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اْخِتـراُق الَحركــاِت االْحِتجاجّيـِة 
وِصنــاعـُة الـّرأِي الَعــــام

على  هائلة  قدرة  العربية  األنظمة  متتلك 
الذي  العام  الرأي  وصناعة  احلشود  اختراق 
العربية  األنظمة  مع  ويتناسق  يتناغم 
محيطه  من  العربي،  الوطن  يف   . االستبدادية 
االحتجاجية  احلركات  ُتخترق  خليجه،  إلى 
العام بآليات تتحكم فيه مسبقا  الرأي  وُيصنع 
السياسي  فالفضاء  االستبدادية؛  القوى 
شخص  يف  املمثل  النظام  كليا  عليه  يسيطر 
يف  أما  امللكية.  العربية  األنظمة  يف  امللك 
باألنظمة  مجازا  املسماة  العربية  األنظمة 
»األوليغارشية«  عليه  فتسيطر  اجلمهورية، 

العسكرية والسياسية حيث تتقاسم األدوار.

08
أدرار

الَعطــُش  يـــُؤرُق 
ُسّكــاَن  الَقـــريِة 
الفالِحّيــة »واينــة«

06
البيض

أســـواٌق  اْفِتـــراضّيٍة 
اِحـي الِعيـد لَبيــِع أضـَ

05
 الشرق 

أزَمـــــُة مـــاٍء ُتطـــّوُق 
رقّيَة والَجائحُة  الِوالياِت الشَّ
ُق عَلــيِهم الِخنــاَق! ُتضيـــّ

02
تّبون َيستقِبُل وفًدا عن 

جَلنِة لعراَبة
ستوِر َتتلّقى  َلجنُة َتعديِل الدُّ
2500 ُمقترَح َتعديٍل 
استقبل رئيس اجلمهورية، 

عبد املجيد تبون، يوم أمس، 
وفًدا عن جلنة اخلبراء املكلفة 

مبراجعة الّدستور برئاسة 
أحمد لعرابة.

وحسب بيان لرئاسة 
اجلمهورية، فقد قّدم لعرابة 

لرئيس اجلمهورية عرًضا 
عن أشغال اللجنة واملنهجية 
املعتمدة لدراسة االقتراحات 
املتعلقة باملشروع التمهيدي 

ملسّودة الدستور.

قماَمة محُمود. .الُمجاِهد الّرمُز وَصوُت الَجنوِب ُيوّدعَنا في َصمتقماَمة محُمود. .الُمجاِهد الّرمُز وَصوُت الَجنوِب ُيوّدعَنا في َصمت
ُيعد واحًدا من أبرز أعيان التوارق، وقامة من قاماتها، هو املجاهد والنائب البرملاني عن حزب جبهة التحرير الوطني » قمامة محمود«، يعتبر من أقدم ممثلي اجلنوب يف قبتي 

املجلس الشعبي  ومجلس األمة. رحل الرجل الرمز بعد صراع مرير مع املرض، لتفقد – بذاك - والية متنراست واحدا من أبرز املدافعني عن سكانها واملرافعني عن قضاياها.

مَتنّراست َتفِقُد قامًة من َقاماِتها وواِحدا من أعَياِنها الَباِرزيَن09
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د. عـــز الـــديــن مـــعــزة 	أقــــالم15

حي  حي َتزايٌد مِخيٌف يف َعدِد اجَلرائِم ويف َحاالُت الّطالِق َتزامًنا واحَلجِر والصِّ َتزايٌد مِخيٌف يف َعدِد اجَلرائِم ويف َحاالُت الّطالِق َتزامًنا واحَلجِر والصِّ

َبـن حِليـلو :َبـن حِليـلو :   َتفـاقـٌم يف ِنسَبة االعتَداءاِت وَتضاعُف عَدِد اجَلراِئم اإللكتُرونّية  َتفـاقـٌم يف ِنسَبة االعتَداءاِت وَتضاعُف عَدِد اجَلراِئم اإللكتُرونّية 

َسـِعيــــــدي:َسـِعيــــــدي: ُظـــروف  احَلجـــــــِر  ُظـــروف  احَلجـــــــِر 
ماعيَة.  ماعيَة. َضاعفت الُضـغوَط االجتـِ َضاعفت الُضـغوَط االجتـِ

 بلقـــــــولة : بلقـــــــولة : الطــالُق َتــّوَل مــن الطــالُق َتــّوَل مــن أبــغـــِض احَلـالِل إلــى أّوِل احُللوِل.أبــغـــِض احَلـالِل إلــى أّوِل احُللوِل.
هـاللي:هـاللي:  حاالُت الّطالِق َتاوزْت الّشـباَب لَتنتِشر وسَط ِكبـار الّســِن! حاالُت الّطالِق َتاوزْت الّشـباَب لَتنتِشر وسَط ِكبـار الّســِن! 

ُكوروَناُكوروَنا والَجِريـَمة..  والَجِريـَمة.. 
!!َعـالقــة َعـالقــة الّشـبـَهةالّشـبـَهة
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أخبار السياسة
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قال إن بعض الجامعات ولجت التصنيف العالمي

بن زيان: 90 % من الُمحاَضراِت 
ات الّرقميَِّة َتّمت عبر الِمنصَّ

أحمد بوكليوة

التعليم  وزير  أمس،   أوضح،  
بن  الباقي  العلمي عبد  والبحث  العالي 
زيان،  يف تصريحه لإلذاعة الوطنية،  أن 
تواجه مجموعة من  اجلامعات اجلزائرية 
الطلبة  تعداد  أهمها  لعل  التحديات،  
الشهادات  ونوعية  التكوين  ونوعية 
املمنوحة من اجلامعات وحتدي التشغيل 
أن  »يجب  قائال  والرقمنة،   واالبتكار 
الفضاء  على  مفتوحة  اجلامعة  تكون 
والتعاون  واالجتماعي  االقتصادي 
الدولي لبلوغ مصاف اجلامعات العاملية«،  
بدأت  اجلامعات  بعض  أن  إلى  مشيرا 
وتقدمت  العاملي  التصنيف  يف  تدخل 
األفريقي  املستوى  على  التصنيف  يف 
هدف  مبرزا  والعاملي،   واآلسيوي 
مع  إبرامها  مت  التي  الثمانية  اتفاقيات 
التي  املاضي،   األسبوع  الصناعة  وزارة 
امتياز  أقطاب  استحداث  إلى  تسعى 
وابتكار،  كاشفا أن هذه األقطاب التي 
تشمل خمس مجاالت وهي امليكانيكا 
وامليغاترونيك  اخلزف  وصناعة  املتقدمة 

والصناعة الصيدالنية والفالحة.

 وأعرب بن زيان عن شكره للقطاع 
تفشي  مواجهة  يف  ساهم  الذي  العلمي 
كغلق  البداية،   منذ  كورونا  وباء 
اجلامعات واعتماد التكوين عبر املنصات 
من  باملائة   90 »إن  قائال  الرقمية،  
يف   - التطبيقية  واألعمال  احملاضرات 
املنصات  عبر  متت   - التخصصات  كل 
الرقمية«،  مثمنا مساهمات العديد من 
اجلامعات والباحثني يف جهود الوقاية من 
وباء كورونا من خالل صناعة جتهيزات 

واملواد  االصطناعي  والتنفس  الكشف 
شدد  أخرى،   جهة  ومن  املعقمة. 
مع  التنسيق  ضرورة  على  املتحدث 
بصدد  البحث  ومراكز  اجلامعات  باقي 
مراجعة القانون التوجيهي لقطاع التعليم 
 - حسبه   - يتطلب  الذي  العالي،  
التطور االقتصادي  تتناغم مع  تعديالت 
بعني  بأخذ  مطالب  ألنه  واملؤسساتي 
التي  اجلديدة  املعطيات  كل  االعتبار 

تواجه اجلامعة اجلزائرية.

تّبون َيستقِبُل وفًدا عن َلجنِة لعراَبة
ستوِر َتتلّقى 2500  َلجنُة َتعديِل الدُّ

ُمقترَح َتعديٍل 
 استقبل رئيس اجلمهورية،  عبد املجيد تبون،  أمس،  وفًدا عن جلنة 
اخلبراء املكلفة مبراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة. وحسب بيان لرئاسة 
اللجنة  أشغال  عن  عرًضا  اجلمهورية  لرئيس  لعرابة  قّدم  فقد  اجلمهورية،  
التمهيدي ملسودة  املتعلقة باملشروع  واملنهجية املعتمدة لدراسة االقتراحات 
الدستور. وبلغ عدد االقتراحات نحوا 2500 اقتراح وردت حتى اآلن من 

شخصيات وطنية،  قادة أحزاب سياسية وممثلي املجتمع املدني ونقابات.
خ.د

من األرضية الرقمية للوزارة 
عليِم  َسحُب اسِتدَعاءاِت امتَحاَني التَّ

ط والَبكالوريا ابتداًء من األرِبعاء  الُمتوسِّ
سحب  عملية  انطالق  تاريخ  عن  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
االستدعاءات،  اخلاصة باملترشحني املعنيني بشهادات البكالوريا والتعليم 
التربية الوطنية الروابط اخلاصة بسحب  املتوسط. أطلقت،  أمس،  وزارة 
املتوسط،   والتعليم  البكالوريا  بشهادات  املعنيني  املترشحني  استدعاءات 
حيث ميكنهم سحب االستدعاءات من األرضية الرقمية للوزارة،  وفضاء 

األولياء،  وموقع الديوان الوطني لالمتحانات واملسابقات. 
وجاء يف بيان الوزارة أن مترشحي شهادة التعليم املتوسط ميكنهم ابتداء 
مترشحو  أما  االستدعاء،   استخراج  9 سبتمبر  غاية  إلى  29 جويلية  من 
شهادة التعليم الثانوي فستنطلق العملية من يوم األربعاء 5 أوت إلى غاية 

17 سبتمبر،  إذ ميكنهم استخراج االستدعاء من املوقعني 
.bem.onec.dzو bac.onec.dz

أحمد بوكليوة

موجودة رهن الحبس المؤقت منذ نوفمبر 2019
الَمحكمُة الُعليا َترفُض اإلفراَج عن َخِليدة ُتومي 
تومي  خليدة  عن  اإلفراج  العليا  احملكمة  لدى  احملقق  املستشار  رفض 
مصادر  وكشفت  املنصرم.  نوفمبر  شهر  منذ  املؤقت  احلبس  رهن  املوجودة 
العليا  احملكمة  لدى  احملقق  املستشار  أن  الوطن«،   »أخبار  لـ  قضائية،  
رفض،  يوم األحد،  طلب اإلفراج الذي تقدم به الدفاع.  وحسب املصدر 
ذاته،  فإن دفاع املتهمة »تومي« لم يهضم رفض طلب اإلفراج،  واعتبروه 
قرارا متعسفا،  مبا أن متديد احلبس يف مواد اجلنح ال يكون إال مرتني فقط 
حسبهم،  مضيفني أن خليدة تومي لم يتم سماعها سوى مرة واحدة بتاريخ 
4 نوفمبر 2019،  وهو تاريخ إيداعها احلبس املؤقت. وجتدر اإلشارة إلى أن 
خليدة تومي متابعة بتهم تتعلق بالفساد،  أهمها التبديد املال العام،  منح 
امتيازات غير مبررة يف مجال الصفقات العمومية،  إساءة استغالل الوظيفة 
عمدا على نحو يخرق القانون والتنظيمات.                       امينة شابوي

وزير الصحة: 
يَن جاء لَتعزيِز  َتغييُر الُمدراِء الَمركِزيِّ

حَية  الّرعايِة  الصِّ
بن  الرحمن  عبد  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزير   أكد 
بوزيد،  أمس،  أن حركة التغيير التي شملت مؤخرا مدراء مركزيني تأتي 
منسق  جماعي  »عمل  ظل  يف  وذلك  املقدمة،   الصحية  للرعاية  تعزيزا 
ومنسجم«،  حسب ما جاء يف بيان للوزارة. و خالل إشرافه على تنصيب 
أكد  للقطاع،   التابعة  الهياكل  من  عدد  رأس  على  جدد  مركزيني  مدراء 
حتسني  أجل  من  والتقييم  املعاينة  لعملية  »ثمرة  هو  التغيير  هذا  أن  الوزير 
نوعية اخلدمات املقدمة وتعزيز الرعاية الصحية يف ظل عمل جماعي منسق 
إسماعيل  املستشفيات  بإصالح  املكلف  املنتدب  الوزير  وأشار  ومنسجم«. 
مصباح،  من جهته،  إلى توفر الكفاءات القادرة على التسيير خالل هذه 
الفترة التي متر فيها البالد بأزمة صحية نتيجة تفشي جائحة »كوفيد19-«. 
وصرح يف هذا الشأن،  قائال: »الكفاءات موجودة من أجل حتمل املسؤولية 
وحتدي كل الظروف التي من شأنها أن تبعث بالقطاع إلى األحسن واخلروج 
إعطاء حركية  و«قصد  أنه  إلى  اإلشارة  و جتدر  الصحية«.  األزمة  هذه  من 
جديدة لتفعيل عمل اإلدارة املركزية التي تقع على عاتقها مهمة السهر على 
تطبيق السياسة الوطنية للصحة«،  قام الوزير بن بوزيد رفقة الوزير املنتدب 
رحال  إلياس  البروفيسور  من  كل  بتنصيب  املستشفيات  بإصالح  املكلف 
حجوج  والبروفيسور  املستشفيات  وإصالح  الصحية  للمصالح  عاما  مديرا 
اجلديدة. ويف  مهامهم  الطبية يف  والتجهيزات  للصيدلة  عامة  مديرة  وهيبة 
هذا اإلطار،  كان بن بوزيد قد أشرف،  األسبوع املاضي،  على تنصيب 
عدة إطارات على مستوى الوزارة.                               اإلذاعة الوطنية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن الجامعة الجزائرية تواجه مجموعة من التحديات،  وهي 
مطالبة بالتفتح على محيطها االقتصادي واالجتماعي،  مشيرا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة القانون التوجيهي لقطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي،  في حين أوضح أن 90 بالمائة من المحاضرات واألعمال التطبيقية تمت عبر المنصات الرقمية.

خلفًا   للعقــــــيد  حمــــيتي محّمد
ار ا للّدرِك الَوطنيِّ ببشَّ َتنِصيُب الَعقيِد بن سعـــيد قاِئًدا ِجهويًّ

سعــيد  بن  العقــيد  تنصيب  مت 
الوطني  للدرك  جهويا  قائدا  إليــــــاس 
حمــــيتي  للعقــــــيد  خلفًا  ببشار،  
محّمد،  حيث متت مــــراسم التنصيب 
الوطني  للدرك  الثالثة  القيادة اجلهوية  مبقر 
عبد  اللــــــواء  بإشراف  ببشار،  
قـــــــــائد  عرعـــــــار  الرحمـــــــان 
السلطات  وبحضور  الوطني  الدرك 
العسكرية. وأوضح بيان مصلحة االتصال 
بقيادة الدرك الوطني،  أمس،  أن اللـواء 
على  أكد  الوطني  الدرك  قائد  عرعار 
والسند  الدعم  لتقدمي كل  التام  استعداده 
للقائد اجلهوي اجلديد،  وأمر جميع أفـراد 
للدرك  الثالثة  اجلهوية  القيادة  وحدات 
أداء  على  وإعانته  بطاعته  ببشار  الوطني 

أشاد  كما  وأمانة،   صدق  بكل  مهامه 
اكتسبها من خالل  التي  املهنية  بتجربته 
فيها  أثبت  والتي  تقلَّدها  التي  املناصب 
له  تسمح  والتي  واستحقاقه،   جدارته 
واحترافية،   اقتدار  بكل  مهامه  بتأدية 
مضيفا أن السمات القيادية التي يّتصف 
والتنسيق  التكامل  جتسيد  من  متكنه  بها 
الوطني  الدرك  وحدات  كافة  بني  التام 
التابعة إلقليم القيادة اجلهوية،  وكذا مع 
مختلف الفاعلني،  من أجل تقدمي خدمة 
عمومية ذات نوعية،  للحفاظ على أمن 
املواطنني وممتلكاتهم،  من خالل اجلاهزية 
املنتشرة  الوطني  الدرك  لوحدات  الدائمة 
للدرك  الثالثة  اجلهوية  القيادة  إقليم  عبر 
الوطني ببشار.كما شدد اللواء على ضرورة 

إرساء دعائم عمل جواري حقيقي،  من 
مع  والتواصل  الثقة  عالقة  توطيد  خالل 
وشرائحهم،   فئاتهم  مبختلف  املواطنني 
يعتبر  املواطن  أن  حقيقة  إلى  استنادا 
شريكًا أساسيًا وطرفًا فاعاًل،  ال غنى عنه 
السبيل  وهو  األمنية،   املعادلة  حتقيق  يف 
والسكينة  األمن  الستتباب  األوحد 
الصارم  التقّيد  العموميني،  وهذا يف ظل 
بالقيم  التحّلي  مع  واألنظمة،   بالقوانني 
العسكرية  واألخالق  السامية  الوطنية 
التعليمات  من  ُجملة  موجها  الرفيعة،  
والتوجيهات إلى قادة الوحدات،  يحّثهم 
للقضاء  الالزمة  اجلهود  بذل  على  فيها 

على اإلجــرام بشتى أنواعه.

 شكاوى عديدة تلقتها وزارة التربية والتجارة
نوَن قراَر ُمراقبِة َنشاِط الَمدارِس الَخّاصة َأولياُء الّتالِميذ ُيثمِّ

أعربت رئيسة فيدرالية جمعيات أولياء 
التالميذ،  جميلة خيار،  عن دعمها لقرار 
وزارتي التربية الوطنية والتجارة بإنشاء جلان 
اخلاصة  املدارس  تقيد  مدى  ملراقبة  حتقيق 
وجتاريا،   تربويا  النشاط  ممارسة  بشروط 
نشاط  يف  التحقيق  جلان  »إن  قائلة: 
املدارس اخلاصة ستضع حدا لتجاوزاتها«. 
ثمنت،  أمس،  رئيسة فيدرالية جمعيات 
أمس،   خيار،   جميلة  التالميذ،   أولياء 
يف تصريحها لإلذاعة الوطنية،  قرار وزارتي 
إنشائهما  عقب  والتجارة  الوطنية  التربية 
التقيد  مدى  ملراقبة  مشتركة  حتقيق  جلان 
بشروط ممارسة نشاط املؤسسات التعليمية 
تلقيهما عدة  بعد  وجتاريا،   تربويا  اخلاصة 
يف  أبناؤهم  يدرس  أولياء  من  شكاوى 

من  يشتكون  خاصة  تعليمية  مؤسسات 
من  بيداغوجية  وغير  تعسفية  ممارسات 
بعض مسؤولي هذه املؤسسات،  بفرضهم 
دفع مستحقات الدراسة اخلاصة بالثالثي 
الدراسية  السنة  توقف  من  بالرغم  الثالث 
منذ 12 مارس الفارط،  تنفيذا لإلجراءات 
مكافحة  إطار  يف  املتخذة  االحترازية 
خيار،   وأكدت  كورونا.  فيروس  انتشار 
هذه  أن  الوطنية،   لإلذاعة  تصريحها  يف 
أصحاب  لتجاوزات  حدا  ستضع  اللجنة 
األولياء  دفع  »إن  قائلة  املدارس اخلاصة،  
يلتحقوا  لم  وهم  أبنائهم  متدرس  حلقوق 
غير  الفارط  مارس  منذ  الدراسة  مبقاعد 
وضع  إلى  اللجان  هذه  داعية  معقول«،  
جلميع  موحدة  وأقساط  مستحقات  سلم 

واحترام  الفوضى  إلنهاء  اخلاصة  املدارس 
تطبيق دفتر الشروط اخلاص بنشاطهم.

املنظمة  نددت  آخر،   جانب  ومن 
باملمارسات  املستهلك  حلماية  اجلزائرية 
غير القانونية املسجلة على مستوى بعض 
املؤسسات التعليمية اخلاصة،  التي ترغم 
أبنائهم  متدرس  حقوق  دفع  على  األولياء 
رغم توقف الدراسة خالل الفصل الثالث،  
معتبرة رفض هذه املؤسسات منح امللفات 
الدفع سلوكا  إلى حني  للتالميذ  الدراسية 
قانونية،   قواعد  على  مبني  غير  استفزازيا 
اللجان  هذه  إنشاء  هدف  أن  إلى  مشيرة 
وضمان  للتالميذ  عادل  متدرس  حتقيق  هو 

شفافية ونزاهة املمارسات التجارية.
احمد بوكليوة



عّمـــار قــــردود

وقعت  قتل  جرائم   3 تسببت  فقد 
والتي  اجلزائر،  يف  أسبوع  من  أقل  يف 
التواصل  مواقع  واسًعا على  أثارت جداًل 
الوطنية،  اإلعالم  وسائل  ويف  االجتماعي 
من  تخوف  وسط  اخلطر،  نواقيس  دق  يف 
أرجع  فيما  العنف،  إلى  املجتمع  حتول 
بسبب  الضغوط  إلى  السبب  اختصاصيون 

تراكم املشاكل جراء أزمة »كورونا«.
و بحسب اخلبراء، فإن مؤشرات القتل 
ورغم تراجعها نسبًيا يف النصف األول من 
إال   ،2019 بالعام  مقارنة   ،2020 العام 
بعني  توضع  أن  يجب  أخرى  مؤشرات  أن 
ظل  يف  خاصة  كورونا،  بعد  ما  االعتبار 
تشهده  الذي  االقتصادي  والتراجع  البطالة 

البالد حالًيا إثر اجلائحة.
للجرمية  مسرًحا  املسيلة  والية  كانت 
أباد  شرطي  مقترفها  كان  التي  األولى، 
صباح اجلمعة املاضية عائلة كاملة بسالحه 
ووالدها  سنة(   25( زوجته  قتل  الناري، 
وشقيقها  سنة(   45( ووالدتها  سنة(   55(

)16 سنة(، يف مسكنهم.
عن خالف  حتدثت  اإلعالم  وسائل 
عائلي تطور إلى صراع، ويف حلظة غضب 
النار على  أشهر الشرطي مسدسه وأطلق 
من كانوا حاضرين، قبل أن يسلم نفسه 

للمصالح األمنية.
قتل  جرمية  هزت  أسبوع،  قبل  و 
أخرى مدينة وهران، على إثر مقتل شاب 
الـ17 من عمره طعنًا بخنجر تلقاه يف  يف 
الصدر من طرف شابني )16 سنة( و)18 

سنة( كانا يحاوالن سرقة هاتفه اجلوال.
شاب  لقي  فقط،  قليلة  أيام  منذ  و 

تعرضه  بعد  بجيجل  مصرعه  عشريني 
بواسطة  آخر  شخص  طرف  من  العتداء 
من  البالغ  الضحية  أصيب  حادة.وقد  آلة 
العمر 22 سنة بطعنات قاتلة على مستوى 
الصدر، ليتم نقله من طرف احلماية املدنية 
»محمد  مستشفى  إلى  حرجة  حالة  يف 
الصديق بن يحي« بالوالية. ولفظ الالعب 
أنفاسه  جيجل  شباب  صفوف  يف  السابق 
إلى  وصوله  فور  باإلصابة  متأثرا  األخيرة 

املستشفى.

