
د. صـــالح شكيــــرو 	

اش وُمول الُقوِطي مول الشَّ
اندهش املير لسلوك هذا الرجل، 
إال أنه استحسن يف نهاية األمر 

حركته، فما كان منه إال أن طلب 
 منه احلضور إلى مقر البلدية: 

»لم أغراضك وأخلط علي غدوة 
 يف دار البلدية.« قال له 

يف لهجة اآلمر.
لدى وصولهم ملركز البلدية 
سّلمه هراوة وكّلفه بحراسة 
حظيرة شاحنات وجارفات 

البلدية مقابل شهرية زهيدة 
ومأوى يف حاوية انتصبت يف 

مدخل احلظيرة.
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08
ِسيدي بلعباس

َعائالٌت بَدائَرة»ِسيِدي 
علـــي بوسيــــدي« 

َتبيـُت فـي الَعــراء!
06

سكيكدة
َعائالٌت بَحي »بوربيع« 
ِة بوشطاطـــة  ِببلديــّ
َتحتج بَسبـِب الّسكــن!

05
األغواط

َذوو الِهَمـم ينَتِظـروَن 
 صـــــبَّ ِمنحهـــــم 
منـذ َعشـرة أشُهــر!

0404
يف روبورتاٍج بّثُه الِتلفزُيون الُعموِمي

الَفريُق شنقريَحة: ُحدودَنا خطٌّ أحمَر!
أكد رئىس أركان اجلىش الوطني الشعبي،الفريق السعىد شنقريحة، 
أن »حدود  اجلزائر، السىما الغربىة واجلنوبىة الغربىة واجلنوبىة 

واجلنوبىة الشرقىة منها خط أحمر«. و قال رئىس األركان يف 
تصريحات بثها أمس التلفزيون العمومي يف سىاق عرض روبورتاج 

أعدته وزارة الدفاع الوطني أن »احلفاظ على الىقظة يف أعلى درجاتها 
واجب مقدس حلماية اجلزائر«.

0202
قال إن احلل يف استئناف احملادثات

شّنيـــن: َحادثـُة الكركـرات خـرٌق 
التفـــاق َوقـف إطـالق الّنــار!

أكد سليمان شنني، رئيس املجلس الشعبي الوطني، أن ما يحدث يف منطقة 
الكركرات خرق التفاق وقف إطالق النار، معتبرا أن احلل يكمن يف االستئناف 

الفعلي للمحادثات بني الطرفني الصحراوي واملغربي.

02

طمأنت رئاسة اجلمهورية، يف بيان لها، اجلزائريني بشأن صحة 
الرئيس عبد املجيد تبون، بحيث أكدت أنه أنهى برتوكول العالج 

املسطر من قبل األطباء.

ئيـــُس تّبــون  الّرئاَســُة: الرَّ
أنَهــى بُروتوكـول العــالج

 بكورونا! بكورونا!
03

 ُمجرٌم من ُيخِفي إصابَته ُمجرٌم من ُيخِفي إصابَته
رِجـال الّديـن وأطّبـاٌء ُيجِمُعـون:

الوطــن«: لـــ»أخبار  ينّيــة  الدِّ ــؤوِن  الشُّ بــوزاَرة   ُمفِتــٌش 
صاص!  ال فرق بنَي من َينُقل العدَوى وبنَي من َيقتُل بالرَّ

الّدينّيـة:  الشؤون  ملديرّية  العلمـيِّ  امَلجلس  َرئيـُس 
َحــراٌم! َمنزلــه  مــن  بُكورونـا  امُلصــاب  ُخـــروج 



02
الحدث
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الشباب  “قيادة  البرنامج اجلديد  فارة األمريكية يف اجلزائر، أمس األحد، عن تشكيل  السِّ كشفت 
اجلزائري”، واملوجه لتالميذ السنة األولى والثانية ثانوي.

فارة، أن البرنامج ُمّول بالكامل، وُيتيح للشباب املُترّشح، قضاء شهر واحد يف الواليات  وذكر بيان الِسّ
إطار  يف  املُجتمعي،  والتواصل  الشبابية  القيادات  تنمية  لغرض   ،2021 صيف  يف  األمريكية  املتحدة 

نشاطات البرنامج.
وأكدت السفارة األمريكية على وجوب تراوح عمر املترشحني ما بني 15 و17 عاًما، كما اشترطت 

األول  باملركز  جزائريني  طلبة  من  فريقان  فاز 
العاملية  النهائيات  يف  التوالي  على  الثانية  وللسنة 
مجال  يف  املتخصصة  )الصني(،  هواوي  ملسابقة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتي متت عن 
طريق التحاضر عن بعد، وذلك مبشاركة طلبة من 
األحد  أمس  علم  ما  العالم، حسب  أنحاء  جميع 

لدى املنظمني.
الفريق  »حصل  فقد  املصدر،  ذات  وحسب 
بينما  الكبرى،  اجلائزة  على  »الشبكة«  من  األول 
املرتبة  على  »السحابة«  الثاني  الفريق  حصل 
األولى، مبرزا أن اجلزائر تشارك للمرة الثانية يف هذه 

املسابقة.

النهائيات  إجراء  أن  إلى  املصدر  نفس  وأشار 
العاملية ملسابقة 2020-2019 مت خالل شهر نوفمبر 
يف دونغوان، مبشاركة 110 فرق )330 طالبا( ينتمون 

الى 39 دولة«.
اإلعالم  لتكنولوجيات  هواوي  مسابقة  تعد  و 
واالتصال هي مسابقة عاملية أقامتها الشركة بهدف 
تعزيز تنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بني الطلبة.
وقعت  هواوي  شركة  أن  نفسه  املصدر  وذكر 
جزائرية  جامعات   10 من  أكثر  مع  شراكة  اتفاقية 
ومؤسسات تعليم عالي                             ق.م

البحث  فرقة  بها  قامت  نوعية  عملية  خالل 
القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  والتدخل 
من  معتبرة  كمية  حجز  من  متكنت  بقسنطينة، 
املخدرة  اخلصائص  ذات  الصيدالنية  األدوية 
وتوقيف املتورط الرئيسي البالغ من العمر 27 سنة، 
مسبوق قضائيا ، يف قضية تهريب سلعة ذات منشأ 
بحيازة  رخصة  دون  الصحة  مهنة  ومارسة  أجنبي 

وبيع مواد صيدالنية ذات خصائص مخدرة.
العملية  الجناز  الفرقة  قادت  التي   املعلومات 
أكدت أن املتهم يتخذ من مسكنه العائلي بحي 20 
أوت 1955 املعروف بـ »الكومينال« مبدينة اخلروب 

كمخبأ لألدوية، اين مت تطويق املكان والقبض عليه 
على مستوى السوق األسبوعي.

املعني إلجراءات  إقامة  و عند أخضاع مكان 
األدوية  من  معتبرة  كمية  ضبط  مت  التفتيش 
مخفية  والسعات  األنواع  مختلف  من  الصيدالنية 
لتربية  باسطبل  بالستيكيني  كيسني  بداخل 
 16663 بـ  احملجوزات  كمية  قدرت  وفد  املواشي، 
كبسولة، مع ضبط مبلغ مالي معتبر قدره 110 مليون 

سنتيم، يرجح أنه من عائدات الترويج.
أمينة. ب

السادسة مبجلس قضاء  اجلزائية  الغرفة  قررت 
األسبقني،  الوزيرين  محاكمة  تاجيل  العاصمة، 
قضية  يف  بركات،  والسعيد  عباس  ولد  جمال 
نوفمبر   29 تاريخ  إلى  »الزواولة«  أموال  اختالس 

اجلاري.
وكان قرار تأجيل احملاكمة جاء بطلب من هيئة 
إصابته  بسبب  عباس،  ولد  جمال  املتهم،  دفاع 

بفيروس كورونا باملؤسسة العقابية باحلراش.
 ويتابع الوزير جمال ولد عباس بناء يف قضية 
جمعيات  متويل  عملية  تخص  كبرى  مبالغ  حتويل 

باسم  املعروفة  يرأسها  كان  من  هو  حكومية  غير 
»السلم والتضامن« من أموال الفقراء واملساكني.

 من جهة أخرى، يتابع السعيد بركات بتهمة 
تبديد كبيرة للمال العام، كما يتابع الوزيرين محل 
املتابعة املذكورين رفقة 21 إطار ورئيس جمعية على 
خلفية إبرام صفقات وهمية وأخرى مخالفة للتشريع 
املاليير  نهب  مت من خاللها  قانونية  غير  واتفاقيات 
من أموال وزارة التضامن التي من املفروض أن توجه 

إلى العائالت الهشة.
ق.م

 قال املدير العام ملعهد باستور إّن »الهدف من 
كورونا  فيروس  عن  والكشف  الفحوصات  إجراء 
ملنع  املنزلي  احلجر  يف  ووضعهم  املصابني  ملعرفة  هو 

انتقال العدوى.
ضيفا  نزوله  لدى  أمس،  درار،  وأوضح 
الصباح(  ضيف  )برنامج  اجلزائرية  اإلذاعة  على 
أّن تشخيص وباء كورونا عن طريق سكانير يف فصل 
الشتاء ال يفيد ألنه يعطي نفس صورة الكشف عن 

فيروسات أخرى.
التدابير  احترام  ضرورة  إلى  السياق  يف  ودعا 
انتشار  من  للحد  والوقائية  الصحية  واإلجراءات 

الفيروس وكسر عدواه.
ويف الصدد حتدث عن الوضعية الصحية وقال: 
تشير  اجلزائر  تعرفها  التي  احلالية  الوبائية  »«احلالة 

إلى أن فيروس كورونا يف انتشار وارتفاع مستمر«.
موجة  حاليا  تشهد  »اجلزائر  أّن  درار   وأضاف 
ثانية من فيروس كورونا، ولهذا وجب أن أخذ كل 

اإلجراءات التي تسمح لكسر هذه السلسلة النتقال 
املدن  يف  واسع  بشكل  انتشر  الذي  الفيروس  هذا 
–حسب  منتظر  كان  الذي  الشيء  وهو  الكبرى 
درار- لكن ليس بهذه السرعة الكبيرة، الفتا النظر 
ومساعد  مناسب  مناخ  الشتاء  أّن  إلى  الصدد  يف 

النتشار الفيروس.
نوع  استعمال  عن  درار  كشف  السياق  ويف 
بفيروس  املصابني  لتشخيص  الكواشف  من  جديد 
كورونا، مشيرا أن الدفعة األولى املقدرة بـ10 آالف 

كاشف ستصل اجلزائر األسبوع املقبل.
الفيروس  عن  الكشف  قدرات  وبخصوص 
من  يوميا  يستقبل  باستور  »معهد  أّن  درار  أوضح 
تكون  األحيان  بعض  ويف  عينة   1300 إلى   1200
أقل خاصة يف نهاية األسبوع«. مشيرا إلى أّن املعهد 

سيقتني كواشف شريعة لتشخيص الفيروس.
حسان مرابط`

حسان مرابط 
قضاء  مبجلس  اجلنايات  محكمة  وأدانت 
بـ18  خليفة  املؤمن  عبد  الرئيسي  املتهم  البليدة، 
بـ8  احلفيظ  عبد  شاشوة  وأدانت  نافذا،  سجنا 
سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى إدانة شاشوة بدر 
الدين بـ 4 سنوات سجنا نافذا، وعلي عون أدين 
بـ عام حبس موقوف النفاذ، يف حني أدين فودادة 
عدة بـ 3 سنوات سجنا نافذا، وايغيل علي مزيان 

بـ 3 سنوات سجن انافذا.
بلقاسم  آيت  لـ  بالبراءة  احملكمة   وحكمت 
محرز، ومت الشروع يف محاكمة عبد املؤمن خليفة 
وباقي املتهمني الـ11، األحد املنقضي، بعد قبول 
احملكمة  أحكام  يف  النقض  لطلب  العليا  احملكمة 
من   2015 لسنة  البليدة  قضاء  ملجلس  اجلنائية 

إستجواب جميع املتهمني يف هذه القضية.
وكانت رئيسة احملكمة قد استجوبت يف اليوم 
إنشاء  تخص  تفاصيل  حول  خليفة  املتهم  األول 
بنك خليفة وكذا تسييره السيما ما تعلق بحركة 
وحتويل األموال مبجمعه املتكون من عدة شركات 
التي  إليه  املوجهة  التهم  مبختلف  مواجهته  وكذا 
لإلطاحة  “ملؤامرة  تعرضه  مدعيا  جميعها  أنكرها 

به بتواطئ من النظام السابق”.
كما مت استجواب باقي املتهمني الذين تراجع 
التي  السابقة  تصريحاتهم  جميع  عن  منهم  عدد 
السيما  خليفة  مجمع  عن  األول  املسؤول  تدين 
الوكاالت  من  أموال  بسحب  منها  تعلق  ما 
جملة  آخرون  أنكر  فيما  قانونية  سندات  دون 
يف  “تورطهم”  سابقا  أكدت  التي  التصريحات 
التهم املوجهة إليهم زاعمني أن أقواال لم يدلوا بها 

“نسبت إليهم” أثناء التحقيق.

يوجد  الذي  خليفة  املؤمن  عبد  ويواجه 
غير  اآلخرين  املتهمني  وباقي  حاليا  احلبس  رهن 
والسرقة  أشرار  جماعة  تكوين  تهم  املوقوفني, 
محررات  يف  والتزوير  األمانة  وخيانة  املوصوفة 
واإلفالس  النفوذ  واستغالل  والرشوة  مصرفية 

بالتدليس والتزوير يف محررات رسمية.
وتولى   1998 سنة  اخلليفة”  وأنشئ”بنك 
إدارته العامة يف البداية علي قاسي قبل أن يعني 

مجلس اإلدارة عبد املؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما 
له من 1999 إلى غاية 2003.

قضاء  مبجلس  اجلنائية  احملكمة  وكانت 
املؤمن  عبد  على   2015 يف  حكمت  قد  البليدة 
خليفة املتهم الرئيسي يف القضية بـ 18 سنة سجنا 
ومصادرة  دج  مليون   1 قدرها  مالية  وغرامة  نافذا 

أمالكه.

قال وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس األحد، إّن 
عدد املصابني بداء السكري يف العالم بلغ 520 مليون شخصا، ويف اجلزائر 

حوالي 2.8 مليون شخص.

