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05
قسنطينة

َتأّخـُر إنَجـاِز َمشـروع 
150 َسكًنـا َترقوّيـا 
كـاَن! ُمدّعًما ُيغِضب السُّ

06
بجاية

َقريــــة ُبوسَمــــر 
بِتيمــزريت بحاَجــة 
إلى مشاريـع تنموّيـة

03
 اجلزائر والبليدة

َتضيِّيـــُق َحركــــة 
الُمرور بسَبب األشغاِل 

ِبدايًة من يوِم أمٍس

16
امَلــواد  وِقطــاُع  َقضايـــا الِبيَئـــة 
بالٍغ باهِتَمام   َحَظوا  يدالِنّيِة  الصَّ

َمجلــُس الــُوزراِء 
َيفتُح ملفَّ الَتباُدل 
وِل  التِّجارّي مع الدُّ

ـــِة اإلفِريقيـــّ
ترأس، أمس األحد، رئيس 
اجلمهورية  عبد املجيد 

تبون  اجتماًعا ملجلس الوزراء 
خصص جدول أعماله 

لدراسة ملف البيئة وإجراءات 
تنظيمية ذات عالقة بقطاع 
املواد الصيدالنية وجائحة 
»كورونا«، إلى جانب دراسة 
مشروعي أمريتني يخّصان 

قطاع العدالة وملف التبادل 
التجاري مع الدول اإلفريقية.

د سّكـاَن َقريـِة »تقرمبايـت« َكاِرثـٌة إيُكولوجّيـٌة ُتهـدِّ
عاد مشكل صرف املياه القذرة بقرية تقرمبايت، الواقعة على بعد 15 كلم غربي والية متنراست، ليتصدر انشغاالت سكان هذه القرية، ويصنع احلدث 

خالل الصائفة التي تشهد ارتفاعا محسوسا يف درجة احلرارة، التي ساهمت يف تأزم املشكل، نتيجة تصدع قنوات الصرف الصحي املارة عبر الوادي.

متنراست06

ي َباَتت ُتنِذر بانزاَلٍق َخطيٍر أشعَل َفِتيَل االحِتجاجاِت التِّ

10 ُمستلزَمـات أَساسّيــة 
لألمـِن الطاقوي الَوطنّي

َنعتِبر أّن »أمنَنا الّطاقوّي 
ل أحَد أهّم  « ُيثِّ الوطنيَّ

َتدّياِت »اجَلزائِر اجَلديدِة«، 
كما ُيّثُل أْوكَد ِرهاَنات 

»االقتصاِد الَوطنيِّ اجَلديِد«؛ 
لذا َيتعنّيُ على َمسعى »الَوثبِة 

االقِتصادّيِة« أن يأخَذ 
 » »ُمستلزماِت أمِننا الّطاقويِّ

بأقَصى درجاِت االعِتَبار، وهَي 
عشُر )10( ُمستلزماٍت يتوّجُب 

كفُل بها عاجاًل! التَّ

د. بوزيان مهمــــــاه 	أقــــالم15

انقطاُع الَكهرباء..انقطاُع الَكهرباء..
َتّيار الَظــالم!َتّيار الَظــالم!

َتقيـــق! بَفتــح  ُيطالبــوَن  بَتمنّراســْت  َغاضبــوَن    

باسِتمراٍر  الَكهرباِء  َتّيار  انِقطــــاُع    
بِغليـــــــزان! األجـــواَء  َيشحـــن 

ُيخرُج  الَكهربائيِّ  ياِر  التَّ ُضعف 
ـَارع الّش إلــى  ُبومرَداس  سّكـاَن 

َتطبيـق  فــي  ــروُع  الشُّ َتطبيـق   فــي  ــروُع  الشُّ  
االسِتعَجالـيِّ  االسِتعَجالـيِّ امُلخّطــِط  امُلخّطــِط 

بوعِريِريـــج بوعِريِريـــجبُبــرج  بُبــرج 

09-08
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أخبار السياسة
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أحمد بوكليوة
املكلف  اجلمهورية  رئيس  مستشار  رمضان  بن  نزيه  أكد   
تصريح  يف  أمس،  باخلارج،  الوطنية  واجلالية  اجلمعوية  باحلركة 
على  منصب   - اآلن   - التركيز  الوطنية، أن  لإلذاعة  به  أدلى 
إعادة بناء الثقة بني احلركات اجلمعوية ومؤسسات الدولة، حيث 
سيتم الوصول إلى إجناز تشاركية حقيقية تنتقل به من أدواره التي 
العمل  إلى  املناسباتي  الكالسيكي  النشاط  على  مقتصرة  كانت 
التنمية  يف  ومساهما  مشاركا  يصبح  بحيث  احملترف  املؤسساتي 
االقتصادية واالجتماعية، مشيرا إلى أن املرحلة التي متر بها البالد 
برهنت عن وجود وعي لدى فعاليات املجتمع املدني، مذكرا أنها 
حتتاج إلى نوع من التنظيم واملرافقة والتأهيل للوصول إلى مستوى 
تعهد  كما  القرار  اتخاذ  يف  املساهمة  يف  املتمثلة  الفعلية  املشاركة 

رئيس اجلمهورية.
بجمعيات  اجلمهورية  رئيس  اهتمام  أن  رمضان  بن  وأوضح 
يف  لدورها  وتثمني  اجلمعوية  للحركة  رسالة  هو  املدني  املجتمع 

الوقوف إلى جانب الدولة الذي اتضح جليا خالل مواجهة تفشي جائحة كورونا، 
مشددا على أخلقة العمل اجلمعوي عبر وضع دفتر شروط.

وبخصوص شؤون اجلالية الوطنية باخلارج كشف املتحدث عن توفير منصة 
الوطن  داخل  اجلمعيات  بني  واملقترحات  األفكار  تبادل  خاللها  من  يتم  رقمية 

واجلالية الوطنية يف اخلارج كما تشكل نافذة لطرح االنشغاالت.

اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  شركة  تبرعت 
بجهازين حملاكاة الطيران من نوع لفائدة معهد املالحة 

اجلوية والدراسات الفضائية بجامعة البليدة.
كشف أمني أندلسي الناطق الرسمي للخطوط 
تشجيع  إطار  يف  أنه  أمس،  اجلزائرية،   اجلوية 

اجلوية  اخلطوط  شركة  قامت  العلمي  البحث 
نوع  من  الطيران  حملاكاة  بجهازين  بالتبرع  اجلزائرية 
من  يتطلب  ما  بكل  و)B737( مرفقة   )B727(
بيداغوجي  كدعم  وذلك  الغيار  وقطع  املعدات 
والدراسات  اجلوية  املالحة  معهد  لصالح  للتكوين، 

الفضائية )IAES( بجامعة البليدة.
وأوضح أندلسي أن هذه الهبة ستساعد يف تطوير 
مستوى التكوين والتحكم يف علوم الطيران من طرف 
.)IAES( طالب معهد دراسات الطيران والفضاء
أحمد بوكليوة

االقتصادي  الوطني  املجلس  سيرفع 
إلى  تقارير  واالجتماعي “CNES” أربعة 
اإلنعاش  مخطط  بتنفيذ  تتعلق  قريبا  احلكومة 

االقتصادي.
كشف، أمس، رضا تير رئيس املجلس الوطني 
به  خص  تصريح  يف  واالجتماعي،   االقتصادي 
تقارير  أربعة  رفع  قريبا  سيتم  أنه  الوطنية،  اإلذاعة 
اقتصادية، عمل عليها أزيد من 250 مديرا تنفيذيا 
التي  األربعة  التقارير  هذه  بني  أنه  موضحا  ووزيرا، 

تتماشى مع مخطط اإلصالح االقتصادي هناك تقرير 
يهدف أساسا إلى تشجيع ممارسة أنشطة األعمال، 
نظام  أساسا  مست  األخرى  التقارير  أن  إلى  مشيرا 
القطاع  لترويج  التعاون  ونظام  الوطني،  اإلحصاء 

الفالحي باإلضافة إلى االنتقال الطاقوي.
على  تير  شّدد  البطالة،  ظاهرة  وبخصوص 
مدعمة  طرق  استحداث  أجل  من  السعي  ضرورة 
باجلزائر،  العمل  حتليل سوق  للتوظيف، من خالل 
داعيا إلى مراجعة جميع النصوص السامية التي مت 

سنها لفائدة فئة من األشخاص، قائال: »اجلزائر، 
اليوم، وصلت إلى وضع صعب لم يسبق له مثيل«، 
اإلدارة،  فعل  على  التجرمي  إلغاء  يجب  أنه  مضيفا 
الراهن  الظرف  أن مواجهة  مع األخذ بعني االعتبار 
يتخوفون  األعمال  رجال  من  الكثير  يجعل  للجزائر 

من إبرام أي اتفاقيات وعقود لالستثمار.

أحمد بوكليوة

للمنظمة  الوطني  املكتب  أعضاء  سجل 
يف  اجتماعهم  أثناء  التربية،  ألساتذة  اجلزائرية 
بتطبيق  متعلقة  مؤخرا، مالحظات  العادية،  الدورة 
البروتوكول الصحي يف املؤسسات التربوية، مؤكدين 
عدم احترام البروتوكول الصحي يف أغلب الثانويات 

واملتوسطات على املستوى الوطني.
للمنظمة  الوطني  املكتب  أمس،  كشف، 
عقب  أصدره  بيان  يف  التربية،  ألساتذة  اجلزائرية 
عن  العادية،  دورته  يف  أعضائه  اجتماع  انتهاء 
بتطبيق  املتعلقة  املالحظات  بعض  تسجيله 
التربوية،  املؤسسات  يف  الصحي  البروتوكول 
وتذكيرهم لبعض املطالب البيداغوجية التي ينبغي 
تطبيق  عدم  يف  املالحظات  هذه  ومتثلت  تطبيقها. 
البروتوكول الصحي يف أغلب الثانويات واملتوسطات 

عبر الوطن، حيث تنعدم الكمامات ووسائل التعقيم 
يف بعض املؤسسات كما تشح يف أخرى، كما ُسجل 
الكمامات داخل  بوضع  التالميذ  التزام بعض  عدم 
األقسام، إلى جانب تسجيل أساتذة اجلنوب مشقة 
كثيرا  اشتكوا  الذين  التالميذ  إلى  بالنسبة  املراجعة 
من احلّر جراء منع تشغيل املكيفات مشددين على 
خالل  وخاصة  األيام  قادم  خالل  التدارك  ضرورة 
مؤكدين  والبكالوريا،  »البيام«  شهادتي  امتحانات 
واالنضباط  الصحية  اإلجراءات  فرض  على ضرورة 
بها من طرف اجلميع، معتبرين أن اعتماد 20 تلميذا 
داخل القاعة الواحدة خالل امتحان البكالوريا يطرح 
إمكانية العدوى بفيروس كورونا، داعني لتقليصه مبا 

يحقق اإلجراءات الصحية.
واملتمثلة  السابقة  باملطالب  األعضاء  ذكر  كما 

املدرسية  والكتب  املناهج  يف  ورد  ما  كل  يف حذف 
احلجم  رفع  جانب  إلى  الوطنية،  بالهوية  وميس 
الساعي ومعامالت املوادها املرتبطة بالهوية الوطنية، 
وإسناد تدريس العلوم اإلسالمية يف التعليم املتوسط 
اللغات امليتة  إلى أستاذ متخصص، وإلغاء تدريس 
واعتماد  باإلجنليزية،  وتعويضها  الفرنسية  غرار  على 
البرامج واملناهج احلديثة يف املواد العلمية، وتدريسها 
باحلروف والرموز العربية، ومباشرة حوار جاد ومسؤول 
حول مطالب أساتذة التعليم االبتدائي واملتعاقدين، 
وإعادة هيكلة شبكة األجور  رواتبهم عاجال،  ودفع 

وفق تطلعات األساتذة نحو جمهورية جديدة.
أحمد بوكليوة

أحمد بوكليوة
لنقابة  الوطني  املكتب  أمس،  كشف، 
مقترحات مكملة  له، عن  بيان  الكنابسات، يف 
الوطنية  التربية  لوزارة  املرفوعة  املقترحات  ملجموع 
وبتاريخ   2020 أفريل   04 بتاريخ  واملؤرخة 
املرتبطة  العمليات  لتسيير   ،2020 أفريل   27
الدراسي  للموسم  املدرسية،  باالمتحانات 
ومفصلية  مهمة  إياها  معتبرا   ،»2020 2019-«
متثلت  حيث  االمتحانات،  سير  إجناح  لضمان 
هذه املقترحات يف إعادة النظر يف بعض اجلوانب 
وعدد  اإلجراء  مراكز  بعدد  اخلاصة  التنظيمية 

األساتذة احلراس وكذا املترشحني.
ويقترح املكتب الوطني لنقابة الكنابسات، 
عدد  وتقليص  املراكز  مضاعفة  املجال،   هذا  يف 
اثنني  إلى  أساتذة   03 من  احلراس  األساتذة 
وكذا تقليص عدد املترشحني يف احلجرة الواحدة 
وحتديدها ما بني 10 إلى 15 مترشحا، إضافة إلى 
باإلضافة  االحتياطيني،  األساتذة  عدد  تقليص 
بني  التنسيق  فعالية  تدعيم  على  إلى السهر 
بتقدمي  وذلك  احمللية  والسلطات  التربية  مديريات 
التربية  ملؤسسات  الالزمة  الضرورية  اخلدمات 
الوسائل  توفير  مع  وبشريا  ماديا  ودعمها  والتعليم 
الوقائي  البروتوكول  جتسيد  إلجناح  املطلوبة  واملواد 
والتعليم  التربية  مؤسسات  ودعم  الصحي، 
للتالميذ  وتقدميها  هائلة  وبأعداد  بالكمامات 
إعداد  إلى  داعيا  مساء،  صباح  دخولهم  أثناء 
باملطعم  خاص  صحي  وقائي  بروتوكول  ملحق 
الالزم  التنظيمية  اإلجراءات  يتضمن  املدرسي 
إسداء  مع  بها  التقيد  الواجب  والقواعد  تطبيقها 

توصيات رسمية للمشرفني على خدمات اإلطعام 
املدرسي.

الصحي  البروتوكول  أن  املكتب   وأوضح 
يشمل بنودا تتمثل يف التعقيم الدوري، والنظافة 
والتباعد  التالميذ،  استقبال  ومخطط  املنتظمة، 
وتهيئة  الضرورية،  املستلزمات  وتوفير  اجلسدي، 
إلى  النظر  الفتا  الالزمة،  والتهوية  األجواء 
تكليف مفتشي ومديري وكذا مستشاري  ضرورة 
دليل  بإجناز  املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مراكز 
حيث  املترشحني،  للتالميذ  ونفسي  صحي 
لسنة  املدرسي  للدخول  واستغالله  تكييفه  ميكن 
على  الدليل  يرتكز  حيث   ،»2021  2020-«
من  للتالميذ  والذهنية  والنفسية  الصحية  املرافقة 
حيث طرق التعايش والتعاطي مع الوضع الصحي 

االستثنائي احلالي.
الصحي،  البروتوكول  مالحق   وبخصوص 
بروتوكول  ملحق  إعداد  على  الكناباست  شدد 
مع  التعامل  بكيفية  يتعلق  صحي  وقائي 
إصابتهم  أعراض  عليهم  تظهر  الذين  املترشحني 
بوباء كورونا أو أعراض مشابهة، بالعمل على عزل 
املترشح واعتماد قاعدة التباعد كآلية لعدم حرمانه 
بحملة  القيام  مع ضرورة  االمتحان،  اجتياز  من 
الشبكات  باستغالل  مسبقة  حتسيسية  إعالمية 
اإللكترونية والتلفزية واإلذاعية ومتعاملي الهواتف 
إشهارية،  ومضات  إعداد  خالل  من  املتعددة، 
وتوجيهية،  توعوية،  حصص  وثائقية،  أشرطة 
الكورونا  وباء  أعراض  تتضمن  إعالمية  ولوحات 
للتوعية  رسائل  وبعث  منه،  الوقاية  وإرشادات 

واملرافقة.

صبيحة أمس، العشرات من مواطني بلدية 
دائرة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  ببومرداس  أعفير 
من  حقهم  يف  املمارس  باإلقصاء  تنديدا  دلس، 

قبل منتخبيهم احملليني.
تتعلق  املطالب  من  جملة  رفعوا  احملتجون 
بلديتهم،  يف  املنعدمة  التنمية  بتحقيق  أساسا 
معاناتهم  الطبيعي إلنهاء  الغاز  مقدمتها  يأتي يف 
خالل  ندرة  تشهد  التي  البوتان  غاز  قارورات  مع 

فصل الشتاء.
من  العديد  تهيئة  بإعادة  هؤالء  طالب  كما 
اهتراء  حالة  يف  توجد  التي  بالبلدية  الطرقات 
إلى  باإلضافة  واملداشر،  بالقرى  شديد، السيما 
القذرة بتجسيد مشاريع صرف  املياه  حل مشكل 

صحي حديثة.
رئيس  املعنيون  دعا  متصل،  سياق  ويف 
مشروع  يف  عاجل  بشكل  النظر  إلى  دلس  دائرة 
بلديتهم  وأن  السيما  املدنية،  للحماية  مقر  إجناز 
تشهد موجة حرائق كبيرة كل صائفة، كان آخرها 
احلريق الذي التهم، أول أمس، 3 منازل وخلف 

العديد من املصابني - على حد قولهم.

.. وسكان حي النشيط ببودواو 
ينتفضون بسبب العطش

بودواو  ببلدية  النشيط  حي  قاطنو  انتفض 
أزمة  بسبب  جهتهم،  من  بومرداس،  غربي 
العطش التي يعانون منها يف الشهرين األخيرين.

اجلزائرية  وحدة  أمام  بقوة  احملتجون  جتمع 
للمياه ببودواو للمطالبة بحل مشكل املياه الشروب 
الغائبة عن حنفياتهم ألزيد من شهرين، منددين 
اجلهات  انتهجتها  التي  الكاذبة  الوعود  بسياسة 

الوصية إزاء انشغالهم.
»أخبار  لـ  احملتجون  به  أدلى  تصريح  ويف 
الوطن«،  أكد السكان أن احلركات االحتجاجية 
لهم  تشفع  لم  األخيرة  الفترة  يف  بها  قاموا  التي 
بودواو، وكذا وحدة  لبلدية  احمللية  السلطات  أمام 
على  الشروب  املاء  أزمة  حل  يف  للمياه  اجلزائرية 

مستوى احلي.
وتطرق احملتجون إلى املعاناة التي يتكبدونها 
كشفوا  حيث  احليوي،  املورد  هذا  غياب  ظل  يف 
القيام  أو  الصهاريج  اقتناء  إلى  اضطرارهم  عن 
املنطقة  آبار  من  باملياه  للتزود  طويلة  بحث  برحلة 
الستعمالها يف الطبخ والتنظيف، وكذا شراء املياه 

املعدنية للشرب.
سميرة مزاري

جتمع بني فعاليات املجتمع املدني واجلالية اجلزائرية 

بن رمضان: استحداث منصة رقمية 
لتبادل المقترحات بين الجمعيات 

 )B737(و )B727( جهازا محاكاة الطيران من نوع

الجوية الجزائرية تقدم هبة لمعهد 
المالحة الجوية بجامعة البليدة

واحد منها يهدف إلى تشجيع ممارسة أنشطة األعمال
 تير: سنـــرفع للحـــكومة أربــعة تقــــارير

 متعلـــقة بمـــخطط اإلنـــــعاش االقتــــصادي 

قال نزيه بن رمضان مستشار رئيس اجلمهورية مكلف باحلركة اجلمعوية 
واجلالية الوطنية باخلارج إن التركيز - اآلن - منصب على إعادة بناء الثقة بني 

احلركات اجلمعوية ومؤسسات الدولة.

بخصوص االمتحانات املقبلة

الكنـاباست تقتـرح مضـاعـفة المـراكز 
وتقلــيص عــدد األســاتذة الحــراس

بومرداس

سكـــان بلـــدية أعفيــر يحتـــــجون 
بسبـب انعــدام التنمـــــية

 املنظمة اجلزائرية ألساتذة التربية 

البروتوكول الصحي غير محترم في أغلب المتوسطات والثانويات

رفع املكتب الوطني لنقابة الكنابسات مقترحاته املكملة لتسيير 
العمليات املرتبطة باالمتحانات املدرسية للموسم الدراسي 
»-2019 2020«، معتبرا إياها مهمة ومفصلية لضمان إجناح 

سيرورة االمتحانات.



البريد  »مؤسسة  احتلت  مرة،  فألول 
يف  وعربيا  إفريقيا  األولى  املرتبة   »EMS السريع
 28 يف  صدر  العاملي  البريدي  لالحتاد  تصنيف  آخر 
أغسطس اجلاري، كما حسنت من ترتيبها العاملي.

أن  إلى  النظر  الوزارة  لفتت  الصدد،  هذا  ويف 
يف  استمرت   »EMS« السريع البريد  »مؤسسة 
نشاطها »بصفة فعالة، محليا ودوليا« على الرغم من 
جائحة »كوفيد19-«،  وهو ما مّكنها من »االنتقال 
 16 املرتبة  إلى  اجلارية  السنة  مطلع   41 املرتبة  من 
سنة   158 املرتبة  حتتل  كانت  أن  بعد  وذلك  حاليا 
2016«. ويعد هذا الترتيب - حسب الوزارة- »ثمرة 
بجهود  مصحوبة  فعالة  إستراتيجية  املؤسسة  اتباع 
كبيرة لتحسني جودة اخلدمة لزبائنها«. وقد شهدت 
خالل  اجلزائري  السريع  البريد  حققها  التي  النتائج 
السداسي األول لسنة 2020 »تقدما ملحوظا جلميع 

العاملي  البريدي  االحتاد  لتقرير  فوفقا  املؤشرات«. 
التسليم  عمليات  من  باملائة   94 املؤسسة  »حققت 

يف الوقت احملدد«.  
البريد  مؤسسة  ''قامت  أخرى،  ناحية  ومن 
السريع اجلزائري بالتكفل بـ 92 باملائة من شكاوى 
وطلبات الزبائن وشركاء اخلدمات اللوجيستية حول 
خالل  من  قياسه  يتم  املعدل الذي  وهو  العالم«،  
أنظمة وعمليات مصممة من قبل خبراء من االحتاد 

البريدي العاملي.
أما بالنسبة إلى آفاق نشاطه، فقد حدد البريد 
السريع اجلزائري لنفسه هدفا لعام 2021 يتمثل يف 
»احلفاظ على موقع الرائد اإلفريقي والعربي من بني 
حتٍد جديد  وهو  العاملي«،  البريد  احتاد  دولة يف   198

ترفعه هذه املؤسسة، يضيف  البيان.
ق.و
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فيما احتلت املرتبة الـ 16 عامليا

»EMS« مؤسســـــة البريـــــد السريــــــع«
 تحتــل المركــــز األول إفـــريقيــــا وعربـــــــيا

على  مصطاف  مليون  نصف  من  أزيد   توافد 
شواطئ والية مستغامن خالل عطلة نهاية األسبوع.

املدنية  للحماية  الوالئية  املديرية  بيان  وأوضح 
الشواطئ  مبراقبة  املعني  الشواطئ  حراسة  جهاز  أن 
مستغامن  والية  بساحل  للسباحة  املفتوحة   39 الـ 
سجل توافد زهاء 533 ألف مصطاف يومي اجلمعة 
والسبت املاضيني،  وأزيد من 140 تدخال إلسعاف 

وإنقاذ وإجالء نحو املراكز الصحية.
ومتكن حراس الشواطئ خالل هذه الفترة من 

 6 بانتشال  وقاموا  الغرق،  من  شخصا   80 إنقاذ 
فيها  ممنوعة  وشواطئ  صخرية  مبناطق  هلكوا  غرقى 
السباحة ببلديات مستغامن )شاطئ املطربة( وسيدي 
)شرق  بوغالم  وأوالد  الصغير(  امليناء  )شرق  خلضر 

بحارة(، يضيف  املصدر ذاته.
وماتزال فرقة الغطاسني وأعوان الوحدة البحرية 
البحث عن غريق سابع مفقود منذ مساء  يواصلون 
يوم السبت باملنطقة الصخرية املمنوعة فيها السباحة 

غربي شاطئ خروبة )شرقي مدينة مستغامن(.

