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َجـمعيـــاٌت َتــدُعو 
لـَدعــِم الَجيــــِش 
األبيـــِض بِتيميُمـون

06
بجاية

انِعــداُم التَّنمـيِة ُيجبـُر 
سّكــاَن »َتاُكـوْشــت « 
علــــى الِهـــجرة 

05
عنابة

أحـيـــاٌء تــعاِنــي 
العطَش في عز الّصيِف 
وَجائــحِة ُكـورونـا!

09
لـــطاِت  السُّ َناشـــــُدوا 

انتشــــــاَلُهــم  الَوصّيـــَة 
يــــــاع الضَّ مــــن 

ُسّكـان الَمشرّيِة بالّنعاَمة..  
َتاِئهــون فـــي َمدينـــٍة 
بــــــال  َمعاِلــــم! 
تعّد املشرية من أكبر املدن بوالية 
النعامة، إذ يتجاوز تعداد سكانها 

160 ألف نسمة؛ البلدية واحدة من 
املدن التي تغيب فيها مشاريع التنمية 

احمللية ومرافق احلياة، وتنعدم 
فيها معالم العمران ما جعل سكانها 

يطالبون السلطات الوصية بتسطير 
مشاريع تعيد لهم احلياة من جديد!

األرُض َتهتــزُّ شــرًقا. .وُمواطنـوَن َمرعـوُبون بِميــلة!
استيقظ سكان والية ميلة، صبيحة أمس اجلمعة، على وقع هزة أرضية بلغت شدتها - حسب املرصد الوطني لرصد الزالزل - 4.9 درجات على سلم رشتر. الهزة األرضية التي شعر بها سكان والية ميلة 
عبر مختلف بلدياتها، وكذا سكان الواليات املجاورة كجيجل وسكيكدة وقسنطينة،  خّلفت ذعرا وهلعا وأضرارا مادية عديدة. يف املقابل، طمأنت اجلهات الرسمية املواطنني بكون سّد »بني هارون« لم 

يتضّرر بالزلزال.

لزال 02 ر سدِّ »بني هارون« بالزِّ جّراد يطمِئُن بُخصوِص َتأُثّ

قاِل َتوثيُق وَرصُد األحَداِث واجَلرائِم عْن طريِق الَهاتِف النَّ

َصـاحِلي:َصـاحِلي:الُبدَّ من وضِع الُبدَّ من وضِع 
اسِتغالِل  لتاليِف  اسِتغالِل ضوابَط  لتاليِف  ضوابَط 

ـًا عشواِئّي ـًاالِفيديوَهات  عشواِئّي الِفيديوَهات 

ق  ُيوثِّ الّتصويُر  ق   ُيوثِّ الّتصويُر  َغافــر:َغافــر: 
َينتِهُك  َلكّنه  َينتِهُك احلِقائَق  َلكّنه  احلِقائَق 

اآلَخريــَن! اآلَخريــَن!ُخصوِصّيـَة  ُخصوِصّيـَة 

  : و يــــُر :ْشــــر و يــــُر ْشــــر
َتسِليــُم  َتسِليــُم َينبِغـي  َينبِغـي 

إلى  إلى الِفيدُيـوهات  الِفيدُيـوهات 
األمــــِن  األمــــِن أجِهـزة  أجِهـزة 

َنشــــِرها!  َنشــــِرها! َبـــدل    بن حليلو: َينبغي َتديُد الفاِصل بني َبـــدل 
غني امُلبلِّ ِحماَية  وبنَي  اخُلصوصّيِة  انتهاِك 

0303

َواجـــُبَواجـــُب
التَّــبليـغ التَّــبليـغ 
وُحـــدود وُحـــدود 
الّتـشهيـِر!الّتـشهيـِر!

ياسيِّ الَعربّي: َنظرّيُة الُمؤاَمرة في ِمخيال الُمفّكر السِّ

ٌة ُمـؤدَّاهــا  ُعقـــدٌة افِتـراضيـّ
»إنَّ األمـــَر ُدبِّـــر بَليــــٍل«

لس  إن الّركون إلى اليسير وتتبع الّسهل السَّ
قد أغرق العقل العربي يف السفاهة،  وأركبه 
سفاِسف األمور، وبات من يحّلل ال يزيد على 
أن األمر له ارتباطات بأجندات خارجية، أو 

أن مهندسيه قد وجلوا إلينا من خارجنا ممن 
يريدون شرا بنا. ثم إذا أراد إسكات الناس 

بحجته، بادرهم بأن املسألة وما فيها ال تعدو 
أن تكون »أمرا دّبر بليل«.

د. جيـــــدور بــشيـــــر  	أقــــالم15
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 امُلواطنون الغاضبون عاشوا حالة رعب

أرُض ِميَلة َتهتزُّ والَمسُؤولوَن  المحِلّيُون َيتخّلُفوَن! 

سهام عاشور
َتصّدُع وانِهياُر امَلباِني وحيُّ 

ًرا »اخلربة« األكَثُر َتضرُّ
 

التي  الشديدة  األرضية  الهزة 
تقتصر  لم  ميلة  والية  شهدتها 
والهلع  الذعر  حالة  على  مخلفاتها 
امتدت  بل  السكان،  لدى  املسجلة 
حيث  كبيرة،  مادية  خسائر  إلى 
تعرضت العديد من املنازل والبنايات 
إلى االنهيار والتشقق، فيما سقطت 
املنازل  بعض جدران وأسقف بعض 

العديد  انهارت  حيث  القدمية،  مبيلة 
القدمية بصفة كلية. كما  املنازل  من 
أكثر  اعتبر  الذي  اخلربة،  شهد حي 
انهيارات  بالزلزال،  تضررا  األماكن 
مستوى  على  كبيرة  مادية  وخسائر 
البنايات. كما عرفت طرقاته  بعض 
وشوارعه تصدعات ما جعل مستوى 
الهلع يرتفع لدى السكان، يف الوقت 
احلماية  عناصر  فيه  سارعت  الذي 
كما  األضرار.  معاينة  إلى  املدنية 
وّثق ناشطون انهيار فيال قيد اإلنشاء 
تتكون من خمسة طوابق تقع بحمالة 

أثاث  ناهيك عن حتطم  ميلة،  والية 
مبيلة.  العائالت  من  العديد  منازل 
جل  تعرضت  أخرى،  جهة  من 
احملالت التجارية واملساحات التجارية 
تلف  جراء  كبيرة  مادية  مبيلة خلسائر 

السلع.
 

احِلمايُة امَلدنّيُة َتضُع 
ا ِجهاًزا َميدانّيً

   
املدنية  احلماية  مديرية  نصبت 
مبنطقة  ميدانيا  جهازا  ميلة  لوالية 

األرضية  الهزة  إثر  القدمية،  ميلة 
من  وهذا  الوالية؛  مست  التي 
جنبا  وميدانيا  مباشرة  الوقوف  أجل 
حالة  يف  املواطنني  مع  جنب  إلى 
تسجيل هزات ارتدادية أخرى، قصد 
عاجال  والتدخل  معنويا  مساعدتهم 
يف حال تسجيل إصابات. يذكر أن 
الوضع نفسه عرفه حي اخلربة ببلدية 
ميلة، والتي تدخلت مصالح احلماية 
من  منزل  سقوط  إثر  فيها  املدنية 
خمسة طوابق، ناهيك عن تسجيل 
املنازل  مستوى  على  تشققات 

واألعمدة واجلدران والطرقات.
امَلسؤوُلون َيتخّلفوَن عن 

احَلدث
التي  األرضية  الهزة  أن  رغم 
قوية  كانت  ميلة  والية  شهدتها 
جدا، وصل صداها إلى جل واليات 
كما  وطنيا،  تضامنا  وخلفت  الوطن 
وعمرانية  مادية  أضرارا  خلفت 
حالة  يف  السكان  وأدخلت  معتبرة، 
غير  ملحوظني،  وارتباك  وخوف  ذعر 
أن مسؤولي والية ميلة لم يظهر لهم 
أي أثر إلى غاية زوال يوم أمس تاريخ 

كتابة هذه األسطر.
سكان  خرج  الذي  الوقت  ففي 
الوالية وعائالتهم إلى الشارع، حيث 
جلسوا حتت أشعة الشمس احلارقة، 
نفسه  محلي  مسؤول  أي  يكلف  لم 
أو  املواطنني،  حالة  على  للوقوف 
من  أو  لهم،  اطمئنان  رسائل  لبعث 
عرفتها  التي  اخلسائر  معاينة  أجل 
بعض  جعل  الذي  األمر  الوالية؛ 
الذي  الوضع  من  يستاؤون  املواطنني 

آلت إليه أمورهم.

بأّن  العزيز جراد،  عبد  األول،  الوزير  أفاد 
الهزة  لم يصبه أي ضرر جراء  هارون  بني  سد 
األرضية التي ضربت والية ميلة أمس اجلمعة.

خص  هاتفي  اتصال  يف  جراد،  وكشف 
اجلمهورية  رئيس  أّن  العمومي،  التلفزيون  به 
عبد املجيد تبون أعطى تعليمات لكل من وزير 
الداخلية ووزيرة التضامن تقضي بتنقلهما إلى 
واحتياجات  املسجلة  اخلسائر  ومعاينة  الوالية 
يتم  “لم  األول،يقول:  الوزير  سكانها. وتابع 
اخلسائر  بعض  سوى  بشرية،  خسائر  تسجيل 
املادية، حيث سيتم تقييمها واملسارعة يف حلها 
مبا يف ذلك ترميم الطرقات املتضررة، واإلسراع 
سكناتهم”. وأكد  تضررت  من  مساعدة  يف 

السلطات  مع  اتصال  على  سيبقى  أّنه  جراد 
جميع  متابعة  أجل  من  ميلة،  لوالية  احمللية 

املستجدات وتسجيل كل املطالب.
من  املائية،  املوارد  وزارة  و أوضحت 
يتم  لم  أّنه  أمس،  صدر  بيان  يف  جهتها، 
تسجيل أي ضرر بسد بني هارون بوالية ميلة.

ونقل البيان ذاته أّن جلنة تقنية متخصصة 
ضرب  الذي  الزلزال،  وقوع  فور  للسد  تنقلت 
على  درجة   4.9 بقوة  أمس،  صباح  املنطقة 
التي  التقنية  التقارير  ريشتر. وكشفت  سلم 
رفعتها اللجنة عن عدم تسجيل أي ضرر على 
مستوى 3 سدود موجودة بوالية ميلة، كونها لم 

تتأثر بالهزة األرضية وقاومت بشكل إيجابي.

تداوله من  يتم  ما  الوزارة كل  فندت  كما 
تفريغ  عملية  مباشرة  مغلوطة بخصوص  أخبار 
حتسبا  الضغط  لتخفيف  هارون  بني  سد  مياه 

ألي طارئ.
الوطنية  الوكالة  ومن جهة أخرى، فندت 
بتفريغ سد  املتعلق  اخلبر  والتحويالت  للسدود 
حيث  األرضية؛  الهزة  بسبب  هارون  بني 
قالت الوكالة عبر صفحتها على موقع التواصل 
اختراق  مت  إّنه  “الفايسبوك”  االجتماعي 

الصفحة لنشر هذا اخلبر الكاذب.
خالد دحماني

لوالية  املدنية  احلماية  مديرية   كشفت 
الهزة  عن  املترتبة  اخلسائر  حجم  عن  ميلة 
أمس  ميلة  والية  ضربت  التي  األرضية 

اجلمعة، والهزات االرتدادية التي تلتها.
اإلعالم  خللية  إعالمي  بيان  وخلص 
واالتصال التابعة للمديرية، احلصيلة املسجلة 

ما بني السابعة والربع صباًحا والثانية زوااًل، 
واجلدران  باألعمدة  تشققات  تسجيل  يف 
القدمية،  ميلة  بحي  قدمًيا  منزاًل   16 طالت 
وتشققات باألعمدة واجلدران مست 5 منازل 
اخلربة،  بحي  أما  املاء.  قصر  إسمنتية بحي 
واجلدران  باألعمدة  تشققات  تسجيل  فتم 

بأكثر من 50 منزال إسمنتيا ومنزل بـ5 طوابق 
النهيار  تعرض  طوابق  بـ4  وآخر  كليا  إنهار 
الطريق  تشقق  إلى  باإلضافة  كلي،  شبه 
مبحيط عمراني مبسافة 500 م بفجوة 15 سم.
كما مت تسجيل سقوط احلجارة بالطريق 
القرارم  دائرة  حمالة  ببلدية   27 رقم  الوطني 

ببلدية  السيباري  مستوى حي  وعلى  قوقة. 
باألعمدة  تشققات  سجلت  قوقة،  القرارم 
وعلى  منزاًل   11 مستوى  على  واجلدران 

مستوى جدران بعض املنازل.
وباملشتة بلدية زغاية دائرة وادي النجاء، 
واألسقف  باجلدران  تشققات  تسجيل  مت 

على مستوى 5 منازل. كمل سجلت بعض 
التشققات على مستوى جدران بعض املنازل 
باينان،  ترعي  التالغمة،  بلدية  من  بكل 

بوحامت، وادي العثمانية وشلغوم العيد.
خالد دحماني

وعلوم  اجليولوجيا  يف  خبراء  دعا 
الوطن«،  لــ«أخبار  حديثهم  يف  الزالزل، 
ظل  يف  املنطقة،  إلى  خبراء  إرسال  إلى 
بوالية  األرضية  الهزات  تسجيل  تكرار 
والية  عدة  إلى  ارتداداتها  وبلوغ  ميلة 
وقسنطينة  وجيجل  البواقي  كأم  مجاورة 
أن  خاصة  عنابة،  وحتى  وسكيكدة 
بني  سد  وهو  سد  أكبر  حتتوي  املنطقة 

هارون.
ويرى هؤالء اخلبراء أن تكرار الهزات 
األرضية باملنطقة احمليطة بسد بني هارون 
يف والية ميلة يستدعي إرسال فرق بحث 
فورا  والزالزل،  األرض  علوم  يف  مختصة 
ببحث  وقيامهم  السرعة،  جناح  وعلى 
هذه  إلى  املؤدية  األسباب  ملعرفة  معّمق 
سطحية  مبعاينات  االكتفاء  بدل  الهزات 

للسد.
وقال حامت بلحامت اخلبير يف اجليولوجيا 
تصريح  يف  والزالزل،  األرض  وعلوم 
لــ«أخبار الوطن«، إن والية ميلة تعرضت 
وأخرى  أرضية  لهزات  املاضي  يف جويلية 
ارتدادية متتالية وكانت وزارة املوارد املائية 
قد أكدت أن سّد بني هارون بوالية ميلة 
لم يتأثر بالهزات االرتدادية املتتالية، التي 
السّد  أن  مؤكدة  آنذاك.  الوالية،  ضربت 

ملواجهة  مهّيأ  الوطن  مستوى  على  األكبر 
هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

 
َفاحت بوعنَدل: َسّد بني َهارون 
ُيَفّرُغ عنَد امِتالئه وال َعالقَة 

له بالَهّزات
 

قسم  رئيس  بوعندل  فاحت  نفى 
سد  مستوى  على  واالستغالل  املراقبة 
بني هارون، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار 
الهزات  وراء  السد  يكون  أن  الوطن«، 
الوالية  التي ضربت  األرضية واالرتدادية 
اجلاري.  وأوت  املاضي  جويلية  شهري 
أهل  إلى  يعود  ذلك  »الفصل يف  إن  وقال 
االختصاص وليس لكل من هّب ودّب.و 
أفاد بوعندل بأنه يتم تفريغ بشكل فوري 
أن  موضًحا  امتالئه  عند  هارون  بني  سد 
طاقة استيعابه اإلجمالية مقدرة بــ1 مليار 
بدأت  كلما  أنه  إلى  مشيًرا  مكعب،  متر 
املياه تتجاوز حاجز السد بصفة »تلقائية« 
ارتفاع  )متثل  متر   200 فاق  علوها  أن  أي 
تفريغ  نفسه  اليوم  يف  يتم  السد(  حاجز 

كمية من املياه.
 

عّمــــار قـــردود

سجلت والية ميلة 10 هزات أرضية، منها 
أسبوع  و3 خالل  7 هزات خالل شهر جويلية 
التي  تلك  أشدها  كان  أوت،  شهر  من  فقط 
سجلت يوم أمس حيث بلغت شدتها على سلم 
جنوبي  كلم   2 بـ  موقعها  وحدد   ،4.9 ريشتر 
منطقة حمالة والية ميلة، حسب مركز البحث 

يف علم الفلك والفيزياء واجليوفيزياء الفلكية.
يوم أمس، سكان والية قسنطينة  وشعر، 
يف  املواطنون  استيقظ  حيث  األرضية،  بالهزة 
اهتزاز  وقع  على  والربع  السابعة  الساعة  حدود 
أرضية  هزة  بفعل  التي حتركت  والثرايا  األواني 
قوية جعلت العديد منهم يفرون من مساكنهم 
أن  قبل  أوالدهم،  وحياة  حياتهم  على  خوفا 

يعودوا إليها الحقا.
لوالية  املدنية  احلماية  مصالح   وأكدت 
»أخبار  جريدة  تسلمت  بيان  يف  قسنطينة، 

لسكان  العامة  احلالة  أن  منه،  نسخة  الوطن« 
إلى  اإلشارة  وجتدر  عادية،  قسنطينة  مدينة 
حدود  يف  أخرى  ارتدادية  هزة  تسجيل  مت  أنه 
الساعة الثانية عشرة والربع زواال، لكنها كانت 
بها  شعر  والتي  األرضية  الهزة  من  شدة  أقل 
زناتي  وادي  بلدية  قاملة خصوصا  والية  سكان 
وواليات سطيف وسكيكدة. وحسب ما صرح 
الهزة  فإن  الوطن«،  »أخبار  جلريدة  مواطنون  به 
السكان  وسط  كبيرين  وخوفا  هلعا  خلفت 
وأن  خصوصا  ارتدادية،  هزات  من  املتخوفني 
خالل  عرفت   - حسبهم   - الشرقية  املنطقة 
وصفه  مكثفا  زلزاليا  نشاطا  اآلخرين  الشهرين 
بالطبيعي.  األرض  علوم  يف  املختصني  بعض 
والية  األول  أمس  يوم  شهدت  وقد  هذا، 
جيجل هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات 
على سلم ريشتر. ولم تكن املنطقة الغربية يف 

منأى عن النشاط الزلزالي هي األخرى، حيث 
بلغت  هزة  أوت   3 يوم  وهران  والية  شهدت 
وأيضا  ريشتر  سلم  على  درجات   3.5 شدتها 
تيبازة وكانت والية ميلة  بوالية  الوسط  منطقة 
أرضية  هزة  اجلاري  الشهر  بداية  سجلت  قد 
ريشتر،  بلغت شدتها 3.3 درجات على سلم 
لتكون الهزة الثانية خالل أسبوع واحد فقط من 
شهر أوت. يف حني سجل مركز البحث يف علم 
أرضية  هزات   7 الفلكية  واجليوفيزياء  والفيزياء 
بوالية ميلة وحدها خالل شهر جويلية؛ وهو ما 
التي ميكن  املناطق  الدراسة وإحصاء  إلى  يدعو 
أن تشكل خطرا على السكان يف حال حدوث 
هزات أخرى، خصوصا وأن والية ميلة تضررت 
من الهزة األرضية يوم أمس عبر تصدعات على 

اجلدران وتشققات وحتى انهيارات.
خديجة بن دالي 

استيقظ سكان والية ميلة، صبيحة أمس اجلمعة، على وقع هزة أرضية بلغت شدتها حسب املرصد الوطني لرصد الزالزل 4.9 درجات على سلم رشتر. الهزة األرضية 
التي شعر بها سكان والية ميلة عبر مختلف بلدياتها وكذا الواليات املجاورة كجيجل وسكيكدة وقسنطينة خلفت ذعرا وهلعا لدى املواطنني الذين شعروا بها، حيث 

سجلت العديد من حاالت اإلغماء وحاالت البكاء الهيستيري لدى بعض السكان الذين جرى نقل العديد منهم إلى العيادات متعددة اخلدمات بالوالية من أجل تقدمي 
اإلسعافات األولية لهم. يف حني، شهدت والية جيجل املجاورة مليلة - والتي أحس سكانها بشدة الهزة األرضية - حالة رعب وسط السكان خاصة لدى سكان عمارات 

تابريحت املهددة بالسقوط ببلدية امليلية، يف حني تدخلت مصالح احلماية املدنية بالبلدية ذاتها من أجل إسعاف بعض السكان الذين انتابتهم حاالت إغماء.

وزارة املوارد املائية ُتكذب نبأ تفريغ امُلنشأِة
جـــراد : َسّد بني َهاروَن لم َيتضّرر من الَهزِة األرِضّية

تخوفات من تزايد معدل الهزات األرضية
َدعــواٌت إِليفــاِد َلجنـٍة مـن 
صــيَن لُمعاينـــِة ُمحيِط  الُمتخصِّ

ســــدِّ »بنــي َهــارون«

منازل تشقّقت وطرقات تصّدعت
ُة َتـتسّبــب فــــي انِهيـــار بَنايَتيـِن بِميـــــلة ّزة األْرضيـــّ ُة َتـتسّبــب فــــي انِهيـــار بَنايَتيـِن بِميـــــلةالهــَ ّزة األْرضيـــّ الهــَ

بعد تسجيل 10 هزات أرضية خالل 5 أسابيع مبيلة 
ُفون وُيطالُبون بالتَّرحيـِل ُسكـان الِبناياِت الَهّشة بقسنِطينة ُمتخوِّ



عّمــــار قــــردود

التجاوزات؛  توثيق  ثقافة  شاعت  فقد 
فبني الفينة واألخرى، ينتشر مقطع فيديو يف 
مجريات  ليوثق  االجتماعي  التواصل  وسائل 
حادثة معينة. ويف كثير من األحيان، يترتب 
على انتشار ذلك املقطع حترك بعض اجلهات 
اإلجراءات  باتخاذ  تبادر  والتي  الرسمية 
ما  عادة  والتي  املوثقة،  احلادثة  جتاه  الالزمة 
قبل أحد  فيديو من  يجري رصدها يف مقطع 
وقوع  أثناء  موجودين  كانوا  الذين  األفراد 
بني  التنسيق  ظاهرة  كانت  احلادثة. وإن 
املواطنني واملصالح األمنية عن طريق فضاءات 
جتربة  تشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
جديدة ومهمة يف بالدنا، ومؤشرا على عودة 
أن التقارير  إال  الدولة،  مؤسسات  يف  الثقة 
خطير  تنامي  على  تؤكد  املتداولة  واألخبار 
االعتداء  حاالت  وانتشار  اجلرمية  ملعدالت 
على  اجلزائر  يف  املرتكبة  والسرقة  والقتل 
بشكل  االفتراضي  العالم  ويف  الواقع  أرض 
ملحوظ. فبحسب اخلبراء، فإن اجلرائم تشهد 

ارتفاعًا يف املجتمع رغم أنها باتت أكثر توثيقًا 
وترويجًا.