لداء  العاملي  لليوم  إحياء  ندوة  على  إشرافه  لدى  الصحة،  وزير   وأشار 
السكري، أّن “نسبة املصابني بداء السكري يف اجلزائر بلغت 14.4 باملائة، 

أي ما يعادل نحو 2.8 مليون شخص مصاب”.            حسان مرابط 

ويف تصريح لوكالة األنباء اجلزائرية، أوضح 
علم  يف  والباحثة  البروفيسور  بأن  املصدر  ذات 
سنة   55 العمر  من  البالغة  زايدي  زبيدة  األوبئة 
قد توفيت باملستشفى العسكري اجلهوي اجلامعي 
الرائد عبد العالي بن بعطوش بوالية قسنطينة بعد 

تفاقم وضعها الصحي.
والية  من  تنحدر  التي  الفقيدة  وتعد 
سطيف، واحدة من األساتذة والباحثني املعروفني 
شاركت  حيث  والعاملي  الوطني  املستويني  على 
وبلغت  تخصصها  مجال  علمية يف  أبحاث  بعدة 
استشهاداتها العلمية 22 ألف استشهاد، حسب 

ما ذكره ذات املصدر.
وللفقيدة منشورات خاصة يف مجال مكافحة 
السرطان، ونشرت لها عدة مساهمات يف مجالت 

100 بحث،  علمية عاملية، وقد أجنزت قرابة ال 
بوصوف  خيرة  البروفسور  جانب  الى  وساهمت 
لوالية  اإلفقاري  القلب  مرضى  سجل  إنشاء  يف 
على  حازت  أنها  علما   ،2004 سنة  سطيف 
رويترز،  طومسون  العاملية،  األنباء  وكالة  جائزة 

مكافئة ألعمالها العلمية العديدة.
وينتظر أن يوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد 
عصر أمس  األحد انطالقا من املركز االستشفائي 
اجلامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة والية 
سطيف حيث ستقام عليها صالة اجلنازة والوقوف 
دقيقة صمت ترحما على روحها كما متت اإلشارة 

إليه.
وتويف من جهة أخرى يف نفس اليوم الدكتور 
وهو  سنة،   61 العمر  من  البالغ  بوزرافة  إبراهيم 

بنفس  التكنولوجيا  بكلية  الكيمياء  بقسم  أستاذ 
جراء  الصحي  وضعه  تفاقم  بعد  أيضا  اجلامعة، 
حسب  املستجد،  كورونا  بفيروس  إصابته 

مسؤولني باجلامعة ذاتها.
سابقا  شغل  الذي  بوزرافة  األستاذ  وكان 
منصب رئيس ذات القسم، يتلقى العالج باملركز 
سعادنة  النور  عبد  محمد  اجلامعي  االستشفائي 
أن  قبل  بكوفيد19-  إصابته  بسبب  أيام   10 منذ 

يتوفاه األجل، حسب ذات املصدر.
أمس  يوم  الثرى  الفقيد  جثمان  وري  وقد 
كما  سطيف،  مبدينة  اخلير  سيدي  مبقبرة  األحد 

متت اإلشارة إليه
ق.م

 الجـــزائــر تحصـــي  الجـــزائــر تحصـــي 2.82.8 مليـــون  مليـــون 
مصـــاب بـــداء السكــــري مصـــاب بـــداء السكــــري 

الحكــم بحبــس عبــد المؤمـن خليفة 
18 سنــة سجنــا نـافــذا

أصدر مجلس قضاء البليدة، أمس األحد، أحكامه يف قضية اخلليفة بنك، التي 
توبع فيها مسؤولون وعدد من اإلطارات.

سطيف

 جامــعة فرحــات عبـاس تفقـد باحثـة 
وأستــاذا بســبب فيــروس كـــورونا

موجه لتالميذ السنة األولى والثانية ثانوي
فــــارة األمريكيــة تطلـــق  فــــارة األمريكيــة تطلـــق السِّ السِّ

برنــامج “قيــادة الشبـاب الجزائـري”برنــامج “قيــادة الشبـاب الجزائـري”

للمرة الثانية على التوالي
الفريـــق الجــزائــري يفتــك المركـز الفريـــق الجــزائــري يفتــك المركـز 
األول في مسابـقة هـواوي للتكنولوجــيااألول في مسابـقة هـواوي للتكنولوجــيا

باإلضافة إلى 110 ماليني سنتيم عائدات االجتار باملخدرات

حجـــز نحــو حجـــز نحــو 1616 ألــف كبســـولة  ألــف كبســـولة 
من المؤثــرات العقلــية بقسنطــــينةمن المؤثــرات العقلــية بقسنطــــينة

تأجــــيل محــاكمـة ولـد عبـــاس تأجــــيل محــاكمـة ولـد عبـــاس 
وبركـــات إلـــى وبركـــات إلـــى 2929 نــوفمـــبر نــوفمـــبر

 فقدت جامعة فرحات عباس 
)سطيف 1(، يوم أمس األحد، 

البروفسور بكلية الطب، 
الباحثة يف علم األوبئة 

والطب الوقائي، زبيدة زايدي، 
والدكتور األستاذ بقسم 

الكيمياء بكلية التكنولوجيا، 
إبراهيم بوزرافة متأثرين 

بإصابتهما بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد19-(، 

حسبما علم من مسؤولي 
الصرح العلمي ذاته.

املدير العام ملعهد باستور ، فوزي درار:

الهــــــدف من إجـــــراءات الهــــــدف من إجـــــراءات 
الفحــــوصـات عــــــزل الفحــــوصـات عــــــزل 
المصــــابيــن بكـــــوروناالمصــــابيــن بكـــــورونا
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 رجال دين وأطباء يجمعون:
 مجـــرٌم مـن يخـفــي إصــــابته بكــــورونا

وجهت كل من وزارتي الصحة والتجارة واللجنة العلمية ملتابعة ورصد فيروس كورونا تعليمات صارمة إلى اإلدارات واملؤسسات وجميع 
الفضاءات تقضي مبنع األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا املستجد من مزاولة مهامهم. كما دعت اجلهات ذاتها هؤالء 

املصابني إلى االلتزام بإجراءات العزل التي من شأنها حماية األشخاص املوجودين يف محيطهم، منعا النتشار فيروس كورونا يف البالد. 
يف حني رجحت اللجنة العلمية أنه يف حال استمرار الوباء سيتم التوجه إلى استخدام الردع وفرض غرامات مالية يف حق املخالفني.

 مفتش بوزارة الشؤون الدينية لـ«أخبار الوطن«:
كل شخص مصاب بالفيروس ويخالط الناس فهو مجرم!

ــة ملتابعــة تفشــي  ــة العلمي  أكــد عضــو اللجن
ــح  ــال تصري ــي، خ ــاط بركان ــا بق ــروس كورون في
أدلــى بــه لـــ »أخبــار الوطــن«، أن اللجنــة العلميــة 
ــوص  ــة بخص ــلطات املعني ــات للس ــت اقتراح قدم
الصحــي  العــزل  يف  ســجلت  التــي  اخلروقــات 
ــن  ــم م ــي تصله ــل الت ــردود الفع ــا ل ــي، تبع املنزل
واليــات عــدة، مــن بينهــا االستشــفاء الذاتــي 
وتخــوف املواطنــن مــن املكــوث يف املستشــفيات، 

معرضــن حيــاة اآلخريــن للخطــر،، مؤكــدا أن 
وزارة الصحــة وجهــت تعليمــات صارمــة بخصــوص 
ــرض  ــاب بامل ــروج أي مص ــدم خ ــى ع ــرص عل احل
مــن املستشــفى إال بعــد التأكــد متامــا مــن شــفائه، 
وذلــك كإجــراء احتــرازي ووقائــي، مشــيرا إلــى أن 
اإلجــراء الصحــي املعتمــد بعــد خــروج املريــض هــو 
البقــاء يف املنــزل ملــدة 14 يومــا بعــد فتــرة العــاج، 

ــن. ــاط باآلخري ــروج أو االخت ــدم اخل وع

ودعــا الدكتــور أخامــوك عضــو اللجنــة العلميــة 
ــه  ــه، يف حديث ــن جهت ــا، م ــروس كورون ــة في ملتابع
لـــ »أخبــار الوطــن«، أنــه بــات مــن الضــروري ألي 
ــا أن يحــرص  شــخص متعــاف مــن فيــروس كورون
علــى مراجعــة أقــرب مركــز صحــي يف حــال ظهــور 
عليــه أعــراض تنفســية أو حــرارة بعــد خروجــه مــن 
املستشــفى، كمــا ينبغــي لــه أن يلتــزم باحلجــر 

املنزلــي ملــدة أســبوع كإجــراء احتــرازي.

األخضــري  وهــاب  أحمــد  أكــد 
ــة، خــال  ــوزارة الشــؤون الديني ــش ب املفت
حديثــه لـ«أخبــار الوطــن«، بخصــوص 
مســألة عــدم التــزام الشــخص املصــاب 
ــا بإجــراء احلجــر الصحــي  بفيــروس كورون
أنــه يحــرم علــى مــن أصيــب مبــرض معــٍد 
كـ«كوفيــد 19«، أو اشــتبه يف إصابتــه بــه 
أن يخالــط ســائر النــاس، حتــى ال يكــون 
ــم،  ــرض إليه ــدوى وامل ــل الع ســبًبا يف نق
ــا يترتــب عليــه اإلضــرار بهــم، بشــكٍل  ممّ
خــاص، واإلضــرار بالبلــد وأمنــه الصحــي 
ويعّطــل  عــام،  بشــكل  واالقتصــادي 

ــاد. ــاد والب ــح العب مصال
أحمــد  واإلمــام  املفتــش  وأوضــح 
وهــاب األخضــري أن كل شــخص يتعمــد 
»مجــرم«  هــو  الصحــي  العــزل  خــرق 
ــرعا،  ــة ش ــه الدي ــب يف حق ــل جت واألص
حيــث قــال »ال فــرق بينــه وبــن مــن 
ــض أو  ــاح األبي ــاص والس ــل بالرص يقت
ــره ســما،  يدهــس بالســيارة أو يســقي غي
ــرية،  ــس بش ــل نف ــق بقت ــر يتعل ألن األم
وهــو كان ســببا فيهــا، فاألمــر جــد خطيــر 
وال ينبغــي التســاهل يف مثــل هــذه األمور«

أمرنــا  »وقــد  املتحــدث  وأضــاف 
النبــّي صلــى اهلل عليــه وســلم باحلجــر 
الــذي  الّطاعــون  وجــود  عنــد  الصحــّي 
َســِمْعُتْم  »إَِذا  فقــال:  وبــاء معــٍد،  هــو 

ــَع  ــِه، َوإَِذا َوَق ــوا َعَليْ ــَا َتْقَدُم ــَأرٍْض َف ــِه ِب ِب
ــَراًرا  ــوا ِف ــَا َتْخُرُج ــا، َف ــْم ِبَه ــَأرٍْض َوأَنُْت ِب
ِمنْــُه« متفــق عليــه، والّنهــي الــوارد يف 
ــرمي،  ــى التح ــاء عل ــه العلم ــث حمل احلدي
أي حتــرمي الّدخــول يف البلــد الــذي وقــع 
فيــه الوبــاء الطاعــون وحتــرمي اخلــروج منــه، 
وعليــه ُيقــاس كّل وبــاٍء معــٍد مثــل فيــروس 
كورونــا فــا يِحــّل للمصــاٍب بــه أن يخالــَط 
غيــَرُه مــن النــاس، حيــث يتســبب ذلــك 
ــى اهلل  ــّي صل ــم، والنب ــرر به ــاق الض بإحل
ــرر  ــاق الض ــة إحل ــّن حرم ــلم ب ــه وس علي
ــَراَر«. ــَرَر َواَل ِض ــال: »اَل َض ــن فق باآلخري
ودعــا اإلطــار بــوزارة الشــؤون الدينيــة 
الصحــي  باحلجــر  لالتــزام  املواطنــن 
أهــل  يقّررهــا  التــي  التوجيهــات  وكل 
االختصــاص، ومــن لــم يلتــزم بذلــك 
فهــو آثــٌم شــرًعا، وهــو مــن بــاب اإلفســاد 
يف األرض لقولــه تعالــى: »َوَيْســَعْوَن يِف 
ــه  ــدة. وأن ــاًدا« مــن ســورة املائ رِْض َفَس اأْلَ
والدنيــا  اآلخــرة  يف  العقوبــة  يســتحق 
ورســوله  تعالــى  اهلل  ألمــر  ملخالفتــه 
ــن  ــع م ــذي من ــر ال ــي األم ــه لول ومخالفت
ــق  ــك يحق ــره بذل ــة وأم ــول واملخالط التج
ــوط  ــي من ــاس وتصــرف الراع مصلحــة للن
باملصلحــة كمــا يقــرر الفقهــاء وعقوبتــه 
يقدرهــا ولــّي األمــر حســب الضــرر النــاجت. 
أسماء بوصبيع

باملجلــس  الصحــة  جلنــة  رئيــس   أكــد 
احلكيــم  عبــد  بجيجــل،  الوالئــي  الشــعبي 
ــار الوطــن«،  بوالعــام، يف تصريــح خــاص لـــ »أخب
أن هنــاك أشــخاص كثــر مصابــن بالوبــاء، لكنهــم 
يتواجــدون خــارج املستشــفيات، وهــذا إمــا بطلــب 
مــن الطبيــب مبتابعــة العــاج يف املنــزل، نظــرا ألن 
حالتهــم ال تســتدعي متابعــة كبيــرة، أو لعــدم 
قيامهــم بالفحــص أصــا. مؤكــدا أن املشــكل 
األشــخاص  بعــض  احتــرام  عــدم  يف  يكمــن 
ــواق  ــون يف األس ــم يتنقل ــر، إذ جتده ــر احلج لتدابي
ــط كل  ــرض احلائ ــن ع ــة ضارب ــاءات العام والفض

واالحتياطــات. التعليمــات 
كمــا قــال أيضــا ذات املتحــدث أن هنــاك نــوع 
آخــر يجهــل أنــه مريــض، أو اختلطــت عليــه األمور 
بــن اإلنفلونــزا املوســمية التــي تظهــر أعراضهــا يف 
ــا،  ــروس كورون ــن في ــنة وب ــن الس ــت م ــذا الوق ه
لكــن رغــم ذلــك فهــو ميتنــع عــن زيــارة الطبيــب، 
ــه للفيــروس وارد، مشــددا أن  ممــا يجعــل خطــر نقل
ــون بنشــر  ــن يقوم ــم م ــؤالء األشــخاص ه ــل ه مث
الوبــاء بالوســط الشــعبي وبالتالــي فمهمــة الســيطرة 
عليــه واحتوائــه تكــون صعبــة جــدا، هــذه الصعوبة 
حســب محدثنــا دائمــا، تكمــن يف جهــل اجلهــات 
املختصــة لهويــة هــذه احلــاالت وكــذا عددهــا، 
مضيفــا أنــه حضــر اجتمــاع والئــي بخصــوص 
مناقشــة الوضعيــة الوبائيــة بجيجــل، وكان مــن 
ــي  ــد كتاب ــرض تعه ــارة ضــرورة ف ــاط املث ــن النق ب
علــى األشــخاص املصابــن الذيــن يســرحون إلــى 
املنــازل الســتكمال احلجــر، يتضمــن عــدم اخلــروج 
مــن املنــزل وعــدم االحتــكاك باألفــراد اآلخريــن، 
ــى  ــات عل ــرض عقوب ــد ف ــة التعه ــة مخالف ويف حال
ــت تخصيــص  ــرر يف ذات الوق ــا تق املخالفــن، كم
فــرق طبيــة تســهر علــى عمليــة االستشــفاء املنزلــي 
أو متابعــة حالــة هــؤالء مبنازلهــم، وهــو مــا قــد 
يجعــل التزامهــم بإجــراءات احلجــر واردة. هــذا 
ــى تشــكيك  ــام عل ــم بوالع ــد احلكي ورد الســيد عب
ــرار  ــذا الق ــيد ه ــة جتس ــات يف إمكاني ــض اجله بع
ــد أن الشــروع  ــدان بالتأكي ــى أرض املي ــه عل وتطبيق
ــراد ســيجعل  ــى مجموعــة مــن األف ــه عل يف تطبيق

ــة. ــر احترامــا لقواعــد الوقاي ــا أكث ــة رمب البقي
تعمد أم جاهل.. ال بد من وقف هذه 