للتذكير، مت منذ افتتاح موسم االصطياف يف 
تسع  تسجيل  مستغامن  بوالية  اجلاري  أغسطس   15
السباحة  فيها  ممنوعة  مبناطق صخرية  غرق  حاالت 
لصفر  والكاف  إبراهيم  عني  شواطئ  من  بالقرب 
وإستيدية  أوريعة  وبني  وبحارة  الصغير  وامليناء 
وبشاطئ املطربة الذي لم يفتح للسباحة هذا املوسم 

ببلدية مستغامن، كما أشار إليه املصدر ذاته.
ق.و

مستعملي  السيارة  للطرق  اجلزائرية  أعلنت 
الطريق السّيار »شرق - غرب«، عن تعديل وتضييق 
إلى  املرجة  تسالة  مقطع  على مستوى  السير  حركة 
أمس  من  ابتداء  األشغال،  بسب  فقط  رواقني 
األحد، وذلك عبر احملور الرابط بني اجلزائر والبليدة.
وأوضح البيان ذاته أن الشركة تنهي إلى علم 
كافة مستعملي الطريق السّيار عبر املقطع املذكور أن 
ستباشر  اجلزائر  لوالية  العمومية  األشغال  مديرية 
املرجة«  »تسالة  العلوي  اجلسر  تهيئة  إنهاء  أشغال 
والي  من  قرار  مبقتضى  السّيار  الطريق  فوق  العابر 
الذي مينح رخصة    ،6331 رقم  اجلزائر حتت  والية 
 2020 أوت   30 األحد  يوم  من  ابتداء  األشغال، 
صباحا إلى غاية يوم اخلميس 03 سبتمبر 2020.

إجناز  مشروع  إطار  يف  األشغال  هذه  وتندرج 
الطريق الذي سيربط الطريق الوطني رقم 01 بتسالة 
املرجة )بئر توتة ( بالطريق الوطني رقم 67 بزرالدة، 

بحسب توضيحات جاءت يف بيان للشركة. 
وعليه، ستقوم شركة اإلجناز بتضييق مسالك 
على  املرجة«  »تسالة  السّيار  الطريق  مبقطع  الطريق 
طول 600 متر خالل فترة األشغال دون منع املرور، 

وُتبقي فقط على رواقني مفتوحني حلركة السير.
السير  برمجة حركة  سيتم  البيان،   وبحسب 
يف االجتاهني بالتداول، بحيث سيتم تضييق حركة 
األحد  يومي  البليدة«   - »اجلزائر  اجتاه  يف  السير 
السير  حركة  تضييق  سيتم  حني،  يف  واإلثنني. 
الثالثاء واألربعاء  أيام  يف اجتاه »البليدة - اجلزائر ( 

واخلميس.
ووفق املصدر نفسه،  فإنه سيعاد فتح الطريق 
كليا كل يوم بعد االنتهاء جزئيا من األشغال ليعاود 
غلقه اليوم املوالي وفق املخطط احملدد إلى غاية انتهاء 

األشغال. 
مستعملي  السيارة  للطرق  اجلزائرية  وتطمئن 
واملساعدة  للدعم  دورياتها  ستجند  أنها  الطريق 
الطريق، كما ستسهر  لضمان تنقل آمن ملستعملي 
نظام  وضع  على  الوطني  الدرك  عناصر  جانب  إلى 
اخلدمة،   حيز  املروري  واألمن  للسالمة  خاص 

مدعوما بإشارات التنبيه املناسبة ملنطقة األشغال.
رحمة عمار

 5438 البيض  لوالية  التربية  مديرية  أحصت 
بينهم    ،2020 دورة  البكالوريا  المتحان  مترشحا 
حرا،  مترشحا  و2167  متمدرسا  مترشحا   3271

حسبما أعلن عنه مدير التربية بالبيض.
و قد بلغ عدد املسجلني على مستوى مؤسسات 
يف  سيمتحنون  مسجال   54 بالوالية  التربية  إعادة 
الشيخ. أما  سيدي  باألبيض  التربية  إعادة  مؤسسة 
فيما يخص التالميذ الصحراويني واملقدر عددهم بـ 
44 تلميذا، فسيمتحنون بوالية تندوف كما أمرت 
بذلك وزارة التربية الوطنية.  وقد بلغ عدد املمتحنني 
  3 بينهم  من   4 اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 
مكفوفني والرابع يعاني من إعاقة حركية مت التكفل 
عادية.   بصورة  ليمتحنوا  الظروف  كل  وتهيئة  بهم 
أعدت  البيض  بوالية  التربية  مديرية  أن  إلى  نشير 
بروتوكوال صحيا وقائيا صارما مبراكز االمتحان املقدر 
التالميذ  سالمة  على  حرصا  مركزا،   25 عددها  

واملؤطرين كأولوية قصوى.  
نور الدين رحماني

لقي شاب يف العقد الثاني من عمره حتفه 
وقع  عنيف  مرور  حادث  يف  آخر  طفل  وأصيب 
املسمى  املكان  يف    ،04 رقم  الوالئي  بالطريق 

منطقة املعذر بوالية املسيلة. 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  وكانت 
الذين  الضحايا  إلسعاف  تدخلت  قد  ببوسعادة 
أصيبوا يف احلادث املميت املتمثل يف اصطدام بني 

سيارة ودراجة نارية ودراجة هوائية، ما أدى إلى 
مصرع شاب يبلغ من العمر 23 سنة فيما أصيب 
اخلطورة.  متفاوتة  بجروح   ) سنوات   10  ( طفل 
مستشفى  إلى  املصابني  نقل  وجرى   هذا، 

بوسعادة فيما مت فتح حتقيق يف احلادث. 
صفاء كوثر بوعريسة

محمد رضوان
أمس  املدنية،  احلماية  مديرية  بيان  أوضح 
األحد، تسجيل 2785 تدخال خالل 24 ساعة 
األخيرة. ففيما يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية 
»كوفيد19-«،  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من 
الفترة  خالل  املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
بـ 36 عملية  الوطني  التراب  كافة  عبر  نفسها 
لفائدة  )23 بلدية(  10 واليات  يف  حتسيسية 
وتذكرهم  حتثهم  الواليات  كافة  عبر  املواطنني 
احلجر  قواعد  احترام  ضرورة  على  خاللها  من 
الصحي وكذا التباعد االجتماعي. هذا، ونفّذت 
عبر 11 والية  تعقيم  ذاتها  42 عملية  املصالح 
عمومية  وهياكل  منشآت  شملت  بلدية(،   22(
حيث  والشوارع،  السكنية  املجمعات  وخاصة 
لهاتني  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  خصصت 
مختلفة  مدنية  حماية  العمليتني 172 عون 
رتبهم، 31 سيارة إسعاف و18 شاحنة، باإلضافة 
إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن لإلقامة 
موجهة للحجر على مواطنني جرى إجالؤهم إلى 
03 واليات،  هي : اجلزائر وبومرداس ووهران. 

املدنية،   احلماية  وحدات  أجرت  كما    
خالل الفترة نفسها،   170 تدخال إثر تسجيلها 
واليات.  عدة  يف  وقعت  مرور  حوادث  عدة 
وخلفت هذه احلوادث وفاة 05 أشخاص وإصابة 
226 آخرين بجروح  متفاوتة اخلطورة، مت إسعافهم 
املستشفيات  إلى  حتويلهم  ثم  احلوادث  مكان  يف 
بوالية  سجلت  حصيلة  أثقل  أن  يذكر  احمللية.  

قاملة بوفاة شخص وإصابة 13 آخرين.
   للعلم، مت تسجيل 06 حاالت وفاة غرقا 
شواطئ  مستوى  على  سجلت  وفيات   05 منها 
جرى   حيث  تلمسان  والية  من:  كل  يف  البحر 

بشاطئ  سنة   25 العمر  من  يبلغ  شاب  انتشال 
مسيدة 1 ببلدية مرسى بن مهيدي، والية عني 
متوشنت حيث جرى انتشال شاب يبلغ من العمر 
جمعة،   أوالد  ببلدية  ساسل  بشاطئ  سنة   31
والية الشلف حيث جرى انتشال جثتي شابتني 
من عائلة واحدة تبلغان من العمر 20 و19 سنة 
توفيتا غرقا بشاطئ القال املمنوع للسباحة ببلدية 
بجاية،  والية  يف   أما  الرحمان.  عبد  سيدي 
سنة   18 العمر  من  يبلغ  مراهق  انتشال  فجرى  
تويف غرقا مبنطقة صخرية ممنوعة للسباحة بشاطئ 
جرى  غرداية،  والية  ويف  االثنني.  سوق  بلدية 
انتشال طفل يبلغ من العمر 14 سنة تويف غرقا يف 

مجمع مائي بحي عدل ببلدية متليلي. 
الضحايا  ونقل  انتشال  عمليات  أن  يذكر 
إلى املصالح االستشفائية متت من طرف عناصر 

احلماية املدنية. 
مكافحة  جهاز  قام  هذا،  جانب  إلى       
الفترة  الزراعية خالل  واحملاصيل  الغابات  حرائق 
حريقا   77 منها  حريقا،   124 بإخماد  نفسها  
يف  نشبت  حريقا    26 الغابات،،   يف  نشبت 
األحراش و21 حريقا نشبت يف محاصيل زراعية. 
هذا، و أدت هذه احلرائق إلى إتالف 541 هكتارا 
من الغابات،  157 هكتارا من األحراش، 2020 
حزمة تنب وكذا 11911 شجرة مثمرة و97 نخلة.  

احتل املتعامل العمومي »مؤسسة البريد السريع »EMS« املركز األول إفريقيا وعربيا والـ 16 عامليا من بني 198 دولة،  وفقا ألحدث تقرير 
لالحتاد البريدي العاملي، حسب ما كشفت عنه، أمس األحد، وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية يف بيان لها.

البيض

الواليــــة تحصــــي نحـــو  5 آالف متــــرشــح للبــكالـوريــا

مستغامن

نصــف مليـــون مصـطاف توافــدوا على الشواطـئ نهـاية األسبـوع 

األشغال انطلقت به أمس األحد
تضييـق حركة المرور بالطريق السّيار في شقه »الجزائر – البليدة«

املسيلة 

مصرع شاب وإصابة طفل في حادث سير

حوادث املرور أودت بحياة 5 ضحايا

هــالك 5 أشــخاص غــرقا خـــالل 
الـــــ 24 ســـاعـة المنـــقضــية
    سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل الـ 24 ساعة 

األخيرة، 2785 تدخال يف عــدة مناطق  من الوطن.



اجلزائريني،  تفجرت طاقة جيل جديد من  لقد 
أكثر عددا، أكثر تعلما، أكثر طموحا وأكثر كفاءة بحيث 
ال ميكن احتواؤه يف فخ فكر سياسي -ُبني على وقع 
واملؤهالت  املواصفات  له  تعد  -لم  تاريخية  ضرورات 
التي متكنه من املواصلة على منط حكم سياسي أكل 
عليه الدهر وشرب. اليوم يقف العالم على تهاوي تلك 
األنظمة التي بنيت على تقليد أعمى يف ظل ظروف 

مأساوية يف العديد من البلدان ذات الثقافة املماثلة.
لهذا، للجيل اجلديد رؤيته اخلاصة به للحياة. رؤية 
تختلف عن تلك التي كانت عند اجليل السابق. رؤيته 
وطموحاته ورغباته وآماله جديدة ومحيَّنة ولذلك يجب 

احترامها. لقد تغير العالم وتغيرت اجلزائر كذلك.
على الرغم من ذلك، لقد استفاد اجلزائريون من 
التعليم وعلى نطاق واسع ومن رعاية صحية متوفرة ودعم 
اجتماعي. لقد كان ذلك ممكنا بفضل الريع وليس وفق 
خطة إستراتيجية محكمة. إال أن املعطيات اليوم قد 
تغيرت ولم تعد كما هي. يجب على اجلزائر أن تتكيف 
مع احلقائق اجلديدة للعالم. تنتظرنا حتديات جديدة. 
صعبة  وحقبة  اضطراب  حالة  يف  العاملي  االقتصاد 
أمامنا. يف أي وقت ميكن أن حتدث الهزات العنيفة من 

حولنا وبالتالي عندنا.
استمرارية حالة دولة الالقانون كانت ممكنة عندما 
سمحت بذلك حالة الوعي السياسي عند اجلزائريني. 
أصبح  وقد  كذلك  يعد  لم  األمر  فصاعدا،  اآلن  من 

مستحيال املواصلة على الطريقة نفسها.
 

تاريخنا  من  صفحة  لطي  فرصة  اليوم  أمامنا 
بالسلمية التي أبهرنا بها العالم وكتابة هذا املاضي يف 
الذاكرة اجلماعية وبأفضل الطرق. أمامنا أيضا مخاطر 

من فوضى واندفاع غير محسوب العواقب حتدق بنا.
الدولة حتمل  على رئيس اجلمهورية ومؤسسات 
كامل املسؤولية التي تقع على عاتقهم. فقط هم من 
لهم قدرة الذهاب بالبلد لالستقرار مبا أنهم املتحكم على 
مقاليد السلطة. الواقع ميلي علينا هذا. فقط استجابة 
واضحة وطواعية ومخلصة ملطالب احلراك املندلع يف 22 
فيفري 2019 ميكن أن يقود البالد إلى وجهتها اآلمنة.

ومع  املأمورية.  يدرك جيل جديد مدى صعوبة 
ذلك، سيعمل من أجل انتقال سلمي وواقعي وممكن 
تقدمي  وعليه  السياسية،  واحلياة  املؤسساتي  للنظام 
مساهمته لإلصالح الدستوري يف البحث عن أفضل 

احللول، طاملا أن احلوار ال يزال له مغزى.
 

1(   مقترحات عامة
يوزع  للبالد.  املؤسساتي  الهيكل  الدستور  ينظم 
حول  النماذج  من  العديد  هناك  السلطات.  وينظم 
وفقها،  تسير  التي  الكيفية  معرفة  اجليد  من  العالم، 

واألفضل من ذلك استخالص ذلك من واقعنا.
نظرية  منذ  مورست  األنظمة  أشكال  من  عدد 
فصل السلطات )النظرية التي وضعت عندما كان النظام 
امللكي هو السائد(. ال يزال األمر عاديا اليوم اإلشارة 
إلى الفصل بني السلطات الثالث: التشريعية والقضائية 
أو  )امللكية  الدولة  طبيعة  على  والتنفيذية. اعتماًدا 
اجلمهورية(، يستطيع الدستور فرض نوع من االستقرار 
بني مختلف مراكز صنع القرار. النظام الرئاسي )أو شبه 
يف  فقط  موضوعي  وبشكل  التحقيق  ممكن  الرئاسي( 
األنظمة اجلمهورية. ينطبق األمر كذلك على النظام 
البرملاني املمكن حتقيقه يف األنظمة امللكية والتي هي 

أكثر انتشارا يف الغرب الدميقراطي من أي مكان آخر!
البلدان  تعمل  احلاالت،  جميع  ويف  ذلك،  مع 
املتقدمة ضمن دولة القانون ووفًقا للمبادئ الدميقراطية. 
ولكن خالل القرن العشرين، وخاصة يف القرن احلادي 
والعشرين، ُبعد آخر أخذ طريقه وبشكل تدريجي إلى 
األداء املؤسساتي: احلاجة األمنية. لقد أضحى األمر 
يف غاية األهمية بالنسبة للمجتمعات احلديثة والتي 

تعاني من اعتداءات مختلفة األشكال.

 
1( طبيعة النظام الّسياسي

دولة؛  لكل  اخلاص  التاريخ  املؤسسات  تعكس 
الذي  الواقع  االعتبار  بعني  األخذ  علينا  لذلك يجب 
يعيشه الشعب اجلزائري وليس التحكم إلى توقعات 
ال  فيه.  نعيش  الذي  باملجتمع  لها  عالقة  ال  نظرية 
يتحقق توازن القوى من خالل تنبؤات نظرية ولكن من 
خالل التفكير يف ممارسة يومية حتدد عالقات املؤسسات 

فيما بينها.
 

وبنيتها  القدمي،  بتاريخها  اجلزائر،  إن 
األنثروبولوجية، وخاصة ماضيها احلديث، ال ميكنها أن 
تعمل وفق منوذج برملاني. ال يعني ذلك أن اجلزائريني 
النظام  ألن  ببساطة  ولكن  دميقراطية،  أقل  سيكونون 
هذا  كان  لقد  السائدة.  الثقافة  يعكس  ال  البرملاني 
األخير -أواًل وقبل كل شيء-التعبير عن الدميقراطية 
امللكية.هل  األنظمة  تسودها  كانت  التي  الدول  يف 
نقول على سبيل املثال أن األمريكيني ليسوا متقدمني 
كفاية العتماد مثل هذا النظام؟ أو، على العكس من 
ذلك، أن اإلجنليز ليسوا متقدمني مبا يكفي لتطبيق النظام 
الرئاسي على الطريقة األمريكية؟ ال، ببساطة ألن كال 
النظامني ال يتوافقان مع الظروف االجتماعية والتاريخية 

لكل بلد على حدا.
بداًل من السعي وراء املقارنات – التي ال تصح 
دائما - واخلالص إلى استنتاجات معيبة عن الشعب 
اجلزائري، سيكون من األفضل التوصل إلى حتليالت 
الداخلية  بالتطورات  مباشرة  عالقة  لها  واستنتاجات 

للممارسة السياسية يف البالد.
يف ظل هذه الظروف التي مير بها البالد، هل ميكننا 
اختيار النظام البرملاني؟ اجلواب بالنسبة لنا بالنفي طبعا 
بالنظر ملا مبني أعاله، ممارستنا السياسية وحالة الطبقة 
املتفككة بعد عقود من حرمان من ممارسة  السياسية 
املشاكل  من  العديد  إلى  يؤدي  قد  ما  سياسية حرة، 
والتي رمبا يصعب جتاوزها. األمر الذي سيقودنا وبسرعة 

إلى أزمات سياسية ال نهاية لها.
لذلك من غير املجدي زعزعة منط الفكر السياسي 
الذي اعتاد عليه الشعب اجلزائري. النظام شبه الرئاسي 
النظام الذي يبدو أنه األقرب ملزاجه. من العادي  هو 
لدى اجلزائريني أن يكون متثيل لألمة من طرف رجل 
دولة. ثقافتنا تؤهلنا لتفويض ثقتنا لرجل ميثل الشعب.

 
قوية  مضادة  سلطات  إيجاد  يجب  ذلك،  ومع 
حترير  ذلك،  على  عالوة  الرئاسة،  ملؤسسة  وجادة 
مساحات أكبر لصالح املؤسسات األخرى. لن يكون من 
احلكمة السماح ألي رجل استخدام جميع السلطات 
املخولة له مبوجب الدستور احلالي بصيغته املعدلة يف عام 

.2016
 

2( توازن السلطات التنفيذية:
رئيس اجلمهورية الذي ينتخبه الشعب، يجب 
أن يكون الضامن لألداء الطبيعي ملؤسسات اجلمهورية. 
يجب أن تكون له القدرة على الشروع يف إصالحات 
جوهرية وطويلة املدى وإدارة السياسة اخلارجية. يجب 
والرئيس  املؤسساتي  النظام  الزاوية يف  يكون حجر  أن 
التنفيذي بشكل عام. وبالنظر لهذا الثقل يصبح من 

الصعب عليه تسيير حكومة وبشكل يومي.
 

من الواضح أنه البد من رئيس حكومة حقيقي 
أمام  مسؤول  ويكون  األعباء،  تقاسم  يف  يساعده 
البرملان )يتم اختياره من طرف رئيس اجلمهورية مبوافقة 
األغلبية البرملانية -التصويت على الثقة(. هذا اإلجراء 
سيخلق تقاليد حوار بني الفاعلني السياسيني وسيسمح 
بتجديد الساحة السياسية من سياسيني قادرين حتمل 
املسؤولية وضمان استمرارية الوظائف احليوية للدولة.
يجب أن يكون تعيني وعزل رئيس احلكومة من قبل 
رئيس اجلمهورية، وهذا سيجنب تضارب السلطة مع 

الشرعية. على البرملان املصادقة على البرنامج السنوي 
للحكومة أو رفضه. كما يجب عليه مناقشة والتصويت 

على امليزانية السنوية.
ومن ناحية أخرى، ومن الواضح أن منصب نائب 
الرئاسي. من  الشبه  الرئيس ال يتالءم مع روح نظام 
الضروري أن تكون السلطة التنفيذية متكونة من رأسني 
)الرئاسة ورئاسة حكومة( استجابة ملنطق سياسي. من 
ناحية أخرى، استحداث قطب ثالث )نائب الرئيس( 
ميكن أن يكون سبب يف توترات وجتاوزات غير مجدية قد 

تؤدي إلى املزيد من االلتباس.
 

احتمالية حتول نائب الرئيس، املعني، إلى رئيًسا 
للجمهورية وإكمال العهدة يف حالة انسحاب الرئيس 
املنتخب، سيجعل الصرح الدميقراطي واملؤسساتي يف 

مهب الريح. 
 

إن إدخال أحكام دستورية لتجنب حاالت عدم 
االستقرار االستثنائي من خالل عكُس للقيم واملبادئ 
األساسية يف املمارسة السياسية هو مبثابة القضاء على 
روح الدميقراطية. سيكون بذلك جلب لضرر كبير من 

أجل نفع صغير محتمل.
 

حتميا  هدفا  يكون  أن  يجب  القانون  دولة  بناء 
يجب حتقيقه يف السنوات القليلة املقبلة. من الضروري 
حتديد العهدات الرئاسية والفصل الفعال واحلقيقي بني 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
 

3( الّسلطة التشريعية:
يجب على البرملان -سواء األحادي أو املتكون من 
مجلسني-أن يعود لوظائفه النبيلة، من صياغة للقوانني 
ورقابة فعلية على السلطة التنفيذية يف جميع مستوياتها. 

يجب استعادة االستقاللية الكاملة.
 

تبقى االنتخابات احلرة والشفافة هي شرط ال بد 
منه ألكثر مصداقية تكون احملرك لتطور النظام السياسي.

 
تصبح السلطة املستقلة إلدارة االنتخابات حينها 
عندها  التغيير.  لديناميكية  وجتسيدا  هيكلًيا  عنصًرا 
يكون باإلمكان تشكيل حكومي دميقراطي يكون منبثقا 

حقيقة من األغلبية املمثلة للشعب.
 

4( الّسلطة القضائية:

يف األخير، يجب حترير القضاء ويف نفس الوقت 
حمايته من أي تدخل سياسي أو انحراف من الداخل. 
استقاللية القضاء ال يجب أن تعني »خصخصته«. 
كما انًه يجب تعزيز استقاللية مجلس القضاء وتوسيع 
مهامه. لقد بات من الضروري تنصيب الهيئة العليا 
للقضاء والفصل بني السلطة التنفيذية )وزارة العدل( 
توازن  لتعزيز  أولى  كخطوة  للقضاء  األعلى  واملجلس 
للمجلس  أخرى  آليات  توفير  يجب  كما  السلطات. 

بهدف تعزيز استقالليته.
 

احملكمة الدستورية: 
البد من تعزيز صالحيات احملكمة الدستورية يف 
السهر على تطبيق األحكام الدستورية. تشكيلتها البد 
أن تكون متوازنة بحيث يجعل التعيينات ال يرقى إليها 
الشك. ميكن لرؤساء اجلمهورية السابقني أن يصبحوا 
أعضاء دائمني. هذا ويجب توسيع حق اإلخطار إلى 
املنتخبني. يجب ان يكون للمحكمة الدستورية حق 
التوجه باإلخطار إلى املجلس األعلى لألمن واملجلس 
األعلى للقضاء يف حالة تعدي على الدستور من طرف 
رئيس اجلمهورية. إجراءات تنحية الرئيس بالتشاور بني 
الهيئات القضائية الثالثة يف حالة مرض أو عجز الرئيس 
والوحدة  املدني  بالسلم  املساس  شأنه  من  تصرف  أو 
الوطنية. يجب أن يتمتع النواب بحق إخطار احملكمة 
الدستورية من أجل تطبيق أحكام الدستور عند الشكوك 

يف حالة شغور منصب رئاسة اجلمهورية. 
 

5( السلطة األمنية:
يف كل الدميقراطيات، تطورت هذه الوظيفة بشكل 
كبير وأصبحت نقطة مركزية يف حتديد استراتيجيات 
عند  السياسية  النظرية  توقفت  حني  ففي  الدول. 
السلطات الثالث املذكورة آنفا والتي أضيف إليها تقليدا 
سلطة رابعة متمثلة يف الصحافة )وسائل اإلعالم(، فإن 
منطق املصلحة العليا للدولة بدأت تأخذ حيزا أكبر يف 
املمارسة واألخذ بعني االعتبار الوظيفة األمنية جاعلة 
منها سلطة مستقلة ومكتملة. يف هذه السلطة، بطبيعة 
احلال، جند مسؤولية الدفاع العسكري عن البالد، ولكن 
تنفيذ االستراتيجية  أيضا، وقبل كل شيء، وسائل 

األمنية.
 

بالنسبة للجزائر، البلد الذي ال يزال هشا وله موقع 
جيوستراتيجي حساس، يف منطقة شاسعة وغنية، ال 
األشكال.  من  بأي شكل  البعد  هذا  استبعاد  ميكن 

ولكن من ناحية أخرى، سيكون من اخلطورة مبا كان 
السلطات األولية دون ضمانات  بتنظيم هذه  السماح 

دستورية.
 

