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 ُقطَعـاُن الَكّذاِبيـَن في َموسـِم 
هــــَرة! الِهجــَرة نحــو الشُّ

وأن  النضال،  احَلراك أساس  أن يعلمنا  ُيفترض   كان 
يلتزم كٌل منا ركنه الذي يعرف كنهه ويدرك ماهيته، 
خاصة مّلا علمنا أن أساس مشكلتنا مع النظام الذي 
يف  املناسب  غير  الشخص  »وجود  هو  رئيسه  عزل 
موقع مسؤولية غير مناسب«. . ويف زمن الوباء، وصلنا 
)متخصصني(  قنواتنا  عبر  نستضيف  عهد  إلى 
برتبة »ربات بيوت«، وأشباه عاملني ليؤكد كل منهم 
للمرض،  نهائي  عالج  إلى  اهلل(  )بعون  اهتدى  أنه 
يف الوقت الذي يغلق علماء اجلامعات الغربية على 
أنفسهم يف مختبراتهم منذ 05 أشهر من أجل البحث!

16
املسيلة

 رجـــُل ُشرطـٍة َيقتــُل 
َزوجَتـــه و3 أفــراٍد 
مــــن  َعاِئَلتـــها!

06
معسكر

َتقـارير َســوداٌء عـن 
حـِة  واقــِع قَطــاِع الصِّ
علــى َطاولـِة الَوالــِي

08
األغواط

داٌء َمجهـوٌل يَتسبَّب فـي 
ُنفوِق 140 رأَس َماشيٍة

02
اجَلزاِئر َتفقُد قامًة من َقاماِتها

َلميــن ْبِشيشــي ُيــواَرى 
الّثــَرى ِبمقَبـرِة الَعاليــة 

ع، ظهر أمس، املجاهد   ُشيِّ
والوزير األسبق ملني بشيشي إلى 

مثواه األخير مبقبرة العالية. 
وحضر مراسم تشييع اجلنازة 

وزير املجاهدين، طيب زيتوني، 
وعائلة الفقيد. وتوافد، 

صباح أمس اجلمعة، املواطنون 
واملواطنات على قصر الثقافة 

مفدي زكريا إللقاء النظرة 
األخيرة على الراحل، قبل نقله 

إلى مقبرة العالية.

لدّيُة »أْسـِليـم« بالـْمِسيـَلة.. 55 ُعـقـوٍد من الـُعزَلـة!  ُعـقـوٍد من الـُعزَلـة!  لدّيُة »أْسـِليـم« بالـْمِسيـَلة.. بـَ بـَ
 عقود من العزلة واملعاناة جتّرعتها أزيد من 10 آالف نسمة تعيش أوضاًعا مزرية يف بلدية »أسليم« بوالية املسيلة، واحدة بني أكبر مناطق الظل يف الوالية؛ ففي هذه املنطقة 

مترامية األطراف، تتجرع العائالت مرارة العيش، وتكابد فقًرا مدقًعا، وتعيش واقًعا مًرا، مقابل صمت مطبق منتهج من قبل السلطات الوصية.

10 آالِف َعاِئلٍة َتتجّرُع مرارَة الَعيِش وَتنتِظُر ساعَة الَفرج09

كالــي:  َرقمنــُة الَبيـانـاِت ُخطــوٌة أوَلـــى َرقمنــُة الَبيـانـاِت ُخطــوٌة أوَلـــى 
نحـــو إعـــــَداِد َخــارطـٍة ُجيـولـوِجّيــٍة.نحـــو إعـــــَداِد َخــارطـٍة ُجيـولـوِجّيــٍة.
هــِب َمجهولــٌة  هــِب َمجهولــٌة احِتيــاطاُت الذَّ  ســراي:  احِتيــاطاُت الذَّ
ـــوق امُلواِزّيــُة أكبــُر َتهـديــٍد لـــها!  ـــوق امُلواِزّيــُة أكبــُر َتهـديــٍد لـــها! والسُّ والسُّ

عيفة: الِقطاُع ُيعاِني ُضعَف املوارِد الَبشرّيِة وقّلَة الّتجِهيزات وامُلنَشآت. الِقطاُع ُيعاِني ُضعَف املوارِد الَبشرّيِة وقّلَة الّتجِهيزات وامُلنَشآت. 

ـُدَّ مـــن إعـــَداِد َخــريطــٍة  ـُدَّ مـــن إعـــَداِد َخــريطــٍة البـــ قــــزاز: البـــ
رواِت امَلنَجِمّيِة. ٍة لَتقِديِر الثَّ رواِت امَلنَجِمّيِة.ُجيولوجيَّ ٍة لَتقِديِر الثَّ ُجيولوجيَّ

0303

ـَاد  الَوطنــــيِّ  م أحـَد َروافـِد االقِتص ـَاد  الَوطنــــيِّ  احُلكـومة ُتراِهــن على َجعــِل ِقطـاِع امَلناجـِ م أحـَد َروافـِد االقِتص  احُلكـومة ُتراِهــن على َجعــِل ِقطـاِع امَلناجـِ

    الثَّـرواُت الَمعدِنّيـة..      الثَّـرواُت الَمعدِنّيـة..  
كنـُز الَجزائـر الَمنسـّي! كنـُز الَجزائـر الَمنسـّي! 

د. جيـــدور حـــاج بشيـــر  	أقــــالم15
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أخبار السياسة
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الجزائر تفقد قامة من قاماتها 

يِشي ُيواَرى الثَّرى بَمقبرِة الَعالَية َلمين بشِّ

أحمد بوكليوة

وزير  اجلنازة  تشييع  مراسم  حضر 
وعائلة  زيتوني،  طيب  املجاهدين، 
اجلمعة  أمس  صباح  وتوافد  الفقيد. 
الثقافة  قصر  على  واملواطنات  املواطنون 
األخيرة  النظرة  إللقاء  زكريا«  »مفدي 

على الراحل ملني بشيشي.
هذا وانتقل املجاهد والوزير األسبق 
ملني بشيشي إلى رحمة اهلل تعالى، أول 
أمس، حيث وافته املنية عن عمر يناهز 
حافلة  مسيرة  وراءه  مخلفا  سنة،   93

باإلجنازات.
وبهذه املناسبة األليمة، بعث الوزير 
األول عبد العزيز جراد ببرقية تعزية إلى 
تلقيت  »لقد  قائال  الفقيذ،  أسرة  أفراد 
وفاة  نبأ  التأثر  وعميق  األسى  ببالغ 
املغفور له - بإذن اهلل - املجاهد والوزير 
األسبق ملني بشيشي، رحمه اهلل وطيب 
ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثواب«، 
آخر  مجاهدا  تفقد  اجلزائر  بأن  مضيفا 
وعال  جل  املولى  داعيا  مجاهديها  من 
الرحمة  بواسع  الطاهرة  يتغمد روحه  أن 
وذويه جميعا  أهله  يلهم  وأن  والغفران، 

جميل الصبر وعظيم السلوان. 
الشعبي  املجلس  رئيس  وأكد 
خالل  من  شنني،  سليمان  الوطني 
الفقيد،  أهل  إلى  أرسلها  تعزية  برقية 
أنه ظل مخلصا ملبادئه الوطنية األصيلة 
قائال  احلافل،  مساره  مراحل  كافة  عبر 
: »ترجل اليوم أحد فرسان اجلزائر عن 

ثالثة  بعد  بروحه  جاد  عندما  جواده 
عن  مدافعا  جلها  أمضى  سنة  وتسعني 
والكلمة  بالسالح  مجاهدا  بالده،  حق 
ثقافة  ومثريا  والقلم  باللحن  ومبدعا 

بالده بخط ملتزم راق«.
الناطق  االتصال  وزير  تقدم  كما 
الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بتعازيه 
لعائلة الفقيد، راجيا من املولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه 

وينزله منزلة الشهداء والصديقني. 
وولد الراحل األمني بشيشي يف 19 
ديسمبر 1927 يف سدراتة، بوالية سوق 
بعض  يد  على  تتلمذ  حيث  أهراس، 
املسلمني  العلماء  جمعية  أعضاء  من 
اجلزائريني، وبدأ مسيرته اإلعالمية عام 
إلصدار  تونس  إلى  سافر  حني   1956
-املقاومة  جريدة  من  الثالثة  الطبعة 
اجلزائرية- التي كانت تصدر يف باريس 

وتطوان ومدينة تونس.
يف  للعمل  بعدها  الفقيد  انتقل 

جريدة املجاهد، ثم إذاعة صوت اجلزائر 
مع  جنب  إلى  جنبا  اشتغل  حيث 
عيسى مسعودي إلى غاية عام 1960. 
مت   ،1962 عام  اجلزائر  استقالل  وبعد 
والتلفزيون  لإلذاعة  عاما  مديرا  تعيينه 
أحد  بشيشي  كان  إذ  اجلزائري، 
العربية  لألكادميية  املؤسسني  األعضاء 

للموسيقى عام 1971. 
كتابة  يف  بشيشي  األمني  اختص 
أغاٍن عديدة لألطفال، كما ألف الراحل 
الساحرة،  احلديقة  برنامج  موسيقى 
الذي كان يقدم يف التلفزيون اجلزائري، 
وهو الذي حلن شارة البداية والنهاية يف 
عام  إنتاجه  مت  الذي  احلريق  مسلسل 

.1974
الوطني  املعهد  إدارة  بعدها  تولى 
 1991 عامي  بني  ترأس  للموسيقى، 
و1995 املديرية العامة لإلذاعة الوطنية، 
حكومة  يف  لالتصال  وزيرا  بعدها  عني 

زروال.

اإلْفراُج عن الِجنرال جّبار مهَنا
اجلنرال  عن  اإلفراج  خبر  الوطن-  لـ-أخبار  يحياوي،  طارق  احملامي   أّكد 

جبار مهنا وتبرئته من التهم املنسوبة اليه.
وقال احملامي لـ »أخبار الوطن«، ليلة اخلميس إلى اجلمعة، إن مهنا جبار 
يف بيته، بعد أن مت مساء اخلميس رسميا اإلفراج عنه تنفيذا ألمر صادر عن 
قاضي التحقيق باحملكمة العسكرية، إذ ال وجه للمتابعة القضائية ضده حسب 
ما صدر شهر مارس املاضي. وكان جبار مهنا قد أودع احلبس االحتياطي يوم 21 
أكتوبر 2019 من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة العسكرية، بتهمة 
استكمال  بعد  لكن،  املشروع.  غير  والثراء  األموال  وتبييض  النفوذ  استعمال 

إجراءات التحقيق متت تبرئته وصدر يف حقه أمر بانتفاء وجه الدعوة الحقا.
الساعة  حدود  يف  العسكري  السجن  غادر  مهنى  جبار  اجلنرال  أن  يذكر 

الرابعة ونصف مساء.
ق.و

لتلبية طلب المواطنين المتزايد هذه األيام
َبريُد الَجزائِر فتَح أبواَبه اسِتثناًء أمٍس الُجمَعة

فتحت مؤسسة بريد اجلزائر أبوابها استثنائيا يوم أمس اجلمعة، سعيا منها 
لتوفير خدماتها البريدية وملجابهة التوافد الكبير على املكاتب البريدية يف هذه 
أن  للمؤسسة  بيان  وأوضح  األضحى.  عيد  واقتراب حلول  تتزامن  التي  الفترة 
إلى  الساعة 08:00 صباحا  البريد فتحت استثنائيا بداية من  أبواب مكاتب 
12:00 زواال بالنسبة إلى املناطق الشمالية. أما بالنسبة إلى املناطق اجلنوبية، 
فقد افتتحت من الساعة 07:00 صباحا إلى 11:00 صباحا، وذلك عبر كل 
مبراكز  املوجودة  املكاتب  فيها  مبا  كبيرا،  إقباال  تسجل  التي  البريدية  املكاتب 
الواليات، املكاتب املوجودة مبراكز البلديات وكذا كل املكاتب التي تشهد توافدا 

كبيرا للزبائن يف املدن الكبرى.
وأشار املصدر ذاته إلى أنه مت تقرير متديد مواقيت عمل كل املكاتب البريدية 
بساعتني يوميا خالل الفترة املمتدة بني 23 جويلية اجلاري إلى 30 من الشهر 
على  للسهر  خاليا  اجلزائر  بريد  مؤسسة  نّصبت  أخرى،  جهة  من  نفسه. 
مركزية  خلية  وصاية  تعمل حتت  والئية،  بريدية  وحدة   50 عبر  السيولة  توفر 
لإلشراف، بهدف جتاوز النقص احملتمل يف األموال الناجم عن الطلب املتزايد يف 

هذه املرحلة االستثنائية.
صفية. ن

قالت إن اإلنتاج متوفر رغم أثر الجائحة:
د وفرَة الُخضِر  ِوزارُة الِفالَحة ُتؤكِّ

والَفواكِه أّياَم الِعيد 
املنتوجات  وفرة  أمس،  أول  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزارة   أكدت 
طوال  وكذلك  املبارك  األضحى  عيد  أيام  باألسواق، السيما خالل  الفالحية 
السنة، مشيرة إلى كثرة العرض الذي سجلته اخلضر والفواكه املوسمية بالرغم 

من جائحة »كوفيد19-«.
املنتجات  وتطوير  ضبط  مدير  دريدي  بن  مسعود  أوضح  الشأن،  هذا  يف 
الوفرة  هذه  أن  األنباء،  لوكالة  به  أدلى  تصريح  يف  ذاتها،  بالوزارة  الفالحية 
ستمكن من ضمان متوين السوق طوال السنة عموما، وجتنبنا الندرة خالل عيد 
األضحى خاصة. كما أشاد املدير بالعمل الكبير الذي يقوم به الفالحون الذين 
رفعوا حتدي اإلنتاج باالستمرار يف العمل على مستوى مزارعهم خالل األزمة 
الصحية احلالية، مضيفا بالقوا إن وتيرة اإلنتاج لم تنخفض طوال فترة األزمة 
الصحية. وأشار يف هذا الصدد إلى اجلهود املبذولة يف مجال الزراعة املوسمية 

التي تخص شعبة البطاطا.
وواصل املتحدث تصريحه قائال: »إن الكمية اإلجمالية التي مت جنيها إلى 
يومنا هذا تقارب 15 مليون قنطار«، و«أن عملية جني احملصول ستتواصل إلى 

غاية شهر نوفمبر املقبل، مما سيسمح بتموين املخزون خالل موسم الندرة«.
أما بخصوص شعبة الطماطم، قال إن مساحة األراضي املزروعة تصل إلى 
12 ألف هكتار، منها 1.800 هكتار مت جني احملصول فيها حيث تسمح بإنتاج 

700 ألف قنطار من الطماطم.
وأكد بن دريدي أنه بالنسبة إلى الفواكه فقد بلغ إنتاجها اإلجمالي 2.2 
مليون قنطار، وهو اإلنتاج نفسه بالنسبة إلى املنتجات ذات املصدر احليواني، 
حيث مت توفير 70 ألف طن من اللحوم احلمراء خالل شهر جويلية و36 ألف طن 

من اللحوم البيضاء.
محمد رضوان

َوفاُة المجاِهد والّنائِب عن واليِة 
َتمنراْست َمحمود قَمامة

أمس  قمامة،  محمود  متنراست،  والية  عن  والنائب  املجاهد  انتقل 
اجلمعة، إلى رحمة اهلل، عن عمر ناهز 74 سنة.

الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  السياسي  املكتب  عضو  الفقيد،  وتويف 
مبستشفى متنراست بعد صراع مع مرض عضال.

ق.و

ُشيِّع، ظهر أمس، المجاهد والوزير 
األسبق لمين بشيشي إلى مثواه األخير 

بمقبرة العالية.

أكد أنه ال بديل عن إرساء األمن في مالي
ر من َتصّرفاٍت قد ُتؤدِّي إلى َتقسيِم ِليبَيا ُبوقادوم ُيحذِّ

حّذر وزير اخلارجية صبري بوقادوم 
إلى  تؤدي  قد  التي  التصرفات  من 
تقسيم ليبيا، داعيا جميع األطراف إلى 
احلفاظ على وحدة البالد وسيادتها. يف 
إرساء  عن  بديل  ال  أنه  أّكد  املقابل، 

األمن يف مالي.
اخلارجية  وزير  أمس،  أول  أكد، 
صبري بوقادوم يف تصريح أدلى به لقناة 
»روسيا اليوم« خالل زيارة العمل التي 
أن اجلزائر تعمل  إلى موسكو،  بها  قام 
عبر دبلوماسيتها من أجل إقناع جميع 
األطراف يف ليبيا بضرورة احلفاظ على 
»نحن  قائال:  وسيادتها،  ليبيا  وحدة 
األطراف  جميع  إقناع  على  مصرون 
بضرورة احلفاظ على وحدة ليبيا الترابية 
لليبيني، كما نحثهم  الكاملة  والسيادة 
يخص  فيما  يقظني  يكونوا  أن  على 
بعض التصرفات التي قد تؤدي طوعا أم 
ال إلى تقسيم ليبيا«، مشيرا إلى تقارب 
وكذلك  وتونس  اجلزائر  بني  موحد 
يف  احلل  بخصوص  مصر  مع  ما  نوعا 
والتهديدات  التحديات  مبرزا  ليبيا، 
الوضع هناك على األمن  يفرضها  التي 
القومي جلميع اجليران مبا فيها اجلزائر، 
قائال: »نحن نشارك ليبيا يف ألف كلم 
العائلية  البرية، والعالقات  من احلدود 
والقبائلية بني اجلانبني تفرض علينا أن 
ليبيا«،  باجتاه  نظرة خاصة  لدينا  تكون 

مؤكدا أن املقاربة اجلزائرية ليست مبنية 
األخرى  املبادرات  مع  التنافس  على 
لكنها ال تختلف مع مبادئ مؤمتر برلني 
الذي شاركت فيه اجلزائر وكذا جميع 

األطراف الليبية. 
اجلزائر  حتركات  وبخصوص 
ليبيا  يف  للحل  ومقاربتها  الدبلوماسية 
الروسية،  النظرة  مع  اتفاقها  ومدى 
مبنية  اجلزائر  مقاربة  أن  بوقادوم  أوضح 
على ثالثة مبادئ، وهي: احلل السلمي 
وقف  العسكري،  احلل  رفض  مع 
إطالق النار والشروع يف املفاوضات مع 
رفض كل التدخالت اخلارجية ورفض 
على  حظرها  واحترام  األسلحة  تدفق 
ليبيا، مراهنا على إقناع جميع األطراف 
على ضرورة احلفاظ على وحدة ليبيا مبا 
فيها تلك غير الظاهرة يف إشارة للقبائل 
الليبية، قائال يف هذا الصدد: »عادة ما 
الدول  بعض  عند  ليبيا  مسألة  تقتصر 
على بنغازي وطرابلس ولكن ليبيا هي 

أوسع من ذلك«.
أخرى،  مرة  املتحدث،  وأعرب 
آلية  حتريك  إلى  اجلزائر  سعي  عن 
تونس  )اجلزائر-  الثالثية  اجلوار  دول 
- مصر(، وأيضا اجلوار الكبير مع تشاد 
ولو  مالي  مع  وحتى  والسودان  والنيجر 
إال  مباشرة،  جارة  دولة  ليست  أنها 
واضح  عليها  الليبي  الوضع  أثر  أن 

الدولة  ابتعاد  »إن  قائال  كبير،  بشكل 
وخدمات الدولة يف بعض املناطق بليبيا 
بالتهميش  شعورا  القبائل  لدى  سيولِّد 
العوامل  من  يعد  ذلك  وأن  والتهديد، 
داعيا  الليبي«،  املستقبل  على  اخلطيرة 
لغة  عن  االبتعاد  إلى  الليبية  األطراف 
السالح والعودة إلى طاولة املفاوضات، 
ستواصل  اجلزائر  أن  على  مشددا 
بذلك  األطراف  إلقناع  محاوالتها 

واملضي قدما يف هذا االجتاه. 