احلوادث  من  جملة  تسجيل  مت  فقد 
على  املاليني  وشاهدها  البالد  شهدتها  التي 
شاشات هواتفهم وحواسيبهم، مثل تسجيل 
احلادثة األخيرة التي اعتدى فيها شاب على 
أثارت استنكار  نارية، والتي  صاحب دراجة 
مباشًرا،  الرد  كان  ما  سرعان  لكن  اجلميع. 
مصالح  استطاعت  قياسي  ظرف  ففي 
بغرض  وتوقيفه  املعتدي  هوية  الشرطة حتديد 
تداول  لينال جزاءه. كما  العدالة  إلى  تقدميه 
الفايسبوكيون تسجيل فيديو يوثق اعتداء فتاة 
قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، اعتدت مؤخًرا 
على شاب عمره 27 سنة باستعمال »كيتور« 
يف قسنطينة. وبفضل توثيق احلادثة وتصويرها 

مت توقيف الفتاة اجلانية.
مبا  العادي  املواطن  حتول  السلوك،  وبهذا 
وتسجيالت  فيديو  ومقاطع  صور  من  يلتقطه 
إلى صحفي  النقال  هاتفه  باستعمال  صوتية 
حدوثه  فور  والصورة  بالصوت  احلدث  ينقل 

ومن أي مكان ويف أي زمان وعلى املباشر.

 بيَن الّتوثيِق وَجريمِة التَّشهيِر.. َخيٌط 
َرفيٌع!

التقاط الصور   ويرى املختصون أن ثقافة 
وتسجيل مقاطع فيديو بشكل فوري ومشاركة 
صور وفيديوهات الطعام واحلفالت وغيرها من 
األحداث اليومية يدفع الناس دومًا إلى توثيق 
أنها  يشعرون  والتي  العادية،  غير  األحداث 
الثقافة  هذه  أن  وال شك  حياتهم.  من  جزء 
كجزء  اإلجرامية  األنشطة  على  أيًضا  تنطبق 
وعلى  العادي.  االجتماعي  التفاعل  من 
الرقمي على علم  التحول  تأثير  أن  الرغم من 
ال  األبحاث  أن  إال  متوقًعا،  كان  اإلجرام 
تخبرنا إال قلياًل عن األسباب والظروف التي 
وتسويقها  احملتويات  هذه  تصوير  إلى  تؤدي 
السمعية  الثقافة  من  كجزء  إلكترونًيا، 

والبصرية للمجتمع االفتراضي.
ويف الوقت الذي يتلقى فيه املبلغون عن 
اجلرائم والتجاوزات كل االهتمام من مصالح 
تلك  ُتدرج  قد  أخرى  قطاعات  فإن  األمن 

التسجيالت ضمن التشهير.
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يقول عبد الرحمان غافر اخلبير يف اجلرمية 
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  اإللكترونية، 
املزود  النقال  بالهاتف  التصوير  إن  الوطن«، 
باإلنترنت وتقنية )4G(أو )3G( هو تقنية 
واملقاطع  الصور  نقل  يف  ساهمت  حديثة 
بطريقة سريعة،كل ذلك بدافع الفضول، أو 
بهدف توثيق األحداث للذكرى السعيدة، أو 
أخرى،  وأحيانًا  ما.  قطاع  لتوضيح خلل يف 
األخالقية  غير  اللقطات  بعض  توثيق  يكون 
برغبة االنتقام من األفراد أو املؤسسات ورمبا 
املالي أو اجلنسي. كما أردف  بدافع االبتزاز 
اخلبير، يقول: »لقد أصبح باستطاعتك نشر 
كل ما تريد وأنت جالس يف منزلك، أو يف 
سيارتك أو يف الشارع، لتراه عيون الناس يف 

كل أنحاء العالم«.
يختلط  قد  البعض  أن  غافر  أوضح  و 
عليه األمر يف تبيان الفرق بني القيام بجرمية 
غير  سلوك  أو  فعل  يف  تتمثل  إلكترونية 
مشروع بقصد إحداث ضرر أو احلصول على 
حدث  توثيق  وبني  ما،  طرف  من  مكسب 
مقطع  تسجيل  خالل  من  أمامه  وقع  معني 
وسائل  استخدام  طريق  عن  وذلك  فيديو 
أو  النقال  الهاتف  مثل  اإللكترونية  االتصال 
احلاسب اآللي أو اللوحة اإللكترونية، فمن 
ما يحصل على  عادة  إلكترونية  بجرمية  يقوم 
بيانات أو صور ال ميلكها ويستخدمها لتهديد 

اآلخرين وابتزازهم أو االنتقام منهم. أما من 
يعمل على توثيق املقطع، فهو يسعى لتبيان 
حقيقة معينة أو يوضح حادثًا معينًا أو يحفظ 
حق شخص مظلوم أو معتدى عليه، وبالتالي 

فالفارق بني األمرين واضح وجوهري.
و أشار غافر إلى أن اجلرائم اإللكترونية 
ما  أكثر  وهي  الفيديو،  مقاطع  ومنها  متنوعة 
يتم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي 
فورية  إجراءات  اتخاذ  يتم  ما  وأكثر  اليوم، 
توضيح  يستوجب  مما  بشأنه،  رسمية 
املقاطع  تلك  تصوير  كان  إذا  ما  بشأن  األمر 
اإللكترونية  اجلرائم  ضمن  يعتبر  وتداولها 
تشهيرًا  أو  الشخصية  باحلياة  مساسًا  ويعتبر 
أمامه  يرى  قد  فالبعض  ال؟  أم  باآلخرين 
وميتنع  ما،  طرف  فيها  يظلم  معينة  حادثة 
عن تصويرها خشية محاسبته بكونه ارتكب 
املقابل، قد يقوم آخر  إلكترونية. ويف  جرمية 
ما  طرف  حق  خاللها  من  ويثبت  بتصويرها 
ويساعد جهة ما يف تبيان احلق. غير أنه قد 

يتهم بأنه قام بجرمية إلكترونية.
غيره  أو  التصوير  عبر  التشهير  ويعد 
ألنه  قانوًنا  عنها  ُيعاقب  التي  املسائل  من 
يهدف إلى التلصص والتجسس على احلياة 
مبا  إذنهم  دون  ونشرها  لألشخاص  اخلاصة 
العملي  أو  العائلي  محيطهم  ويؤذي  يؤذيهم 
ترتبط  واقعة  حصول  حال  يف  وغيره. لكن 

القصد  فإن  غيره،  أو  سير  حادث  أو  بجرمية 
اجلنائي ال يتوافر عند التصوير بهذه احلالة، 
التصوير  هذا  من  الشخص  هدف  يكون  إمنا 
بوقوع  اخلطأ  إثبات  أو  اجلرمية  قيام  إثبات  هو 
احلادث«. ويرى غافر أن هناك من املواطنني 
عليه  يحتم  رمبا  مختلفة  مبواقف  مير  من 
لتوثيقها،  النقال  هاتفه  استخدام  أحدها 
هو  يكون  التصوير  أن  السيما  حقه  وضمان 
أن  غير  موقفه.  يدعم  الذي  الوحيد  الدليل 
البعض يتجاوز حقه يف التوثيق إلى املساس 
تصوير  خالل  من  اآلخرين  بخصوصية 
وجوههم أو التعليق سلًبا، السيما إذا اقترن 
منصات  يف  ونشره  التصوير  بتسريب  ذلك 

التواصل االجتماعي.
ورغم أن القانون يؤكد مشروعية التصوير 
األمنية  املرافق  باستثناء  العامة  األماكن  يف 
يرفض  احلساسة،  والسيادية  والعسكرية 
كانوا  وإن  حتى  للتصوير  خضوعهم  البعض 
خالفات  يف  ويدخلون  مجرمني،  أو  مذنبني 
يسجل  وبعضهم  بتصويرهم،  قام  من  مع 
ضد  هاتف  استعمال  وإساءة  تشهير  قضية 
تقدير  إلى  األمر  ليترك  احلق،  صاحب 
السلطة القضائية باستنباط هدف املصور من 
يستوجب  قانوني  تداخل  وسط  التصوير، 

الفصل«.
ع.ق

َتوثيُق وَرصُد األحَداِث والَجرائِم عْن طريِق الَهاتِف النَّقاِل

روَن بيَن ِمطرقِة  الُمواِطنوَن الُمصوِّ
»التَّوثيِق« وِسنَدان »التَّشهيِر«

الخبير في الجريمة اإللكترونية عبد الرحمان غافر:
ق الحِقيقَة َلكّنه َينتِهُك ُخصوِصّيَة اآلَخريَن! الّتصويُر ُيوثِّ

الخبيرة في علم الّنفس االجتماعي عائشة صالحي:
الُبدَّ من وضِع ضوابَط لتالِفي اسِتغالِل 

الِفيديوَهات عشواِئيًّا
قالت  فقد  النفس االجتماعي،   أما عائشة صاحلي اخلبيرة يف علم 
يف تصريح أدلت به لــ«أخبار الوطن«، إنه يجب أن تكون هناك ضوابط 
ضد كل من ينشر صور الناس ومقاطع الفيديو خلسًة، األمر الذي يعرض 
سمعة األسر واألفراد للتشهير، خاصًة وأنه ثبت أنه ميكن تلفيق بعض 
بــ«وضع  اخلبيرة  وطالبت  املشاهد«.  بعض  حذف  أو  بإضافة  املقاطع 
تنشر  أن  يجب  والتي  الفيديو،  ومقاطع  صور  لنشر  وشروط  ضوابط 
املمارسات  هذه  مواجهة  األمن  مصالح  على  للغير،كما  اإلساءة  دون 

والسلوكيات بصرامة وحزم«.
وأضافت صاحلي أنه«حتى وقت قريب، كانت اجلرائم ترتكب بعيًدا 
عن أعني املجتمع والناس، لكن ومع ظهور منصات التواصل االجتماعي 
وانتشار الهواتف الذكية املزودة باإلنترنت، فتح طريًقا جديدا أمام املجرمني 
ملنحهم أداة مهمة الستعراض قواتهم«. مشيرة إلى أن »هذه السلوكيات 
والتصرفات غير املرضية وغير السوية تهدف إلى جذب االنتباه، فلطاملا 
من  جزءا  عليها  املتداولة  واألخبار  االجتماعي  التواصل  مواقع  كانت 
السمعة  سيَئ  مشهوًرا  يكون  أن  البعض  ُيفضل  ولذلك  املشاهير،  حياة 
بداًل من أن يكون مجهواًل. لقد أصبح اإلجرام جزًءا من عالم املعلومات 
الضحية  إهانة  هدفه  أحياًنا  يكون  التصوير  من  الهدف  أن  والترفيه،كما 
بشكل مضاعف،أواًل من خالل االعتداء الفعلي ثم باإلذالل ومشاركة 

احلادثة على العلن إلظهار قوة املعتدي ».
ع.ق

المحامي جمال بن حليلو:
َينبغي َتحديُد الفاِصل بين انتهاِك 
بليِغ عن َجِريمة الُخصوصّيِة والتَّ

)قاضي  حليلو  بن  جمال  األستاذ  احملامي  طالب  أخرى،  جهة  من 
سابق(، يف تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن«، بسن تشريعات وقوانني 
أولئك  وحتمي  جهة.  من  اآلخرين،  بخصوصية  لالستهتار  حدّاً  تضع 
جهة  من  النقالة،  هواتفهم  كاميرا  باستعمال  اجلرائم  يكشفون  الذين 
جرائم  تخص  عقوبات  أقرت  وأن  سبق  احلكومة  أن  العلم  مع  أخرى. 
التشهير اإللكتروني، متمنيًا أن »يكون هناك تفعيل أكثر لهذه القرارات، 
وأن تكون أكثر صرامة، ولتصبح رادعًا لالستخدام السيئ للهاتف النقال 
أو صحافة املواطن«.وأفاد بن حليلو بأن »اجلزائريني يستخدمون األجهزة 
التقنية بشكل مضر، مثلما يفعله كال اجلنسني من فتيان وفتيات بتسجيل 
احلميمة،  الصور  وتبادل  اآلخر  علم  دون  بينهم  فيما  الهاتفية  املكاملات 
أن  لرغبات اآلخر، رغم  الطرفني  بهدف االبتزاز يف حال لم ينصع أحد 
هناك قوانني ستعاقبهم وأن معظم من يوثقون اجلرائم واألحداث املختلفة 
فعلوا ذلك عن طريق الصدفة وليس من باب الوعي واملواطنة، والقليل 
منهم من ينشرها خدمة للصالح العام، ألن ما يتم تسجيله وتصويره وعدم 

نشره خوًفا أو ملصلحة شخصية كثير لألسف«.
وأضاف بن حليلو، يقول: إن »من يحاول جتاوز املصالح األمنية من 
خالل توثيق اجلرائم واألحداث عبر مقاطع الفيديو، فباستطاعة اجلهات 

األمنية مالحقته والوصول إليه. ولكن 
املشكلة تكمن يف عدم وجود وسائل قانونية تنظيمية واضحة للتعامل 
اجلرائم  وتصوير  بتوثيق  يقومون  الذين  أولئك  مع  املشروع  وغير  املشروع 
القانوني،  اإلعراب  من  محلهم  وما  اإلنترنت،  عبر  ونشرها  واألحداث 
التشهير وكشف  بتهمة  ُيعاقبون عليه  أم  به ُيشكرون عليه  قاموا  ما  وهل 
له  ُمخطط  أو  عشوائي  تعامل  به  قاموا  ما  وهل  اآلخرين؟  خصوصيات 
التصوير  ُيجّرم  »القانون اجلزائري  أن  بإحكام ودقة؟«. وأوضح بن حليلو 
بال إذن، لكن التطبيق السليم للقواعد القانونية يقتضي عدم التسرع يف 
قريًبا  يكون  قد  التصرف  اعتبار أن هذا  التصرف، على  احلكم على هذا 
من حالة التلبس التي جتيز للشخص العادي إلقاء القبض على الفاعل، 
كان  »إذا  مبيًنا أنه  اجلنحة«.  بهذه  التلبس  من  نوع  وهناك  فهذه جنحة 
غرض التصوير هو إثبات الواقعة فقط، فإنه ال بأس به وال يدخل يف إطار 
التشهير وفيه تعد على اخلصوصية  إذا كان األمر بغرض  التجرمي، لكن 
فهنا يقع التجرمي بال شك، حيث ال يجوز تصوير شخص أو تصوير أفراد 
عائلته داخل سيارته فقط لكون املعني بفيديو التوثيق صدم سيارة الذي 

أقدم على فعل التسجيل، فهذا - قانةنا - يعد تشهيًرا«.
وشدد بن حليلو على »ضرورة التفريق بني ارتكاب اجلرمية وإثباتها، 
إثبات  يجوز  وأنه  أخرى.  جهة  من  باآلخرين  التشهير  وبني  جهة.  من 
ارتكاب اجلرمية من خالل التصوير وقد تقبل املصالح األمنية والقضائية 
تقدمي هذا التصوير كدليل، وتعتبره دلياًل مشروًعا، لكن التشهير مبرتكب 

اجلرمية يعتبر فعاًل غير قانوني وُمّجرم«.
ع.ق

باتت ظاهرة تصوير مقاطع فيديو وبثها عبر مواقع التواصل االجتماعي تساهم، بشكل واسع، في محاربة الجريمة. وقد 
تفاعلت مصالح األمن مع ما يتم تداوله عبر اإلنترنت من مشاهد يظهر فيها منحرفون وهم يعتدون على مواطنين عز«ل، 

مستخدمين في الكثير من األحيان أسلحة بيضاء وآالت حادة.

 يرى مسعود شريرو اخلبير يف تكنولوجيا 
به  خص  تصريح  يف  واالتصال،  اإلعالم 
مواقع  على  ينشر  ما  أن  الوطن«،  »أخبار 
السلبيات  نقل  بهدف  االجتماعي  التواصل 
يف مختلف القطاعات يندرج ضمن »صحافة 
التقصير  لنواحي  إبراز  فيها  والتي  املواطن«، 
تقتضيها  باتت  والتي  والالمباالة  واإلهمال 
املصلحة العامة«. وأضاف شريرو أن اإلعالم 
يجب  حدين،  ذا  سالحا  أضحى  اجلديد 
التعامل معه بكل حذر، فهو مبثابة الكشاف 
القصور،  نواحي  على  الضوء  يسلط  الذي 
نوره كل مقصر. ومن جانب  والذي يخشى 

الدولة  عني  مبثابة  مواطن  كل  جعل  آخر، 
الساهرة، وذلك لتصحيح األخطاء من خالل 
الرصد التقني بكاميرا الهاتف النقال، والذي 
ينبغي تشجيعه متى مت بشكل راق وأسلوب 
والتشهير  اإلساءة  عن  وبعيدًا  حضاري، 
عن  وبعيًدا  كرامتهم  يف  واتهامهم  بالناس 
شريرو  وأشار  تصفية حسابات«.  أو  االنتقام 
بالتصوير  واألحداث  الوقائع  »توثيق  أن  إلى 
االجتماعي  التواصل  مبواقع  نشرها  ينبغي  ال 
جرى  الذي  الفعل  كان  وإن  حتى  وغيرها، 
ويحق  القانون،  مبوجب  ُمجّرم  ونشره  تصويره 
للمتضرر من ذلك واملُشّهر به مالحقة املُشٍهر 

والعقوبة  عقوبة  يعد  التشهير  إن  إذ  قضائًيا، 
املصور  وبإمكان  قضائي  بحكم  إال  توقع  ال 
املصالح  بإبالغ  دوره  وينتهي  ذلك  جتنب 
األمنية ويعد شاهًدا مبا رآه.« وأضاف اخلبير 
ر به ولو كان مجرًما  يقول : »إنه يحق للمشَهّ
على  مقاضاة مصوره«. وأكد شريرو  مداًنا  أو 
أن »صحافة املواطن تعرض الغّث والسمني، 
جتاه  وتوعية  رادع  قانون  وجود  يستدعي  ما 
ترك  استخدامات هذا اإلعالم اجلديد وعدم 

احلبل على الغارب«.
ع.ق

الخبير في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مسعود شريرو:
َينبِغي َتسِليُم الِفيدُيوهات إلى أجِهزة األمِن َبدل َنشِرها
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ف سليم
 

يوم  أصدرته  بيان  يف  باجلزائر،  تونس  سفارة  وكانت 
األربعاء املنصرم، أكدت أنه سيتم تنظيم عملية إجالء يوم 
اخلميس املوافق لـ 06 أوت 2020 يف الساعة 07 صباحا، 
من خالل املعبر احلدودي أم الطبول بوالية الطارف. وقالت 
واجلزائريني  التونسيني  املواطنني  تشمل  العملية  هذه  إن 
املعنيني بالزواج املختلط واملقيمني بصفة شرعية يف تونس. 
كما دعت - يف وقت سابق - رعاياها الراغبني يف التسجيل 
يف قوائم املستفيدين من هذه العملية القيام باحلجز الفندقي 
مع التقيد بقائمة الفنادق املنشورة بصفحة السفارة وإرسال 
املقيم  وبطاقة  السفر  وجوازات  الفندقي  احلجز  من  نسخة 

األجنبي بتونس على البريد اإللكتروني. 

سعيا إلعطاء العمل القضائي نفسا جديدا
تبون يحدث حركة واسعة في سلك القضاء

أجرى رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون حركة واسعة يف سلك رؤساء املجالس والنواب 
العامني، أنهى من خاللها مهام 17 رئيس مجلس قضاء و19 نائبا عاما.

كشفت، أول أمس، رئاسة اجلمهورية يف بيان لها أن رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون 
أجرى تغييرا واسعا على مستوى رؤساء املجالس والنواب العامني، إذ أنهى مهام 17 رئيس 
مجلس قضاء، و19 نائبا عاما. ووفقا للحركة ذاتها، جرى تعيني 19 نائبا عاما فيما مت حتويل 
رؤساء املجالس املعنيني بالعملية لتكليفهم بوظائف أخرى، كما أنهيت مهام محمد طالب 

بصفته محافظا للدولة لدى احملكمة اإلدارية بغرداية لتكليفه بوظيفة أخرى.
وحسب البيان ذاته، فإن احلركة جرت مبراعاة عدة مقاييس إلعطاء نفسا جديدا للعمل 
القضائي وحتسني أداء املرفق العام للعدالة وإعادة االعتبار للوظائف النوعية يف سلك القضاء.

هذه أسماء رؤساء املجالس القضائية املنتهية مهامهم:
- مجلس قضاء أدرار : منور بن ميينة

-مجلس قضاء األغواط : محمد سعيدي
-مجلس قضاء البويرة : إبراهيم العقون

-مجلس قضاء تيزي وزو : إسماعيل قاري
-مجلس قضاء اجلزائر : جمال قاسمي

-مجلس قضاء جيجل : عبد اخلالق بن شيخ
-مجلس قضاء املدية : عبد القادر شرقي

- مجلس قضاء مستغامن : الطيب معروف
- مجلس قضاء برج بوعريريج : مفتاح لعالوي

-مجلس قضاء بومرداس : منصف شلبي
 -مجلس قضاء الوادي : عبد احلميد وازن

-مجلس قضاء خنشلة : أحمد بولسينة
-مجلس قضاء ميلة : رابح حسني

-مجلس قضاء عني الدفلى : فريدة بوعمران
-مجلس قضاء النعامة : عبد القادر موالي

-مجلس قضاء عني متوشنت : محمد عبد الرزاق
- مجلس قضاء غرداية : محمد بعلي.