نفسه  تسليم  اجلاني  رفض  حني،  يف 
بطعن  االنتحار  وحاول  األمن  لعناصر 
املدنية  احلماية  استدعى تدخل  ما  نفسه، 
حالة  يف  اآلن  وهو  املستشفى،  إلى  لنقله 

صحية مستقرة.
شكل  يف  وقعت  الثالثة  اجلرائم  هذه 
العنف  حول  النقاش  توسع  وسط  متزامن 
يف  الطبية  الطواقم  له  تعرضت  الذي 
وباء  مكافحة  أثناء  الوطن  مستشفيات 
ومرافقني  أقرباء  طرف  من  »كورونا«، 

للمرضى.
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ارتفاع  إلى  الرسمية  األرقام  تشير 
نسبة اجلرمية يف اجلزائر خالل السداسي 
األول من عام 2020، حيث مت تسجيل 
نحوا ربع مليون جرمية، مبعدل 693 جرمية 
ألف   220 من  أكثر  فيها  تورط  يومًيا، 

شخص.
قضايا  فإن  نفسها،  األرقام  وحسب 
املشهد  تتصدر  العمدين  واجلرح  الضرب 
فاقت  كما  قضية،  ألف   42 من  بأكثر 
جرائم العنف ضد املرأة 70 ألف قضية.
وتذكر األرقام أنه يف قضايا اإلجرام العام 

واملنظم، يحتل العاطل عن العمل صدارة 
واملوظف  اليومي،  العامل  ثم  املتورطني، 
بينما  التوالي،  على  والطالب  الدائم، 
بـ3.8  العمرية  الفئات  مختلف  مّست 
يف املائة بالنسبة إلى الذين تقل أعمارهم 
 18 بني  املائة  يف  و57.3  سنة،   18 عن 
 30 بني  املائة  يف  و25.63  سنة،  و30 
املتورطني  نسبة  وجتاوزت  سنة.  و40 
 13 سنة   40 أعمارهم  فاقت  الذين 
من  املتطورين  نسبة  وقدرت  املائة،  يف 
جنس ذكر 97.8 يف املائة، و2.20 يف 

األربعة  السنوات  اإلناث.ويف  من  املائة 
خطيًرا  ارتفاًعا  اجلزائر  شهدت  األخيرة، 
أكثر  كان  التي  العمد  القتل  جرائم  يف 
ضحايها من األطفال.وعرفت اجلزائر عام 
2016 أكثر من 15 جرمية اختطاف وقتل 
طالت األطفال يف واليات جزائرية، وهي 
اجلزائري  الشارع  لها  اهتز  التي  اجلرائم 
قسنطينة  واليتي  يف  مسيرات  وخرجت 

ووهران الستنكارها.
ع.ق

حي  َتزايٌد مِخيٌف في الَجرائِم وفي َحاالُت الّطالِق َتزامًنا والَحجِر والصِّ

َجاِئَحة ُكوروَنا َترفُع ُمؤّشراِت 
الَجريَمة في الَجزاِئر

تنامي مخيف في عدد االعتداءات 
َتسجيُل نحَو ُربِع َمليوِن َجريَمة في النِّصف األّوِل من 2020

العضو بالجمعية الوطنية لحقوق المرأة المطلقة مريم هاللي:

َحاالُت الّطالِق َتجاوزْت الّشباَب لَتنتِشر 
وسَط ِكبار الّسِن 

كشفت مرمي هاللي العضو باجلمعية الوطنية حلقوق املرأة املطلقة، 
األخيرة  السنوات  يف  اإلحصاءات  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
عندها  الوقوف  وتستوجب  جدا  ومخيفة  للقلق  مثيرة  الطالق  حول 
النحو  هذا  على  استمرارها  حال  يف  ألنه  ودوافعها  أسبابها  ودراسة 

ستؤدي إلى تفكك منتظر للمجتمع اجلزائري وزعزعته«.
عدد  أن   2019 يف  ذكرت  التضامن  وزارة  أن  هاللي  أضافت  و 
فيما  حالة،  و637  ألفًا   65 إلى  وصلت  اجلزائر  يف  الطالق  حاالت 
سجلت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان أكثر من 68 ألف 
حالة طالق يف 2018 بزيادة قدرها 3 آالف حالة، مقارنة بعام 2017، 

ما جعل اجلزائر حتتل املرتبة الـ8 عربيًا و73 عامليًا.
خطورة  تقل  »ال  إنها  قالت  أخرى  ظاهرة  إلى  هاللي  أشارت  و 
عن الطالق، تتعلق بارتفاع حاالت اخللع يف اجلزائر، إذ ذكرت وزارة 
التضامن أن 13 ألف جزائرية خلعن أزواجهن يف 2018، ما ميثل 19% 

من العدد اإلجمالي حلاالت الطالق يف البالد«.
 وأفادت هاللي بأنه »يتم تسجيل 68 ألف حالة طالق كل عام، 
مبعدل حالة طالق واحدة كل 8 دقائق، واستنادًا إلى املعطيات التي 
قدمتها وزارة التضامن، فإن %48.6 من حاالت الطالق متت »بإرادة 
عن  و19.8%  الطرفني،  برضا  و15%  الزوجني،  أحد  من  منفردة« 
إلى أن حاالت الطالق  طريق اخللع، و%16 تطليًقا مباشًرا، مشيرة 

لم تشمل الشباب فقط، بل تعدت وانتشرت يف أوساط املسنني.«.
أجراها  التي  التوفيق  جلسات  »غالبية  أن  إلى  هاللي  وأشارت 
القضاة للجمع بني الزوجني انتهت بالفشل، وبات أبغض احلالل عند 

اهلل هو أول وأسهل احللول ألية خالفات عائلية لألسف الشديد«.
ع.ق

الخبير االجتماعي الدكتور عبد الكريم سعيدي :
ُظروف الَحجِر َضاعفت الُضغوَط 

االجِتماعّيَة 
علم  أستاذ  سعيدي  الكرمي  عبد  الدكتور  قال  آخر،  جانب   من 
الصحي  احلجر  تدابير  إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  االجتماع، 
مستوى  على  العنف  حاالت  نسبة  م  رفعت  كورونا  بسبب  واملنزلي 
وامللل  الضغوطات  من  جملة  جراء  سواء  حد  على  والشارع  األسرة 
وتزايد االحتكاك والتقارب االجتماعي. وقال« أن تفشي وباء كورونا 
الشباب  حالة  وصعوبة  للعائالت  االقتصادية  الوضعية  تفاقم  من  زاد 
مما  الصغيرة  املهن  وأصحاب  اليوميني  والعاملني  احلرة  املهن  وأصحاب 
ضاعف الضغوط عليهم وجعل الفرد يعيش على أعصابه وباتت أبسط 

مشكلة كفيلة بإثارة هيجان الفرد وخروجه من حدود العقل«.
املنزل  يف  اجللوس  عن  ينتج  أن  من  عوًضا  أنه  سعيدي  وأضاف 
ويقلل من  والعائلي،  األسري  والترابط  األلفة  نوع من  طويلة  لفترات 
الضغوطات التي كانت تتعرض لها األسرة يف الشارع والعمل زاد من 
حدة التوترات، وأدى إلى زيادة مخيفة يف نسب اجلرمية خاصة العنف 

األسري والطالق«.
ظاهرة  هندسة  تتداخل يف  كثيرة  أسباب  أن هناك  ويرى سعيدي 
الطالق، ألن هذه األخيرة يف النهاية هي قرار بني الطرفني، إما بالتطليق 
املتغيرات  تأثرت بجملة من  تركيبة األسرة  أن  وما حدث  باخللع،  أو 
التي أصبحت تؤصل ملختلف أبعادها، أبرزها العوملة وما باتت تنتجه 
الطالق  ظاهرة  تفشي  معًا«.وأرجع  والرجل  للمرأة  جديدة  أدوار  من 
بوسائل  مرتبطة  وأخرى  وعائلية،  اجتماعية  منها  أسباب،  عدة  إلى 
التكنولوجيا احلديثة وما أفرزته من نزعة فردية ومن ابتعاد األسرة عن 
بلورة  إعادة  يف  كبير  بشكل  أسهمت  االجتماعي،  التالحم  عالقات 
مفاهيمنا ونظرتنا لعالقة مؤسسة الزواج ككل كما أن البطالة وضعف 

الرواتب وعوامل أخرى اجتماعية تسهم يف تنامي هذه الظاهرة«.
خطير  بشكل  جنح  اجلزائري  »املجتمع  أن  إلى  سعيدي  أشار  و 
ومخيف إلى العنف وأصبحت اجلرمية ظاهرة اجتماعية قائمة بذاتها، 
وهي مبثابة رد فعل لضغط املشاكل املتراكمة على املواطن الذي تركته 
احلكومة يواجه مصيره وحيدًا، لذلك جتده يغضب ويتهور ويقوم بعمل 
على  أحد  يساعده  ولم  حلواًل  ميلك  ال  ألنه  العواقب،  محسوب  غير 

إيجاد تلك احللول«.
ع.ق

 ارتفعت معدالت الجريمة في الجزائر خالل زمن كورونا، خاصة منها جرائم العنف األسري إثر عملية الحجر الصحي والمنزلي 
التي فرضت منذ مارس الماضي وال تزال سارية المفعول حتى اآلن.

يف  حليلو،  بن  جمال  احملامي  قال 
كون  رغم  إنه  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح 
شهدت  اجلائحة،  فترة  القتل،  جرائم 
انخفاًضا كبيًرا، وأن ذلك يرجع باألساس 
إلى تقليص مستوى االحتكاك وأثر التباعد 
تخفيض  يف  الصحي  واحلجر  االجتماعي 
 3 تسجيل  لكن  الصراعات،  مستوى 
فقط  واحد  أسبوع  ظرف  يف  قتل  جرائم 
خطير  أمر  هو  أشخاص،   6 ضحيتها  راح 
ودوافعه،  أسبابه  عند  الوقوف  يستوجب 
البيوت،  داخل  االعتداءات  عن  فضاًل 
مبعنى داخل األسر، التي شهد ت ارتفاًعا 

حوادث  أهم  وشكلت  عددها،  ملموًسا يف 
االعتداء والقتل، يف حني تضاعفت اجلرائم 

اإللكترونية بشكل الفت ومقلق.
و استغرب بن حليلو من إقدام الرئيس 
إطالق  مقاليد احلكم على  توليه  منذ  تبون 
سراح سجناء، يف حني ترتفع نسبة اجلرمية 
باتت مظاهرها  إلى أقصى مستوياتها، وقد 

تسيطر على الشوارع. 
يف  اجلرمية  تفاقم  حليلو  بن  أرجع  و 
عن  اجلزائري  الشباب  تخلي  إلى  البالد 
يف  املخدرات  وانتشار  االجتماعي،  موروثه 
البطالة،  نسبة  وارتفاع  الشباب،  أوساط 

عن  عاطل  شاب  مليون  هناك  إن  حيث 
بني  من  أنه  2018«.مؤكًدا  يف  العمل 
اجلرمية  مستوى  ارتفاع  هي  اخلطيرة  األمور 
يف أوساط املتعلمني واجلامعيني، مشيرًا إلى 
تنحصر  يرتكبها هؤالء  التي  اجلرمية  نوع  أن 

غالبيتها يف »اجلرائم اإللكترونية«.
الردع  »غياب  أن  حليلو  بن  أضاف  و 
و«أنسنة« السجون ساهما يف جعل املجرمني 
العقوبة،  يخشون  وال  اإلجرام،  يتعودون 
يف  اجلرمية  استفحال  إلى  أدى  الذي  األمر 

املجتمع اجلزائري بشكل مخيف«.
ع.ق

المحامي جمال بن حليلو:
َتفاقٌم في ِنسَبة االعتَداءاِت وَتضاعُف عَدِد الَجراِئم اإللكتُرونّية

المحامي المتخصص في القضايا االجتماعية فريد بلقولة:
الّطالُق َتحّوَل من أبغِض الَحالِل إلى الَحّل األحّب

 و أرجع احملامي، فريد بلقولة، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، ارتفاع اجلرائم يف البالد وتنامي ظاهرة العنف ضد املرأة 
بشكل عام إلى امللل الذي ترتب عن إجراءات احلجر الصحي واملنزلي، فضاًل عن العوامل املؤّثرة يف تنشئة الفرد باملجتمع، 
منها التربية العائلية واحمليط االجتماعي ككل. و أضاف بلقولة أن الظروف االجتماعية الصعبة التي تتخبط فيها العائالت، 
والضغوط اليومية التي تعود إلى ظروف اجتماعية أيضا، أدت إلى تشتت املجتمع اجلزائري وإنفراط عقده بعد أن أصبحت 
األسرة بدون معنى وبات الطالق هو احلل السهل ألي خالف عائلي حتى لو كان تافًها«. ووفق بلقولة فإن مقابل ارتفاع 

معدالت الطالق يف البالد مت تسجيل انخفاض كبير بل ومثير للقلق يف حاالت الزواج، ألسباب اجتماعية واقتصادية«.
ع.ق
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صفية نسناس 
 

مساء  الصادر  اجلمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
حلماية  عقابي  نظام  وضع  مّت  أنه  الفارط،  األحد 
االعتداءات  تزايد  أمام  الصحة  قطاع  مستخدمي 
وردع  مهامهم،  تأدية  خالل  لها  يتعرضون  التي 
التصرفات املؤدية إلى املساس بكرامة املرضى والنيل 
املتوفني  األشخاص  نحو  الواجب  االحترام  من 
حرمة  انتهاك  وردع  والفيديوهات،  الصور  نشر  عبر 
األماكن غير املفتوحة أمام اجلمهور داخل املؤسسات 
تخريب  ألعمال  املشدد  والردع  االستشفائية، 

األمالك والتجهيزات الطبية. 
وقد تقرر عقوبة باحلبس تتراوح من سنة واحدة 
اللفظي،  االعتداء  حالة  يف  سنوات  ثالث  إلى 
يف  سنوات   10 إلى   3 من  تتراوح  باحلبس  وعقوبة 
الفعل،  خطورة  حسب  اجلسدي  االعتداء  حالة 
وفاة  حالة  يف  املؤبد  احلبس  إلى  تصل  قد  وعقوبة 

الضحية. 
على  وعالوة  املادية،  باخلسائر  يتعلق  وفيما 
العقوبة باحلبس من عامني إلى عشرة أعوام، تطبق 
إليها  ويضاف  دج،  ماليني   3 بـ  تقدر  مالية  غرامة 
الصحية  املنشأة  طرف  من  املقدم  التعويض  طلب 

املستهدفة. 
على  اجلمهورية  رئيس  ألح  الصدد،  هذا  ويف 
الصرامة التي يجب توخيها يف التعامل مع األعمال 
اإلجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة، 
لطلبات  خاصة  عناية  بإيالء  كذلك  أمر  حيث 
التعويض يف احلاالت املتعلقة باإلضرار باملمتلكات 
اإلطار  بتضمني  العدل  وزير  كلف  كما  العامة، 
القانوني املنتظر اعتماده احلاالت اخلاصة باألعمال 
الغير،  من  بتحريض  ارتكابها  يتم  التي  اإلجرامية 
وأشار إلى أنه مت رصد عدد من االنتهاكات التي مت 
ارتكابها مقابل حتفيزات مالية من أوساط خفية يف 
تصرفات غريبة متاما عن قيم الشعب اجلزائري وتلك 

القيم التي حتكم السلك الطبي . 

 استفادة 266 ألف مهني بقطاع الصحة 
من تأمين شامل 

مهنيي  اجتاه  خاص  تأمني  عن  اإلعالن   مت 
ميكن  ما  أقل  أنه  تبون  أوضح  حني  يف  الصحة، 
لهذا  للتعبير عن عرفان كل األمة  به  القيام  للدولة 
منذ  اجلائحة  هذه  الطليعة  يف  يواجه  الذي  السلك 
ظهورها، مشددا على أن التكفل املالي مبنحة التأمني 
املخاطر  لتغطية  املناسب،  الوقت  يف  يأتي  اخلاصة 
التي يتعرض لها مستخدمو الصحة املعنيني مباشرة 
أن  حيث  ومكافحتها،  كورونا  جائحة  من  بالوقاية 
سيمكن  اجلمهورية  رئاسة  به  تتكفل  التأمني  هذا 
من االشتراك لدى الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة 
التأمني CAAR، عن كل شخص وشهريا، يف 
حدود 3500 دينار شهريا برأسمال قدره مليوني دج 

، ويشمل 266113 عونا. ذ

 التجاوزات بالمستشفيات كانت مدبرة 
للمساس بسمعة الجزائر

توصل  عن  اجلمهورية  رئيس  تأسف   كما 
حتريات مختلف مصالح األمن إلى أن عددا معتبرا 
لقطاع  التابعة  باملؤسسات  التي مست  األفعال  من 
املساس  سوى  ينوون  أصحابها  يكن  لم  الصحة 

بسمعة اجلزائر وإظهارها يف شكل العاجز عن تسيير 
هي  األفعال  هذه  أن  تبني  حيث  الصحية،  األزمة 
مدبرة قصد الدفع باألسرة الطبية إلى اليأس وذلك 
بادرت  لقد  التخريب.  درجة  تبلغ  أعمال  بواسطة 
أيادي إجرامية إلى إفراغ بل وسرقة قوارير وخزانات 
من  جثامني  سرقة  ذلك  من  أكثر  بل  األكسجني، 
املستشفيات وعرضها يف الشارع، والغاية من ذلك 
التواصل  شبكات  مستوى  على  إحداث ضجة  هو 
على  عاجزة  أنها  على  اجلزائر  إلظهار  االجتماعي 

مواجهة اجلائحة. 

 منح إعانة شهرية قيمتها 3 ماليين 
للمتضررين من الجائحة 

االقتصادية  االنعكاسات   وبخصوص 
فقد  الصحية،  األزمة  عن  الناجمة  واالجتماعية 
أشار الرئيس إلى أن املتعاملني االقتصاديني يترقبون 
تسهيالت للعمل املقاوالتي ومرافقته من أجل جتاوز 
اآلثار الناجمة عن األزمة الصحية، حيث كلف يف 
التالية  اإلجراءات  باتخاذ  األول  الوزير  الصدد  هذا 
بأثر فوري واملتضمنة التجميد الفوري لكل عمليات 
وشبه  اجلبائية  وااللتزامات  املالية  األعباء  تسديد 
االقتصاديني  املتعاملني  عاتق  على  الواقعة  اجلبائية 
أي  تطبق  لن  بحيث  الصحي  احلجر  فترة  خالل 
خالل  املتعاملني  هؤالء  على  غرامات  أو  عقوبات 
بإبالغ  املعنيني  الوزراء  تكليف  وكذا  الفترة،  هذه 
لوزارة  التابعة  واإلدارات  الضرائب  وإدارة  البنوك 
القرار،  هذا  بفحوى  االجتماعي  والضمان  العمل 
وإجراء تقييم دقيق لألضرار الناجمة واخلسائر التي 
حلقت باملتعاملني االقتصاديني وخاصة فيما يتعلق 
املهن  وأصحاب  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات 
لفائدة  مالية  مساعدة  منح  إقرار  مت  كما  الصغيرة، 
األجرة،  سيارات  )سائقو  الصغيرة  املهن  أصحاب 
ثالثة  ملدة  دج   30000 بقيمة  الخ(،  احلالقون، 
كل  لوضعية  صارم  تقييم  على  بناء  وذلك  أشهر، 
وسيصدر  األخيرة،  األربعة  األشهر  خالل  حالة 
مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر، كما 
مت تكليف وزير املالية بتوجيه تعليمة للقطاع املصريف 
بتسهيل  املتعلقة  التدابير  تنفيذ  ضمان  أجل  من 
احلصول على التمويل والتي سبق لبنك اجلزائر أن 

اتخذها. 