بوقادوم: ال َبديَل عن إرَساِء األمِن 
في َمالي 

بوقادوم عن  من جهة أخرى، عبر 
مالي  بها  متر  التي  األوضاع  اجتاه  قلقه 
تكون  أن  يف  آمال  الراهن،  الوقت  يف 
بديل  ال  أنه  على  مشددا  ظرفية، 
عن  املنبثق  واملصاحلة  السلم  التفاق 
والتطور  األمن  لتحقيق  اجلزائر،  مسار 
مالي،  يف  واالجتماعي  االقتصادي 
مستمر  تواصل  يف  اجلزائر  أن  مضيفا 
مع كل األطراف املعنية، وأنها مازالت 
تطبيق  أجل  من  املفاوضات  تترأس 
كل  من  »بالرغم  قائال:  االتفاق، 
فإننا مصرون على  احلالية،  الصعوبات 

االستمرار يف هذا العمل«. 
أحمد بوكليوة



عّمــــار قــــردود

عن  غائبة  الباطن  ثروات  وظّلت 
منذ  املتعاقبة  احلكومات  أولويات 
من  الرغم  على   ،1962 يف  االستقالل 
شاسعة  ملناجم  باطنها  يف  اجلزائر  اختزان 
من الفوسفات والزنك واحلديد واألملنيوم 
والتنقستني  والنحاس  واألملاس  والذهب 
يشتكي سكان  بينما  وغيرها،  والكاولني 
بالثروات من بطالة  الغنية  املدن املنجمية 
ر عدد  متفاقمة وفقر وغياب التنمية. وُيقدَّ
ألف   30 بنحو  اجلزائر  يف  املناجم  عمال 

عامل بحسب إحصاءات حكومية.
أكد رئيس اجلمهورية أن »اجلزائر يف 
غير  اقتصاد  بناء  الزمن إلعادة  مع  سباق 
اخلزينة  عائدات  حتسني  يضمن  ريعي 
أن  يعني  ما  الشغل«،  مناصب  وتوفير 
يف  فعال  انطلقت  قد  »تكون  احلكومة 
إعداد خطة اقتصادية جديدة للتعامل مع 
الوضع اجلديد«، على ضوء انهيار تاريخي 
التداعيات  واستمرار  النفط  ألسعار 
الدورة  على  كورونا  جلائحة  السلبية 

االقتصادية الوطنية والدولية.
مسبوقة  غير  بتحديات  احلكومة  ومتر 
اقتصادية  مؤشرات  جتاوز  بضرورة  تقضي 

المست اخلط األحمر، واحتياطي صرف 
دوالر  مليار   40 عتبة  إلى  ووصل  تآكل 
الظروف  هذه  يف  احلكومة  وتواجه  فقط. 
إزاء  الوطني  االقتصاد  هشاشة  احلساسة 
أسعارها  املتقلبة  للبترول  الدولية  السوق 
واملنخفضة إلى مستوى ال يطاق بالنسبة 
الهشاشة  هذه  الدولة.  نفقات  وتيرة  إلى 
دائمة  مالية  موارد  عن  البحث  تستدعي 
خارج احملروقات، ما من شأنه أن يشكل 
التنمية  إلستراتيجية  الفقري  العمود 
البالد،  يف  واالجتماعية  االقتصادية 
املاضي،  جوان  ويف  اخلبراء.  حسب 
تعديل  آخر  خالل  تبون،  الرئيس  قرر 
حكومي جزئي، استحداث وزارة جديدة 
اقتصادي  استغالل  لضمان  للمناجم، 
التي  الكبيرة،  املنجمية  للثروات  أمثل 
املناجم  وزارة  وكلفت  البالد،  بها  تزخر 
بوضع برنامج يستهدف استغالل الثروات 
منجم  رأسها  وعلى  البالد،  يف  املنجمية 
اجلنوب  بأقصى  للحديد،  جبيالت  غار 
الغربي للبالد، ومنجم الزنك والرصاص 
ومشروع  بجاية،  مبحافظة  أميزور  بوادي 
تبسة،  مبحافظة  بالعوينات  الفوسفات 
محافظة  يف  الذهب  مناجم  عن  فضاًل 

متنراست يف أقصى اجلنوب.

املناجم  وزير  قال  الصدد،  هذا  ويف 
النهوض  إلى  »نهدف  عرقاب:  محمد 
والتأسيس  أقرب اآلجال  القطاع يف  بهذا 
اقتصادية  أهداف  على  قائم  قوي  لقطاع 
بخاصة  الوطنية  الصناعة  تخدم  بحتة 
الصناعة التحويلية، وتسمح بخلق فرص 

عمل للشباب«.
استغالل  على  احلكومة  وُتراهن 
أجل  من  البالد،  يف  املنجمية  الثروات 
العمومية،  للخزينة  جديد  مصدر  توفير 
سنوات  بعد  احملروقات  خسائر  وتعويض 
الثروات  تلك  طال  الذي  اإلهمال  من 
احلكومات  طرف  من  متعمد  وتغييب 

السابقة.
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أكد وزير املناجم محمد عرقاب، األحد 
قطاع  ستمس  إصالحات  عدة  أن  املاضي، 
غرار  على  القادمة،  الفترة  خالل  املناجم 
االستثمار،  جللب  احلالي  التشريع  مراجعة 
حيث سيتم -حسبه - تقدمي مسودة مشروع 
ملجلس  املقبلة  األيام  يف  املناجم  قانون 
بعث  إستراتيجية  أن  إلى  مشيرا  احلكومة، 
محاور،  أربعة  على  ترتكز  املنجمي  القطاع 
للنشاط  املسير  القانون  يف  النظر  إعادة  منها 
للمستثمرين  جاذبية  أكثر  جلعله  املنجمي 
القطاع  جعل  ثّمة  ومن  واألجانب،  احملليني 
وتزويد  االقتصادي  اإلنعاش  يف  يساهم 

الالزمة.  باملواد األولية  التحويلية  الصناعات 
فريق  »هناك  أن  اخلصوص  هذا  وأضاف يف 
عمل على مستوى الوزارة يقوم بإعداد مسّودة 
لسنة  املناجم  لقانون  املعدل  قانون  مشروع 
2014، وسيتم عرضها على مجلس احلكومة 
قدر  متصل،  وعلى صعيد  وقت«.  أقرب  يف 
عرقاب وجود نحو 1000 مادة معدنية يحويها 
طن  مليون   70 منها:  اجلزائر،  أرض  باطن 
من احلديد موجودة بني الونزة وبوخضرة، و3 
ماليير طن يف غار جبيالت. أما بالنسبة إلى 
موجودة  طن   2.5 كميته  فتبلغ  الفوسفات، 
معادن  عن  فضال  وضواحيها  العاتر  بئر  بني 

أخرى نفيسة وغير نفيسة.
جبيالت  غار  منجم  أن  عرقاب  وأضاف 
به  انتهت  الهامة  الثالثة  املناجم  أحد 
االستغالل  مرحلة  وسيدخل  الدراسات، 
بالتعاون مع شريك أجنبي يف الثالثي األول 
املادة  توفير  على  ويعمل   .2021 سنة  من 
يتعلق  أما فيما  اجلزائرية.  للمصانع  األولية 
فأوضح  اجلزائر،  الشرق  فوسفات  مبنجم 
الفتا  ومتكامل  ضخم  مشروع  أنه  عرقاب 
النظر إلى أن الدراسة األولية أجريت وأنه غير 
متوقف ولديه جدول زمني وسيشهد يف 2021 

االنطالقة الفعلية.                       ع.ق

الُحكومة ُتراِهن على َتحويِل ِقطاِع الَمناِجم أحَد َروافِد االقِتَصاد الَوطنيِّ 

 الثَّرواُت الباطنيُة.. كنوُز الجزائِر الَمنسّيِة!

اهِن 3 َمناجَم َتحظى باألوَلِوّية في الَوقِت الرَّ
َمشروُع َقانوِن الَمناجِم على َطاولِة الُحكوَمة َقريًبا

احتياطُي الَمعدِن النَّفيِس ثابٌت منُذ َسنواٍت 
َذهُب الَجزائِر.. أيُّ مآٍل؟!

بسبب  خطير،  الستنزاف  املاضية  السنوات  خالل  الذهب،  ثروة   تعرضت 
االستغالل العشوائي لشبكات متخصصة يف نهب املعدن األصفر، تقوم باستخراج 
مادة الذهب وتهريبها إلى عدة أسواق ودول أجنبية، مما أحلق أضراًرا كبيرة بهذه 
املادة الثمينة التي ظلت محل جتاهل رغم االتفاق املبرم يف مطلع األلفية بني شركة 
سوناطراك وشركة أسترالية، ليبقى مصير وكميات الذهب املستخرج من املنطقة 
غير  للمنقبني  محًجا  األخيرة  السنوات  يف  اجلنوب  مناطق  صبحت  و  مجهوال. 
لوقف  إجراءاتها  من  األمن  قوات  مضاعفة  من  بالرغم  الذهب،  عن  الشرعيني 
من  التنقيب،  عمليات  مواجهة  على  اجليش  قوات  تعمل  الذهب، حيث  نهب 
خالل الدوريات املكثفة التي يشنها اجليش بحًثا عن املنقبني. فقد كشفت آخر 
ا من الذهب يقّدر  إحصائيات »املنظمة العاملية للذهب« عن امتالك اجلزائر احتياطًيّ
ا يف قائمة الدول التي  ا، والثالثة عربًيّ بـ 173.6 طنا؛ وضعها يف املرتبة األولى أفريقَيّ
لديها أكبر احتياطي من الذهب. وبدأ احتياطي اجلزائر من الذهب يف االنخفاض 
خالل السنوات األخيرة ؛ فبعد أن بلغ أعلى مستوى له يف النصف الثاني من سنة 
انخفاًضا  باجلزائر  الذهب  احتياطي  شهد  طنا،   173.64 مستوى  عند   ،2017

السنة املاضية إلى مستوى 173.60 طنا، وهو أدنى مستوى له.              ع.ق

عبد الهادي كالي َمسؤول بوكالة المصلحة الجيولوجية بالجزائر:

 َرقمنُة الَبياناِت ُخطوٌة أوَلى نحو إعَداِد 
َخارطٍة ُجيولوِجّيٍة 

يف  باجلزائر،  اجليولوجية  املصلحة  بوكالة  املسؤول  كالي  الهادي  عبد  كشف   و 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، أنه يف أواخر أكتوبر 2019، مت تنظيم الطبعة الرابعة مللتقى 
البرنامج الدولي حول علوم األرض واألنظمة اجلغرافية باجلزائر حتت رعاية منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونيسكو( مببادرة من جامعة رين الفرنسية، من طرف 
بالتعاون مع كلية علوم األرض واجلغرافيا وتهيئة  وكالة املصلحة اجليولوجية باجلزائر 
اإلقليم وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، مشيًرا إلى أن التشريع املنجمي 
يسمح باستكشاف وتطوير واستغالل الثروات املعدنية عن طريق رؤوس أموال خاصة.
 وأشار كالي إلى اجلهود التي بذلتها الوكالة بغية اطالع اجلمهور على البيانات 
اجليولوجية باجلزائر. وقال إن الوكالة قد أطلقت سنة 2019 البنك الوطني للبيانات 

اجليولوجية على االنترنت كخطوة أولى نحو إعداد خارطة جيولوجية وطنية.
وأوضح كالي أن 95 باملائة من االقتصاد العاملي قائم على الثروات املعدنية، داعًيا 
احلكومة إلى االستغالل األمثل للثروات املنجمية التي تزخر بها اجلزائر، مشدًدا على 

أهمية هذا القطاع اإلستراتيجي.                                                          ع.ق

الطاهر عيفة أستاذ الجيولوجيا وعلوم األرض بجامعة »رين 1«:

الِقطاُع ُيعاِني ُضعَف الموارِد الَبشرّيِة 
وقّلَة الّتجِهيزات والُمنَشآت 

تصريح  أكد يف  فقد   ،»1 »رين  الفرنسية  باجلامعة  األستاذ  عيفة  الطاهر   أما 
غير  لكنها-لألسف-  معتبرة  منجمية  ثروات  لديها  اجلزائر  أن  الوطن«  لــ«أخبار 
مستغلة بالقدر الكايف. وأشار عيفة إلى أّن« قطاع املناجم يشكو من إشكالية املوارد 
البشرية، سيما منها التكوين واستعمال التكنولوجيات احلديثة وضعف مستوى 
االستثمار يف جتديد التجهيزات واملنشآت، عالوة على إنتاج ال يلبي احتياجات 
الوطنية مستوردة على  %75 من االحتياجات  الوطنية، حيث إن نسبة  السوق 
الرغم من االحتياطات الهامة التي تزخر بها اجلزائر«. ودعا عيفة احلكومة وخاصة 
وزارة التعليم العالي إلى إعطاء املناجم حقها يف اجلامعات اجلزائرية، وتثمني شعب 
الهندسة وتكوين الكفاءات الالزمة من أجل النهوض بهذا القطاع احليوي والهام، 

والذي من شأنه أن يكون أحد البدائل الهامة لالقتصاد الوطني غير النفطي. 
كمل طالب عيفة بضرورة تعديل قانون املناجم احلالي، وتضمينه رؤية واضحة 
وشفافة وإستراتيجية ومستقرة خللق جاذبية لالستثمارات األجنبية مكافئة جلاذبية 

املجال اجليولوجي املنجمي الوطني.                                                  ع.ق

عبد المالك سراي الخبير في االقتصادي الدولي:
وق  هِب َمجهولٌة والسُّ احِتياطاُت الذَّ

الُمواِزّيُة أكبُر َتهديٍد لها! 
لــ«أخبار  تصريح  يف  الدولي،  االقتصادي  يف  اخلبير  سراي  املالك  عبد   حّمل 
الذهب  من  اجلزائر  إنتاج  نهب  عن  الكاملة  املسؤولية  بوتفليقة  فترة حكم  الوطن«، 
وباقي الثروات النفيسة كاألملاس، مؤكًدا أّن »احتياطيات الذهب غير معروفة، وإنتاج 
مناجم الذهب يف اجلنوب اجلزائري ُيباع يف األسواق املوازية«. ووصف سراي مخزون 
 200 بنحو  قّدروه  املختصني  إن  وقال  واملعتبر«،  جًدا  بــ«الكبير  الذهب  من  اجلزائر 
وحّذر سراي من  دوالر.  مليارات   10 بقيمة  ثروة صافية  قادر على خلق  وأنه  طن، 
املنقبني غير الشرعيني - خاصة األجانب منهم- عن الذهب يف الصحراء اجلزائرية، 
مشيًرا إلى أن قوات اجليش الوطني الشعبي تقوم بشكل يكاد يكون يومي بالقبض 
على هؤالء املنقبني عن الذهب واملعادن النفيسة. وأوضح سراي أن استغالل اجلزائر 
لثرواتها املنجمية العامة كفيل بإنهاء اعتمادها على احملروقات املهددة بالنضوب بعد 

أقل من 3 عقود.
ع.ق

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء األسبوع الماضي عن التحضير إلطالق مشاريع 
استغالل الثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها الجزائر، ولم ُتستغل حتى اآلن بالشكل المطلوب والمناسب. وأكد تبون أن 
الجزائر تزخر بثروات هائلة »غير مستغلة«، مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميًا 
من حيث االحتياطيات، إضافة إلى الذهب واأللماس واليورانيوم والنحاس وغيرها من الثروات، قائاًل »أعطيت أمرًا لوزارة 
الصناعة بإعداد إحصاء دقيق لهذه الثروات، ودفتر أعباء مع بنوك أعمال قصد الشروع في استغاللها، وإذا تطلب األمر 

التشارك مع دول صديقة في هذه المشروعات سنقوم بذلك«.

األرض  علوم  أستاذ  قزاز   أكد عباس 
واجلغرافيا وتهيئة اإلقليم واخلبير اجليولوجي، 
إمكانيات  أّن  الوطن«،  لـ«أخبار  تصريح  يف 
أنها  إال  كبيرة،  املنجمي  املجال  يف  اجلزائر 
القدرات  هذه  وتطوير  معروفة  غير  مازالت 
الضخمة مازال جد محدود، وطالب احلكومة 
تثمني  وطنية بغية  جيولوجية  خريطة  بإعداد 
أن  قزاز  وأوضح  للبلد.  املنجمية  الثروات 
إعادة  على  أكد  عرقاب  محمد  املناجم  وزير 
املوجودة  املنجمية  الوطنية  اخلريطة  يف  النظر 
حيث  من  دقة،  أكثر  يجعلها  بشكل  حالًيا 
بها  تزخر  التي  املنجمية  الثروات  إحصاء 
البالد. وصّرح - يف هذا الصدد - بأن الوزارة 
كفاءات  مع  بالتعاون  الشأن  هذا  يف  قامت 
وضع  قصد  الوطن  وخارج  داخل  وطنية 
املناجم. وأشار  قطاع  لبعث  أساسية  لبنات 
إلى أن األراضي اجلزائرية وباطنها تزخر  قزاز 
مبواد أولية معدنية متنوعة ونفيسة ونادرة من 
شأنها أن ُتسرع من وتيرة التنمية االجتماعية 

استغاللها  عند  للبلد  املستدامة  واالقتصادية 
بدائل  إحدى  وستكون  املثلى،  بالطريقة 

االقتصاد غير النفطي.
و أضاف قزاز أن باطن اجلزائر يزخر بنحو 
املستخدمة  املعادن  من  معدنا   30 من  أكثر 
بينها:  من  البشرية  احلاجيات  مختلف  يف 
احلديد، امللح، الزنك، الرصاص، الباريت، 
الثمينة  واملعادن  الذهب  التنغسنت،  الرخام، 
النادرة  واملعادن  الكرمية  واألحجار  كاألملاس، 
واحلديد الذي يوجد يف كل من منجمي الونزة 
بني  متزيرت،  املوحد،  خانقات  وبوخضرة، 
صاف.أما أكبر منجم من حيث االحتياطي، 
سنة  اكتشف  الذي  جبيالت  غار  يف  فيوجد 
عبد  مشري  ومنجم  تندوف  شرقي   1957
يف  احلديد(.و  من  طن  مليار   35( العزيز 
الذهب  من  طن   173.000 يوجد  الهقار، 
واللذين  وأمسماسة  تيراك  منجمي  يف  اخلام 
الباريت،  معدن  غ/طن.وأما   18 ينتجان 
 40.000 يساوي  احتياط  على  فيحتوي 

طن والذي يستخرج من منجمي عني ميمون 
بخنشلة وبوقايد بتيسمسيلت.وأما الرصاص 
والزنك فهما يستخرجان من مناجم الشمال، 
أهمها منجم سيدي كمبر يف سكيكدة وعني 
بربار قرب عنابة، ومنجم العابد القريب من 
احلدود املغربية ووادي زندر بتلمسان وكذلك 
منجم الونشريس جنوبي الشلف وجبل قسطر 
بسطيف.  يوسف  خرزة  ومنجم  بالعلمة 
من  قريبان  منجمني  من  يستخرج  البنتونيت 
كبيرة  كمية  لديها  واجلزائر  ومستغامن.  مغنية 
املاحلة  والشطوط  البحيرات  لكثرة  امللح  من 
يتركز  فهو  الفوسفات،  وأما  مبليار طن.  وقدر 
يف  يقدر  وهو  والكويف  العنق  جبل  مبنجمي 
بني 5  ما  احتياطه  وسماكة  مبليار طن  األول 
و30 م. اليورانيوم يتركز يف مناجم الهقار.كما 
اجلبس  من  كبيرة  احتياطات  البالد  تشمل 
والدلوميت  والطني  والرمال  اجليري  واحلجر 

واإلسمنت يف شمال البالد.
ع.ق

الخبير في الجيولوجيا عباس قزاز:
الُبدَّ من إعَداِد َخريطٍة ُجيولوجيٍَّة لَتقِديِر الثَّرواِت الَمنَجِمّيِة
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وأوضح عطار، يوم اخلميس املاضي، 
عقب ترؤسه الجتماع مع إطارات سامية 
من القطاع بحضور وزير االنتقال الطاقوي 
والطاقات املتجددة شمس الدين شيتور، 
أنه يف إطار اإلنعاش االقتصادي، يجري 
إشراف  حتت  طريق  خارطة  إعداد  حاليا 
مجموعة عمل ترعاها وزارة الطاقة وتضم 
ممثال عن كل هيئة ومؤسسة تابعة للقطاع، 
حيث تتضمن هذه اخلارطة التي ستطرح 
على احلكومة األعمال واآلجال احملددة، 
تنفيذها  مدى  حول  شهري  تقرير  منها 
الذي سيعرض بدوره على احلكومة، كما 
التطبيقية  النصوص  استكمال  تتضمن 

لقانون احملروقات.
سوناطراك  مجمع  إن  عطار  وقال 
مجال  يف  العبء  حتمل  بإمكانه  يعد  لم 
التنمية وأنه بحاجة إلى شراكات، مشيرا 

إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 
إلى  باإلضافة  اآلجال،  أقرب  يف 
وتطوير  التنقيب  أشغال  استئناف 
من  املوارد  وتثمني  املكتشفة  احلقول 
حيث نسبة االسترجاع وإعادة تركيز 
مهنها  حول  سوناطراك  نشاطات 

األساسية.
الوزير،  أكد  أخرى،  جهة  ومن 
أن سونلغاز من جهتها ستعمل على 
لهيئات  نشاطاتها  من  العديد  إسناد 
الطريق  خارطة  وستأخذ  خارجية، 
التكامل  سياسات  احلسبان  يف 
أنه  مشيرا  والرقمنة،  االقتصادي 
جديدة  سياسة  تبني  باإلمكان 

بكبار  تتعلق  فيما  الطاقوية  للتعريفة 
األولوية  إعطاء  مع  فقط  املستهلكني 
للتوصيل الكهربائي لصالح كل من يخلق 

فرص العمل والثروة.
الطريق  خريطة  أن  الوزير  وأضاف 

هيكلة  إعادة  أيضا  تدمج  أن  يجب  هذه 
أكبر  مكانة  إلعطاء  الطاقة  تطوير  برنامج 
للطاقة املتجددة، كما يتعلق األمر بإيجاد 
منوذج شراكة مع وزارة املوارد املائية يف إطار 

مشاريع حتلية املياه الوطنية.