أسماء السادة النواب العامني املعينني لدى املجالس القضائية:
- مجلس قضاء أدرار : محمد بلعربي زحماني

 -مجلس قضاء الشلف : عمر قناوي
- مجلس قضاء األغواط : يسني مقالتي
 -مجلس قضاء أم البواقي : اعمر بورايب

- مجلس قضاء بجاية : أحمد ميهوبي
- مجلس قضاء البليدة : نور الدين محبوبي

 -مجلس قضاء البويرة : شريف جعاد
- مجلس قضاء تامنغست : اجلمعي فرحاتي

-مجلس قضاء تبسة : محمد جميل عيساوي
- مجلس قضاء تلمسان : محمد شمالل

- مجلس قضاء تيارت : حميد طهير
-مجلس قضاء اجللفة : محمد معمري

-مجلس قضاء سطيف : عبد املجيد بلحاج
- مجلس قضاء سعيدة : وايف بن يحي

 -مجلس قضاء سكيكدة : عز الدين تبيب
- مجلس قضاء سيدي بلعباس : مصطفى بن عبد اهلل 

-مجلس قضاء قسنطينة : موسى عثمان
- مجلس قضاء املدية : عبد املجيد جباري
- مجلس قضاء مستغامن : إسماعيل قديدر

-مجلس قضاء املسيلة : محمد قصار
-مجلس قضاء معسكر : محمد األمني بشالغم

-مجلس قضاء ورقلة : عبد القادر بلعطرة
-مجلس قضاء البيض : احلاج دشيرة
-مجلس قضاء إيليزي : أحمد بوعتبة

-مجلس قضاء برج بوعريريج : أحمد أمني بوغابة
-مجلس قضاء بومرداس : عبد النور قاسي

- مجلس قضاء الطارف : عمر قاللي
-مجلس قضاء تيسمسيلت : ميمون قادري

-مجلس قضاء الوادي : بلخير مرابط
-مجلس قضاء خنشلة : مسعود حورة

-مجلس قضاء سوق أهراس : فتحي احمد بير
- مجلس قضاء ميلة : لنور بن مهيدي

-مجلس قضاء عني الدفلى : جمال نعيجاوي
- مجلس قضاء النعامة : عمر سيدهم

-مجلس قضاء عني متوشنت : مراد آيت شعالل
-مجلس قضاء غليزان : عبد الكرمي ميموني.

 أحمد بوكليوة

الرئيس المدير العام لمؤسسة الّتسيير الفندقي بسيدي فرج:
 تقليص الحجر الصحي على الرعايا الجزائريين 7 أيام

مؤسسته  أّن  فرج  بسيدي  الفندقي  التسيير  ملؤسسة  العام  املدير  الرئيس  نقل 
ذاته،  املسؤول  كورونا.وكشف  وباء  تفشي  بداية  منذ  جزائري  رعية  بألف  تكفلت 
أيام   7 الرعايا أصبحت مدته  أّن احلجر على  الوطنية،  به لإلذاعة  أدلى  يف تصريح 
بعدما كان يستغرق 14 يوًما. كما أفاد املتحدث نفسه بأّن املؤسسة ستستقبل رعايا 
مشيًرا  شخًصا،   240 نحو  عددهم  يبلغ  وآخرين  والكويت  السودان  من  جزائريني 
على أّنه لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية لـ »كوفيد 19« واجلميع هم بصحة جّيدة.
وواصل املسؤول، قائاًل: »لقد استقبلنا منذ بداية عمليات اإلجالء أكثر من ألف 
مواطن جزائري، ونحن اليوم يف املرحلة الرابعة يف انتظار انطالق املرحلة اخلامسة«.
محمد رضوان

عبر المعبر الحدودي »أم الطبول« بالطارف

ُتونس تجلي الجزائريين والتونسيين 
المعنيين  بالزواج  المختلط

قامت السفارة التونسية بالجزائر، الخميس المنقضي، بعملية إجالء جديدة مست العائالت المعنية بالزواج بالمختلط، عبر 
المعبر الحدودي أم الطبول بوالية الطارف، حيث سخرت السلطات التونسية حافالت لنقل من تم إجالؤهم من الجزائر نحو 

الفنادق للخضوع للحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم بعد غياب عنها منذ شهر مارس المنقضي.

والية  مصالح  كشفت 
الشواطئ  قائمة  اجلزائر 
هذا  للسباحة  املسموحة 
أمام  واملتاحة  الصيف، 

املصطافني.
أمس،  أول  حددت، 
قائمة  اجلزائر  والية  مصالح 
للسباحة  املسموحة  الشواطئ 
أمام  واملتاحة  الصيف،  هذا 
قرار  لتجسيد  حتسبا  املصطافني 
رئيس اجلمهورية القاضي بفتح 

الشواطئ.
 26 القائمة  وتضمنت 
مقاطعات  ستة  ضمن  شاطئا 
إدارية، وهي مقاطعة: زرالدة، 
الوادي، حسني  باب  الشراقة، 
والرويبة،  البيضاء  الدار  داي، 

تنصيب  يف  األولوية  لها  والتي 
التجهيزات اخلاصة بالشواطئ.
الشواطئ  قائمة  وتضمنت 

املسموحة للسباحة كال من:
- مقاطعة زرالدة
-بلدية زرالدة:

- شاطئ خلويف 01
- شاطئ خلويف 02

- الشاطئ العائلي لزرالدة
- شاطئ الرمي

بلدية سطوالي:
- شاطئ النخيل
- شاطئ األزرق

- الشاطئ الشرقي لسيدي 
فرج

- الشاطئ الغربي لسيدي 
فرج

مقاطعة الشراقة:
- بلدية عني البنيان:

- شاطئ البحر املتوسط
- شاطئ اجلميلة
- شاطئ البهجة

مقاطعة باب الوادي:
- بلدية الوادي:

اجلهة  الكيتاني  شاطئ   -
الشرقية

بلدية القصبة:
- شاطئ قاع السور

- بلدية حسني داي:
- شاطئ العمود األبيض
مقاطعة الدار البيضاء:

بلدية برج الكيفان:
- شاطئ عروس البحر 01
- شاطئ عروس البحر 02

- شاطئ الباخرة احملطمة
بلدية برج البحري:

- شاطئ الدين اجلنوبية
بلدية املرسى:

- شاطئ املرسى الشرقية
- شاطئ املرسى الغربية
- شاطئ وسط املرسى

بلدية عني طاية:
- شاطئ متاريس

- شاطئ ديكا بالج
مقاطعة الرويبة:

بلدية هراوة:
- شاطئ القادوس

- شاطئ طرفاية
بلدية الرغاية:

  -شاطئ الرغاية البحري
أحمد بوكليوة

والية الجزائر
شرفة يحّدد 26 شاطئا مسموحا للسباحة

طائرات  اجلمعة،  أمس   وصلت، 
قادمة من النيجر وتركيا واإلمارات العربية 
اجلزائريني  مئات  متنها  على  املتحدة 

العالقني باخلارج.
مطار  مدير  عالش  الطاهر  وحسب 
اجلزائر الدولي، فقد تقرر إجالء أكثر من 
العاشر  غاية  إلى  عالق،  جزائري   3600
من أوت اجلاري، يتوزع هذا البرنامج على 
يتم  تلقائي  إنه وبشكل  قائال  16 رحلة، 
الذين يتم إجالؤهم على  املواطنني  توزيع 
فترة  إلمضاء  الفندقية  الهياكل  مختلف 

احلجر الصحي.
ويتضمن برنامج اإلجالء احملنّي )إلى 

غاية 16 أوت اجلاري(:
رحلة جوية جوهانسبورغ )جنوب   · 
إفريقيا( يوم 7 أوت مرورا بكل من لواندا 
وأبيدجان  )الغابون(  ليبروفيل  )أنغوال(، 
)كوت ديفوار( نحو مطار اجلزائر العاصمة.
)اإلمارات  دبي  من  جوية  رحلة   ·
مطار  نحو  أوت   7 يوم  املتحدة(  العربية 

وهران.
)تركيا(  إسطنبول  من  جوية  رحلة   ·

يوم 7 أوت نحو مطار اجلزائر.
· رحلة جوية من الدوحة )قطر( يوم 

8 أوت نحو مطار اجلزائر.
· رحلة جوية من الكويت يوم 8 أوت 

نحو مطار اجلزائر.
· رحلة جوية من باريس )فرنسا( نحو 

مطار اجلزائر العاصمة يوم 8 أوت.
· رحلة جوية من اخلرطوم )السودان( 

نحو مطار اجلزائر العاصمة يوم 8 أوت.
)تركيا(  إسطنبول  من  جوية  رحلة   ·

يوم 8 أوت نحو مطار اجلزائر.
)اململكة  جدة  من  جوية  رحلة   ·
مطار  نحو  أوت   9 يوم  السعودية(  العربية 

اجلزائر.
· رحلة جوية من باريس )فرنسا( يوم 

9 أوت نحو مطار اجلزائر.
)اململكة  لندن  من  جوية  رحلة   ·
يوم  العاصمة  اجلزائر  مطار  نحو  املتحدة( 

9 أوت.
)تركيا(  إسطنبول  من  جوية  رحلة   ·
إلجالء  أوت   9 يوم  قسنطينة  مطار  نحو 
أخرى،  وبلدان  بتركيا  عالقني  مواطنني 
سوريا  يف  العالقني  املواطنني  إلى  إضافة 
مطار  يف  جتميعهم  سيتم  الذين  ولبنان 
الرحلة  هذه  ستحط  أين  الدولي  بيروت 

إلجالئهم.

)كندا(  مونتريال  من  جوية  رحلة   ·
نحو مطار اجلزائر العاصمة يوم 10 أوت.

)اإلمارات  دبي  من  جوية  رحلة   ·
العربية املتحدة( نحو مطار اجلزائر يوم 10 

أوت.
· رحلة جوية من نواقشوط )موريتانيا( 
مرورا بداكار )السنغال( نحو مطار الوادي 

يوم 10 أوت.
· رحلة جوية من الدوحة )قطر( نحو 
مطار عنابة يوم 11 أوت تخصص إلجالء 
العراق  يف  العالقني  اجلزائريني  املواطنني 
مواطنني  إلى  إضافة  مواطنا   84 وعددهم 

آخرين عالقني يف بلدان أخرى.
)تركيا(  إسطنبول  من  جوية  رحلة   ·

إلى مطار وهران يوم 13 أوت.
العاصمة واشنطن  · رحلة جوية من 
مطار  نحو  األمريكية(  املتحدة  )الواليات 

وهران يوم 13 أوت.
)اإلمارات  دبي  من  جوية  رحلة   ·
قسنطينة  مطار  نحو  املتحدة(  العربية 

بتاريخ 16 أوت.
خ.د

عبر 16 رحلة جوية
 نحو إجالء 3600 جزائري إلى غاية الـ10 أوت الجاري



ف سليم

و تعرف أحياء ببلدية برحال ورواق 
للماء  غياب  أمس  أول  مند  البادرة  عني 
فصل  عز  يف  وذلك  احلنفيات،   عن 
كورونا،   فيروس  وجائحة  الصيف، 
ورغم تطمينات اجلزائرية للمياه بعنابة، 
املواطنني  أن  إال  قريبا  الوضع  بتدارك 
من  الشديد،   إستياءهم  عن  أعربوا 
باملاء  التزود  يف  التذبذب  ظاهرة  تكرار 
مؤسسة  انذار.   سابق  بدون  الشروب 
من  عنابة(  وحدة  للمياه)  اجلزائرية 

تشهده  التي  التذبذب  أن  جهتها كشفت 
منطقة برحال راجع للتسرب على مستوى 
وأكدت  قرباز.   الضخ  مبحطة  الضخ  قناة 
املعنية  األحياء  أن  لها  بيان  يف  املؤسسة 
الكاليتوسة،   هي كل من برحال مركز،  
العزلة،   عمار،   عايب  شوقة،   عني 
البيان  جزئي(.وطمأن  )تذبذب  شطايبي 
العادية  طبيعته  إلى  سيعود  التوزيع  بأن 
التي  اإلصالح  أشغال  من  اإلنتهاء  حال 
متصل  سياق  ويف  مصاحلها.  بها  تقوم 

أشغال  أعلنت عن  التدخالت  بخصوص 
طرف  من  سوبرمي  مسكن   360 حي  ربط 
وبخصوص  باألشغال.  املكلفة  املقاولة 
وشطايبي  ببلدية  مواطني  إنشغال 
يقارب  ملا  املاء  غياب  من  يشتكون  الذين 
ردها  يف  للمياه  اجلزائرية  أكدت  ألسبوع 
ملعاينة  امليدانية  للخرجة  مواصلة  أنه  إلى 
طرف  من  لإلعتداء  تعرضت  التي  القناة 
مجهولني حيث يتم فتح صمامات التفريغ 
ما  شخصية،  ألغراض  املياه  إلستعمال 
املياه  ونقص يف كمية  تسجيل  إلى  يؤدي 

ومنطقة  شطايبي  دائرة  من  لكل  املوزعة 
لقناة  معاينة  وإثر  املرسى،  وبلدية  العزلة 
بوشلبان املمولة ملنطقة العزلة، مت تسجيل 
حيث  التفريغ،   لصمام  والفتح  التعدي 
على  تعدي  على  العثور  يتم  مرة  كل  يف 
التفريغ وفتحه من طرف مجهولني  صمام 
من  معتبرة  كميات  ضياع  يف  ليتسبب 
املياه. وأضافت بأن مصاحلها قامت بغلق 
صمام التفريغ مع إكمال محاربة مثل هذه 
إجتاه  الالزمة  اإلجراءات  وإتخاذ  اجلرائم 

كل املتسببني. 

املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
بوالية عنابة عشية أول أمس إلنتشال 
فير  شاطئ  يف  غرقا  تويف  شاب  جثة 
بعد   )vivi( باسم  املعروف  محروس 
رفقاء  قبل  من  إستغاثة  نداء  تلقيها 

الشاب الغريق. 
أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
اخلبر فإن الضحية املدعو )ش أ( البالغ 

من العمر 19 سنة واملنحدر من حي8 
عدما  تويف غرقا  عنابة  ببلدية  مارس 
بالشاطئ  أصدقاءه  رفقة  يسبح  كان 
املذكور حيث تدخل غطاسي احلماية 
وحتويلها  اجلثة  بإنتشال  وقاموا  املدنية 
باملستشفى  الى مصلخة حفظ اجلثث 
اجلامعي إبن رشد.  ويأتي هذا عشية 
التحضيرات اجلارية من قبل السلطات 

أمام  للشواطئ  التدريجي  للفتح  احمللية 
السابق  الوالئي  القرار  بعد  املصطافني 
الذي منع مبوجبه السباحة يف شواطئ 
مع   .19 إلنتشاركوفيد  تفاديا  الوالية 
اإلشارة إنها هذه أول حالة غرق تسجل 

بوالية عنابة منذ بداية الصيف. 
ف سليم

جيحل
توقيف تاجر مواد كيمياوية وضبط 2 

كغ من الزئبق
القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
من  ينحدر  األشخاص  أحد  حيازة  مفادها  معلومات  وبعد  جيجل  والية  بأمن 
والية جيجل لكمية من مادة الزئبق الرمادي بغرض بيعها وعليه كثفت عناصر 
الفرقة أبحاثها وحترياتها مكنتها من حتديد هوية املشتبه فيه ويتعلق األمر بشخص 
يبلغ من العمر 42 سنة مت إيقافه على مستوى أحد أحياء املدينة وبحوزته كمية 
من مادة الزئبق قدر وزنها أكثر من 02 كلغ، حيث بعد التحقيق معه صرح عن 
وبعد  39 سنة،  العمر  من  البالغ  والية جيجل،  من  اآلخر  هو  املنحدر  شريكه 
توقيفه واستكمال كل اإلجراءات القانونية ضدهما، قدما أمام اجلهات القضائية 
املختصة ألجل قضية السمسرة يف مواد كميائية خطيرة، أين صدر يف حقهما 

أمر إيداع احلبس.                                                                سهام.ع

تبسة
حجز 22 مليون سنتيم من العملة المزورة

بأمن والية  زروق  القضائية عني  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  أمس،  أول  متكنت 
وحجز  النقدية  األوراق  وتزوير  متتهن حيازة  إجرامية  تفكيك شبكة  من  تبسة، 
مبلغ مالي يحمل نفس تسلسل األرقام. فحسب ما توفرت عليه أخبار الوطن من 
معلومات، فقد متت العملية بناء على استغالل معلومات واردة إلى ذات الفرقة، 
مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط عبر عدة واليات يف مجال تزوير واستعمال 
األوراق النقدية الوطنية، وعليه مت نصب كمني أسفر عن توقيف شخصني على 
الوطنية يحمل نفس  العملة  منت مركبة عثر بداخلها على مبلغ مالي مزور من 
للتداول  قابل  آخر سليم  مالي  ومبلغ  مليون سنتيم   22 قدره  التسلسلية  األرقام 
قدره 40 مليون سنتيم. وقد أسفرت التحقيقات يف القضية إلى توقيف شخص 
إلى  االختصاص  متديد  بعد  اإلجرامية  الشبكة  نفس  تورطه ضمن  ثبت  ثالث 
والية مجاورة بالتنسيق مع النيابة املختصة، وعليه أصدرت العدالة يف حقهم أمرا 

يقضي باإليداع إلى غاية محاكمتهم.

الطارف
الحماية المدنية تنتشل 3 غرقى في 24 ساعة

أعلنت مصالح واحلماية املدنية لوالية الطارف يف بيان لها عن تدخل الوحدة 
البحرية بالقالة وكذلك الوحدة الثانوية بن مهيدي ألجل ثالثة غرقى يف حصيلة 
مت تسجيلها يوم أمس األول الغريق األول يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من والية 
سوق أهراس مت انتشاله من شاطئ قمة روزة بالقالة والغريق كان يف حالة حرجة 
حيث مت تقدمي اإلسعافات األولية الالزمة وحتويله إلى مستشفى القالة. والغريق 
الثاني متويف يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من والية الوادي مت انتشال جثته من 
شاطئ البطاح وحتويله من طرف مصاحلها للقطاع الصحي بن مهيدي.  والغريق 
الثالث متويف يبلغ من العمر 17 سنة ويقطن ببلدية الشط مت انتشال جثته بشاطئ 

الصبي وحتويله من طرف مصاحلها للعيادة متعددة اخلدمات بالشط.    ف سليم

اإلطاحة بعصابة دولية تتاجر باألسلحة النارية
دولية  عصابة  بعناصر  اإلطاحة  من  الطارف  بوالية  األمن  مصالح  متكنت 
والتي تضم  النارية  بالذخيرة واألسلحة  إجرامية متخصصة يف تهريب واملتاجرة 
ثالثة أشخاص مع إسترجاع 3 أسلحة نارية وكمية معتبرة من اخلراطيش النارية.
ويف هذا الصدد متكنت فرقة البحث والتدخل ألمن والية الطارف من توقيف 
عصابة إجرامية دولية تتكون من ثالثة أشخاص متخصصة يف التهريب واملتاجرة 
اخلامس  الصنف  من  احلية  الدخيرة  وكذا  الرابع  الصنف  من  النارية  باألسلحة 
حيث خالل هذه العمليه النوعية ملصالح األمن مت إسترجاع ثالثة أسلحة نارية 
 16 عيار  خرطوشة  و650  النارية  باألسلحة  خاصة  خرطوشة  و21  أتوماتيكية 
ملم وبعد حترير محاضر سماع يف حق املوقوفني مت إجناز ملف قضائي يف حقهم 
احلبس  إيداعهم  مت  أين  الطارف  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  على  وإحالتهم 

املؤقت عن تهمة حيازة أسلحة نارية واملتاجرة بالدخيرة احلية.
ف سليم
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أخبار الداخل

عنابة
انتشال جّثة غريق من شاطئ غير محروس

إعــــــــالن
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية:

 سكيكدة ، بجاية ، الوادي، اجللفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 
 شروط التوظيف

-   خبرة على األقل سنتني
-   اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحكم  اجليد يف اللغة العربية
-   اتقان التصوير و املونتاج

 ترسل الطلبات الى اإلمييل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
اخلروب  ببلدية  اجلمعي  قطوش  املدنية 
مسينيسا   01 ك  عمارة  باملنطقة   
لعدادات  كلي  حريق  أجل  من  وذلك 
يف  مجمعة  كانت  عداد   24 كهربائية 
متكونة  لعمارة  األرضي  بالطابق  خزانة 

احلريق  و5طوابق،   أرضي  طابق  من 
بشرية  أضرار  أي  تسجيل  دون  أخمد 
والقيام بعملية احلراسة حتى التأكد من 
تدخلت  كما  للحريق.  التام  اإلخماد 
ذات املصالح بحي 1013 مسكن بلدية 
يف  متثل  حريق  إخماد  ألجل  اخلروب، 

كهربائية  عدادات   10 لـ  كلي  إحتراق 
بالطابق  خزانة  يف  مجمعة  كانت 
األرضي لعمارة متكونة من طابق أرضي 
اخماذابحريق  مت  حيث  طوابق  وخمس 

مع القيام بعملية التبريد واحلراسة.
خديجة بن دالي

قسنطينة
حريق يتلف 34 عدادا كهربائيا في الخروب

بسبب التسرب وانقطاع التيار الكهربائي

أحياء بعنابة تعاني العطش في عز 
الصيف وجائحة كورونا

تعاني العديد من األحياء ببلديات عنابة، في األونة األخيرة، من العطش جراء التذبذب المسجل في التزود بالماء الشروب، 
جراء   التسرب وانقطاع التيار الكهربائي، الذي يتسبب  غالبا في توقف محطات الضخ على مستوى السدود ومحطات 

التوزيع، بكل من المالحة والشعبية والكورنيش الساحلي.  هذا، ناهيك عما تشهده شبكات التوزيع من ربط عشوائي سواء من 
طرف المقاوالت الخاصة المشرفة على مشاريع التهيئة، أو من قبل أشخاص يستغلون شبكة توزيع المياه في سقي محاصيلهم.

احدى  اخلروب  بلدية  سكان  يعيش 
الكثافة  حيث  من  الوالية  بلديات  اكبر 
قسنطينة.  االم  البلدية  بعد  السكانية 
حالة من الفوضى والعفن بسبب محاصرة 
يوميات  حتولت  بحيث  لالحياء  القمامة 
املواطن اخلروبي الى جحيم حقيقي جعل 
العديد منهم يفضلون املكوث يف متازلهم 

بسبب تلوث احمليط.
النظافة  مهندسو  اضراب  يزال  وال 
احلوار  وصول  ظل  يف  متواصال  باخلروب 
طريق  الى  النظافة  ومؤسسة  االدارة  بني 
مرمى  يف  الكرة  رمي  ظل  يف  مسدود 
ضحية  البسيط  املواطن  ليضل  االخر 
احلسابات والكواليس. وبالرغم من تراكم 
بالعديد  املبارك  األضحى  عيد  مخلفات 

الى  البلدية  تبادر  لم  االحياء.   من 
ايجاد حلول من اجل رفع ليقوم املواطنون 
االحياء  لتنظيف  فردية  مبادرات  باطالق 
وحتى  والناموس  البعوض  انتشار  بعد 

الروائح الكريهة التي عمت املكان.
صورة  تشويه  الى  الوضع  وادى 
مؤسسة  عمال  امتناع  ظل  يف  املدينة 
األطنان  رفع  عن  اخلروب  لبلدية  النظافة 
العيد  أيام  من  يوم  أول  منذ  القمامة  من 
 10٪ منحهم  عدم  على  تذمرهم  بسبب 
من منحة PRC التي وعدهم بها رئيس 
وكذلك  املؤسسة  وإدارة  اإلدارة  مجلس 
العيد  عشية  متأخرة  مستحقاتهم  دخول 
ما حال دون شراء أضحية العيد للغالبية 
املواطنني  احد  ذكره  ما  وحسب  منهم. 

