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05
بجاية

إنشـــــاُء َخلّيـــــة 
لَتوجيـه الُمستثِمريـَن 
وحاملـّي الَمشاريـــَع

06
 الوادي

 األَساِتـذُة الُمتعاِقُدون 
ُيطالبـوَن بأُجورهــم 

الَعاِلقـــــــة
03
باتنة

استرجــاُع أزَيــــد 
ـة  مـن 5000 ِقطعـَ
َنقدّيـــة أثرّيـــة

02
قادتـــُه ِزيـــارٍة   ِخـــالَل 

ُتركيـــــــا إلــــى    

ُبوَقـادوم: ليَس  
لديَنـا تعليــق 
علـى ما َيحـدث 
اآلَن بَمالــــي
أّكد  وزيُر الّشؤون اخلارجية، 
صبري بوقادوم، أن األوضاع 

متوترة يف دولة مالي ، وأضاف  
أن اجلزائر ال متلك أي تعليق 

ملا يحدث اآلن مبالي،  يف 
انتظار ما سيحصل مستقبال 

يف هذا البلد اجلار.

ــوَن والنَّقابّيــــوَن ُمتخّوُفــــون! األطّبــــاء ُيطمئنـُ
أثار قرار رفع إعفاء احلوامل واألمهات من احلراسة يف االمتحانات الّرسمية ردود  فعل متضاربة، تراوحت بني مرّحب ومتخّوف،  خاصة لدى  النساء احلوامل كونهن تخّوفن 
من انعكاسات الوضع   على ِصّحتهن  يف حال التقطن الفيروس ومناعتهن   ضعيفة  نتيجة احلمل.  يف املقابل،    عّلق آخرون بأننا دخلنا مرحلة التعايش مع الفيروس التاجي 

على غرار معظم بلدان العالم ،  األمر الذي   يستدعي تنظيم الصفوف  وأخذ احليطة واحلذر.

َعودُة احَلواِمل إلى الَعمِل من َبّوابِة احِلراَسة02

 أكواٌخ حتَت َمحّطاِت َتوليِد الَكهرباِء وفوَق َشبكاِت الُبنى الّتحِتّية

إدارُة األزمات فـي الَجزائر بين أسلوب 
َتجاهل األزمِة.. وواقع تجاهل المعرفة!

لطامَلا كانِت األزماُت هاجًسا ُمقلقا 
للّدوِل، سواٌء ُصّنَفت أمنّيًة أو 

اقتصاِدّية أو ِصحّيًة، ولذلَك فإّن 
امُلجتمعات احَلديثَة تسعى دائًما 
إلى إيجاِد ُحلوٍل ملختلِف األزَمات 

التي تقُع ِفيها، باالعِتماد على 
امَلعرفة وامَلعلوماِت والَوعّي والَقراِر 

ليم. وُهنا، يتحّوُل الّتنظيُر  السَّ
الِفكرُي والبحوُث األكادميّيُة 
إلى خّزاٍن لتلك امَلعرفِة وليَس 

مجّرَد ترٍف فكرّي يشغُل يومياِت 
اجلامعات أو مراكز الُبحوث. 

د. حسينة بوشيــــــخ 	أقــــالم15

بُيوت الّصفيـــح..  بُيوت الّصفيـــح..  

09-08

قبـــوٌر لألحَياء!قبـــوٌر لألحَياء!
َتعيــُش حتـــَت  َعائلــة  ألــــُف 
َموقوتة بقسنطينة! قنابَل 

ُنصبْت   الَكهرباء  لَتوليد  َمحّطات   
العائالت بسكيكدة! ُرؤوس  فوَق 

الّتوِصيـــــالُت   
ِئّيـــــُة  ا لَعشو ا

الَواِدي  وَفيضاُن 
كاَن  السُّ دان  ُيهدِّ

بِجيَجـــــــــــل

َعائـالٌت حَتترُق   
وَتتّسمـــُم  ِشتـاء 
الُبليَدة! يف  صيفا 

!
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أخبار السياسة
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 محمـد رضوان بلعروسي
الوطني  الشعبي  باملجلس  النائب  ورحب   
لوالية بسكرة عن االحتاد من أجل النهضة والعدالة 
احلوامل  إعفاء  بقرار رفع  عمراوي  مسعود  والبناء، 
الرسمية،  االمتحانات  يف  احلراسة  من  واألمهات 
وتستدعي  مصيرية  عملية  تعتبر  األخيرة  هذه  كون 
جتنيد أكبر عدد ممكن من العمال ضروري من أجل 

إجناحها.
ناجت  اإلعفاء  رفع  أن  النائب  ذات  وأضاف 
امتثاال  صغيرة  ملجموعات  املمتحنني  تقسيم  عن 
االستثنائية  الظروف  ظل  يف  الوقائية  لإلجراءات 
بعد  إال  يتخذ  لم  القرار  أن  مؤكدا  نعيشها،  التي 
إحصائيات دقيقة بينت وجوب اتخاذه، مشيرا إلى 
أن مدراء املراكز سيأخذون وضعهن بعني االعتبار، 
يكن  لم  حال  يف  احلراسة  من  إعفائهن  وإمكانية 

هنالك نقص يف املركز.
بوزارة  التعليم  مدير  أعلن  متصل  سياق  يف 
التربية الوطنية، عن سعي وزارة التربية والتعليم وراء 
توفير النقل لألساتذة املكلفني بعملية حراسة وتأطير 

وعن  املتوسط،  التعليم  وشهادة  البكالوريا  امتحاني 
التكفل  أجل  من  التربية،  مديري  الوزارة  مراسلة 
عن  تأخرهم  لتفادي  وهذا  األساتذة،  بكل  احلسن 
مكلف  أستاذ  أي  تأخر  ويعتبر  اإلجراء،  مراكز 
باحلراسة بـ 10 دقائق، تغيبا عن العمل وجب عليه 

تعويض املعني بأستاذ احتياطي. 

برفع  األولى  الوزارة  عن  الصادر  البيان  وأفاد 
تدابير العطلة االستثنائية مدفوعة األجر الـممنوحة 
دون  أطفال  بتربية  يتكفلن  واللواتي  احلوامل  للنساء 
احلضانة  دور  فتح  وإعادة   ،)14( الرابعة عشرة  سن 
الصارم  التنفيذ  التأكيد على  والرعاية لألطفال، مع 

لبروتوكول صحي مكّيف.   

أحمد بوكليوة
صرح، أمس، وزير الشؤون اخلارجية، صبري 
بوقادوم، خالل ندوة صحفية عقدها بتركيا وجمعته 
قائال:  أوغلو،  جاويش  مولود  التركي،  بنظيره 
»ليس لدينا أي تعليق أو أي تقدير ملا يحدث اآلن 
غير  املالي  الشعب  حالة  أن  مضيفا  مالي«،  بدولة 
مشيرا  أكثر،  آمنا  يكون  أن  يستحق  وأنه  مستقرة 
وذلك  األمن،  قلة  من  يعاني  هناك  إلى أن اجلميع 

بسبب االنقالبات التي حصلت مؤخرا، كاشفا عن 
أزيد من 40 ألف من السكان يف املنطقة كلهم يقعون 
االنقالب  من  خوفا  وذلك  احلدودية،  املناطق  يف 
احلدودية  املناطق  يف  نوجد  قائال«نحن  احلاصل، 
ليبيا«،  دولة  إلى  باإلضافة  يهددنا  الهجرة  ومشكل 
مؤكدا أن هناك حاجة لالستثمار يف املنطقة، الفتا 
النظر إلى أنه على مالي أن تخصص شروطا أفضل 
مما تعيشه اآلن، قائال »نحن نتشاطر األفكار نفسها 

ودولة مالي مهمة جدا واستقرارها مهم بالنسبة إلينا 
لزيادة االتفاقيات«. 

جاويش  مولود  التركي  اخلارجية  وزير  وأكد 
أوغلو، من جهته، أن مالي دولة مهمة جدا وأمنها 
واستقرارها مهم ومن الضروري أن تعود بشكل أسرع 
إلى االستقرار السياسي، مضيفا - يف السياق ذاته 
تشابه  التي  األمور  اجلزائر عاشت بعض  أن  إلى   –

هذه األمور التي تعيشها تركيا.

 أّكد السكرتير مبكتب النزاعات باألمم املتحدة 
التي  الشكوى  بأن  احملمدي،  عصام  بجنيف، 
اجلزائريني  السياسيني  النشطاء  بعض  بها  تقدم 
ساعة   24 بعد  رفضها  مت  اجلزائرية  السلطات  ضد 
املندوبني  طرف  من  محتواها  ودراسة  إيداعها  من 

احلقوقيني باملكتب.
وقال السكرتير املصري، يف مداخلته عبر إذاعة 
مونتي كارلو الدولية أول أمس، إن الشكوى رفضت 
يتطابق  ال  الشكوى  »محتوى   : منها  أسباب  لعدة 

وبعض  باجلزائر،  اإلنسان  حقوق  منظمة  تقارير  مع 
املمضيني على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع 
سنوات،   10 ملدة  باجلزائر  مقيمني  غير  املمضيني 
ومقدمو العريضة هم مزدوجو اجلنسية ومنهم من ال 

ميلك اجلنسية اجلزائرية«.
املتحدة  األمم  »منظمة  أن  احملمدي  وأضاف 
ومنظمات حقوق اإلنسان تدرس امللفات والشكاوى 
بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيني من عدة 

دول مندوبني باملنظمة.

فروعها  تقارير  على  تعتمد  املنظمة  أن  كما 
بالدول وليس من األحزاب أو احلركات املعارضة ألن 
خالفهم مع نظامهم شأن داخلي«. وختم السكرتير 
تصريحه قائال: »إن رفض الشكوى يعكس تصنيف 
تكرس  التي  العربية  الدول  صدارة  ضمن  اجلزائر 

حرية التعبير وحماية حقوق اإلنسان«.
وأج

أحمد بوكليوة
حلصص  األولية  اإلحصائيات  أن  موضحا 
املراجعة واملذاكرة أثبتت أنه مت تهيئة وفتح 2400 
حصص  على  تلميذ  ألف   200 وإقبال  ثانوية 
أزيد من  البكالوريا، وجتنيد  لنيل شهادة  املراجعة 
متوسطة   5600 تهيئة  مت  إذ  أستاذ،  ألف   43
شهادة  لنيل  مرشح  ألف   56 من  أزيد  استقبلت 

التعليم املتوسط.  
وأوليائهم  التالميذ  كافة  واجعوط  وطمأن 
تلك  ستكون  باالمتحانات  املعنية  الدروس  بأن 
التي متت متابعتها حضوريا خالل الفصلني األول 
 ،»-2020  2019« الدراسية  السنة  من  والثاني 
كل  الحترام  التربويني  الفاعلني  جميع  داعيا 
اإلجراءات الوقائية املنصوص عليها يف البروتوكول 
تولي  احلكومة  أن  إلى  إلى  النظر  الفتا  الصحي، 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لفئة  كبيرا  اهتماما 

متوفرة  واملادية  البشرية  الظروف  كل  أن  مؤكدا 
أعضاء  جميع  داعيا  املقبلني،  االمتحانني  خالل 
الكامل إلجناح  للتجنيد  واألولياء  التربوية  األسرة 
هذا املوعد، مبرزا أن مصاحله تقوم مبتابعة عملية 
وورقة  مخطط  إعداد  مت  حيث  يوميا،  املراجعة 
لهذا  نصبت  مركزية  خلية  طرف  من  متابعة 
الغرض يشرف عليها مفتشون وحتتوي على عدد 
التالميذ الذين حضروا للمراجعة وعدد األساتذة 
واألطباء ووسائل احلماية املوضوعة حتت تصرفهم.
واعتبر املتحدث إعادة فتح أبواب املؤسسات 
أشهر   5 ملدة  الدراسة  عن  انقطاع  بعد  التربوية 
بسبب تفشي فيروس كورونا سمح باالطالع على 
صحي  بروتوكول  واملتضمنة  الصحية  اإلجراءات 
أعدته وزارة التربية الوطنية وصادقت عليه اللجنة 

العلمية لوزارة الصحة.

الداخلية كمال بلجود، أن جميع  أكد وزير 
ملشاكل  احللول  إيجاد  بهدف  مكثفة  اجلهود 

السكان املتضررين جراء زلزال ميلة.
أمس،  بلجود،  كمال  الداخلية  وزير  دعا 
كل  ميلة،  والية  إلى  قادته  عمل  زيارة  أثناء 
القائمني على األشغال املتعلقة بإسكان املتضررين 
من الزلزال الذي ضرب ميلة إلى تكثيف اجلهود 
مت  ما  تقييم  هو  الزيارة  من  الهدف  »إن  قائال: 
من  للتمكن  املاضية،  يوما  الـ20  خالل  إجنازه 
مت  أنه  مضيفا  تامة«،  راحة  يف  املواطنني  وضع 
إجراء جلسة مغلقة مع ممثلي كل من حي اخلربة 
مشاكلهم،  يف  النظر  أجل  من  القدمي  ميلة  وحي 
موضحا أن الزلزال مهما كانت املدنية التي مسها 
فحتما سيخلف أضرارا بها، قائال »سنبقى معهم 

وندعمهم إلى غاية إخراجهم من األزمة« كاشفا 
الكراء،  أجل  من  إعانة  رفع 1761 طلب  عن 
و1149 طلب إعانة من أجل الترميم، و123 طلب 

حصول على سكن اجتماعي.
عمير،  محمد  ميلة،  والية  والي  وكشف 
الزلزال  من  بناية   1136 تضرر  عن  جهته،  من 
 1136 مبجموع  أسابيع،  قبل  الوالية  الذي ضرب 
عائلة   727 تضرر  إلى  باإلضافة  متضررة،  عائلة 
عائلة   1881 مجموعه  مبا  مستأجرا،  و18  فرعية، 
الزلزال، مثمنا جهود كل املساهمني  متضررة من 
يف القوافل التضامنية التي مت إرسالها على الوالية، 

من جمعيات وواليات وغيرها.
أحمد بوكليوة

املستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  اعتبر، 
يف  االستفتاء  أن  شريف  محمد  لالنتخابات، 

الدستور فرصة لتدعيم الوفاق الوطني.
الوطنية  السلطة  رئيس  أمس،  أكد، 
املستقلة لالنتخابات، محمد شريف، يف تصريحه 
يعد  الدستور  يف  االستفتاء  أن  الوطنية  لإلذاعة 
الوطني، وأن كل األطراف  الوفاق  لتدعيم  فرصة 
سياسية  وأحزاب  مدني  مجتمع  من  الفاعلني 
معلنا  املوعد،  هذا  إجناح  يف  للمساهمة  مدعوون 
تشاورية  اتصاالت  لربط  خاص  برنامج  تسطير 

أفراد  لتأطير  إياها  داعيا  السياسية،  األحزاب  مع 
املجتمع وتوعيتهم بأهمية هذا املوعد االنتخابي، 
املواطنني  لتحسيس  الفعلي  أن االنطالق  موضحا 
املرسوم  إصدار  مبجرد  قانوني  بشكل  سيكون 
اجلمهورية،  رئيس  طرف  من  االستدعائي 
أهمية  على  املتحدث  وشدد  تبون.  املجيد  عبد 
البروتوكول الصحي الذي مت تقدميه للجنة العلمية 
جهة  من  للمواطنني  حماية  الصحة  وزارة  لدى 

واملؤطرين من جهة أخرى.
أحمد بوكليوة

مت، أمس،  تنصيب اللواء مـحمد عمر رسميا قائدا جديدا ملدرسة القيادة واألركان 
بتمنتفوست بالناحية العسكرية األولى خلفا للواء عبد الرحمن بن الصغير.

العملية متت حتت إشراف اللواء عمار أعثامنية قائد القوات البرية، حيث قام 
بتفتيش املربعات املصطفة بساحة العلم، ثم   سّلم راية املدرسة إلى القائد اجلديد، 

ليقوم بعدها بعقد لقاء توجيهي مع إطاراتها، وختم املراسم باملصادقة على محضر 
التنصيب والتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة.

محمـد رضوان بلعروسي

أنهى الرئيس عبد املجيد تبون مهام املدير العام للديوان الوطني 
للحج والعمرة يوسف عزوزة.

وجاء يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية أن رئيس اجلمهورية 

وّقع مرسوما رئاسيا، يوم 15 أوت 2020، يتضمن إنهاء مهام يوسف 
عزوزة من على رأس الديوان الوطني للحج والعمرة.

ق.و

َعودُة احَلواِمل إلى الَعمِل من َبّوابِة احِلراَسة

األِطّبـــاء ُيطمِئنــُوَن 
ُفــون! والنَّقاِبيــّوَن ُمتخــوِّ

ون  م بها ُنشطاٌء ِسياسيُّ تقدَّ
لطاِت الَجزائرّيِة َمكتب النِّزاَعاِت باألَمِم الُمّتِحدة َيرفُض َشكوى ُرِفعت ضد السُّ

يــواِن الَوطنـيِّ للَحــجِّ والُعمـــرِة تّبـــون ُينهــي مهــاَم ُمديـــِر الدِّ

ِخالَل ِزيارٍة قادتُه إلى ُتركيا

ادوم: لــيَس َلـديَنا  َتعليـٌق  ُبوقـَ
علــى ما َيحــدُث اآلَن بَمـــالي

أثار قرار رفع إعفاء احلوامل واألمهات من احلراسة يف االمتحانات الّرسمية ردود فعل متضاربة، 
تراوحت بني مرّحب ومتخّوف، خاصة لدى النساء احلوامل كونهن تخّوفن من انعكاسات الوضع  

على ِصّحتهن يف حال التقطن الفيروس ومناعتهن  ضعيفة نتيجة احلمل. يف املقابل،  عّلق 
آخرون بأننا دخلنا مرحلة التعايش مع الفيروس التاجي على غرار معظم بلدان العالم،  األمر 

الذي  يستدعي تنظيم الصفوف وأخذ احليطة واحلذر.

أّكد وزيُر الّشؤون اخلارجية، صبري بوقادوم، أن األوضاع متوترة 
يف دولة مالي،  وأضاف أن اجلزائر ال متلك أي تعليق ملا يحدث اآلن 

مبالي، يف انتظار ما سيحصل مستقبال يف هذا البلد اجلار.

 َتهيئُة 8 آالِف ُمؤّسسٍة َتربوّيٍة للُمذاكرِة 
ـروُف الَبشرّيـُة والَمادّيـُة  واجعـوط: الظُّ
ُمتوِفــرٌة إلجـراِء االمِتَحانيـــِن الُمقِبليــن

 َتنِصيــُب القائــِد الَجديــِد لَمــدرسِة 
الِقيــاَدة واألركــاِن بَتمنتُفــوســت

كشف وزير التربية محمد واجعوط، خالل زيارة 
تفقدية قادته إلى مدرسة األطفال املعوقني سمعيا 

بالرويبة بوالية اجلزائر العاصمة، عن استفادة 200 
ألف مترشح لالمتحان لشهادة البكالوريا و56 ألف 

مترشح المتحان شهادة التعليم املتوسط على املستوى 
الوطني من حصص املراجعة واملذاكرة، 

َتسجيُل 123 طلَب َسكٍن اجتَماعيٍّ
ريَن مــن  بلجـــود: َسنـــدعُم الُمتَضـرِّ

ِزلــَزال ِميــلة إلى النِّهــــايِة! 

 أّكَد أن االستفتاَء مفتوٌح لكِلّ الَفاِعلني
شرفــــي: استفتـــاُء الّدستــوِر ُفرصـٌة 

لَتدعــيِم الِوَفــاق الَوطنــــيِّ



محمد رضوان
وتوجيه االستثمار نحو الصناعة الدوائية. وقال 
بلعمري عند نزوله ضيفا صباح أمس على اإلذاعة 
التطلع  إلى  حافز  مبثابة  األمر  هذا  »إن  الوطنية: 

لصناعة دوائية واعدة«.
قدوة  ظلت  صيدال  أن  إلى  بلعمبري  وأشار 
ما  رغم  الصيدالنية  الصناعة  مجال  يف  ورائدة 
تعرضت له من عراقيل من طرف لوبيات االستيراد 

لتحطيمها.
السياسية  اإلرادة  أن  املتحدث  كشف  كما 
جتعلهم  حقيقية  دوائية  صناعة  خلق  يف  للدولة 
يطمحون ويتطلعون إلى صناعة صيدالنية واعدة يف 
ظل املشاريع املبرمجة من طرف مجمع صيدال، مثل 
مشروع مخبر األنسولني الذي سيحد كثيرا من فاتورة 

االستيراد.
الوطنية  النقابة  رئيس  أعرب  مع هذا،  باملوازاة 

للصيادلة اخلواص عن دهشته من »تورط لوبيات دواء 
ومخابر يف االستيراد خللق حالة الفوضى والندرة يف 

سوق الدواء«.
وأرجع بلعمبري ندرة بعض األدوية يف السوق 
تلك  بتوريد  املكلفني  املستوردين  متابعة  غياب  إلى 
األدوية فضال عن االحتكار الذي متارسه مؤسسات 

بعينها لبعض األدوية.