تنظيم جميع  يعني  للبلد  مشرق  مستقبل  بناء 
املؤسسات الدستورية يف إطار دولة القانون، حتى وإن 
بتطور  تسمح  التي  التعديالت  بعض  من  البد  كان 

سلس وهادئ للنظام احلالي.
 

وعليه، من وجهة نظرنا، يجب أن يخص الدستور 
صالحيات مؤسساتية معززة ملجلس أمن أعلى، على 
وبشكل  محددة  وصالحياته  تشكيلته  تكون  نحو 
يف  حكمة  وذي  أكفاء  هم  ملن  الدستور،  يف  رسمًي 
امليدان. يجب أن تكون هذه املؤسسة حتت سلطة رئيس 
اجلمهورية، ويف الوقت نفسه تتمتع بسلطة حقيقية يف 
جميع  مع  بالتنسيق  استراتيجيات  وإقتراح  التخطيط 
املجلس  سيكون  القومي.  باألمن  املتعلقة  املجاالت 
األمن األعلى مسؤواًل عن الدفاع عن اجلمهورية مبوجب 
أحكام الدستور وحماية السيادة الوطنية والتراث الوطني 

واملهام األمنية باملعنى الواسع.
 

وباإلضافة إلى ذلك، ميكن إنشاء وكالة خاصة 
التنمية  الغذاء،  )الصحة،  األمني  بالبعد  معنية 
اإلقليمية، وما إلى ذلك(، حتى وإن كانت تشكيالتها 
من املدنيني إال أن يكون التنسيق من املجلس األعلى 

لألمن.
 

للمؤسسات  املقابل، البد من عدم تدخل  ويف 
األمنية يف الوظيفة السياسية أو التسيير احلكومي. وال 
ينبغي اخللط بني الدفاع عن الدولة والدفاع عن النظام. 
وبشكل خاص، لن يكون لزاما على األجهزة األمنية 
أن تصبح األداة السياسية للقمع أو التالعب لصالح أي 
طرف يرغب يف احتكار أو الوصول إلى السلطة. يجب 
الوطني،  التوافق  خدمة  املؤسسات يف  هذه  تكون  أن 

السالم وأمن الدولة.

04
نقاشات

ُمساهمة حزب »جيل جديد« يف الّنقاش الوطني حول الّتعديل الّدستوري

علـى رئيـس الجمهـورية ومؤسسات الـدولة 
تحمــّل كـامل المسـؤولية لتثبيـت االستقرار
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اللجنة أهملت اإلشارة إلى النظام شبه الرئاسي يف صلب 
الدستور، ومن الضروري النص على ذلك صراحة نظرا 
إلى جناعة هذا النظام، خاصة بالنسبة إلى األنظمة 

حديثة الدميقراطية.

توطئة
إن اجلزائر اليوم بحاجة إلى إصالحات عميقة. يجب أن تكون يف استعداد لتغيير النظام فكرا وممارسة؛ ألنه، وبغض النظر عن التعديالت الضرورية على الدستور والقوانني 

احلالية التي تنظم احلياة العامة واحلياة السياسية، ال ميكن إنكار أن الشعب اجلزائري قد بلغ درجة من النضج بحيث لم يعد بإمكانه قبول أمناط تسيير على النحو الذي كان 
عليه طيلة نصف قرن. النظام الذي حكم املجتمع لم تعد لديه، اإلمكانيات الفكرية واألخالقية والسياسية ما تسمح له باالستمرار على نفس النهج.

  II.   خـــــاتــــــمة:
تعيش اجلزائر نقطة حتول تاريخية، جيل نوفمبر الذي حرر البالد والذي حكمها حتى اليوم قد أقدم على تسليم املشعل.

هذه اخلطوة ال تخلو من املخاطر. دولة القانون لم تبنى بعد. طبقة سياسية جديدة جادة لم تتشكل بعد ولم يتم بعد وضع البالد على املسار الصحيح 
للتنمية. لقد جتذر الفساد بشكل كبير يف ذهنية املجتمع على نحو يعرِّض األمن القومي للخطر. التبعية إلى اخلارج أمر يف غاية اخلطورة، إلى درجة أن حتول 

االقتصاد الوطني إلى نشاط«بازار« حكم على اإلنتاج الوطني بالزوال
هذا وتلوح يف األفق حتديات جديدة: النهاية احلتمية للنفط، واملشاكل اخلطيرة للنظام املالي العاملي، وزعزعة استقرار الدول بسبب اإلرهاب، واالضطرابات 

املتتالية على احلدود...
 لكن ومن ناحية أخرى، بروز عدة عناصر أكثر ايجابية: مستوى وعي اجلزائريني، وقدرتهم على التكيف، وإرادتهم اجلمة يف االنعتاق من االستبداد، 

الرداءة، الفساد والبيروقراطية.
رياح التغيير التي تشهدها البالد منذ 22 فيفري 2019 تساعدنا على املضي قدًما. التغييرات اجليوسياسية التي ستحدث يف األشهر املقبلة أو السنوات 
القليلة املقبلة ستخدم قضيتنا. لقد بات من الضروري أن تكون لدينا طبقة سياسية متمكنة قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. ومن الضروري أيضا أن 

يكون للجزائر سلطة تتمتع بشرعية ال جدال فيها، وسيكون من األفضل أن تكون بقدر عال من الكفاءة. فقط دولة القانون والدميقراطية متكننا من حتقيق هذا!
 إن جناح اإلصالحات سيعتمد على غرس روح األمل يف األمة أكثر من تعديالت يف نص الدستور أو نصوص القوانني األخرى.

البد من أن يكون التعبير عن اإلرادة الالزمة لتغيير حقيقي على أعلى مستوى يف الدولة. ويجب أن تتجلى هذه اإلصالحات على أنها قناعات جوهرية 
وليست تغييرات حتت اإلكراه، وأنه على السلطة التوقف عن املناورات الرامية إلى إطالة عمر منظومة محكوم عليها بالزوال.

 إن فتح وسائل اإلعالم من اآلن لكل اآلراء والتوجهات سيكون له الوقع اإليجابي، ودعوة إلحالل مناخ من الثقة. ومن بني اإلشارات اإليجابية اإلدراج 
الرمزي للحراك الشعبي يف ديباجة الدستور.

ومع ذلك، يجب إحداث قطيعة بسيكولوجية تكون بسحب رمز جبهة التحرير الوطني من املشهد السياسي وبشكل نهائي. إن هذا االسم ينتمي إلى 
األمة والذاكرة اجلماعية، وقد ورد ذكره يف ديباجة الدستور فضال عن النشيد الوطني.

 
وسيكون هذا أقوى بادرة إلعالن اجلمهورية اجلديدة.

عـــن »جــــــيل جــــديـــــد«
الدكتور سفيان جياللي



خديجة بن دالي
سنة  املشروع  بهذا  األشغال  انطلقت  حيث 
من  االول  الشطر  بتسديد  املكتببون  وقام   2011
املستحقات املالية سنة 2012 واملقدر ب 600000 
 120000 تقدر ب  أخرى  تكاليف  كما سددوا  دج 
 2016 8000 دج وقد حددت سنة  دج وكذا مبلغ 
لألسف  ولكن  السكنات  الستالم  أجل  كآخر 
الشديد تأخر املشروع ولم تسلم السكنات إلى اليوم 

ال  وهي  نهائيا  األشغال  توقفت  هذا  من  أكثر  بل 
تتعدى نسبة 50% مع سحب املرقي العقاري لكل 
املتكررة  الزيارات  ورغم  الورشة.  من  وعتاده  عماله 
مدى  معاينة  أجل  من  السكن  ومدير  الوالي  للسيد 
تقدم االشغال، إال أن املرقي العقاري أغلق األبواب 
من  زاد  مما  إهتمام  أي  يعرهم  ولم  اجلميع  وجه  يف 
سخط وغضب املكتتبني، من جهة أخرى فإن املرقي 
منهم  ويطلب  املكتتبني  يساوم  اليوم  أصبح  العقاري 

إمتام االشغال بأنفسهم وعلى حسابهم.
السكن  وزير  تدخل  بضرورة  املعنيون  وطالب 
بعد 9 سنوات انتظار من اجل حل االشكال العالق 
اإلجراءات  واتخاذ  والعراقيل  الصعوبات  وتذليل 
على  املتوقفة  االشغال  استئناف  أجل  من  الالزمة 
السكنات  إستكمال  يف  والتسريع  الورشة  مستوى 

التي انتظرها أصحابها طويال.

 يتطلع سكان قرية بوسمر ببلدية تيمزريت 
التنمية  إلى  قريتهم  حق  إلى  بجاية،  والية  يف 
ما  منها  عديدة،  نقائص  عدة  من  تعاني  التي 
يتعلق بالطريق الرئيسي املؤدي إلى القرية والذي 
يحتاج إلى تعبيد وصيانة دورية، ويف الوقت ذاته 
الريفي  البناء  تتواجد عدة عائالت مستفيدة من 
ملناشدة  دفعها  الذي  األمر  وهو  كهرباء،  بدون 
بالشبكة  منازلها  توصيل  بغية  احمللية  السلطات 

بلدية  رئيس  طمأن  الشأن  هذا  ويف  الكهربائية، 
املطروحة  املشاكل  بأن  بوسمر  سكان  تيمزريت 
وأن هناك مجهودات  التنفيذ،  قيد  للمعاجلة هي 
مبذولة حلل مشكل ربط املنازل الريفية بالكهرباء 
يف أقرب وقت ممكن، مع التكفل بتعبيد الطريق 
إلى  يحتاج  الذي  وسمعون  بوسمر  بني  الرابط 

إصالح وصيانة. 
كرمي. ت
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أخبار الداخل

دعوا املسؤولني لتجسيد وعودهم 

 سكــان دوار »زرارة« بالمسيـلة 
يناشدون السلطات النهوض بالتنمية 

زيغود  ببلدية  ملدودة  مشتتة  سكان  يشتكي 
احلياة  شروط  أدنى  انعدام  من  بقسنطينة  يوسف 
يف  للشرب  الصاحلة  املياه  انعدام  ظل  يف  الكرمية 
عزلة  وقوعها يف  ناهبك عن  الصيف  ايام فصل  عز 
عن العالم اخلارجي مع اهتراء الطرق ما صعب من 
تنقالت السكان خصوصا اذا علمنا ان املنطقة تنعدم 
فيها املرافق التربوية والصحية ما يظطرهم للتنقل الى 

البلدية من اجل تلقي التعليم والعالج وهو ما يخلف 
أعباء اضافية على جيوبهم هم يف غنى عنها يف ظل 
محدودية املستوى املعيشي. وتسبب املوقع اجلغرايف 
وعلى  قسنطينة  واليتي  بني  ووقوعها  ملدودة  ملشتة 
بوالية  ولبان  بني  بلدية  من  فقط  كيلومترين  بعد 
عرضة  جعلها  ما  القرية  هاته  جتاهل  يف  سكيكدة 
ملختلف مظاهر الفقر والبؤس حيث مت توفير الكهرباء 

فقط لها ومت جتاهل باقي املتطلبات الضرورية كانشاء 
ابنائهم  لتمكني  ومدرسة  اخلدمات  متعددة  عيادة 
من التمدرس. وطالب سكان القرية بضرورة تدخل 
السلطات احمللية من أجل حل مختلف املشاكل التي 
تعاني منها هاته املنطقة يف ظل وقوع السكان ضحية 

لعدم حتمل املسؤولية من طرف السلطات احمللية.
خديجة بن دالي

متكنت الضبطية القضائية ألمن دائرة اخلروب 
إحباط  من  نوعية  عملية  يف  قسنطينة  والية  بأمن 
مت  بريغابلني،  دواء  من  معتبرة  كمية  بيع  صفقة 
 28 العمر  من  يبلغان  شخصني  توقيف  إثرها  على 
وتوفير  وايداع  بيع  قضية  يف  متورطني  سنة،  و29 
ونقل أدوية ذات خصائص مخدرة من صنع أجنبي 
بطريقة غير مشروعة وغير مصادق عليها من الوكالة 
مع  العمومي  الطريق  يف  الصيدالنية  للمواد  الوطنية 
استعمال مركبة لتسهيل النقل حيث مت حجز 2100 

اثر  جاءت  العملية   .galabaدواء من  كبسولة 
دواء  من  معتبرة  كمية  بدخول  تفيد  معلومات  ورود 
بريغابلني الى املدينة اجلديدة علي منجلي على منت 
مركبة من أجل عقد صفقة بيع. التحريات املكثفة 
عليها  املتحصل  للمعلومات  اجليد  واالستغالل 
مكنت من حتديد مكان تواجد املركبة وتتبع تنقالتها 
الى غاية بلوغ نقطة عقد الصفقة ليتم تطويق املكان 
وغلق جميع املنافذ مع التدخل بسرعة وفعالية أين 
مت توقيف شخصني على منت مركبة من نوع » رونو 

للتفتيش  االخيرة  هذه  وباخضاع   « سينيك  ميغان 
رزمة   19 على  يحتويان  كيسني  على  بداخلها  عثر 
دواء  من  أمشاط   08 على  منها  كل  حتتوي  مربوطة 
GALABA 300 ملغ أجنبي املصدر، ليتم حتويل 
املشتبه فيهما رفقة املضبوطات الى مقر أمن الدائرة 
أمام  املعنيني  تقدمي  ومت  االجراءات  كافة  الستكمال 
النيابة احمللية، فيما مت حتويل املركبة ووضعها باحملشر.
خديجة بن دالي

ب.أمني
استفحلت  االبيض  السالح  حمل  ظاهرة 
كثيرا يف اآلونة األخيرة يف أوساط الشباب بغليزان، 
الكثير  األحيان  من  كثير  يف  عنها  يترتب  ما  وهو 
وسرقة  األشخاص  على  اخلطيرة  االعتداءات  من 
املشاجرات  يف  أيضا  لها  واستعماإحالة  ممتلكاتهم 

العنيفة. 
هذه  من  غليزان  مواطني  من  الكثير  واشتكى 
الظاهرة اخلطيرة التي غالبا ما تسببت يف اعتداءات 
من  االشخاص  من  الكثير  ضحيتها  راح  بشعة 
مختلف الفئات العمرية وتتسبب أحيانا يف صدمات 
نفسية واعتداءات معنوية ناهيك عن اجلسدية التي 
حتدث باستمرار وهو ما تفطنت له مصالح امن الوالية 

التي عجلت بتطبيق برنامج امني دفيق لتوقيف كل 
العدالة  على  وحتويله  أبيض  سالح  يحمل  شخص 
أشهر   03 الوالية خالل  أمن  مصالح  وسجلت 
 ،2020 سنة  » من  أوت  جويلية  جوان   « األخيرة 
وحجز  توقيف 111 شخص  إثرها  على  مت  85 قضية 
األنواع  مختلف  من  أبيض  من 100 سالح  أكثر 
واألحجام وقدموا جميعهم أمام العدالة بتهمةحمل 

سالح ابيض دون مبرر.
العملية فـي إطار محاربة اجلرمية  وجاءت هده 
االسلحة  حمل  لظاهرة  حد  ووضع  أنواعها  بشتى 
للجيهات  كبير  قلق  مصدر  باتت  التي  البيضاء 

االمنية واملواكنني على حد سواء. 

يشتكي مكتتبو 
مشروع 150 سكنا 

ترقويا مدعما 
ببلدية ابن زياد 
بقسنطينة من 

تأخر إجناز املشروع، 
ما أدخلهم يف نفق 

مظلم ومعاناة كبيرة، 
بحيث طال انتظار 
استالم سكناتهم 

رغم تسديدهم كافة 
املستحقات

قسنطينة
سكــــان مشـــتة يطالبـــون ببــعث التنــــمية 

قسنطينة
إحبـاط صفقـة بيع كمية معتبرة من دواء »بريغابليــن«

بجاية 
قـرية بوسمــر بتيمزريـت 
بحاجة إلى مشاريع تنموية 

إجناز  مشروع  أن  أمالو،  بلدية  رئيس  كشف 
متعددة  بعيادة  الطبية  االستعجاالت  مصلحة 
اخلدمات الصحية املتواجدة بالبلدية يجري تنفيذه 
على قدم وساق، وقد خصصت له الوالية غالف 
مالي يقدر بـ 30 مليون دينار، ومن املنتظر أن يتم 
القادمة،  السنة  نهاية  قبل  املصلحة  هذه  استالم 
شهرا،   12 تتعدى  ال  األشغال  مدة  أن  حيث 
مشروع  هناك  بأن  املتحدث  أفاد  ذاته  الوقت  ويف 
بناء  بهدف  العيادة  لتوسيع  حتضيره  يجري  ثان 
بغالف  والتوليد  باألمومة  خاصة  جديدة  مصلحة 
مالي يقدر بـ 30 مليون دينار، مضيفا أن الوالية قد 
وعدته بتخصيص غالف مالي يقدر بـ 60 مليون 
اإلجناز  هذا  فإن  وبالتالي  املشروعني،  لكال  دينار 
السكان  وسيمكن  جديدة،  أفاق  سيفتح  املنتظر 
وباألخص املرضى من االستفادة من العالج الطبي 

دون التنقل خارج البلدية. 
كرمي. ت

ادانت محكمة البيض يوم أمس لصني قاما 
بيطا  بجوار  اجلديدة  املدينة  بسرقة صيدلية حي 
سنتيم  مليون  و50  نافذة  سجن  سنوات   3 ب 
غرامة بعد قيامهما بالسطو على صيدلية وسرقة 

بعض االدوية و8000 دج. 
املراقبة  كاميرا  استعانت ب  االمن  مصالح 
بالصيدلية والتي ادت الى حتديد هوية السارقني 

اين مت تفتيش مسكنيهما وضبط املسروقات وبعد 
احملاكمه  امام  تقدميهما  مت  التحقيق  استكمال 
من  ليستفيدا  الفوري  املثول  اجراءات  مبوجب 
إلتمست  قد  النيابة  وكانت  السابق  احلكم 
يتم  ان  قبل  نافدة  سجن  سنوات   5 للسارقني 

النطق باحلكم السالف الذكر. 
 نورالدين رحماني

إنجــاز مصلــحة االستـــعجاالت 
الطبــــية بـــأمـــالـــو 

البيض 
الحكـم بحبــس لصين سطوا على 

صيدلية 3 سنوات نافذة

باتت ظاهرة يف ظاهرة حمل 
األسلحة البيضاء دون مبرر 
شرعي بوالية غليزان من 

الظواهر اخلطيرة التي 
أعلنت مصالح األمن ضدها 
حملة واسعة لتوقيف كل 

من يحمل معه سالخا 
ابيضا للحد من اإلعتداءات 

اجلسدية وكل اشكل 
اجلرمية

غليزان 

إحالة 111 شخصا على العدالة بسبب حملهم أسلحة بيضاء
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مصنفة واحدة من مناطق الظل بالواليةمصنفة واحدة من مناطق الظل بالوالية

سكــان »ميــه الغــزالـــة« سكــان »ميــه الغــزالـــة« 
بالــوادي بالــوادي يعيـشون حيـاة ضنـكا!يعيـشون حيـاة ضنـكا!

رشيد شويخ 
التي  النقائص  الغزالة،  ميه  سكان  وعدد 
النقائص  الوطن  ألخبار  حديث  يف  يعيشونها 
مقدمها  يف  يأتي  والتي  يعانونها،  التي  الكثيرة 
السكان  يضطر  حيث  عالج،  لقاعة  افتقارها 
الوالية مركز من أجل  التنقل إلى عاصمة  إلى 
إجراء الفحص الطبي ومتطلبات صحية أخرى، 
حتى تضميد اجلراح، أو احلقن، مما يكلفهم دفع 
يف  هم  البلدية،  عاصمة  نحو  التنقل  مصاريف 
هذه  يف  احلياة  تكاليف  من  ويزيد  عنها  غنى 

النقطة املعزولة من والية الوادي. 
كما تفتقر القرية لوجود أي هيكل تعلمي 
فيها، إذ ال توجد بها مدرسة ابتدائية يزاول فيها 
إلى  للتنقل  يضطرون  بحيث  الدراسة،  أبناؤهم 
بعاصمة  لهم  بأقرب مكان  توجد  التي  املدرسة 
معم  أحبرت  وضع  العلندة،  وادي  البلدية 
بنات القرية للتوقف عن الدراسة مبجرد النجاح 
التالميذ  يعاني  كما  اإلبتدائي،  شهادة  يف 
نحو  املدرسي  النقل  انعدام  من  املتمدرسني 
ما  وهو  البلدية،  بعاصمة  املوجودة  املتوسطات 
تفوق  ملسافة  األقدام  على  املشي  إلى  يضطرهم 
03 كيلومترات من أجل متابعة دراستهم، وهو 
ما يعرضهم حلوادث املرور نظرا لسرعة عدد من 
سواق السيارات يف الطريق الوطني رقم 03 التي 
املدرسة،  إلى  الذهاب  عند  مبحاذاتها  يسيرين 

إلى  القرية باألولياء  املدارس عن  وقد أدى بعد 
توقيف بناتهم عن الدراسة خوفا من االعتداءات 
خصوصا وأن القرية تقع يف مكان شبه معزول. 
ميه  يربط  الذي  الوحيد  الطريق  وضعية  وتزيد 
القرية بؤسا  بالعالم اخلارجي من وضعية  غزالة 
وغبنا، إذ أن الطريق تتوجد يف وضعية كارثية، 
اذا حتولت مبرور الوقت إلى مسالك ترابية تتحول 
ظاهرة  بفعل  الرملية  الكثبان  من  جزء  إلى 
وخريفا،  ربيعا  عليها  الرمال  وزحف  الترميل 
التي  التسعيرات  الوضعية على  أثرت هذه  كما 
 « »الكلونديستان  سيارات  أصحاب  يفرضها 
حيث أن األسعار التي يضعونها لساكنة القرية، 
أعلى من تلك التي يتعاملون بها مع باقي القرى 

املنطقة  تتوفر  ال  كما  الطريق.  وضعية  بحجة 
التي تعيش يف برد قارص شتاءا إلى معاناتهم 
القرية ال تبعد كثيرا  الطبيعي رغم أن  الغاز  مع 
عن مركز التوزيع، ومتر أنابيب الغاز الطبيعي غير 
بعيد عن القرية، حيث يعتمدون على قارورات 
غاز البوتان التي يصل ثمنها يف فصل الشتاء إلى 

أكثر من 400دج للقارورة الواحدة.
إليهم  ينظر  ان  القرية  سكان  ويأمل 
املسؤولون احملليون من أجل تخليهم من معاناتهم 
التي طالت، واألكيد أن أعينهم ستكون منصبة 
على املجلس البلدي فيما تبقى له من عهدة، 
من أجل حتريك عجلة التنمية باملنطقة،املصنفة 

كواحدة من أهم مناطق الظل يف والية الوادي

الوادي
معالـــجة مليــون نخــلة من مــرض  البوفــرة وســوسة التـــمر 

كشفت مديرية املصالح الوالئية بالوادي، أن حملة معاجلة مرض البوفروة وسوسة التمر،و التي تضعف من نوعية التمور وقابليتها للتصدير خاصة، 
ستمكن من معاجلة مليون و225 ألف نخلة، وذلك بعد أسابيع قليلة

وحسب القائمني على القطاع يف والية الوادي، فإن عملية معاجلة النخيل، تندرج هذه العملية يف إطار جتسيد البرنامج الوقائي املسطر من طرف وزارة 
الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والذي يهدف إلى مكافحة خطر احلشرات الطفيلية، والتي تفتك بأشجار النخيل املنتج وذلك للحفاظ على 
هذه الثروة الفالحية التي تزخر بها مناطق جنوب الوطن، خاصة والية الوادي التي تضم أكبر عدد من النخيل على املستوى الوطني يف منطقتي وادي 
سوف وريغ مبجوع أكثر من 03 ماليني و700 ألف نخلة، منها أكثر من مليونني ونصف من نوع دقلة نور، تنتج سنويا ما معدله 04 ماليني قنطار من 
مختلف أنواع التمور، ، وشملت هذه احلملة الوقائية يف مرحلتها األولى 800 ألف نخلة التي متت وقايتها من اإلصابة مبرض البوفروة، متواجدة بواحات 
النخيل بالبلديات الثالثني التي تتشكل منها الوالية، فيما ينتظر أن متس يف مرحلتها الثانية التي يتم القيام بها منذ أيام والزالت لم تستكمل بعد، 
عددا مماثال من النخيل ضد مرض سوسة التمر خاصة يف بلديات الشريط احلدودي الثالث. وبخصوص تقسيم العمل خالل عملية الرش باملبيد اخلاصة 
للقضاء على سوسة التمر والبوفروة، فقد جرى توزيع 445 لترا من مبيد القضاء على العناكب على مصالح املعهد الوطني لوقاية النباتات، باإلضافة إلى 
15 مؤسسة خاصة مت انتقاؤها بعد مناقصة وطنية من بني املقاوالت املتخصصة يف األشغال الفالحية، فيما قام عدد من الفالحني من جهتهم ومبجهوداتهم 

الشخصية مبعاجلة 150 ألف نخلة بعد استفادتهم من املبيدات احلشرية.                                                                                رشيد شويخ

كرزيكة احمد
الصائفة،  خالل  احلدث  ويصنع 
التي ساهمت  احلرارة  ارتفاع درجة  مع 
تأزم املشكل، نتيجة تصدع قنوات  يف 
الوديان  نتيجة  الواد  يف  املارة  الصرف 
التي شهدتها تقرمبايت مؤخرا  اجلارفة 
الشئ الذي كون بحيرة من املياه القذرة 
يف الواد احملاذي للسكنات والبساتني مما 
أجنر عنه انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر 
للحشرات  ومرتعا  الزاحفة  احليوانات 
والبعوض  الناموس  مثل  الضارة 

واجلرذان على طول أيام السنة
بريكات  السيد  ما صرح  وحسب 
جلريدة  بالقرية  جمعوي  ناشط  احمد 
املياه  تسّرب  مشكل  أن  الوطن  أخبار 
حيث  طويلة،  سنني  إلى  يعود  القذرة 
السكان  وشكاوى  نداءات  ارتفعت 
عّدة مرات، طلبا إلبعاد شبكة قنوات 

عن  متنراست  لوالية  الصحي  الصرف 
وضعيتها  أصبحت  والتي  قريتهم، 
املتعلق  املشروع  توسيع  مشروع  وتوقف 
قريتهم  بعيدعن  القنوات  هذه  بصرف 
خالل  انشغاالتهم،  أبرز  أحد  تشّكل 

هذه الفترة من السنة،
تهديدا  املشكل  بات  حيث   ،
املياه  إختالط  ظّل  يف  للسكان  حقيقيا 
القذرة املتجمع يف الواد مع املياه اجلوفية 
بالواد التي يستغلونها، ما يزيد من حّدة 
مشكل الصرف الصحي، وينذر بكارثة 
إيكولوجية حتمية، نظرا للوضع البيئي 
احلي  سكان  ناشد  الذي  املتردي، 
إيجاد  قصد  للتدّخل  املسؤولة  اجلهات 

حلول له يف أقرب وقت ممكن.
حول  احلقائق  تقصي  أجل  ومن 
أخبار  جريدة  تنقلت  املوضوع  هذا 
بتمنراست  املائية  املوارد  ملديرية  الوطن 

بالنيابة  املائية  املوارد  أين اكدت مديرة 
السيدة بلة فاطمة الزهراء أنها بعد هذا 
اإلنشغال الذي رفعه أهالي هذه القرية 
تنقلت بنفسها إلى قرية تقرمبايت رفقة 
وجلنة  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
من املجلس الشعبي الوالئي أين وقفت 
على هذا املشكل وأقرت به مؤكدة أن 
من  وساق  قدم  على  تعمل  مصاحلها 
اجل حله بإعادة الدراسة للقنوات التي 

متر يف الواد
وإكمال الشطر الثاني من املشروع 
والذي  متر  و600  كلم   15 يبلغ  الذي 
إسناد  ومت  و500م  كلم   04 منه  اجنز 
األشغال لديوان الوطني للتطهير والذي 
سيواصل أشغاله خالل أيام. وأضافت 
ان الشطر األول من املشروع قد مت إجنازه 

من طرف مؤسسة اإلجناز على مسافة
11كلم و100م.