هذا  أن  مسكن   1600 بحي  القاطن 
تواجد  بعد  ارق حياتهم خصوصا  الوضع 
أضحت  التي  الكباش  أحشاء  مخلفات 
الرمي  حتاصر احلي من كل جانب بفعل 
إلى  األرصفة  حولوا  للمواطنون  العشوائي 
بلدية  املواطنون  واتهم  عمومية  مفرغة 
يف  والعجز  واالهمال  بالتقاعس  اخلروب 
حل مشاكل العمال الذين لت ذنب لهم 
يف ظل املسؤولية الكبيرة امللقاة عليهم يف 
ظل انتشار جائحة كورونا. هذا وقد اتهم 
النظافة  مؤسسة  مدير  اخلروب  بلدية  مير 
اخضاع  أجل  من  العمال  مع  بالتآمر 
التي ال  البلدية لبعض الشروط واملطالب 

يتضمنها العقد املبرم بني الطرفني.
خديجة بن دالي

النفايات تحاصر أحياء بلدية الخروب 
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سميرة مزاري

إلى  أمرا  بومرداس  والي  أعطى 
عبر  ملهامهم  املزاولني  النظافة  أعوان 
حمالت  ملباشرة  البلديات  مختلف 
املسموح  الشواطئ  وتنظيف  لتهيئة 
النفايات  برفع  وذلك  بها،  السباحة 
واألحراش املتواجدة على مستوى هذه 
التي  الشواطئ  لفتح  حتضيرا  األخيرة 
املصطافني  وجه  يف  مؤخرا،  أغلقت، 
كإجراء احترازي لكبح انتشار جائحة 

كورونا.
ويف هذا السياق، شرعت مؤسسة 
احمليط  تنظيف  يف  املختصة  مادينات 
الشواطئ،  لتنظيف  واسعة  بعمليات 
غرار  على  الوالية  بعاصمة  بداية 
شاطئ 1 واجهة البحر، وكذا شاطئي 
الكرمة 1 و2، رافقتها حمالت تهيئة 

وتزيني ملختلف املرافق املتواجدة بها.
شواطئ  لتشمل  العملية  وامتدت 
مثل  الساحلية  بالبلديات  أخرى 
شاطئ زموري البحري، شاطئ مندورة 
بالثنية،  الصغيرات  لقاطة،  ببلدية 
وكذا شاطئ قورصو، حيث استفادت 
الرمال  األخرى من عملية إلزالة  هي 

واألحراش مع رفع كلي للنفايات.
العملية،  تتواصل  أن  وينتظر 
لتمس  اجلاري،  األسبوع  خالل 
دلس،  ببلديات  الشواطئ  باقي 
رأس  البحري،  بودواو  داود،  سيدي 
يف  بدورها  تتواجد  التي  جنات... 
حالة مزرية، السيما ما تعلق بجانب 
التي  القذرة  الصرف  ومياه  القمامة 
لطاملا وقفت عائقا أمام راحة املصطافني 
والية  على  سنة  كل  يتوافدون  الذين 
العائلية  شواطئها  باعتبار  بومرداس، 

األخرى  الساحلية  بالواليات  مقارنة 
كوهران وبجاية.

بومرداس  والي  أن  االشارة  وجتدر 
اللجنة  ترأسه  ولدى  يحياتن  يحي 
النشاط  بتنسيق  املكلفة  الوالئية 
كورونا،  فيروس  من  للوقاية  القطاعي 
تعليمات  أعطى  قد  الفارط،  األربعاء 
مبباشرة  تقضي  املختصة  املصالح  إلى 
السيما  للشواطئ،  تهيئة  عمليات 
الطالء  النظافة،  بجانب  تعلق  ما 
باإلضافة  العمومية  االنارة  والتزيني، 
األمنية  املراقبة  مكاتب  تنصيب  إلى 

واحلماية املدنية.
كما ركز املسؤول األول عن اجلهاز 
التنفيذي لوالية بومرداس على ضرورة 
الوديان  ملياه  تطهير  عمليات  مباشرة 
البحر،  مياه  حتليل  وكذا  واملصبات 
حتسبا لفتح الشواطئ أمام املصطافني.

بجاية
َمطالب بتوزيع 180 سكنا اجتماعيا بأجيون

شرق  القائد  ذراع  بلدية  بقرى  القاطنني  املواطنني  عشرات  يوميا  يتردد 
بجاية على مقر البلدية ودائرة خراطة لإلستفسار عن قائمة املستفيدين وموعد 
توزيع حصة 180 سكن اجتماعي املنجزة بقرية أجيون 13 كلم غرب خراطة 
وذلك بعد أن اكتملت األشغال بها وأصبحت جاهزة للتوزيع وما ضاعف من 
قلق هؤالء القرويني بشأن هذه السكنات هو سماعهم يف كل مرة املسؤولني 
وهم يتحدثون عن ضرورة توزيعها على مستحقيها ويف أقرب اآلجال غير أن 
بعض املتتبعني لظاهرة التردد والتماطل يف توزيع السكنات اجلاهزة من طرف 
املسؤولني هو محاولة توظيف هذه العملية ألغراض سياسية سيما أن املواعيد 
اإلنتخابية جد قريبة فضال عن خشية هؤالء من حدوث حركات احتجاجية 

عند كشف قوائم املستفيدين. 
عبدالسالمق ريشي

انعدام التنمية يجبر سكان«تاكوشت«  
على الهجرة

لم يكن من السهل علينا الوصول إلى قرية تاكوشت الواقعة بأعالي خراطة 
هذه القرية النائية املعزولة والتي تقع على مرمى حجر من أعلى قمة جبلية 
يف والية بجاية والتي حتمل نفس اإلسم أي »تاكوشت » واملوجودة على علو 
1800 م عن سطح البحر غير أن شهرتها التاريخية باعتبارها كانت متثل مالذا 
للمجاهدين ومنطقة عبورهم نحو املناطق األخرى كما أن منظر الثلوج التي 
ال تذوب بها إال بعد أشهر كان يسر الناظرين ناهيك عن إخضرارها الدائم 
هذه العوامل ولدت فينا الرغبة إلكتشاف سحر طبيعتها وتفقد أحوال سكانها 
وألجل ذلك شرعنا يف صعود طريق جبلي غير معبد لعدة كيلومترات وما أن 
وصلنا حتى بدأت مالمح هذه املنطقة تتضح لدينا ونلمس ما سمعنا عنها 
من ميزات عن قرب وكان من حظنا أن إلتقينا مبواطن كنا على سابق معرفة 
به وطلبنا منه إعطائنا بعض املعلومات عن هذه املنطقة التاريخية وقال أنها 
مراكز  عن  لبعدها  نظرا  للمجاهدين  مأوى  متثل  التحريرية  الثورة  إبان  كانت 
اللجوء  يتم  التي  واملغارات  باملخابئ  تعج  كانت  أنها  كما  الفرنسي  اجليش 
إليها واستقبال جرحى الثورة من مختلف املناطق فيها للعالج والنقاهة وهو 
للثورة  بأنها كانت متثل قاعدة خلفية  الذي ضاعف من شكوك فرنسا  األمر 
بالطيران  وقنبلتها  محاصرتها  ومتت  عليها  غضبه  جام  جيشها  ولذلك صب 
للحرية  قربانا  الشهداء  عشرات  بذلك  فقدمت  فيها  العمالء  وزرع  احلربي 
إال  سكانها  من  يتبق  لم  اإلستقالل  بالدنا  نالت  أن  وبعد  اآلن  واإلنعتاق 
الباقون  القليل فالكثير منهم غادرها نحو املدن واملناطق احلضرية بينما  النزر 
فيها أضحوا يكابدون العزلة واحلرمان ومن مظاهر ذلك غياب الطريق الكهرباء 
يغادر  الشتاء  أنه يف فصل  وأكثر من هذا  املدرسة وغير ذلك  الصحي  املركز 
كل السكان القرية نظرا لتراكم الثلوج وعدم ذوبانها لعدة أشهر وكذا البرودة 
الشديدة ونقص اإلمكانيات وال يعودون إليها إال أواخر الربيع ملمارسة نشاط 
لرعي  فيها  املوجودة  احلشائش  من  اإلستفادة  وكذا  النحل  وتربية  البستنة 
املواشي وعليه يطالب سكان هذه املنطقة على قلتهم بتوفير احلد األدنى من 
اإلمكانيات كالطريق الكهرباء واملاء ويف حالة العكس فإنهم مصممون على 

املغادرة وترك اجلمل مبا حمل.
عبد السالم قريشي

تحصيل 135 ألف قنطار من الحبوب 
هذا الموسم

سجلت مديرية الفالحة لوالية بجاية يف نهاية حملة حصاد هذا املوسم 
2020 أزيد من 135000 قنطار من القمح والشعير.

وقد مّت حتويل هذه احلبوب إلى املواقع املخصصة لها، واملالحظ أن منتوج 
هذا املوسم أقل بقليل من محصول املوسم املنصرم 2019 وذلك بسبب قلة 
األمطار التي تساقطت خالل هذه السنة، وقد أوضح ذات املصدر أنه مّت زرع 
مساحة تقدر بـ 3950 هكتار والتي أنتجت مردودا معتبرا. ويف السياق ذاته 
ان محصول  وأكدوا  التني،  موسم جني  بنجاح  معوش  بني  فالحو  استبشر 
هذه السنة سيكون جيد للغاية نظرا للمؤشرات اإليجابية املسجلة على ارض 
الواقع، حيث أن هذا املنتوج -التني- سيكون يف الغالب ذات مردود أحسن 
أثرت  املنطقة  التي شهدتها  األخيرة  احلرائق  أن  غير  املاضية،  السنوات  من 
نسبيا على جودتها، وعليه يأمل الفالحون أن يكون هذا املوسم ناجح للغاية، 
وكذلك  الفالحني  جهود  تضافر  نتيجة  جاءت  املبشرة  النتائج  ان  العلم  مع 
الهدف  كان  والتي  الفالحي  اإلرشاد  مجال  لهم يف  الدولة  مساعدة  بفضل 
منها تطوير قطاع الفالحة ليكون البديل الثّمني الذي يحقق االكتفاء الذاتي 
من جهة وتقليص فاتورة االستيراد من جهة أخرى، ولإلشارة فإن منطقة بني 
املنطقة يف هذه  نشطاء هذه  مما جعل  التني،  إنتاج  معروفة يف مجال  معوش 
الشعبة يفكرون يف تصديرها الى اخلارج إذا ما توفرت الشروط العملية والتقنية 

للقيام بذلك.                                                           كرمي تقلميمت

خالل  بومرداس،  والية  أمن  نظم 
نشاطا   94 املنصرم،  جويلية  شهر 
مستعملي  لفائدة  اتصاليا  إعالميا 
حوادث  من  احلد  بهدف  الطرقات 

املرور.
بومرداس،  ألمن  بيان  كشف 
محسوس  تراجع  عن  اجلمعة،  أمس 
شهر  خالل  املسجلة  املرور  حوادث  يف 

جوان  بشهر  مقارنة  املنصرم  جويلية 
سجلت  حيث  باملائة،   28 بــ  يقدر 
ذات املصالح يف هذا الصدد 15 حادث 
دون  جريحا   16 خّلف  جسماني  مرور 

وفيات.
الذي  الفارط  جوان  بشهر  مقارنة 
مرور  21 حادث  والية  أمن  فيه  سجل 
وقتيال  جريحا   29 خلف  جسماني 

التراجع  أسباب  مرجعا  واحدا، 
مع  الطرقات  مستعملي  جتاوب  إلى 
اإلعالمية  التحسيسية  النشاطات 
املنظمة لفائدتهم، الداعية إلى التحلي 
واملقدر  السليمة،  السياقة  بقواعد 
 94 بــ  ذاته،  البيان  حسب  عددها، 

نشاطا.
سميرة مزاري

أمن بومرداس
تنظيم 94 نشاطا إعالميا لفائدة مستعملي الطرقات

استعدادا لفتحها أمام المصطافين

تنظيــم حمـالت واسعـة لتهيئـة 
شــواطئ بــومرداس

باشرت السلطات الوالئية، ببومرداس أول أمس، عمليات واسعة لتنظيف الشواطئ عبر مختلف 
البلديات، استعدادا لفتحها أمام المصطافين.

الغابات  محافظة  أطلقت 
فصيلة  من  طائر   500 لبومرداس 
التدرج العادي بغابة الساحل بوبراك 
حفاظا  داود،  سيدي  ببلدية  الواقعة 
على  الصيدية  احليوانية  الثروة  على 

املستوى احمللي.
وتدخل العملية، حسب إطارات 
إمكانية  دراسة  إطار  يف  احملافظة، 

تكاثر هذا الطائر املنتج يف األسر على 
االختيار  وقع  وقد  الطبيعة،  مستوى 
على غابة الساحل بوبراك بعد دراسة 
املنطقة،  وتضاريس  ملناخ  معمقة 
قامت بها محافظة الغابات لبومرداس 
مبعية مركز الصيد لزرالدة الذي يعمل 
منذ 50 سنة على مراقبة تكاثر وتطور 

هذا الطائر.

العملية  هذه  أن  االشارة  وجتدر 
السنة  هذه  نوعها  من  الثالثة  تعد 
اليوم  يف  إطالقها  مت  التي  تلك  بعد 
العاملي للتصحر واجلفاف املصادف لــ 
17 جوان من كل سنة بسدي قدارة 
واحلميز، املقدرة بــ 700 طائر مائي 

من نوع البط ذو العنق األخضر.
سميرة مزاري

إطالق 500 طائر من فصيلة »طائر التدرج« 
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أخبار السر ايا

اكتشف علماء مركز بحوث القلب واألوعية الدموية بكلية الطب 
»إكانا« في نيويورك أن تسجيل درجة حرارة المنخفضة لدى 

المصاب بالفيروس التاجي المستجد هي عامل يشير إلى خطورة 
مسار المرض.وتفيد صحيفة »إيزفيستيا« بأن الباحثين درسوا 
اإلحصائيات البيانية عند مراجعة األطباء للمرضى، وتبين أن 
44 % من المرضى الذين كانت حرارتهم 35.5 درجة مئوية 

وأقل فارقوا الحياة.
ويشير الباحثون إلى أن تسجيل حرارة 40 درجة مئوية وأعلى 
لدى المصاب بكورونا، في مرحلة تطور المرض تشير أيضا إلى 
وجود مخاطر الوفاة. ولكن، في هذه الحالة كانت نسبة الوفاة أقل 
وبلغت %42. ومع ذلك لم يتضح هل سيساعد تخفيض درجة 

الحرارة العالية على شفاء المرضى الذين حالتهم خطرة.

نّظم فنانو األغواط، الخميس المنقضي، وقفة احتجاجية بسبب حرمانهم 
من الشطرين األول والثاني من منحة الـ 10 آالف دينار، التي خصصها 

رئيس الجمهورية للمتضررين من وباء كورونا.
كشف فنانو من األغواط أنهم ظلوا ينتظرون صب المنحة ثالثَة أشهر؛ 
لكن بعد تواصلهم مع اإلدارة الوصية، تفاجؤوا بأنه سيتم صب منحة 
شهر جويلية فقط. وتساءل هؤالء عن مصير الشطرين األول والثاني 

من منحة »كوفيد 19« )جوان وماي(، والتي استفاد منها نظراؤهم في 
كل الواليات، محملين المسؤولية كاملة لإلدارة المحلية، واعتبروا أن 

ما تعرض له الفنان »حقرة« تدخل في خانة البيروقراطية التي مازالت 
تمارسها بعض اإلدارات، كما أشار إليه رئيس الجمهورية.

وفي رده على هذا االنشغال، كشف مدير الثقافة محمد نميلي أن مصالحه 
قامت باتصاالت وتنسيق مع اإلدارة المحلية، وزودتها بقائمة تضم 251 
فنانا، وسيتم صب منحة شهر جويلية خالل األسبوع الجاري، في انتظار 

تسوية وضعيع منحتي شهري ماي وجوان. 

تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع اللقاء المرتقب الذي 
سيجمع الحكومة بالوالة، حيث طبعت التعليقات تساؤالت عما 

سيطرحه ويقدمه الوالة خالل اللقاء، معتبرين أن حقيبة بعضهم 
ستكون ثقيلة بملفات عديدة، كونها تتعلق بالحياة اليومية 
للمواطن، كنقص الماء الشروب ومشكلي السكن والصحة 

المريضة.
 وفي هذا الصدد، تطرق المسيليون إلى المشاريع المعلقة على 

غرار مستشفى 60 سريرا بحمام الضلعة ومستشفى 240 
سريرا بعاصمة الوالية، الذي لم يتبين خيطه األبيض من األسود 
إلى غاية كتالة هذه األسطر، ناهيك عن مستشفى 240 سريرا 
بسيدي عيسى الذي تجمد مشروعه عند بناء األساسات. هذا، 
دون الحديث عن العزلة المفروضة على مناطق الظل، دون أن 

ننسى قطاع التربية وما يعانيه من نقص في المرافق.

 ُكرونا جعَل °35.5 أخطَر من 42° !

الَجزائُر ترِثي »ِجزيْل ِحلمي«

َفناُنو األغواط يطلبوَن ِمنَحتهم!الُحكوَمة والُوّلة.. على َمسمٍع ومرًأى!

أشرف، يوم الخميس، المدير العام لألرشيف الوطني المستشار برئاسة 
الجمهورية، عبد المجيد شيخي، على حفل تكريم الراحلة وصديقة الجزائر 

المحامية »جزيل حلمي«.
 رثى شيخي الفقيدة وذكر بالعمل الجبار الذي حققته جبهة التحرير الوطني، 

ابتداء من سنة 1956، للوقوف أمام اآللة االستعمارية. قائال: “وقفنا، اليوم، 
للترحم على جزيل حليمي مجاهدة الثورة الوطنية، مجاهدة بالكلمة وبالنضال 

في مواجهة آلة استعمارية ”.
وأشار المدير العام لألرشيف الوطني إلى أن الفقيدة أبلت البالء الحسن، 

ودافعت عن المجاهدة جميلة بوباشا دفاعا مستميتا، إلى جانب دفاعها عن 
العديد من المحامين اآلخرين.

أعلنت شركة فيسبوك، يوم األربعاء، أنها حذفت مشاركة الرئيس 
األمريكي »دونالد ترامب« مقطَع فيديو يوّثق مقابلة أجراها مع قناة 

»فوكس نيوز« األمريكية. وأوضحت الشركة أن سبب حذفها المنشور 
مرّده قول »ترامب«: إن األطفال محصنون »تقريبا« من اإلصابة بـ 

»كوفيد 19«. إن إقدام شركة »فيسبوك« على حذف منشور »ترامب« 
يعد سابقة أولى كإجراء يطال الرئيس، إال أنه يجسد حزم فيسبوك في 
تعاطيها مع المعلومات المضللة بشأن جائحة القرن. يذكر أن الرئيس 
األمريكي نشر على حسابه مداخلة هاتفية أجراها مع قناة »فوكس 

نيوز » يدعو من خاللها إلى فتح المدارس كون األطفال غير مهددين 
بالفيروس التاجي المستجد.

َفيسبوك َتحِذف 
َمنشوًرا لترامب 

في َساِبقة!

َهذا أسبوُع الِكمامات الَعالمي!
تزامنا وانطالق أسبوع الِكمامات العالمي )world mask week( يوم أمس الجمعة، أطلقت منظمة 

.) WearAMask Challenge#( »الصحة العالمية تحٍد وسمته بـ » تحدي ارتداء الِكمامات
نشرت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية »فيسبوك«، تسجيل فيديو يوثق رسالة رئيسها »تيدروس أدهانوم 

غيبريسوس«، التي دعا فيها سكان العالم إلى االنخراط في تحدي ارتداء الكمامات. قال المسؤول األول 
على أهم منظمة في العالم ُتعنى بالصحة: »إن السبيل الوحيد لكسر سلسلة عدوى »كوفيد 19« هو االلتزام 
باإلجراءات الوقائية، التي يأتي على رأسها ارتداء كمامة تغطي األنف والفم والوجنتين، باإلضافة إلى تعقيم 

اليدين باستمرار، واإلبقاء على مسافة آمنة من انتقال فيروس كورونا. هذا، واختتم »تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس« رسالته إلى سكان المعمورة بدعوتهم إلى نشر صور لهم مرتدين الِكمامات تأكيدا منهم على أن 

االنخراط في التحدي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.
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كرزيكة أحمد

عطش  أزمة  من  السكان  يعاني 
لهذه  احلاجة  ازدياد  مع  خاصة  حادة 
باملنطقة  احلرارة  درجة  ارتفاع  مع  املادة 
قياسية،  حرارة  درجات  تسجل  التي 
دون  من  اجلائحة  تفشي  إلى  إضافة 
أن تلوح نتائج يف األفق بانفراج األزمة 
من  دوامة  يف  العائالت  أدخلت  التي 
إلى  حياتهم  حّولت  واملشاكل  املعاناة 

جحيم ال يطاق،
األهالي جلريدة  بعض  أكد  حيث 
املاء  غياب  ظاهرة  أن  الوطن  أخبار 
بحنفيات العديد من أحياء عني صالح 
حتول إلى حديث العام واخلاص، أين 
يف  جافة،  شبه  احلنفيات  أضحت 
الوقت الذي ال تصل املياه إلى السكان 
املواطنون  ويتساءل  محدد،  وقت  يف 
التذبذب الذي أدى إلى  عن سر هذا 
املياه عن احلنفيات ملدة كانت  انقطاع 
على  السكان  هؤالء  لتجبر  كافية 
على  للحصول  الوسائل  كل  استعمال 
الضروريات  من  تعتبر  التي  املادة  هذه 
وهو  الفصل،  هذا  يف  خاصة  اليومية 
رحلة  يف  الدالء  حمل  إلى  أدى  ما 
بحث يومية عن قطرة ماء من األحياء 
شراء  إلى  البعض  جلأ  فيما  املجاورة، 
تنتظر  العائالت  لتبقى  املاء  صهاريج 
ينهي معاناة  إيجاد حّل  املسؤولني  من 
يف  تتخّبط  التي  العائالت  مئات 

وضعية كارثية للغاية،، 

بعض  أعربت  الصدد،  هذا  ويف 
عّدة  مستوى  على  املوّزعة  العائالت 
وتذّمرها  سخطها  عن  بالبلدية  أحياء 
يتخّبطون  التي  املاء  انعدام  أزمة  من 
فيها منذ أزيد من شهر منّددين باحلالة 
تلك  منذ  يعيشونها  التي  الكارثية 
الفترة، مشيرين إلى حجم املعاناة التي 
يتكّبدونها للتزّود باملاء، حيث يجبرون 
التنّقل ملسافات طويلة بحثا عن  على 
املاء من أحياء مجاورة، والتي تكّلفهم 
وصفه  ميكن  ال  يوميا  عناءا  حسبهم 
للحصول على قطرة ماء صاحلة للشرب 
يناشدون  فهم  األزمة  لهذه  ونتيجة 
صالح  بعني  للمياه  اجلزائرية  سلطات 
التعجيل يف إيجاد حلول لهذه املشكلة 
ووضع حد ملعاناتهم  مطالبني يف ذات 

القنوات  بتجديد  املعنيني  من  السياق 
التي أضحت مهترئة يف بعض األحياء 
املتكررة  األعطاب  وصيانة  وإصالح 
حنفياتهم  جفاف  يف  تتسبب  التي 
نتيجة تسرب وضياع كميات هائلة من 
املاء يوميا دون أن يستفيد منه السكان

باملقاطعة  للمياه  مصالح اجلزائرية 
اإلدارية عني صالح وخالل إستفسارنا 
تبذل  أنها  أكدت  املوضوع  عن 
مجهودات جبارة من أجل معاجلة هذا 
أكدت  ما  مرده حسب  الذي  املشكل 
بعض  تعرفها  التي  التسربات  إلى 
القنوات  بعض  إهتراء  بسبب  النقاط 
ترشيد  ضرورة  إلى  اجلميع  داعني 

إستهالك املاء.