03السنة 01 - العدد 275 -االربعاء  14 محرم  1442   هـ  - 02  سبتمبر  2020م
أخبار السياسة

اتهمهم بالّتسبب يف ندرة بعض األدوية

بلعمبري: صيـدال تعرضت لعراقيل 
كبيـرة من لوبيـات االستيــراد

استرجاع  من  بباتنة،  األمن  مصالح  متكنت 
من  كلغ   2.35 وحجز  أثرية  نقدية  قطعة   5020

الكيف املعالج يف عمليتني منفصلتني.
أنه  أمس،  األمنية،  للمصالح  بيان  أوضح 
من خالل عمليتني منفصلتني، قامت بهما فرقة 
البحث والتدخل، مت استرجاع 5020 قطعة نقدية 
أثرية و2.35 كلغ من الكيف املعالج، موضحني أن 
الفرقة تلقت معلومات تفيد بأن شخصني عمرهما 
37 و41 سنة ينحدران من مدينة خنشلة كانا على 

منت مركبة سياحية بصدد بيع قطع أثرية نقدية.
ليتم توقيف املشتبه فيهما  مبنطقة “بولفريس” 
ببلدية أوالد فاضل التابعة لدائرة تيمقاد، وبحوزتها 

احملجوزات ومبلغ مالي قدره 27.500 دج.
فرقة قمع اإلجرام يف عملية أخرى  وأوقفت 
بباتنة،   3 بوعقال  بحي  سنة   37 عمره  شخصا 
املعالج”،  “الكيف  من  كلغ   2.35 حجز  مع 
احلجم  من  سكاكني  و7  ساطورين  إلى  باإلضافة 
الكبير وسيف ومبلغ مالي قيمته 840 ألف دج من 

عائدات الترويج.
فيهم  املشتبه  تقدمي  أنه جرى  البيان  وأوضح 
أمام  التحقيق  إجراءات  استيفاء  بعد  الثالثة 

اجلهات القضائية بإقليم االختصاص.
ق.م

أن  بعد  مسارها  لتعكس  أمس،  النفط،  أسعار  ارتفعت 
األصول  على  املستثمرون  أقبل  إذ  اإلثنني  يوم  تكبدت خسائر 

مرتفعة املخاطر وعزفوا عن شراء الدوالر.
و ارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 47 سنتا أو ما يعادل 
العقود  للبرميل. وصعدت  دوالرا  إلى 45.75  املائة  واحدا يف 
ما  أو  األمريكي 43 سنتا  الوسيط  تكساس  اآلجلة خلام غرب 

يعادل واحدا باملائة إلى 43.04 دوالرا للبرميل.
 ، أمس  باملائة،  واحد  نحو  القياسيان  اخلامان  وانخفض 
بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط مع استمرار الطلب 

العاملي دون مستويات ما قبل جائحة »كوفيد19-«.
مقابل  باملائة  تعامالت 0.04  أحدث  الدوالر يف  وخسر 
سلة من العمالت بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ ماي 2018 

يف أعقاب حتول يف سياسة مجلس االحتياط االحتادي )البنك 
املركزي األمريكي( بشأن التضخم أُعلن األسبوع املاضي.

و يؤدي انخفاض الدوالر إلى إضفاء املزيد من اجلاذبية 
على النفط وبقية السلع األولية املسعرة بالعملة 

األمريكية للمشترين العامليني.
اإلذاعة الوطنية

املعلوماتية  اجلرمية  مكافحة  فرقة  متكنت      
والية  ألمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
أحد  من  ينحدر  بثالثيني  اإلطاحة  من  بومرداس 
ويستغل  تاجر  أنه  ادعى  اجلزائري  الشرق  واليات 

مواقع التواصل االجتماعي للنصب واالحتيال.
الضحية  قيام  عند  تعود  القضية  حيثيات 
التجارية  الصفحات  أحد  عبر  منزلي  أثاث  بشراء 
سلع  بعرض  تقوم  كانت  التي  الوهمية  اإلشهارية 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، بهدف استدراج 
مشروعة،  غير  بطرق  أموالهم  وسلبهم  الضحايا 
على  عليه  املتفق  املبلغ  بدفع  الضحية  قام  حيث 

باقتناء  يقوم  الدفع  من  االنتهاء  وبعد  شطرين 
السلعة املطلوبة.

 ليكتشف أنه راح ضحية نصب واحتيال من 
طرف التاجر الوهمي، ليتقدم الضحية إلى الفرقة 
الفور باشرت  ذاتها لتقييد شكوى رسمية، وعلى 
التأكد على  الضبطية القضائية حترياتها، حيث مت 
احلساب  ذلك  خالل  من  شباكها  تنصب  عملية 
اإللكتروني اخلاص باملشتبه به ، ليتم إجناز ملف 

قضائي أرسل إلى اجلهات القضائية املختصة. 
سميرة مزاري  

رحمة عمار
سابق  دون  إضراب  يف  دخوله  مؤكدا   
الوزارة يف  تأخر  التاريخ يف حال  إشعار بعد هذا 

االستجابة للمطالب املرفوعة. 
أعلن االحتاد الوطني للناقلني، أمس، عن 
سبتمبر،   20 غاية  إلى  اليوم  إضراب  تأجيله 
جاءت  اخلطوة  أن  االحتاد  بيان  أوضح  حيث 
أنه  موضحني  الوالئية،  املكاتب  أغلبية  مبوافقة 
املقرر وامتحان  بالنظر إلى تزامن اإلضراب  جاء 

شهادة التعليم املتوسط يوم 07 سبتمبر 2020، 
وامتحان شهادة البكالوريا يف 13 سبتمبر 2020 
اجلمهورية  رئيس  أجراها  التي  اجلزئية  واحلركة 
والوالة  الوالة  أوت 2020 يف سلك   31 بتاريخ 
النقل  وزير  استجابة  إلى  نظرا  وكذا  املنتدبني 

ملطالب االحتاد بخصوص مقابلة ممثليه. 
انتهاء  وبعد  االحتاد  أن  إلى  البيان  وأشار 
املهلة احملددة لتعليق اإلضراب سيدخل مباشرة 

يف إضراب وطني دون إشعار مسبق. 

نّظم أساتذة االبتدائي املكونني، أمس الثالثاء، 
وقفة احتجاجية  أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية 

بالرويسو.
يف رد  متّثلت  املطالب   من  جملة  احملتجون  رفع   
االعتبار لألستاذ املكون املنحدر من رتبة أستاذ مجاز 
، والذين مت إدماجهم يف رتبة أستاذ مكّون سنة 2012 

إجباريا وعدم السماح له باملشاركة - آنذاك إلى غاية 
لرتبة مدير الذي  الترقية  هذه الساعة - يف مسابقات 

يتساوى معه يف التصنيف.
ودعا الغاضبون وزارة التربية لإلسراع يف تعديل 
املكونني  األساتذة  بتأهيل  واملطالبة  اخلاص،  القانون 
األطوار  كل  يف  التربوية  املؤسسات  بإدارة  املكلفني 

التي يفوق مدة التكليف بها خمس سنوات، واعتماد 
أعلى،  رتب  إلى  املكون  لألستاذ  الترقية  يف  التأهيل 
االبتدائي  يف  للمكون  أخرى  رتبة  استحداث  وكذا 

حتاكي مستشار تربوي يقوم بالتكوين فقط.

محمد رضوان

الشاليهات  قاطني  أحد  أمس،  أول  هدد، 
نفسه،  بحرق  بومرداس  شرقي  دلس  ببلدية 
احتجاجا منه عقب استبعاده من عملية الترحيل 

األخيرة.
محلية،  مصادر  حسب  األمر،  ويتعلق 
الصعود  على  أقدم  الذي  م«،  »محمد.  بـالشاب 
إلى أعلى مقر دائرة دلس رفقة ابنه، مهددا بحرق 
نفسه يف حال عدم استجابة رئيس الدائرة ملطلبه.

الدائرة  مقر  شهد  فقد  مصادرنا،  ووفق 
الذين  احمللية،  والسلطات  للمواطنني  كبيرا  جتمعا 
أعلى  من  بالنزول  املعني  إقناع  أجل  من  قدموا 

الذي  األمر  وهو  نفسه،  حرق  عن  والعدول  املقر 
ووعده  الدائرة،  رئيس  بعد حضور  إال  يتحقق  لم 

بالنظر يف انشغاله.
من جهة أخرى، أعرب رواد مواقع التواصل 
محمد  الشاب  مع  تضامنهم  عن  االجتماعي 
جانب  إلى  السكن،  يف  أحقيته  على  والتأكيد 
مت  الذين  دلس،  شاليهات  قاطني  من  العديد 
والتي  األخيرة،  الترحيل  عملية  من  إقصاؤهم 
عائلة   500 نحو  املاضي،  األسبوع  مست، 

بالبلدية.
سميرة مزاري

حتصي والية تبسة، يف إطار التحضيرات اجلارية 
والتعليم  البكالوريا  شهادتي  امتحانات  سير  ملتابعة 
املقرر  الدراسي )2019-2020(،  املتوسط، للموسم 
 29293 مجموعه  ما  احلالي،  الشهر  خالل  إجراؤها 
على  وسيوزعون  محبوسا،   295 منهم  مترشحا 
الوقاية  شروط  كافة  مراعاة  مع  امتحان،  مراكز   106

والسالمة من انتشار فيروس كورونا »كوفيد19-«.
االمتحانني  هذين  يف  املترشحون  سيمتحن  و 
خالف  على  استثنائية  جد  ظروف  يف  املصيريني 
القاتل،  الفيروس  السنوات املاضية، نظرا إلى تفشي 
هذه  إجراء  على  التربية  قطاع  أجبر  الذي  األمر 
والوقائية من  القواعد االحترازية  االمتحانات يف ظل 

أجل سالمة التالميذ.
اإلعالم  بخلية  املكلف  عنه  كشف  ما  وحسب 
نحو  فسُيجري  التربية،  مبديرية  العامة  والعالقات 
على  الثانوي  التعليم  شهادة  امتحان  تلميذا   15216
فيما  إشراف 5096 مؤطرا،  مركزا حتت  مستوى 52 
المتحان  مترشحا   14077 املصالح  ذاتها  أحصت 
مركز   54 مستوى  على   ، املتوسط  التعليم  شهادة 

اختبار، حيث سيؤطرهم يف ذلك 4796 مؤطرا.
بوالية  التربية  مديرية  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
بإجراء  املتعلقة  الترتيبات  جميع  ضبطت  قد  تبسة 
هذه الدورة يف أحسن الظروف على غرار ضبط قائمة 
رؤساء املراكز واألساتذة واحلراس. وكذا ضبط أعضاء 

ذات  أن  مؤكدا  املادي،  اإلعداد  وتوفير  األمانات 
املصالح التزمت بتوفير 50 ألف كمامة فيما تعهدت 
 150 من  أكثر  بتوفير  األخرى  املديريات  من  العديد 

ألف كمامة قبل انطالق االمتحانات.
التالميذ  منصر  املجيد  عبد  التربية  مدير  ودعا 
ونبذ  بالنفس  والثقة  بالهدوء  التحلي  إلى  واألولياء، 
مبدأ  مع  تتعارض  التي  والسلوكات  االنحرافات  كل 
بذل اجلهد والعمل اجلاد الذي يعتبر الضامن الوحيد 

للنجاح واالستحقاق. 
 فيروز رحال

أّيد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة اخلواص مسعود بلعمبري التوصيات والقرارات التي 
اتخذها رئيس اجلمهورية خالل اجتماع مجلس الوزراء األخير، القاضية برفع القدرة 

اإلنتاجية ملجمع صيدال للصناعة الصيدالنية 

توعدوا باإلضراب دون إشعار بعد انتهاء املهلة

الناقــــلون يؤجلــون إضـــراب اليـــوم 
إلـــى 20 سبتمبـــر الجــــاري

قالوا إنهم يطالبون برد االعتبار
أساتــذة االبتــدائي المكـــونون يحتجــون أمــام ملحقة الرويـسو  

حتسبا المتحاني البكالوريا والبيام
تــوزيع نحــو 29 ألــف متــرشح علـى 106 مراكــز بتبـــسة

بومرداس
مقصى من السكن يهدد بحرق نفسه في دلس

باتنة
استـــرجـــاع أزيـــد مــن 5000
 قطعـــة نقـــدية أثــــــرية

بعد خسائر االثنني
أسعـــار البــــرنت ترتــــفع وتقـــارب 46 دوالرا

بومرداس
اإلطــاحة بتـــاجر وهمــي ينشــــط 
عبــر مواقــع التواصــــل االجتماعــــي

قّرر االحتاد الوطني للناقلني، أمس، تأجيل اإلضراب الذي 
كان مقررا تنظيمه اليوم  إلى تاريخ 20 سبتمبر اجلاري،
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انطالقا من ميناء جنجنانطالقا من ميناء جنجن

وفـد وزاري يشـرف علـى انطالق وفـد وزاري يشـرف علـى انطالق 
باخـرة مساعــدات إلى لبنــانباخـرة مساعــدات إلى لبنــان

إطار عملية تضامنية مع  تندرج يف  الزيارة  هذه 
الشعب اللبناني الشقيق، إثر االنفجار الذي هز مرفأ 
بيروت مؤخرا، حيث أشرف خاللها من ميناء جن 
التضامن واألسرة  الصناعة ووزيرة  جن كلٌّ من وزير 
وقضايا املرأة والسفير اللبناني والوفد املرافق لهم على 
محملة  لبنان  دولة  إلى  موجهة  باخرة  إبحار  عملية 
واجلبس  اإلسمنت  مادتي  يف  واملتمثلة  البناء،  مبواد 
إسمنت،  طن   6000( طن   7000 حمولتها  تبلغ 
يف  الشقيق  للبلد  ودعم  كإعانة  جبس(  طن   1000

إعادة إعمار ما دمره هذا االنفجار.
باملناسبة،  ألقاها  كلمٍة  ويف  الصناعة،  وزير 
بناء  جاءت  إمنا  التضامنية  العملية  هذه  بأن  صرح 
إطار  يف  املسداة  اجلمهورية  رئيس  تعليمات  على 
وزيرة  وأكدت  هذا،  الشقيقة.  لبنان  دولة  مساندة 
التضامن واألسرة وقضايا املرأة، من جهتها، أن هذه 
التي  اجلزائرية  للمساعدات  استكماال  تأتي  العملية 
أرسلت إلى هذا البلد، مساعدات ستبقى متواصلة 

وستشمل موادا مختلفة ترسل إلى لبنان مبساهمة القطاعني العام واخلاص.
 هذا، وقد أعرب السفير اللبناني باجلزائر عن امتنانه وشكره - باسمه وباسم الشعب اللبناني - للجزائر حكومة وشعبا لقاء تضامنها مع بالده يف هذه احملنة األليمة، 

مؤكدا أن هذه الوقفة التضامنية تعتبر داللة عن صالبة وعمق ومتانة العالقة بني البلدين الشقيقني.
 ق.م

التابعة  ملبو  سكان  أمس،  صبيحة  أقدم، 
الطريق  لدائرة سوق اإلثنني بوالية بجاية على غلق 
الوطني رقم 43 الرابط بني واليتي جيجل وبجاية، 
بها  انتهت  مسكنا   60 توزيع  تأخر  على  احتجاجا 
تذمرا  خلق  الذي  األمر  وهو   ،2017 سنة  األشغال 
عنها  اإلفراج  ينتظرون  الذين  السكان  لدى  كبيرا 
منذ 2017. وقد أدت هذه احلركة االحتجاجية إلى 
على  سلبا  أثر  ما  احملور،  هذا  على  املرور  حركة  شل 
املسافرين وسائقي السيارات والعربات خاصة النفعية 

املستعملة يف نقل البضائع. 
اآلونة  بجاية، يف  أن والية  إلى  وجتدر اإلشارة 
يتعلق  ما  منها  احتجاجات  موجة  تشهد  األخيرة، 
 )GS3( بالعمال  الشروب،  باملاء  بالسكن، 
مبنطقة أوزرايف باإلضافة إلى االحتجاجات املتعلقة 

بوضعية الطرقات واملسالك الفالحية.
تشكل  أضحت  االحتجاجات  هذه  أن  يذكر 
بالوالية، من خالل  احمللي  للمشهد  اليومي  الديكور 
مقرات  وغلق  األساسية  واحملاور  الطرقات  غلق 

التنمية  مسيرة  يعيق  الذي  األمر  وهو  البلديات، 
احمللية التي تعطلت منذ شهر جانفي املاضي نتيجة 
جائحة كورونا، كما أن هذه الوضعية قد أثرت سلبا 
املواطن  السكان وبشكل مباشر، وهو ما جعل  على 
يتساءل عن الوضعية الكارثية التي تعاني منها والية 
يف  واملجاورة  األخرى  الواليات  خالف  على  بجاية 

ظل وجود قنوات احلوار والتشاور مع اإلدارة احمللية. 
 كرمي ت. 

كشف الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف 
األول  أمس  ضيافات،  نسيم  املصغرة  باملؤسسات 
إحداث  عن  الوادي،  والية  إلى  قادته  زيارة  خالل 
تغيرات جذرية وعميقة يف اآلليات التي تعمل وفقها 
الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب »أونساج »، 

تشمل كل األصعدة. 
سؤال  عن  رده  معرض  يف  ضيفات  وأضاف 
سلطة  حتت  تقع  التي  الوكالة  أن  الوطن«  »أخبار 
على  تغييرات  ستحدث  الوزارية  مصاحله  إشراف 
أكثر  إلى  نسبتها  تصل  »أونساج«  عمل  منهجية 
من  املشاريع  متويل  من حيث  سواء  باملائة،   90 من 
إلى  إضافة  اإلسالمي،  بالتمويل  السماح  خالل 
املصغرة  املؤسسات  يتم جتميع  مناطق صناعية  خلق 
الشباب،  الوطنية لدعم وتشغيل  الوكالة  املمولة من 

وفقا  تشكيلها  سيعاد  أنه  املنتدب  الوزير  أكد  التي 
ملقاربة اقتصادية مائة باملائة، بحيث لن تكون خاصة 
أنه ووفقا لذلك سوف لن يتم  بالطالبني فقط، كما 
احلديث عن املؤسسة املصغرة التي يتم إنشاؤها وفقا 
لذلك، وليس كما كان ينظر إليها على أنها وحدات 
اقتصادية ذات طابع شخصي - على حد قول الوزير 
اجلديد  النمط  عن  املتحدث  وكشف  املنتدب. 
إنه  قائال  »أونساج«،  مؤسسات  تسيير  يف  املعتمد 
لكل  واملرافقة  والتكوين  التأهيل  على  يعتمد  سوف 
املرجوة  االقتصادية  الطفرة  حتقيق  أجل  من  املشاريع 
من وراء إنشاء هذه املؤسسات، ألن غياب احملددات 
الثالثة - حسب الوزير املنتدب للمؤسسات املصغرة 
إلى  أّدت  التي  الكارثية  النتائج  إلى  أدى  ما  هو   -
إشهار العديد من أصحاب مشاريع الوكالة إفالسهم، 

وبالتالي عدم تسديد القروض املترتبة عليهم للبنوك. 
ويف موضوع آخر، أوضح ضيافات أن االتفاقية 
التي أمضاها مع وزارة املوارد املائية بحر هذا األسبوع 
املصغرة،  املؤسسات  أداء  يف  نوعية  قفزة  ستحقق 
من  خبرة  وكسب  أرباح  حتقيق  لها  ستتيح  كونها 
إلى  حتتاج  القطاعات  كل  أن  وأضاف  أخرى.  جهة 
املؤسسات املصغرة للمناولة معها، ومنها قطاع الري 
من  فيه،  العاملة  املؤسسات  مختلف  وجدت  الذي 
نفسها  وغيرهما،  السقي  وديوان  للمياه  اجلزائرية 
التي  التقنية  األعمال  ببعض  القيام  عن  عاجزة 
على  قدرتها  مصغرة  مؤسسة   300 من  أكثر  أعلنت 

القيام بها. 
رشيد شويخ

أوقت فرقة البحث والتدخل باملصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية بأمن والية سطيف شابا يبلغ من 
العمر 34 سنة، يقطن ببلدية العلمة الواقعة شرقي 

الوالية، بحوزته مسدس آلي وخراطيش.
وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى 
والية سطيف،  بأمن  والتدخل  البحث  عناصر فرقة 
عمليات  يف  شخص  بضلوع  تفيد  كانت  والتي 
سطيف،  والية  بإقليم  الصيد  أسلحة  ذخيرة  بيع 

وبالضبط على مستوى مدينة العلمة. وبعد التحري 
أبحاث  إطالق  خالل  من  املعلومات  تلك  بشأن 
ومكان  به  املشتبه  هوية  حتديد  من  مكنت  معمقة 
الشاب  توقيف  مت  هويته،  حتديد  وبعد  نشاطه، 
مبخزن  مزود  آلي  مسدس  بحوزته  متلبسا وحجز 
 1500 ملم(،   6.35( عيار  رصاصة   13 يحوي 
تهريب، 96  محل  ملم(   16( عيار  صيد  خرطوشة 
باخلراطيش، 02  بالستيكية خاصة  حشو  قطعة 