الوادي
هالك شخصين في حادث سير 

الوطني  بالطريق  أمس،  أول  وقع،  مرور  آخر يف حادث  وأصيب  تويف شخصان 
رقم 46 الرابط بني املغير وأوالد جالل بواليتي بسكرة والوادي. و حسب املعلومات 
داسيا  نوع  من  سيارة  اصطدام  يف  متثل  احلادث  فإن  الوطن«،  »أخبار  لدى  املتوفرة 
-سانديرو- كان على متنها 3 أشخاص بشاحنة ذات صهاريج. وأدى احلادث إلى 
وفاة شخصني يف مكان احلادث عينه، إضافة إلى إصابة آخر بجروح خفيفة. وتدخل 
أعوان احلماية املدنية لنقل اجلثث وتقدمي اإلسعافات األولية للمصاب، فيما مت فتح 
حتقيق من طرف عناصر الدرك الوطني حول تفاصيل احلادث.         رشيد شويخ

العثور على جثة شاب 
عثر عدد من املواطنني، صباح اخلميس، على جثة شاب أربعيني، ملقاة مبفترق 

الطريق الرابط بني حي تكسبت واملنتجع السياحي الغزال الذهبي مبدينة الوادي. 
إحدى  يف  عامال  يشتغل  الذي  الضحية  فإن  املدنية،  احلماية  مصالح  وحسب 
عن  بعد  الكشف  يتم  ولم  الوقود،  محطة  من  بالقرب  هامدة  جّثة  عليه  عثر  املزارع 
أسباب الوفاة. هذا، ونقلت اجلثة ملصلحة حفظ اجلثث باستعجاالت حي 8ماي، 
يف انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لكشف أسباب الوفاة.        رشيد شويخ

المسيلة 
ترقية 126 شرطيا في الذكرى الـ 58 لعيدهم 

محمد  األول  العميد  الوالئي  األمن  رئيس  اخلميس  أمس  أول  شرف صبيحة 
للوالية  العام  األمني  رفقة  الوالية  بعاصمة  األمن  حلفظ   114 الوحدة  مبقر  حساين 
والسلطات العسكرية واملدنية، على حفل تقليد 126شرطيا من مختلف الرتب والتي 
تالها  والتي  العام،  املدير  كلمة  اجلزائرية.  الشرطة  لتأسيس   58 والذكرى  تزامنت 
ملواصلة  داعيا اجلميع  بعيدهم  الشرطة  تهنئة عناصر  الوالئي تضمنت  رئيس األمن 
تعرفه  الذي  كورونا  وباء  ظل  يف  خاصة  اجلهد،  من  املزيد  بذل  خالل  من  العمل 
اجلزائر على غرار دول العالم. لإلشارة، فقد استفادت مصالح أمن والية املسيلة بهذه 
املناسبة من 126 ترقية من مختلف الرتب، منها ترقية 03 محافظي شرطة إلى رتبة 
عميد شرطة و06 مالزمني أوائل للشرطة إلى رتبة محافظ شرطة، مفتَشا شرطة إلى 
رتبة مفتش رئيس للشرطة، 05 حفاظ أوائل للشرطة إلى رتبة مفتش شرطة، 21 
حافظ شرطة إلى رتبة حافظ أول للشرطة. أما البقية والبالغ عددهم 89 عون شرطة، 
فتمت ترقيتهم إلى رتبة حافظ شرطة، كما مت على هامش االحتفالية تكرمي مجموعة 
من اجليش األبيض عرفانا بجهودهم يف مجابهة وباء فيروس كورونا »كوفيد19«،كما 
مت تكرمي أسر عناصر الشرطة الذين توفوا مؤخرا إضافة ملتقاعدين ورياضيني توجوا يف 

مختلف املنافسات. 
جمال أبو أشرف

لمين شريفي في ذمة اهلل
كورونا تودي بحياة نائب رئيس المجلس الشعبي 

الوالئي بالوادي
 تويف، أمس اجلمعة، نائب رئيس املجلس الشعبي لوالية الوادي ملني شريفي 
أنفاسه  سنة   65 العمر  من  البالغ  الفقيد  19«.  ولفظ  »كوفيد  بـ  بإصابته  متأثرا 
العمومية »بن  املؤسسة االستشفائية  أسابيع قضاها يف  أكثر من ثالثة  بعد  األخيرة 
يفارق  أن  قبل  املكثف  للعالج  يخضع  كان  حيث  الوادي،  مبدينة  اجليالني«  عمر 
احلياة صباح أمس اجلمعة. ويعتبر املرحوم ملني شريفي واحدا من أشهر الشخصيات 
السياسية يف والية الوادي، حيث ناضل الفقيد لسنني عديدة يف حزب جبهة التحرير 
الوطني، وكان منتخبا عنه يف املجلس الشعبي البلدي للوادي لعدة عهدات، قبل أن 
ينتخب على رأس بلدية الوادي يف العهدة املمتدة من 2007 إلى 2012 ليشارك يف 
االنتخابات احمللية السابقة ويفوز مع احلزب العتيد بقيادة املجلس الشعبي الوالئي، 

حيث يشغل من يومها منصب نائب رئيس الهيئة املناخية املذكورة. 
رشيد شويخ

قدموا من السعودية وإيطاليا 
إخضاع 427 رعية للحجر الصحي بقالمة وقسنطينة 
رعية   310 قاملة  بوالية  دباغ  بحمام  الشاللة  مركب  األسبوع،  نهاية   استقبل، 
الدولي  بيطاط  رابح  مطار  عبر  قدموا  السعودية،  العربية  اململكة  من  عادوا  جزائريا 
بوالية عنابة، وذلك يف إطار التدابير املتخذة من قبل الدولة اجلزائرية إلجالء الرعيا 
العالقني باخلارج. وكان يف استقبال الرعايا اجلزائريني مدير الشباب والرياضة لوالية 
ومدير  القادر  عبد  عبازي  عنابة  لوالية  والرياضة  الشباب  مدير  رفقة  عادل جتار  قاملة 
السياحة لوالية عنابة.  وقد وفرت السلطات احمللية كل التسهيالت وسخرت لهذه 
العملية 16 حافلة لتوجيههم نحو املركب املعدني بحمام الشاللة لوالية قاملة لقضاء 
طبي  طاقم  استقبالهم  يف  وكان  يوما.   14 بـ  واملقدرة  اإللزامية  الصحي  احلجر  فترة 
بفيروس  إصابتهم  عن  لكشف  الطبية  الفحوص  ملختلف  إخضاعهم  ومت  متخصص 
كورونا من عدمها. كما مت مبطار محمد بوضياف بقسنطينة استقبال نحو 117 رعية 
اإلدارية  باملقاطعة  حسني  فندق  إلى  حتويلهم  مت  حيث  إيطاليا،  من  قدموا  جزائري 

باملدينة اجلديدة علي منجلي بقسنطينة لقضاء فترة احلجر الصحي. 
خديجة بن دالي

يوم  بيانا،  اخلارجية  وزارة  أصدرت 
حرصها  فيه  تؤكد  املنقضي،،  اخلميس 
على تسليط الضوء على ملف وفاة املواطن 
اجلزائري قادري عبد الرحمن رضا املدعو 
»أكرم«، مبدينة »أنفرس« ببلجيكا يوم 19 
املالبسات  كل  وكشف  املنصرم،  جويلية 

احمليطة بهذه الوفاة.
وجاء يف بيان لوزارة الشؤون اخلارجية 
الدبلوماسية  ممثليتها  وعبر  اجلزائر،  أن 
على  ستسهر  ببلجيكا،  والقنصلية 
وكشف  امللف  هذا  على  الضوء  تسليط 

خالل  من  به،  احمليطة  املالبسات  كل 
عائلة  واملستمر بكل من  الدائم  االتصال 
والشرطية  اإلدارية  والسلطات  الفقيد 
ملف  أن  مؤكدة  البلجيكية،  والقضائية 
ظروف  »يف  املتوفى  اجلزائري  املواطن 
بـاهتمام  يحظى  عنها«،  الكشف  يجري 
بالغ ومتابعة عن كثب من لدن السلطات 
العليا يف اجلزائر. كما أكد املصدر ذاته أنه 
مت إسداء تعليمات إلى سفارتنا وقنصليتنا 
كامل  تقدمي  قصد  ببروكسيل  العامة 
عائلة  إلى  الالزمني  والدعم  املساعدة 

الفقيد ومرافقتها يف هذه احملنة األليمة.
املصالح  أن  البيان  أوضح  كما 
تطورات  ملتابعة  مجندة  تبقى  اخلارجية 
والتحقيقات  التحريات  ومسار  امللف  هذا 
احلادث  ظروف  كل  الستجالء  اجلارية، 
اجلزائري  املواطن  وفاة  يف  تسبب  الذي 

أكرم. 
وتقدمت وزارة الشؤون اخلارجية، يف 
إلى  واملواساة  التعازي  بأخلص  اخلتام، 

ذوي املرحوم وكل أفراد أسرته.
صفية نسناس

الملف يحظى بمتابعة السلطات العليا
وزارة الخارجية تؤكد حرصها على كشف مالبسات مقتل » أكرم« 

دعا لتطبيق النصوص التنظيمية لقانون المحرقات

عطار: مجّمع سوناطراك مضطر لعقد شراكات
كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار عن التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في إطار اإلنعاش االقتصادي، الذي 

تقضي إحدى أولوياته اإلسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.

اجلوية  اخلطوط  شركة  أعلنت 
الطائرات  أن  أمس،  أول  اجلزائرية، 
العالقني  اجلزائريني  جللب  املخصصة 
باخلارج بسبب اجلائحة ستقوم أيضا بنقل 

الرعايا األجانب العالقني يف اجلزائر.
الوطنية  الشركة  باسم  الناطق  أوضح 
أنه  أندلسي،  أمني  اجلوية،  للخطوط 
من  دولية  وجهات   06 تخصيص  مت 
اجلزائر العاصمة ما بني 23 و26 جويلية 
اجلاري لصالح الرعايا األجانب واملقيمني 
شنغن  »د«  صنف  فيزا  على  واحلائزين 
جائحة  انتشار  بسبب  باجلزائر  العالقني 
كورونا، مشيرا إلى أن الوجهات برمجت 
كالتالي: »اجلزائر-روما« يوم 23 جويلية، 
جويلية،   24 يوم  -بروكسل«  »اجلزائر 
جويلية،   24 يوم  فرانكفورت«  »اجلزائر- 

جويلية،   25 يوم  »اجلزائر-مسقط« 
جويلية   25 يوم  الدوحة«  »اجلزائر- 

و«اجلزائر-القاهرة« يوم 26 جويلية.
الذين  الرعايا  كل  أن  أندلسي  وأكد 
أن  يجب  الرحالت  هذه  عبر  سيتنقلون 
إلى  للدخول  الشروط  كافة  فيهم  تتوفر 
بعد االطالع على  وهذا  املستقبل،  البلد 
لهذه  احلكومية  اإللكترونية  املنصات 

البلدان.
كما أشار املتحدث ذاته إلى أن هذه 
إعادة  عملية  إطار  يف  تندرج  العمليات 
اخلارج  يف  العالقني  اجلزائريني  املواطنني 
التي بادرت بها الشركة الوطنية للطيران، 
مضيفا أن هذه الطائرات ستعيد عددا من 
اجلزائريني العالقني يف هذه العواصم )روما 
والدوحة  ومسقط  وفرانكفورت  وبروكسل 

بأن  الوطن، مصرحا  إلى أرض  والقاهرة( 
هذه الرحالت جاءت استجابة لتعليمات 
التي  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
العالقني  املواطنني  كل  بإعادة  تقضي 
أن  إلى  النظر  الفتا  الدول،  مختلف  يف 
إلى  أعادت  قد  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
من  أكثر  االثنني  يوم  منذ  الوطن  أرض 
عالقني  كانوا  جزائري  مواطن   1.100
بذلك  ليصبح  والسعودية،  فرنسا  يف 
بلدهم  إلى  أعيدوا  الذين  عدد اجلزائريني 
الصحية،  األزمة  بداية  منذ   14.000
ما  اجلزائري  اجلوي  الفضاء  بأن  مذكرا 
يزال مغلقا منذ 19 مارس املنصرم يف إطار 
انتشار  الوقائية املتخذة للحد من  التدابير 

جائحة كورونا.
محمد رضوان

برمجت ضمن رحالت إجالء الرعايا الجزائريين 
الجوية الجزائرية تنقل األجانب العالقين بالجزائر

 سيخضعون للحجر الصحي في 4 فنادق 
إجالء 322 رعية جزائريا من فرنسا عبر مطار عنابة الدولي

 اتخذت والية عنابة عدة إجراءات لضمان التكفل األمثل بنحو 322 رعية عائدا من فرنسا عبر مطار عنابة الدولي.
وأكد مدير الصحة لوالية عنابة »دعماش محمد الناصر« أن اجلزائريني العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار رابح بيطاط بعنابة 
14 يوما، وذلك عبر كل من فنادق »املاجستيك«، »الرمي اجلميل«، »املنتزه«  4 فنادق للخضوع للحجر الصحي  مت توزيعهم على 
وفندق »ميموزة«. وأكد أن فرقا طبية ستتكفل يوميا بهؤالء املواطنني الذين مت إجالؤهم من مدن فرنسية من خالل الفحص اليومي، 
وتقدمي لهم العالج والدواء الالزمني مجانا على غرار أصحاب األمراض املزمنة، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصيادلة. وأكدت مديرية 
السياحة، من جهتها، أنه يف إطار عملية إجالء املواطنني اجلزائريني العالقني باخلارج، استقبلت مدينة عنابة، مساء األربعاء 22 
جويلية، 322 مواطنا قادمني من فرنسا )مدينة ليل(، حيث مت توزيعهم على4 مؤسسات فندقية ) رمي اجلميل، املاجستيك، ميموزا 
بالص وفندق املنتزه(، وهذا قصد التكفل بهم وإخضاعهم للحجر الصحي االحترازي ملدة 14 يوما.                       ف. سليم



ف.سليم

وعلى طول الكورنيش الساحلي للمدينة ورغم قرار السلطات 
الشواطئ يف وجه املصطافني، بسبب جائحة  أبواب  احمللية بغلق 
لضرورة  تدعو  التي  السلطات  توصيات  من  وبالرغم  »كورونا«، 
الزائر  أن  إال   ،19 كوفيد  فيروس  انتشار  ملنع  التجمعات،  جتنب 
لبعض الشواطئ، على غرار شاطئ رفاس زهوان »طوش« يالحظ 
مدى حتدي املصطافني لقرار السلطات الوالية مبنع السباحة، رغم 
اليومية  تدخالتهم  خالل  من  والدرك  االمن  مصالح  مجهودات 
البحر،  إلى  الذهاب  منع  قرار  يخترقون  الذين  الشباب  مع هؤالء 
احلرارة،  دجرجات  يف  املسجل  الكبير  االرتفاع  ظل  يف  خاصة 
وذلك ما وقفت عليه« أخبار الوطن« أول امس اخلميس بشاطئ« 
طوش«. ويجدر أن والية عنبة أصدرت الشهر الفارط بيانا جاء فيه 
من  الوقائية  واإلجراءات  للتدابير  املستمر  التفعيل  إطار  ويف  »أنه 
على  العامة حفاًظا  األوساط  انتشاره يف  من  واحلد  كورونا،  وباء 
الصحة العمومية، قد تقرر منع السباحة واالستجمام، عبر جميع 

الشواطئ التي حتوز عليها الوالية وغلق املنافذ املؤدية لها«.

واملواقع  املتاحف  إدارة  مدير  أكد 
األثرية لوالية تبسة »لطفي عزالدين«، 
أن مصاحله سطرت برنامجا استعجاليا 
وقائية  صيانة  على  يعمل  مكثفا 
األثرية  املواقع  جميع  وتنظيف  وتهيئة 
لفتح  الدائم  االستعداد  إطار  يف  وهذا 
يف  للجمهور  األثرية  واملواقع  املتاحف 
املصدر،  ذات  وحسب  وقت.  أقرب 
تنفيذا  جاء  هذا،  العمل  برنامج  فإن 
الوطني  للديوان  العام  املدير  لتعليمات 
الثقافية  املمتلكات  واستغالل  لتسيير 
مستمرة  بتوجيهات  ودائما  احملمية، 
من طرف السيد الوالي، حيث كانت 
احلديقة  مستوى  على  األولى  املرحلة 
بالتنسيق  البيزنطي  السور  ثم  األثرية 
اجلزائرية،  اإلسالمية  الكشافة  مع 
املسرح  من  كل  تنظيف  عملية  لتليها 
وموقع سيدي  البازيليك  وموقع  املدرج 
تنظيف  ثم  مرسط،  ببلدية  عبداهلل 
على  املوجودة  األثرية  القطع  وصيانة 
املعالم  أحد  مينارف  متحف  مستوى 
يتميز  والذي  وطنيا  املصنفة  األثرية 
مبيزة خاصة اذ يقارن بالبيت املربع بنيم 

املعابد  بني  من  يعتبر  كما  بفرنسا، 
على  محافظة  مازالت  التي  الرومانية 

طابعها املعماري يف شمال إفريقيا.
الصيانة  عملية  وتتواصل 
والتنظيف إلى غاية االنتهاء من جميع 
املناطق األثرية، وهذا مبجهودات جبارة 
من طرف جميع العمال حتت إشراف 
األثرية  واملواقع  املتاحف  على  املسؤول 
عزالدين لطفي من أجل احلفاظ على 
والية  به  تزخر  الذي  الثقايف  التراث 

تبسة.
مع  وتزامنا  السياق  ذات  يف  و 
تواصل اجلائحة الصحية فقد شاركت 

يف  األثرية  واملواقع  املتاحف  إدارة 
التي  التحسيسية  احلملة  مختلف 
لتوعيته ضد  التبسي  للمواطن  قدمت 
غرار  على   19 كوفيد  فيروس  مخاطر 
قطاع  نظمها  التي  التوعوية  احلملة 
ومسؤول  الثقافة  مدير  مبشاركة  الثقافة 
املتاحف ورئيس جمعية مينارف على 
رافقتها  أين  البيزنطي  السور  مستوى 
إطار  يف  الكمامات  توزيع  عملية 
الوقائية  التدابير  واحترام  التحسيس 
محيط  يف  التباعد  مسافة  واحترام 

الفضاءات الثقافية.
فيروز رحال

قسنطينة
توزيع 1100 وحدة سكنية 

اجلنوبية  بالتوسعة  تقع  عدل  وحدة سكن   1000 ملفاتيح  الرمزي  التوزيع  مت 
طابع  ذو  ايجاري  عمومي  سكن  وحدة  و100  منجلي  علي  االدارية  للمقاطعة 

اجتماعي لفائدة املستفيدين من هذه الصيغة ببلدية عني سمارة. 
عينة  بحضور  حداد  مالك  الثقافة  دار  مستوى  على  جرت  التوزيع  مراسم 
للوقاية من  التدابير االحترازية  احترام  اطار  البرنامجني ويف  املستفيدين من  من 
والفرح  والراحة  التنظيم  من  جو  يف  التوزيع  عملية  جرت  حيث  كورونا  جائحة 
لدى للمكتتبني، هذا وقد صرح والي والية قسنطينة يف آخر زيارة له إلى مشروع 
6000 مسكن مبنطقة التربة بدبدوش مراد أنه سيتم تسليم 1500 مسككن شهر 
سبتمبر القادم لتوزع على مستحقيها الحقا. كما استفادت بلدية عني سمارة من 
1100 سكن اجتماعي ايجاري ومت إجراء القرعة للمستفيدين بحر شهر جويلية 
اجلاري حيث مت يوم امس توزيع 100 سكن على املستفيدين ببلدية عني سمارة 
العام  الثاني من  السداسي  السكنات خالل  باقي  توزيع  يتم استكمال  ان  على 

اجلاري، وذلك بالتوسعة الغربية للمقاطعة االدارية بعلي منجلي.
خديجة بن دالي

سكيكدة
سكان حمروش حمـودي يعانون العطـش 
يعاني، سكان حي حمروش حمودي من أزمة مياه خانقة مند أشهر طويلة، 
مما جعل سكان احلي يناشدون السلطات الوالئية بوضع حد لهذه الوضعية بعد أن 
يأسوا من السلطات احمللية. كما أشتكى سكان احلي كثرة التسربات املوجودة يف 
الطرقات رغم أن البلدية قامت بتغيير األنابيب القدمية بأخرى جديدة لم مير عليها 
سنتني وبدأت العيوب يف الظهور ويبقى يف كل هذا املواطن البسيط يدفع فاتورة 
تهاون وال مباالة املسؤولني على مستوى هذه البلدية التي تعد من اغنى البلديات 

على املستوى الوطن، وأفقرها من حيث تسيير شؤون املواطن.
و يف ظل تعدد تلك املشاكل فضل مدير اجلزائرية للمياه السيد ساعد خنوبي 
التأكيد يف أتصال مع اخبار الوطن، بان مصاحله جنحت يف انهاء ازمة املاء على 
مستوى املنطقة من خالل مشروع التزود بالربط املباشرة من محطة التصفية ملياه 
البحر وكدا ربط الشبكة القدمية بخزانات املاء اجلديدة، حيث لم ينقطع املاء طيلة 
5 ساعات يف اليوم حتى وان تزود املواطن مرتني يف االسبوع او ثالثة..فيما رئيس 

البلدية يرفض الرد على طلباتنا بالرغم من احلاحنا عليه ملعرفة موقفه.
جمال بوالديس

05 السنة 01 - العدد 244 -السبت 04 ذو احلجة 1441  هـ  - 25  جويلية  2020م
أخبار الداخل

إثر االرتفاع الكبير في درجات الحرارة 

مصطافون يتجاهلون الوباء ويتجمعون لالستجمام

تبسة
تهيئة المواقع األثرية تحسبا لفتحها مجددا

عنابة
الشروع في تعويض التجار المتضررين 

من إجراءات الحجر
دعت مديرية التجارة لوالية عنابة التجار املتضررين من اجراءات احلجر الصحي 
املالية.  التعويضات  التقرب من مصاحلها إليداع امللفات من اجل االستفادة من 
و بحسب بيان املديرية » يف إطار عملية إحصاء أرباب األسر املتضررة من تدابير 
الوقاية من وباء فيروس كورونا السيما وقف النشاطات التجارية تنهي املديرية إلى 
عام كافة التجار الناشطني بإقليم الوالية الذين مت توقيف نشاطهم التجاري خالل 
فترة احلجر الصحي والذين لم يستفيدوا باملنحة أنهم مدعوون إليداع ملفات طلب 
اإلستفادة من حيث مالء إستمارة طلب اإلستفادة من املنحة وتدوين املعلومات 
من  اإلستفادة  طلب  ملف  ويقدم  اإلستفادة  بطلب  مرفقة  باملستخدمني  اخلاصة 
املتواجد باجلسر  التجارة لوالية عنابة  التاجر املعني ويودع لدى مقر مديرية  طرف 
التجارة سيبوس أو لدى  االبيض او مقرات املفتشيات اإلقليمية للتجارة أو غرفة 
االحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني على مستوى املكتب التنفيذي الوالئي أو 
املندوبباتالبلدية.ويتكون امللف من إستمارة معلومات من أجل اإلستفادة من منحة 
التضامن الوطني لألسر املتضررة من تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا ونسخة 
من السجل التجاري ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتصريح املستخدمنب لدى 
الصندوق الوطني للتأمني اإلجتماعي للعمال غير األجراء وصك بريدي مشطوب 

بحسب البيان.
ف سليم

جيجل
تخرج 18 مخبريا و37 ممرضا للصحة العمومية 
كشف مدير املعهد العالي للتكوين الشبه الطبي بجيجل يف تصريح صحفي 
عن االعالن عن النتائج النهائية بعد املداوالت واخلاصة بنهاية التكوين حلاملي 
شهادة البكالوريا للسلك املمرضني واملخبربني للصحة العمومية، مشيرا بأنه تخرج 
37 ممرضا« يف سلك املمرضني للصحة العمومية و18 مخبريا للصحة العمومية فيما
القريب  والسكان يف  الصحة  قبل مديرية  والتوجيه من  التعيني  ستتم عملية 
العاجل.  من جهة أخرى تتواصل االختبارات التطبيقية ل 140 متربصا يف سلك 
مساعد ممرض للصحة العمومية واآلي تنتهي يف 30 جويلية اجلاري على أن يجري 
اإلختبار الكتابي يوم 06 أوت 2020 واإلعالن عن النتائج النهائية يف األسبوع 

الثالث من شهر أوت من قبل معهد قاملة. 
سهام.ع

خرق الكثير من الشباب، بوالية عنابة، قرار حظر السباحة، بسبب الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة في اليومين 
األخيرين، ما دفع بهم للذهاب إلى العديد من الشواطئ، على غرار« رفاس زهوان« و«عين عشير« و«سيدي سالم« 

و«سيبوس«، رغم إجراءات الحجر الجزائي المطبق في الوالية. 