التجزئات  حي  سكان  يشتكي 
بوالية  التأسيس  هو  قيد  الذي  االجتماعية 
نغضت  املشاكل  من  تيميمون جملة  املنتدبة 
على الساكنة حياتهم فاحلي الذي يقطنه أزيد 
الكهرباء  غياب  من  يعاني  مواطن   300 من 
مسافات  على  جللبها  السكان  يضطر  حيث 
عنه  ينجر  ما  التيار  شدة  يضعف  مما  بعيدة 
ذات  الكهرومنزلية  األجهزة  تشغيل  عدم 

االستهالك الواسع. 
و يشتكي سكان احلي من غياب شبكة 
كما  والهاتف.  والغاز  الصحي  والصرف  املياه 
تيميمون  املدينة  عاصمة  عن  معزولني  أنهم 
إلى  املؤدي  الطريق  تهيئة  لعدم  يعود  وذلك 
من  املذكور  احلي  سكان  اشتكى  سكناتهم. 

احمللية يف ملف تكوين  السلطات  عدم جتاوب 
بني  يترنح  مازال  حسبهم  فهو  احلي  جمعية 
من  ألزيد  املسؤولني  ومماطلة  اإلدارة  متاطل 
جميع  أبلغوا  أن  السكان  وأضاف  سنوات   3
التي  سواء  املشاكل  بهذه  الوصية  املدريات 
الوالية األم أدرار ولكن  أو  الواحة احلمراء  يف 
حلد كتابة هذه األسطر التوجد معاجلة لهذه 
املشاكل تعاني منها إحدى مناطق الظل. لذا 
ناشد الساكنة والي أدرار العربي بهلول بضرورة 
النظر إلى مشاكلهم والشروع يف إجناز بنية حتتية 
خاصة فيم تعلق بالضروريات كاملاء والكهرباء 

والغاز والطريق والصرف الصحي.
عبداهلل مجبري

باملصلحة  الشرطة  قوات  باشرت 
واسعة  حملة  العمومي  لألمن  الوالئية 
مستوى  على  ادرار،  مبدينة  النطاق 
مفارق وملتقيات الطرق، ضد مستعملي 
لالجراءات  املخالفني  النارية  الدراجات 
مراقبة  مت  حيث  بها،  املعمول  والقوانني 
37 دراجة نارية من مختلف األحجام مت 
على اثرها توقيف 18 دراجة نارية وحتويلها 
إلى حظيرة أمن الوالية ألسباب مختلفة 
املواطنني  وإزعاج  الضجيج  إصدار  أهمها 
اإلجراءات  التخاذ  وهذا  الوثائق  انعدام 
زالت  العملية ال  املناسبة. هذه  القانونية 
سكينة  على  احلفاظ  بهدف  مستمرة 

وسالمة املواطنيني بني حني وأخر.
عبداهلل مجبري

أدرار
سكـــان حــي التجــزئــــات 
بتميمــون يطالبــون بالتهــــيئة

وصف سكان قرية »ميه الغزالة«، الواقعة جنوبي بلدية وادي العلندة التي تتبع والية الوادي إداريا، والتي 
يقطن بها أزيد من 700 نسمة، األوضاع التي يعيشونها بالصعبة جدا، نظرا إلى انعدام أدى ضروريات احلياة 

الكرمية بها، منها افتقارهم إلى كل املرافق العمومية.

عاد مشكل صرف 
املياه القذرة 

بقرية تقرمبايت 
الواقعة على 

بعد 15 كلم غرب 
والية متنراست، 

ليتصدر انشغاالت 
سكان هذه 

القرية. 

متنراست

كارثــة إيكــولوجية تهـّدد سكان قرية »تقرمبـايت«

أدرار
حجــز 18 دراجـــة نــاريـة بالمـــحشر
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حذرت دراسة صينية حديثة من أن فيروس كورونا قد ينتقل بين الشقق، من خالل المراحيض وأنابيب 
الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن الدراسة التي تم نشر نتائجها في موقع “ساينس دايركت”، أنه قد تم اكتشاف 
الفيروس التاجي، في حمام شقة في مدينة غوانزو جنوبي الصين، رغم عدم وجود مرضى بها.

وأضافت الدراسة أن الفيروس ربما دخل 
الشقة الواقعة في الطابق السادس عشر من 
خالل المرحاض أو أنابيب الصرف، حيث 
تم اكتشاف آثار الفيروس على الحوض 

والصنبور ومقبض المرش، والحمام الملوث 
بفيروس كورونا، فوق شقة كانت تؤوي 
5 أفراد، تأكدت إصابتهم بالمرض، ليقوم 
الباحثون في هذه الدراسة بإجراء تجربة 
محاكاة التتبع لمعرفة ما إذا كان الفيروس 
يمكن أن ينتشر عبر األنابيب عبر جزيئات 
صغيرة محمولة في الهواء، أو الرذاذ الذي 

ينتج غالبا بقوة تدفق المرحاض.

 اختفى شاب في الثانية عشر من عمره منذ أربعة أيام بحي أنكوف 
بمدينة تمنراست في ظروف غامضة ولم يعثر له على أي أثر حتى 

اآلن.
حيث صرح علي أزيوال أحد أقارب الطفل لجريدة »أخبار الوطن« 
بأن الطفل لصرير عبد القادر كان قد خرج من المنزل الكائن في 
حي أنكوف بتمنراست يوم الثالثاء 25 أوت 2020 في الساعة 
الرابعة مساء ولم يعد. وأوضح أن الطفل اعتاد على أن يخرج 
إلى المتاجر لشراء بعض الحاجيات واللعب مع أبناء الحي قبل 

أن يختفي ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى منذ ذلك الحين.وتواصل 
األسرة رفقة أفراد الشرطة التي كثفت عمليات البحث وتجنيد كافة 

أفرادهم في محاوالت البحث عنه بصورة مستمرة، إال أنها لم 
تتوصل إلى أي مؤشر يمكن أن يدلها على مكان وجوده حتى اآلن.

في إطار االحتفال باأليام الوالئية للطفل المبدع المصادفة ليومي 26و27 أوت الجاري نظمت مديرية الثقافة 
والفنون باألغواط، بالتنسيق مع مسرح األغواط للفنون والتراجيديا والكوميديا، وبمشاركة مديريات الصحة 

والحماية المدنية والتكوين المهني، قافلة ثقافية وتحسيسية جابت عدة مناطق ظل ببلديات الوالية، منها 
مناطق الجدر والمقطع األحمر والفصفصة وبوزبير وقرية بن عبد الرحمان وقابق، حيث تم تقديم نشاطات 

ترفيهية وثقافية وعروض بهلوانية ألطفال هذه المناطق.وقام أطباء بتقديم فحوصات لمرضى العائالت 
المعوزة، وقدم أعوان الحماية المدنية توجيهات وإرشادات لسكان هذه المناطق تخص اإلجراءات الوقائية من 
وباء كورونا. المبادرة تهدف - حسب مدير مديرية الثقافة نميلي محمد- إلى التخفيف من الضغوط النفسية 

واالجتماعية والصحية التي فرضها وباء كورونا على سكان وأطفال مناطق الظل.

كــورونا علــى أعتـاب المنـازل

كتب ومجالت بمحطات أفلو! 

اختفـــاء  طفـل بأنــــكوفقافلة ثقافية تجوب مناطق ظل باألغواط

قام مجموعة من شباب أفلو، وفي إطار المبادرات الخيرية 
واإلنسانية، بتثبيت هذه المكتبة الصغيرة في إحدى محطات توقف 
حافالت النقل الحضري وأخرى في الحديقة العمومية، رغبة منهم 
في تشجيع المقروئية والمطالعة والبحث لدى الناس، وهي مبادرة 

حضارية تستحق التشجيع والدعم، حيث ينتظر هؤالء الشباب 
من أهل الخير أن يساعدوهم على اقتناء مستلزمات صناعة هذه 
المكتبات الصغيرة لتعميمها عبر كل المحطات واألماكن العمومية، 
كما يأملون في أن يبادر المواطنون بإثراء هذه المكتبات بكتب 
ومجاالت يستفيد منها القراء والباحثون والطلبة والتالميذ. 

 أطلقت شركة اتصاالت الجزائر بوابة 
خاصة باسم “صفقتك” سعيا منها لضمان 

تحقيق الشفافية في القطاع وضمان 
مبدأ تكافؤ الفرص أمام مختلف مشاريع 
المؤسسات خالل الصفقات العمومية 
المعلنة في القطاع.ودعت اتصاالت 

الجزائر، أمس األحد في بيان لها، كل 
من يريد الحصول على فرصة للظفر 
بصفقة في قطاع البريد والمواصالت 
السلكية والالسلكية اإلطالع على هذه 

البوابة.البوابة تحوي على كل الصفقات 
العمومية المتعلقة بإنجاز مشاريع 

مؤسسات وهيئات القطاع، مؤكدة في 
السياق ذاته أن بوابة “صفقتك” تعتبر 

أداة إلضفاء تكافؤ وشفافية ومنافسة أكبر 
في هذا المجال.وأكدت اتصاالت الجزائر 
أن البوابة يعّول عليها لتصبح من ضمن 
الوسائط األكثر نجاعة لوصول المقاولين 

الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة 
والناشئة ٳلى الطلب العمومي.

 اتصـاالت الجـزائر تطلق بوابة “صفقـتك”

األسعـاُر َتنســف تعليــمة 
مجاِنــّيِة الّشــواطــئ 
أثارت األسعار المعتمدة في موقف السيارات الخاص بالشاطئ األزرق 
بزرالدة الكثير من االستياء، إذ نشر نشطاء مواقع التواصل االجتماعي 

تذكرة الحظيرة، والتي تعتبر خاصة بالتوقف فقط، دون أمن وال حراسة، كما 
قرره القائمون على الموقف، ذلك أن التذكرة توضح أن المؤسسة ال تتحمل 

مسؤولية ضياع أي أشياء ثمينة قد تترك بالسيارات.
لكن األدهى واألمر، من وجهة نظر المعلقين ورواد مواقع التواصل 

االجتماعي، هو األسعار غير المعقولة بتاتا التي اعتمدت بهذا الموقف؛ إذ 
إن ثمن التذكرة بلغ 500 دج، معتبرين أن األمر غير مقبول بتاتا، ويتنافى 

وتعليمة مجانية الشواطئ، كما أنه ضرب لثقافة السياحة واالستجمام واعتداء 
على للجزائريين في قلب مدنهم.
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 أشعَل َفِتيل الحِتجاجاِت التِّي َباَتت ُتنِذر بانزَلٍق َخطيٍر

ُمشكــُل انقَطـــاع َتّيـــار الَكهربــاء ُيفاِقـــم 
ُمعانــاة الّسكــان فــي َموســم الحـــّر

تشتد وطأة الصيف وتشتد  معها معاناة الجزائريين مع مشكل انقطاع التيار الكهربائي، الذي أصبحت ظاهرة مزمنة تالزمهم كل موسم صيف، الظاهرة التي وصفها الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون بالغريبة باتت تشعل فتيل الحتجاج في العديد من المناطق، خاصة الجنوبية؛ فإن كانت المشكلة ذاتها إل أن وقعها أكبر حيت تبلغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية.

  أزمة خانقة واحتجاجات 
متجددة بالوادي

السبب  كانت  ومشاكلها،  الكهرباء  أن  رسمية  تقارير  تؤكد 
للطرقات عبر  إندالع، احتجاجات شعبية وقطع  الرئيس يف 
تراب بلديات والية الوادي، يف العقد األخير، وصلت الذروة 
الكهرباء  لتوزيع  الوطنية  للشركة  مقرات  تخريب  مت  عندما 
الكبير يف  التحسن  الرسمية،ورغم  املقرات  من  وعدد  والغاز 
تسجيل  من  مينح  لم  ذلك  أن  إلى  الكهرباء  وكمية  نوعية 

احتجاجات بسبب ذلك. 
الوالية  يف  وضعت  التي  الضخمة  لالستثمارات  وكان 
عدد  تراجع  يف  دور  املاضية  القليلة  السنوات  مدار  على 
االنقطاعات  سببها  كان  التي  الشعبية،  االحتجاجات 

املتكررة للتيار الكهربائي من جهة، ولضعف شدته يف أحيان 
كثيرة، بسبب االستهالك الكبير للكهرباء فيها، خاصة مع 
قدوم كل فصل صيف والذي يعرف استهالكا كبيرا يف الطاقة 
بحكم الطبيعة الصحراوية للوالية، اذ تصل درجات احلرارة 
استفادة  أن  كما  الظل،  حتت  درجة   50 من  أزيد  إلى  فيها 
ب65  تخفيض  من  اجلنوب  سكان  وكباقي  الوالية  سكان 
استهالكهم  زيادة  فواتيرهم، شجعهم على  قيمة  باملئة على 
للطاقة الكهربائية، وال يزال سكان بلديات عديدة من والية 
تسجيلها  مت  التي  الكبرى  االحتجاجات  يستذكرون  الوادي 
املتكررة  االنقطاعات  بسبب  ل2012،   2009 سنوات  من 
للتيار الكهربائي بشكل شبه مستمر، حيث حرقت مقرات 
لشركة سونلغاز على غرار الوكالة التجارية الوادي 02، والتي 
خربت بالكامل يف رمضان 2011، من طرف محتجني على 
على  أوقف  وقتها،  الكهربائي  للتيار  املتكررة  االنقطاعات 

إثرها 21 شخصا، كما جرى حرق وتخريب مقر دائرة قمار 
الغلق  على  ناهيك  هذا  املقرن،  و  املغير،  وبلديات  والرباح، 
الطريق  خاصة  والبلدية،  والوالئية  الوطنية  الطرقات  لغالبية 
املقاطعة  من  بلديات   07 على  يعبر  الذي   03 رقم  الوطني 
واجلنوب  الشرق  واليات  بني  يربط  باملغير،والذي  اإلدارية 
لقدوم  وقتها  األمني  الوضع  ودفع  متواصلة،  أليام  الشرقي 
العمومية  املمتلكات  حماية  ألجل  للوالية  كبيرة  تعزيزات 

وفتح حركة املرور. 
لكن وتبعا لذلك اتخذت السلطات سلسلة من اإلجراءات، 
على غرار اجناز عدة مشاريع يف قطاع الكهرباء بالوالية، على 
أخرى  و  بقمار،  العامرية  يف  الكهرباء  حتويل  محطات  غرار 
توليد  محطة  إلى  إضافة  هذا  بتندلة،  البارد  املاء  منطقة  يف 
الكهرباء  العلندة، ما مكن من رفع طاقة  للكهرباء يف وادي 
التي تستفيد منها الوالية إلى 650 ميقاواط، كما استفادت 

األرضية  الكهربائية  احملوالت  عدد  لرفع  مشاريع  من  الوادي 
أي  وكهربائي  محول   500 ب  زادت  والتي  فيها  والهوائية 
توزيع  شبكة  طول  زيادة  مت  كما  سابقا،  موجد  كان  ما  أكثر 
الطاقة، والتي يقدر طولها حاليا بنحو 7500 كيلومترا بزيادة 
فاقت 30 باملئة عما كان موجود. إلى أن ذلك لم مينع عدد 
شدة  على  احتجاجات  يف  اخلروج  من  الوالية،  سكان  من 
قوة التيار الكهربائي بشكل خاص، آخرها ما وقع قبل نحو 
شرق  شمال  الواقعة  خليفة  حاسي  بلدية  يف  أيام،  عشرة 
أمام  الغربية و20 أوت  الوالية، عندما اعتصم سكان حيي 
الكهربائية، من  البلدية احتجاجا على تردي اخلدمات  مقر 
ضعف لشدة التيار الكهربائي، بشكل حرمهم من استعمال 

أجهزة التكييف يف بيوتهم.
رشيد شويخ

تنديدا باالنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي خاصة 
مع االرتفاع الكبير يف درجات احلرارة االمر الذي 

يحرمهم من استعمال املكيفات الكهربائية

الوطن  بـ«أخبار  لقائهم  خالل  السكان  وطالب 
بإيجاد  ومؤسسة سونلغاز  احمللية  السلطات  »من 
التي تتجدد يف فصل  املعاناة  لهم مع هذه  حل 
من  كغيرها  املنطقة  فيه  تسجل  التي  الصيف 
مناطق والية أدرار درجات حرارة فوق عتبة 48 

درجة يف الظل. 
إنذار  سابق  بدون  تأتي  التي  االنقطاعات  هذه 
وخصوصا يف األوقات العصيبة التي تبلغ درجة 
إلى  وأخرجتهم  الساكنة  أرقت  ذروتها  احلرارة 
والبلدية  الدائرة  أمام  سلمية  وقفة  يف  الشارع 
جراء  يعانوه  الذي  باحلجيم  ونّددوا  فيها  عّبروا 
الكهربائي  للتيار  املتكررة  األنقطاعات  هذه 
السن  وكبار  الصغار،  األطفال  فئة  خصوصا 
كالضغط  املزمنة  األمراض  من  يعانون  الذين 
األضرار  عن  ناهيك  والسكري،  الدموي 
واألعطاب التي تلحق باألجهزة الكهرومنزلية. 
وكشف احملتجون أن من بني األسباب التي تؤثر 
على تذبذب التزود بهذه املادة احليوية هو رداءة 
التتحمل  أصبحت  التي  الكهربائية  احملوالت 
الواسع  االستهالك  عن  الناجم  الضغط 
مؤسسة  من  املتضررون  طالب  كما  للكهرباء. 
ثابت  كهربائي  محول  توفير  بضرورة  سونلغاز 
اإلنقطاعات  لهاته  حد  ووضع  اخلدمة  وحتسني 

املتكررة طيلة العام.
عبداهلل مجبري

  غاضبون بتمنراست 
يطالبون بفتح تحقيق 

تشهد بلدية تاظروك خالل هذه الفترة إنقطاعات 
حيث  مجهولة،  ألسباب  للكهرباء  متكررة 
شهور  منذ  املشكلة،  هذه  من  املنطقة  تعاني 
بسبب هبوب رياح أو بسبب الشبكة الكهربائية 
والتي  أدلس  ببلدية  األنتاج  محطة  من  املمتدة 
اليوم  لغاية  بالطاقة.لتستمر  تاظروك  بلدية  تزود 

وسط إستياء كبير من طرف السكان،.
تاظروك،  ببلدية  الكهربائي  التيار  انقطاعات 
حتدث بحسب ما أفاد به السكان جلريدة أخبار 
خاصة  إخطار،  أو  إنذار  سابق  دون  الوطن، 
يكثر  حيث  واملسائية  الصباحية  الفترات  يف 
استهالك هذه الطاقة واحلاجة إليها، األمر الذي 
يطالبون  جعلتهم  حقيقية  معاناة  يف  أدخلهم 

بإيجاد حل جذري للمشكلة أو فتح حتقيق.
الكهربائية يف   حيث تسببت هذه اإلنقطاعات 
إتالف العديد من املواد الغذائية للتجار، وكذا 
واملبردات  الثالجات  إستغالل  من  حرمانهم 
تزامنا  واملخابز  والقصابات  التجارية  للمحالت 
وفصل الصيف، بسبب اإلنقطاع املفاجئ للتيار 

الكهربائي.
أن  السكان  من  األخر  البعض  أضاف  حيث 

اإلنتاج  محطة  من  الكهربائية  الشبكة  إمتداد 
على  واملمتدة  تاظروك  بلدية  إلى  أدلس  ببلدية 
وأحيانا  األعطاب  هذه  يسبب  كلم   80 مسافة 
تهب رياح بسيطة كافية لقطع التيار الكهربائي.
التيار  شدة  نقص  أيضا  يسبب  املسافة  وإمتداد 
الكهربائي الذي يصل إلى بلدية تاظروك داعني 
مديرية الطاقة لوالية متنراست إضافة محركات 
أدلس  ببلدية  اإلنتاج  حملطة  جديدة  أخرى 
وإضافة خط أو شبكة كهربائية أخرى إحتياطية 
بغية تدعيم الشبكة األولى من أدلس لتاظروك 
بتدعيمها  هؤالء  دعوا  اإلنقطاع.كما  حالة  يف 
مدينة  مبدخل  الكهربائي  التيار  شدة  مبعدل 

تاظروك لتحسيني اخلدمات
وكالة  بفتح  تاظروك  بلدية  أهالي  يطالب  كما 
بالعمال  وتدعيمها  باملنطقة  لسونلغاز  توزيع 
وحتسني  للمواطنني  اخلدمات  تقريب  أجل  من 
مستوى معيشة السكان بأخذ كشوف العدادات 
يف  الوكالة  هذه  يف  الفواتير  وتسديد  الكهربائية 

وقتها املناسب خاصة أن رئيس اجلمهورية
مبناطق  تامة  عناية  أولى  تبون  املجيد  عبد 
لهذه  اخلدمة  حتسيني  إلى  دعى  حيث  الظل 
السكان  احد  هؤالء.وأضاف  أكد  كما  املناطق 
قائال :بتدعيم بلدية تاظروك بفرع لوكالة توزيع 
الالزم سيتم إصالح  بالعدد  بالعمال  وتدعيمها 
الزبون  بني  العمليات  وتتم  بسرعة  األعطاب 