قذف من  كرية  )الساشم(، 150  اخلردق  من  كلغ 
البارود،  نوع »شوفروتني«، 270 كبسولة،1 كلغ من 
فارغا،  ظرفا  باحلشو، 124  فلني خاصة  قطعة   190
يف  تستعمل  مختلفة  وأدوات  ماكينات  جانب  إلى 
تصنيع خراطيش الصيد. وبعد إجناز ملف قضائي، 
مت إيداع املوقوف رهن احلبس املؤقت بأمر من وكيل 

اجلمهورية لدى محكمة العلمة.
آسيا.ع

وجاء يف نص بيان رئاسة اجلمهورية مايلي: 
»طبقا للمادة 92 من الدستور، أجرى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
حركة جزئية يف سلك الوالة والوالة املنتدبني، شملت السيدات والسادة الوالة 

اآلتية أسماؤهم :
أواًل: إنهاء مهام الوالة:

 من الّسيــدات والّســادة الـــــوالة: ُتنــــهى مهــام كــلٌّ
-1 أحمد مباركي، بصفته واليا علـــــى بشار
-2 محمد بن عمر، بصفته واليا على اجللفة
-3 عيسى عروة، بصفته واليا على سكيكدة

-4 عبد السميع سعيدون، بصفته واليا على مستغامن
-5 الشيخ لعرجة، بصفته واليا على املسيلة 

-6 محفوظ زكريفة، بصفته واليا على تيسمسيلت 
-7 عمر احلاج موسى، بصفته واليا على تيبازة 
-8 نصيرة رمضان، بصفتها واليا على غليزان 

ثانًيا: الّتعيني يف سلك الوالة:
ُيعنَي كٌل من الّسيدات والّسادة:

-1 خلضر سداس، واليا على الشلف 
-2 محمد بلكاتب واليا على بشار 

-3 مصطفى قريش واليا على متنراست 
-4 محمد البركة دحاج واليا على تبسة 

-5 دومي جياللي واليا على اجللفة 
-6 كمال عبلة واليا على سطيف 

-7 عبد القادر بن سعيد واليا على سكيكدة 
-8 كربوش كمال الدين واليا على قاملة 

-9 جهيد موس واليا على املدية 
-10 عيسى بوحلية واليا على مستغامن 

-11 عبد القادر جالوي واليا على املسيلة 
-12 مسعود جاري، واليا على وهران 

-13 عباس بداوي، واليا على تيسمسيلت 
-14 عبد القادر راقع، واليا على الوادي

-15 لبيبة ويناز، والية على تيبازة 
-16 امحمد مومن، واليا على عني تيموشنت 

-17 عطا اهلل موالتي، واليا على غليزان
ثالًثا: إنهاء مهام والة منتدبني:

مّت إنهاء مهام الّسيدات والّسادة الوالة املنتدبني:
-1 مبروك عون، بصفته واليا منتدبا على تيميمون بوالية أدرار 

-2 سمير نفلة، بصفته واليا منتدبا على الدار البيضاء بوالية اجلزائر 
-3 جمال قاسمية، بصفته واليا منتدبا على الشراقة بوالية اجلزائر 

-4 بن اعمر كياس، بصفته واليا منتدبا على بئر مراد رايس بوالية اجلزائر 
-5 فريدة عمراني، بصفتها والية منتدبة على بوزريعة بوالية اجلزائر 
-6 أحمد بودوح، بصفته واليا منتدبا على الرويبة بوالية اجلزائر 

 رابًعا: تعيني والة منتدبني:
مّت تعيني الّسيدات والّسادة اآلتية أسماؤهم والًة منتدبني:
-1 ناصر سبع، واليا منتدبا على تيميمون بوالية أدرار 

-2 عز الدين حمادي، واليا منتدبا على برج باجي مختار بوالية أدرار 
-3 بوبكر لنصاري، واليا منتدبا على أوالد جالل بوالية بسكرة 

-4 عبد الرحمان دحيمي، واليا منتدبا على بني عباس بوالية بشار 
-5 ساعد شنوف، واليا منتدبا على إن صالح بوالية متنراست 
-6 ابراهيم غميرد، واليا منتدبا على إن قزام بوالية متنراست 

-7 محمد السعيد بن قامو، واليا منتدبا على الدرارية بوالية اجلزائر 
-8 عبد املالك بوتسطة، واليا منتدبا على الدار البيضاء بوالية اجلزائر 

-9 عمار علي بن ساعد، واليا منتدبا على الشراقة بوالية اجلزائر؛
-10 حورية مداحي، والية منتدبة على سيدي عبد اهلل بوالية اجلزائر 
-11 يوسف بشالوي، واليا منتدبا على بئر مراد رايس بوالية اجلزائر 

-12 جمال الدين حصحاص، واليا منتدبا على بوزريعة بوالية اجلزائر 
-13 نسيب جنية، والية منتدبة على زرالدة بوالية اجلزائر 
-14 أحمد زروقي، واليا منتدبا على رويبة بوالية اجلزائر 

عمار قردود

أنهى مهام 8 واّلة

تبــون يجــري حـــركة 
جزئـية فـي سـلك الُوالة 

حّل بوالية جيجل وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم رفقة كوثر كريكو وزيرة التضامن والُوالة المنـتدبين
واألسرة وقضايا املرأة والسفير اللبناني باجلزائر محمد محمود حسن يف زيارة عمل قادتهم 

إلى الوالية. كان يف استقبال الوفد عز الدين بوطارة األمني العام للوالية ممثال للوالي مرفوقا 
بالسلطات املدنية والعسكرية.

أجرى رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أول أمس، حركة 
جزئية يف سلك الوالة، مت مبقتضاها إنهاء مهام 8 والة و6 والة 

منتدبني فيما مت تعيني 17 واليا جديدا و14 واليا منتدبا، 
حسبما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.

بجاية
سكــان »ملبـو« يغلقـون الطريـق الوطنـي رقــم 43

الوزير املنتدب لدى الوزير األّول مكلف باملؤسسات املصغرة نسيم ضيافات

سنحدث تغييرا في آليات عمل »أونساج « نسبته 90 % !

سطيف
األمن يحجز مسدسا آليا األمن يحجز مسدسا آليا وو1313 رصاصة  رصاصة وو15001500 خرطوشة خرطوشة



فيروز رحال 
العزلة  يشتكي سكان هذه املشاتي من حصار 
يرفع  ما  الكرمي  العيش  أساسيات  أهم  من  واحلرمان 
من وتيرة النزوح نحو املناطق احلضرية والتخلي عن 
الفالحة ونشاط تربية املواشي ، ناهيك عن الطرق 
الريفية  املناطق  وهذه  العوينات  بلدية  بني  الرابطة 
بالرغم من عديد الشكاوى  التهيئة  والتي لم تعرف 
الريفية  املسالك  احمللية، حيث حتوي هذه  للسلطات 
تتوقف  التي  األمطار  ومجاري  األودية  من  العديد 
تعلق  ما  خاصة  األمطار  تساقط  مع  احلركة  فيها 
بتوفير قارورات الغاز عندما تنقطع حركة املواصالت 
يؤدي  أمر   ، يوما   15 من  ألكثر  األحيان  بعض  يف 
الدراسة  يف  حقهم  من  األطفال  حرمان  إلى  أيضا 
ظل  يف  عنها،  مسؤولني  ليسوا  ظروف  يف  والتعليم 
غياب مدرسة ريفية قريبة من مساكنهم ترفع عنهم 

عناء التنقل. 
وحسب ما صرح به أحد الفالحني من مشتة 
»دمة البرواق«، أنهم يعانون من غياب الكهرباء منذ 
فجر االستقالل بالرغم من أنها تبعد عليهم بحوالي 
طريق  عن  باملياه  تزودهم  إلى  باإلضافة   ، م   500
املسالك  الهتراء  نظرا  مرتفعة  جد  مببالغ  الصهاريج 
سعر  رفع  يف  سببا  املمونون  يستغلها  التي  الريفية 

الصهريج الواحد الذي يشرب منه اإلنسان واحليوان، 
خاصة وأن هذه املنطقة حتوي على أكثر من 15000 

شجرة زيتون مهددة بالهالك بسبب العطش.
و«  البطمة«  »فج  مشاتي  سكان  عزاء  يبقى 
دمة البرواق« و«مهرية« بالعوينات يف أخذ السلطات 

احمللية ملشاكلهم باجلدية خاصة ونحن على مشارف 
األطفال  عن  الغنب  رفع  خالل  من   ،  2021 سنة 
ومساعدة   ، دروسهم  ملراجعة  الكافية  باإلنارة 
ثالجات  يف  الغذائية  باملواد  لالحتفاظ  العائالت 

بالنظر إلى العزلة الكبيرة وصعوبة املسالك. 

بتنصيب  بجاية  والية  والي  السيد  قام 
وحاملي  املستثمرين  لفائدة  وتوجيه  إصغاء  جلنة 

املشاريع قصد مرافقتهم 
لهم من أجل  اإلدارية  وتسهيل اإلجراءات 
وتتشكل  بجاية  بوالية  احمللية  التنمية  عجلة  دفع 
على  قطاعات  عدة  يف  مسؤولني  من  اخللية  هذه 
 ، والبناء  التعمير   ، املناجم   ، الصناعة  غرار 
الصيد   ، واحلرف  السياحة   ، العقارية  احملافظة 
األمالك   ، الطاقة   ، املائية  املوارد   ، السكن   ،
وستتكفل  وغيرها  الفالحية  واملصالح  العمومية 

التي  العقبات  وتذليل  املستثمرين  بإنشغاالت 
حلول  عن  والبحث  مشاريعهم  سبيل  تعترض 
لها بصفة دائمة ومعقولة وقد وضعت هذه اخللية 
حتت تصرف املهتمني سجل خاص ، رقم هاتف 
اإلستفسارات  كل  عن  لإلجابة  امييل  وحساب 
قريبا  الوالية  مصالح  تقدم  أن  املنتظر  ومن  هذا 
رجال  ظل  التي  املبادرة  هذه  عن  أكثر  تفاصيل 

األعمال واملستثمرون يطالبون بتجسيدها
عبدالسالم قريشي

اقتحم مجموعة من امللثمني ليلة أمس 
منزل سيدة تقطن بقرية تاميلة ببلدية األمير 
والتعنيف  للضرب  تعرضت  وقد  القادر  عبد 
اللصوص  من طرف  الترهيب  مع  الشديدين 
أن  غير  واحللي  األموال  منحهم  أجل  من 
أنها ال متلكها وحلسن احلظ  الضحية أصرت 
بيتها  إلى  وسارعوا  لصراخها  اجليران  تفطن 
ليفر اللصوص ويتركوها يف حالة يرثى لها مما 
استدعى االتصال باحلماية املدينة التي نقلت 
الضحية إلى املستشفى فيما تنقلت املصالح 
التحقيقات  إلجراء  املكان  لعني  األمنية 

والتوصل إلى مرتكبي هذه اجلرمية.
سهام.ع

عبدالسالم قريشي
املقومات  من  الكثير  إلى  تفتقر  التي   
واخلدمات ومن األمثلة على ذلك إنعدام التهيئة 
وتزفيت  إسمنتية  وممرات  أرصفة  من  احلضرية 

للطرقات وحتى فضاءات اللعب فهي منعدمة 
املروج  إلى  يلجأون  الشباب  جعل  ما  وهو 
الكرة  للعب  املنطقة  بها  تشتهر  التي  اخلضراء 
يعاني  أخرى  ومن جهة  العدو  رياضة  ممارسة  أو 
التي  املياه  نقص  مشكلة  من  القرية  سكان 
حنفيات  إلى  األحيان  من  الكثير  يف  تصل  ال 
فصل  يف  خاصة  الظاهرة  وتستفحل  املواطنني 
إلى  ويدفعهم  املواطنني  يؤرق  ما  أن  غير  الصيف 
مناشدة السلطات احمللية والوالئية هوطوإلنتظارهم 
بعد  سيما  الطبيعي  الغاز  مبادة  سكناتهم  لربط 
أنبوب  مرور  قضية  عرفتها  التي  السعيدة  النهاية 
الغاز من أوقاس إلى سوق اإلثنني وحتديدا على 

مستوى منطقة تدلسني أين اعترض مواطن على 
ملدة  املشروع  استالم  تأخر  يف  تسبب  مما  مروره 
تفوق 10 سنوات يف الوقت الذي جند فيه الشباب 
يعاني األمرين نتيجة عدم توفر مناصب للشغل 
وحلسن احلظ أن موسم اإلصطياف يعطي جرعة 
أوكسجني لهؤالء الشباب الذين يقومون بنصب 
خيم وبناء أكواخ لبيع مختلف املواد واملشروبات 
قرب  املساحات  بعض  استغالل  أو  للسواح 
بتصريح  للسيارات  كمواقف  واتخاذها  الشاطئ 
من البلدية أو بدونه ويف سياق آخر أكد مجموعة 
جمعيات  قيام  عدم  إلتقيناهم  ممن  املواطنني  من 
األحياء بأداء مهمتها يف نقل إنشغاالت املواطنني 
ذات  مبحاباة  واتهموها  املعنية  السلطات  إلى 
املواطنني  مشاكل  إلى  اإللتفات  بينما  السلطات 

فهي آخر إهتماماتها

بجاية 
إنشــاء خلـــية لتـــــوجيه 

المستثمـرين وحامـلي المشاريــع 

 قسنطينة 
القبـض على سارق اللوازم الطبية بمستشفى ابن باديس

جيجل
ملثـــمون يقتحـــمون منـــزل 
سيــدة باألميـر عبـد القـــادر

بجاية
سكــان قريـــة لوطـــة 

يطالبــون بنصيبـهم في التنمــية
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عزلة وحرمان والسكان حتت اإلقامة اجلبرية 

مشــاتــي العــوينـات بتبــسة..
 وجــه للفـقـر وآخـر للمـعانــاة

أن  أكدوا  الذين  احلي  سكان  حفيظة  أثار  ما 
زيادة  آخر  هو مشكل  االنارة  من  حرمان حيهم 
عن مشكلة الشرارات الكهربائية يف احلنفيات، 
مطالبني بحل األزمة يف أقرب وقت قبل حدوث 

الكارثة. 

صفاء كوثر بوعريسة

سميرة مزاري 
تعرضت، مؤخرا، أرضية امللعب املتواجد بحي 
ما  قبل مجهولني،  إلى عملية حرق من  أوالد علي 
أثار سخط القاطنني، السيما وأن امللعب معشوشب 
باملنطقة،  الوحيد  الرياضي  املرفق  ويعتبر  اصطناعيا 
للعديد من شباب احلي وكذا  وبالتالي يعد متنفسا 

األحياء املجاورة.
تصريحهم  يف  املعنيون  ندد  السياق،  هذا  ويف 

غير  السلوكات  هذه  مبثل  الوطن«  لــ«أخبار 
املرافق  من  مرفقا  مرة  كل  يف  تطال  التي  احلضارية 
املعيشي  إلى حتسني اإلطار  بالدرجة األولى  املوجهة 
يشهده  الذي  الكبير  اإلقبال  إلى  وبالنظر  للمواطن، 
وحتى  الشباب  قبل  من  يومي،  بشكل  امللعب، 
األطفال الذين تستهويهم كرة القدم، باملقابل تسجل 
البلدية نقصا فادحا يف الهياكل الرياضية والترفيهية.
علي  أوالد  دعا سكان حي  أخرى،  من جهة 

الوصية،  للجهات  عاجل  تدخل  إلى  جنات  برأس 
يف  املتورطني  معاقبة  قصد  املوضوع  يف  حتقيق  وفتح 
حادثة حرق امللعب، التي تعد، على حد وصفهم، 
وأن  السيما  العامة،  املرافق  على  صريحا  تعديا 
مشروع امللعب جتسد بفضل مجهودات سكان احلي، 
املوجهة  الشكاوى  وعديد  املطالبة  من  وبعد سنوات 

إلى رئيس البلدية.

احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية   عاجلت 
على  االعتداء  قضية  قسنطينة  والية  بأمن  الثالث 
موظف أثناء تأدية املهام متبوع بسرقة لوازم عتاد طبي 
39 سنة.  العمر  من  يبلغ  قضايا  مسبوق  فيها  تورط 
بخصوص  تدخل  طلب  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
اقتحام شخص لقاعة العالج مبصلحة االستعجاالت 
اجته  أين  باديس  ابن  اجلامعي  باملستشفى  اجلراحية 

مباشرة إلى خزانة األدوية واملستلزمات الطبية محاوال 
االستيالء على ما بداخلها. أثناء محاولة منعه من 
باالعتداء  قام  القاعة  بذات  عاملني  ممرضني  قبل 
مباشرة من  توقيفه  ليتم   ، والسب  بالضرب  عليهما 
قبل قوات الشرطة وبعد إخضاعه للمالمسة اجلسدية 
القانونية عثر بحوزته على مقص طبي مخفي داخل 
باشرته  الذي  املفتوح  التحقيق  الداخلية.  مالبسه 

اقليم  الثالث  احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية 
األخير  هذا  ان  بني  الذكر  السالف  مع  االختصاص 
مسبوق قضائيا يف قضايا مماثلة وبعد االنتهاء من اجناز 
النيابة  أمام  تقدميه  مت  إجرائية جزائية يف حقه  ملف 

احمللية حيث صدر يف حقه أمر باإليداع. 
خديجة بن دالي

تعيش العشرات من العائالت يف مشاتي »فج البطمة« و« دمة البرواق« و«مهرية« التابعة 
إقليميا لبلدية العوينات بوالية تبسة حتت حصار طال أمده، حصار فرض على السكان 

العزلة واحلرمان من الكهرباء والعطش الذي يهدد اإلنسان واحليوان والنبات.

بومرداس
ملــعب »أوالد علـي« يتعـــرض للحـــــرق 

والســــكان يطالـــــبون بالتــــــحقيق
يطالب سكان حي أوالد علي الواقع ببلدية رأس جنات شرقي والية بومرداس اجلهات الوصية، بفتح 

حتقيق حول عملية التخريب التي طالت املرفق الرياضي الوحيد املتواجد بحيهم.

ال تقتصر املعاناة على سكان املناطق اجلبلية فحسب 
بل تتعداه إلى القرى الواقعة يف السهول والقريبة من الطرق 

الوطنية والوالئية وهو ما ينطبق متاما على قرية لوطة 
الواقعة بني سوق اإلثنني وأوقاس شرق بجاية
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لّوحوا بتنظيم وقفة احتجاجية ما لم تتدخل السلطات عاجاللّوحوا بتنظيم وقفة احتجاجية ما لم تتدخل السلطات عاجال

األساتــذة المتعاقــــدون األساتــذة المتعاقــــدون 
بالــوادي يطالبــون بأجــورهم بالــوادي يطالبــون بأجــورهم 

رشيد شويخ 
واستغرب األساتذة املتعاقدون يف والية الوادي 
من  الثالثة  التعليمة  باألطوار  يشتغلون  والذين 
ابتدائي ومتوسط وثانوي، من أن تسوية مستحقاتهم 
وبطريقة  فقط،  منهم  نسبة  إال  تشمل  لم  املالية 
فيه  ينتظرون  كانوا  الذي  الوقت  يف  هذا  عشوائية، 
صب أجورهم كما وعدتهم مديرية التربية قبل نحو 

األسبوعني، معتقدين أن كل األساتذة املستخلفني 
يف  به  معمول  هو  ما  غرار  على  وضعيتهم  ستسوى 
مثل هذه احلاالت، ويف كل الواليات، لكن الوصاية 
حوالي  مستحقات  بصب  قام  الوادي  مستوى  على 
نصفهم يف حني بقيت وضعية النصف األخر منهم 
بدون أي تسوية، وعبر املتعاقدون عن إحباطهم جراء 
ما حصل لهم كون الغالبية العظمى كانت تدرس يف 

مناطق نائية وقرى بعيدة، يتطلب التنقل منها وإليها 
مصاريف كبيرة، دفعت بهم لالستدانة من أقاربهم 
فصل  خالل  اقترضوه  ما  يعيدوا  أن  على  ومعارفهم 
بالوادي  التربية  متعاقدو  ودعا  هذا  احلالي.  الصيف 
املصالح املعنية واستدراك ما وقع بتسوية مستحاقتهم 
املالية قبل بداية املوسم الدراسي اجلديد يف الرابع من 

شهر أكتوبر املقبل.

أدرار
األمــطار تقـطع تيــار الكهـرباء وتلحق ضـررا ببـعض المنـازل 

التقلبات اجلوية التي شهدتها مناطق  تسببت 
للتيار  انقطاع  حدوث  يف  أدرار  والية  من  مختلفة 
الكهربائي ببلديات سالي ورقان جنوب الوالية بعد 
نقل  بخط  العالي  للتوتر  كهربائيني  سقوط عمودين 
بسبب  الوالية(  )شرق  وأولف  رقان  بني  الكهرباء 

الرياح القوية.
كما أدى هطول األمطار الغزيرة بالوالية املنتدبة 
تيميمون شمال والية أدرار إلى انهيار جزئي ملنزلني 
قورارة  فندق  بجوار  الصحي  الصرف  قناة  وانسداد 
وتشكل برك مائية يف عرض الطرق احلضرية ملدينة 

تيميمون.
وعلى إثر ذلك متت تعبئة املوارد البشرية واملادية 
ونقل  تسيير  لشركة  التابعة  التقنية  الفرق  لتدخل 
التوزيع  مبديرية  االعطاب  إصالح  وفرقة  الكهرباء 
الكهربائي  التيار  إرجاع  من  متكنت  حيث  بأدرار 
تلك  بسبب  منه  حرموا  الذين  الزبائن  آلالف 

الوضعية اجلوية.
أما يف الوالية املنتدبة تيميمون فقد مت تشكيل 
فرق عمل ميدانية جتوب القصور واألحياء بعاصمة 
والتكفل  املادية  اخلسائر  إلحصاء  قورارة  إقليم 

باملتضررين حسب األولوية.

