
اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو 
والتسيير  الطاقوي  واالنتقال  الـمعرفة  واقتصاد 

العقالني للثروات الوطنية.
النقابية  املركزية  استعداد  مزياني  وأكد 
البالد- يف  عمالية  نقابة  أكبر  -باعتبارها 
االقتصاد  حلماية  الرامية  املساعي  يف  لإلسهام 
كل  جهود  تظافر  خالل  من  ودعمها  الوطني 
ضرورة  على  مشدًدا  الشأن،  هذا  يف  األطراف 
وضع آليات بعيدة املدى ملواجهة آثار الوباء من 
جهة  من  االقتصادي  اإلنعاش  وحتقيق  جهة 
لالقتراحات  امليداني  التنفيذ  وضرورة  أخرى 

التي سيخرج بها اللقاء.

ع.ق

ملمارسي  الوطنية  النقابة  رئيس  كشف   
إلياس مرابط، عن  الدكتور  العمومية،  الصحة 
عدم استدعاء نقابتهم املستقلة حلضور اجتماع 

الثالثية، املقرر الثالثاء واألربعاء.
مقتضب  مرابط يف حوار  الدكتور  وأوضح 
العليا  السلطات  أّن  الوطن”،  “أخبار  مع 
للعمال  العام  اإلحتاد  تعتبر  تزال  ال  واحلكومة 
اجلزائري.  للعامل  الوحيد  املمثل  اجلزائريني 
كما أكد املتحدث ذاته، أّن نقابته وغيرها من 
النقابات املستقلة تعتبر معتمدة يف نظر القانون 
هذه  مثل  يف  للتهميش  تتعرض  لكنها  فقط 

االجتماعات.

أّن  آخر،  سياق  يف  الدكتور،  وكشف 
انضوت  نقابته  منها  عديدة  مستقلة  نقابات 
املستقلة،  النقابات  كونفدرالية  ُسمي  ما  حتت 
وأّن ملف اعتماد هذا التنظيم النقابي مت تسلُّمه 
 2018 نوفمبر  منذ  العمل  وزارة  مستوى  على 

و”حلد اآلن ال جديد”.
ويف األخير أعرب مرابط عن أسفه، لكون 
ال  املستقلة  النقابات  جُتاه  املسؤولني  تصرفات 
اإلافتاح  حول  تصريحاتهم  مستوى  إلى  ترقى 

وضمان احلقوق واحلريات واجلزائر اجلديدة.
خالد دحماني 

الدولي،  واملالي  االقتصادي  اخلبير  يرى 
لـــ«أخبار  تصريح  يف  سراي،  املالك  عبد 
يف  النجاح  بإمكانها  اجلزائر  أن  الوطن« 
التخلي  بشرط  االقتصادي  اإلنعاش  حتقيق 
مبثابة  كانت  التي  السابقة  املمارسات  عن 
التي  االقتصادية  للدورة  واملعرقل  »املفرمل« 
املالي  والفساد  البيروقراطية  بسبب  تكتمل  لم 
ومراجعة  املبادرات،  الذهنيات وإطالق  وتغيير 
مع  تكييفها  أو  احلالية  القانونية  النصوص 
االقتصادية  األزمة  من  للخروج  اجلديد  الواقع 

والصحية بأقل األضرار.
املنظومة  أهمية إصالح  وأكد سراي على 
األعمال  رجال  وحتفيز  واملصرفية  املالية 
ومحاربة  املؤسسات،  متويل  يف  إلسهامهم 
السوق السوداء التي متتص كتلة نقدية كبيرة، 
اقتصادية  بدائل  عن  البحث  إلى  باإلضافة 
عن  كبديل  الفالحة  قطاع  غرار  على  جديدة 
خارج  الصادرات  وتنويع  البترولي،  الريع 
كبيرة  أهمية  إعطاء  إلى  باإلضافة  احملروقات، 
املتجددة  والطاقات  التحويلية  للصناعات 

االقتصادي  اإلقالع  حتقيق  من  للتمكن 
احلقيقي واملنتظر.

بعض  واقعية  عدم  إلى  سراي  وأشار 
القرارات املتخذة من طرف احلكومة، و اعتبرها 
و  مستعجل  بشكل  جاءت  و  موضوعية  غير 
خطة  سميت  أنها  »طاملا  قال:  و  مدروس  غير 
مبنية  تكون  أن  بد  فال  االقتصادي  اإلنعاش 
أن  و  الطويل،  و  املتوسط  القصير،  املدى  على 
احلديث عن توفير حوالي 20 مليار دوالر نهاية 
إلى  و هو بحاجة  السنة اجلارية، سابق ألوانه 
إصالحات هيكلية عميقة، وحسابات مصرفية 
ستكون  كم  التنبؤ  ميكن  ال  بالتالي  و  دقيقة، 
مع  خاّصة  كورونا،  جلائحة  املالية  التكلفة 
املستشفيات  وأجهزة  استيراد معّدات  تضاعف 
عن  ناهيك  الصحي،  القطاع  ميزانية  وارتفاع 
واالقتصادية  االجتماعية  املالية  التعويضات 
التي أقرتها الدولة لصالح املواطنني و املؤسسات 

االقتصادية املتضررة.
ع.ق

تلتئم الثالثية مبكوناتها 
األساسية احلكومة 

وأرباب العمل واملركزية 
النقابية يضاف اليها 

ممثلي البنوك واملؤسسات 
املالية يومي الثالثاء  

واألربعاء، بجدول أعمال 
يرتكز بشكل رئيس على 

تبعات انتشار جائحة 
»كوفيد19-« على القطاع 

االقتصادي وشروط 
وآليات اعتماد خطة 
لإلنعاش االقتصادي.

رئيسة كونفدرالية أرباب العمل، سعيدة نغزة:

نتوقع صعوبة تطبيق رفع الحد األدنـى لألجـور

القيادي باالحتاد العام للعمال اجلزائريني، جعفر مزياني:

َينبِغـــي َتنِفيــُذ القــَراراِت 
واالقِتـــراحاِت َميدانــــيًّا!

اخلبير االقتصادي واملالي، عبد املالك سراي:  

الحديــث عـن توفيـر 20 مليـار 
دوالر نهايــة السنـة سابـق ألوانــه

القيادي بكونفدرالية النقابات املستقلة، إلياس مرابط:

الثالثية تتمسك بإقصاء النقابات المستقلة

وزير املالية األسبق، عبد الرحمان بن خالفة:

اإلنعاُش االقِتَصادُي َمرهوٌن بالَقضاِء على »ُبعُبِع« الِبيروقَراطّيِة!
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خديجة بن دالي
يتكبدون  املشروع  ضحايا  بذلك  ليبقى 
تواصل  ظل  يف  الشركة   تسيير  سوء  تبعات 
الضيق  الكراء و سكنات  معاناتهم مع مبالغ 
طيلة  حياتهم  ونغصت  كاهلهم  أرقت  التي 
عشر سنوات، حيث مت منح املشروع للمقاولة 
سنة 2010  ولم تتعد نسبة االجناز 40 باملائة 
قدمها  التي  االتهامات  ظل  يف  اآلن  حلد 
والتي  املنجزة  املقاولة  ضد  املكتتبني  بعض 

بيعها ملكتتبني آخرين  بإعادة  بقيامها  تقضي 
ما  خيالية  ومببالغ  ترقوية  سكنات  أنها  على 
القضية على  إحالة  البعض منهم  حتم على 

العدالة.
ويف بيان تلقت أخبار الوطن نسخة منه 
اإلشكال  حل  يف  بالتماطل  املكتتبون  ندد 
القائم، حيث دعت اجلمعية كافة املكتتبني 
حسبهم  وأنه  خصوصا  اجلهود  تكاثف  إلى 
يوجد من يريد ان يقطع شعرة معاوية ويدفع 

باملشروع إلى ما ال يحمد عقباه، حيث قرروا 
أمام  االثنني  اليوم  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
و  املعاناة  عن  منهم  تعبيرا  اجلزائر  والية  مقر 
املأساة التي يعيشونه.  وأضاف بيان اجلمعية 
الوصية  بالسلطات  استنجادا  تأتي  الوقفة  أن 
تسوية  أجل  من  اجلزائر  والية  والي  السيما 
أرق  الذي  الكابوس  وإنهاء  املشروع  وضعية 

املكتتبني طيلة  10 سنوات من االنتظار.

رشيد شويخ
الشط  حي  سكان  من  العشرات  وجتمع 
مستوى  على  للصباح  األولى  الساعات  ومنذ 
الطريق الوطني رقم 16 الذي يربط بني مدينتي 
أمام  الطريق  أغلقوا  حيث  وبسكرة،  الوادي 
من  وذلك  الصباح  ساعات  طيلة  املرور  حركة 
باملتاريس  مستواه   على  حواجز  وضع  خالل 
العجالت  النيران يف  أضرموا  كما  احلجارة.  و 
املطاطية ما شكل سحابة سوداء كبيرة غطت 
نددوا  الفتات  احملتجون  ورفع   . املنطقة  سماء 
فيها بانتشار بيع املخدرات واملهلوسات واخلمور 
يف حيهم، والتي تقوم بها عصابات باتت تهدد 
أمنهم وأخالق أبنائهم، هذا إضافة إلى إتخاذ 
التي تنشط فيها نساء  الدعارة  عديد شبكات 
مساكن  من  لعدد  الوالية  خارج  من  وفتيات 

احلي وكرا ملمارسة الرذيلة.

األمن  ومصالح  السلطات  احملتجون  ودعا 
إلى التدخل و الضرب بيد من حديد  هؤالء 
مستوى  وأن  ،خاصة  القانون  عن  اخلارجني 
مؤخرا  ارتفع  قد  املدنية  ويف  احلي  يف  اجلرائم 
بسبب انتشار باعة احملرمات و ناشري الفساد، 
احملتجني  حملاورة  األمن  مصالح  وتدخلت  هذا 

حيث مت إعادة فتح حركة املرور .
وعاصمتها حتديدا  الوادي  والية  أن  يذكر 
متواصلة  احتجاجات  أسابيع  ومنذ  تشهد 
املخدرات  بيع  عصابات  نشاط  تنامي  على 
واملهلوسات و اخلمور ومحترفات الدعارة آخرها 
كان قبل يومني فقط يف حي النزلة املتاخم حلي 
السلطات  من  الوادي  أهالي  ويأمل  الشط. 
مع  التسامح  وعدم  األمنية  دورياتهم  تكثيف 

املنحرفني واملنحرفات.

طالبوا الوالي  بتسوية وضعية املشروع

مكتتبـــو 563 مسكــن اجتماعـــي 
تساهمي بالسويدانية يحتجون اليوم

اشتكى مكتتبو 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية بالعاصمة من توقف ورشات املشروع 
يف ظل تواجد املكلفة باإلجناز بوحيرد حورية املمثلة القانونية لشركة الترقية العقارية 

املصطفى spimخارج التراب الوطني

محمد رضوان
 وأوضح بيان ملديرية احلماية املدنية، 
النشاطات  يخص  فيما  أنه   أمس، 
كورونا  فيروس  انتشار  من  بالوقاية  املتعلقة 
املدنية  احلماية  وحدات  قامت  كوفيد19- 
خالل نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني 
بـ 84 عملية حتسيسية عبر 15 والية ) 49 
بلدية( لفائدة املواطنني عبر كافة الواليات 
قواعد  احترام  بضرورة  وتذكرهم  حتثهم 
احلجر الصحي وكذا التباعد االجتماعي، 
تعقيم  عملية   92 بـ  القيام  إلى  باإلضافة 
منشآت  من  بلدية(،   54( والية   18 عبر 
املجمعات  وخاصة  عمومية  وهياكل 
السكنية والشوارع، أين خصصت املديرية 
العامة للحماية املدنية للعمليتني 436 عون 
سيارة   63 الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية 
إسعاف و 55 شاحنة، باإلضافة إلى وضع 
لإلقامة  مكان   18 لتغطية  أمنية  أجهزة 
 07 بـ  للمواطنني  الصحي  للحجر  موجهة 
اجلزائر،   : إجالؤهم  مت  الذين  واليات  
تيزي وزو، مستغامن، قسنطينة، بومرداس، 

عنابة، ووالية الوادي .  
احلماية  وحدات  قامت  كما         
املدنية خالل نفس الفترة  بـ 133  تدخل 
عدة  عبر  املرور  حوادث  عدة  أجل  من 
وفاة  حالتي  تسجيل  مت  باملقابل  واليات، 

البحر، األول على مستوى والية  غرقا يف 
 72 العمر  من  يبلغ  شخص  بوفاة  تيبازة  
تيزيرين  محروس  شاطئ  يف  غرقا  سنة  
وهران   بوالية  والثاني   شرشال،  بلدية 
صبيحة أمس 16 أوت 2020 على الساعة 
احلراسة   أوقات  خارج  دقيقة   45 و   06
بوفاة  شخص غرقا بشاطئ كوراالز ببلدية 

عني الترك.
        أما على مستوى والية جيجل 
بانتشال جثة  املدنية  فقام غطاسو احلماية 
 13 منذ  البحر  يف  مفقودا  كان  أربعيني 
أوت 2020، بشاطئ صخرة البلح ببلدية 
الضحايا  حتويل  مت  العزيز،  عبد  سيدي 

ملصالح حفظ اجلثث املستشفيات احمللية.
الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  وقام 
الفترة،  نفس  خالل  الزراعية  واحملاصيل 
غابة،  43 حريق  منها  68 حريق  بإخماد 
و  حريق حشائش   10 أدغال،  حريق   09
زراعية  محاصيل  حرائق   06  ، أحراش 
أدت إلى  إتالف 121 هكتار من الغابات 
، 10 هكتار من األدغال ، 160 هكتار من 
احلشائش و كذا 700 حزمة تنب، 1079  

شجرة مثمرة و كذا 17 نخلة   محروقة .

بيــن تطبيب الفقراء َوتفقير األطباء
 

 الدكتور محمد عبد الغفار املشالي، طبيب مصري لُقب بطبيب الغالبى، تويف يوم 28 جويلية املاضي، َوقد ضجت وسائل اإلعالم 
العربية،  مصر  بجمهورية  البحيرة  مبحافظة   1944 مواليد  من  مشالي  محمد  الدكتور  سيرته.  عن  باحلديث  االجتماعي  التواصل  ومواقع 

الباطنية، اشتهر عنه قيامه  درس الطب بالقاهرة َوتخصص يف أمراض األطفال َواألمراض 
املهني، كما كان  10 جنيهات طيلة مساره  تتعد  لم  مببالغ بسيطة  الطبية ملرضاه  بالكشوف 
يرفض تقاضي قيمة الكشوفات من املرضى الفقراء. َوقد أثار مساره املهني هذا جدال واسعا 
خصوصا لدى السلك الطبي يف مصر بني مؤيد َومعارض، حيث يرى متتبعون أن الطب مهنة 
إنسانية ينبغي أال ُيقصد من ورائها التكسب املادي َوالغنى، َوأن تكون اخلدمات الطبية يف 
متناول اجلميع خصوصا الفقراء َوالفئات الهشة يف املجتمع، َوالدكتور مشالي منوذج ملا يجب 
أن يكون عليه األطباء. يف حني يرى آخرون غير ذلك، َويرى األستاذ ياسني اعمران أن تلك 
اخلدمة التي يقدمها –الدكتور مشالي- ملرضاه مبعاجلته للفقراء مببالغ رمزية، ما هي إال صورة 
من صور الوقف، َوأنه وقف نفسه لهذا العمل، َوهذه الصورة ما هي إال استثناء وحالة خاصة 
جدا، كما يرى هذا الفريق أن مهنة الطب يجب أن تخضع لقوانني اقتصاد السوق كباقي 
القطاعات )العرض َوالطلب، السعر وجودة اخلدمة...(، َوأن يفتح املجال للقطاع اخلاص 
لالستثمار فيه، وإيجاد سوق تنافسية لتقدمي اخلدمات الصحية، هذه العوامل كفيلة بتحسني 

نوعية اخلدمات َوتطويرها وكذلك خفض أسعارها.

َوالتاريخ اإلسالمي زاخر  للتكفل بهم،  الوقفية  املستشفيات  َوُتؤسس  الصحية  ُتفعل األوقاف  أن  الهشة فيجب  بالفئات  أما ما تعلق   
الوقف الصحي  املثال صندوق  العديد من الدول، فعلى سبيل  النوع من األوقاف، وكذا يف عصرنا احلالي يف  َوالنماذج يف هذا  بالتجارب 
باململكة العربية السعودية َومصرف الوقف الصحي بالشارقة باإلمارات العربية املتحدة، هذا األخير الذي يسهر على استثمار أموال الوقف 
حيث يتم إنفاق عوائدها الربحية لدعم مختلف مشاريع الرعاية الصحية ذات األولوية مثل: وقف بناء املستشفيات وصيانتها، وقف األجهزة 
الطبية التي حتتاجها املستشفيات، وقف مراكز البحوث َوهيئات البحث العلمي، اإلسهام يف متويل البرامج الوقائية واألبحاث الصحية، وقف 
املنح الدراسية للطلبة لدراسة الطب....إلى غير ذلك. هذه املقاربة بإمكانها توفير اخلدمات الصحية للفئات الهشة عن طريق األوقاف، 
وخلق بيئة تنافسية يف تقدمي اخلدمات الصحية بني األطباء )القطاع اخلاص( مما ينعكس إيجابا على جودتها وكذا جعل أسعارها يف املتناول، 

َوبهذه املقاربة ميكننا توفير التطبيب للفقراء دون تفقيٍر لألطباء. 

موسى بن فردي طالب دكتوراه جامعة أم البواقي

احتجاجا على نشاط املخدرات واملهلوسات وباعة 
اخلمور وشبكات البغاء

سكــان الشــط بالـوادي 
يغلقـون الطريق الوطني

انتشال جثة الشخص املفقود بجيجل

هـــالك شخصيـن غرقـا 
بكــــل مــن سكيكـــدة 

ووهـــــران

رفع سكان مدينة الوادي وتيرة احتجاجاتهم ضد باعة اخلمور 
واملهلوسات واملخدرات، وكذا شبكات الدعارة أمس األحد، حيث قاموا 
بغلق الطريق الوطني رقم 16 لساعات وذلك على مستوى حي الشط 

الواقع بالضاحية الشرقية للمدينة.

2544 تدخال، يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على 
إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من  طرف املواطنني هذه التدخالت 
شملت مختلف مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية سواء املتعلقة 

بحوادث املرور احلوادث املنزلية اإلجالء الصحي إخمــاد احلرائق 
و األجهزة األمنية و كذا عمليات التحسيس و التطهير فيما 

يخص فيروس كوفيد19.



فيروز رحال 
يف  احلجارة  بوضع  احملتجون  قام  وقد 
أكثر  دامت  زمنية  ملدة  املرور  حركة  وجه 
نظر  جللب  منهم  محاولة  يف  ساعتني  من 
مدة  طوال  واصلو صمتهم  الذين  املسؤولني 
األزمة ، و صّرح السكان ألخبار الوطن ، أن 
هذه الوقفة االحتجاجية جاءت  نتيجة أزمة 

العطش اخلانقة التي أصبحت تثقل كاهلهم 
اليومية  واملعاناة  املأساوي  بالوضع  تنديدا  و 
يف  املتواصل  الغياب  نتيجة  يعيشونها  التي 
مياه الشرب و كذا بسبب التذبذب الفادح 
من  احلل  تلق  لم  والتي  توفرها،  حال  يف 

السلطات منذ مدة قاربت الشهر.