أشرف عميد أول للشرطة، بسلطان 
والية  أمن  رئيس  الدين،  جمال 
جيجل على االحتفاالت اخلاصة بعيد 
الشرطة اجلزائرية ملصادف لـ22 جويلية 
من كل سنة، يف ذكراها الـ58، والتي 
احملاضرات  قاعة  فعالياتها  احتضنت 
الكائنة مبدرسة الشرطة سابقا، بحضور 
والي  رأسها  على  الوالئية  السلطات 
العسكرية،  السلطات  جيجل،  والية 
بغرفتيه،  البرملان  أعضاء  القضائية، 
األسرة الثورية رؤساء املصالح، إطارات 
الرتب،  مختلف  من  الشرطة  وقوات 

متقاعدي الشرطة األسرة اإلعالمية.
باتخاذ  تنظيمه  مت  الذي  احلفل 

جائحة  من  الوقاية  إجراءات  جميع 
عطرة  آيات  بتالوة  استهل  كورونا، 
االستماع  ثم  اهلل احلكيم،  من كتاب 
للنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت 
األبرار  الشهداء  أرواح  على  ترحما 
قرأ  باحلضور  الترحيبية  كلمته  وبعد 
رئيس أمن الوالية، رسالة املدير العام 
ملستخدمي  املوجهة  الوطني  لألمن 
فيها  نوه  والتي  املناسبة  بهذه  اجلهاز 
منذ  الشرطة  ونساء  رجال  مبجهودات 
سيما  هذا،  يومنا  إلى  االستقالل 
الظروف احلالية واجلزائر تعيش  خالل 
ومثابرة  كورونا،  جائحة  انتشار  أزمة 
امليداني  والتواجد  القطاع  مستخدمي 

مخاطر  من  املواطنني  حلماية  املستمر 
هذه اجلائحة، ليتم بعدها تقليد الرتب 
املستفيدين  الشرطة  قوات  لبعض 
والبالغ  أعلى  رتب  إلى  ترقيات  من 
147 ترقية، كما تخلل احلفل  عددها 
بأمن  الطبي  الطاقم  تكرمي  كذلك 
أسنان،  جراحي  أطباء،  من  الوالية 
ممرضني وإدارين العاملني باملكز الطبي 
ليختتم  الوالية،  بأمن  اإلجتماعي 
احملالني  الشرطة  قوات  بتكرمي  احلفل 
قدموه  ملا  وعرفانا  تقديرا  التقاعد  على 
املهني  مسارهم  خالل  تضحيات  من 

خدمة للوطن واملواطن.
سهام.ع

جيجل 
ترقية 147 شرطيا في عيدهم الوطني



06
اخبار الداخل

 السنة 01 - العدد 244 -السبت 04 ذو احلجة 1441  هـ  - 25  جويلية  2020م
W

بلعالم بهيجة

تقريره  يف  الوالئي  املجلس  ورافع 
ويف  االقتصاد واملالية  جلنة  طريق  عن 
االضافية  امليزانية  مشروع  إطار مناقشة 
تأخذ هذه  ان  السنة على ضرورة  لهذه 
هذه  ملواجهة  استعجاليا  طابعا  امليزانية 
املطالب  من  جملة  حيث،  اجلائحة 
املستعجلة  الوالية  حاجة  يف  تتمثل 
ملجابهة وباء  كورونا  إلى أكثر من 10 
100 قناع  أجهزة تنفس صناعي ونحو 
اإلنعاش  مبصالح  خاص  أوكسجني 
معدات  توفير  إلى  باإلضافة  الطبي، 
 ،»PCR للفيروس  السريع  الكشف 
للتحكم أكثر يف الوباء وحصره يف ظل 
التأخر الكبير للنتائج التي ترسل ملعهد 
جتهيزات  اقتناء  الى  باإلضافة  وهران 
مخبر  النشاء  الدقة  عالية  مخبرية 
واقتناء  كورونا  حتاليل  الجراء  والئي 

سيارات اإلسعاف طبية جديدة خاصة 
أن معظمها التي يف املؤسسات الصحية 
تصفية  أجهزة  واقتناء  ما  نوعا  قدمية 
الى.  كما أكد رئيس املجلس الشعبي 
الوالئي الدكتور« براهمي احلبيب« أنه 
يجب تكثيف الطاقات وتنسيق اجلهود 
املواطن  يعانيه  الذي  الغنب  لتخفيف 

تكفل  يف  األبيض  اجليش  ومرافقة 
ليكون  الطبية  مستلزمات  كل  وتوفير 

ضمان لعالج مريح للمواطن. 
للتذكير فان االشارة الى مشروع  و 
سيعرض للتداول  اإلضافية  امليزانية 
النهائية  صيغته  يف  عليه  واملصادقة 

خالل الدورة االستثنائية القادمة.

مستغانم
غلق 287 محال تجاريا خالف 

أصحابها إجراءات الوقاية
تكثف فرق املراقبة وقمع الغش التابعة ملديرية التجارة بوالية مستغامن 
 19 كوفيد  كورونا  فيروس  ظهور  بعد  امليدانية خاصة  وخرجاتها  نشاطتها 
حلماية املستهلك ومراقبة مدى احترام التجار وأصحاب احملالت التجارية 
للشروط والتدابير الوقائية من تفشي الوباء، السيما بعد االرتفاع املقلق 
حلاالت االصابة املؤكدة والتي حتصي الوالية خاللها زيادة يومية يف عدد 
املصابني كان آخرها 10 حاالت جديدة يف الــ 24 ساعة األخيرة. ليرتفع 
إجمالي اإلصابات الى 241 حالة. ونتيجة لذلك خاصة بعد عدم احترام 
الكثير من التجار لالجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس قام أعوان 
مصالح التجارة بــ 1358 منذ ظهور هذه احلائحة أسفرت عن غلق 287 
األقنعة  ارتداء  كعدم  املخاالفات  بسبب  مالية  عقوبات  مع  جتاريا  محال 
شروط  احترام  لعدم  وكذا  الزبائن  أو  احملالت  ألصحاب  سواء  الواقية 

التعقيم. 
بن سعدية. ن

تيسمسيلت
سكان قرية سلمانة يطالبون

 بالتهيئة والتنمية
بلدية  بإقليم  املصنفة كمنطقة صناعية  قرية سلمانة  يشتكي سكان 
العيون يف والية تيسمسيلت، من انعدام اخلدمات يف كافة جوانبها بداء 
الهياكل  مختلف  وغياب  اخلارجية  التهيئة  البطالة،  السكن،  بالطريق، 

واملرافق العمومية ذات املنفعة العامة
فحي 250 سكنا مثال يشتكي سكانه من انعدام شبه كلي للتهيئة 
حيث ال أرصفة وال طرقات وال حتى قنوات الصرف الصحي، األمر الذي 
اجبر السكان على حفر مطامير ذات اعماق مختلفة لتجميع الفضالت مما 
ينذر بكارثة بيئية محتملة نظرا إلنبعاث الروائح الكريهة وانتشار احلشرات 

التي تشكل مصدر قلق للمواطنني
السكن على حياتهم  أزمة  تأثير  املواطنني من  وبالرغم من شكوى  ـ 
اليومية إال ان اجلهات املعنية ال ترى مانعا يف بقاء العديد من السكنات 

جاهزة منذ جنو 10 سنوات دون ان يتم توزيعها على مستحقيها
ترابي  مسلك  عن  عبارة  هو  القرية  يتوسط  الذي  الوحيد  الطريق  اما 
تنقطع به احلركة شتاءا بسبب األوحال ويتفاداه حتى أصحاب املركبات 

لعدم صالحيته
استفادة  لعدم  نتيجة  األهالي،  تصريحات  حسب  كله  ذلك  يأتي 
الضرورية وتخفف من  تنموية حتقق حاجات سكانها  القرية من مشاريع 

معاناتهم اليومية القائمة منذ عشرات السنني
عبد القادر.ت

معسكر
ترقية 219 شرطيا في عيدهم 

الوطني
الترقية  من  الرتب  الشرطة يف مختلف  موظف   216 أزيد من  استفاد 

مبناسبة االحتفال بالذكرى 58 لعيد الشرطة. .
ويف هذا االطار مت ترقية 20 شرطيمن العنصر النسوي باالضافة الى 
ترقية عميد شرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة، فيما مت ترقية 02 محافظ 
مالزمني   )07( سبعة  ترقية  جانب  إلى  شرطة،  عميد  رتبة  إلى  شرطة 
 12 ترقية  املناسبة  عرفت  كما  شرطة،  محافظ  رتبة  إلى  للشرطة  أوائل 
مفتش رئيسي للشرطة إلى رتبة مالزم أول للشرطة، فيما استفاد أربعة 04 
عناصر من الترقية من رتبة مفتش شرطة إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة 
وثمانية )08( حفاظ أوائل للشرطة إلى رتبة مفتش شرطة، إلى جانب 
ترقية 72 حافظ شرطة إلى رتبة حافظ أول للشرطة و110 عون شرطة إلى 

رتبة حافظ شرطة. 
الترقيات جاءت نتيجة  وكما اكد رئيس أمن والية معسكر ان هذه 
اكد ان هذه  كما  الشرطة  رجال  يقدمونها  الذين  للجهود  واملثابرة  العمل 
منتسبي  تخقيزية لصالح  تدابير  التخاذ  الهمم  تشحذ  الترقيات 
اعلى  الى رتب  االرتقاء  شروط  فيهم  تتوفر  ملا  االمنية خصوصا  املؤسسة 

والذين انفردوا بطريقة أداء تستحق التشجيع واملتابعة. 
بلعالم بهيجة

بوالية  الشرطة  مصالح  أقدمت 
يف  جتاريا  محال   70 غلق  على  تيبازة 
مخالفات  تسجيل  بعد  واحد  يوم 
فيروس  الوقاية من  لتدابير  ب«اجلملة« 
بيان مصلحة اإلعالم  كورونا. وكشف 
حملة  عن  تيبازة  والية  أمن  مبديرية 
أمس  يوم  الشرطة  مصالح  بها  قامت 
التجارة  مديرية  مصالح  مع  بالتنسيق 

جتاريا  محال   454 مراقبة  يف  متثلت 
للتدابير  مخالفات  مالحظة  الى  أدت 
واتخاذ  كورونا  جائحة  من  الوقائية 
محال   70 حق  يف  الفوري  الغلق  قرار 
مبختلف بلديات الوالية تيبازة. وتندرج 
التنفيذ  إطار  يف  الواسعة«  »احلملة 
الصحية  السلطات  لتعليمات  الصارم 
انتشار  الوقائية ضد  بإجراءات  املتعلقة 

تكثيف  خالل  من  كوفيد19-  فيروس 
على  والوقوف  التجارية  احملالت  مراقبة 
التدابير  لذات  واحترامها  تطبيقا  مدى 
وأكد  البيان.  ذات  يضيف  الصحيِة، 
أن  تيبازة  ألمن  الشرطة  مصالح  بيان 
احلملة متواصلة عبر كامل تراب الوالية 

حماية للمواطنني وللصحة العمومية.
ق.م

تيبازة
غلق 70 محال تجاريا خالف أصحابها إجراءات الوقاية

 انعقاد الدورة العادية للمجلس الوالئي

تقارير سوداء عن واقع قطاع الصحة 
على طاولة والي معسكر

كشفت تقارير المجلس الوالئي لمعسكر عن الوضعية الهشة التي يشهدها واقع قطاع الصحة بالوالية، والذي أظهرته جائحة  
كورونا  للعلن، بسبب النقص الفادح في الهياكل الصحية والتأطير الضعيف.

من  الثاني  العقد  يف  شاب  أقدم 
تيزي  مبدينة  عيادة  اقتحام  على  العمر 
جتهيزاتها  من  معتبر  عدد  وحتطيم  وزو 
هستيرية  حالة  يف  الطبي،  وعتادها 
سارع  الذي  الطبي،  الطاقم  أرعبت 
عدد منهم إلى توقيفه واستدعاء رجال 
محضر  بتحرير  قاموا  الذين  الشرطة 
ضده باحلادثة وتقدميه أمام العدالة التي 

سنوات   3 ملدة  بالسجن  أمس  أدانته 
نافذة، عن جرم حتطيم أمالك الدولة.

اإلطاحة بعصابة تمتهن السرقة
وضعت عناصر األمن مبدينة تيزي 
من  متكونة  عصابة  لنشاط  حدا  وزو 
ثالثة أفراد، مختصة يف سرقة أغراض 
عليها  بالسطو  يقومون  كانوا  املواطنني، 

قبل أن يقبض على أحد أفرادها متلبسا 
مدينة  من  املسروقة  باألغراض  بحيازة 
تيزي وزو وتوقيف باقي العصابة عقب 
التحقيق معه وقد مثل املتهمون، أمس 
قضت  التي  وزو  تيزي  محكمة  أمام 
جرم  عن  نافذة  سنوات   4 بسجنهم 

السرقة بالتعدد
احمد. اليان

تيزي وزو
حبس شخص اقتحم عيادة طبية وحّطم أجهزتها

التجار  وردع  مراقبة  جلنة  قررت 
املتعلقة  الصحية  لإلجراءات  املخالفني 
باجلزائر  كورونا  فيروس  تفشي  مبحاربة 
العاصمة، تعليق نشاط أزيد من 200 
محل جتاري باملقاطعة اإلدارية الدرارية 
إضافة إلى الغلق الفوري لسوق بومعطي 
يوم  أكدته  حسبما  احلراش،  ببلدية 

األربعاء مصالح والية اجلزائر.
عبر  اجلزائر  والية  وأوضحت 
أنه  بالفايسبوك،  الرسمية  صفحتها 
قامت  الذي  امليداني  العمل  عقب 
والردع  باملراقبة  املكلفة  اللجنة  به 
اإلجراءات  تطبيق  مدى  على  للوقوف 

االحترازية املنصوص عليها يف التعليمة 
فيروس  مكافحة  بخصوص  احلكومية 
تعليق  تقرر  فقد  املستجد،  كورونا 
منها  التجارية  احملالت  من  عدد  نشاط 
للدرارية  اإلدارية  باملقاطعة  200 محل 
ومحالت  العاصمة(  اجلزائر  )غرب 
املركز التجاري املعروف بـ »بازار حمزة« 
على  باش جراح عالوة  ببلدية  الكائن 
السوق  من  لكل  الفوري  الغلق  قرار 
وسوق  برنيس«  »ميلودي  البلدي 
وذلك  احلراش  لبلدية  التابع  بومعطي 
الوقاية  بإجراءات  التجار  »إلخالل« 
من تفشي وباء كورونا وتسجيل غياب 

ونقص الوعي لدى البعض منهم.
يف  املختلطة  اللجنة  حرصت  كما 
أصحاب  تذكير  على  امليدانية  مهمتها 
مواد  توفير  بضرورة  التجارية  احملالت 
احترام  احملالت،  مداخل  عند  التعقيم 
عالمات  ووضع  االجتماعي  التباعد 
احملالت،  داخل  الزبائن  حركة  لتنظيم 

فرض ارتداء األقنعة عل الزبائن. 
ومن جهة أخرى، سمحت املعاينة 
ملتزمة  مثالية  »محالت  على  بالوقوف 
ضد  االحترازية  اإلجراءات  بتطبيق 

تفشي وباء كورونا بالعاصمة«.
ق.م

العاصمة
غلق سوق بومعطي و200 محل تجاري بالدرارية
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أخبار السر ايا

توافق هذه األيام ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني 
ناجي العلي، الذي قضى بإطالق نار في لند، ن ليستشهد بعد 

5 أسابيع من إصابته.
ناجي العلي الذي ابتدع شخصية »حنظلة«، والتي تمثل 
صبياً في العاشرة من عمره، أدار ظهره في سنوات ما 

بعد 1973م، وعقد يديه خلف ظهره، وأصبح »حنظلة« 
بمثابة توقيع ناجي العلي على رسوماته. لقي هذا الرسم 

وصاحبه حب الجماهير العربية كلها وبخاصة الفلسطينية، 
ألن »حنظلة« هو رمز للفلسطيني المعذب والقوي رغم كل 
الصعاب التي تواجهه، فهو شاهد صادق على األحداث وال 

يخشى أحداً.

فـــي ِذكـــرى » َحنـــــظَلــة « !

ن »َمدرسِتي حان الِفراق«.. ُيفارٌقَنا! ُملحِّ

َغــردايـة ُتــودِّع طبيـــَب الُفـقـــراِء

نعى الجزائريون، يوم الخميس الفارط، الوزير األسبق والملّحن المشهور 
لمين بشيشي، الذي رحل عن عمر ناهز الـ 93 عاما، وتداولت وسائل 

اإلعالم الوطنية خبر وفاة المجاهد بشيشي بشكل كبير.
فبعد استرجاع السيادة الوطنية في 1962، تم تعيين الراحل مديرا عاما 
لإلذاعة والتلفزيون وكان أحد األعضاء المؤسسين لألكاديمية العربية 

للموسيقى عام 1971، كما تخصص الفقيد في كتابة أغاٍن عديدة لألطفال 
وألف موسيقى برنامج الحديقة الساحرة، الذي كان يقدم في التلفزيون 

الجزائري،كما لحن شارة البداية والنهاية في مسلسل الحريق الذي تم إنتاجه 
عام 1974.

انتشرت ظاهرة التعدي على األرصفة من قبل المحالت التجارية بمختلف 
التراب الوطني وجل مناطقه، حيث تحولت ظاهرة عرض المواد التجارية 
خارج المحالت إلى عنصر دائم، حيث تجد التاجر يعرض جل بضاعته 

خارج المحل شاغال مساحة ليست بالهينة وأحيانا قد تحتل جل الرصيف 
أمام المحل، ما يجعل المواطنين في حيرة من أمرهم.

واألهم أن التجاوز تحّول لحق مكتسب وجب على السلطات أن تضرب بيد 
من حديد من أجل عودة األمور إلى نصابها.

شغـُل األْرِصفـة. . حـقٌّ ُمكَتسـٌب! 

األِئـمة ُيشــّدوَن علـى 
ِدي الَجيـِش األْبَيــض ـْ أيـ

عمد أئمة المساجد، مؤخرا، إلى إطالق مبادرات هدفها التضامن مع أفراد الجيش 
األبيض، إذ شرعوا في تنظيم زيارات دورية إلى المستشفيات لتقديم هدايا رمزية 

والثناء على جهود األطقم الطبية.
 وأكد مجموع األئمة أن الخطوة تأتي تثمينا وتثبيتا للمرابطين بالمستشفيات في عز 
األزمة، ومن أجل شحنهم ببعض الدعم المعنوي الذي من شأنه أن يزيد من قوتهم 
على التحمل، مؤكدين أنه يبقى واجبا على كل الجزائريين، ويتم ذلك من خالل التقيد 

بتعليمات وإجراءات الوقاية التي يوصي بها أهل االختصاص.

 »آياُ صوفيــا« تقيُم الُجمعَة بعَد 86 عاًما
تم، أمس، إقامة أول صالة جمعة في مسجد 
»آيا صوفيا” بمدينة إسطنبول في تركيا منذ 

86 عاما.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، الخميس، زيارة تفقدية للمسجد 
للمرة الثانية خالل 4 أيام. وأعاد الرئيس 

التركي فجر الجمعة نشر أول تغريدة نشرها 
الحساب الرسمي لمسجد آيا صوفيا الكبير 

على موقع التواصل االجتماعي تويتر.
وكان حساب المسجد على تويتر نشر أول 
تغريدة له، وهي عبارة عن لفظ البسملة 

باللغة العربية “بسم هللا الرحمن الرحيم”، 
في إشارة إلى افتتاح المسجد للعبادة، اعتبارا 

من صالة الجمعة.
وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، 

يقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، 
واسُتخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول 
إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم 
المعمارية في تاريخ منطقة الشرق األوسط.