اعتماد دفاتر الشروط الصناعية 
 وقرر رئيس اجلمهورية، اعتماد املراسم املتعلقة 
املعدات  إنتاج  بأنشطة  اخلاصة  الشروط  بدفاتر 
السيارات  وتصنيع  وااللكترونية  الكهرومنزلية 
جمركة  وترخيص  اجلديدة،  املركبات  واستيراد 
اخلطوط واملعدات التي مت جتديدها يف إطار النشاطات 

اإلنتاجية. 
ومع ذلك، أكد تبون احلاجة إلى منح االستقرار 
لإلطار القانوني املنتظر اعتماده، كما مت االتفاق على 
ذلك سابقا، لفترة ال تقل عن عشر سنوات. وكل 
نص تنظيمي يف هذا املجال يجب أن تتم دراسته 
أحكامه  تكون  أاّل  على  السهر  مع  جدي  بشكل 

مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية. 
ألح  املستعملة،  املصانع  باستيراد  يتعلق  وفيما 
من  عدد  توفير  على  احلرص  ضرورة  على  الرئيس 
املقتناة  اإلنتاج  أدوات  تكون  أن  وهي  الضمانات 
من  سنوات  خمس  يتجاوز  ال  واستعمالها  صاحلة 

إنتاج  يف  تساهم  أن  يجب  كما  اقتنائها،  تاريخ 
القيمة املضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل، ولزوم 
دراسة  بعد  اإلطار  هذا  يف  العمليات  كل  تتم  أن 
معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات 
وشركات التأمني املعروفة، دون إهمال احلاجة إلى 
الضمانات  وكذا  املنافسة  األخرى  الدول  خبرة 
التي يجب احلصول عليها من الدول املصدرة لهذه 

املصانع. 
أو  بطريقة  القرار،  اتخاذ  كذلك  يجب  كما 
غير  هذه  اإلنتاج  أدوات  جعل  أجل  من  أخرى، 
قابلة للتنازل خالل فترة محددة ال تقل عن خمس 

سنوات. 
فيما يخص استيراد املركبات اجلديدة، فاملسار 
قبل  ومن  الوطني،  املستوى  على  يتم  أن  يجب 
فعالة  وطنية  شبكة  ويشمل  وطنيني،  متعاملني 
باملتعاملني  يتعلق  فيما  أما  البيع  بعد  ما  خلدمات 
األجانب، فسيكون من املالئم اعتماد نص الحقا، 
مشيرا أنه ولتنظيم تدخلهم يف هذا القطاع مت تكليف 
واجلمركية  اجلبائية  اإلجراءات  باتخاذ  املالية  وزير 
الكهربائية  السيارات  استيراد  تشجيع  أجل  من 
نسبة  فإن  الكهرومنزلية،  األجهزة  تركيب  وبشأن 
 70% عن  تقل  أن  يجب  ال  اإلجبارية  اإلدماج 

ابتداء من السنة األولى لإلنتاج. 
أما فيما يخص تركيب السيارات، فإنه ينبغي 
 %  30 يقل عن  إدماج ال  النشاط مبعدل  يبدأ  أن 

الغاية النهائية هي الوصول. 

 إنشاء معهد للزراعة الصحراوية بإحدى 
الجامعات بالجنوب 

بتوجيه  تعقيبه  اجلمهورية  رئيس   استهل 
بعمل  قاموا  الذين  اجلزائريني  للفالحني  التحية 

ضمان  خالل  من  وعسير  خاص  ظرف  يف  جبار 
متوين السوق باملنتجات الفالحية بشكل كاف على 
أشار  أنه  إال  مقبولة،  وبأسعار  املستويات  مختلف 
إلى ضرورة اخلروج من دورات اإلنتاج غير املنتظمة 
وأمر باالنتهاء، يف أقرب وقت، من إجناز فضاءات 

لتخزين املنتجات الفالحية .
و أسدى تبون تعليماته إلى الوزير األول باتخاذ 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  مع  التدابير 
إحدى  يف  السرعة  وجه  على  إنشاء  أجل  من 
مع  الصحراوية،  للزراعة  معهد  باجلنوب  اجلامعات 
والشركاء  الدولي  بالتعاون  احلاجة  عند  االستعانة 
األجانب الذين ميلكون خبرة أكيدة يف هذا املجال. 
رئيس  أعرب  املقترح،  بالبرنامج  يتعلق  فيما 
البرامج  بكل  للتكفل  ارتياحه  عن  اجلمهورية 
لرفع  امللحة  احلاجة  على  التأكيد  مع  املسطرة، 
وتخفيف  الغذائي  لألمن  مرادفا  باعتباره  اإلنتاج، 

فاتورة االستيراد. 
مير تنفيذ البرنامج املعروض بالضرورة عبر إعادة 
الوطني  املستوى  على  الفالحة  وزارة  هياكل  تنظيم 
اجلهوي واحمللي، كما مير بإنشاء الدواوين والهياكل 
التي تسمح بخلق انسجام مع الفالحني، وسيكون 
أيضا من بني املسارات التي يجب أن يتوجه نحوها 
والذرة،  الزيوت،  مواد  كأولوية  ووضعها  العمل 
الشعب  إلى بعض  باإَلضافة  السكرية،  والزراعات 
قطاع  إغفال  دون  النحل  تربية  غرار  على  اخلاصة 

تربية املواشي وما يتبع من إنتاج احلليب. 
عرض  بتقدمي،  الفالحة  وزارة  تكليف  مت  كما 
املتعلقة  البرامج  عن  شهر،  أجل  خالل  حال، 
مبختلف هذه الشعب، مع حتديد مناطق اإلنتاج يف 

املناطق اجلنوبية.

مجلس الوزراء ُيقّر تعويضات لعدة فئات 

 عقوبــات تصل إلى السجــن المؤبد لردع 
المعتديــن على الطــواقم الطبيــة

حدد االجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي، والمنعقد يوم األحد المنقضي برئاسة 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محاور عمل تتضمن مجموعة من التدابير الموجهة للحفاظ على 

مناصب الشغل وترقية أنشطة المؤسسات، كما تم مناقشة واعتماد مشروع األمر المعدل والمتمم لقانون 
العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل 

حافظ األختام. 

الوادي
إجـــالء 250 جزائريـــا من القـــاهرة 

وصل، مساء األحد، 250 جزائريا قادما من القاهرة يف رحلة خاصة، حطت مبطار قمار الدولي بالوادي.
وحطت الرحلة القادمة من العاصمة املصرية يف إطار إجراءات ترحيل اجلزائريني الذين علقوا يف اخلارج 
فور  املسافرين  تزويد  مت  استنفار صحي قصوى ،حيث  إجراءات  وذلك وسط   ، كورونا  انتشار جائحة  بعد 
وصلهم بأعداد من الكمامات و املعقمات وخضعوا لكشف درجة احلرارة ،وبعد استكمال إجراءات الوصول 
مت نقل ال250 شخصا بينهم عائالت ينحدرون من واليات مختلفة من جهات الوطن األربع ،إلى فنادق 
لوس والعلمي و اجلنوب لقضاء فترة احلجر الصحي احملددة ب14 يوما ،حيث وفرت لهم كل الظروف اخلاصة 
بإقامتهم خالل طول الفترة التي سيمكثون فيها يف املؤسسات الفندقية املذكورة ،وسيجرى كلهم كشوفات 

خاصة ملعرفة ما إن كانوا مصابني بكوفيد 19 .
الذين مت  305 من اجلزائريني  املاضي ويف نفس اإلطار وصول  الوادي شهدت األسبوع  يذكر أن والية 
ترحيلهم من اململكة العربية السعودية ،يف إطار اإلجراءات اخلاصة بترحيل املواطنني اجلزائريني الذين علقوا 

يف اخلارج بعد انتشار فيروس كورونا املستجد.
رشيد شويخ



خديجة بن دالي/ف.سليم

تذبذب توزيع المياه يخرج السكان 
الى الشارع بقسنطينة

يوسف  زيغود  بلدية  تشهد 
التزود  يف  كبير  تدبدب  بقسنطينة، 
أحياء  كل  مستوى  على  الشروب  باملاء 
والي  بالرغم من تدشني  وهذا  البلدية، 
شانه  من  ارتوائي  لبئر  مؤخرا  الوالية 
يرفع  ان  سياو  شركة  مصالح  حسب 
للشرب  الصاحلة  باملياه  التزود  سقف 
من  التزويد  طاقة  بحيث ستصبح  عاليا 
هذا  ان  غير  ساعة   12 على  ساعة   12
املشروع حسب ما ذكره السكان جلريدة 
أرض  على  النور  يرى  لم  الوطن  أخبار 
يوسف  زيغود  بلدية  سكان  وظل  الواقع 
درجات  ارتفاع  ظل  يف  األمرين  يعانون 
هاته  خالل  قسنطينة  بوالية  احلرارة 

األيام.
التدخل  بضرورة  السكان  وطالب 
هؤالء  ملثل  حد  لوضع  للوالي  السريع 
تصريحات  حسب  اللذين  املسؤولني 
يزرعون  التصرفات  هذه  مبثل  السكان، 
بحيث  واملسؤول،  املواطن  بني  الشك 
قدمتها  التي  العديدة  الشكاوي  قوبلت 
شركة  عن  األول  للمسؤول  السكان 

سياكو، بالتجاهل واملماطلة.
يوسف  زيغود  بلدية  سكان  وطالبوا 
تزامن  ظل  يف  انصافهم،  الوالي  من 
الصيف  فصل  مع  التذبذب  مشكلة 
اخلطير  كورونا  وباء  ذلك  إلى  ضف 
دائمني،  وتعقيم  نظافة  يتطلب  الذي 
مع تخوف السكان من بقاء الوضع على 
حاله خالل عيد األضحى املبارك، وهو 

ما سيخلق مشكل حقيقي للسكان.

55 ربطا غير شرعي بقنوات المياه 
في قالمة

 55 بقاملة  للمياه  اجلزائرية  أحصت 
ربط غير شرعي منذ مطلع السنة اجلارية 
وهي متابينةمابني الربط من قنوات اجلر 
السلوك يف  التوزيع، ويعتير هذا  وقنوات 
القانون  يعاقب عليها  القانون سرقة  نظر 
العقوبات،  قانون  من   350 للمادة  وفقا 
االسباب  بني  من  الظاهرة  هذه  وتعتبر 
التسربات  جراء  املياه،  لتلوث  الرئيسية 
عدم  وكذا  عنها  تنجر  التي  املائية 
مطابقتها للمواصفات املعمول بها، كما 
انخفاض  يف  يف  االخيرة  هاته  تتسبب 
حرمان  الى  يؤدي  مما  املياه  منسوب 
بعض  عبر  الشروب  مياه  من  الساكنة 
الصيف  موسم  واملناطق خالل  االحياء 
وحتديدا مناطق الظل على غرار ما تعرفه 
كل من منطقة حمام النبائل وبلدية واد 
الشحم من اضطرابات يف التوزيع بسبب 
خالل  ومن  السلبية،  السلوكيات  هاته 
والتمشيط عن  الرقابة  تكثيف عمليات 
الشبكات،  على  احلاصلة  االنتهاكات 
قاملة  وحدة  للمياه  اجلزائرية  سجلت 
خالل  شرعي  غير  ربط   14 عدده  ما 
املسمى  باملكان  اجلاري  جويلية  شهر 
و03  النبائل  حمام  ببلدية  جمل  عني 

بكدية الرمي و04 مبشتة املسن بلدية واد 
الشحم، حسب ما جاء يف بيان الشركة 
والذي تلقت جريدة اخبار الوطن نسخة 
املائية  الثروة  أن  البيان  وأضاف  منه، 
تستغل بطرق غير شرعية ودون ترخيص 
يف  للمياه  اجلزائرية  مصالح  طرف  من 
احملاصيل  كسقي  الفالحية  النشاطات 
وما  والدواجن  املواشي  تربية  الزراعية، 

الى ذلك.
و قد اطلقت املصالح املختصة حملة 
للحد من هذه الظاهرة السلبية سعيا منا 
احملافظة  وكذا  املائية  مواردنا  الستدراك 
هاته  تشكله  ملا  العمومية  الصحة  على 
الشبكات  على  خطر  من  التوصيالت 
من  هائلة  كميات  وضياع  ثلوث  من 
املياه املعاجلة دون فوترة لهؤالء املعتدين، 
يتم  التعدي  وتأكيد  ثبوت  حالة  ويف 
على  املعتدين  حق  يف  محاضر  حترير 
مصلحة  تقوم  مت  من  الشبكات، 
بإخطارهم  املؤسسة  لدى  املنازعات 
التسوية  قصد  قانوني  الغير  بوضعهم 
الودية مع احتساب تقدير كمي تقريبي 
يف  أما  شرعي،  الغير  االستهالك  لفترة 
تتم  الودية  للتسوية  الرافضة  احلاالت 
القضائية  اجلهات  على  ملفاتهم  إحالة 
للسيد  موجهة  شكوى  حترير  طريق  عن 
وتترواح  فيها  للفصل  اجلمهورية  وكيل 
أو  النافد  احلبس  مابني  العقوبات 
مع  جزائية  وغرامات  النفاد  وقف  مع 
التعدي  حاالت  وعن  التعويض. 
ذات  الرئيسية  القنوات  على  املباشر 
احلجم الكبير والتي من شأنها احدات 
اضطرابات يف التوزيع او املؤدية الى خطر 
معها  التعامل  يتم  حيث  املياه،  تلوث 
السالك  االستعجالي  التدخل  بطلب 
الشرطة،  او  الوطني  الدرك  من  االمن 
مع  االقليمي،  االختصاص  بحسب 
مع  التوصيالت  لهذه  الفوري  القطع 
املتعدي،  للشخص  القضائية  املتابعة 
كما  املائية  الثروة  على  حفاظا  وذلك 
دميومتها،  على  احملافظة  بغرض  ونوعا 
بعتبارها عصب احلياة وهو ثروة مشتركة 
بيان  عنها حسب  مسؤول  مواطن  فكل 

اجلزائرية للمياه وحدة قاملة.

ارتفاع معدالت االستهالك بعنابة 
بسبب الجائحة 

وحدة  للمياه)  اجلزائرية  أكدت 
التموين  على  تسهر  أنها  أمس  عنابة( 
بوالية  املواطنني  لكل  الشروب  باملياه 
عنابة خالل األيام العادية ويف املناسبات 
اليومية  الكمية  تقدر  حيث  الدينية 
التوزيع  شبكات  يف  واملضخة  املنتجة 
حوالي 18 ألف م3 وهذه الكمية كافية 
الفترات  خالل  الوالية  سكان  لتزويد 
يكون  عندما  السنة  أيام  من  العادية 
اإلستهالك بصفة عقالنية ولكن يف ظل 
احلرارة  درجات  وإرتفاع  الصيفية  الفترة 
ويف األعياد الدينية وإستثناءا هذا العام 
إنتشار  بسبب  احلالية  الصحية  األزمة 
معادالت  أقصى  19 سجل  كوفيد  وباء 
ما  وهو  الفترة  هذه  خالل  اإلستهالك 
باملياه  التزود  نظام  إضعاف  يف  يتسبب 
بيان  بحسب  بالرغم  للشرب  الصاحلة 
عيد  حلول  عشية  مع  املتزامن  املؤسسة 
املنشأت  كل  أن  من  املبارك  األضحى 
تشتعل بكامل طاقتها وجتنيد كل الفرق 
العمومية  اخلدمة  استمرارية  لضمان 
للمياه كما لوحظ يف مختلف املناسبات 
األول  األسبوع  وخالل  السابقة  الدينية 
فترة  وأثناء  املبارك  األضحى  عيد  أليام 
وبالتالي  املاء  استهالك  يرتفع  التوزيع 
الرئيسية  اخلزانات  مستوى  ينخفض 
للتوزيع بصفة كبيرة يف وقت زمني قصير 
مما يسبب إضطرايا يف عملية التزود باملياه 
العليا  الطوابق  الضغط يف  خاصة نقص 
وعليه فإن مؤسسة اجلزائرية للمياه تطلق 
نداء تضامن بغية ترشيد إستهالك املاء 
أجل  من  واإلستعداد  عليه  واحملافظة 
احلد  بغرض  السنة  هذه  التحدي  رفع 
أجل  من  التذبذبات  من  والتخفيف 
العمومية  اخلدمة  إستمرارية  ضمان 
تناشد  ذلك  أجل  ومن  الشروب  للمياه 
اجلزائرپة للمياه بعنابة املواطنني وخاصة 
خالل اليوم األول لعيد األضحى املبارك 
أن  األضحية  عند  الذروة  وقت  ويف 
املاء  إستهالك  من  ويرشدوا  يقتصدوا 
مع  منهم  تضامنا  يعتبر  السلوك  هذا  إذ 
جيرانهم القاطنني يف الطوابق العليا من 

العمارات.

سكيكدة
تجار سوق الجملة بـ »صالح بوشعور« 

ُيضربون
اجلملة  سوق  جتار  دخل 
يف  بوشعور  صالح  ببلدية 
إضراب  يف  سكيكدة، 
وأغلقوا  العمل  عن  مفتوح 
وهذا  التجارية  مساحاتهم 
البلدية  رئيس  بقرار  تنديدا 
الشروط  دفتر  يف  النظر  إعادة 

اخلاص باإليجار.
البلدية  اتهموا  احملتجون 
اجل  من  عليهم  بالضغط 

حترير دفتر شروط ال يناسب وضعيتهم يف السوق خاصة يف تكلفت اإليجار 
العالية رافضني هدا املقترح ومطالبني بتحرير عقود إيجار تناسب وضعيتهم 
عامني  من  أزيد  مند  نشاطهم  ميارسون  وأنهم  خاصة  والتجارية  املهنية 
الضغط  البلدي مبحاولة  املجلس  إطرافا يف  دون أي متاعب تذكر متهمني 
عليهم وإثارة الفوضى يف البلدية من خالل قطع أرزاق العديد منهم متوعد 

بالتصعيد ومواصلة اإلضراب إلى غاية استجابة البلدية ملطلبهم املشروع.
من  تهربهم  يف  مسئولية  التجار  حمل  جهته،  من  البلدية  رئيس 
دون  التجارية  املساحات  تلك  أستفادوا من  اعتبارهم  القانون على  تطبيق 
أن يستلموا إي عقد إيجار وأكد بان عليهم االستجابة للقانون من خالل 
ان ال  التي تصر على  البلدية  وعلى  عليهم  بالفائدة  تعود  لعقود  إمضائهم 

احد فوق القانون.
جمال بوالديس

مدير وكالة صندوق التقاعد بالمسيلة لـ«أخبار الوطن«:
»نعمل على تنظيم صب معاشات 
المتقاعدين لحمايتهم من الوباء

للتقاعد بوكالة املسيلة السيد بن حيزية  الوطني  ثمن مدير الصندوق 
اجلزائر  وبريد  للتقاعد  الوطني  الصندوق  بني  املبرمة  االتفاقية  املجيد  عبد 
صب  تاريخ  بتقدمي  تسمح  جديدة  رزنامة  وضع  إلى  حسبه  تهدف  التي 

املعاشات على أيام .
العملية ستسمح  ان  الوطن«  لـ«أخبار  املسؤول يف تصريح  ذات  وقال   
للمتقاعدين من سحب أموالهم يف أريحية تامة من خالل التنظيم األمثل 
للمتقاعدين وتوافدهم على مكاتب البريد لسحب معاشاتهم والعمل على 
توفير حماية لهذه الفئة السيما يف ظل تفشي الوباء العاملي »كوفيد19-«.
كونهم الفئة الهشة التي ال تستطيع مقاومة الفيروس بسبب عامل السن 
من جهة ونقص املناعة من جهة أخرى وحسب ما أكده السيد بن حيزية 
اجلديدة  الرزنامة  وفق  متواصلة  التنظيمية  العملية  »فإن  الوطن  »أخبار  ل 
األضحى  لعيد  حتسبا  معاشاتهم،  من  املتقاعدين  لتمكني  عليها  املتفق 
وتفادي  البريد  مبكاتب  التباعد  على  االتفاقية  حترص  املبارك. كما 
املبادرة  فيروس »كورونا«.وهي  من  الوقاية  إلجراءات  تنفيذا  االكتظاظ 
التي لقيت استحسانا كبيرا لدى املتقاعدين وذوي االحتياجات وحسب 
على  تعمل  للتقاعد  الوطني  للصندوق  املسيلة  وكالة  فإن  املتحدث  ذات 
من  الفئة  هذه  لتطلعات  تستجيب  التي  واألداء  العمومية  اخلدمة  حتسني 
منكبة  كلها  اجلهود  أن  بالوكالة  األول  املسؤول  أكد  حيث  املتقاعدين، 
لتنفيذ تعليمات اإلدارة املركزية لصندوق التقاعد خاصة بعد إطالق املنصة 
منتسبي  الفئة وكل  واقتراحات هذه  وأراء  الرقمية لالستماع النشغاالت 
تطوير وحتسني اخلدمات، جتدر  بهدف  والضمان االجتماعي  العمل  وزارة 
اإلشارة فإن الرزنامة اجلديدة لصب املعاشات، مت توزيع املتقاعدين وذوي 

احلقوق بالوالية، على أساس الرقم األخير من احلساب البريدي.
جمال أبو أشرف
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مواطنون بقسنطينة نزلوا الشارَع احتجاجا

أزمة ماء تطوق الواليات الشرقية 
والجائحة تضيق الخناق! 

تشهد العديد من الواليات الشرقية أزمة خانقة في التزود بالماء الصالح للشرب منذ بداية فصل الصيف، فيما زادت 
معادالت استهالك هذه المادة الحيوية تزامنا وانتشار فيروي كورونان؛ األمر الذي دفع المواطنين للخروج الى الشارع 

طلبا لقطرة ماء.
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ب.أمني

وقد اضطر الكثير من املواطنني ممن 
نرتباتهمزوباخلصوص  قبض  عجزوا 
ومنع  الطريق  لقطع  املتاقعدين،  فئة 
مسؤولي  زمنبةحلنل  لفترة  املرور  حركة 
احمللية  والسلطات  بالوالية  البريد 
للتدخل لتمكينهم من صرف مرتباتهم 

بسبب  انتظارها  طال  التي  ومعاشاتهم 
انعدام السيولة النقدية. 