ومؤسسة سونلغاز بسرعة.
هذا  على  ردها  ويف  بدورها،  سونلغاز  مؤسسة 

اإلنشغال اقرت بوجود مشكل اإلنقطاع إ ضافة 
باملنطقة.حيث  التوزيع  وكالة  وجود  عدم  إلى 
اإلمتداد  إلى  اإلنقطاعات  مشكل  أرجعت 
اإلنتاج  محطة  من  الكهربائية  للشبكة  الكبير 
بالعوامل  تتأثر  التي  تاظروك  بلدية  إلى  بادلس 
وجود  وعدم  رياح  هبوب  يف  املتمثلة  الطبيعية 
وأدلس. تاظروك  بني  إحتياطية  أو شبكة  خط 
وهم يحاولون إصالح هذا املشكل وأن عمليات 

التيار  شبكة  على  بها  تقوم  التي  اإلصالحات 
ضمان  على  تعمل  حيث  مستمرة  الكهربائي 

حتسني جودة خدماتها املقدمة للسكان.
أما مشكل فتح وكالة جتارية للتوزيع باملنطقة فهو 
يف طريق احلل فسيتم حله رفقة مصالح البلدية 

بأيجاد محل أو مرفق يف األيام املقبلة.
كرزيكة أحمد

 رقـــان علـــى صفيـــح ساخـــــن
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مجال  يف  خدمة  أحسن  لضمان  منها  سعيا 
سيدي  والية  أرجاء  كل  توزيع الكهرباء عبر 
اخلدمة  هاته  دميومة  على  احلفاظ  وكذا  بلعباس، 
أطلقت  الكهربائي،  التيار  ألي انقطاع يف  تفاديا 
بلعباس  لسيدي  والغاز  توزيع الكهرباء  مصالح 
عدة مشاريع تنموية لسنة 2020 السيما حتضيرا 
املديرية  مصالح  اتخذت  حيث  الصائفة،  لهده 
االستثمارات  جانب  من  سواء  إجراءات  عدة 
الشبكة  مستوى  على  املبرمجة  الصيانة  ودورات 
من  البشرية،  املوارد  جانب  من  أو  الكهربائية، 
خالل فرق التدخل املعدة لهذا الغرض، والواقفة 
على قدم وساق لتوفير أحسن خدمة للزبون. هذا 
التوزيع  برنامج االستثمارملديرية  سمح  وقد 
لسيدي بلعباس بإجناز 36 مشروع، واملجسدة من 
الشبكةاالكهربائية  خاللمايلي :جتديد وحتديث 
ذات التوتر املتوسط على امتداد 23.3 كلم. اجناز 
شبكة كهربائية ذات توتر منخفض بطول 3.05 
شبكة  مع  كهربائي  محول   20 اجناز  كلم. 
امتداد 33.62  على  متوسط  توتر  ذات  كهربائية 
كلم، موزعة على عدة بلديات، وهي كل من : 
عني التريد، بلوالدي، سيدي بلعباس، تلموني، 
تالغ،  تيغاليمات،  مزاورو،  العمارنة،  تسالة، 
حاسي  الطابية،  بضرابني،  تافسور،  مرين، 
دحو. تغيير شبكة ذات توتر متوسط على امتداد 

مركز  اخلدمة  حيز  وضع  مت  ,كلم، كما   7.375
احملول  إزالة  من  مكن  والذي  اجلياللي،  سيدي 
إزالة  وكذا  اجلياللي،  سيدي  املتنقل  الكهربائي 
اخلطوط الكهربائية عالية الضغط، حيث سيسمح 
بن حمودة،   : التالية  باالحياء  اخلدمة  بتحسني 
عدة  الروشي،  املاكوني،  اجلامعي،  القطب 
االنتهاء  مت  ذلك  إلى  وقمبيطة. إضافة  بوجالل 

الشبكة  تطوير  إطار  تندرج يف  أخرى  من مشاريع 
ذلك  من  ونذكر  الطويل،  املدى  على  الكهربائية 
فولط  كيلو   30/60 التوتر  عالي  الكهربائي  احملول 
فولط  كيلو   30/60 آخر  ومحول  بلعربي،  ببلدية 
لبلدية ابن باديس، والذي من املنتظر أن يدخل 

حيز اخلدمة سنة 2021.
رفيق.ف

 انقطاع تيار الكهرباء المتكرر 
يشحــن األجـواء بغليــزان 

يعاني سكان العديد من بلديات وأحياء والية غليزان من مشكل اإلنقطاعات املتكررة للتيار 
الكهربائي يف عز فصل الصيف، فرغم حاجة املواطنني لهاذه الطاقة لتشغيل املكيفات الهوائية 
والثالجات إال أنهم يصطدمون بسيناريو ال يكاد ينتهي ليقضوا بعضهم ساعات طويلة دون 

كهرباء. 
ولطاملا يشتكي الكثير من مواطني بعض أحياء عاصمة الوالية بخاصة حي برمادية وأحياء 
مصالح  لدى  لإلحتجاج  يدفعهم  ما  الكهربائي،  للتيار  املتكرر  اإلنقطاع  مشكل  من  أخرى 
سونلغاز لطلب التدخل وإصالح األعطاب التي حتدث بصفة متكررة خالل فصل احلر بسبب 
إرتفاع الضغط على احملوالت الكهربائية التي أصبحت ال تستجيب أحيانا لكثرة استعمال 

املكيفات الهوائية. 
وما يحز يف نفوس بعض املواطنني حسب شكاويهم هو عدم التدخل السريع ألعوان شركة 
سونلغاز لتصليح األعطاب ما يظطرهم لالنتظار طويال من أجل قدوم هؤالء األعوان املكلفون 
بإصالح تلك اإلنقطاعات بسبب كثرة الشكاوي واالحتجاجات من املواطنني وقلة عددهم 

أمام حجم األعطاب املتكررة. 
وتشهد والية غليزان وباألخص بلدية وادي ارهيوإنقطاعات عديدة للتيار الكهربائي خالل 
فصل الصيف اجلاري رغم تعليمات السلطات بعدم قطع التيار الكهربائي على املواطن خاصة 
يرافقه من  وما  الظل  44درجة مئوية حتت  إلى  أحيانا  التي تصل  املترفعة  أوقات احلرارة  يف 
قطع التيار دون سابق إنذار من مصالح سونلغاز وهو ما يتسبب يف كثير من األحيان يف ضياع 
األجهزة الكهرومنزلية بخاصة أصحاب احملالت التجارية ممن يتضررون كثيرا من هذه الظاهرة 

كون محالتهم بها مواد سريعة التلف.
ب.أمني

إنجاز 36 مشروعا بالمناطق النائية في سيدي بلعباس 

أقدم مدير توزيع الكهرباء والغاز لبرج بوعريريج على إعطاء تعليمات 
إلجناز  املبذولة  اجلهود  تكثيف  على  تنص  املعنية  املصالح  لرؤساء 
جميع الدراسات امليدانية املتعلقة بربط مناطق الظل وتسريع وتيرتها 
بهذه  اخلاصة  املفتوحة  للمناقصات  أولوية  إعطاء  وكذا  اإلمكان  قدر 
املقاوالت  تعني  بهدف  وذلك  لها  مخصص  أيام  حتديد  مع  املشاريع 
التعليمات  جاءت  أين  املناطق،  لهذه  الربط  عمليات  بإجناز  املكلفة 
يف إطار حتقيق تنمية متوازنة ووضع حد للفوارق االجتماعية، وذلك 
من خالل املخطط االستعجالي واالستدراكي الذي وضعته احلكومة 

اجلزائرية لفائدة سكان املناطق املعزولة أو النائية. 
ويف ذات السياق سجلت املؤسسة 227 منطقة ظل معنية بالتموين 
برج  لوالية  والغاز  الكهرباء  توزيع  إمتياز  مستوى  على  بالكهرباء 
املعنية،  احمللية  السلطات  مختلف  مع  بالتنسيق  وذلك  بوعريريج 
مقسمة على 32 بلدية والتي ستسمح بربط 7574 منزل بالكهرباء 
الكهرباء  توزيع  مصالح  قامت  نسمة، حيث   41700 يقارب  ما  أي 
أي  منطقة،   125 ل  ميدانية  دراسات  بإعداد  بوعريريج  ببرج  والغاز 
بالكهرباء  الربط  تخص  التي  الدراسات  إجمالي  %من   55 بنسبة 
لهذه املناطق. أما بالنسبة للربط بالغاز الطبيعي فقد مت إحصاء 171 
منطقة ظل موزعة على 30 بلدية ستسمح بربط 2530 مسكن بالغاز 
 93 13900 نسمة، حيث مت إعداد دراسة ميدانية ل  أي ما يعادل 
بالربط  املعنية  الدراسات  % من إجمالي  بنسبة 4.54  منطقة، أي 

بالغاز للمناطق السالفة الذكر.
بوالية  والغاز  الكهرباء  توزيع  امتياز  ملؤسسة  االعالم  خلية  وكشفت 
برج بوعريريج أن نسبة إجمالي التغطية الكهربائية على مستوى والية 
باملناطق  التغطية  نسبة  تقدر  حيث   %  66.95 تبلغ  بوعريريج  برج 
الريفية 62.94% واملناطق احلضرية نسبة 99.95، % أما بالنسبة 
إلى التغطية بالغاز الطبيعي فتقدر النسبة ب 60.95 % حيث تعرف 
نسبة التغطية باملناطق الريفية 62.94.% وبهذا ستعرف والية برج 
بعد  وذلك  احليويتني  باملادتني  التغطية  تطور يخص  بوعريريج معدل 
واخلاصة  الذكر  السالفة  والغاز  بالكهرباء  الربط  مشاريع  إجناز  يتم  ان 

مبناطق الظل

كوثر صفاء بوعريسة
 ضعف التيار الكهربائي يخرج سكان 

بومرداس إلى الشارع
يطالب مواطنو عدة أحياء ومداشر ببرج منايل شرقي بومرداس بتدخل 
عاجل ملصالح مؤسسة سونلغاز حلل مشكل ضعف التيار الكهربائي 

الذي يعانون منه منذ أكثر من أسبوع.
الواقع ببلدية برج منايل من ضعف  يشتكي سكان حي ديار مليون 
أمام  عائقا  وقف  الذي  األمر  املتكررة،  وانقطاعاته  الكهربائي  التيار 

التزود بالطاقة بشكل عادي.
لـ"أخبار  تصريحهم  أكدوا يف  احلي،  بعض سكان  من  تقربنا  ولدى 
الوطن" أن معاناتهم مع ضعف التيار امتدت ألزيد من أسبوع، حيث 
الكهرومنزليةاملتواجدة  األجهزة  أبسط  تشغيل  عن  يعجزون  أصبحوا 
مبنازلهم على غرار أجهزة التلفزيونز والثالجات، أما تشغيل املكيفات 

فقد أصبح حلما بعيد املنال على حد وصفهم.
إحدى  تعد  التي  احلمراء  قرية عني  أهالي  منه  يشتكي  نفسه  األمر 
مناطق الظل ببرج منايل، حيث عّبر سكان القرية عن سخطهم من 
عدم تدخل مصالح سونلغاز إلصالح اخللل، رغم شكاويهم املتكررة.
كما أعرب محدثونا عن قلقهم من استمرار الوضع على ما هو عليه، 
فيها  تزداد  التي  احلارة  الصيف  أيام  مع  تزامن  املشكل  وأن  السيما 
قريتهم  أن  ذاته  السياق  الكهربائية، كاشفني يف  الطاقة  إلى  احلاجة 
تفتقد ألدنى شروط احلياة الكرمية، وزاد ضعف التيار الكهربائي من 

معاناتهم.
احلمراء  وعني  مليون  ديار  حي  سكان  جدد  الوضع،  هذا  ظل  ويف 
رأسها  بالتدخل إلصالح اخللل، على  الوصية  إلى اجلهات  نداءهم 
وحدة سونلغاز لبرج منايل، وإن تعذر عليهم ذلك، أشار املعنيون إلى 
ضرورة تدخل مديرية الطاقة ببومرداس لبرمجة مشروع يقتلع مشكل 

ضعف التيار من جذوره، حتى ال يتكرر كل صائفة.
سميرة مزاري

انقطـاع تيار الكهرباء والفواتيـر 
المضخمة يثيـران الجدل بعنابة

تعاني العديد من األحياء بوالية عنابة هذه األيام من ظاهرة اإلنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي حيث 
باتت تؤثر على األجهزة الكهرومنزلية ناهيك عن معاناة املواطنني من احلرارة والرطوبة العالية بسبب توقف 
املبردات ما دفع بهم يف عدة مناسبات إلى للنزول للشارع للتعبير عن غضبهم من مصالح سونلغاز على 
غرار برواق خرازة والصرول وواد النيل، بيداري ببوخضرة حيث يشتكون السكان من االنقطاعات املتكررة 
الشبكة  موجودة على  اعطاب  إلى  دائما  يرجع  األمر  فان  السكان  تصريحات  الكهربائي وحسب  للتيار 
الرئيسية مبحاذاة الطريق الوطني رقم 44 الرابط بني عنابة وسكيكدة. من جهتهم يشتكي سكان الصرول 
ببلدية البوني من ضعف قوة التيار الكهربائي بالعديد من التجمعات السكنية باحلي على غرار مبنطقة 
تعود  انها  يقولون  التي  املشكلة  هذه  حل  يف  باإلسراع  سونلغاز  مصالح  مطالبني  والدينسي،  الكومني 

ألسابيع عدة. 
من جهتها جمعية التنمية ويف مراسلة مناشدة ملصالح سونلغاز أكدت أنها رفعت إنشغال سكان احلي 
الذين يعانون من ضعف قوة التيار الكهربائي على مستوى عدة جتمعات سكنية والذي بات يؤثر على 
الثالجات وباقي األجهزة الكهرومنزلية. وأضافت اجلمعية يف ذات املراسلة املذيلة بتوقيع رئيسها عويسي 
رشيد والتي تلقت )أخبار الوطن( أمس األحد نسخة منها أن هذا املشكل ليس وليد الساعة بل يعود ملا 
قبل عيد األضحى املبارك. ودعت اجلمعية مصالح سونلغاز ملعاينة احلي ميدانيا للوقوف على هذه املشكلة 
إليجاد خل سريع لها خاصة وأن السكان يعانون بسبب توقف املبردات الكهرومنزلية لضعف قوة التيار 

الكهربائي خاصة ونحن يف فصل الصيف بحسب ذات اجلمعية.
الطاقة  الوالئي بعنابة حول  الشعبي  باملجلس  والنقل  تقرير جلنة تهيئة اإلقليم  إنتقد  ويف سياق متصل 
القيمة الكبيرة لفواتير الكهرباء من قبل مصالح سونلغاز خالل فترة احلجر. وقال التقرير الذي مت عرضه 
اخلميس الفارط أمام والي والية عنابة« برميي جمال الدين« خالل أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس 
شركة  فاجأت  فلقد   19 كوفيد  كورونا  جائحة  بسبب  الصحي  احلجر  لفترة  بالنسبة  أنه   2020 لسنة 
معدو  بحسب  الفواتير  وهذه  ماي  أفريل،  مارس،  ألشهر  بفواتير  بعنابة  زبائنها  والغاز  الكهرباء  توزيع 
أسباب  لثالثة  وذلك  غضبهم  أثار  مما  العدادات  على  اإلضطالع  دون  خيالية  املواطنني  يعتبرها  التقرير 
يقول التقرير األول لكون الفواتير لبعض الزبائن تفوق بكثير استهالكهم وثانيا كون الفواتير جاءات على 
دفعة واحدة عكس تطمينات السلطات يف هذا املجال وثالثا معظم مكاتب البريد رفضت تسديد فاتورة 
الكهرباء لزبائن شركة الكهرباء على مستوى مكاتبها مما خلق إكتظاظا كبيرا مبكاتب الدفع لهذه الشركة. 
وحول اإلختالالت املسجلة أكد التقرير ضعف الشبكه بسبب حجم احملول للطاقة الفعلية التي حتتاجها 
بعض املناطق وعدم إستخدام موالدات )الديازال ( عند إنقطاع األسالك التي تستهلك وقتا طويال يف 
عمليات اإلصالح واإلستغالل الغير قانوني للكهرباء عبر األعمدة الكهربائية واإلستغالل الغير قانوني 
للكهرباء عبر عداد الكهربائية ونقص يف عدد الوكاالت التجارية وإنعدامها بذراع الريش وظاهرة القرصنة 
واإلستحواذ على الطاقة الكهربائية بشكل غير قانوني وتغذي كل األحياء الفوضوية بكميات هامة مما 
يترتب عنه حوادث خطيرة وتراكم ديون البلديات لدى مؤسسة سونلغاز وعدم تسخير الوسائل للحد من 

القرصنة واإلنقطاعات املتكررة للكهرباء
ف سليم

 الشـــروع فـــي تطبيـــق المخطـــط 
االستعجالــي ببــرج بوعريريــج
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ميســي ينفـذ تهديـده األول لبرشلونـــة
يريد الرحيل مجانا

ليونيل  األرجنتيني  أن  األحد،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 
ميسي، جنم برشلونة، نفذ تهديده األول للنادي الكتالوني.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن محامي ميسي أبلغوا 
برشلونة، أن الالعب لن يحضر، إلجراء اختبارات فيروس كورونا، وبالتالي 

سيغيب عن بداية فترة اإلعداد.
الالعبني  مع  يظهر  ولم  بالفعل،  تهديده  نفذ  ميسي  أن  إلى  وأشارت 
واجلهاز الفني اجلديد لبرشلونة أثناء اخلضوع الختبارات كورونا. وأوضحت 
أن ميسي سيغيب بذلك عن أول جلسة تدريب مع املدرب الهولندي رونالد 

كومان، هذا اإلثنني.
بني  االختبارات،  إجراء  أجل  من  لالعبني  مواعيد  برشلونة  وحدد 
وكان  بينهم،  اتصال شخصي  أي  وجود  ملنع  ظهًرا،  والـ12  الثامنة صباًحا 

موعد البرغوث يف الساعة العاشرة والربع لكنه لم يحضر.
يذكر أن ميسي يسعى ملغادرة برشلونة مجاًنا هذا الصيف بعدما 
أبلع اإلدارة رسمًيا من خالل فاكس رسمي، لكن النادي الكتالوني 

يرفض رحيله.
القسم الرياضي

مانشستر يونايتد 
 يخسـر ماغوايـر
 فـــي بدايـــة 
فتــرة اإلعــداد
أكد تقرير صحفي بريطاني، امس 

األحد، أن هاري ماغواير، مدافع مانشستر 
يونايتد، لن يتواجد مع الشياطني احلمر 

خالل بداية فترة اإلعداد للموسم اجلديد.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، 

فإن العبي يونايتد سيعودون إلى 
التدريبات، يوم األربعاء، لكن ماغواير لن 

يستطيع االنضمام لهم حتى السبت أو 
األحد املقبلني.

وأشارت إلى أن املدرب أولي غونار 
سولسكاير وافق على تأخر حضور ماغواير 
للتدريبات، حتى يحصل على البراءة من 

القضية التي تورط بها يف اليونان.
وحكم على ماغواير بالسجن 21 

شهًرا و10 أيام، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة 
االعتداء اجلسدي املتكرر، ومحاولة الرشوة، 

والعنف ضد موظفني وإهانتهم يف جزيرة 
باليونان. واستأنف ماغواير على احلكم، 
ومن املقرر أن يسافر إلى اليونان، من أجل 

إعادة احملاكمة

إبراهيموفيتـش: 
»لســـت هنــا 
ألكــون مجــرد 
تميمـة ميــالن«

علق السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم ميالن، على استمراره مع 
الروسونيري خالل املوسم اجلديد. 

وأعلن احلساب الرسمي مليالن على موقع 
»فيسبوك« عودة إبرا إلى مدينة ميالنو، أول 

أمس.
وقال إبرا، يف تصريحات أبرزها 

احلساب الرسمي مليالن: »أردت العودة 
للمنزل. اآلن ميكننا البدء يف العمل لتحقيق 
نتائج أفضل«. وأضاف: »كما قلت دائًما، 

لست هنا كي أكون مجرد متيمة، لكن 
للمساهمة يف حتقيق نتائج أفضل، وإعادة 

ميالن للمكان الذي يستحقه«. وتابع 
املهاجم السويدي: »قضينا مًعا ستة أشهر 

رائعة، لكننا لم نفز بأي شيء بعد«.
وأمت: »لدينا فرصة اآلن للعمل منذ 
بداية املوسم وتقدمي تضحيات لتحقيق 

أهدافنا. أشعر أنني يف حالة جيدة، وأمتنى 
رؤية اجلماهير يف امللعب قريًبا، ألن الفريق 
يحتاج لها، ونريد جعلهم يقفزون.. يحيا 

ميالن دائما«.

بوفنتوس يتعاقد 
مـع أول أمريكـي 
في تاريخ النادي

أمس،  اول  رسمًيا،  يوفنتوس  أعلن   
تعاقده مع األمريكي ويستون ماكيني، قادًما 
إلى  ماكيني  ووصل  شالكه.  صفوف  من 
تورينو منذي يومني، وخضع للفحص الطبي 
العجوز.  للسيدة  انتقاله  إجراءات  إمتام  قبل 
فإن  ليوفنتوس،  الرسمي  املوقع  وبحسب 
البيانكونيري توصل التفاق مع شالكه على 
استعارة ماكيني حتى جوات 2021، مقابل 
4.5 مليون أورو. وينص االتفاق على التزام 
عند  نهائي  بشكل  ماكيني  بشراء  يوفنتوس 
بنهاية  معينة  رياضية  أهداف  إلى  الوصول 

موسم 2020/2021.
عليه  ماكيني،  شراء  يوفنتوس  قرر  وإذا 
أورو خالل ثالث سنوات  مليون   18.5 دفع 
مع  العقد  مدة  خالل  زيادتها  وميكن  مالية، 

الالعب، مببلغ ال يتجاوز 7 مليون أورو.

دولبيـرغ يقـود نيس لصـدارة 
الـــدوري الفرنســـي

ليقود  هدفني  دولبيرغ،  كاسبر  املهاجم  أحرز 
نيس للفوز )0-2(، على مستضيفه ستراسبورغ، 
اول أمس، وتصدر دوري الدرجة األولى الفرنسي 
لكرة القدم. وميلك نادي نيس، الذي حصل 6 من 

العبيه على إنذارات، 6 نقاط من مباراتني.
ركلة  من  التسجيل  دولبيرغ  الدمنركي  وافتتح 
المني  من  تدخل  بعد   ،)37( الدقيقة  يف  جزاء 
كوني ضد إيدي سيلفستر، وأضاف الالعب البالغ 

عمره 22 عاما هدفه الثاني بعد االستراحة.
نيس  العبي  من  واحدا  دولبيرغ  وكان 
ثنائي  حصل  كما  إنذارات،  على  حصلوا  الذين 

ستراسبورغ كوني وألكسندر دجيكو على إنذار.
للفوز  حملته  جيرمان  سان  باريس  ويستهل 
من  العاشر  يف  أعوام،   9 يف   8 للمرة  بالدوري 
سبتمبر، بعد حصوله على فترة راحة أطول عقب 
بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 1-0، 

أمام بايرن ميونيخ يوم األحد املاضي.

ريـال مدريد يعلن بيع أوسكار 
رودريغيــز إلشبيليــــة

إلى إشبيلية،  نهائي  الشاب أوسكار رودريغيز بشكل  بيع العبه  ريال مدريد، مساء،  نادي  أعلن 
خالل سوق االنتقاالت الصيفية احلالية.

وقال ريال مدريد، خالل بيانه الرسمي على موقعه اإللكتروني: »ريال مدريد وإشبيلية اتفقا على 
انتقال الالعب أوسكار رودريغيز«. وأضاف: »ريال مدريد يود توجيه الشكر ألوسكار على تفانيه واحترافه 

وسلوكه املثالي خالل جميع املواسم التي لعبها يف صفوفنا، ويتمنى له التوفيق يف مرحلته اجلديدة«.
ُيذكر أن صانع األلعاب صاحب الـ22 عاما وقع خلمسة مواسم إلشبيلية، والذي نشأ يف صفوف 
ناشئني ريال مدريد ولعب آخر موسمني ُمعاًرا يف صفوف ليجانيس، ومت استدعاؤه مؤخًرا إلى املنتخب 

اإلسباني األول حتت قيادة إنريكي.

