
عـــــوِب..   َخيبـــُة الشُّ
ووهُم الَكاِريزَما الّزاِئَفة!

الذي  بأن  السياسية،  احلداثة  زمن  قبل  االنطباع،  ساد 
احلرية،  إلى  وق  التَّ ليس  اجلماهير  روح  على  يسيطر 
يجعلها  ما  للطاعة؛  والظمأ  العبودية  ِنشداُن  وإمنا 
أو  قائدا  نفسه  ويقدم  زعيما،  عليها  ينّصب  ملن  تخضع 
محركا للجموع؛  ألن اجلماهير يف أغلب األحيان مثلها 
مثل القطيع الذي ال يستطيع أن يتحرك بدون قائد.  
وتصاب  زعيمها  يف  اجلماهير  تخدع  أن  يحدث  ولكن،  
عن  الوقائع  تكشف  أن  بعد  قائدها  يف  كبيرة  بخيبة 

حقيقته الزائفة واملصطنعة..!

د. مصطـــفى كيــــحل 	15
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األَكاِديمّيُة الَعسكرّيُة بشرشال

ئيُس تّبون ُيشرُف على َتخّرِج  الرَّ
ِعّدة ُدفعاٍت 

أشرف رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، صباح أمس السبت، 
على تقليد الّرتب وتسليم الشهادات ملتخرجي األكادميية العسكرية 

بشرشال. وقد حّل رئيس 
اجلمهورية باألكادميية العسكرية 
رفقة رئيس أركان اجليش، الفريق 

سعيد شنقريحة، لإلشراف 
على حفل تخرج الّدفعة الـ 13 

من التكوين القاعدي العسكري 
املشترك، والدفعة الـ 51 من 

التكوين األساسي، والدفعة الـ 4 
من ضباط دورات املاستر.

هذا، ووضع رئيس اجلمهورية 
إكلياًل من الزهور، كما قرأ فاحتة 
الكتاب على روح الرئيس الراحل 

هواري بومدين.

04
أســـراٌر َجِديــدٌة عـــن َمعـــركِة

عـب« 20 أوت 1955!  »الشَّ

الَعودُة إلى الَمداِرس الّيوَم وسَط الَعودُة إلى الَمداِرس الّيوَم وسَط 
َمخاوٍف من الَفيروِس الُمستّجدَمخاوٍف من الَفيروِس الُمستّجد

اعتبر مسعود بوديبة املكلف 
باإلعالم لدى نقابة كنابست 

أن برمجة تاريخ الّيوم، 
املوافق لـ 23 أوت، للعودة إلى 
مقاعد الدراسة يندرج ضمن 
املخطط الذي أعدته الوزارة 

لتمكني التالميذ الذين 
سيجرون امتحاني البكالوريا 

و«البيام« من املراجعة. يف املقابل، حّذر بوديبة من شّح 
الغالف املالي املخصص للبروتوكول الصحي.

03

ُموّزعوَن وأصحاُب َمقاٍه َيتالعبُون ُموّزعوَن وأصحاُب َمقاٍه َيتالعبُون 
م! م!بسعِر الَحليِب الُمدعَّ بسعِر الَحليِب الُمدعَّ

اتهم محفوظ حرزلي رئيس االحتاد الوطني حلماية املستهلك موزعي 
مادة احلليب بالتالعب يف أسعار مادة احلليب املدعم، لبيعها بطريقة 

سرية ألصحاب املقاهي ومحالت بيع املثلجات، يف حتٍد صارخ منهم لقرار 
الوزارة اخلاص بهذه املادة احليوية. 

05

06
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ِحي حَتِذيراٌت من ُشحِّ الِغالف امَلالي امُلخّصِص للبُروتوُكول الصِّ

 ُمـواطنـــون.. 
ُنِريــد قطــرَة مــاٍء!

ل خطيِط للُهجوِم امَلشهوِد من »أوالد الّزاِحي« إلى القُّ »أخباُر الَوطن« َتنقُل َتفاِصيَل التَّ

يقتنيه املواطن بسعر يتراوح بني 30 و35 دج 

أقالم

الِوالَيـــــة! َبلدّيـــاِت  َحـــادة َتضـــرب  الِوالَيـــــة!أزمـــُة َعطـــٍش  َبلدّيـــاِت  َحـــادة َتضـــرب  أزمـــُة َعطـــٍش  ة:   تبــسَّ

اجَلـوفّيـة  امليــاُه  الـــــَوادي: 
الّسكــــان! ظــــمأ  تــرو  لــم 

هاريِج! بالصَّ َيستنِجُدون  الّسكاَن  َجعلْت  سّرباُت  والَتّ األعــطاُب  البليدة: 

قسنطينة
 َتوزيُع 600 ِوحَدٍة 
يِغ. َسكنّيٍة ُمختلَفة الصِّ

05
املسيلة

فاّلُحــون ُيعاِرضـوَن 
إنجاَز َمشروِع ُمستشًفى 

علــى أَراِضيـــهم!

متنراست
ِبــرُك الَمـوت ُتهـّدد 
حيــاَة األطَفــاِل 
بِتيـــن َزواِتيــن

روِب َتضرُب عّدَة ِواليات  أزمُة املاِء الشَّ

َينتِفـُض  الّشـارُع  األغـــــَواط: 
احلنفّيــــات! َجفــــاِف  بسبب 



02
أخبار السياسة
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الوطني  االحتاد  رئيس  حرزلي   اتهم محفوظ 
بالتالعب  املستهلك موزعي مادة احلليب  حلماية 
بطريقة  لبيعها  املدعم،  احلليب  مادة  أسعار  يف 
سرية ألصحاب املقاهي ومحالت بيع املثلجات، 
يف حتٍد صارخ منهم لقرار الوزارة اخلاص بهذه املادة 
معه  أجرته  اتصال  يف  حرزلي،  احليوية. وأوضح 
أزمة احلليب ما تزال متواصلة  الوطن« أن  »أخبار 
يف العديد من الواليات، وهو ما رصدته االحتادية 
حيث  تصلهم،  التي   العديدة  الشكاوى  عقب 
يشتكي املواطنون من ارتفاع سعر احلليب، الذي 
تراوح بني 30دج و35دج للتر الواحد، مشيرا إلى 
عبر  تبث  باتت  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 
صفحاتها العديد من املظاهر التي ترصد جتاوزات 
السبب  مرجعا  على حد سواء،  والتجار  املوزعني 
الرئيس يف ارتفاع سعر احلليب إلى بعض املوزعني 
الذين يعمدون إلى بيعه بطريقة سرية ألصحاب 
بوضعه   - بدورهم   - يقومون  الذين  املقاهي 

ليس  أنه  أساس  على  للتمويه  خاصة  علب  يف 
باحلليب املدعم وهو ما يعد حتايال كبيرا من قبل 
املعنية  الوزارة  على  وجب  الذي  املوزعني،  هؤالء 
فإن  وإال،   حتايلهم،   من  للحد  سريعا  التدخل 
أزمة احلليب ستبقى متواصلة والضحية يف نهاية 
أمام  البسيط الذي يجد نفسه  املواطن  املطاف هو 
حتمية اقتناء هذه املادة احليوية، رغم علمه أنها ال 

تباع بالسعر القانوني. 
كما اعترف املتحدث بأن الوزارة تواجه »لوبيات« 
هذا  يف   - داعيا  مراقبتها،  الصعب  من  حقيقية 
السياق - إلى رفع الدعم عن احلليب وعن باقي 
املواد املدعمة األخرى وتوجيهه مباشرة إلى جيب 
املواطن، يف ظل أزمة احلليب التي تضرب  أرجاء 
متابعاتهم  خالل  ومن  أنه  مؤكدا  الوطن،  من 
وحتقيقاتهم توصلوا إلى أن املستهلك املغلوب على 
للكيس،  دج  و35   30 بسعر  يرضى  أصبح  أمره 
يطالب  بل وأصبح  توفره،  هو  إليه  بالنسبة  واملهم 

ما  وهو  املخالفني،   عن  التبليغ  بعدم  املنظمة 
املستهلك،  وسندان  التاجر  مطرقة  بني  يجعلهم 

متسائال: فهل نبلغ أم نغض الطرف؟ 
بسبب  احلليب  أزمة  جتددت  آخر،  صعيد  وعلى 
ما يرّوج عن ندرته يف األسواق، وعادت الطوابير 
الطويلة إلى شوارع مدن عديدة، مما يذكر مبشاهد 
املاضي  القرن  تسعينيات  يف  اجلزائريون  عاشها 
ألن  حليب،  أزمة  لوجود  رسمي  تفنيد  وسط 
املخزون يكفي لستة أشهر، حيث باتت تصطف 
جموع املواطنني يوميا أمام احملالت ساعات طويلة 
يظفر  املرء  لعل  احلليب  شاحنة  وصول  انتظار  يف 
بكيسني أو ثالثة، وهو مشهد ما يزال مستمرا منذ 

عدة أشهر. 
خالل  أنفقت،  قد  اجلزائر  أن  خبراء  ويقدر 
مليار  عشرين  قرابة  األخيرة،  العشرة  السنوات 

دوالر من أجل استيراد مسحوق احلليب. 
صفية نسناس 

عمار قردود
من   13 الـ  الّدفعة  تخرج  حفل  على  لإلشراف 
والدفعة  املشترك،  العسكري  القاعدي  التكوين 
الـ 51 من التكوين األساسي، والدفعة الـ 4 من 

ضباط دورات املاستر.
هذا، ووضع رئيس اجلمهورية إكلياًل من الزهور، 
الراحل  الرئيس  روح  على  الكتاب  فاحتة  قرأ  كما 

هواري بومدين.
للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية  رئيس  ووافق 
تبون،  املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة 
باألكادميية  املتخرجة  الدفعات  تسمية  على 
اللّواء  املرحوم  املجاهد  باسم  لشرشال  العسكرية 

عبد املالك قنايزية.
الشعبي،  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  وتقدم 
إلى  اجلزيل  بالشكر  شنقريحة،  سعيد  الفريق 
إلى  نظًرا  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس 
الوطني  للجيش  يوليها  التي  السامية  العناية 
ألقاها  كلمة  يف  شنقريحة،  وقال  الشعبي. 
يف  لكم  »أعرب  بشرشال:  العسكرية  باألكادميية 
هذا املقام الكرمي عن عميق إجاللنا وفائق تقديرنا 
لهذه العناية السامية التي تولونها للجيش الوطني 
الشعبي، والرعاية اخلاصة التي تغمرون بها اليوم 
هذا الصرح التكويني العريق، ومن خالله منظومة 
التكوين العسكري وتشريفها بحضوركم ومشاركة 
جاء  الذي  النجاح  وفرحة  التخرج  بهجة  ُطلباتها 
مرحلة  طوال  بذله  مت  الذي  واجلهد  للجد  تتويجا 
هؤالء  تلقاه  الذي  والعلمي  العسكري  التكوين 

املتخرجني«.
وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، أمس، أن قائد 
األكادميية تطرق يف كلمته إلى الدور الريادي الذي 
تؤديه األكادميية من أجل تخريج نخبة من إطارات 
حتصيل  من  ومتكينهم  الشعبي،  الوطني  اجليش 
وتكوين عسكري وعلمي نوعي مصقول بالسلوك 

واإلرادة  الوطنية  بالروح  املطبوع  املثالي  العسكري 
خالل  من  الوطن،  سبيل  يف  والتضحية  القوية 
التكوينية  للمتطلبات  املسايرة  النوعية  البرامج 

احلديثة يف املجالني التقني والتكنولوجي.
بعد أداء املتخرجني للقسم، قام رئيس اجلمهورية 
املتفوقني  على  الشهادات  وتوزيع  الرتب  بتقليد 
األول  للمتفوق  الشهادة  سّلم  حيث  األوائل، 
مالزم  رتبة  وقلد  املاستر،  دورة  ضباط  من 
وسلمه  األساسي  التكوين  من  األول  للمتفوق 
املجال   - ذلك  بعد   - ليفسح  األكادميية،  سيف 
الشهادات  وتسليم  الرتب  لتقليد  مرافقيه  إلى 
الرئيس  سّلم  األخير،  ويف  الباقني.  للمتفوقني 
العسكري  التكوين  من  األول  للمتفوق  تّبون 

املشترك القاعدي شهادة النجاح.

من  املتخرجة  الدفعة  بتسليم  املراسم  تواصلت 
للدفعة  األكادميية  راية  العاملني  الضباط  الطلبة 
املوالية، ليتقدم املتفوق األول من الدفعة احلادية 

واخلمسني )51( من التكوين األساسي.
ساحة  العسكرية  التشكيالت  أخلت  ذلك،  إثر 
لالستعراض،  االنطالق  منطقة  الحتالل  العلم 
القتال  يف  الرياضية  للعروض  املجال  فاسحة 
فو«  و«الكونغ  »الكاراتيه«  غرار  على  املتالحم 
وبدونه،  بالسالح  اجلماعية  الرياضية  واحلركات 
واأللوان  اجلزائر  خريطة  مُتثل  لوحة  تشكيل  ثم 
اجليش  أفراد  الوطنية وحماية حدودها من طرف 
ملصالح  األبيض  اجليش  الشعبي وكذا  الوطني 
حول  بياني  قتالي  مترين  بتنفيذ  الصحة، تبع 

القضاء على مجموعة إجرامية.

الوطني واألسرة وقضايا  التضامن  أّكدت وزيرة 
املرأة، كوثر كريكو، أنها ستعمل على تشجيع 
وتوفير  الثروة  خلق  وستساهم يف  احمللي  املنتوج 

مناصب الشغل. 
السبت،  أمس  يوم  كريكو،  الوزيرة  وقالت 
اإلنعاش  مخطط  وضمن  إّنه  لها،  كلمة  يف 
سيتم  مؤخرا،  عليه  املصادق  االقتصادي 
العمل على تشجيع املنتوج احمللي وبخلق الثروة 

وتوفير مناصب الشغل، مشيرة يف السياق ذاته 
االتكالية،  ظاهرة  العمل حملاربة  أنه سيتم  إلى 
دعم  يف  ستنصب  الوزارة  جهود  كل  حيث إن 
انخراط الفئة الهشة وتشجيع الصناعة التقليدية 
ضرورة  إلى  دعت  احمللي. كما  لالستثمار 
الضمان  إلى  االنتساب  بضرورة  التحسيس 

االجتماعي حلماية هذه الفئة. 
صفية. ن 

األَكاِدميّيُة الَعسكرّيُة بَشرشال

ئيــــُس تّبـــــون ُيشــــرُف  الرَّ
علــى تخــّرج عــدة دفعـــات 

يف إطار مخطط اإلنعاش االقتصادي 

كريكـُو َتدعو إلى َتشجيـع 
الُمنتــِج المحلـــّي وخلـق 

مناصـــــب شغـــــل
أشرف رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، صباح أمس السبت، على تقليد الّرتب وتسليم الشهادات 

ملتخرجي األكادميية العسكرية بشرشال. وقد حّل رئيس اجلمهورية باألكادميية العسكرية لشرشال 
رفقة رئيس أركان اجليش، الفريق سعيد شنقريحة.

كفة  ربيج  علي  السياسية  العلوم  أستاذ  رجح 
اجلزائر كي تكون أنسب حاضن  للحوار الليبي 
مرجها قوله  إلى صعوبة حتضير جواالت احلوار 
داخل ليبيا، الستحالة إقناع أي طرف باحلضور 
انتصارا  يعد  ذلك  كون  اآلخر،  الطرف  عند 
دبلوماسيا، يف حد ذاته. وأشار املتحدث  إلى 
والعربية رجحت  الغربية  الدول  العديد من  أن 
املفاوضات  إلجراء  أنسب  كمكان  اجلزائر 

»الليبية - الليبية«. 
وتوقع أستاذ العلوم السياسية، من خالل حديثه 
لـ«أخبار الوطن«، أن تلعب اجلزائر دورا بارزا يف 
متثل  كونها  املقبلة،  املرحلة  يف  الليبية  القضية 
وجهات  بني  التقريب  خالل  من  الوسيط  دور 
الوصول  شأنها  من  اقتراحات  وتقدمي  النظر، 
قائال  الليبي،  الوفاق  إلرساء  جيدة  نتائج  إلى 
الليبية  األزمة  أن  أعتقد   « الصدد:  هذا  يف   -
وصلت إلى مرحلة النضج«، الفتا االنتباه إلى 
أن األطراف املتنازعة، وصلت إلى حد االقتناع 
بإسقاط اخليار العسكري  يف ظل تكافؤ القوى 

العسكرية بينها.
األطراف  إقناع  الصعب  من  أنه  املتحدث  وأكد 
وفق  وتوحيدها  مساعيهم  عن  بالتنازل  الليبية 

جوالت  هناك  ستكون  حيث  التفاوض،  مبدأ 
تفاوض معقدة وصعبة، خاصة يف ظل األدوار 
حد  وصلت  إقليمية  عدة أطراف  تلعبها  التي 
الضغط على املتفاوضني، مشيرا إلى أن اجلزائر 
بني  القرارات  توحيد  إلى  القادم  بدورها  تسعى 
طرابلس وبنغازي من أجل حتقيق الوفاق الليبي، 
من خالل تشكيل انتخابات حتت رعاية دولية، 

ومنح الشعب الليبي حرية تقرير مصيره.  
باإلعالنني  رحبت  قد  اجلزائر  وكانت  هذا، 
فائز  الرئاسي  املجلس  رئيس  عن  الصادرين 
صالح  عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس  السراج 
حول وقف إطالق النار عبر كل التراب الليبي، 
حد  وضع  إلى  يفضي  »جامع«  حوار  تبني  مع 
لألزمة بهذا البلد، حسب ما أورده بيان لوزارة 

الشؤون اخلارجية.
 ودعت وزارة الشؤون اخلارجية،  بالتنسيق مع 
دول اجلوار وبرعاية األمم املتحدة، إلى تبني حوار 
شامل ودون إقصاء بني مختلف الفرقاء يف ليبيا 
السياسي  احلل  مسار  يف  االنخراط  من خالل 
مبا يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة والقرار 

السيد لشعبها.
أحمد بوكليوة

عقب قرار وقف إطالق النار

الَجزاِئـر ُمرّجحة كي تؤدَي دوَر 
الوسيـط فـي الحـوار الليبي

يقتنيه املواطن بسعر يتراوح بني 30 و35 دج 

ُموّزعـــوَن وأصحـــاُب َمقــاه َيتالعبــُون 
ـــــم! بسعـــر الحليــــب الُمدعَّ

»بريد باي.«

َبريــد الَجزائــر ُيطلــق خدمــًة َجديـدًة للّدفــِع اإللكتُروِنـــي
 QR السريعة للدفع اإللكتروني، عبر رمز االستجابة  لها، عن إطالقها خدمة جديدة  بيان  لبريد اجلزائر، يف  العامة  املديرية  أعلنت، أمس،  السريعة QR CODE،  »بريد باي«.  للدفع اإللكتروني، عبر رمز االستجابة  بريد اجلزائر خدمة جديدة  أطلق 
CODE، وهي تقنية فارقة الرموز ثنائية األبعاد، إذ تتم خدمة »بريد« PAY عن طريق نسخ رمز االستجابة املخصص للتاجر عبر تطبيق بريد موب، والستخدام هذه التقنية، على التاجر االنخراط عبر تقدمي ملف ببريد اجلزائر للحصول على اخلدمة، مع ضرورة 

أن يكون الزبون صاحب حساب CCP وحائز على البطاقة الذهبية، باإلضافة إلى إلزامية التصريح عن رقم هاتفه على مستوى بريد اجلزائر، حيث تهدف اخلدمة اجلديدة بريد PAY إلى تطوير التجارة اإللكترونية باالعتماد على الهاتف احملمول.
أحمد بوكليوة



ِحي َتِذيراٌت من ُشحِّ الِغالف امَلالي امُلخّصِص للبُروتوُكول الصِّ

الَعــودُة إلـى الَمداِرس الّيوَم وسـَط 
َمخاوف مـن الَفيــروس الُمستّجــد

صفية نسناس 
وأضــاف بوديبــة، يف اتصــال أجرتــه 
ــار الوطــن«، أن البــاد ومختلــف  معــه »أخب
القطاعــات تعيــش ظرفــا اســتثنائيا دفــع 
باملســؤولني التخــاذ قــرارات اســتثنائية، وهــو 
ــاع دام  ــد انقط ــة بع ــاع التربي ــه قط ــا يعيش م
ــة ال  ــرا أن النقاب ــهر، معتب ــن 5 أش ــر م أكث
تــرى يف هــذا التاريــخ إشــكاال حيــث إن 
ــواب الســتقبال  ــح األب ــو فت ــه ه ــدف من اله
فــإن  وبالتالــي  للمراجعــة؛  التاميــذ 

ــا  ــرا داعي ــن تشــهد ضغطــا كبي املؤسســات ل
الوصايــة إلــى توفيــر اإلمكانيــات املاديــة 
ــه.  ــن عن لتجســيد البرتوكــول الصحــي املعل
كمــا يتعــني علــى مــدراء املؤسســات تقســيم 
إجــراء  لتجســيد  أفــواج  إلــى  التاميــذ 
التباعــد االجتماعــي وتفــادي التجمعــات. 
ويف الســياق ذاتــه، أّكــد املتحــدث علــى 
ــر  ــى توفي ــة عل ضــرورة أن تعمــل وزارة التربي
حتــى  والوقائيــة،  الصحيــة  الشــروط  كل 
ــع املؤسســات  ــة يف جمي تكــون األجــواء آمن
الوطنــي،  القطــر  كامــل  وعبــر  التربويــة 

وتفــادي تعريــض العمــال والتاميــذ للخطر، 
مبــرزا أن البروتوكــول الصحــي الوقائــي املفرج 
عنــه يتطلــب توفيــر إمكانــات ماديــة معتبــرة 
التربويــة،  املؤسســات  أغلــب  حتوزهــا  ال 
محــذرا - يف الســياثق ذاتــه - مــن شــّح 
ــر أن  ــا، يذك ــص له ــي املخص ــاف املال الغ
ــات وزارة  ــم تطمين ــذا رغ ــال ه ــدث ق املتح
ــى ضــرورة العمــل  ــا إل ــي دعاه ــة، الت التربي
ــرية  ــة والبش ــروط املادي ــر كل الش ــى توفي عل
ــراد  ــذ و أف ــدة التامي ــة لفائ ــائل الوقاي ووس

ــة. ــلك التربي س
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ناشدت تّبون فتح تقيق يف جتاوزات مفتشية العمل

د  َنقابـة ُمفِتشّي الَعمِل ُتهدِّ
! بشــنِّ إضـراٍب َوطنـيٍّ

 عّمـــار قــــردود
ــة  ــن النقاب ــادر ع ــان ص ــاء يف بي وج
الوطنيــة املســتقلة ملفتشــي العمــل، أمــس 
الســبت، أنــه مــن غيــر املقبــول أن تصــدر 
هــذه التصرفــات غيــر املســؤولة مــن هيئــة 
ممارســة  حمايــة  علــى  تعمــل  قانونيــة 
ــت اإلدارة  ــل صم ــي، يف ظ ــق النقاب احل
املركزيــة غيــر املبــرر. وأضــاف البيــان: 
ــه  ــذي ال ميكــن الســكوت عن ــر ال »و األم
أيضــا هــو حينمــا يعاقــب عضــو مــن 
النقابــة مــن بــاب تصفيــة حســابات عــن 
الوقفــات االحتجاجيــة التــي قــام بهــا 
مفتــش تلمســان ضــد املســؤول األول عــن 

املفتشــية«.

فروعهــا  كافــة  النقابــة  ودعــت 
والتمســك  تضامــن  وقفــة  للوقــوف 
ــة ورحيــل املفتــش اجلهــوي  بإلغــاء العقوب
لوهــران والوالئــي لتلمســان، داعيــة لعقــد 
جمعيــة عامــة اســتثنائية يف األيــام املقبلــة 
للنظــر يف الشــروع يف إجــراءات اإلضــراب 

الوطنــي.
ــة املســتقلة  ــة الوطني وناشــدت النقاب
بيانهــا،  ختــام  يف  العمــل،  ملفتشــي 
رئيــس اجلمهوريــة فتــح حتقيقــات وإدخــال 
إصاحــات عميقــة يف جهــاز مفتشــية 
العمــل خاصــة يف ظــل الظــروف الكارثيــة 
التــي آلــت إليهــا املفتشــية، حتــى ميكــن 
لهــذا اجلهــاز أداء عملــه كمــا أراده القانــون 

ــى أحســن وجــه«. وعل

استنكرت النقابة الوطنية املستقلة ملفتشي العمل بشدة التضييق الذي 
تعرض له عضو النقابة الوطنية حاج سعيد سليمان من طرف املفتش 
اجلهوي للعمل بوهران، قائلة إنه مت »اصطناع وقائع وهمية وكيدية« 

مؤسفة، داعية لتنظيم إضراب وطني.