الميـــاه المــالــحة تـــهدد واحـات »بــــودة« 
 

تسببت  ظاهرة صعود املياه املاحلة بوالية أدرار فيهالك العديد من أشجار النخيل بالبستاتني واألراضي الفالحية ببلدية بودة غربي الوالية.
وقال السكان إن ظاهرة صعود املياه املاحلة قضت بشكل كبير على ثروة نخيل الواحات التقليدية التي أصبحت شبه خالية بسبب غمرها من طرف هذه 
كانت  الذي  املجرى  انسداد  إلى  الظاهرة  هذه  تفاقم  املتضرورن  هؤالء  وأرجع  املياه. 
تسيل فيه هذه املياه التي أختلطت باملياه الصرف الصحي األمر الذي أثر على مناطق 
جتمعها بسبب انتشار واسع  ألنواع احلشرات كالبعوض والذباب مما حرم الكثير من 
املواطنني  االستفادة من هذه امللح الطبيعية التي كانوا يستعملونها يف شتى األغراض 

فضال عن بيعها ألصحاب احملالت واملواطنني. 
هذا وقالت مصادر محلية منتخبة يف املجلس الشعبي البلدي املذكور إنهم على 
إطالع وعلم بهذه القضية وأن دورهم يتمثل يف القيام بعمليات النظافة التي ستساهم 
يف التقليل من ظاهرة تسرب هذه املياه املاحلة وأضافت هذه املصادر بأنه كانت هناك 
عدة  عمليات للحلول هذه الظاهرة ولكن هذا اليكفي بالنظر لشح مداخيل البلدية. 
ومديرية  الفالحية  املصالح  غرار  على  املعنية  السلطات  السكان  هؤالء  وناشد 
يتم  حتى  أخرى  حلول  إلضافة  العاجل  التدخل  بضرورة  الغابات  ومصالح  البيئة 
القضاء عليها نهائيا ويف انتظار الرد على هذه االنشغاالت تبقى هذه الوضعية تنغص 

الفالحني والسكان بهذه املنطقة باستمرار.
عبد اهلل مجبري

مستوى  على  الرياضية  املرافق  تشهد 
جانت  ملقاطعة  التابعة  احلواس  برج  بلدية 
املؤهلة  العاملة  اليد  اهمال كبير بسبب نقص 
يف تاطير هذه الهياكل وعدم استغاللها يف ظل 
املنطقة  شباب  طرف  من  اليها  املاسة  احلاجة 
االمر الذي جعلها عرضة لإلهمال والتخريب 
رغم استالمها وانتهاء االشغال بها ملدة تفوق 

السنة. 
ببلدية  الرياضي اجلواري  املركب  ويعرف 
املاليير  علية  صرفت  والذي  احلواس  برج 
والتخريب  االهمال  بسبب  لها  يرثى  حالة 
له وعدم استغالله رغم احلاجة  الذي تعرض 
وابوابه  نوافذه  تكسير  الى  اضافة  اليه  الكبيرة 
احلراسة  عون  غياب  ممتلكاته يف ظل  وسرقت 
او مربني الشباب وكما يعتبر املركب الرياضي 
حرموا  الذين  املنطقة  لشباب  ومكسبا  صرخا 

عن  متسائلني  حفيظتهم  اثار  الذي  االمر  منه 
سبب اهمال مرفق مت تشيده باملاليير وحرمان 
شباب املنطقة من استغالله رغم احلاجة املاسة 
اليه يف ظل معاناتهم مع نقص مرافق رياضية 
كانت لو استغلت يف احسن الظروف متنفسا 
وملجأ يحميهم من االنحرافات والتبعات التي 
بات يجنيها الكثير منهم من الشارع الذي ال 
عن  فضال  وهذا  الصغير  وال  الكبير  ال  يرحم 
ضياع مواهب رياضية وأصحاب قدرات فكرية 
كل  محملني  حتميها  خصبة  ارض  جتد  لم 
املسئولية الى اجلهات الوصية على مثل هكذا 
اهمية  اعطائه  دون  العام  امللك  اجتاه  تصرفات 
حتسني  يف  تساهم  خدمة  من  يقدمه  ما  رغم 
ظروف العديد من الساكنة وحياتهم اليومية. 
براهيم مالك

املعتمدة  السياقة  مدارس  أصحاب  ناشد 
مشروع  عن  التجميد  برفع  النقل  وزارة  بأفلو 
املسجل  السياقة  بتعليم  خاص  مضمار  إجناز 
منذ سنوات، وكشف هؤالء أن عملية تدريب 
املترشيحني لتعليم السياقة وإجراء االمتحانات 
مهيئ  غير  ضيق  مضمار  يف  حاليا  تتم  لهم 
وشوارع مكتظة بحركة السيارات واملشاة وسط 
من  الكثير  فيه  تهددهم  كبير  سكني  حي 
األخطار ويتعرضون ملشاكل يومية مع السكان،  
تساقط  أيام  واملرشحات  املرشحون  ويضطر 
األمطار لإلحتماء داخل أقبية العمارات وحتت 

التجارية  واحملالت  املقاهي  داخل  أو  جدرانها 
ـ،إضافة إلى انعدام دورات للمياه.

ع. نورين

عناصر  األخيرين  اليومني  خالل  متكن 
من  أكثر  حجز  من  بالوادي  الرقيبة  دائرة  أمن 
شخصني  بحوزة  كانت  مهلوس،  قرص  ألف 
قام  املدينة.  العملية  أحياء  أحد  يف  وذلك 
وذلك  الرقيبة  بلدية  يف  الشرطة  عناصر  بها 
بوجود  تفيد  مؤكدة  معلومات  استغالل  عقب 
من  والثالث  الثاني  العقدين  يف  شخصني 
املجاورة  البلديات  العمر، ينحدران من إحدى 
للبيع  مهلوسة  أقراص  بعرض  يقومان  للمدينة 
الفرقة  عناصر  ليباشر  شرعية،،   غير  بطريقة 
حتى  فيهما  للمشتبه  والترصد  التتبع  عملية 
املدينة.  أحياء  بأحد  توقيفهما  يف  النجاح 

اجلسدي  التلمس  لعملية  إخضاعهما  بعد 
القانوني عثر بحوزتهما على كميات معتبرة من 
األقراص ليتم حتويلهما ملقر املصلحة.استمرارا 
اإلجراءات  كافة  استيفاء  وبعد  للتحقيق 
فيهما  املشتبه  مسكني  تفتيش  مت  القانونية 
أين عثر بداخل أحدها على كمية آخرى من 
عن  مجملها  يف  أسفرت  املواد.العملية  هاته 
حجز 1020 قرص من املواد الصيدالنية. ليتم 
أمام  للمتورطني وتقدميهما  إعـداد ملف جزائي 

وكيل اجلمهورية لدى محكمة قمار بالوادي.
رشيد شويخ

إنقاذ  من  املدنية  احلماية  عناصر  متكن 
بسبب  عالقني  كانوا  أشخاص   )10( عشرة 
ارتفاع منسوب املياه وفيضان األودية، على إثر 
التقلبات اجلوية وتساقط األمطار التي شهدتها 
الـ24  خالل  متنراست  بوالية  بلديات  عدة 

ساعة االخيرة
كانوا  مراهقني   6 بإنقاذ  االمر  ويتعلق 
إثر فيضان واد تانغاكلي وكذا  محاصرين على 
عائلة من 4 أفراد على منت سيارة جرفتها مياه 

واد تاغرمبايت ببلدية متنراست.

وببلدية عني قزام، مت القيام بعدة عمليات 
األمطار  مياه  تسرب  إثر  على  املياه  المتصاص 
احلي  مستوى  على  منزال   30 حوالي  داخل 
الريفي وكذا على مستوى عدة مرافق عمومية 

بالبلدية دون تسجيل خسائر بشرية.
أما ببلدية عني صالح، فقد تدخل عناصر 
احلماية املدنية المتصاص مياه األمطار املتسربة 
دون تسجيل خسائر  أقبور  بحي  منزلني  داخل 

بشرية.
ق.م

هّدد عدد من األساتذة املتعاقدين يف والية الوادي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام 
مقر مديرية التربية،  بسبب عدم متكني الغالبية العظمى منهم من مستحقاتهم 

املالية العالقة منذ شهور. 

اليزي
اإلهمـــال يطـــال المنـــشآت 

الريــاضــية ببـــرج الحـــــواس

األغواط
مــطالــب ببـــعث  مشــــــروع 
إنجــاز مضــــمار السيــــــاقة

الوادي
األمــــن يحــجز ألــــف قــرص 

مهلـــوس فــي الرقيــــــــبة

متنراست
إنقـــاذ 10 أشخــــــاص

 حاصــرتــــهم  الفيـــضانـــات
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أخبار السر ايا

استغرب متتبعو الشأن العام بجيجل غياب والي الوالية 
عبد القادر كلكال عن محفل استقبال الوفد الوزاري، 

الذي حّل بالوالية صبيحة أول أمس، رفقة سفير لبنان 
لإلشراف على انطالق باخرة مساعدات من ميناء جنجن 

إلى دولة لبنان. الوفد الوزاري الذي رافقه األمني العام 
للوالية ومنتخبون محليون تخّلف عنه أول مسؤول على 

رأس الوالية ، ما طرح عدة تساؤالت عن سبب هذا الغياب. 
غياب فّسره البعض بالتغيير الذي كان سيجريه الرئيس 
على سلك الوالة، تغيير قالت املصادر نفسها إنه سيطال 
عبد القادر كلكال ، غير أن األيام سرعان ما أثبت خطأ 
الشكوك عقب صدور أسماء الوالة الذين أنهيت مهامهم 
ليبقى السؤال املطروح وسط اجليجليني: »ملاذا تخّلف 

الوالي عن احملفل؟!«.

يف إطار اجلهود التي تبذلها فعاليات املجتمع املدني ملعاجلة مختلف 
الظواهر االجتماعية والبيئية التي تضر بحياة الكائنات احلية 

)اإلنسان - احليوان - النبات(، بادرت جمعية »أوكسي جون« 
بدرقينة شرقي بجاية إلى تنظيم استبيان يهدف إلى جمع املعلومات 

وآراء املواطنني والفاعلني اجلمعويني واملتخصصني حول مشكلة 
حرائق الغابات، التي أتلفت مساحات كبيرة من تراثنا الطبيعي 

والغابي. وبناء على هذا االستبيان الذي وزع على املواطنني وشاركته 
مواقع التواصل االجتماعي، ستحاول اجلمعية تقدمي تشخيص واٍف 
لهذه الظاهرة بالتركيز على مسبباتها؛ تشخيص سيرفق بتوصيات 

ومقترحات قصد حماية غاباتنا واحملافظة عليها.

منذ أفريل 2018، وعد املشرفون 
على قطاع املوارد املائية باستغالل 

سّد وجلة بوادي مالق لتزويد بعض 
بلديات تبسة باملاء الشروب. ولم 

يتحقق ذلك خالل تعاقب ثالث وزراء 
إلى يومنا هذا يف ظل جتاوز مخزون 

الّسد 140 مليون متر مكعب لم ُتستغل 
ال يف الفالحة وال يف تزويد السكان 

باملاء الشروب.  مياه تبخرت من شدة 
احلرارة رغم أن تكاليف إجناز الّسد 

جتاوزت الـ 1500 مليار سنتيم!

لَمــاذا تخــّلَف واِلـي ِجيــَجل عـن الَمحـــفِل؟

»اإلخــوة بورنيــن« 
ـُه عـن األطَفــاِل! تـرفِّ

كان! »أوكِســـي- ُجـــون« الّتبــخُر أوَلـى بسدِّ ولَجة مـن السّـُ
ُن سبــَب الَحراِئـــــق! َتستِبيــّ

نظمت جمعية اإلخوة بورنني التابعة حلي 100 مسكن 
كناب ببجاية، بداية هذا األسبوع، برنامجا ثقافيا 

وترفيهيا لفائدة أطفال احلي واألحياء املجاورة، الذين 
كانوا برفقة آبائهم مسرورين باألنشطة الثقافية 
والترفيهية التي أعدت لهم خصيصا قصد القضاء 
على امللل وجتديد الطاقة عشية الدخول املدرسي 

واالجتماعي.
 وقال فاروق ميال رئيس اجلمعية: »بعد احلمالت 

التطوعية اخلاصة بتنظيف مدينتنا، فكرت جمعيتنا 
يف أطفالنا احملرومني من األنشطة الثقافية خالل األزمة 
الصحية هذه«، ويضيف: »نتيجة لذلك قررنا فتح أبواب 

الفرح والنشاط لفائدة األطفال وعائالتهم من خالل 
تنظيم أمسية ترفيهية »، وكان النشاط األول الذي افتتح 

به البرنامج هو تقدمي رسوم متحركة للمهرجني ثم  
مداخلة للدكتور حسني من جلنة »قف كوفيد 19«، يضاف 

إليها سلسلة من البرامج األخرى.

يف مبادرة جديدة، ويف 
خطوة نحو إعطاء 

املنتوج الفالحي قيمته 
احلقيقية، عمد مركز 
جتاري مبدينة آقبو 

غربي بجاية إلى ببيع 
فاكهة التني الشوكي » 

الهندي« يف تغليف راٍق. 
حيث قّدم املنتوج بدون 

قشور وأرفق مبلعقة 
وغلف بغطاء صحي. 

وبهذه الطريقة، ميكن 
إدخال هذه الفاكهة 

التي تنتشر يف مختلف 
أنحاء التراب الوطني، 

والتي تعد مصدرا لرزق 
الكثير من العائالت 

املعوزة للمحالت الكبرى 
وحتى للفنادق واحملالت 

التجارية.

ــوكـُي ُيبـاع فـي َتغليـٍف راٍق!   التِّيــُن الشَّ

أيــَن البــُروِفيّسور 
صنَهـــاِجــــي؟

بعد تنصيبه على رأس الوكالة الوطنية لألمن الصحي، التي 
يعّول عليها كثيرا يف وضع إستراتيجية وطنية دقيقة للنهوض 

بقطاع الصحة يف اجلزائر، اختفى البروفيسور صنهاجي من 
الساحة اإلعالمية، اختفاء أرجعه البعض إلى انشغال الرجل 

بدراسة ملفات القطاع وتشخيصها، فيما راح البعض اآلخر 
يتهم الرجل باالكتفاء بالعمل املكتبي بدل النزول إلى امليدان 

لتشخيص الواقع. 
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أكواخ تحت محطات توليد الكهرباء وفوق شبكات البنى التحتية 

إمـبـراطـوريات الصـفيـح..قبــور الحـيــاة 
عائالت فّرت من قراها بحثا عن االمن، واخرى أدبرت من جحيم أزمة السكن، فاخترت المناطق المعزولة منفًذا لها ،وراحت تشيد بنايات فوضوية ،سمّيت فيما بعد 

بـ«إمبرطوريات الصفيح« على حواف الوديان وفوق البنى التحتية وغيرها،  بنايات  ادعت الحكومة الجزائرية انها ستقضي عليها، وأعلنت عاصمتها«أول عاصمة إفريقية 
خالية من القصدير«، و تغني مسؤولوها في واليات أخرى بالقضاء على الظاهرة التي أصبحت اليوم »قنبلة موقوتة««.

خديجة بن دالي

 ألف عائلة تعيش تحت قنابل 
موقوتة في قسنطينة 

تعيش أزيد من 1000 عائلة بكل من بلديات قسنطينة اخلروب وابن زياد 
حتت رحمة أنابيب الكهرباء والغاز والوديان فال هي صنفت كمناطق ظل 
وال هي صنفت كمناطق حمراء وجبت رحيلها ليبقى املواطن البسيط 
التي حتميه يف ظل متاطل السلطات  القدرة اإلالهية  يعيش حتت رحمة 
او باألحرى جتاهلها ملشكل السكنات القصديرية وعدم الشروع يف تنفيذ 
البرامج اخلاصة مبناطق الظل مبختلف بلديات الوالية االثني عشر بداعي 
عن  مبنأى  اجلزائري  الشرق  عاصمة  تكن  ولم  الصحية،  كورونا  أزمة 
مشكل تواجد االالف من السكنات حتت قنابل الغاز والكهرباء املوقوتة 
بالرغم من املشاريع الهامة التي رصدتلها غير ان التوزيع الغير العادل لها 
والعينات  1000 عائلة موزعة عبر مختلف أحيائها  ازيد من  رهن حياة 
كثيرة اخترنا منها ثالث بلديات لتكون مثاال ملدى معاناة السكان منها 
جس انابيب الكهرباء والغاز وحتى الوديان التي قد تفيض يف اي حلظة 

خصوصا يف فصل الشتاء.

  600 سكن بقطار العيش 
مشيد فوق أنبوب الغاز

األحياء  أكبر  من  اخلروب  ببلدية  القصديري  العيش  قطار  حي  يعتبر 
القصديرية بقسنطينة، حيث لم يكن يعرف كثافة سكانية كبيرة قبل 
قسنطينة  مبدينة  القصديرية  االحياء  قاطني  من  العديد  ترحيل  يتم  أن 
كأرض طنوجي وحي القاهرة وفج الريح القصديري، بحيث سارع بعض 
املقصيني من هاته الترحيالت إلى إيجاد البديل ليقع اختياره معلى هذا 
إلى  بترحيلهم  احمللية  السلطات  بعدها  هؤالء  ليطالب  القصديري  احلي 

على  دخالء  وجود  بحجة  األخيرة  هاته  رفضته  ما  وهو  الئقة  سكنات 
احلي.

وقد دق السكان ناقوس اخلطر بعد علمهم بأنهم شيدوا سكنات قصديرية 
ناهيك عن  املدينة اجلديدة علي منجلي،  يزود  الذي  الغاز  أنبوب  فوق 
التوصيالت العشوائية التي تسببت فيها فوضى اإلسكان يف ظل انعدام 
وخطر  املوت  خلطر  أنفسهم  يعرضون  بحيث  الصحي  الصرف  شبكات 
األمراض املتنقلة عن طريق املياه من أجل احلصول على سكن الئق. 
وقد طالب السكان األصليون بتسليم السكنات وفق مبدأ األقدمية بعد 
انتظارهم ألزيد من 10 سنوات، يف ظل خطورة السكنات ووقوعها فوق 
أنبوب غاز ما يعرضها خلطر االنفجار ناهيك عن خطر الفيضانات التي 

قد تعصف باحلي يف اي حلظة.

 سكان قرية المالحة يقطنون في بنايات
 تمر عبرها شبكات البنى التحتية 

زياد بقسنطينة يف  ابن  ببلدية  املاحلة  بقرية  500 عائلة  ازيد من  تعيش 
خلطر  يعرضها  ما  والغاز  الكهرباء  انابيب  فوق  ميلة  والية  مع  احلدود 
االنفجار واالحتراق يف أية حلظة حيث اشتكى سكان قرية املاحلة من 
عدم برمجة حلول فعلية من طرف السلطات احمللية بالنظر إلى  خطورة 
الوضع، متسائلني يف ذات السياق عن جدوى التماطل والتجاهل يف حل 
جملة من املشاكل العويصة التي تعاني منها القرية املصنفة ضمن مناطق 

الظل بحيث مت برمجة عديد املشاريع دون جتسيدها على أرض الواقع.

مدير سونلغاز يدق ناقوس الخطر
امتياز قسنطينة«  يف تصريح  الكهرباء والغاز للشرق »  أكد مدير شركة 
الكهرباء  بناية منجزة فوق شبكات  ألف  أزيد من نصف  سابق، وجود 
خدمة  انقطاع  أحيانا  تسبب  والتي  قسنطينة،  بلديات  مبختلف  والغاز 
قنبلة  البنايات  هذه  تشكل  فيما  اجلوية،  االضطرابات  خالل  التزود 

موقوتة وخطرا على قاطنيها املهددين باملوت يف أي حلظة، ويتعلق األمر 
مبا يقارب 500 عائلة باملاحلة وكذا عشرات البناءات الفوضوية املنتشرة 
عبر مختلف األحياء كواد احلد قطار العيش واخلروب، مشيرا إلى خطورة 
هذه البنايات والتي تسبب مشكلة يف التزود خاصة أثناء االضطرابات 

اجلوية مثلما تشكل خطرا كبيرا على حياة قاطنيها.