توفي، الخميس، عميد أطباء مدينة غرداية الطبيب 
جلمامي حاني عبد الرحمان في العقد السابع من 

العمر متأثرا بفيروس كورونا، بمصلحة العزل »كوفيد 
19« بالمؤسسة االستشفائية العمومية »ترشين 
إبراهيم« بغرداية، بعد مصارعته الوباء القاتل في 

مصلحة اإلنعاش عدة أيام بالمصلحة ذاتها.
الفقيد من أقدم األطباء الخواص في منطقة وادي 

ميزاب، واشتغل مديرا تقنيا لعيادة الواحات بغرداية، 
ويلقب بأب الفقراء في مدينة غرداية، وهذا لقيامه 

بمزاولة نشاطه في عيادته الخاصة خدمة منه للفقراء 
والمحتاجين وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة، رغم 

كبر سنه. وبهذا، يعد جلماني ثالث طبيب يتوفى 
بفيروس كورونا بين أفراد الجيش األبيض في والية 

غرداية بعد كل من الطبيب سليمان دبوز ببريان 
وطبيب األطفال بوحميدة سليمان بغرداية. 
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وبحسب بعض املوالني أن رؤوس املاشية تتعرض فجأة 
تصاب  ثم  وأنفها  فمها  من  يسيل  اللعاب  ويبدأ  للسقوط 
أن يكون وراء ذلك داءمجهوال كالذي  بالنفوق، ويخشون 

أدى إلى هالك املئات من الرؤوس منذ سنتني. 
املوالني  طمئن  بوسري  حبيب  السيد  الفالحة  مدير 
موضحا أن البياطرة أكدوا أن نفوق رؤوس املاشية يعود لتغيير 
النظام الغذائي لها فأصيبت مبا يسمى »لطراف »، مفيدا أنه 

مت إرسال عيينات للتحليل وسيتم متابعة الوضعية.

األغواط
سكان »الوادي الطويل« يشتكون غياب 

الخدمات  الطبية
اشتكى سكان جتمع الواد الطويل ببلدية قلتة سيدي سعد البالغ عددهم 
العالج، حيث  بقاعة  الطبية  حوالي ستة أالف نسمة من غياب اخلدمات 
للتكفل  التكفي  أيام  ثالثة  كل  مرة  للقاعة  وزيارته  مداوم،  طبيب  اليوجد 
باملرضى خاصة وأنه تكثر يف هذا الفصل لسعات العقارب ولدغات األفاعي 
والتسممات، ويطالبون اجلهات الوصية بتوفير املداومة الليلية بالقاعة للتكفل 
باحلاالت االستعجالية، إضافة إلى هذا اشتكوا من عدمتوفير طبيب االسنان 

بقاعة العالج رغم وجود سكن وكل التجهيزات الضرورية. 
االغواط ع نورين

عميد أطباء غرداية في ذمة اهلل  
مدينة  أطباء  عميد  االسبوع  نهاية  تويف 
غرداية الطبيب جلمامي حاني عبد الرحمان 
بفيروس  متأثرا  العمر  من  السابع  العقد  يف 
كوفيد  العزل  مبصلحة   19 كوفيد  كورونا 
ترشني  العمومية  االستشفائية  باملؤسسة 
ابراهيم بغرداية، بعد مصارعته الوباء القاتل 
يف االنعاش عدة ايام بذات املصلحة، الفقيد 
وادي  منطقة  يف  اخلواص  األطباء  أقدم  من 

ميزاب واشتغل كمدير تقني لعيادة الواحات بغرداية، ويلقب بأب الفقراء يف 
مدينة غرداية وهذا لقيامه مبزاولة نشاطه يف عيادته اخلاصة خدمة منه للفقراء 
واحملتاجني وخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة رغم كبر سنه، وبهذا يعد ثالث 
غرداية  والية  يف  األبيض  اجليش  من  كوفيد  كورونا  بفيروس  يتوفى  طبيب 
بعد كل من الطبيب سليمان دبوز ببريان وطبيب األطفال بوحميدة سليمان 

بغرداية. وعليه يعدوا من ضحايا اجليش األبيض بالفيروس القاتل بالبالد.
يوسف بن حيزية

أدرار  
نقائص بالجملة في مركز مكافحة 

السرطان الجديد

القريبة  اجلنوبية  والواليات  أدرار  بوالية  السرطان  مرضى  استبشر  بعدما 
منها بدخول مركز مكافحة السرطان حيز اخلدمة نهاية 2019 إال هناك بعض 
النقائص حالت دون تأدية خدماته التي جاءت لتخفيف من معاناة هذه الفئة 

التي أرهقتهاوأنهكت جيوبها رحالت العالج صوب مستشفيات الشمال.
رغم ماتبذله إدراة هذا املركز لتهيئة الظروف املالئمة ملعاجلة املرضى سواء 
من  خالل  وذلك  عليه  املشرف  الطاقم  تكوين  على  والسهر  أومعنويا  ماديا 
دورات تكوينية للمختصني وإقامة توأمة مع مراكز أخرى لها نفس التخصص 
إال هذا املركز الذي كان ميثل بصيص أمل بالنسبة للمرضى وذويهم يعاني من 
الباطني وعدم وجود  التشريح  التحاليل ومخبر  التجهيز اخلاص مبخبر  غياب 

جتهيزات مبصلحة األشعة، واإلنعاش، والتخدير،واجلراحة العامة. 
وإجالء  بنقل  التكفل  من  قلل  اإلسعاف  سيارات  وجود  عدم  أن  كما 
الكهربائية  املولدات  نقص  إلى  إضافة  األخرى.  املستشفيات  نحو  املرضى 
وما يوجد يف املركز منها اليستطيع ضمان املوازنة بينها وبني احملوالت. ويعاني 
املركز أيضا من أعطاب تصيب شبكة التبريد الرئيسية ماينعكس سلبا على 
املرضى  غرف  يف  الهوائية  املكيفات  بتوفير  املركز  إدارة  طالبت  لذا  املرضى 
الوظيفي  السكن  وجود  عدم  يف  متثلت  املؤطرين  احتياجات  أما  واالنتظار. 
24 موجهني على حساب  منهم  36 طبيبا  والبالغ عددهم  املختصني  إليواء 
تؤكد  التي  النقائص  هذه  ظل  ويف  الوضع  هذا  2020.وأمام  املالية  السنة 
على عجز هذا املركز عن تقدمي خدماته ملرضى السرطان الذين يناشدون وزير 
من  يسيرا  جزءا  هي  التي  املشاكل  هذه  ومعاجلة  العاجل  بالتدخل  الصحة 

املعاناة التي يتلقوها هؤالء املرضى.
عبداهلل مجبري

اليزي
عمال سونلغاز يحتجون لليوم الثالث على التوالي

الكهرباء  شركة  عمال  يواصل 
امن  واعوان  املتجددة  والطاقات 
وقفتهم  باليزي  الطاقوية  املنشاة 
عملهم  مقرات  امام  االحتجاجية 
مطالبني  التوالي  على  الثالث  لليوم 

بتدخل السلطات الوصية. 
مع  لقاء  يف  احملتجون  أكد  و 
ضرورة  على  الةوطن   « »أخبار 
ملطالبهم  الوصية  السلطات  التفات 
أساس  واملتمثلة  حسبهم  املشروعة 
يف اعادة النظر يف املنحة التشجيعية 
والتي حددت مببلغ اليعادل شهرين 
من دخلهم بالنسبة 1.8 باالضافة 
حرمو  التي  التلقائية  الترقيات  الى 

الظروف  رغم  باجلنوب  منهم خاصة 
تادية  اثناء  تواجههم  التي  القاسية 
مطالبتهم  عن  فضال  وهذا  مهامهم 
حسب  النقابة  رئيس  برحيل 
تصريحهم مؤكدين انه الميثل سوى 

احملتجني  العمال  اكد  وكما  نفسه.  
النظر  اعادة  الى  ماسة  بحاجة  انهم 
يرو  التي  باجلنوب  املنطقة  منحة  يف 
مقابل  حتيني  اعادة  الى  حتتاج  بانها 
ظروف العمل وغالء املعيشة مقارنة 
بالشمال االمر الذي اثر على ظروف 

قولهم  حد  على  اليومية  معيشتهم 
منها  حرمو  التي  الترقيات  وكذا 
مايزيد عن اخلمس سنوات متسالني 
حقوق  ضمان  يف  النقابة  دور  عن 

العامل خاصة باملناطق اجلنوبية. 
براهيم مالك

القبض على عصابة متخصصة في ترويج المخدرات
مكافحة  فرقة  عناصر  متكنت 
الوالئية  للمصلحة  التابعة  املخدرات 
للشرطة القضائية ألمن والية إليزي، 
لدى  املخدرات  من حجز كمية من 
بترويج  يقومون  أشخاص   05
ووعلى  املدينة  بإحياء  املخدرات 
فرقة  لعناصر  وردت  معلومات  إثر 
قيام  بخصوص  املخدرات  مكافحة 
املخدرات  بترويج  األشخاص  أحد 
احدى  مستوى  على  الشباب  وسط 

أحياء مدينة إليزي
من  العناصر  ذات  كثفت  وكما 
من  مكنتها  التي  وأبحاثها  حترياتها 
حتديد هوية املشتبه فيه وتوقيفه رفقة 
اعمارهم  تتراوح  أخرين  شبان  أربعة 
القيام  وبعد  سنة  و35   19 بني 
بالتلمس اجلسدي مت العثور بحوزتهم 
املعالج  الكيف  من  غرام   20 على 
إضافة إلى سالح أبيض محظور ليتم 
على  الوالية  أمن  مقر  إلى  حتويلهم 

كل  استكمال  ومع  التحقيق  ذمة 
اإلجراءات القانونية مت تقدمي املوقوفني 
اجلمهورية  وكيل  أمام  اخلمسة 
حيازة  بتهمة  إليزي،  محكمة  لدى 
املخدرات وحمل سالح ابيض دون 
بـ  جميعا  ادانتهم  ليتم  شرعي  مبرر 
18 شهر حبس نافذ ومبلغ 30.000 
كافة  مصادرة  مع  مالية  غرامة  دينار 

احملجوزات. 
براهيم مالك

يعيش الموالون باألغواط حالة قلق بعد هالك 140 رأسا من الماشية يملكها أحد الموالين ببلدية ناصر بن بن شهرة جنوبي 
األغواط، عقب إصابتها بداء يجهلونه. 

الموالون قلقون ومصالح الفالحة باألغواط تطمئن

 داء مجهول يتسبب في نفوق 140 
رأس ماشية

أدرار
القبض على لص احترف السطو على المنازل

والية  احلضري االول بأمن  لألمن 
ميتهن  لسارق كان  حد  وضع  من  أدرار 
مستوى  املنازل على  داخل  من  السرقة 
وسط مدينة أدرار. وقائع القضية تعود 
تقدمت  رسمية  شكوى  على  بناءا 
تعرضها للسرقة  مفادها  مواطنة  بها 
طرف  من  العائلي  داخل مسكنها  من 
مجهولني والتي مست حلي من املعدن 
االبيض،  املعدن  من  االصفروحلي 

وقفص خاص بتربية العصافير به أربعة 
خاصة  أضواء  وساعتني،ثم  طيور، 
تلقيها  وفور  الشرطة  قوات  بالتزين، 
البحث  عمليات  الشكوى باشرت 
والتحري للوصول للفاعلني ليتم التعرف 
التعرف  فيه مع  املشتبه  الشخص  على 
وأضواء  العصافير  تواجد  مكان  على 
التابعة  الشرطة  قوات  مباشرة  التزيني، 
خطة  رسمت  االول  احلضري  لألمن 

محكمة لتوقيف املشتبه به وحتويله إلى 
اين  التحقيق،  الستكمال  االمن  مقر 
اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  تقدميه  مت 
بدوره أحال  أدرارالذي  محكمة  لدى 
الفوري.  املثول  جلسة  أمام  امللف 
بـ05 سنوات  حكم  حقه  يف  ليصدر. 
 5000 حبس نافذةوغرامةماليةتقدربـ

00 دينارجزائري.
عبداهلل مجبري
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يظهر أن املجالس املتعاقبة على تسيير شؤون 
تطلعات  مستوى  يف  يوما  تكن  لم  أسليم  بلدية 
املواطنني يف ظل النقائص التي تعرفها هذه البقعة 
اجلغرافية املسماة أسليم والتي حتصي أزيد من 10 
مترامية  ومداشر  قرى  على  موزعة  نسمة  االف 
مقارنز  وعني  وذان  غرار حاسي  على  األطراف 
احلنق  وقرية  اجللفة  والية  بحدود  الطيور  وكاف 
املعاناة  املشترك  قاسمها  البلدية  لعاصمة  إضافة 

والشيء غير املعاناة. 

 الصحة مريضة 
هو  البلدية  عاصمة  سكان  طرحه  ما  أول 
حسبهم  والتي  سنة ألخرى  من  تتفاقم  مشكلة 
وبالرغم من النداءات التي لم تنقطع يوما إال أنها 
ظلت حبيسة األدراج وهو ما حول يوميات الكثير 
من املواطنني جلحيم ال يطاق خاصة يف ظل افتقار 
املنطقة لقاعة والدة بتجهيزاتها األمر الذي أجبر 
الكثير على التنقل وعلى مسافات أقصرها 50كم 
عني  ملشفى  احلوامل  النساء  يضطر حلمل  حيث 
الواليات املجاورة على  أو بوسعادة أو حتى  امللح 
غرار اجللفة على مسافة 53كم وكم هي احلاالت 
التي كادت أن تودي بحياة الكثيرات لوال العناية 
مؤخرا  ينتفضون  املواطنون  جعل  ما  وهو  اإللهية 
حيث أقدموا على غلق مقر البلدية أليام واملطالبة 
حتقيق  عن  عجز  كونه  البلدي  املجلس  برحيل 

طموحات السكان. 

أحياء ميتة 
املسماة  اجلغرافية  البقعة  هذه  سكان  معاناة 
وفقط  الصحي  اجلانب  على  تقتصر  لم  أسليم 
فهناك أحياء لم تر النور بعد ولم تعرف شوراعها 
تهيئة منذ وجودها حيث زادت من معاناة ساكنيها 
كل ما حل الشتاء وأمطاره حيث تتحول شوارعها 
وكل  تخطيها  يصعب  املائية  املجاري  يشبه  ملا 
القرنيني  غرار حي  على  وغباره  الصيف  جاء  ما 
الذي يحصي أكثر من 50سكنا تفتقد للكهرباء 
الفرشه.  حي  وحتى  ره  واالنا  والتهيئة  والغاز 
املتوسطه... وكلها تعاني  واحلي اجلنوبي وحي 
من نفس املشاكل رغم توسعاتها العمرانية لكن 
اجلنوبي.  املدخل  أحياء  تبقى  مرافق. كما  دون 
الذاتي  البناء  حي  الظهراوي.و  الذاتي  البناء  و 

القبلي بدون تهيئة حضرية

تنمية غائبة
التي  أسليم  بلدية  تبقى  أخرى  جهة  من 
من  تربوية  ملرافق  حتتاج  05ابتدائيات  حتصي 
املسجل  االكتظاظ  على  تقضي  أن  شأنها 
السيكرانوالقرنيني  حي  من  بكل  خاصة 
والفرشة من جهة وبعد املدارس عن التالميذ 
من جهة أخرى كما تبقى القرى الريفية على 
غرار كاف الطيور واخلنق والكربوعية حتتاج هي 
متوسطة  تبقى  ما  يف  تربوية  ملرافق  األخرى 
التي  واحدة غير كافية بل وغير صاحلة وهي 
أجنزت قبل 30سنة نظرا لوجودها فوق أرضية 
تعويضها  السابق  الوالي  قرر  طينية.حيث 
مبتوسطة جديدة ومت حتديد ومعاينة املكان لكن 

لألسف لم ير مشروعها النور حلد اآلن
كما طرح األولياء مشكلة النقل املدرسي 
التي باتت هاجسهم اليومي بالنظر لتباعد قرى 
البلدية من جهة وللحالة احلافالت من جهة 
ثانية ناهيك عن مناطق عدة غير مستفيدة من 
النقل املدرسي كالثعلبي والذيبه ولقرونياحتيث 
ناشدوا اجلهات الوصية بضرورة أخذ انشغالهم 
مأخذ اجلد ليتسنى ألوالدهم مزاولة دراستهم

السكن..حلم
السكن  مشكلة  أسليم  مواطنو  طرح  كما 
الوالية  والي  ناشدوا  حيث  املختلفة  بصيغ 
السيد الشيخ العرجا بزيادة يف احلصة املمنوحة 
للبلدية خاصة ما تعلق بالسكن يف يغة الريفي 

بالنظر خلصوصية املنطقة الريفية مع ضرورة إيفاد 
املؤسسات  بتقاعس  أسموه  ما  يف  حتقيق  جلنة 
والتي  االجتماعية  السكنات  مشروع  لها  املسند 
انطلقت قبل سنوات 2010إال أن نسب األشغال 

بقيت تراوح مكانها. 
فإن  البلدية  مبنى  من  معلومات  وحسب 
املصالح البلدية حتصي أكثر من 200طلب تقدم 
حفر  رخص  على  احلصول  بهدف  فالحون  بها 
الذي  العدد  وهو  17رخصة  منح  مت  حيث  اآلبار 
املنطقة  خلصوصية  بالنظر  الكايف  بغير  يرونها 
احلرث  مشكلة  آخرون  طرح  ما  يف  الفالحي 
عنه  نتج  مما  العشوائي  الصيد  وحتى  والرعي 
التصحر والقضاء على احللفاء والشيح وغيرها من 
نباتات كانت تشتهر بها املنطقة يف وقت غير بعيد

مطالب.. وآمال
بعث  بإعادة  سليم  مواطنو بلدية  رفع  كما 
املنطقة  به  تعرف  كانت  الذي  املواشي  سوق 
قطبا  املاضي كونها كانت  القرن  تسعينيات  قبل 

مختلف  من  والتجار  املوالون  يقصده 
للمكان  بالنظر  خاصة  الوطن  جهات 
تتوسط  فهي  للمنطقة  االستراتيجي 
اجللفة وبسكرة األغواط واملدية واملسيلة 
عبث  أميا  به  عبثت  اإلنسان  يد  أن  إال 

وأصبح عبارة عن مساكن. 
املسجلة  النقائص  كل  من  وبالرغم 
تبقى بلدية أسليم كغيرها من البلديات 
املسؤولني  قبل  من  جادة  التفاتة  تنتظر 
أن  شأنها  من  مشاريع  برمجة  وبالتالي 

قفزة  عرفت  التي  البلديات  ملصاف  بها  ترتقي 
نوعية يف مجاالت التنمية املختلفة. 
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10 آالِف َعاِئلٍة َتتجّرُع مرارَة الَعيِش وَتنتِظُر ساعَة الَفرج

لدّيُة »أْسـِليـم« بالـْمِسيـَلة. . 5 ُعـقـوٍد من الـُعزَلـة بـَ

عقود من العزلة والمعاناة تجرعتها أزيد من 10 آالالف نسمة تعيش أوضاًعا مزرية في بلدية أسليم بوالية المسيلة، واحدة بين أكبر 
مناطق الظل في الوالية ؛ ففي هذه المنطقة مترامية األطراف تتجرع العائالت مرارة العيش، وتكابد فقًرا مدقًعا، وتعيش واقًعا مًرا، 

مقابل الصمت المطبق المنهج من قبل السلطات الوصية.

 2 اخلميس  يوم  بعدد  أخبار  جريدة  نشرت 
ذي احلجة 1441 هـ املوافق لـ23 جويلية 2020، 
روبورتاجا حتت عنوان »تبسة .. الباب الشرقي 
بالصفحة  »البيلوط«،  شباب  مفتاحه  للتهريب 
09، والروبورتاج من توقيع املراسلة فيروز رحال، 

حيث سقط توقيعها سهوا.

تـوضيـح:
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داليتش مستمر مع كرواتيا 
حتى مونديال 2022

الكرواتي  مدد االحتاد 
زالتكو  عقد  القدم  لكرة 
الفني  املدير  داليتش، 
الكرواتي،  للمنتخب 
العالم  كأس  نهاية  حتى 

2022 يف قطر.
 53« داليتش  وكان 
مسؤولية  تولى  عاما« 
 2017 أكتوبر  يف  الفريق 

وقاده إلى املباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 
الفرنسي.  املنتخب  أمام  التي خسرها  روسيا،  يف 
وقاد داليتش الفريق أيضا إلى التأهل لبطولة كأس 
العام  من  تأجلت  التي  املقبلة،  األوروبية  األمم 

احلالي إلى منتصف عام 2021.
الكرواتي  االحتاد  رئيس  سوكر،  دافور  وأعلن 
على  تغريدة  عبر  داليتش،  عقد  جتديد  للعبة، 
تتحدث  داليتش  »نتائج  فيها:  جاء  تويتر،  موقع 
عن نفسها. يفتخر االحتاد الكرواتي بكل ما أجنزه 
)املدرب(«. من جانبه، قال داليتش: »قلت من 
املنتخب  قيادة  أعظم من  يوجد شرف  إنه ال  قبل 
الوطني لبالدك«، كما أعرب عن ثقته بإمكانيات 

ومتاسك الفريق.

ميالن يعثر على بديل 
إبراهيموفيتش

كشف تقرير صحفي 
اجلمعة،  امس  إيطالي، 
بشأن  جديد  تطور  عن 
اخلاص  الصيفي  امليركاتو 
ووفًقا  ميالن.  بفريق 
»الغازيتا  لصحيفة 
فإن  سبورت«،  ديللو 
مدرب  بيولي  ستيفانو 
بقاء  بقوة  يدعم  ميالن، 
مع  إبراهيموفيتش  زالتان 

الروسونيري خالل املوسم املقبل.
وأشارت إلى أن ذلك ال يضمن بقاء السلطان، 
لم  مليالن،  التنفيذي  املدير  جازيديس  إيفان  ألن 
يتصل بالالعب السويدي املخضرم، ملناقشة مسألة 
بقائه مع الفريق حتى اآلن. وأوضحت أن ميالن 
إيدين  البوسني  على  عينيه  يضع  املقابل،  يف 
املرشحني  أحد  يكون  كي  روما،  مهاجم  دجيكو 

خلالفة إبراهيموفيتش يف هجوم الروسونيري.
لبيع  يضطر  قد  روما  أن  الصحيفة  وذكرت 
على  منافسة  وهناك  مالية،  ألسباب  دجيكو 
جانب  إلى  ويوفنتوس  إنتر  جانب  من  الصفقة 

ميالن.