التصرفات
الوطــن«  »أخبــار  ســؤال  علــى  رده     يف 
حــول إن كان نقــل هــؤالء املرضــى املتجولــن بــن 
األصحــاء للفيــروس يكــون بشــكل متعمــد، رد 
ــا  ــدر م ــك، أبق ــن ذل ــول: » ال أظ ــدث بالق املتح
ــه  ــا بحمل ــه متام ــا جهل ــاالة ورمب ــش وال مب ــو طي ه
للفيــروس، لكــن يف كل احلــاالت يجــب وقــف 
بشــتى  جيجــل  ســاكنة  لــدى  التصــرف  هــذا 
الطــرق«. كمــا قــال رئيــس جلنــة الصحــة أن هــذا 
التصــرف غيــر حضــاري وال ميــت لديننا اإلســامي 
ــا  ــن إطاق ــات ال ميك ــذا تصرف ــل هك ــة، ومبث بصل
القضــاء علــى هــذه اجلائحــة، موجهــا نــداء لهــؤالء 
املرضــى عبــر »أخبــار الوطــن« قائــا: »هنــاك 
بأســرهم وبراحتهــم وصحتهــم  أنــاس يضحــون 
ــوا ســببا  ليــا ونهــارا ملكافحــة املــرض، فــا تكون
يف فقــدان أرواح بطيــش تصرفكــم«. يف مقابــل 
ــي  ــس الشــعبي الوالئ ــس املجل ــك، ســبق لرئي ذل
بجيجــل، حســن برينــط، أن أطلــق حتذيــرات 
جديــة مــن خطــر وجــود بعــض املصابــن احلاملــن 
التصريــح  دون  مــن  بالواليــة  كورونــا  لفيــروس 
ــال  ــث ق ــدة، حي ــهر عدي ــذ أش ــذا من ــك، وه بذل
أن هــذه التصرفــات تعنــي إمكانيــة نقــل العــدوى 
لآلخريــن ورفــع عــدد حــاالت اإلصابــة، وبالتالــي 
ــوع يف مشــكلة اكتظــاظ املستشــفيات ونقــص  الوق
ــة  اإلمكانيــات، مضيفــا أن اتخــاذ الســلطات احمللي
ــوة  ــق كخط ــق املراف ــة لغل ــرارات الرامي ــض الق لبع
احترازيــة لوقــف تفشــي الوبــاء أدى إلــى ظهــور 
ــل يف اجتــاه  ســلوكات وظواهــر ســلبية أخــرى تتمث
ــى  ــات عل ــم جتمع ــى تنظي ــدن إل ســكان بعــض امل
ــى  ــة األول ــت الوجه ــي أضح ــان الت ــتوى الودي مس
لهــم، إضافــة إلــى تنظيــم دورات كرويــة يف بعــض 
البلديــات، يحــدث هــذا يف ظــل اســتمرار جتاهــل 
البعــض ملخاطــر العــدوى والتجــول يف الشــوارع 
ــو ــات واألس ــر يف احمل ــاظ كبي ــبب يف اكتظ والتس
اق.                                                     ب. زهــرة

 هــو تصريــح ســيدة أربعينيــة أخفــت إصابتهــا 
ــخاص  ــر األش ــن أن ينف ــا م ــا خوف ــروس كورون بفي
ــى نفســيتهم،  ــلبا عل ــر س ــة تؤث ــا بطريق ــن أبنائه م
ــض  ــر ببع ــل األم ــث وص ــا حي ــع فع ــا وق ــو م وه
معتبريــن  فيهــا  التشــفي  درجــة  إلــى  اجليــران 

ــا. ــل له ــز وج ــة اهلل ع ــا عقوب إصابته
ــة   ســيدة أخــرى تنحــدر مــن عاصمــة الوالي
تبســة، أصيــب زوجهــا بفيــروس كورونــا مــا اســتلزم 
ــية  ــراض التنفس ــة لألم ــة املرجعي ــاءه يف املصلح بق
ببكاريــة نظــرا لتدهــور حالتــه الصحيــة، لكنهــا لــم 
تتوقــف عــن إرســال أبنائهــا للدراســة بالرغــم مــن 
ــرارة  ــاع احل ــة كارتف ــراض اإلصاب ــور أع ــة ظه بداي

والســعال احلــاد.
 مواطــن آخــر مــن بلديــة الشــريعة حتفــظ 
لنفســه بتعرضــه لإلصابــة بالفيــروس القاتــل خوفــا 
الوبــاء يف حــال مت تســجيل  اتهامــه بنشــر  مــن 

حــاالت إصابــة أخــرى يف محيطــه.
مــن  العديــد  عــن  أمثلــة  مجــرد    هــي 
املواطنــن الذيــن يخفــون إصابتهــم بفيــروس كورونــا 
ــر  ــم تظه ــن ل ــروس الذي ــي الفي خاصــة منهــم حامل
عليهــم األعــراض دون مراعــاة حلجــم األخطــار 
التــي ميكــن أن نصــل إليــه حتــت أســباب شــخصية 
وتافهــة، فبــدل التصريــح ملرضهــم والتوعيــة بأهميــة 
ــر  ــيما احلج ــا، س ــى به ــة املوص ــراءات الوقائي اإلج
الصحــي والتباعــد االجتماعــي، وارتــداء الكمامة، 
أو القيــام بنشــاطات مفيــدة أخــرى تنســي الضغــوط 
املترتبــة عــن الوضعيــة الوبائيــة، يضطــرون للكتمــان 

ــرة. ــان كثي ــاة يف أحي ــؤدي للوف ــذي ي ال
 فحســب مــا كشــف عنــه العديــد مــن األطباء 
بواليــة تبســة الذيــن اتصلــت بهــم أخبــار الوطــن، 
فــإن أكبــر خطــر يواجــه ســكان الواليــة خــال هــذه 
اجلائحــة هــو عــدم تصريــح املرضــى بإصابتهــم 
ــراض،  ــن دون أع ــم املصاب ــة منه ــروس خاص بالفي
حيــث يتــم التعامــل مــع هــذه احلــاالت يف معظــم 
األحيــان دون اتبــاع البروتوكــوالت الازمــة للحمايــة 
مــن كورونــا خاصــة عنــد توجهــم لألماكــن العامــة 
كاحملــات التجاريــة الكبــرى أو مراكــز البريــد أو 
ــن  ــر ب ــكاك مباش ــد احت ــن يوج ــل أي ــن العم أماك
العمــال، وأضــاف ذات املصــدر أن البعــض يعتقــد 
أن اإلعــان عــن اإلصابــة بكورونــا يشــكل وصمــة 
ــرض  ــة امل ــون حقيقي ــم يخف ــا يجعله ــو م ــار وه ع
وبالتالــي يكونــوا مصــدرا للخطــر عنــد مختلــف 

ــي. ــول صح ــم دون بروتوك تنقاته
 و أضــاف ذات املصــدر، أّن من بن األســباب 
ــرة  ــخ فك ــة، ترّس ــان اإلصاب ــف وراء كتم ــي تق الت
ــن كا  ــن م ــدى املواطن ــفى ل ــن املستش ــوف م اخل
ــائعات  ــة والش ــار املتداول ــبب األخب ــن، بس اجلنس
عــن وضعيــة املريــض باملستشــفيات، وعــدم تلقيــه 
ــل  ــا جع ــن، مم ــام الازم ــة واالهتم ــة الطبي الرعاي
االعتقــاد لــدى عامــة النــاس بــأن مــن يدخــل 
ــار ال  ــا، وهــي أخب ــه حي ــن يخــرج من املستشــفى ل

ــن الصحــة. ــا م أســاس له
 فيروز رحال

العلمــي  املجلــس  رئيــس    أكــد 
ملديريــة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف لواليــة 
اجلزائــر، عبــد الكــرمي مفتــاح، خــال 
حديثــه لـ«أخبــار الوطــن« : أن خــروج 
منزلــه  مــن  كورونــا  بفيــروس  املصــاب 
واحتكاكــه باآلخريــن ممــا قــد يتســبب 
يف عــدوى قــد تصــل إلــى الوفــاة، هــو 
ــة يف  ــتحق العقوب ــرام ويس ــرعا وح ــم ش آث
ــن املفســدين يف  ــو م ــا واآلخــرة، وه الدني
ــن  ــرعا م ــرر ش ــو مق ــا ه ــك مل األرض، ذل
ــرر  ــلم« » ال ض ــه وس ــى اهلل علي ــه صل قول
ذلــك  ومــن  مالــك،  رواه   « ضــرار  وال 
أو  النــاس  مــوارد  إفســاد  الشــرع  حتــرمي 
ظلهــم وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »ال 
ــه  ــوردن ممــرض علــى مصــح« متفــق علي ي

وملــا تنــص عليــه القاعــدة الفقهيــة مــن أن 
»دفــع املفاســد أولــى مــن جلــب املصالــح 

وأن الضــرر يــزال »
ــر يف  ــاة باجلزائ ــط الدع ــف أنش يضي
ــرمي  ــد الك ــوي، عب ــي والدع ــال العلم املج
مفتــاح، أنــه يتوجــب علــى الشــخص 
خروجــه  بعــدم  بــه  واملشــتبه  املصــاب 
مــن بيتــه، ومخالطتــه للنــاس ملــا فيــه 
بالغيــر،  واألذى  الضــرر  احلــاق  مــن 
وقــد دل علــى العمــوم ذلــك الكتــاب 
ــرج  ــرع، وأن ال يخ ــد الش ــنة ومقاص والس
أهــل  يقدرهــا  القصــوى  للضــرورة  إال 
متلبســا  متحــرزا  متحفظــا  التخصــص 

الازمــة. الوقايــة  بأســباب 
أسماء بوصبيع

ــون  ــخاص مصاب ــاك أش  هن
بكورونــا يتجولــون يف الشــوارع ويف 
األســواق ويحتكــون باآلخريــن 
ويدعــون أن نســبة إصابتهــم 10 
ال  نســبة  وهــي  فقــط،  باملائــة 

ــك؟ ــا رأي ــوف، م ــو للخ تدع
ــورة  ــون خط ــؤالء ال يراع   ه
التراخــي الــذي قــد يوصلهــم إلــى 
الهــاك، خصوصــا مــع االرتفــاع 
ــة  ــاالت اإلصاب ــدد ح ــر لع الكبي
املســجلة خــال األيــام األخيــرة، 
والــذي تســببت فيــه هــذه الفئــة 
ــون الكــم  التــي ال تظهــر عليهــا األعــراض إال أنهــم يف احلقيقــة يحمل
ــاء  ــراض الوب ــون أع ــن يعان ــه م ــذي يحمل ــات ال ــن الفيروس ــه م نفس
وميثلــون نســبة كبيــرة مــن املصابــن بالعــدوى، لذلــك أنــا أجــدد وأقــول 
إن الفيــروس ليــس لــه لقــاح وليــس هنــاك حــل ســوى التقيــد بالتدابيــر 

ــة. ــراءات الوقائي واإلج
 هل هناك إجراءات صارمة اتخذت يف حق هذه الفئة 

املستهترة ؟
 نعــم هنــاك تعليمــات صارمــة قمنــا بإعدادهــا مــع مختلــف 
القطاعــات الوزاريــة وليــس لدينــا علــم عمــا إذا يتــم تطبيقهــا، وبالتالــي 
فــكل قطــاع وزاري ملــزم بالســهر علــى تطبيــق هــذا البروتوكول، املتعلــق 
مبنــع جتــول املصابــن يف الفضــاءات اخلارجيــة ودخولهــم املراكــز التجاريــة 
مثــا مــن خــال إجبارهــم علــى تخصيــص جهــاز قيــاس حــرارة عنــد 
مداخــل األبــواب، إلــى أن هــذا ال يكفــي يف ظــل فــراغ قانونــي يســن 
ــح  ــق مبن ــن، واملتعل ــرف الصحــي الراه ــدة تخــص الظ تشــريعات جدي
عطلــة مرضيــة مدفوعــة األجــر، وهــي املشــكلة التــي تســببت يف بطالــة 
عشــرات املواطنــن ليــس فقــط يف اجلزائــر، بــل يف العالــم بأســره، لهــذا 
الســبب يتخفــى املصابــون خلــف الكمامــة وال يصرحــون بإصاباتهــم.

  كم تدوم فترة العزل الصحي؟
ــزل  ــا ع ــه بكورون ــذي يشــك يف إصابت ــى الشــخص ال يجــب عل
نفســه ملــدة ثاثــة أيــام إلــى غايــة ظهــور نتائــج التحاليــل، وإذا ثبتــت 
إصابتــه وجــب عليــه حجــر نفســه ملــدة 10 أيــام، خصوصــا وأن األيــام 
الســبعة األولــى هــي الفتــرة التــي ينشــط فيهــا الفيــروس لنقــل العــدوى 
لآلخريــن لذلــك يجــب أخــد احليطــة واحلــذر. ويحبــذ أن تكــون مــدة 
العــزل 15 يــوم مــن تاريــخ آخــر احتــكاك ختــاط مباشــر أو غيــر مباشــر 

مــع احلــاالت املصابــة بفيــروس كورونــا املســتجد.
 ما هي اإلجراءات التي يجب أن يلتزم بها املصاب؟

 عــدم خــروج الشــخص املصــاب مــن املنــزل طــوال فتــرة احلجــر 
الصحــي، بدعــوى الذهــاب إلــى الســوق والقتنــاء األغــراض، وجتنــب 
جميــع الزيــارات واألنشــطة االجتماعيــة واملهنيــة، وعــدم التنقــل 
كثيــرا مــن املــكان املخصــص للعــزل، وان تكــون الغرفــة نظيفــة وجيــدة 
التهويــة، كمــا يجــب علــى األشــخاص احملتكــن بــه املوجوديــن بالبيت 

ــداء كمامــة والتخلــص منهــا يف كيــس محكــم الغلــق. ارت
  ماذا تتوقع يف األيام املقبلة؟

 هــذه اإلجــراءات وحدهــا غيــر كافيــة فابــد مــن وعــي اجلميــع، 
ــاط  ــل االنضب ــرام يف ظ ــا ي ــن م ــى أحس ــور عل ــارت األم ــن إذا س لك

ــاء. ــى هــذا الوب ــة فســنتغلب عل ــر الوقائي بالتدابي

عضو اللجنة العلمية ملتابعة ورصد تطور فيروس 
كورونا، مهياوي رياض لـ«أخبار الوطن«:

الحـاالت التـي ال تظهـر عليهـا الحـاالت التـي ال تظهـر عليهـا 
األعـراض تمثـل نسبــة كبيـرة األعـراض تمثـل نسبــة كبيـرة 

مــن المصــابين بالعـــدوىمــن المصــابين بالعـــدوى

 عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بقاط بركاني:
 اقتــرحـنا إخضــاع المصــابيــن  اقتــرحـنا إخضــاع المصــابيــن 

بكـــورونــا للعـــزل!بكـــورونــا للعـــزل!

 المفتش بوزارة الشؤون الدينية لـ«أخبار الوطن«: 
 ال فــــرق بيـــن مــن ينقــل  ال فــــرق بيـــن مــن ينقــل 
العــــدوى العــــدوى وبيـــــن مــــن وبيـــــن مــــن 

يقتـــــل بالرصــــاص!يقتـــــل بالرصــــاص!

 السلطات المتخصصة أمام تحدي السيطرة على هذه الفئة
ال تكـونـوا سببـا فـي فقـدان األرواح!ال تكـونـوا سببـا فـي فقـدان األرواح!

اإلصابة بفيروس كورونا وصمة عار عند البعض
 مرضـــى يخفـــون إصـــابتـــهم  مرضـــى يخفـــون إصـــابتـــهم 
ويوسعـــون دائـــــرة العـــــدوىويوسعـــون دائـــــرة العـــــدوى

»أخفيت إصابتي بالوباء كي أحمي أبنائي من التنمر«، »والذي تخوفت 
منه وقعت فيه بعد انتشار خبر إصابتي بالوباء«.