غرق 11 شخصا يف الشواطئ واملسطحات املائية

 الِحماية الَمدنّية ُتحِصي 15 حالَة وفاٍة في 72 ساعًة

وحــدات  أجــرت  للبيــان،  ووفًقــا   
ــرة 466  ــذه الفت ــال ه ــة خ ــة املدني احلماي
ــير  ــوادث س ــدة ح ــجيل ع ــر تس ــا إث تدخ
البيــان  عبــر عــدة واليات. هــذا، وذكــر 
ذاتــه أن هــذه احلــوادث تســببت يف وفــاة 
ــروح  ــن بج ــة 603 آخري ــخصا وإصاب 15 ش
مختلفــة ومتفاوتــة اخلطــورة، مت إســعافهم 
يف مــكان احلــوادث ذاتهــا قبــل حتويلهــم إلــى 

احملليــة. املستشــفيات 
أثقــل  أّن  ذاتــه  البيــان  أوضــح  كمــا 
حصيلــة ســجلت بواليــة تيــارت بوفــاة 4 
أشــخاص وإصابــة 16 شــخصا آخريــن يف 

حــوادث املــرور.
حراســة  جهــاز  يخــص  فيمــا  أّمــا 
أجــرى  فقــد  واالســتجمام،  الشــواطئ 

أعوانــه 3372 تدخــا، مــا ســمح بإنقــاذ 
ــدمي  ــي وتق ــرق حقيق ــن غ 2372 شــخصا م
لـــ799 شــخصا. ولألســف،  اإلســعافات 
قضــوا  وفيــات   9 ذاتــه  اجلهــاز  ســجل 
غرًقــا، يف كل مــن: تيبــازة )3 وفيــات(، 
ــان  ــة )فات ــان(، بجاي ــان اثنت ــرداس )وفات بوم
ــكل مــن جيجــل  ــاة واحــدة ب ــان(، ووف اثنت
ــات  ــص املجمع ــا يخ ــا فيم ــكيكدة. أم وس
املائيــة، فقــد جــرى تســجيل وفــاة ضحيتــني 
ــل  ــة طف ــال جث ــة مت انتش ــة املدي ــا بوالي غرًق
يبلــغ مــن العمــر 12 ســنة، تــويف غرًقــا 
مبجمــع مائــي باملــكان املســمى البياضــة 
غطاســو  انتشــل  الســدراية،كما  ببلديــة 
احلمايــة املدنيــة لواليــة متنراســت جثــة طفــل 
ــة  ــة مائي ــا يف برك ــويف غرًق ــنوات ت ذي 8 س

بقريــة أراك ببلديــة عــني منقــل.
إلــى جانــب هــذا، قــام جهــاز مكافحــة 
 - الزراعيــة  واحملاصيــل  الغابــات  حرائــق 
خــال الفتــرة نفســها - بإخمــاد 70 حريًقــا 
ــات، 32  ــبت يف الغاب ــا نش ــا 35 حريق منه
حريقــا   47 أدغــال،  يف  نشــبت  حريقــا 
 18 و  واألحــراش  احلشــائش  يف  نشــبت 

حريقــا نشــبت يف احملاصيــل الزراعيــة.
ــدر  ــب املص ــق، حس ــذه احلرائ وأدت ه
مــن  هكتــارا   716 تلــف  إلــى  ذاتــه، 
الغابــات، 193 هكتــارا مــن األدغــال، 610 
 18915 وكــذا  احلشــائش  مــن  هكتــارات 
حزمــة تــن و 6992 شــجرة مثمــرة إلــى 

نخلــة.   977 جانــب 
خالد دحماني 

سجلت وحدات احلماية املدنية عدة تدخالت ميدانية يف مناطق مختلفة من تراب الوطن خالل الـ72 ساعة 
األخيرة، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية املدنية.

سكيكدة

الِنيراُن ُتحاِصر ُقرى »قرقورة« 
و »ِسيــدي علــي الّشـــارف«

ــد  ــي زي ــة بن ــرقية لبلدي ــة الش ــرى اجله ــن ق ــددا م ــران ع ــس، الني ــر أم ــرت، فج  حاص
انطاقــا مــن قريــة قرقــورة و ســيدي علــي الشــارف و عــدد مــن التجمعــات الســكنية الغابيــة، 
حيــث عــاش الســكان حالــة مــن الرعــب و الفــزع دفعــا بالعديــد منهــم إلــى الفــرار مــن بيوتهــم 

و قضــاء ليلــة بيضــاء يف العــراء.
ــط  ــب وس ــن كل جان ــكان م ــرت الس ــة حاص ــق غابي ــتعلت يف مناط ــي اش ــران الت الني
تصاعــد كثيــف ألعمــدة الدخــان املنبعــث مــن اشــتعال أشــجار البلــوط ذات الفلــني الكثيــف. 
هــذا، والتهمــت النيــران أشــجار الزيتــون و ومختلــف األشــجار املثمــرة و الكــروم و كــذا 

ــل. ــق النح صنادي
 كمــا أتــت علــى عــدد مــن مداجــن الفاحــني، وهــو مــا دفــع باألهالــي إلــى التجنيــد 
قصــد إخمادهــا بعــد حضــور مصالــح اإلطفــاء وأعــوان حــرس الغابــات، ليحققــوا املبتغــى بعــد 
أزيــد مــن 9 ســاعات مــن اجلهــد، حيــث جــرى إنقــاذ التجمعــات الســكنية مــن ألســنة النيــران 
العاتيــة، فيمــا واصلــت النــار االقتــراب مــن بيــوت الفاحــني يف مناطــق قــرن عيشــة وأغبــال 
املوجــودة علــى حــدود بلديتــي بــني الويــدان و بنــي زيــد، وســط مخــاوف عديــدة خاصــة يف 

ظل افتقــار هــذه القــرى إلــى املســالك غابيــة، ممــا يصعــب جهــود عناصــر احلمايــة املدنيــة.
جمال بوالديس

بومرداس

ُمغــاَدرة 226 رعيـــًة َقدُموا 
حــّي مـن ِفرنَسـا الحجـَر الصِّ

ــات  ــر والي ــم عب ــر إقامته ــا مبق ــن فرنس ــوا م ــا قدم ــة جزائري ــس، 226 رعي ــق، أم  التح
ــة  ــا ببلدي ــا، قضوه ــدرة بــــ 14 يوم ــرة احلجــر الصحــي املق ــد انقضــاء فت الوطــن، مباشــرة بع

ــرداس. ــة بوم ــي والي ــو غرب قورص
ــة  ــجيل أي إصاب ــاملني، دون تس ــو س ــونطراك بقورص ــي س ــم العائل ــادروا املخي ــا غ الرعاي

ــطهم. ــا وس ــروس كورون بفي
وقــد أشــرف رئيــس املجلــس الشــعبي الوالئــي عــز الديــن قانــة، إلــى جانــب الســلطات 
ــني  ــل املغترب ــى نق ــت عل ــات عمل ــا حاف ــّخر له ــي ُس ــة الت ــى العملي ــة، عل ــة واألمني املدني

ــات الوطــن. ــر مختلــف والي ــر إقامتهــم عب وإحلاقهــم مبق
وكانــت واليــة بومــرداس قــد اســتقبلت، قبــل نحــو أســبوعني، دفعــة جديــدة مــن الرعايــا 
ــوا للحجــر الصحــي  ــة خضع ــم بــــ 226 رعي ــدر عدده ــن فرنســا، يق ــني م ــني القادم اجلزائري

االحتــرازي باملخيــم العائلــي ســوناطراك الكائــن بقورصــو.
ــي  ــق طب ــص فري ــق تخصي ــن طري ــا ع ــة بالرعاي ــلطات الوالئي ــت الس ــني، تكفل يف ح
متكــون مــن أطبــاء وممرضــني ملراقبــة الوضــع الصحــي للوافديــن إلــى جانــب فــرق أخــرى تعنــى 

ــة. ــوف الوالي ــام قصــد ضمــان راحــة ضي ــم و التنظيــف واإلطع بالتعقي
سميرة مزاري

سكيكدة
َوفاة الُمجاِهد أحمد ِحيلة بـ »ْقنَواع«

 لبســت، أمــس، واليــة ســكيكدة ثــوب احلــداد عقــب وفــاة املجاهــد أحمــد حيلــة عــن 
عمــر قــارب 86 ســنة، بعــد صــراع مــع املــرض. 

الفقيــد يعــد مــن رعيــل املجاهديــن األول الذيــن التحقــوا بثــورة التحريــر املباركــة وأحــد 
أبــرز قياديــي فــوج بلديــة قنــواع وعــرش أوالد أحميــدش غربــي واليــة ســكيكدة. و كان شــاهدا 
ــي  ــة أوالد أعل ــا معرك ــة ضــد فرنســا االســتعمارية، أبرزه ــارك البطولي ــن املع ــد م ــى العدي عل
التــي ارتكبــت فرنســا فيهــا مجــزرة رهيبــة أدت إلــى استشــهاد 14 مجاهــدا مــن بينهــم أربــع 
ــرز مراجــع املؤرخــني و املهتمــني بالثــورة يف مصيــف القــل والواليــة  مجاهدات. الفقيــد كان أب

الثانيــة التاريخيــة.

اعتبر مسعود بوديبة املكلف باإلعالم لدى نقابة كنابست أن برمجة تاريخ الّيوم، املوافق لـ 23 أوت، للعودة إلى 
مقاعد الدراسة يندرج ضمن املخطط الذي أعدته الوزارة لتمكني التالميذ الذين سيجرون امتحاني البكالوريا 

و«البيام« من املراجعة. يف املقابل، حّذر بوديبة من شّح الغالف املالي املخصص للبروتوكول الصحي.

 ج. ب
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جمال بوالديس
كما أن كلمة »السر« فيه كانت من نصيب عرش أوالد 
الزاحي، هذه املنطقة التي قدمت 20 شهيدا يف يوم واحد، 
وكانت وقودا لذلك اليوم الذي ما تزال صوره عالقة يف ذاكرة 

املشاركني يف املعركة.
الواقعة  علي  سيدي  قرية  إلى  تنقلت  الوطن«   »أخبار 
بني حدود بلديتي بني زيد وكركرة والتي تضم عرش أوالد 
الزاحي املمتد من حدود بلدية القل وإلى غاية قرن عيشة، 
أبطالها  لسان  التاريخية من  املعركة  تلك  تبحث عن حقيقة 
وحقيقة دور عرش أوالد الزاحي وقرى بني زيد ومدينة القل 
انتفاضة  من  واحد  يوم  بعد  بأكملها  قرى  فيها  أبيدت  التي 
العشرين أوت 55، وهم الذين لبوا نداء ابن »العرش« بكوش 
القل،  مدينة  على  الهجوم  لعملية  نظم وخطط  الذي  خلضر 
بجانب خيرة أبناء الثورة التحررية الشهداء منهم واملجاهدين 
البطل  قيادة  حتت  واملناضلني  واملسبلني  »الشعب«  وقوافل 
و«سي سعد«  نطور  والساسي  وبكوش خلضر  عمار شطايبي 
عبد العزيز نطور، حيث خططوا للهجوم على مواقع العسكر 
والدرك الفرنسيني وحرق مصنع الفلني وممتلكات املعمرين يف 
العامة لالستعمار  القيادة  التي كانت متثل  القل  قلب مدينة 

ضد الثوار.
 

هكذا ُأِعدَّ للمعركة 
حف على القل! حفظ كلمة الّسر. ..والزَّ

 
ُيجمع من تبقى من املشاركني يف معركة 20 أوت 55 
انطلقت  للمعركة  لإلعداد  االتصاالت  بأن  املنطقة  أبناء  من 
منذ 14 أوت 55، بأمر من قائد املنطقة وقتها الشهيد عمار 
شطايبي والبطل بكوش خلضر ابن »املنطقة »، وبوساطة من 
عدد من املجاهدين ومنهم الساسي نطور، حسني نطور املدعو 
»أغبال«  من  انطالقا  املنطقة  يف  املسبلني  من  وعدد  »زدام« 
الواقعة يف موقع غابي معزول يف أعالي بني الويدان وبني زيد 
ووادي زقار قرب عني قشرة إلى غاية بني زيد وجزء من بلدية 
 19 يوم  جاهزا  اجلميع  كان  حيث  إسحاق«،  »بني  الزيتونة 
أوت 55، كما يجمعون بأن املعركة كادت أن جتهض بسبب 
هناك  أن  مؤكدا  الفرنسية،  السلطات  أبلغ  الذي  اخلونة  أحد 
أمرا ما سيحدث يوم 20 أوت لكن توقيته كان الثانية عشر 
ليال من 20 أوت 55، غير أن عزمية الرجال كانت األقوى، 
حيث انطلق »زحف« املجاهدين واملسبلني واملناضلني بعدما 
وابنها  شطايبي  عمار  الشهيد  املنطقة  قائد  مبمثليهم  اجتمع 
أكدوا ضرورة  الذين  املنطقة،  أعيان  بكوش خلضر وعدد من 
املشاركة بقوة يف صبيحة 20 أوت 55 تأكيدا على أنها ثورة 

شعب.
 

املجاهد رابح هدام: هكذا جرت معركة 
القل 

يف  املشاركني  أبرز  من  وهو  هدام  رابح  املجاهد  يروي 
تسلح  قد  اجلميع  كان   55 أوت   20 يوم  أن   « القل  »معركة 
لم  فأغلبيتهم  عصا،  حتى  أو  سيف  ساطور،  سالح:  بأي 
واألفواج،  املجاهدين  قادة  عدا  ما  بالبنادق  مسلحا  يكن 
بني  ببلدية  أغبال  قرية  من  ليال  االنطالقة  كانت  حيث 
بالقل، حيث  وادي ملساسخة  إلى غاية  زقار  ووادي  الويدان 
مسبق  وتنظيم  تنسيق  بعد  وهذا  هناك  الليلة  اجلميع  قضى 
بولفراخ،  عمار  منهم  املنطقة  من  ومجاهدين  مناضلني  مع 
الطيب الثعالبي، زيغد الثعالبي الذين أسندت إليهم مهمة 
إطعام جميع اجلاهدين واملناضلني واملسبلني إلى غاية صباح 
األول  أفواج  أربع  إلى  اجلميع  انقسم  حيث   ،55 أوت   20

بومهاجر  مبنطقة  طريق  بقطع  وتكفل  هدام«،  »سعيد  بقيادة 
الثاني  الفوج  واملجاهدين.  املتطوعني  من  عدد  مع  ومراقبته 
دوريات  ملراقبة  القل  مدينة  مدخل  طريق  باقتحام  تكفل 
الثالث  الفوج  أما  معماش،  السبتي  الشهيد  بقيادة  العسكر 
فقاده الشهيد بكوش خلضر وكان محدثنا إلى جانبه وأسندت 
إليهم مهمة اقتحام مقرات العسكر والدرك واملعمرين بقلب 
مدينة القل وحرق ممتلكاتهم، وكان الفوج الرابع بقيادة البطل 

الشهيد عمار شطايبي.
 

القلية انتفضوا. . سجل يا تاريخ نحن يف 
20 أوت 55!

 20 معركة  يف  املشاركني  من  املجاهدين  جميع  يجمع 
أن  قيد احلياة، وهم قالئل، على  بقوا على  55 الذين  أوت 
الهجوم على مراكز االستعمار يف مدينة القل من قبل املسبلني 
من  عبقري  بتأطير  وهذا  منظما،  كان  العملية  املشاركني يف 
املسلحني  املدنيني  يتركوا  لم  الذين  التحريرية  الثورة  قيادي 
الهجوم  يف  معهم  اختلطوا  بل  وحدهم،  البيضاء  باألسلحة 
ملحمة  يف  الفرنسيني  مع  واالشتباك  العسكر  مقرات  على 
»تاريخية« ستبقى راسخة وخالدة يف التاريخ الذي سيحكي 
غّيرت  الذين  الزاحي«،  »أوالد  وعرش  القلية  بطوالت  على 
املجاهدين  أحد  قال  الثورة، حيث  تاريخ  انتفاضتهم مجرى 
املشاركني إن القائد بكوش خلضر رغم أنه من أبرز قادة الثورة 
إال أنه كان يف املقدمة. كما أنه ما يزال يتذكر »سي سعد« 
املجاهد الراحل عبد العزيز نطور كيف اقتحم قلب مدينة القل 
معماش،  السبتي  الشهداء  يتذكر  يزال  وما  »السويقة«،  يف 
حركات، وحتى النساء املجاهدات واألطفال فاجلميع صرخ 

بصوت عاٍل احلرية. .احلرية.. االستقالل.. االستقالل! 
 

شاوش محمد بلعربي: 
أحرقُت مصنع الفلني إلنقاذ املجاهدين 

من هجوم املروحيات
 

إليهم  حتدثنا  الذين  املجاهدين  من  اجلميع  يجمع 
أن  على   55 أوت   20 معركة  حيثيات  بخصوص 
والشعب  املعركة  قادة  أنقذ  العربي  محمد  املجاهد شاوش 
من التنكيل والقنص، وهذا بعدما اهتدى إلى فكرة إشعال 
النار يف مصنع الفلني بالقل املعروف باسم »السيفيلو«، قصد 
إحداث دخان أسود كثيف يحجب الرؤية عن املروحيات التي 
كانت تقوم بقنص املجاهدين واملشاركني يف املعركة، ويدفع 
بها إلى املغادرة وهو ما جنح فيه، حيث سارع كما يصف لنا 

وعند  العملية  يف  املشاركني  أحد  من  ثقاب  عود  طلب  إلى 
املصنع  أرجاء  جميع  إلى  ونقله  الفلني  يف  النار  إشعال  إلى 
ناحية  القل كان يصدر  فلني  أن  اعتبار  املخزن على  وخاصة 
الشهيد  قيادة  التي مكنت فوجه حتت  العملية  فرنسا، وهي 
من  الفلني  مصنع  باقتحام  ُكلف  الذي  خلضر  بكوش  البطل 
والدرك  البوليس  من  وحمايتهم  الفوج  هذا  احلصار عن  فك 
الفرنسيني الذين بادروا بإطالق النار على املناضلني واملسبلني 
الثورة داخل املصنع  قيادة  إلى االلتفاف حول  الذين سارعوا 

وجنحوا يف إخراجهم ساملني.

 
هكذا رّدت فرنسا.. وهكذا حاولت إبادة 

عرش أوالد الزاحي
 

املجاهد عمي رابح وهو أحد املقبوض عليهم يف هجومات 
20 أوت 55، حني حوصر يف مقهى »بوالشرك أحمد« بقلب 
أحد  جانبه  إلى  وكان  الفرار،  محاولته  أثناء  القل  مدينة 
وأحد  إصابة خطيرة  إلى  تعرض  بعدما  تويف  الذي  الشهداء 
ذاق  بأنه  أكد  ببندقية صيد،  مسلحا  كان  الذي  املجاهدين 
أو  بالقل  الفرنسي سواء  الدرك  يد  على  السجن  األمرين يف 
يف قسنطينة والعاصمة إلى غاية فجر االستقالل. ال ينسى 
عليه  ومورس  مالبسه  من  وجرد  اإلهانة  إلى  تعرض  كيف 
ُنّكل  كيف  ينسى  ال  منه.  اجلنسي  حتى  العذاب  أبشع 
 .55 أوت  و21   20 يوم  الزنزانات  يف  وهم  الشهداء  بجثث 

الثمن األثقل من  الزاحي« دفع  لكنه يؤكد أن عرش »أوالد 
وأضاف  شيء.  أي  عليها  يغلى  ال  التي  التحرير  ثورة  أجل 
أنه حكم عليه بـ 30 سنة حبسا منها 10 سنوات نفي و10 
أشغال شاقة، ليعود ويؤكد أن معركة »الشارع« يف منتصف 
55 كانت ثورة شعب بأكمله، حيث مت  نهار العشرين أوت 
التخطيط للهجوم من قبل قيادة الثورة يف املنطقة الثانية ومنها 
والساسي  خلضر  بكوش  والشهيد  شطايبي  عمار  العمالق 
نطور، و«زحف« اجلميع ناحية مدينة القل، حيث قضوا ليلة 
19 أوت بوادي ملساسخة وتكفل املناضلون مبدينة القل بإطعام 
اجلميع بسردين وجنب وعنب املنطقة. وكان الهجوم قويا على 
مدينة القل، شارك فيه اجلميع حتى األطفال يف لوحة فنية 

تؤكد بأنها ثورة شعب وليست ثورة فالقة أو«عصابات«.

أوالد الزاحي. .. قرية منسية ضحية 
التهميش!

 
وبعد مرور أزيد من 65 سنة عن تلك املعركة التاريخية 
ورغم الفاتورة الثقيلة التي دفعها أهالي منطقة أوالد الزحي، 
وإلى  قرقورة  من  املنطقة  اآلن  »العشرين«،  أبنائها  خيرة  من 
غاية أغبال وقرن عيشة البكاكشة، زروبة ما تزال تعاني الفقر 
احمللية كشبكة  التنمية  لوازم  أبسط  من  واحلرمان  والتهيمش 
والصرف  العمومية  الريفية  اإلنارة  الشروب،  املاء  الطرقات، 
ال  وقد  املنسية.  القرية  لشباب  جواري  وملعب  الصحي 
كرة  يف  هوايتهم  ميارسون  املنطقة  شباب  أن  القارئ  يصدق 
القدم يف »مزرعة« هي ألحد اخلواص مينحها لهم صيفا على 
السلطات  على  وجب  مؤسفة  صورة  وهي  خريفا  يزرعها  أن 

احمللية تصحيحها.
مطالبني  عاٍل،  بشكل  صوتهم  رفعوا  املنطقة  تالميذ 
مسافة  على  راجلني  السير  من  يعانون  ألنهم  النقل  بوسائل 
تزيد عن 10 كلم للوصل إلى املتوسطة أو الثانوية. أما خريجو 
املعاهد واجلامعات وكم هم كثر يف املنطقة فالبطالة أرهقتهم 
ورشات  يف  والعمل  »احلرقة«  إلى  منهم  بالعشرات  ودفعت 

البناء.
اليوم، اجلميع يتهم السلطات بتهميش املنطقة. اليوم، 
وأمام املتغيرات التي أحدثها احلراك اجلميع يأمل يف التفاتة 
من  يشربون  يزالون  ما  الذين  األهالي  عن  الظلم  ظل  لرفع 
يزال شبابهم  وما  بيوتهم من طني وصفيح  تزال  وما  الينابيع 

يغرق يف متاعب احلياة. . فهل من مجيب؟

»أخبــــار الوطـــــن« تنقـــل تفاصيـــل التخطيـــط للهجوم 
املشهــود مـــن أوالد الـــــزاحـــي إلــــى القــــــل 

اســـرار جديـــدة عـــــن 
معـــركـــة »الّشعــــــب«

 20 أوت 1955
ما تزال معركة 20 أوت 1955 تخبئ أسرارا كثيرة عن ذلك اليوم املشهود الذي 

فضل فيه عبقري الثورة العقيد زيغود يوسف وخيرة أبناء الشعب اإلنتفاضة ضد 
فرنسا االستعمارية، حيث كانت مدينة القل الباب األهم يف تلك الهجومات بعدما 
فّضل القائد البطل بكوش خلضر جعلها ملحمة تاريخية لتالحم الشعب بالثورة 

وجناحه يف جتنيد مواطني ومناضلي ومسبلي ومجاهدي املنطقة ككل.