هندرسون أفضل العب في »البريميرليغ«
حصل جوردان هندرسون، قائد ليفربول، على 
البرمييرليغ  يف  العب  ألفضل  الكتاب  رابطة  جائزة 

خالل موسم 2019-2020.
وذكرت شبكة »سكاي سبورتس« أن هندرسون 
بروين  دي  كيفني  على  متفوًقا  اجلائزة  حصد 
)مانشستر  راشفورد  وماركوس  سيتي(،  )مانشستر 
يونايتد(، وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وأليسون 

بيكر وألكسندر أرنولد )ليفربول(.
وأشارت الشبكة إلى أن هندرسون نال اجلائزة، 
بعد أن حصل على أكثر من ربع األصوات. وصرح 
الذين صوتوا  لدعم  تقديري  »أعرب عن  هندرسون 
لي ولرابطة الكتاب بشكل عام«. وأضاف »بالنظر 

إلى الفائزين السابقني باجلائزة والذي لعبت معهم من قبل يف ليفربول مثل جيرارد ولويس 
سواريز ومحمد صالح، ميكننا معرفة قيمة اجلائزة، لكن االمتنان الذي أشعر به ال أستطيع 
قبوله مبفردي«. وتابع »ال أشعر أن أي شيء حققته هذا املوسم أو خالل مسيرتي قد قمت 
به مبفردي. أنا مدين بالكثير للعديد من األشخاص، ال سيما زمالئي احلاليني الذين كانوا 

مذهلني ويستحقون كل التقدير«.
يف  فقط  ليس  رائًعا.  كان  فريقنا  يف  عضو  كل  ألن  له،  وصلنا  ما  حققنا  »لقد  وأمت 
لكن  اخللفية،  والصفحات  األولى  العناوين  تتصدر  التي  باألشياء  القيام  يف  أو  املباريات 

خالل العمل يومًيا يف التدريب«.

الدوري الصيني ينطلق بعد توقف 6 أشهر
 6 ملدة  تأخير  بعد 
أشهر بسبب أزمة تفشي 
تنطلق  كورونا،  فيروس 
اجلديد  املوسم  فعاليات 
لكرة  الصيني  للدوري 
السبت،  هذا  القدم، 
وقائية  إجراءات  وسط 

واحترازية مشددة.
منظور  ويتضمن 
والسالمة،  الصحة 

مباريات  جميع  إقامة  الوباء،  تفشي  من  للحد  املوسم  هذا  فعاليات  على  سيطبق  الذي 
وبقية  الصيني  الدوري  بني  الرئيسي  الوحيد  التشابه  وسيكون  فقط.  مدينتني  يف  املوسم 

الدوريات يف املوسم احلالي، هو أن املباريات ستقام دون حضور جماهيري.
للمحترفني،  السلة  لكرة  األمريكي  الدوري  مع  املوسم  هذا  الصيني  الدوري  ويتشابه 
ما  داخل  البطولة،  فعاليات  إقامة  حيث  من  الشمالية،  أمريكا  يف  اجلليد  هوكي  ودوري 

يشبه الفقاعة.
وتقام مباريات جميع الفرق الـ 16 املشاركة يف البطولة يف مدينتني فقط، وهما داليان 

وسوتشو، حيث مت تقسيم هذه الفرق على مجموعتني تضم كل منها 8 فرق.
مرحلة  إلى  املجموعتني  دور  بنهاية  مجموعة  كل  يف  األولى  األربعة  الفرق  وتتأهل 
البطولة، فيما تخوض الفرق األربعة األخيرة يف كل من املجموعتني، مرحلة الصراع للبقاء 

وعدم الهبوط.
عن  الكشف  اختبارات  أن  األربعاء،  األول  أمس  الصيني  الدوري  رابطة  وذكرت 
جاءت  املوسم،  بدء  قبل  اختباًرا   1870 عددها  بلغ  والتي  كورونا،  بفيروس  اإلصابات 
السالمة  ببروتوكول  الفرق  جميع  التزام  ضرورة  على  الرابطة  وشددت  سلبية.  جميعها 

واألمن والصحة الصارم.
فقط،  واملالعب  التدريب  وملعب  فنادقهم  بالتواجد يف  واملسؤولون  الالعبون  وسيلتزم 

وستفرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يخالفون القواعد.

بيرشيش يثير إعجاب برشلونة
حترك  عن  اجلمعة،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
ووفًقا  املقبل.  الصيفي  امليركاتو  برشلونة، يف  جديد من جانب 
الفني  السكرتير  أبيدال  إريك  فإن  ديبورتيفو«،  لصحيفة »موندو 
لبرشلونة، يبحث يف امليركاتو املقبل، عن ضم ظهير أيسر جديد.
وأشارت إلى أن يوري بيرشيش العب أتلتيك بيلباو، يثير 
غير  سعره  لكن  املطلوب،  املستوى  ويقدم  برشلونة،  إعجاب 
مناسب للنادي الكتالوني. وأوضحت أن الشرط اجلزائي يف عقد 
بيرشيش، يبلغ 100 مليون أورو، وبيلباو واحد من األندية التي 
ال تتفاوض حول بيع جنومها. وشارك بيرشيش هذا املوسم يف 39 
مباراة مع أتلتيك بيلباو يف مختلف البطوالت، وأحرز 6 أهداف 

باإلضافة إلى منح زمالئه، 3 متريرات حاسمة.

كاسبر شمايكل يدافع عن دي خيا
إن  سيتي،  ليستر  مرمى  حارس  شمايكل  كاسبر  قال 
مانشستر  ديفيد دي خيا حارس  نظيره  إلى  املوجهة  االنتقادات 
باستبعاد  املطالب  وتعالت  رواية خطيرة.  تتبنى  يونايتد، كانت 
دي خيا، بعدما تسببت أخطاؤه يف خروج فريقه من كأس االحتاد 
اإلجنليزي بعد الهزمية أمام تشيلسي األسبوع احلالي، واالعتماد 
يقدم  والذي  يونايتد  شيفيلد  إلى  املعار  هندرسون  دين  على 
موسما مميزا. وقبل املواجهة احلاسمة لليستر ضد يونايتد، أوضح 
شمايكل أن تغطية وسائل اإلعالم ألداء دي خيا مع يونايتد، 

متنح املشاهدين االنطباع أن احلارس اإلسباني دائم األخطاء.
فجأة  ألن  خطيرة،  رواية  هذه  األحيان  بعض  »يف  وأضاف 
به ألنه كان مذهال  مير  مبا  أشعر  لديفيد  وبالنسبة  يزيد زخمها، 
فيها  يتراجع  بفترات  مير  مرمى  حارس  وكل  سنوات،  لعدة 
مستواه«. وتابع »هناك الكثير من الضغط أيًضا فيما يتعلق بأن 
هناك حارسا إجنليزيا مثل هندرسون يبرز جنمه، وسواء أعجبكم أم 
ال، ففي هذا البلد عندما يكون هناك حارس إجنليزي، فهذا يعني 
السماح  يتم  أن  »أمتنى  ونوه  لتشجيعه«.  اجلميع  ويسعى  الكثير 
حلارس مثل هندرسون الذي يقدم موسما مذهال، بالتطور حقا. 
أمتنى أن يحظى مبوسم آخر أو اثنني يف شيفيلد، واللعب بأسلوبه 
وعندها سيكون جاهزا«. وأمت »لكن يف الوقت احلالي ما زال دي 
ألنك  خطأ  أي  ارتكاب  ميكنك  ال  ببساطة  مميزا.  حارسا  خيا 

سُتعاقب«.

نجم أتلتيكو مدريد سانتياغو 
أرياس يرحب بانضمام خاميس

وجود  مدريد،  أتلتيكو  جنم  أرياس،  سانتياغو  الكولومبي  نفى 
مدريد،  ريال  العب  رودريغيز،  خاميس  مواطنه  مع  حديث  أي 
على  خاميس  وكان  بالنكوس.  الروخي  لصفوف  انضمامه  حول 
أعتاب االنتقال ألتلتيكو مدريد، الصيف املاضي، لكن إدارة الريال 
رفضت رحيله. وارتبط اسمه مجددا بالرحيل إلى اجلار اللدود، هذا 
امللكي، حتت  الصيف، بعدما فشل يف فرض نفسه على تشكيلة 
قيادة املدرب زين الدين زيدان. ويف هذا الصدد قال أرياس، خالل 
تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »الناس تتحدث دائًما 
عن انتقال خاميس ألتلتيكو، هو العب حقق الكثير يف مسيرته، 
وكزميل كولومبي لدي الكثير من اإلعجاب به«. وأضاف: »نحن 
ال نتحدث مع بعضنا البعض عن انضمامه ألتلتيكو، لكنه إذا أتى 

سيكون مرحًبا به جًدا.. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث«.

كوفاتش يستهدف تعزيز 
موناكو من دورتموند

لتعزيز  مساعيه  الفرنسي،  موناكو  مدرب  كوفاتش،  نيكو  بدأ 
صفوف فريقه بعناصر جديدة يف امليركاتو الصيفي. املدرب الكرواتي 
روبرتو  اإلسباني  إقالة  فور  األسبوع،  هذا  موناكو  تدريب  مهمة  تولى 

مورينو من منصبه.
وبحسب صحيفة »بيلد«، فإن كوفاتش يرغب يف تعزيز صفوف 
موناكو باجلناح األملاني ماريوس وولف العب بوروسيا دورمتوند. وأمضى 
صاحب الـ 25 عاًما، املوسم احلالي معاًرا من دورمتوند إلى هيرتا برلني 

ملدة عام، لكن األخير يرغب يف ضمه نهائًيا مقابل 5 ماليني أورو.
على  احلصول  دورمتوند يف  مسؤولي  رغبة  إلى  الصحيفة  وأشارت 
ضعف املبلغ املعروض، وهو ما يفتح الطريق أمام موناكو، لتلبية طلب 

مدربه اجلديد عبر دفع 10 ماليني أورو.
ويرتبط وولف بعالقة جيدة مع مدرب بايرن ميونخ السابق، الذي 
جلبه إلى آينتراخت فرانكفورت من هانوفر عام 2017، وتطور بشكل 

كبير حتت قيادته، قبل االنضمام إلى دورمتوند.
 يأتي ذلك يف ظل إمكانية متسك دورمتوند بالالعب، الذي يشغل 
أشرف  املغربي  رحيل  بعد  سيما  ال  األمين،  واجلناح  الظهير  مركزي 

حكيمي فور انتهاء إعارته هذا الصيف، وانضمامه إلى إنتر ميالن.

وفًقا إلذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية

كورونا قد يطيح بتيباس من رئاسة رابطة »الليغا«
أكد تقرير صحفي إسباني، امس الجمعة، أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، 
يفكر في تقديم االستقالة من منصبه الحالي. ووفًقا إلذاعة »كادينا كوبي« 
اإلسبانية، فإن األمر يعود لوجود عدد كبير من اإلصابات بفيروس كورونا في 

فريق فوينالبرادا بالدرجة الثانية.
القسم الرياضي

وكان فوينالبرادا ينافس ديبورتيفو الكورونيا على البقاء يف الدرجة الثانية، قبل 
أن تظهر لديه 16 حالة مصابة بفيروس كورونا. وأدت اإلصابات إلى تأجيل مباراة 
الفريقني اخلاصة بالبقاء، بينما طالب ديبورتيفو الكورونيا بهبوط فوينالبرادا الذي 
خالف البروتوكول الصحي لرابطة الليغا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية 
أغضب  بياًنا  يصدر  للرياضة  األعلى  املجلس  اجلدل، وجعلت  الكثير من  أثارت 
تيباس. وأوضحت أن قضية فوينالبرادا قد تؤثر عائلًيا على تيباس، ألن جنله يعمل 

مستشاًرا قانونًيا للنادي، وقد يتأثر وضعه هناك.
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محمد هشام

باللجوء  الفاف  خيار  مدوار،  وانتقد 
مصير  حلسم  استثنائية  عامة  جلمعية 
اخلطوة،  هذه  قانونية  عدم  رغم  البطولة، 
وهو ما أكدته وزارة الشباب والرياضة التي 

رفضت منح الترخيص لهذا االجتماع.
أمواج  على  أمس  مدوار،  وكشف 
التصويت  رفض  أنه  الوطنية،  اإلذاعة 
االستثنائية  للجمعية  الذهاب  خيار  على 
لإلحتاد  التنفيذي  املكتب  اجتماع  يف 
الرابطات،  مختلف  برؤساء  اجلزائري، 
باقتراحات  لم تأخذ  الفاف  أن  إلى  ولفت 
املكتب  »قرارات  قائال  احملترفة  األندية 
الرابطة  لكن  تناقش،  وال  حتترم  الفيدالي 
احملترفة مهمة جدا ويجب أن يسمع صوتها 
فقط،  نقترح  »نحن  وأضاف  ويحترم«، 
رؤساء  رأي  ميثل  والذي  اقتراحنا  لكن 
يؤخذ  لم  والثانية،  األولى،  الرابطة  أندية 
وتابع  راض«  غير  أنا  لذا  االعتبار،  بعني 
أن  ويجب  جدا،  مهمة  احملترفة  »الرابطة 
يسمع صوتها ويحترم، لكن منحها صوت 
يعتبر  الرابطات  بقية كل  واحد فقط مثل 

غير كاف«.
هيئة  إن  تدخله،  خالل  مدوار  وقال 
زطشي أضاعت الكثير من الوقت من أجل 
حسم مصير املوسم الكروي املعلق، مشيًرا 
إلى أن إعالن إنهاء املوسم يبقى هو اخليار 
األقرب إلى الواقع ويخدم مصلحة اجلميع 
»كل اجلزائر تعرف النتيجة التي ستعطيها 
هذه اإلستشارة، واألغلبية ستختار اخليار 

الثالث«، وأضاف »األمور واضحة، اجلميع 
املوسم  نزول  دون  الصعود  خليار  سيميل 
القادم، وهذا أمر منطقي بالنسبة للفرق«، 
واشار ايضا »بطبيعة احلال كل رئيس فريق 
يبحث عن مصلحته، وكان على الفاف أن 

تبحث عن املصلحة العامة«.
احملترفة،  الرابطة  رئيس  إنتقد  كما 
الفاف،  بها  تقوم  التي  األخيرة  اخلطوات 
خالل األسابيع املاضية، خاصة ما تعلق 
باإلستشارة والرغبة يف عقد جمعية عامة 
إستثنائية قائال »اإلستشارة ليس لها طابع 
على  اإلصرار  سبب  أدري  وال  قانوني، 
»املكتب  وواصل  عامة«،  جمعية  عقد 
إلتخاذ  الصالحية  لديه  الفيدرالي 
القرارات، وال أدري ما الذي منعه من حتمل 
مسؤوليته«، وأردف »لقد قدمنا العديد من 

اإلقتراحات، ولكن ولألسف ال يستمعون 
من  تأتي  أن  يجب  واإلقتراحات  لنا، 

أطراف معينة لُتقبل«.
رسالة  مدوار،  الكرمي  عبد  ووجه 
مشفرة خلير الدين زطشي، يف حالة رغبته 
على  ثانية  لعهدة  مسيرته  مواصلة  يف 
رأس الفاف، وقال »أوجه رسالة ملن يريد 
التمركز من أجل الترشح لعهدة ثانية، بأن 
»رؤساء  وواصل  مبكرا«،  يزال  ال  الوقت 
عن  يبحثون  األقسام،  جميع  يف  األندية 
مصلحتهم فقط، وكانو باألمس مع روراوة 
سيتغير«،  األمر  وغدا  زطشي  مع  واليوم 
يقولون  بالدنا،  يف  الفرق  »مسؤولو  وختم 
الواجهة، ولكن كل شيء  أمورا يف  دائما 

يتغير بعدها يف الكواليس«.

مدوار يهاجم »الفاف« ويطالبها بتحمل مسؤوليتها

»اقتراحات رؤساء األندية لم تؤخذ 
بعين االعتبار«

رئيس مولودية الجزائر، ألماس:
»نؤيد خيار الموسم األبيض«

أكد عبد الناصر أملاس، رئيس مجلس إدارة مولودية اجلزائر، 
أن فريقه صوت خليار املوسم األبيض، يف ظل استحالة استكمال 

البطولة، بسبب جائحة كورونا.
وقال أملاس »مولودية اجلزائر كان واضًحا منذ البداية، وأكد أنه 
مع خيار املوسم األبيض، بالنظر إلى استحالة استكمال البطولة«، 
الترتيب احلالي،  إلغاء املوسم واعتماد  وأضاف »ال يعقل أن يتم 
التتويج  أننا منتلك مباراة مؤجلة، وباستطاعتنا املنافسة على  رغم 
باللقب، خاصة وأننا عدنا بقوة يف اجلوالت األخيرة«، وتابع »لن 
نوافق أبًدا على خيار إلغاء البطولة واعتماد الترتيب احلالي، فهذا 
يعد ظلًما ملولودية اجلزائر«، وأمت »أمتنى أن يتخذ املكتب الفيدرالي، 
قراره يف أقرب وقت ممكن بشأن مصير البطولة، الكل مرتبك وال 
يف  األندية  حتضيرات  على  يؤثر  قد  األمر  هذا  يفعل،  ماذا  يعلم 

املوسم القادم«.
م.هشام

شباب بلوزداد يقترب من التعاقد 
مع العراقي عباس

عالء  العراقي  مع  التعاقد  من  بلوزداد،  شباب  نادي  اقترب 
عباس، مهاجم الكويت الكويتي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة، لتعزيز صفوف الفريق يف املوسم املقبل.
الالعب،  أعمال  بوكيل  اتصاالتها  بلوزداد،  إدارة  أن  وربطت 
الشباب. وأكدت مصادر،  ألوان  ومقربني منه، إلقناعه بتقمص 
بلوزداد على  إدارة  التزام، حّمس  أن تواجد الالعب حرا من أي 
أنه ميتلك إمكانات مميزة، وقادر على تقدمي  التعاقد معه، خاصة 
اإلضافة للنادي البلوزدادي، املقبل على املشاركة يف دوري أبطال 
عروض  عدة  سنة،   22 صاحب  عباس  عالء  وميتلك  أفريقيا. 
احترافية، سواء من أندية عربية أو أوروبية، طلبت احلصول على 
البرتغالي،  فيسنتي  غرار جيل  على  األخيرة،  الفترة  خدماته يف 

ومولودية اجلزائر.

وست هام يصر على صفقة بن رحمة
يونايتد،  هام  وست  لنادي  الفني  املدير  مويس،  ديفيد  أدرج 
أحد جنوم فريق برينتفورد، على رأس الئحة طلباته، للتعاقد معه 
ميرور  لصحيفة  ووفًقا  املقبلة.  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل 
البريطانية، فإن مويس مهتم للغاية بالتعاقد مع الدولي اجلزائري 
سعيد بن رحمة، جناح نادي برينتفورد، الناشط بالدرجة األولى 

اإلجنليزية، ووضعه كأولوية خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
الالعبني  من  التخلص  يف  يرغب  مويس،  أن  إلى  وأشارت 
باهظي الثمن الذين جلبهم سلفه مانويل بيليغريني، عبر عرضهم 

للبيع من أجل جمع األموال، إلمتام الصفقة.
من  رحمة،  بن  صفقة  متويل  على  يراهن  مويس  أن  وذكرت 
وفيليبي  وأجيتي،  يارمولينكو،  الثالثي  بيع  عائدات  خالل 
أنه  جيدا  يدرك  هام  وست  أن  الصحيفة،  وأوضحت  أندرسون. 
على  باحلصول  املهتمة  األندية  قبل  من  شديدة  منافسة  سيجد 
خدمات الالعب. وجنح بن رحمة )24 عاًما( يف خطف األنظار 
برينتفورد، حيث سجل  رفقة  الالفت  تألقه  بفضل  املوسم،  هذا 
17 هدفا، وقدم 8 متريرات حاسمة يف جميع املسابقات، مع فريقه 

الذي يلعب ضمن ملحق الصعود للبرمييرليغ.

ماندي يقتحم أجندة ليفربول
دفاعه بصفقة  ترميم  اإلجنليزي، على  ليفربول  نادي  يحرص 
عربية خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وبحسب صحيفة 
ريال  مدافع  ماندي  عيسى  اجلزائري،  الدولي  فإن  »ميرور«، 
بيتيس، بات مطلوًبا بشدة من قبل يورغن كلوب مدرب ليفربول، 
هذا الصيف. وأشارت إلى أن ماندي سيدخل موسمه األخير مع 
النادي اإلسباني، ومن غير املرجح أن ُيجدد تعاقده، يف ظل تعثر 
قد  بيتيس  ريال  بأن  الصحيفة  ونوهت  الطرفني.  بني  املفاوضات 
يوافق على بيع ماندي مقابل 10 ماليني جنيه إسترليني، يف ظل 
تأثر النادي بأزمة كورونا. وأوضحت أن ليفربول سيجد منافسة من 
وظهر  فترة.  منذ  ماندي  عيسى  يراقب  الذي  نيوكاسل،  مواطنه 
30 مباراة مع ريال بيتيس يف  28 عاًما، يف  الـ  املدافع، صاحب 

جميع املسابقات هذا املوسم.