أدرار
جمعيات بتيميمون تدعو لدعم

 الجيش األبيض
تيميمون  املنتدبة  بوالية  اخليرية  والتكافل  التعاون  جمعية  دعت 
اخليرين واحملسنني إلى التضامن مع أفراد اجليش األبيض يف املؤسسات 
قورارة  إقليم  ساكنة  ناشدت  كما  املنتدبة  الوالية  بذات  االستشفائية 
طبيةمتكن  ومعدات  أدوات  وشراء  واحدة  مبادرة  يف  التوحد  بضرورة 
خدماتها  تقدمي  من  بتيميمون  االستشفائية  باملؤسسة  الطبية  األطقم 
بأريحية، ومتكني املصابني بالفيروس من االستشفاء بسالم. ويف األخير 
جددت اجلمعية نداءها إلى الفاعلني للمساهمة يف هذه احلملة التضامنية 
داعية إلى اإلتصال بأعضاء اجلمعية من أجل التنسيق، والتوضيح كما 

وضعت رقم حساب بنكي جاري ملن أراد املساهمة.
عبد اهلل مجبري

الوالي يكّرم العائلة الرياضية المحلية

أشرف السيد العربي بهلول والي الوالية، مساء أمس، على تنظيم 
وسجلوا  تألقوا  ممن  بالوالية  الرياضية  األسرة  على شرف  تكرميي  حفل 

نتائج إيجابية هذا املوسم. 
 ومت يف هذا الصدد تكرمي األخوة خراز عبد القادر وخراز عبد الكرمي 
وهما بطلني عامليني يف رياضة قوة الرمي والدفاع عن النفس، و األنسة 
مركاتي سهام بطلة عاملية يف رياضة كرة السرعة،واألنسة موسى حورية 
الريفي على مستوى فريق مولودية  العدو  والتي تنشط  أدرار  ابنة والية 

اجلزائر، وشرفت اجلزائر يف محافل دولية وقارية.
يف  قبلهم  من  املبذولة  املجهودات  على  الرياضيني  الوالي  وهنأ 
املزيد من أجل  فيها وحثهم على بذل  التي شاركوا  الدولية  املنافسات 
هاته  تطوير  أجل  من  والعمل  املنافسات،  قادم  يف  الوطني  العلم  رفع 
الرياضات على املستوى احمللي واجلهوي بإنشاء مدارس خاصة لها.ثم 
فريق  أدراروهو  لبلدية  اليد  لكرة  للهواة  الرياضي  النادي  كرم  ذلك  بعد 
الفريق من  أعضاء  اليد وشكر كافة  لكرة  الوطني األول  بالقسم  ناشط 
إداريني وأطقم فنية وطبية والعبني على املجهودات اجلبارة املبذولة من 
طرفهم التي جعلتهم يرتقون ويصلون إلى هذا املستوى العالي يف القسم 
األخير  ليكرموا يف  للمنطقة.  ممثلني  ويكونوا  اليد،  لكرة  األول  الوطني 
عدة نوادي محلية صعدت بطولة القسم الوطني الثاني هواة جنوب على 
غرار النادي الرياضي للهواة شباب أدرار لكرة القدم،و النادي الرياضي 
للهواة إحتاد فنوغيل لكرة القدم،و النادي الرياضي للهواة شبيبة احلطابة 
التي  للفرق  لهاته  تهانيه  الوالي  قدم  املناسبة  القدم.وبهذه  لكرة  أدرار 
لهم يف  التوفيق  متمنيًا  مؤخرًا  املستحدث  القسم  لهذا  الصعود  حققت 
املوسم املقبل وداعيا الفرق إلى القيام بتحضيرات تكون يف مستوى وقوة 
القسم الذي ينافسون فيه، وذلك حتسبا للموسم املقبل، مؤكدًا لهم على 
ضرورة التكفل واإلهتمام بالفئات الصغرى والتي تعتبر هي خزان الفريق 
للمستقبل.ويف األخير وبعد التكرميات الرمزية التي سلمت للمعنيني، 
تقدم السيد بهلول بتشكراته لكل األسرة الرياضية بالوالية، مؤكدًا لهم 
نفس  يف  ومبديًا  الرياضيني،  لكافة  ومرافقته  معهم  الدائم  وقوفه  على 
الوقت وبالتنسيق مع الفاعلني يف امليدان عزمه على فتح ورشات خاصة 
الوالية،  مستوى  على  واجلماعية  الفردية  الرياضية  املمارسات  بتطوير 
إلى  والتخصصات  الرياضات  جميع  يف  القدامى  الرياضيني  من  طالبًا 
االلتفاف حول فرقهم وتوجيه الرياضيني من أجل حتقيق نتائج إيجابية 
باأللقاب  حافال  موسمًا  املقبل  املوسم  يكون  أن  ومتمنيًا  مستقباًل، 

والبطوالت للرياضة والرياضيني بوالية أدرار.
عبداهلل مجبري

تمنراست 
القبض على مرّوج مؤثرات عقلية بعين قزام

للشرطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
القضائية بأمن دائرة قزام احلدودية من 
 46 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف 
املؤثرات  حيازة  قضية  يف  متورط  سنة 

العقلية قصد البيع. 
خلية  حسب  القضية  وقائع  تعود 
ألمن  العامة  والعالقات  اإلتصال 
والية متنراست إلى إلى معلومات واردة 
مفادها  قزام  بعني  الشرطة  الى عناصر 
األقراص  بترويج  يقوم  شخص  وجود 
املدينة،  وسط  مستوى  على  املهلوسة 

الفرقة  عناصر  قامت  هذا  على  وبناءا 
وبعد  فيه  املشتبه  حتركات  بترصد 
متكنت  محكمة  أمنية  خطة  اعداد 
من توقيفه، اين وبعد عملية التلمس 
اجلسدي القانونية مت ضبط بحوزته 40 
قرص مهلوس من نوع ريفوتريل ومبلغ 
عائدات  دج من  قدره 7700  مالي 
املتاجرة، ليتم حتويل املشتبه فيه رفقة 
احملجوزات الى مقر الشرطة وفتح حتقيق 
الذكر  السالف  مترير  وبعد  القضية  يف 
على مستوى نظام التعرف األلي على 

قضائيا  مسبوق  أنه  تبني  البصمات 
وكيل  مع  وبالتنسيق  قضايا  عدة  عن 
مت  قزام  عني  محكمة  لدى  اجلمهورية 

إجناز ملفيني قضائيني للمشتبه فيه. 
بعد إستكمال التحقيق يف القضية 
القضائية  اجلهات  أمام  تقدميه  مت 
املختصة التي أصدرت يف حقه حكم 
 03 منها  حبس  سنوات   04 بأربعة 
مقدرة  مالية  وغرامة  نافذة  سنوات 

بـ 100 الف دينار. 
 احمد كرزيكة

 تشهد العديد من أحياء المقاطعة اإلدارية عين صالح، على غرار أقبور، قصر العرب، حي السالم والبركة أزمة خانقة 
في التزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث يشتكي سكان هذه األحياء من العطش والتذبذب في التزود بالمياه الصالحة 

للشرب، منذ شهر تقريبا!

ارتفاع درجات الحرارة وجائحة كورونا زاد الوضع سوءا

أزمة عطش حادة بأحياء عين صالح

األغواط
 سكان وادي الطويل يشتكون تراكم القمامات

الطويل  الواد  يشتكي سكان جتمع 
تراكم  من  سعد  سيدي  قلتة  ببلدية 
عدم  بسبب  أسبوع  ملدة  القمامات 

رفعها. 
مفرغة  إلى  التجمع  أحياء  حتولت 
التي  املنزلية  والنفايات  لألوساخ 
الكريهة،  بروائحها  القاطنة  أزعجت 
واحلشرات  الكالب  جلب  إلى  وأدت 
فيه  تدعو  الذي  الوقت  يف  وهذا 
السلطات إلى تكثيف النظافة والتعقيم 
خوفا من انتشار وباء كورونا، من جهة 

شاحنة  بتوفير  السكان  يطالب  أخرى 
اجلرار  عوض  القمامات  لنقل  لهم 
ويشتكون  حاليا،  تسخيره  يتم  الذي 
من  بالقرب  القمامات  هذه  رمي  من 
التجمع والبئر التي يتزودون من ماءها 
هذه  بقايا  تتسرب  أن  يخشون  حيث 
وتصبح  إليها  حتللها  بعد  القمامات 

تشكل خطرا على صحتهم. 
بسرقة  املتهمني  على  ..والقبض 

معدات إلكترونية
باألغواط  بريدة  دائرة  أمن  أوقف 

ما  أعمارهم  تتراوح  أشخاص  ثالثة 
بسرقة  متهمني  سنة  30و33  بني 
بشكوى  تقدم  األشخاص  أحد 
مسكنه  تعرض  حول  املصالح  لذات 
مت  الكترونية  لسرقة معدات وجتهيزات 
هيكل  استرجاع  مت  كما  استرجاعها، 
شهرين،  منذ  مسروقة  نارية  لدراجة 
وبعد تقدمي املتهمني لوكيل اجلمهورية 
اإلفراج  من  استفاوا  أفلو  مبحكمة 

املؤقت وتأجيل احملاكمة. 
ع. نورين
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ابراهيم سالمي 

النعامة  والية  شمال  الواقعة  املشرية،  ملدينة  الزائر 
ميكنه العثور  ال  عليها،  تدل  التي  الالفتات،  وباستثناء 
على معالم عمرانية تبرز الطابع املمّيز لسكانها أو تخّلد رمزا 
من رموزها، إنه الواقع الذي تقاطعت فيه آراء املواطنني. 

أحياء  بعض  سكان  الشان أبدى  هذا  ويف 
النصر،  البدر،  العيداوي،  سكان  خاصة  املدينة 
األمل  جتزئة  التساهمية،  العابد، النفطال،السكنات 
التي  الوضعية،  من  وتذّمرهم  استياءهم  أخرى  وأحياء 
آلت إليها مجمعاتهم السكنية اخلالية من املرافق العمومية 
يف  بالوالية،وهذا  مدينة  العمومية بأكبر  للخدمة  املوجهة 
وهذا  متوسطات  أو  بلدي  فرع  أو  مستوصف  غياب  ظل 
بالرغم من وجود مساحات مخصصة لهذه املرافق باألدلة 

القطعية استولت عليها مافيا العقار. 
 بوابة الجنوب الغربي تعاني االهمال 

اجلنوب  بوابة  املشرية شمال النعامة  مدينة  وتعّد  هذا 
الغربي على الطريق الوطني رقم 6. غير أن مدخلها باجلهة 
العمرانية،  املواصفات  ألدنى  يفتقر  الشمالية 
به  حتظى  الذي  املوقع،  يف مستوى  التي تؤّهلها لتكون 

والكثافة السكانية، التي تفوق 160 ألف نسمة.
حيث تنامت االنشغاالت وحتّولت إلى هواجس يومية 
أّرقت املواطنني، خاصة ما تعلق بالنظافة واالنتشار الواسع 
املركبات؛  هياكل  وحّتى  مواد البناء،  وبقايا  للقمامات 
األمر الذي أثار مخاوفهم بعدما حتولت هذه األماكن إلى 
من  السامة  احلشرات  وتكاثر  جهة  من  للحيوانات  مراتع 
موسم  تعقيدا  األمر  زاد  وما  العقارب  فيها  ثانية مبا  جهة 
العمومية يف  الصحة  احلّر مع ما يحمله من مخاطر تهّدد 

مثل هذه املواضع.
تدهور الطرقات يفرض اإلقامة الجبرية على السكان

هاجس  عن  املركبات  وأصحاب  السكان  حتّدث  كما 
املقاطع  أغلب  فظيع يف  بشكل  تدهورت  التي  الطرقات، 
وحتّولت إلى مسالك ترابية وحفر ونتوءات صخرية تعيق 
حركة املرور وسير السّيارات، فضال عن انشغاالت أخرى، 
ومتابعة  التقنية  تفعيل املراقبة  بضرورة  أصحابها  طالب 
يشوبها الغش  ما  كثيرا  التي  اإلجناز،  وأشغال  املشاريع 
والرداءة؛ وهو ما أكدته مواطنة قاطنة بحي بلخادم، التي 
أرغم  ما  الصحي،  الصرف  بالوعات  عن اختفاء  حتّدثت 

املواطنني على اقتنائها، تفاديا للخطر.
السكان  طالب  األحياء،  انشغاالت  ودائما يف سياق 
بضرورة االرتقاء باملدينة إلى مصاف املدن الكبرى، خاصة 
بالطريق الوطني رقم 6، يف اجتاه والية سعيدة، الذي ال 
أخرى  جهات  طالبت  النظافة. يف حني  إلى  يفتقر  يزال 
هذه  يف  الواقعة  والغابات،  املساحات اخلضراء  بتهيئة 
للعائالت املشراوية  أسبوعيا  متنّفسا  لتكون  الواجهة، 
اإلسمنت  زحف  بعدما  املدينة،  هذه  يف  اختنقت  التي 
على  وأحيانا  العقارية،  واجليوب  االراضي البيضاء  على 

ساحات لعب األطفال.
صراعات المجلس البلدي تؤجل التنمية 

هذه  سبب  أن  يحدث  ما  بخبايا  العارقون  ويرى 
االنتكاسة التي انعكست أضرارها على التنمية احمللية يف 
البلدي  جميع مجاالتها، الى ما شهده املجلس الشعبي 

من تصدع وصراعات هذه األخيرة التي عطلت النهوض 
بالشأن التنموي، وبهذا تكون بلدية املشرية قد خسرت 5 
سنوات من تاريخها الذي يظل شامخ شموخ جبل عنتر 

رغم الهزات التي شهدتها.
ويف انتظار تالحم ابنائها، تظل مدينة املشرية تترقب 

مظاهر التغيير والتجديد وحتسني وضعها التنموي.

ياع لطاِت الَوصّيَة انتشاَلُهم من الضَّ َناشُدوا السُّ

ُسّكان الَمشرّيِة بالّنعاَمة. .     
َتاِئهون في َمدينٍة بال َمعاِلم! 

تعّد المشرية من أكبر المدن بوالية النعامة، إذ يتجاوز تعداد سكانها 160 ألف نسمة؛ البلدية 
واحدة من المدن التي تغيب فيها مشاريع التنمية المحلية ومرافق الحياة، وتنعدم فيها معالم العمران ما 

جعل سكانها يطالبون السلطات الوصية بتسطير مشاريع تعيد لهم الحياة من جديد!



10
اخبار الرياضات

 السنة 01 - العدد 255 -السبت 18 ذو احلجة 1441  هـ  - 08  أوت  2020م

ميسي وغريزمان على رأس قائمة 
»البلوغرانا« لموقعة نابولي

أعلن كيكي سيتني، املدير الفني لبرشلونة، قائمة 
إياب  يف  السبت،  هذا  لها،  املقرر  نابولي  ملباراة  فريقه 
اختيارات  وشهدت  أوروبا.  أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
سيتني غياب كل من عثمان دميبلي وصامويل أومتيتي.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كاآلتي:
شتيغن - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش » سواريز 
- ميسي - نيتو – لينغليت - غريزمان - ألبا - سيرجي 
روبيرتو - دي يونغ - فيربو - إيناكي بينا - بويغ - فاتي 
أراوخو - مونشو - منغويزا - كونراد - ريس - أليخاندرو 

أوريانا.
وقال برشلونة، يف بيان رسمي، إن كًل من أنطوان 
حصلوا  أراوخو  ورونالد  لينجليت  وكليمنت  غريزمان 
أن  يذكر  املباراة.  يف  للمشاركة  الطبي  التصريح  على 
باولو«  »سان  ملعب  على  الفريقني  بني  الذهاب  مباراة 

انتهت بالتعادل 1-1

ليفربول يتحرك رسمًيا 
الستقدام صفقته األولى

م نادي ليفربول عرًضا رسمًيا، من أجل التعاقد  قدَّ
مع أحد اللعبني املميزين يف الدوري اإلجنليزي. ووفًقا 
عرًضا  قدم  ليفربول  فإنَّ  سبورتس«،  »سكاي  لشبكة 
سيتي،  نورويتش  ظهير  لويس،  جمال  لضم  رسمًيا 
إلى أن  أورو، هذا الصيف. وأشارت  10 مليني  نظير 
نورويتش سيتي، يريد احلصول على 20 مليون أورو، 
الصيف.  هذا  لويس  جمال  خدمات  عن  للستغناء 
وأوضحت أن نورويتش سيتي يف موقف قوة، ألن جمال 
لويس ال يزال مرتبًطا مع النادي بعقد ملدة 3 سنوات. 
والظهير  الدفاع  قلب  يف  اللعب  يجيد  لويس  أن  ُيذكر 
فان  لفيرجيل  بديًل  يكون  أن  ميكنه  وبالتالي  األيسر، 

دايك وأندري روبرتسون.

دي بروين ينافس ثالثي ليفربول على 
جائزة العب الموسم

املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  رابطة  أعلنت 
امس اجلمعة، عن قائمة املرشحني جلائزة أفضل 

العب بالبرمييرليغ هذا املوسم.
الرسمي،  اإلجنليزي  الدوري  حلساب  ووفًقا 
فإن  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

املرشحني للجائزة هم كاآلتي:
– كيفني  أرنولد )ليفربول(  ترينت ألكسندر 
دي بروين )مانشستر سيتي( - جوردان هندرسون 
- )ليفربول( - داني إنغز )ساوثهامبتون( - ساديو 

ماني )ليفربول( - نيك بوب )بيرنلي( - جيمي فاردي )ليستر سيتي(.
املوسم،  هو من حصد جائزة العب  ليفربول،  قائد  أن جوردان هندرسون  يذكر 

املقدمة من رابطة النقاد يف إجنلترا.
وتوج نادي ليفربول، هذا املوسم، بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز، ألول مرة منذ 

30 عاًما.

شتوتغارت يطالب بسقف لرواتب العبي 
كرة القدم

العائد لدوري  نادي شتوتغارت  يأمل 
يف  )بوندسليغا(  األملاني  األولى  الدرجة 
كرة  للرواتب يف  لوضع سقف  اجتاه  وجود 

القدم االحترافية.
رئيس  فوجت  كلوس  وقال 
أمس  »بيلد«  لصحيفة  شتوتغارت 
ترك  احملاولة،  يستحق  »األمر  اجلمعة: 
لم  إذا  البديل،  ليس  هو  كما  شيء  كل 

نستطع فعلها يف أملانيا فمن يستطيع؟«. وأشار البرملان األملاني إلى إمكانية وضع سقف 
لرواتب اللعبني لكن ينبغي تطبيق األمر أيضا من خلل االحتاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفا(. ولكن فوجت حذر »إذا انتظرت كرة القدم اتخاذ إجراء من قبل يويفا فرمبا 
األمر ليس مناسبا بشكل كاف، يف شتوجتارت ناقشنا بالفعل األمر داخليا، نستهدف 

التوصل لوثيقة للتعبير عن موقفنا بالنسبة ملستقبل كرة القدم«.

مانشستر سيتي يحدد سعر إريك 
غارسيا  

للعب  محدًدا  سعًرا  سيتي  مانشستر  إدارة  وضعت 
إريك غارسيا، إذا أراد برشلونة التعاقد معه خلل امليركاتو 

الصيفي اجلاري.
ملانشستر  الفني  املدير  وكان اإلسباني بيب غوارديوال، 
النادي  مع  عقده  جتديد  رفض  غارسيا  أن  أعلن  سيتي، 

اإلجنليزي، ويرغب يف االنتقال إلى فريق آخر.
فإن  سي«،  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  ووفًقا 
عن  للتخلى  إسترليني،  مليون   30 يطلب  سيتي  مانشستر 
خدمات املدافع صاحب الـ19 عاًما. وأشارت إلى أن إدارة 
آخر،  ملوسم  بغارسيا  للحتفاظ  مستعدة  سيتي  مانشستر 
الصيف.  هذا  مناسًبا  عرًضا  اإلجنليزي  النادي  يتلق  لم  إذا 
املمكن  من  يزال  أن ال  يعتقد  مانشستر سيتي  أن  وذكرت 

إقناع غارسيا بالتجديد.