 توصيالت عشوائية و فيضان الوادي 
يهدد قاطنو حي مسكين

ال يختلف حي مسكني القصديري بواد احلد عن حي قطار العيش بعد 
أن عّمر هو اآلخر من طرف الغرباء بحيث تعيش حوالي 270 عائلة يف 
وادي  حواف  على  والقصدير  الصفيح  من  مصنوعة  قصديرية  سكنات 
الرمال الذي قد يعصف بهاته السكنات يف أية حلظة، ناهيك عن الوضع 
وحتى  واجلردان  احلشرات  انتشار  ظل  يف  قاطنوها  يعيشه  الذي  املزري 
الزواحف ومرور قنوات الصرف الصحي داخل املنازل ما ساهم يف انتشار 
انتشار  عن  فضال  والتيفيويد  كالربو  املياه  طريق  عن  املتنقلة  األمراض 
مرض السرطان وغصابة العديد من سكان احلي بفيروس كورونا يف ظل 

غياب النظافة وانتشار األوساخ والقاذورات.
احمللية  السلطات  أن  غير  قسنطينة  بلدية  احلي مبحيط  وقوع  وبالرغم من 
والذي  املسجلني  زيادة عدد  السكان بسبب  ترحيل  وجدت إشكاال يف 
أرجعه السكان لزواج العديد من الشبان من داخل احلي، وعدم وجود 

دخالء باملنطقة.
وقد بادر السكان إلى توصيل الكهرباء عشوائيا ما يعرضهم خلطر سقوط 
يستوجب  الذي  األمر  اجلوية،  األحوال  وسوء  الشتاء  فترة  يف  األعمدة 
املصنفة  سواء  األحياء  ملختلف  حلول  وإيجاد  احمللية  السلطات  تدخل 
كمنطقة ظل أو املصنفة يف املنطقة احلمراء، مع تخصيص برامج سكنية 
فوق  أو  حتت  وسواء  العشوائية  التوصيالت  خطر  من  املواطنني  حلماية 

السكنات قبل ان يخرج الوضع عن السيطرة.

عائالت تحترق شتاًء و تتسمم صيًف في البليدة

توصيالت عشواية و فيضان الوادي يهدد السكان بجيجل محطات لتوليد الكهرباء فوق رؤوس العائالت بسكيكدةألف عائلة تعيش تحت قنابل موقوتة بقسنطينة 

توليد  64 عائلة تقطن قرب محطة  أزيد من  الصغرى وسط مدينة سكيكدة،  الصناعية  املنطقة  العينة من 
الكهرباء التي اجنزت قبل ست سنوات من االن ،يقول سكان املنطقة يف تصريحهم لـ3أخبار الوطن« إنهم  
يترقبون املوت يف اية حلظة حرقا بالكهرباء ، حيث متر الكوابل الكهربائية ذات الضغط احلالي فوق رؤوسهم  
االمر الذي تسبب يف وقوع حوادث مميتة اخرها سقوط  كابل كهربائي ضخم  ذو  ضغط عالي  أحدثة حالة 

من الهلع و حطم سقف  كوخ أحدى العائالت مسببا خسائر مادية معتبرة.
 يحدث هذا يقول محدثونا أمام مرأى و مسمع السلطات الوصية التي لم جنن منها سوى الوعود املتكررة التي 

لم تتجسد على ارض الواقع. سكان املنطقة قالو إن محطة توليد  الكهرباء لم تكن موجودة عند استقرارهم 
أحد  يضيف  هناك  القاطنني  و سالمة  مراعاة صحة  دون  سنوات   6 قبل   أجنزت  انها  موضحني  باملنطقة، 
السكان.وعن الوعود التي وعدت بها السلطات السكان املهددين حسب ما صرح به مواطن آخر أنه يف كل 
مرة تقوم جلنة السكن مبعاينة سكناتهم وأخد بعض املعلومات واإلحصائيات على أساس منحهم سكنات 

الئقة لكن على ما يبدو أنها مجرد حبر على ورق.
نسيبة شالبي

64 عائلـة تمـر فوقهـا محطـات توليد الكهربـاء في سكيكـدة
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القنبلة الديمغرافية بمدينة الورود
الزنك و بنيعزة وبنعاشور ومرمان بوسط البليدة، بن عيشوبة بموزاية ،السيتي بالعفرون، المقبرة ببن خليل، بن فيسة ببوعينان وسيدي عيسى باوالد يعيش 

وغابة الزاو شوفتال ببني مراد، وبريان ببوفاريك، ولعبازيز ببوقرة والسواكرية والبوروكتانغا في مفتاح والبرج بحمام ملوان وسيدي صالح باالربعاء، وبنر 
مضانوال قراوي في الشبلي، هي اسماء لعناوين احياء مشهورة ببنايات القصدير والفوضوي، اختلف اسماء عنوانيهم، لكن مأساتهم ومعاناتهم واحدة .

القرن  التسعينيات من  البليدة خالل سنوات  شهدت والية 
عبر  والفوضوية  القصديرية  لألحياء  رهيب  انتشار  املاضي، 
العائالت من ضفاف  بلدياتها ،اين اتخذت مئات  مختلف 
الوديان ملجأ لها هروبا من بطش االرهاب والنجاة بأنفسهم، 
مدينة  بوسط  عزة  بني  وادي  لسكان  بالنسبة  احلال  هو  كما 
حصد  الذي   « الكوليرا   « بحي  يعرف  بات  الذي  البليدة، 
نحو 10 وفيات وإصابة ما ال يقل عن 200 شخص بأعراض 
 2018 سبتمبر  شهر  مطلع  يف  وأعلنت  املعدي،  املرض 
احليال  أن  املستشفيات،  وإصالح  الصحة  وزارة  ،مصالح 
احلي  سكان  وأصبح  املرض،  انتشار   « »مصدر  هو  فوضوي 
الفوضوي، يف رعب وحصار، وضاقت بأطفالهم السبل، مع 
الدخول االجتماعي، وأضحوا غير مرحب بهم يف املدارس، 
وهو  وأسمعوه  عيروه  من  منهم  أن  لدرجة  شبهة  ومحل 
وسارعت  املعدي،  للمرض  انه حامل  على  الصغير، كالما 
السلطات وقتها يف احتواء األزمة بعد أن مت حتديد مصدرها، 
وخصصت غالفا ماليا بـ 6 مليارات لتنقية وتطهير الوادي » 
الوالي األسبق،  مهام  إنهاء  الوباء يف  أزمة  القذر »،وعجلت 
ربوع  بكل  معروفا  ،وأصبح   « الفوضوي  احلي   « وزاد صيت 

جغرافيتنا، يف الشمال واجلنوب،والشرق والغرب، ولم يعد 
حديثا لنا سفي تلك األيام من نهاية الصيف،إال حول » بن 
يعزة » ،لكن ما إن هدأت األحوال، ونسي الناس » الكوليرا، 
وعاد احلساب قعهده، فوضوي يف فوضوي، ومياه قذرة بني 
السكنات  الى  األمطار  سقوط  مبع  تتسر  والفصل،  احلني 
معك  ،وكانت  يعترضها  شيء  كل  معها  وجترف  الهشة، 
لتقلب يف أحوال الطقس، يتدخل اجليران ويساعدوا بعضهم 
البعض، يف حني أدار املسؤولون ظهورهم للسكان، ووعدوهم 

باحلل ولكن ظل ذلك مجرد كالم وانتهى.

 1000 عائلة تحترق شتاء وتتسمم صيفا
 19 وبالتحديد مبحور شارع   الزنكأ وسيدي عاشور  يقع حي 
جوان، واملعروف بـ »  قدرة وكسكاس  » بقلب مدينة البليدة، 
نزل ائه يكتوونحراكلماحل الصيف، ويتسمم ونب مياه ملوثة 
كل فصل برد وغيث، ورغم تعاقب » االميار » والوالة ورؤساء 

الدائرة، إال أنهم اليزالون بالعنوان نفسه »يتعذبون .
»،كان  زنك   « حي  سكان  بأحد  التقت  الوطن  اخبار 
على  رسم  الزمن  أن  إال  العمر،  متوسط  يف  رابح  السيد 

التعب واحلزن واليأس، وبنبرة حزينة وفاقد  وجهه،عالمات 
العيش  املنهارة، وانه تعب من  لنا عن نفسيته  لألمل، عبر 
بنايات اشتهرت  وسط بقايا » أطالل » االستعمار، وبقلب 
 « وحي   الفرنسيس،  زمن   « وكسكاس  قدرة   « بتسمية 
لعزل  االستعمار  فرنسا  بنته  محتشد  )هو   - حاليا   « الزنك 
والتنصت(  املراقبة  أعني  الثوار، ووضعهم حتت  السكان عن 
املعالم  أهم  والفوضوي،  القصدير  أصبح  توسعتو  أن  بعد  ـ، 
العام،  الهندسي  النموذج  انتشرت، وأصبحت تشكل  التي 
وبعد  املاضي،  القرن  من  الثمانيات  سنوات  منذ  باألخص 
أن كانت فيه سكنات ال تزيدعن الـ 300 دار عتيقة، مبنية 
بهو  أو  وحمام  ومطبخ  غرفة  من  تتكون  عمودي،  بشكل 
بالطابق األرضي، ال يزيد يف مساحته عن أمتار مربعة قليلة، 
ترحيلهم  يف  األوائل،  للسكان  تشفع  لم  السنوات،  وألن 
وتزوج  رقمهم،  تضاعف  احلي،  على  والقضاء  باجلملة، 
عن  تعداده  يف  اليقل  احلي  وأصبح  األحفاد،  و  بل  األبناء 
1000 ) ألف عائلة ( ،ادخلوا تغييرات على احلي احملتشد، 
واملساحات  املسافات  واحتلوا  الزوايا،  كل  يف  وتوسعوا 
الفارغة، حتى أصبح الواحد منهم ،يسكن فوق مساحة ال 

تزيد عن الـ 3 متر مربع، هذا ما ادى الى استفحال األمراض 
التنفسية وأمراض احلساسية، بسبب رطوبة  بينهم، خاصة 
املكان من جهة، ونتيجة الضيق وتعفن الهواء، ونقص كمية 

األوكسجني للشخص الواحد.
بنايات تالمس كوابل الكهرباء بسيدي صالح

ورطة  يف  األربعاء،  ببلدية  صالح  سيدي  حلي  الزائر  يقع 
غالبة  الفوضى  تظهر  اين  احلي،  وحدود  معالم  لتحديد 
وعامة، حتى ال تكاد تعرف الشارع العام من الشوارع واألزقة 
وكأنها  تكاثرت  التي  والبنايات  العبثية  هندسته  الفرعية، 
مساكن  فتجد  البشر،  طبيعة  ظروف  مع  تالءمت  فطريات 
الكهرباء  وكوابل  ارتفاع خيوط  الفضاء والمست يف  نطحت 
ذات الضغط العالي، فال تدري من املذنب مؤسسة الكهرباء 
ويتوسع  يبني  ان  الذي اضطر  املواطن  أم   « » سونلغاز  والغاز 
او مجبرا فيظل احلرمان ونقص  السكن، مخير  الزمة ضيق 
املشاريع السكنية يف الفوز بسكن، األمر يعود الى اإلدارة التي 
تساهلت وغفلت يف سهو او تعمد يف مراقبة وضبط والتحكم 

عبدالناصرحمودةيف هندسة هذا احلي.

 والية جيجل و كغيرها من واليات الوطن ال تخلو من البنايات القصديرية التي  تنتشر اكثر يوما بعد يوم على الرغم من 
اجراءات احلكومة اجلزائرية بالقضاء على الظاهرة .واد موطاس بحي احلدادة أعالي بلدية جيجل واحد من بني اكبر االحياء 
تشكل  أصبحت  والتي  بتشييدها  أصحابها  قام  التي  و  االحراش  داخل  متتد  فوضوية  ، سكنات  جيجل  بوالية  الفوضوية 
جتمعات سكانية كبيرة على ضفاف الواد والتي أصبحت تشكل خطرا بيئيا وصحيا بعدما اصبح الواد مصبا للمياه القذرة من 
تلك املنازل والتجمعات والتي اكد رئيس بلدية جيجل السيد مسعود ماتي يف تصريح صحفي سابق ان كل اإلجراءات مت 
اتخاذها ضد أصحاب هاته السكنات يحدث هذا بعد ان مت تهدمي اكبر حي فوضوي ببلدية جيجل باحلدادة وترحيل أصحابه 

الى املجمع السكني بحراثن واستفادتهم من سكانات اجتماعية

زيامة منصورية.. مدينة الصفيح
يصح أن نطلق عليها اسم بلدية البناءات الفوضوية بامتياز وهذا ملا عرفته يف اآلونة األخيرة من انتشار للبناءات الفوضوية على 
مشارف الطريق الوطني بحي الطرشة وما بني التجمعات السكنية بدات احلي لتستمر الظاهرة يف االنتشار عبر مختلف احياء 
البلدية والتي تعرف عنها قلة العقار بها غير ان صمت املسؤولني هناك جعل املواطنني يتبنون فكرة 'تراب البايليك'  فلم تسلم من 
متادي أيديهم حتى األرض املخصصة لتشييد مقبرة بلدية بتواصل التشييد لتزاحم السكنات والفيالت الفوضوية قبور املوتى.
سهام.ع

سكنـــات الصفيـــح توثــق معالـــم االزمــة بجيجـــــل سكنـــات الصفيـــح توثــق معالـــم االزمــة بجيجـــــل 
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بايرن ميونــخ يرفــض الخلــود للراحــة 
ويكثــف مــن استعـداده للموسـم الجديـد

رغم فوزه بلقب البطولة والكأس ودوري األبطال

االستمتاع  ميونخ،  بايرن  بإمكان  كان 
الدوري  ثالثية  حتقيق  بنشوة  آخر  ألسبوع 
والكأس ودوري األبطال يف املوسم املنقضي، 
بشكل  الكواليس  يسير خلف  العمل  لكن 

مكثف استعدادا للموسم اجلديد.
املدير  فليك  هانز  تركيز  أن  شك  وال 
ينصب  النادي،  ومسؤولي  للفريق  الفني 
حاليا على بحث كيفية تطوير وتعزيز قدرات 
أفضل فريق يف أوروبا، أمال يف الدفاع عن 

الثالثية يف املوسم املقبل.
وال يزال بايرن ميونخ، بإمكانه إضافة 
قائمة  إلى  األوروبي  السوبر  كأس  لقب 
إجنازاته، عندما يلتقي إشبيلية بطل الدوري 
األوروبي، يف 24 سبتمبر اجلاري، وبعدها 
دورمتوند  بوروسيا  بغرميه  يصطدم  أيام  بستة 

يف ميونخ ضمن املنافسات احمللية.
املباراة  خوض  وقبل  ذلك،  قبل  لكن 
األولى باملوسم اجلديد من الدوري األملاني، 
املقررة أمام شالكه يف 18 سبتمبر اجلاري، 
يفترض أن يحسم بايرن ميونخ خططه بشأن 

عناصر الفريق.
وقال أوليفر كان، الرئيس املنتظر لبايرن 
اعتباره  ميكن  ال  الفريق  »تشكيل  ميونخ 
من  ليس  بأنه  اعترف  أنه  رغم  مكتمال«، 
السهل احلديث بشأن تطوير محتمل لفريق 
أعلى  »الفريق يف  بالثالثية. وأضاف  متوج 

املستويات على اإلطالق«.
ورغم ذلك، سيشهد الفريق تغييرات، 
العبني   3 مع  بالفعل  النادي  تعاقد  حيث 
نوبل  ألكسندر  املرمى  حارس  هم  جدد، 
واجلناح  نيانزو  تانغي  الفرنسي  واملدافع 
األملاني ليروي ساني. وتعد »االستمرارية« 

مبثابة الكلمة السحرية بالنسبة لكارل هاينز 
رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ.

حاسمة،  عناصر  بقاء  النادي  وحسم 
نوير  مانويل  املرمى  وحارس  القائد  مثل 
عام  حتى  مولر،  توماس  املتألق  والنجم 
روبرت  البولندي  املهاجم  وكذلك   ،2023
ليفاندوفسكي الذي تصدر قائمة الهدافني 

يف 3 بطوالت باملوسم املنقضي.
اتفاق  إلى  بعد  التوصل  يجر  لم  لكن 
وقال  أالبا،  ديفيد  مع  التعاقد  متديد  بشأن 
رومينيغه »سيكون أمرا مخزيا إذا لم نتمكن 
رومينيغه  وقال  اتفاق«.  إلى  التوصل  من 
سونتاغ،  آم  فيلت  لصحيفة  تصريحات  يف 

عن  سيرحل  ألكانترا  تياغو  أن  يعتقد  إنه 
الدوري  بطل  ليفربول،  أن  وتردد  الفريق، 
ضم  يف  رغبته  أبدى  املمتاز،  اإلجنليزي 
الالعب. وأضاف رومينيغه أن النادي ينظر 
عرضا يف الوقت احلالي، دون الكشف عن 
رحيل  إن  وقال  بالعرض.  املتقدم  النادي 

الالعب اإلسباني سيكون مؤملا.
لكن عقد تياغو من املفترض أن ينتهي 
يف 2021، وسيكون بيعه يف الوقت احلالي 
أكثر فائدة لبايرن ميونخ، من انتظار رحيله 
يف صفقة انتقال حر.كذلك يحتمل رحيل 
من  عاما   32 يكمل  الذي  مارتينيز  خايف 
 12 تبقي  مع  وذلك  األربعاء،  هذا  عمره 

شهرا يف عقده. وقال رومينيغه بشأن الصراع 
على املشاركة يف خط الوسط »ستكون فترة 
فليك،  رأي  ويحمل  له«.  بالنسبة  صعبة 
بعد  ميونخ،  بايرن  إدارة  لدى  كبيرة  أهمية 
املدرب  أبدى  وقد  للثالثية،  الفريق  قاد  أن 
البالغ من العمر 55 عاما، رغبته يف التعاقد 
وسيرج  ساني  جانب  إلى  رابع  جناح  مع 

غنابري وكينغسلي كومان.
التعاقد  كذلك أبدى املدرب رغبته يف 
بافارد،  لبنيامني  مع ظهير أمين يكون بديال 
الذي  بواتينغ  جيروم  ببقاء  التمسك  مع 

استعاد مستواه حتت قيادة فليك.
القسم الرياضي

رئيــس نابولـي 
يؤكد انتقال أالن 
إلى إيفرتـــون
اقترب إيفرتون خطوة إضافية من 

التعاقد مع أحد جنوم نابولي، وفقا ملا ذكرته 
تقارير صحفية إجنليزية. ويرغب مدرب 

إيفرتون كارلو أنشيلوتي يف ضم العب وسط 
نابولي أالن الذي عمل حتت إدارة املدرب 

اإليطالي يف الفريق اجلنوبي سابقا.
وأشارت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي(، إلى توصل إيفرتون التفاق مع 

نابولي بشأن ضم الالعب البرازيلي، بعدما 
خّفض النادي اإليطالي القيمة املطلوبة 

للتخلي عنه من 40 مليون جنيه إسترليني 
إلى 25 مليون.

ونقلت الشبكة عن رئيس نادي نابولي 
أوريليو دي لورينتيس قوله: »أالن سينضم 
إلى إيفرتون، سيتم اإلعالن عن الصفقة 

قريبا«. وكانت صحيفة »ذا صن« قد 
أكدت يف وقت سابق، أن أالن )29 عاما( 
رفض عرضني من بوروسيا دورمتوند وأتلتيكو 

مدريد، من أجل العمل مع أنشيلوتي 
مجددا. وخاض أالن 33 مباراة مع نابولي 
يف الدوري اإليطالي خالل املوسم املنصرم، 

وساهم يف احتالله للمركز السابع.

صفقـة تياغـو 
تضع فينالدوم 
علــى أبــواب 
برشلونـــــة

يبدو ليفربول مهددا بفقدان أحمد 
أعمدة تشكيلته الرئيسية، من أجل متويل 

صفقة ضم العب بايرن ميونخ تياغو 
ألكانتارا.

 ويهدف ليفربول لالنتهاء من صفقة 
ضم ألكانتارا الذي أبلغ إدارة النادي 

البافاري بوضوح، برغبته يف خوض جتربة 
جديدة.

 ويف الوقت ذاته، قد يجد ليفربول 
نفسه مرغما على التخلي عن العب وسطه 
الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي تسعى 
إدارة برشلونة للتعاقد معه، وفقا ملا ذكرته 

صحيفة »ذا صن«.
ويريد مدرب برشلونة اجلديد رونالد 
كومان، جتديد دماء الفريق الكتالوني، ال 
سيما وأنه لن يعتمد على الكرواتي إيفان 
راكيتيش والتشيلي أرتورو فيدال يف املوسم 

املقبل.
 ويتمتع كومان بعالقة جيدة مع 

فينالدوم، حيث عمال معا يف املنتخب 
الهولندي، وجعل املدرب من العب وسطه 

قائدا للفريق أمام إستونيا )5-0(.
 ويتبقى يف عقد فينالدوم مع ليفربول 
عاما واحدا، وال توجد أي مؤشرات حالية 

حول وجود مفاوضات لتجديد التعاقد.
 وقد يلجأ ليفربول يف نهاية املطاف إلى 
بيع فينالدوم بدال من االستغناء عنه باملجان 

العام املقبل، ومن ثم متويل صفقة ضم 
تياغو التي تقدر قيمتها بـ27 مليون جنيه 

إسترليني.

6 مساعدين يعاونون كومان 
فـي قيـادة »البارصــا«

لرونالد كومان،  املساعد  الفني  اجلهاز  أعضاء  هوية  برشلونة عن  نادي  كشف 
وذلك بعد ظهورهم أول أمس يف أول مران يقوده املدير الفني الهولندي.