من  الشرطة  عناصر  تدّخل  قد  و  هذا 
بعد  الطريق   بفتح  احملتجني  اقناع  أجل  
هذه  بتسوية  وعود  للمياه  اجلزائرية  تقدمي 
أن  غير  األحد  الغد  ليلة  من  بداية  األزمة 
لعدم  نظرا  احتجاجهم  واصلوا   احملتجني 

تنفيذ الوعود السابقة حسبهم.

جمال  »برميي  عنابة  والي  أعطى 
بلدية  لرئيس  صارمة  تعليمات  الدين« 
عنابة »مرابطي الطاهر« تقضي بتوقيف 
األشغال اجلارية بشاطئ« رزقي رشيد » 
من  األشغال  بداية  مخلفات  كل  ورفع 
معدات  من  وغيرها  اخلرسانة  حديد 
يف  حتقيق  فتح  مع  اإلجناز  ووسائل 

القضية.
بعنابة  )مطلعة(  مصادر  وكانت 
رسميا  تدخل  عنابة  والي  أن  أكدت 
كانت  التي  البناء  أشغال  إليقاف 
مستوى  على  أمس  أول  مند  أنطلقت 
شاطئ )السانكلو( وذلك بفضل تدخل 
عن  عبروا  الذين  املواطنني  من  العديد 
رسميا  حيث  األشغال  لهذه  رفضهم 
كانت  التي  القاعدة  هذه  نزع  سيتم 
املذكور   بشاطئ  باإلسمنت  ستبنى 

بعنابة  احمللية  السلطات  تدخلت  بعدما 
هذه  ملثل  رفضهم  املواطنني  تعبير  بعد 
األشغال الشبه فوضوية يف شاطئ يزوره 
اآلالف من املصطافني يوميا.من جهتها 
بلدية عنابة أكدت أنه بعد الضجة التي 
مستوى  على  اجلارية  األشغال  أحدثها 
هذه  أن  )السانكو(  رشيد  رزقي  شاطئ 
مسطحة  إجناز  عن  عبارة  هي  األشغال 
لتثبيت مراكز حراسة الشرطة واحلماية 
كل  يف  به  معمول  هو  كما  املدنية 
تعبيرها.من  حد  على  العالم  شواطئ 
جهتها أكدت مصادر )منتخبة( ببلدية 
اخلرسانة  رفع حديد  مت  فعال  أنه  عنابة 
من الشاطئ على منت شاحنة وتوقيف 
بعد  نهائي  بشكل  األشغال  عمليات 

تدخل الوالي.
ف.سليم

خديجة بن دالي
مجاز  بلدية  لسكان  تصريح  ويف 
الوطن  اخبار  جريدة  به  خصوا  الصفاء 
حل  يف  واملماطلة  التجاهل  من  اشتكوا 
بداية  مع  للطرح  تعود  التي  املياه  مشكلة 
البلدية  ان  اعتبار  على  صيف  فصل  كل 
يتم  وإمنا  بها  خاص  خزان  على  حتوز  ال 
املجاورة  بوشقوف  بلدية  من  تزويدها 
يستيقظون  أنهم  السكان  وأضاف   . لها 
توفيره  وكيفية  املياه  انشغال  على  صباحا 
منه ما يخصص للغسيل ومنه ما يخصص 
للشرب متكبدين بذلك مبالغ إضافية هم 
مع  تزامنت  وأنها  عنها خصوصا  غنى  يف 
جائحة  بفعل  االقتصادي  النشاط  توقف 

كورونا.

فإن  للمياه  اجلزائرية  وحسب 
الكلسية  لالنسدادات  يعود  االشكال 

اجلر  قناة  مستوى  على  بكثرة  املتراكمة 
القادمة من بوشقوف  200 مم  القطر  ذات 
باجتاه بلدية مجاز الصفاءو التي  ادت الى 
تضرر هاته االخيرة بشكل كبير مما تسببت 
يف انقطاع مياه الشروب عن ساكنة بلدية 
رغم  االخيرة  اآلونة  يف  مجازالصفاء 
دون  لكن  للمؤسسة  املكثفة  التدخالت 
بلدية  مصالح    قامت  عليه  و  جدوى 
بوشقوف بتغيير جزء بطول 600 متر من 
التجارب     بعد عملية  لكن    ، القناة  هاته 
تبني ان  املياه لم   الى بلدية مجاز الصفا 
، وعلى هذا اتخذت اجلزائرية للمياه بقاملة 
  230 بطول  اخر  شطر  تغيير  عاتقها  على 
ذات  وحسب  الضخ  عملية  لتنطلق  متر 
املصدر فإنه يتم حاليا مأل خزانات التوزيع 
لتعود عملية التموين تدريجيا عبر مختلف 

أحياء بلدية مجاز الصفاء .

التابعة  معازة  قرية  سكان  يشتكي 
برج  والية  جنوب  أقصى  العش  لبلدية 
بوعريريج من جملة النقائص التي حولت 
قريتهم إلى رقعة جغرافية ال تصلح للحياة 
الشروب  باملياه  التزود  نقص  غرار  على   ،
والكهرباء  الطبيعي  الغاز  لشبكة  وانعدام 

واالنارة العمومية .
غرق  على  أقدموا  قد  السكان  وكان 
برج  بني  الرابط   45 رقم  الوطني  الطريق 
مدخل  مستوى  على  واملسيلة  بوعريريج 
على  والتعبير  االحتجاج  من  كنوع  القرية 
يف  املمارس  للتهميش  الكلي  الرفض 
حق  يف  اجحافا  اعتبروه  والذي   ، حقهم 
الوعود  تنل سوى  لم  التي  املنسية  قريتهم 
حبيسة  اليوم  إلى  بقيت  التي  الكاذبة 

االدراج .
السلطات  من  القرية  سكان  ويطالب 
على  مشاكلهم  بحل  التعجيل  املعنية 
لم  التي  للشرب  الصاحلة  املياه  رأسها 
سنوات   10 قرابة  منذ  بها  تزويدهم  يتم 
بالرغم من وجود توصيالت حسب سكان 

التنقيبات  بسبب  تضررت  والتي  القرية 
الرئيسية  القناة  مستوى  على  الفوضوية 
 ، املجاز  نقب  من  منها  يستفيدون  التي 
لكل  الكهرباء  بتوفير  املطالبة  جانب  إلى 
بيوت القرية دون استثناء وكذا إمتام شبكة 
كما   ، العمومية  واالنارة  الطبيعي  الغاز 
طالب السكان الغاضبون بالنظر يف وضعية 
اعتبروها غير محترمة لدفتر  والتي  احملاجر 

الشروط بسبب الغبار .
ويف ذات السياق ، وليس بعيدا عن 
النقائص واملشاكل التي تعاني منها القرية 
بحاجة  القرية  عيادة  أن  املواطنني  أكد   ،
الئق  استقبال  اجل  من  كلي  ترميم  الى 
قنوات  تعميم  عن  ناهيك   ، للمرضى 
طرقات  ترميم  وكذا  الصحي  الصرف 
اقتراب  ومع  املعبدة،  القرية غير  ومسالك 
يطالب  اجلديد  املدرسي  الدخول  موعد 
أولياء التالميذ بزيادة أقسام دراسية أخرى 
بالقرية وذلك  املوجودة  الوحيدة  للمؤسسة 

نظرا لالكتظاظ الذي تعانيه .
صفاء كوثر بوعريسة

قاملة

سكــان  بلديــة »مجـاز 
الصفـاء« بال ماء منذ شهر
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احتجاجا على تواصل أزمة املياه

سكــان حــي » الرمـــــوط«  
بتبســة يغلقــون  الطريـــق

عنابة
الوالــي  يوقــف األشغـــال بشاطـئ 
»سانكلــــوال« وفتــح تحقيـــــق

جمعيات  وممثلي  نشطاء  حذر 
األحياء أمس من ظاهرة تكدس القمامة 
التجمعات  وداخل  الطرقات  يف  املزلية 
ولفترات  عمار  سيدي  ببلدية  السكنية 
التي  األخيرة  األيام  يف  خاصة  طويلة 
احلرارة  درجات  يف  كبير  إرتفاع  تشهد 
القمامة  تزامنا مع غياب حاويات رمي 

.
أحياء  سكان  ممثلي  ويتحدث   
أويف   ،3 أويف   2 اويف   ،1 أويف  من  كل 
مسكن،   920 حي   ،4/5 أويف   ،4
حي   ،13 أويف  مسكن،   580 حي 
الشعيبة  أحياء  وبعض  مسكن   520
ملصالح  كثيرة  مراسالت  وجهوا  أنهم 
أحياءهم  تخليص  أجل  من  البلدية 
الضالة  والكالب  الكريهة  الروائح  من 
ظاهرة  إنتشار  ومن  املتجولة  واألبقار 
على  خطرا  تشكل  التي  القمامة  حرق 

كمرضى  املزمنة  األمراض  أصحاب 
السكري والربو خاصة مع انتشار فيروس 
كورونا لكن كلها لم تأتي بالغاية املرجوة 
من  أكوام  تزال  ال  العيد  عشية  ومند 
نحر  ومخلفات عملية  املنزلية  النفايات 
وزوايا  الشوارع  بعض  تغزو  األضاحي 
يتم رفعها  أن  السكنية دون  التجمعات 
من طرف أعوان النظافة التابعني ملديرية 
البيئة لبلدية سيدي عمار . مناشدين 
والي الوالية برميي جمال الدين بإسناد 
عنابة  مؤسسة  إلى  القمامة  رفع  مهمة 
سيدي  ببلدية  يد  من  وسحبها  نظيفة 
عمار كحل وحيد لتخليص البلدية من 
القمامة التي أصبحت حتاصرها من كل 
جانب أمام اعني املنتخبني الدين اثبتوا 
رفع  ملف  تسيير  يف  وفشلهم  عجزهم 

النفايات املنزلية.
ف سليم

عنابة
كارثة بيئية تهدد أحياء سيدي عمـار

أقدم مساء أول أمس ، سكان حي الرموط بعاصمة الوالية تبسة، على غلق الطريق بالشارع الرئيسي 
الشهيدة بلعريبي الصغيرة احتجاجا على تواصل أزمة املياه التي يعيشها احلي ألكثر من سهر حسبهم .

املسيلة
فالحـو سيـدي عامر يحتجون

أقدم صبيحة أمس  العشرات من الفالحني بسيدي 
الدائرة   مقر  مبى  أمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  على  عامر 

احتجاجا على التوزيع غير العادل ملنحة  كورونا.
وحسب الشكوى التي نحوز على نسخة منها ممضاة 
من طرف اإلحتاد البلدي للفالحني اجلزائرين بذات البلدية 
الفالحني  من  ملجموعة  إمضاءات  طرف   من  ومدعمة 
والتي حملت شكوى وتظلم ضد رئيس خلية الفالحني 
لدائرة سيدي عامر خاصة يف ظل وجود شبهات  صاحبت 
السيد  رئيس اجلمهورية  أقرها  التي  التضامن  توزيع منحة 
عبد املجيد تبون لفائدة أسر الفالحني الذين تضرروا جراء 
تدابير الوقاية من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19متهمني 
رئيس احللية من إعداد قائمة املستفيدين بطرق مشبوهة 
ملتوية  بل اتهموه حتى بتسجيل أسماء يرونها غريبة عن 
بالفشل  صراحة  اتهموه  كما  والفالحني  الفالحة  قطاع 
ألجلها  عني  والتي  بها  املنوطة  املهام  أداء  يف  والتقاعس 
حيث طالب احملتجون يف األخير بضرورة إيفاد جلنة حتقيق 
يف القائمة االسمية  للمستفيدين من منحة التضامن مع 

حتويل رئيس اخللية جلهة أخرى .
جمال أبو أشرف

املسيلة
وفــاة شـاب وجــرح آخــر 
في حـادث مرور بـ» اسليم«

لبلديه  الشمالي  باملخرج  وقع  مرور  حادث  خلف 
العرهبي  املسماة  الكيلومترية  بالنقطة  وبالضبط  اسليم 
حوالي 3كم مبخرج البلدية على مستوى الطريق رقم 46 
يف جزئه  الرابط بني عاصمة البلدية وبوسعادة وفاة شاب 
املعلومات  العشرين من عمره وجرح صديقه وحسب  يف 
بحائط جسر    ارتطمت  تقلهما  التي  السياره  فان  املتطابقة 
حيث لقي  الشاب) ز.ع( حتفه يف ما حول اجلريح  على 
جناح السرعه الى مستشفى عني امللح نظرا خلطورة اصابته 
..وللعلم ان الضحيه يحضر القامة عرسه االيام القادمة.

جمال أبو أشرف

يشتكي سكان بلدية مجاز الصفاء بقاملة من انقطاع املياه 
الصاحلة للشرب عن حنفياتهم لفترة زمنية طويلة فاقت الشهر 
حيث ضاقوا ذرعا من شراء املياه للغسل والشرب يف ظل الظروف 

املعيشية الصعبة للعديد منهم والتي تأزمت و جائحة كورونا. 

برج بوعريريج

التنمية غائبة بقرية معازة
 و السكان يطالبون باستدراكها
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مواطنون يغلقون الطريق احتجاجا على مشاريع التنمية

غليـان بالجبهة االجتماعية ببجاية والسكـان ينتفضـونغليـان بالجبهة االجتماعية ببجاية والسكـان ينتفضـون

كرمي تقلميمت 
شهدت صبيحة هذا األحد والية بجاية 
الوالية  مناطق  احتجاجية يف عديد  حركات 
السلطات احمللية  يطالبون  من طرف محتجني 
الصلة  ذات  اليومية  بانشغاالتهم  التكفل 
بالبيروقراطية  ينددون  ،كما  احمللية  بالتنمية 
السبب  وكانت  اإلدارة  على  هيمّنت  التي 
التي  الوعود  تلك  جتسيد  عرقلة  يف  الرئيسي 

غالبا ما يتحجج بها املسؤولون احملليون.

·       محتجون يغلقون الطريق 
الوطني رقم 09

»خالد  بتالة  محتجون  اغلق  
الرابط بني    09 الوطني رقم  بأوقاس«الطريق 
واليتي بجاية وسطيف على مستوى للمطالبة 
الصلة  ذات  أخرى  ومشاكل  الطريق  بتعبيد 
غلق  مّت  احملور  نفس  وعلى   ، احمللية  بالتنمية 
ثم مت فتحه ،  مدخل نفق خراطة لسويعات 
القصر  نحو  بني سمعون  الرابط  الطريق  غلق 

احلديدية  السكة  ممر  مستوى  على    21 رقم 
من طرف محتجني من قرية أطموس التابعة 
لبلدية سمعون  الذين يطالبون بتعبيد وتهيئة 
الصاحلة  وباملياه  قريتهم  إلى  املؤدي  الطريق 
مت  كما  والصحة..،  املدينة  ،غاز  للشرب 
تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 43  الرابط 
بني بجاية وجيجل  على مستوى ملبو  مبنطقة 
الساحل  فوق اجلسر وقد مّت فتحه منذ قليل  .

·       سكان تيزي »اوفال« يعتصمون 
امام مقر الوالية

يف سياق ذي صلة  جتمع سكان  تيزي 
أوفالأمام مقر الوالية مطالبني بحل مشاكلهم 
وغياب  الكهرباء  الطرقات،  بشبكة  املتعلقة 
التهيئة احلضرية ونددوا بالبيروقراطية التي ما 
تزال تنخر جسد الدولة وتعيق مسيرة التنمية 
حياة  على  سلبا  انعكست  والتي  احمللية، 
بالتدخل  الوالي  ناشدوا  حيث  املواطنني، 
مشروع  بعث  خالل  من  مشاكلهم  ملعاجلة 

التهيئة احلضرية ملنطقة تيزي  أوفال املتواجدة 
بـ  تبعد  وهي  بجاية  والية  عاصمة  قلب  يف 
دون  املشهد  وهذا  الوالية،  مقر  عن  كم   3
شك قد أثر على نفسية السائقني واملسافرين 
ويأملون أن يتوقف مثل هذا السلوك الذي ال 
اللجوء  ويفضلون  احمللية  التنمية  أصال  يخدم 
أجنع  تبقى  التي  احلوار  قنوات  تفعيل   إلى 

وسيلة حلل املشاكل املطروحة .

·       عمال سيفيتال ينتفضون

كما مّت تسجيل حركة احتجاجية لعمال 
لشركة  التابعة    NUMILOG شركة 
سيفيتال ،وأغلقوا الطريق املؤدي بني  مؤسسة 
سيفيتال وميناء بجاية ، الذين قرروا التوقف 
األسبوع  كل   أيام يف  ثالثة  ملدة  العمل  عن 
ويطالبون اإلدارة  باالعتراف بالتنظيم النقابي 
املدة األخيرة ، ولم تعترف  الذي أسسوه يف 
للنزاع  الرئيسي   السبب  وكان   اإلدارة  بها 

القائم بني عمال  هذه الشركة وإدارتهم .