بعض  تصريحات  حسب  و 
بأنهم  اكدوا  الوطن  الخبار  املتقاعدين 
كاملةمن  أيام  أربعة  منذ  ينتظرون 
لم  انهم  اال  مستحقاتهم  استالم  اجل 
يتمكنوا من ذلك بسبب حتجج مصالح 
وقال  املالية،  السيولة  البريدبانعدام 

فتح  انتظار  يف  يشرعون  بانهم  آخرون 
جدا  مبكرة  ساعات  يف  البريد  مراكز 
الفجر من  ينتظر من ساعات  وبعضهم 
من  يتمكن  لكنم  معاشه  اجل صرف 
ذلك.  وطالب احملتجون من السلطات 
لظىمسؤولي  العاجل  للتدخل  الوالئية 
اقرب اآلجال  السيولة يف  لتوفير  البريد 
خصوصا وعيد األضحى على األبواب.

بجاية
سكان قرية »ايزة« ببوخيامة 

يطالبون  بالتنمية
وسط  عن  5كم  حوالي  تبعد  التي  بوخيامة  مبنطقة  »ايزة«  قرية  تقع 
مدينة بجاية، هي منطقة شبه حضرية ويغلب عليها الطابع الريفي، يعاني 
سكانها من جملة من النقائص التي تقف حجرة عثرة يف حياتهم اليومية 
يتواجد يف حالة يرثى  الذي  الى قريتهم  املؤدي  الطريق  اهتراء  وتتمثل يف 
لها، وهوما أثر سلبا على نفسية السائقني وأصحاب املركبات، ضف إلى 
ذلك انعدام االنارة العمومية وسوء التوزيع للمياه الصاحلة للشرب، ثالوث 
من النقائص أخرجت السكان إلى الواجهة وجعلتهم يناشدون السلطات 
وحسب  معاناتهم،  إلى  وااللتفاف  التدخل  بهدف  بجاية  لبلدية  احمللية 
ممثل القرية الذي كشف عن اتصاالت عديدة مع مسؤولي البلدية، الذين 
وعدوهم بالنظر يف وضعيتهم املعيشية وحّلها قريبا. ويف هذا الشأن أوضح 
نائب رئيس بلدية بجاية ) عيسات ( من جانبه أن ادارته قد شرعت يف 
إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها سكان بوخيامة، مؤكدا أنه 
سيتم االنطالق يف تعبيد الطريق بعد ما مّت اختيار املقاولة التي تتولى إجناز 
هذا املشروع، واألمر سيان بالنسبة لإلنارة العمومية ومشكل مياه الشرب، 
كل هذه النقائص سيتم استدراكها قريبا، ولإلشارة فإن السلطات العمومية 
خالل  من  للمواطنني  املعيشي  االطار  حتسني  على  عاكفة  بجاية  بوالية 
تفعيل أغلبية املشاريع التنموية املدرجة ضمن البرامج التنموية املسطرة على 

صعيدي احمللي والقطاعي. 
كرمي تقلميمت

تسجيل نشوب 25 حريقا خالل
 48 ساعة 

سجلت مصالح احلماية املدنية لوالية بجاية خالل 48 ساعة األخيرة 
25 حريقا منها 06 كبيرة اندلعت يف املناطق التالية اغزر أوشقرون بلدية 
القصر، أيث أعمر إعزوقن بلدية اغرام، شمبيو بلدية أميزور واألربعاء بلدية 
الغطاء  من  واسعة  مساحات  إتالف  يف  النيران  ألسنة  وتسببت  تيشي، 
النباتي، وأوضح ذات املصدر أنه مّت التحكم فيها بفضل مجهودات أعوان 
احلماية املدنية باستخدام العتاد الالزم واالستعانة بالفرق املتنقلة، يف حني 
ال يزال حريقني هامني يف كل من أذكار وفناية أين يجري إخمادهما إلى 
املكان  عني  إلى  املدنية  احلماية  مدير  تنقل  وقد  اليوم،  هذا  صباح  غاية 
أين قام باإلشراف على عمليات االخماد وتقدمي توجيهات لعناصره التي 
سهلت لهم املهمة.  وجتدر اإلشارة إلى أنه مّت تسجيل حرائق بسيطة يف 19 
منطقة على غرار تيبان، إغيل علي، تيفرة، إغرام، سيدي أحمد بجاية، 
تازمالت، أدكار، تاسكريوت، تالة حمزة، سوق أوفال، أوقاس، أميزور، 
السيطرة عليها يف حينها. ويف هذا  نبربر وبني معوش ومّت  واد غير، تيزي 
بأخذ  والريفية  اجلبلية  املناطق  املدنية سكان  احلماية  تدعو مصالح  الشأن 
احليطة واحلذر وعدم اللجوء إلى احراق بقايا األشجار، األحراش والنباتات 
شهر  غاية  إلى  جوان  بداية  من  وبساتينهم  حقولهم  يف  املنتشرة  الضارة 
سبتمبر، حيث أثبتت املعلومات األولية أن أسباب احلرائق املسجلة إلى 

غاية اليوم يف غالبيتها تعود إلى العنصر البشري بالدرجة األولى.
كرمي تقلميمت

سكان قرية »توريرت علواش« 
يحتجون أمام مقر البلدية

والية  يف  تيمزريت  بلدية  مقر  أمام  علواش  توريرت  قرية  جتمع سكان 
بجاية، احتجاجا على الظروف املعيشية التي حتيط بهم، وتعتبر أزمة مياه 
الشرب وجفاف حنفياتهم أولوية األولويات التي تتصدر معاناتهم، وماتزال 
يف  املتواجد  الطبيعي  املنبع  أن  يوما، حتى   25 منذ  متواصلة  األزمة  هذه 
التي تساقطت خالل موسم الشتاء،  قريتهم قد جّف بسبب قلة األمطار 
للتدخل  البلدية  على  األول  املسؤول  السكان  ناشد  التجمع  هذا  وخالل 
قصد معاجلة هذه املعضلة التي باتت تؤرقهم وتعّكر صفوة حياتهم، ويف هذا 
السياق ترى املصالح املعنية أن شح املياه يف اآلبار الذي يزود هذه املنطقة، 
بطريقة  للمياه  الفالحني  استغالل  أن  كما  التوزيع،  عملية  على  سلبا  أثر 
عشوائية يف عملية السقي يتطلب تدخال حازما حلملهم على الترشيد يف 
االستهالك، ويبقى االستهالك العائلي أولى من السقي الفالحي يف مثل 

هذه احلاالت االستثنائية. 
كرمي تقلميمت

التواصل  منصات  حتولت 
الطريقة  الى  بوك  الفايس  االجتماعي 
االسهل واالقرب القتناء اضحية العيد 
البيض  سكان  من  واسعة  فئة  لدى 
مبادرة  وعدم  املاشية  اسواق  غلق  بعد 
تنظيم  الى  بالبيض  احمللية  السلطات 
للمواطن  للبيع تسمح  ونقاط  فضاءات 
عن  وبعيدا  اريحية  بكل  بالتسوق 
كوفيد  بفيروس  اإلصابة  من  املخاوف 
الفايسبوكية  الصفحات  فأغلب    .19
هاته  تخلو  ال  البيض  بوالية  اخلاصة 
ببيع  اخلاصة  االعالنات  من  االيام 
صور  حتمل  والتي  العيد  اضحية 
أنواع شتى لألضحية  وفيديوهات عن 
مع اقتراح االسعار والعنوان ورقم الهاتف 
االضحية  اقتناء  يف  للراغبني  لتسهيل 
اريحية.   بكل  واالختيار  التواصل 
احمد بن احمد موال مبنطقة بن جراد 
وجدنا له اعالن عن بيع أضاحي العيد 
باحدى صفحات الفايس بوك املعروفة 

بوالية البيض صرح لنا أنه اختار هاته 
ملاشيته  للترويج  لشعبيتها  الصفحة 
واالقرب  االسهل  الطريقة  انها  معتبرا 
للمواطن بالنظر الى االستخدام الكبير 
وانتشاره  بوك  الفايس  يعرفه  الذي 
فرضتها  التي  الطريقة  وهي  الواسع 
البالد  تعرفها  التي  الصحية  الوضعية 
بعد انتشار الوباء وغلق اسواق املاشية 
هاته  اال  االضاحي  لغرض  مجال  فال 
يقول  البيع  عملية  عن  الطريقة.  
املتحدث أن املواطن بعد ان يتصل يتم 
لالسطبل  ويحضر  معه  موعد  حتديد 
اريحية  بكل  أضحيته  باختيار  ويقوم 
الذي  للمكان  له  توصيلها  امكانية  مع 
يريد او االحتفاظ له بها الى غاية ليلة 
من  الكثير  الن  ألخذها  يأتي  العيد 
لالحتفاظ  أماكن  ميلكون  ال  املواطنني 
باضاحيهم.  بلبشير نورالدين صاحب 
بالبيض  االجتماعي  للتواصل  صفحة 
اعتبر ان طريقة عرض االضاحي على 

الفايس بوك االسهل واملتاح يف الوقت 
الراهن والتي تخفف على املواطن عناء 
اللهث عن اضحية يف اماكن ال يعرفها 
الساعة  التجربة جنحت حلد  ان  معتبرا 
من  مدروسة  وغير  عفوية  وان كانت 
للسكان يف  كبير  وعي  عن  وتعبر  قبل 
مثالية  بطريقة  بوك  الفايس  استخدام 
املوالني  لكل  صفتحه  اتاح  انه  مضيفا 
ماشيتهم  عرض  يف  الراغبني  والتجار 
خدمة  يف  للمساهمة  اريحية  بكل 
بدروهم  املواطنون  واملجتمع.   املواطن 
واعتبروها رائدة  الفكرة  استحسنوا 
افراد  لكل  وتتيح  مسبوقة  وغير 
العائلة االختار عبر الصور والفيديوهات 
خالفا  بوك  الفايس  على  تنشر  التي 
العائلة  رب  او  األب  كان  اين  للسابق 

هو من ينفرد بقرار االختيار والشراء. 
نورالدين رحماني

البيض
أسواق افتراضية لبيع أضاحي العيد

تسببت حرائق نشبت يف كل من 
 20 حوالي  اتالف  يف  وغليزان  وهران 

هكتارا من الغابات بكلتا الواليتني.
و تسبب حريق نشب بغابة »جبل 
»جبل  باسم  عليه  يطلق  ما  أو  األقهر« 
األسود« ببلدية حاسي بن عقبة )شرق 
وهران(، يف اتالف مساحة تقدر بنحو 
19 هكتار منها هكتارين اثنني ) 02 ( 
من الفضاء الغابي و14 هكتار أدغال و3 

هكتارات من احلشائش.
لوهران  الغابات  محافظة  وسخرت 

و5  غابات  عون   20 احلريق  إلخماد 
رباعية  وأخرى  صهريج  ذات  سيارات 
على  اندلع  احلريق  أن  علما  الدفع 
فيه  التحكم  ومت  دقيقة  و30   15 ساعة 
على ساعة 11 ليال من نفس اليوم كما 
إليه.ومن جهتها جندت مصالح  أشير 
احلماية املدنية لذات العملية 88 عون 
سيارات  وثالثة  إطفاء  شاحنة  و11 
حريقان  تسبب  كما  صهريج.  ذات 
طارق  وعني  الرمكة  مبنطقتي  شبا 
5ر10  إتالف  غليزان( يف  والية  )شرق 

هكتارات من املساحات الغابية.
مبنطقة  احلريقان  اندلع  وقد 
يف  إخمادهما  ومت  الغربي  الونشريس 
اليوم،  نفس  مساء  من  متأخرة  ساعة 
وشب أحدهما باملنطقة املسماة »القرن« 
بغابة »القالعة« ببلدية عني طارق )85 
على  أتى  حيث  غليزان(  شرق  كلم 
آخر  حريق  شب  كما  هكتارات.   8
باملنطقة املسماة »غابة السومية« ببلدية 
وأتى  غليزان(  شرق  كلم   70( الرمكة 

على 5ر2 هكتارا.

بوهران - غليزان
الحرائق تلتهم 20 هكتارا من المساحات الغابية

غليزان

زبائن بريد الجزائر يقطعون الطريق 
بسبب انعدام الّسيولة

أقدم العشرات من زبائن بريد الجزائر، في عاصمة والية غليزان، على االحتجاج بقطع الطريق الرئيس المقابل لمقر البريد، 
تنديدا بانعدام السيولة المالية وعدم تمكنهم من صرف أجورهم ومعاشاتهم، خصوصا وعيد األضحى على األبواب.
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أخبار السر ايا

اكتشف علماء من الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية أن مركب »هيبارين« 
الموجود في الطحالب البحرية قد يكبح فيروس كورونا أفضل من عقار 

»ريمديسيفر«، الدواء المعتمد لـ«كوفيد19-« في أمريكا.
 )SARS-CoV-2( بأنه لتوغل فيروس )Cell Discovery( وتفيد مجلة
في جسم اإلنسان، يجب أن يلتصق بالمستقبل )ACE2( الموجود على سطح 

الخلية البشرية. ولمنع ذلك يمكن إرسال جزيئة طعم بنفس شكل الخلية ليلتصق 
بها، ما يمنع تكاثره ويؤدي في النهاية إلى موته.

وقد اختبر علماء مركز التكنولوجيا الحيوية في معهد »رينسيلير » التقني هذه 
الطريقة في تحييد فيروسات - حمى الضنك، وحمى الزيكا، واإلنفلونزا А، واآلن 

بالتعاون مع علماء معهد البحوث البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية في كوريا 
. )SARS-CoV-2( الجنوبية، قرروا اختباره على فيروس

نظم مخبر الدراسات القرآنية والمقاصدية بجامعة وهران ندوة دولية تفاعلية عبر 
برنامج الزووم السمعي البصري حول موضوع: »البعد الحضاري في الكتاب 
والسنة: قراءة في فكر الدكتور الطيب برغوث »، وذلك يوم اإلثنين المنصرم.
 أدار هذه الندوة الدولية التي شارك فيها وفي متابعتها طلبة وأساتذة من دول 
عدة، األستاذ عبد هللا نوري من جامعة وهران، مذكرا بأهمية موضوع الندوة، 

قائال: »لقد وجدنا في فكر الدكتور الطيب برغوث اقتفاء لخطى الَعلََمين البارزين 
َنني  ابن خلدون ومالك بن نبي في التأسيس لما يسّميه باالتجاه الحضاري السُّ

َننية المتوازنة في الفكر والثقافة اإلسالمية  المتوازن«، أو المدرسة الحضارية السُّ
َننية المتكاملة، وألهمّية ما يسّميه الدكتور  واإلنسانية، ونظرا ألهّمية هذه الرؤية السُّ
برغوث-حفظه هللا- بفقه الّنهضة الحضارية المتوازنة، وحرصه الّشديد على توصيل 
رؤيته للّنخب الفكرية والسياسية واالجتماعية في المجتمع واألّمة، وخاّصة األجيال 

الّصاعدة.

بعد موجة الحرائق التي ضربت كال 
من البليدة، بجاية، سعيدة، وهران 

ببلدية حاسي بن عقبة وغليزان 
ببلديتي عين طارق والرمكة، 
اندلعت، أمس، حرائق بتيارت 

قرب التجمعات سكانية تقع بمدينة 
تيارت ولحقت حتى بلدية قرطوفة 
التي تبعد عن عاصمة الوالية بـ 
10كيلومتر، وهي مستمرة إلى 

غاية اللحظة حسب إدارة الغابات 
لوالية تيارت.

هذا، وتضرب الحرائق عدة 
مساحات غابية على المستوى 

الوطني، مؤخرا، في حين يحذر 
المتابعون من مصير الثروة الغابية.

الّطحاِلــُب َتتحــّدى لقـــاح ُكــــورونــا 

الّلون األرُجواني غير ُمضرٍّ 

َجــامــعـــُة  وهــــــران الَحــراِئـُق والثـروُة الَغابّيـُة .. إلـى أيــْن؟
ُتناِقـش البعــَد الحضـــاريَّ 

ردت الصفحة الرسمية لوزارة الصيد البحري، على تساؤل المستهلكين بخصوص 
اللون األرجواني الموجود مؤخرا داخل بعض الجمبري الذي يتم شراؤه.

وأوضحوا أن اللّون »األرجواني« بعيد عن المرض. إذ يحتوي هذا النوع 
»Aristeus antennatus« على الغدد التناسلية المميزة )المبيض( في 

المرحلة 6 من نضوج المبيض، مطمئنين المستهلكين أنه خالي من أي أمراض 
ومناسب لالستهالك.

استغرب الكثير من مواطني بلدية ونوغة بالمسيلة عامة، والشباب خاصة، ما آل إليه 
المشروع البلدي الذي مرت عليه لحد اآلن نحو أربع عهدات كاملة، أي ما يقارب الـ 20 

سنة.
ويكمن وجه الغرابة أنه وبعد مرور 4 مجالس بلدية تعاقبت على تسيير شؤون هذه 

البلدية الواقعة على بعد 50 كم شمال غربي والية المسيلة أن مشروع الملعب لم تتعد 
نسبة تقدم األشغال به %4 قبل أن تتوقف تماما منذ سنوات قاربت العشر، األمر الذي 
يتطلب إيفاد لجنة تحقيق في األمر، خاصة وأنه حسب بعض المصادر يكون المشروع 
قد التهم الماليير .هذا التأخر ألفوا الحديث في كل شيء علقوا بالقول :«ملعب وامبلي 

ومقعدش هذي المدة كامل في اإلنجاز«.

َمشـروُع َملعٍب 
َبلـديٍّ بــ 4 
ُعهـــداٍت! 

ُكـــوروَنا أخــــطـُر 
حـــالٍة َطــــارِئــة 
اعتبرت منظمة الصحة العالمية  جائحة فيروس كورونا المستجد 

أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن الفيروس الذي بدأ تفشيه في الصين 

نهاية شهر ديسمبر 2019، أضحى ينتشر بسرعة وبشكل رهيب، 
ما جعله أخطر حاالت الطوارئ المعلنة !
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رشيد شويخ

املتضرر  احلي  سكان  أوضح  و 
مدينة  من  اجلنوبية  بالضاحية  والواقع 
مشكلة  من  يعانون  أنهم  الوادي، 
تسرب مياه الصرف الصحي منذ أكثر 
مختلف  حولها  وراسلوا  عشرية،  من 
ودائرة  بلدية  من  احمللية  السلطات 
للتطهير،  الوطني  الديوان  و  ووالية، 
ويف  لكنهم  املائية،  املوارد  ومديرية 
أن  دون  وعودا  يتلقون  ظلوا  مرة  كل 
باستثناء  الواقع،  أرض  على  جتسد 
إرسال عدد من شاحنات المتصاص 
من  كنوع  مرة  كل  يف  القذرة  املياه 
كل  تقم  لم  لكن  املؤقت،  احلل 
جذرية  حلول  بتقدمي  السلطات  تلك 
كابوس  ظل  التي  العويصة  للمشكلة 
ينغص عليهم معيشتهم يف كل حلظة، 
الكارثية،  البيئة  الوضعية  تسببت  و 
احلشرات  انتشار  من  عنها  نتج  وما 
وانبعاث  وغيرها  بعوض  من  الضارة 
لبؤرة  احلي  ليتحول  الكريهة،  للروائح 
اجللدية  األمراض  عديد  النتشار 
العيون  وأمراض  احلساسية  وأمراض 
القاطنني  بني  من  يوجد  أن  يندر  إذ 
بني  من  مرض  من  يعاني  ال  من  فيه 
تلك األمراض املذكورة، كما أن ظهور 
من  جعل  املستجد  كورونا  وباء  وتطور 
فيه  اذ سجلت  احلي مرتعا النتشاره، 
العشرات من اإلصابات بني قاطينيه، 
يعد  الذي  احلرية  حي  أهالي  وأشار 
السكنية  األحياء  أكثر  من  واحدا 
كثافة، أنه ومنذ نحو األسبوعني زادت 
مطلع  املتسربة  القذرة  املياه  مستويات 
مياه  أغرقت  عندما  اجلاري،  األسبوع 
املنازل،  من  عددا  الصحي  الصرف 
وجتاوز منسوب املياه يف عدد منها املتر، 
من  عدد  غاية  إلى  فيضانها  وواصلت 

األزقة الداخلية يف وسط احلي. 

 تخّوف من فيضان مياه الصرف 
الصحي 

فيضان  من  املتضررين  أحد  وقال 
املياه القذرة أنه لم يعد قادرا على النوم 
بسبب خوفه من أن تغمر املياه مسكنة 
من جديد وتسبب يف إحلاق الضرر له 
وألفراد عائلته خاصة األطفال الصغار 
منهم. كما أضاف السكان أن الكثير 
على  املوجود  التجارية  احملالت  من 
العاملون  وجد  الرئيس  الشارع  طريف 
فيها، أنفسهم مجبرين على الغلق بعد 
أن جتمعت املياه وتسربت حتى لداخل 
محالتهم، وهو ما أدى لنشوء مشكلة 
جديدة، اذ بات األهالي مجبرون على 
القتناء  املجاورة  األحياء  إلى  التنقل 
مختلف حاجيتهم. ويتحدث القاطنون 
يف حي احلرية أو كما يعرف بني سكان 
من  الكثير  أن  بالصحن  سوف  وادي 
فيه  مساكنهم  بيع  اثروا  قد  متسكني 
بسبب  أخرى  أحياء  إلى  والتحول 
األمر  هذا  فيه،  البيئي  الوضع  تفاقم 
فيه  املنازل  أسعار  تراجع  يف  تسبب 
اعتراف  ورغم  األحياء.  بباقي  مقارنة 
الوطني  الديوان  مبجهودات  األهالي 
شاحنات  توفير  خالل  من  للتطهير 
من  ألكثر  وذلك  القذرة،  املياه  شفط 
مرة يوميا اال أن ذلك يبقى غير كاف 
الكبيرة  الكميات  بسبب  حسبهم، 
للمياه اآلسنة، والتي يزداد تدفقها يف 
زيادة  بفعل  واملساء،  الظهيرة  ساعات 
الوضعية  وتسبب  املياه.هذا  استهالك 
سكان  منها  يشتكي  التي  احلرجة 
لالحتجاج  خروجهم  إلى  الصحن 
الطريق  غلق  خالل  من  يومي  بشكل 
الرئيسي الذي يعبر احلي والرابط بني 
البياضة،  وبلديات،  الوادي  مدينة 
أجل  من  والرباح  النخلة  العقلة، 

التسريع يف إيجاد حل لهم.