 رئيس المجلس العلمي لمديرية الشؤون 
الدينية واألوقاف لوالية الجزائر 

عبـــد الكــريــم مفتـــاح: عبـــد الكــريــم مفتـــاح: 
خــروج المصــاب بكــورونــا خــروج المصــاب بكــورونــا 

مــن منــزلـــه حــــراممــن منــزلـــه حــــرام

حاورته : أسماء بوصبيع

- ملف أسماء بوصبيع
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الرئاسـة: الرئيـــس تبـــــون 
أنهــى بروتوكـــول العــــالج 

ــت  ــد تبون. وقال ــد املجي ــس عب ــة الرئي ــأن صح ــا بش ــس، بيان ــوم أم ــة، ي ــدرت الرئاس   أص
الرئاســة: “تنفيــذا لتعليمــات رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون بإطــاع الــرأي العــام حــول تطــور 
حالتــه الصحيــة، يؤكــد الفريــق الطبــي املرافــق لــه أن الرئيــس قــد أنهــى بروتوكــول العــاج املوصــى 

ــا بعــد البروتوكــول.” ــة مل ــا الفحوصــات الطبي ــه”. وأضافــت: ” ويتلقــى الرئيــس حالي ب
 حسان مرابط 

شنيــن: ما يحدث في الكركرات ُيعتبر 
خرقا التفــاق وقف إطالق النــار

 
 أّكــد رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، ســليمان شــنني، أمــس األحــد، علــى أن مــا يحــدث يف 

الكركــرات ُيعتبــر “تعّدًيــا إلتفــاق وقــف إطــاق النــار”.
وأوضــح الرجــل الثالــث يف الدولــة، خــال ترأســه اجتماعــا ملكتــب املجلــس، أيــن أكــد علــى 

أن “مــا يحــدث يف الكركــرات ُيعتبــر خرقــا الفــاق وقــف إطــاق النــار”.
 وأضاف شنني، “إّن احلل هو االستئناف الفعلي للمحادثات السياسية بني الطرفني”.

 كذلــك درس وأحــال التعديــات املقترحــة علــى مشــروع القانــون املتعلــق بالوقايــة مــن جرائــم 
اختطــاف األشــخاص ومكافحتهــا.

عبد اجلالل نويس 

حــزب الفجـــر الجديــد ينــدد 
باعتـــداء الجيــش المغربـــي

      
ــي  ــش املغرب ــذه اجلي ــذي نّف ــر ال ــداء اخلطي ــد، أمــس األحــد، باالعت ــدد حــزب الفجــر اجلدي ن
علــى املدنيــني الصحراويــني العــزل يف منطقــة الكركــرات، مؤكــدا أن هــذا االعتــداء »يهــدد االســتقرار 

يف املنطقــة«.
ــي ضــد مســيرة ســلمية  ــش املغرب ــوات اجلي ــر لق ــداء األخي ــه االعت ــان ل ووصــف احلــزب يف بي
نظمهــا الشــعب الصحــراوي ب«التصــرف اخلطيــر الــذي يهــدد االســتقرار يف املنطقــة«، واعتبــره »خرقــا 

التفــاق األمم املتحــدة لتوقيــف القتــال منــذ 1991 بــني املغــرب وجبهــة البوليســاريو«.
وعبــر احلــزب عــن »قلقــه الشــديد« إزاء هــذا االعتــداء الــذي قــال أنــه »ضــرب كل مواثيــق األمم 
املتحــدة واالحتــاد األفريقــي عــرض احلائــط«، متســائا عــن »دور هاتــني الهيئتــني بالنســبة لإلســراع يف 

حــل هــذه القضيــة التــي دامــت أكثــر مــن خمســني ســنة«.
ــزاع  ــذا الن ــض ه ــى احلــوار لف ــى »الرجــوع إل ــد إل ــا حــزب الفجــر اجلدي ويف ذات الســياق، دع

ــره«. ــر مصي ــرار يف تقري ــب الق ــو صاح ــذي ه ــراوي ال ــعب الصح ــتفتاء للش ــم اس بتنظي
ق.و

ــد  ــي »جيرال ــة الفرنس ــر الداخلي ــرح وزي ص
علــى  موافقتهــا  أكــدت  اجلزائــر  أن  دارمانــان« 
ترحيــل املتطرفــني املقيمــني بطريقــة غيــر قانونيــة، 
ــن  ــا م ــم فع ــم وأنه ــن هويته ــد م ــرط التأك بش

ــري. ــل جزائ أص
ــل  ــارة عم ــام بزي ــذي ق ــان« ال ــال »دارمان وق
ــع  ــر، يف حــوار م ــع شــهر نوفمب ــر مطل ــى اجلزائ إل
صحيفــة “لوباريزيــان” الفرنســية “أشــكرهم 
علــى تعاونهــم.. اجلزائــر بلــد عظيــم وعزيــز علــى 

ــي”. قلب
ــني  ــوح أن املواطن ــي بوض ــاف “أخبرون وأض
الذيــن يقعــون حتــت مســؤوليتهم ســيتم إعادتهــم 

ــني”. ــوا جزائري بشــرط أن يكون
ــت  ــة، كان ــي املختلف ــد رحات ــع “بع وتاب
الطــرد،  عمليــات  مــن  عــدد  بالفعــل  هنــاك 
أشــكرهم علــى تعاونهــم، اجلزائــر بلــد عظيــم 

عزيــز علــى قلبــي”.
ــافر  ــه س ــي أن ــة الفرنس ــر الداخلي ــاد وزي وأف
ــني  ــع شــركائهم األوروبي ــا للتواصــل م ــى أوروب إل
إلــى موقــف مشــترك بشــأن الســيطرة علــى احلــدود 

ــة. اخلارجي
اإلرهــاب،  مبكافحــة  األمــر  تعلــق  كمــا 
االســتخباراتية،  األمــور  يف  التعــاون  وحتســني 
ومتكــني األجانــب املاكثــني بطريقــة غيــر شــرعية 

مــن العــودة إلــى بلدانهــم.

 471 إعــادة  متــت   ،2017 “منــذ  وقــال 
إلــى  وصولــه  عنــد  حيــث  متطرًفــا،  أجنبًيــا 
الداخليــة الفرنســية، كان هنــاك 231 أجنبًيــا غيــر 

شــرعي”.
ــا 48  ــني، طردن ــك احل ــذ ذل ــاف “من وأض
منهــم، بينهــم 30 خــال األســابيع الثاثــة 

املاضيــة، يف ســياق صحــي اســتثنائي”.

مراكــز  يف  منهــم   50 وضــع  مت  كمــا 
االعتقــال اإلداري و40 رهــن اإلقامــة اجلبريــة 
يف انتظــار الترحيــل. أمــا بالنســبة للذيــن لــم 
ــم  ــرة منه ــوا عش ــف أن نح ــم، كش ــم ترحيله يت
ثبتــت إصابتهــم بفيــروس كورونــا، وآخــرون يتــم 

هويتهــم. يف  التحقيــق 
ق.م

»إال الجزائر«.. روبرتاج يستعرض قدرات الجيش الجزائري

الفريق شنقريحة: حدودنا خط أحمر!
بث التلفزيون العمومي أول أمس روبورتاجا أعدته مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، أظهر استخدام 

الجيش لصواريخ “اسكندر أي” الباليستية، في المناورات العسكرية.

ق.م
وظهــر يف الروبورتــاج الــذي جــاء بعنــوان 
ــش  ــتخدام اجلي ــرة، اس ــر”، ألول م “إال اجلزائ
ــية  ــتية الروس ــكندر أي” الباليس ــخ “اس لصواري
مــن  ألســلحة  إضافــة  املنــاورات،  يف  الصنــع 
احلجــم الثقيــل، بحســب مــا ذكــر موقــع “مينــا 
ــكرية. ــؤون العس ــص يف الش ــس” املتخص ديفان
ــكندر”  ــخ “اس ــة صواري ــر منظوم ــم تظه ول
يف ترســانة األســلحة التــي اســتخدمها اجليــش يف 
ــادت  ــر أف ــن التقاري ــد م ــه، رغــم أن العدي مناورات

اســتام اجلزائــر لعــدد منهــا منــذ ســنة 2017.
وتدعــم الربورتــاج بتصريــح رئيــس اركان 
ســعيد  الفريــق  الشــعبي  الوطنــي  اجليــش 

قــال: والــذي  شــنقريحة 

ــه،  ــى كل واحــد وهــو يف منصب “نعــول عل
الدفــاع عــن الوطــن ضــد اإلرهــاب واملهربــني 

ــريفة “. ــة ش ــيكي مهم ــدو كاس ــى ع وحت
الوطنــي  اجليــش  أركان  رئيــس  أكــد 
الشــعبي،الفريق الســعيد شــنقريحة، أن »احلــدود 
ــة  ــربیة واجلنوبي ــيما الغ ــر ال س ــة للجزائ الوطني
خــط  الشــرقية  واجلنوبيــة  واجلنوبيــة  الغربيــة 
أحمــر«. وقــال رئيــس األركان يف تصريحــات 
بثهــا أمــس التلفزيــون العمومــي يف ســياق عــرض 
روبورتــاج أعدتــه وزارة الدفــاع الوطنــي أن »احلفــاظ 
علــى اليقظــة يف أعلــى درجاتهــا واجــب مقــدس 

ــر«. ــة اجلزائ حلماي
وأكــد رئيــس أركان اجليــش علــى » مواصلــة 
جهــود مكافحــة اإلرهــاب وتشــديد اخلنــاق علــى 

املنظمــة ».  التهريــب واجلرميــة  كافــة أشــكال 
ــة  ــرورة مواكب ــى ض ــنقريحة عل ــق ش ــدد الفري وش
املتغيــرات اجليوسياســية »مــن خــال احلفــاظ 
والتكيــف  درجاتهــا  أعلــى  يف  اليقظــة  علــى 
ــى  ــرة عل ــة املنتش ــكيات العملياتي ــتمر للتش املس
واجلنوبيــة  الغربيــة  الســيما  احلــدود،  طــول 

الغربيــة واجلنوبيــة واجلنوبيــة الشــرقية«.
ــاج  ــد ربورت ــة، أك ــة الصحراوي ــن القضي وع
وزارة الدفــاع الوطنــي أنهــا قضيــة عادلــة نصرتهــا 
ودعمتهــا اجلزائــر وســتدعمها حاضــرا ومســتقبا.
ــاون  ــن تنه ــدا ول ــن ندخــر جه وأضــاف “ل
حلظــة يف الدفــاع بــكل قــوة عــن مبادئنــا، رســالتنا 
األبديــة التــي أســس لهــا بيــان نوفمبــر أن نحارب 

الظلــم واالســتعمار “.

وزير الداخلية الفرنسي:
الجزائــر وضعـــت شروطــا تضبـــط 

ترحيـــل المتطرفيـــن إليهــــا

يرتقــب توســيع شــبكة القــرض الشــعبي 
عبــر  وكالــة   160 إلــى   153 مــن  اجلزائــري 
ــبما  ــة، حس ــنة اجلاري ــة الس ــع نهاي ــن م الوط
صــرح بــه أمــس األحــد بتيــارت الرئيــس 
ــة محمــد  ــذات املؤسســة البنكي ــر العــام ل املدي

دحمانــي.
وأوضــح دحمانــي أثنــاء مراســم تدشــني 
الوكالــة رقــم 428 بتيــارت والتــي تعــد الثانيــة 
ــعبي  ــرض الش ــدد وكاالت الق ــة، أن ع بالوالي
ــن  ــي م ــراب الوطن ــر الت ــري ســيرتفع عب اجلزائ
153 وكالــة إلــى 160 وكالــة مــع نهايــة الســنة 
اجلاريــة جتســيدا ملخطــط التوســيع وعصرنــة 
السياســة  يف  واندماجــه  البنــك  شــبكة 

االقتصاديــة للبــاد.
ــبكة  ــعة ش ــه أن "توس ــؤول ذات ــرز املس وأب
ــي مــن قناعــة  ــري تأت القــرض الشــعبي اجلزائ
يف  الفعالــة  املســاهمة  بضــرورة  البنــك  إدارة 

املجــال االســتثماري والتنميــة احملليــة".
"القــرض  أن  إلــى  دحمانــي  وأشــار 
توفيــر  علــى  يحــرص  اجلزائــري  الشــعبي 
املنتوجــات التــي تتماشــى ومتطلبــات الســوق، 
منهــا الصيرفــة اإلســامية التــي توفرهــا 4 
تيــارت  وكالــة  منهــا  الوطــن  عبــر  وكاالت 

ــى  ــر عل ــارت تتوف ــة تي ــدة، كمــا أن والي اجلدي
إمكانيــات اقتصاديــة واســتثمارية هائلــة ممــا 
ــيع  ــط التوس ــن مخط ــا ضم ــى إدراجه ــا إل دع

والعصرنــة".
وتتوفــر الوكالــة رقــم 428 لتيــارت لــذات 
املؤسســة البنكيــة علــى منتوجــات جديــدة 
ــن  ــس" أو "ع ــدون مل ــة ب ــة " البطاق ــا خدم منه
املبتكريــن  متويــل  قريبــا يف  وستشــرع  بعــد" 
وتوفيــر منتوجــي "ســاهل ماهــل" و"نشــاطي" 
اخلاصــني باملؤسســات الصغيــرة واملتوســطة، 
ــى أن"  ــار إل ــذي أش ــي ال ــيد دحمان ــق الس وف
190 ألــف مؤسســة مــن هــذا النــوع ميولهــا 

القــرض الشــعبي اجلزائــري عبــر الوطــن".
ــرض  ــام للق ــر الع ــس املدي ــد زار الرئي وق
ــة  ــي، رفق ــري، محمــد دحمان الشــعبي اجلزائ
والــي تيــارت محمــد أمــني درامشــي مختلــف 
ــت  ــي كلف ــدة الت ــة اجلدي ــذه الوكال ــق ه مراف
ــة  ــزات عصري ــر علــى جتهي ــون دج وتتوف 35 ملي
والظــروف املناســبة الســتقبال الزبائــن حســب 
عــرض قدمتــه باملناســبة مديــرة تطويــر املشــاريع 

ــك، ســهام تيبارســي. ــذات البن ب
ق.م

بنهاية السنة الجارية
توسيـع شبكـة القرض الشعبي 
الجزائـري إلـى 160 وكالة

يف  صفحتهــا  ســليم، على  أميــرة  اجلاليــة،  عــن  النائــب  أعلنــت 
ــام  ــاة الطبيــب اجلــراح اجلزائــري، مــروان بورقعــة بعــد أي الفايســبوك عــن وف
مــن إصابتــه بطلــق نــاري علــى مســتوى الــرأس األســبوع املاضــي يف موقــف 
الســيارات التابــع ملستشــفى امللــك عبــد العزيــز يف منطقــة اجلــوف بالســعودية.
ويشــار إلــى أن الطبيــب بورقعــة الــذي ينحــدر مــن واليــة ســكيكدة مت 
إجائــه إلــى الريــاض نظــرا حلالتــه اخلطــرة، أيــن مت وضعــه بالعنايــة املركــزة.
ويشــتغل الضحية املتخصــص يف اجلراحــة العامــة مبستشــفى امللــك 
عبــد العزيــز التخصصــي باجلــوف، حيــث حــاز علــى جائــزة الطبيــب األكثــر 