سيكون  شرويدر  ألفريد  أن  الثالثاء،  امس  لبرشلونة،  الرسمي  املوقع  وذكر 
برشلونة  هنريك الرسون العب  السويدي  فيما سيتولى  لكومان،  املساعد  املدرب 

السابق مهمة املدرب املساعد الثاني.
كما يتواجد كل من ألبرت روكا ودانيل روميرو وخاومي بارترا كمدربي لياقة، 

فيما يتولى خوزي رامون دي ال فونتي مهمة تدريب حراس املرمى.
وكان كومان تولى مهمة تدريب برشلونة ملدة موسمني، خلفا لكيكي سيتني 
الذي متت إقالته عقب الهزمية املذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ يف دور الثمانية بدوري 
فريق  مبواجهة  اإلسباني  الدوري  بطولة  يف  مشواره  برشلونة  وسيبدأ  أوروبا.  أبطال 

إلتشي يوم 13 سبتمبر اجلاري.

فيــــــــدال يوافـــــــق 
علــى عـرض إنتـر ميـــالن

إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
فيدال،  أرتورو  التشيلي  موقف  عن 
جنم وسط برشلونة، من عرض إنتر 
فترة  خالل  معه  للتعاقد  ميالن، 

االنتقاالت الصيفية احلالية.
»الغازيتا  صحيفة  وذكرت 
نعم  قال  فيدال  أن  سبورت«  ديللو 
إلنتر ميالن، مشيرة إلى أن الالعب 
سيوقع على عقد مع النيراتزوري ملدة 

موسمني.
التشيلي  الالعب  أن  وأضافت 
سيحصل على 6 ماليني أورو صايف 
كراتب سنوي يف املوسم الواحد يف 

إنتر ميالن.
خروج  »رغم  الصحيفة  وقالت 

الالعب  رحيل  يرفض  برشلونة  أن  إال  كومان،  اجلديد  املدرب  خطط  من  فيدال 
إبرام  يف  الستثمارها  رحيله  وراء  من  األموال  بعض  على  احلصول  وينوي  مجاًنا، 
صفقات جديدة«. وختمت بأن عقد فيدال ينص على وجود شرط جزائي بقيمة 
20 مليون أورو، موضحة أن برشلونة سيكون على استعداد خلفض املبلغ، لكنه لن 

يقبل بأي حال من األحوال رحيل التشيلي باملجان.

ميســـي يواصـــل الغيــاب 
عـن مــران برشلونـــة

األرجنتيني  لضم  استعداًدا  استباقية  خطوة  اإلجنليزي،  سيتي  مانشستر  نادي  حترك 
مارسيلو  البرازيلي  الصحفي  عن  سبورت  صحيفة  ونقلت  برشلونة.  جنم  ميسي،  ليونيل 
ميسي،  عن  وثائقية  صور  لتجميع  إنتاج،  شركة  مع  بالفعل  اتفق  سيتي  املان  أن  بيشلر، 

إلعداد مقطع الفيديو اخلاص بتقدميه رسمًيا عند إمتام الصفقة.
وأضافت أن النادي اإلجنليزي يعلم أن الصراع بني ميسي وإدارة برشلونة سيستمر طوياًل، 
لكنه يريد جتهيز خطوات استباقية حتى ال يضطر إلعداد كل شيء يف غضون ساعات قليلة.
ويترقب مسؤولو املان سيتي، ما ستسفر عنه املفاوضات بني مسؤولي برشلونة وميسي، 

بشأن الرحيل بطريقة ودية هذا الصيف.
ويتنازع الطرفان حول قانونية بعض بنود التعاقد اخلاصة بأحقية ليونيل ميسي يف فسخ 
تعاقده بنهاية املوسم املنصرم، ومطالبة النادي الكتالوني بالشرط اجلزائي مقابل االستغناء 
الغياب  برشلونة،  قائد  ليونيل ميسي،  األرجنتيني  النجم  أورو(.واصل  مليون   700( عنه 
لبرنامج  الرسمي  احلساب  وذكر  اجلديد.  املوسم  أجل  من  التحضيرية  فريقه  تدريبات  عن 
»التشيرجنيتو«، أن ميسي واصل الغياب عن مران برشلونة، لليوم الثاني على التوالي، بعدما 
غاب عن مران اول أمس.وكان ميسي قد غاب أيًضا عن الفحوصات الطبية التي أجراها 
الفريق ضمن اختبارات فيروس كورونا األحد املاضي. يذكر أن ميسي أبلغ ناديه برغبته يف 
الرحيل هذا الصيف، فيما حتاول إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، إثناء ميسي 
النجم  أعمال  ووكيل  والد  ميسي  خورخي  يعقد  أن  املقرر  ومن  عقده.  وجتديد  قراره  عن 

األرجنتيني، جلسة مع إدارة برشلونة، هذا األربعاء، من أجل مناقشة مستقبل الالعب.

سمولينغ يرفض»البريميرليغ« 
ويتمســـــك برومـــــا

الشياطني احلمر خالل  للرحيل عن  يونايتد،  يسعى كريس سمولينغ مدافع مانشستر 
فترة االنتقاالت الصيفية، واالنضمام لصفوف روما اإليطالي بشكل نهائي.

للفريق  انضم  بعدما  املاضي،  املوسم  طوال  اجليالوروسي،  ولعب سمولينغ يف صفوف 
ويعود  إعارته  فترة  تنتهي  أن  قبل  اإلعارة،  على سبيل  واحد  موسم  ملدة   2019 يف صيف 

لليونايتد.
وذكرت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، أن سمولينغ رفض العديد من العروض من 

أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز، حيث يتمسك املدافع بالعودة إلى روما.
ليفركوزن  لباير  االنتقال  من  والقريب  شيك  باتريك  للتشيكي  روما  بيع  أن  وأضافت 
من  روما  أن  وتابعت  يونايتد.  مانشستر  مع  املفاوضات  بتسريع  للنادي  سيسمح  األملاني، 
املتوقع أن يحصل على 25 مليون أورو باإلضافة إلى 4 ماليني أخرى كمكافآت من وراء بيع 
باتريك.ولفتت إلى أن روما قدم عرًضا جديًدا األسبوع املاضي إلى يونايتد بقيمة 14 مليون 
أورو، إال أن مانشستر ُيصر على احلصول على 20 مليون للسماح برحيل سمولينغ. وختمت 

بأن مانشستر يونايتد وروما سيواصالن العمل للعثور على اتفاق يف األيام القليلة املقبلة.
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بعودة  أمس،  اول  احلكومة  سمحت 
النشاط الرياضي املعلق، منذ منتصف مارس 
كورونا  فيروس  تفشي  خلفية  على  املاضي، 
اإلجراءات  من  جملة  ضمن  املستجد، 

لتخفيف القيود املرتبطة بهذه اجلائحة.
وكلفت احلكومة وزير الشباب والرياضة، 
مع  بالتشاور  بالقيام  خالدي،  سيدعلي  
مختلف االحتادات الرياضية  بدراسة إمكانية 
والتظاهرات  لألنشطة  التدريجي  االستئناف 
بروتوكوالت  الرياضية دون جمهوري حسب 
حسب  اختصاص،  كل  مع  مكيفة  صحية 

بيان ملصالح الوزارة األولى.
الشباب  وزير  »كلف  البيان  يف  وجاء 
مختلف  مع  بالتشاور  بالقيام  والرياضة 
إمكانية  بدراسة  الرياضية  االحتادات 
والتظاهرات  لألنشطة  التدريجي  االستئناف 
بروتوكوالت  حسب  جمهور  دون  الرياضية 

صحية مكيفة مع كل اختصاص«.
املنافسات  مجمل  فإن  للتذكير 
الرياضية يف جميع التخصصات قد علقت 
منذ 16 مارس الفارط بسبب انتشار جائحة 

فيروس كورونا.
قد  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 

السماح  عن  املنصرم  جويلية   9 يف  أعلنت 
كمرحلة أولى للرياضيني اجلزائريني املؤهلني 
املقبلة  األوملبية  لأللعاب  للتأهل  والقابلني 
املؤجلة  بطوكيو،   2020 أوملبية  وشبه 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب   2021 إلى 
املستجد، باستئناف التدريبات مع االحترام 

الصارم لإلجراءات الوقائية.
كما قررت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا 
رفع إجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم 
للنوادي  يسمح  مما  الرياضي،  والتنشيط 
بتنظيم  الرياضية  االحتاديات  والرابطات 

جمعياتها العامة لسنة 2019.
الوقائية  اإلجراءات  أن  الوزارة  وذكرت 
التي ذكرتها اللجنة الوطنية ملكافحة اجلائحة 
واملركز الوطني للطب الرياضي يجب ان حتترم 

بحذافيرها خالل إجراء اجلمعيات العامة.
التابعة  للرياضة  العامة  املديرية  وكانت 
 3 منذ  شرعت  قد  والرياضة  الشباب  لوزارة 
أسابيع يف جملة من احملادثات مع االحتاديات 
بغية  القدم  كرة  احتادية  منها  الرياضية 

استئناف التدريبات.

تحسبا الستئناف الألنشطة الرياضية دون جمهور

خالـــدي يشــــرع فــي التشــاور 
مـع مختلــف االتحـادات الرياضيـة 

اجلزائرية  االحتادية  ورئيس  السابق  والرياضة  الشباب  وزير  أعلن 
للمبارزة احلالي، عبد رؤوف سليم برناوي، ترشحه ملنصب رئيس اللجنة 
األوملبية والرياضية اجلزائرية، التي ستنعقد جمعيتها العامة االنتخابية، 
يوم 12 سبتمبر اجلاري، مبقر الهيئة األوملبية يف فيال بن عكنون بالعاصمة.
واستهل برناوي رسالة ترشحه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك 
»بتواضع كبير وشعور باملسؤولية يشرفني أن أعلن ترشحي لرئاسة جلنتنا 
هيئتنا  مرت  اجلميع  ويعلم  تعلمون  »كما  وأضاف  الوطنية«،  األوملبية 
األوملبية اجلزائرية بفترة من االضطرابات خالل األشهر األخيرة، ميزتها 

جتاوزات عديدة أثرت بشكل كبير على سمعتها داخليًا وخارجيًا، وعليه 
واألوملبية  الرياضية  األسرة  بني  واملصاحلة  الصفاء  إليجاد  الوقت  حان 

اجلزائرية«.
إجراًءا   33 »جتسيد  على  برناوي  املترشح  عمل  خطة  وترتكز 
أوملبية نشطة وحديثة خدمة  لبناء جلنة  تدريجيًا  تنفيذها  ملموًسا سيتم 
للرياضيني«. وتطبيقا لألحكام القانونية والتنظيمية املعمول بها يف اللجنة 
األوملبية والرياضية اجلزائرية، سيتم إيداع ملفات الترشيحات 8 أيام قبل 
موعد انعقاد اجلمعية العامة االنتخابية. وسيعمل رئيس اللجنة األوملبية 

األوملبية  العهدة  بقية  تسيير  على   ،2020 سبتمبر   12 يوم  املُنتخب 
تنظيم  بعدها  ليتم  بطوكيو2021،  األوملبية  األلعاب  بعد  ما  إلى  املمتدة 

االنتخابات العامة النتخاب رئيس جديد لوالية أوملبية جديدة.
اجلزائرية،  والرياضية  األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  أن  للتذكير 
وافق يف 12 ماي الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه، 
وقام بتعيني نائبه األول، محمد مريجة، كرئيس بالنيابة -تطبيقًا للنظام 
العامتني  للجمعيتني  والتحضير  األعمال  لتصريف  للهيئة-  األساسي 

العادية واالنتخابية املقبلتني.

برنــاوي أول المترشحيــن لرئاســة اللجنــة األولمبيـــة
الجمعية العامة االنتخابية ستعقد يوم 12 سبتمبر

استعدادا النطالق تحضيرات الموسم الجديد

إدارة شبــاب بلـــوزداد 
تضبط قائمة المسرحيـن  

القدم  لكرة  األولى  احملترفة  الرابطة  بطل  بلوزداد،  شباب  نادي  إدارة  كشفت   
استعدادا  الفريق األول،  املسرحني تضم خمسة عناصر من  أولية لالعبني  قائمة  عن 
النطالق حتضيرات املوسم اجلديد، حسبما نشرته الصفحة الرسمية للنادي العاصمي 

على الفيسبوك.
وكانت البداية بالالعب الشاب نوفل ولد حمو )21 سنة(، الذي مت فسخ عقده 
آخرين  العبني  أربعة  البلوزدادية  اإلدارة  استدعت  كما  املاضي،  األسبوع  بالتراضي 

مرتبطون بعقود مع الفريق من أجل التفاوض لتسوية وضعيتهم.
 34 زرارة،  توفيق   ،)2021( سنة   35 قاسمي،  أحمد  من  بكل  األمر  ويتعلق 
سنة )2022(، محمد خوثير زيتي، 30 سنة )2021( وإسالم بن ضيف، 28 سنة 
)2021(.وكان شباب بلوزداد قد استهل عملية االستقدامات مبناسبة فترة االنتقاالت 
الصيفية مطلع الشهر احلالي، بانتداب متوسط امليدان الدفاعي لوفاق سطيف، زكرياء 
دراوي )26 سنة( الذي عاد مجددا لفريق أبناء »العقيبة« بعد مغادرته له منذ موسمني، 
التونسية(،  األولى  )الرابطة  اإلفريقي  للنادي  اجلزائري  الدولي  املدافع  مع  التعاقد  ثم 

مختار بلخيثر )28 سنة( ملدة ثالثة مواسم.
الفريق  صفوف  تدعيم  على  بلوزداد،  شباب  لنادي  الفنية  املديرية  عملت  كما 
بالعبني شبان لدمجهم ضمن صنف الرديف، على غرار املدافع احملوري رضوان شوطي 
)18 سنة من احتاد بلعباس( والعب الوسط حسام الدين مريزق)20  سنة من مولودية 
اجلزائر( اللذين أمضيا عقدا ملدة 4 مواسم.وبعد تعليق املنافسة يوم 16 مارس الفارط 
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد، قامت إدارة شباب بلوزداد بتمديد عقود عدد من 
العبيها األساسيني، على غرار املدافعني شعيب كداد )26 سنة( وزين العابدين بوخلوة 
)30 سنة( والعب الوسط الدفاعي بالل تريكات )29 سنة(.وتوج شباب بلوزداد بلقب 
البطولة الوطنية ملوسم 2020-2019 بعد قرار املكتب الفيدرالي لالحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم بتوقيف املنافسة بسبب جائحة كورونا واعتماد نتائج االستشارة الكتابية ألعضاء 

اجلمعية العامة.

في إجتماع  ترأسه رئيس »الفاف«  

أندية الرابطة الثانية تختار 
بطولــة كالسيكيـة من 34 
جولـة بالذهاـب واإليــاب

اختارت أغلبية أندية الرابطة الثانية لكرة القدم، بطولة كالسيكية من 34 جولة 
ذهابا وإيابا، ضمن التغييرات التي عرفها نظام املنافسة الهرمي، عقب إجتماع انعقد 
أول أمس، باملركز التقني الوطني بسيدي موسى بالعاصمة، بني االحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم »الفاف«، واألندية املعنية )بحضور 32 من أصل 36(، وفق ما أعلنته 
للرابطة   2020-2021 موسم  بطولة  وستلعب  هواة.  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  

الثانية املشكلة من مجموعتني تضمان 18 ناديا، على مدار 34 جولة ذهابا وإيابا.
الفنية  الرابطة احملترفة األولى، اقترحت املديرية  لإلشارة وأنه على غرار بطولة 
الوطنية لالحتادية، ثالث صيغ على األندية من أجل اختيار األنسب، وهي منافسة 
كالسيكية ذهابا وإيابا، بطولة تتضمن مرحلة الذهاب فقط، وبطولة مبرحلة ذهاب 

مرفوقة بدورة اللقب ودورة تفادي السقوط.
وعرف اإلجتماع الذي ترأسه رئيس »الفاف« خير الدين زطشي، بحضور رئيس 
لألندية  األساسي  القانون  دراسة  مالك،  علي  هواة،  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة 
رياضية  شركة  املاضي  يف  متتلك  كانت  التي  األندية  هاوي(.فعلى  أو  )محترف 
محترفة لكنها معلقة، ضرورة إعادة تفعيلها لتواصل تطبيق نظام اإلحتراف أو القيام 

بإجراءات قضائية للعودة إلى نظام اجلمعية الهاوية، حسب نفس املصدر.
القدم  رابطة كرة  واآلتية من  الثانية  الرابطة  احملترفة يف  األندية  وبخصوص 
احملترفة، يجب عليها تطهير وضعيتها املالية عبر تسوية أجور العبيها إلى غاية 
غرفة  مع  بالتنسيق  معهم  ودي  اتفاق  إلى  للتوصل  والسعي  مارس،   15 تاريخ 
تسوية النزاعات التابعة للرابطة.للتذكير أنه مت تعليق جميع املنافسات الرياضية 
من طرف وزارة الشباب والرياضة منذ تاريخ 16 مارس الفارط، بسبب جائحة 
باإلجراء  األندية  كل  االحتادية،  رئيس  أبلغ  أخرى،  جهة  فيروس.من  كورونا 
القانوني اجلديد للمنافسة الذي يسمح لهم إجراء 5 تغييرات يف اللقاء، بشرط 

القيام بها على 3 فترات.

انتقد عدم وجود مركز خاص برياضة ألعاب القوى

مخلوفي: "تأجيل أولمبياد طوكيو أثر سلبا على برنامجي"

محمد هشام

مخلويف،  توفيق  األوملبي  البطل  أبدى 
يف  التحدي  لرفع  جاهزيته  عن  أمس،  اول 
قائال  مخلويف  وأبرز   ،2021 طوكيو  أوملبياد 
جائحة  لكن  طوكيو،  ألوملبياد  جاهزا  "كنت 
طوكيو،  عرس  تأجيل  يف  وتسببها  كورونا 
بقاء  مع  خصوًصا  برنامجي،  على  سلًبا  أثّر 
حقيقة  بشأن  أسابيع  لعدة  قائًما  الغموض 

إقامة األوملبياد العام القادم".
وبعدما عاد إلى اجلزائر مؤخًرا من جنوب 
ارتياًحا  أهراس  سوق  ابن  أبدى  إفريقيا، 
قريًبا  التحضيرات  "أتأهب الستئناف  وصرح 

يف ضاحية بوشاوي بالعاصمة، ورجوعي إلى 
اجلزائر أراحني نفسًيا بعد 4 أشهر ونصف يف 
أوملبياد  ذهبية  جوهانسبورغ".وطمأن صاحب 
متواصل  حتضير  يف  "أنا  محبيه   2012 لندن 
واملناخ،  املرحلة  بحسب  العام  مدار  على 
السواحل  على  أو  املرتفعات  يف  أتدرب  لذا 

بحسب ما تقتضيه رياضة املستوى العالي".
تطارده  ظّلت  التي  اإلصابة  لعنة  وبشأن 
أوملبياد  فضيتي  على  احلائز  أكد  لسنوات، 
قدمية،  ذكرى  صارت  "اإلصابة   2016 ريو 
األيام  غضون  يف  التدريبات  وسأستأنف 

غاية  إلى  مستمر  وبشكل  املقبلة،  القليلة 
صيف العام القادم".

امتالك  وجوب  على  مخلويف  وشّدد 
مبدًيا  عاملية،  مبقاييس  تدريب  مراكز  اجلزائر 
باالحترام،  حتظى  القوى  ألعاب  لكون  أسفه 
لكّنها تفتقر للتقدير، وانتقد عدم وجود مركز 

خاص برياضة ألعاب القوى يف اجلزائر. 
وانتهى مخلويف إلى احلديث عن مرحلة 
ما بعد اعتزاله املضامير، عازًما على اإلسهام 
أّم  يف  اجلزائر  يشرفون  أبطال  إنتاج  يف  بقوة 

الرياضات.

 شبيبــة القبائــل يعلــن 
عن عودته إلى التدريبات  

عاد نادي شبيبة القبائل أمس الثالثاء، إلى التدريبات 
ألول مرة منذ منتصف مارس املاضي، وذلك بعد تعليق 

النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.
وذكر النادي عبر صفحته الرسمية مبوقع "فيسبوك"، 

أن املدرب املساعد مراد كعروف ومدرب حراس املرمى عمر 
حمناد، هما من أشرفا على املران األول الذي خصص 

للجانب البدني.
كما أشار إلى التزامه بالتدابير الصحية الوقائية، 

كاشفا عن إخضاع أعضاء الفريق وكل العاملني بالفندق 
الذي يقيم به الفريق يف مدينة أقبو بوالية بجاية شرقي 

اجلزائر، لفحوص فيروس كورونا. وبات شبيبة القبائل أول 
ناد جزائري يعلن عودته إلى التدريبات، رغم أن السلطات 

احلكومية لم تقرر بعد إعادة فتح املنشآت الرياضية.