هاجم رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار اإلتحاد الجزائري، على خلفية تأخره في حسم مصير الموسم 
الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
رفضه  زرواطي،  محمد  الساورة،  شبيبة 
الذي  الكتابي  االستفتاء  يف  املشاركة 
حتركاته  معتبرا  الفيدرالي،  املكتب  باشره 
األخيرة غير بريئة. وكان االحتاد اجلزائري 
األسبوع،  هذا  باشر  قد  القدم،  لكرة 
الفاعلني  كتابية جلميع  استشارات  إرسال 

األندية  ورؤساء  القدم،  كرة  مجال  يف 
والرابطات، التخاذ قرار نهائي بشأن مصير 
بيان  يف  البشاري  النادي  وقال  البطولة. 
عبر صفحته الرسمية على فيسبوك »إدارة 
اخلاصة على  بطريقتها  ترد  الساورة  شبيبة 
البطولة  مصير  لتحديد  الفاف  مقترحات 
مقترحات  »نعتبر  وأوضح  الوطنية«، 

وشعبوية،  تالعًبا  الفاف  ومناورات 
املقبلة،  لالنتخابات  التحضير  إلى  تهدف 
جتدر  العام«.  الصحي  الوضع  مراعاة  دون 
اإلشارة إلى أن رئيس شبيبة الساورة، كان 
من بني املؤيدين لقرار إلغاء املوسم، يف ظل 

استحالة تطبيق البروتوكول الصحي.
م.هشام

رئيس شبيبة الساورة، زرواطي:

»مناورات االتحاد الجزائري غير بريئة«

 أعلن االحتاد الدولي لكرة اليد يوم 5 
سبتمبر القادم، موعدا إلقامة قرعة بطولة 
والتي  للرجال  ال27  نسختها  يف  العالم 
جانفي   31 إلى   13 من  مصر  ستحتضنها 

املقبل مبشاركة 32 منتخبا.
لرجال  العالم  بطولة  مصر  وتستضيف 
على  وتقام  التاريخ،  يف  الثانية  للمرة  اليد 
4  قاعات مغطاة وهي ملعب القاهرة وبرج 

العرب و6 أكتوبر والعاصمة اجلديدة.
البطولة  يف  ثانيا  اجلزائر  تصنيف  ووقع 
األولى  للمرة  منتخبا   32 تضم  التي 
املسابقة  نظام  ويختلف  التاريخ،  يف  

عدد  ارتفاع  بعد  السابقة  البطوالت  عن 
الفرق، حيث  يتم تقسيم املشاركني على 
واحدة،  لكل  فرق   4 من  مجموعات   8
ليتأهل أول ثالثة إلى  الدور الرئيسي الذي 
يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 
فرق،    6 واحدة  كل  تضم  مجموعات 

ليتأهل األول والثاني إلى ربع النهائي.
املتأهلة  الفرق  من  منتخبا   30 وحتدد 
أمريكا اجلنوبية  ويتبقى فقط منتخب من 

وآخر من أمريكا الشمالية. 
وجاء التصنيف كاآلتي: 

إسبانيا   - الدمنارك  األول:  التصنيف 

أملانيا    - النرويج - سلوفينيا   - - كرواتيا 
- البرتغال - السويد 

األرجنتني   - مصر  الثاني:  التصنيف 
- تونس - اجلزائر - قطر -النمسا - املجر 

-  بيالروسيا 
التصنيف الثالث: إيسلندا - البرازيل 
 - اليابان   - اجلنوبية  كوريا   - فرنسا   -
البحرين - جمهورية التشيك - أوروغواي 

الرأس   - أنغوال  الرابع:  التصنيف 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية   - األخضر 
- املغرب - بولندا - روسيا - ممثل أمريكا 

اجلنوبية - ممثل أمريكا الشمالية.

مونديال كرة اليد 2021  

عملية سحب القرعة في 5 سبتمبر والجزائر في التصنيف الثاني
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ق.ث

إدريس  عنابة  لوالية  الثقافة  مدير  وأكد 
على  ألقاها،  التي  الشكر  كلمة  خالل  بوديبة، 
بالشكر لكل من ساهم  أهمية اخلطوة، متوجها 
لكل  سعيد  متنى حظ  و  التظاهرة  هذه  إجناح  يف 
وأعطى  املهرجان  من  الطبعة  هذه  يف  املشاركني 

إشارة انطالق فعاليات دورة جويلية.
عبر  القصيرة  األفالم  مشاهدة  وميكن  هذا 
حتمل  والتي  الفايسبوك  على  الرسمية  الصفحة 
 »DOMUM FESTIVAL« اسم 
سليمان  باإلعالم  املكلف  أكده  ما  حسب 
من   26 غدا:  االنتقاء،  جلنة  وستختار  رفاس، 
التي ستعرض على جلنة  الشهر اجلاري األفالم 
بجوائز  الفائزين  هوية  اختيار  أجل  التحكيم من 
يوم  عنها  اإلعالن  سيتم  والتي  جويلية  دورة 
دليل  املهرجان  رئيس  وأعرب  القادم،  أوت   1
عدد  ارتفاع  بعد  الكبيرة  سعادته  عن  بلخودير 
التي  الدولية  التظاهرة  هذه  يف  املشاركة  األفالم 
السابع،  الفن  يف  دولي  صدى  متلك  أصبحت 
وأضاف أن حتى مستوى األفالم جيد وراقي وأن 
صناع األفالم  يقومون مبجهودات كبيرة من أجل 

إجناز أفالمهم القصيرة.
 من جهة أخرى أعلنت هيئة تنظيم مهرجان 
البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي على لسان 
رئيسها و مدير املهرجان دليل بلخودير عن إبرام 
اجلزائر  نوعها يف  األولى من  اتفاقية شراكة هي 
القصير  للفيلم  الرقمية  البوابة  مهرجان  بني 
للسينما  اجلزائري  املركز  مع  بالشراكة  و  الدولي 
بـ »سينماتيك« عنابة  و مديره سليم عقار ممثال 

و على رأسها املدير قشابية محمد من جهة بني 
مهرجان أيام كردادة للفيلم القصير و الوثائقي بـ 
الدين  نور  برابح  واملؤسس  باملدير  ممثال  بوسعادة 
من جهة أخرى والذي يتم مبوجبه عرض كامل 
الوثائقي  و  القصير  للفيلم  كردادة  أيام  فعاليات 
بداية  عنابة  »السينماتيك«  قاعة  مستوى  على 
بحفل االفتتاح و انتهاءا بحفل االختتام و التتويج 
البث  أن يكون هذا  بتقنية »Duplex » على 
للجمهور  ليتسنى  تفاعليا  املدينتني  بني  املتزامن 
العنابي ليس فقط مشاهدة االفالم و التتويجات 
و العروض بل حتى التصويت يف جائزة اجلمهور 
التفاعل  و  الندوات  و  احملاضرات  يف  املشاركة  و 
نوعها  من  سابقة  التجربة  هذه  و  بعد  عن  معها 

وتعتبر األولى يف اجلزائر.
الدائمة  الدولية  التحكيم  جلنة   وتتكون 
ملهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي من 
املغرب  أبوشعيب املسعودي من  الدكتور  رئيسها 
والعضو نور الدين برابح من اجلزائر والعضو مروان 
طرابلسي من تونس، واختار املنظمون وصاحب 
دائمة  دولية  انتقاء  جلنة  بلخودير  دليل  الفكرة 
تتكون من الرئيسة السيدة زهرة العجامي كاتبة 
من  العديد  ولديها  اجلزائر  من  وحوار  سيناريو 
املسلسالت التي مت عرضها يف التلفزيون اجلزائري 
أما  أيضا،  وفكاهية  تاريخية  وأعمال  العمومي 
جيهان  فهم  اإلختيار  و  االنتقاء  جلنة  أعضاء 
إسماعيل من تونس وهي ممثلة ومخرجة درست 
املسرح يف تونس والسينما يف مصر وحصلت على 
العديد من اجلوائز يف التظاهرات الدولية، السيد 
مدينة  من  وسيناريست  كاتب  مجاهد  محمد 
فاس املغربية، توماس غراند من فرنسا صاحب 

دار انتاج، منتج ومخرج ومختص يف التركيب، 
من  سيناريو  وكاتب  مخرج  شاكر  طارق  السيد 
نصر  جاد  نصر  الدين  عالء  السيد  العراق، 

»كام«  مهرجان  ورئيس  مؤسس  وهو  مصر  من 
ومستشار  القصيرة  لألفالم  الدولي  السينمائي 

ثقايف وإعالمي لالحتاد العام للفنانني العرب.
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بعدما فقدت الساحة الفنية بتمنراست إحدى ركائزها..

نفحات من ذكرى الفنانة شيباني جمعة )محة(
إحدى  بتمنراست،  الفنية  الساحة  فقدت 
بالفنانة  األمر  ويتعلق  الفنية  األسماء  أهم 
املجاهدة شيباني جمعة املدعوة بـــ )محة( التي 
غادرت احلياة عن سن77 سنة مبدينة متنراست إثر 
مرض عضال، بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء 
أو  اجلاقمي  فن  خاصة  احمللي  الفن  مجال  يف 
تزنغرهت بالتارقية. عرف مشوار الفنانة شيباني 
من  أبلسة  تينهنان  امللكة  ببلدية  املولودة  جمعة 
أظافرها  نعومة  منذ  حرصت  زاخرة،أين  مسيرة 
باإلهتمام بالفن أو اإلرث التقليدي فانخرطت يف 
جمعية تامزاك الثقافية هناك التي جمعت الفنون 
الغنائية ومنها رقصة اجلاقمي-بأبلسة- وشاركت 
بالبلدية  املنظمة  والسهرات  الزفاف  حفالت  يف 
التراث  بأدائهاألغاني  خاصة  صيتها  وذاع 

الهقاري اجلاقمي)تزنغرهت( .
 وتزنغراهت هي مشتقة من »أزنغراه« مبعنى 
التصويت بواسطة احلناجر، أو هي تلك املواويل 
يصدرها الراقصون، وهي عبارة عن أغاني تغنيها 

النساء ويرقص على أحلانها الرجال والتي تتناول 
مواضيع مختلفة، حيث تتم على شكل دائري 
بترديد  ذلك  دائرة  يشكلن  النساء  بينما  وقوفا، 
وتدعى  الرئيسة  املغنية  تغنيها  التي  األغاني 

»تيساكبالني«  ورائها  املترددات  أما  »متاوايت« 
حيث يصفقن ويرقص الرجال على ذلك بإصدار 

أصوات حناجرهم »أزنغراه«
وحسب ما أكد السيد مولودي احمد باحث 

الدائمني  املرافقني  واحد  باملنطقة  وفنان  ثقايف 
املرحومة  :أن  الوطن  أخبار  جلريدة  للفقيدة 
عريقة  فنية  عائلة  جمعة )محة( من  شيباني 
بأهقار-أومتنراست-  تزنغرهت  ركائزفن  وإحدى 
بأبلسة  محلية  مناسبات  عدة  يف  شاركت  وقد 
ودولية  ووطنية  وجهوية  متنراست  مبدينة  ووطنية 
هذا  إيصال  أجل  من  كبيرة  حمية  لها  وكانت 

اإلرث التقليدي ملصاف الفنون العاملية   
وبوفاة الفقيدة سادت حالة من احلزن العميق 
حيث  عموما،  متنراست  أبلسة و  سكان  بني 
رحيل  االجتماعي خبر  التواصل  مواقع  تداولت 
الفنانة الهادئة، و توالت ردود الفعل احلزينة يف 
وفاتها  منذ  الفنية  بأهقارخاصة  املواطنني  اوساط 
حلد الساعة، إذ أسرع األهالي إلى حترير رسائل 
تعازي و مواساة على مواقعهم اخلاصة وإستقبال 
املعزيني مبنزلها بحي تهقارت فرحم اهلل املرحومة 

وأسكنها فسيح جناتها إن هلل وإنا إليه راجعون
كرزيكة أحمد

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي

إبرام اتفاقية شراكة مع المركز الجزائري للسينما
 اختيار األفالم التي ستعرض على لجنة التحكيم غدا 	

استقبل مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي في دورة جويلية 45 فيلما قصيرا من 9 دول 
ويتعلق األمر بكل من سوريا بفيلمين، 4 أفالم من العراق، 11 فيلما من تونس، 9 أفالم من المغرب، 
فيلمين من موريتانيا، فيلمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيلم من ايطاليا، فيلم من فرنسا 
و13 فيلما من مختلف واليات الجزائر، ويتراوح توقيت األفالم من دقيقة و52 ثانية إلى غاية 

29 دقيقة و45 ثانية.
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صبري  ندوة  أثارته  ما              
اجلزائري  اخلارجية  وزير  بوقادوم 
منتدى  على  ضيفا  نزوله  لدى 
الصحافيني  أمام  الشعب،  جريدة 
أنها  يبدو  اجلامعيني،  واألساتذة 
محاولة انفتاح للدبلوماسية اجلزائرية 
على فواعل جديدة من غير اجلهاز 
مجال  كانت  والتي  البيروقراطي، 

احتكار فردي للرئيس السابق.
اإلعالمية  احلركة  هذه  تدعو   
مدى  يف  جدي  تفكير  الى  للوزير 
تنظيمية  أطر  إيجاد  إمكانية 
البيروقراطي  اجلهاز  فيها  يتواصل 
عموما  اخلارجية  بالسياسة  املكلف 
االكادميية،  النخبوية  األوساط  مع 
الكفيلة  واالقتصادية  اإلعالمية 
لدبلوماسية  جديد  نفس  بإعطاء 
أمجاد  على  تعيش  كالسيكية 
بها  وحتيط  دفاعية،  بعقلية  املاضي 
إلى  تتحول  قد  إقليمية،  حتديات 
احلدود  طول  على  مزمنة  أزمات 
املستقبل  صفو  تعكر  اجلزائرية 

القريب.
اخلارجية  وزير  خرجة  تبدو   
الدبلوماسية  تاريخ  يف  سابقة 
تكون  أال  أمل  على  اجلزائرية، 
استحداث  خالل  من  األخيرة، 
السياسة  حول  ونقاشات  حوارات 
األطر  خارج  اجلزائرية  اخلارجية 
املجامالت  عن  وبعيدا  التقليدية، 
والكالم الفارغ، الذي يجتر اخلطاب 

الرسمي فاقد البوصلة يف كثير من 
األحيان.

من  كغيرها  اجلزائر،  فبإمكان    
دبلوماسية  أطر  تبني  العالم،  دول 
كما  املسارات،  متعددة  جديدة 
احلديثة  الدراسات  اليها  أشارت 
حول الدبلوماسية متعددة السكك، 
من  منط  أنها  على  تعرف  والتي 
عرفتها  التي  الدبلوماسية  األمناط 
مرحلة  يف  الدبلوماسية  الدراسات 
أحد  ومتثل  الباردة،  احلرب  بعد  ما 
الرسمية  غير  االتصالية  القنوات 
الفواعل  ميارسها مجموعة من  التي 

غير الرسميون يف مجال معني.
الدبلوماسية  ارتبطت  لقد    
متعددة السكك عموما بقضايا بناء 
حد  الى  النزاعات  وحل   السالم 
القنوات  احدى  باعتبارها  كبير، 
فهم  على  تعمل  التي  األساسية 
األسباب  ومعرفة  النزاعات  خلفية 
الدبلوماسية  وتنطلق  له.  احلقيقية 
متعددة املسارات من فكرة أساسية 
مفادها أن الدبلوماسية الرسمية غير 
احلقيقة  األسباب  معرفة  قادرة عن 
الرسمية، كما  القيود  نتيجة  للنزاع 
السالم  بناء  النزاع-  حل  ميكن 
األطراف  إلى  الوصول  طريق  عن 
مبساعدة  النزاع  تدير  التي  احلقيقية 
الدبلوماسييني  غير  من  فواعل 

الرسميني
هذه  من  وإنطالقا              

الفكرة، حاول العديد من املفكرين 
من  مجموعة  وضع  والباحثني 
قنوات  بناء  أجل  من  التصورات 
دبلوماسية  فواعل  تفعلها  اتصالية 
الدبلوماسية  طبيعة  عن  يختلف 
املعطيات  من  العديد  يف  الرسمية 
املوقع،  غرار  على  والتصورات 
األجندة.  الفواعل،  األسلوب، 
والتي مت حتديدها يف تسعة مسارات 
الباحثني  كغرار  على  أساسية 
ومكاتب  التفكير  وجماعات 
الى  باإلضافة  املتخصصة،  البحث 
املانحني  واألعمال،  املال  رجال 
صناع  ذلك  على  زد  واملمولني، 
ودون  والصحافيني،  العام  الرأي 
والشخصيات  الدين  رجال  اهمال 
يف  الناشطة  واجلمعيات  الدولية، 
كل  السالم  وبناء  النزاعات  تسوية 
هذه الفواعل ميكن أن تدلي بدلوها 
يف بناء السالم يف مناطق النزاعات 
كل  من  اجلزائرية  باحلدود  احمليطة 
تعطي  أن  بإمكانها  كما  اجلهات، 
دفعة قوية للدبلوماسية اجلزائرية يف 

مختلف دوائر عملها.
إعداد  ضروريا  يعد  وعليه    
كل  انتشار  وخريطة  عمل  مخطط 
هذه الفواعل داخل التراب الوطني 
اجلزائري وخارجه، ورصد القدرات 
إلجناح  والدولية  االقليمية  احمللية، 
تكاثف كل  العمل من خالل  هذا 

هذه اجلهود.

تعد  أن  ميكن  الوزير،  معالي    
خطوتكم يف منتدى جريدة الشعب 
السلطوي  للتصالح  جريئة  خطوة 
جد  موضوع  يف  املجتمع  مع 
اخلارجية  بالسياسة  يتعلق  حساس 
ارتباطا  ومرتبط  اجلزائرية،  للدولة 
للجهاز  الدبلوماسي  باألداء  وثيقا 
البيروقراطي املكلف بها، عن طريق 
املجتمعية  الفواعل  الى  االلتفات 
خط  على  ووضعها  والنخبوية، 
الدبلوماسية الرسمية، وتفتح بذلك 
املجال أمام طاقات بشرية هائلة من 
الذكاء املجتمعي القادر على تفعيل 
األداء الدبلوماسي اجلزائري اقليميا 
ودوليا، على أن تعزز هذه اخلطوة، 
كل  تستوعب  عملياتية  بخطوات 
الفواعل اجلديدة تؤسس لالنسجام 
بني السياسة الداخلية واخلارجية.    
تفتح  أن  أمتنى  الوزير،  معالي 
أمام  أبوابها  اخلارجية  الشؤون  وزارة 
النخب، الباحثني، رجال األعمال 
ثقة  بناء  كعربون  والصحافيني، 
حتدث  أن  ميكن  جديدة  فواعل  مع 
كالسيكية،  دبلوماسية  يف  الفارق 
باستمرار،  متغير  عالم  يف  تعيش 
وال ميكن أن جتابه حتدياته بذهنيات 
وممارسات بالية، وذلك بفتح الباب 
متعددة  فعالة  دبلوماسية  أمام 
نخبة  وتؤطرها  تضمنها  السكك، 
إقليميا  محليا،  اجلزائري  املجتمع 

ودوليا.