 البلدية تِعد بحلول جذرية قريبا
ويف ذات السياق كشف رئيس جلنة 
املجلس  يف  العمرانية  والتهيئة  البيئة 
الشعبي البلدي للوادي، عز الدين بن 
التي  املشكلة  أن  الوطن،  عون ألخبار 

يعاني منها سكان حي احلرية راجعة 
باألساس إلى عجز املضخات املوجودة 
حي  يف  الضخ  محطة  مستوى  على 
الكبيرة  الكميات  دفع  على  الشهداء 
من مياه الصرف الصحي القادمة،من 
اجلنوبية  باجلهة  تقع  بلديات  أربع 
فيها  السكان  يقدر عدد  الوادي  لوالية 
إضافة  هذا  نسمة،  ألف   100 بنحو 
إلى أحياء جنوب مدينة الوادي كأوالد 
عدم  عن  وأضاف  والشهداء،  تواتي 
محطة  نحو  الضخ  على  احملطة  قدرة 
هائلة  مائية  بركة  الكوثر، شكل  حي 
هذا  أن  اعتبار  على  احلرية  حي  يف 
األخير يقع يف منطقة منخفضة نسبيا، 
وكشف ذات املتحدث أن دراسة سيتم 
يعاني  التي  املشكلة  حلل  اعدادها 
ومن  جذري،  بشكل  احلي  أهالي 
بها،  التي سيمول  الصيغة  ايجاد  ثمة 
مستوى  على  ستتم  أنها  يرجح  والتي 
مركزي، خاصة وأن احلل يتطلب وضع 
على  الصحي  للصرف  جديدة  شبكة 
من  اجلنوبية  الضاحية  أحياء  مستوى 
املشكلة،  تعاني  والتي  الوادي  مدينة 
إنشاء  مقترح  تضمني  سيتم  أنه  كما 
محطة ضخ جديدة ستكون مخصصة 
وهي  األربعة  اجلنوبية  للبلديات 
البياضة الرباح العقلة والنخلة، وذلك 
قصد تخفيف الضغط على محطة حي 
يعانيه  ما  بحل  سيسمح  ما  الشهداء 
جذري  بشكل  احلرية  حي  أهالي 
و  املتحدث،  ذات  بحسب  ونهائي. 
أخرى  أحياء  وجود  عن  كشف  الذي 
ما  نفس  من  تعاني  الوادي  مدينة  يف 
يعانيه سكان حي الصحن من تسرب 
ملياه الصرف الصحي، على غرار أحياء 
النزلة والقارة الغربية والنور، مؤكدا يف 
ذات اإلطار على ضرورة انشاء مخطط 
الصرف  بشبكة  خاص  توجيهي 
الوادي،  مدينة  كامل  يف  الصحي 
عمرانيا  توسعا  تشهد  وأنها  خاصة 

مضطردا سنويا. 

األغواط 
ارتفاع جنوني تشهده أسعار األضاحي 

عشية العيد 
ارتفاعا  االسبوع  مطلع  مع  األغواط  بأسواق  األضاحي  أسعار  عرفت 
محسوسا خاصة »أسعار النعجة » التي تعد أكثر من اكثر انواع املاشية إقتناءا 
الى حدود  والرباعية«  الثنية   « الوالية، حيث وصل سعر  من طرف سكان 
55ألف دينار، ولتسهيل  التجار والكبش حدود  38ألف دينار حسب بعض 
الى  إضافة  للبيع  النقاط  عديد  السلطات  حددت  األضاحي  شراء  عملية 
النقاط الفوضوية واإلسطبالت والزرائب التي مت نصبها على قارعة الطرقات 
التي تعرف حركة مرور كبيرة، وقد جلأ جتار ومربو املواشي لوسائل اإلجتماعي 

والهاتف للترويج لسلعهم من األضاحي والتواصل مع بعضهم البعض. 
وجندت املصالح الفالحية فرق من البياطرة ملراقبة املواشي عبر األسواق 
ونقاط البيع من األمراض خاصة بعد نفوق 140رأس ببلدية الناصر بن بن 

شهرة. 
نورين عبدالقادر

الوادي
 مقتل شخص بحاسي خليفة صعقا 

بالكهرباء
لبلدية  مزرعته  يف  كهربائية  لصعقة  تعرضه  بعد  مصرعه  شاب  لقي 
حاسي خليفة بوالية الوادي.وحسب مصادر محلية فإن الضحية الذي هو يف 
العشرينيات من عمره، كان بصدد اصالح عطب اصاب ألة السقي احملوري 
يف مزرعته الكائنة مبنطقة احلرايزة التابعة لبلدية حاسي خليفة، لكن وبسبب 
وجود متاس كهربائي، ادى الى إصابة الهالك بصعقة كهربائية أردته قتيال يف 
عني املكان،حيث لم يتمكن مرافقوه من جندته، هذا ومت نقل اجلثة ملصلحة 
حفظ اجلثث باستعجاالت 8ماي. يف انتظار عرضها على الطبيب الشرعي 
لكشف األسباب احلقيقة للوفاة.يذكر أن والية الوادي تشهد تزايد يف أعداد 
مصرعهم  أشخاص  لقي8  اجلارية  السنة  مطلع  فمنذ  بالتكهرب.  املتوفني 

بحوادث الصعق الكهربائي وذلك يف بلديات متفرقة. 
رشيد شويخ

أدرار
العطش يؤرق سكان القرية الفالحية 

»واينة«
يواجه سكان املنطقة الفالحية بقصر واينة بلدية تيمي غرب والية أدرار 

معاناة حقيقية بسبب نقص مياه الشرب. 
املادة احليوية  وقال سكان قصر إنهم يف وقت مضى كانوا يتزودون بهذه 
من بعض اآلبار اإلرتوازية املتواجدة يف استصالحاتهم ولكن اآلن تغير طعم 
املاء فيها بسبب شدة امللوحة ناهيك عن اختالطها مبياه الصرف الصحي األمر 
الذي أدخلهم يف أزمة عطش وهم يف حر الصيف إضافة إلزمة كورونا التي 
تتطلب الكثير من الوقاية وأضاف السكان إنه بالرغم من املراسالت إلى مديرية 
قائمة ضاربني  األزمة الزالت  أن  إال  البلدي  الشعبي  واملجلس  املائية  املوارد 
املستصلحات  هذه  يناشد سكان  الوضع  هذا  وأمام  طلباتهم.  احلائط  عرض 
والي أدرار العريي بهلول بضرورة التدخل بوضع مشروع استعجالي لتزويدهم 

باملياه الصاحلة للشرب.
عبداهلل مجبري

مطلب بالتحقيق في أشغال إنجاز قسم 
بمدرسة »تعرابات«

طالبت جمعية حسيبة بن بوعلى البتدائية تعرابات ببلدية رقان بضرورة 
احمللية  للسلطات  وجهتها  رسالة  حسب  والذي  بها  قسم  إجناز  ورشة  معاينة 
وحتصلت أخبار الوطن على نسخة منها فإن عملية صب اخلرسانة لتسطيحه 
متت يف الزوال وهو أمر مخالف للمعايير التقنية املعمول بها يف فصل الصيف 
42 درجة مئوية.  والتي حتذر من صب اخلرسانات يف درجة حرارة تتعدى 
بينما  أشهر  أربعة  هي  إجنازه  مدة  املشروع  هذا  فإن  اجلمعية  أحد  وحسب 
استغرقت األشغال فيه ملايقارب العام ويف األخير يضيف العضو لم حتترم فيه 

معايير السالمة التقنية. 
وناشدت اجلمعية املذكورة والي أدرار بضرورة إرسال فرع من الهيئة الوطنية 
للمراقبة التقنية للبناء اجلنوب الغربي. لفحص هذا التجاوز والتأكد من مدى 

سالمة املشروع وقدرته على املقاومة مستقبال إلنه يبق معلق بحياة تالميذ.
عبداهلل مجبري

يغرق حي »الحرية« بمدينة الوادي، ومنذ مطلع األسبوع الجاري، في مياه الصرف الصحي ؛ ما دفع بسكان الحي 
لتنظيم احتجاجات يومية من أجل جبر السلطات المحلية على التدخل عاجال، من أجل انتشالهم من المستنقع الذي باتوا 

يعيشون فيه، والذي سبب لهم أضرار صحية ونفسية بالغة. 

مياه الّصرف الّصحي دفعتهم لالحتجاج أكثر من مّرة 

كــارثة إيكـولوجيــة تهــّدد 
سكـــان مدينــة الـــوادي!
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كرزيكة أحمد

 جنازة مهيبة 
جثمان  تهقارتبتمنراست،  الثرىمبقبرة  ووري 
املرحوم محمود قمامة املدعو)خودن(،عضو املجلس 
متنراستوالذي  والية  أعيان  وأحد  الوطني  الشعبي 
ناهز  عمر  عن  متنراست،  مبستشفى  املنية  وافته 
التي  اجلنازة  عضال.وحضر  مرض  إثر  سنة   73
يتقدمهم  الدولة،  إطارات  مهيبة  أجواء  يف  جرت 
مستشاررئيس اجلمهورية عبد احلفيظ عالهم ورئيس 
شنني،   سليمان  السيد  الوطني  الشعبي  املجلس 
اجليش  أركان  رئيس  ممثل  إلى  باإلضافة  ووزراء 
الوطني الشعبي وكذا ضباط سامون يف اجليشوالدولة 
وعائلة  ووالئية  ووطنية  سياسية  وشخصيات 
املجتمع  فعاليات  جانب  إلى  املرحوم،  وأصدقاء 

املدني وأعيان والية متنراست

 تعاٍز ومواساة 
وبهذ املصاب اجللل تهاطلت التعازي على عائلة 
رئيس  بعث  القصرحيث  بحي  مسكنها  املرحوم يف 
اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون، برقية تعزية إلى 
عائلة الفقيد، أكدا فيهما أن  برحيله تكون اجلزائر 
بإخالص  الذين خدموها  أحد رجاالتها  فقدت  قد 

من مختلف مواقع املسؤوليات التي تقلدها.
كما كتب شنني سليمان رئيس املجلس الشعبي 
به  سَمْت  رجال  نفقد  التعزية   برقية  يف  الوطني،  
لُيعدَّ  احلافلة  مسيرته  مقامه  ورفعت  سيرته  مكارم 
خدموها  الذين  اجلزائر  رجاالت  صف  يف  بجدارة 
سامية  ومهام  مسؤوليات  مواقع  من  بإخالص 
بتواضع  طويلة  سنوات  مدى  على  تقلدها  عديدة، 

وكفاءة فاستحق واسع التقدير واالحترام. 
أما رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي السيد 
ببالغ  نودع  إذ  وإننا  معزيا   شنقريحةفكتب  السعيد 
األسى واحلسرة أخا وصديًقا قضى حياته يف خدمة 
نتضرع  وإذن  األول،   الرعيل  ضمن  واألمة  الوطن 
ُيكرم مثواه ويلحقه يف جنة  املولى عز وجل أن  إلى 
ُيلهم  وأن  والشهداء  املجاهدين  بإخوانه  الفردوس 
ويتغمده  والسلوان  الصبر  جميل  الكرمية  عائلته 
أضاف،  كما  مجيب   سميع  إنه  الواسعة  برحمته 
محمود  الفقيد  ميزت  التي  الوطنية  الروح  أن  على 
قمامة طيلة مشواره،  تبقى حاضرة دائما يف أذهاننا 
مبا تركه املرحوم من أثر بالغ يف نفس كل من حظي 
عن  ونيابة  باسمه  متقدما  معه،  والتعامل  بالعمل 
الفقيد  لعائلة  الشعبي  الوطني  اجليش  أفراد  كافة 

بـ»أصدق التعازي وأخلص املواساة.
والشخصيات  املسؤولني  من  العديد  وأشاد 
الوطنية على غرار السيد إيدابير أحمد أمني العقال 
الراحل   أن  مؤكدأ  املرحوم،  مبناقب  بتمنراست،  
خدم وطنه بإخالص وتفان  يف كل املسؤوليات التي 

توالها يف مساره املهني الطويل. 

 مسار ثوري حافل
املرحوم  إبن  احمد  قمامة  السيد  صرح  وقد 
الفقيد محمود قمامة،  قد  الوطن أن  جلريدة أخبار 
سنة  مواليد  الدولة،وهومن  يف  مناصب  عدة  تولى 
الثوري حافل  1946 بتمنراست بحيث كان مساره 
ففي سنة 1960 قررت قيادة جيش التحرير ارسال 

-سي  من:  كل  قيادة  حتت  مالي  طريق  عن  وفد 
اهلل  -عبد  بوتفليقة(  العزيز  )عبد  املالي  القادر  عبد 
مساعدية  شريف  ومحمد  درايا  -أحمد  بلهوشات 
واستقروا يف بداية األمر مبدينة قاوا )شمال مالي(، 
كيدال،  من  كل  يف  التدريب  مراكز  كونوا  أين 
أجلهوك وتسليت، كما مت تشكيل خلية يف متنراست 
حتت قيادة: _قمامة ايلو _هيباوي سيدي الوايف_
برادعي موالي أحمد. كانت مهمتها جتنيد الشباب 
وارسالهم إلى مراكز التدريب على احلدود مع مالي. 
أحمد  التحرير  قيادة جيش  كلفت   ،1961 يف سنة 
حيث  الهقار،  مناطق  إلى  متخفيا  بالدخول  درايا 
وصل إلى قرية اضاغ مولني ومت استدعاء قمامة ايلو 
أجل  من  جبلية  منطقة  اختيار  أجل  من  اميغي  أق 
قرية  اختيار  ومت  والتدريب،  للقيادة  مركزا  تكون  أن 
تهارت أين قاموا بحفر االبار وترحيل سكان القرية. 
بتجنيد  أخرى  مرة  ايلو  قمامة  كلف  ومنها 
الشباب ضمن صفوف جيش التحرير الوطني، ولم 
1500 جندي،  أكثر من  مت جتنيد  مير شهرين حتى 
قرية  الغذائية كان يف  واملواد  تخزين االسلحة  مركز 
نقل  االسلحة يف شاحنات  ومت جلب  اسليسكني، 
الفرنسية تقصف  القوات  مالي. كانت  املازوت من 
دون  لكن  تهارت  قرية  يف  القيادة  مركز  بالطائرات 
لقوات  منيعا  تهارت شكلت حصنا  فجبال  جدوى 
قمامة  محمود  جتنيد  بعد  الوطني.  التحرير  جيش 
بتاهارت   1961 سنة  التحرير  جيش  اعضاء  ضمن 
احمد  املجاهد  رفقة  تنقل  اخلامسة  الوالية  عن 
)متنراست(  تاهارت  من  رحلتهم  يف  كمترجم  درايا 
اقاديز  ومن  قزام  بعني  مرورا  )بالنيجر(  اقاديز  الى 
التحرير  الى قاوا )مبالي( مرورا مبراكز تدريب جيش 
شمال مالي يف كل من اجلهوك  كيدال  ان تديني 
الى  دخلوا  اين  عودتهم  طريق  يف  يتسليت  وانتهاءا 
من  قطيع  بني  متخفني  مختار  باجي  برج  مركز 
الى  تنقلوا  اين  شاحنة  خلف  يف  )كباش(  األغنام 
مركز تدريب جيش التحرير بسالي وادرارا اين قضو 
مدة اسبوع يف البساتني يف انتظار اصدار بطاقات لهم 
ليتمكنوا من االلتحاق مبركز تاهارت بتمنراست مرة 
اخرى.يف 05 جويلية 1962، دخل جيش التحرير 
الوطني إلى مدينة متنراست بأكثر من 5000 جندي 
ضمن  الوطني  العلم  رافعا  قمامة  محمود  يتقدمهم 
فوج الشرف  اين قام املجاهد قمامة ايلو برفع العلم 
الوطني رفقة أحمد درايا رحمهم اهلل. وحتول بعدها 
إلى متنراست، حيث بقي  تهارت  القيادة من  مركز 
قمامة محمود ضمن صفوف اجليش الوطني الشعبي 
من )1962 الى 1964(. من )1964 الى 1966(: 
اشتغل  ثم  بلعباس  يف  الوطني  االمن  سلك  دخول 
1971(: مسؤول  الى  العاصمة من )1967  باجلزائر 

األمن العسكري بالقطاع العسكري متنراست

 استمرار النضال
السيد  فقدأضاف  النضالي  للمسار  بالنسبة  أما 
املسار  هذا  أن  للفقيد  األخر  اإلبن  مسعود  قمامة 
حافل للمرحوم فأشتغل: من )1972 الى 1980(: 
عضو مكتب قسمة من )1980 الى 1988(: أمني 
1990(:عضو  الى   1988( من  متنراست  قسمة 
مكتب احملافظة مكلف بالتنظيم   التطوع واملنظمات 
املؤمتر  منذ  باحلزب:  القيادي  -3املسار  اجلماهرية 
اللجنة  يومنا هذا : عضو  الى   1988 للحزب  الرابع 

يومنا  الى   1990 منذ  انقطاع  دون  للحزب  املركزية 
املركزية للحزب وامني محافظة  اللجنة  هذا : عضو 
السياسي  املكتب  -4عضوية  انقطاع  دون  متنراست 
املكتب  : عضو   1998 الى   1996 -1من  للحزب: 
بن  بوعالم  العام  االمني  فترة  للحزب  السياسي 
املكتب  2004 : عضو  الى   2002 حموده -2من 
العام على بن فليس  السياسي للحزب فترة االمني 
السياسي  املكتب  عضو   : األن  الى   2015 -3من 
للحزب فترة األمناء العامني سعيداني عمار والدكتور 
املنتخبة: -1ترشح  ولد عباس. -5املجالس  جمال 
وفاز  الوطني  التحرير  جبهة  قائمة حزب  راس  على 
الدائرة  عن  التشريعية  لالنتخابات  األول  الدور  يف 
 .1991 سنة  امللغات  امقل  عني  ابلسه  االنتخابية 
الوطني عن حزب جبهة  الشعبي  -2عضو املجلس 
املجلس  -3عضو   )1997-2002( الوطني  التحرير 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  عن  الوطني  الشعبي 
)2007-2002( -4عضو املجلس الشعبي الوطني 
الوطني )2007-2012(  التحرير  عن حزب جبهة 
الوطني عن حزب جبهة  الشعبي  املجلس  -5عضو 
-6املسؤوليات   )2012-2017( الوطني  التحرير 
املجلس  رئيس  الوطني: -1نائب  الشعبي  باملجلس 
جلنة  -2رئيس   )2001-2002( الوطني  الشعبي 
سلكية  واال  السلكية  واالتصاالت  البريد  النقل 
-1مدير  الرئاسية:  )2013-2012( -7االنتخابات 
العزيز  )عبد  احلر  للمرشح  االنتخابية  احلملة 
احلملة  -2مدير   1999 متنراست  بوالية  بوتفليقة( 
بوتفليقة(  العزيز  )عبد  احلر  للمرشح  االنتخابية 
االنتخابية  احلملة  -3مدير   2009 متنراست  بوالية 
للمرشح احلر )عبد العزيز بوتفليقة( بوالية متنراست 
ابان  ودورها  اجلنوبية  اجلبهة  دور  -8احياء   2014
وواليات  مالي  شمال  ومراكزها  التحريرية  الثورة 
وتنظيم  -1احياء   : وادرار)1960-1962(  متنراست 
لدور   )2013 نوفمبر   21-22( األولى  الذكرى 
اجلبهة ابان الثورة التحريرية بقيادة عبد القادر املالي   
مساعدية   شريف  محمد  بوتفليقة   العزيز  )عبد 
االفريقية  وبعدها  درايا  وأحمد  بلهوشات  اهلل  عبد 
التحرير بشمال  والتذكير باهم مراكز تدريب جيش 

جمعية  ومبشاركة  وادرار  متنراست  وواليات  مالي 
جيش  تدريب  ومركز  بتمنراست  الشهيد  مشعل 
الثانية  الذكرى  وتنظيم  -2احياء  تاهارت.  التحرير 
وبعدهما  الشعبية  واملقاومة  اجلنوبية  اجلبهة  لدور 
بتمنراست  املجاهدين  وزارة  اشراف  االفريقي حتت 
الثالثة  الذكرى  وتنظيم  -3احياء   .2014 ديسمبر 
وبعدهما  الضعبية  واملقاومة  اجلنوبية  اجلبهة  لدور 
االفريقي وابراز اهم محطات املقاومة الشعبية مبنطقة 
تيديكلت حتت اشراف وزارة املجاهدين بعني صالح 
ديسمبر 2015.بعد حراك الغاز الصخري الذي دام 
وتنظيم  -4احياء  املنطقة  بتلك  اشهر  العشر  قرابة 
الشعبية  واملقاومة  اجلنوبية  للجبهة  الرابعة  الذكرى 
حتت اشراف وزارة املجاهدين وتسمية مركز تدريب 
قمامة  ايلو  املجاهد  باسم  بتاهارت  التحرير  جيش 
22 ديسمبر 2016. -9اهم نشاطات عضو املكتب 
للجنة  السياسي)2017-2015( : -انتخب عضوا 
املركزية اثناء املؤمتر العاشر للحزب نهاية ماي 2015. 
منسق  للحزب  السياسي  باملكتب  عضو  -عني 
-االشراف   .2015 أكتوبر  الكبير  اجلنوب  لواليات 
اجلنوب  محافظات  بني  تنسيقية  لقاءات  عدة  على 

الكبير -حتضير لقاء مبحافظة متنراست.