حواش.أ
 وقال املعنيون يف تصريح الخبار الوطن ان 
وكالة التسيير العقاري تتماطل يف تسليم العقود 
من  أكثر  منذ  للشقق  استالمهم  رغم  النهائية 
سنتني وهذا ينايف القوانني اخلاصة مبنح العقود 
ما  بها  املعمول  املستفيدين   سكنات  النهائية 
االعانة  من  االستفادة  يف  حرمانهم  من  أدى 
الوطني  الصندوق  طرف  من  املمنوحة  املالية 
عن  متسائلني  االجتماعية  اخلدمات  ملعادلة 

أسباب هذا التأخير واملماطلة. 
باتت  التي  الضبابية  اإلدارية  الوضعية 
بصيغة  سكن   276 حي  سكنات  حول  حتوم 
مطالبة  بعد  خصوصا  تساهمي  اجتماعي 
فوق  زيادة  سنتني  70مليون  بضخ  املكتتبني 
حسب  حق  وجه  دون  عليه  املتفق  السعر 

املتحدثني. 
وصرحت نفس اجلهة أن الوضعية اإلدارية 

باملجمع  املرتبطة  الوحيدة  املشكلة  ليست 
اخذت  له  املزرية  الوضعية  إن  بل  السكني 
النطاق الواسع من حيز شكاويهم اين عبروا عن 
استيائهم عن وضعية التي صار يشهدها املجمع 
غياب  غرار  على  نقائص  لعدة  تسجيلهم  بعد 
اجلرمية  وكرا  احلي  جعل  ما  العمومية  اإلنارة 
مبختلف أشكالها إضافة إلى افتقاد اخلزان املائي 
يحول  ما  الالزمة  املعدات  إلى  باحلي  اخلاص 
سابقا  ملستحقاتها  دفعهم  رغم  استغالله  دون 
ما أدى إلى تشكيل أزمة التزويد باملياه ومن مت 
املياه عن حنفيات شققهم أليام عديدة  غياب 
ناهيك عن غياب التهيىة اخلارجية إضافة إلى 

انعدام جل املرافق الضرورية
ويف ذات السياق أكد السكان أنهم صارو 
تسيير  سوء  عن  الناجم  املشروع  لهذا  ضحية 
املسجلة  والتالعبات  العقاري  التسيير  وكالة 
يف عملية التشييد للمجمع بعد ظهور تشققات 

كبيرة بالبنايات ما قد يشكل خطرًا على حياتهم 
مستقبال ما يوحي إلى استعمال مواد بناء غير 
مطابقة للمعايير.  ضف الى ذلك غياب الرقابة 

الكافية لضمان حقوقهم.
جلنة  افاد  ضرورة  على  السكان  وشدد 
الذي  الظلم  مالبسات  عن  الكشف  حتقيق 
املشروعة  حلقوقهم  وهضمهم  علىهم  مورس 
املكلفة  املؤسسة  طرف  من  الكبير  والتهاون 
بإجناز املشروع والتجاوزات اخلطيرة التي حصلت 

داخل مجمعهم. 
العقاري  التسيير  الوكالة  مدير  جهتها  من 
أن  أكدت  الوطن  أخبار  جريدة  اتصال  وبعد 
قضية العقود النهائية سيتم تسليمها ألصحابها 
وبخصوص  املطابقة  شهادة  على  حيازتها  فور 
زيادة سعر السكن ب 70 مليون سنتيم فقد مت 
من طرف املصالح الوالئية ومبوافقة من املكتتبني 

آنذاك.

يظهر أن مشروع مستشفى 240 سريرا 
الذي استفادت منه املسيلة منذ اكثر من عام 
على  النور  ررى  لن  املسيلة  الوالية  عاصمة 
حتويله  مت  ان  بعد  القريب  الوقت  يف  األقل 
من االرضية التي اقترحت سابقا والواقعة يف 
سباق اخليل وسط املدينة حيث وبعد اخذ 
ورد مت اقتراح املكان اجلديد مبحاذاة القطبني 
اصطدمت  حيث  واجلامعي  احلضري 
مبشكل  جديد  من  الوالئية.  السلطات 
لقرار  اجلنوبية  بوخميسة  فالحي  معارضة 
والتي  فالحية  أراضي  فوق  املشروع  توتيد 
الزمن  من  العقدين  يقارب  منذ  يستغلونها 
حيث  والزيتون  املشمش  أشجار  غراسة  يف 
عبروا عن رفضهم القامة مشروع املستشفى 
على اراضي محل عقود امتياز استفادوا منها 
منذ العام 2002 والتي قالوا أنها تقع مبساحة 
تزيد  والتي  لبوخميسة  الغابي  باحمليط  غابية 
من  أكثر  وتضم  هكتار   240 عن  مساحتها 
جيدة  نوعية  ذات  مثمرة  شجرة  ألف   60
األخيرة  السنوات  منها خالل  ما جعل  وهو 

هذا دون احلديث على أنها مبثابة رئة املسيلة 
عاصمه الوالية

يتحركون  الذين  الرافضون  وحسب 
رفضهم  حجج  فإن.  صعيد  من  أكثر  على 
إلجناز املشروع الصحي على هذا احمليط مبررة 
السيما وأن احمليط هو محيط مسقي ويوجد 
والتعمير  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  خارج 

بالبلدية
ويضيف الرافضون أن قوانني اجلمهورية 
بحظر  املتعلق   84  -  12 القانون  سيما  ال 
انشاء أو تشييد أي نوع من األبنية والهياكل 
 90  29- والقانون  الغابية  العقارات  يف 
واملتمم  املعدل  والتعمير  بالتهيئة  املتعلق 
أشكال  من  الفالحية  األراضي  وحماية 
التعدي الناجمة عن التوسع العمراني وغير 
للعقار  مهما  حيزا  أفرد  والذي  العقالني 
تقرير حمايتها يف ظل  من خالل  الفالحي 
مشيرين  والتعمير  حتميهم  التهيئة  ادوات 
إلى ثقتهم يف تفهم السلطات املركزية ملوقفهم 

الرافض للتعدي على املساحات الغابية.

أقدم مجموعة من الشباب من مالكي 
االحتجاج  على  البحر  وطاوالت  املضالت 
ببلدية   43 رقم  الوطني  الطريق  وغلق 
احليوانات  حلديقة  الدوران  مبحور  العوانة 
الشواطئ  مجانية  على  احتجاجا  بأندرو 
كراء  أجل  من  رخص  مبنحهم  مطالبني 
واملصطافني  للعائالت  واملضالت  الطاوالت 
فوضى  خلف  االحتجاج  هذا  بالشواطئ. 
العدد  مرورية كبيرة واختناق مروري بسبب 
والية  على  والوافدين  للمصطافني  الهائل 
لعديد  جماعيا  نزوحا  تشهد  والتي  جيجل 
املواطنني من مختلف الواليات، األمر الذي 
من  يتدمرون  الطريق  هاته  مستعملي  جعل 
املواطن  عليها  اعتاد  التي  السلوكيات  هاته 

اجلزائري.

. .وغرق طفل بشاطئ الكلم 
الثالث بجيجل

ببلدية  الثالث  الكلم  شاطئ  شهد 
العمر  من  يبلغ  طفل  غرق  حالة  جيجل 
الضحية  احمد،  بني  بلدية  من  13سنة 
تعرض للغرق بعد دخوله مياه البحر مباشرة 
من  املدنية  احلماية  عناصر  تدخلت  والتي 
أجل البحث عنه وانتشاله لكن دون جدوى 
الشاطئ جثة  إلى  البحر بعدها  لتجرفه مياه 

هامدة.
الرمزي  التوزيع  األسبوع  نهاية  مت 
بصيغة  سكن   600 من  أزيد  ملفاتيح 
والريفي.   االجتماعي  املدعم  الترقوي 
حيث شهدت املدينة اجلديدة عني نحاس 
مدعم  ترقوي  400 سكن  ل  رموي  توزيع 
احلي  تسمية  مع  دمبري  العقاري  للمرقي 
بإسم املجاهد رضوان محمد الصالح املدعو 
املزدوجة  والذكرى  تزامنا  بولعراس  وذلك 
ومؤمتر  القسنطينة  الشمال  لهجومات 
الصومامكما مت توزيع 88 سكن اجتماعي 
بسطح حي بكيرة التابع لدائرة حامة بوزيان 

الريفي.  للسكن  الدولة  إعانة   84 وتوزيع 
كما مت يف ذات السياق توزيع 38 سكن يف 
إطار إستبدال الشاليهات بلدية قسنطينة.

توزيع  قسنطينة  والية  وستشهد  هذا 
الصيغ خالل  مختلف  من  للسكنات  آخر 
السكن  قائمة  وضع  منها  القادمة  االشهر 
الريفي  السكن  من  املستفيدين  ملختلف 
يف  والشروع  بكيرة  مبنطقة  واالجتماعي 
توزيع حصص من سكنات عدل 2 مبنطقة 

الرتبة بعد أن دام انتظارها 6 سنوات.
خديجة بن دالي

املرابطني  دوار  وأطفال  شباب  تنفس 
مستغامن  بوالية  بوغالم  أوالد  ببلدية 
اجلواري  امللعب  تغطية  بعد  صعداء 
بالعشب االصطناعي الذي ظل حلم أبناء 
املنطقة منذ سنوات. هذا الفضاء من شأنه 
اجلواريني  امللعبني  على  الضغط  تخفيف 
مبركز البلدية،  ويكون متنفسا للكثير من 
الشباب يف ظل انعدام مرافق أخرى كقاعة 

متعددة الرياضات. 
هذا  قاطنو  يطالب  أخرى  جهة  من 
ملعاناة  حدا  يضع  صحي  مبركز  الدوار 
العالج  قاعة  إلى  التنقل  يف  العائالت 

توافدا  تشهد  التي  املدينة  مبركز  الوحيدة 
األسبوع.   مدار  على  للمواطنني  كبيرا 
بزيادة  مطلبهم  السكان  هؤالء  جدد  كما 
عدد السكنات الريفية التي تبقى السبيل 
يؤيهم  سكن  على  احلصول  يف  الوحيد 
حتدثوا  من  الكثير  لسان  على  جاء  مثلما 
جلريدتنا يف ظل عدم استفادة البلدية من 
سنوات،  منذ  جديدة  سكنية  حصص 
الترقوي  أو  االيجاري  االجتماعي  سواء 

املدعم. 
بن سعدية. ن

املسيلة 

فالحــون يعارضــون إنجـاز 
مشروع مستشفى على أراضيهم
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عقب تسجيل عدة جتاوزات باملجمع الّسكني

 قاطنو حي 276 سكنا تساهميا 
بسيدي بلعباس يطالبون بلجنة تحقيق!

13سنة  )ب.أ(  الطفل  أمس  لقي 
املدية  عابد شرق  بن  بئر  بلدية  من  ينحدر 
السدراية  ببلدية  بياضة  بسد  غرقا  حتفه 
يف  متويف  الضحية  املدية،  شرق  كم   90
بالقرب  جده  رفقه  كان  املكان،حيث  عني 
الضحية  جثة  انتشال  مت  وقد  السد،  من 

أعوان  املواطنني قبل وصول  من طرف احد 
السد  أن  باإلشارة  جدير  املدنية.  احلماية 
مسابح  انعدام  ظل  يف  سنويا  غرقى  يلتهم 
يأوي إليها الشباب واألطفال هروبا منحرارة 
اجلو.                                     عمر.ب

املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت، 
شبان  أربع  حتويل  اجل  من  سكيكدة،  يف 
سنة،  و31   17 بني  ما  أعمارهم  تراوحت 
من  بكل  اجلثث  حفظ  مصلحة  على 
عقب  وهذا  ومتالوس،  سكيكدة  مستشفى 
شواطئ  يف  غرقا  األخيرة  أنفاسهم  لفظهم 
وملبو  فاطمة  وكاف  متالوس  يف  ببي  وادي 
افتتاح املوسم  يف حصيلة ثقيلة مند إعالن 

الصيفي قبل أسبوع فقط، فيما مت إنقاد 15 
الثالثة  شاب أخرين من بينهم طفلة ذات 
أبتلعتها  قد  البحر  أمواج  كانت  سنوات 
بينما  فلفلة  ببلدية  دارك  جان  شاطئ  يف 
قياسيا  انزاال  الوالية  شهدت كل شواطيء 
للمصطافني ويف غياب اي تنظيم صعب من 

مهمة اجلميع يف التدخل وفرض النظام.
جمال.بوالديس

اشتكى سكان حي 276 سكنا اجتماعيا تساهميا،  املوجود بحي الصخرة بسيدي بلعباس،  
الوضعية التي آل إليها املجمع السكني،  وطالبوا بفتح حتقيق إثر التجاوزات العديدة 

املسجلة على مستوى احلي.

مصالح الشرطة القضائية 
بأمن والية جيجل

معالجة 15 قضية 
خاصة بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية

متكن عناصر الشرطة القضائية بأمن والية جيجل خالل 
شهر جويلية من السنة اجلارية، إحباط عدة محاوالت لترويج 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف أوساط الشباب، حيث مت يف 
هذا اإلطار معاجلة 15 قضية خاصة بحيازة واستهالك وترويج 
العقلية، عرفت حجز كمية  املؤثرات  واملتاجرة يف  املخدرات 
من  قارورات  و04  قرص   2516 جانب  إلى  املخدرات  من 
مشتبه  شخصا   21 توقيف  إثرها  على  مت  العقلية،  املؤثرات 
بشأنهم  اتخذت  سنة  و55   19 بني  أعمارهم  تتراوح  فيهم 
التي  النيابة  أمام  وتقدميهم  بها  املعمول  القانونية  اإلجراءات 
النافذ  غير  واحلبس  منهم   13 حق  يف  إيداع  أمر  أصدرت 
البحث  يبقى  يف حني  أشخاص،   07 ضد  مالية  وغرامات 
فرار، كما مت يف  يوجد يف حالة  أحد األشخاص  جاريا عن 
13000 وحدة  يقارب  ما  ترويج  إحباط محاولة  الفترة  نفس 
من املشروبات الكحولية من مختلف األنواع واألحجام كانت 
يبلغان  شخصان  فيها  تورطا  رخصة  بدون  للمتاجرة  موجهة 
من العمر 25 و41 سنة، أين مت توقيف أحدهما وتقدميه أمام 
اجلهات القضائية املختصة التي أصدرت يف حقه أمر إيداع 
احلبس فيما يبقى البحث جاري عن الشخص الثاني الذي 

ال يزال يف حالة فرار

املدية
هـــالك طفـل غرقــا فـي ســّد 

بيـــاضة بالســدرايـــة

سكيكدة
وفــاة 4 شبــان غرقـا وإنقـاذ 
15 آخريـن  بينهــم رضيعـــة

أصحــاب المضــــالت 
والطــاوالت يقطعون الطريق 
علــى المصطافيــن بالعـوانة

قسنطينة 
توزيع 600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ 

مستغامن 
الملعب الجواري بالمرابطين يكتسي حلة جديدة
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بعد شكاوى عديدة تقّدم بها املتمدرسون 

فتــح مركــز جديــد للتعليـم فتــح مركــز جديــد للتعليـم 
والتكويـن عـن بعـد بإليـــزيوالتكويـن عـن بعـد بإليـــزي

براهيم مالك 
مت  انه  بوراس«  علقم   « التربية  مدير  قال  و 
اقتراح عامل مبديرية التربية لتولي إدارة املركز ومت 
إرسال جميع وثائقه لوالية ورقلة لغرض التنصيب 

يف املهمة املكلفة به على راس مركز اليزي. 
أن  بعد  جاء  املركز  فتح  قرار  أن  ويذكر  هذا 
مستوى  على  بإنشائه  املطالبة  األصوات  تعالت 
الوطن  أخبار  يومية  اليه  تطرقت  والذي  الوالية 

واملعاناة  الكبيرة  املتاعب  وبسبب  سابق  عدد  يف 
التي يكابدها الطلبة لغرض االلتحاق او استخراج 
وثائق إدارية او شهادة إثبات املستوى أين يضطرون 
لقطع مسافة تصل إلى 1400 كلم برا من اجلها. 
الذين  الطلبة  أعرباملتمدرسني  القرار  وبهذا 
ارتياحهم  مدى  عن  بعد  عن  دراستهم  يزاولون 
مؤكدين  حسبهم  انتظاره  طال  الذي  القرار  لهذا 

املتمدرسني  من  كبيرة  أهميتهألعداد  مدى  عن 
يحبذ  الذي  باملنطقة  النسوي  العنصر  خاصة 
استكمال مشواره الدراسي عبر املراسلة عن بعد 
وملا يحققه من حتسني للمستوى للكثير من الطلبة 
فاملشروع على حد تعبيرهم يحمل أفاق مستقبلية 
واملقاطعة االدراية جانت لضمان  الوالية  لساكنة 

وحتقيق مستقبل فلذات أكبادهم. 

ورقلة
طــريق الـوزن الثقيــل 

القديـم بالرويسات بال إنــارة
االجتنابي  الطريق  مستعملي  على  منطقه  يفرض  الدامس  الظالم  الزال 
املخصص للوزن الثقيل سابقا والذي اصبح يتوسط عدد من التجمعات السكنية 
بفعل التوسع العمراني ببلدية الرويسات حيث كثيرا ما تعرض السائقون وحتى 

املشاة حلوادث مرورية بسبب الظالم الدامس.
ورغم النداءات املتكررة للسكان الواقعة سكناتهم مبحاذاة هذا الطريق وكذا 
واملتطقة  ومنذ شهور  لم حترك ساكنا حيث  أنها  إال  املعنية  للمصالح  ميتعملوه 
تغرق يف ظالمها ال امس منذ ساعات املغرب اأَللى رغم ان هذا الطريق يربط 
ومقر  الواليك  امن  ومركز  املسافرين  ومحطة  والرويسات  ورقلة  بلديتي  بني 
املجموعة الوالئية للدرك الوطني وعدد مهم جد من االدارات واقامات الطالبة 
إال انه لم يعرف إلتفاتة السلطات احمللية بعد والى غاية كتابة هته السطور ال زال 
هذا الطريق يشهد تدهورا يف عدة مقاطع منه مع غياب تام الشارات املرور وغياب 

تام العمدة االنارة العمومية خاصة يف شقه التابع لبلدية الرويسات
محمد. ز

ورقلة 
انفجــار قنــاة الصـــرف 

الصحــي يغرق شــارع مرحبـا 
قناة  اثر انفجار  على  ملجمع  التابعة  السريع  التدخل  وحدات  تدخلت 
الصرف الصحي مقابل فندق مرحبا بالطريق الرئسي الذي يربط مقر والية ورقلة 

بأكبر التجمعات السكنية والذي اغرق املنطقة لعدة ساعات. 
للديوان  بورقلة  التدخل  ملركز  التابعة  الهوائي  الضاغط  فرقة  قامت  وقد 
يكمن  اين  حتديد  يتم  لم  لكن  املشكل  مساءا حلل  بالتدخل  للتطهير  الوطني 
الشبكة  يف  الصحي  الصرف  مياه  منسوب  الرتفاع  راجع  السبب  و  بالضبط، 
وعند تشغيل محطة اجلمارك 2 بحدها االقصى انتظر األعوان حتى انخفض 
مستوى املياه وعند االنخفاض تبني ان هناك انسداد يف شبكة الصرف الصحي 
وبالتحديد املقطع املقابل لفندق مرحبا ويرجع سبب االنسداد يف وجود طبقات 
من الشحوم واملواد الصلبة واحلجارة والقارورات الفارغة مبختلف االحجام على 
املتسربة، ويف  املياه  االنسداد وشفط  املشاعب.. ومن خاللها مت فك  مستوى 
صبيحة اليوم املوالي اين تدخلت فرقة التنظيف اليدوي إلزالة األوحال واملواد 
املائية  املوارد  مدير  وكذا  الوالئي  التطهير  مدير  من  كل  وقف  حيث  الصلبة 
املواطننب  ان  الساكنة خاصة عند اكتشاف  لها  والتي استاء  العملية  على هذه 
قاموا برمي شحوم وبقايا اضاحي عيد األضحى املاضي يف املشاعب ما سبب 
تكدس طبقات من الشحوم واملواد الصلبة واحلجارة والقارورات الفارغة مبختلف 
من  بحيرة  املنطقة يف  هذه  واغرق  وانسدادعا  املشاعب  مستوى  على  االحجام 

املياه املستعملة
محمد. ز

لألمن  االعالم  خلية  بيان  كشف 
الى  تعرضت  مصاحلها  أن  بالنعامة  الوطني 
هجوم بواسطة كالب حربية مدربة عرقلت 
من مهامها، واضطرت للقضاء عليها وكانت 
كميات  حجز  خالل  من  ايجابية  العملية 
معتبرة من مختلف املشروبات الكحولية يف 

عمليتني نوعيتني.
عناصر  قبل  من  أطرت  العملية  هذه 
باملشرية  القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة 
تندرج  أمنية  مراقبة  عمليات  إثر  وجاءت 
الوقائية  الشرطة  مصالح  أنشطة  ضمن 
محاربة  إلى  والهادفة  واحد  آن  والردعية يف 
حدا  ووضع  املنظمة  للجرمية  التصدى 
وأسفرت  رخصة،  دون  اخلمور  بيع  لظاهرة 
5526 وحدة كحولية  العمليتني على حجز 
كحولية  وحدة  و679  األولى  القضية  يف 
توقيف  مت  حيث  الثانية  القضية  يف  أخرى 
ذات  يف  متورطني  وقاصر  نساء  خمسة 

أربعة  القضيتني باإلضافة إلى القضاء على 
كالب حربية مدربة حاولت اإلعتداء على 
وحجز  مهامهم  أداء  عند  الشرطة  قوات 
النشاط  منظار حربي كان يستعمل يف هذا 

اإلجرامي. 
لألمن  الوالئية  املديرية  بيان  وأضاف 
الوطني بالنعامة أن الضبطية القضائية وبعد 
القانونية أجنزت  استكمال كافة اإلجراءات 
رفقة  املتورطني اخلمس  ملفات جزائية ضد 
القاصر بتهمة نقل وبيع املشروبات الكحولية 
مع  املشروعة  غير  رخصة واملضاربة  دون 
والفوترة، وحتريض  التجاري  السجل  إنعدام 
القوة  عناصر  على  للتهجم  شرس  كلب 
والعصيان،  مهامهم  عرقلة  مع  العمومية 
وكيل  أمام  التهم  هذه  مبوجب  قدموا  حيث 
الذي  املشرية  محكمة  لدى  اجلمهورية 

أحالهم على قاضي التحقيق.
س.ابراهيم

كرزيكة أحمد 
الضحية كان رفقة أقرانه بالبركة، وفجأة 
الطيني،  القعر  البركة ذات  اختفى يف عمق 
بحثت  رحلة  يف  باألهالي،  االستنجاد  ليتم 
الطفل  على  العثور  ليتم  ساعة،  استمرت 
ميتا، يف قاع البركة، وسط إستياء السلطات 
لغرق  املتكررة  احلوادث  من  املدني  واملجتمع 
األطفال، حيث تأتي هذه الضحية الثانية يف 
ظرف 15 يوما بعد غرق طفلة مؤخر يف املنطقة 
بضرورة  واألولياء  األباء  هؤالء  يطالب  أين 
هطول  عند  خاصة  أكبادهم  فلذات  مراقبة 

األمطار وجريان األودية.
الوطني  الدرك  مصالح  جهتها،  من 
تنقلت  للنبأ  عند سماعها  زواتني  تني  لدائرة 

لعني املكان أين فتحت حتقيقا يف مالبسات 
وأسكنها  الطفلة  اهلل  األليم. فرحم  احلادث 

فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان
لوالية  املدنية  احلماية  مديرية  مصالح 
الوطن”،  “أخبار  مع  اتصال  يف  متنراست، 
تسجل  البرك،  يف  الغرق  حوادث  إن  أكدت 
كل سنة حاالت موت أشخاص،، حيث مت 
وضع برنامج حتسيسي سيستمر طيلة الصائفة 
للتحذير من السباحة يف البرك واملياه الراكدة 
أغلبها  ألن  البرك  يف  السباحة  من  محذرين 
األولياء  أيضا  داعني  والوحل  بالطمي  مليئة 
مبراقبة أبناءهم خاصة هذه األيام التي تشهد 

هطول األمطارو سيالن األودية

املشرية  دائرة  أمن  قوات  استطاعت 
بالنعامة يف ظرف قياسيمن حل لغز عملية 
املجوهرات  لبيع  محل  تخص  التي  السطو 
ببلدية املشرية حيث مت توقيف 04 أشخاص 
إسترجاع  مع  العملية  هذه  يف  متورطني 
 1 حوالي  تقارب  والتي  املسروقة  الكمية 

يف  مخبأة  كانت  اخلالص  الذهب  من  كلغ 
املشرية  مدينة  بشمال  املوجودة  خبازة  غابة 
استكمال  بعد  ومباشرة  20كلم،  بحوالي 
التحقيقات مت احالة املوقوفني على العدالة.
س.ابراهيم

الشرطة  فرقة  متكنت 
لألمن  التابعة  القضائية 
أدرار  والية  احلضري الرابع بأمن 
أشرار  حد ملجموعة  وضع  من 
كانت متتهن السرقة والسطو على 
الصيف  فصل  يف  خاصة  املنازل 
ومغادرة  املساكن  شغور  بسبب 
املدن  العطلة يف  لقضاء  اصحابها 

الشمالية.
إلى  القضيةتعود  تفاصيل 
طرف  رسمية من  شكاوي 
تعرضهم للسرقة  مواطنني مفادها 
العائلية  داخل مساكنهم  من 
والتي  مجهولني  قبل  من 
االجهزة  من  مجموعة  مست 
صغير  وقرط  الكهرومنزلية 
بعض  مع  االصفر  املعدن  من 
غاز  وقارورات  املالية  املبالغ 
وفور  الشرطة  بوتان. قوات 
الشكاوى باشرت  تلقيها 
والتحري  البحث  عمليات 
التعرف  للفاعلني ليتم  للوصول 
املشتبه  أحداألشخاص  على 
قوات  رسمت  وقد  فيهم،هذا 

احلضري  لألمن  التابعة  الشرطة 
لتوقيف  محكمة  خطة  الرابع 
املشتبه فيه واسترجاع املسروقات، 
أين مت تفتيش مسكنه ليتم توقيفه 
واسترجاع بعض املسروقات التي 
مسكنه،  داخل  يخفيها  كان 
واصلت  للمعلومات  واستغالال 
التحقيق  عملية  الشرطة  قوات 
أين  الشركاء  لباقي  لتتوصل 
باقي  واسترجاع  توقيفهم  مت 
بحوزتهم  كانت  التي  املسروقات 
ضد  قضائي  ملف  إجناز  مع 
املتكونة من  االجرامية  املجموعة 
تقدمي  ليتم  اربعة)04( أفراد، 
السيد  االطراف أمام  جميع 
محكمة  لذى  اجلمهورية  وكيل 
على  القضية  أحال  أين  أدرار 
يف  ليصدر  الفوري  املثول  جلسة 
تتراوح  باحلبس  أحكام  حقهم 
و06 سنوات  مابني 05 سنوات 
وغرامة  االيداع  مع  نافدة  حبسا 

مالية.
عبداهلل مجبري

متنراست 
بــرك المــوت تهـــدد حيــاة 
األطفــال بتيــن زواتيــــن

النعامة
5 نســـاء وقاصــر ضمــن شبكــة 
تتاجــر بالمشروبــات الكحوليــة

النعامة
توقيـــف المتورطيــن فـي الّسطـو 

علــى محــل مجوهــــرات

أدرار
تفكيــك عصابــة تمتهـن 
السطـو علــى المنــازل

تقّرر، رسميا، فتح 
مركز مستقل 

للديوان الوطني 
للتعليم عن بعد 
بوالية إليزي، 

وهذا بعد انشغال 
طرحه املسجلون 

عبر هذا املركز 
بسبب الصعوبات 
التي يواجهونها 

جراء تنقلهم 
لوالية ورقلة. 