غليزان
عمليـة توليـد ناجحـة 
لسيدة مصابة بكورونا

 وضعت ليلة امس امراة حامل مصابة بفيروس كورونا 
كوفيد 19-مولودها يف حدود الساعة احلادية عشر ليال وهذا 
حتت اشراف الطبيبة املختصة على املصلحة واشراف قابلة.
فإن  بوضياف  محمد  مستشفى  من  مصادر  وحسب 
املصلحة  بذات  االن  وهي  مولودها  وضعت  احلامل   املراة 

الستكمال  برتوكوالج العالج املوصى به.
اجلديد  املولود  صحة  ملتابعة  الظروف  كل  توفير،  ومت 
،كما  جيدة  صحة  يف  ايضا  هو  الذي  و  القابلة  وباشراف 
اجريت كذلك فحوصات للمولود الذي هو يف صحة جيدة 
والشبه  الطبي  الطاقم  لعائلته.واحتفل  تسليمه  مت  الذي  و 
الطبي  بالزغاريد وعمت الفرحة وسط  مصلحتي  اجلراحة  

والكوفيد 19- ليلة امس بعد وضع املراة احلامل ملولودها
ب.أمني

وهران
تنصيـب جهـاز أمنـي 
لحراسـة الشواطـئ

أشرف يوم أمس املدير الوالئي للحماية املدنية لوالية 
وهران العقيد » سويكي محفوظ«  تنصيب اجلهاز األمني 
واملسموحة  الوالية  شواطئ  كافة  عبر  الشواطئ  حلراس 

للسباحة واملقدر عددها ب 33 شاطئ.
وجاء هذا يف إطار اإلفتتاح التدريجي ملوسم اإلصطياف 
الذي مت يوم أمس 15 أوت 2020 بعد أن قررت السلطات 
بسبب  مغلقة  ظلت  التي  الشواطئ  بفتح  السماح  العليا 

اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا .
و سخرت مديرية احلماية املدنية لوالية وهران وسائل 
وأمن  سالمة  ضمان  أجل  من  هامة  جد  وبشرية  مادية 

املصطافني وكذا السير احلسن ملوسم اإلصطياف.
كل  تطبيق  على  بوهران  الوالئية  السلطات  وتصر 
القاتل من  انتشارللفيروس  أي  لتفادي  الوقائية  اإلجراءات 
بضرورة  الشواطئ  على  املترددين  املواطنني  إلزام  خالل  
فيروس  من  بالوقاية  املتعلقة  الوقائية  اإلجراءات  إحترام 

كوفيد 19 .
محمد  االستشفائية  املؤسسة  مدير  وجه  جهته  ومن 
الساهر  للطاقم  الشكر  كل  خفيف  كمال  السيد  بوضياف 
بذات  املبذولة  املجهودات  وعلى  املرضى  صحة  على 

املصلحة .
ب.أمني

يشتكي مواطنو أغلب بلديات املدية 
حيث  املدعم  احلليب  مادة  نقص  من 
على  احلصول  يف  كبيرة  صعوبة  يجدون 

كيس حليب .
عن  عبروا  إلينا  حتدثوا  ممن  املواطنون 
هذه  يف  الفادح  النقص  من  استيائهم 
املادة احليوية حيث يزور احلليب محالتهم 
أيام  عدة  كل  مرة  لنا  حديثهم  حسب 
و  واالحتكاك  الطابور  يرافقه  زيارته  ومع 
الذي  الوقت  يف  املواطنني  بني  االزدحام  
احترام  إلى  املختصة  املصالح  فيه  تدعو 
على  حفاظا  األشخاص  بني  املسافة 
سالمتهم وسالمة غيرهم،  هذا وأضاف 
املادة  هذه  انعدام  ظل  يف  أنه  املشتكون 
شراء  إلى  املواطنون  يضطر  األساسية 
ملن  مضاعفة  بأثمان  مدعم  الغير  احلليب 
يعود   ذلك سبيال ،يف حني  إلى  استطاع 
املواطنون  ؛  أوالدهم  إلى  دونه  الكثير  
تتابع  أن  املختصة  املصالح  من   يتمنون 
بتخصيص  وذلك  احلليب  مادة  توزيع 
احلصة املالئمة لكل بلدية مراقبة عملية 

تتعزز  أن  ذاته  الوقت  يف  آملني  التوزيع 
شبكة التوزيع مبوزعني آخرين تلبية للطلب 
التي  الضرورية،  املادة  هاته  على  املتزايد 
وتشهد   ، أجلها  من  املواطنون  يعاني 
للمواطنني  طويلة  طوابير  بيعها  محالت 
أن  باإلشارة  جدير  كورونا،  عز  يف  على 
أزمة  يف  يساهمون  املواطنني  من  الكثير 
يحتاجون  مما  أكثر  باقتنائهم  احلليب 
احلليب  زار  كلما  مختلفة  محالت  ومن 

مدينتهم.
عمر ب

املجاواعية  فرقة  سكان  اليزال 
فرقة  من  وجزء  سليمان  ببني 
الكشاشدوالعواوجة  بذات البلدية يعانون 
من انعدام املاء الشروب بحنفياتهم وذلك 

طيلة فصل الصيف .
إلتقهم  ممن  السكان   بعض  يقول   
ضعف  أن  مضيفني  الوطن«  أخبار   «
يف  ذلك  يف  يتسبب   الكهربائي  التيار 
احليوية  املادة  هذه  فيه  يحتاجون  وقت 
مطالبون  ،فهم  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
اليدين  وغسل  املاء  شرب  من  باإلكثار 
يلزمون  ،فكيف  كورونا  ملجابهة  واملالبس 
عن  للبحث  العطش  ويضطرهم  بيوتهم 
كما  الوباء  خلطر  أنفسهم  املاء،معرضني 

ذات  يضيف  جيوبهم  األمر  يستنزف 
فيه منهم دون  الكثير  املتحدثني يف وقت 
يطالبون  املداشر  هذه  ...سكان  مدخول 
مشكلهم  حلل  بالتدخل  الوالية  والي 
ترد  احمللية  والسلطات  بحت  فأصواتهم 
بذات الرد كلما اشتكوا » املشكل مشكل 
يصعب  عسير  املشكل  وكأن  كهرباء«، 
خاصة  املجاوعية  سكان  يضيف  حله 
من  أمتار  بعد  على  كهربائي  محول  وأن 
املنقب الذي يتزودون منه واليكلف األمر 
حسبهم إال عدادا لتشغيل منقبهم ليعود 

املاء حلنفياتهم ويزول عطشهم.

عمر ب

املدنية  احلماية  مديرية  سخرت 
من  عونا   800 من  أزيد  لبومرداس 
لهذه  االصطياف  موسم  لتأمني  أعوانها 
قرار  تنفيذ  يف  والشروع  تزامنا  السنة، 

فتح الشواطئ.
وسالمة  أمن  ضمان  قصد 
مديرية  سخرت  بالشواطئ،  املصطافني 
عونا   834 لبومرداس  املدنية  احلماية 
الشواطئ  حراسة  مهمة  لهم  أوكلت 
هذه  عددها  والبالغ  بالوالية،  املفتوحة 
شاطئا   47 بدل  شاطئا   22 السنة 
للوضع  نظرا  املقبل،  املوسم  املفتوحة 

الصحي القائم.
املديرية  أطلقت  ذاته،  السياق  ويف 
مختلف  جتوب  توعوية  حتسيسية  قافلة 
السباحة  مبخاطر  للتوعية  الشواطئ، 
تقدمي  زيادة على  املمنوعة،  األماكن  يف 
املصطافني  لفائدة  وارشادات  نصائح 
كورونا،  فيروس  من  الوقاية  طرق  حول 
السيما ما تعلق بضرورة ارتداء الكمامة 
سالمة  لضمان  التباعد  مسافة  واحترام 
املتوافدين على الشواطئ وبالتالي قضاء 

موسم االصطياف يف ظروف حسنة.
سميرة مزاري

متكنت مصالح أمن والية مستغامن 
اجلزئي  الصحي  احلجر  فترة  خالل 
للبالد  العليا  السلطات  أقرته  الذي 
املمتدة  الفترة  خالل  مستغامن  لوالية 
 12 29 جويلية املاضية  إلى غاية  من  
574 مخالفة  أوت اجلاري من تسجيل 
ألشخاص خالفوا قرار احلجر الصحي .

شخصا   162 هوية  فحص  مت  كما 
مت  فيما  آخرين،   155 هوية  ودراسة 
 . نارية  دراجة   25 و  مركبة   36 حتويل 
و  نارية  دراجات   08 وضع  خاللها  مت  
كافة  استيفاء  باحملشربعد  مركبات    03

اإلجراءات القانونية .
بن سعدية .ن

بأحد  أمس،  اندلع،  حريق  خلف 
بومرداس خسائر  الواقعة مبدينة  احملالت 
مادية معتبرة، حيث أتت ألسنة اللهب 
أجهزة  من  يحويه  مبا  احملل  كامل  على 

ومعدات.
مصادر  حسب  األمر،  ويتعلق 
شبه  املواد  لبيع  مبحل  محلية، 
الصيدالنية يقع بوسط مدينة بومرداس، 
احلريق خسائر  لم يخلف  وحلسن احلظ 

يف  تسبب  باملقابل  أنه  غير  بشرية، 
إتالف كلي لبضاعة احملل وما يحويه من 

أجهزة ومعدات.
احلريق  أسباب  مصادرنا  وأرجعت 
باحملل، وهو  إلى شرارة كهربائية وقعت 
ما استدعى تدخل أعوان احلماية املدنية 
احلريق  إلخماد  الرئيسية  الوحدة  من 

ومنع امتداده نحو احملالت املجاورة.
سميرة مزاري

المدية
أزمة حليب حادة  ببلديات الوالية

المدية
فرقــة المجـاواعيــة فـــي
 بني سليمــان تعانـي العطـش

بومرداسبومرداس
تسخيـر تسخيـر 834834 عونا لحراسة الشواطـئ عونا لحراسة الشواطـئ

بومرداسبومرداس
حريـق يأتــي علــى محـل لبيــع حريـق يأتــي علــى محـل لبيــع 

المــواد شبــه الصيدالنيـــةالمــواد شبــه الصيدالنيـــة

مستغامنمستغامن
574574  مخالفـة لقـرار الحجـر الصحـي  مخالفـة لقـرار الحجـر الصحـي

غليان اجتماعي شهدته العديد من املناطق بوالية بجاية بداية هذا االسبوع احتجاجا على 
غياب املشاريع التنموية غياب املاء و تدهور الطرقات.
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أخبار السر ايا

أثار فيديو للمواطن البريطاني روري ديفيس »24 عاما«، الكثير من املتابعات، حيث يصور قطيعا من 
األغنام ال يتحرك لساعات طويلة، حيث قال روري، إنه »تلقى رسالة نصية من والدته يف الساعة 10 
صباحا تخبره أن ينظر إلى اخلراف، لكنه لم يعرها انتباها إال بعد وقت«. وأشار إلى أنه الحظ بعد 

ساعة بالضبط أن »قطيع األغنام ال يتحرك على 
اإلطالق«.

وأضاف: »بصراحة لم أصدق عيني.. لقد شعرت 
بالفزع لدرجة أنني وقفت هناك وضحكت، مع أنني 

كنت مصدوما من املنظر«. وتابع: »بعد ساعات ، 
كانوا ال يزالون يقفون بالطريقة ذاتها بالضبط«.

من جهتهم، يعتقد نشطاء مواقع التواصل 
االجتماعي، أن »األغنام تظل ثابتة يف بعض 

األحيان عندما تهطل األمطار الغزيرة وتصبح 
األجواء رطبة وباردة«.

 يصدر النجم اجلزائري، الشاب خالد، غدا، أغنية بعنوان “اسمها 
بيروت”، تضامًنا مع الشعب اللبناني اجلريح عقب اإلنفجار الذي 

ضرب ميناء العاصمة.
وقال جنم الراي يف بيان أرسلته شركته اإلنتاجية، “عليا 

بابليشينغ”، لوكالة “فرانس برس”: “زالت البسمة عن وجهي تاركة 
مكانها األسى اّلذي أتشاركه معكم. لقد تأذى شعبكم أّيها األشقاء 

اللبنانيني وقد انفطرت قلوبنا”. وسيعود ريع األغنية املنفردة 
والفيديو كليب املرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعني عن املأساة، 
للصليب األحمر اللبناني، حسبما ما جاء يف البيان. ويف إطار هذه 

األغنية، تعاون الفنان اجلزائري مع منسق األسطوانات اللبناني 
رودج، الذي تضرر ستوديو املوسيقي اخلاص به يف اإلنفجار، ورغم 

ذلك عمل على موسيقى األغنية بنصف ما تبقى له من معدات.

عادت للواجهة مظاهر تشويه البيئة مع أولى أيام انطالق 
موسم االصطياف، إذ تناقل رواد مواقع التواصل االجتماعي 

صورا ملختلف الشواطئ تئن حتت وطأة القاذورات، وجاءت 
العينة  من شاطئ املنار الكبير، املدخل الغربي ملدينة جيجل.

وجاء األمر وفقا ملا نقله مكتب جيجل للمنظمة الوطنية 
حلماسة املستهلك، عقب  تدفق رهيب و باآلالف و بدون أي 

إجراء احتياطي للمصطافني، وسط تراكم مقيت مقزز للقمامة 
على طول الشاطئ و الطريق احملاذية للبحر، منتقدين كيف 

انتشرت حفاظات الرضع على طول الشاطئ .
باملقابل مت تسجيل عدم رفع القمامة من املصالح املعنية 

باستثناء حضور احلماية املدنية وانعدام رقابة اإلجراءات 
الوقائية .

أغنـام ثابتـة تثيــر دهشــة المالييــن

العديـد مـن الجزائرييـن 
استشــاروا  أطبـــاء 

نفسانييـن وحتى عقلييـن  

الشــاب خالــد يحيـــي أولـى أيـام االصطيـاف .. الشواطئ تئــن
مكانـه وسـط اللبنانييـــن

أثار اخلبير يف علم النفس 
االجتماعي، تاج الدين زرياك 
، يف تصريح أدلى به لـــ«أخبار 
الوطن«  نقطة القلق واخلوف 

الذي سيطر على اجلزائريني من 
العدوى والضائقة املالية ونقص 
الترفيه والعزلة االجتماعية 
والعطلة اإلجبارية الطويلة 

سواء لألطفال واملتمدرسني أو 
للعمال واملوظفني، مؤكدا أنها كلها 
عوامل أثرت على نسبة كبيرة من 
اجلزائريني طيلة الــ5 أشهر األخيرة«. وقال زرياك: عانت شريحة 
واسعة من اجلزائريني من االكتئاب مما دفعهم إلى استشارة طبيب 

األمراض النفسية وحتى العقلية ليستطيعوا التغلب على ذلك.

أثار إمام مسجد ابن 
باديس بالعاصمة مشاعر 

املصلني يف أول أيام فتح 
املساجد، حيث طلب 

الدعاء بالرحمة أكثر 
من مرة، للمصلني الذين 

فارقوا املسجد بسبب 
الوفاة، العديد منهم من 

كبار السن واملرضى الذين 
راحوا ضحية فيروس 

كورونا ليفارقوا املسجد 
الذي اعتاد احتضانهم 

لسنوات طويلة كما 
غادروا أحبتهم نهائيا.
وتناقل من صلوا رفقة 

إمام املسجد احلدث 
بتأثير بالغ ملا أثاره يف 

نفوسهم.

إمام مسجد يوّدع مأمونيه الراحلين

ال للتراخي ! 
حذر مختصون يف الصحة، من 

خطورة التهاون واالستهتار بإجراءات 
الوقاية تزامنا مع الفتح التدريجي 

للمساجد والشواطئ وفضاءات 
التسلية، مشددين على أن األيام 

األولى للفتح التدريجي للمساجد 
والشواطىء وعودة النشاط 

االقتصادي تشكل منعرجا يتحمل 
املواطنني فيهمسؤولية جناح مخطط 

الفتح التدريجي أو فشله. 



08
اخبار الجنوب

 السنة 01 - العدد 263 -االثنني  27 ذاحلجة  1441  هـ  - 17 أوت 2020م

طالبوا بإجناز سد أخضر ملنع زحفها

الرمــال تحاصــر قــرى وأحيـاء 
عين صالـح و السكــان يستنجــدون

كرزيكة أحمد 
والزاوية  والبركة  الشرقية  الساهلة  غرار  على  القرى  بعض  على 
غرار  الزوى على  فقارة  بلدية  القرى يف  وبعض  بعني صالح  وإقسطن 
حي الدحانية اجلهة الشمالية للفقارة وقرية سالفن إضافة إلى بلدية 
بالنسبة  مشكال  الرمال  زحف  ميّثل  حيث  الزاوية  إينغرعلىغرارحي 

لسكان هذه البلديات والقرى وتعيق السير العادي حلياتهم اليومية.
أكد بعض السكان يف هذه املناطق جلريدة أخبار الوطن أن ظاهرة 
زحف الرمال أثرت كثيرا على العديد من املنازل والبساتني واملستثمرات 
الفالحية  يف ظّل عجز األهالي عن التصدي لهذه الظاهرة الطبيعية 
خصوصا مع شّدة قوة الرياح وقد  فّضل البعض النزوح هربا من معضلة 

الرمال، بسبب تأثير زحف الرمال عليهم .
وخالل السنوات األخيرة تقدمت الرمال بصورة ملحوظة بسبب 
الهبوب املتكرر للرياح املصحوبة بدواوير رملية، وإحتلت األتربة املنازل 
والبيوت  مما تسبب لهم  يف خسائر  مادية وعّمق من معاناتهم رغم 
املجهودات التي تبذلها السلطات احمللية للمقاطعة اإلدارية عني صالح  

للحد من هذه الظاهرة ومقاومة تقدمه
وأضاف هؤالء أنهم قد قاموا مببادرات شخصية ملنع زحف الرمال 
للمنازل والبساتني متمثلة يف إستعمال وسائل تقليدية كإجناز شريط أو 
حزام .أو ما يصطلح عليه )أفراق( لكن العملية لم تنجح بسبب قوة 

الرمال التي تغيير مسارها كل موسم
وتوجه هؤالء بنداء للسلطات العليا للبالد بضرورة التدخل إلزالة 

الرمال على مستوى هذه األحياء والبساتني واحلد من زحفها، داعني 
إلى اإلسراع يف إيجاد حل نهائي وهوبرمجة مشروع ضخم متمثل يف 
السد األخضر ويشتمل هذا السد الشجرّي على عّدة أنواع من النباتات 
البرّية املستحلبة والبّلوط األخضر والفستق من األطلس،  كاألشجار 
إلى جانب النباتات الرعوّية املؤّلفة من نبات احللفاء، والبلوط، والسرو 

وغيرها التي تعتبر سد منيع لهذه الظاهرة. كما صرح هؤالء
ن حدًا فاصاًل بني التصّحر وزحفه إلى التجمعات السكنية  ليكِوّ
بقاء  دوره يف ضرورة احلفاظ على  إلى  باإلضافة  املناطق اخلضراء،  و 

أراضي املقاطعة اإلدارية صاحلة للزراعة.

براهيم مالك

وكما أعرب الساكنة عن قلقهم جراء اخلطر الصحي 
الذي تشكله تلك التراكمات من األوساخ على حياتهم 
بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من املكان وأسراب 
عن  نهيك  األوساخ  تلك  جراء  تتكون  التي  احلشرات 
احليوانات الضالة التي تشاهد يف املكان كلما حل ظالم 
الليل حسبهم مطالبني السلطات احمللية بضرورة التدخل 
بكارثة صحية  ينذر  الذي  املكان  وتنظيف  القمامة  لرفع 
تهدد حياتهم ومنظر تقشعر منهاألبدانوإزالة الصورة التي 
رسمت  يف األذهان على حيهم الذي يعد من بني ارقي 

األحياء سابقا ومثاال يف للمكان النظيف بالبلدية .

املبررات  لتلك  مجال  ال  انه  احلي  ويضيف سكان 
البلدية يف كل مرة متحججة  اليها السلطات  التي تلجا 
فاألمر  العمل  وسائل  قلة  او  النظافة  عمال  قلة  بي 
حسبهم لم يعد مقبوال نظرا للمداخيل الكبيرة التي تذر 
وماتنفقه  والبترولية  النفطية  الشركات  من  البلدية  على 
حسبهم  أناألوان  التنظيف  عمليات  على  سنة  كل  يف 
املدينة  يشوه  الذي  الديكور  هذا  من  الساكنة  لتخليص 
يعد  الذي  احمليط  بنظافة  أكثر  لالهتمام  الوقت  وحان 
يف  ويساهم  البلدي  املجلس  عاتق  على  ملقاة  مسؤولية 

استمرارها املواطن .