َتمنّراست َتفِقُد قامًة من َقاماِتها وواِحدا من أعَياِنها الَباِرزيَن

قماَمة محُمود. .الُمجاِهد الّرمُز وَصوُت 
الَجنوِب ُيوّدعَنا في َصمٍت

ُيعد واحًدا من أبرز أعيان التوارق، وقامة من قاماتها، هو المجاهد والنائب البرلماني عن حزب جبهة 
التحرير الوطني » قمامة محمود«،  يعتبر من أقدم ممثلي الجنوب بقبتي المجلس الشعبي ومجلس 

األمة.  رحل الرجل الرمز بعد صراع مرير مع المرض،  لتفقد - بذاك - والية تمنراست واحدا من أبرز 
المدافعين عن سكانها والمرافعين عن قضاياها.
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أراخو قد يغيب عن 
لقاء نابولي

سيتني  كيكي  تلقى 
لبرشلونة،  الفني  املدير 
املباراة  قبل  موجعة  ضربة 
يف  نابولي،  أمام  املرتقبة 
دوري  نهائي  ثمن  إياب 

أبطال أوروبا.
صحيفة  وذكرت 
أراخو  رونالد  أن  »ماركا«، 

يف  بالتواء  إلصابة  تعرض  برشلونة،  مدافع 
مباراة  يف  مشاركته  خالل  األمين،  الكاحل 
تصفيات  نهائي  يف  ساباديل،  أمام  الرديف 

الترقي لدوري الدرجة الثانية.
لقاء  يف  أراخو  مشاركة  أن  وأضافت 
ذلك  أن  إلى  مشيرة  شك،  محل  نابولي، 
وأن  خاصة  صعب،  موقف  يف  سيتني  يضع 
اجلاهز  الوحيد  املدافع  سيكون  بيكيه  جيرارد 
أن  إلى  الصحيفة  ولفتت  باملائة.   100 بنسبة 
صامويل أومتيتي لن يشارك يف مباراة نابولي، 
بعض  من  يتعافى  لينغليت  كليمنت  أما 
إلى بعض  باإلضافة  الفخذ،  االنزعاجات يف 
وبوسكيتس  فيدال  مثل  األخرى  الغيابات 
لتراكم البطاقات. يذكر أن برشلونة تعادل يف 
أقيمت على ملعب سان  التي  الذهاب  مباراة 
ملوقعة  الفريقان  بنتيجة )1-1(، ويستعد  باولو 

اإلياب يف الكامب نو، يف 8 أوت املقبل.

فيرتونخين يغادر 
توتنهام بعد 8 مواسم

مدافع  فيرتونخني،  يان  البلجيكي  أعلن 
النادي  صفوف  عن  رحيله  هوتسبير،  توتنهام 
من  احلالي  املوسم  نهاية  عقب  اإلجنليزي، 

البرمييرليغ.
املاضي،  الشهر  أعلن  قد  توتنهام  وكان 
املوسم  نهاية  حتى  فيرتونخني،  عقد  متديد 
نهاية  بعد  رسمًيا  الالعب  ليرحل  احلالي، 

عقده ويصبح العًبا حًرا.
الرسمي  حسابه  عبر  فيرتونخني،  وقال 
على موقع التواصل االجتماعي تويتر »وقتي يف 

النادي ينتهي، يوم حزين ألسباب عديدة«.
وأضاف »سأفتقد األصدقاء الذين تعرفت 
النادي  يجعلون  الذين  املوظفني  هنا،  عليهم 
املذهل،  اجلديد  امللعب  يف  اللعب  يسير، 
مواسم   8 مدار  وعلى  اجلماهير«.  وبالطبع 
قضاها املدافع البلجيكي يف توتنهام، شارك يف 
خاللها  متكن  املسابقات،  بجميع  مباراة   315
من تسجيل 14 هدًفا وقدم 7 متريرات حاسمة.

غوارديوال يشيد بإنجاز دي بروين ويودع سيلفا
غوارديوال،  بيب  اإلسباني  أعرب 
سعادته  عن  سيتي،  مانشستر  مدرب 
التغلب  يف  فريقه،  قدمه  الذي  باملستوى 
على نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، يف 
 2019-( ملوسم  البرمييرليغ  مباريات  ختام 

.)2020
بي  »بي  ملوقع  وفقا  غوارديوال،  وقال 
سي«: »قدمنا عماًل كبيًرا، فهناك الكثير 
مميز،  مستوى  قدموا  الذين  الالعبني  من 
وبشكل  مميزة،  بصورة  لعب  والكر  كايل 
»من  وأضاف:  موقف جيد«.  كنا يف  عام 
اجليد اإلنهاء هنا يف املركز الثاني، وسجلنا 

العديد من األهداف، وأن يربح إديرسون وكيفني دي بروين تلك اجلوائز، واآلن أمامنا 
وخاصة  بروين  دي  هديف  »أحببت  وتابع:  مدريد«.  ريال  ملباراة  للتحضير  أسبوعني 
الثاني، أحب ذلك من كيفني وكذلك صناعة األهداف، ولكننا بحاجة إلى أهدافه 
أيًضا، أخبرناه بضرورة اللعب كما يعرف، وأن ال يركز بشدة يف األمر، وسيأتي الرقم 
القياسي وحده، صنع هدًفا وكان من السهل أن يحطم الرقم بسهولة، ولكن بداًل من 

ذلك سيشارك الرقم مع )تييري( هنري«.
وتطرق غوارديوال للحديث عن مباراة ريال مدريد املقبلة، يف دوري أبطال أوروبا، 
وبعدها  راحة،  هناك  غًدا  اآلن،  أسبوعني  وأمامنا  مختلف،  وخصم  »مسابقة  قائال: 
سنبدأ التحضير للمباراة، وسنحاول تقدمي مباراة جيدة، سنصل يف أفضل ظروف ممكنة، 

هذا ما نحاول القيام به«.
رمبا  »حظي  قائال:  البرمييرليغ،  يف  سيلفا  لديفيد  األخيرة،  املباراة  على  علق  كما 
ليحظى  االحتاد  ملعب  إلى  سيعود  ولكنه  العصور،  مر  على  للتصفيق  وقوف  بأصغر 
بالتحية التي يستحقها«. وأمت مدرب مانشستر سيتي: »لدي شعور بأن اجلماهير ترغب 
يف حتيته على ما قدمه يف أرض امللعب، وإظهار االمتنان للسنوات الـ10 الرائعة التي 

قضاها هنا، الفريق يرغب يف شكره على كل ما قدمه«.

بوكيتينو يرفض تدريب »البلوغرانا«
كشف تقرير صحفي إجنليزي، عن رفض املدرب 
األرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني السابق 
سيتني.  لكيكي  خلًفا  برشلونة  تدريب  لتوتنهام، 
وقد يلجأ برشلونة إلقالة سيتني، يف حال عدم الفوز 
بدوري أبطال أوروبا، خاصًة بعد ضياع الليغا وكأس 

امللك أيضا.
وبحسب صحيفة »تاميز« البريطانية، فإن بوكيتينو 
نظًرا  البلوغرانا،  تدريب  لتولي  استعداد  على  ليس 
الغرمي  إسبانيول،  السابق  بفريقه  الوثيق  الرتباطه 

التقليدي للبارسا يف إقليم كتالونيا.
رحيله عن  منذ  أي منصب  بوكيتينو  يشغل  وال 
تدريب توتنهام، حيث فّضل االنتظار لنهاية املوسم، وتولي قيادة فريق من نقطة الصفر. 
خلالفة  املرشحني  أبرز  هرنانديز،  وتشايف  بالن  ولوران  كومان  رونالد  الثالثي،  ويعتبر 

سيتني، بحسب تقارير صحفية.
جدير بالذكر أن برشلونة يستعد ملواجهة نابولي، يف إياب ثمن نهائي دوري األبطال، 

على ملعب كامب نو، علًما بأن لقاء الذهاب انتهى )1-1(.

كافاني يملي شروطه على بنفيكا  
بنفيكا  بني  املفاوضات  تطور  تقرير صحفي عن  كشف 
البرتغالي، وإدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، 
الشهر  بنهاية  تعاقده  انتهاء  بعد  حًرا  العًبا  أصبح  الذي 
املاضي. وأشار التقرير الذي نشره موقع »كنال سيبورتور«، 
الالعب  ووكيل  لكافاني،  الشقيق  غير  األخ  أن  إلى 
وزار  أيام،  عدة  منذ  البرتغال  يف  يتواجد  األوروغوياني، 
الرياضي  املدير  منشآت بنفيكا، وعقد جلسة تفاوضية مع 
مباراة  أيًضا  حضر  كافاني  وكيل  أن  وأضاف  بينتو.  تياغو 
الداربي التي فاز فيها بنفيكا على سبورتينغ لشبونة بنتيجة 
1-2 مطلع األسبوع اجلاري. ولفت التقرير إلى أن املهاجم 
مواسم.   3 مدته  تعاقد  على  التوقيع  اشترط  األوروغوياني 
وذكرت التقارير أن املفاوضات ال تعد سهلة، حيث يتبقى 
كافاني،  إلدينسون  الضخم  الراتب  حول  التفاوض  أيًضا 

واحلوافز املالية التي سيحصل عليها الالعب.

رودغرز: »ليستر يفتقر لإلبداع«
قال بريندان رودغرز مدرب ليستر سيتي، إن فريقه افتقر 
اإلجنليزي،  الدوري  موسم  من  األخير  الثلث  يف  لإلبداع 
وسيحتاج لضم عناصر قوة اذا أراد دخول املربع الذهبي يف 
يونايتد،  مانشستر  من   2-0 ليستر  وخسر  املقبل.  املوسم 
لينهي املوسم يف املركز اخلامس وفقد فرصة التأهل لدوري 
احلذاء  جائزة  فاردي  جيمي  املهاجم  ونال  أوروبا.  أبطال 
لم  لكن  هدفا   23 تسجيل  بعد  للدوري  كهداف  الذهبي 

يتمكن أي العب آخر يف ليستر من حتقيق أرقام مزدوجة.
وقال رودغرز »قطعنا خطوات رائعة وكنا ندرك حاجتنا 
خوض  لكن   ،67 وسجلنا  هدفا   65 من  أكثر  لتسجيل 
اإلبداع  من  املزيد  يتطلب  املقدمة  فرق  أمام  حتديات 
والكفاءة«. وأضاف »تضررنا يف الفترة األخيرة من املوسم مع 
غياب ثالثة من رباعي الدفاع لكنني سعيد بالطريقة التي 
النهاية«.  اإلبداع يف  املزيد من  إضافة  نود  وكنا  بها  دافعنا 
يف  األوروبي  الدوري  يف  للمنافسة  يتطلع  أنه  رودغرز  وأكد 
للفريق،  القادمة  اخلطوة  هي  »هذه  وتابع  املقبل.  املوسم 
خاض الالعبون موسما جيدا وخبرات اللعب يف منتصف 

األسبوع ستجعلنا أكثر صالبة«.

العب مانشستر يونايتد دالوت 
على رادار برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يتطلع للتعاقد مع 
العب مانشستر يونايتد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية، 

لتدعيم صفوف الفريق استعداًدا للموسم اجلديد.
أبدى  برشلونة  فإن  أن«،  بي  أس  »أو  شبكة  وبحسب 
الظهير  دالوت،  ديوغو  البرتغالي  مع  بالتعاقد  اهتماًما 
البارسا حريص على  أن  يونايتد، موضحة  ملانشستر  األمين 
إلى  دالوت  وانضم  اليمنى.  اجلبهة  وتدعيم  معه  التعاقد 
من  قادًما   2017 صيف  خالل  احلمر  الشياطني  صفوف 
19 مليون  بلغت قيمتها حوالي  البرتغالي، يف صفقة  بورتو 
مدار  وعلى  سنوات.  خلمس  ميتد  بعقد  إسترليني،  جنيه 
موسمني، شارك دالوت يف 34 مباراة فقط مع اليونايتد يف 
جميع املسابقات، متكن من تسجيل هدف بينما ساهم يف 

صناعة 3 أهداف أخرى.

أسطورة ريال مدريد هييرو 
مرشح لتدريب فالمنغو

كشف تقرير صحفي إسباني، أن أسطورة ريال مدريد، 
البرازيلي،  لتدريب فالمنغو  املختصرة  القائمة  دخل ضمن 

خلًفا للبرتغالي خورخي جيسوس.
قليلة،  أيام  منذ  فالمنغو  عن  رحل  قد  وكان جيسوس 
لقب  والذي خسر  البرتغالي،  بنفيكا  فريق  تدريب  ليتولى 
الدوري لصالح بورتو. وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
فقد واصل فالمنغو رحلته عبر إسبانيا والبرتغال، ليقرر من 
سيخلف خورخي جيسوس يف مقعد املدير الفني. وضمت 
القائمة املختصرة لتدريب فالمنغو كاًل من فرناندو هييرو، 
السابق  املساعد  تورنت،  ودومينيك  مدريد،  ريال  أسطورة 

ساري يتوج بأول دوري في مسيرته

رونالدو يقود يوفنتوس لحسم لقب الكالتشيو
تّوج يوفنتوس بلقب الدوري اإليطالي التاسع على التولي، قبل نهاية المسابقة بجولتين، بالفوز على 
سامبدوريا 0-2،  )اول أمس، في األسبوع 36 من الكالتشيو. سجل كريستيانو رونالدو وفيديريكو 

بيرنارديسكي هدفي البيانكونيري في الدقائق 6+45 و67.  بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 83 
نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني إنتر ميالن 76، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في 

المركز الـ15.

القسم الرياضي

من جهته متكن ماوريسيو ساري، املدير الفني ليوفنتوس، من التتويج بأول لقب دوري يف مسيرته 
وحسم  سامبدوريا.  ضيفه  على  البيانكونيري  فاز  بعدما  وذلك   .1996 عام  منذ  املمتدة  التدريبية، 
إنتر  الفارق مع  النهاية بجولتني، بعدما متكن من توسيع  الدوري بشكل رسمي، قبل  يوفنتوس لقب 

ميالن، صاحب املركز الثاني، إلى 7 نقاط.
ولم ينجح ساري يف التتويج بلقب الدوري من قبل، سواء يف إجنلترا أو إيطاليا، رغم أنه نافس عليه 
بقوة كمدرب لنابولي، يف موسم )2017/2018(. وجنح ساري يف قيادة تشيلسي لرفع كأس الدوري 

األوروبي، يف املوسم املاضي، لكنه فشل يف حصد لقب البرمييرليغ.
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محمد هشام

االستثنائي،  االجتماع  هذا  ويأتي 
تطبيقا للمادة 35 الفقرة الثانية من القانون 
الداخلي للفاف، حيث سيتم إدراج نقطة 
النظر يف  واحدة يف جدول االعمال وهي 
 2019-2020 الرياضي  املوسم  مستقبل 
االحتادية  وكانت  الفاف.  بيان  يضيف 
األندية  ملختلف  استمارات  راسلت  قد 
مستقبل  حول  تستشيرهم  والرابطات 
تتضمن   2019-2020 الرياضي  املوسم 
إنهائها،  أو  البطولة  مواصلة  إما  خيارين، 
احد  اختيار  يتعني  الثانية  احلالة  ويف 
أبيض،  موسم  التالية  إعالن  املقترحات 
اعتماد الترتيب عند اجلولة األخيرة التي 
البطل  حتديد  مع  األقسام  كل  يف  لعبت 
حتديد  وأخيرا  والنازلني،  والصاعدين 

البطل والصاعدين ولكن بدون سقوط.
يف  أنه  لألعضاء  الفاف  وأوضحت 
فسيتم  األخير،  لالقتراح  اختيارهم  حال 
املنافسة  نظام  على  طفيف  تغيير  إدخال 
 2020-2021 موسم  أن  أي  الهرمي، 
النظام  إلى  العودة  قبل  انتقاليا،  سيكون 
 2021-2022 موسم  خالل  الهرمي 
يف  العامة  اجلمعية  خالل  إقراره  مت  مثلما 
يف  ناشطة  أندية  عدة  رفضت   .»2019
لكرة  والثانية  األولى  الرابطتني  بطولتي 
قدمتها  التي  الكتابية  االستشارة  القدم، 
اجلمعية  ألعضاء  اجلزائرية،  االحتادية 
الرياضي  املوسم  مصير  لتحديد  العامة 

جائحة  بسبب  املعلق   2019-2020
مسؤولو  عقده  اجتماع  عقب  كورونا، 

خمسة فرق اول أمس بالعاصمة.
وفاق  أندية  من  بكل  األمر  ويتعلق 
القبائل  وشبيبة  البرج  أهلي  سطيف، 
الرابطة األولى، وكذا دفاع تاجنانت  من 

واحتاد احلراش من الرابطة الثانية.
على  سطيف  لوفاق  بيان  وحسب 
ترفض  املعنية  األندية  فإن  »فايسبوك«، 
الرد على االستشارة الكتابية التي عرضها 
املكتب الفيدرالي بخصوص مصير املوسم 
احلالي وتغيير نظام املنافسة، وتعتبرها ال 
حدث. واقترح الوفاق تشكيل جلنة ثالثية 
والرياضة  الشباب  وزارة  عن  ممثلني  تضم 
ستعكف  احملترفة،  واألندية  والفيدرالية 
الفرق  مشاكل  إلنهاء  خطة  وضع  على 

ووضع االحتراف على سكته الصحيحة. 
مشروع  تقدمي  على  الفرق  ستعكف  كما 
باقي  على  عرضه  سيتم  عمل  ألرضية 
رؤساء الفرق، بعد عيد االضحى، ليقرروا 

مواصل العمل يف هذا اإلطار أو رفضه.
وكانت شبيبة الساورة أول فريق يعلن 
الكتابية،  االستشارة  على  الرد  رفضه 
تالعبا  تشكل  أنها  اعتبرت  حيث 
النتخابات  التحضير  وشعبوية  بهدف 
الفاف القادمة دون مراعاة الوضع الصحي 

العام يف البالد.
لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  وكان 
خالل  قرر  قد  القدم  لكرة  اجلزائرية 
عامة  جمعية  استدعاء  األخير  اجتماعه 
استثنائية للفصل يف مستقبل املنافسات، 
رفضت  والرياضة  الشباب  وزارة  أن  غير 

عدة أندية رفضت االستشارة الكتابية

المكتب الفيدرالي يجتمع يوم األربعاء 
للحسم في مصير البطولة

الناطق الرسمي باسم »الفاف« عبود:
»استقبلنا جل االستمارات«  

باي  صالح  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  باسم  الرسمي  الناطق  أعرب 
الفاف،  مؤخرا حول  ترددت  التي  الشائعات  بعض  من  استيائه  عبود، عن 
وقال عبود »ال أعلم ملاذا يحاول البعض التشويش على االحتاد اجلزائري، يف 
البطولة«،  وهو حسم مصير  واضح،  لنا هدفنا  بالنسبة  بالذات،  الوقت  هذا 
ألسباب  واألكاذيب  الشائعات  نشر  عن  هؤالء  يتوقف  أن  »أمتنى  وأضاف 
يدرك  أبًدا، ألنه  يتوقف  ولن  ماٍض يف سياسته،  اجلزائري  فاالحتاد  خفية، 
االحتاد،  انتقدت  األطراف  وواصل  »بعض  الصحيح«،  الطريق  يف  أنه 
عندما اختار اللجوء إلى اجلمعية العامة، رغم أن االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« بارك األمر، واعتبره خطوة إيجابية ودميقراطية، تهدف إلشراك جميع 
األندية،  أن  ادعت  األطراف  »بعض  وتابع  القرار«،  يف  الرياضيني  الفاعلني 
رفضت املشاركة يف االستشارة الكتابية للمكتب الفيدرالي، لكننا استقبلنا 
وختم  قليل«.  عدد  باستثناء  والثانية،  األولى  الرابطة  فرق  استمارات  جل 
جميع  يف  التدقيق  عملية  يف  سنشرع  االستشارات،  استقبال  بعد   « عبود 
االستمارات، بحضور محضر قضائي، قبل إصدار قرار نهائي هذا األربعاء«.

تجذيف وكانوي كاياك  
االتحادية الجزائرية ترغب في العودة 

إلى المنافسات في نوفمبر المقبل
ترغب االحتادية اجلزائرية للتجذيف والكانوي كاياك يف العودة شهر نوفمبر 
جائحة  بسبب  الفارط  مارس  منذ  املتوقفة  الرياضية،  النشاطات  إلى  املقبل 

كورونا، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة، عبد املجيد بوعود.
وزارة  من  بقرار  الرياضية  املرافق  جميع  وغلق  املنافسات  توقيف  وقبل 
الشباب والرياضة، كانت الفيدرالية قد نظمت بطولة واحدة للتجذيف داخل 
القاعة وسباقني الختيار عناصر النخبة عالوة على البطولة الوطنية الشتوية يف 

اختصاص الكاياك.
الوضع الصحي يف اجلزائر من هنا  الهيئة »يف حال حتسن  وصرح رئيس 
إلى غاية شهر سبتمبر، من املمكن جدا أن ننظم بطولتني وهما املرحلة الثانية 

للبطولة الوطنية للكاياك والبطولة الوطنية للتجذيف، شهر نوفمبر«.
ويأمل املسؤول يف انهاء املوسم الرياضي 2020-2019، مضيفا »نتمنى 
ان تتحسن األوضاع إلنهاء جميع البطوالت، حيث سيستفيد الرياضيون من 
شهرين حتضيرات وذلك خالل سبتمبر وأكتوبر، قبل العودة إلى املنافسات«. 
ويف حال حصول عكس ذلك، فستعلن الفيدرالية عن انتهاء املوسم، حسب 

ما أفاد به ذات املسؤول.