رحمــة لســنة 2020.
ق.م

وفاة الطبيب الجزائري الذي تعرض لطلق ناري في السعودية



قررت بلدية عزازقة شرق تيزي وزو أمس 
كورونا  وباء  تفشي  بسبب  السبت  سوق  غلق 
مصادر  من  الوطن  أخبار  علمته  ما  حسب 
أسندت  التسير  عملية  أن  مضيفة  مسؤولة 
الوضعية  بخطر  إشعارها  مت  خاصة  ملؤسسة 
الصحية احلالية السيما وأن هذا السوق يقصده 

لتوفره  وزو  تيزي  مناطق  مختلف  من  مواطنون 
على عدة فضاءات وحتى من خارجها خصوصا 
مبعية  الدائرة  رئيس  تنقل  وقد  ببجاية  أقبو  من 
لغاية  غلقه  أجل  من  املكان  إلى  عزازقة  مير 

حتسن الوضعية الصحية تفاديا لنقل العدوى.
جمال ع

املقرن  دائرة  بأمن  الشرطة  عناصر  متكن 
املاضية من  القليلة  األيام  الوادي خالل  بوالية 
استرجاع مركبة كانت قد مت التبليغ عن سرقتها 

يف وقت سابق.
وقائع القضية تعود إلى استغالل معلومات 
مشبوهة  سياحية  مركبة  بتواجد  تفيد  مؤكدة 

املزارع بأحواز  أنها محل سرقة بإحدى  يحتمل 
الترصد  الشرطة عملية  عناصر  ليباشر  املدينة، 

واملراقبة والتي أثمرت إسترجاع املركبة.
املركبة  املفتوح تبني وأن  التحقيق  يف إطار 
املدينة  أحياء  احد  من  سرقة  محل  احملجوزة 
بتاريخ سابق.                      رشيد شويخ 

رشيد شويخ 
عبد  ثانوية  يف  التربوي  الطاقم  امتنع 
الوادِي-عن  ثانويات  -أعرق  شريف  العزيز 
االلتحاق باألقسام للشروع يف التدريس طيلة 
الفترة الصباحية، كما نظموا وقفة يف ساحة 
تصرفات  على  احتجاجا  الثانوية،وذلك 
من خالل  املذكورة،  التربوية  املؤسسة  مدير 
البيداغوجية  القضايا  يف  استشارتهم  عدم 

بشكل خاص.وما وصفوه  هم  تهمهم  التي 
أي  دون  الرواتب  من  اخلصم  يف  بالتعسف 

سند قانوني حسب األساتذة. 
واتهم األساتذ املسؤول األول يف الثانوية 
احملتجون  وهدد  احلوار،  قنوات  كل  بغلق 
بتصعيد احلركة االحتجاجية إذا لم تتدخل 
مديرية التربية يف الوادي بالشكل املطلوب.

وزو  بتيزي  الفالحة  مديرية  مصالح  تتوقع 
قنطار من منتوج  آلف   600 املوسم جمع   هذا 
البرتقال ,بزيادة تقدر بألف قنطار مقارنة بالعام 
املنصرم, حسب ما كشفت عنه الخبار الوطن 

مصادر مسؤولة من املديرية. 
البرتقال  حقول  أن  املصادر  ذات  وأكدت 
تتربع خصوصا عبر مناطق تادمايت وكذا ذراع 
بن خدة، يحدث هذا يف الوقت الذي مت إزاحة 
العشرات من الهكتارات من أجل املنفعة العامة 

السيما تلك الواقعة على الطريق الوطني رقم12 
كبيرة  مشتلة  القريب  األمس  يف  كانت  التي 

ألشجار البرتقال.
و تبني حسب ذات املصادر أن العديد من 
الدخالء راحوا هذا املوسم يسوقون البرتقال يف 
تبني  أنها  درجة  إلى  أوانها  قبل  احمللية  السوق 
يعرضونها  وهم  الكلي  نضجها  عدم  للزابون 

باسعال تتجاوز150دج للكلغ الواحد.
جمال ع

عمر ب 
و يتساءل سكان هذه الفرقة :أليس من حق أبنائنا التمدرس يف قريتهم 
يعد  الذي  محدثونا  يضيف  الكبير  عددهم  فرغم  املداشر،  باقي  غرار  على 
التمدرس متحملني الصعوبات واملآسي  يتنقلون من أجل  أنهم  بالعشرات إال 
مدرسة  تشييد  على  يلحون  جعلهم  الذي  السبب  الشتاء،  فصل  يف  خاصة 
مدرسة  لبناء  العقار  بتوفير  الوطن«  أخبار  لـ«  حديثهم  يف  متعهدين  بفرقتهم 

آملني من والي الوالية حتقيق مطلبهم املشروع.
زيان إال  لبلدية سيدي  إقليميا  تابعة  أن فرقة حمام جنني  بالذكر  جدير 
ببلدية  مرورهم  من  البد  مصلحة  بلديتهم ألي  مقر  يزورون  لكي  قاطنيها  أن 

مباشرة  يربطهم  طريق  وانعدام  الصعبة  التضاريس  بسبب  وذلك  السواقي 
بعاصمة بلديتهم، األمر الذي يستغرب له السكان. 

اللمير : األرضية موجودة وننتظر قرار الوالي فقط!
 اتصلنا برئيس املجلس الشعبي البلدي ببلدية سيدي زيان أكد أن الفرقة 
البلدية  مصالح  ويؤرق  كثيرا  يشغلنا  ما  وذاك  مدرسة  انعدام  من  تعاني  فعال 
يف توفير نقل أبناء الفرقة إلى مدارس ومتوسطات أخرى، مؤكدا أن األرضية 
لدن  من  املشروع  جتسيد  املواطن  مع  ننتظر  أننا  إال  املشروع  لتجسيد  موجودة 
باالنشغال  التكفل  يتم  أن  املتحدث  ذات  يضيف  ونتمنى  الوالئية  السلطات 

الجتثاث املعاناة. 

امللح  البلدي حجر  الفرع  يفهم سكان   لم 
باجللفة،  معبد  عني  ببلدية  سابقًا(  )البراكة 
نشأة  منذ  املدينة  غاز  شبكة  من  حرمانهم  سر 
 ،01 رقم  الوطني  للطريق  احملاذية  القرية  هذه 
والذي يعانون من انعدام هذه املادة احليوية رغم 
العديدة  ومراسالتهم  املتواصلة  احتجاجاتهم 
للسلطات احمللية والوالئية، حيث يعاني هؤالء 
وأن  الشتاء خاصة  فصل  القارص يف  البرد  من 
أين  للثلوج،  املستمر  بالتساقط  ُتعرف  املنطقة 
يتكبد السكان ميسوري احلال عناء التنقل يوميًا 

غاز  قارورة  اقتناء  أجل  من  املجاورة  للبلديات 
التي تستعمل للطهي والتدفئة، ليبقى األغلبية 
ذاتها.   املصلحة  ألجل  احلطب  يستعمل  منهم 
الوطن«  »أخبار  لـ  تصريحاتهم  ويف  السكان 
والي  رأسهم  وعلى  الوالئية  السلطات  ناشدوا 
التدخل  أجل  دومي جياللي من  اجللفة  والية 
شبكة  من  استفادتهم  مشروع  لبرمجة  العاجل 
الغاز الطبيعي يف أقرب اآلجال، مطالبني بتوفير 

حياة كرمية ال أكثر. 
ح.ب 

ببعض  الهمم  ذوي  من  العشرات  الزال 
بلديات األغواط ينتظرون صب منحة 10أالف 
وكشف  10أشهر،  حوالي  منذ  لهم  دينار 
الفارطة  السنة  مطلع  منذ  أنه  منهم  البعض 
التي أعلن فيها عن قرار رفع منحتهم إلى عشرة 

التضامن  وزارة  من طرف  دينار جزائري  أالف 
امللفات لم يتم تسوية وضعيتهم  الوطني ودفع 
ومت توقيف املنحة السابقة التي كانوا يتقاضونها 
أوضاعهم  وتدهورتهم  معاناتهم  من  عمق  مما 
به  يسدون  ما  يجدوا  ولم  والصحية  املعيشية 

حاجاتهم اليومية، وعبر هؤالء عن تذمرهم من 
هذا التماطل املسجل يف تسوية وضعيتهم املالية 
االستثنائية  الصحية  الظروف  ظل  يف  خاصة 

التي متر بها البالد وارتفاع القدرة الشرائية.
ع نورين 

رشيد شويخ 
وأوضح عدد من الفالحني املنتجني للطماطم 
خاص،  بشكل  عون  وسيدي  املقرن  بلديتي  يف 
وهو  التسيير  سوء  من  يشتكي  اجلملة  سوق  أن 
كمية  إن  بل  محاصيلهم،  تسويق  على  أثر  ما 
كبيرة يوميا من الطماطم بشكل خاص ترمى يف 
املزابل ويف مدخل املزارع بسبب فسادها، ويبقى 
مضبوط  الغير  وغلقه  السوق  فتح  توقيت  مشكل 
يرجعون  منهم  الكثير  أن  بحسبهم،اذا  األكبر  هو 
من حيث أتوا لكونهم يجدون الباعة واملشترين قد 
السوق  على  القائمني  أن  وأوضحوا  عنه،  انفضوا 
لفتحه وغلقه، ما خلق  توقيتا محددا  لم يحددوا 

يعاني  املذكور  املرفق  أن  كما  فيها،  كبيرة  فوضى 
تسبب  ما  جنابته،  مختلف  يف  األوساخ  تراكم 
ما  وهو  الكريهة  والروائح  البعوض  انتشار  يف 
للتسوق فيه، كما أشار  خلق مناخا غير مناسب 
الفالحون إلى أن عددا من أعمدة اإلنارة العمومية 
التي ثبتتها مصالح البلدية على مستوى السوق، 
على  تهب  التي  الهوجاء  الرياح  بفعل  سقطت 
املنطقة يف فصلي اخلريف والربيع ما جعل مناطق 
مختلفة من الفضاء التسويقي بدون إنارة، وهو ما 
أثر بدوره على عملية البيع والشراء فيها بحكم أن 
غالبية العمليات التجارية تكون يف ساعات الفجر 
األولى، كما أن عديد الكوابل الكهربائية الواصلة 

العوامل  بفعل  بارزة  بتت  املذكورة،  األعمدة  بني 
السوق  رواد  املناخية، ما جعل مصدر خطر على 
حيث أوضحوا يف هذا الصدد أنه مت تسجيل عدد 
من حاالت التكهرب بني عديد األشخاص. كما 
الباعة واملشترون عن عدم وجود أي معلم  حتدث 
يحدد حدود سوق وادي املالح ما خلق حالة من 

الفوضى واالضطراب.
املقرن  بلدية  السوق مصالح  رواد  هذا وناشد 
التدخل وتصحيح النقائص املوجودة فيه، خاصة 
وأنه يدر على البلدية مداخيل مقبولة سنوية، من 
خالل حقوق استئجاره، وهددوا بالتنقل إلى سوق 

جديدة يف حالة بقاء الوضع على ما هو عليه. 
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املدية

سكــان »حمـــام جنيـــن« بسيــدي زيــان سكــان »حمـــام جنيـــن« بسيــدي زيــان 
يطالبـــون يطالبـــون بإنجـــاز مجمـــع مدرســيبإنجـــاز مجمـــع مدرســي

يناشد سكان حمام 
جنني ببلدية سيدي 

زيان والية املدية الوالي 
إجناز مجمع مدرسي، 
حيث يقول السكان يف 
هذا الشأن إن أبناءهم 
مشردون بني مختلف 
املدارس عبر بلديات 

متفرقة، وأضاف هؤالء 
أن أقرب مدرسة تبعد 

عنهم بـنحو 7 كلم.

اجللفة
 سكـــان حجــر الملـــح »البراكـــة«  سكـــان حجــر الملـــح »البراكـــة« 

بــدون غــاز بــدون غــاز منـــذ عقـــود منـــذ عقـــود 

األغواط

ذوو الهـــمم ينتظـــرون صـــّب ذوو الهـــمم ينتظـــرون صـــّب 
منحـــهم منـــذ عشـــرة أشهـــرمنحـــهم منـــذ عشـــرة أشهـــر

الوادي

تجــــار الجملــة يشتكــون مـــن ســـوء تجــــار الجملــة يشتكــون مـــن ســـوء 
تسييــر ســـوق تسييــر ســـوق المقـــرنالمقـــرن

أساتـــذة ثانــوية عبد العزيز شريـف أساتـــذة ثانــوية عبد العزيز شريـف 
بالــوادي يحتجــون بسـبب مديــرهــم بالــوادي يحتجــون بسـبب مديــرهــم 

تيزي وزو
مديــريــة الفــالحــة تتــوقـــع مديــريــة الفــالحــة تتــوقـــع 

جمع جمع 600600 آالف  آالف قنطــار مـن البرتقــالقنطــار مـن البرتقــال

 غلـــق ســـوق الســبت بعزازقـــة  غلـــق ســـوق الســبت بعزازقـــة 
بســـبب  كـــورونــا بســـبب  كـــورونــا 

مصـــالــح األمـــن بالـــوادي مصـــالــح األمـــن بالـــوادي 
تستــرجــع سيـــارة تستــرجــع سيـــارة مســــروقـة مســــروقـة 

يشتكي فالحو اجلهة الشمالية الشرقية من والية الوادي من سوء تسيير سوق اجلملة للخضر 
الواقعة يف منطقة وادي املالح ببلدية املقرن، املخصصة يف األساس للطماطم.

أضرب أمس أساتذة ثانوية عبد العزيز شريف مبدينة 
الوادي عن العمل كما اعتصموا يف ساحة املؤسسة 

احتجاجا على تصرفات املدير.
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استرجعت مصالح احلماية املدنية لوالية 
سكيكدة بالتنسيق مع أعوان الشركة الوطنية 
يزيد  ما  إلى األحد  السبت  ليلة  البري  للنقل 
لتر من  املازوت و4970  لتر من  ألف   18 عن 
البنزين دون رصاص بعد انسكابها إثر حادث 
بنقل  خاصة  صهريج  ذات  شاحنة  انقالب 
لبلدية  التابعة  صفيصفة  مبنطقة  احملروقات 

رمضان جمال والية سكيكدة.
إميان مرواني،  املالزم األول،  و صرحت 
املكلفة باإلعالم على مستوى مديرية احلماية 
املدنية  احلماية  مصالح  بأن  للوالية،  املدنية 

جمال  برمضان  الثانوية  الوحدة  يف  واملتمثلة 
والوحدة  لسكيكدة  الثانوية  بالوحدة  مدعمة 
فور  تدخلت  قد  القطاع،  لذات  الرئيسية 
وقوع احلادث، أين مت اتخاذ كافة اإلجراءات 
الوقائية األمنية الالزمة حتسبا ألي طارئ لغاية 
رمضان  بلدية  ملصالح  التابعة  الرافعة  وصول 
جمال التي قامت بإجناز حفرة الحتواء الوقود 
األراضي  إلى  االنتشار  من  ومنعه  املتسرب 

الزراعية املجاورة.
محمد رضوان بلعروسي 

ألساتذة  النقابي  الفرع  استنكر، 
العام  لإلحتاد  التابع  سكيكدة،  جامعة 
تعرض  التي  اإلساءة  اجلزائريني،  العمال 
صفحة  عبر  سكيكدة،  جامعة  أساتذة  لها 
فيسبوكية حتمل إسم » طلبة جامعة 20 أوت 

سكيكدة«.
استثنائي  إجتماع  ويف  النقابي  الفرع 
أمام  طرحت  أعضائه،  مع  املكتب  عقده 
يشتغلون  أساتذة  عدة  طرف  ومن  املكتب 
مفادها  متعددة  شكاوي  سكيكدة،  بجامعة 
تعرضهم لإلساءة واإلهانة يف عدة منشورات 

من صفحة حتمل إسم » طلبة جامعة 20 أوت 
سكيكدة«.