ملياردير أمريكي يستحوذ على 
نادي روما

األمريكي  امللياردير  أن  اإليطالي،  روما  نادي  أعلن 
النادي،  وأضاف  النادي.  لشراء  أبرم صفقة  فريدكني  دان 
مقابل  األربعاء،  أمس  وقعت  للصفقة  الرسمية  العقود  أن 
جيمس  وقال  دوالر(.  مليون   702( أورو  مليون   591 نحو 
وخلل  الليلة  العقود  »وقعنا  بيان  يف  روما  رئيس  بالوتا 
األيام املقبلة، سنعمل سويا على إمتام اإلجراءات الرسمية 
بالوتا  وأضاف  النادي«.  ملكية  بانتقال  اخلاصة  والقانونية 
عن  فريدكني،  ورايان  دان  كشف  املاضي،  الشهر  »خلل 
التزامهما الكامل بإمتام الصفقة وقيادة النادي بصورة إيجابية 
وأنا على ثقة بأنهما سيقودان النادي إلى مستقبل كبير«. 
بالوتا  بقيادة  األمريكيني  املستثمرين  من  مجموعة  وكانت 
اشترت النادي يف 2012. وينحدر بالوتا من أصول إيطالية، 
بالدوري  فاز  الذي  بالنادي  النهوض  جاهدا  حاول  وقد 

اإليطالي آخر مرة يف 2001.

آرثر يرفض العودة إلى 
»البرصا«

بشأن  تطور جديد  كتالوني، عن  تقرير صحفي  كشف 
إنهاء  برشلونة، يف  وسط  ميلو، العب  آرثر  البرازيلي  رغبة 
إلى  العودة  ورفض  مترد،  قد  آرثر  وكان  بالنادي.  علقته 
لن يحصل على  أنه  بداعي  انتهاء اإلجازة،  البارسا عقب 
فرص جديدة للمشاركة يف املباريات، إثر حسم انتقاله إلى 
يوفنتوس. ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن 
للتفاوض  للنادي،  بأنه سيعود  البلوغرانا  أبلغ مسؤولي  آرثر 

مجدًدا على إنهاء عقده.
وأشارت إلى أن برشلونة، سيخضع آرثر أواًل الختبارات 
الفنية  لقاًء مع اإلدارة  املستجد، ثم سيعقد  فيروس كورونا 

للنادي.
يف  يأمل  البرازيلي،  اللعب  أن  الصحيفة  وأضافت 
املسؤولني  وإقناع  برشلونة،  يف  ضده  التوتر  حدة  تخفيف 

بفسخ عقده.
برشلونة  أن  مؤخرا،  زعمت  قد  تقارير صحفية  وكانت 

سيوقع عقوبة ضخمة على آرثر بسبب مترده.

أوباميانغ يحسم مصيره مع 
آرسنال

حسم الغابوني بيير إمييريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، 
مصيره بشأن االستمرار مع الغانرز، خلل الفترة املقبلة.

وينتهي عقد أوباميانغ يف صيف املوسم املقبل، وتسعى 
لضمه  وتشيلسي،  برشلونة،  مثل  األندية  من  العديد 
»سكاي  لشبكة  ووفًقا  اجلاري.  الصيفي  امليركاتو  خلل 
التكهنات حول مستقبله،  أوباميانغ أنهى  سبورتس«، فإنَّ 

واتفق مع آرسنال، على جتديد عقده.
وأشارت إلى أنَّ املهاجم الغابوني اتفق شفوًيا مع مسؤولي 
آرسنال، بأن يوقع على عقد جديد مع النادي اللندني ملدة 

القسم الرياضي

وقال سيتني، خلل املؤمتر الصحفي »املشاعر 
كانت  بالليغا  مباراة  آخر  بعد  عشناها  التي 
لعب  ألن  استراحة،  إلى  بحاجة  كنا  إيجابية، 
لدينا  وكان  أرهقنا،  املتتالية  املباريات  من  الكثير 
الوقت الكايف للستعداد والعودة بطاقة جديدة«. 
مت  نابولي  ضد  األساسية  »التشكيلة  وأضاف 
مراكز  تختلف  وقد  أيام،  بضعة  قبل  حتديدها 

بعض اللعبني، لكن مت حتديد التشكيلة«.
وعن مستقبله، أجاب »لم يخطر ببالي أبًدا 
لي،  األخيرة  تكون  قد  املباراة  أن  وقت،  أي  يف 
سنستمر«.  أننا  معتقدين  للمباراة  جهزنا  ونحن 
وتابع »لدي فريق للفوز بدوري األبطال؟ ال تعرف 
أبًدا، وأحياًنا حني متلك كل اخليارات يكون ذلك 
الشباب،  اللعبني  من  العديد  لدينا  أفضل، 
املتاحني،  اللعبني  جميع  على  االعتماد  أحب 

ويجب التأقلم مع املجموعة احلالية«.
معه  حتدثت  »لقد  كشف  آرثر،  أزمة  وحول 
قبل مغادرته، احلقيقة هي أنني منذ ذلك احلني، 
من  كان  علمته  وما  أخرى،  مرة  معه  أحتدث  لم 
خلل النادي، كنت أود أن يكون األمر مختلفا، 

لكن ال ميكنني قول أي شيء آخر«.
استدعاء  إمكانية  يف  نفكر  »كنا  وأردف 
التي  اجلماعية  التدريبات  لألسف  لكن  دميبلي، 
شارك بها قليلة، وهو ليس جاهًزا متاما، أعتقد أن 

أفضل قرار هو عدم ضمه«.
واستكمل »نابولي حتسن منذ لقاء الذهاب، 
ولديه العديد من األرقام القياسية، وطور العديد 
من  الكثير  الفريق،  منح  وغاتوزو  اجلوانب،  من 
كيف  ويعرف  جيًدا  ُيدافع  واآلن  االستحواذ، 

يهاجم، درسناهم وسنحاول تقليل خطورتهم«.
يخص  شيء  كل  يف  فكرنا  »لقد  وزاد 
املباراة، وناقشنا لفترة طويلة أفضل خيارات لهذه 
ومنضبط  يؤذينا  أن  ميكن  فريق  فهم  املواجهة، 

للغاية يف الدفاع، وستكون مباراة كبيرة«.
وبويغ  فاتي  على  االعتماد  إمكانية  وحول 
بلياقة  يتمتعان  العبان  »إنهما  علق  أساسيني، 
جيد،  بشكل  يتصرفان  وطاملا  جيدة،  بدنية 
العبني  وجود  وعن  واللعب«.  البدء  فيمكنهما 
من  جاؤوا  »لقد  أجاب  القائمة،  يف  شباب 
بعض  لدينا  الرديف،  مع  الفاصلة  األدوار  لعب 
املشاكل وكان يجب االستعانة بهم، توصلنا إلى 

استنتاجات حول ميكنهم املساهمة به معنا حني 
نحتاجهم«.

الذهاب،  مباراة  عن  الفارق  عن  وبسؤاله 
ونفتقر  كثيرة،  أشياء  بتحسني  قمنا  »لقد  كشف 
األشياء  تلك  على  احلفاظ  يف  االستمرارية  إلى 
التي نقوم بها بشكل جيد«. ونوه »يجب معرفة 
باملطلوب  والقيام  املباريات،  حلظات  قراءة  كيفية 
على  قادرون  كنا  وإذا  األوقات،  جميع  يف 
االحتفاظ بالكرة سيكون لدينا فرصة للتسجيل، 
حني  يجب  كما  دفاعيني  نكون  أن  سنحاول 
يحصل اخلصم على الكرة«. وتابع »لم نفقد هوية 
برشلونة، وميكنني أن أؤكد لكم أننا عملنا بأفضل 
ما لدينا خلل هذه األسابيع للوصول إلى املباراة 
بشكل جيد«. واختتم »نحاول عمل كل شيء 
للمباراة، وليس  للتحدث مع اللعبني وجتهيزهم 
الذي  النفسي  الدافع  عن  البحث  الضروري  من 

ميتلكه اجلميع بالفعل«.

أكد أن هذه المباراة لن تكون األخيرة له

سيتين: »نابولي قادر على إيذاء برشلونة«
أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، 
جاهزية فريقه لخوض مواجهة نابولي، في 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا 
السبت، على ملعب الكامب نو، بعد التعادل 

ذهاًبا 1-1.
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محمد هشام

مصور  تصريح  يف  سيكوليني  وقال 
بثه احتاد العاصمة عبر موقع فيسبوك، إنه 
نفس  يف  وفخور  للنادي،  بقدومه  سعيد 
ميلك  بفريق  يتعلق  األمر  كون  الوقت، 
سجال حافال والعبني موهوبني. وأضاف 
السابق  القائد  يحيى  عنتر  وجود  أن 
للمنتخب الوطني، كمدير رياضي الحتاد 
العاصمة، ساعده على اتخاذ قرار تدريب 
شبيبة  رأس  على  »كنت  وتابع  النادي 
القبائل يف موسم 2014-2015، ولم تتح 

الفرصة أمامي ملواجهة احتاد العاصمة«.
مباريات  عدة  تابع  أنه  إلى  وأشار 
مختلفني،  مدربني  مع  العاصمة  الحتاد 
هجومية  إمكانيات  ميلك  الفريق  أن  وأكد 
أهداًفا  يتلقى  املقابل  يف  لكنه  مهمة، 
احتاد  أن  ويرى  فردية.  أخطاء  من  كثيرة 
احلالي،  الوقت  يف  بحاجة  العاصمة 
النضج  ملرحلة  وصلوا  العبني  مع  للتعاقد 

وميلكون اخلبرة يف البطولة.
النادي  يكشف  لم  لإلشارة، 
حيث  العقد،  تفاصيل  عن  العاصمي 

اكتفى باإلعالن عن تدعيم الطاقم الفني 
)مدرب  بوزيان  عرايبي  بن  من  بكل 
مساعد( والدولي السابق محمد بن حمو 

)مدرب احلراس(.
البدني  احملضر  مع  االحتاد  تعاقد  كما 
الفرنسي نيكوالس بوب، يف الوقت الذي 
عني فيه مواطنه سيلفان ماتريسيانو على 

رأس فريق الرديف.
الذي  سيكوليني،  فرانسوا  وكان 
أشرف املوسم الفارط على نادي أجاكسيو 
)القسم الثاني الفرنسي(، قد درب سابقا 
أن  قبل  القبائل  شبيبة   )2014 )موسم 

يستقيل بعد شهرين فقط.
رأس  على  سيكوليني  ويخلف 
العارضة الفنية لنادي ''سوسطارة'' املدرب 
منير زغدود الذي أشرف على االحتاد منذ 

شهر مارس بعد استقالة بالل دزيري.
ورفض زغدود عرض االحتاد لاللتحاق 
بالطاقم الفني لفرانسوا سيكوليني خاصة 
وأن عقده انتهى آليا مبجرد إعالن االحتادية 
املوسم  نهاية  عن  القدم  لكرة  اجلزائرية 
تفشي  بسبب   2020  /2019 الكروي 

فيروس كورونا.

كشف أن وجود عنتر يحي حفزه على قبول العرض، سيكوليني:

»أعد جماهير إتحاد العاصمة بقيادة 
الفريق إلى االنتصارات«

الهريش ينفي تجديد تعاقده مع
 شباب قسنطينة

نفى الليبي زكريا الهريش، احملترف بصفوف شباب قسنطينة، ما تردد 
رسمي  يوجد شيء  »ال  الهريش، يف  وقال  ناديه،  مع  تعاقده  جتديد  عن 

حتى اآلن«.
شباب  يف  سيبقى  الهريش  أن  ذكرت  قد  املصادر،  بعض  وكانت 

قسنطينة، وسيتكفل بجلب وثيقة التسريح من ليبيا.
ويعد الهريش 22 عاما، من أبرز الالعبني الشباب يف ليبيا. وسبق أن 
خاض عدة جتارب احترافية يف اجلبل األسود، واحتاد طنجة املغربي، كما 

لعب يف صفوف األهلي املصراتي، واألهلي طرابلس، محليا.

المدير التنفيذي لنادي األهلي السعودي، الحارثي:
»باليلي يتبع برنامج تدريبي خاص 

تحسبا لعودته«
أن  احلارثي،  محمد  السعودي،  األهلي  لنادي  التنفيذي  املدير  أكد 
حتسبا  خاص،  تدريبي  برنامج  يتبع  باليلي،  يوسف  اجلزائري،  الدولي 

لعودته للفريق، واندماجه يف التشكيلة.
يتبع  باليلي،  أن  صحفية،  تصريحات  يف  احلارثي،  محمد  وأوضح 
برنامج تدريبي، معد من احملضر البدني للفريق، والذي يتواحد يف تواصل 
لنادي األهلي السعودي، أن  التنفيذي  املدير  داائم مع الالعب. وأضاف 
إدارة فريقه يف تواصل مع الدولي اجلزائري، وأن هذا األخير يجهز نفسه 

حاليا للعودة.
اإللتحاق  يف  باليلي،  يوسف  تأخر  أن  جديد،  من  احلارثي،  وأكد 
باألهلي  يلتحق  أن  املقرر  ومن  اجلوي،  النقل  لغياب  عائد  بالنادي، 

السعودي يف 10 أوت اجلاري.

توتنهام يدخل سباق التعاقد 
مع بن رحمة

الفني  املدير  اهتمام  رحمة،  بن  سعيد  اجلزائري،  الدولي  جذب 
لتوتنهام، جوزيه مورينيو، بعد توهجه يف اآلونة األخيرة.

تتهافت  البرمييرليغ  أندية يف  عدة  إن  البريطانية  ميرور  وقالت صحيفة 
على بن رحمة، العب نادي برينتفورد اإلجنليزي، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية.
بن  مع  التعاقد  سباق  لدخول  مستعد  توتنهام  نادي  إن  ميرور  وقالت 
رحمة، مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، يف ظل رغبة فريقه يف بيعه إلى 

جانب ثنائي اخلط األمامي، بريان مبيومو، وأولي واتكينز.
شرسة،  منافسة  سيواجه  اإلجنليزي  النادي  بأن  الصحيفة،  وتابعت 
بعض  بيع  إلى  يحتاج  أنه  إال  الالعب،  يريد ضم  الذي  هام،  مع وست 
الالعبني حتى يتمكن من حسم الصفقة. وأوضحت أن وست هام يعطي 

األولوية لتعزيز خط دفاعه، مما مينح توتنهام األفضلية يف حسم الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن برينتفورد، قد يوافق على تخفيض مطالبه 
إسترليني  مليون جنيه   25 أن كان مصرا على احلصول على  بعد  املالية، 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
العديد  لدى  املطلوبني  قائمة  عاًما(، ضمن   24( رحمة  بن  ويتواجد 
من أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز، على غرار تشيلسي، وآرسنال، وليدز، 

وأستون فيال.

الالتحاد العربي يعتزم إلغاء النسخة 
الحالية للكأس العربية لألندية

يعتزم االحتاد العربي لكرة القدم إلغاء النسخة احلالية للكأس العربية 
لألندية بسبب تفشي فيروس كورونا. وحسب تقارير صحفية، سيجتمع 
املكتب التنفيذي لالحتاد العربي نهاية األسبوع اجلاري للفصل يف مستقبل 

املنافسة.
وتأثرت مداخيل الهيئة العربية بنسبة كبيرة نتيجة جائحة كورونا، فيما 
الرجاء  النهائي وهي  للدور نصف  املتأهلة  املنظمون تعويض األندية  ينوي 
البيضاوي املغربي واإلسماعيلي املصري واحتاد جدة و لشباب السعوديني.

إذا سمحت  املنافسة  املنظمون يرغبون يف وقت سابق استئناف  وكان 
الظروف الصحية بذلك، لكن تزايد عدد اإلصابات يف عدة بلدان عربية 

جعلهم يتراجعون عن قرارهم.

أكد مدرب اتحاد العاصمة، فرانسوا سيكوليني، أنه سيسهر رفقة الجهاز الفني المعاون، على العمل من أجل قيادة الفريق ألكبر 
عدد من االنتصارات بمسابقة البطولة.

اول  بلوزداد،  شباب  نادي  أعلن 
أمس، عن التحاق العب الوسط الدفاعي 
بصفوف  دراوي،  زكريا  سطيف  لوفاق 
إلى  2020، مسّجال عودته  بطل اجلزائر 
الفريق األحمر واألبيض الذي غادره قبل 
للنادي  الرسمي  احلساب  سنتني.وذكر 
إدارة  أن  فيسبوك،  على  البلوزدادي، 
الوسط،  مع العب خط  تعاقدت  الفريق 
زكرياء دراوي، ملدة 3 سنوات، قادًما من 

نادي وفاق سطيف.
أول  سنة(   26( دراوي  وأصبح 
الرسمي  االفتتاح  للشباب غداة  مستقدم 

التي  الصيفية  االنتقاالت  ملرحلة 
املقبل.وكان  أكتوبر   27 حتى  ستتواصل 
ماي  يف  »لعقيبة«  نادي  غادر  دراوي 
سطيف  وفاق  نادي  إلى  وانضّم   ،2018
 34 يف  نفسه  فرض  من  يتمكن  أن  دون 

مباراة.
إدارة الشباب بإدماج العبني  وقامت 
غرار  الرديف، على  الفريق  شابني ضمن 
)18 سنة  رضوان شوطي  األوسط  املدافع 
من احتاد بلعباس( واملتوسط حسام الدين 
اجلزائر(  مولودية  سنةمن   20( مريزق 

اللذين أمضيا عقدين ملدة 4 مواسم.

عقود  البلوزداديون  مّدد  بالتزامن، 
عدد من العبيهم األساسيني، على غرار 
املدافعني شعيب كداد )26 سنة(، زين 
واملتوسط  سنة(   30( بوخلوة  العابدين 
سنة(.   29( تريكات  بالل  الدفاعي 
وتّوج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية 
املكتب  قرار  بعد   2019-2020 ملوسم 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفدرالي 
كورونا  جائحة  بسبب  املنافسة  بتوقيف 
الكتابية  االستشارة  نتائج  واعتماد 

ألعضاء اجلمعية العامة.
م.هشام

حسم أولى صفقاته الصيفية

شباب بلوزداد يتعاقد مع دراوي لمدة 3 سنوات

أول  اجلزائر،  مولودية  نادي  ضّم 
األوسط  املدافع  ضّم  عن  أمس، 
لشبيبة سكيكدة، معاذ حداد، ليكون 
فترة  خالل  العميد  مستقدمي  أول 

االنتقاالت الصيفية.
وعلى صفحة نائب بطل اجلزائر يف 
صفحته الرسمية على شبكة التواصل 
إدارة  أعلنت  فيسبوك،  االجتماعي 
عاًما(   23( حداد  توقيع  عن  املولودية 

عقًدا ميتّد ملوسمني.
بشبيبة  التحق  حداد  وكان 
من  إليها  قادًما   ،2018 يف  سكيكدة 
شباب باتنة، ليتألق بشكل الفت مع 
احتلت  التي  السكيكدية  التشكيلة 
الثانية  الرابطة  بطولة  يف  الثاني  املركز 
مكنها  ما  وهو   ،2019-2020 ملوسم 
قرار  بعد  األضواء  لقسم  الصعود  من 
املنافسة  بتوقيف  اجلزائرية،  االحتادية 

نهائيا بسبب جائحة كورونا.

يستدعى  القل  مدينة  ابن  وظّل 
الوطني دون  بصفة منتظمة للمنتخب 
الوطني  23 عاما حتت إشراف املدرب 
باتيلي،  لودوفيك  الفرنسي  السابق 
طوكيو،  أوملبياد  تصفيات  يف  وشارك 
متاسيح  أمام  اخلضر  آمال  خسارة  بعد 
غانا.ويف عهد رئيس مجلس اإلدارة، 
املولودية  تعتمد  أملاس،  الناصر  عبد 
من  عدد  بترقية  جديدة  استراتيجية 
الشبان من صنف الرديف، كما تنوي 
من  آخرين  العبني  انتداب  املولودية 
أجل لعب األدوار األولى يف البطولة، 
وأيضا الظهور بوجه مشرف يف النسخة 
القادمة لرابطة أبطال إفريقيا يف موسم 
مع  يتزامن  موعد  يف   ،2020-2021

مئوية العميد.
الفارط  األربعاء  يوم  وافتتحت 
والتي  الصيفية  االنتقاالت  مرحلة 
أكتوبر،   27 غاية  الى  ستتواصل 

تفشي  بسبب  استثنائي  ظرف  مييزها 
فيروس كورونا، يف الوقت الذي يتوقع 

املالحظون حركة محدودة لالعبني.
املنافسة  تعليق  من  أشهر   4 فبعد 
جائحة  بسبب  املاضي  مارس   16 يوم 
الفيديرالي  املكتب  قرر  كورونا، 
يف  القدم،  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
الرابطة  بطولة  توقيف  طارئة،  جلسة 
مرحلة  فترة  وحتديد  نهائيا  األولى 
للموسم  بالنسبة  الصيفية  االنتقاالت 

الكروي 2021-2022.
طفيف  تغيير  على  املصادقة  وبعد 
يف الصيغة اجلديدة للمنافسة، برابطة 
ثانية  ورابطة  ناديا   20 تضم  أولى 
ناديا،   18 فوج  كل  يضم  بفوجني 
الصيفية  االنتقاالت  مرحلة  ستكون 
2020 مغايرة للمراحل السابقة نتيجة 

جائحة كوفيد19-.
م.هشام

بعد افتتاح مرحلة االنتقاالت
مولودية الجزائر يفوز بصفقة معاذ حداد
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بقلم / أ. خلضر بن يوسف

مكنها  ما  واملوهبة  اإلمكانيات  من  لها  مبدعة  شابة  كاتبة 
التميز وخوض جتربة يف مجال احلرف والكلمة، قلم شبابي  من 
مّرات  الواقع  حتاكي  سلسلة  انسيابية  لغة  من  يصوغه  مبا  ناهض 
األسماء  إحدى  مرهون  منى  الكاتبة  لتغدو  عنه  تبتعد  وأحيانًا 
وأحاسيس  ومشاعر  مكنونات  وتعّبر عن  تنحت  املهمة،  الروائية 
وإشكاالت إنسانية بصياغة فكرية حتمل صورًا ودالالت فنية، ما 
جعل روايتها تتسم بجمالية الوصف ورشاقة الكلمة بلغة مبسطة، 
وجدت يف الرواية برمزيتها ودالالتها املتعددة فرصة حملاكاة الواقع 
احلالي عبر بنية سردية حتتوي على فكرة وتعتمد التكثيف، كل 
ما حولها يستثير رغبتها ويوجهها بتلقائية للكتابة، فتجد نفسها 
لتخليد  وأحزانها  آالمها  تنثر  البيضاء  املساحات  إلى  مدفوعة 
حلظات مّرت يف حياتها، أو يف خياالتها بأسلوب يحمل بصمتها.
بني الشابة والطفلة.. تقف الكاتبة الواعدة » منى مرهون » 
على باب العمر واألحالم... يف جعبتها الكثير.. جمعته على 
واألدب  الفن  أورثت حب  واالهتمام،  القراءة  من  مدى سنوات 

والثقافة باجلينات، قبل أن ينقل إليها الثقافة كممارسة وأسلوب 
حياة.. »، صاحبة 21 ربيعا، ابنة مدينة أوالد عدي لقبالة والية 
ولتّخط  والتأليف  الكتابة  مجال  أولى خطواتها يف  تخطو  املسيلة، 
بأحرف من ذهب مسيرتها نحو التأليف واملجد لتلج عالم الشهرة 
من أوسع أبوابه، كيف ال وهي طالبة حّرة للبكالوريا شعبة آداب 
وفلسفة، تدرس محاسبة وتسيير تقني سامي، تعكف على حفظ 
احملترمة  األستاذة  عند  العزيز  عبد  بن  عمر  مسجد  يف  اهلل  كتاب 
وصاحبة العفوية والتواضع األستاذة » ث.س«، شاركت يف كتابني 
تتمّنى  احلياة«،  و«ألوان  بالقلم«  سواسية   « عنوان  حتت  جامعني 
متيزت  نويوات،  األحمدي  موسى  »لألديب  خير خلف  تكون  أن 
والكلمة،  األدب  تتدّرج يف سماء  املتقن، وهي  بأسلوبها وعملها 
لها من اإلرادة ما جعلها تخط طريقها الى عالم الكتابة، عشقت 
تهيأت  ومنه  اللغوي،  الثراء  من  مكنها  ما  صغرها،  منذ  املطالعة 
خلوض غمار الكتابة، ال شك سيكون لها مستقبل زاهر ومشرق 
كيف ال وهي ابنة وسط عائلي مثقف، يف هذا احلوار نتعرف عليها 

أكثر. 