قطر تعلن عن رغبتها في استضافة دورة 
األلعاب األولمبية والبارالمبية  

أعلنت اللجنة األوملبية القطرية أمس االثنني أنها تقدمت رسميا بطلب 
امللِزم حول  املتواصل وغير  إلى احلوار  الدولية لالنضمام  اللجنة األوملبية  إلى 
املقبلة من دورة األلعاب األوملبية والباراملبية اعتبارا  النسخ  استضافة إحدى 

من نسخة العام 2032.
وقال الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة األوملبية 
األوملبية  األلعاب  استضافت  أن  األوسط  الشرق  ملنطقة  يسبق  »لم  القطرية 
من قبل، وترمز احللقات األوملبية إلى السالم والوحدة واألمل جلميع شعوب 
العالم مبا يف ذلك شعوب منطقتنا« مضيفا أن »إعالن اليوم يعتبر اخلطوة األولى 
يف حوار بناء مع اللجنة الدائمة املعنية باستضافة الدورات املقبلة التابعة للجنة 
األوملبية الدولية، لطرح رؤيتنا حول الكيفية التي ميكن من خاللها لأللعاب 

األوملبية أن تدعم األهداف التنموية طويلة املدى يف دولة قطر«.
وشهدت دولة قطر على مدار العقد املاضي نقلة حضارية كبيرة يف ظل 
احلديثة،  الرياضية  املرافق  من  العديد  ببناء  فقامت   ،2030 الوطنية  رؤيتها 
إطار استعداداتها الستضافة بطولة  إلى شبكة مواصالت عصرية يف  إضافة 
كأس العالم لكرة القدم 2022، لذلك سيساهم احلصول على حق استضافة 
وتيرة  تسريع  يف  والباراملبية  األوملبية  األلعاب  دورة  من  املقبلة  النسخ  إحدى 
واالقتصادية  منها  البشرية  النواحي  كافة  يف  البالد  تشهده  الذي  التطور 

واالجتماعية والبيئية.
ويف إطار أجندتها األوملبية للعام 2020، تبنت اللجنة األوملبية الدولية 
توجها جديدا بشأن استضافة الدورات املقبلة من األلعاب األوملبية، وذلك 
من خالل تأسيس جلنة دائمة الستضافة الدورات املقبلة، ويقوم هذا التوجه 
على التعاون واملرونة واالستدامة ويؤكد على أن ترتبط الدورات املقبلة بصورة 
وثيقة باخلطط التنموية طويلة املدى للمدن واملناطق املضيفة، وعلى أن تترك 
إرثا دائما لتلك املدن، وقد شجعت هذه اآلليات اللجنة األوملبية القطرية على 

اإلعالن عن رغبتها يف استضافة إحدى الدورات األوملبية املقبلة.

يعقد المكتب الفيدرالي لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، اجتماعا غدا االربعاء القادم بداية من الساعة الحادية عشر صباحا 
بمقره الكائن بدالي ابراهيم بالعاصمة، لتحديد مصير الموسم الرياضي 2020-2019 المتوقف منذ شهر مارس الفارط 

بسبب جائحة كورونا حسب بيان أصدرته امس االثنين الهيأة الفيدرالية.

والرياضة،  الشباب  وزير  أعلن 
األوملبي،  البطل  أن  خالدي،  سيدعلي 
وسط  اجلزائر،  إلى  عاد  مخلويف  توفيق 
مطار  مخلويف  ووصل  حافل.  استقبال 
هواري بومدين الدولي، بعد رحلة انطلقت 
من جوهانسبرغ يف جنوب إفريقيا، مرورا 
بالعاصمة الفرنسية باريس.ونشر خالدي 
صورة البطل اجلزائري، عبر صفحته على 
سهرة  »وصل  قائال  وعلق  »فيسبوك«، 
اليوم )األحد( مطار هواري بومدين البطل 
جنوب  من  قادما  مخلويف  توفيق  االوملبي 

الجالء  متواصلة  الدولة  جهود  إفريقيا. 
بقية الرياضيني العالقني يف مناطق اخرى 
مخلويف،  وكان  اهلل.«  بحول  العالم  من 
عالقا منذ أربعة شهور يف جنوب إفريقيا، 
بسبب توقف حركة الطيران جراء جائحة 
كورونا.ومن جانبه، عبر البطل األوملبي، 
العليا  للسلطات  وامتنانه  شكره  عن 
إفريقيا  جنوب  من  اجالئه  بعد  للبالد 
إلجالئي  بالدي  سلطات  »أشكر  قائال 
إن  اجلزائر.  نحو  إفريقيا  جنوب  من 
املواطنني  لكل  الفرحة  نفس  اهلل  شاء 

سوق  والية  إبن  اآلخرين«  والرياضيني 
الفني  املدير  استقباله  يف  وجد  أهراس 
عبد  القوى،  ألعاب  الحتادية  الوطني 
إطار  عمراوي  جمال  وكذا  سعدو  الكرمي 
بالذكر،  والرياضة. جدير  الشباب  بوزارة 
الذهبية  بامليدالية  توج  مخلويف  توفيق  أن 
لسباق 1500 متر يف ألعاب لندن األوملبية 
فضيتي  على  يحصل  أن  قبل   ،2012
سباقي 800 و1500 متر، يف أوملبياد ريو 

دي جانيرو بالبرازيل 2016.
م.هشام

البطل األولمبي، توفيق مخلوفي:

»أشكر سلطات بالدي إلجالئي من جنوب إفريقيا«

انضم املدافعان احملوريان، زهير بن 
إلى فريق شباب  يوب ورضوان شوتي 
بلوزداد بعقد مدته أربعة أعوام، قادمني 
من شبيبة الساورة واحتاد بلعباس على 
التوالي، حسب ما كشف عنه متصدر 
على  احملترفة  األولى  الرابطة  بطولة 

صفحته الرسمية على »فايسبوك«.
الـ  الثنائي، صاحب  ويلتحق هذا 
18 عاما، بوسط امليدان الشاب حسام 
املستقدم  سنة(   20( مريزق  الدين 
هو  وقع  الذي  اجلزائر،  مولودية  من 
سنوات  أربع  ميتد  عقد  على  اآلخر 

إدارة  واستغلت  الرديف.  الفريق  مع 
املنافسة بسبب  توقف  الشباب مرحلة 
تفشي جائحة كورونا، لتعزيز تعدادها 

باستقدام عناصر شابة.
النادي  مدد  ذلك،  مع  باملوازاة 
العاصمي عقود ثالثة العبني أساسيني 
كداد  باملدافعني شعيب  األمر  ويتعلق 
)26 سنة( وزين العابدين بوخلوة )30 
بالل  الدفاعي  امليدان  ووسط  سنة( 

تريكات )29 سنة(.
ساملي  حسني  للثنائي  سبق  كما 
)وسط دفاعي( وريان حايس )مدافع( 

إضافيني،  عامني  عقديهما  مددا  أن 
ويبدو أن إدارة النادي البلوزدادي تتبع 
احلفاظ  خالل  من  االستقرار  سياسة 
على كوادر التشكيلة مع انتداب بعض 

العناصر الشابة.
وقبل توقيف البطولة، كان شباب 
نقطة،   40 بـ  الترتيب  يتصدر  بلوزداد 
مولودية  عن  نقاط  بثالث  متقدما 
اجلزائر ووفاق سطيف )37 نقطة لكل 
بلوزداد  شباب  أن  ومعلوم  فريق(. 
مباراة  من  منقوصان  اجلزائر  ومولودية 

واحدة.

شباب بلوزداد

بن يوب وشوتي يوقعان عقد لمدة أربعة سنوات
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بقلم / أ . خلضر . بن يوسف

كيف تبادرت إليك فكرة الكتابة 
والتأليف، وهل اعترضتك يف 

بداياتك بعض املعوقات والصعوبات؟
بأيام شعرت نفسي وكأني  أبي  وفاة  بعد 
ما  كّل  أخرج  كي  الكتابة  فأردت  أختنق،  
هي  الكتابة  أن  جيدا  أعلم  ألني  بداخلي 
الّدواء الوحيد للقلب،  كانت هناك صعوبات 
نفسية ألني كنت أتألم أكثر عند تذّكري لكّل 
فكنت  أبي،   مع  عشتها  التي  املواقف  تلك 

أحيانا أتوّقف عن الكتابة.

متى فكرت يف التأليف واإلنتاج؟
فكرت يف التأليف واالنتاج يف تلك األيام 

األولى.

لتكن بداية حديثنا عن روايتك 
الصادرة )بعد ثالثة أيام(، كيف 

تقدمي للقراء روايتك األولى، ويف أي 
األجواء كتبتها؟

 هي قّصة واقعية كتبتها بكّل احساس،  
أبي  عاشها  التي  املراحل  كّل  فيها  وسردت 
منذ البدايـــة » قبل املرض وبعده«،  وصفت 
أنا أيضا،  والعجز الذي  الّشعور الذي عشته 
أحداث  إلى  تطّرقت  كما  األسوأ،   هو  كان 
من  الواقع،   من  أخرى  وقصص  عديدة 
قاسية جّدا  أّني كتبتها يف ظروف  دون شك 
ومرعبة،  وبصراحة كدت أفقد عقلي ألّن كل 

شيء حدث بسرعة.

 ملاذا هذا العنوان الذي يلفت 
انتباه القارئ، ويبعث على البحث 

واالستكشاف ويشّجع على القراءة 
نوعا ما؟

ألنها أكثر أيام عصيبة ومرهقة عشتها يف 
قلبي،   يف  عميقا  أثرا  تركت  فقد  حياتي،  
وبسببها تغّيرت حياتي لألسوأ، وال ميكن أن 

تنسى إطالقا.

وماهي القضية املركزية التي تؤرقك 
وتريدين معاجلتها من خالل 

نصوصك؟ 
الهدف من هذه الرواية - واقعية وحقيقية 
-،  هو أن يقرأ الناس عن أبي وأن أعرفهم عنه 
ومبا أن هناك موت فعليهم االحسان إلى آبائهم 
روايتي  املفيد  باملختصر  أكثر،  إليهم  والتقّرب 

تعالج قضية البّر بالوالدين .

هل هناك حدث معني حفزك لكتابة 
هذه الرواية،  وما الشواغل التي 

اشتغلت عليها يف هذا النص املغري؟
الرواية  لكتابة هذه  الذي حفزني  احلدث 
لم  ...ولو  عليه  اهلل  رحمة  والدي  وفاة  هو 

أعش هذه األحداث ملا كتبت حرفا.

شخوص الرواية،  الزمان،  املكان،  
أقاليم متعددة يف الرواية،  كيف 

وظفت كل هذا،  وهل تقّيدت 
مبنهجية معينة يف الرواية؟ 

وراء  مرحلة  متسلسال  شيء  كل  كان 
مرحلة،  ويف كّل مرحلة توجد أماكن خاصة 
بها،  أّما من ناحية املنهجية لم أتقّيد مبنهجية 
معينة،  ولكن تركت إحساسي ليكتب كّل 

ما هو بداخلي.

يف رأيك إلى أيِّ حّد ينحاز الكاتب 
إلى الواقع، وما اللحظة التي 

يشعر فيها أنه على وشك االنفجار 
الداخلي،  والتمّرد على هذا الواقع،  

بإطالق العنان خلياله الروائي 
و- بالتالي- إعادة إنتاج العاَلم من 

جديد؟ 
فإنه  اخليال  عن  كتب  ولو  حتى  البعض 
سيستعني بالواقع ألنه ضروري،  ليستمّد منه 

األفكار، والّلحظة التي ينفجر فيها هي تلك 
شكل  يف  بصمت  يصرخ  جتعله  التي  املؤملة 

كتابة.

ملاذا يلجأ بعض األدباء إلى الكتابة 
حتى يتخلصوا من آالمهم،  أو 

ليبوحو بأحزانهم،  ُترى ملاذا تكتب 
ماسيليا؟ 

أنا شخصيا أكتب ألني أعتبر الكتابة هي 
بالّراحة،  أي  املكان الوحيد الذي أشعر فيه 
أّنها حرية شخصية أتخلص فيها من كّل ما 

يؤملني ولو قليال.

اخترت كتابة الرواية،  هل ميكن أن 
نرى التحول يف مسارك للشعر؟ 

ال أظن،  فأنا ال أميل للشعر كثيرا،  وأجد 
صعوبة فيه.

ماهي آفاقك املستقبلية وطموحاتك 
على الصعيدين  الكتابة 

والشخصية؟ 
طموحي األّول يف أن أكون كاتبة ناجحة 
وملا ال، وأن أطور شخصيتي لألفضل واألرقى،  
الذي  الشخص  أصبح  أن  أمتنى  آخر  ومبعنى 

كان يريد أبي رؤيته يوما ما .

اآلن، وبعد أن كتبت الرواية،  أال 
تفكرين باالنفتاح على أجناس 

أدبية أخرى،  وطرق أبواب تعبير 
مغايرة؟ 

هناك  كانت  إن  خاّصة  ال،   وملا  طبعا 
فرصة أخرى.

كلمة أخيرة للقارئ والجريدة 
اللطيفة  االلتفاتة  هذه  على  لكم  شكرا 
يقرأ  أن  القارئ  من  ..أمتنى  كثيرا  أسعدتني 
كتابي بإحساس وأن يترّحم على أبي كثيرا.

 السنة 01 - العدد 247 -الثالثاء 07 ذو احلجة 1441  هـ  - 28  جويلية  2020م

الكاتبة صفية ماسيليا:

»ثالثة أيام«.. رواية تنطق بمعاناة أبي!
 الكاتبة الصاعدة  صفية ماسيليا  ابنة الثالثة والعشرين 
ربيعا،  تخصص محاسبة وجباية،  قلم ذهبي مثير لالهتمام 
بكتاباتها الحسّية العميقة حول عالم بّر الوالدين،  تشّق 

طريقها نحو النجاح والتمّيز،  قلمها ينبض بالحياة اإلنسانية 
عبر تصويرها لمعاناة الوالدين في الحياة وتقّلباتها، رغم 
تظاهر المجتمع بارتداء ثوب الحضارة والتطور،  والذي 
ال يتجاوز حدود قشوره … بروايتها تحت عنوان »ثالثة 

أّيام«. 
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الطابع  ذات  بالجمعيات  يتعلق   2012 جانفي   12 في  المؤرخ   06/  12 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 
االجتماعي ال سيما المادة رقم 18 منه 

لقد تم هذا اليوم 27 / 07 / 2020 تأسيس جمعية ذات صبغة محلية 
المسماة  جمعية النور لحي 100/1500 مسكن سيدي عيسى 

المودع زاهوي لخضر 
المولود بتاريخ 25 / 01 /1966

شاللة العذاورة
المقر االجتماعي حي 100/1500 مسكن سيدي عيسى

الوظيفة في الجمعية  رئيس الجمعية

إشـــــهــــــــــار
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الحجر الصحي فترة ثمينة لإلنجاز

عندما يستثمر الشباب في الوقت
فترة العزل أو الحجر الصحي التي يعيشها الجزائريون اليوم بسبب جائحة كورونا لم يحدث لها مثيل خاصة بالنسبة للشباب ،يرها 
الكثيرون مصدرًا لتعطل الحياة والملل والفراغ ،وال تقتصر هذه األحاسيس وما خلفها من سلوكيات على مكان دون آخر، وعلى الرغم 
من صعوبتها؛ وجد البعض فيها نافذة أمل تساعده على إتمام بعض األمور التي جلبت لهم شعور الرضا الذاتي  والتغير و االستثمار 

في الوقت من هذا المنطلق، التقت »أخبار الوطن « بعض الشباب والفتيات؛ لُيخبرونا عن تجاربهم اإليجابية في فترة العزل.

ومديرة  محتوى  صانعة  حمدان،  سارة 
حّولت  العام،  هذا  بداية  »منذ  تقول:  أعمال، 
التنقل  أستطيع  كي  إلكترونيًا؛  ليصبح  عملي 
املنزل  يف  البقاء  على  معتادة  فأصبحت  بحرية، 
الروابط  سوى  علّي  يتغير  لم  ُبعد،  عن  والعمل 
واألصدقاء  األهل  مع  خروج  من  االجتماعية 
ساعدني  ما  بها؛  الفيديو  مكاملات  استبدال  ومّت 
يف  الوجود  بتعزيز  يهتم  مجاني  كتاب  إمتام  على 
إلكتروني  بتحدٍّ  وقمت  االجتماعية،  الشبكات 

واآلن أعمل على حتدٍّ آخر«.
تقول »لينا «، صانعة محتوى ومدربة رياضية: 
صراع:  يف  نفسي  وجدت  العزل،  فترة  »خالل 
هل هذا الوقت هو وقت العمل واإلجناز أو الراحة 
واالسترخاء؟ وقررت استغالله لتحقيق الهدفني، 
مبمارسات  القيام  يشمل  واإلجناز  العمل  فجدول 
قهوة  كوب  شرب  مثل  باالمتنان  الشعور  لتعزيز 
بالتسجيل يف  وقمت  فطور مشبع،  تناول  لذيذ، 
دورتني إلكترونيتني إحداهما رياضية واألخرى يف 
البشرية، بوصفي صانعة محتوى  التنمية  مجال 
أقوم مبشاركة اآلخرين روتيني اليومي وطرح أفكار 
قابلة للتطبيق، أما جدول الراحة فيشمل: النوم 
العميق، ممارسة اليوغا، القراءة ٢٠ دقيقة، وكتابة 
صفحات الصباح، إضافة إلى إجناز املهام املعلقة 
مثل االنتهاء من كتابي عن التغذية الرياضية«، 
خلق  على  تساعد  املمارسات  هذه  أن  مؤكدة 
السلبية،  املشاعر  من  والتخفيف  للنفس  القبول 
كما أنها استثمار للقلب والنفس واللذين يعتبران 

مركزًا للحب والوعي.
من  متكن  الثانوية،  املرحلة  طالب  أحمد، 
قراءة أحد عشر كتابًا خالل شهر واحد، ويطمح 
للمزيد؛ حيث يرى أّن القراءة تساعد يف عمليات 
الذكاء  وتنمية  الدراسي  والتحصيل  الفهم 

والقدرات العقلية.

 الرأي االجتماعي
 يرى املستشار األسري واالجتماعي، خالد  
ياسني، أن املجتمع -بال شك- مير يف هذه الفترة 
فرصة  أّنها  إال  الوباء،  نتيجة  خاصة  بظروف 
ومراجعة  واالسترخاء  للراحة  وثمينة  حقيقية 
األمور  بعض  وإمتام  الذات،  وإثبات  احلسابات 
فهذا  الدائم؛  االنشغال  بحجة  تسويفها  مّت  التي 
من  الفرد  نفسية  على  إيجابًا  سينعكس  األمر 
خالل إحساسه بأّن الوقت لم َيِضْع سًدى؛ فال 
مانع يعوق اإلبداع، وهناك أبعاد على املجتمع؛ 
ومشجع  حافز  مبنزلة  الفرد  هذا  سيكون  حيث 
لآلخرين على استثمار جزء من أيامهم يف العزل.

 إنجازات تاريخية في الحجر

املبدعني  من  العديد  هناك  التاريخ،   عبر 
أجنزوا أحد أعمالهم اخلالدة يف أثناء فترات احلجر 

الصحي وانتشار األوبئة:
 1892 الكوليرا بني عامي  أثناء تفشي  - يف 
و1899م، استطاع الكاتب الروسي الشهير »أنطون 
تشيخوف« من كتابة أشهر قصصه القصيرة، مبا 

يف ذلك الغرفة رقم 6 والراهب األسود.

سنتي  بني  لندن،  اجتاح  الذي  الطاعون   -
1665 و1666م، مّكن الكاتب اإلجنليزي »جون 
»الفردوس  امللحمي  عمله  كتابة  من  ميلتون« 

املفقود«.
بعض  إمتام  من  بوشكني، متكن  ألكسندر   -
التراجيدية »يوجني  أعماله الكالسيكية ورائعته 
فترة  ويف  الكوليرا  وباء  تفشي  أثناء  أونيجني« يف 

منزل  انعزل يف  االجتماعي، حيث  التباعد  من 
عائلته مبوسكو.