الغرافـة يستعيد قديـورة
عدالن  اجلزائري  الدولي  العبه  خدمات  استعادة  الغرافة  أعلن 
منذ  السيلية  أمام  لها  تعرض  إصابة  بسبب  بعد غياب طويل  قيدورة، 

اجلولة الـ16 من الدوري املنقضي.
وأثر غياب الالعب كثيرا على أداء الفريق، خاصة وأن قديورة، كان 
من أكثر الالعبني متيزا يف خط وسط الغرافة، وقدم مستويات جيدة قبل 

تعرضه لإلصابة بقطع يف الرباط الصليبي للركبة.
وكان قيدورة قد عاد الى الدوحة من العاصمة البريطانية لندن حيث 
أجرى عملية جراحية هناك، وقضى فترة العالج والتأهيل من اإلصابة، 
ثم دخل عقب عودته الى الدوحة يف مرحلة اإلعداد للعودة للعب من 

خالل تدريبات فردية خاصة قبل الدخول يف التدريبات اجلماعية.
الغرافة قوة كبيرة لفريق املدرب الصربي  ومُتّثل عودة جنم وسط ميدان 
سالفيسا يوكانوفتش الذي يستعد حاليا خلوض مواجهته األولى يف دوري 
املوسم ملوسم اجلديد 2020 - 2021 أمام فريق قطر يوم 3 سبتمبر اجلاري.



12
أخبار الثقافة

السنة 01 - العدد 275 -االربعاء  14 محرم  1442   هـ  - 02  سبتمبر  2020م

الكاتب الّروائي يوسف أوقاسم لـ »أخبار الوطن«: 

رواية »إيمراون« محاكاة لحياة سكان جانت قديما 

تروي  اميراون  رواية  ان  يوسف  الروائي  ويضيف   
مدينة جانت  بالتاسيلي يف شعاب  رجل حل  قصة 
واستوطن بها ليعمل ما بني ما تنتجه االرض والرعي 
حتى  ألخر  حني  من  سبيبا  رقصات  مع  ويتفاعل 
حوار  منها  ينبثق  مزرعة  داخل  جلسة  الى  الوصول 
مدينة  يف  االنسان  عند  احلياة  جوانب  جميع  ميس 
الوصول  القدمي حتى  االنسان  الى  السفر  من  جانت 
الى قصة سبيبا التي ترويها سيدة متقدمة يف السن 
مع ابنها الشاب كل ذالك دار يف فلك الكتابة ليخرج 

يف قالب رواية اميراون. 
أخبار اوطن: رواية إميراون هيثالث إصداراتك 

بعد كتاب تاسيليات يف الشعر وكتاب عن سبيبا 
هبة األجداد يف التاريخ والسياحة، حدثن عن 

إصدارك األخير؟
يف  اخيرا  ولدت  والتي  االخيرة  اميراون  رواية   
صورة  و24  عنوان   33 على  حتتوي  مناسب  وقت 
تدعم الرواية بصفة عامة وباإلضافة الى وجود 500 
كلمة باللغة التارقية مت تفسيرها باللغة العربية وهناك 
خمسة مالحق منها ما حتدثت فيه عن االشهر وكذا 
اعتبر  وكما  العائلة  او  االسرة  الى  باإلضافة  االعياد 
رواية اميراون هي من التراث الالمادي باعتبارها حتفظ 

ثقافة امه نادرة وجب احلفاظ عليها. 
أخبار الوطن : ميالد رواية إميراون والتي 

حتكي جلسة حميمة حتاكي جوانب مهمة يف 
حياة اإلنسان يف القدم يف مدينة جانت، أين 

بالضبط تريد أن تصل بهذه القصة وما هو 
الهدف منها وماذا استنبطت ككاتب الرواية؟

 - االشياء التي مت الوصول اليها يف رواية اميراون 
اوال اقول التعاون وأضيف لك معلومة على فكرة ان 
فقط   1999 عام  يف  كتابتها  يف  انهيت  اميراون  رواية 
هناك بعض االضافات متت عليها واعود الى سؤالك 
الصغار  االطفال  رقصات  تنسى  لم  اميراون  رواية  يف 
ولم تنسى املثل واحلكمة عند االميوهاغ فهو دائما كان 
الرفيق الدائم اعمود الكبير يف متاشي احداثها وهناك 
اجل  من  هذا  كل  الشعر  فواصل  الرواية  خالل  من 

جمالية النص التي ترسم لدى القارئ. 
 أخبار الوطن: ما هي القيمة التي ميكن أن 

تضيفها الرواية اجلديدة للقارئ؟
 اعتقد بل اجزم بان حياة االنسان التارقي مبنية 
على حالتني هناك التمدن وهناك حياة البداوة وهذه 
االخيرة يف القدمي تعتمد على الغزو يف حال ما جفت 

خيرات االرض التي يسكنها اما اذا اخضرت وأنبتت 
حتى  عليها  يعتمد  والذي  القطيع  وأشبعت  زرعا 
االنسان املتمدن وهي احلياة التي يتقاسمها االنسان 
اكثر موسم جني  البادية ويربطهم  املتمدن وأخيه يف 
التمور فهناك عالقة مقايضة جتمع بينهم وهو جزء مهم 
يف الرواية عندما التحق الضيف الرواية انسان البادية 
باملدينة وهذا على اساس تلك العالقة التي تربط بني 
البادية واملدينة والتي وصلت حتى فترت االستعمار 
والرحالت يف الصحراء الكبرى باإلضافة الى اللغات 

اللهجات التي تصادفهم.
أخبار الوطن: بنيت الرواية على العشيرة أو 

القبيلة،  هل هي محصورة فقط على منطقة 
 التاسيلي نازجر أم أنها متتد أينما 

يوجد الطوارق؟
املدينة  التمدن داخل  الرواية كان حول حياة   حديثي يف 
االميوهاغ  الكلمة عند  ارث  بالعربية وهي حتتوي على  ومكتوبة 

وهي مبثابة قاموس لغوي جامع. 
أخبار الوطن: ما هي أهم العوائق والصعوبات 

التي واجهتها من خالل كتابتك رواية إميراون ؟
 يف احلقيقة لم اجد صعوبات كثيرة يف كتابتها 
الذي  واإلنسان  االرادة  اسمه  هناك شيء  ملاذا ألنها 

يقراء كثيرا اعتقد انه يستجمع افكار عديدة وتتوسع 
لديه ملكة اخليال باإلضافة الى اننا نسمع اكثر ونأخذ 
اكثر من السرد احلكواتي يف القصص واألساطير عند 
االميوهاغ واخلبرة ايضا تلعب دور كبير يف ازالة العوائق 
ملاذا سابقا كانت لدي فكرة اجناز فيلم ماضي القصور 
مبدينة جانت فبالرغم من صعوبة املهمة إال ان الدعم 
ومهم  كبير  دافع  كانت  املنطقة  ساكنة  لدى  املعنوي 
لذالك الطريق يف الكتاب اليوم اجني ثماره من اخلبرة 

السابقة. 
أخبار الوطن: ندرك أنه من الصعب أن تكتب 

حول حياة وتاريخ اإلميوهاغ لكونه شفهيا، 
ومن الصعب الوصول إلى املعلومة، ماذا ميكن أن 

 تقوله كنصيحة ملن يريد البحث 
يف هذا اإلرث؟ 

 الباحث احلقيقي ال يحتقر اي شيء ال معلومة 
وال رواية شفهية ولكن هناك مجاالت تنجيك وتريك 
خاصة  والكاتب  الباحث  ميتلكها  الصحيح  الطريق 
من يقرأ كثيرا فإنه يستجمع الكثير من االمور توضح 
الصورة احلقيقية وبالتالي بلوغ هدفه وال يجب التوقف 

واالستسالم لعثرات قد تصادفه. 
براهيم مالك 

 قال يوسف أوقاسم الكاتب الروائي المتخصص في األدب االجتماعي عن إصداره الجديد رواية »إيمراون« باللغة التارقية والتي تعني القبيلة أو العشيرة والتي رأت النور تزامنا 
مع االحتفاالت بعيد سبيبا في العاشر من محرم بمدينة جانت،  إنها قصة محاكاة ووصف للحياة القديمة لسكان جانت، وجاءت فكرة كتابتها بسبب النقص الكبير في كتابات األدب 

االجتماعي الشعبي عند مجتمع اإليموهاغ والذي يحتاج إلى التدوين من أجل الحفاظ عليه باعتباره كنز وإرث. 
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إشــــــــــهــار

المكتب العمومي للتوثيق األستاذة
طبي نسيمة الحي االداري بالمسيلة

بموجب عقد رهن للعتاد من الدرجة األولى للعتاد محرر لدينا بتاريخ 21 / 06 / 2020 تحت رقم  192/ ط ن / 20 بين 
البنك الوطني الجزائري وكالة المسيلة الدائن المرتهن من جهة أولى والسيد عبود عبد الغني بن لخضر المدين الراهن من 
جهة ثانية اللذان أبرما عقد رهن حيازي للعتاد من الدرجة األولى يتمثل في قرض متوسط المدى يدخل في إطار الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب مخصص القتناء عتاد والمعدات الموجهة لممارسة نشاط » حرفي بناء »  طبقا للفاتورة رقم 
008/2020 المسلمة بتاريخ 18 /05 / 2020 من طرف م ش و ش ذ م م ايزال الكائن مقرها االجتماعي بالحي االداري 

بالمسيلة.
جزائري  دينار  ألف  وستون  وخمسمائة  مليون  القرض ب  قيمة  وحددت  المذكور  البنك  من  الممنوح  للقرض  وهذا ضمانا 
1.560.000.00 دج ولمدة ثمانية 08 سنوات بينها ثالث 03 سنوات مدة تأجيل لدفع أقساط القرض وسنة واحدة تأجيل 

لدفع الفوائد مقيد في المركز الوطني للسجل التجاري ملحقة المسيلة تحت رقم 01/142 بتاريخ 19 جويلية 2020.

انا السيد قسمي أحمد بن قدور  أتقدم للسادة الموثقين باالعتراض على أي عملية تقسيم أو تصرف 
يقوم به ورثة المرحوم قسمي محمد بن قدور  ويخص القطعة األرضية الفالحية رقم : 01 ملكية رقم : 
252 المجاورة القطعة األرضية الفالحية رقم : 02 ملكية رقم : 253 بالمنطقة المسماة ضاية العافية 

ببلدية البيرين بوالية الجلفة وذلك لوجود نزاع
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سهام ع
 

أعراس على الضيق
صالون  غرفة  يف  زفايف   حفل  أقيم  أن  يوما  أتوقع  أكن  لم 
هكذا  رقص   حتى  وال  زغاريد   وال  حضور  دون  ومن  املنزل 
اللواتي أقمن حفل زفافهن يف  قابلتنا نسرين إحدى الفتيات 
زمن الكورونا، حيث أكدت لنا أنها مثل غيرها من الفتيات 
العائلة  كل  فيه  جتتمع  ينسى   ال  زفاف  بحفل  حتلم  كانت 
والتقاليد  العادات   حسب  عشاء  مأدبة  وتقام  واألحباب 
بجيجل غير أن جائحة كورونا وقرار غلق قاعات األفراح أربك 
حساباتنا وأحالمنا  فاقتصر حفل الزفاف على مدعوين يعدون 
على األصابع دون املعمول عليه سابقا غير أنني  تقول نسرين- 
ان اخلق جوها خاصا بي وان اخلق السعادة لنفسي وحاولت 
قد اإلمكان أن أعيش فرحة عمري ومع هذا تبقى أعراس هذا 
العام مميزة  حالة نسرين ال تختلف عن باقي عرايس هذا الوقت 
فقد كانت للكورونا بصمة واضحة يف الغاء العديد من حفالت 
الزفاف فاقتصرت على سيارة واحدة تولت بنقل العروس من 
العرسان  من  العديد  كان  وان  الزوجية   بيت  الى  أهلها  بيت 
واالزواج قد حتدو اجلائحة اال انه هناك العديد منهم متردد يف 

إمتام مراسيم الزواج او تأجيله ملا بعد كورونا 
مصورة أعراس: غلق قاعات األفراح كان صدمة للعرسان 

وطول مدة الغلق أربك حساباتهم
يف لقاء جمع شبكة أخبار الوطن مع مصورة األعراس االنسة 
أميرة محنوف أكدت لنا أن يف بداية االمر ومع صدور قرار غلق 
للفكرة وهذا  املؤيدين  وكنا من  الوضع  تقبلنا   االفراح  قاعات 
رغبتا منا يف السيطرة على االزمة الصحية قبل تفاقمها ورغم 
ان بعض العرسان تعرضوا لصدمة خاصة أولئك الذين اقترن 
حفل زفافهم مع عطلة الربيع بشهر مارس وقد كان هناك من 
جهز كل شيء وقام بدعوة ضيوف  ما جعلهم يدخلون يف حيرة 
من امرهم خاصة وان القرار اتخذ قبل يومني يف احلني بقي باقي 
العرسان والذين برمجوا حفالت زفافهم بعد رمضان  يترقبون 
السيطرة على  بانه سيتم  التفاؤل  ينتابهم  التعليق وكان  نهاية 
الوضع  غير ان الواقع فرض شيئا اخر ما جعل يؤجلون افراحهم 
فيما اضطر الباقي الى اقامتها دون الطقوس املألوفة فيما تولينا 
تقول اميرة إعادة مبلغ العربون الذي مت دفعه من قبلهم من اجل 
حجز تاريخ لهم  لتضيف متحدتنا ان غلق قاعات االفراح ملدة 
طويلة ولثالثة اشهر لم نكن نتوقعها  يف الوقت الذي ظننا انها 
فترة مؤقتة ووجيزة ماجعلنا نتعرض ملضايقات مالية باعتبار ان 
تصوير األعراس هي مهنتنا ومدخولنا الوحيد والرئيسي وهناك 
العديد منا من تعيل عائلتها منه او من حتضر ملراسيم زفافها 

من هذا العمل ويف حالة استمرارية القرار فما علينا اال الصبر 
خاصة وان االعراس فيها جتمعات ووجب علينا االبتعاد عن 
كل التجمعات ونحن صابرين واحلمد هلل ونتمنى ان يرفع اهلل 
عنا البالء وترجع حياتنا ملاكانت عليه ويف سؤالنا عن رسالتها 
االفراح   قاعات  فتح  أمتنى  محنوف  اميرة  قالت  للسلطات  
ويف  مدروسة  قرارات  تكون  وان  الوقائية  التدابير  كل  واتخاد 
صالح كل واحد فنحن نعود لعملنا واالفراح واالعراس تزين 

حياتنا وتدخل السعادة لقلوب العرسان. 
حسيبة بوحرود: عملي كـ »دي.جي« أوقفته الكورونا 

اكدت لنا  حسيبة بوحرود دي.جي باألعراس  واملعروفة 
ب دي.جي بيبا انها كانت تنتظر مثلها مثل باقي املواطنني 
هذا القرار نظرا للوضعية الوبائية التي كنا منر بها لكن مع متديد 
قرار احلجر يف كل مرة أصبحنا نتعرض للضغط واصبح الوضع 
بالنسبة لنا مقلقا خاصة ان هذا العمل يعتبر مدخولنا الوحيد 
كما أكدت أن القرار اثر كثيرا على العرسان ما جعل البعض 
واالكتفاء  عائلي  عشاء  إقامة  فضل  االخر  والبعض  يؤجل 
واملقربني   العائلة  افراد  من  محدود  عدد  يضم  بسيط  بحفل 
غير أننا ال منلك احلل غير الصبر لتضيف حسيبة بوحرود انها 
تتمنى إعادة فتح قاعات احلفالت مع أخذ جميع االحتياطات 
التعقيم بعد وقبل  الكمامة واحلرص على  االحترازية كوضع 

كل حفل زفاف. 

صاحبة قاعة أفراح: الزبائن وعمال القاعات األكثر تضررا
غلق قاعات االفراح لم يكن تاثيره على منظمي األعراس 
ولكن  والتفصيل  الذكر  سلفنا  كما  وموصورين  من دي.جي 
تاثيره مس أصحاب القاعات بحد داتهم فقد  كانوا ينتظرون 
مثل هكذا قرار  نظرا الطالعهم على الوضع ومستوى انتشار 
قاعة احلفالت  نرجس مسيرة  عليه  اكدت  ما  وهذا  الفيروس 
األفراح  بقاعات  وتنظيمها  االعراس  ان  خاصة  -ابتسام- 
يجعلها جتمع مئات األشخاص  لتضيف نرجس ان ما علينا 
اال تقبل األمر طبعا كما أكدت انها تواصلت مع كل الزبائن 
وأكدت لهم ان قرار الغلق قد يكون يف أي حلظة خاصة بعد 
غلق املساجد واحلدائق وتركت لهم اخليار بني سحب العربون 
وصف  ويف  واختيارهم  رغبتهم  حسب  احلجز  تاريخ  تغيير  او 
بالقاعة  األعراس  تنظيم  أن  أكدت  عليهم  القرار  هذا  تاثير 
ولكن  القرار  بهذا  تاثرت  وقد  عائلتي  ورزق  رزقي  مصدر  هو 
عليهم  اختلطت  التي  الزبائن  هم  ضررا  األكثر  ان  أؤكد  أنا 
القاعات  وموظفي  عمال  دلك  الى  زد  وترتيباتهم   حساباتهم 
مانفعله  لدينا  ليس  ولكن  العمل  بهذا  معنا  يسترزقون  الذين 
سوى الصبر واتباع قول رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم يف 
قوله -وال تلق بنفسك الى التهلكة -وكل انسان واعي يرى ما 
هو األنسب لصحته وعائلته  ورغم هذا نتمنى من املسؤولني 

النظر حلالنا.

منذ أشهر طويلة خطط العديد من العرسان لحفل زفافهم والمراسيم التي سوف يطبقونها  وكيف سوف يستثمرون اللمة العائلية 
من اجل زرع الفرحة والسعادة بليلة العمر غير ان جائحة كورونا قلبت كل موازينهم وضيقت عليهم أفراحهم وأنقصت بهجتهم 
ولمتهم فكان قرار غلق قاعات األفراح أولى الصدمات للتوالي الصدمات بتوقيف نشاط المصورين وصانعي الحلويات وكدا 

منشطي األعراس من دي.جي  فبعدما كان فصل الربيع عادة هو انطالق موسم األعراس ولعمل منظمي الحفالت ومقدمي الخدمات 
التي ترافقها إال أن الفيروس بدل الخطط وشل النشاط فكان التأثير السلبي على مالك قاعات األفراح  والمصورين ومالك 

دي.جي  وكذا على عادات ألفنا معايشتها مع كل حفل زفاف.

أعراس على الضّيق وعادات غيبت

كورونا الضيف الثقيل في االحتفال بليلة العمر
غلق قاعات األفراح يربك العرسان ويلحق خسائر بمالكيها 	
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

فيروس  وباء  انتشار  أزمة  ولعّل 
منذ  املتفاقمة  العالم  عبر  كورونا 
وضعت  قد   ،2020 العام  مطلع 
أمام  لوجه  وجها  الدول  جميع 
الكبيرة  الّتحديات  من  مجموعة 
على  مقدرتها  مدى  رأسها  على 

إدارة األزمة صحيا واتصاليا.
فاالتصال خالل األزمة عموما، 
يؤدي إلى الّتنسيق واحلد من نطاقها 
ومدتها يف الغالب، ألّن الّتصورات 
أن  ميكن  السليمة  غير  واملعلومات 
كونها  أزمة،  أي  عمر  من  تطيل 
الشائعات  ظهور  أمام  املجال  تفتح 
ونشر األخبار الكاذبة واخلرافات. 