من  أكثر  اجلمارك  مصالح  حجزت 
عملية  يف  ،وذلك  مهلوسا  قرصا  22ألف 
والية  إقليم  عبر  يومني  قبل  نفذتها  نوعية 

الوادي .
الوطن  ألخبار  عليمة  مصادر  وكشفت 
بسطيل   املهام  املتعددة  الفرقة  أعوان  أن   ،
افشال  من   ، يومني  قبل  ،متكنوا  للجمارك 

الوادي بكميات كبيرة   إغراق والية  عملية  
ذات  .وحسب    املهلوسة  احلبوب  من 
املصادر ، فإن ذات عناصر اجلمارك اجلزائرية 
، أوقفوا خالل حاجز أمني شاحنة من نوع 
هيونداي يستعمل يف األصل لنقل البضائع، 
وبعد القيام بالتفتيش بعد أن حامت شكوك 
مرتبكا  كاان  الذي  السائق  تصرفات  حول 

و400  22الف  من  أزيد  على   العثور  مت   ،
وحدة حبوب مهلوسة من نوع “اريكا” كانت 
يف طريقها إلى مدينة الوادي ـومن ثمة يتم 
حتويل  ومت  املنطقة،هذا  شباب  بني  ترويجها 
امللف ملصالح الدرك الوطني بالبلدية للتحقيق 

فيه وكشف كل املتورطني فيه.
رشيد شويخ

أمس  مصرعه  عشريني  شاب  لقي 
،وذلك  كهربائي  عمود  من  سقوطه  أثر 
.وحسب  الوادي  بوالية  جامعة  ببلدية 
للعمود  صعد  الضحية  فإن  محلية  مصادر 
الكهربائي بغية تثبت كابل هاتف يف احدى 
الكائن  مسكنه  من  بالقرب  وذلك  درجاته 
وخالل  ،لكن  جامعة  ببلدية  وغالنة  بحي 

سقوطه  يف  تسبب  ما  توازنه  فقد  تسلقه 
نقلها  خطيرة،استوجبت  بجروح  واصابته 
ملستشفى مدينة جامعة ،حيث جرى حتويله 
فارق  املركزة ،لكنه سرعنما  العناية  ملصلحة 
الوطني  الدرك  قوات  وفتحت  احلياة،هذا 

لكشف. اسباب احلادث.
رشيد شويخ

استنجد سكان املقاطعة االدارية بعني صالح من زحف الرمال الى سكناتهم بسبب الرياح

الوادي
مقتل شاب أثـر سقوطـه من عمـود كهربائــي

الوادي
حجــــز 22 ألـــف قـــرص مهلـــوس

أدرار
توزيع 270 طردا غذائيا على العائالت المعوزة بـ»أولف«

إليزي
كارثـة بيئية  تهدد المنطقة الحضـرية ببـرج عمر إدريـس

يشهد حي املنطقة احلضرية ببلدية برج عمار إدريس شمال والية اليزي حالة اقل ما توصف به انها كارثية أين تتراكم النفايات واألوساخ حتى أضحى املكان مرعى للماشية 
بسبب تلك التراكمات األمر الذي شوه املنظر اجلمالي للمدينة واثار استياء الساكنة متسائلني عن دور السلطات احمللية يف البلديةالتي تقف موقف املتفرج دون ان حترك 

ساكنا أمامأنظارها صباحا مساءا هذا املشهد الذي يصدم املارة وتشمئز منه النفوس على حد قولهم يف حديثهم ل أخبار الوطن .

األغواط
الدراجات النارية اإلرهاب الجديد بالطرقات

شهدت  والية االغواط ارتفاعا رهيبا يف  حظيرة الدراجات النارية والهوائية خالل أشهر 
احلجر الصحي ،حيث لم تعد الظاهرة تقتصر على املدن بل جند ذلك حتى يف األرياف وعبر 
الطرق التي تربط بني املدن  و التي تشهد حركة مرور  كثيفة ،حيث اضطر الكثير من االولياء 
وحتت الضغط النفسي الذي عاشه أطفالهم طيلة مدة احلجر من تلبية رغباتهم وشراء دراجات 
لهم للتخفيف من معاناتهم ،غير أن هذه الوسائل الترفيهية حتولت إلى آالت حتصد يوميا أرواح 
االطفال والشباب  ،حيث يتم يوميا تسجيل حوادث بها بسبب التهور يف السياقة واحلركات 
العشوائية والسرعة املفرطة  التي يقوم بها األطفال والشباب وسط الطرقات والشارع . ،حيث 
مت خالل عطلة نهاية األسبوع تسجيل حادثني بدراجات نارية بكل من أفلو واألغواط ذهب 
الفترات املسائية وحتى وقت متأخر  ضحيتهما شابني وغالبا ما يخرج األطفال والشباب يف 
أخرى  أحيانا  ويلعبون  أحيانا  يتسابقون  الشوارع بشكل جماعي  الطرقات ويف  عبر  الليل  من 
 ، واملركبات  السيارات  سائقي  نفوس  واخلوف يف  الرعب  تثير  ما  غالبا  بحركات  بالدراجات 

وتزعج املارة وتسبب يف شجارات.
ويخشى الكثير أن تتحول الظاهرة إلى خطر  على احلياة العامة وتكون لها عواقب وخيمة 

مالم يتم إتخاذ إجراءات قانونية بشأنها حتد من إنتشارها بشكل فوضوي .
ع. نورين

أدرار
أزمــة مـاء حادة بحي بوسبعيـن

 يعاني معظم سكان حي بوسبعني قصر أنزقلوف بلدية رقان جنوبي والية أدرار من  أزمة 
الرئيسية والتوصيالت العشوائية لبعض السكان  عطش بسبب مشاكل ربط حيهم بالشبكة 
لتزويد واحاتهم باملاء . وقال هؤالءالسكان إن مامينع حيهم من التزود باملياه الصاحلةللشرب  هو 
عندما مت  تزويد احلي من الشبكة اجلديدة والتي أجنزت 2013 يف اجلهة  الشمالية للقصر  حيث 
الليل وضعت األنابيب بال مقاييس ودراسة ،وعند  بها يف  الشبكة بدأت األشغال  أن هذه 

اإلنتهاء منها ربطت باخلزان   واملفاجأة إن املاء لم  يعبر فيها 
ألن اخلزان ليست له قاعدة مرتفعة وكما أن أنابيب الشبكة املنجزة موضوعة فوق األرض 
حسب ماأفاد هؤالء السكان .فاضطر ت مصالح البلدية بربطها باملضخة مباشرة من البئر إلى 
الساكنة مسافة  2كم  دون معاجلة ودون مراعاة صحة املواطن وعند انقطاع الكهرباء يتوقف 
بعد رجوعه  املاء  مما يصعب عبور  إليها   الهواء  فيدخل  اإلنابيب  وتفرغ  الشبكة  املاء يف  ضخ 
.وأضاف هؤالء املتضررين إن بعض السلوكات املواطنني التي تتمثل يف قيامهم بالتوصيالت 
العشوائية للماء لواحاتهم وبساتينهم دون مراعاة اآلخرين أضر بالبقية وسبب  أضرار  باملضخة 
وصلت  بعض املرات إلى  االحتراق ضف إلى ذلك ال حتصل  على قطرة واحدة من املاء.  وهذا 
رغم مراسالتهم إلى شركة املياه فرع رقان  للتدخل  لكن الاستجابة تذكر .لذا يناشد ساكنة 
احلي املذكور من السلطات احمللية وشركة املياه التدخل ووضع حل عاجل بتوفير املياه الشروب 

لهم كما يطالبون بردع يف كل  من يتسبب  يف ايصال املاء غير قانونية.
عبد اهلل مجبري

قامت  اللجنة  الوالئية الهالل األحمر اجلزائري  بادرار بتوزيع 270 طردا غذائيا  على العائالت املعوزة   والفقيرة بإقليم دائرة اولف خاصة 
مبطروين وعني بلبال و بالتنسيق مع السلطات احمللية واللجان احمللية  واحملافظة الوالئية للكشافة اإلسالمية حيث  وزعت أيضا كمية من األقنعة الواقية 
وموادالتنظيف  وباملناسبة نظمت اللجنة قافلة طبية بالتنسيق مع املصالح الصحية بالدائرة قصد اجراء فحوص طبية  لفائدة املرضى واألشخاص 

املصابني باالمراض املزمنة الى جانب حصص للدعم النفسي لفائدة املقبلني على اجتياز امتحانات شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا.
عبداهلل مجبري
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كرزيكة أحمد.
منطقة ألخرىوحسب  ومن  مجتمع آلخر  من  املصطلح  ويختلف   
ما أكد السيد محمد بن دياب إطار باملقاطعة اإلدارية عني صالح وأحد 
بها  نعني  التسمار  عملية  أن  صالح  بعني  التديكلتي  بالتراث  املهتمني 
عملية توزيع أسهم اللحم املقدم مع قصعة الطعام أو الكسرة بالتساوي 
 ( إذيعني  الطعام   حلقة  يف  املشاركني  السبع  أو  العشرة  األكلة  على 
صبيا  يكون  ال  ان  ويشترط   احللقة  يف  املشاركني  بني  من    ) السمار 
يسمى  املقطع  اللحم  من  الواحد  سهم  اومريضاأومعتوهامثال..أما 

)التسميرة(.
عادة تقليدية و فن أصيل

وأضاف املتحدث جلريدة أخبار الوطن حول هذه العادة أن هذا الفن 
يف توزيع اللحم يف احللقة أو التسمار يجب أن تتعرف عليها جميع األسر 
بتفاصيلها   يتعرف  أن  أراد  ملن  لكي  لكن  لغربها  شرقها  من  اجلزائرية 
يتمكن من  أهقار حتى  أو  تديكلت  أن يحل ضيفا على منطقة  يجب 

بعني  طرقه ضيف  بيت  أي  يالزم  الذي  الفن  هذا  ثقافة  على  التعرف 
صالح أو متنراست  وقد تكون محظوظا بذبح خروف وأكل ملفوف وتك 
)وأخبار  بأهال...وسهال..  والكرم   اإليثار  هذا  الكرم.ومقترنا  عني 

ناسك... تفضل(
  عادات راسخة

آدابه  للطعام  ( تعطى  التسمار   ( التقليدية  العادة  ان هذه  واحلقيقة 
وحرمته وإال اصبحت فوضى يقطع كل واحد مما يشاء،ومتى شاء،اما 
الذي  حتديدا  صالح  بعني  الطعام  قصعة  و  التسمار،  يف  الفني  اجلانب 
حتتل به رقما يف طهبه وذوقه ، حسب املتحدث هو دوران ) السمار ( من 
اليمني الى اليسار.بعدما تتركز املالعق بالقصعة أو الصحن كل ملعقة 
أمام صاحبها هناك يضع) السمار( التسميرة وهكذا يف كل مرة الى ان 
ينتهي اللحم املوجه لكل قصعة...ومن اآلداب التي ينبه عليها ونحن 
جلوس حول قصعة الطعام أو الصحن ان ال نأكل بشراهة..وإسراف.
وان نأكل مما يلينا وان ال يعبر إناء املاء فوق قصعة الطعام أثناء طلبه حتى 

ال يحرم األكلة من الطعام يف حالة إفالته من اليد وأن نتوقف عن األكل 
الى أن يتمم ) السمار (دورة العملية من اليمني الى اليسار إلزاما تقليديا 

الرجعة فيه.

 موروث  ثقافي تتوارثه األجيال
جيدا   يديه  غسل  عليه  يجب  التسمار  قبل  تعيينه  »السمار«عند 
اباءهم أحيانا . و.يف ذات  ليمثلوا  املباديء  الصغار هذه  يتعلم  وهكذا 
الوقت النعتبر السمار معاقبا او هو احقر اجلالسني ..لذلك اسندت له 
هذه املهمة بل هوسيدهم انطالقا من قول القائل  خادم القوم سيدهم ( 
بدليل أن العالم العالمة اجلليل بأدرار املرحوم سيدي الشيخ محمد باي 
بلعالم طيب اهلل ثراه كان يكرم ضيوفه بأن يخدمهم هكذا. والعيب يف 
ذلك بل أعلى قمم التواضع . وتبقى طرق إكرام الضيف..اينما حللت 
بأي نقطة من ارض اجلزائر إال ووجدت لها جذور ضاربة يف القدم وإن 

تتخلف طرق الترحاب من منطقة الى أخرى .

َشرُطُه أن ُيوّزَع اللَّحُم في »الَوِليَمة« بالتَّساِوي

»التَّسَمار«. . َموروٌث َثقاِفيٌّ َتتَوارُثه األجياُل بَتمنراست
 »الّتسَمار« أو عملية توزيع الّلحم بالّتساوي في الوليمة أو »الضيافة« عادة توارثتها األجيال بتمنراست؛ هو موروث ُيكّرس واجب الضيافة بإطعام 

الطعام )خاصة طبق الكسكسي والكسرة(. وقد شاع هذا التقليد لدى بعض المجتمعات الجنوبية خاصة بتمنراست )أهقار( وعين صالح )تديكلت(.
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مانشستر سيتي ينتظر إشارة ليونيل ميسي
بعد أن أبدى رغبته في الرحيل عن الكامب نو

ألقت الهزمية التاريخية التي ُمني بها برشلونة أمام بايرن ميونخ )2-8( يوم اجلمعة، يف 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بظاللها على الفريق الكتالوني.

أشارت  التأثير، حيث  هذا  عن  مبعزل  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  يكن  ولم 
العديد من التقارير املتطابقة إلى أنه يدرس بجدية الرحيل عن الكامب نو، هذا الصيف.

وإزاء هذه التقارير، ترغب العديد من األندية يف الظفر بخدمات الالعب األفضل يف 
السنوات العشر األخيرة، ويتصدرها مانشستر سيتي، وفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية.

مليسي،  اإلغراءات  لتقدمي كل  السيتيزن مستعد  إنَّ  امس األحد،  الصحيفة  وقالت 
إلعادة لم شمله مع مدربه السابق بيب غوارديوال. وأوضحت أنَّ السيتي ينتظر فقط إشارة 
ميسي بأنَّه بحاجة لتحٍد جديد خارج برشلونة، وسيتحرك النادي اإلجنليزي فوًرا لضمه.

وذكرت أنَّ مانشستر سيتي ُيراهن على حاجة برشلونة ألموال بيع ميسي هذا الصيف، 
من أجل إعادة بناء الفريق من جديد.

القسم الرياضي

برشلونة يمنح كومان الفرصة األخيرة
كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن تطور جديد 
بشأن ارتباط رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، بقيادة برشلونة 

خلًفا لكيكي سيتني.
أمام   2-8 اخلسارة  عقب  اإلقالة  أعتاب  على  سيتني  وبات 
بايرن ميونخ يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح كومان املرشح 

األول خلالفته وفًقا لتقارير صحفية.
وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية إن إدارة برشلونة 
وال  املالبس،  غرفة  على  السيطرة  يستطيع  شخص  عن  تبحث 

يرجتف عند إجراء التغييرات الضرورية يف الفريق.
العمل  ثقافة  ترسيخ  إعادة  عن  برشلونة  إدارة  تبحث  كما 
يف  تراجعهم  ظهر  الذين  القدامى  الالعبني  وتقييم  كمجموعة، 
أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  البدني.  املستوى  على  األبطال  دوري 
تردد  هناك  لكن  كومان،  لدى  عنه  تبحث  ما  جتد  برشلونة  إدارة 
بسبب أن املدرب مرتبط مبنتخب هولندا حتى خوض بطولة اليورو 

يف الصيف املقبل.
وأوضحت أن برشلونة اتصل بكومان يف جانفي املاضي خلالفة إرنستو فالفيردي، إال أن مدرب منتخب 
هولندا قال »ال«. وذكرت أن برشلونة سيعرض عليه األمر مرة أخرى هذا الصيف، وستكون آخر فرصة له 

لقيادة الفريق الكتالوني.

دي برويـن أفضـل العب 
فـي »البريميرليــغ«

حصد البلجيكي كيفني دي 
مانشستر  وسط  العب  بروين، 
الدوري  يف  مميزة  جائزة  سيتي، 

اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم.
الرسمي  للحساب  ووفًقا 
التواصل  موقع  على  للبرمييرليغ، 
دي  فإن  »تويتر«،  االجتماعي 
أفضل  جائزة  على  حصل  بروين 
من  املقدمة  املوسم  يف  العب 

رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز.
على  بروين  دي  وتنافس 
ليفربول  ثالثي  مع  اجلائزة، 
جوردان  أرنولد،  ألكسندر  ترينت 

بوب  ونيك  )ساوثهامبتون(  إنغز  وداني  ماني،  ساديو  هندرسون، 
)بيرنلي( وجيمي فاردي )ليستر سيتي(.

يذكر أن هندرسون حصد جائزة العب املوسم، املقدمة من رابطة 
الدوري  بلقب  املوسم،  هذا  ليفربول،  نادي  وتوج  إجنلترا.  يف  النقاد 

اإلجنليزي، ألول مرة منذ 30 عاًما.
البرمييرليغ،  مسابقة  يف  السيتي  مع  مميًزا  بروين  دي  موسم  وكان 
حيث شارك يف 35 مباراة، وجنح يف تسجيل 13 هدًفا وقدم 20 متريرة 

حاسمة لزمالئه.

إنتــر ميـالن 
يرفـض رحيل 
إريكســـــن
كشف تقرير صحفي إيطالي، امس 
األحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
الدمناركي كريستيان إريكسن مع إنتر 

ميالن.
وعانى إريكسن حلجز مركز أساسي 
يف تشكيلة املدرب أنطونيو كونتي، منذ 

االنضمام إلنتر يف امليركاتو الشتوي املاضي.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« 

اإليطالي، فإن إنتر ميالن تلقى عرًضا من 
أحد أندية البرمييرليغ لضم إريكسن خالل 
صفقة تبادلية الشهر املاضي. وأشار إلى 
أن إدارة النيراتزوري رفضت التخلي عن 
إريكسن عقب 6 أشهر فقط من وصوله.
وأوضح املوقع اإليطالي أن إنتر يرى 
تطوًرا يف مستوى إريكسن مؤخًرا ببطولة 
الدوري األوروبي، وإن كان يشارك يف 

املباريات كبديل. يذكر أن إريكسن كان 
على طاولة مانشستر يونايتد، قبل أن يقرر 

االنتقال إلنتر ميالن يف جانفي املاضي

تشيلسـي يهــزم 
توتنهام في صفقة 
لويــس دينــك

تفوق تشيلسي على توتنهام يف سباق 
التعاقد مع أحد املدافعني املميزين بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز. ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 
البريطانية، فإن تشيلسي بات على أعتاب 

ضم لويس دينك، مدافع برايتون، نظير 40 
مليون إسترليني. وأشارت إلى أن توتنهام 
كان ينافس بقوة على صفقة دينك، إال 
أن األخير فضل البلوز بسبب أنه يشجع 

تشيلسي منذ الصغر.
وأوضحت أن فريق فرانك المبارد، 

بحث بشكل جاد عن تدعم الدفاع بعناصر 
جديدة هذا الصيف، عقب ظهور أخطاء 
يف املوسم احلالي. وذكرت »ذا صن«، 
أن جماهير برايتون شعرت أن دينك 

سيرحل عن الفريق هذا امليركاتو، بعد أن 
تغيب الالعب عن الظهور يف اإلعالنات 

الترويجية األخيرة للنادي. وكان تشيلسي 
أنهى املوسم احلالي يف املركز الرابع بجدول 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، وبالتالي سيشارك 
يف دوري أبطال أوروبا خالل املوسم املقبل.

نائب رئيس برشلونة 
المستقيل، إيميلي روسو:

»الدعــــــــوة 
لالنتخابات باتـت 
مطلـب األغلبيـة«

قال إمييلي روسو، نائب رئيس برشلونة 
املستقيل، إنَّ الدعوة لالنتخابات باتت 

مطلب األغلبية، يف خطاب أرسله لوسائل 
اإلعالم بعد الهزمية الثقيلة التي مني بها 
برشلونة أمام بايرن ميونخ )2-8( بربع 

نهائي دوري األبطال.
وبعدما ذكر بأنه بعدما استقال يف 
أفريل املاضي ومعه 5 آخرين من أعضاء 

مجلس اإلدارة دعا روسو إلى »احتاد جميع 
أعضاء برشلونة من أجل إحداث التغيير 

بالشكل املناسب«. ويطالب روسو بـ«جتنب 
القرارات املتسرعة التي ميكن أن تعرض 

مستقبل النادي للخطر والتي لم تعد تتوافق 
مع رئاسة منهكة«.

لكنه يف الوقت نفسه، يعتبر أنه »يجب 
أن نتصرف بحزم حتى يتم العمل يف أسرع 

وقت ممكن على مشروع جديد« يسمح 
»باستعادة القوة الرياضية واالقتصادية التي 

تتوافق مع أكبر ناد يف العالم«.