وقد أصدر الفرع النقابي ألساتذة جامعة 
املمارسات  بهذه  تنديدي  بيانا  سكيكدة 
يف  أخالقية  غير  اعتبرها  التي  والتصرفات 
كما  عليا،  شهادات  يحملون  أساتذة  حق 
إحالة  اجلامعة  إدارة  من  النقابي  الفرع  طالب 
على  الصفحة  هذه  على  املشرفني  الطلبة 
النقابي  الفرع  وأحتفظ  التأديبي،  املجلس 
بحقه يف املتابعة القضائية للمشرفني على هذه 
الصفحة.                        نسيبة شالبي

ف سليم
مبا  أنه  أمس  الوطن«  أخبار  ل«  هؤالء  وقال 
طي  يف  تزال  ال  التي  الظل  مناطق  ضمن  أنهم 
النسيان على مستوى دائرة عني الباردة فإنه بات 
روائح  إنبعاث  بسبب  اخلطر  دائرة  يف  أوالدهم 
كريهة من احلفريات التي هي عبارة عن مشروع 
تلك  اإلجناز  طور  يف  الصحي  للصرف  بالوعات 
املوجودة أمام السكنات الريفية مند مدة طويلة. 
لكل  عدة  قدموا شكاوي  أنهم  السكان  وأضاف 

عني  دائرة  ورئيس  الشرفة  بلدية  مسؤولي  من 
الوطني  والدرك  والبيئة  الصحة  ومديرية  الباردة 
وأخرها لقاء مباشر كان مع الوالي »برميي جمال 
الدين« الشهر الفارط وإرسال إشعار لرئيس دائرة 
السريع  بالتدخل  مطالبته  متت  أين  الباردة  عني 
الكارثي.  الوضع  لهذا  سريعا  حالل  وإيجاد 
التابعة  السلطات  يناشدون  أنهم  على  ومؤكدين 
املعضلة  لهذه  حل  إليجاد  الباردة  عني  لدئرة 
املستمرة مند 8 أشهر من اآلن على حد تعبيرهم 

السلطات  من  إيجابي  وتفاعل  حترك  أي  دون 
املعنية التي ال تزال صامتة أمام ما يحدث بسبب 
توقف املشروع الذي حتول الى كابوس حقيقي لهم 

وألبنائهم خوفا من حدوث ما اليحمد عقباه.
ببلدية  منتخبة  مصادر  أكدت  جهتها   من 
الشرفة أن اعذرين وجها للمقاولة املكلفة بعملية 
اإلجناز لدفعها الستئناف األشغال أو فسخ العقد 
معها وإسناد ما تبقى من املشروع ملقاولة أخرى.

ر.معلم 
الصحة  مبديرية  اإلعالم  خلية  حسب 
والسكان لوالية وهران، مت مؤخرا تدعيم 185 
مؤسسة تعليمية مبا ال يقل عن 20.000 قناع 
واقي، و185 جهاز الكشف احلراري، كحصة 
ستستفيد  إضافية  حصص  انتظار  يف  أولى، 

منها باقي املؤسسات التربوية.
بدء  عن  التربية  مديرية  أعلنت   كما 
مستوى  على  والتطهير  التعقيم  عمليات 
الظل  مبناطق  الواقعة  االبتدائية  املدارس 
بدائرة  يبقى  بن  كسيدي  النائية  بالبلديات 
أرزيو، احلجاجنة بدائرة بطيوة وغيرها. والتي 
تعرف نقصا كبيرا يف وسائل التعقيم وأجهزة 
يوسف  الدكتور  دعا  وقد  احلراري.  الكشف 
الطاقم  الوقاية  مصلحة  رئيس  بوخاري، 
التربوي واإلداري، وكذا التالميذ إلى ضرورة 
الكمامة  بارتداء  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام 
اجلسدي  التباعد  واحترام  املستمر  والتعقيم 
من خالل منع جتمع التالميذ، وهذا من اجل 
الوسط  داخل  جديدة  إصابات  وقوع  تفادي 
العام  يرهن  ان  شانه  من  والذي  املدرسي، 

الدراسي برمته. 
تطبيق  إلزامية  على  املتحدث  أكد  وقد   

وزارة  وضعته  الذي  الصحي  البروتوكول 
املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة 
لتكون  جديد  من  عادت  الوالية  وأن  خاصة 
ارتفاع  حيث  من  األولى  الواليات  ضمن 
املستجد.  كورونا  بفيروس  اإلصابة  معدل 
وجدير بالذكر، ان عديد الهيئات واجلمعيات 
املشاركة  إلى  بادروا  اجلمعويني  والفاعلني 
وتقدمي  التحسيسية،  احلمالت  مختلف  يف 
وعمال  التعقيم  واملساعدة يف عمليات  الدعم 
التنظيف والتطهير التي تنجز بشكل دوري عبر 
من  والثانوية.و  املتوسطة  املدارس،  مختلف 
جهتهم مدراء املؤسسات التربوية فقد شددوا 
التنظيمية  اإلجراءات  بكل  االلتزام  على 
داعني  اإلدارات،  اتخذتها  التي  واإلدارية 
العمليات  يف  االنخراط  إلى  التالميذ  أولياء 
التحسيسية من خالل توعية أبنائهم باملخاطر 
البروتوكول الصحي  الناجمة عن عدم تطبيق 
ان  باعتبار  وهذا  املدرسي.  احلرم  داخل 
العملية تكاملية حتتاج إلى تكاثف جهود كل 
تبدأ من   19 و املعركة مع كوفيد.  األطراف، 
البيت ودور األولياء أساسي يف ترسيخ ثقافة 

الوقاية يف ذهن أبنائهم.

جمال بوالديس 
كشف  القصديري،  احلي  سكان  عن  ممثل 
»ألخبار الوطن«، بأنهم سوف يواصلون االحتجاج 
إلى  ترحيلهم  يتم  حتى  القانونية  السبل  بكل 
البيوت  سكان  باقي  مثل  مثلهم  الئقة  سكنات 
الهشة والقصديرية، متمسكني بتدخل والي الوالية 
لفتح حتقيق يف وضعيتهم خاصة وأن هناك سكنات 
مند  والتخريب  لإلهمال  عرضة  أالن  هي  جديدة 
قد  العالت  من  العديد  وكانت  عامني  من  أزيد 
رفضت إخالء مواقعها، رغم قرار اللسطات بإزالتها 
على أعتبار أن األغلبية من تلك العائالت هم من 
طويلة،  سنوات  مند  احلي  يف  يقطنون  أسر  أرباب 
وأتهم البعض السلطات احمللية بعدم إحصائهم على 
أعتبارهم ظلوا لسنوات مقيمني مع العائلة الكبيرة.

 رئيس الدائرة: األمر معقد!
وضعية  بأن  الدائرة،  رئيس  أكد  جهته  من 
موضوعهم  أن  أعتبار  على  معقد  العائالت،  تلك 
اإلحصاء  أثناء  الدائرية  اللجنة  أمام  طرحه  يتم  لم 
الوالي  راسل  أنه  غير  سنوات،  مند   2012 سنة 
انهم  اعتبار  على  وضعيتهم  يف  النظر  إعادة  قصد 
القدامى  إحصاء  إعادة  يتم  وسوف  عائالت  أرباب 
منهم والذين تتوفر فيهم شروط السكن االجتماعي 
احمللية  السلطات  وترك  الصبر  على  اجلميع  وحث 

متارس مهامها القانونية.

لوالية  األحياء  جمعيات  تنسيقية  رفعت 
اجلمهورية  وسيط  إلى  شفوية  شكوى  عنابة 
خاللها لقائها األخير معه بسبب ممارسات بعض 
الرد  يرفضون  الذين  بالوالية  التنفيذيني  املدراء 
الوزير  تعليمة  بذلك  ضاربني  مراسالتهم  على 
عنابة«  والية  ووالي  جراد«  العزيز  عبد  األول« 
حد  على  احلائط  عرض  الدين«  جمال  برميي 

تعبيرها.
األحياء  جمعيات  تنسيقية  منشور  وأكد 
عبر)  الرسمية  صفحتها  على  عنابة  لوالية 
التي  اللقاءات  لسلسلة  أنه مواصلة   ) الفايسبوك 

تقوم بها تنسيقية جمعيات األحياء مع مختلف 
أول  عشية  لها  كان  للوالية  احمللية  السلطات 
»مؤمن  اجلمهورية  وسيط  مندوب  مع  لقاء  أمس 
سوسة« ما سمح لرؤساء اجلمعيات برفع مختلف 
غياب  حول  أغلبها  متحورت  التي  انشغاالتهم 
العمومية،ساحات  اإلنارة،املرافق  التهيئة، 
اجلوارية  األسواق  الصحة،  النقل،  اللعب، 
منها  يعاني  التي  احملسوبية  البطالة،  املغلقة، 
شباب الوالية وكما مت فتح ملف املشاريع املجمدة 
أو املعطلة ك«التراموي« وفندق املطار. كما رفعت 
تنسيقية جمعيات األحياء إلى وسيط اجلمهورية 

انزعاجها لعدم الرد على مراسالتها من قبل بعض 
اجلمعيات  واستغالل  بالوالية  التنفيديني  املدراء 
من  وإقصاءها  تهميشها  مع  املناسبات  يف  إال 
قبل  من  برأيها  األخد  وعدم  العام  الشأن  تسيير 
اجليهات الوصية يف مشريع تهيئة أحياءها حتى 
»معطلة  مفاهيم  الواقع  أرض  على  بذلك  جتسد 
الرفوف  على  وضعت  التنسيقية  منشور  يقول   «
التسيير  يف  واحلوكمة  التشاركية  كالدميقراطية 
واملواطنة يف أرض الواقع أين يكون املواطن على 

علم ودراية بكل ما ينجز يف إقليم الوالية. 
ف سليم

بعنابة اجلمهورية  لوسيط  القضية  رفعت  األحياء  جمعيات  تنسيقية 

مـــدراء تنفيـــذيون يرفضـــون الـــّرد مـــدراء تنفيـــذيون يرفضـــون الـــّرد 
علـــى مراســـالت علـــى مراســـالت المجتمــــع المدنــــيالمجتمــــع المدنــــي

بعنابة الصحي  الصرف  شبكة  جتديد  بسبب 

سكـــان حـــي »عــــزيـــزي أحمـــــد« سكـــان حـــي »عــــزيـــزي أحمـــــد« 
يشتكـــون انبعـــاث الروائـــح الكريـــهةيشتكـــون انبعـــاث الروائـــح الكريـــهة

استفادت املؤسسات التربوية بوهران من وسائل للتعقيم وأجهزة 
الكشف احلراري، هذا بعد ان كشفت املصالح الطبية عن وجود 6 

حاالت مصابة بكوفيد 19 يف األوساط التعليمية.

متسكت بحقها يف إعادة اإلسكان

عـــائالت بحـــي »بوربــــيع«عـــائالت بحـــي »بوربــــيع«
 ببلديــة بوشطاطــة في  ببلديــة بوشطاطــة في سكيكــدة تحتــجسكيكــدة تحتــج
احتجت، أمس األحد، عائالت تقطن يف حي القصديري القدمي »بوربيع« ببلدية بوشطاطة 
محمود غربي والية سكيكدة، وطالبت بتدخل والي الوالية، قصد منحهم سكنات اجتماعية 

وإنهاء معاناتها التي استمرت سنوات.

توزيع أجهزة وقاية يف مناطق الظل بوهران
إجـــراءات صــارمة لحمــاية التالميــذ إجـــراءات صــارمة لحمــاية التالميــذ 

بالمؤسســـات التربــــوية بالمؤسســـات التربــــوية 

ة سكيكد
 استرجــــاع  استرجــــاع 1818 ألــف لتـــر وقــود  ألــف لتـــر وقــود 

إثـــر إثـــر انقـــالب شـــاحنـــة انقـــالب شـــاحنـــة 

 منشـــورات »فايسبوكيــــة« تثيــر  منشـــورات »فايسبوكيــــة« تثيــر 
استيــاء استيــاء أساتــذة جامعــة سكيـــكدة أساتــذة جامعــة سكيـــكدة 

يشتكي سكان حي« عزيزي 
أحمد » ببلدية الشرفة 

التابعني لدائرة عني الباردة 
بعنابة من الوضعية املزرية 
التي يتخبطون فيها بسبب 

الروائح الكالريهة املنبعثة من 
احلفر املوجودة باملنطقة التي 

مصدرها مشروع لتجديد 
شبكة الصرف الصحي. 
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أخبار السر ايا

أدانت محكمة بئر مراد رايس أدانت محكمة بئر مراد رايس 
بالعاصمة،أمس األحد، رئيس بالعاصمة،أمس األحد، رئيس 
نادي إحتاد العاصمة السابق، نادي إحتاد العاصمة السابق، 
ربوح حداد، بعقوبة احلبس ربوح حداد، بعقوبة احلبس 
النافذ لسنتني وغرامة مالية النافذ لسنتني وغرامة مالية 
قدرها قدرها 2020 ألف دينار جزائري. ألف دينار جزائري.

وُيتابع ربوح حداد بُتهمتي وُيتابع ربوح حداد بُتهمتي 
التجمهر غير املسلح، وكذا التجمهر غير املسلح، وكذا 

التحريض.التحريض.

أيدت غرفة 
االتهام مبجلس 
قضاء العاصمة 

أمس قرار قاضي 
التحقيق حسني 

داي املتعلق بوضع 
رئيس بلدية 
براقي حتت 

الرقابة القضائية. 
ووجهت  لرئيس 

بلدية براقي  تهم 
إساءة استغالل 

الوظيفة، بتهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات 
غير مبررة يف مجال الصفقات العمومية

مضى قرابة سنة كاملة عن 
اإلفراج عن أسماء املستفيدين 
من حصة100 سكن اجتماعي 
ببلدية بلعايبة ،ولم تستكمل 

باقي اإلجراءات حلصولهم على 
مفاتيح سكناتهم لغاية اليوم .

وسبب هذا التأخر استياء 
الكثيرين  من املستفيدين  

والذين حملوا السلطات احمللية 
املسؤولية كاملة ألنها حسبهم 
لم حتمل نفسها عناء توضيح 
مشكل التأخر  الذي حال دون  

استفادتهم عمليا من سكناتهم    
.

علقت مصالح الكثير من 
األشخاص القاصدين 

الصندوق الوطني للتأمينات 
اإلجتماعية للعمال األجراء 

»كناس« ببلدية بئر مراد رايس 
بعد توقف شبكة االنترنت 
»ريزو« ملدة ثالثة أيام على 

التوالي مما أثار غضب الكثير 
من األشخاص املنتمني لها.  

إدانـــة ربــوح حــداد

رحيل المدير فورا

 بيــــروقـــراطــية فـي المسيـــلة

»الريــزو« يثيـــر االستيــاء

تأكيد الرقابة القضائية 

احتج أمس عمال مستشفى محمد قادري بالنعامة،  
مطالبني  بالرحيل الفوري للمدير  .