إلى السيد وزير الخارجية:

نحو دبلوماسية جزائرية 
متعددة السكك

محسن الهاشمي خنيش 	
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100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 
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الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
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الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

عندما نطق األقدمون باملثل اجلاري إلى 
يومنا هذا أن )آفة العلم النسيان( قد نطقوا 
من  منهم  ولو عاش  وبينهم،  فيهم  كان  مبا 
عاش إلى يومنا ألضاف إليه أن )من آفات 
أنهر  ضفاف  على  من  العلماء  تّولد  العلم 
لكل  مطية  العلم  يصبح  حيث  اجلهل(، 
من تهوى نفسه الركوب، فيركب ولم تذق 
نفسه يوما ألم تعلم الركوب، ولم يذق وجع 

السقوط.
مشاهد  من  واحد  عن  التاريخ  يحدثنا 
اهلل  )صلى  اهلل  لرسول  القريشيني  مناكفة 
عليه وسلم( عندما أمر بعض املسلمني من 
املستضعفني بالهجرة إلى احلبشة، يف املشهد 
صورة من وجهني: وجه فيه اجتماع القوم 
يتباحثون يف شأن من هاجر  الندوة  دار  يف 
كيف لهم أن يكسروا شوكتهم ويعيدوهم، 
بن  لعمر  الدار(  )أباطرة  اختيار  فيها  فظهر 
فرفض  املهمة  بنفسه  يتولى  اخلطاب حتى 
لي(،  وليست  لها  أنا  )لست  بقوله  أمرهم 
فقد أيقن الرجل أن الرجل ولو عال يف القوم 
عليه  لوجب  مكانته  بينهم  مكانه وسمت 
أن يضع نفسه موضعها وأن يتقدم إلى األمر 
الذي فيه قدرته وأن يحجم عما يجد نفسه 
ال تطيقه، ويف الوجه اآلخر قبول )عمرو بن 
العاص( لطلب القوم فقط ألنهم عّظموا أمره 
وشكروا دهاءه، وحدثته نفسه أن )عالقته 
احلميمة( مع النجاشي كفيلة أن تصنع له 
األمر  أن  فطنته  عن  وغاب  مؤزرا،  نصرا 
فلما  بالتلصص.  ال  بالتخصص  معقود 
احلبشة  عظيم  على  قريش  من  سفيرا  قدم 
يحاججه يف أمر املسلمني املهاجرين ويرمي 
أجداده  دين  أمام  بالضالل  اجلديد  دينهم 
ودين النجاشي، قال له امللك احلبشي يف 
هدوء وروية: »ليس كل العابدين يفهمون 

ما تفهم يا عمرو«.
مبطنا  لوما  لصديقه  امللك  وجه  لقد 
خلوضه فيما ليس له به علم، إال التجاسر 
قومه،  سادة  من  وتكليف  واملكانة  بالهيبة 
يف  غيره  أو  النجاشي  عمرو  حاجج  ولو 

مما يفقه ويعلم لعال قدره  املوضوع  غير هذا 
وكسب  امللك  بالطه  يف  منزلته  وارتفعت 
يف  معه  يتوافق  لم  ولو  وتوقيره  احترامه 
الطرح ولم يتفقا حول ما جاء عنده بسببه، 
فقد جاء يف األثر: »أكرم للمرء أن يقول ال 

أعرف إذا كان ال يعرف«.
 منتجات سمجة من زمن )الغلق 

البوتفليقي( إلى زمن )االنفتاح 
الحراكي(:

لن يختلف اثنان أن فترة حكم الرئيس 
وأهلكت  الدنيا  »شغلت  قد  املستقيل 
الناس« وأفسدت كثيرا من طبائع اجلزائريني 
بشيبهم وشبابهم وحكامهم ومحكوميهم، 
الرئيس  كان  التي  املنهجية  أعطت  حيث 
السابق يتبناها يف حكمه يدا طولى لطغمة 
بالتزلف ومن غير  املتكسبني  املتملقني  من 
املتخصصني ليفردوا على األرض أجنحتهم 
من  اهلل  خلق  ما  كل  فيه  شعبا  ويحكموا 
حديد  والنار(،  )احلديد  بـ  وفاسد  حسن 
اجلهل لدى بعضهم ونار الغفلة لدى بعض 
آخر، حتى أضحت حكوماتنا املتعاقبة من 
بداية حكمه حتى »أجبر« على االستقالة 
األرض  أجناس  من  كثير  لدى  أضحوكة 
ومثار تندر لديهم، فالرئيس مبزاجية غريبة 
تبرير  أو  تفسير  بال  احلكومة  رؤساء  يحرك 
بكرامته  ومتسح  يعزل  فاألول  لقدراتهم، 
الدكتور  قصر  يف  )أخاه(  ويخلفه  األرض 
املعزول  يعود  أن  يلبث  ما  ثم  سعدان، 
يخرج  واألخ  )أخيه(،  مكان  ليأخذ  األول 
والوزراء  مهانا،  ذليال  الرئاسة  مكتب  من 
أن  غير  من  املسؤولية  مواقع  يف  يتقلبون 
إال  استوزار  موقع  يف  منهم  متخصصا  جند 
أحد  املعزول  الرئيس  فيقلد  النادر،  يف 
يقيله  ثم  العمومية  األشغال  وزارة  رجاله 
السياحة  من  ينقله  ثم  السياحة،  ليقلده 
املائية  املوارد  من  آخر  ووزير  النقل،  إلى 
الشباب  إلى  الداخلية  ومن  الداخلية  إلى 
والرياضة ومنهما إلى رئاسة الوزراء وتسيير 

احلمالت االنتخابية.
هذا السلوك »األرعن« أذهب كثيرا من 
هيبة النظام السياسي وهز مكانته يف قلوب 
لدى  قناعة  ترسخت  حيث  احملكومني، 
كثير من أفراد الشعب أن أعضاء احلكومات 
التي تعاقبت ليست إال عرائس ودمى، وأن 
مقدار صالحها يف تدني ومؤشر جناحها إلى 
انخفاض، ولم يعد املواطن ينظر إلى الوزير 
على أنه »املتخصص« يف قطاعه واملرجو منه 
»املتلصص« على  بأنه  إليه  ينظر  خير، بل 
ما واله عليه ولي نعمته وال ينتظر منه إال 

شر يأتيه أو يأتي به إلى الناس.
أبهر  الذي  الشعبي  احلراك  زمن  ويف 
الدنيا  إلى  نظيرها  عز  صورة  وقدم  العالم 
فيه  الناس  وتكاتف  ورسالته  بسلميته 
شعوب  من  كثيرا  وألهم  حوله،  وتكاثفهم 
التغيير  لطلب  احلديثة  بالصورة  املعمورة 
صورة  قدم  أيضا  لكنه  إليه،  والذهاب 
كثر  حيث  منه،  معني  قسم  يف  سمجة 
والفاهمني  العاملني  عدد  وازداد  املتفلسفون 
يف  عاملا  اهلل(  رحم  من  )إال  الكل  وأصبح 
من  وجهبذا  السياسة  يف  وضليعا  القانون 
يفتي  من  وأفتى  االجتماع  علم  جهابذة 
زمانه يف علم  واملالية وحكيم  يف االقتصاد 
اخلبراء  فكثر  اإلنسان،  وحقوق  النفس 
األمنيون  واملستشارون  االستراتيجيون 
الدولية،  العالقات  حقل  يف  والباحثون 
التحليلي  املشهد  تصدر  إلى  هؤالء  وانبرى 
عبر القنوات اإلذاعية والتلفزيونية وأصبحوا 
متابعة  استديوهات  متوجني يف  غير  ملوكا 
األزمة السياسية التي صنعها تعنت النظام 
احلياة،  أراد  شعب  إرادة  أمام  البوتفليقي 
والدستورية  السياسية  النظريات  وأضحت 
احلرم  كحمامات  منخفض  علو  على  حتوم 
من  الهشيم  يف  النار  تتنبت  كما  وتتنبت 
أسسا حقيقية  يوما  تعرف  لم  وألسنة  أفواه 

يف السياسة وال يف القانون.
أساس  احلراك  يعلمنا  أن  يفترض  كان 
النضال وأن يلتزم كل منا ركنه الذي يعرف 

أن  علمنا  ملا  خاصة  ماهيته  ويدرك  كنهه 
عزل  الذي  النظام  مع  مشكلتنا  أساس 
رئيسه هو »وجود الشخص غير املناسب يف 
موقع مسؤولية غير مناسب«، فما احلكمة 
إذا أن نعيد استنساخ ذات األخطاء واملضي 
السمت،  ونفس  الطريق  ذات  على  قدما 
وأصبح مكرسا أيضا خلط من نوع آخر بني 
الدارس( و)السياسي  )السياسي والقانوني 
الذي  الوقت  ففي  املمارس(،  والقانوني 
باحاته  يف  األول  النوع  يكون  أن  يفترض 
وظيفته  على  يقوم  والعلمية  األكادميية 
العلمي  والبحث  التدريس  يف  احملددة 
ليست  باحات  اقتحم  وقد  جتده  والتنظير، 
له يف األصل فيتقدم إلى مناصب املسؤولية 
ويترشح يف قوائم انتخابية، عندها ستصبح 
و«نكران  و«احليادية«  »املوضوعية«  ثقافات 
هذا  عند  احملك  على  والتجرد  الذات« 
الذين  القانونيني  أو  السياسيني  من  النوع 
شاطئ  إلى  األكادمييني  شاطئ  من  تنقلوا 
الذي  والقانوني  فالسياسي  املمارسني، 
»تطويع«  شبهة  ستتبعهما  ممارسا  يصبح 
والتملق  الشخصية  املصلحة  خلدمة  العلم 

إلحراز مساحات تخدمه لذاته فقط.
أصبحنا  املستشري  الوباء  زمن  ويف 
جميعنا أطباء ومختصني يف اإلنعاش وعلم 
الفيروسات وطرائق التداوي والبروتوكوالت 
العالجية، والكل يعلم موقنا أسباب الوباء 
احلاالت  ازدياد  ومناطق  انتشاره  وطرق 
فيها  يضرب  ال  التي  ظله  ومناطق  الوبائية 
بعنف، بل وصلنا إلى عهد نستضيف عبر 
بيوت«  »ربات  برتبة  )مختصني(  قنواتنا 
اهتدى  أنه  منهم  ليؤكد كل  وأشباه عاملني 
للمرض  نهائي  عالج  إلى  اهلل(  )بعون 
بخلطات نشمها شما أو نتذوق ريحها، يف 
الوقت الذي يغلق علماء اجلامعات الغربية 
ومراكز البحث املتخصصة على أنفسهم يف 
مختبراتهم منذ 05 أشهر من أجل البحث 
والتقصي وكل العلم وأدواته مطوع لهم وال 

يزال باب الفرج لم يفتح بعد.
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د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجماعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

متى تعود المدينة الفاضلة سيرتها األولى ؟

قطعان الكّذابين في موسم الهجرة نحو الشهرة: 
)تجاسر بغير علم وبناء بال رسم(
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   بنَي الكثيِر من الّذين 
ينَتِقدون امَلشهَد اإلعالميَّ 
احَلاليَّ رجاُل إعالٍم كاُنوا 
َسّباِقني يف امَليداِن. َرمْت 

عّدديِة خارَج  بهم ِرياُح التَّ
ُمؤسساِت الّدولِة اإلعالِمّية 
والّتي كاَنت يف أغلِبها َوِحيدَة 

الّتصوِر وامَلنهِج. وكاَن ُيكن 
أن َتكوَن َبصماِتهم َواضحًة 

جًدا بعد َثالثِة عقوٍد 
من َفّض َشرنقِة اإلعالِم 
؛ واالنِطالُق يف  الُعموميِّ

َفضاءاٍت من احُلرّيِة أرحَب 
ا. وَقد سَعى الكثيُر  نسبّيً

ِمنهم إلى تأسيِس ُمؤّسساٍت 
إعالِمّيٍة َتّ فيها َضخُّ اآلالِف 

من ُمارسيِّ اإلعالِم. َفما 
ي َقّدمُه هؤالِء من  الذِّ

أجِل َتطويِر امِلهنِة وَتطويِر 
ني؟ إّن ما ال  أداِء الُصحفيِّ
َيشفُع لهم أبًدا أّنه وبعَد 

ُعقوٍد َثالثٍة، ها َنحن نَرى 
َمشهًدا باهًتا، َتاهْت فيِه 

ط،  احُلدوُد بني امُلّرِر وامُلنشِّ
ق  وَقاِرئ األخباِر وامُلقِّ
وامُلشرِف على الَبريِد؛ 

والّنتيجُة َهجنٌي ُيسَمى 
»ُصحفّي«؛ فكانْت بدايَة 

انهياِر َمنظومِة الِقَيم داخَل 
امُلؤّسساِت اإلعالِمّية. كَما 

وقَف ُماّلُك اجَلرائِد اجُلدُد 
غِيير،  أمام كلِّ ُمحاوالِت التَّ

حِفّينَي من  وَمنُعوا الصُّ
َتشكيِل َتنظيماٍت َنقابّيٍة 
ظاِم  واُطؤ مع النِّ َقوّيٍة بالتَّ
الّذي رغَب يف قطاٍع َسهَل 

ُقه امُلنتِفعوَن  رويِض ُيسوِّ التَّ
قوَن؛ فضاَعْت  وامُلتسلِّ

حِفّينَي، وانتصَر  ُحقوق الصُّ
لطِة  حالُف بني السُّ التَّ
غبِة يف االغتناِء  والرَّ

على ِحساب إعالٍم َقويٍّ 
وُمحترٍف. 

   إّن َمسؤولّيَة جيِل 
سعينّياِت من القرِن  التِّ

امَلاِضي يف الَوضِع الّراهِن ال 
ُغباَر َعليها؛ وَقد َتالُفوا 
يف ُجزٍء منه )الّرهن( مع 
ُسلطٍة فاسَدٍة مّكنت َلهم 

منابَع االغِتناء. ويف امُلقابِل، 
َسمُحوا لها بَتتِفيِه امَلشهِد 

يطرِة عليِه. أذكُر -  والسَّ
ر عن ُجزٍء  هنا - حادثًة ُتعبِّ

َكبيٍر من هذا الَواقِع. َبعد 
2014، قاَد َهيئَة َتريِر 

ديِق  روق ْنيوز كلٌّ من الصُّ الشُّ
امَلرحوِم »قاضي بومضول« 
والّصديِق »رشدي رضوان« 

والّذي يكتُب َلكم اآلَن 
ين  مالِء الذِّ والَكثيُر من الزُّ
َيِضيُق املقاُم لِذكرِهم؛ وَقد 
َحاولَنا بكِل ِمهنّيٍة ُمعاجلَة 

ئاسّيِة  أجواِء االنِتخاباِت الرِّ
الّتي فاَز ِبها امَلخلوُع؛ َففتحَنا 

الباَب أمام اجَلميِع، وكانْت 
الّشروُق منبًرا ُمحترًما. 

هذا احِلياُد وامِلهِنّيُة َدفعَنا 
َثمنهما َعقَب ذلك، بعَد أن 

أمَلى ُمحيُط الفائِز على 
تيجُة  امُلؤّسسِة ُشروَطه؛ والنَّ

كانت َتنِحّيَتنا من ِرئاسِة 
َتريِر ُغرفِة األخَباِر إلى 
َمناصَب أخرى كاَنت َتبُدو 

ترقياٍت! 

بلسان تويقر عبد العزيز الوزارية  اللجنة  أصدرت 
بياًنا  اجلمعة،  أمس  للفتوى، 
أداء  بخصوص  توضيحًيا 
ووقت  ى  األضح،  عيد  صالة 
الوضع  إطار  يف  األضحية  ذبح 
تعيشه  الذي  االستثنائي 
وباء  تفشي  جراء  البالد 

»كوفيد19-«.
بيانها،  يف  اللجنة،  وأوضحت 
هذا  األضحى  عيد  صالة  أّن 
بدون  البيوت  يف  تؤدى  العام 
أفراد  بني  جماعة  خطبة، 
فرادى.  أو  الواحدة  األسرة 
نصف  نحو  بعد  هذا  ويتم 

مع  الشمس  شروق  من  ساعة 
التوقيت  يف  االختالف  مراعاة 
الوطن.  مناطق  مختلف  بني 
أصحاب  أن  اللجنة  وأوضحت 
صالة  أداء  يكنهم  املداومات 
العيد يف أماكن العمل يف حدود 
لهم، وذلك تعظيًما لهذه  املتاح 
لثوابها  وتصياًل  الشعيرة 

وبركتها.
أّن  الفتوى  جلنة  وأكدت 
بعد  إال  تذبح  ال  األضحية 
صالة العيد، مع ضرورة التقيد 
من  الوقائية  اإلجراءات  بكل 
الفتوى  جلنة  وأفادت  الوباء. 

التكبير  ُيستحب  بأّنه 
العيد  والتهليل يف  والتسبيح 
وشكره،  اهلل  لذكر  إعالًء 
فردي  بشكل  مشروع  وهو 

وجماعي للنساء والرجال.
رفع  إلى  اللجنة  ودعت 
والتهليل  والتكبير  التسبيح 
يف  الصوت  مكبرات  من 
البيوت  ويف  املساجد 
العيد  معاني  الستشعار 
الفرحة  ولزرع  وأجوائه، 
والبهجة بهذا اليوم السعيد.
خالد دحماني
 

متطابقة  مصادر   أكدت 
اجلرية  أن  الوطن”  لـ”أخبار 
أفراد   4 ضحيتها  راح  التي 
باملسيلة،  واحدة  عائلة  من 
صبيحة أمس، وتديدا بحي 
املخرج  يف  الشعبي  روكاد«  »ال 
صهرهم  يد  على  الشرقي، 
بأمن  يشتغل  الذي  الشرطي 
والية عنابة، جاءت يف الواقع 
نتيجة خالفات عائلية تبعها 
الضحية  الزوجة  بني  شجار 
)ب. إيان( صاحبة الـ25 سنة 
رمزي(  )ح.  الشرطي  وزوجها 

البالغ من العمر 27 عاما.
الشجار  أن  مصادرنا  وأضافت 
رفض  بسبب  نشب  أنه  يرّجح 
زوجها  مع  العودة  الزوجة 
على  أهله  بيت  إلى  مرضية 
عائلته  مع  يقطن  أنه  أساس 
قضتها  نقاهة  فترة  بعد 
الضحية يف بيت عائلتها. كما 
الزوجة  أن  مصادرنا  ذكرت 
اجلاني،  الزوج  عمة  ابنة  هب 
محلية،  شهادات  إلى  واستنادا 
فإن الشجار نشب بني الزوجني 
اللذين كانا يف غرفة من غرف 
يتدخل  أن  قبل  الصهر،  بيت 
صاحب  م(  )ب.  الزوجة  أب 
أدى  ما  صهره  ناهرا  سنة   55
بينهما،  اشتباك  نشوب  إلى 
الشرطي  إثره  على  أخرج 
قتيال،  صهره  فأردى  مسدسه 
قبل أن يجهز على الزوجة ثم 
سنة   45 صاحبة  م(  )ب.  أمها 

قتل  وأخيرا  اجلاني(،  )عمة 
ال  الذي  م(  )ب.  زوجته  أخو 

يتجاوز عمره 16 سنة.
اجلرية  ارتكابه  وفور 
نفسه  اجلاني  سّلم  الشنعاء، 
قامت  التي  األمن،  ملصالح 
املأساوية  احلادثة  وقوع  فور 
املؤدية  املنافذ  جميع  بغلق 
وكيل  عاين  كما  احلي،  إلى 
املتخصص  اجلمهورية 
الشرطة  أعوان  رفقة  إقليميا 
العلمية مسرح اجلرية، ليتم 
الضحايا  جثث  نقل  بعدها 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى 

مبستشفى الزهراوي.
العامة  للمديرية  بيان  وكان 
أوضح،  قد  الوطني  لألمن 

الشرطة يعمل  أن عون  أمس، 
بأمن والية عنابة، مضيفا أّن 
املعني تنقل، يف حدود الساعة 
إلى  أمس  صبيحة  من  الـ8:45 
يوجد  حيث  املسيلة،  مدينة 
زوجته. عائلة  سكن  مقر 
على  الشرطي  أقدم  حيث 
اخلاص  سالحه  استخدام 
قتل  يف  ليتسبب  بالوظيفة، 
إلى  باإلضافة  وأخيها  زوجته 
فتحت  هذا،  وإثر  والديها. 
إقليمًيا  املتخصصة  النيابة 
األسباب  لتحديد  تقيًقا 
هذه  إلى  أدت  التي  والدوافع 

املأساة.
ق.م

..النَِّتيـجــُة!

 فيما هلك 12 شخًصا بالوباء 

 الجزائـُر ُتحِصـي 675 
إصابًة َجِديدًة بُكورونا 

يواصل عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع، حسبما أفادت 
به وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اجلمعة.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف 
اجلزائر، جمال فورار، عن تسجيل 675 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املصابني إلى 26159 شخصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة هالك 12 مريضا بني املصابني 

بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1136 حالة.
خ.د

عن عمر يناهز 41 سنة

وبــاُء »كوفيــد 19« 
ُيـوِدي بحيـاِة َقاٍض بسِكيكَدة 

 أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، أمس اجلمعة، عن وفاة قاٍض 
مبحكمة سكيكدة متأثرا بإصابته بوباء »كوفيد 19«. ويتعلق األمر 
بالقاضي يوسفي محمد الصالح الذي تويف عن عمر يناهز 41 سنة.

 وجاء ذلك يف بيان تعزية وقعه األمني الوطني للنقابة يسعد 
مبروك، ورد فيه:« بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء 
اهلل وقدره، تلقت النقابة الوطنية للقضاة ومعها مجموع قضاة 

اجلزائر نبأ وفاة األخ والزميل يوسفي محمد الصالح قاضي مبحكمة 
سكيكدة عن عمر يناهز 41 سنة متأثرا بفيروس كورونا. » 

وأضافت النقابة يف بيانها: »وعلى إثر هذه الفاجعة، تتقدم النقابة 
بأحر التعازي وأصدق املواساة لعائلة الشهيد ولكل األسرة القضائية، 

سائلني املولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويوسع مدخله ويكرم 
نزله، وينقله من ضيق اللحود إلى جنات اخللود، وأن يلهم أهله 

وذويه جميل الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه ». 
ويذكر أن نقابة القضاة سبق وأن كشفت، األسبوع املاضي، عن وفاة 
قاضيني مستشارين ويتعلق األمر بقاض مستشار مبجلس قضاء 

والية بشار وقاض مستشار باملكمة العليا. 
ب.أمني 

الّلجنة الوزارية للفتوى: 

 صـالُة العيـِد ُتـؤدَّى فـي البيـوِت واألضحية ُتذَبُح بعـَدها  صـالُة العيـِد ُتـؤدَّى فـي البيـوِت واألضحية ُتذَبُح بعـَدها 

 املسيلة 

َرجـــُل شرَطــٍة يقتـــُل َزوجَتــه 
و 3 أفــراٍد مــن َعاِئلتـــَها 

نظرا لعدم احترام شروط الوقايةنظرا لعدم احترام شروط الوقاية

ـوَق  ـوَق شــرَفة ُيقــّرُر غلــَق السُّ شــرَفة ُيقــّرُر غلــَق السُّ
» «الَبلــِدي »ميسونيــــيِّ الَبلــِدي »ميسونيــــيِّ

أعلنت، مصالح والية اجلزائر، عن غلق السوق البلدي »فرحات بوسعد« املعروف بـ )ميسونيي(، 
كليا ابتداء من اليوم، نظرا لعدم احترام اإلجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا.

أسدى، أمس اجلمعة، والي العاصمة يوسف شرفة، قرارا يقضي بغلق السوق البلدي »فرحات 
بوسعد« )ميسونيي(، كليا ابتداء من اليوم، تطبيقا للتعليمة احلكومية، التي تنص على 

توقيف أي نشاط مخالف لإلجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا.
كما ت غلق أزيد من 246 محال منذ انطالق العملية باملقاطعة اإلدارية بسيدي امحمد، منها 

94 محال جتاريا بسوق علي مالح.
 وكشفت مصالح الوالية ذاتها عن غلق647 محال، إجماال، منذ بداية أزمة كورونا، بينها 47 

قرارا يقضي بالغلق الفوري، وغلق مركزين جتاريني وثالثة أسواق بلدية.
أ. ب.



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
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