تويف طفل يبلغ من العمر7 سنوات غرقا، صباح اإلثنني، على 
مستوى بركة مائية، من مخلفات األمطار األخيرة، بالقرب من 

حي مبدينة تني زواتني والواقعة على بعد 500 كلم، غرب عاصمة 
الوالية متنراست..
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أعلنت الوكالة الوطنية للنفايات، 
أمس، عن إطالقها مسابقة خاصة 

بتحويل مخلفات التغليف.
وأشارت الوكالة الوطنية للنفايات 

إلى أن املسابقة تأتي تنفيذا 
إلستراجتية وزارة البيئة، وستكون 

حتت عنوان “حتفي الفنية من 
نفاياتي”. وأكدت الوكالة أن املسابقة 

تخص كل أبناء اجلزائر الذين 
تتراوح أعمارهم بني 7 و16 سنة.

املسابقة تخص إعداد مقطع فيديو 
يوضح طريقة حتويل مخلفات 

التغليف إلى حتف فنية.

أعلن املستشار برئاسة اجلمهورية املكلف باجلمعيات واجلالية باخلارج، 
نزيه برمضان، أن السلطات اعتمدت »4000 جمعية على املستوى الوطني 

يف ظرف شهر ونصف الشهر فقط«، موضًحا أن »العدد يف تزايد مستمر«.
وقال برمضان، خالل لقاء تشاوري عقده أمس مع ممثلي احلركة اجلمعوية 

بجامعة سطيف، إن »اعتماد هذه اجلمعيات جاء بني 8 آالف طلب يخص 
تأسيس اجلمعيات، وذلك يف ظل التسهيالت املمنوحة« لتأسيسها.

من جهة ثانية، طرح العديد من الفاعلني تساؤالتهم حول فاعلية هذه 
اجلمعيات، وكيف سيتم االستثمار يف املجتمع املدني وتفعيل دوره بدل 
االكتفاء بالتحصيل العددي، حتى ال تنتشر اجلمعيات كالفطر فقط.

شكرت »كارين روز« زوجة 
السفير األمريكي السابق »جون 

ديروشر« اجلزائريني، ونشرت 
ذكريات لها باجلزائر، وقالت 

»كارين روز«، يف منشور أتاحته 
عبر صفحتها الرسمية على 
الفايسبوك، “أفضل ما يف 

اجلزائر شعبها، حيث أرفقت 
»كارين روز« منشورها بصور 
جمعتها مع املالكم اجلزائري 

السابق »ديدو« يف القصبة 
باجلزائر العاصمة. 

ُتحِفـــي الَفنّيــة مــــن ُمخّلفاتــــــي!

أسماٌك.. َتلعُب ُكرة الَقدم!

الَجمعّيـاُت.. إّنـُه االكِتَسـاح!أفضـــُل مـــا ِفــي الَجـزاِئـــر َشعُبــــها!

حصد أحد هواة كرم القدم بالصني إعجاب نشطاء مواقع التواصل 
االجتماعي، من خالل مقطع فيديو يوثق مجموعة من األسماك 

الذهبية وهي تلعب كرة القدم يف حوض أسماك خاص على شكل ملعب 
كرة قدم.

وقال السيد يانع إنه بدأ تدريب أسماكه الذهبية على لعب كرة القدم 
خالل فترة احلجر الصحي يف املنزل، لتجنب اإلصابة بعدوى فيروس 

كورونا، وأضاف أنه من بني عشرات األسماك الذهبية التي قام بتربيتها، 
لم يتقن سوى القليل منها مهارات كرة القدم.

توصل بعض اخلبراء املتخصصني إلى 
إجناز صورة افتراضية بتقنية الذكاء 

االصطناعي، لفرعون سيدنا موسى عليه 
السالم، والذي قضى يف البحر كما يخبرنا 

القرآن الكرمي.
وفرعون موسى هو رمسيس الثانى 

املعروف باسم »رمسيس األكبر« وقد ولد 
موسى -عليه السالم- يف زمنه وتربى يف 
قصره، وكانت آثاره عظيمة. ومات بعد 
أن حكم 67 سنة، ودفن مبقبرة »بيبان 

امللوك« ثم نقل إلى األقصر ثم إلى 
متحف بوالق.

 وأما فرعون اخلروج بحسب مصادر 
أخرى فهو » منفتاح األول، االبن الثالث 
عشر لرمسيس األكبر، وقد أشركه أبوه 
معه يف احلكم قبل وفاته وكانت نتيجة 
طغيانه غرقه يف البحر، وإنقاذ جثته 
حيث وجدت يف قبر« أمنحتب الثانى« 
باألقصر، ثم وضعت أخيًرا يف املتحف.

هـــذا هــَو ِفرعـــوُن ُمــوَســـى!

الَماِفيا. .تحتلُّ الَشواِطئ!
مع فتح الشواطئ يف الوقت بدل الضائع، نزل املواطنون أفواجا من 

أجل االستمتاع مبا تبقى من عطلة صيفية، إال أنهم اصطدموا بجملة 
من العراقيل، حيث يتداولون يوميا جملة من التجاوزات تعكر صفو 

جو االصطياف، خاصة يف املدن الكبرى.
وذلك أنه يتم احتالل حافة الشاطئ من طرف مستأجري الطاوالت 

والشمسيات، فلكي يستطيع املصطاف أن يحظى مبكان قريب من 
البحر يجب أن يقوم بدفع الثمن عبر استئجار تلك الطاوالت أو 

الشمسيات. يحدث هذا وسط تأكيد السلطات على مجانية الشواطئ 
كل مرة!
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 الَجزاِئُر على أبواِب الَجفاف 

أزمــُة مــاء.. وانتَفاضـــُة الَعطشـــى!
ـارِع بحًثـا عـن َقطـرِة َمــاء  	 أعطـــاٌب وَتسّربـاٌت. .  والَجزاِئرّيـة للِميـاه ُتبّرر!  	َغاِضبــون َيخرُجـون إلـى الشَّ

هاريــِج.  	 ُسّكــان َمناطــِق الّظــِل بـال َمـــاء! 	الَعطــُش ينِعـُش ِتجـارَة ِميـاه الصَّ
 أزمة تتجدد كل صيف، وتتجدد معها انتفاضة العطشى عبر واليات الوطن، وهم في رحلة بحث عن قطرة ماء تروي ضمأهم؛ أزمة باتت تشير إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توفير أحد أهم 
مقومات الحياة، رغم الماليير التي صرفت في إنجاز السدود، وهياكل الموارد المائية، وشبكات الربط بهذه المادة الحيوية، مقابل تقارير دولية تحذر من دخول الجزائر في أزمة جفاف حادة.  

 أزمة العطش في البليدة. .  الواقع 
المّر والحقائق المخفية

دون  احياء  وملاذا  ؟  االزمة  تتكرر  بالذات،  الصيف  يف  ملاذا 
ال  وملاذا  ؟،  الصهاريج  مياه  جتارة  تنتعش  وملاذا  ؟،  أحياء 
تعرف  التي  االحياء،  بإخطار  للمياه  اجلزائرية  مصالح  تقوم 
أو تشهد تذبذبا وانقطاعا ؟ وملاذا يختفي املسؤولون ويتوارون 
اخلروج  عناء  نفسه،  أحدهم  يكلف  أن  دون  مكاتبهم،  وراء 
ثم  ؟،  النشغالهم  واالستماع  اليهم  والتحدث  للمواطنني 
الباطنية  اجلوفية  واملياه  وخصائصها،  اسمها  يف  املتيجة  هل 
لطاملاحيرت  أسئلة  ؟  عطشى  أصبحت  عليها،  تنام  التي 

واغضبتاملواطنني لم يجدوا لها جوابا شافيا
 جفاف الحنفيات. .  من المسؤول؟

احلر  الربيع يف نسبة غالبة، وحل شهر  إنقضى فصل  إن  ما 
حنفيات  بدأت  حتى  رمضان،  وقبله  العيد  ورحل  والقر، 
املطابخ يف البليدة جتف، يف ظاهرة أصبحت مالوفة بني سكان 
عاصمة املتيجيني، من مفتاح شرقا، الى وادي جر غربا، ويف 
كل يوم بات سكان احياء نائية وأحياء بقلب مدن الوالية الـ 
25، يضطرون لالحتجاج، بقطع الطريق العام، وشل حركة 
السير، ورفع الفتات طالبوا فيها بحصصهم يف مياه الشرب، 
مصالح  اخرى  وتارة  للمياه،  اجلزائرية  مصالح  تارة  متهمني 
البلدية، ويف بعض االحيان، مطالبني بالتحقيق والتحري مع 
املسؤولني مباشرة عن قطاع املوارد املائية، واملصيبة أنه كلما 
املياه  وعادت  العطش،  مع  أزمته  تسوية  ومت  إال  احتج حي، 
واملهتمني  املتابعني  زاد يف حيرة  جتري يف احلنفيات، وهو ما 
بيوميات املواطن البليدي، لدرجة أن بعضهم اعتقد جازما، 
ما  وإال  ومقصودة،  مفتعلة  هي  والتذبذب  العطش  أزمة  بأن 
تفسير إيجاد حل سريع وعودة املياه الى قنواتها واحلنفيات، 
تامو،  بني  الشعبية يف  األحياء  بأحد  مؤخرا  ما حصل  مثل 
وقلب مدينة البليدة وأحياء أخرى شرقا وغربا، ويظل السؤال 

واالشكال يطرح السنة اجلارية ورمبا القادمة وبعدها.  
 انتعاش في أسواق صهاريج المياه. .  

على حساب من؟
يف ظل االزمة يف التزود مبياه الشرب، واحلصص التي يفترض 
كل  تنتعش  البليديون،  والعائلة  املواطن  عليها  يتحصل  ان 
يتوقف عن  فيه من  إن  بل  املياه،  بيع  صائفة جتارة صهاريج 
عمله يف بقية الفصول، ويلجأ الى جراره وصهريجه، واضعا 
رقما طويال عريضا على مركبته اجلرارة، لالتصال به يف حال 
والشطف  للغسيل  تصلح  والتي  املياه،  تلك  الى  حاجة  فيه 
باجلوار،  االبار  مبياه  الظفر  استطاع  فلمن  الشرب  أما  فقط، 
أو جلبها من جيران بأحياء مجاورة، فاملساجد ظلت مغلقة 
الى مطلع االسبوع، وهو ما دفع باملتضررين من أزمة العطش 
آخر،  بديل  عن  البحث   ،19 كوفيد  وباء  انتشار  خضم  يف 
ظهر يف انتعاش ايضا جتارة املياه املعدنية، خاصة املياه املعبأة 
الكثيرون،  تساءل  ولطاملا  لتر،  و10   5 " من سعة  " دالء  يف 
عن السر واحلكمة من ظهور كل تلك الصهاريج، والتي يف 
بقية الفصول ال جتد لها أثرا، هل من املنطقي ظهورها يف هذا 
الوقت، ام أن لألزمة عالقة ببعض جتار املناسبات، والذين 
حساب  على  واالستغناء،  الربح  على  ازمة  كل  يف  يراهنون 

املتضررين من املواطنني.  
  االحتجاجات تصنع الحدث 

في صائفة 2020 
البليدة،  التنفيذي يف  اجلهاز  اهن  ر  6 سنوات،  الى   5 منذ 
من أن احياء الوالية، لن تعرف أزمة مستقبال يف التزود مبياه 
وربط  االرتوازية،  االبار  حفر  يف  املشاريع  وكانت  الشرب، 
وساق،  قدم  على  قائمة  الشرب،  مياه  بشبكة  نائية  احياء 
ومع حلول فصل  واجلارية،  املاضية  السنة  الالفت يف  ولكن 
بها،  مسلم  باتت  العطش  ظاهرة  أن  والعيدين،  الصيف 
الكبير  وسيدي   " مرمان   " مثل  احياء  أن  واملثير،  والغريب 

"، وهي عناوين بامتياز يف ضخ املاليني من األمتار املكعبة، 
لبقية ضواحي الوالية، بل حتى خارجها، فضال من أن فيه 
مصنعا لتعبئة املياه املعدذنية، ذات اجلودة العالية، واملشهود 
لها محليا وعلى نطاق دولي، وجعلت مؤسسة اجنبية لعالمة 
مشهورة تستثمر يف املشروع، ولكنها جتدها على رأس االحياء 
التي وجدت نفسها يف أزمة عطش، ونتيجة لذلك، عادت 
ظاهرة االحتجاج بقوة، واجبرت عائالت اخلروج الى الشارع 
واضرام النيران يف العجالت وقطع الطريق، وهو ما يحير أيضا 

ويدعو للبحث عن مكنون اإلشكال، وملاذا يتكرر ؟
 حلول في آخر اللحظات 

أمام موجة االحتجاجات، التي اجتاحت شرق الوالية 
الى غربها، سارعت املصالح املسؤولة، وعلى رأسها اجلزائرية 
للمياه، الدفاع عن نفسها، بأن األمر يف بعض املواطن، مرده 

إلى االنقطاع يف التيار الكهربائي، وهو ما خلف تذبذبا وأزمة 
أنها  كما  للشرب،  الصاحلة  باملياه  السكان  تزويد  ضمان  يف 
بادرت مؤخرا، الى نشر إعالنات، تخطر فيها بأن فيه أحياء 
بفعل  واالنقطاع،  التذبذبات  من  سلسلة  ستعرف  شعبية، 
أشغال صيانة، وعالج أعطاب، وعلى ما بدا من ردة فعل، 
انتشرت عبر مواقع الفضاء األزرق باخلصوص، أن ردة فعل 
ورفض  الغضب  من  مبوجة  مغلفة  جاءت  البليدي،  املواطن 
اعتبروه  ما  وتغطية  التحجج  محاوالت  او  التبريرات،  تلك 
العطش،  ظاهرة  وأن  خصوصا  التسيير،  يف  حقيقيا  فشال 
مست أحياء دون أخرى، وترك ذلك تساؤال كبيرا، ملاذا ذلك 
استطالع  حسب  على  اجلواب  ؟،  سيحدث  ورمبا  حدث، 

بعض املهتمني، لن يكون النه " معقد ".  
عبد الناصر حمود

عطش  أزمة  ببومرداس  الظل  مناطق  سكان  يواجه 
حادة ألسباب عديدة تتعلق أساسا بالربط العشوائي 
وسرقة املياه من قنوات التوزيع الرئيسية، حيث يقوم 
بعض الفالحني بالتعدي على املياه الشروب املوجهة 
وهو  الفالحية،  منتجاتهم  أجل سقي  للمواطن، من 
وبني  تيجالبني  لبلديتي  إداريا  تابعة  قرية   25 حال 

عمران. 
تيجالبني  قرى  سكان  بعض  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
كاملرايل، بني فودة، أهل الواد، إيغيل عيسى يحي، 
اليومي  الوطن" اجلحيم  لــ"أخبار  العزلة يف تصريحهم 
ورحلة  احلنفيات  جفاف  بسبب  منه  يعانون  الذي 
من  سواء  الشروب،  باملياه  للتزود  املضنية  البحث 
اآلبار املتواجدة باملنطقة أو عبر اقتناء الصهاريج بأثمان 

باهضة أثقلت كاهلهم. 
املشكل نفسه طرحه سكان قرية دباغة ببني عمران، 
حيث أكدوا أن معدل تزويدهم باملياه الشروب خالل 

األسبوعني األخيرين قد بلغ نصف ساعة فقط. 
األسباب  عن  محدثونا  تساءل  متصل،  سياق  ويف 
التي جتعل املسؤول عن تزويد القرية يلغي يف كل مرة 
حصة قرية دباغة، يف وقت تستفيد باقي القرى من 
أثار سخط  املياه عدة مرات يف األسبوع، األمر الذي 
سلطاتهم  إلى  شكاويهم  يرفعون  وجعلهم  األهالي 

احمللية. 
جوان  يف  بلديتهم  استفادة  ورغم  أنه  املعنيون  وذكر 
 700 شمل  للعدادات  تركيب  مشروع  من  املنصرم 

عائلة موزعة على 8 قرى كمرحلة أولى، إلى جانب 
الشروع يف عملية جتديد أجزاء من قناة التوزيع الرئيسية 
من  للحد  طولي  كلم   3 مسافة  على  ملم   400 قطر 
عبر  الشروب  باملياه  الدائم  التزود  وضمان  املياه  سرقة 
لم  قولهم،  وفق  املشروعني،  أن  غير  البلدية،  إقليم 

يشفعا يف القضاء على أزمة املياه باملنطقة
تيمزريت  بلدية  تتواجد  عمران،  بني  عن  بعيد  غير 
من  مواطنوها  مؤخرا  عانى  التي  يسر  لدائرة  التابعة 
شهر،  من  ألزيد  منازلهم  عن  الشروب  املياه  غياب 
ويأمل هؤالء أن يضع املشروع القطاعي الذي استفادت 
من بلديتهم لهذا الغرض حدا ملعاناتهم مع العطش. 

من جهته أوضح رئيس بلدية تيمزريت عمر حشالف 
تيمزريت  بلدية  إلى  الشروب  املياه  إيصال  مشروع  أن 
انطلق  قد  جنات  لرأس  البحر  مياه  حتلية  محطة  من 
عراقيل  بسبب  توقف  لكنه  املاضية  األشهر  خالل 
إدارية وتزامن األشغال مع جائحة كورونا التي تسببت 
يف تعطيل عديد املشاريع التنموية، كاشفا يف السياق 
ذاته عن عقد مصاحله لعدة اجتماعات على مستوى 
وإعادة  العراقيل  هاته  تذليل  بهدف  والوالية  الدائرة 

بعث املشروع من جديد. 
لبومرداس  املائية  املوارد  أن مديرية  اإلشارة  وجتدر 
يحي  الوالي  ترأسها  عمل  خالل جلسة  كشفت  قد 
لدراسة  خصصت  الصائفة،  حلول  قبل  يحياتن، 
التي  للشرب  الصاحلة  باملياه  التزود  مشاريع  وضعية 
استفادت منها الوالية، قد ذكرت عددا من املشاريع 
الهامة التي تتواجد يف طور اإلجناز منها: مشروع ربط 

تيجالبني،  ببومرداس،  الشروب  املاء  شبكة  وتأهيل 
باملاء  األول، الربط  الشطر  تاكسبت  بسد  قورصو 
باملاء  التزويد  حمادي،  بودواو   - دلس  الشروب 
الشروب املنطقة اجلنوبية الشرقية للوالية مبحطة حتلية 
للضخ  محطة  وجتهيز  إجناز  جنات،  بكاب  البحر  مياه 
زموري،  مدينة  الشروب  باملاء  ربط  ومتزريت،  بيسر 
محطة  من  دلس  أعفير،  منايل،  برج  جنات،  كاب 
تأهيل  إعادة  وأيضا  جنات،  كاب  البحر  مياه  حتلية 
وتوسيع شبكة املاء الشروب للخميس اخلشنة الشطر 
األول، إعادة تأهيل وتوسيع شبكة املاء الشروب ببرج 
املاء  شبكة  تأهيل  إعادة  وكذا  األول،  الشطر  منايل 

الشروب بودواوبتكسابت. 
املنتهية  املشاريع  من  مجموعة  إلى  تطرقت  كما 
تتمثل يف مشروع تزويد قرى برج منايل، يسر، سي 
الشروب  باملاء  الناصرية  زموري،  الثنية،  مصطفى، 
املاء  وشبكة  معاجلة  محطة  إجناز  تكسابت،  سد  من 
مشروع  على  عالوة  وقدارة،  خروبة  ببلدية  الشروب 
بأعفير،  العزلة  بقرية  الشروب  املاء  شبكة  توسيع 

وأزازنة ببني عمران. 
ببومرداس  الشروب  املياه  على مشكل  القضاء  ويبقى 
الواقع  أرض  على  املشاريع  هذه  جتسيد  مبدى  مرهونا 
وتسليمها يف آجالها احملددة، من أجل رفع املعاناة عن 
الذي  العطش  بسيناريو  ذرعا  ضاقوا  الذين  مواطنيها 

بات يربص بهم يف كل صائفة. 
سميرة مزاري

 غاضبــون يخرجـــون 
للشارع بحثا عـن قطرة 
مـــاء فــي البيــــض

يعاني سكان والية البيض خاصة باملدينة مقر الوالية من مشكل االنقطاعات 
املتكررة للمياه منذ نهاية شهر مارس املاضي تاريخ بداية ازمة املاء واستفحالها 
لدرجة ان بعض االحياء ينقطع عنها املاء الزيد من 4 ايام متتالية كحال كحي 

قاعدة بوشريط والعماري والعناصر وغيرها.  
 حتصي اجلزائرية للمياه بوالية البيض ما يقارب 57 الف مشترك موزعني على 
املتكررة  االنقطاعات  ارهقهم  البيض  والية  بلدية حتصيها   22 من  بلدية   19
للماء رغم ان الشركة تضخ ما يقارب 50 الف متر مكعب ماء يوميا من 74 
خزان مائي مدعمة بها البيض منذ سنوات.  االنقطاعات املتكررة للماء دفعت 
باملواطنني الى تنظيم عديد الوقفات االحتجاجية كسكان قصر العطشان الذين 
قطعوا الطريق ملرات عدة مطالبني بحل ازمة املاء التي يعاني منها السكان منذ 
للتزود  املاء  بصهاريج  االستعانة  الى  باملواطنني  دفعت  الوضعية  اشهر عدة.  
للصهريج  دج  بألف  املاء  اقتناء  الى  يضطر سكانها  التي  الصنوبر  باملاء كحي 
الواحد ما يزيد من متاعب السكان التي تزامنت مع جائحة كورونا اين يتساءل 
املواطن كيف يطلب منا مضاعفة احليطة واحلذر والتعقيم باستخدام املاء وهو 
سبب  ارجعوا  للمياه  اجلزائرية  على  القائمون  باحلنفيات.   اصال  متوفر  غير 
نقص املاء واضطراب توزيعه الى مشكل اهتراء شبكة التوزيع وعدم جتديدها 
منذ عشرات السنني بالنسبة لبعض املناطق ما يسبب ألعطاب ويدفع باالعوان 
يومي  شبه  بشكل  املناطق  هاته  مستوى  على  التدخل  الى  الصيانة  وفرق 
قد سجل خالل  فانه  املؤسسة  هاته  مستوى  على  باالعالم  املكلفة  وحسب 
بالشبكةامر اضافة  املسجلة  االعطاب  1559 تدخل الصالح  اجلاري  الفصل 
الى انه يتعب فرق الصيانة فانه يرهق ميزانية املؤسسة املثقلة بالديون واعادة 
التفكير يف اجناز شبكة جديدة مبعايير عصرية اكثر من ضرورة لتجنب االسوأ 
مستقبال ورغم هاته الصعوبات متكنت املؤسسة خالل الستة اشهر املاشية من 
ربط 1000 مسكن جديد باملاء الشروب باحياء الثنية والبدر واوالد جديد.  
نورالدين رحماني

سكان مناطق الظل في بومرداس عطشى 
تعاني العديد من مناطق الظل ببومرداس من أزمة عطش، ازدادت حدة مع بداية الصائفة، ورغم المشاريع التي أنجزت للقضاء 

على المشكل، غير أن الواقع يكشف عن معاناة حقيقية يعيشها سكان هاته المناطق بسبب غياب المياه عن حنفياتهم. 
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أحياء  من  العديد  تعاني 
مدينة عنابة، يف اآلونة األخيرة، 
الشروب،  باملياه  التزود  يف  تذبذبا 
وكثرة  املائية،  التسربات  بفعل 
على  وإنكسار  األعطاب، 
الرئيسية  الضخ  قنوات  مستوى 
إلى  إضافة  والسدود،  اآلبار  من 
بني  الكهرباء،  إنقطاع  مشكل 
بقرباز  الضخ  بأبار  واآلخر،  احلني 
ومحطة الضخ باملالحة وواد النيل 
اإلعتداءات  عن  فضال  والشعيبة 
املتكررة على شبكات التوزيع سواء 
املقاوالت  أو  املواطنني  طرف  من 
املثال  سبيل  وعلى  فالحني  أو 
القناة  مؤخرا  مس  الذي  العطب 
قطر 200مم من PEHD التي متون 
بعني  مراح  كدية  300م3  خزان 
تكسيره  يف  تسبب  والذي  الباردة 
إثر  فالحية  مستثمرة  صاحب 

عملة احلرث.