وندد احملتجون مبا اسموه   »اإلنفراد بإتخاذ قرارات 
أدت إلى تراجع مستوى اخلدمات الصحية، مع التضييق 
على اإلطارات و إستعمال ألفاظ غير الئقة وسط حرم 
املؤسسة، و الضغط على األطباء األخصائيني و عرقلة 

عملهم مما أدى إلى حدوث نزيف حاد يف املمارسني 
األخصائيني« حسبهم ،وطالب احملتجون بفتح  باب 

احلوار  .

عاودت اجلزائرية 
للمياه بسيدي بلعباس 

نشر بيانات انقطاع 
التزويد باملياه الشروب 
عن مختلف البلديات 

واألحياء  بعد انقطاعها 
ملدة زمنية عقب  

موجهة االستهجان 
الذي طالت  املديرية 
خالل األشهر املاضية 

بسبب عدم قدرتها على 
تزويد املواطنني باملياه 
الصاحلة للشرب األمر 

الذي دفع املواطنني 
إلى التخوف من تكرار 

سيناريو الصيف 
املاضي.

عـادت ريمـة إلـى عـادتها القديــمة 

رجــــال أعمـــال 
تحـــت المجهـــر

باشرت مصالح األمن حتقيقات معمقة يف ملفات ثقيلة تخص رجال أعمال معروفني 
يف والية سيدي بلعباس الذين الذين اشتهروا بالثراء خالل العشرية املاضية و متكنوا 

من احلصول على  قروض من بنك اجلزائر وصفقات مشبوهة فيما يخص االستيراد 
و التصدير.و أشارت مصادرنا أن رجال االعمال املعنني بالتحقيق حتصلوا على 

قروض بنكية بطريقة مشبوهة بإيعاز من إطارات كانت حتت غطاء العصابة.و بينت 
التحقيقات أن هناك الكثير من الوثائق املزورة و التصريحات الكاذبة،  كما مت اكتشاف 

خالل التحقيق الكثير من رؤوس األموال و املاليير  كانت ستهرب  إلى اخلارج..
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حواش.أ
بعد  التدريس  مواصلة  األساتذة  رفض   إذ 
بثانوية  بكوفيد19  اإلصابة  حاالت  اكتشاف 
من  رهيب  صمت  وسط  القادر  عبد  مراح 

قبل مديرية التربية. 
بعض  مدراء  بني  صراع  وجود  على  عالوة 
للمشرفني  النقابي  والفرع  التربوية  املؤسسات 
اعتبروه  ما  وجه  يف  انتفض  الذي  التربويني 
القطاع  منتسبي  حيال  القانونية  غير  املمارسات 
الوالئي  املكتب  أصدره  بيان  التربوي من خالل 

التربويني  واملساعدين  للمشرفني  الوطنية  للنقابة 
اين  منه  نسخة  على  الوطن  أخبار  شبكة  حتوز 
تقع كل من ثانويتي نوار خدوجة وبوزيدي عبد 
القادر حتت طائلة الصراعات الداخلية بني اإلدارة 
واملوظفني ما أدى إلى توقف عجلة التدريس منذ 
اسبوع كامل بعد إقرار إضراب من طرف املشرفني 
اإلداريني واألساتذة املتضامنني ما يرهن مستقبل 

التالميذ. . 
ولم تتمكن شبكة أخبار الوطن من احلصول 

على رد من طرف مدير مديرية التربية.

 لم يتمكن الفالح الغليزاني من مباشرة 
بسبب  احلالي  للموسم  والبذر  احلرث  عملية 
على  سلبا  ينعكس  قد  مما  األمطار  تأخر 
أنهم  حيث  السنة،  لهذه  الفالحي  احملصول 
يترقبون نزول األمطار باعتبارها عامال أساسيا 
الزراعي السيما احملاصيل  يف استقرار اإلنتاج 

الكبرى. 
 كما أن تأخر أمطار اخلريف يثير مخاوف 
الفالحني الذين يعتمدون على إنتاج احلبوب 
بكل أنواعه يف مساحة تفوق 152 ألف هكتار 
مبحاصيل  مزروعة  أخرى  مناطق  غرار  على 
يف  البدء  دون  حال  الذي  األمر  وهو  مختلفة 
نسبة  أن  منهم  العديد  يقول  احلرث  عملية 
أمطار  بسقوط  مرهونة  املساحة  من  باملائة   80
األمر  تدارك  من  لتمكنهم  نوفمبر  منتصف 
احملاصيل  منه  تعاني  الذي  النقص  وتغطية 
استمرار  من  مخاوفهم  الفالحون  أبدى  وقد 
هذا الوضع وأضافوا أن بعضهم اكتفى بتقليب 
السماء إلنقاذ  به  ما ستجود  انتظار  التربة يف 

املوسم الفالحي اجلاري. 
املصالح  مديرية  أفادت  صلة  وعلى   
تتعدى  ال  السنة  هذه  حملة  أن  الفالحية 
اإلجمالية  املساحة  من  باملائة   20 زرع 
املناخية  للظروف  بالنظر  للحبوب  املخصصة 
رئيس  وأوضح  املطرية،  التساقطات  وتأخر 

والتحقيقات  الفالحية  اإلحصائيات  مصلحة 
من  الرغم  على  أنه  بشير  قدوري  االقتصادية 
التأخر احلاصل يف نزول الغيث إال أن البعض 
من الفالحني اتخذوا اإلجراءات الالزمة من 
قدرت  مساحة  زراعة  عملية  مباشرة  أجل 
ونحو  الشعير  ببذور  هكتار   1000 بـحوالي 
120 هكتار من اخلرطال وذلك على مستوى 
احلمادنة  مثل  املسقية  املناطق  مساحات 
وادي  من  وجزء  اجلمعة  ووادي  وجديوية 
ارهيو. وأشار يف السياق ذاته إلى أن الفالحني 
واللني  الصلب  القمح  زراعة  من  يتمكنوا  لم 
القمح  أن  ومعلوم  ذاتها  لألسباب  اآلن  إلى 
بـما  زرعها  املتوقع  األراضي  يتصدر  الصلب 
يزيد على 91 ألف هكتار واللني بـأكثر من 13 
أنه يف حال  بشير  ويرى قدوري  ألف هكتار. 
نزول املطر يف األيام القادمة فان ذلك سيشجع 

املزارعني حلرث وزرع أراضيهم. 
 ومن جهة أخرى خلفت الديون املتراكمة 
أوساط  يف  كبيرا  استياء  املاضي  املوسم  منذ 
الفالحني  من  العديد  ويقول  الفالحني. 
املتضررين الذين ينتظرون إيجاد حلول ملديونية 
غالبيتهم ومطالبتهم بتأجيل تسديد القروض 
اقتناء  من  متكينهم  بغرض  جدولتها  وإعادة 

بذور هذا العام 
طاهر مسفك

  طاهر مسفك
استقرار  تسجيل  من  الرغم  وعلى   
ما  منذ  كورونا  وانخفاض يف حصيلة جائحة 
الفيروس  تفشي  ذروة  جتاوز  بعد  شهر  يقارب 
تراجع  أن  غير  املاضي  جويلية  شهر  خالل 
الفترة  يف  للمواطنني  االحترازية  اإلجراءات 
اإلصابات  بعض  عودة  إلى  أدى  األخيرة 
حذرت  إثرها  الوالية،  وعلى  عبر  اجلديدة 
عدم  خطورة  من  املواطنني  املصالح  ذات 
احترام اإلجراءات الوقائية وتهاون العديد من 
الوقائية  الصحية  التدابير  إتباع  يف  املواطنني 
كارتداء  املرض  انتشار  من  للحد  املقررة 
على  وشددت  اجلسدي  والتباعد  الكمامة 
املسؤولية  بروح  املواطنون  يتحلى  أن  ضرورة 
وانخفاض  الشتاء  فصل  بداية  مع  وخصوصا 
احلرارة لتفادي ازدياد فرص اإلصابة بالفيروس 
املدني  املجتمع  جمعيات  أكدته  ما  وهو 
دعوا  الذين  الوالية  مواطني  من  والعديد 
باإلجراءات  االلتزام  ضرورة  إلى  بدورهم 
الوقائية واالحترازية التي يشدد عليها األطباء 

املواطن  تهاون  ظل  يف  املختصة  واجلهات 
االجتماعي  التباعد  إجراءات  إتباع  وإهمال 
ووضع الكمامة السيما يف األسواق واألماكن 
املغلقة على غرار احملالت وغيرها من إجراءات 
الوقاية األساسية كحتمية إتباع معايير الصحة 
والسالمة يف بيئة العمل إضافة إلى التكثيف 
التربوية  املؤسسات  تعقيم  حمالت  من 
والعودة  العمومية  والفضاءات  واإلدارات 
من  والتحسيس  التوعية  حمالت  لتنظيم 

جديد للوقاية من كورونا. 
التدابير  تكثيف  مت  السياق  نفس   ويف 
الوالئية  السلطات  تتخذها  التي  االحترازية 
الوالية  والي  أصدر  بحيث  الفيروس  الحتواء 
يف هذا الشأن الرقابة على عملية تنفيذ تدابير 
التطبيق  حيز  مؤخرا  دخلت  جديدة  وقرارات 
والكراسي  الطاوالت  وضع  منع  على  تنص 
باملقاهي واملطاعم يف الشوارع مع تعزيز الرقابة 
على عملية تنفيذ هذه القرارات التي جاءت 
الهادفة  الوقائية  اإلجراءات  من  ضمن جملة 

للحد من انتشار كورونا. 

حواش.أ
أخبار  جريدة  تقرب  ولدى  احملتجون  أكد 
الوطن منهم أن حالتهم االجتماعية الصعبة التي 
احملالت  حالة  سوء  بسبب  ويالتها  يقاسون  باتوا 
سنوات  منذ  مالذا  منها  اتخذوا  التي  املهجورة 
على  قدرتهم  وعدم  طالهم  الذي  التهميش  بعد 
احلصول على مسكن الئق رغم إيداعهم مللفات 
10سنوات  من  أزيد  منذ  االجتماعية  السكنات 
إلى  دفعهم  الذي  األمر  املعنية  املصالح  لدى 
لرفع  السكنية  القوائم  عن  بالكشف  للمطالبة 
يف  العيش  شبح  من  للتخلص  عنهم  الغنب 
األمراض  ملختلف  التي صارت مصدرا  محالت 

اجللدية والصدريةالتي تعاني منها أسرهم. 
التماطل  من  استغربوا  املتحدثون  نفس 
القوائم  عن  اإلفراج  عملية  تعرفه  التي  الكبير 
االسمية اخلاصة بالسكنات االجتماعية املقدرة 
احمللية  السلطات  دراية  210رغم  ب  حصتها 
إلى  املاسة  للعائالت وحاجتها  الكارثية  الظروف 
السكنات  جاهزية  ظل  هذا يف  كل  سكن الئق 
إلى خلق حالة من  أدى  ما  أكثر  أو  منذ سنتني 
من  كان  الذي  األمر  حيال  والقلق  االستياء 
باب  فتح  ما  طويلة  مدة  منذ  يتم  أن  املفروض 
وجود  مخافة  املواطنني  لدى  والشك  الريبة 

السريع  الكشف  تالعبات مشددين على ضرورة 
من  للمستفيدين  والسماح  السكنية  القوائم  عن 
استغالل السكنات الذي طال انتظاره وغلق باب 

التأويالت وطمأنة قلوب املواطنني.
املير: السكنات جاهزة!

مع جريدة  هاتفي  اتصال  البلدية يف  رئيس 
أخبار الوطن أكد أن السكنات جاهزة فيما تبقى 
من  برخصة  متعلقة  القوائم  عن  اإلفراج  قضية 
مت  االسمية  القوائم  أن  صرح  أين  الوالية  والي 
ضبطها يف انتظار امر اإلفراج عنها والذي حسب 

املعلومات سيكون مع بداية الشهر املقبل.

للمصلحة  التابعة  املخدرات  مكافحة  لفرقة  الشرطة  قوات   متكنت 
من  كمية  حجز  من  تلمسان  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
املشروبات الكحولية قدرت بـ 4850 وحدة من مختلف األنواع واألحجام 
وتوقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بني 20 سنة و37 سنة ومبلغ مالي 

قدره 51880 دج يعتبر من عائدات ترويج املشروبات الكحولية ومركبة من 
نوع« رونو« كانت تستعمل يف ترويج هذه املواد، بعد إستكمال إجراءات 

التحقيق مت إجناز إجراء قضائي يف شأن القضية قدم مبوجبه أمام العدالة.
ع. ب

ن تلمسا

حجـــــز حجـــــز 48504850 وحــــدة وحــــدة
 من المشــــروبـــات الكحـــــــولية من المشــــروبـــات الكحـــــــولية

كورونا بفيروس  وإصابات  احتجاجات   اضرابات، 

قطــــاع التربيـــة بسيـــدي بلعبـــاسقطــــاع التربيـــة بسيـــدي بلعبـــاس
 علـــى صفيـــح ســـاخـــن علـــى صفيـــح ســـاخـــن

كشفت مديرية الصحة بوالية غليزان عن استقرار يف عدد 
اإلصابات بفيروس كورونا املستجد إذ تتراوح  معدل احلاالت 

اليومية ما بني 5 و6 يف الوقت الذي غادرت عدة حاالت 
املصالح املختصة بعدما متاثلت للشفاء . 

بلعباس  سيدي 

عـائالت بدائـرة »سيــدي علــي بوسيــدي« عـائالت بدائـرة »سيــدي علــي بوسيــدي« 
تبــــيت تبــــيت فــــي العـــــراء!فــــي العـــــراء!

أقدمت عشرات العائالت بدائرة سيدي على بوسيدي على املبيت يف 
العراء، أمام مقر الدائرة، احتجاجا منها بسبب التماطل الكبير يف 

اإلعالن عن أسماء املستفيدين من السكنات االجتماعية. 

استقــرار فــي عـدد اإلصـــابات استقــرار فــي عـدد اإلصـــابات 
بفيـــروس كـــورونا بغليـــــزانبفيـــروس كـــورونا بغليـــــزان

 عرف الدخول املدرسي 
بوالية سيدي بلعباس 

العديد من  االحتجاجات 
بسبب غياب تطبيق 
إجراءات الوقاية من 

كورونا. 

أخبار الداخل

الغيث يعرقل عملية احلرث ويهدد  تأخر 
مبوسم جفاف كارثي

 أكبــــر المساحــات المزروعـة  أكبــــر المساحــات المزروعـة 
بغليـزان تعتمـد على السقــي التقليــديبغليـزان تعتمـد على السقــي التقليــدي
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بن خالد عبد القادر
ترارة  وجبال  الشمالية  واجلبال  ميمون  اوالد   
وجبالة  فالوسن  مناطق  الى  وصوال  شيوخ  وسبعة 
املناطق  على  زيادة  والسواحلية  صندل  وجبال 
اجلياللي،  سيدي  البويهي،  غرار  على  السهبية 
العريشة، القور وسبدو  والتي قدرتها مصالح الفالحة 
ب402804 هكتار، و أكثرها أشجار أقيمت على 
املساحات البورية يف إطار عملية إستصالح األراضي 
وتدعمت يف معظمها باالشجار من مصالح الفالحة 
وفق  الزيتون  زراعة  توسيع  مشروع  ضمن  والغابات 
املخطط احلكومي الرامي الى االعتماد على الفالحة 

للخروج من تبعية احملروقات.