- أخيرًا، من الطريف الذكر بأن التفاحة التي 
سقطت  نيوتن،  إسحاق  حياة  خارطة  رسمت 
توقف  وقت  االسترخاء، ويف  فترة  أثناء  عليه يف 

الدروس يف جامعة كامبردج نتيجًة للطاعون!
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هائلة  قدرة  العربية  األنظمة  متتلك 
الرأي  وصناعة  احلشود  اختراق  على 
األنظمة  مع  ويتناسق  يتناغم  الذي  العام 
العربي  الوطن  يف   ، االستبدادية  العربية 
احلركات  تخترق  خليجه  إلى  محيطه  من 
بآليات  العام  الرأي  ويصنع  االحتجاجية 
االستبدادية  القوى  مسبقا  فيه  تتحكم 
فالفضاء السياسي يسيطر عليه كليا النظام 
املمثل يف شخص امللك يف األنظمة العربية 
املسماة  العربية  األنظمة  يف  أما  امللكية، 
عليه  فتسيطر  اجلمهورية  باألنظمة  مجازا 
حيث  والسياسية  العسكرية  األوليغارشية 
تتقاسم األدوار  ،هؤالء هم الذين يسيطرون 
 ، والسياسة  والقضاء  والقانون  الثروة  على 
األنظمة االستبدادية العربية ليس العسكر 
فقط هو الذي يحميها وإمنا لها أيضا جيوش 
من اإلتباع  واملخبرين والشياتني واملتملقني 
من املثقفني واإلعالميني واألئمة والفقهاء 
يفوق عشرات املرات عدد اجليوش ، ليس 
هدف هؤالء التبع  املتملقون للنظام ومخبريه 
والوطن  العامة  املصلحة  خدمة  وعساكره 
وإمنا هم يف خدمة فئة قليلة استولت على 
احلكم بغير وجه حق دون إرادة الشعب  ، 
أما ما يسمى باألحزاب السياسية املعارضة 
ومنظمات املجتمع املدني فما هي إال مجرد 
 ، نفسها  إال  متثل  ال  معنى   بال  أسماء 
فليس لها قاعدة شعبية وال برامج عمل ، 
كلها تتسابق من اجل املناصب واملغامن وقد 
رأينا الكثير من الذين كانوا يعارضون النظام 
النظام  منحهم   أن  فبمجرد  واالستبداد 
أعقابهم.. على  انقلبوا  املسؤولية  مناصب 
،وعلى  الكبار  املفسدين  من  وأصبحوا 
سبيل املثال ال احلصر، عمار غول ، وغيره 
رؤوسنا  يصدعون  كانوا  الذين  أولئك  من 

بثرثرتهم الفارغة ...
من  مزيفة  السياسية هي  أصال  اللعبة 
الرأي  لطرح  الفرصة  فإعطاء   ، أساسها 
املضادة  والقوى  واملعارضة  األخر  والرأي 
غير قائمة وغير مسموح لها بالظهور ، أننا 
نرى ونسمع يف األنظمة العربية ذات النظام 
تعددية  رئاسية  انتخابات  عن  اجلمهوري 
للرئيس  ويطبل  يهلل  الكل  دميقراطية، 
عملية  إجراء  قبل  مسبقا  املعلوم  القادم 
فما  البرملانية  االنتخابات  أما   ، االنتخاب 
األنظمة  مهازل  لكثرة  مضافة  مهازل  إال 
املعارضني  احد  تعبير  وحسب  العربية 
العرب عن البرملانات العربية ما هي يف رأيه 

إال بيوت الراحة يقضي فيها النظام حاجته 
البيولوجية ،

عن  السلطة  تصنعه  العام     فالرأي 
تعد  والكثيرة ولم  املتعددة  وسائلها  طريق 
و  العنف  اليوم  تستعمل  أساليب  السلطة 
القوة بأشكالها املختلفة لتحقيق النصر على 
 5 أحداث  يف  استعملتها  كما  معارضيها  
اكتوبر 1988 أو يف حالة العشرية الدموية يف 
نهاية القرن العشرين ، فاستخدام السالح 
لم  احلراكيني  على  للتغلب  كطريقة  وحده 
فهم  على  القدرة  لها  فالسلطة  مجديا  يعد 
رغبتها  حسب  وإدارتها  احملتجني  دروس 
ومصاحلها . ولإلحاطة بأبعاد صناعة الرأي  
احلالة  على  املرور  من  مناص  ال   ، العام 
فيه  يسيطر  منوذجا  باعتبارها   ، اجلزائرية 
النظام ورأسمالية رجال األعمال يف مرحلة 
من أخطر مراحل حتالفهما على وسائل إعالم 
هيئات  وعلى  ومسموعة،  ومرئية  مقروءة 
ومؤسسات وأجهزة ومراكز بحوث جامعية 
ما  باجتاه  ويحركانها  وغيرها،  ودراسات 
يغّيب الفهم والوعي ويشتته ويشوهه ويرسم 
مبا  املجتمعي،  للواقع  حقيقية  غير  خارطة 
أهداف  من  عليه  يتوافقان  ما  لهما  يحقق 
األولى  بالدرجة  وأولويات تضمن  ومصالح 
استمرار مصاحلهما وسيطرتهما على حاضر 
جعلت  فقد  ومستقبلها.  وثرواتها  البالد 
الضحية يعيد إنتاج قيم االستبداد والظلم 
فعملية   ، يدري  ال  أو  يدري  حيث  من 
السلطة  تنتجه  ما  وراء  األعمى  االنصياع 
إطار  يف  تندرج  عام  رأي  من  تصنعه  وما 
من  وجتهيله  اجلمعي  العقل  غسل  عملية 
كرامتهم   على  والدوس  املواطنني  احتقار 
ثقافتهم  مصادر  عن  وإبعادهم  وإنسانيتهم 
للحرية  واحملبة  للظلم  الرافضة  األصلية 
االجتماعية  والعدالة  االنسانية  والكرامة 
الواقع  لألمر  الرضوخ  على  وإرغامهم   ،
يف  وترهيبهم   وتخويفهم   ، له  واإلذعان 
حالة رفض ذلك وأن الثمن يكون غاليا ملا  
قد يحدث من فوضى واغتياالت واألمثلة 
أمامهم  سوريا واليمن وليبيا وأثار العشرية 
والوسائل  األساليب  هذه  مثل   ، الدموية 
الترهيبية عن طريق استعمال القوة الناعمة 
اإلنسان  إلنسانية  إلغاء  احلقيقة  يف  هي 
وإذالله وجعله كيانا سلبيا ناقما على نفسه 
القدرة  لها  فالسلطة   .. اإلرادة  ومسلوب 
على  والدهاء  واملكر  الكبيرة  واإلمكانات 
وجعل  ومجتمعه  ذاته  من  اإلنسان  سلخ 

يف  يثق  ال  اإلرادة  املسلوب  اإلنسان  هذا 
أحد ويرى إن كل الناس خطيرين ومخبرين 
الفرد  يصبح  احلالة  هذه  ويف   ، وشياتني 
عاجزا نكوصيا ومعتادا على كره نفسه وكره 
املجتمع ، وهكذا يشعر الفرد باالغتراب يف 
الشعب  ويلعن  نفسه  يلعن  وطنه .ويصبح 
ولكنه يجهل أن الفساد املنتشر يف املجتمع 
اآلفات  وانتشار  القوانني  احترام  عدم  من 
لسياسة  انعكاس  إال  هو  ما  االجتماعية 
النظام ـ،  فحسب عبد الرحمن الكواكبي 
أن الفساد السياسي هو رأس الفساد كله ، 
ولن يترك النظام الديكتاتوري االوليغارشي 
فيه  وينشر  إال  املجاالت  من  مجال  أي 
ممنهج  فالفساد   ، والنميمة  والرشوة  الفساد 
وله أنصاره واملدافعون عنه واملشجعون له   

الفيلسوف  إلستحضار  هنا   ..وأعود 
األملاني هيجل ، ومصطلحه مكر التاريخ ، 
منذ  وخاصة  اآلن  بها  منر  التي  فاألحداث 
قل  شئت  وان   2019 فيفري   22 حراك 
1988 وما تالها من عشرية  اكتوبر   5 منذ 
الشعب  مال  نهب  من  بعدها  وما  دموية 
على  جثم  الذي  البوتفليقي  النظام  وفساد 
صدورنا 20 سنة كاملة ، ليست كما تبدو 
يف الظاهر فهناك يف األعماق تغييرات خفية 
حاصلة على خالف ما يبدو لنا نحن العامة 
أال  علينا  لذا  ـ  نراه  ال  الفالسفة  يراه  ما  ـ 
ننخدع بالظواهر حسب هيجل ، فهناك يف 
األعماق البعيدة أمر يبشر باخلير وال ميكن 
االنتقال  إلى األحسن  إال بعد املرور على 
األملاني  الفيلسوف  يخبرنا  السيئ..هكذا 

العظيم هيجل  ..
ما متر به بالدنا اآلن من فساد سياسي 
وسوء  واجتماعي   واقتصادي  وإداري 
خير  عدمه  بغرفتيه  وبرملان  الثروة  توزيع 
احلراكيني  بعض  مالحقة  ومن  وجوده 
من  اجلزائر  ومنع  واملثقفني  واإلعالميني 
الشمس  لها حتت  مكان  وإيجاد  االنطالقة 
إال كذلك ،  يكون  ولن  التاريخ منطقي   ،
والظلم  الفساد  ذلك  كل  إلى  بحاجة  وهو 
واالستبداد وتوغل السلطة لكي ينطلق نحو 
األحسن ، لكي الناس حقيقة ما يعيشونه 
ويعيدون النظر فيما يرونه وكأنه قدر محتوم 
وما يقدسونه من أفكار بالية  توارثوها جيال 
خرافات  إيديولوجيات  ومن  جيل  عن 
حسب  يتحقق  شيء  فال   ، وخزعبالت 
فاحلرية  الصراعات  خالل  من  إال  هيجل 
األنظمة  عن  رغما  تؤخذ  وإمنا  تعطى  ال 

اإلرادة  املسلوبة  والشعوب  الديكتاتورية  
الدولة  وال  الدميقراطية  تصنع  ال  واجلاهلة 
من  شعوبها  تخرج  لم  فأوروبا   ، املدنية 
األنظمة امللكية الديكتاتورية اال بعد صراع 
يف  كنت   ، قرون  ثالثة  حوالي  دام  طويل 
شبابي متحمسا ورافضا للظلم واالستبداد 
بالدول األوروبية  وكثيرا ما كنت استشهد 
التاريخ  أن  تيقنت  اآلن   ولكن  الدميقراطية 
األسواق  ويوزع  يف  يستورد يف حاويات  ال 
ووسائل اإلعالم ويجتره أساتذة اجلامعات 
يف مدرجاتهم . وتتلقفه العامة بشوق ولهفة 
..وكنا نرى أن ما يحدث من فساد وظلم 
واعتقال  العامة  الثروات  ونهب  واستبداد 
إعالميني  من  احلرة  األقالم  أصحاب 
والعقل  املنطق  ضد  ومعارضني  وأساتذة 
اإلنسان  حقوق  على  صارخ  تعدي  وهي 
فلسفة  على  اطلعت  أن  ..وبعد  وكرامته 
احلديث  العصر  يف  أوروبا  وتاريخ  هيجل 
الرافضة  املضطربة  الهائجة  نفسي  ارتاحت 
لكل أنواع االستبداد ، فما يحدث عندنا 
فوضى  من  نراه  ما  رغم  ومنطقي  عقالني 
وانهيار القيم وفساد النظام واملجتمع ، وأن 
مع  يتقارب  التاريخ  مكر  فلسفة  مضامني 
اإلنسان  أن  من   ، الكرمي  القرآن  يف  جاء 
وان   ، واحلزن  والفرح  والشر  باخلير  مبتلى 
علينا الصبر وعدم اجلزع ملكر التاريخ وخبث 
النظام وجهل العامة وضياعها وإعادة إنتاج 
ليست  شرا  أو  خيرا  األمور  فأن   ، مآسيها 
بظواهرها ولكن بعمقها ، فما يفعله النظام 
يف  الفساد  ونشر  العام  الرأي  صناعة  من 
اجلزائر  انطالق  حركة  وتعطيل  املجتمع 
يصب كله لصالح التاريخ والوطن » وعسى 
أن  وعسى  لكم  خير  وهو  شيئا  تكرهوا  أن 
حتبوا شيئا وهو شر لكم واهلل يعلم وانتم ال 
تعلمون« حينما أقرأ هذه اآلية الكرمية ترتاح 
نفسي اإلمارة بالسوء واصبر على ما تعانيه 
اجلزائر من مشاكل عديدة يف كل املجاالت 

بال استثناء
من  صراعا  يخوض  اليوم  مجتمعنا 
 ، واملؤسسات  القانون  دولة  بناء  أجل 
فلسفة هيجل تقول لنا أننا نسير يف الطريق 
احلق  لصالح  النهاية ستكون  وأن  الصحيح 
مصيرهم  واملدافعون  ودعاته  الباطل  وأن 
مزبلة التاريخ وتلعنهم األجيال القادمة وهم 
اهلل  إرادة  الشعوب من  فإرادة   ، قبورهم  يف 
وإرادة اهلل ال تقهر.ودوام احلال من احملال .  
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     ُحرقُة الَقلِب ليَست 
َكحرقِة اجَلسِد؛ 

وُغربُة الّروِح ظلمٌة 
أبدّيٌة، وانِحصاُر الَوطِن 
واْنكَماُشه ُموِجٌع وُمؤِلٌم؛ 

ُيساِفر الّناُس بحًثا 
عن األفضِل؛ َعن َرغِد 
الَعيِش، و أحياًنا كثيرًة 

َعن الَكرامِة؛ َكرامٌة 
ال َيهُم كيَف ستُكون 

ُهناَك بَقدِر ما َيهمُّ كيَف 
هي يف ُأتوِن الَوطِن. 

اِغب  ُيهاِجر الَقادُر والرَّ
والَباِحُث عن َضوٍء ال 

واَد، َعن ُنوٍر  ُيشِبُه السَّ
دّيِة.  باحاِت النَّ يف الصَّ
َيتحّمُل األلَم وُحرقَة 

الَقلِب وُبعَد األهِل ِليربَح 
َكرامَتُه. 

     َقد َنختِلُف يف َمفهوِم 
الَكرامِة أصاًل، َلكّن لكٍل 

ِمّنا ُرؤيَته وِميَزاَنه! 
اِئرَة،  يَركُب الّسفينَة والطَّ

َيقَطُع احُلدوَد بجواِز 
َسفٍر وَتأِشيرٍة، وَيحُلم يف 

أن َيتحّقَق ُحلُمه وَقد 
- َبل - َينجُح؛ ُمحاواًل 

يف كلِّ َمرٍة أن َيضمَّ بني 
َوِريَديِه أماًل يف الَعيِش 

بَكرامِة.
    َيقطُع الِبحاَر يف َقوارَب 

امَلوِت، ال َيهّمُه كيَف 
ُيَسّميها الّناُس بَقدِر ما 

ي َيحِمُلُه  ه احُللَم الذِّ َيهمُّ
بني َجناباِته؛ حلُم 

َفة  بالُوصوِل إلى الضِّ
اأُلخَرى، ِضّفٌة َتختِلُف 
أضَواؤَها عن َصباَحاِته 

الَعاِبسة؛ ُوجَهٌة هي 
 . اخَلالُص األَبديُّ

َلن ُتقِنَعه بغيِر هذا؛ 
فِبالّنسَبة إليِه الَوطُن 
َحياٌة.. أمٌل.. ُحرّيٌة؛ 

الَوطُن َكرامٌة ال َيِجُدها 
يف َطوابيِر الَبريِد وال يف 
وظيِف وال يف  إعالَناِت التَّ

اسِة.  ُوجوِه السَّ
     َلم َيُعد َيهتمُّ لَرجِل 

ين الّذي أفَتى بُحرمِة  الدِّ
احَلرَقة؛ وَلم َيجتِهد يف 

الَبحِث عن َفتَوى ُتنِسيه 
ُحرَقَة الَقلِب وَضياِع 

الَكرامِة. ُيساِفر الّشباُب 
يف َقوارَب ُمهَتِرئة بحًثا 

عن الّنظارِة، بعد أن 
َفقُدوا األمَل يف ِخطاباِت 
رهيِب. ُيساِفروَن َهرًبا  التَّ

من اليأِس ولو إلى يأٍس 
َجديٍد. َيهرُبون ألّنَنا 
لم َنُعْد َقادريَن على 

إقَناِعهم بأّنُهم الَوطُن! 
وأّن َكرامَتُهم من َكرامِة 

الَوطِن؛ فال َتكُموا على 
الَهارِبنَي ويف ُقلوِبهم 

وِح  اجتمَعْت ُغربَة الرُّ
وُغربِة الَوطِن.

بلسان تويقر عبد العزيز
دعا الديوان الوطني للتطهير إلى احملافظة على شبكات الصرف الصحي 
النفايات يف شبكات  العيد وعدم رمي  أداء شعيرة األضحية يوم  خالل 

التطهير.
على  نشره  بيان  يف  املواطنني،  للتطهير  الوطني  الديوان  أمس،  قدم، 
وبعد  خالل  للمواطنني  توصيات  الفايسبوك،  على  الرسمية  صفحته 
العام  الطريق  استخدام  جتنب  ومنها  األضحى،  عيد  شعيرة  أداء 
ضرورة  على  مشددا  تبادلها،  وجتنب  الذبح  أدوات  وتعقيم  للتضحية 
التقليل من عدد املشاركني يف عملية الذبح مع استخدام القناع الواقي 
كما  الذبح،  عملية  نهاية  إلى  الشراء  منذ  التضحية  مراحل  جميع  يف 
بني  العدوى  تنقل  ملنع  واملقابر  العائلية  الزيارات  بتجنب  الديوان  نصح 

األشخاص.
وطالب الديوان املواطنني بعدم رمي النفايات يف شبكات التطهير، على 
غرار القرون والصوف، والتي ال يتم رميها أيضا يف الطبيعة، حيث تؤدي 
حاثا  األحياء،  يف  الصحي  الصرف  مياه  وتدفق  األنابيب  انسداد  إلى 
النفايات  إلقاء  املشاعب وجتنب  املواطنني على عدم رفع األغطية عن 
يف املجاري، واستعمال أكياس لوضع مخلفات األضحية يف مكب النفايات 

لرفعها من قبل املصالح املعنية.
احمد بوكليوة

لبنانية،  مصادر   ذكرت 
اهلل  حزب  جماعة  أن  أمس، 
اجليش  ضد  عملية  نفذت 
احلدود  على  »الصهيوني« 
اللبنانية مع فلسطني احملتلة، 

يوم أمس.
»الصهيوني«  اجليش  وقال 
على  وقع  أمنيا“  ”حادثا  إن 
لبنان.  مع  الشمالية  احلدود 
لبنانية  إعالم  وسائل  وذكرت 

النار  إلطالق  تبادال  أن 
وذكرت  اهلل.  حزب  مع  حدث 
التلفزيونية   )12 )إن  قناة 
الصهيونية أن اجليش أحبط 
وأمر  اهلل.  حلزب  هجوما 
اجليش سكان املنطقة بالتزام 
عن  أنباء  ترد  ولم  منازلهم. 

سقوط قتلى أو جرحى.
لبنان  يف  مراسلون  وأحصى 
القذائف  عشرات  سقوط 

منطقة  على  الصهيونية 
مزارع شبعا لتتصاعد النيران 

وأعمدة الدخان من املنطقة.
وقال مصدر لبناني إن هجوم 
حزب اهلل جاء ردا على مقتل 
يف  اجلماعة  مقاتلي  أحد 
ضربة صهيونية على مشارف 

دمشق يوم اإلثنني املاضي.
رويترز

الَحـرَقة.. 
ُحــرَقة!

ُمقاِبل 8 وفياٍت ُسّجَلت خالَل الـ 24 ساعًة األِخيرة

الجزائــُر ُتحصـــي 616 
إصابـًة َجِديـدًة بُكـورونا 

عاد، يوم أمس، عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر لالرتفاع، حسبما أفادت 
به وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن 
تسجيل 616 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 27973 شخصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 8 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي 
عدد الوفيات إلى 1163 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل 366 حالة شفاء جديدة، ليرتفع 

إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 18837 حالة.
د. خ

خالل 24 ساعة األخيرة

لـُف  لـُف  َحِريـًقا وتـَ َتسجــيُل َتسجــيُل 5858 َحِريـًقا وتـَ
300300  هكتـاٍر مـن األَراِضــــي هكتـاٍر مـن األَراِضــــي 

 
سجلت وحدات احلماية املدنية وجهاز مكافحة حرائق الغابات واحملاصيل الزراعية، خالل 

24 ساعة املنقضية، 58 حريقا أدت إلى تلف قرابة 300 هكتار من األراضي.
 16 13 حريق أدغال،  22 حريق غابة،  وحسب بيان ملصالح احلماية املدنية، فقد مت إخماد 
حريق أحراش، وكذا 07 حرائق محاصيل زراعية، مضيفا أن هذه احلرائق أدت إلى تلف 97 
8120 ربطة تنب  126 هكتار من األحراش وكذا  74 هكتارا من األدغال،  الغابات،  هكتارا من 

و3093 شجرة مثمرة.
ق.و

سكيكدة 

َمصــرُع شـاٍب فـي َحـادِث 
َسيــرٍ  بَتمـاُلــوس

 
لفظ، أمس، شاب يف عقده الثالث أنفاسه األخيرة، عقب تعرضه 
والية  غربي  متالوس  يف  بارون  وادي  مبنطقة  أليم  مرور  حلادث 

سكيكدة.
مغطاة،  بشاحنة  عنيف  اصطدام  إلى  تعرض  قد  كان  الضحية 
أجل  من  متالوس  لدائرة  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت  حيث 
مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  على  الضحية  جثة  تويل 
يف  تقيقا  املتخصصة  الدرك  مصالح  فتحت  بينما  متالوس، 

مالبسات احلادثة.
جمال بوالديس

تزامنا وعيد األضحى

رِف َساِلَكًة رِف َساِلَكًةِديواُن التَّطهيِر َيدُعو للِحفاِظ على َشبكاِت الصَّ ِديواُن التَّطهيِر َيدُعو للِحفاِظ على َشبكاِت الصَّ

َتبــادٌل إلطـالِق الّنــار بيــــن َتبــادٌل إلطـالِق الّنــار بيــــن 
هيـــونّي هيـــونّيِحـزب اهلل والَجيـِش الصُّ ِحـزب اهلل والَجيـِش الصُّ

 بجاية بجاية

 انتـــَحاُر َعميــِد ُشـــرطٍة  انتـــَحاُر َعميــِد ُشـــرطٍة 
بِســالِحه الّنـــاِري بِســالِحه الّنـــاِري 

أقدم عميد شرطة، يوم أمس يف بجاية، على االنتحار باستعمال سالحه الناري، تاركا صدمة 
كبيرة لدى أفراد عائلته وزمالئه يف السلك األمني.

كشفت، أمس، املديرية العامة لألمن الوطني عن إقدام عميد شرطة على االنتحار باستعمال 
وعليه،  الثامن.  احلضري  األمن  رئيس  منصب  الضحية  يشغل  بجاية.  يف  الناري  سالحه 
فتحت نيابة محكمة بجاية تقيقا يف مالبسات احلادث، مشيرة إلى أن أي جديد حول هذه 
السلطة  عن  يصدر  بيان  محل  سيكون  الشرطية  واألسرة  املرحوم  عائلة  أصابت  التي  املأساة 

املتخصصة.
أحمد بوكليوة



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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