كيف خطرت لِك فكرة الكتابة أو من الذي اكتشف فيك هذه 
املوهبة؟

احلجر  بعد  ولكن  وأوجاعي،  أحاسيسي  عن  أكتب  ما  عادة 
أحب  فأنا  روايات،  عّدة  بقراءة  أقوم  فراغي  وقت  ويف  الصحي 
املطالعة، كانت أول رواية قرأتها هي رواية » اوليفر تويست » يف عام 
2015 من تأليف تشارلز ديكنز، رواية ماتعة حلد اآلن الزلت أقِرأها 
لهذا  كثيرا  املتمّرد  والقاء  استمع خلواطر  أنني  كما  وتكرارا،  مرارا 
العام، كانت هناك صفحة ألبناء بلديتي عنوانها »فكرة وكتاب« 
عبر مواقع التواصل االجتماعي أّي شخص يستطيع نشر خواطره، 
قمت بنشر خواطري واكتشفت موهبتي الكاتبة عطوي مروة ابنة 
خالي، هي من طرحت علي فكرة تأليف كتاب فأخبرتها أن أول 

عمل أدبي لي سيكون عن أخي املرحوم .

 كيف شعرت وأنت تخوضني معركة اإلبداع ألول مرة، وكيف كان 
إحساسك وانت ترين إشراقة أول عمل لك؟

شيئا  وكتابي  حلمي  أصبح  فقد  يوصف،  ال  احساسي  كان 
ملموسا، وحتولت كل أوجاعي وآالمي إلى فرح، تركت أثرا على 
أخي حتى ولو كان بالنسبة لهم مجرد كتاب عادي، فالنسبة لي 

هو جّل سعادتي وحياتي. 

نصفي مدفون، كيف جاءتك الفكرة الختيار هكذا عنوان، وما 
هو املفهوم الداللي الذي حتاولني أو تقصدين به؟ 

العنوان،  اختيار  أفكاري يف  تشتت  فقد  أفكار،  جاءتني عدة 
لقراءته،  واملشوق  املناسب  العنوان  كان   « مدفون  »نصفي  ولكن 
وصلتني الكثير من الطلبات، الكل يلّح على استالم نسخة منه، 
فاملفهوم الداللي الذي كنت اقصده من سيميائية العنوان وداللته 
معي  ليس  أنه  اهلل، صحيح  رحمه  بالل  فقداني ألخي  عند  هو 
أن  حاولت  فأنا  معه،  خالدة  ستبقى  معه  وذكرياتي  اسمه  ولكن 

تصل فكرتي ونصيحتي إلى كل أخت يقسو عليها أخاها. 

يف بداية املشوار، ومع أول خطواتك املتعثرة يف جتربة كتابة 
الرواية، من أين استمديت كل تلك الشجاعة لتخطي أول إصدار 

لك؟

على  بأنني  أخبرتهم  حني  والداي  وبفضل  واصراري  بعزميتي 
مع  بالبكاء،  انهمرا  املرحوم  أخي  لي عن  أّول كتاب  انهاء  وشك 
جديد،  من  يندم  لن  جرحا  لهم  فتحت  قد  أنني  شعرت  األول 
عطوي«،  »مروة  اخلال  البنة  الشكر  وكّل  كثيرا،  ولكن شجعاني 

وكذا صديقتي الغالية »زهرة لبيدي« 

تأملت يف كتابك »نصفي مدفون »، وشدني العنوان وهو ينم 
عن قصة مثيرة جديرة بالقراءة، تطرق القلب والعواطف 

وحتاكي العقل واملنطق، حدثينا عن هذا العمل والنص، ومن أين 
استلهمت أحداث هذا العمل؟

شهقة  والفني  ألف  قلبي  ويف  كتبته  والبسيط  املتواضع  كتابي 
على روح أخي الّطاهرة، كتبته وقد فقدت حقا نصفي قسما. . 
كتبتها  معه  ذكرياتنا  وكل  كلمة  كل  وكتبتها،  بفكرة  آمنت  فأنا 
إاّل وقد سبقتني دموعي، فكل هذه األحداث قد استلهمتها من 
واقعي ومعاناتي التي واجهتها بعد رحيله، فهو األخ األكبر الذي 

كانت تأكل الغيرة مناخره نخرا على عائلته. 

ما الهدف الذي تريدين حتقيقه من خالل روايتك؟

أن  تظن  أخت  لكل  جتسيده  أردت  الذي  الهدف  أو  الفكرة 
األخ قسوة ومزاج سيء، األخ نعمة، غيرة، حب وخوف، حنان 
وعطف، فتأكدي أن وراء قسوته هذه حب مدفون، فاألخ نعمة ال 

تضاهى بثمن، فهو قطعة من القلب والّروح. 

ماذا عن املعوقات والصعوبات التي واجهتك أثناء عملية النشر؟ 

دار  مع  تعاملي  كان  النشر،  عملية  أثناء  صعوبات  أواجه  لم 
املثقف للنشر والتوزيع جيدا جدا، سررت بالعمل معهم وبتواضعهم 
خاصة املديرة »سميرة منصوري »، ومصمم الغالف املبدع »عبد 

النور شاللو » راقني جّدا التعامل معهم
من  للكثير  تعّرضت  واجهتها،  التي  للصعوبات  بالنسبة 
االنتقادات ههه قبل أن تقرأ كلماتي وأحريف، هناك من اّدعى أن 
كتابي ليس يف املستوى، وهناك من انتقد شخصّيتي، هذا الشيء 
زاد من عزميتي وقّوى إرادتي وشحن إصراري، بطبيعة احلال هذا 
أمر طبيعي وايجابي أكثر من أن يكون سلبيا، فوجود مثل هؤالء 
يف حياتي يجعلني اتقّدم أكثر يف مشواري، ولكّنني اشكر كّل من 
راهن على سقوطي وجعلني امضي نحو سّلم النجاح، سأكون فخر 
لألديب  خلف  خير  أكون  أن  وأمتّنى  لقبالة،  عدي  أوالد  بلديتي 

»موسى األحمدي نويوات »

بدأت جتربتك بالرواية، هل ستواصلني يف جنس أدبي آخر، أم 
االستمرار يف هذا اجلنس اجلدير باملتابعة ويلقى رواجا كبيرا؟ 

أكيد سأواصل يف جنس أدبي آخر، وستكون بداية سفر ممتعة 
بإذن اهلل، ومستمرة يف طريق الكتابة باإلصرار وبالعزمية، وبفضل 
كّل من امتلك بقلوبهم ذّرة حب وخير ولكن بعد يلقى كتابي هذا 

رواجا كبيرا .

إلى ما تطمح منى، سواء على صعيد الكتابة أو على املستوى 
الشخصي؟ 

أدبية  أحّضر ألعمال  أّني  وأحالم، كما  عّدة طموحات  لدّي 
مستقبلية أخرى سأفصح عنها الحقا، ولن أتراجع عن طموحاتي 
وأحالمي، فاألحالم خلقت كي تتحّقق وليست أن تبقى مجّرد 

أحالم .

كلمة أخيرة توجهينها  للقراء وللجريدة
تصل ألخي  منكم  رحمة  ليت  يا  أحريف،  يقرأ  من  كّل  إلى 
أتشّرف  لكم،  اخلالصة  محبّتي  بالتوفيق،  لي  دعواتكم  املرحوم، 
لي  دعمكم  أرجو  معبئا،  اليزال  فرصيدي  أحريف،  بقراءتكم 

فبإمكاني املواصلة. 
كما أشكر اجلريدة على هذا احلوار الّرائع والثري، شكرا لكم 
ألنكم أحتتم لي فرصة التحّدث عن عملي البسيط هذا، دام نبض 

قلمكم ودامت متابعتكم العطرة، وألف شكر لألخ بن يوسف.
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مبهج ومثمر لمجتمعاتنا ظهور شباب يساهمون في بعث الحركة األدبية والثقافية، ويضعون بصمتهم 
اإلنسانية إعمااًل للتفكير والتعقل. صاحبة الرواية الصادرة عن دار المثقف للنشر والتوزيع »نصفي 
مدفون« تحاكي وتعكس الواقع المعاش يومّيا بكلماتها الموزونة التي تالمس أحاسيس بشرّية حقيقّية، 
تعّددت مشاربها وانتماءاتها بين الواقعية واالجتماعية والنفسية، لديها القدرة على تحريك البناء 

الفني والجمالي الروائي بحرفية ؛ حتى ال يخرج القارئ من قلب الحدث. 

الكاتبة الّشابة منى مرهون 

 أخي.. مصدر إلهامي و»نصفي المدفون«
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إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي 

السيما المادة رقم 18 منه.
لقد تم هذا اليوم : 15/07/2020 تأسيس الجمعية المحلية .

المسماة: جمعية لجنة حي النفيضة الشمالية  بلدية عين الخضراء-
المعتمدة تحت رقم: 09 بتاريخ : 22/07/2020.

الرئـــــيس : مــعـروف السعيــــد
المقر اإلجتماعي:مسكن السيد السعيد معروف الكائن بحي النفيضة الشمالية _عين الخضراء_.

ار
ــــ

ــــ
هــ

ــــ
شـ

إ

حـــــكم بالـــــحجر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة ابتدائيا علنيا حضوريا :

فــي الشكـل : قبــول الدعــوى شكـــال .
فــــي الموضـــوع : إفراغ األمر الصادر عن نفس الجهة القضائية قسم شؤون األسرة 
الخبرة  تقرير  على  المصادقة  بالمقابل   و   ،  36/20 رقم  تحت   20/01/2020 بتاريخ 
المنجزة ، و عليه الحكم بالحجر على المسماة نساف عائشة المولودة بتاريخ 25/06/1936  
بالصومعة والية البليدة ، آلبيها بلقاسم و ألمها دبيشي زهرة ، مع تعيين المدعي درويش رشيد 
المولود بتاريخ 10/09/1960 بالصومعة ، ألبيه أحمود  بن عبد الرحمان و نساف عائشة 

مقدما عليها لرعايتها و إدارة شؤونها المالية و اإلدارية بدال عنها .
األمر بنشر منطوق هذا الحكم في إحدى الجرائد اليومية لإلعالم،  و مع التأشير على عقد 

ميالد المحجر عليها و حسب االختصاص ، و بسعي من النيابة العامة .
تحميل المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالمكان و التاريخ المذكورين 
أعاله ، و أمضى أصل هذا الحكم كل من القاضي رئيس الجلسة و أمينة الضبط كاآلتي :

الرئــــيس )ة(                                                    أميــــن الضبــط
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عبد السالم قريشي
 

تعيشها  التي  اإلستثنائية  الظروف  رغم 
أن  الكرونا إال  وباء  انتشار  مييزها  التي  بالدنا 
بعض العائالت اجلزائرية رفضت التفريط أو 
التنازل عن إقامة الوالئم واألعراس إذ »غامرت 
» بذلك رغم حرص السلطات على منع كل 
أشكال التجمعات مهما كان نوعها على غرار 
السباحة يف الشواطئ  ومنع  األسواق  غلق 
وتقييد حركة التنقل داخل وخارج الواليات 
ناهيك عن قرار جتميد إبرام عقود الزواج على 
هذا  إلنتشار  تفاديا  وذلك  البلديات  مستوى 
الوباء الفتاك غير أن اقتناع الكثير بعدم وجود 
هذا املرض أصال  واميانهم  مببدأ » استمرارية 
ميكن   ال  إذ  الظروف   كانت  مهما   « احلياة 
أو لظرف ما أن يوقف  حسب بعضهم ملرض 
للمدى  الكثير  جهل  أن  كما  احلياة  عجلة 
الزمني الذي ميكن أن يصل إليه هذا املرض  
قد جعلهم يبادرون إلى إقامة هذه املناسبات 
كل  متخذين  انتظروها  طاملا  التي  السعيدة 
الكمامات  إرتداء  غرار  على  الوقائية  التدابير 
عدد  تقليص  و  العرس  فضاءات  تعقيم   ،
املدعوين واقتصار موكب  العروس على عدد 
إجراءات  جانب  إلى  السيارات  من  محدود 
أن عادات وتقاليد الز املعروف  ومن  أخرى 
منطقة  من  وتختلف  متنوعة  واج يف اجلزائر 
الصلة  قطع  ترفض  مستمرة  وهي  ألخرى 
الفرنسي  االستعمار  حمالت  رغم  باملاضي  
ورياح العصرنة. وتبدأ   )1830-1962(
اخلطوبة،  منذ  األعراس يف اجلزائر  حتضيرات 
على  وحكمهم  األجداد  خطى  على  سيرا 

غراراملثل املشهور 
» زواج ليلة تدبيرتو عام    ثم تبدأ رحلة 
محالت  داخل  للعروسني  بالنسبة  التسوق 
واألقمشة  اجلاهزة  التقليدية  املالبس  بيع 
يوم  غاية  إلى  وغيرها،  واألثاث  واملفروشات 

الزفاف أو يوم العرس.
فسيفساء من التقاليد والعادات

منطقة  من  اجلزائرية  األعراس   وتختلف 
ألخرى سواءا يف منطقة القبائل ، الشاوية ، 
العاصمة وضواحيها ، الغرب واجلنوب وتتسم 
منذ  والعادات املوروثة  التقاليد  من  مبجموعة 
القدم والتي تشكل القاسم املشترك بني أطياف 
العروس  لباس  غرار  على  اجلزائري  املجتمع 
ويوم   الزفاف،  ويوم  احلّناء،  وليلة  والعريس، 
ويسمى  الزفاف  يلي  الذي  )اليوم  املصابحة  
زفافها  يوم  تتزين   التي  العروسة  بفطور  أيضا 
بشتى أنواع األلبسة والفساتني التقليدية التي 
ملختلف  الثقايف والتراثي  املوروث  عن  تعبر 
مناطق اجلزائر يف عملية تعرف بـ التصديرة.

أزياء  عبارة عن عملية عرض  والتصديرة 
تقوم فيها العروس بني الفينة واألخرى بتغيير 

أو  اشترتها  التي  اجلاهزة  التقليدية  املالبس 
التي قامت بخياطتها من أجل الزفاف.

أصالة  إلى  ترمز  فساتني  العروس  وجترب 
و  الكاراكو   وأبرزها   وثقافتها  اجلزائرية  املرأة 
البدرون  و القويط  التي متثل منطقة العاصمة 
القسنطينية   اجلّبة  و  الفرقاني  جاورها،  وما 
)شرق(،  اجلبة القبائلية أو األمازيغية   اجلبة 
)غرب(،   الوهرانية   اجلبة    ، السطايفية 
الكاراكو التلمساني  )أقصى غرب البالد(.. 
و  )شرق(،  العنابي   القفطان  إلى  باإلضافة 
اجلبة النايلية  اخلاصة مبنطقة اجللفة )وسط(، 
و  اجلزائري،  الشرق  ب  الشاوية  امللحفة  و 
اجلنوب، ومن  مبناطق  الصحراوية  امللحفة 
والد  أّن  اجلزائرية  العادات أيضا يف األفراح 
العروس هو الذي يخرج ابنته ليقدمها ألهل 
تخرج  أبيضا، حيث  برنوسا  مرتديا  العريس 
رحلتها  لتبدأ  ذراعيه  حتت  العائلة  باب  من 
عربة جترها  على منت  من  الزوجية  بيت  إلى 
أو  الكاليش   وتسمى يف اجلزائر  أحصنة 
تتنقل عبر سيارة حديثة فارهة يتبعها موكب 

سيارات أخرى .
مع  )الرجل( فيقيم  للعريس  وبالنسبة 
ليلة  تكون  ما  عادة  احتفالية  وأصدقائه  أهله 
األربعاء، يطلق عليها ليلة  احلّنة  حيث يقوم 
ويهدونه  يديه  على  احلّناء  بوضع  أصدقاؤه 
الكسكسي  طبق  بعدها  ويتناولوا  املال، 

التقليدي باللحم، على وقع أنغام تقليدية .
 الفولكلور والبارود وسالح »الفوشي«

  على صعيد املوسيقى املرافقة لألعراس، 
تصنع الفرق الفولكلورية على غرار »الرّحابة« 

ارتباطها  السيما  خاصة يف األعراس  نكهة 
والتراثي يف املجتمع  الشعبي  باملوروث 
احلاصل يف مجال  التطور  رغم  اجلزائري 
هذه  أهازيج  وتصنع  والغناء  املوسيقى 
التميز،  البارود،  طلقات  وقع  على  الفرق، 

خاصة يف منطقة الشاوية بالشرق اجلزائري 
وال يكتمل وصف األجواء التي تصنعها 
استعمال  عن  احلديث  دون  اَبة«  حَّ »الرَّ فرق 
مناطق  من  كبير  عدد  البارود يف أعراس 
الفرح  عن  التعبير  بني  املمزوج  اجلزائر، 
ويف مناطق  أخرى  أحياًنا  والتباهي  أحياًنا، 
سالح  من  عرس  أي  يخلو  يكاد  ال  أخرى 
تقليدي(،  صنع  من  )بندقية  »الفوشي« 
والشجاعة  والرجولة  البطولة  رمز  عندهم  فهو 
والشرف، فكانت هذه القطعة حسب مصادر 
املجاهدون  استعمله  سالح  أول  تاريخية 
ضد  التحريرية  الثورة  اجلزائريون يف بدايات 
إلى  بعدها  ليتحول   )1954-1962( فرنسا 

أبرز طقوس  األعراس اجلزائرية.
عادات الجزائريين لم تتأثر بحمالت 

المستعمر
أن  واملؤرخني  الكتاب  من  الكثير   يشير 
بإمكانها  كان  ومعوقات  عوامل  عدة  هناك 
اجلزائري  نسف عادات الزواج يف املجتمع 
الراهن،  والعصرنة يف وقتنا  احلداثة  مثل 
وسابقا كان على رأسها عامل االستعمار وما 
ومسخ  للهوية  محاوالت حتطيم  من  عنه  اجنر 
وتغيير عاداتها  وجتهيلها  وتفقيرها  الشخصية 
املتوارثة.غير أنه لم يفلح يف حتقيق مخططاته 

رغم سياسة التجهيل ومسخ الهوية.
آالت موسيقية أندلسية وعثمانية

األدوات  أّن  املؤرخني   بعض   يرى 
أصول  ذات  املستعملة يف األعراس  املوسيقية 
فرنسية  وحتى  وعربية  وعثمانية  أندلسية 

وأمازيغية.
و«العود«  و«الزرنة«  »الدف«  منها 
مؤكدين يف هذا  وغيرها  و«الناي«  و«القيتار« 
أو  فرقا  تؤديه  والعزف  املوسيقى  أّن  الصدد 
على  الرجال. أما  بني  أو  النساء  أفرادا وسط 
تراثية  فمرجعيته  ونصوصه،  الغناء  مستوى 
محضة  وقبلية  وتاريخية  ودينية  واجتماعية 
مفهوم  وتثبيت  االحتفاء  فعل  ترسيخ  حتاول 
ينبغي  وباملقابل  الفرح.  وتكريس  االحتفال 
اإلشارة أن ثمة عادات دخيلة  مست طريقة 
منها  اليوم  اجلزائريني  بعض  أعراس  سير 
أغاني  واقتحام  احلديثة،  اآلالت  دخول 
احلفالت  قاعات  داخل  تنظيمها  و  املالهي  

كفضاء ملمارسة طقوس الزواج.
تباين في تكاليف المهور واألعراس

املتعارف  العادات والتقاليد  بني  من 
العروس  إلى  تدفع  التي  املهور  قيمة  عليها 
غرار  على  املناطق  رمزية يف بعض   فهي  
دج   200 إلى  تصل  ال  قد  القبائل  منطقة 
عروسته  جتهيز  نفقات  حتمل  العريس  وعلى 
باملاليني  تقدر  فهي   أخرى  بينما يف مناطق 
)50مليون يف سطيف مثال(  وبني هذا وذاك 
تبقى مسألة بناء أسرة وصالحها أهم من كل 

األموال.