مـــدرب آرسنــــال يصـــر 
علــى بقــاء أوباميانــــغ

أعرب ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن سعادته بالتتويج بالدرع اخليرية، بعد التغلب على ليفربول 
إمييريك  بيير  الفريق  مهاجم  ذاته على مستقبل  الوقت  الضوء يف  الترجيح، مسلًطا  بركالت  أمس  اول 

أوباميانغ.
وقال أرتيتا يف تصريحات لشبكة »بي تي سبورت« عقب املباراة: »أنا سعيد للغاية، كنت أعرف 
حجم التحدي الذي نواجهه اليوم، فديفيد لويز على سبيل املثال تدرب ليوم واحد، أشكر الالعبني على 

جهدهم واملستوى الذي قدموه«.
والقدرة  الكرة  بدون  بها  متتعنا  التي  والشراسة  الالعبني،  هو شجاعة  أسعدني  ما  »أكثر  وأضاف: 
على كسر ضغط ليفربول، وكنت أعرف بأننا سنعاني يف الشوط الثاني، ولكن يف آخر 10 دقائق سيطرنا 
وخلقنا فرصتني جيدتني، نأمل أن يعتاد الالعبون على ذلك« وتابع: »هذا يولد اإلميان لدينا، أن نكون 

قادرين على املنافسة أمام فريق مثل هذا يف النهائي، هذا شيء يسعدني«.
وعلق أرتيتا على العبه بيير إمييريك أوبامينغ قائال: »املباريات الكبرى، واللحظات الكبرى، دائًما 
األمر  نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي وكذلك  مميًزا يف  الضغوطات، كان  تلك  يرد بصورة جيدة حتت  ما 

اليوم«. وعن جتديد عقد مهاجمه الغابوني: »نحن قريبون«.

نيمــار و»نايكــي« 
ينهيـان ارتباطهمــا

شركة  أعلنت 
األمريكية  )نايكي( 
ستنهي  أنها  أمس  اول 
النجم  مع  رعايتها  عقد 
دا  نيمار  البرازيلي 
باريس  العب  سيلفا، 
سان جيرمان الفرنسي، 
املقبل  اإلثنني  من  بدءا 
من  عاما   15 بعد 

الشراكة بينهما.
العالمة  وأشارت 
يف  الرياضية  التجارية 
لوكالة  أرسلته  بيان 
األنباء اإلسبانية »نيمار 
جونيور لن يكون مرتبطا 
 31 من  بدءا  نايكي  مع 

أوت 2020«.
»ديارو  موقع  وكان 
دو بيكس« اإلخباري قد أعلن بشكل مسبق عن اخلبر، قبل أن تعلن 
الشركة نفسها عن األمر، ولكنها لم تكشف عن األسباب التي أدت 

لهذا االنفصال عن جنم املنتخب البرازيلي.
وكان نيمار قد وقع عقد الشراكة األولى مع الشركة ذائعة الصيت 
سانتوس  ناشئي  صفوف  يف  كان  عندما  عاما،   13 أمت  قد  يكن  ولم 
الفريق  وكان   .2022 نهاية  حتى   2011 يف  العقد  وجدد  البرازيلي، 
االستشاري لالعب برشلونة اإلسباني سابقا قد أكد أنه ال ميتلك أي 

معلومات عن األمر حتى اآلن.
للخالف  يعود  االنفصال  سبب  أن  اإلخباري  »يول«  موقع  وزعم 
املالية اجلديدة التي عرضتها الشركة، والتي يبدو أنها لم  القيم  حول 

تلق قبول صاحب القميص رقم »10«.
إيبيزا  بجزيرة  إجازته  بقضاء  حاليا  عاما  الـ28  ويستمتع صاحب 
اإلسبانية بعد أيام من خسارة لقب دوري األبطال مع الـ«بي إس جي« 

أمام بايرن ميونخ األملاني بهدف نظيف.

 »النـادي الملكــي« 
يستفسـر عـن موقف 
ثنائـي إيفرتـــون

استفسر ريال مدريد من نظيره إيفرتون، عن موقف ثنائي هجومي 
يف الفريق األزرق، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

ويسعى إيفرتون خالل هذه الفترة للتعاقد مع الكولومبي خاميس 
رودريغيز، جنم ريال مدريد، يف الوقت الذي يحاول فيه امللكي استغالل 

تلك املفاوضات لتدعيم هجومه من التوفيز.
ريال  فإن  اإلسباني،  سينترال«  »ديفينسا  موقع  وبحسب 
والبرازيلي  كني  مويس  اإليطالي  الثنائي،  موقف  عن  استفسر  مدريد 
ريتشارليسون، حيث يعمل امليرنغي مؤخًرا على ضم املواهب الشابة.

اإلجنليزي  الدوري  يف  املهاجمني  أفضل  أحد  ريتشارليسون  ويعد 
املمتاز، بينما يعتبر اإليطالي مويس كني أكثر من مجرد مشروع العب 

مثير لالهتمام يف اخلط الهجومي.
معروضني  كانا  إذا  وما  الثنائي،  سعر  عن  مدريد  ريال  واستفسر 
للبيع حالًيا، علًما بأن البرازيلي من ضمن األسماء التي مت ترشيحها 

خلالفة لويس سواريز يف برشلونة.
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اهتمام  إيطالي،  صحفي  تقرير  أكد 
الدولي  مع  بالتعاقد  أوروبا  عمالقة  من  اثنني 
وسط  ناصر، العب  بن  إسماعيل  اجلزائري 

ميالن، هذا الصيف.
ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  وبحسب 
إلى  انضم  الذي  ناصر،  بن  فإن  اإليطالي، 
مقابل  املاضي  الصيف  إمبولي  من  ميالن 
للبيع، حيث  أورو، ليس معروًضا  16 مليون 

من  النادي  ومالك  الروسونيري  إدارة  تعتبره 
القوام األساسي للفريق.

ونفى التقرير، وصول أي عروض رسمية 
إلى  ذاته  الوقت  يف  مشيًرا  اجلزائري،  للنجم 
وريال  جيرمان  سان  باريس  ناديي  استفسار 
مدريد من خالل وسطاء، عن إمكانية ضم 

الالعب بداية من املوسم املقبل.
بيولي  ستيفانو  أن  التقرير،  وأوضحت 
مدرب ميالن، يصر على أن فريقه يف حاجة 
إلى ضم أربعة العبني جدد يف خط الوسط، 

ويتفاوض النادي مع بريشيا من أجل ساندرو 
تونالي الستعارته مقابل 10 ماليني أورو، مع 

خيار شراء بقيمة 20 أو 25 مليون أورو.
الرياضي  املدير  مالديني،  باولو  ويفكر 
باكايوكو  الثنائي  مع  التعاقد  يف  مليالن، 
وبن  كيسي  فرانك  مع  للتواجد  وتونالي، 
سيبقى  ناصر  بن  أن  التقرير،  وأكد  ناصر. 
األقل،  على   2021 صيف  حتى  ميالن  يف 
لكن يف الصيف املقبل من املمكن أن يرحل 

الالعب مقابل 50 مليون أورو.

رغم رفض إدارة ميالن التخلي عنه

بن ناصــر علـــى رادار ســـان 
جيرمـان وريــال مدريــد

غوالم يقود نابولي للفوز 
وديا على »أكيال سانغرو«
تألق النجم الدولي اجلزائري، فوزي غوالم، مع فريقه نابولي اإليطالي أين سجل 
هدف وقدم متريرة حاسمة. البارتينوباي واجه فريق من الهواة يدعى »أكيال سانغرو« يف 
مباراة ودية من شوط واحد انتهت بفوز زمالء غوالم بنتيجة 11 هدف دون رد. الظهير 
األيسر اجلزائري قدم متريرة حاسمة لزميله دريس مارتينز قبل أن يعود ويسجل برأسية 

جميلة.
يذكر أن الالعب السابق لسانت إيتيان الفرنسي قريب من ترك نابولي وااللتحاق 

بفريق ولفرهامبتون اإلجنليزي يف األيام القادمة.

نـــادي نيـــس يفتـــح 
األبـواب لرحيل عطــال

أكد جون بيار ريفر، رئيس نادي نيس الفرنسي، عن تلقي إدارة ناديه لعروض، 
بخصوص يوسف عطال، من كبار األندية الفرنسية، واإلسبانية.

وصرح جون بيار ريفر، يف هذا اخلصوص »تلقينا عروض بخصوص عطال، خالل 
الصيف اجلاري، من أندية فرنسية، واسبانية كبيرة«.

العروض، موضحا »بطبيعة احلال،  أيه بخصوص هذه  نادي نيس،  وأبد رئيس 
نحن نأمل أوال، يف اإلحتفاظ بخدماته ملوسم آخر على األقل«. ويف املقابل ملح جون 
بيار ريفر، إلى امكانية مغادرت عطال للفريق هذا الصيف، قائال »الكل يدرك أنه من 

الصعب جدا اإلحتفاظ بخدمات العبني مثل عطال«.

بونجــــاح يتأهــــــل 
إلى نهائــي كأس قطـر

0-2، يف  إلى نهائي كأس قطر، وذلك بعد فوزه على األهلي  السد  تأهل فريق 
اجلديد  الوافد  من  كل  السد،  هديف  سجل  أمس.  اول  بينهما  أقيمت  التي  املباراة 

اإلسباني سانتي كازورال يف الدقيقة 71، وأكرم عفيف يف الدقيقة 92.
وتألق الدولي اجلزائري، بغداد بوجناح، خالل هذه املواجهة مع فريقه السد مبناسبة 
نصف نهائي كأس قطر. هدف النجم الدولي اإلسباني اجلديد يف صفوف السد جاء 
بطريقة رائعة بعد متريرة حاسمة من بغداد بوجناح. إبن والية وهران حتصل على بطاقة 
لزميله حسن  مكانه  تاركا   72 الدقيقة  امليدان يف  غادر  كما  ال13  الدقيقة  صفراء يف 

الهيدوس
شهدت املباراة سيطرة وأفضلية من جانب السد الذي لعب بكل قوة من البداية، 
وأظهر رغبة حقيقية يف الفوز، إال أن األداء املتوازن من جانب األهلي حال دون وصول 

السد ملناطق اخلطورة خالل النصف ساعة األولى.
وبدأت خطورة الزعيم يف الظهور يف الدقائق العشرة األخيرة من الشوط األول، قبل 
أن ينجح يف ترجمة السيطرة إلى هدفني يف الشوط الثاني. وبهذه النتيجة، تأهل السد 

ملواجهة العربي يف نهائي البطولة، بعدما فاز األخير على الريان يف وقت سابق اليوم.

بـــن شيخـــة يواصـــل 
معاقبــــة بوجـــاد

عاقب عبد احلق بن شيخة، مدرب مولودية وجدة، احلارس محمد بوجاد، على 
اخلطأ الذي ارتكبه قبل أسبوعني، يف مباراة ديربي الشرق أمام نهضة بركان 1-0.

العبي  أخطأء  من  بأنه  طرده،  عن  أسفر  الذي  بوجاد  خطأ  شيخة،  بن  واعتبر 
الفئات السنية الصغرى، ليقرر االحتفاظ به يف االحتياط يف املباريات األخيرة، بعد 

نهاية إيقافه ملباراة واحدة.
واعتمد بن شيخة يف املباريات األخيرة على احلارس االحتياطي املهدي مفتاح، 
الذي قدم مستويات جيدة، وينتظر أن يواصل حراسة مرمى الفريق الوجدي كأساسي.
رسميته،  استعادة  يف  صعوبة  يجد  وقد  شيخة،  بن  غضب  ثمن  بوجاد  وأّدى 
خاصة أن مفتاح جنح يف استغالل الفرصة، وأكد أنه يحظى باإلمكانات ليكون احلارس 

األساسي.
يشار إلى أن بن شيخة كان قد أبدى غضبه من النتائج األخيرة لفريقه، حيث 
أضاع نقاطا مهمة على غرار املواجهة األخيرة، التي اكتفى فيها بالتعادل على ملعبه 

أمام متذيل الترتيب رجاء بني مالل 1-1.

طالب مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، 
أبطال  دوري  يف  املشاركة  تأشيرة  فريقه  مبنح 
الرياضية  احملكمة  قرار  صدور  بعد  أفريقيا 
مولودية  رصيد  من  نقاط  ثالث  بخصم 
النادي  بيان  به  أفاد  ما  حسب  اجلزائر، 

السطايفي.
حسابه  عبر  بيان  يف  النادي  وذكر 
االجتماعي  التواصل  صفحة  على  الرسمي 
»تطالب إدارة وفاق سطيف االحتاد اجلزائري، 
بتطبيق قرار احملكمة الرياضية، بخصم النقاط 
»كما  مضيفا  اجلزائر«،  مولودية  رصيد  من 
املرتبة  وفاق سطيف صاحب  بإعالن  تطالب 
دوري  يف  باملشاركة  له  تسمح  التي  الثانية، 

أبطال أفريقيا«.
إلى  السطايفي  النادي  بيان  أشار  كما 
أن »اإلدارة لن تتخلى عن مطالبها، وستتبع 
كامل السبل القانونية الستعادة حق الوفاق«، 
ألن  للقوانني،  جديد  خرق  »أي  من  محذرا 
الفاف، مت  بيان  القوانني كما جاء يف  تطبيق 

والوفاق،  املولودية  بني  للتفريق  إليه  اللجوء 
النقاط،  عدد  يف  بينهما  التساوي  بسبب 
واالعتماد على التعليمة املوجهة يوم 2 أوت، 

للتفريق بني الفرق املتساوية«.
وقضت احملكمة الرياضية الدولية بلوزان 
الفارط،  األسبوع  نهاية  )التاس(  السويسرية 
وخصم  العاصمي،  الداربي  مباراة  بإعادة 
ليصبح  اجلزائر،  مولودية  رصيد  من  نقاط   3

رصيده 34 نقطة بدال من 37 نقطة.
للفاف،  الفيديرالي  املكتب  وكان 
املجتمع نهاية شهر جويلية املاضي يف جلسة 
بسبب  نهائيا  البطولة  توقيف  قرر  قد  طارئة 
معلنا  املستجد  فيروس  كورونا  جائحة  تفشي 
البطولة  بلقب  بلوزداد  شباب  تتويج  عن 
احتاد  أما  للموسم »2019-2020«.  الوطنية 
اجلزائر الذي استعاد النقاط املخصومة، ينهي 
نقطة   32 مبجموع  السابع  املركز  يف  املنافسة 

بالتساوي مع جمعية عني مليلة.

حذر من خرق القوانين

وفـــاق سطيــــف يطالـــــب 
بأحقيتـه فـي المرتبـة الثانيـة

عبر الرئيس املدير العام ملجمع سربور، ورئيس مجلس إدارة الشركة 
الرياضية ذات أسهم، احتاد اجلزائر، عاشور جلول، عن أمله يف توطني 

فريقه مبلعب الدويرة، الذي ال زالت األشغال جارية به.
الرسمية  الصفحة  على  فيديو  تصريح  يف  جلول،  عاشور  وأوضح 
للنادي العاصمي »فايسبوك«  قائال »لقد تطرقنا لكل مشاريع االستثمار 
من بينها  مركز التكوين بعني البنيان، وترميم مقر النادي، كما اذكر 
التي  اآلمال  االنتظار  يف  حمادي،  عمر  ملعب  وجتديد  تزيني  أيضا 
براقي، لكننا نفضل  لتوطيننا مبلعب  العمومية  السلطات  وضعناها يف 

احلصول على ملعب الدويرة«.

وحتدث عاشور جلول، عقب اجتماع مجلس اإلدارة، الذي حضره 
ألول مرة املدير الرياضي اجلديد، عنتر يحيى الذي تسلم رسميا مهامه 

بعد عودته إلى أرض الوطن، يوم 9 أوت اجلاري.
وأضاف عاشور قائال »كانت هناك ثماني نقاط يف جدول اعمال 
 .2019 لسنة  املالية   الوضعية  بينها  من  اإلدارة،  مجلس  اجتماع 
النادي نحو مجمع  انتقال  املتمثل يف  التاريخي  بعدها لإلجراء  تطرقنا 
سربور. كما ادرجنا عدة قضايا عالقة، حيث اود االشارة إلى صعوبة 
هذه املهام. كما ينبغي عدم هضم حقوق احتاد اجلزائر ودراستها على 

مستوى تطلعات النادي«.

على صعيد اخر، ضمن النادي العاصمي قدوم ثالثة العبني جدد 
عاشور  فاحت  بالظهيرين  األمر  ويتعلق  الصيفية  االنتقاالت  مرحلة  خالل 
الفرانكو  واملهاجم  سطيف(  )وفاق  رضواني  وسعدي  بلعباس(  )اجتاد 

اجلزائري، أسامة عبد اجلليل.
وتوجد أسماء أخرى يف مفكرة املدير الرياضي اجلديد، عنتر يحيى 
شباب  ومهاجم  مصمودي  بوعالم  وهران،  مولودية  مدافع  بينهم  من 

قسنطينة، اسماعيل بلقاسمي.
للتذكير، فإن الطاقم الفني أسند للمدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني 

مبساعدة بن عرايبي بوزيان ومحمد بن حمو كمدرب للحراس.

اتحـاد الجزائر يريـد اإلستفادة مـن ملعب الدويـرة  
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الكاتبة الّصاعدة »مريم يوسفي« 
»مفارقات حب« يخاطب الضمائر  لإلبقاء على طهر العالقات العاطفية 

حاورها / أ. خلضر. بن يوسف
لهذه  الوخيمة  العواقب  من  حتذيرا  اخلطر  ناقوس  يدق  مجتمعنا  ما جعل  وهذا   
الظاهرة التي تعود بالسلب على الفرد واملجتمع، لذا فمن اجلميل أن يغوص الكاتب 
اجلزائري يف مشاكل مجتمعه ليستأصل الورم ويقضي على املشكلة من أصلها، بعدما 
أصبحت تهّدد القيم األخالقية بشكل عام، أما بخصوص رسالتها األدبية فهي دائما 
وأبدا رسالة اجتماعية خالصة، تسعى من خاللها لتنوير العقول وإعمالها، ابنة الشرق 
اجلزائري األشم، مرمي يوسفي من مواليد1994 والية تبسة، ليسانس حقوق تخصص 
آداب  شعبة  بكالوريا  شهادة  اجتياز  علي  مقبلة  باملعهد،  كيمياء  طالبة  عام،  قانون 
وفلسفة، طالبة باملدرسة القرآنية مسلوب احلمادي، مسجلة بدورة تعليم اللغة التركية، 
تكتب اخلواطر أيضا، وهذا ما ينبأ مبيالد كاتبة جزائرية شاملة صاحبة حس إبداعي 
منقطع النظير، أين سيكون لها شأن عظيم يف املستقبل لكون جّل كتاباتها مميزة حتاكي 

الواقع بالدرجة األولى.
كيف وجلت مرمي عالم الكتابة والتأليف، ومتى اكتشفت 

موهبتك ومن دفعك إلى الكتابة؟
الواقعية،  الكوابيس  كل  من  وخالصي  مالذي  فهي  طبعا،  حب  بكل  جئتها 
موهبتي كانت والتزال لصيقة بي منذ صغر سني حني كنت أدّون يومياتي وأزّين بعض 
الصفحات بحبر قلمي، فطاملا ظننت أّنها مجرد خربشات، لكن يف األخير جتلى لي 

العكس.
دفعت بنفسي للكتابة وال أنكر أن بعضا من الظروف ساهمت يف ذلك الدفع.
سيصدر لك أول كتاب موسوم بعنوان »مفارقات حب » وهي مرآة 

صافية تعكس طابع الكتاب، أال تشعرين بأنك يف هذه احلياة 
جئت ملهمة محددة سلفا وهي كتابة مجموعة نصوص حتمل كل 

سماتك مبا فيها أفكارك ؟
وأعالج كّل صغيرة  يدور بخاطري  ما  النخاع ألجسد كّل  بهذا حّد  أجل وأشعر 

وكبيرة من حولي
كمؤلفة شابة جديدة العهد بالكتابة، ماهي الصعوبات التي 

واجهتك ؟
يف احلقيقة ال أراها أبدا صعوبات، فزاوية نظري إليها مختلفة متاما، حيث أجدها 
مصدرا ودافعا للمضي قدما نحو ما اصبوا إليه، لكن دعني أقول لك حقيقة أن الصعوبة 
النشر  لغالء  نظرا  املادية  القدرة  هي  الناشئني  نحن  وتواجهنا  تواجهني  التي  الوحيدة 

والطباعة ببالدنا وهذا راجع لغياب دعم السلطة الوصية
لو تتفضلي وحتدثينا عن املنهجية التي تتبعتها يف الكتاب، 

وماهي أهم املوضوعات التي تطرقت إليها بني دفتي إصدارك ؟ 
وما هي رسالتك األدبية ؟

العقول وترحب بها، أال وهي نقاشات  تتبعت منهجية بسيطة تستقبلها جميع 
لإلقناع،  سبيال  لها  يجد  ولم  منا  أي  لذهن  تتبادر  التي  التساؤالت  من  مجموعة  أو 
فموضوع كتابي واحد ووحيد أال وهو اجلدل دائم احلضور بني كل من األنثى والذكر 

باعتبارهما جنسني يكمالن بعضهما خاصة يف العالقات، فال يخفاك ويخفانا جميعا 
أن مجتمعنا اليخلو من احلب والعالقات العاطفية والتي أخذت طريقا مغايرا عّما هي 
عليه باألساس بسبب عّدة عقليات مقّلدة ومستبعدة لديننا احلنيف، الذي اعتبروه غير 
اجتماعية  وأبدا رسالة  دائما  األدبية فهي  أما بخصوص رسالتي  الزمان،  لهذا  صالح 

خالصة، أسعى من خاللها لتنوير العقول وإعمالها
ما الذي يستثيرك للكتابة، حدث أم صورة أم حالة معاناة للذات 

ولآلخر؟
يستثيرني جميع ما ميكن أن يغّير لألحسن وكل ما ميكنني من خالله أن أثبت 
بني  لتجسيده  أسعى  انتباهي  يجذب  ما  فكل  وحاالت،  صور  من  ومجتمعي  ذاتي 

طّيات الورق
فيما يتعلق بكتابتك ملؤلفك هل حضرتك فكرة الكتابة أوال ثم 
موضوع الكتابة ثانيا، أم أن املوضوع هو الذي دفعِك إلى الكتابة 

حوله؟
بالطبع حضرني املوضوع أوال وهو دافعي للكتابة عنه، فهو حقيقة واقعية ال ميكن 

نكرانها
أمام تعدد اهتمامات مرمي، أود أن أبدي لك حيرتي عن هوية 

التي سأحاورها، هل هي مرمي الكاتبة أو طالبة احلقوق أو 
الكيمياء أو اآلداب والفلسفة أو طالبة املدرسة القرآنية، ماهو 

الشيء املشترك بني كل هذه التعددات والتوجهات، وأين جتدين 
نفسك أكثر ؟

رأيته  الذي  التعدد  وبخصوص  الطموح،  مرمي  حتاور  أنت  لك  أقول  بأن  سأكتفي 
تركيبة شخصيتي وليس هنا فحسب،  فهو تعدد أساسي يف  بشخصي من توجهات 
بل لدي مواهب أخري لصيقة بي ال ميكنني التخلي عنها، فأنا أجد نفسي بجميعها، 

فكل منها متثلني بجانب معني من شخصيتي.
ما الذي يتوجب أن يتوفر يف الكاتب لينجح يف استفزاز القارئ 

للنظر إلى واقعه نظرة مختلفة قابلة لالبتسام ؟
من وجهة نظري علي الكاتب أن يتحلى بالروح األدبية وهذا وحده كفيل باستفزاز 

القارئ
ما هو العمر املناسب الذي وجدِت فيه أنك جاهزة متامًا خلطوة 

جدّية ملموسة وأنك لم تعودي تكتفي بالنشر يف وسائل 
التواصل ؟

هو سني احلالي أي 25 سنة فقط، رأيت بعضا من النضج العقلي يّف لكنني حلد 
اللحظة لم اتخّلى عن النشر بوسائل التواصل وال املجالت ولن اكتفي أبدا عن املشاركة 
بالكتب اجلامعة، ألن بداياتي كانت من خاللها إذ ال ميكنني نكران هذا ملجرد أنني 

متّكنت من تأليف كتاب خاص

ما هو هدفك وطموحاتك املستقبلية يف سبيل تطوير موهبتك 
؟

هديف األول هو صقل موهبتي أكثر والعمل علي تطويرها ألمتكن من استقطاب 
القراء وأصوب اهتمامهم نحو مؤلفاتي، القراءة أكثر والتعمق يف أساسيات الكتابة إذ 
الكاتبة  أركانها وأساسياتها ألجعل من وصفي مبرمي  يستوجب أن أكون ملّمة بجميع 

يليق بيا أكثر
أنت من الشرق اجلزائري.. حدثينا عن األجواء الثقافية يف 

تلك املناطق ؟
نعم وهو كذلك أنا من الشرق اجلزائري بالضبط من العميقة تبسة فبالرغم من 
العريقة،  شواهدها  أو  والعادات  التراث  أو  التاريخي  اجلانب  من  سواء  الثقايف  ثرائها 
وكذلك ثروتها البشرية املثقفة، إال أن مدينتي ولألسف مهمشة ثقافيا علي الصعيدين 
باملواهب، علي  اهتمامهم  يبرزون  الذين ال  أبناؤها  والثاني  السلطة،  األول من طرف 
أجوائها  علي  املسيطر  كان  سابقا  قلت  كما  الدعم  فغياب  بينهم،  تعددها  من  الرغم 

الثقافية
كلمة أخيرة توجهينها لقرائك وقراء اجلريدة ؟

كلمتي األخيرة للقراء هو أن ال يجعلوا انتقاداتهم هّدامة، فقبل كل شيء نحن 
بشر خطاؤون، فال سبيل ملقارنة كاتب ناشئ بكاتب معروف بحنكته األدبية، البأس 
أن ندعم بعضا ملا فيه خير للجميع، فالبدايات ال تصيب دائما، وأخيرا شكرا لكم علي 
هذه االلتفاتة الطيبة وعلى هذا الدعم، فقد سّرني كثيرا احلوار مع صحفي جريدتكم 

السيد بن يوسف.