  تســرب الميـاه 
يثيـر الجــدل 

 شكاوى املواطنني من ظاهرة 
يف  للشرب  الصاحلة  املياه  تسرب 
بشكل  زادت  العمراني  احمليط 
غرار  على  األخيرة  املدة  يف  الفث 
بكل من شارع ابن باديس وبوعزيز 
وبحي  املالك  عبد  بن  وبنهج 
بوسط  اجلديدة  لومومبا  باتريس 
والصفصاف  الذهب  وبواد  املدينة 
ببلديات  املسجلة  تلك  عن  فضال 
وواد  وشطايبي  والعلمة  البوني 
زياد  واد  مبنطقتي  العنب خصوصا 
وخرازة ما يتسب يف ضياع كميات 
الشروب  املاء  من  يوميا  معتبرة 
للمياه  تدفق  قوة  على  تؤثر  والتي 
أصحاب  إال  منها  يستفد  ال  التي 
الطوابق السفلية، دون صعود املياه 
بالعمارات،  العليا  الطوابق  إلى 
املواطنني  الذي إمتعض منه  األمر 
ويف  منهم  العديد  وأن  خصوصا 
 « الوطن  أخبار  ل«  تصريحات 

التسربات  هذا  أسباب  أرجعوا 
الكثيرة إلى إهتراء شبكات التوزيع 
لفرق  املتكررة  التدخالت  رغم 
للمياه  اجلزائرية  ملصالح  التدخل 
كل  عبر  مراكزها  مستوى  على 

بلديات الوالية

 معالجة 50 نقطة 
سوداء مند بداية 

الشهر الجاري
املتوفرة  اإلحصائيات  حسب 
 50 من  أكثر  معاجلة  متت  فإنه 
مند  مائي  تسرب  أو  سوداء  نقطة 
اجلاري على مستوى  الشهر  بداية 
ببلدية  غرار  على  التوزيع  شبكات 
أكبر  من  تصنف  التي  العلمة 
تذبذب  من  تضررا  البلديات 
التي  األشغال  وأخرها  التوزيع 
قنوات  مستوى  على  أمس  متت 
متون  التي   PEHD 110مم  قطر 
خزان 300م3 سيدي حامد بلدية 
التدخالت  من  وبالرغم  العلمة، 
املتكررة من طرف مصالح اجلزائرية 
املرات  من  العديد  يف  للمياه، 
ما  جتديد  وكذلك  إلصالحها، 
من  طولي  100متر  من  يقل  ال 
القنوات، إال أنها ال تزال تتسبب 
يف ضياع كميات كبيرة من املياه، 
مصالح  تباشر  السبب  ولهذا 
التسربات  إصالح  عملية  األخيرة 

تزويد  ليتم  الفترة  هذه  وخالل 
الساكنة باملياه عن طريق الصهاريج 
الكلي للشبكة  التجديد  إنتظار  يف 
البرنامج  الذي سوف يدرج ضمن 

.PCD البلدي للتنمية

 جفاف الحنفيات ينعش 
تجارة المياه العذبة

برواق  القاطنني  السكان 
الباردة  وعني  العلمة  بلديتي 
تذبذب  من  أشهر  مند  يعانون 
الصاحلة  باملياه  التزود  يف  ملحوظ 
حي  سكان  غرار  على  للشرب 
الذين  وخرازة  النيل  وواد  الصرول 
جفاف  مشكل  من  يشتكون 
بهم  يؤدي  الدي  األمر  احلنفيات 
إلى جلوؤهم إلى أصحاب صهاريج 
100دج  مقابل  العذبة  املياه  بيع 
لتر   20 سعة  ذو  الواحد  لبرميل 
الواحد  للتر  5دنانير  بسعر  أي 
وذلك لسد حاجياتهم ومتطالبتهم 
اليومية من غسيل وطبخ وغيرها. 
من جهتهم مواطني حي واد زياد 
ببلدية واد العنب على غرار بكل 
كثيرا  عانوا  واحملطة  السطحة  من 
من التذبذب املسجل يف عمليات 
حيث  الشروب  باملاء  التزود 
غياب  إستمرار  أن  على  يؤكدون 
إلى  متواصل  احلنفيات  عن  املاء 
فاية كتابة هذه األسطر مند عشية 
حلول عيد األضحى بتجاوز أحيانا 

دون  ذلك  من  أكثر  أو  األسبوع 
معرفة أسباب ذلك رغم حاجاتهم 
فصل  يف  وأنهم  خاصة  للماء، 
يف  جعلهم  الذي  األمر  الصيف، 
الكثير من املرات يستنجدون بكل 
الوسائل املشروعة من أجل إسماع 

صوتهم للجهات املعنية.

 242 مليار سنتيم 
مستحقات الجزائرية 
للمياه لدى زبائنها

اجلزائرية  مؤسسة  كشفت 
حجم  عن  عنابة(  )وحدة  للمياه 
بلغت  والتي  زبائنها،  لدى  ديونها 
جميع  يف  سنتيم  مليار   242
جتار،  )منازل،  من  األصناف 
وكانت  ومصانع(.  مؤسسات 
أنه  لها  بيان  يف  أكدت  املؤسسة 
سيعود  املبالغ  هذه  حتصيل  أن  ما 
تسديد  يف  املواطن  على  بالفائدة 
ملصالح  واملساهمة  جهة  من  دينه 
اجلزائرية للمياه يف تطوير نشاطاتها 
وبالتالى حتسني اخلدمة العمومية، 
مستوى  على  زبائنها  تدعوا  ولذا 
كل تراب والية عنابة التقرب من 
القباضاتوالوكالت التجارية القريبة 
وتسديد  وضعيتهم  لتسوية  منهم 
أن  البيان  مستحقاتكم.وأضاف 
وإطارات  أعوان  سيجدون  الزبائن 
اإلستعداد  أمت  على  املؤسسة 
ميكنكم  كما  ونصحهم  لترشيدهم 
التسهيالت  كل  من  اإلستفادة 

املمكنة فى الدفع.
الزبائن  البيان  وطمئن 
للمياه  اجلزائرية  مصالح  بأن 
االجراءات  جميع  أتخذت  قد 
كورونا  وباء  تفشي  من  الوقائية 
ووضع  األمان،  مسافة  من ضمان 
وكذا  الكحولي  اجلل  موزعات 
الدفع  ميكنهم  النقود.كما  تعقيم 
عبر  أو  اجلزائر  بريد  مكاتب  عبر 

اإلنترنت.

ونفس املعاناة عاشها سكان أغلب أحياء 
زاوي  حي  سكان  اضطر  حتى  أفلو  بلديات 
حي  وسكان  اجلنوبية  أحياء  وسكان  سعيد 
منددين  أيام  منذ  للشارع  للخروج  العني  رأس 
بالمباالة املسؤولني بهم، حيث قضوا صيفهم 

يعانون العطش. 
معاناة  يصنع  العطش  مسلسل  يبقى 
سكان العديد من األحياء ببلدية قصر احليران 
منذ سنوات بسبب مشكل املاء املطروح بحدة 

بهذه البلدية. 
حاسي  ببلدية  األحياء  بعض  سكان  أما 
تصب  التي  املياه  لون  تغير  من  فيعانون  الرمل 
من حنفياتهم ورفعوا هذا االنشغال للمسؤولني 
املياه  يقتنون  أسابيع  لعدة  وظلوا  به  للتكفل 
املعدنية حتى أرهقت جيوبهم فخرجوا يف وقفة 
احتجاجية يوم اإلثنني أمام مقر الدائرة من أجل 
إيصال صوتهم للمسؤول األول للوالية للتدخل 

بعد عجز املسؤولني احملليني عن تسوية املشكل
تسيير  هناك سوء  أن  احملتجون  وقد كشف 
للشرب  الصاحلة  باملياه  األحياء  متوين  لعملية 
خالل فصل الصيف، حيث الينقطع املاء على 
بعض األحياء طيلة 24 ساعة، بينما التصل 
ألحياء أخرى إال يوما بعد يوم وبكميات قليلة 
جدا ولوقت قصير وأحيانا التصلهم لعدة أيام، 
ووصل األمر بعض السكان لطرح هذا االنشغال 
على وزير املوارد املائية أثناء زيارته للوالية خالل 
األسابيع األولى من بداية فصل الصيف وأعطى 

تعليمات صارمة بحل املشكل بسرعة لكن بقي 
الوضع على حاله. 

ردهم  يف  بالوالية  املياه  قطاع  مسؤول  وبرر 
على هذا املشكل بتوسع األحياء السكنية بعد 
واألغواط،  بأفلو  السكنات خاصة  توزيع آالف 
وارتفاع حجم استهالك واستعمال هذه املادة يف 
لألعطاب  الشبكات  وتعرض  الصيف،  فصل 

املضخات  وتعرض  احلفر  أشغال  بسبب 
وتسوية  أحياء  تدخل يف عدة  مت  وقد  للتعطل، 
باملاء  التزود  مشكلة  الزالت  بينما  املشكل 
بأحياء  خاصة  بحدة  مطروحة  للشرب  الصالح 
بلدية أفلو حسب بعض السكان الذي يشتكون 

يوميا من غياب املاء عن حنفياتهم. 

ع نوري

بسبب عدم وجود منشآت لتلبية احلاجة 
الضرورية للمياه أصال، أو قدم املنشآت التي 
أن  هذا  االستعمارية،  للفترة  بعضها  يعود 
غالبيتها  يف  املواطنون  يستهلكها  التي  املياه 

ذات نوعية رديئة.
و دفع العطش سكان عدد من بلديات 
والية الوادي للخروج للشارع، للمطالبة مبدهم 
يكثر  والتي  الصيف  فصل  احليوية يف  باملادة 
تعرف  منطقة  يف  خاصة  فيها  عليها  الطلب 
مبستويات قياسية يف فصل احلر، وكان آخرها 
ما وقع قبل أيام يف مدينة قمار. وكان سكان 
أزمة  19 مارس مبدينة قمار، قد دفعت  حي 
منذ  يعانونه  ظلوا  الذي  املياه  وشح  العطش 
أواخر مارس املاضي، لإلحتجاج واالعتصام 

أمام مقر البلدية ثم مقر دائرة قمار. 
لوالية  املائية  املوارد  مديرية  أرقام  تشير 
الوادي، إلى وجود حوالي 130 خزانا مائيا، 
100 اآلالف متر مكعب،  تبلغ سعتها نحو 
منها 16 خزانا يف عاصمة الوالية فقط،لكن 
إلى  يصل  يكاد  ال  فيها  املتاح  الفرد  نصيب 
اعتبرت  أرقام  وهي  فقط،  يوميا  لتر   290
الشعبي  للمجلس  صادر  تقرير  خالل  من 
ساكنة  حاجيات  تغطية  عن  بعيدة  الوالئي 
الوالية خاصة يف عدد من البلديات، واملرارة 
واحد  خزان  إال  بهما  يوجد  ال  التي  وتندلة 
مكعب،  متر   500 منهما  واحد  كل  سعة 
ساكن  اآلالف   10 حاجيات  تلبي  ال  وهي 
البلديتني، فنصيب  والذين يقطنون يف تلك 
الفرد يف بلدية تندلة هو األقل على املستوى 
فقط  لترا   150 عن  تزيد  ال  بكمية  الوالئي 
وهي أقل من نصف املتوسط الوالئي والذي 
أما  الواحد،  للشخص  لترا  ب349  يقدر 
بلدية ميه ونسة واملعروفة بأنها تضم 15 قرية 
منتشرة عبر تراب البلدية، اإل أنه ال يتواجد 
بها إال 03 خزانات مائية فقط، وهو ما يفسر 
غرار  على  البلدية  قرى  من  العديد  معاناة 
املياه  شح  من  والتوام،  موالهم  وميه  بوقفة 
فيها، ما أجبر األهالي إلى االستعانة باآلبار 

التقليدية للتزود باملياه، وهو ما يعرضهم خلطر 
لكن  املياه.  عبر  املتنقلة  باألمراض  اإلصابة 
هذه  انتقد  الوالئي  الشعبي  املجلس  تقرير 
األرقام التي أوضح أنها ال تعطي واقع ومعاناة 

السكان يف التزود بهذه املادة احليوية. 

  محطات تصفية المياه
 من المعادن غير كافية

ومع كل هذه املشاكل تنفرد والية الوادي 
أكثر  على  توزع  التي  للمياه  الرديئة  بالنوعية 
الوالية،  بلديات  يف  مسكن  ألف   142 من 
الحتوائها على كميات هائلة من املعادن، اذ 
تكشف كل التحاليل إلى أنها مياه ال تصلح 
فيها،  املعادن  كثرة  تأثيرات  بسبب  للشرب 
توزيع  شبكة  عبر  للمنازل  تصل  التي  فاملياه 
املياه ال تستعمل إال للغسيل وفقط، وبعض 
مطلقا،بسبب  تستعملها  ال  الثرية  العائالت 
وحتى  واجللد  املالبس  على  حتى  تأثيرها 
لديهم  الذين  لألشخاص  بالنسبة  العيون 
لشراء  األهالي  يلجأ  بينما  عالية،  حساسية 
ذات  شاحنات  من  والطبخ،  الشرب  مياه 
والقرى،  املدن  شوارع  جتوب  التي  صهاريج 
واليتي  يف  املياه  منابع  من  مألها  يتم  والتي 
تبسة أو بسكرة، فيما تتزود الغالبية العظمى 
بالوالية،  املوجودة  املياه  تصفية  محطة  من 
دينارين،  منها ب2  الواحد  اللتر  اقتناء  ويتم 
العدد  املتوسطة  العائلة  استهالك  متوسط 
بذلك  ليضاف  يوميا،  لترا   40 عن  يقل  ال 
عبء آخر على جيب املواطن الذين أنهكت 
املصاريف، ورغم برمجة محطات لنزع املعادن 
من املياه يف بلديات املغير وجامعة والتي جرى 
البلديتني  سكان  استفادة  وبداية  استالمها، 
املذكورتني منها، قبل نحو السنتني، ومحطة 
تدخل حيز  لم  مازالت  التي  الوالية  عاصمة 
أنها  إال  بها  األشغال  انتهاء  رغم  اخلدمة 
تبقى غاية كافية، ألجل إمداد املواطنني مبياه 

مستساغة للشرب. 

رشيد شويخ

 المــياه الجوفيــة لم تـرِو  انتفاضة العطشى ولهيب الشارع في األغواط 
ظمــأ سكــان الــــوادي  عاش سكان العديد من بلديات األغواط خاصة بلديات األغواط وأفلو وحاسي الرمل وقصر الحيران أزمة عطش حادة 

خالل فصل الصيف ناتجة عن جفاف حنفيات لعدة أيامضربت حوالي 15 حيا ببلدية األغواط وأخرجت سكانها عدة 
مرات للشارع طلبا للنجدة بعد أن جفت حنفياتهم لعدة أيام، 

أعطــاب وتسربـات والسكــان يستنجـدون 
بالصهاريـــج فــــي عنابـــــة

ال تزال العديد من التجمعات السكانية المنتشرة عبر البلديات الثالثين 
المشكلة لوالية الوادي، تعاني من شح في المياه الصالحة للشرب.

 أزمـة عطــش حـادة تضـرب 
بلديــــات تبــــسة

التزال أكثر من 150 نسمة يف بلديتي الشريعة وبئر مقدم جنوب غرب عاصمة الوالية 
تبسة، على وقع أزمة عطش كبيرة عقب فقدان خمس آبار عميقة بسبب اجلفاف واالعتماد 
الطرقات  مختلف  وغلق  لالحتجاج  بالسكان  يوميا  يدفع  أمر  اجلوفية،  املياه  على  الكلي 
الوطنية نظرا لتهاون السلطات احمللية يف ايجاد حل سريع ألزمة متواصلة مع اجلائحة الصحية 

التي تتطلب نظافة ووقاية أكثر باستعمال هذه املادة احليوية.
وحسب ما كشف عنه بعض مواطني بلدية الشريعة، فإن العديد من األحياء يعانون 
األمرين من خالل انعدام التمون بهذه املادة احليوية منذ أكثر من شهر، فيما توجد أحياء ال 
تتمون أبدا بالرغم من تسديد فواتيرهم على أكمل وجه، وبني هذا وذاك تتمون أحياء أخرى 
مرة واحدة خالل أسبوعني لفترة زمنية محدودة جدا ال تكفي مللء خزاناتهم وكل هذا يف 
منتصف الليل أين يحرم السكان حتى من نومهم، هذا وأضاف مواطن آخر أن بلدية بئر 
مقدم واملناطق الريفية احمليطة بها تتمون بصعوبة من بئر وحيدة يف "هنشير اجلراد"، هي أزمة 
خانقة وضعت العديد من مواطني والية تبسة على حافة السكني خاصة منهم العائالت 
الفقيرة ومحدودة الدخل أين ال تقوى على التزود باملاء عبر الصهاريج غالية الثمن، وهو ما 
أدى بهم للخروج عديد املرات يف وقفات احتجاجية على غرار احتجاج نظمه صباح أمس 
سكان قرية "علي قواسمية" حيث أقدموا على غلق الطريق اإلجتنابي لساعات طويلة جراء 

انعدام املاء ألكثر من عشرين يوما.
وبدوره قام مدير الري واملوارد املائية " زكي احلسني بن الّشيخ " حتدٍّ جديد بعد الوقوف 
على وضعية التموين يف 28 بلدية يف تبسة من اآلبار العميقة بـ 90باملائة واملياه السطحية 
اقتراح إعادة تأهيل محطة  الدالية" بسوق أهراس، متثل يف  باملائة من سد "عيد   10 بنسبة 
أم خالد من خالل إعادة احملول مبحطات جديدة لرفع مستوى الضخ وبرمجة أبار عميقة مع 
تأهيل اآلبار القدمية بعد دخول العديد من البلديات األخرى يف ذات األزمة على غرار بئر 

العاتر وتبسة.
للمياه،  تزود مستمر  املديرية من أجل ضمان  تعمل عليها ذات  التي  احللول  ومن ضمن 
يتم حاليا تدعيم محطة صفصاف الوسرى املرتبطة بـ 7 آبار عميقة قصد حتسني خدمات التمون 
التذبذب املسجل يف هذه األخيرة  العاتر، فحسب ما صّرح به ذات املسؤول فإن  بئر  بلدية  يف 
جراء تسجيل العديد من التوصيالت غير الشرعية التي تضعف من منسوب كمية املياه املوّجهة 
تعمل على  الوالية  فإن مصالح  معلومات،  الوطن من  أخبار  إليه  توصلت  ما  للّسكان.وحسب 
تطبيق املشروع املقترح على الوزارة وهو االستفادة من سد "واد مالق" الذي يخزن مياه سطحية 
مقدرة بـ 140 مليون متر مكعب دون استغالل ال للبلديات الشمالية الـ 6 احملاذية له وال غيرها 

والتي بإمكانها أن تقضي على أزمة العطش هذه، كما أنها ليست مستغلة للفالحة. 
فيروز رحال
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القسم الرياضي

بحسب  و
»سكاي  شبكة 
إيطاليا«،  سبورت 
الفني  املدير  بيرلو،  أندريا  فإن 
للتخلص  يستعد  ليوفنتوس،  اجلديد 
من احلرس القدمي للمدرب السابق ماوريسيو 

ساري.
قبل  من  قلق  هناك  أن  وأوضحت، 

مسؤولي يوفنتوس، باعتبار أن الثنائي ليس لديهم النية 
ال  الذي  الوقت  يف  مبكر،  وقت  يف  عقودهما  إلنهاء 

يرغب فيه بيرلو يف تواجدهما ضمن مشروعه اجلديد.
ممثلي  مع  التفاق  التوصل  يوفنتوس  وسيحاول 
إلنهاء  لهما،  املتبقية  املستحقات  بشأن  الالعبني  كال 

إجراءات فسخ التعاقد.
 3 من  للتخلص  يسعى  يوفنتوس  أن  بالذكر  جدير 
دوغالس  برنارديسكي،  فيدريكو  وهم  آخرين،  العبني 
كوستا، ورمبا أليكس ساندرو، ولكن رحيلهم لن يكون 

مجاًنا.

األملاني  املنتخب  جنم  ماتيوس،  لوتار  أعرب 
ليفاندوفسكي،  روبرت  بأن  اعتقاده  عن  األسبق، 
حظا  األوفر  املرشح  هو  ميونخ،  بايرن  مهاجم 
االحتاد  ِقَبل  من  الختياره  واضح،  بشكل 
الدولي لكرة القدم )فيفا( كأفضل العب يف 

العالم هذا العام.
»دي  لصحيفة  تصريحات  ويف 
السبت،  امس  الصادرة  األملانية  فيلت« 
من  القياسي  العدد  صاحب  ماتيوس،  قال 
املشاركات مع املانشافت: »ببساطة كان هذا 
ولهذا  ليفاندوفسكي،  روبرت  عام  هو  العام 
سيكون  أنه  يف  لي  بالنسبة  شك  هناك  فليس 

الفائز باجلائزة«.
أن  املتوقع  من  أنه  عاما(،   59( ماتيوس  وأضاف 

ر  ختيا أداء ا العالم، لن يتوقف فقط على  أفضل العب على مستوى 
ليفاندوفسكي أو منافسه نيمار يف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا األحد، بني بايرن 

ميونخ وباريس سان جيرمان.

ونوه ماتيوس إلى أن ليفاندوفسكي أظهر أداء قويا بشكل ثابت طوال هذا املوسم. 
على  األملاني،  الدوري  أن  يف  تتمثل  نيمار  على  ميزة  لديه  »ليفاندوفسكي  وتابع: 
ليفاندوفسكي  أداء  وأن  مباراة،  آخر  حتى  لعبه  مت  الفرنسي،  الدوري  من  العكس 
9 مباريات  15 هدفا يف  البولندي  الالعب  34 هدفا، كما أحرز  بإحرازه  كان مقنعا 
يف دوري األبطال«. وأوضح ماتيوس الذي حصل على جائزة أفضل العب يف العالم 
عام 1991: »بالنسبة لي ليس هناك العب أفضل منه )ليفاندوفسكي( طوال العام«. 
وبسبب جائحة كورونا، أصبح من غير الواضح متى سيمنح فيفا جائزة أفضل العب 
يف العالم، إذ أنه مت إلغاء احلفل الذي كان مقررا لهذا الغرض باألساس يف العاصمة 

اإلسبانية مدريد يف احلادي والعشرين من سبتمبر املقبل.
يدرس  الدولي  االحتاد  بأن  املاضي  جويلية  نهاية  فيفا،  باسم  متحدث  وصرح 

خيارات مختلفة للشكل الذي ميكن أن يقام به احلفل.
وكانت مجلة »فرانس فوتبول« الرياضية الفرنسية قد تخلت ألول مرة يف تاريخها 

منذ عام 1956 عن منح جائزة »الكرة الذهبية« لهذا العام؛ بسبب جائحة كورونا.
الكرة  جائزة  منح  إلى  عادت  قد  كانت  فوتبول«  »فرانس  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
الذهبية مبفردها منذ عام 2016 بعد فض املشاركة مع فيفا، حيث صار االحتاد الدولي 
لكرة القدم منذ ذلك التاريخ يختار أفضل العب يف العالم مبفرده، كما كان يفعل قبل 

الشراكة مع املجلة يف عام 2010.