مدرب ليون، رودي غارسيا:
»لعبنــا إلزعــــاج دي برويـــن 
وانتصــرت علــى غوارديـــوال«

املدير  غارسيا،  رودي  الفرنسي  أكد 
تأهل  الفرنسي، عقب  ليون  الفني ألوملبيك 
بالفوز  األبطال  دوري  نهائي  لنصف  فريقه 
اإلجنليزي  سيتي  مانشستر  على   )3-1(
السبت على ملعب )جوزيه ألفاالدي(، أنهم 
للتأهل،  املرشحة  الفرق  ضمن  يكونوا  لم 
»لكننا وثقنا يف أنفسنا«. وتأهل ليون ملواجهة 
بايرن ميونخ يوم األربعاء املقبل، يف مواجهة 
مكررة بني الفريقني يف نفس املرحلة بدوري 

األبطال عام 2010.
أثنى  املباراة،  بعد  تصريحات  ويف 
غارسيا على »الروح اجلماعية« لكل العبي 

فريقه، مشيرا إلى أنه فخور بهم جميعا.
مهاجمه  بالثناء  غارسيا  خص  كما 
موسى دميبيلي، الذي نزل كبديل يف الدقيقة 
اللذين  والثالث  الثاني  الهدفني  وسجل   75
أنهيا اللقاء لصالح فريقه، حيث اعترف بأنه 
البداية.  منذ  مشاركته  لعدم  »محبطا«  كان 
مونت  »راديو  شبكة  عبر  غارسيا  وصرح 
كارلو«: »فخور بفريقي، لقد تأهلنا بتسجيل 
وهذا  وحيد،  هدف  واستقبال  أهداف   3

بفضل العمل اجلماعي للفريق«.
واستمر املدرب الفرنسي »مع غوارديوال 
يجب أن تتوقع أي شيء، ولكن انتصرنا يف 
استغالل  يف  وفقنا  لقد  التكتيكية،  املعركة 
قدراتنا ولعبنا بتشكيل وخطة إلزعاج كيفني 
دي بروين«. وواصل يف ختام تصريحاته »كنا 
نأمل التأهل وسط جماهيرنا، نسعى جميعا 
لبذل أقصى ما لدينا«. واستمر أوملبيك ليون 

يف مغامرته بالبطولة، بعد أن أطاح يف ثمن النهائي بيوفنتوس اإليطالي يف عقر داره.
وعادل الفريق بهذا اإلجناز أفضل مسيرة له يف البطولة عندما بلغ نفس الدور قبل 10 سنوات، قبل 
أن يغادر على يد بايرن ميونخ األملاني، الذي سيواجهه يف املربع الذهبي أيضا يوم األربعاء املقبل على 

ملعب )جوزيه ألفاالدي(.
كما حلق ليون مبواطنه باريس سان جيرمان، الذي سيواجه فريق أملاني آخر وهو اليبزيغ يوم الثالثاء، 

يف نصف النهائي لتصبح املرة األولى يف تاريخ املسابقة التي يبلغ فيها فريقني من فرنسا هذه املرحلة.

نيمــار ينافــس مولــر 
علـى جائـــزة أفضـــل 
العــب بدوري األبطـال

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم، عن المرشحين لنيل جائزة 
أفضل العب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موقع  على  أوروبا  أبطال  لدوري  الرسمي  للحساب  ووفًقا 
التواصل االجتماعي »تويتر«، فإن المرشحين لنيل الجائزة، 
هم: نيمار دا سيلفا )باريس سان جيرمان( – توماس مولر 
)بايرن ميونخ( – موسى ديمبلي )ليون( - دايوت أوباميكانو 

)اليبزيغ(.
ونجح نيمار في قيادة سان جيرمان إلقصاء أتاالنتا من ربع 
النهائي بسيناريو مثير في الدقائق األخيرة، بينما سجل مولر 

هدفين في فوز بايرن على برشلونة 8-2.
ونجح ديمبلي في زيارة شباك مانشستر سيتي مرتين في ربع 
النهائي، فيما تصدى أوباميكانو لهجمات أتلتيكو وساهم في 

اإلطاحة به من دوري األبطال.
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تعثرت مفاوضات نادي مولودية اجلزائر، 
خالل  ركائزه،  أبرز  من  واحد  عقد  لتجديد 
فترة االنتقاالت الصيفية. وبلغت املفاوضات 
األلعاب  وصانع  اجلزائر،  مولودية  إدارة  بني 
عبد الرحمن بوردمي، طريقا مسدودا، بسبب 

عدم اتفاق الطرفني حول قيمة العقد.
العاصمي،  النادي  إدارة  أن  وعرضت 
تخفيض  مقابل  عقده  جتديد  بوردمي  على 
راتبه، وهو األمر الذي عارضه الالعب جملة 
عاما،   26 صاحب  بوردمي  ويتجه  وتفصيال. 
إلى الرحيل بشكل مجاني نحو أحد األندية 

املهتمة باحلصول على خدماته.
مولودية  لصفوف  انضم  بوردمي  أن  يذكر 
اجلزائر، موسم 2018، قادما من نادي شبيبة 
تاريخ  يف  األغلى  تعد  صفقة  يف  الساورة، 

االنتقاالت بني األندية احمللية.
مولودية  إدارة  كشفت  أخر،  جانب  من 
مبغادرة  املعنيني  الالعبني  قائمة  عن  اجلزائر، 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  النادي 
املوسم  هذا  عقودهم  انتهاء  بسبب  اجلارية، 

.)2019-2020(
الناصر  بقيادة عبد  وكان مجلس اإلدارة 
أملاس، قد بدأ منذ فترة مفاوضاته مع بعض 
الالعبني من أجل إقناعهم بتجديد عقودهم، 

غير أن األمور ال زالت لم تتطور حتى اآلن.

تنتهي  الذين  الالعبني  قائمة  وضمت 
عبد  درارجة،  وليد  وهم  أسماء،   5 عقودهم 
الرحمن  عبد  نقاش،  هشام  بوردمي،  الرحمن 

حشود وعبد الكرمي بن عروس.

من  و
أن  املرتقب 

اجلزائر،  مولودية  إدارة  رئيس مجلس  يجتمع 
بالالعبني املعنيني بالتجديد، للتفاوض حول 

قيمة العقود اجلديدة ومدتها.

لم يتفق الطرفان حول قيمة العقد

بورديم يتجه لمغادرة مولودية الجزائر
تحسبا الستئناف التدريبات

وزارة الشباب والرياضة 
 تشـرع فـي المحادثـات 
مع االتحاديات الرياضية  

بداية من أمس  والرياضة،  الشباب  لوزارة  التابعة  للرياضة  العامة  املديرية  شرعت 
األحد، يف سلسلة من احملادثات مع مختلف االحتاديات الرياضية من بينها كرة القدم، 

حتسبا الستئناف التدريبات.
وتسعى الوزارة من خالل هذه املبادرة بتعليمات من الوزير سيد علي خالدي، إلى 
ربح الوقت يف انتظار تلقي الضوء األخضر من السلطات املختصة من أجل اتخاذ قرار 

استئناف التدريبات والنشاطات الرياضة وإعادة فتح مختلف املنشآت الرياضية.
نهاية  غاية  إلى  االحتاديات  التي ستعتمدها مختلف  العمل  إلى خطة  وباإلضافة 
املنافسات  استئناف  للرياضة،  العامة  املديرية  مع  احملادثات  ستتضمن  اجلارية،  السنة 
ومناقشة البروتكول الصحي الذي يتم إعداده من طرف املركز الوطني لطب الرياضة، 

اللجنة العلمية ملتابعة تطور جائحة »كوفيد19-« واالحتاديات الرياضية.
أولى،  الفارط كمرحلة  9 جويلية  والرياضة رخصت يف  الشباب  وزارة  أن  للتذكير 
الرياضيني اجلزائريني املتأهلني واملرشحني للتأهل إلى األلعاب االوملبية والبراملبية 2020 
)أجلت لسنة 2021 بسبب اجلائحة( العودة إلى التدريبات مع  التطبيق الصارم لتدابير 

الوقاية من كوفيد19-.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت يف 16 مارس املاضي تعليق كل النشاطات 

واملنافسات الرياضية بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.
م.هشام

قبل جولة واحدة من نهاية الدوري القطري

بونجـاح براهيمـي وأكرم 
عفيــــف يتنافســــون 
علــى لقــب »الهــداف«  

وذلك  الـ21،  للجولة  الوصول  بعد  أكثر  القطري  بالدوري  الهدافني  اشتعل صراع 
بعدما تساوى 3 العبني على القمة برصيد 14 هدفا لكل منهم، وقبل جولة واحدة فقط 
من النهاية، وهو ميهد ملواجهات نارية يف األسبوع الثاني والعشرين األخير من املسابقة 

حلسم لقب لهداف.
ويحتل املركز األول بجدول ترتيب الهدافني 3 العبني، من بينهم الدولي اجلزائري 
ياسني براهيمي جنم الريان، الذي سجل هدفا يف مباراة الشحانية قاد به فريقه لتحقيق 

فوز غال وثمني للغاية أبقى على حظوظ النادي يف املنافسة على درع الدوري.
وذلك  السد،  مهاجم  بوجناح  بغداد  اجلزائري،  الدولي  أيضًا  القمة  على  وانقض 
الزعيم، وهو الهدف الذي تقدم به بوجناح  بالهدف الذي أحرزه يف مرمى قطر وفاز به 
ليتساوى مع ياسني براهيمي وزميله بالفريق أكرم عفيف الذي غاب عن الظهور التهديفي 

يف هذه اجلولة، وأصبح له شريكني يف القمة التي كان ينفرد بها اجلولة املاضية.
ووفقا لألرقام لن يخرج من بني الثالثي لقب هداف الدوري القطري هذا املوسم، 
خاصة أن املنافسني لهم يبتعدون بفارق 3 أهداف، وهو فارق من الصعب تعويضه يف 

مباراة واحدة فقط، لكن تبقىى آمالهم قائمة يف املنافسة على الورق.
وهناك ثالثي سجل 11 هدفا، وهم الدولي اجلزائري سفيان هني العب الغرافة، 
ومواطنه محمد بن يطو مهاجم الوكرة، واإليراني رامني رضائيان العب الشحانية، علما 

بأنهم فشلوا يف التسجيل خالل اجلولة املاضية ضد فرق أم صالل واألهلي والريان.

نــادي ليون يخرج محـرز من 
منافسـة رابطة أبطال أوروبا

أكمل ليون الفرنسي عقد املتأهلني إلى نصف النهائي إثر فوزه على مانشستر سيتي 
اإلجنليزي الذي ينشط يف صفوفه الدولي اجلزائري، رياض محرز، 1-3 اول أمس، يف 

آخر مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف املباراة األول بعدما كسر الكاميروني توكو إيكامبي مصيدة التسلل قبل 

أن تصل الكرة لإليفواري ماكسويل كورنيه الذي أودعها يف الشباك يف الدقيقة 24.
وترجم ثنائي مانشستر سيتي النشيط ستيرلينغ ودي بروين ضغط الفريق اإلجنليزي 
إلى هدف التعادل عندما أهدى األول متريرة حاسمة للبلجيكي الذي جنح يف إعادة اللقاء 

إلى نقطة البداية يف الدقيقة 69.
وكسر البديل موسى دميبيلي مصيدة التسلل مجددًا مهديًا ليون هدفًا ثمينًا جدًا مّت 
تثبيته عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو يف الدقيقة 79، قبل أن يضيف الهدف الثالث 

لفريقه والثاني له من متابعة لكرة سهلة أمام املرمى يف الدقيقة 87.
ولعب ليون مباراة كبيرة جدًا أمام مانشستر سيتي مؤكدًا أّن وصوله إلى هذا الدور 
بعد إخراجه يوفنتوس اإليطالي جاء نتيجة انضباط الفت من العبيه وأفكار تكتيكية 

صائبة من قبل مدربه غارسيا.
وأنهى نادي ليون الفرنسي، أحالم اإلسباني غوارديوال بعد إقصاء تالمذته لريال 
مدريد اإلسباني يف ثمن النهائي وتفاؤلهم بازدياد حظوظهم يف الذهاب بعيدًا باملسابقة. 
وسيلتقي ليون مع بايرن ميونيخ يف نصف النهائي بعد أن هزم الفريق األملاني منافسه 
برشلونة بنتيجة كبيرة 2-8 اجلمعة الفارط. ويجمع نصف النهائي اآلخر باريس سان 
جيرمان الفرنسي واليبزيغ األملاني. جدير بالذكر، أن رياض محرز، شارك احتياطيا يف 

الدقيقة 55 مكان فيرناندينيو.

حلفايـة ينسحــب من إدراة وفـاق سطيف
أعرب فهد حلفاية، املدير العام لوفاق سطيف، عن استيائه من موقف مجلس إدارة ناديه، بقيادة عز الدين أعراب، بعد التخلي عنه يف ظرف 

عصيب للغاية.
وكان مجلس إدارة وفاق سطيف، قد أعلن إبعاد حلفاية عن منصبه، بعد 24 ساعة من إصدار قاضي التحقيق، أمًرا بإيداعه السجن املؤقت، 

بسبب تورطه يف فضيحة التالعب بنتائج املباريات.
وقال حلفاية، يف تغريدة عبر حسابه على »فيسبوك« »أنا جد مستاء من تصرف مجلس اإلدارة جتاهي، فبعد خروجي من السجن واتصال كل 
الالعبني والطاقم الفني بي للمباركة، بدأت مباشرة بالتفاوض مع اجلميع، هذا يبني درجة حبى للنادي«، وأضاف »فإذا بي أجد العراقيل من 

طرف مجلس اإلدارة، مما سبب لي اإلحباط، اآلن أنا منسحب من وفاق سطيف«.

موهبة  عوار،  حسام  جزائري،  أصل  من  الفرنسي  أظهر 
استثنائية مع الكرة يف وسط امللعب أثناء مواجهة فريقه ليون أمام 
انتهت  والتي  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  مانشستر سيتي يف 

بإقصاء الفريق اإلجنليزي بعد الهزمية 3-1.
بني  يلعب  الذي  عاما  الـ22  صاحب  كان  اللقاء،  وطوال 
صفوف ليون منذ 2016، كابوسا لالعبني مخضرمني بالسيتي مثل 
فيرناندينيو أو ووكر ففي كل مرة يحصل فيها عوار على الكرة كان 

من املستحيل تخليصها منه مهما كان عدد اخلصوم حوله.
وبعدما ارتدى قميص منتخب فرنسا حتت 21 سنة 14 مرة، 
بات من شبه املؤكد أنه سيدخل قريبا يف حسابات ديديي ديشان، 

مدرب املنتخب األول.
ناديه  لتغيير  العروض  تلقي  بالتأكيد عن  يتوقف  لن  أنه  كما 

على الرغم من أنه جدد عقده مع ليون يف 2018 حتى 2023.
هذه  يف  تألقت  صاعدة  أخرى  ملواهب  عوار  ينضم  وبذلك 
النسخة من »التشامبيونز ليغ«، مثل داني أوملو )اليبزيغ( أو ديفيز 

)بايرن ميونخ(.
مستوياتهم  بأفضل  بالفعل  معروفون  آخرون  كما ظهر العبون 
يف هذه النسخة من املسابقة األوروبية، مثل نيمار مع باريس سان 

جيرمان الذي حصل على بطاقة عبوره لنصف النهائي على حساب 
أتاالنتا اإليطالي.

بعد أن سطع في سماء دوري األبطال
عــوار سيدخــل قريبــا فــي حسابـــات 

مـــدرب منتخـــب »الديكــــة«

بإشراف اإلتحادية الجزائرية للدراجات
دورة تكوينية جديدة عن بعد لفائدة محافظي السباقات

نظمت جلنة التشريعات، التحكيم والتعيينات التابعة لالحتادية اجلزائرية للدراجات اول امس، دورة تكوينية جديدة عن بعد، لفائدة محافظي 
السباقات حول موضوع اجتماع املدراء التقنيني خالل املنافسات، حسبما علم أمس من الهيئة الفديرالية.

بيان  يف  للدراجات  اجلزائرية  االحتادية  أوضحته  مثلما  صالح،  بن  صالح  اخلبير  ايام،  بضعة  ظرف  يف  الثالث  التكوين،  هذا  على  واشرف 
مقتضب.

وقام بتاطير الدورتني السابقتني املنظمتني أيضا لفائدة محافظي السباقات، اخلبيران عبد العزيز لعوامري وعمار بوطرفة حول موضوع اإلجازات، 
االنطالق، الوصول والصدريات.

وأرغمت جائجة فيروس كورونا، مسؤولي الهيئة الفديرالية  على تأجيل او إلغاء العديد من النشاطات املدرجة يف برنامجها منذ شهر مارس 
الفارط. وسيتلقى محافظو السباقات معارف تفيدهم عند استئناف املنافسات من خالل ممارستها على ارض الواقع، حسب نفس املصدر.
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الكاتبة الشاّبة والواعدة » أنيسة بوزيان «:

طالبة الحكمة تطمح لمحاربة الضياع الفكري

حاورها / أ . خلضر . بن يوسف 
سواء يف النثر أو السرد تكشف لنا أعمال املبدعة - طلبة جامعية ، سنة 
بوزيان ، عن  أنيسة  ابنة مدينة معسكر   ثالثة ليسانس تخّصص فلسفة ،  
مدى قدرتها على االنتفاع من معارفها األدبية والثقافية والفكرية ، دون أن 
مراعية حدود  تستثمر كّل ذخائرها  وإمنا  الكاتب ،  نرجسية ذات  تسقط يف 
اجلنس األدبي ، ومحافظة على احلّس اجلمالي ، واألثر الفّني للعمل األدبي.