كشفت الكاتبة الصاعدة »مريم يوسفي« في هذا الحوار عن مضمون مولودها األدبي األول الموسوم بـ »مفارقات حب »، والذي سلطت فيه الضوء على موضوع اجتماعي، خاطبت 
من خالله كل ما تبقى من الضمائر الحية في المجتمع إليجاد حل فعلي بسبب االنتشار الواسع للحب والعالقات العاطفية، والتي أخذت طريقا مغايرا عّما هي عليه باألساس بسبب عّدة 

عقليات مقّلدة ومستبعدة لديننا الحنيف. 
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.كرمي . تقلميمت

 العالقة الزوجية رباط مقدس 
لدى  العائالت المحافظة

العديــد مــن العائــات بــل أغلبيتهــا يف املجتمــع 
البجــاوي محافظــة، ومتيــل بكثيــر إلــى احلفــاظ علــى 
التقاليــد واألعــراف التــي يتــمّ  التعامــل بهــا  بشــكل 
صــارم ، بهــدف حتقيــق الغايــة املنشــودة وتتمثــل يف 
إنشــاء عاقــات ومتتينهــا بصــورة تكــون أكثــر مائمــة 
إنشــاء  يف  تســاهم  وبالتالــي   ، املعيشــي  للواقــع 
ــات  ــن متطلب ــوازن ب ــجم ي ــل ومنس ــع متكام مجتم
االرتبــاط  بنــاء  بصــدد   التــي  العائــات  تلــك 
الوثيــق بينهمــا عبــر تلــك التقاليــد املميــزة للعاقــة 
الزوجيــة الناشــئة  مــن خــال الــزوج والزوجــة  ونظرا 
ــة هــذه العاقــة  يف املجتمــع  التــي حتولــت   حلميمي
ــد  ــة عن ــة وخاص ــة مقدس ــى  رابط ــك ال ــل ذل بفض
ــى   ــر عل ــا يفس ــامية ، مم ــة واإلس ــعوب العربي الش
ــي  ــات الت ــك التفاهم ــن تل ــارج ع ــة خ أن أي عاق
توافــق عليهــا املجتمــع فإنهــا تصبــح منبــوذة  أي 
ــزواج  ــر ال ــري ، ويعتب ــوم العص ــرعية باملفه ــر ش غي
ومــا يتبعــه مــن إقامــة عــرس أو حفلــة .. فهــو مبثابــة 
اعــان رســمي بشــكل علنــي أمــام املــأ أن الشــاب 
والشــابة قــد مّت قرانهمــا وأصبحــا منــذ تلــك اللحظــة 
زوج وزوجــة، إلبعــاد أي شــبهة أو تفســير خاطــئ أو 
شــيء مــن هــذا القبيــل، وبالتالــي يبــدآن -الزوجــان 
-رحلــة تــدوم ســنوات هدفهــا بنــاء أســرة واالندمــاج 
ــه، إنهــا مســيرة العمــر  ــده وأعراف يف املجتمــع بتقالي
ــرى  ــان أخ ــعادة وأحي ــا بالس ــة أحيان ــون ممزوج وتك
ــط  ــي حتي ــية الت ــروف املعيش ــب الظ ــقاوة حس بالش
ــوة  ــى مــدى ق ــف عل بهمــا ، ودرجــة التحمــل تتوق
الصعــاب  تلــك  مجابهــة  الزوجــان يف  وشــجاعة 
ــا  ــة تعقيده ــاوت يف درج ــد تتف ــرة ق ــذ األخي ، وه
ــع  ــة بالواق ــة متصل ــا عاق ــل له ــدة عوام ــب ع حس

ــاش .  املع
ــة  ــة أم خلمس ــول ))مليك ــأن تق ــذا الش *ويف ه
ــا  ــة بيــت(( ســألناها حــول مــدى فهمه ــال ورب أطف
املرتبطــة باألســرة تقــول : إن  الزوجيــة  للعاقــة 
التقليــدي  االجتماعــي  باملفهــوم  أســرة  تكويــن 
يضمــن للمــرأة حقهــا لتكــون أم  ، زوجــة ، وجــدة 
يف املســتقبل ..، وهــذا لــن يتأتــى إال  باملثابــرة 
ــة  ــاة الزوجي ــدائد ، فاحلي ــن والش ــى احمل ــر عل والصب
تتعــرض للمــد واجلــزر ، والعاطفــة والغضــب ، ثــراء 
ــف  ــة تتوق ــذه العاق ــر حســب الظــروف ، و ه أو فق
ــزوج وزوجتــه ،  علــى مــدى التفاهــم القائــم بــن ال
وكثيــرا مــا يتطلــب مــن املــرأة ان تتحمل الكثيــر منها 
ــون  ــال يهتم ــاك رج ــة ، وهن ــة الضعيف ــا احللق ألنه
بزوجاتهــم  فينجحــون يف عاقتهــم الزوجيــة املبنيــة 
علــى التوافــق واالنســجام، وهــذا أمــر يف غايــة 
األهميــة بالنســبة للزوجــن اللــذان يحلمــان بتكويــن 
ــري  ــى يف نظ ــدي يبق ــزواج التقلي اســرة واوالد ، فال
هــو األرجــح للتفكيــر يف بنــاء عائلــة  متكاملــة ، ألن 
ــا  ــى تقاليدن ذلــك هــو الســبيل األمثــل للحفــاظ عل
املوروثــة وتعطــي نكهــة خاصــة لأعــراس واحلفــات 
التــي تقــام يف هــذا الشــأن ، ونــرى كل افــراد العائلــة 
الكبيــرة يســاهمون ويشــاركون  ملســاعدة كل مــن 

ــك . يرغــب يف ذل

المجتمع يتطور وفق المعطيات التي تؤثر 
فيه  وتتحكم في ظروفه

الشــك  أن املجتمــع يتطــور وفــق املعطيــات التي 
تؤثــر فيــه وتتحكــم يف ظروفــه ، بشــكل أو بآخــر ، 
فالــكل يجمــع  علــى أن الســلوكيات التي يســير على 
دربهــا املجتمــع تكمــن يف تلــك التقاليــد واألعــراف 
املنظمــة  لهــا والتــي لهــا القــدر الــكايف مــن التأثيــر 
، حيــث أن العائــات البجاويــة تســتمد جوهــر 
عاقاتهــا االجتماعيــة مــن روح تلــك التقاليــد ، ممــا 
ــر  ــة وحتضي ــب دراس ــمي يتطل ــرك رس ــل أي حت يجع
ــي تنشــأ  ــات الت ــك العقب ــا لتجــاوز تل ــا ومعنوي مادي
ــى عمــل جماعــي ذات  جــراء أي خطــوة تهــدف إل
طابــع اجتماعــي ، فالــزواج ميثــل احــدى هــذه 
ــاق  ــيع نط ــاهم يف توس ــي تس ــاءة الت ــوات البن اخلط
املجتمــع مــن خــال العمــل علــى انشــاء اســرة  
ــى  ــظ عل ــة وحتاف ــات االجتماعي ــل الف ــدة حتم جدي
الطبائــع املوروثــة .وأمــام  هــذه الرؤيــة ،يفــرض 

الواقــع عــدة تســاؤالت وهــي ، مــا الــذي تغيــر 
بــن األمــس واليــوم ، أنــه ســؤال جديــر بالطــرح ، 
ــرة ،  ــة محّي ــا ناحظــه مــن صــور  اجتماعي نظــرا مل
ــام تفســيرات  ــة أم ــذه العاق ــع ملســار ه ــل املتتب جتع
ــع إن  ــة املجتم ــب طبيع ــة ، حس ــات مختلف وتأوي

كان يف املدينــة أو الريــف .

العائالت الريفية ماتزال متمسكة بنسبة 
كبيرة  بتقاليدها واعرافها الموروثة

تــزال  مــا  األريــاف  الزوجيــة يف  العاقــة  إن 
متمســكة بالتقاليــد واألعــراف وتبقــى املــرأة يف نظــر 
املجتمــع الريفــي هــي اخلادمــة املطيعــة والزوجــة 
الولــودة ، واملربيــة لــأوالد ، وهــي ماكثــة يف البيــت 
، وحبيســة احمليــط الــذي تعيــش فيــه ، منهــن مــن 
حتــس بالســعادة وفــق تلــك الظــروف باعتبارهــا 
ــق يف  ــا احل ــس له ــرى ، ولي ــارات أخ ــك خي ال متل
التعبيــر عــن رأيهــا بالرفــض ويجــب أن يكــون القبول 
دومــا ويف كل األوقــات ، وغالبــا مــا متيــل املــرأة  يف 
هــذه احلالــة إلــى توظيــف عاطفتهــا جتــاه أوالدهــا ، 
ســعيا لاســتقرار واحلفــاظ علــى بنيــة األســرة رغــم 
معاناتهــا الداخليــة التــي ال تعبــر عنهــا إال بالصمــت 
ــكل  ــع ب ــة املجتم ــات يف بوتق ــن قابع ــر منه ، الكثي
مــا حتملــه لهــن احليــاة مــن اإليجابيــات والســلبيات 
، وحلســن احلــظ أدركــت املــرأة املتعلمــة هــذا الوضــع 
ــن  ــث ع ــدأت يف البح ــا وب ــا وعمله ــل تعليمه بفض
ــة التــي تصطــدم  ــة االجتماعي مخــارج لهــذه املعضل
غالبــا بالتقاليــد واألعــراف ، لكــن يف آخــر املطــاف 
وجدنــا نســبة معتبــرة منهــن جنحــن يف التوفيــق 
بــن مقتضيــات العصــر احلديــث وبــن احلفــاظ 
ــن  ــل م ــا تقل ــة كونه ــد  املجحف ــك التقالي ــى تل عل
حريــة املــرأة وتســلب منهــا جــزء مهــم مــن حياتهــا 
املخاطــرة  الشــخصية ، وهــذه  الذاتيــة وحقوقهــا 
املمزوجــة بالشــجاعة والثبــات مكنــت املــرأة الريفيــة 
أدرك  أن  بعــد  املجتمــع،  يف  مكانتهــا  باســتعادة 
الرجــل تلــك القيمــة املعنويــة وامللموســة بــأن معاملــة 
ــوال ،  ــرا مقب ــد أم ــم يع ــي ل ــات املاض ــرأة مبعام امل
خاصــة عنــدم يكتشــف أن  بإمكانهــا أن تتفــوق 
عليــه – الرجــل -  يف عــدة مواطــن بفضــل تعليمهــا 

ــا . ــة به ــور احمليط ــد لأم ــا اجلي ــا وإدراكه ومهارته

*وقصــد اإلحاطــة بهــذا املوضــوع اخذنــا راي )) 
عمــي صالــح  ينتمــي الــى اجليــل القــدمي ويبلــغ مــن 
العمــر 75 ســنة ((ويقطــن يف منطقــة ريفيــة  قليــا 
ــه حيــث يقــول  ــا رأي ــة وأخذن ــى املدين مــا ينتقــل ال
:  العيــش يف الريــف  لهــا مزايــا كثيــرة لكــن ليــس 
ــا  ــا كن ــا ، وحينم ــن مثلن ــار الس ــل لكب ــباب ب للش
ــة واحلمــد  ــل أن نؤســس عائل ــا نأم ــا دوم شــبابا كن
هلل مّت ذلــك ، أمــا مــا يتعلــق بالعاقــة الزوجيــة 
، إن أرى أن  األمــر يختلــف مــع واقعنــا اليــوم ، 
وحتــى شــباب الريــف يحلمــون بالــزواج مــع شــبات 
ــبة  ــيان بالنس ــر س ــم ، واألم ــذا حقه ــة وه يف املدين
ــة أو  ــن اجلامع ــت م ــي تخرج ــة الت ــابة املتعلم للش
أنهــت دراســتها اجلامعيــة أو غيرهــا ، فــكل املفاهيــم 
التــي كنــا نؤمــن بهــا يف احليــاة واخــذت قســطا كبيرا 
مــن تقاليدنــا بــدأت يف التراجــع بســبب مســتلزمات 
ــا كان يجمــع اهــل  ــزواج قدمي العصــر احلديــث ، فال
الدشــرة والقريــة و تقيــم العائلتــان الوليمــة املشــتركة 
ــع  ــي يجتم ــام وبالتال ــبعة أي ــدار س ــى م ــا عل بينهم
الــزوج بزوجتــه ، وتعــود بعدهــا احليــاة الــى طبيعتهــا 
، ونتأســف كثيــرا للنســيان الــذي تعرضــت لهــا 
تقاليدنــا التــي حافــظ  عليهــا اإلبــاء واالجــداد 
، وكنــا نأمــل ان نربــي أوالدنــا بتلــك العقليــة 
ــدار ان  ــا ، لكــن شــاءت االق ــة لدين والطريقــة احملبب
يكــون للشــباب رأي آخــر يف هــذا املوضــوع ، واالهــم 
ــزواج  ــدة ال ــى عقي ــاظ عل ــاء يف احلف ــح األبن ان ينج
كونهــا االطــار الســليم للحفــاظ علــى مكانــة االســرة 

ــع . يف املجتم

الزواج في المدن له طابعه الخاص يخضع 
لشروط اكثر انفتاحا ..

 أمــا   املــرأة التــي تعيــش يف املدينــة و يف عواصم 
الواليــات فقــد أصبحــن ينظــرن إلــى الــزواج بنظــرة 
ــن  ــا م ــود يوم ــت تس ــي كان ــك الت ــن تل ــرة ع مغاي
األيــام  يف املجتمــع ، فاملتأمــل يف العاقــة الزوجيــة 

بــن الرجــل واملــرأة  تــكاد ال تظهــر بالشــكل املألــوف 
وأحيانــا  يتســاءل املــرء حــول طبيعــة هــذه العاقــة 
ــط  ــن النم ــر ع ــكل مغاي ــها بش ــت نفس ــي فرض الت
املتعــارف عليــه ، ممــا يوحــي بــأن العــادات والتقاليــد 
بــدأت تنســلخ تدريجيــا مــن جســد املجتمــع ، 
لتأخــذ طابعــا يتميــز بعوملــة هــذه العاقــة ، مبعنــى 
ــرأة  ــل وامل ــن الرج ــم ب ــن التفاه ــرة ب ــا منحص أنه
العيــش  او  تبــادل املصالــح وبنــاء  علــى أســاس 
يف  ومنفرديــن   ، األبويــن  عــن  مســتقلة  بصــورة 
تصرفاتهمــا ، وال أحــد يســأل عــن األخــر يف طبيعــة 
عاقتهمــا مــع باقــي فئــات املجتمــع ، بحيــث 
أن تلــك الشــروط التــي حتــدد مســاحة التفاعــل 
االجتماعــي لــن تكــون بوجــب عقــد القــران أي أن 
ــه  ــة زوجت ــم يف حري ــه أن يتحك ــق ل ــزوج ال  يح ال
املوظفــة أو العاملــة أو الباحثــة ، أو السياســية .. 
أو .. ألن ذلــك ميــس مــن حريتهــا ، وكلهــا عوامــل 
ميكــن أن جتعــل العاقــة الزوجيــة جافــة بعيــدة عــن 
ــا  ــي ، مم ــب الوجدان ــا باجلان ــة له العاطفــة وال عاق
يخلــق يف عديــد احلــاالت مشــاكل جــد معقــدة 
وأحيانــا تصــل إلــى مكاتــب العدالــة ، بســبب 
الفتــور وعــدم التوافــق بــن الزوجــن و اســتحالة 
مواصلــة تلــك العاقــة لســبب أو آلخــر ، وقــد جنــد 
نســبة محــدودة مــن العــاالت قــد متكنــت مــن جتــاوز 
ــى  ــن أو أدن ــاب قوس ــت ق ــل وأضح ــك العراقي تل
ــا  ــو نســبيا ، فحينم ــن اســتمتاعهما بالســعادة ول م
ــل  ــة يف مث ــم يف أي قضي ــي احلاك ــادة ه ــح امل تصب
هــذه الظــروف فــإن األنانيــة و حــب الــذات وغيرهــا 
مــن ســلوكيات الفــرد التــي  تفــرض نفســها بقــوة يف 
أي عاقــة بــن الزوجــن ، وأمــام هــذه الوضعيــات 
التــي تعانــي منهــا العائــات ،وكــذا املقبلــن علــى 
الــزواج أو املنتســبن إلــى كــذا حالــة مــن زواج عــريف 
ــة  أو غيــر مدنــي ، فــإن األمــر تتعقــد ومــن الصعوب
مبــكان أن جتــد حــا وســطا بــن الطرفــن ، ممــا يــؤدي 

ــان . ــب األحي ــال يف غال ــى االنفص إل
*وحــول الــزواج يف املــدن وكبريــات العواصــم، 
تقــول )فوزيــة. س( مهنتهــا خياطــة مــن الطــراز 
العالــي ومختصــة يف خياطــة لبــاس العروســة:  لــم 
يعــد الــزواج كمــا كان يف الســابق والعاقــة الزوجيــة 
ــم تعــد حتقــق تلــك  ــه ل ــزوج وزوجت القائمــة بــن ال
العاطفــة املائكيــة الســامية ، بــل بالعكــس إن 
ــام  ــار أم ــدأت يف االنهي ــع ب ــد املجتم ــادات وتقالي ع
عتبــة احلضــارة املعاصرة التــي ال تعتــرف ال بالعاطفة 
وال بالوجــدان ، بــل تكــرس اجلانــب املــادي ، 
ــاء   ــى اقتن ــزواج عل ــى ال ــل اهتمــام املقبــات عل ولّع
ــة ،  ــة الغالي ــة املتنوع ــرة ، واأللبس ــاتن الفاخ الفس
أعتبــر ذلــك مــن بــاب التبذيــر واالفــراط ، وتضيــف 
بأنهــا ليســت ضــد جمــال املــرأة يف خاصــة يف ليلــة 
عرســها ودخلتهــا ،بــل إن ذلــك أمــر ضــروري للغايــة 

ــرة  ــررت م ــو تك ــى ل ــرر حت ــن تتك ــة ل ــا فرح ألنه
ثانيــة مــع شــخص آخــر لــن تكــون مبســتوى األولــى 
، فالعروســة تعيــش لليلــة واحــدة وهــي أول دخلــة 
لهــا ، وتضيــف بأنهــا تتمنــى تتقيــد   العائــات مبــا 
يســتجيب ويتوافــق مــع قدراتهــا املاليــة واملعيشــية ، 
وهــذا مــا يجعلنــا نبتعــد شــيئا فشــيئا عــن تقاليدنــا 
ــم قــد هاجــرت  ــة .وحتــى ان الوالئ ــا اجلميل وعادتن
الكسكســي واســتبدلته بأطعمــة  أخــرى وغالبيتهــا 
حلويــات لتأخــذ مــكان الكسكســي ، انــا يف رأيــي 
أمتنــى لــو بقينــا متمســكن بعاداتنــا املوروثــة ، لكــن 
تقــام بصــورة معاصــرة وتتماشــى مــع متغيــرات 

املجتمــع الــذي يتطــور يومــا بعــد يــوم .

ادراج مكاتب  العدالة مكتظة بملفات 
النزاعات  الزوجية المختلفة

إن كثــرة النزاعــات وســوء الفهــم وعــدم التوافــق 
ــتحالة  ــام اس ــان أم ــب األحي ــن يف غال ــن الزوج ب
أروقــة  إلــى  حتمــا  يــؤدي   ، بينهمــا  الوســاطة 
ــة  ــا بهــا العدال ــة ،  ورمبــا األرقــام التــي تفيدن العدال
ــاق يف  ــبة الط ــأن نس ــي ب ــب ، توح ــذا اجلان يف ه
املجتمــع أصبــح أمــر مقلــق للغايــة ، واألســباب 
ــى كل شــيء  ــا عل ــرأة تفضــل حريته متعــددة ، فامل
ــد  ــذي متت ــه ال ــك بطبع ــزال متمس ــا ي ــل  م والرج
ــة  ــذه النزع ــد ، وه ــراف والتقلي ــى األع ــوره إل جس
يحتفــظ هــذا الرجــل  وليــس مــن الســهل التخلــي 
ــية  ــه النفس ــام يف بنيت ــزء ه ــكل ج ــا تش ــا ألنه عنه
ــيرة  ــه مس ــع أمام ــة ، واملجتم ــة واالجتماعي والتربوي
طويلــة إلحــداث تغيــرات جوهريــة يف العاقــات 
الزوجيــة ، إال أن التمســك بالتقاليــد واألعــراف 
هــو مبثابــة طريقــة للحفــاظ علــى هويــة األســرة 
ــاط  ــل رب ــي يف األص ــي ه ــة الت ــات الزوجي والعاق
الصــدد  هــذا  واملــرأة  ويف  الرجــل  بــن  مقــدس 
أنشــأت وزارة العدلــة  وســيلة حللحلــة هــذه القضايــا 
يســمى الوســيط القضائــي والــذي يتكفــل مبثــل 
هــذه القضايــا التــي تســجل علــى مســتوى مصالــح 
األحــوال الشــخصية ، وقبــل احالتهــا علــى القضــاء 
،يتــم حتويلهــا الــى الوســيط القضائــي الــذي يحــاول 
ــن الزوجــن  ــر ب ــات النظ ــب وجه ــه تقري ــن جهت م
املتنازعــن والوصــول بقــدر اإلمــكان إلــى تفاهــم ورمبا 
إلــى حــل املشــكلة مــن أساســها دون عرضهــا علــى 
احملكمــة ، وقــد تبــن أن هــذه الوســيلة قــد حققــت 
جناحــات عديــدة يف اإلصــاح بــن العائــات وبــن 
ــراث ،  ــة باملي ــا ذات العاق ــى يف قضاي األزواج وحت
ــم ،  ــل احملاك ــى عم ــف عل ــأنه أن يخف ــا ش ــذا م وه
ــى  ــم تتبن ــة املعال ــة  واضح ــة ذات منهجي ــا رؤي إنه
ــاالت  ــد املج ــاكل يف عدي ــة املش ــاح ومعاجل اإلص

ــة  .  ــة  االجتماعي ــة األهمي ــر يف غاي ــو ام وه

العالقة الزوجية بين األمس واليوم ايجابياتها وسلبياتها
تعتبر العالقة الزوجية من أعقد العالقات اإلنسانية التي تربط بين الرجل والمرأة ، فهي عالقة لم تكن وليدة اليوم ، بل لها جذور في التاريخ تعتبر العالقة الزوجية من أعقد العالقات اإلنسانية التي تربط بين الرجل والمرأة ، فهي عالقة لم تكن وليدة اليوم ، بل لها جذور في التاريخ 

البشري ،  وتطورت بفعل  الزمن  بصورة تدريجية ، والهدف منها هو استمرار النسل البشري ، ما يعني الحفاظ على الجنس اآلدمي .البشري ،  وتطورت بفعل  الزمن  بصورة تدريجية ، والهدف منها هو استمرار النسل البشري ، ما يعني الحفاظ على الجنس اآلدمي .
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

 -1 »أمن الطاقة« تأسس
 على فكرة »التنويع«

يف  يكمنان  واليقني  األمن  البترول،  مسألة  يف   «
التنويع، ويف التنويع فقط« هي املقولة الشهيرة لـ »ونستون 
أسست  التي   »1965  –  1874 تشرشل  سبنسر  ليونارد 
ملفهوم »أمن الطاقة« ألول مرة، منذ زهاء قرن من الزمن، 

لكن يبقى هذا املفهوم يصطبغ بالكثير من اجلدل.