سواريز،  لويس  األوروغوائي  علق 
املتداولة  األنباء  على  برشلونة،  مهاجم 
عن  الكتالوني  النادي  استغناء  بشأن 

خدماته، هذا الصيف.
وقال سواريز، يف تصريحات أبرزتها 

ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
اإلسبانية: »لم يخبرني أي 

شخص يف برشلونة بأنهم 
يريدون االستغناء عن 
كانت  إذا  خدماتي. 
النادي،  رغبة  هذه 
أن  املسؤول  على 
معي«.  يتحدث 
يف  »أفكر  وأضاف: 
لكن  االستمرار، 
النادي  اعتقد  إذا 
غير  العب  أنني 

صاحب  مع  التحدث  يف  مشكلة  لدي  ليس  مفيد، 
وتابع:  للبارسا«.  األفضل  أريد  إنني  القرار. 
يف  البقاء  أريد  نعم  علي.  يعتمد  األمر  كان  »إذا 

برشلونة، لكن لم أحتدث بعد مع كومان«.
البدء من مقاعد البدالء  وواصل: »ال أمانع 
خالل املوسم املقبل، أوافق على ذلك وأقبله دائًما 
املنافسة  ألن  مسيرتي،  خالل 
أن  املدرب  اعتبر  وإذا  جيدة، 
ليس  احتياطًيا،  التواجد  علي 
املساعدة  تقدمي  يف  مشكلة  لدي 
عليه.  أحصل  الذي  الدور  عبر 
املساهمة  بإمكاني  يزال  ال  أنه  أعتقد 
ال  ميونخ؟  بايرن  »مباراة  وأمت:  كثيًرا«. 
املسؤولية  واحد.  على شخص  اللوم  إلقاء  ميكن 
تقع على عاتق اجلميع، وأعتقد أنه ال أحد يشك 

يف التزامي مع برشلونة«.

أكد تقرير صحفي إسباني، امس السبت، أن 
برشلونة ينتظر رد مانشستر سيتي على ضم املدافع 
الصيفي  امليركاتو  خالل  غارسيا،  إريك  الشاب 

اجلاري.
يف  سيتي  مانشستر  مع  غارسيا  عقد  وينتهي 
التجديد  الالعب  ويرفض  املقبل،  العام  صيف 
»موندو  لصحيفة  ووفًقا  اإلجنليزي.  النادي  مع 
بعرض  تقدم  برشلونة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 

يبلغ 10 ماليني أورو، وينتظر رد مانشستر سيتي.
مانشستر  رفض  حالة  يف  أنه  إلى  وأشارت 
األمتار  حتى  برشلونة  سينتظر  العرض،  سيتي 

األخيرة من امليركاتو الصيفي، ثم يحاولون مرة أخرى مع النادي اإلجنليزي.
وأوضحت أن برشلونة يرفض تقدمي املزيد من األموال يف صفقة غارسيا، ألن عقد الالعب ينتهي بعد عام، ويستطيع التوقيع مجاًنا 

يف جانفي املقبل. وقالت الصحيفة، إن برشلونة قطع اخلطوة األهم يف الصفقة، باحلصول على موافقة الالعب.
وأضافت أن برشلونة قد يحاول مجدًدا ضم غارسيا يف الشتاء، لكن مبقابل أقل، وإذا رفض مانشستر سيتي مجدًدا، سينتظر 

البارسا حتى الصيف حلسم الصفقة مجاًنا.

قطع بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشستر سيتي، خطوة جديدة نحو القضاء على حلم برشلونة، بضم أحد الالعبني 
املميزين يف امليركاتو الصيفي اجلاري.

ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن غوارديوال خصص 90 مليون أورو، حلسم صفقة الوتارو مارتينيز، مهاجم 
إنتر ميالن. وأشارت إلى أن مانشستر سيتي سيكثف مفاوضاته مع اإلنتر، حلسم صفقة الوتارو، خالل الفترة املقبلة. 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن غوارديوال مستعد للتخلي عن بعض الالعبني، من أجل متويل صفقة الوتارو.
يذكر أن برشلونة أبرز األندية الراغبة يف ضم الوتارو، لكن النادي الكتالوني يرغب يف حسم الصفقة عبر مبادلة 

العبني.

أليغري مرشح لخالفة كونتي
استقر مسؤولو إنتر ميالن، على اختيار املدير الفني اجلديد للفريق، 
حال رحيل أنطونيو كونتي هذا الصيف. وكان كونتي قد أملح عقب خسارة 
نهائي الدوري األوروبي أمام إشبيلية مباشرة، بأنه قد يرحل عن إنتر ميالن 

عقب موسمه األول.
أليغري،  ماسيمليانو  فإن  إيطاليا«،  سبورت  »سكاي  لشبكة  ووفًقا 
إنتر،  لدى  املفضل  املرشح  هو  وميالن،  ليوفنتوس  السابق  الفني  املدير 

خلالفة كونتي.
وأشارت إلى أن هذا السيناريو سبق أن حدث يف يوفنتوس قبل موسم 
2015-2014 بأيام، حيث تولى أليغري املهمة الفنية بداًل من كونتي. 
قبل جوسيبي  من  الوقت  ذلك  اتخاذه يف  مت  السابق  القرار  أن  وأوضحت 

ماروتا، والذي ترك يوفنتوس ويعمل حالًيا مع إنتر ميالن.
يذكر أن عقد أليغري مع السيدة العجوز انتهى هذا الصيف، وبالتالي 

يستطيع املدرب اإليطالي، التوقيع ألي فريق جديد.

غالطة سراي التركي مهتم 
بخدمات خاميس رودريغيز

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تلقي ريال مدريد عرًضا رسمًيا، 
لضم الكولومبي خاميس رودريغيز، خالل امليركاتو الصيفي اجلاري.

ويرتبط خاميس )29 عاًما( بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية املوسم 
املقبل، لكن هناك اجتاه قوي لبيعه هذا الصيف، لتحقيق استفادة مادية 

من بيعه، خاصة وأنه خارج حسابات مدربه زين الدين زيدان.
مدريد،  لريال  املقدم  العرض  فإن  إسبانيا«،  »راديو  إذاعة  وبحسب 
إمتام  تواجه  مشكلة  هناك  لكن  التركي،  سراي  غالطة  نادي  من  وصل 

الصفقة.
مع  املرتفع  راتب خاميس  إلى  تعود  املشكلة  أن  اإلذاعة،  وأوضحت 
يقدر غالطة  ما لن  املوسم، وهو  أورو يف  7.5 مليون  والبالغ  ريال مدريد، 

سراي على دفعه.
وارتبط اسم خاميس خالل الفترة األخيرة باالنتقال إلى العديد من 

األندية األوروبية، وأبرزها إيفرتون ونابولي وأتلتيكو مدريد.

لــوكــاكــو يعــادل رقــم 
البـرازيلـي  رونــالـــدو

جنح البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميالن، يف تسجيل هدف 
نهائي  يف  أمس،  اول  اإلسباني،  إشبيلية  أمام  مباراته  يف  لفريقه  التقدم 

الدوري األوروبي.
شباك  يف  بهدفه  لوكاكو  أن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وذكرت 
جميع  يف  اإلنتر  مع  املوسم  هذا  له   34 رقم  الهدف  إلى  وصل  إشبيلية 

املسابقات.
الرقم  معادلة  من  بذلك  متكن  البلجيكي  الدبابة  أن  وأضافت 
التاريخي للظاهرة البرازيلي رونالدو، الذي أحرز 34 هدفا لإلنتر يف موسم 

)1997/1998( كأكثر الالعبني تهديًفا يف أول موسم لهم مع الفريق.
يف  التسجيل  من  النهائي  يف  بهدفه  متكن  روميلو  أن  بالذكر  جدير 
بالرقم  االنفراد  ليواصل  األوروبي،  الدوري  ببطولة  التوالي  مباراة على   11
القياسي، بعدما كان قد تغلب على آالن شيرار الذي أحرز يف 8 مباريات 

على التوالي.

بطلب من املدير الفني اجلديد أندريا بيرلو

يوفنتوس يفسخ عقدي هيغواين وخضيرة
أفاد تقرير صحفي إيطالي، بأن يوفنتوس قرر فسخ تعاقد العبيه غونزالو هيغواين 

وسامي خضيرة، ليتأكد رحيلهما عن صفوف البياكونيري، بعد الفرنسي بليز ماتويدي، 
الذي انتقل إلنتر ميامي.

غوارديــوال يخصـص 90 مليـون 
أورو لحســم صفقــة مارتينيــز  

ماتيوس: »ليفاندوفسكي األحق بجائزة األفضل في العالم«

برشلونة يصر على ضم مدافع مانشستر سيتي غارسياسواريز: »أريد البقاء في برشلونة«
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مدرب  الكوكي،  نبيل  التونسي  أعرب 
وفاق سطيف، عن رغبته يف مواصلة اإلشراف 
على مشروع النادي، مشيرا إلى أن مفاوضات 

جتديد عقده تسير يف الطريق الصحيح.
تصريحات  خالل  الكوكي،  وقال 
»فيسبوك«  على  للنادي  الرسمية  للصفحة 
جدا  مرتاح  أنا  اليوم،  وأعيدها  سابًقا  »قلتها 
يف الوفاق، ولدي رغبة كبيرة للبقاء يف مدينة 
الذي  الرياضي  املشروع  ومواصلة  سطيف، 
خططنا له يف السابق«، وأضاف »املفاوضات 
وأنا  اإليجابي،  االجتاه  يف  تسير  اإلدارة  مع 
الوقت احلاضر على االستقدامات،  مركز يف 
حيث أريد انتداب العبني مميزين، أفضل من 
جلب  فقط  وليس  لدينا،  املوجودة  العناصر 
وتابع  وفقط«،  االنتداب  أجل  من  العبني 
»أنا حريص على التواصل مع اإلدارة دائما، 
االستقدامات،  بقضية  يتعلق  فيما  خاصة 
ثالث  على  املشاركة  على  مقبلون  فنحن 
يتطلب  وهذا  املقبل،  املوسم  يف  جبهات 

وختم  املراكز«،  جميع  يف  نوعية  تدعيمات 
هداف  انتداب  قرار  مع  كنت  »لقد  الكوكي 
األلعاب  وصانع  بلحوسيني،  بلعباس، 

ميتلكان  أنهما  خاصة  بوردمي،  الرحمن  عبد 
إمكانيات كبيرة على املستوى الفني«.

أكد أن مفاوضات تجديد عقده تسير في الطريق الصحيح

الكوكي: »أنا مرتاح جدا في الوفاق 
ولــدي رغبــة كبيـرة للبقاء«

وفــاة عميــد الحكــام 
الجزائريين محمد مزاحي  

أعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم، أول أمس، وفاة محمد مزاحي، عميد احلكام 
يف اجلزائر عن عمر يناهز 93 سنة.

نعى خالله  »فيسبوك«،  على  عبر حسابه  رسميا،  بيانا  اجلزائري  االحتاد  وأصدر 
وفاة مزاحي، قائال »مبزيد من احلزن واألسى تلقى رئيس االحتاد اجلزائري، خير الدين 
نبأ وفاة  محمد مزاحي عميد احلكام يف اجلزائر  الفيدرالي،  زطشي، وأعضاء املكتب 
عن عمر يناهز 93 سنة«، وأضاف »وعلى إثر هذا املصاب اجللل، يتقدم رئيس االحتاد 
وأعضاء املكتب الفيدرالي، بتعازيهم اخلالصة ألسرة املتوفى وأحبائه ورفاق دربه، ولكل 
األسرة الكروية، راجني من املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح 
الشارة  على  حتصل  حيث  اجلزائريني،  الدوليني  احلكام  عميد  مزاحي  ويعد  جنانه«. 

الدولية، سنوات الستينات.
وكان املرحوم مزاحي قد بدأ مشواره الرياضي سنة 1947 وهو يف العشرين من عمره 

قبل تقاعده سنة 1972 بعد 25 سنة كحكم مدير.
وخالل احلقبة االستعمارية، أدار مزاحي العديد من املباريات يف شرق البلد، مثل 
الشبيبة الرياضية ملدينة فليبفيل-ريسينغ فيليبفيل )سكيكدة حاليا( واالحتاد الرياضي 
ملدينة سطيف- وفاق سطيف واحتاد عني البيضاء- احتاد خنشلة وكذا احتاد تبسة- احتاد 

عنابة. كما أدار ما بني الرابطات كأس أفريقيا الشمالية سنة 1956.
احتاد  بني   1963 سنة  اجلزائرية  للبطولة  نهائية  مباراة  أول  أدار  االستقالل،  بعد 
اجلزائر العاصمة ونادي مولودية اجلزائر إضافة إلى العديد من املباريات من أشهرها احتاد 
ومولودية   1966 سنة  القبة  رائد  بلوزداد-  وشباب   1964 سنة  اجلزائر  مولودية  عنابة- 
اجلزائر- وفاق سطيف سنة 1970 وكذا مولودية اجلزائر- نهد حسني داي سنة 1970.

تعيينه  مت  وبعد ثالث سنوات   1963 الفيدرالية سنة  الشارة  مزاحي على  وحتصل 
إلدارة نهائي كأس اجلزائر مبلعب 20 أوت بني رائد القبة وشباب رياضي بلوزداد.

أمم  لكأس  الثالثة  املرتبة  مباراة  أدار  حيث  اإلفريقية  الكرة  دخل   ،1966 سنة  يف 
أفريقيا بني السينغال وكوت ديفوار كحكم رئيسي قبل أن يعني حكم مساعد )حكم 
متاس( إلى جانب املرحوم شكاميي خالل املباراة النهائية ما بني غانا وتونس وكانت تلك 

أول كأس أفريقيا لألمم يشارك فيها حكام من اجلزائر.
السنة  و1970   1963 بني  ما  افريقية  منافسات  يف  مشاركات  عدة  له  كانت  كما 
التي أدار خاللها مباراة نيجريا-السودان يف إطار تصفيات كأس العالم مبساعدة بن قنيف 
قسنطينة  لرابطة  اجلهوية  التحكيم  للجنة  رئيسا  مزاحي  التقاعد عني  وقبل  ومحندي. 

لكرة القدم.
وكان وفدا عن الهيئة ممثال من طرف أعضاء املكتب الفيدرالي عمار بهلول ومحمد 
غوتي وحسان أزرور قد أدى يوم 24 جوان املاضي زيارة للفقيد ببيته وتكرميه على كامل 

مشواره الرياضي احلافل والطويل.
م.هشام

بات بوعالم مصمودي، مدافع نادي مولودية وهران، قاب قوسني 
أو أدنى من االنتقال إلى نادي احتاد العاصمة، خالل فترة التحويالت 

الصيفية اجلارية.
ووكيل  مبصمودي،  اتصاالته  يحيى،  عنتر  الرياضي  املدير  وربط 
الـ26  وأبدى رغبة كبيرة يف احلصول على خدمات صاحب  أعماله، 

الشروط  كافة  على  وافق  مصمودي  أن  أكدت  املصادر،  ذات  عاما. 
إدارة  من  تسريحه  وثائق  على  احلصول  سوى  يتبق  ولم  الشخصية، 

املولودية، لترسيم التحاقه باالحتاد.
ويحتاج احتاد العاصمة دفع قيمة الشرط اجلزائي يف عقد الالعب، 

للحصول على خدماته، مبا أن عقده ينتهي صيف 2021.

محمد هشام

اتحاد العاصمة   

عنتر يحي يصر على استقدام مصمودي

متكن مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة، من جتديد عقده مدافعه 
ياسني صاحلي، ليبقى يف صفوف الفريق حتى عام 2022.

عقده  بتجديد  وأقنعته  بالالعب،  الشباب  إدارة  واجتمعت 
خوض  يف  رغبته  بسبب  التجديد  يف  متردًدا  كان  أن  بعد  ملوسمني، 
أمام  الباب  ليغلق  اجلديد،  عقده  على  الالعب  ووقع  جتربة خارجية. 

الشائعات التي راجت مؤخرا حول رغبته يف الرحيل.
ويأتي قرار إدارة الشباب بتجديد عقد صاحلي )26 عاًما(، بالرغم 

من قلة مشاركته يف املوسم املنقضي، للحفاظ على االستقرار يف اخلط 
بوركاب،  زهير  الظهيرين  خدمات  عن  اإلدارة  استغناء  بعد  اخللفي، 

وإسالم هريدة.
ومن املرتقب أن تباشر إدارة الشباب مفاوضاتها مجددا مع بعض 
الركائز، إلقناعهم بتجديد عقودهم يف الساعات القليلة املقبلة، ويتعلق 
األمر بالرباعي فؤاد حداد، وعبد القادر زعالني، وحسني بن عيادة، 

وإسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي.

شباب قسنطينة

المدافـــع صالحــي يجـدد عقـده
بيتيـس إشبيليـة يرفض 
عرض نيس لضم ماندي

عرضا  االسباني  إشبيلية  بيتيس  نادي  رفض 
من نادي نيس الفرنسي للتخلي عن خدمات املدافع 
أوردته  ما  حسب  ماندي  عيسى  الدولي  اجلزائري 

صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية.
وفقا للمصدر نفسه، فإن النادي الفرنسي يطمح 
يف ضم ماندي، حيث قدم عرضا أوليا لبيتيس والذي 

رفضته إدارة النادي األندلسي.
-الذي  نيس  نادي  فإن  األولي،  الرفض  ورغم 
وهشام  عطال  يوسف  اجلزائريان  الدوليان  فيه  ينشط 
اجلزائري  ضم  سباق  يف  البقاء  يف  يرغب  بوضاوي- 

اآلخر.
ولم يتبق يف عقد ماندي )28 سنة( مع النادي 

االسباني سوى سنة واحدة مع شرط جزائي بقيمة 30 مليون أورو بينما تقدر قيمته السوقية 
بـ 12 مليون أورو.

وكانت صحيفة الديلي ميرور قد أعلنت بداية شهر أوت عن اقتراب ماندي من صفوف 
نادي ليفربول بطل اجنلترا من أجل تعويض ديجان لوفران الذي التحق بفوف سان بيترسبورغ 

الروسي.
وكشف نفس املصدر آنذاك أن النادي االجنليزي قد قدم عرضا بقيمة 10 ماليني أورو 
قبل أن يتم رفضه من قبل النادي األندلسي الذي كان يرغب يف وصول عرض بقيمة 10.8 

ماليني أورو.

أولمبياكــــــــوس 
يتفاوض مـع فيغولـي

مع  التعاقد  يف  رغبته  أبدى  أوملبياكوس  أن  إلى  اليونانية  سبور«  »نوفا  شبكة  كشفت 
الدولي اجلزائري، سفيان فيغولي العب غالطة سراي التركي. وأكدت أن أوملبياكوس يرغب 
يف االستفادة من خبرات فيغولي، لكنه يأمل تخفيض الراتب السنوي لالعب الذي يبلغ 

3.5 مليون أورو.
عقد  شراء  من  النادي  اقتراب  عن  أيضا  اليونانية  الشبكة  أشارت  نفسه،  الوقت  يف 
فترة  نهاية  بعد  البرتغالي،  براغا  سبورتينغ  من  نهائًيا  كوكا  أحمد حسن  املصري  املهاجم 
إعارته لنهاية املوسم املنقضي. وأكدت الشبكة أن املدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، أبدى 
متسكه الشديد بالتعاقد مع املهاجم املصري، خاصة أنه يعتمد عليه يف خط الهجوم بجانب 

املغربي يوسف العربي.   
م.هشام

الريان  لفريق  اجلزائري  الدولي  توج 
قطر  جنوم  لدوري  هدافا  براهيمي  ياسني 

بفضل هدفه يف مرمى الوكرة اول أمس.
الهدافني ملوسم  براهيمي احتل صدارة 
مع  مناصفة  هدفا  ب15   2019/2020
أكرم  السد  لفريق  القطري  الدولي  النجم 

عفيف.
يتوج  جزائري  رابع  براهيمي،  ويعتبر 
رابح  بعد  التاريخ  يف  القطري  للدوري  هدافا 

ماجر، عمران وكذا بغداد بوجناح.
 ،2-0 بنتيجة  الوكرة  على  الريان  وفاز 
أمس،  اول  بينهما  أقيمت  التي  املباراة  يف 
السد،  بنادي  على ملعب جاسم بن حمد 
يف إطار مباريات اجلولة الـ22 واألخيرة، من 

الدوري القطري.
اجلزائري  الثنائي  الريان  هديف  وأحرز 
غابريال  واألرجنتيني  براهيمي  ياسني 
وجاءت  و71.   59 الدقيقتني  يف  ميركادو 
سيطر  حيث  املستوى،  متوسطة  املباراة 
البداية حتى  الريان على أغلب فتراتها منذ 
النهاية، لكنه فشل يف هز شباك منافسه يف 
إلى  يترجم سيطرته  أن  قبل  األول،  الشوط 

هدفني يف الشوط الثاني.

نقطة،   51 إلى  رصيده  رفع  الريان  فوز 
بعدما  بالدوري  للفوز  له  يشفع  لم  لكنه 
الريان  ليبقى  األهلي،  على  الدحيل  فاز 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  الثاني  الترتيب  يف 
 27 عند  الوكرة  رصيد  جتمد  بينما  البطل، 

نقطة يف املركز السادس.
الدوري  لقب  الدحيل  وحسم 
الفوز على األهلي  القطري،اول أمس، بعد 
بهدف دون رد، يف املباراة التي أقيمت على 

ملعب اجلنوب املونديالي.
يف  إدميلسون  الدحيل  هدف  وسجل 
 52 إلى  الفريق رصيده  ليرفع   ،24 الدقيقة 
واحدة  نقطة  بفارق  باللقب  ويتوج  نقطة، 
بينما  الثاني.  املركز  صاحب  الريان،  عن 
يف  نقطة،   20 عند  األهلي  رصيد  جتمد 
فريق  عن  األهداف  بفارق  التاسع،  املركز 

قطر الثامن.
السابعة  للمرة  باللقب  الدحيل  وفاز 
البطولة،  مشاركات يف   10 من  تاريخه،  يف 
األكثر  الفرق  بني  الثالث  املركز  ليحتل 

تتويجا، بعد السد 14 لقبا، والريان 8.
م.هشام

براهيمي يتوج بلقب هداف الدوري القطريبراهيمي يتوج بلقب هداف الدوري القطري



12
أخبار الثقافة

السنة 01 - العدد 267 -االحد 04  محرم 1442  هـ  - 23  أوت  2020م

»أخبار  الوطن« تحاور الكاتبة الصاعدة ريمة موسى 

وحـده الصـدق  يمنـح الكلمات والحـروف المعنـى!  