إنسانة بسيطة ، محّبة للحكمة ، و العيش اإليجابي ، ترفض بشجاعة 
، و حتب بقناعة ، و تعيش بكرامة ، لها اهلل و بعد اهلل ال حتتاج إلى أحد 
...متتلك شخصّية فذة ، قمة يف األخالق ، مّتقدة الفكر،  لها أحاسيس 
مرهفة ، ومشاعر شّفافة تنبض باحلّب للجميع ، ترسم بحروفها على تضاريس 

البكاء الفرح .
كيف اكتشفت موهبتك يف الكتابة و من كان وراء ذلك ؟

إن اكتشاف املوهبة مثل اكتشاف الكنز املدفون الذي لن نعثر بسهولة إاّل 
بعد جهد مضن و تضحيات و تنقيب عميق و خلق استراتيجيات حكيمة 
و مرنة للتواصل مع ذواتنا و مع اآلخرين مبعانقة األحالم و األمنيات و تركها 
تزهر ، ففي الكتابة خالص من الرتابة و اجلمود الفكري و االنحالل اخللقي 
عبارة عن  كان  الدافع  اإلنسانية  و حب  الروحي  الّتطهير  الكتابة  علمتني   ،
كل معقد مركب من الدوافع ، جعلتني أسمع صوت عقلي و أؤمن به ألكون 

صوت الفئة املقهورة يف هذا العالم.
كيف كانت البداية ؟

البداية ال تأتي دفعة واحدة بل تكون نتيجة التراكمات التي حتما تؤدي 
للتحّول و التطّور، فكانت بدايتي حلظة تصاحلي مع ذاتي و تقبلها بنقائصها 
الّتام أن اإلرادة تصنع املعجزات و أن هذا الوجود عبارة  و مميزاتها ، و يقيني 
عن مشهد لم ولن يكتمل ما دام لكل فرد مّنا نظرته اخلاصة به ، و قد تكون 
البداية نهاية آالم و ميالد آمال ، كما قد يكون الكذب مرتديا ثوب احلقيقة 

و يتجول بيننا ، لذلك نحن بأمس احلاجة إلى التنوير و اخلروج من التقصير
كيف جتاوزت الصعوبات  ؟

من تشبع بوقود اإلميان و التفاؤل و احللم و اإلحسان يتجاوز كّل األزمات 
و يحدث القفزات التي تنقله من سوداوية الوضع إلى بياض ناصع ، و من 
الغفلة إلى الصحوة ، و من املرّقع إلى األصلي ، ومن الغبار و الضبابية إلى 

اليقني و املعقولية
من كان الدعم و السند؟

الدعم األول هو اهلل ثم رضا الوالدين ثم من« تصفونهم بأعداء النجاح » 
، أّما أنا أعتبرهم أحباب النجاح و السبب يكمن يف أن احملّب يسكن القلب ، 

و العدّو يسكن العقل ، و أنا عقلي أرقى و أنظف من أن يسكنه عدّو ! والنقد 
حافز و منقذ العاقل من التعصب و الدغمائية و الرتابة و التسويف  و الشكر 
موصول لكل األسرة الفلسفية بجامعة معسكر فخورة بانتمائي ألسرة الفلسفة 
و التي جتعل من الطالب أمنوذجا لإلبداع ، فاجلامعة ليست حضورا غائبا ، بل 
هي ملتقى لألفكار ، و ساحة لتشجيع القدرات و تقدميها على شكل منتجات 
واعية متثل بؤرا تنويرية يف املجتمع ، شكرا لكل األساتذة بقسم الفلسفة على 
تواضعهم و مجهوداتهم و إنسانيتهم ، باإلضافة للزاد املعريف املمتاز .. و لكل 

روح آمنت بي و قالت لي ذات يوم كلمة طيبة.
حدثينا عن املؤلف و العنوان ؟

املؤلف » جّنة املنافقني » عبارة عن مجموعة من النصوص ، جتمع خواطر 
تعالج قضية النفاق كموضوع جوهري نظرا جلملة املرافقات التي الحظتها يف 
الورقي  االصدار   ، شيطانية  أعمالهم  و  مالئكية  جتد خطاباتهم  إذ   ، واقعنا 
اإللكترونية حتى  نور  مبكتبة  نشره  مت  و  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  مكتوب 

يتمّكن اجلميع من حتميله باملجان

والذي  النفاق  املصدر  من  انطالقا   « املنافقني  » جنة   : العنوان  اخترت 
عملة  أصبح  النفاق  ألن   ، ُيبِْطُن  َما  ِخاَلَف  امْلَْرِء  إِْظَهاُر  القواميس  يف  يعني 
النفاق حتمية  و أضحت صفة  الشرور  و  و هو مصدر اآلالم  عاملنا  رائجة يف 

رمزية إلثبات الوجود القوّي يف أرض الضعفاء،

مدلوالته : أن املنافقني مفبركني و يتصنعون الوّد و اإلنسانية التي حتمل 
يف طياتها خبثا و شّرا ال ينتهي ، خطاباتهم مالئكية و أعمالهم شيطانية يا 
لها من مفارقة ! ، يعيشون بجسد متعّدد األوجه و آذان متذوقة للّشرك و عيون 
بنظرات حاقدة و حاسدة ، و قلوب مريضة أعانهم اهلل ، فهنالك مسافة طويلة 

جدا بينهم وبني الراحة..

ملاذا نهجت نهج الكتابة يف النصوص و اخلواطر بالرغم من أّن 
أغلبية الشباب املبدع يتجهون نحو الرواية ؟

حاملة  لي  جتربة  أّول  تكون  أن  أردت   ، جّدا  عميق  و  قّيم  سؤال  هذا 
لرسالة توعوّية تنويرّية بأسلوب نصوص بسيطة املبني ، عميقة املعنى ، تفسح  
املجال للقارئ للتفكير و الغوص يف رحلة البحث عن احلقيقة وفق ما يتوافق 
مع ملكته اجلوهرية أما عن املقارنة بني النصوص و الرواية أنا ال أحّب املقارنة 
ألنها لّص املتعة ، و أستثني نفسي،  فكّل شخص و قناعاته اخلاّصة و ذوقه 

املنفرد به.
هل ميكن أن نراك تكتبني يف أجناس أدبية أخرى ؟

العديد من  البحث عن  أنا حاليا أشتغل على رواية جديدة ، و بصدد 

القضايا التي ما زلت أنشد سبرها ، و أمتّنى أن أترك أثرا طيبا يستفيد منه بنو 
جيلي.

ماهي طموحاتك ؟
يقول املثل  : » طيور كثيرة يف رأسي ، قيود كثيرة يف رجلي »                    

من بينها أّنني أطمح لتأسيس مشروع تنويري ميّثل بؤرة توعوّية يف املجتمع 
، و يحارب الفساد و الضّياع الفكري و االنحالل اخللقي كما أطمح ألكون 
أستاذة فلسفة يف التعليم العالي،  ولم ال فتح مدرسة خاصة بي لتقدمي الدروس 
اخلصوصية ، و النصائح يف التنمية البشرية وتطوير الّذات على مستوى الكتابة 
إاّل يف  أجد صورة شخصي  ال  ألنني  املجال  هذا  باالستمرار يف  أعدكم    :
أحضان صفحات دفتري الدافئة ، و املنسية ، كما أّن ميزة العقل التي فّضلنا 
بها اهلل عز وجل عن سائر مخلوقاته ال بّد وأن تسّخر يف التأمل و التدّبر ، فلن 

تقبلنا اإلنسانية و نحن جنلس إليها بأيد فارغة من الذاكرة
كلمة أخيرة للقراء واجلريدة ؟

الصحفي  أشكر  موضوعية  القارئبكل  و  للجريدة  أقول  اخلتام  مسك  يف 
املتألق : خلضر بن يوسف على تواضعه و إنسانيته و نظرته للمواهب الشابة 
نظرة مشاريع مستقبلية ، و اتزانه بني كّل من الزادين املعريف و الوجداني و 
أشكر اجلريدة على االستضافة و تشجيعها للمثقفني بغية زرع روح العمل ، 
و الّتقدير يف كّل روح متعطشة لتطير األذهان ، و إصالح األوطان ، و تنوير 

املجتمعات و كلمتي للقراء :
أنا و أنتم كّل شيء ، أتدري ملاذا ؟

ألننا خالفة اهلل يف األرض و ما دمنا يف مجال العلم و املطالعة و البحث 
 ، العظيمة  العقول  أصحاب  وسط  السليمة  بآدميتنا  يطمئن  فهذا  املستمر، 
تعشق  ألنها  بالّصدق  االعتراف  ترفض  التي  الّصغيرة  العقول  تلك  عكس 

املجاملة.

مثل ساحرة متمّكنة ، تقود الكاتبة الصاعدة » أنيسة بوزيان » -  ابنة مدينة القائد الثوري البطل الجزائري األمير عبد القادر ، وتنتمي لعائلة المقاوم الشيخ بوزيان - 
القارئ في كل رواية من نصوصها اإلبداعية ، تقوده سيرا حينًا وركضا في الكثير من األحيان ، نتابع الكلمات واألحداث بلهفة الفضول والحيرة ، ونلتهم الكلمات التهاما ،  
ومن ثم ال نملك فرصة للهرب من فتنة سردها ، منذ أّول جملة في - نّصها السردي- حتى آخر نقطة في آخر صفحة ، ال نستطيع أن نهرب من فتنة حكاياتها المتداخلة ، حيث 
تتحول اللغة إلى مجرد أداة ، وتصبح بالتالي مثل إزميل النّحات ، أو فرشاة الرسام ، وال تكون محور اللوحة اإلبداعية مثل ما تعّودنا من بعض الكتاب الذين يهتمون باللغة 

وزركشتها على حساب الحكاية وأحداث الرواية مثال .
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 ANEP: 2016013193 du 17/08/2020 - Akhbar El Watane N°183

AKHBAR EL WATANE  17-08-2020

قضت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل : قبول دعوى الرجوع بعد الخبرة .

في الموضوع : بافراغ الحكم قبل الفصل في الموضوع الصادر في 2019/05/3127 تحت 
رقم فهرس 938/2019 و المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير خليفي محمود

و المودع بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ : 2009/12/01 تحت رقم 205/2019 و بالتبعية 
توقيع الحجر على المرجع ضده : حرز هللا فاطيمة الزهراء المولود 1999/04/12 بالبيرين ألبيها 
مخلوف و أمها حرز هللا مسعودة و تعيين المرجع ضده حرز هللا مخلوف مقدما عليها للقيام بشؤونها 

مع التأشير بذلك على هامش عقد ميالدها
مع وجوب نشر الحكم هذا بإحدى الصحف المقروءة لإلعالم و تعليق نسخة منه على لوحة 

إعالنات المحكمة و أخرى ببلدية ميالدها و تبليغه بتسخيرة من النيابة العامة
و المصاريف القضائية على عاتق المرجع

تاريخها أعاله، و  المذكور  المنعقدة  العلنية  بالجلسة  الحكم هذا و أفصح وبه جهرا  بذا صدر 
لصحته وقعه كل من الرئيس و آمين الضبط على النحو التالي :

الرئيس ) ة (                                 آمين الضبط

إشـــــهــــــــــار

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

إعالن عن منح مؤقت للمشروع
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عين الحجل توّدعه 

بقلم / أ . خلضر . بن يوسف
نقــف اليــوم مبشــاعر عميقــة تشــتعل فيهــا احلســرة واأللــم برحيــل عّمنــا 
ســعيد عليــة صاحــب االبتســامة الدائمــة، الرجــل البشــوش صديــق اجلميــع 
، وخــادم الــكل دون محســوبية ، رحــل الرجــل اخلــدوم ذو األخــاق العاليــة 
والتعامــل االســتثنائي مــع مــن يعــرف ومــن ال يعــرف ، وتــرك برحيلــه ذكــرى 
غاليــة لــكل مــن عرفــه أو ســمع عــن مناقبــه، اســتحق الثنــاء مــن اجلميــع 
ــل  ــعى دون كل ــر ، يس ــاعني للخي ــني الس ــال الفاضل ــن الرج ــد كان م ، فق

ملســاعدة مــن يســتحق املســاعدة دون تــردد.
ــى  ــق عل ــذي اتف ــرم ، ال ــطجّي« املخض ــد » البوس ــاعي البري ــل س رح
محبتــه كل مــن عرفــه، وكل مــن أحبــه ســيفتقده ، رحــل مبكــًرا وتــرك يف 
قلــوب حزًنــا كبيــًرا وأملـًـا عميًقــا، كانــت مامحــه مميــزة، فقــد كان ذا ابتســامة 
أخــاذة ووجــه بشــوش، كان يقابــل محبيــه بضحكــة مجلجلــة، ولكــن الصفــة 
ــب وال  ــرف الغض ــم يع ــذي ل ــر، ال ــه الكبي ــل قلب ــف الراح ــم يف وص األه

الضغينــة، بــل كان يتســع للــكل بــا اســتثناء
 رحــل صاحــب االبتســامة املشــرقة الــذي تبســم لــكل شــيء يف احليــاة 
بــكل مــا حملتــه مــن آالم ومصاعــب وحتديــات .. متفائــل دومــًا .. محــب 
للجميــع .. كان إذا تكلــم قــال خيــرًا .. وكان حــني الغضــب مــن الكاظمــني 
ــة  ــف النبيل ــا صاحــب املواق ــر العــني ي ــاس ، من قري ــني عــن الن ــظ والعاف الغي
ــم،  ــا قل ــن أن يكتبه ــى وال ميك ــد أو حتص ــن أن تع ــة ال ميك ــك الكرمي فخصال
فقــد كنــت قيمــة عظيمــة أضــاءت تاريــخ عــني احلجــل ومــا فيــه ، وســتبقى 
ذكــراك يف القلــب والذاكــرة علــى مــر األيــام وكــر الســنني، تقــف اللغــة التــي 
ــدان الوصــف ، أو  ــاره حقهــا يف مي تباهــت بخصوبتهــا عاجــزة عــن إيفــاء آث
تأديــة مــا يجيــش يف القلــب مــن التقديــر والثنــاء ، فقــد كنــت مــن أصحــاب 
ــوب ،  ــون ال بعــد أن تســتقر محبتهــم يف القل ــة الذيــن ال يرحل الهمــم العالي
متــوت األشــجار واقفــة  ومــات عّمــي الســعيد واقفــًا بالقيــم التــي عبــر عنهــا 

، ومعــه مواقفــه التــي ســتبقى دومــًا  
عّمــي الســعيد عليــة مــن مواليــد 22 اكتوبــر 1945 ببوســعادة ، ســاعي 
البريــد أو كمــا نســّميه » البوســطجي » حيــاة حافلــة بالعطــاء .. ونضــال بــدأ 
ــك  ــم ينقطــع معــه ذل ــذي انقضــى ول ــة العمــر - ســنة -1975  ال ــذ بداي من
العطــاء ، كان األب والصديــق واألخ والعامــل واملوظــف بــكل مثاليــة .. 
ــل واملشــرق لإلنســان...  ــدار .. كان الوجــه اجلمي ــكل اقت كان اإلنســان  ب
ــا  ــكل م ــاة ب ــكل شــيء يف احلي ــذي تبســم ل صاحــب االبتســامة املشــرقة ال
حملتــه مــن آالم ومصاعــب وحتديــات .. متفائــل دومــًا .. محــب للجميــع 
.. كان إذا تكلــم قــال خيــرًا .. وكان حــني الغضــب مــن الكاظمــني الغيــظ 

والعافــني عــن النــاس  
أحــب جميــع النــاس .. الطفــل والكبيــر والقريــب والبعيــد .. والتمــس 
ــبات ..  ــف واملناس ــباقا يف كل املواق ــر .. كان س ــأ أو قص ــن أخط ــذر مل الع
ــع  ــه م ــى كل تعامات ــا عل ــي به صاحــب بصمــة ال تنســى يف ملســات يضف
ــل  ــزه يف التعام ــات متي ــه لفت ــات. ل ــف و التصرف ــع املواق ــن و يف جمي اآلخري
مــع اجلميــع يف مختلــف املناســبات،  اجلميــع يف حضــوره يشــعر باهتمامــه و 

ــزه عــن اآلخريــن رعايتــه و متي
ابــن عــني احلجــل الــذي انغمــس يف تاريخهــا وشــكل عبــق هــذا التاريــخ 
وأصالــة وتــراث املــكان ، هــذا الرجــل الــذي كان أبــًا للجميــع بــكل مــا حتملــه 
ــور، كان  ــاعد يف كل األم ــرمي واملس ــون الك ــى .. كان احلن ــن معن ــة م الكلم
القــدوة واحلريــص احملــب يف جميــع أمــور احليــاة ..  الغنــي بالقيــم واألخــاق 
ــا تركــة مــن األخــاق وحــب  واملبــادئ .. رحــل مــن غيــر رجعــة وتــرك لن
النــاس لــه .. وقــد أنــار مركــز البريــد واالتصــاالت بعــني احلجــل إلــى غايــة 
2005 ســنة إحالتــه علــى التقاعــد لكنــه لــم يتــرك مكانــه وواصــل العمــل 
ــئ  ــى أن ينطف ــور يأب ــاد و بن ــّد واجته ــكل ج ــة ب ــة رحيل ــى غاي ــّرا إل ــه ح في
بغيابــه ألنــه أضــاءه بإفنــاء حياتــه لآلخريــن ليضــل حيــًا يف قلــوب اجلميــع

رحــل الرجــل الــذي عمــل مبدينــة اجلــن واملائكــة ، كان شــغيا مــا وراء 
البحــار يف فتــرة مــا وحتديــدا مبصنــع للقمــاش ، وألنــه صــادق بــكل صــدق 
ــه  ــع الفرنســي ال يترك ــدن صاحــب املصن ــن ل ــة م ــرض للعنصري ــة تع ومحب
ــة أن  ــه اللعين ــه باحلرمــان مــن العمــل يف مصنعــه وحجت وشــأنه ويتعــرض ل
ــم  ــزم بالتعالي ــرب ملت ــني كل الع ــن ب ــد م ــي الوحي ــو العرب ــي الســعيد ه عّم
ــمعته..  ــه وس ــًا يف مواقف ــًا  صادق ــان ، كان رج ــهر رمض ــامية يف ش االس
ــم يتــرك شــيئا إال وقدمــة و ال ادخــر مشــاعر إال مــا  رحــل اإلنســان الــذي ل

أســرف فيهــا
بالرغــم مــن أن الرحيــل كان موعــدا مقــدرا يف تلــك الســاعة و ذلــك اليــوم 
ــه  ــه بالنســبة لســكان عــني احلجــل جــاء قبــل أوان والشــهر والعــام .. إال أن
ــااًل  ــكان ، كان مث ــف وم ــوم ويف كل موق ــونه كل ي ــه سيلمس ــر، فغياب بكثي
ــن  ــكًا م ــد كان بن ــل لق ــرة.. ب ــورة املثاب ــامحة الصب ــة املتس ــخصية املّتزن للش
األخــاق احلميــدة وســيبقى ذلــك الرجــل الــذي مــا زالــت بصماتــه وســتظل 

عبــر األجيــال حاضــرة ملــا قدمــه لهــذا املجتمــع ، مشــهود لــه مبواقفــه، فهــو 
فريــد ووحيــد مــن نوعــه ومهمــا قلنــا عــن هــذا الرجــل لــن نفيــه حقــه مــن 
الوفــاء ، لقــد كان حريصــًا علــى مصاحلتــه بــني النــاس وكان يتمتــع بأخــاق 
ــن  ــد م ــع رحمــه اهلل بالعدي ــره ، كان يتمت ــا يف غي ــل أن جنده ــة جــدًا ق عالي
ــه كان  ــب أن ــذه املناق ــم ه ــن أه ــا م ــا ونحصيه ــب ال نســتطيع أن نعده املناق

يحــب النــاس جميعــًا .
كان اجلميــع يــراه صبــاح كل يــوم ببدلتــه الداكنــة وقبعتــه املميــزة 
ومحفظتــه الّســوداء الكبيــرة الفاحتــة فمهــا علــى الــدوام، وأول مــا تقــع عينــه 
ــا عشــرات  ــي تطــل منه ــه الت ــاه مبحفظت ــق عين ــه يقــف خاشــعا ، وتتعل علي
ــد  ــع مــن بعي ــه اجلمي ــرة...  يرقب ــرة وكبي ــة ، صغي الرســائل : بيضــاء وبني
كيــف ميشــي بخطــوات بطيئــة يحمــل بــني يديــه حزمــة مــن تلــك الرســائل 
ــة  ــاء املدين ــن يف أنح ــا املبعثري ــّلمها ألصحابه ــا ليس ــا وتنظيمه ــد ترتيبه يعي
الصغيــرة ، أو القابعــني يف محاتهــا ومقاهيهــا ودورهــا املختلفــة ، لــم تكــن 
االبتســامة تفــارق محيــا »عّمــي الســعيد »، فهــو ال يعطــي أحــدا رســالة إال 
ويشــّيعها بابتســامة مشــرقة ، فتتضاعــف بذلــك فرحــة املتلقــي ، ويستبشــر 