-2 تطور مفهوم »أمن الطاقة«
مع فجر القرن احلالي، وحتديدًا يف سنة 2000، طرح 
للمفوضية األوروبية، مفهومًا آخر، من  الكتاب األخضر 
إلى  الطاقة  أمن  يستهدف  »ال  التالي  التوصيف  خالل 
على  اعتمادها  تقليل  أو  طاقويا  أوروبا  استقاللية  تعظيم 
املوارد الطاقوية اخلارجية، ولكن يهدف إلى تقليل املخاطر 
املصاحبة لذلك«. من هنا أضحى مصطلح »أمن الطاقة« 
مصادر  إلى  الوصول  سهولة  إلى  أساسي  بشكل  يشير 
الطاقة األحفورية )البترول والغاز الطبيعي والفحم( بشكل 
مضمون وميسور، مما أدى، بشكل أكثر حتديًدا، إلى طغيان 
عنصر »تأمني إمدادات الطاقة« ضمن هندسة املفهوم، كما 
أصبح مصطلحًا مهيمنًا وُمكرسًا لبعد »مرونة نظام الطاقة« 
قد  التي  املتوقعة  وغير  االستثنائية  األحداث  مواجهة  يف 
وإمداداتها،  الطاقة  لتوصيالت  املادية«  »السالمة  تهدد 
أسعار  منتظمة يف  غير  زيادات  إلى حدوث  يؤدي  قد  ومبا 

الطاقة، بعيدا عن األسس االقتصادية املتعارف عليها.
ذلك، فقد غدى، اليوم، هذا املفهوم التقليدي ألمن 
الطاقة أقل فائدة عملية بالنسبة لصّناع القرار، يف سعيهم 
مشهد  حتّوالت  بسبب  كفاءة،  أكثر  سياسات  لصياغة 
املنطق  أصبح  ذلك،  إلى  باإلضافة  عامليا.  الطاقة  سوق 
يستوجب  سياسي  كيان  الطاقة« ألي  »أمن  لـ  السياسي 
املناخ والعديد من  العاملية مثل تغير  القضايا  التعاطي مع 
الدولية  واألمنية  والتكنولوجية  االقتصادية  االعتبارات 
العملي«  التعريف  »بناء  يظل  لذلك،  ونتيجة  األخرى. 
األكثر اكتماال »ألمن الطاقة« أمًرا حيوًيا للتحرر من بوتقة 
غدى  لقد  الدالالت.  واحملدودة  للجدل  املثيرة  الفهومات 
من الضروري، بناء »إطار عمل وطني« يكون أوسع وأكثر 
الطاقوي،  أمننا  مسألة  بخصوص  للتنفيذ  وقابل  شمواًل 
املستقبلية  الطاقة  وسيناريوهات  مسارات  بتتبع  يسمح 

وحتليل تبعاتها على األمن الوطني الشامل.

-3 أمن الطاقة: مفهوم متعدد األبعاد
االقتصادي  التعاون  منظمة  أنشأت   ،2011 سنة  يف 
أمن  »مخاوف  حول  يتمحور  جديدا  تصنيفا  والتنمية 
خارجي(.  وبعد  داخلي  )ُبعد  بعدين  يتضمن  الطاقة«، 
تتجاذبه  التصنيف  جند  ذاته  املنظور  هذه  ضمن  لكن 
الطاقوية  للموارد  املستوردة  الرئيسية  الدول  )رؤية  رؤيتان 
واملصدرة  املنتجة  بالدولة  خاصة  ثانية  ورؤية  األحفورية، 

للطاقة األحفورية(.

1-2. رؤية الدول الرئيسية المستوردة 
للموارد الطاقوية األحفورية »رؤية تتمركز 

حول أمن امدادات الطاقة«
بالنظر إلى الطبيعة متعددة الدالالت واألبعاد ملفهوم 
أمن الطاقة، فقد ركزت العديد من الدراسات على حتليل 
أو  اخلارجي،  البعد  وهما:  بعدين،  ضمن  املفهوم  هذا 
قضايا  يغطي  الذي  الداخلي  والبعد  السياسية،  اجلغرافيا 
واالقتصادية.  املالية  والقضايا  والتقنية،  التكنولوجيا، 
ونظًرا للطبيعة املعقدة للبعدين، ميكن تقسيم املفهوم إلى 
عدة معلمات مرتبطة ببعضها البعض وعالقاتها مع العديد 
املتراكب  النهج  هذا  يتمتع  واملؤشرات،  املتغيرات  من 
الوشيكة  املخاطر  تلك  بتحديد  السماح  مبيزة  األبعاد 

املتربصة بأمن الطاقة.

أواًل، البعد الجيوسياسي ؛
القصير  االنقطاع  بسبب  حقيقية  مخاطر  تنشأ  قد 
متعمد  آخر  استخدام  أي  أو  الطاقة  لتدفقات  املمتد  أو 
أو  عسكرية  أو  سياسية  ألغراض  النفطية  السوق  لقوى 
الطاقة شغاًل  إمدادات  أمن  يعّد جانب  لذا  إستراتيجية، 
كما  الصناعية،  البلدان  يف  السياسيني  للزعماء  شاغاًل 
تؤدي  قد  نظرهم  ففي  الناس،  عامة  لدى  يشكل هاجسا 
اضطرابات اإلمدادات من النفط والغاز والفحم واليورانيوم 
لدى  الرفاه  مستوى  تهدد  أوضاع  إلى  األحيان  بعض  يف 

الساكنة بشكل خطير.

ثانيًا، البعد االقتصادي والمالي 
 والتكنولوجي والتقني

 ألمن إمدادات الطاقة ؛
الطاقة  يف  االستثمارات  كفاية  مدى  إلى  يشير 
الطاقة  وحتويل  للنقل  التحتية  البنى  وتشغيل  اإلنتاجية 
وشبكات  العالي  اجلهد  وخطوط  )املوانئ  وتوزيعها  ونقلها 
خيارات  و  املالي  التمويل  بصيغ  ذلك  وارتباط  التوزيع(، 
الطاقة،  لقطاع  التمويل  مناذج  تطّور  مدى  و  االستثمار، 
أو  والكهرباء،  الطاقة  أسواق  يف  املنافسة  على  واالنفتاح 
تلك املشكالت التقنية الطارئة التي قد تنشأ عن انقطاع 
انخفاض  أو  اإلحتياطيات  تراجع  أو  الكهربائي،  التيار 
تقلب  إلى  إضافة  والتحّوط،  املالي  االحتياط  هوامش 
كلها  البيئية،  بالقضايا  املتزايد  والوعي  الطاقة  أسعار 
الداخلي  األمن  مشاكل  حّدة  من  تزيد  عوامل  أصبحت 

إلمدادات الطاقة.
يف املقابل، تتمتع مصادر الطاقات املتجددة مبيزة إنتاج 
املنتجة  الطاقة  تلك  أي  ثابتة،  بتكاليف  الوطنية«  »الطاقة 
اإلقليمية  للسيادة  اخلاضعة  اجلغرافية  املساحة  حّيز  ضمن 
تعتمدها  التي  املصاحبة  للتدابير  ميكن  وبالتالي،  الوطنية. 
احلكومات املساعدة يف زيادة حصة هذه الطاقات ضمن املزيج 
و  للسوق،  احلكيم  التصميم  يبقى  لكن  الوطني،  الطاقوي 
األحكام املعتمدة يف عقود »إتاحة« الطاقة ضمن مدى طويل 

األجل بني املنتجني واملشترين واملستهلكني، وأيضا املسعى 
اجلاد للحكومات خللق بيئة أعمال شفافة وحيوية بإمكانها 
أن تسمح جلميع التقنيات بالتعاضد مستفيدة بشكل مشترك 
من نقاط قوتها مجتمعة، وبذلك تكون منظومة الطاقة أكثر 

فعالية، وهذا بعد هام يف »أمن الطاقة«.

2-2. أمن الطاقة الوطني
الدور املناط بنا، هو بناء »مفهوم مبتكر ألمن الطاقة 
الوطني«، بناًء على التحليل النقدي للمفهوم اجلامع بني 
رؤيتنا  تطوير  بهدف  الطاقة،  ألمن  الرئيسيني  البعدين 
)البعد  بعديه  يف  الطاقوي«  »أمننا  بـ  اخلاصة  الوطنية 
والتكنولوجي  واملالي  االقتصادي  والبعد  ؛  اجليوسياسي 
والتقني ألمن إمدادات الطاقة(. ضمن منظور هذا الدور 
الوطني« ميثل أحد  الطاقوي  الوطني اجلليل، نعتبر »أمننا 
رهانات  أوكد  ميثل  كما  اجلديدة«،  »اجلزائر  حتديات  أهم 
مسعى  على  يتعني  لذا  اجلديد«،  الوطني  »اإلقتصادي 
»الوثبة االقتصادية« أن يأخذ »مستلزمات أمننا الطاقوي« 
مستلزمات   )10( عشر  وهي  االعتبار،  درجات  بأقصى 

يتوجب التكفل بها عاجاًل :
وطني  سياق  يف  االستشرايف«،  املنظور  »هندسة   1-
للتوازن  املجسد  و  ومتقلب،  ومتطور  ديناميكي  ودولي 
على  املبني  القومي،  الوطني  الطاقوي  األمن  »منظور  بني 
بوعود  وفائها  و  ذلك  واستدامة  املدمجة  الشاملة  التنمية 
واستدامة  للساكنة  والسكينة  والرخاء  واألمن  الرفاه 
ذلك« و »املنظور األممي ألمن الطاقة، املتمحور حول أمن 
اإلمدادات، وسالمتها، وسالستها يف التدفق عبر املعابر 

ا وكيفا ومعقوليتها سعرا« ؛ وخطوط النقل ومقبوليتها كّمً
-2 »البناء املنظومي الوطني«، احملقق لألمن الطاقوي 
ل  املجسد  الشامل،  ألمننا  الضمان  األبعاد،  املتعدد 

»النجمة اخلماسية لألمن«:
األمن الغذائي، و األمن الرقمي والشبكي، واألمن 
و  واملؤسسي،  االجتماعي  األمن  و  والبيئي،  الصحي 
التراب الوطني  األمن الشامل يف أبعاده املستوعبة لوحدة 
وتثمينها وتعزيزها »ضمن منظور : من تأميم احملروقات إلى 

تأمني موارد الطاقة وتثمينها« ؛
الطاقوي  لألمن  االستراتيجي«  »املخطط  وضع   3-
مؤسسات  هرم  أعلى  من  يبدأ  عمودي،  كلي،  كمنظور 
وشرايينها  العضوي  كيانها  كل  يف  ويسري  الدولة، 

القطاعية واملؤسساتية ؛
لألمن  املؤسساتية  الوطنية  »املنظومة  تشييد   4-
و  االستشرايف،  )املنظور  منها  ينبثق  التي  الطاقوي«، 
تشتمل  والتي  االستراتيجي(  واملخطط  املنظومي،  البناء 
لألمن  الوطنية  الوكالة  و  للطاقة،  األعلى  )املجلس  على 
والفعالية  املتجددة  للطاقات  الوطنية  احملافظة  و  الطاقوي، 

الطاقوية، و وزارة الطاقة و الطاقات املتجددة( ؛
الطاقوي«،  لإلستهالك  الوطني  »النموذج  تطوير   5-
جتسيد  من  سيمكننا  وديناميكي،  حيوي  طاقوي  منوذج 

»النموذج الطاقوي املبني على التنويع« ؛
-6 وضع »املنظومة الوطنية للمعايير املرجعية لألمن 

مؤشرات  و  معايير  منظومة  بناء  أي  وملؤشراته«،  الطاقوي 
بقياس  الكفيلة  املنظومة  تلك  للقياس،  قابلة  كمية 
جناحات  من  فيها  ما  حتديد  و  الطاقوي،  أمننا  مستويات 
التدخل  مقدرات  مينحنا  مبا  كمّيا،  وصعوبات  وإخفاقات 
قدما يف مسعى  للمضي  واآلمن  والسريع  والناجع  الفعال 

تعزيز أمننا الطاقوي ؛
آدائها،  تأمني  خالل  من  املؤسساتي«،  »األمن   7-
حترير  ثم  وأدوارها،  مهامها  وضوح  يكمن يف  ذلك  أول  و 
واملخططات  والبناءات  املنظورات  مادامت  لديها،  املبادرة 
واملعايير واضحة لدى اجلميع، حيث ستكون  واألهداف 
انشاؤه  نقترح  ما  سونلغاز،  )سوناطراك،  املؤسسات 
للطاقات  الكبرى  للمشاريع  وطنية  مؤسسة  مثل  مستقبال 
الطاقة  ومؤسسات  الطاقوية  الوكالت  كل  و  املتجددة( 
)اقتصادية وجتارية وبحثية وعلمية و رقابية( ستكون أدوات 
تنفيذية حقيقية لإلستراتيجية الطاقوية الوطنية، ويف راحة 

من أمرها ؛
-08 بناء االنسجام املؤسساتي )منظورا، و تخطيطا، 
القطاعية  املنظورات  معضلة  لتجاوز  وتقييما(،  وآداًء، 
يف  التكامل  يحقق  مبا  الطاقوي،  املجال  يف  املجتزأة 
غير  التنافس  أو  التشرذم  عن  بعيدا  القطاعي،  العمليات 

املشروع وغير املبرر؛
-09 هندسة »االنتقال الطاقوي« كمسعى »عرضي« 
لالنتقال  وطنية  خطة  يجسد  القطاعات،  بني  فيما  ممتد 
من  بسلسلة  مصحوبة  تكون  أن  ينبغي  والتي  الطاقوي، 

التحوالت:
التحول الرقمي والصناعي، و التحول االقتصادي ، و 
التحول املجتمعي، حيث تتشكل اجتاهات جديدة ايجابية 
والصحي  االيجابي  االستهالك  أمناط  نحو  التحول  تعزز 
يف  جّيدة  ملمارسات  تؤسس  عميقة  حتوالت   ، واملسؤول 

أسلوب حياتنا ورفاهنا االجتماعي ؛
-10 التحول يف فلسفة »االنتقال الطاقوي« من زاوية 
الغارقة يف املمارسات اإلدارية«  النظر »الهيكلية القطاعية 
إلى »املنظور املنظومي، الذي يستوعب آداء كل القطاعات 
ال  اخلاص،  منظوري  يف  الطاقوي،  فاالنتقال  الوزارية«. 
ميكن حصره يف قطاع وزاري مستقل، ألنه مسعى ينبغي 
تنفيذه كعمليات داخل برامج مختلف القطاعات الوزارية، 
»مؤسسة  إنشاء  نحو  سريعا  التوجه  ضرورة  أقترح  لذلك 
لها  تكون  املتجددة”  للطاقات  الكبرى  للمشاريع  وطنية 
هذه  ُتثل  و  القطاعات،  بني  فيما  أفقيا  ممتدة  صالحيات 
املؤسسة دور الوسيط املسهل واملرافق للمنتجني املستقلني 
)و  الكهروضوئية  احملطات  طريق  عن  الكهربائية  للطاقة 
الحقا، غيرها من املصادر املتجددة( مع مختلف الشركات 
إعادة  بعد  سونلغاز،  الوطنية  للشركة  التابعة  الفرعية 

هيكلتها هي كذلك.
ويبقى السؤال أمام اجلميع : كيف جنعل من مسعى 
من  االقتصادي  »للتحول  مسّرعا  الطاقوي«  »التحول 
الريادة  إلى  و وصوال  اإلرتقاء،  ثم  النشوء  إلى  االنعاش 
و  الوطني  الطاقوي  »أمننا  خدمة  يف  و  وقاريا«  إقليما 

القومي«؟
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     الَعام امَلاِضي، احتَفلْت 
الّدولُة األمَلانّيُة مُبروِر 35 سنًة 

على عدِم َتسجيِل انقطاٍع 
؛ احتفاٌل  يف الَتّياِر الَكهربائيِّ

دأَبت عليِه احُلكوَمُة منذ 
َعام 2010، كَتأكيٍد على ُبلوِغ 

اخلدَمِة ُمنتهاها!
    أّما الَياَبان، َفقد َسبقت 

أمَلاِنيا إلى االحِتَفال ِبُعقوٍد؛  
كَرى الـ 60 لَعدِم  إذ أحَيْت الذِّ

َتسجِيل انقَطاٍع يف الَتّياِر 
؛ أّي منُذ َوضعْت  الَكهربائيِّ

انيُة أوزاَرها  احَلرُب الَعامليُة الثَّ
والَياباُن َلم َتشَهد انِقطاًعا يف  

َتّيار الَكهرباِء سوى إذا هّبْت 
ِديدُة أو َضرَب  األعاِصيُر الشَّ
ْتُسوَناِمي سواِحَل األرَخبيِل!
موَذجاِن َكِفيالن       َهذاِن النَّ

ئُه   باِن ُصداًعا ال يهدِّ بأن ُيسبِّ
ل له  ٍن لكلِّ من ُتسوِّ أقوى ُمسكِّ
َنفُسه اخلوَض يف ِملفِّ انِقَطاع 

َتّيار الَكهرباِء يف اجَلزائِر. 
     يف امُلقاِبل، قد َنكوُن نحُن 
أكثَر ُشُعوِب الَعالِم احِتفااًل 
بَعودِة الَتّياِر الَكهرباِئّي بعَد 
َتسجيِل انقطاعاٍت قد تُدُم 

َدقاِئَق أو َساعاٍت وأحياَنا 
أّياًما؛ ما َيجعُل الّناَس 

َيِطيروَن َفرًحا وَيدفُع بعَض 
غاريِد  الّنسوِة إلى إطالِق الزَّ

وء«. ابِتهاًجا بَعودِة »الضَّ
   إنَّ َمرَض انِقطاِع الَتّياِر 
الَكهرباِئّي ُمزِمٌن، وقْد  

أحكَم َقبضَته على َمفاصِل 
َشركِة الَكهرباِء والَغاز، فال 
ركِة َعاجَلتُه  ُملتقّياُت الشَّ

نانِة الّتي  وال ِتلَك اخُلطِب الرَّ
ُيلقيَها الُوزراُء امُلتعاقُبوَن 

اقِة َوضعْت َله  على ِوزاَرة الطَّ
حًدا. هَذا امَلرُض )انِقطاُع 

( َينتِشُر يف  الَتّيار الَكهرباِئيِّ
اِر يف  َجسِد الِبالد انِتشَاَر النَّ

ماِل َيشتِكي  الَهِشيِم؛ فِفي الشَّ
رُة  الّناُس االنِقطاعاِت امُلتكرِّ

واخَلساِئَر الَفادَحة التي 
ُيخّلفَها ِغياُب تّياِر الَكهرباِء 
َساعاٍت. ويف اجَلنوِب، َتكاُد 

َتقتِصُر ُأمنيُة الّناِس - ُهناَك 
زّوِد بالَكهرباِء أياًما  - على التَّ
دوَن  انِقَطاٍع، ِسيما يف َفصِل 
رِق كما يف  يِف. يف الشَّ الصَّ

الَغرِب،امَلرُض ُمسَتشٍر. ليَس 
هذا َفحسب، فاألمُر ال َيتعّلُق 
وزيِع اجُلغرايِف لهَذا الّداِء  بالتَّ

أو َتقسيِمه بَعدٍل، َبل هَو – 
أيًضا - آِخٌذ يف االنِتَشاِر عبَر 
تاء َينقِطُع  الُفصوِل؛ َففي الشِّ

َتّياُر الَكهرَباِء َساعاٍت، ويف 
َمناِطق َيغيُب أّياًما بَلياِليها 

الِطواِل. َكما َيتَذبذُب 
مِويُن بالَكهرباِء َصيًفا  التَّ
بأّياِمه امَلديدِة. أّما الّناُس 

بيِع واخَلريِف َفليُسوا  يف الرَّ
بأحسِن َحاٍل، وإن كاَنْت ِشّدُة 

. آاَلِمهم ِفيهَما أخفَّ
    َمرُض انِقَطاِع َتّياِر الَكهرباء 
ٌر على ُخطورِة اآلَفِة الّتي  ُمؤشِّ

َتنَخر اخِلدمَة الُعموِمّية، 
وَتنهُك جسَد االقِتصاِد 
! أُيعَقُل أن ُيعّلَق  الَوطنيِّ

َنشاُط َمصنٍع َسنواٍت بَسبِب 
َعدِم َتزويِده بالَكهرباِء؟! 

ر الَقوُم يف ِعالج  وهل سُيفكِّ
هَذا الّداِء قبَل فواِت األواِن؟! 
ظِر  أقوُل هَذا،  وَلُكم َواِسُع النَّ

يف واِقع احَلاِل.

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

ترأس، أمس األحد، رئيس اجلمهورية 
الوزراء  ملجلس  اجتماًعا  تبون  املجيد  عبد 
خصص جدول أعماله لدراسة ملف البيئة 
وإجراءات تنظيمية ذات عالقة بقطاع املواد 

الصيدالنية وجائحة »كورونا.
دراسة  ذاته  االجتماع  أثناء  مت  كما 
العدالة  قطاع  يخصان  أمريتني  مشروعي 
وملف التبادل التجاري مع الدول اإلفريقية.
عّمـــار قـــردود

 احِتفــــــاٌل 
ِبَوجهيــــِن !

ِفيما َقضى 10 مرَضى ُمتأّثريَن بإصابِتهم 

 الَجزائر ُتحِصي 364 إصابًة 
جديدة بُكوروَنا يوَم أمٍس

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

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن 
تسجيل 364 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 44146 شخًصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 10 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 1501 حالة.

املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  تسجيل 261 حالة  عن  فورار  كشف  كما 
للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 30978 حالة.

رحمة عمار

يدالِنّيِة َحَظوا باهِتَمام بالٍغ َقضايا الِبيَئة وِقطاُع امَلواِد الصَّ

باُدل الّتجارّي مع الّدول اإلفريقّية َمجلُس الُوزراِء َيفتُح ملفَّ التَّ

لضماِن َتواُصِلهم مع امُلفِتشنَي على ُمستَوى كلِّ ُمديرّيٍة

ُمدراء التَّربية ُمطالبوَن بفتح حسابات إلكتُرونّية َخاصة
أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية الـ 50 املوزعني عبر التراب الوطني بفتح 
الرقمية للوزارة ، لتمكينهم من الدخول  حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر األرضية 

إليها، وإعالم املفتشني العاملني على مستوى كل مديرية.
حسابات  بفتح  تقضي  التربية  ملدراء  تعليماتها  التربية  وزارة  أمس،  أسدت، 
إليها،  الدخول  من  لتمكينهم  للوزارة ،  الرقمية  األرضية  بهم عبر  خاصة  إلكترونية 
على  للعمل  هذا  يأتي  حيث  مديرية،  كل  مستوى  على  العاملني  املفتشني  وإعالم 
النماذج التي سترسل لهم حتضيرا ملتابعة االمتحانات الرسمية اخلاصة بنهاية التعليم 
املتوسط والدخول املدرسي لهذه السنة، مشددة على ضرورة أخذ احليطة واحلذر أثناء 
الوطني  الديوان  بيانات  قاعدة  بربط  ذاتها  التعليمة  تقضي  كما  النقاط.  عملية حجز 
يترتب عنها  والتي  للرقمنة،  الوطنية  بيانات األرضية  بقاعدة  لالمتحانات واملسابقات 
احتساب معدالت القبول للتالميذ بالنسبة إلى امتحان نهاية التعليم املتوسط واستظهار 
النتائج النهائية للناجحني بالنسبة إلى تالميذ البكالوريا، مع متابعة استكمال ورصد 
التربوية ومفتشي  املؤسسات  املسؤولية ملديري  والتأكد من صحتها، محملة  العالمات 

التربية يف حال تسجيل أي خطأ يف رصد هذه العالمات.
أحمد بوكليوة

 سُتشّغُل نحو 300 يٍد َعاِملة 

ُمــوازر: ُمؤّسسـُة إنتـاج الَمصابيـح 
»فيالمب« سَتستأنف نشاطها قريبا 

أكد املدير العام للمؤسسة الوطنية 
 ، )ENIM( إلنتاج األجهزة الكهرومنزلية

موازر اجلياللي، أنه سيتم إعادة بعث 
نشاط مؤسسة إنتاج املصابيح »فيالمب« 

من جديد بداية سنة 2021. كشف، 
أمس، املدير العام للمؤسسة الوطنية إلنتاج 

األجهزة الكهرومنزلية )ENIM( ، موازر 
اجلياللي، يف تصريح أدلى به إلذاعة معسكر 

على هامش إشرافه علي افتتاح نقطة بيع 
جديدة باحملمدية، أنه سيتم تشغيل نحو 

300 يد عاملة مع عودة نشاط »فيالمب«، حيث مت االتفاق مع مستثمر جزائري خاص الستثمار مبلغ مالي 
يقدر بنحو ملياري دينار جزائري، لتحديث وسائل اإلنتاج، بشكل يسمح بصناعة مصابيح كهربائية حديثة 

 .)LED( بتقنية
أ .  ب

حِب ُمّددت َشهريِن  آجاُل السَّ

َصـــّب ُمستحّقــاِت منَحــِة التَّضاُمـن 
ابتــــداء مــن يــوم غــد

 ستشرع وزارة التضامن يف صب مستحقات منحة التضامن، التي تخص املنحة اجلزافية لشهر أوت، ابتداء 
من 1 سبتمبر 2020.

وأفادت الوزارة بأنه قد مت متديد اآلجال لسحب املستحقات إلى شهرين، وذلك ملراعاة الظروف الصحية التي 
متر بها البالد. كما يهدف قرار التمديد إلى تفادي االزدحام مبراكز البريد. وستسهل العملية من مخالصة املسنني 

وذوي االحتياجات اخلاصة.
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/