علميا  تعني  األزمات  فإدارة 
باألدوات  عليها  الّتغلب  كيفية   «
مع  املختلفة،  واإلدارية  العلمّية 
من  واالستفادة  سلبياتها،  جتنب 
إدارتها  ميكن  وال  إيجابياتها«، 
جانب  أغفل  إذا  فيها،  والّتحكم 
فغياب  واالتصال.  اإلعالم 
الفّعال  املؤّسساتي  االتصال 
لنشر  املجال  إتاحة  شأنه  من 
الشائعات وتوسيع الهوة بني الناس 
ومسؤوليهم، ممّا يخلق جوا من عدم 
إجراءات  أي  فاعلية  ويرهن  الثقة 
تتخذ ملواجهة األزمة . وقد تعّودت 
املتعاقبة على  اجلزائرية  احلكومات 
يف  فاشل  اتصالي  أسلوب  اختيار 
األمر  جتاهل  أو  األزمات،  إدارة 
أزمة ظهور  مع  مثلما حدث  كليا، 
وباء الكوليرا يف بعض املدن بوسط 
البالد صيف عام 2018، أين ُترك 
األخبار  لتداول  مفتوحا  الباب 
أنتج  مما  والشائعات،  الكاذبة 
مضّخمة،  إعالمية  تغطيات  أيضا 
أّنه  رغم  املرض  انتشار  من  هّولت 
فقد  محدودة.  منطقة  يف  كان 
على  السابقة  احلكومات  دأبت 
األزمة«  إنكار   « أسلوب  استخدام 
وكأنها  معها  التعامل  يعني  الذي 
وهو  األساس،  من  موجودة  غير 
بأّن  االدعاء  على  يقوم  أسلوب 
وبأّن  يرام،  ما  أحسن  على  األمور 
لكن  مخطئ،  العكس  يقول  من 
استمرار األزمة وعدم الوصول إلى 
سالمة  عدم  عن  يكشف  نتائج، 
يخلق  إّنه  بل  األسلوب،  هذا 
يف  ويساهم  اإلعالمي  الّتضليل 
يتلّقون  الذين  باملواطنني  اإلضرار 

غير  املعلومات  احلالة  هذه  يف 
غير  أخرى  جهات  من  األكيدة 
من  العديد  تعمد  كما  رسمية. 
انتهاج  إلى  الرسمية،  مؤّسساتنا 
أسلوب »كبت األزمة« الذي يعني 
تأجيل ظهورها واحلديث عنها علنا 
أسلوب«  أو  اإلعالم،  وسائل  يف 
بخس األزمة« بالّتقليل من شأنها 
على  تسير  األمور  بأّن  االدعاء  أو 
أكمل وجه أو أنها » حتت السيطرة 

كليا« . 
احلكومات  تلجأ  ما  وعادة 
جلان  تشكيل  يف  يتمّثل  حل  إلى 
بغرض  األزمة،  حلل  خاليا  أو 
والبيانات  املعلومات  احلصول على 
الظرف  ذلك  يف  إليها  تفتقر  التي 
ومعرفة  تشخيصها  أو  العصيب، 
أسبابها وحدود انتشارها وإمكانات 
مواجهتها، لكن التجارب تكشف 
إلى  يؤدي  أيضا  األسلوب  هذا  أّن 
التوصل  دون  ومروره  الوقت  ضياع 
التي  لألزمات  حقيقية  حلول  إلى 
الطبيعة  إلى  بالنظر  تنتظر،  ال 
والهيئات  للمصالح  البيروقراطية 
لنقص  أو  بالتنسيق،  املعنية 
يف  واإلبداع  والدافعية  الكفاءة 

العمل لدى األفراد. 
ولذلك فإّن جناح خاليا األزمة، 
يستدعي أن تخضع لشروط علمّية 
)15فرد(،  محكم  أفراد  وعدد 
مخطط  ضبط  عليهم  ينبغي 
العمل، أو مخطط اتصال األزمة. 
مباشرة  ترتبط  أزمات  حالة  ويف 
بالصحة العامة للناس، فإّن املعاجلة 
ملحة  ضرورة  للمعلومة  اإلعالمية 
وعمل استراتيجي، يف ظل سرعة 
انتشار األخبار واملعلومات يف عالم 
بها  اإلعالم  وسائل  وشغف  اليوم 
إدارة  وعدم  الساعة.  مدار  على 
يف  الّتضخيم  إلى  يؤدي  املعلومات 
وإحلاق  احملتملة  اآلثار  أو  اخلسائر 
الّضرر باملجتمع، بدل البحث عن 
الطمأنينة  وبث  الواقعية  احللول 
أهم  من  وأّن  خاصة  والتهدئة. 
احللول يف مجال الكوارث الصحية 
الوقاية  هو  الشاملة،  واألوبئة 
وكيفية  لألزمة  املسبق  والّتحضير 
األضرار  لتقليل  معها  التعامل 
احملتملة، السّيما إن كانت صعبة 
أمدها  بطول  مؤشرات  وتعطي 

انتهائها،  حدود  معرفة  عدم  أو 
مثلما هو األمر مع األوبئة الصحية 
فيروسات  أو  أمراض  الناجمة عن 
طويال  زمنا  العلم  يحتاج  مجهولة 
نهائيا  لها  والتصدي  ملواجهتها 
وضعية  مثل  مضاد،  لقاح  بإنتاج 
كورونا  فيروس  أمام  اليوم  العالم 

املستجد أو كوفيد 19.
الفّعال  االتصال  فإّن  وعليه   
ذلك  يبقى  األزمة،  ملواجهة 
تتظافر  الذي  املفتوح  االتصال 
بني  الهوة  جلسر  اجلهود  كل  فيه 
مختلف املصالح املعنية، ممّا يسمح 
بتنسيق املوارد والعتاد واإلجراءات 
الّتنظيمية. أّلن التجارب اإلنسانية 
التفاعالت  نقص  أّن  تثبت 
توسع  إلى  يؤدي  واالتصاالت 
اخلوف  مشاعر  وزيادة  الكوارث 
والذعر لدى األفراد الذين يتأّثرون 
الكاذبة،  األخبار  أو  باإلشاعات 
التواصل  مواقع  عصر  يف  السيما 
املعلوماتي  واالنفجار  االجتماعي 
اإلنترنيت.  شبكة  مواقع  عبر 
يؤدي  املفتوح  التفاعلي  فاالتصال 
يف النهاية إلى نشر الّتعاون املنشود 
على  واحلفاظ  األزمات  إلدارة 
اآلثار  لتجنب  االجتماعي  الرباط 
واخلوف  الذعر  ملشاعر  السلبية 
الناس  على  يسيطر  الذي  الغريزي 
ولعّل  الصحية،  الكوارث  خالل 
ترجمها  واالضطراب  القلق  حالة 
واملساحات  احملال  غزو  يف  الناس 
الغذائية  املواد  القتناء  التجارية 
بغية تخزينها، خوفا من شّح املوارد 
ونقص التمويل مستقبال، مما ينجم 
توافر  يف  الّتوازن  وعدم  الندرة  عنه 
واقتناء  املناطق  من  بالعديد  السلع 
فأي  حاجاتهم.  من  أكثر  الناس 
من  مدروس  غير  اتصالي  خطاب 
الغريزي  واخلوف  الذعر  إثارة  شأنه 
من املجهول، فقد غزا األمريكيون 
بعد  السالح  بيع  محال  بدورهم 
خطاب  إثر  التجارية،  املساحات 
حتّدث  ترامب  دونالد  للرئيس 
الصحي  القطاع  ينتظر  ما  عن  فيه 
املتحدة  الواليات  يف  واالقتصادي 
من صعوبات جّراء االنتشار الكبير 

املرتقب للوباء. 
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أقالم

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

إدارُة األزمــاِت في الَجزائر بين أسلوِب َتجاهـل 
األزمـــِة.. وواقــِع َتجاهــِل المعرفــَة!

 لطاَلما كانِت األزماُت  	
هاجًسا ُمقلقا للّدوِل، سواٌء 

ُصّنَفت أمنّيًة أو اقتصاِدّية أو 
ِصحّيًة، ولذلَك فإّن الُمجتمعات 
الَحديثَة تسعى دائًما إلى إيجاِد 
ُحلوٍل لمختلِف األزَمات التي 
تقُع ِفيها، باالعِتماد على 

الَمعرفة والَمعلوماِت والَوعّي 
ليم. وُهنا، يتحّوُل  والَقراِر السَّ

الّتنظيُر الِفكرُي والبحوُث 
األكاديمّيُة إلى خّزاٍن لتلك 
الَمعرفِة وليَس مجّرَد ترٍف 

فكرّي يشغُل يومياِت الجامعات 
 أو مراكز الُبحوث.  
تعّرف األزمات بكونها 

»اضطراب األوضاع العادية، 
مّما يستلزم الّتغيير السريع 
إلعادة التوازن«، فاألزمات 
على اختالفها ُتفقد الحياة 
نظامها وتوازنها، ولكن 

ذلك الّنظام والتوازن يزداد 
خطورة إذا كان األمر يتعّلق 
بالصحة العامة للناس في 
ربوع الدولة أو في مجتمع 
ما، فاألزمات الصحّية تضعنا 
أمام لحظات حرجة وخطيرة 
يزداد فيها الّتحدي والتفكير 

للخروج بأقل الخسائر 
واألضرار . 
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    حّتى قبَل اإلعالِن  عن 
ولِة اجَلزائرّيِة  ِميالِد الدَّ

ي َرّسمَها  احَلِديَثة التِّ
اسِتقالُل اخَلامِس من 

جِويلّية 1962، وَنحُن ضحاَيا 
ِصراِع الُعَصب - كَما يحُلو 

للَبعِض وصَفها، فيما يفِضُل 
آخرون وصَفها باألجِنَحة؛ 
ياسيِّ  راع بني السِّ فِمن الصِّ
راع بني  والَعسكريِّ إلى الصِّ
اخِل واخَلارِج  َجماعِة الدَّ

راِع املناطقاتي  إلى الصِّ
قايفِّ  اجِلهويِّ إلى الِصراع الثَّ
بني اجَلماعِة امُلّتجهِة شرًقا 

ائرِة غرًب،  واجَلماعِة السَّ
بني امُلعّرِبني وامُلفرَنِسني، بني 
ني، بني  امُلاِفظني واحَلداثيِّ

يف وجماعِة  َجماعِة الرِّ
امُلدِن ظّلت اجَلزاِئر َرهينًة 
ُمكّبلًة بأصفاٍد من َحديٍد؛ 

فكُل َجماعٍة َتلَعُن األخَرى، 
وكُل َمجموعٍة َتسعى إلى 

اإلَطاحِة بَغرميِتها؛ هكَذا هي 
احلاُل منذ َفجِر الّتاريِخ إلى 

َيوِمنا هذا.
   َصحيٌح أّن ُنخبَة احَلركِة 

الَوطنّيِة وَقادَة الّثورِة 
حريريِة الُكبرى اسَتطاُعوا  التَّ

َتقيَق هدِف االسِتقالِل 
رغَم اخِلالَفات واالخِتالَفاِت 
التي َبلغْت بامُلجاِهديَن حدَّ 
َتوجيِه الَبناِدق إلى ُصدوِر 

ِرَفاقِهم يف الِكفاِح،  وإلى حدِّ 
َتنصيِب امَلشانِق آلَخِرين، َبل 
وإعداِم الَبعض! لكنَّ الهدَف 
ي  ولَة التِّ األسَمى لم َينِب الدَّ
هداُء، دولٌة لكلِّ  َحُلم بها الشُّ

اجَلزاِئرّينَي يَتساَوى ِفيها 
الّناُس، َتكوُن امُلؤّسساُت ِفيها 
عُب  احَلكَم، ويكوُن فيها الشَّ

هو الَفيصُل.
     لقد ظلَّ الَهدُف ُمؤّجاًل، 
عِب يف َتقيِق  وَرغبُة الشَّ
ُحلِمه ُمؤّجلًة أيًضا؛ وما 
َصيحاُت الّناِس يف أزمِة 
َصائفِة 1992 »َبركاْت 

َبركاْت.. ْسبع ْسِننْي َبركاْت« مّلا 
لطِة  راُع من أجِل السُّ كاَد الصِّ
َيعصُف باالسِتقالِل الَهشِّ 

إاّل َدِلياًل على أّن الّشعَب 
َيرفُض االنِقساَم الِعصاَباتيَّ 

غويَّ  أو امَلناِطقاتيَّ أو اللُّ
! هَي  قايفَّ أو الدينَيّ أو الثَّ

يحُة َنفُسها - وإن اخَتلفْت  الصَّ
عُب  دَها الشَّ ِسياَقاُتها – ردَّ

ذاَت 22 ِفيفري 2019، حنَي 
خرَج صارًخا يف َوجِه ُعصبٍة 
اسَتولْت على احُلكِم خارَج 

ستوِر واألعراِف،  الَقانوِن، الدُّ
ت الّشعَب وأهاَنت بلًدا  فأذلَّ

َكبيًرا بَحجِم اجَلزائِر. 
     إراَدُة الّشعِب يف ِبناء َدولِة 

امُلؤّسساِت َبرزْت يف َحراٍك 
؛ إراَدٌة ما َتزاُل  َشعبيٍّ ِسلميٍّ
ها  َمدفونًه يف األعماِق لكنَّ

لم َتنطِفئ ، وَستظلُّ َجدَوُتها 
ُمّتِقدًة رغَم َجبروِت الُعصِب 

لطِة  امُلتناِحرة على السُّ
وِريِعها، بَتحاُيِلها على إَرادِة 
الّشعِب وَسِعيها إلى َتأميِم 

ولِة! الدَّ
     َما َيجِري الّيوَم من 

َتاُذباٍت َتعُل َمطلَب 
االنتَقاِل من ِنظاِم الُعصِب 
يِع إلى ِنظاِم امُلؤّسساِت  والرِّ

والَقانوِن َفرَض َعنٍي على كلِّ 
َجزاِئريٍّ وَجزاِئرّيٍة. 

فَليَس َمقُبواًل وال َمعُقواًل أن 
 َتبقى اجَلزاِئُر ُمقّيدًة

 بأصفاِد الُعصِب! 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

 إلغاُء َتنظيِم الَمعرِض سُيؤثِّر
 ِسلًبا على النَّاِشرين!

عن  »فيسيرا«  منشورات  مدير  ومان  توفيق  أعرب 
أسفه جراء »إلغاء« معرض الكتاب يف نسخته الـ25 ، 
وقال: » مؤسف حقا أن تلغى الدورة املقبلة 

بسبب جائحة »كوفيد19««.
كان  املعرض  ومان:« إلغاء   وأضاف 
انتشار  من  املواطنني  حلماية  وهذا  منتظرا 
العاملني  صحة  على  واحلفاظ  الوباء 
يعتبر  ألنه  ذلك،  مؤسف  لكن،  والزوار. 
محطة ثقافية كبيرة سنوية تنعش الساحة 
اجتماعيا  دخوال  يعتبر   أنه  كما  الثقافية 

وثقافيا وطنيا«.
يتيح  »املعرض  ومان  قاله  ما  ووفق 
من  الكّتاب  جديد  كل  الكتشاف  فرصة 
لقاء  عن  فضال  العالم،  بلدان  مختلف 

املؤلفني بقرائهم«.
 واعتبر ومان أنه رغم أسفه »يعد قرار 
اإللغاء صائبا حلماية املواطنني من الوباء«.
اإللغاء  »قرار  أّن  إلى  املتحدث  وأشار 
من  الناشرين  على  وخيمة  آثاره  ستكون 
النشر  دور  رافد  هي  التي  املبيعات  ناحية 
اجلزائرية ومتنفسهم الوحيد لالستمرار يف 

نشاطهم«.
»صالون  أّن  إلى  النظر  ومان  ولفت 
مبداخيل  الناشرين  على  يعود  الكتاب 
نشاطهم  مواصلة  من  ُتكنهم  محترمة 

بأريحية«.
تأزم  »مع  أّنه  املتحدث  يخف  ولم 
ساحة النشر عموما يف اجلزائر يف مجاالت 
الوباء؛  بسبب  أكثر  األمور  تعقدت  عدة، 
االقتصادية  النشاطات  عديد  جتميد  بعد 
ومان-  -حسب  العودة  وبالتالي  والثقافية 

لن تكون سهلة«.
وفيما يخص إمكانية وجود مقترحات 
بديلة،  دعا ومان وزارة الثقافة إلى تنظيم 
صالونات والئية بالتداول، وتكون ميدانية 
مع  والقراء  للجمهور  ومفتوحة  وفعالة 

الناشرين  إعادة  ميكنها  بحيث  الوقاية،  شروط  تطبيق 
الساحة تدريجيا وحتقيقهم مداخيل وإن كانت ال  إلى 

تضاهي مداخيل معرض الكتاب الدولي.

اُلوِن ُفرصٌة لُمراجعِة  إلغاُء الصَّ
َترِكيبِته وإستراِتيجيَِّته

اليوم«،  منشورات«الوطن  مدير  قرور  كمال  قال 
السنة  هذه  دورة  إلغاء  يكون  أن  يتمنى  إّنه«  بدوره، 
تركيبة  ملراجعة  فرصة  للكتاب  الدولي  للصالون 
طموحات  مستوى  يف  ليكون  الصالون  وإستراتيجية 

القراء اجلزائريني مستقبال.«
األخضر  على  أتت  »اجلائحة  قرور:   وأضاف 
واليابس، وخسفت بكثير من األحالم والطموحات يف 
العادية«. واستطرد  احلياة  إلى  التدريجية  العودة  انتظار 
قائال: » نحن ندرك أن املجتمع منهك ونتفهم الوضع، 

لذلك عودتنا للنشاط محفوفة بالقلق والريبة«.
»الكتاب  أّن  اجلنرال«  »حضرة  صاحب   وأوضح 
بال دورة توزيع يبقى يراوح مكانه، قائال: » نحن اآلن 
التي  السيارة  الطريق  توزيع  تنشيط شبكة  إعادة  بصدد 
تضررت - هي األخرى - بسبب اجلائحة، وننتظر إعادة 

املعارض احمللية ويف اجلامعات«.
وختم محّدثنا بقوله: »يجب الذهاب مباشرة إلى 

القارئ دون وسطاء.«

ُر   ِصّياد: ليَس هناَك ما ُيبرِّ
قراَر إلغاِء الَمعرِض!

الكتاب  صالون  إلغاء  ضوء  على 
الروائي  يرى  كورونا  تفشي  بسبب 

أّنه  جهته،  من  صياد،  الطيب 
إدراك  القضية  جوهر  يف  »ينبغي 
تزال  وما  كانت  األوبئة  أّن 
السينما  غزا  ثقافيا  موضوعا 
واألقاصيص  والرواية  واملسرح 

قدميا وحديثا«.
لـ«أخبار  صياد   وقال 

التواصل  مواقع  أن  »أذكر  الوطن«: 
أصبحت  جدا  املتطورة  االجتماعي 

األوبرا  ملنتجي  كبيرا  شعبيا  مسرحا 

واحلفالت املوسيقية واللقاءات األدبية والفلسفية عالية 
املستوى أيضا.«

أتابع ذلك كثيرا مثل أوبرا  وأردف صياد يقول: » 
امليتروبوليتان وغيرها، وبالنسبة إلى العالَم املتحضر ميثل 

الوباء حالة ثقافية وليست عطلة«.
يعني  ال  االقتصادي  »اإلغالق  املتحدث  ووفق 
إذ نشطت  مطلقا إغالقا ثقافيا بل على العكس تاما، 
يف  االفتراضي  العالم  يف  أكبر  بسرعة  الثقافية  احلركة 
هناك  ليس  أّنه  إلى  املتحدث  الغربية«. وأوضح  الدول 
أي عائق من مواصلة املعارض األدبية والفنية وتنشيط 

احملاضرات واللقاءات يف شكلها االفتراضي«.
عطلة  هناك  ليس  »ببساطة،  موضحا:  وأضاف 
للجهات  ميكن  وبرأيي  والتثاقف،  التثقُّف  مسار  يف 
شرائح  بكل  خاصة  بيانات  قاعدة  بناء  املسؤولة 
ورسامني  وموسيقيني  ومسرحيني  مؤلفني  من  الفنانني 
وغيرهم، بحيث تثل قاعدة البيانات املكان االفتراضي 
الوطنية  واملعارض  الدولي  الكتاب  البديل عن معرض 

واجلهوية«.
ووفق صياد، »واقع احلال يقول إّنه ما من أرشيف 
ومعلوماتهم  اجلزائريني  املؤلفني  ببليوغرافيا  ِسَير  يجمع 
ونحو  إصداراتهم  وجديد  األدبي  ونشاطهم  التفصيلية 
عن  يبحث  حني  اجلزائري  القارئ  أّن  ذلك«. واعتبر 
لن  أنه  كبير جدا  احتمال  فهناك  أديب جزائري  سيرة 

يجد سوى معلومات سطحية عنه.
واستغالل  إدراك  إلى  الثقافة  وزارة  املتحدث  ودعا 
هذه الفرصة لدعوة الوزارة املعنية لبناء 
تشكل  ضخمة  بيانات  قاعدة 
يضم  للتجديد  قابال  فهرسا 
املبدعني  كل  وإنتاج  تاريخ 

اجلزائريني«. 
أعلنت  أيام،  وقبل 
لسان  على  الثقافة  وزارة 
مدير  فوغالي  جمال 
واملطالعة  الكتاب  دائرة 
نسخة  عن تنظيم 
اجلزائر  ملعرض  افتراضية 
وباء  بسبب  للكتاب  الدولي 

كورونا.
حسان مرابط

َبركاْت ِمْن ِصراِع 
الِعصاَبــات!

08 مرَضى  ِفيما َقضى 
بإصابِتهم  ُمتأّثريَن 

 الَجزائـر ُتحِصي 
339 إصابـــة 
َجديدة بكورونا 
يـــوَم أمـــس
 أعلنت وزارة الصحة والسكان 

وإصالح املستشفيات، 
أمس الثالثاء، 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 339 إصابة 
جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املصابني إلى 44833 شخًصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد 

ُسجل خالل آخر 24 ساعة 08 
وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 

1518 حالة.
كما كشف فورار عن 

تسجيل 249 حالة شفاء 
جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 
املتماثلني للشفاء بني املصابني 

بالوباء إلى 31493 حالة.
رحمة عمار

ظاُهرِة، ُمتخِصصون لـ»أخبار الوطن«: أجمعوا على ضُرورِة إيَجاِد َبديٍل َحقيقيٍّ للتَّ

ُمؤســٌف أْن ُيلغــَى َمعـَرُض الِكَتــاب!
شّكل قرار وزارة الثقافة القاضي بتنظيم نسخة افتراضية من معرض اجلزائر الدولي للكتاب »سيال«، أو باألحرى إلغاء 
طبعته الـ25، صدمة وحيرة لدى الفاعلني يف احلقل الثقايف، وخاصة الكتاب والناشرين الذين يراهنون على الصالون 

للوصول إلى أكثر عدد من القراء وبيع منتجاتهم األدبية.» أخبار الوطن« تقربت من أهل القطاع ملعرفة رأيهم يف القرار، وما 
هي اآلثار الناجمة عنه على أصعدة كثيرة. 



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/