ــه . ــذي وصل ــرا حتــى قبــل أن يعــرف موضــوع اخلطــاب ال خي
ــمات  ــع نس ــطجّي م ــعيد البوس ــي الس ــرور عّم ــون م ــكان يترقب كان الس
ــث ،  ــراف احلدي ــون أط ــني يتجاذب ــم جالس ــا جتده ــرا م ــات ، فكثي الصباح
غارقــني يف عوالــم أخــرى مــن النقاشــات احلــادة واآلراء املتضاربــة والضحكات 
التــي تنبعــث مــن هنــا وهنــاك، أو حتــى بعــض الشــجارات الكاميــة بــني 
ــن  ــد » عمــي الســعيد » م ــر ســاعي البري ــا إن يظه احلــني واحلــني، لكــن م
بعيــد بقامتــه املتوســطة الطــول ، وخطواتــه الثابتــة املســتقيمة، وأناملــه 
التــي ال تكــف عــن فــرز حــزم الرســائل املتراكمــة حتــى يصمــت اجلميــع ، 
وتشــخص األبصــار إليــه منتظريــن وصولــه عســاه يحمــل لهــم بشــرى ســارة 
ــدا ميــأ عليهــم حياتهــم الرتيبــة الفارغــة  ــرا مفرحــا ، أو شــيئا جدي ، أو خب
ومنهــم مــن ال يصبــر حتــى يصــل إليــه ، فيســارع بالنهــوض، ويهــرع إليــه 
فيحّييــه حتيــة خالصــة كأنــه لــم يــره منــذ مــدة طويلــة مــع أنــه ميــّر عليــه مــع 
إشــراقة كل صبــاح ، ومــا إن تنتهــي كلمــات الســام والســؤال عــن األحــوال 
حتــى يبــادره بحركــة مــن رأســه عّمــا إذا كانــت هــذه احلقيبــة املمتلئــة دومــا 
ــر، أو  ــيخ يستفس ــأل ، أو ش ــاب يس ــة ش ــا برفق ــو دائم ــه فه ــيئا ل ــل ش حتم
امــرأة عجــوز تطلــب منــه أن يقــرأ رســالتها، ويشــرح لهــا مــا اســتعصى علــى 
فهمهــا ، فمســاعدة الّنــاس أمــر محّبــب لديــه ، لذلــك فاالبتســامة ال تفــارق 

شــفتيه...  
ــاس  ــه الن ــذي عرف ــان ال ــة » االنس ــعيد علي ــل » س ــني احلج ــل ع أصي
بكــرم أخاقــه وســلوكه الراقــي ومعاملتــه الطيبــة للنــاس ومجهوداتــه اخليــرة 
ــة  ــاطة ودماث ــاز بالبس ــي متت ــل الت ــخصيات القائ ــن الش ــاه.. م يف كل اجت
ــم  ــل احللي ــدر الرج ــروف بص ــع كل الظ ــل م ــاس ، تعام ــع كل الن ــق م اخلل
الــذي يتعامــل مــع املواقــف الشــديدة يف مواقــف الرجــال ، وتعاملــه مــع الهــم 
ــه  ــن عرف ــه اهلل كل م ــًا  ، كان رحم ــًا وحكيم ــًا عاق ــي كان تعام املجتمع
يعــرف عنــه أنــه يلتقــي كل مــن يقابلــه بابتســامة وحفــاوة أوجــدت لــه حبــًا 

ــه ــن عرف ــوس كل م يف نف
يف مثــل هــذا املوقــف ال يســتطيع االنســان أن يســجل مشــاعره احلقيقيــة 
ــرك يف  ــه ، ت ــاء منطقت ــه وأبن ــى مجتمع ــه وعل ــاٍل علي ــز وغ ــدان عزي ازاء فق
ــده  ــا يتصــوره أي انســان وأبعــد عمقــًا يف خل ــر مم ــم العميــق أكث النفــس األل
وشــعوره.. رجــل جمــع خصــاال وصفــات حميــدة مــن أخــاق ونبــل وكــرم 
ومواقــف عظيمــة راســخة.. لقــد كان هــذا الرجــل مثــااًل ، فقــد كان مثالــي 
ــد كل  ــه وعن ــه وزمائ ــد أصحاب ــًا عن ــع ، محبوب ــموخ والترف ــاق والش األخ
مــن عرفــه.. املثابــر واحملــب إلخوانــه وأصحابــه .. املوظــف والعامــل الــدؤوب 
املرابــط يف عملــه ، ســخر كل حياتــه مــن أجــل خدمــة أبنــاء مدينتــه ، بــل 
ــٍم  ــٍق َعِظي ــى ُخُل ــَك لََعل ــة : َوإِنَّ ــة الكرمي ــًا باآلي ــًا مقتدي ــًا خلوق كان متواضع

)4(.. وقــد كان يعمــل مبضمــون هــذه اآليــة قــواًل وعمــًا 
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ــاة األمم والشــعوب مراحــل ُيســجل فيهــا للرجــال  يشــهد التاريــخ يف حي
أســمى مــا قــد يتركــه البشــر يف مســيرة حياتهــم مــن أعظــم حــاالت العطــاء 
، والتفانــي يف خدمــة املبــادئ والقيــم اإلنســانية العظيمــة ، ولطاملــا ســجل 
التاريــخ لعــني احلجــل أســماء رجــال مضــوا، وتركــوا ســجًا مفعمــًا وحافــًا 
بســيرة حســنة عطــرة ، وإرثــا إنســانيا كبيــرا ، واليــوم احلجيليــون ينعــون عّمــي 
ــذي ميثــل ذاكــرة عــني احلجــل ومرآتهــا التــي ال تصــدأ  -رحمــه  الســعيد ال
اهلل- فإنهــم يعلمــون أن الراحــل قــد تــرك مــن بعــده ســجًا ال يبقــى ســوى 
لرجــال أعطــوا طيلــة رحلــة حياتهــم عطــاء كبيــرًا، وتفانــوا يف ســبيل خدمــة 
األفــراد واملجتمــع ، لقــد كان الراحــل قــدوة للرجــال الذيــن حملــوا األمانــة 

ــروا يف مفاصــل حيــاة املجتمــع بشــكل غيــر مســبوق،  بإخــاص كبيــر، وأثَّ
لقــد أيقــن اجلميــع اليــوم منــذ غبــت عنهــم أن مهنتــك هــذه فــن مــن الفنــون 
، وحتــى يكــون شــخص مــا ســاعي بريــد ناجحــًا البـــد أن يقــّدر الرســائل 
ويحترمهــا، ويــدرك األثــر الــذي تتركــه يف أصحابهــا ، ومــن بــني كل ودائــع 
النــاس تعتبــر الرســـائل أهمهــا علــى اإلطــاق ، فهــي أكثــر األمانات قداســة 
، وقيمتهــا ال تقــّدر بكنــوز الّدنيــا، ناهيــك علــى أن الطريقــة املثلــى إليصــال 
البريــد ال يحســنها أّي مخلــوق، أمــا أنــت فإنــك تتقــن هــذا الفــن جيــدا، 
وحتســن اســتعمال تلــك الطريقــة... فخــال ســنوات طويلــة لــم نــر أحــرص 
ــرة وأخــرى يجــوب  ــني فت ــراه ب ــع أن ي ــاد اجلمي ــى الرســائل ،  اعت ــك عل من
شــوارع املدينــة تــارة ومحاتهــا ومؤسســاتها واألزقــة احمليطــة بهــا تــارة أخــرى، 
إنــه ســاعي البريــد املتقاعــد عمــي ســعيد عليــة ، يرتــدي زيــه القــدمي ويعتمــر 
قبعتــه اخلاصــة مبوزعــي البريــد ويحمــل علــى يســاره حقيبتــه اجللديــة 
ــه  ــى زبائن ــه إل ــائل بنفس ــال الرس ــى إيص ــر عل ــائل ، يص ــة للرس املخصص
ونقــاط التوصيــل املســجل عناوينهــا علــى الرســائل والطــرود بــكل تقديــر منــه 
لعاقاتــه اإلنســانية الوثيقــة احلميمــة التــي تنــم عــن احتــرام واعتــزاز كبيــر 
، عملــه الــذي أمضــى ســنوات طــوال فيــه صــار جــزءا مــن حياتــه اليوميــة 
ــي أجــده  ــه ، ولعل ــذي ال يســتطيع االســتغناء عن وصــار شــغله الشــاغل ال
ــد يف عــني احلجــل  ــوزع بري ــدم م ــد أق ــازال يع ــه م ــك الســيما أن ــا بذل محق
، يجــوب شــوارع ومحــات منطقــة عــني احلجــل إليصــال الرســائل والبريــد 
ــر مــن املواقــف  ــه حتتفــظ بالكثي ــاط و املواطنــني ، فذاكرت ــك النق لســاكنة تل
واحلكايــات والذكريــات واألحــداث التــي صادفتــه ومــرت بــه خــال عملــه 
اليومــي رغــم مــرور زمــن طويــل عليهــا فهــو كان يعتــز بتلــك اللحظــات الفريدة 
،  هــذا الرجــل املثابــر ومــن أمثالــه ممــن خدمــوا الدولــة واملجتمــع وممــن قدمــوا 
ــم لبلدهــم  ــك حبهــم وإخاصه ــذل والعطــاء متوســمني بذل ــن الب ــر م الكثي

يدفعهــم لذلــك إميانهــم العميــق بانتماءاتهــم األصيلــة.
ــه عمــل مبركــز  ــة  العــم الســبعيني ، حيــث إن قصــة عمــي ســعيد علي
ــا  ــود تقريب ــة عق ــن ثاث ــر م ــني احلجــل ألكث ــة ع ــد واالتصــاالت مبدين البري
دون تذمــر، عاصــر الزمــن األول لنشــأة البريــد ومــازال حتــى اليــوم ، جتربــة 
عملــه أكثــر مــن رائعــة ، لكنهــا انحــدرت مــع الظــروف اجلديــدة لترمــي علــى 
كاهلــه أعبــاء بــدت وكأنهــا تشــوش أجمــل حلظــات الّلقــاء مــع املواطنــني ،  
يخــرج العــم ســعيد مــن منزلــه الكائــن بحــي الــدوك العريــق إلــى  مقــر عملــه 
يف الصبــاح الباكــر، يصــل إلــى عملــه يف املوعــد متامــا وهــو يف عقــده الســابع 
، التحــق مبقــر البريــد )مؤسســة تابعــة للدولــة( ليعمــل مــوزع بريــد بوســطجي 
منــذ ســنة 1979 ، ســنوات مــرت بســرعة البــرق ، ســعيد بعملــه طــوال تلــك 

الفتــرة، فالعمــل يطيــل األعمــار« حســب قولــه
ــه  ــه يف عمل ــعيد وتفاني ــاص س ــة بإخ ــه مقرون ــع يف حق ــهادة اجلمي ش
، فهــو دؤوب ونشــيط ، هكــذا وصفــه طاقــم مؤسســة البريــد وكل مــن 
عرفــه مــن قريــب أو بعيــد ، وهــو محبــوب لــدى جميــع زمائــه ، حتــى أن 
املواطنــني الذيــن يأتــون لقضــاء شــأن مــا يف املركــز يعرفــون العــم ســعيد فهــو 

ــة .  ــم االبتســامة وصاحــب نكت دائ
ــة والســعادة يف  ــرأ الطيب ــا ، تق ــى مســمى فع عمــي الســعيد اســم عل
ــه أذى ،  ــرى من ــا وال ت ــه حسيس ــمع ل ــه ، ال تس ــي ال تفارق ــامته الت ابتس
ــدة  ــرات عدي ــد اهلل م ــا ألن حتم ــك دفع ــل ويدفع ــن األم ــحنة م ــك ش يعطي
..، رجــل اســتثنائي بــكل املقاييــس، ال يلقــاك إال مبتســما، وكذلــك 
يودعــك ...  حلظــات حلــوة وأيــام جميلــة أمضاهــا »عمــي الســعيد« مســيرة 
قاربــت ثــاث عقــود مــن الزمــن أو يزيــدون ، ســيرة عطــرة ناصعــة البيــاض 
، رجــل قمــة يف املهنيــة واالنضبــاط واحلــزم ، شــريف املبــدأ ، كــرمي اخلصــال 
، عفيــف النفــس ،  يف حضــرة الفــراق يصعــب علــى الكلمــات الدافئــة إال 
أن تكــون حزينــة  كئيبــة مرتعــدة متــرددة ، فتشــخص إلــى العينــني فتكــون 
عبــرات تتدحــرج علــى وجنــات الرجــال ، الرجــال الذيــن  كانــوا ذات مــرة 
يعتبــرون انهمارهــا هتــكا لســتر االتــزان والتماســك ، لســت ممــن ال يؤمنــون 
ــردد  ــاف أو ت ــا ارجت ــش ب ــا تبط ــد ، لكنه ــا موع ــش ب ــون تبط ــد املن ــأن ي ب
ــاء  ــا، أنبي ــرم من ــم أك ــن ه ــزع أرواح م ــدت لتنت ــي امت ــوم الت ــي ذات ي ، فه
ــد اهلل ، يف  ــق عن ــرم اخلل ــى أك ــدت إل ــذا وذاك امت ــن ه ــر م ــل وأكث اهلل ، ب
هــذا اليــوم و هــذه اللحظــات حبســت لهــا األنفــس و خفقــت لهــا القلــوب و 
ــه برفــق كمــا كان  ــراب الطاهــر احتضن تدافقــت فيهــا املشــاعر ،،، أيهــا الت
هــو معنــا ...عّمــي الســعيد ..  رحلــت و رحلــت معــك أشــياء ُكثــر .. و 
انكســرت يف أنفســنا أشــياء أكثــر ،، كل كلمــات العــزاء والرثــاء يف حقــك 
ثكلــى بــك .. فــكل القلــوب تفتقــدك .. تفتقــد تلــك االبتســامة الكرميــة 
ــة ..   ــك اللطيف ــة و قبات ــك العذب ــد دعوات ــون ، تفتق ــر احلن ــب الطاه و القل
ثــم بعــض األحــزان تخرســنا .. نعجــز حينهــا عــن التعبيــر .. أشــعر اآلن 
ــد أن تصــرخ .. وتشــق احلناجــر ،،  ــة .. وغصــة تختنــق تري بشــلل الكتاب
ــي الســعيد ورحمــك اهلل  ــا عم ــا ي ــى الع ــه .. فإل ــدي ب ــورًا نقت ســتبقى ن

وتقبلــك عنــده تقبــا حســنا

 » عّمــي السعيــد عليــة »البوسطجـــّي .. 
أخـالق وواجبـات  قبل أن تكون وظيفــة

سيرة رجل كريم األخالق حميد الصفات.. 
عهد جميل من عين الحجل التاريخية

حين يكون الرحيل .. يذهب كل شيء يتعلق باإلنسان و يبقى عمله وسيرته واألثر الذي تركه في قلوب الناس 
و بصماته التى أحدثت فارقًا ، وعندما نكتب عن صاحب قلب اتسع للجميع وامتلك من األخالق منظومة قيم 
متكاملة انعكست على سيرة حياته المليئة باألحداث والمواقف واألعمال القيمة ، يقف القلم عاجزًا عن سرد 

مشاعر ال يمكن أن تكتب على صورة تواريخ أو أحداث فجعت مدينة عين الحجل بوالية المسيلة قبل يوم أمس  
 بوفاة اإلنسان الجميل عّمي سعيد علية ، موزع البريد » البوسطجّي »  …غيمة من الحزن خيمت 

على كل من عرف الفقيد وقد كتبت أبلغ كلمات الحزن والرثاء لفقيد حجيلة .
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

 -1 الهيدروجين بديال 
عن النفط العربي

يف سنة 2004، نشرت مجلة احلياة اللندنية، مقاال 
مترجما لباحث بريطاني مختص يف شؤون الشرق األوسط 
العربي«،  النفط  عن  بديال  »الهيدروحني  عنوان  حتت 
على  العرب  هيمنة  إزاحة  بقرب  تبشيرية  مقالة  وكانت 
لشعوبها،  والفقر  االستبداد  ورثت  التي  الطاقة،  موارد 
واألزمات الدولية واملزيد من الضغوطات على مجتمعات 

الدول الصناعية يف تقديرات كاتبها طبعا.

 -2 استخدم العرب النفط سالحا 
.. فانتفض الهيدروجين من ُقْمُقمه

 بعد خمسة )5( أشهر فقط على واقعة معركة النفط 
اجلمعية  تأسست   ،1973 سنة  أواخر  يف  جرت  التي 
الدولية لطاقة الهيدروجني، وذلك يف منتصف شهر مارس 

1974 مبيامى يف والية فلوريدا.

  -3 الهيدروحين
 الطاقوي بالجزائر

مدينة  من  أصله  جزائري  متكن   ،1974 سنة  يف   
الشعبي،  الوطني  اجليش  ملؤسسة  منتسب  قسنطينة، 
الوقود  خاليا  حول  مبوسكو  دكتوراه  أطروحة  إجناز  من 

الهيدروجينية.
تنمية  مركز  قام  ذلك،  بعد  سنة   )30( ثالثون   *
الطاقات املتجددة يف اجلزائر بتنظيم الورشة الوطنية األولى 
مصدر  من  املنتج  الطاقوي،  احلامل  »الهيدروجني،  حول 

طاقوي متجدد«، مبشاركة هذه الشخصية العلمية،
 21 يوم  العلوم،  مبدينة  .. صدر،   2005 جوان   *  
جوان »إعالن اجلزائر حول الهيدروجني الطاقوي من مصدر 

متجدد«،
املبادرة  يطلقون  جزائريون  باحثون   ،2006 جوان   *
األوروبي  املغاربي  »املشروع  عنوان  حتمل  التي  العلمية 
وكانت خالصة  للمتوسط«،   العابر  الهيدروجني  إلنتاج 
باحلجوم  الهيدروجني  إنتاج  حول  تتمحور  املبادرة  هذه 
الصناعية والكميات التجارية، باستخدام تقنية التكسير 
أنابيب  عبر  املنتج  الهيدروجني  نقل  ثم  للماء،  احلراري 
فيها  يصل  أن  ميكن  مبكونات  املوجودة،  الطبيعي  الغاز 
الهيدروجني نسبة %20 من املكون الكلي. هذه املبادرة 
بخصوص  و  تقنيا  جتسيدها  امكانية  حول  نشرت،  التي 

لقيت  كما  عديدة،  علمية  أوراق  االقتصادية،  جدواها 
علمي  »إئتالف  إلنشاء  وتطلعا  دوليا،  علميا  اهتماما 
كلية،  توقفت  املبادرة  لكن   .. حولها«  دولي  وصناعي 
أمام مسعى بعض الشخصيات  امليالد،  أقبرت حلظة  بل 
املشروع،  اجلانب اإلسرائيلي يف  إقحام  األوروبية  العلمية 
ألننا كفريق عمل علمي جزائري رفضنا إمكانية وجود أية 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي »باحث يحمل هوية 
اسرائيلية أو يشكل واسطة معه«، يف موقف صريح و معلن 
وأمريكيني،  أوروبيني  و  عربا  الباحثني  من  نظرائنا  أمام 
كعلميني  ألننا  علينا،  ذلك  مترير  استحالة  عن  وعبرنا 
جزائريني نرفض أي »تطبيع علمي مع الكيان الصهيوني« 
.. ولم يكن ميثل هذا مزايدة علمية أو مجرد فانتازيا من 
جانبنا، بل كان موقفا وطنيا متجذرا، يتماهى مع وجدان 
الشعب اجلزائري ومع موقف الدولة اجلزائرية السيد، بل 
رفضنا حتى إدراج املشروع حتت مسمى »املشروع املتوسطي 
للهيدروجني الشمسي العابر للمتوسط« ألن التسمية، يف 
نظرنا، كانت متثل  خديعة، بإمكان »الكيان الصهيوني« 
التسلل منها إلى األرض اجلزائرية الطاهرة و التي ستحتضن 
محطة إنتاج الهيدروجني الشمسي، وخاصة حني أدركنا 
يتم  احلرارية  الشمسية  للمحطة  األساسية  املكونات  أن 
تصنيعها يف ثالث نقاط فقط »الكيان الصهيوني، أملانيا، 
واليوم  املشروع،  توقف  اللحظة  تلك  منذ   .. كاليفورنيا« 
بقي  واملشروع  املسؤول،  موقفنا  على  بالتمام  سنة   14 متر 
بنسبة  الهيدروجني  مزج  فكرة  لكن   .. ورق  على  حبرا 
أخذت  الغاز  أنابيب  يف  الطبيعي  الغاز  مع   20% تصل 
طريقها بعيدا عنا يف مشاريع جديدة عبر العديد من مناطق 

العالم، وقد جاءت بعد مبادرتنا الرائدة.
 * نوفمبر 2009، اجلزائر حتتضن ورشة اخلبراء العرب 
الوطن  يف  واملناخ  الطاقة  مستقبل  و  الهيدروجني  حول 
الصناعة  وزارة  بني  باالشتراك  تنظيمها  مت  والتي  العربي، 
و ترقية االستثمارات واملنظمة العربية للتنمية الصناعية و 
التعدين، مبشاركة محورية ملركز تنمية الطاقات املتجددة.