الزواج في الجزائر 

عادات وتقاليد تقاوم رياح 
العولمة وتتضرر بالجائحة
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من الظواهر التي بات من الصعب تفسيرها 
أثناء دراستنا لتطور البناء االجتماعي والفكر 
السياسي يف املجتمعات العربية منذ بدايات 
تشكلها نسقا قبليا ثم حتولها إلى مدنيات ودول 
الرجل  إليها  يتكئ  التي  األريحية  تلك  هي 
السياسي  حتى  أو  املثقف  أو  العامي  العربي 
التي  املشكالت  مع  التعاطي  السواء يف  على 
تعترضه أو األزمات التي تصيبه، بحيث جتد 
من  السهل  إلى  يركنون  هؤالء  من  الكثيرين 
التفاسير فيعتمدونها ويبحثون عن اليسير من 
الطرق فيسلكونها، فيعتقد الواحد من هؤالء 
أيادي خارجية  املشكلة  السبب يف  أن  جازما 
قضاء  من  هي  أو  مأجورة،  داخلية  أو  آثمة 
كثير  فتؤجل  اهلل،  لقضاء  راد  وال  وقدره  اهلل 
رأب  ومحاوالت  والتصويبات  املتابعات  من 
املأثور:  القول  طائلة  حتت  الهوة  وردم  الصدع 

)وعند اهلل جتتمع اخلصوم(.
»مقتضى  مع  التعامل  يف  املنحى  هذا 
األمر« يف دواخل مجتمعاتنا العربية راح يأخذ 
مع الوقت مظهرا محسنا استوحاه بعضنا عن 
»نظرية املؤامرة« ذات اخللفية األكادميية والبناء 
العلمي، لكنها يف معرض الواقع رخو جوهرها 
كأنه زبد البحر وبناؤها باهت يحسبه الضمآن 

ماء.
اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  مقتل  حادثة 
رضي اهلل عنه على يد »أبي لؤلؤة املجوسي« 
تطبيقات  خاللها  من  جتلت  صورة  أعتبرت 
أن  اعتبار  على  املؤامرة«،  »نظرية  لـ  صحيحة 
البالد« لقتل احلاكم  القاتل »جاء من أقصى 
بدواعي  مصحوبا  والترصد  اإلصرار  بسبق 
التي  الدولة  على  حقده  غذت  مادية(  )غير 
رأى أنها بدأت تلتهم بعض دولته ويخشى أن 
تندثر على يد من كان يراهم حتى ذلك اليوم 
رأس  فاختار  الغنم،  ورعاة  الصحراء  أجالف 
النظرية  أن  مع  فقتله،  الدولة  وهرم  احلكومة 
جتليا  املقام  هذا  يف  أعتبرها  أنني  ولو  املفسرة 
غير  قلبا  شهدت  أنها  إال  للتفسير،  صحيحا 
مبرر أكادمييا وفق تفسير املعاصرين، ذلك أن 
رئيسان:  طرفان  النمطية  صورتها  يف  للنظرية 
هذا  وفق  املتآمر  عليه(،  و)املتآمر  )املتآمر( 

التفسير هي )احلكومات / احلاكمني( واملتآمر 
عليه هو )الشعب / احملكومني(، لكن الضحية 
بن  عمر  احلكومة  رئيس  كان  القلب  هذا  يف 

اخلطاب رضي اهلل عنه.
لكن بعد هذه احلادثة حتديدا كان يفترض 
للنظرية ويحاول من كان  تدوير  إعادة  يتم  أن 
التبرير  أو  التفسير  رحالت  يف  عليها  يتكئ 
يعيد  أن  املسؤوليات  وحتديد  التهم  إلصاق  أو 
تكون  لن  ألنها  علمي  أساس  على  صقلها 
كافية وعلى تلك الصورة للتعاطي مع احلوادث 
التي  واحلادثات  الدولة  ومشاكل  املستقبلية 
احلتمي  وجودها  فمع  مستقبال،  ستعتريها 
ألنها قد تغطي بعض القصور التفسيري إذ ال 
ميكن االستغناء عليه باملطلق، كان البد من 
التحليلية  القراءة  وأمناط  التفكير  تطوير طرائق 
وحترير  العلمية،  باملعارف  كله  ذلك  وصقل 
والتسهيل  األريحية  وهن  من  العربي  العقل 
لفهم  وذلك  عقود  مر  على  به  لُّف  الذي 
املجتمع  يعترض  ما  مع  أسلم  وتعاطي  أكثر 
والدولة من حوادث وما يصيبهما من مصائب 
أن  مبكان  الضروري  من  بات  بحيث  اهلل، 
جليل  ونؤسس  التفكير  مناهج  »نستصعب« 
نعتبر  وأن  االستقصاء،  طرائق  من  جديد 
أن  ونوقن  ومسببات،  أسباب  للحوادث  أن 
لألزمات دواعي وتداعيات، وأن نعتمد حال 
ترتيب  على  األحداث  من  يّجد  ملا  حتليلنا 
جداول )املدخالت( وحال الدولة أو املجتمع 
من  نتمكن  حتى  املشكالت،  حلول  قبل 
قراءة جيدة )للمخرجات( وبشكل أكثر دقة، 
التهم جزافا وحتميل املسؤوليات  إلقاء  واعتبار 
فقد  وأده،  يجب  الذي  املاضي  من  جوازا 
رغبتهم  لسابق  العرب  املفكرين  بعض  كان 
على  العقل  إرغام  وعدم  احلدث  تبسيط  يف 
املظلوم  إلى  التحري، يعمدون  بذل اجلهد يف 
بوصفه احللقة األسهل فيسكتونه بتقييده إلى 
سارية )ما ال نعلمه نحن ويعلمه اهلل وحده(، 
وخططت  طاقتنا  فوق  حدث  الذي  هذا  وأن 
مندسون  ونفذه  مجهولة  أجنبية  جهات  له 
يفتح  ثم  ونتعقبهم،  نعلمهم  متواطئون 
)أنساك؟  أنغام  على  إال  يغلق  وال  التحقيق 

اخلتام  مسك  وفيها  النسيان  فيها  يا سالم(، 
بالسالم

ال  التي  النظرية  استدعاء  يف  التفكير  إن 
بالصقل  مرهون  واالستقصاء  للتفسير  متوت 
العلمي لها وإعادة بنائها علميا حتى يتحقق 
عالم  أفكار  حسب  الثالث  مبادؤها  فيها 
أن  يرى  الذي  مايكل(،  )باركون  السياسة 
»ال شيء ميكن أن يحدث بالصدفة احملضة«، 
وأن »كل شيء البد مرتبط ببعضه« وأن »ال 
شيء ميكن أن يكون كما يبدو عليه بظاهره«، 
املبادئي  )األساس  هذا  على  فاستدعاؤها 
من  العربي  املفكر  سيمّكن  األبعاد(  ثالثي 
التعاطي إيجابيا مع مآسي املجتمع وما يحدث 
يف الدولة، فنكون قد )استأسدنا( بالعلم على 
من  لنا  خير  نفس،  وطول  تعب  من  فيه  ما 
)االستنعاج( بالصدفة وما فيها من راحة ويسر

األزمات الفكرية العربية وفق االرتباط 
بنظرية المؤامرة:

باألمة  التي عصفت  الفكرية  أزماتنا  جل 
تأسس  وبدايات  الراشدة  اخلالفة  زمن  من 
الدولة السياسية يف طابعها )العصبي( القائم 
تلك  جل  العائلة،  أو  األسرة  حكم  على 
املؤامرة  نظرية  وفق  معها  تعاملنا  األزمات 
»خلق  فتنة  فكانت  علمي،  منحى  وبدون 
و«املعتصم  حنبل«  بن  »أحمد  زمن  القرآن« 
باهلل« وظهور املدارس الفلسفية ونشوء الطوائف 
تلك  قبل  واخلوارج  واملعتزلة  وامللل كاجلهمية 
الفتنة وبعدها وغيرها من أزمات الفكر العربي 
من  كثير  معها  تعاطى  اإلسالمية  الدولة  يف 
املفكرين وأهل الرأي وفق نظرية املؤامرة، حيث 
اعتبر هؤالء أن هذه )بدع( ساهمت األيادي 
املدارس  تلك  وأـن  صناعتها،  يف  اخلارجية 
والطوائف وامللل ليست من الدين والدين منها 
براء وأنها نتاج احتكاك بثقافات )ضالة( من 
املشرق أو كتابات )هادمة( من املغرب، وأنها 
وزارعني  الدولة مستنبتا  كيان  لها يف  وجدت 
راعوا نباتها، كل ذلك حتى يعفوا عقولهم من 
إعمال الفكر يف وجود تلك الظواهر ودراستها 
علميا واجتماعيا وفهم أسبابها وغور دهاليزها، 

حتى يتمكنوا من حتديد الصالح منها وحتييد 
ينيروا  بأن  وأفراده  املجتمع  فيخدموا  الطالح، 
على  ليكونوا  والفاسد  بالصحيح  الدرب  لهم 
بينة )فمن شاء بعدها أن يؤمن ومن شاء أن 

يكفر(.

الحدث السياسي واألمني بتفسير نظرية 
المؤامرة:

السياسية  املناسبات  يف  اخللل  أغلب 
األحداث  من  وكثير  العربية  املجتمعات  يف 
يعزوها  واالقتصادية  املالية  والتقلبات  األمنية 
املؤامرة«  »نظرية  إلى  املفكرين  من  قطاع 
مآسينا  سبب  كله  اخلارج  كأن  اخلارجية، 
بريئة  وأننا حمالن  يصيبنا  عما  املسؤول  وهو 
وأننا ال نفعل إال اخلير  )ال تهش وال تبش( 
بيننا  نبديها  عداوة  فال  ولبعضنا،  ألنفسنا 
سوء  وال  بنفخه،  فيها  )الغربي(  نفخ  إذا  إال 
جناهر به لبعضنا إال إذا انحشر )الغربي( فيه 
على  ونأتي  نخوضها  احلروب  فكأن  بأنفه، 
لنا،  )الغربي(  يحرّكها  فيها  ويابسنا  أخضرنا 
والفنت تنهال علينا مشرقا ومغربا )الغربي( من 
رسم طريقها وأشعلها بيننا، وكأن االنتخابات 
ملصلحته،  نصممها  والقنابل  لصاحله  نزّورها 
يعملون  نغتالهم ألنهم  ورجالنا  أعالمنا  وكأن 
منها،  استاء  ألنه  نغيرها  ومناهجنا  معه 
وجتنبا  عقولهم  لراحة  طلبا  ذلك  كل  يفعلون 
لم  ما حدث  أن  يفكروا  لم  فهؤالء  إلتعابها، 
السياسية  الظاهرة  يكن ليحدث صدفة، وأن 
أو االجتماعية قد يكون لها وجه آخر وجب 
عليهم بذل اجلهد الكتشافه، وأنها قد تكون 
يكون سببا  قد  ما  وأن وجها  ببعضها  مرتبطة 

ويكون الوجه اآلخر نتيجة.
إن الركون إلى اليسير وتتبع السهل السلس 
وأركبه  السفاهة  يف  العربي  العقل  أغرق  قد 
يزيد  ال  يحلل  من  وبات  األمور،  سفاسف 
على أن األمر له ارتباطات بأجندات خارجية 
أو أن مهندسيه قد وجلوا إلينا من خارجنا ممن 
الناس  إسكات  أراد  إذا  ثم  بنا،  شرا  يريدون 
بحجته بادرهم بأن املسألة وما فيها ال تعدو أن 

تكون »أمرا دّبر بليل«.
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أقالم

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

نظرية المؤامرة في مخيال المفكر السياسي العربي:

عقدة افتراضية مؤداها »إن األمر دبر بليل«
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     َتبريُر الَفساِد َيجري 
عبَر آلياٍت يكوُن فيها 

لُم واالسِتبداُد  الظُّ
والّتالعُب والكِذُب 

والّتضليُل والّتشويُه 
ركاِئَز أساسيًة، قبَل رميِّ 

»اخَللطِة« إلى الّشارِع؛ عبَر 
أدواٍت َتبُدو يف َظاهِرها 

أكثَر نقاًء. غيَر أّنها - بشكٍل 
أو بآخَر - َتكوُن قد َبدْأت 
َمرحلًة وَمساًرا ُمختلفنِي 

مطّيِة  ورِة النَّ متاًما عن الصُّ
الّتي ُعرفْت بها يف وقٍت 

َسابٍق؛ وَتكوُن - بذلك - َقد 
َسّجلت انِخراِطها يف َمساٍر 

ضليِل عبر َبوابِة  من التَّ
األرقاِم.

       إّن َتصويَر أّي َمشهٍد، 
ا أو  َسواٌء كان إعالمّيً

ا أو اجتَماعّيا، عبَر  ِسياسّيً
َسّم اإلبرِة إّنا َيهِدُف 
باألساِس إلى إعطاِء 

ي زاويًة َضيقًة جًدا  امُلتلقِّ
للُمشاهدِة، وَحجِب الّزواَيا 

األوسِع؛ وبالّتاِلي لن َيتمّكَن 
من إدراِك ُمختلِف أبعاِد 
َحجِم وَحقيقِة الَواقِع 

بالَقدِر الّذي ُيسَمح له ما 
ُأريَد لُه أن ُيدرَكه. وهِذه 

اآلليُة غالًبا ما َتتبُعها 
ُمؤّسساٌت أو َجماعاٌت 

َتبتِغي َتسِجيَل ضرباٍت 
اسِتباقّيٍة يف َمرحلٍة 

اُع بنَي  َيشتدُّ فيها الصرِّ
َمجموعاِت الّضغِط، 

بَواجهاٍت ُمختلَفٍة، َيجري 
ِفيها إغفاُل ما ُيراد إغَفاُله 
حِلساباٍت َمرحلّيٍة َتتعّلُق 

موُقع، وُيكَشف ِفيها ما  بالتَّ
ُيراد َكشُفه!

      وَلن َتتحقَق أهداُف 
تلك اجَلماعاِت التي َرمت 

احِة  »الَعظَم« إلى السَّ
إاّل إذا َتّلَق اجلميُع 
حوَله وبدأت َعمليٌة 

هِش وهتِك  واِسعٌة من النَّ
األعراِض والِعراك بنَي 

ُمختلِف ُمكوناِت األهداِف 
ي  امَلقصودِة، يف الوقِت الذِّ

يتُم فيه مَتريُر َمشروِع 
َنقِل الّريِع من َملعٍب قدمٍي 
إلى َملعٍب َجديٍد بوُجوٍه 

ُمختلفٍة، لكّنها َتشترُك يف 
ُقدرِتها على سحِق امَلبادِئ 

واألخالِق. هكَذا، يكوُن 
الهدُف قد ُسّجَل، لكّنه 
أحياًنا َيكوُن يف ِبدايِة 

الّشوِط األّوِل وامُلقابلُة ما 
َتزاُل َطويلًة ِجًدا. 

      َملحوَظة: ُأِديُن للّدكتوِر 
»محمد قيراط« ببعِض 
ياقاِت  امُلصطلحاِت والسِّ

التي أوَرَدها يف َمقاِله 
»اإلعالُم امَلارُق يف زمِن 

الَكذب امُلنّظم«.

بلسان تويقر عبد العزيز
احمللية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  نزل 
الوطني،  التضامن  وزيرة  رفقة  بلجود،  كمال 
كوثر كريكو، إلى والية ميلة، ملعاينة مخلفات 
صبيحة  الوالية  ضربت  التي  األرضية  الهزة 

أمس اجلمعة.
تعليمات  أسدى  اجلمهورية  رئيس  وكان 
والية  إلى  فوًرا  بتنقلهما  تقضي  الوزيرين  إلى 
التي  األضرار  الوقوف على حجم  ميلة، قصد 
خلفتها الهزة األرضية. كما أمر الرئيُس الوزيَر 
األول باحلرص على التكفل بكافة احتياجات 

سكان املنطقة.
إلى  وصوله  عند  الداخلية،  وزير  وصّرح 
كل  عاتقها  على  ستأخذ  الدولة  بأّن  الوالية، 
اإلجراءات للتكفل باملباني املتضرر، موضًحا أّن 
جلان تقنية تسهر على تقييم الوضع. وبالنسبة 
دخول  من  يتمكنوا  لم  الذين  السكان  إلى 
ستؤخذ  طلباتهم  أّن  الوزير  أوضح  سكناتهم، 
التكفل بهم من طرف  بعني االعتبار، وسيتم 

الوالي والسلطات احمللية.
وقامت املؤسسة العمومية اجلزائرية للمياه 
ميدانية  بخرجة  جهتها،  من  ميلة،  لوحدة 

املنشآت  شبكة  وضعية  وتفقد  ملعاينة  عاجلة 
املائية وشبكة اإلنتاج وتوزيع املياه ومدى تأثرها 

بالزلزال.
يف  للمياه،  اجلزائرية  مصالح  وسجلت 
بيان لها، تأثر الرواق رقم واحد الذي يزود 10 
بلديات باملاء الشروب وهي: ميلة، قرارم قوقا، 
النجى، أحمد  الزغاية، وادي  سيدي مروان، 
وبني  تيبرقايت،  فرجيوة،  رواشد،  راشدي، 

قشة )شمالي املدينة(.
لتوزيع  واحد  رقم  الرواق  وشهد  هذا، 
املاء الشروب عدة تسربات على مستوى أربعة 
اخلاصة  القنوات  تأثرت  كما  رئيسة،  قنوات 
الواقع  )3000x2 متر مكعب(  اخلزان  مبلء 

بحي اخلربة ببلدية ميلة.
بكل  للمياه  اجلزائرية  أّن  البيان  وأوضح 
طواقمها التقنية واإلدارية مجندون يف امليدان، 
جيجل  وحدة  من  بفرقتني  الفرق  تدعيم  ومت 
ومؤسسة »سياكو«، باإلضافة على توفير دعم 
يف  األعطاب  إصالح  أجل  من  لوجيستكي 

ظرف وجيز.
خ.د

تغِليُط الـّرأِي 
الَعـــام!

هالك 9 مرضى خالل الـ 24 ساعة األخيرة

الَجزائـُر تحِصـي 529 
إصابـًة جِديــدًة بُكورونـا أمـٍس

اإلصابات  عدد  عرف 
كورونا  بفيروس  اجلديدة 
اجلمعة،  أمس  اجلزائر،  يف 
تراجًعا طفيًفا، حسبما أفادت 
والسكان  الصحة  وزارة  به 

وإصالح املستشفيات.
 كشف الناطق الرسمي 
ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم 
يف  كورونا  فيروس  تفشي 
عن  فورار،  جمال  اجلزائر، 
تسجيل 529 إصابة جديدة، 
ليرتفع إجمالي عدد املصابني 
إلى 34155 مريضا بـ »كوفيد 

.»19
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 9 وفيات بني املصابني، ليرتفع 

إجمالي عدد الوفيات إلى 1282 هالكا بالوباء.
بني املصابني بالوباء إلى 15430 حالة.

خالد دحماني

تعّذر تزويد 10 بلديات باملياه مبيلة

ريَن من الَهـزة األرضـيِة  َبلجــود َيعـُد بالتَّكُفـل بالُمتضـرِّ

َستكشُف برناَمَجها يوَم 11 من الّشهر اجَلاِري

ِميــــالُد مبــــاَدرِة 
»القـِوى الَوطنّيِة لإلصالِح«
كشف 50 فردا ميثلون أحزابا سياسية ونقابات وجمعيات وطنية ومنظمات اقتصادية ومهنية 

وشخصيات وكفاءات وطنية عن إطالق مبادرة حتت اسم »مبادرة القوى الوطنية لإلصالح«.
وأفاد بيان املبادرة، الذي تلقت »أخبار الوطن« نسخة منه، بأن اخلطوة تهدف إلى بناء إطار 
للقوى النزيهة الوفية للثوابت الوطنية، املؤمنة بالتحول الدميقراطي اآلمن واملسار الدستوري وحماية 
ضمان  إلى  تهدف  أخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  تطلعاته  وجتسيد  الشعبي،  احلراك  مكتسبات 
حتصني هوية األمة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم املكاسب الدميقراطية، وحماية النسيج املجتمعي 
الوطني وتعزيز متاسكه وجترمي محاوالت متزيقه، وكذا املبادرة إلجراءات ناجعة للتكفل بوضع املواطن 

اجتماعيا، والوقوف على تبعات األزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش االقتصاد الوطني. 
كما أضاف البيان أن فعاليات القوى الوطنية لإلصالح ستعقد لقاء إلطالق مبادرتها وإعالنها 

يوم 11 أوت اجلاري باجلزائر العاصمة.
محمـد رضوان

 أتبعتها بباخرة توي مواد بناء

الَجزائــر ُتـرســل 4 طــائـراٍت 
ُمحّمــلًة بالُمساعـداِت إلـى ُلبنـــان

اخلميس،  أمس  أول  مساء  أقلعت، 
اجلوية  القاعدة  من  عسكرية  طائرات  أربع 

بوفاريك نحو مطار العاصمة اللبنانية.
بيان  حسب   - الطائرات  وكانت 
لوزارة الدفاع الوطني - محملة مبواد غذائية 
وأغطية  وخيم  وصيدالنية  طبية  ومعدات 
أطباء واجلراحني،  وكذا أطقم طبية ضمت 
إلى جانب فرق من احلماية املدنية، تضامنا 
التي  الفاجعة  عقب  اللبناني  الشعب  مع 

أملّت به إثر انفجار مرفأ بيروت.
وتندرج هذه املساعدات، وفًقا للمصدر 
ذاته، يف إطار تقوية وتدعيم أواصر العالقات 
والصديقة،  الشقيقة  الدول  مع  األخوية 

وتأكيدا على مدى جاهزية قوات اجليش الوطني الشعبي لتنفيذ املهام اإلنسانية يف كل الظروف.
هذا، وستبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات محملة مبواد البناء للمساعدة يف إعادة بناء وتعمير ميناء بيروت 

واملناطق املتضررة من االنفجار.
وكان رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمر على إثر مكاملة هاتفية أجراها مع الرئيس ميشال عون بتقدمي مساعدة 

فورية للشعب اللبناني الشقيق، بحسب بيان لرئاسة اجلمهورية.
 

خ.د

قسنطينة

ُزمـالء الَقابلـِة َضحيـِة ُكورونا 
يسَتنِكروَن عدَم اسِتَفادِتها من التَّأميِن 
تأمني  يف  اإلدارة  تهاون  بقسنطينة  اجلامعي  باملستشفى  الطبي  وشبه  الطبي  السلك  من  وموظفون  عمال   استنكر 

الضحية القابلة عواطف عجابي، التي توفيت منذ أسبوع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. 
ونّدد زمالء الضحية بعدم توفير سرير لها من أجل عالجها من الفيروس، وهي التي التحقت بهذا السلك مبصلحة 
توفيت  للضحية، حيث  أشعة »سكانير«  إجراء  عناء  أنفسهم  يكلفوا  لم  املسؤولني  إن  قائلني  ذاتها،  باملستشفى  الوالدة 

مبستشفى »ديدوش مراد«، وهي لم تتجاوز بعد ربيعها الـ 25.
يقومون  اكتشفوا ذلك وهم  بكونها غير مؤمنة، حيث  أهلها  تفاجأ  بل  الضحية عند هذا احلد،  تتوقف مأساة  ولم 
باإلجراءات اإلدارية إذ إنهم لم يتحّصلوا على حقوقها االجتماعية منها منحة الوفاة. كما أنها ال متلك حتى بطاقة الشفاء 
حالها حال زميالتها الـ 10، الالئي تخرجن معها ويعملن معها باملستشفى اجلامعي »ابن باديس«، مرجعني ذلك إلى 
سوء تسيير القائمني على شؤون املستشفى الذي عرف حالة من الفساد والفوضى يف زمن املدير السابق الذي يوجد رهن 

احلبس حاليا.
خديجة بن دالي 



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 
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