حاورها / أ. خلضر. بن يوسف 

واملطالعة،  والثقافة  للفن  محبة  بيئة  يف  نشأت 
عالقة  معها  ونسجت  مذ صغرها،  الكتب  فرافقتها 
الطفولة  دروب  تنور  ومفيدة،  جميلة،  صداقة 
واملراهقة أمامها، وترشدها إلى معرفة عوالم جديدة 
سرور  بكّل  الواقعي  عاملها  إلى  فتعود  مقابل،  دومنا 
والعائلة،  بالدراسة  والتهت  كبرت،  وابتسامة، 
حتى شعرت بأن موهبتها بدأت تزهر، وتنتج أجمل 

الّنصوص والقصص…
واللغات سنة  األدب  بكلية  طالبة  موسى،  رمية 
بجامعة  ومناهج  نقد  تخّصص  ليسانس،  ثالثة 
تشبه  ال  كاتبة  العفرون،   2 البليدة  علي  لونيسي 
اإلتيان  حتاول  مشوقة،  وقصصها  نصوصها  غيرها، 
مبتعة  وتغلفها  الواقع،  أرض  من  جديدة  مبواضيع 
خصبة  مخيلة  من  تعّب  السرد،  ودهشة  احلبكة، 
قادرة على اإلبداع، ولها يف ذلك أسلوبها اخلاص، 
اخلاّصة،  عواملها  إلى  ويجذبه  القارئ  يشّد  الذي 
متفاوتة،  دقيقة  وتفاصيل  مبشاهد حّية،  تزخر  التي 
وقضايا  اإلنسان،  هموم  من  اليومّي،  من  تقتطعها 
املجتمع، بتشعباتها، وأمراضها، أفراحها، أتراحها، 
أدبية  بلغة  وقصصها  نصوصها  وتنسج  وأمنياتها، 
يدركها  ما  سرعان  خاّصة،  بصمة  فيها  لها  ماتعة، 

القارئ، بعد متابعته لعدد من نصوصها.
كيف كانت بداية املبدعة رمية، ماهي مالمح 

معالم االنطالقة األولى للكتابة ؟
بكتابة  أوال  عندي  االنطالقة  مالمح  كانت 
يوما يف  أفكر  ولم  القصيرة جدا،  والقصص  اخلواطر 
كتابة الرواية، ألنني ببساطة كنت أرى أن هذا األمر 
صعب ملبتدئة يف الكتابة، لكن مع الوقت وقراءتي 
للعديد من الروايات توّلدت لدّي فكرة االنطالق يف 
وهو  صعبا  أراه  كنت  الذي  الشي  ذات  من  الكتابة 

الرواية طبعا.
من أين تنهلني وتستمدين نتاجك الثقايف، 

وماهي اخللفيات املعرفية وراءه؟
انهل وأستمد نتاجي الثقايف من قراءة الروايات 

والقصص، إلى جانب تخصصي اجلامعي.
طقوس الكتابة تختلف من كاتب آلخر، 

فماهي الطقوس التي تسهم بانهمار حرفك 
وجتعلك متسكني القلم لتسطر خلجات الروح 

؟
يف  األساسية  الركيزة  هي  الطقوس  لي  بالنسبة 
عنها  االستغناء  ميكن  وهي جزء ال  الكاتب،  إبداع 
آلخر،  كاتب  من  تختلف  والطقوس  الكتابة،  أثناء 
أما بالنسبة لطقوس كتابتي تكون يف جو ماطر يسوده 
فيها  أبدع  التي  اإللهام  حلظة  تأتيني  هنا  الهدوء، 

بقلمي. 
لقد أثريت املكتبة األدبية اجلزائرية 

بإنتاجك األدبي املطبوع، حدثينا عن هذا 
االصدار »لم نفترق ولكننا لن نلتقي أبدا«؟

هذه  تروي  رومنسية  رواية  هي  لروايتي  بالنسبة 
الفتاة عشق  التي عاشتها  الصعبة  الفترة  الرواية عن 
األدب  بكلية  طالبة  سنة،   22 العمر  من  البالغة 
أن  بعد  عاشتها  التي  واملعاناة  واللغات،  العربي 
أبوها  وهما  حياتها  يف  شخصني  أعز  احلياة  سلبتها 
مرور  حادث  بسبب  خطبتها  يوم  بنفس  وخطيبها 
ممّا  االكتئاب  من  دوامة  املسكينة  دخلت  شنيع، 
بالرغم  جعلها تعيش حياة قاسية تصاحب وحدتها 
األقدار  لها  شاءت  ثم  حولها،  املوجودين  كثرة  من 
بشاب  وجمعتها  ثانية  مرة  احلياة  لها  ابتسمت  أن 
الدراسي،  تخصصها  بنفس  طالب  جواد  اسمه 
ليخرجها من جميع  واألفعال  األقوال  شاب مهذب 
املتاعب التي عانتها، ثم بعد مرور فترة على مجيئه 
ما  أغلى  جواد  وأصبح  حبه،  يف  املسكينة  وقعت 
متلك، لكنه صدمها بواقع ارتباطه بابنة خالته باسم 
العادات والتقاليد، فأخبرها أنه حتى وإن كان يبادلها 
نفس الشعور باحلب إال أنه ال ميكن أن يكونا سويا، 
بصداقتها  وطالب  وانتهى  مصيره  عائلته  قررت  فقد 
مع  التعامل  محاولة  ثانية  مرة  القدر  ليخذلها  فقط، 
الذي  األلم  وحتدي  قوتها  بكل  الصعب  األمر  ذلك 
كان يختلج قلبها، وافقت عشق على صداقته والتي 
كانت شرطا أساسيا يف بقائهما مقربني من بعض، 
بقيت  بل  األمل  تفقد  ولم  قلبها  يسكن  بقي  لكنه 

تنتظره على أن يكون من نصيبها يوما ما. 
هل هناك حدث معني حفزك لكتابة هذه 

الرواية، وما هي الشواغل التي اشتغلت عليها 

يف هذا النص؟
بل  روايتي،  لكتابة  معني  يوجد حدث  ال  ال، 

هي مجرد إبداع من نسج خيالي. 
روايتك » لم نفترق ولكننا لن نلتقي أبدا » يف 

الكلمة التى جاءت على غـالف الرواية، هل 
اختيار العـنوان راجــع الى طـبيعة الــموضوع 

وخصوصيته ؟
بالنسبة إلى اختيار عنوان روايتي سيجد القارئ 
فهو  طبعا،  املوضوع  طبيعة  الى  راجع  العنوان  أن 
بطلة  أن  ستجدون  قراءتها  وعند  الرواية،  يلّخص 
الرواية عشق لم تفترق عن بطلها جواد، لكنها كانت 

تعلم أنهما لن يلتقيا مستقبال. 
الزمان، املكان، احلبكة، الشخصيات، أقاليم 
متعددة، هل لك أن تسردي لنا كيف وّظفت 

كل هذا داخل نصك، وهل اعتمدت منهجية 
معينة يف بناء النص الروائي ؟

والشخصيات  واحلبكة  واملكان  للزمان  بالنسبة 
لم أعتمد منهجية معينة يف بناء نّصي الروائي، بل 

وظفتها بشكل عفوي اعتباطي. 
انطالقتك كانت من الرواية، هل ستستمر رمية 
يف الــنهج نفسه يف مسيرتها الروائية من خالل 
تناولها إشكاليات وقضايا إنسانية حساسة، أم 

سيكون هناك تنوع ؟
أستمر  لن  وسوف  الرواية  من  كانت  انطالقتي 
يف نفس النهج، بل سيكون هناك تنوع، ألن القارئ 
إذن  التكرار،  من  وميّل  التنوع  ويريد  متطلبا  أصبح 
سيكون هناك تنوع يف إبداعي مستقبال إن شاء اهلل.
يلجأ بعض األدباء إلى الكتابة حتى يتخلصوا 

من آالمهم، أو ليبوحوا بأحزانهم، ُترى ملاذا 
تكتب رمية العزيزة ؟

الكتابة  إلى  يلجؤون  الكتاب  بعض  أن  صحيح 
لكن  بأحزانهم،  وليبوحوا  آالمهم  من  ليتخلصوا 
وأنا  بزيارته،  أسّر  جميل  عالم  الكتابة  لي  بالنسبة 

أكتب ألنني أحب الكتابة. 
يف رأيك إلى أيِّ حّد ينحاز الكاتب إلى الواقع، 

وما اللحظة التي يشعر فيها أنه على وشك 
االنفجار الداخلي، والتمّرد على هذا الواقع، 

بإطالق العنان خلياله الروائي ؟

الواقع يغلب على الرواية يف كثير من األحيان، 
لكن إطالق العنان للخيال ضروري إلضفاء طابع من 
القارئ  يجعل  األحيان  بعض  يف  والغموض  اإلثارة 

يستمتع مبا يقرأ
اآلن، وبعد أن كتبت الرواية أال تفكرين 

باالنفتاح على أجناس أدبية أخرى، وطرق 
تعبير مغايرة؟

قصد  أخرى  أجناس  على  باالنفتاح  أفكر  نعم 
التنويع يف أعمالي مستقبال.

أوال بالنسبة لروايتي هذه ال متثل انعكاسا على 
التي تستوحى منها  شخصيتي أو شخصية األبطال 
مصيرها  حتدد  الشخصيات  جعلت  بل  األحداث 

بنفسها دون أن تكون لي سطوة عليها 
وثانيا إذا كنت تقصد احلرية األدبية، فأنا أقول 
بعيدا  ليبدع  يكون حّرا  أن  القارئ  نعم ويجب على 
عن القيود املفروضة، لكن ليست حرية عمياء تتمرد 

على املبادئ والقيم االجتماعية. 
ماهي طموحاتك ومشاريعك املستقبلية ؟

طموحاتي ومشاريعي مستقبال:
أود أن أصبح دكتورة يف األدب العربي مستقبال، 
وأن أكون كاتبة ناجحة لها العديد من القراء واملتابعني 

ألعمالها األدبية. 
كلمة أخيرة لقراء اجلريدة

جريدتكم  مع  احلوار  هذا  إجراء  يشرفني  أوال 
إلى  حب  برسالة  أبعث  املنبر  هذا  ومن  احملترمة، 
مستوى  يف  أكون  أن  وأرجو  املستقبلني،  قرائي  كل 

تطلعاتهم األدبية والفنية 
وشجعني  دعمني  من  كل  أنسى شكر  ال  كما 
أدبي  مولود  أول  أعتبره  الذي  العمل  هذا  إمتام  على 
لي، وأشكر أيضا كل من حاول حتطيمي، ومن أناس 
التي  احلجارة  من  جعلت  ألنني  ومثبطني،  سلبيني 

رموني بها سّلما صعدت به إلى القمة. 

قلم من مدينة الورود البليدة يتنّفس من إحساسها، فيهدينا رحيق إبداع يغرف من أنفاسها، فيكون لنا نبراسا يبزغ نوره فينا، حرفه يعنون كّراسها، قلم 
كتب فتمّيز، ليكون شفافا بال تحّيز، وليجد كل قارئ فيه مجاال وحّيزا، قلم نعته مصيب، للوجدان حبيب، للنفس خليل وقريب، لنداء الروح مجيب.
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 ANEP: 2016012136 du 16/08/2020 - Akhbar El Watane

 ANEP: 2016013158 du 23/08/2020 - Akhbar El Watane N°182

املطلوبة احملددة يف دفتر الشروط و صاحب اقل عرض مالي .

واليــــة عيــــن الدفلـــــى
مديريـــة  الصحــــــة و السكــــــــان

رقم التعريف جبائي 84014 190 0997440
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا) إعادة اإلجراء(

رقم :...................../2020

            مديرية الصحة و السكان الكائن مقرها بنهج  19  مارس عين الدفلى ,تعلن عن طلب عروض وطني مفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا  )إعادة اإلجراء( من أجل إنجاز ما تبقى من إنجاز عيادة متعددة الخدمات) تعويض البناء الجاهز(  بالمـاين :

الحصة الثالثــة:  انجاز ما تبقى من انجاز عيادة متعددة الخدمات كل هياكل الدولة بما في ذلك الطرق و الشبكات المختلفة
المقاوالت المؤهلة في ميدان البناء، و المتحصلة على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين نشاط رئيسي في البناء درجة02  فما 

فوق سارية المفعول ، و أنجزت خالل ثالث سنوات األخيرة معدل رقم أعمال بـ000,000,00 20 ,دج  و أنجزت مشروع ) كل 
هياكل الدولة ( مصنف من الدرجة  »ب«, فما فوق ، و المهتمة بهذا اإلعالن يمكنها سحب دفتر الشروط من مديرية الصحة و 

السكان بنهج  19 مارس عين الدفلى _بدون مقابل.
الوثائق المطلوبة هي الوثائق المنصوص عليها في المادة رقم  11 , صفحة  06 و07 . بدفتر الشروط ، تعليمات للمتعهدين و ال 

سيما منها:  

 أ - ملف الترشح :
1 . التصريح بالترشح مملوء، ممضي،  مؤرخ من طرف المتعهد ) حسب  النموذج المرفق(

2 .  تصريح بالنزاهة ، مملوء ممضي، مؤرخ من طرف المتعهد) حسب  النموذج المرفق (
3 . نسخة من شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين بالنسبة للمقاوالت المؤهلة في البناء

ب_ العرض التقني :
1 . التصريح باالكتتاب مملوء، و ممضي ,مؤرخ من طرف المتعهد) حسب  النموذج المرفق(

2 . دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحة عبارة» قرئ و قبل« مكتوبة بخط اليد
3 . المخطط الزمني لألشغال مؤرخ و موقع عليه من طرف المتعهد.

ج _ العرض المالي
1 . رسالة التعهد مملوءة ,ممضية ,مؤرخة من طرف المتعهد) حسب  النموذج المرفق(

2 . جدول األسعار الوحدوية
3 . التفصيل الكمي و التقديري

تكون العروض مرفقة بجميع الوثائق سارية المفعول المطلوبة في دفتر الشروط،  توضع في ثالث أظرفة مختلفة ,مغلقة و 
مختومة , ظرف يحتوي على عرض تقني ,ظرف يحتوي على عرض مالي ,ظرف يحتوي على ملف الترشح

توضع األظرفة  )التقني ,المالي و ملف الترشح( داخل ظرف خارجي مغلق و مبهم التسمية و يحمل العبارة التالية:
إلى السيد مدير الصحة و السكان

» تعــهــد ال يفتــــح«  اال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ............../2020.
إنجاز ما تبقى من إنجاز عيادة متعددة الخدمات  )تعويض البناء الجاهز(  بالمــاين:

الحصة الثالثة : إنجاز ما تبقى من إنجاز عيادة متعددة الخدمـات كل هياكل الدولة بما في ذلك الطرق و الشبكات المختلفة
         حددت مدة تحضير العروض بـــ 21 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات 

المتعامل العمومي أو إحدى الصحف الوطنية
حددت تاريخ إيداع العروض يوم ال21.سا 00  الموافق ألخر يوم من مدة تحضير العروض . و إذا صادف هذا اليوم  يوم عطلة 

أو يوم  راحة قانوني يؤجل الى اليوم الموالي , و تودع لدى مديرية الصحة و السكان بنهج 19 مارس عين الدفلى
        يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض زائد)03( أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض.

هذا اإلعالن يعد أيضا  بمثابة دعوة للمتعهدين لحضور عملية فتح األظرفة في اليوم الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة 
13 سا  بمقر مديرية الصحة و السكان  بنهج 19  مارس عين الدفلى . و إذا صادف هذا اليوم  يوم عطلة أو يوم  راحة قانوني 

يؤجل إلى اليوم الموالي , في نفس المكان  . 

 ANEP: 2016013474 du 23/08/2020 - Akhbar El Watane N°185

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
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الدكتور بوعموشة نعيم )أستاذ وباحث جامعي(

 ولكــن املــادة األساســية التي يتشــاركها 
املنشــورات  ليســت  فيــه  األصدقــاء 
مقاطــع  إمنــا  الصــور،  أو  )الكتابــات( 
 TikTok الفيديــو. وقــد أصبح تطبيــق
تيــك تــوك مؤخــرا التطبيــق األكثــر شــعبية 
ــات  ــة التطبيق ــدر قائم ــث تص ــا، حي عاملي
للتطبيقــات  آبــل  متجــر  يف  االجتماعيــة 
ــبكات  ــى الش ــا عل ــا، متفوق ــر حتمي األكث
االجتماعيــة الشــهيرة مبــا يف ذلــك فيســبوك 
شــات.  وســناب  وأنســتجرام  ويوتيــوب 
علــى  املتاحــة  املعطيــات  بعــض  وتشــير 
االنترنــت حــول هــذا التطبيــق إلــى أنــه 
يف ســنة 2018 بلــغ عــدد رواد املنصــة أكثــر 
مــن 500 مليــون مســتخدم شــهريا، وأكثــر 
ــل  ــوا بتحمي ــون شــخص قام ــن 320 ملي م
التطبيــق علــى األجهــزة التــي تعمــل بنظــام 

ــنة. ــس الس ــده يف نف ــد وح أندروي
مــن  واحــد  تــوك  تيــك  أن  وبحكــم 
علــى  الفيديــو  مشــاركة  منصــات  أهــم 
اإلنترنــت، وواحــد مــن أســرع وســائل 
ــي انتشــارا وباألخــص  التواصــل االجتماع
ــق  ــة التطبي ــركة مالك ــال، فالش ــن األطف ب
تنصــح بــأال يقــل عمــر املشــتركن عــن 13 
ــق  ــن التطبي ــع ضم ــم تض ــا ل ــنة، ولكنه س
ــد  ــا يؤك ــو  م ــك، وه ــان ذل إجــراءات لضم
ألكبــر  الوصــول  هــو  الوحيــد  همهــم  أن 
عــدد مــن املســتخدمن ليــس إال. وهــو مــا 
ــتخدامهم  ــاء اس ــال أثن ــرض األطف ــد يع ق
ــة  ــددة، كمتابع ــر متع ــق ملخاط ــذا التطبي له
ــوي  ــد حتت ــي ق ــيئة الت ــع املس ــض املقاط بع

ــر مناســبة  ــال غي ــة أو أفع ــاظ نابي ــى ألف عل
ألعمارهــم. ضــف إلــى ذلــك هنــاك بعــض 
املرضــى نفســيا وأخاقيــا املتســترين خلــف 
الشاشــة الذيــن يشــتركون بحســابات وهمية 
ــر  ــال عب ــك األطف ــون بالتحــرش بأولئ ويقوم
ــى اإلســاءة  ــات، أو حت الرســائل أو التعليق

ــي. ــر االلكترون ــم للتنم ــم وتعريضه له
كمــا جتــدر اإلشــارة هنــا أيضــا ومــع 
االجتماعــي  القبــول  اقتــران  األســف 
واملجتمعــي يف أذهــان الشــباب مــن ذوي 
ــات  ــة بالنفــس بعــدد اإلعجاب الثقــة املتدني
واملتابعــات  واملشــاركات  والتعليقــات 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 
فــإذا كانــت قليلــة أو معدومــة أثــرت يف 
أنفســهم وجعلتهــم يشــعرون بأنهــم غيــر 
كائــن  اإلنســان  وأن  خاصــة  محبوبــن، 
إلــى  دائمــا  اجتماعــي بطبعــه، يحتــاج 
الرفقــة وإلــى الشــعور باالهتمــام. إذ أصبــح 
ــي  ــو النجــاح احلقيق النجــاح االفتراضــي ه
يف اعتقادهــم، لذلــك يعمــد كثيــر مــن 
ــوك  ــك ت ــق تي ــتخدمن لتطبي ــباب املس الش
ــأي طريقــة ممكنــة  ــاه ب إلــى اجتــذاب االنتب
ليشــعروا بنشــوة النجــاح املزيفــة، ويقارنــون 
أنفســهم بغيرهــم حتــى ولــو كانــت مقارنات 
غيــر منطقيــة. وغالبــا مــن يقــع يف هــذا 
الفــخ الفتيــات اللواتــي ال ميتلكــن املوهبة وال 
ــن  ــادة عــدد املعجب ــول الازمــن، فلزي القب
وتخفيــف  اجلســد  باســتخدام  يقمــن 
املابــس أو ارتداؤهــا ضيقــة، ولكــن يف 
حقيقــة األمــر مــا يحصدنــه مــن مشــاهدات 
ــن ال  ــة الذي ــوس املريض ــن ذوي النف ــو م ه

ــاد  ــى أجس ــر إل ــوى النظ ــيء س ــم ش يهمه
إليهــن،  تســيء  وتعليقــات  الفتيــات، 

جنســيا. واســتغالهن 
ومــن هــذا املنطلــق فــإن مواقــع التواصــل 
ــكل  ــاهمت بش ــا س ــي باختافه االجتماع
كبيــر يف إماطــة اللثــام عــن جانــب مــن 
جوانــب االنحــال األخاقــي الــذي يعرفــه 
املجتمــع اجلزائــري املعاصــر، يف ظــل النفاق 
ــي والتســتر وراء ســتار األخــاق  االجتماع
والتديــن. فبمجــرد أن تكتــب »تيــك تــوك« 
رؤيــة  بإمكانــك  »يوتيــوب«  موقــع  علــى 
عــدد كبيــر جــدا مــن الفيديوهــات التــي مت 
مشــاركتها عبــر التطبيــق، لبعــض الفتيــات 
ــر  يرقصــن ويتمايلــن يف الشــارع بلبــاس مثي
ــك  ــة. ناهي ــاخرة وال أخاقي ــركات س وح
ــد ســاهم يف كســر  ــق ق عــن أن هــذا التطبي
ــوت بشــكل ال يصــدق لدرجــة  ــة البي حرم
أن الفتيــات ينشــرن رقصهــن داخــل بيوتهــن 
مبابــس غيــر محتشــمة وبغنــاء أغلبــه مــن 
أغانــي املاهــي وحتــى يف حضــرة أبائهــن أو 
أمهاتهــن أو أخواتهــم الذكــور أحيانــا، وهــو 
ــل  ــيب داخ ــدى التس ــى م ــف عل ــا كش م
األوســاط االجتماعيــة، وكــذا اإلهمــال 
داخــل األســرة التــي تراجعــت فيها الســلطة 
األبويــة والــوازع الدينــي واألخاقــي ليتــرك 
ــي.  ــور التكنولوج ــمى بالتط ــا يس ــال مل املج
احلريــة  هــذه  أن  بلــة  الطــن  يزيــد  ومــا 
االفتراضيــة بــدأت تنتقــل شــيئا فشــيئا 

ــم الواقعــي. ــى العال إل
ــم االفتراضــي  إن الغــوص يف هــذا العال
حتــى النخــاع أدى إلــى تعظيــم أهميتــه 

ــى كل  ــه عل ــتخدميه، وطغيان ــاة مس يف حي
ــم  ــم وتفكيره ــلب انتباهه ــر وس ــيء آخ ش
التواصــل  مواقــع  أن  ومبــا  وقلوبهــم. 
ــود،  ــا قي ــم ب ــي عال ــة ه ــي عام االجتماع
ونظــرا خلطــورة هــذا النــوع مــن التطبيقــات، 
اجلهــات  مــن  العديــد  تدخلــت  فقــد 
لهــا  تكــون  أن  دون  للحيلولــة  الرســمية، 
أيــة انعكاســات أو تبعــات ســلبية، حيــث 
حــذرت وزارة التربيــة الوطنيــة يف اجلزائــر من 
ــك  ــق التي ــا وبشــكل خــاص تطبي مخاطره
ــى  ــا عل ــرا محدق ــكل خط ــذي يش ــوك وال ت
ــلة وزارة  ــى مراس ــتنادا إل ــر، اس ــة القص فئ
ــد واملواصــات الســلكية والاســلكية  البري
 022 رقــم  والرقمنــة  والتكنولوجيــات 

 .2019 9 جانفــي  املؤرخــة يف 
التواصــل  مواقــع  مــع  فمشــكلتنا 
االجتماعــي والتكنولوجيــا بشــكل عــام، 
هــي أننــا نســيء اســتخدامها، وهــذا عائــد 
إلــى كــون هــذه التكنولوجيــا دخيلــة علينــا، 
فــا هــي مــن ابتكارنــا وال نحــن تربينــا 
ــا  ــب علين ــدا يج ــا. ل ــل معه ــى التعام عل
االنتبــاه ملــا يتجــه إليــه اجليــل اجلديــد 
ــوات  ــل ف ــم قب ــادهم وتوعيته ــة إرش ومحاول
األوان، إن لــم يكــن قــد فــات بالفعــل. 
املســاهمن  وكل  اآلبــاء  علــى  يجــب  إذ 
والفاعلــن االجتماعيــن تكثيــف جهودهــم 
ــر،  ــذه الظواه ــول له ــاد حل ــل إيج ــن أج م
التكنولوجيــا  مــع  التعامــل  ثقافــة  ونشــر 
وترشــيد اســتعمالها، للحــد مــن خطورتهــا 

وســلبياتها علــى الفــرد واملجتمــع.