 -4 المبادرات الدولية المستجدة حول 
»طاقة الهيدروجين«

 
أ- جوان 2018

 وفًقا لدراسة حول »آفاق طاقة الهيدروجني« نشرها، 
سنة 2018، مركز أبحاث الطاقة يف آسيا واحمليط الهادئ، 
جاءت اإلشارة أنه ميكن ل»كندا« التوصل فعليا إلى إنتاج 

أرخص للهيدروجني يف العالم بعد روسيا، وأنهما البلدان 
وأن  خاصة  للهيدروجني.  رئيسيني  كمصدرين  احملتمالن 
منطقة ألبرتا الكندية متتلك نظاًما واسًعا من شبكة خطوط 
أنابيب الغاز ميكن استخدامه لنقل »الهيدروجني الوقود«، 
الغاز  أنابيب  عبر  الهيدروجني  يتدفق  أن  ميكن  حيث 
املوجودة حاليا مبا يصل إلى %20 من حجوم الغاز الكلية 
املتدفقة عبرها، على شكل مزيج من الهيدروجني والغاز 
الطبيعي، كما ميكن للعديد من األفران املنزلية استخدام 
كميات الهيدروجني بنسب متزايدة، مبا يوفر سوًقا جاهزة 
للهيدروجني كوقود وطريقة سريعة إلحالل منظومة طاقوية 
عالية النقاء وقليلة االنبعاثات الكربونية. وحاليا خرجت 
مرحلة  إلى  املخبرية،  األبحاث  إطار  من  الكندية  املبادرة 
النموذج، حيث يجري العمل على تطوير شاحنتني تعمالن 
بالهيدروجني، حيث ستنقالن البضائع بني عاصمة النفط 
 ،2021 املقبل  العام  أواخر  الكندية وإدمونتون، بدًءا من 
الوقود  بخاليا  تعمل  محركات  املركبتان  ستستخدم  كما 
ومحركات كهربائية هجينة، و الهدف العملي هو إثبات 
جدوى استخدام الهيدروجني كوقود للشاحنات واملساعدة 

يف منح املنتجني سوًقا جديدة واعدة.

 ب- جوان 2019
عقدت  التي   )G20( العشرين  مجموعة  قمة  يف   
أجنزته  تقرير  تقدمي  مت  اليابان،  يف   2019 جوان  شهر  يف 
تطوير  آفاق  حول   )IEA( للطاقة  الدولية  الطاقة  وكالة 
قد  »الوقت  بأن  جزمها  فيه  أوردت  والذي  الهيدروجني، 
حان لتسخير إمكانات الهيدروجني، والتي ستلعب دوًرا 
رئيسًيا يف مستقبل طاقوي نظيف وآمن وبأسعار معقولة« 
إفريقيا، خاصة يف  الهيدروجني يف شمال  ، وبأن »إنتاج 
األراضي اجلزائرية، هي اخليار االقتصادي األفضل ألوروبا 

.«

 ج- جانفي 2020 ..
)الهيدروجني\الغاز  مزيج  الستخدام  حية  جتربة  أول 

الطبيعي( بنسب )20\80%(
 متكن باحثون من جامعة كيل يف اململكة املتحدة من 
مزيج  حتقيق  من  الصناعي  املستوى  على  العملي  النجاح 
من إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة %80 مع نسبة 20% 
من الهيدروجني لإلستخدام العملي بشكل ميكن تعميمه 
بسهولة. وُيعد هذا املشروع، املعروف باسم »هايدبلوي«، 
توزيع  عبر شبكة  الهيدروجني  جتربة حية الستخدام  أول 
الغاز يف بريطانيا. وقد اختيرت جامعة كيل موقعا إلجراء 
هذه التجربة المتالكها نظام توزيع غاز خاص بها. يف هذا 

حتليل  طريق جهاز  الهيدروجني عن  إنتاج  يجري  املشروع 
مكوناته  إلى  ويفصله  املاء  يحلل  جهاز  وهو  كهربائي، 
هذا  وضع  وقد  واألكسجني.  الهيدروجني  من  األساسية 
امللعب  زاوية  مميزة جدا يف  بألوان  اجلهاز يف حاوية شحن 
»كادينت«  الغاز  توزيع  شركة  ترى  و  باجلامعة.  الرياضي 
املسؤولة عن املشروع أن امكانية استخدام هذا املزيج من 
الغاز  امدادات  مع   %  20 بنسبة  )هيدروجني  الغازين 
الطبيعي بنسبة %80( يف جميع أنحاء بريطانيا، سوف 
يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مبقدار ستة ماليني 
 2,5 الناجمة عن  االنبعاثات  تفادي  يعادل  ما  أي  طن، 
إطالق  بأنه  البعض  عده  مبا  اخلدمة.  قيد  سيارة  مليون 
استخدام  يف  ثورة  إلى  يقود  أن  ميكن  ملا  الفعلية  الشرارة 

الهيدروجني كوقود مستدام مستقبلي.

د- ماي 2020
تستعد  بالده  أن  عن  البرتغالي  البيئة  وزير  كشف   
منتج  مصنع  إلنشاء  ضخم  مشروع  إلطالق  السنة  هذه 
فترة،  منذ  مؤجاًل  كان  الصناعية،  باحلجوم  الهيدروجني 
عن  كشفت  بعدما  بالقرار  عجلت  كورونا  جائحة  لكن 
على  حرصًا  وأكثر  أخضر  مستقبل  نحو  التحرك  حتمية 
األحفوري.  الوقود  يسببه  الذي  التلوث  بسبب  البيئة 
الذي يعمل  الهيدروجني  بناء مصنع  االنتهاء من  وسيتم 
 5 ويبلغ حجم استثماراته  الشمسية خالل عام،  بالطاقة 
مليارات يورو، وميكن أن يبدأ إنتاج الهيدروجني »األخضر« 

عام 2023.

 -5 الهيدروجين ..  
وجائزة نوبل

 يف جانفي 2008، رصدت أبو ظبي 2 مليار دوالر 
لبناء مصنع للهيدروجني يف أبوظبي ضمن  أولية  كتكلفة 
مبادرة مدينة مصدر لطاقة املستقبل .. اليوم أنا أستحضر 
مقاربة عجيبة، حيث »اإلخوة نوبل« أزاحوا الهيدروجني 
130 سنة، لكن هل من  أزيد من  الطاقة منذ  من سباق 
نوبل  توقع منح حاكم »أبو ظبي« جائزة  اليوم  لنا  املشروع 
للسالم ؟؟!!!، لكن ليس بسبب ريادة إمارته يف مبادرات 
مع  »التطبيع  ل  طبيعية  كنتيجة  بل  الهيدروجني،  طاقة 

الكيان الصهيوني« .. ؟!
التطبيع  »ضد  و  الهيدروجني«  »طاقة  عن  وللحديث 
عزيزة  نضاالت  عن  وكذلك حديث  بقية،   .. العلمي« 

يف املجالني ..

15 السنة 01 - العدد 263 -اإلثنني  27 ذي احلجة  1441  هـ  - 17 أوت 2020م
أقالم

هل سيكون الهيدروجين نفط ما بعد كورونا ؟
تحـوالت مشهــد الطاقـة العالمــــي

استخدام الماء كوقود ال ينضب، كان حلما قديما، راود اإلنسان، و تموقع في خياله كفكرة ممتدة في الزمن ..  للتذكير، فإن أول سيارة كانت تعمل بمحرك االحتراق الداخلي، في 
النموذج الذي صممه فرانسوا إسحاق دى ريڤاز في 1802، كانت تعمل بالهيدروحين .. لكن اكتشاف النفط بعد ذلك، و التمكن من حفر أول آبار النفط ألول مرة في عام 1847 م 
في أذربيجان، ثم في عام 1887م قيام »اإلخوة نوبل« بإنشاء أول شركة نفط »برانوبل« في باكو، بعدها أخذوا أول ناقلة نفط في بحر قزوين، والتي توسعت في نهاية المطاف 

إلى أسطول بأكمله في عام 1899 .. وهكذا أزاح النفط الهيدروجين من خارطة االستخدام الطاقوي العالمي الواسع .. اليوم يتهيأ الهيدروجين للثأر وإزاحة النفط من على عرش 
الطاقة دون رجعة، مستعينا بدعم الغاز الطبيعي .. إنه »حلف الغاز« ضد السوائل، لكن في مشهد »غرائبي« حيث المادة األساسية لتحضير الهيدروجين هي سائل الحياة، إنه الماء ...

mah2bouziane@gmail.com
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  السنة 01 - العدد 263 
اإلثنني  27 ذي احلجة  1441  هـ  - 17 أوت 2020م

تعتزم حكومة عبد العزيز 
جراد، تنظيم لقاء الثالثية 

يومي األربعاء واخلميس 
لدراسة سبل بعث مسار 

االنعاش االقتصادي املتعثر. 
حيث يلتقي كالعادة كل 

من احلكومة وأرباب العمل 
وطبعا من يطلق عليه 

بالشريك االجتماعي متمثال 
يف االحتاد العام للعمال 

اجلزائريني.
هذه األلية قدمية، اعتمدها 

نظام املخلوع عبد العزيز 
بوتفليقة، وكان هدفها 

سياسي أكثر منه اقتصادي 
كما اثبتته األحداث الحقا، 
حيث اصبحت الثالثية شكل 

من أشكال غلق الدومينو 
بني جماعات املصالح التي 

باتت تتقاسم الريع النفطي 
بطريقة رسمية وحتت 

الرعاية السامية لفخامته 
انذاك، ولعل ملفات الفساد 

املطروحة أمام القضاء والتي 
مست أعضاء بارزين يف 

منتدى رجال األعمال بقيادة 
املسجون علي حداد وووزراء 

ووزيرين أولني، خير دليل 
على ذلك.

اليوم، نحن أمام سياق 
مختلف، سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا، سياق عنوانه 
األكبر هو التغيير، تغيير 
أليات العمل، الذهنيات 

وأسالبيب التسيير. 
ووفق هذه الرؤية، يصبح من 
نافلة القول أن اشراك أكبر 
قطاع من املجتمع يف تسيير 
الشأن العام فرض عني على 
احلكومة، لضمان انخراط 

الناس يف صناعة القرار ومن 
ثمة تقاسم أعباء تداعياته. 

واألهم يف هذا كله هو رسم 
معالم القطيعة مع ممارسات 

النظام السابق الذي جعل 
من الثالثية ) ناد مغلق( 
لكبار القوم وليس فضاء 

للتشاور واحلوار والقرار. إن 
استمرار إقصاء النقابات 
املستقلة من املشاركة يف 

اجتماع الثالثية، مثلما أكده 
إلياس مرابط  رئيس النقابة 

الوطنية ملمارسي الصحة 
العمومية ألخبار الوطن 

أمس، ، يعطي مؤشرا سلبيا 
على التوجه العام للحكومة 
ويخدش مصداقية خطابها 

القائم على احلوار، فالنقابات 
املستقلة متثل قوة عمالية 
ال يستهان بها، واشراكها هو 

تعميم لرقعة االستقرار 
االجتماعي واملهني ومن ثمة 
ضمان اجلو املريح لالنعاش 

االقتصادي.
شخصيا كنت اعتقد أن 

حكومة جراد ستتخلى عن 
تقاليد احلكومات السابقة، 
لالعتبارات املذكورة انفا، أما 
وقد سقطت يف فخ القوالب 

اجلاهزة، فنتمنى أن تتدارك 
املوقف ولو بهد حني. 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

املواطن  املتطوع  للشباب  الوطنية  اجلمعية  تنظم 
الرعاية  وحتت  للتطوع  العربي  االحتاد  مع  بالشراكة 
الدولي  الويبنار  الوطن«  »أخبار  لشبكة  اإلعالمية 
الثالث حول: »تأثير كوفيد 19- على الصحة والنفسية 
من  بداية  املقبل  اخلميس  يوم  وذلك  السن«  لكبار 

الساعة 18.00.
الويبينار،  لهذا  املنظمة  اجلمعية  رئيس  وبحسب 
تعتبر  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف  يحياوي  اهلل  عبد 
فئة املسنني واملرافق الساهرة يف رعايتها األكثر تضررا 
مع  املرافق  وتعمل  كورونا.  فيروس  تفشي   من  وتأثرا 
العمومية وإدارات الصحة احمللية للحد من آثار املرض 
من  السن  كبار  فئة  خاصة  والعائالت  السكان  على 

الناحية الصحية أوال ثم النفسية ثانيا.
نفسية  رعاية  أجل  »ومن  يحياوي:  وأضاف 
استغالل  ارتأينا  اجلانب  هذا  من  واحتوائهم  جيدة 
الفترة وتسليط الضوء على هاته النقاط التي نرى أنها 

مهمة جدا يف حياة كبار السن من أجل رعاية جيدة 
وتواصل نفسي يكون له األثر االيجابي على نفسيتهم 
يف ظل استمرار احلجر املنزلي«، موضحا أنهم يسعون 
من خالل اخلطوة إلى تسليط الضوء على مدى تأثير 
باستضافة  وذلك  السن  كبار  فئة  على  كورونا  فيروس 
اجلزائر،   : العربي  الوطن  دول  من  ومختصني  خبراء 
وكذلك  االردن  البحرين،  مملكة  مصر،  تونس، 

صندوق االمم املتحدة للسكان  مكتب اجلزائر«.
كورونا  فيروس  تأثير  مدى  إلى  املشاركون  وسيتطرق 
املرافق  أفريقيا،و كيف واجهت  عل كبار السن يف شمال 
العمومية الراعية لهذه الفئة فيروس كورونا ؟ وما هي اآلثار 

التي خلفها هذا الفيروس لدى فئة املسنني؟.
احملتملني  املشاركني  عدد  أن  يحياوي  وكشف 
عن  متحدثني   7 ضمنهم  من  شخص   150 سيكون 
طريق منصة  التحاضر عن بعد عبر  تطبيق »زووم« .

عّمـــار قــــردود

 هنـــــا
اخطأتم..!

تسجيل 10 وفيات خالل 24 ساعة األخيرة

450 إصابة جديدة بكورونا 
فــــــي الجزائـــــــر

يف  املسجلة  اإلحصائيات  آخر  عن  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت   
اجلزائر، أمس، حول تفشي فيروس كورونا، كوفيد19.

كورونا، جمال  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  حيث كشف 
فورار، عن تسجيل 450 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي املصابني إلى 38583 شخًصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 10 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 1370 حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 373 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 
بني املصابني بالوباء إلى 27017 حالة.

خالد دحماني

حتت الرعاية اإلعالمية لــ«أخبار الوطن«

الويبنــار الدولــي الثالــث حـول تأثيـــر 
»كوفيـــد19-« هـــــذا الخميــس

مجلس قضاء العاصمة

 اإلفـــراج المؤقــت عــن عــون الحمايــة المدنيـة
أجل مجلس قضاء اجلزائر النظر يف قضية عون احلماية املدنية شريف لرباس مع متكينه من اإلفراج املؤقت.

وأدانت محكمة باب الوادي باجلزائر العامة يوم اخلميس العريف بوحدة بولوغني شريف لرباس بعام سجنا نافذا مع اإليداع يف القضية التي رفعها ضده طبيب بأحد مستشفيات 
العاصمة إثر شجار بينهما بعد نقل احلماية املدنية ألحد املرضى لنفس املستشفى.

واحتج أعوان احلماية املدنية أمام سجن احلراش ليلة اخلميس للجمعة كما نظموا وقفة أمس يف مقر الوحدة الرئيسية بزميرلي يف اجلزائر العاصمة، وطالبوا املدير العام للحماية 
املدنية بالتدخل إلنصاف زميلهم.

ق.و

قال إنها تصب يف إطار االنفتاح على املشهد اإلعالمي

بلحيمــر يسلـم اعتمـادات جديدة 
لصحفييــن ومراسليـن أجانـب

السنة  بعنوان  جديدة،  اعتمادات  أمس،  بلحيمر،  عمار  للحكومة،  الرسمي  الناطق  االتصال،  وزير  سلم 
اجلارية، لفائدة ممثلي وسائل اإلعالم األجنبية املعتمدة يف اجلزائر، بغية السماح لهم مبمارسة عملهم وفق ما تقتضيه 

قواعد املهنة.
ويف كلمة مقتضبة باملناسبة، أعرب وزير االتصال عن تقديره لـ«العمل النبيل« الذي يقوم به هؤالء املراسلون 
بهدف مد جسور التقارب بني مختلف الشعوب، باعتبارهم --كما قال-- »همزة وصل يف عالم أصبح مبثابة قرية«.
وتأتي عملية تسليم هذه االعتمادات --حسب بيان لوزارة االتصال-- يف إطار »االنفتاح على املشهد اإلعالمي 

يف اجلزائر بغية متكني املراسلني األجانب ببالدنا من ممارسة عملهم بكل هدوء وأريحية ووفق ما تقتضيه املهنية«.

وأج

املدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري

تخرج الدفعة الـ47 من الضباط المهندسين
  أشرف قائد الناحية العسكرية االولى، اللواء سيدان علي، أمس، على مراسم حفل تخرج الدفعة ال47 
التقنيات  متعددة  العسكرية  باملدرسة  للماستر  التكميلي  التكوين  شهادة  من  ال5  والدفعة  املهندسني  للضباط 

»الشهيد عبد الرحمن طالب« ببرج البحري )شرق العاصمة( للسنة الدراسية 2019-2020 .
من جمهورية  طلبة   07 منهم  طالبا(   253( املهندسني  الضباط  من  ال47  الدفعة  املتخرجة  الدفعات  وتضم 
الكاميرون والدفعة ال5 من التكوين التكويني ماستر )71 ضابطا متربصا( وهم تابعون ملختلف أسلحة اجليش الوطني 

الشعبي يف تخصصات هندسة الكهرباء وامليكانيك والكيمياء واإلعالم اآللي .
وبعد تفتيش التشكيالت بساحة العلم من طرف املشرف، ألقى قائد املدرسة، العميد سعال محمد كلمة أكد 
فيها أن الدفعات املتخرجة تلقت تكوينات علمية وعسكرية نظرية وتطبيقية »رفيعة املستوى« منحتها قدرة »عالية » 
من الكفاءة التي ستؤهل املتخرجني ألداء مهامهم بكل »ثقة واقتدار« خاصة يف ميدان االبتكارات والبحوث العلمية 

املوجهة نحو التطبيقات العسكرية.

ق.و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