TIK TOK التطبيـق الـذي فضـح الواقـع 
األخالقـــي للشبــاب الجزائــــري

تطبيق »تيك توك« هي شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية تم إطالقه في سبتمبر 2016. وفي الواقع ال يختلف هذا التطبيق كثيرا عن 
تطبيقات أخرى نعرفها، حيث بإمكان المستخدمين تحميل فيديوهات قصيرة، ال تتعدى مدتها 15 ثانية، وتقاسمها مع األصدقاء؛ أي أنه يعمل بطريقة 

مشابهة لطريقة عمل غيره من مواقع التواصل االجتماعي.
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املدعومة  القوة  هذه  يحملون  الذين  الزعماء  و   
مقارنة  التاريخ  يف  قليلون  السحرية  الهيبة  بهذه 
بالزعماء الذين يحملون الهيبة الزائفة و املصطنعة ، 
الغالب  بالهيبة و االحترام تنشأ يف  املدعومة  القوة  و 
بسبب عاطفة اإلعجاب و اخلوف ، فهاتان العاطفتان 
جوهرها  و  الكاريزما  أو  الهيبة  هذه  أساس  تشكالن 
األفراد  بعض  بها  يتمتع  موهبة  هي  الكاريزما  و   ،
تؤهلهم لتولي مناصب قيادية ، أو هي عبارة عن نوع 
من اجلاذبية التي ميارسها فرد على روح اجلماعة ، و 
ملكاتنا  و  النقدية  قدراتنا  تعطل  التي  اجلاذبية  هي 
التبجيل  و  الدهشة  مبشاعر  املتلقي  متأل  و  الفلسفية 

لشخصية و خطاب الزعيم .
و  اإلنسانية  بالعلوم  املشتغلون  يعرف  و 
السياسي أن  االجتماعية و خاصة علماء االجتماع 
عالم االجتماع » ماكس فيبر« هو من ميز بني ثالثة 
أنواع من السلطة ، و هي السلطة التقليدية و السلطة 
هذا  و   ، القانونية  العقالنية  السلطة  و  الكاريزمية 
التمييز املقترح كان الغرض منه تفسير ظاهرة السلطة 
، ألن كل التنظيمات االجتماعية تستخدم السلطة 
و متارس القوة ، ألن السلطة يف جوهرها هي تلك النوع 
من القيادة التي تستهدف إيجاد طاعة أو ائتمار عند 
أشخاص آخرين ، ففي كل سلطة هناك طرف يعطي 
أوامر ستنفذ حتما ، و الطرف الذي ينفذ تلك األوامر 

إمنا يفعل ذلك العتقاده مبشروعية من تصدر عنه .
و بهدف تفسير مصدر السلطة و مدى مشروعيتها 
، يحلل ماكس فيبر كل سلطة من السلطات الثالث 
و  االحترام  مصدر  يكون  التقليدية  السلطة  ففي   ،
الثقافية  األمناط  و  األعراف  هو  بالشرعية  التسليم 
يكون  فيها  اخلضوع  و   ، األمد  الطويلة  و  الثابتة 
التقليدية  للمكانة  الناس  يكنه  الذي  الوفاء  بسبب 
للحكام  املتوارثة جيال بعد جيل ، مبعنى أخر األفراد 
يخضعون للسلطة التقليدية  ألنهم يقدسون و يطيعون 
متمثلة  السلطة  املتوارثة ، سواء كانت هذه  التقاليد 
يف العائلة احلاكمة أو يف األمير أو يف رئيس القبيلة .
أما السلطة الكاريزمية ففيها يتمتع احلاكم بهيبة 
و  التقدير  و  االحترام  معاني  كل  له  جتلب  سحرية 
والقادة  لألنبياء  بالنسبة  احلال  هو  كما   ، التقديس 

يوناني  مصطلح  فالكاريزما   ، امللهمني  العسكريني 
مشتق من كلمة نعمة أو الهبة اإللهية التي جتعل املرء 
يتميز  الفرد  جتعل  خاصية  فهي   ، جلاذبيته  مفضال 
عن باقي الرجال العاديني ، و يعامل على أنه إنسان 
يعامل  إليها  استنادا  و   ، معجزة  رجل  أو  استثنائي 
على أنه قائد يجب طاعة أوامره ، و يرى ماكس فيبر 
التغيير االجتماعي ،  الكاريزما هي إحدى قوى  أن 
القداسة حيث  و  القوة  معاني  كل  حلاملها  تعطي  و 
احلب  بسبب  القائد  قرارات  لكل  األتباع  يستجيب 
الذي  اخلوف  و  الرهبة  و  له  يكنونه  الذي  الكبير 
يتملكهم جتاهه ، و لذلك فإنهم يتقبلون كل ما يصدر 
عنه حتى و إن كان مساسا بالتقاليد و ما توارثوه عن 

أجدادهم ، ألنه شخص غير عادي .
السلطة عند ماكس فيبر هو  الثالث من  النوع  و 
التي  السلطة  القانونية »  و هي  العقالنية  السلطة   «
ارتبطت بظهور الرأسمالية ، و التي تستمد مشروعيتها 
من القوانني التي تعبر عن اإلرادة اجلماعية و املعبر 
وفقا  ليس  و   ، القانونية  النصوص  جملة  يف  عنها 
لقد  و   ، العصبيات  و  األفراد  لرغبات  أو  للتقاليد 
املجتمع  بتطور و صيرورة  العقالنية  فيبر  ربط ماكس 
االجتماعية  و  السياسية  التنظيمات  و   ، الغربي 
الغربية احلديثة ، و رأى أن البيروقراطية هي الشكل 
يكون  التي  القانونية  العقالنية  للسلطة  األساسي 
و  للقواعد  إال  فيها  طاعة  ال  و  للقانون  فيها  اخلضوع 
القوانني احملددة ، و يف منط السلطة العقالنية القانونية 
طابعها  من  السلطة  جتريد  من  الغربي  العالم  متكن 
و  التقليدية  السلطة  يف  سائدا  كان  الذي  الشخصي 
العقالنية  مرحلة  إلى  املرور  و   ، الكاريزمية  السلطة 

السياسية من خالل منوذج الدولة األمة .
زال  فال  اإلسالمي  العربي  للعالم  بالنسبة  أما 
الكاريزمية  السلطة  منوذج  و  التقليدية  السلطة  منوذج 
العقالنية  نحو  التحول  عملية  أن  و   ، املهيمن  هو 
السياسية مازال بعيد املنال ، و ما يالحظ يف أغلب 
التجارب العربية هو طغيان منوذج السلطة الكاريزمية 
ليس  و  املصطنعة  و  الزائفة  الكاريزما  لكن  و   ،
الكاريزما الذاتية  احلقيقية و الطبيعية ، ففي الكثير 
جماعات  تعمل  الفاشلة  السياسية  التجارب  من 

البروباغوندا  و  اإليديولوجيون  املثقفون  و  املصالح 
جتتمع  عربي  حلاكم  صورة  تسويق  على  اإلعالمية 
االستثنائي  الرجل  و  املعجزة  الرجل  فيها خصائص 
و  األعظم  املجاهد  و  املخلص  و  املنتظر  املهدي  و 
 ، حقيقيا  ليس  ذلك  كل  لكن  و   ، املفدى  الزعيم 
انتشارا  األكثر  هي  الزائفة  و  املصطنعة  فالكاريزما 
ما  أن يصل شخص  فيكفي  السياسية ،  ثقافتنا  يف 
للسلطة حتى تنطلق أجهزة الدعاية يف إلصاق صفات 
الهيبة السحرية و التميز املنقطع النظير به ، و وصفه 
الترويج إلجنازاته و رفض كل  له و  مبا هو ليس أهال 
جهد نقدي حيادي ألفكاره و أدائه و تخوين كل من 
يعارض تلك الصورة أو يطعن يف صحتها ،  و تنتهي 
دينامية هذا التزييف الى فرض صور منطية خاطئة من 
شأنها أن تزيف الوعي و تكرس الوهم ، و لكن مبجرد 
تظهر صورته  و  إال  البطل ،  احلاكم-  يفشل هذا  أن 
احلقيقية ، و اجلماهير التي صفقت له و رفعت من 
شأنه بسبب ذلك التزييف تنقلب إلى احتقاره و لعنه 
، ألن املؤمنني يحطمون دائما بنوع من الهيجان متاثيل 

آلهتهم السابقة .
فالهيبة املصطنعة و الزائفة ال يتوقف ضررها عند 
الزائف  فالقائد   ، الشعب  إلى  يتعداه  إمنا  و  القائد 
ألنه   ، التنوير  و  الرشد  فرص  الشعب  على  يفوت 
يحرص على أن تظل هذه الشعوب تعيش يف أوهامها 
و حكاياتها الساذجة و تتعلق بوهم الرجل املخلص 
لها  يضمن  و  الرفاه  و  اخلير  نحو  سيسحبها  الذي 
شروط احلياة الكرمية، و يحميها من عدوان األغيار ، 
و لكن سرعان ما تظهر احلقائق العارية التي تكشف 
عن مفردات البؤس و احلرمان ،و تهافت أطروحات 

الوصاية الكاذبة .
الرئيس  مع  اجلزائريون   عاشه  ما  متاما  ذلك  و   
البعض  بتصريحات  نذكر  أن  يكفي  و   ، السابق 
أجل  من  بدل  الذي  اجلهد  حجم  مدى  لنعرف 
بدأت  لقد   ، به  الزائفة  الكاريزمية  الصور  إلصاق 
إن  قال  الذي  يونس  التصريحات مع عمارة بن  هذه 
رجليه  إلى  ليس  و  الرئيس  عقل  إلى  حتتاج  اجلزائر 
، و صرح عمار غول قائال: أنا مع الرئيس بوتفليقة 
عباس  ولد  جمال  مع  األمر  نفس  و   ، ميتا  أو  حيا 

لبوتفليقة  اخلامسة  للعهدة  أعلن عن مساندته  الذي 
األملانية  املستشارة  زيارة  علق عن  و  األبد  إلى  و  بل 
»إجنيال مركل« للجزائر و لقائها مع بوتفليقة قائال : 
و  رأسها  تهز  مركل«  إجنيال  كانت«  كيف  رأيتم  هل 
هي تستمع إلى الرئيس بوتفليقة ، اجلميع ينصت له 
لدينا رئيس عمالق ، و هذا السيد حبيب حمراوي 
شوقي وصل به األمر إلى القول : لو كانت لي دعوة 
مستجابة لدعوت اهلل أن أموت مع بوتفليقة ، و ليس 
للزوايا  الوطنية  املنظمة  رئيس  بعيدا عن ذلك صرح 
للعهدة  بوتفليقة  غير  رئيس  يف  التفكير  أن   : قائال 
اخلامسة كفر ، و هذا معاذ بوشارب يقول : إن اهلل 
يبعث لهذه األمة على رأس كل مئة سنة من يصلح 
لها دينها ، و قد أرسل سنة 1999 بوتفليقة ليصلح 
اجلزائري  الدبلوماسي  أما   ، اجلزائريني  و  اجلزائر  أمر 
األخضر اإلبراهيمي فقد أعلن أن عقل الرئيس سليم 
مئة باملئة لكنه ال يستطيع الكالم ، هذه التصريحات 
اخلارقة  الرئيس  قدرات  حول  فيض  من  غيض  هي 
هو  و  البلد  تسيير  من  متكنه  التي  الفائقة  مؤهالته  و 
مقعد ال يسمع و ال يتكلم و ال يتحرك و ال يفكر ، و 
أن اجلزائر ليس فيها من يستطيع أن يخلفه يف القيادة 
و تسيير الشأن العام ، و لكن بعد 22 فيفري تأكد 
اجلزائريون أن النظام الذي أسس له بوتفليقة هو نظام 
فاسد و أن الفساد الذي عرفته اجلزائر يف فترة حكمه 

لم تعرفه منذ حكم ماسينيسا .
الروايات  اليوم لم تعد تصدق تلك  إن الشعوب 
قدراتها  حول  و   ، الكاريزمية  الشخصيات  حول 
السحرية و أفكارها اخلارقة و اجنازاتها العظيمة حتى  
لو كانت صحيحة ، أما إذا كانت تلك الشخصيات 
الكاريزمية مصطنعة و زائفة و خادعة ، فإن الشعوب 
تكفر  و  منها  تسخر  إمنا  و  بتكذيبها  فقط  تكتفي  ال 
التاريخ . وعليه فان  ترميها يف مزبلة  تلعنها و  بها و 
كل جهد يستهدف تكريس ثقافة اإلميان بالشخصية 
الكاريزمية هو جهد يريد أن يبقي الشعوب حتت نير 
ثقافة  بلوغها  يرفض  و   ، األبوية  و  الوصاية  ثقافة 

الرشد و العقالنية .
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خيبة الشعوب ... و وهم الكاريزما الزائفة
ساد االنطباع قبل زمن الحداثة السياسية أن الذي يسيطر على روح الجماهير ليس التوق للحرية و إنما نشدان العبودية و الظمأ للطاعة ما يجعلها تخضع لمن ينصب عليها زعيما 
، و يقدم نفسه قائدا أو محركا للجموع ، ألن الجماهير في أغلب األحيان مثلها مثل القطيع الذي ال يستطيع أن يتحرك بدون قائد ، و لكن يحدث أن تخدع الجماهير في زعيمها 
و تصاب بخيبة كبيرة في قائدها بعد أن تكشف الوقائع عن حقيقته الزائفة و المصطنعة ، فهذا القائد أو الزعيم الذي استطاع أن يخدع الجميع ليس بمحاجاته العقالنية و قوة 
إقناعه المنطقية و إنما بقدرته الفائقة على اإلثارة و التهييج و قوة التحريض و امتهانه للكذب ، فالزعماء في أغلب األحيان ليسوا رجال فكر و إنما رجال ممارسة و قرار 

يعملون على سحر الجماهير و تحويلها إلى أداة طيعة تأتمر بأوامرهم و توجيهاتهم . و هذا ما يمكنهم من فرض سلطتهم االستبدادية من خالل فرض طاعتهم على الجميع .
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والية اجلزائر

إلقاُء القبِض على َقاتِل 
َزوجِته الحاِمل ببني مّسوس

أوبك: مجموعة 

َينبِغـــي َخفــُض اإلنتــاِج 
بَمليــوِن برميــٍل لَتدارِك الَفائِض

بلســـان: بلسان: ريــــــــــاض 
َشــواِطـئ هــــــــــــويلي

عبـوّيـِة! الشَّ
   َدُعونا ال َنغتّرْ بفتِح َشاطِئ 
نوبِر أمام امُلواطِنني  َناِدي الصَّ
الَعاِدينَي، بعَد أن ظلَّ ِحكًرا 

عادِة  على أصحاِب امَلعاِلي والسَّ
باِنية؛  وَحاملّي َشاراِت الزَّ
فالَقراُر - وإْن كاَن َتسويًة 

لَوضعّيِة غير َطبيعّيٍة - إاّل أّنُه 
َينبِغي أال َيحُجَب عّنا الُرؤيَة 

حتت ُمؤّثراٍت إعَلمّيٍة من 
َتدبيِر امُلناوِلنَي اجُلدِد. 

      واحَلقيقُة أّن هذا الكلَم 
ليَس َهدُفه االنتَقاُص من 

َجدوى وأهمّيِة الَقراِر امَلذكوِر 
أعلُه )َتسويُة الَوضعّيِة  

 ،) بيعيِّ وإعادُتها إلى َوضِعها الطَّ
وإّنا َسيكوُن َمدخًل لَتسليِط 

ريِع  وِء على الَفشِل الذَّ الضَّ
للَمرفِق الُعموميِّ يف َتسييِر 

باحِة  واطِئ امَلسُموحِة للسِّ الشَّ
احِلي،  ريِط السَّ على ُطوِل الشَّ

فِمن ِتلمَسان إلى الّطارف 
َنستخِلُص امُلعاينَة َذاتها!

واطِئ َكلمُة  - أواًل: َمجاِنّيُة الشَّ
حٍق أريَد بها َباطٌل؛ فِعصاباُت 

واطِئ ما َتزاُل َتفرُض  الشَّ
واطِئ، ابتداًء  َمنطَقها على الشَّ
من احَلظيرِة إلى َنصِب َطاوالٍت 
وِمظّلٍت دوَن حِق يف االسِتغلل 
الّشاطِئ. وهو ما َيطرُح سؤااًل 
َجوهرًيا حوَل دوِر اجَلماعاِت 

امَللّيِة وامَلصالِح األمنّيِة يف هِذه 
امَلسألِة. 

 -   ثاِنًيا: الَفوضى امُلسّجلُة 
على ُمستوى الّشواِطئ َشبيهٌة 

باالزِدَحام الذي ُنعاِنيِه يف 
رقاِت؛ فِفي ظِل غياِب  الطُّ

واطِئ  جهٍة َما ُتشِرف على الشَّ
مها، أصبَح الكلُّ َيعتِقد  وُتنظِّ
اطَئ ِملُكه )الَباْيَلك(؛  أّن الشَّ

فانِعداُم األشِرَطة التي حتّدُد 
الَكيفيَة التي ُتنّصُب بها 

امِلضلُت والَكراسي، وُتنّظُم 
ها ُمرّتبًة وُمتناِسقَة جعَل  رصَّ

واِطَئ َتبُد على َهيئِة أحياٍء  الشَّ
َقصِديرّيٍة، وَزاَد عدُم تخصيِص 

أماِكَن لوضِع الَقاذوراِت 
وُمخلفاِت امُلصطاِفنَي الوضعيَة 

سوًءا، ناهيَك عن انعداِم 
َتخصيِص َدوراِت امِلياه بأغَلِب 
ها َعوامٌل  واطِئ؛ هِذه كلُّ الشَّ

نتَج عنها ُسلوكاٌت ُتسيُء إلى 
ياحِة وإلى  امُلواطِن وإلى السِّ

الَوطن!
َص وَزارتي  -  ثاِلًثا: إنَّ متلُّ

اِخلّيِة من َتسييِر  ياحِة والدَّ السِّ
واطِئ حتَت ُمبّرر إتاحِتها  الشَّ
ه إلى َعجٍز يف  َمّجاًنا، إّنا َمردُّ
سييِر  امُلبادرِة، وُضعٍف يف التَّ

وانزياٍح إلى الّلُمباالِة؛ ذلَك ألَنّ 
امَلجانّيَة ال َتعِني َترك احَلابِل 
على الَغارِب، وِبطبيعِة احَلاِل 
ماَح بَتحويِل  هي ال َتعِني السَّ
واطِئ إلى َمكبٍّ للَقاذوراِت  الشَّ

الَبشرّيِة، وهي - أيًضا - ال 
ماَح باالعِتداِء  َتعِني السَّ

بيعِة، كما ال َتعِني  على الطَّ
ماَح للِعصاباِت بَنهِب ُجيوِب  السَّ

امُلصطاِفني وَتعكيِر َراحِتهم 
باالسِتيلِء على أماكِن ركِن 

ياراِت! السَّ
نوبِر     كاَن َشاطُئ َناِدي الصَّ

َمرُغوبا ألّنه ُيوِفّر أدَنى ُشروِط 
ياحِة واالسِتجَمام ُمقارنًة  السِّ

ي ُتعاِني    واطِئ األخَرى، التِّ بالشَّ
اإلهماَل. لكّنه، َسيصِبُح - بعَد 

واطِئ  أّياٍم - مثَلُه مثَل الشَّ
عبيِة؛ إذا َسيتخّلى عنُه  الشَّ
اجلميُع حتَت ُمبّرِر امَلجانّيِة 

لحياِت! وَتداُخل الصَّ

يترأس، اليوم األحد، رئيس اجلمهورية القائد 
األعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد 
الوزراء  ملجلس  الدوري  االجتماع  تبون،  املجيد 
عن  لالجتماع  املرئي والسمعي  التواصل  بتقنية 

بعد.
بيان  به رئاسة اجلمهورية يف  أفادت  وحسب ما 

أصدرته أمس السبت، فإن مجلس الوزراء سيعكف 
وتطوير  بعث  حول  عروض  دراسة  مواصلة  على 
االقتصادية  املقاربة  إطار  يف  تندرج  التي  األنشطة 
يتعلق  عرض  جانب  إلى  اجلديدة،  واالجتماعية 

مبشروع إجناز جامع اجلزائر األعظم.
عّمـــار قـــردود

 علقت الواليات املتحدة كل أشكال الدعم العسكري ملالي، على إثر االنقالب العسكري  
الذي أطاح برئيس الدولة، وفق ما أفاد به املبعوث األميركي إلى منطقة الساحل اإلفريقي »بيتر 

فام«.
وقال »فام«، أمس السبت: “ال مزيد من التدريب أو الدعم للقوات املسلحة املالية، أوقفنا 
كل شيء حتى يتضح لنا الوضع”، مشيرا إلى “أننا ال نعرف من هي بالضبط القوى املشاركة 

يف التمرد وال ملن والؤها”.
أسموه«اللجنة  ما  مع  “تتواصل”  األميركية  احلكومة  أن  إلى  االنتباه  املتحدث  لفت  كما 
الوطنية إلنقاذ الشعب”، املكونة من العسكريني الذين أطاحوا بالرئيس وحكومته، غير أنه أّكد 
أن “هذه االتصاالت قائمة وهي ال تعني اعترافا باملجموعة العسكرية بل أن هؤالء األشخاص 

يسيطرون على بعض األمور”.
وكان  مالي.   إلى  وفدا  بعثت  بدورها،  »اإلكواس«،  إفريقيا  لغرب  االقتصادية  املجموعة 
بأن  املنقضي،  اجلمعة  برس« ،  »فرانس  لوكالة  صرح  مالي  يف  اجلديدة  السلطة  يف  مسؤول 
املجموعة العسكرية احلاكمة ستستقبل بـ«سرور« وفد مجموعة غرب إفريقيا الذي يريد املطالبة 

بـ«إعادة النظام الدستوري«.
ق.د

وفد من اإليكواس التقى »جلنة اإلنقاذ«

عم  عم الِوالياُت المّتحدُة تعلُِّق الدَّ الِوالياُت المّتحدُة تعلُِّق الدَّ
الَعسكريَّ الموّجِه إلى َماِليالَعسكريَّ الموّجِه إلى َماِلي

املقاربة االقتصادية واالجتماعية إلى جانب دراسة عروض 

َمجلُس الوزراِء ُيناِقش مشروًعا 
يتعّلُق بإنجاِز الَجامِع األعَظِم الّيوَم

التواصل االجتماعي اسُتخدم بطريقة غير شرعية مبواقع   

الهــالُل األحَمــُر يتوّعــُد بُمتابعِة 
! ُمستغّلــِي ِشعــــاِره الّرسمـــيِّ

إلقاء  من  السبت،  أمس  اجلزائر،  والية  أمن  مصالح  متكنت 
القبض على قاتل زوجته احلامل يف بني مسوس.

ألقت، أمس، مصالح الشرطة القضائية باملقاطعة الغربية ألمن 
والية اجلزائر، على إثر أبحاث وحتريات حثيثة، القبض على املشتبه 
مسوس،  بني  وقائعها يف  بشعة جرت  قتل  الضلوع يف جرمية  به يف 
حيث أقدم من خاللها اجلاني على قتل زوجته احلامل بابنه يف شهره 

السابع داخل منزله ثم الذ بالفرار.
بعد استكمال اإلجراءات القانونية املعمول بها يف هذا الشأن، مت 
تقدمي املشتبه فيه أمام اجلهة القضائية املتخصصة التي أمرت بإيداعه 

احلبس املؤقت باملؤسسة العقابية.
أحمد بوكليوة

يزيد عن اإلمداد املستهدف  مبا  التي ضخت  للنفط داخل مجموعة »أوبك«  املنتجة  الدول  حتتاج 
يف الفترة املمتدة من ماي إلى جويلية خلفض اإلنتاج ألكثر من مليون برميل يوميا ملدة شهرين من أجل 

التدارك ، بحسب تقرير داخلي ألوبك.
وتشمل مجموعة »أوبك« األعضاء الثالثة عشر ة ملنظمة البلدان املصدرة للنفط وقوى نفطية أخرى 
بينها روسيا، والذين تعهدوا جميعا بتنفيذ تخفيضات غير مسبوقة بلغت 9,7 مليون برميل يوميا يف ماي 
للقضاء على تخمة هائلة يف املعروض، بعد أن بددت إجراءات اإلغالق املرتبطة بفيروس كورونا الطلب 
على الوقود عامليا. ومع بدء تعايف الطلب، قلصت املجموعة حجم التخفيضات إلى 7,7 مليون برميل 

يوميا يف أوت.
ولم تلتزم بعض الدول على غرار العراق ونيجيريا يف الوفاء بتلك األهداف ، وتتعرض لضغط من 
لتقليص اإلنتاج لضمان تعويضها  املنظمة،  السعودية أكبر منتج يف  بأوبك، مبا يف ذلك  أعضاء آخرين 

بنهاية سبتمبر عن اإلنتاج الزائد منذ االتفاق على التخفيضات.
و يضيف املصدر ذاته مستندا إلى تقرير »أوبك+« أن املقدار الذي حتتاج تلك الدول خلفضه يعادل 

2,31 مليون برميل يوميا ملدة شهر.
ق.إ

استنكر الهالل األحمر اجلزائري استعمال شعاره الّرسمي يف صفحات التواصل االجتماعي بطريقة غير 
شرعية مع تعمد اإلساءة له وملتطوعيه.

أنه  »فايسبوك«  الرسمية  صفحته  على  نشره  له  بيان  يف  اجلزائري  األحمر  الهالل  أمس،  أوضح، 
يسجل استعمال شعاره الرسمي احملمي قانونا يف صفحات التواصل االجتماعي بطريقة غير شرعية، مشيرا 
إلى تعمد أصحاب هذه الصفحات اإلساءة ملؤسسة الهالل األحمر ومتطوعيه الذين يقومون بجهود جبارة 
يف العمل التطوعي واخلدمة اإلنسانية، أو نشر أخبار مغلوطة، معربا عن تبرئه من هذه الصفحات، معلنا عن 

متابعة كل شخص يقوم مبثل هذه النشاطات قضائيا، بتهمة اإلساءة لسمعته وسمعة متطوعيه. 
أحمد ب.
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مقابل متاثل 287 مريضا للشفاء

 الَجزاِئـــُر ُتحصــي 401 وإصابــٍة َجديــدٍة بُكـورونــا 
سجلت 401 وإصابة جديدة بوباء فيروس كورونا )كوفيد19-( و6 حاالت وفاة خالل الـ 24 
ساعة األخيرة يف اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل فيه 287 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه أمس 

السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
وخالل اللقاء اإلعالمي اليومي املخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية جلائحة  )كوفيد19-(،  
أفاد فورار بأن إجمالي عدد احلاالت املؤكدة بلغ 41.068 حالة ،  بينها 400 وحالة جديدة سجلت  

خالل الـ 24 ساعة املاضية، وهو ما ميثل 0,9 حالة لكل 100 ألف نسمة،  .
   ، متعافيا   28.874 للشفاء  املتماثلني  عدد  بلغ  فيما  حالة،   1.418 الوفيات  عدد  بلغ  كما 

حسب املعطيات املقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.
وأضاف السيد فورار أن 17 والية سجلت من حالة واحدة الى 9 حاالت ، و 16 والية  سجلت 

أزيد من 10 حاالت خالل الـ 24 ساعة املاضية، فيما لم تسجل 15 والية أي حالة تذكر.
خالد دحماني



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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