  إنتاج وفير.. ولكن!
السنوات  خالل  الزيتون  إنتاج  عرف   حيث 
 2018 سنة  ما سجلته  بدليل  هاما  مردودا  املاضية 
أين وصل حجم املنتوج إلى أزيد من 179 باملائة مبا 

يقابل 2298400 قنطار.
املشاكل  بعض  بدأت  سابقا  ذكر  ما  كل   مع 
تعرقل  أصبحت  املاضية  السنة  خالل  خصوصا 
العملية اإلنتاجية على غرار ظهور حشرة غريبة تشبه 
من  العديد  على  القضاء  من  متكنت  التي  الذبابة 
املستثمرات والتي أصبح أصحابها يطالبون باحلماية 
ظاهرة  انتشار  وكذلك  الفالحة  مديرية  وتدخل 
املستثمرات  أسعاره من  نظرا الرتفاع  الزيتون  سرقة 
وحجر  مشكال  خلق  ذلك  وكل  واملزارع  والبساتني 
لهذا  النهب  يشكون  الذين  الفالحني  امام  عثرة 
أصبح  والتي  الغربية  باحلدود  خصوصا  احملصول  
املكتظة  الزيتون  مساحات  يترصد  البطال  الشباب 
باألشجار جلمع »احلب األخضر ليال أو يف الصباح 
الباكر ما بني الساعة الثالثة إلى الرابعة قبيل الفجر 

على ضوء القمر .
واحلقول  املستثمرات  اصحاب  أقلق  االمر  هذا 
أين  السراق  مع  الصراعات  دوامة  يف  وأدخلهم 
وصلت بهم درجة االعتداء عليهم وهم يدافعون عن 
الزيتون كرأسمال  التي تتجلى يف أشجار  ممتلكاتهم 
فالحي عاد إليه العديد من أصحاب املساحات بعد 
سكان  من  العديد  أرغم  ما  التهريب  منابع  جتفيف 
وزراعة  الفالحي  النشاط  الى  العودة  على  احلدود 
أصبح  والتي  احلدودية،   مبناطق  خاصة  الزيتون 
احملصول  نضج  بداية  مع  باحلماية  يطالبون  سكانها 
قد  ما  السنة  هذه  انتعشت مساحاتها خالل  الذي 

بالنسبة  خاصة  السنوي  املردود  تراجع  الى  يؤدي 
لزيتون املائدة وأنواع أخرى من زيتون الزينة واملقبالت 
وزيت الزيتون مع ترقب يف تسجيل ارتفاع األسعار .

  دعــم كبيـــر 
من مديرية الفالحة

مديرية  أولته  الذي  الكبير  املجهود  تكلل   وقد 
طليعة  يف  الزيتون  أشجار  زراعة  لدعم  الفالحة 
األشجار املثمرة األخرى وتطبيق حملة تعزيز الغرس 
الذي رسى على مساحة كلية زاد قدرها 312 هكتار 
الشعبة  وضعية  لدراسة  السلطات  يستوجب  الذي 
اقتصادي  لصيانتها كمصدر  وبحث سبل حمايتها 
والية  به  تزخر  الذي  الزيتون  ونوعية  جلودة  محلي 
فصيلة  هناك  ولكن  فقط  مغنية  يف  ليس  تلمسان 
جيدة ببني سنوس وعني غرابة اللتان تعود أشجارها 
لها صبرة وسيدي مجاهد وبني  لعدة قرون، ضف 
بوسعيد  التي يجب إيالء العناية لثروتها بحمايتها 
فوق  إنتاج  تتوقع  الفالحية  املصالح  وان  خاصة 
املتوسط باملساحة املنتجة البالغة 12ألف هكتار أي 
مبعدل 40إلى 50 قنطار يف الهكتار الواحد وبالنسبة 
أو  18لترا  على  احلصول  ينتظرون  الزيتون  لزيت 
مت  ما  إذا  ما  حالة  يف  وهذا  القنطار  يف  لترا  عشرون 

حماية املنتوج من اللصوص وذبابة الزيتون.

 50 معصرة مهددة 
كبير  اقباال  السنة  هذه  عرف  أخر  جانب  من 
على  سيق  بناحية  الزيتون  مصانع  ألصحاب 
قبل  الفالحني  من  الزيتون  القتناء  تلمسان  منطقة 
ما  إلى  منه  الواحد  الكيلوغرام  رفع سعر  ما  نضجه 
يحدث  الواحد،   للكيلوغرام  و150دج   120 بني 
التي  الزيت  معاصر  أصبحت  الذي  الوقت  يف  هذا 
حق  من  محرومة  معصرة   50 عن  عددها  يزيد 
منتوجهم  بيع  على  الفالحني  اقدام  نتيجة  الزيت 
صاروا  الذين  املائدة  زيتون  انتاج  مصانع  ألصحاب 
يتوافدون على املنطقة القتناء الزيتون،  يحدث هذا 
يف الوقت الذي اليزال فالحو منطقة بني سنوس لم 
الذي  الزيتون  من  محصولهم  جني  عملية  يباشروا 
ال يتم اال بعد اعالن اعيان املنطقة عن نضجه عن 
طريق البراح الذي يعلم السكان ببداية جني الزيتون 
الذي يتم يف ان واحد ومينع أي التصرف يف منتوجه 
قبل الوقت وفق عادة متوارثة أبا عن جد ملنع جني 

احملصول احملصول قبل نضجه .

جشـع الفالحين يجّمـد نشـاط املعاصـر!عمليات تهريب الزيتون وسرقته يف تفاقم!

السلطات تتوقع مردودا وفيرا 

منتوج الزيتـون مهدد بالحدود الغربية لتلمسانمنتوج الزيتـون مهدد بالحدود الغربية لتلمسان
يعرف إنتاج الزيتون توسعا كبيرا بوالية تلمسان وذلك من خالل اإلقبال على غرس األشجار خصوصا خالل العشر سنوات االخيرة خصوصا بالجهات الساحلية 

والحدودية الغربية والجنوبية باإلضافة الى المناطق الشرقية والشمالية، والتي تمثل في أغلبيتها جبال الهضاب العليا على غرار بني سنوس، بني بوسعيد، بن صميل.
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فرنانديـــز: 
»اليونايتـد مؤهــل 
للفوز بالبريميرليغ«

فرنانديز،  برونو  قال 
يونايتد،  مانشستر  العب 
إن فريقه رمبا ال ميلك املوارد 
منافسيه  لبعض  املتاحة 
اإلجنليزي  الدوري  يف 
املمتاز، لكن هذا العمالق 
مؤهال  يزال  ال  اجلريح 
التتويج  عن  صيامه  إلنهاء 

باللقب.
فيها  فاز  مرة  وآخر 
البرمييرليغ،  بلقب  يونايتد 
2012- موسم  يف  كانت 
مدربه  قيادة  حتت   ،2013
أليكس  الشهير  األسبق 

فيرغسون.
بعد  املانيو  وتعرض 
املعاناة،  من  للكثير  ذلك 
مثل  منافسون  متكن  بينما 
وليفربول  سيتي  مانشستر 
بعد ذلك من الهيمنة على 

البطولة بفضل تشكيالتهم القوية.
اإلجنليزي يف  الدوري  فرق  بني  الثالث  املركز  يونايتد  واحتل 
املوسم املاضي، وصعد لقبل نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي ولنفس 
الدور يف الدوري األوروبي. ولعب فرنانديز الذي انضم للنادي يف 

جانفي املاضي دورا محوريا يف ذلك.
وقال فرنانديز عبر منصة بودكاست اخلاصة بالنادي »بالنسبة 
إن تشكيالتهم  البعض  يقول  رمبا  الفرق األخرى ال تهمني.  لي 

األساسية أفضل منا وبدالئهم أفضل منا، أنا ال أهتم مبا يقال«.
يتوج  لم  فإنه  يونايتد  مثل  لفريق  »بالنسبة  فرنانديز  وأضاف 
بلقب الدوري املمتاز منذ مدة طويلة. مدة طويلة أكثر من الالزم 

حسبما أعتقد«.
الالعبني  جميع  وبينهم  اجلميع..  على  ينبغي  »لذا  وتابع 
وجميع أفراد الطاقم أن يضعوا يف اعتبارهم أن الهدف من وجودنا 

هنا هو الفوز، وأعتقد أننا مؤهلون معنويا لتحقيق ذلك«.
وأردف العب الوسط البرتغالي، قائال »جئت إلى مانشستر 
يونايتد من أجل الفوز باأللقاب وهو أحد أكبر األندية على مستوى 

العالم وقد حقق إجنازات كبيرة طوال تاريخه الرائع«.
وهو  لآلمال  مخيبة  احلالي  املوسم  يف  يونايتد  بداية  وجاءت 
بعد  العشرين،  احمللية  البطولة  فرق  بني  الـ14  املركز  يحتل  حاليا 
7 جوالت حقق خاللها 3 انتصارات وخسر 3 مرات وتعادل مرة 

واحدة.
وبعد انتهاء العطلة الدولية احلالية سيلتقي يونايتد يف اجلولة 
بروميتش  وست  اجلديد  الوافد  مع  اإلجنليزي  الدوري  من  املقبلة 

ألبيون السبت القادم.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان يف صيف 2022، 
بشأن  الفرنسي  النادي  مع  اتفاق  إلى  الالعب  يصل  ولم 

التجديد حتى اآلن.
مدريد  ريال  فإن  البريطانية،  صن"  "ذا  لصحيفة  ووفًقا 
رفض  إذا  إسترليني،  مليون   161 بقيمة  ملبابي  عرًضا  يجهز 

الالعب جتديد عقده مع سان جيرمان.

وأشارت إلى أن ريال مدريد واثق من قدرته املالية على 
حسم الصفقة، ال سيما عقب إعادة هيكلة الفريق األول.

وأوضحت أن امليرنغي وفر 33 مليون أورو من الرواتب، 
عقب رحيل كل من خاميس رودريغيز وغاريث بيل )إعارة( 
هذا املوسم.كما حصل ريال مدريد على 27 مليون إسترليني 
عقب  مليوًنا  و36  توتنهاك،  إلى  ريجيلون  سيرجيو  بيع  من 

انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميالن.
فقط  مدريد  ريال  مسؤولو  ويخشى 

موافقة مبابي على عرض التجديد، ألن ذلك 
يعني ارتفاع الشروط املالية لرحيله عن "حديقة 

األمراء".
القسم الرياضي

يف حال رفضه التجديد مع سان جيرمان

ريال مدريد يجهز عرضا لتعاقد مع مبابي
أكد تقرير صحفي بريطاني، امس األحد، أن ريال مدريد وضع خطة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، 

نجم باريس سان جيرمان، خالل الميركاتو الصيفي المقبل.

فيغــو يحــرض ميســي 
على مغادرة برشلونة
علق لويس فيغو، النجم السابق لبرشلونة وريال 

مدريد، على محاولة ليونيل ميسي قائد البارسا، 
الرحيل عن النادي الكتالوني يف املوسم املاضي.
وقال فيغو، يف تصريحات أبرزتها صحيفة 
"ماركا" اإلسبانية: "شاهدت ما فعله ميسي 

ومحاولته مغادرة برشلونة يف الصيف، أنا مندهش 
ومفاجئ مثل كل مشجعي كرة القدم". وأضاف: 
"سيكون لدى ميسي دوافع وأسباب التخاذ هذا 

القرار. ال أعرف ما حدث مسبًقا".
وتابع فيغو: "كل ناٍد يريد أن يكون لديه العب 

مثل ميسي، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل 
الوضع املالي احلالي للنادي، واألموال التي سينفقها 

راتب الالعب، باإلضافة إلى رغبة ميسي نفسه". وأمت: 
"لكن يف احلياة بشكل عام، إذا أردت عدم البقاء يف 

مكان ما، ال يوجد شيء ميكن أن يغير رأيك".

إدارة مانشستـر 
يونايتــــــد 
تخطـط لضـــم 
باولو ديبـــاال

بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
بشأن  جديد  تطور  عن  األحد،  امس 
املوسم  خالل  يونايتد  مانشستر  ميركاتو 
أحد  مع  للتعاقد  والسعي  احلالي، 
أصدقاء كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس.
ووفًقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، 
عادوا  يونايتد  مانشستر  مسؤولي  فإن 
ملطاردة األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم 
الصيف  لضمه يف  ويخططون  يوفنتوس، 

املقبل.
للشياطني  رئيسًيا  وكان ديباال هدًفا 
الالعب  لكن   ،2019 يف صيف  احلمر 
فضل البقاء مع السيدة العجوز. وأشارت 
الصحيفة إلى أن تعثر مفاوضات جتديد 
الالعب  ستجعل  يونايتد،  مع  ديباال 
متاًحا يف الصيف املقبل نظير 70 مليون 

إسترليني فقط.
وأوضحت أن مسؤولي يونايتد يرون 
خبرة  وأكثر  أرخص  بديل  ديباال  أن 
بوروسيا  جنم  سانشو  جادون  صفقة  من 

دورمتوند.
يف  سانشو  يطارد  يونايتد  وكان 
اشترط  دورمتوند  لكن  املاضي،  الصيف 
إسترليني  ماليني   110 على  احلصول 

حلسم الصفقة.
يذكر أن ديباال ال يتواجد يف املوسم 
األساسية  التشكيلة  ضمن  احلالي 
أندريا  املدرب  يفضل  ليوفنتوس، حيث 
بيرلو عليه كل من ألفارو موراتا ورونالدو.

إريكسن يعرقل انتقاله إلى سان جيرمان
وضع الدمناركي كريستيان إريكسن، جنم إنتر ميالن، عقبة متنع انتقاله إلى 

باريس سان جيرمان خالل املوسم احلالي.
ووفًقا لصحيفة "توتو سبورت" اإليطالية، فإن إريكسن يرى أن مغامرته 

مع إنتر ميالن انتهت، وبدأ ممثلو الالعب يف البحث عن العروض املتاحة 
يف امليركاتو املقبل.

سنوي  راتب  على  احلصول  يشترط  إريكسن  أن  إلى  وأشارت 
بقيمة 10 ماليني أورو يف النادي اجلديد، ما يهدد انتقاله إلى العديد 

من الفرق ويف مقدمتها سان جيرمان.
إريكسن،  مبادلة  يحاول  إنتر  إن  قالت  إيطالية،  تقارير  وكانت 

بنظيره األرجنتيني ليوناردو باريديس العب وسط سان جيرمان، خالل 
املوسم احلالي.

يذكر أن إريكسن ال يحظى بثقة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، ويجلس 
كثيًرا هذا املوسم على مقاعد البدالء.

 بعــد الظهــور رقـــم 177 لــه
 عـلى املستـوى الدولـي  

سيرجيــو رامـوس يعتلـي 
عـــرش أوروبــــا

قياسًيا جديًدا،  رقًما  اإلسباني،  املنتخب  وقائد  مدافع  راموس  حقق سيرجيو 
خالل مشاركته أساسًيا ضد سويسرا، اول أمس، يف إطار منافسات بطولة دوري 
177 له على املستوى الدولي  األمم األوروبية.ومُتثل مشاركة راموس، الظهور رقم 
املباريات  يف  مشاركة  أوروبي  أكثر العب  لُيصبح  اإلسباني،  املنتخب  بقميص 
الدولية، وفًقأ لشبكة »أوبتا« لإلحصائيات. وتخطى راموس بهذا اإلجناز، رقم 

حارس إيطاليا السابق جانلويجي بوفون )176 مباراة(.
ُيذكر أن راموس شارك يف 129 انتصارا بقميص منتخب إسبانيا وسجل 

23 هدفا، طوال مسيرته الدولية حتى اآلن.

ليفربول  نادي  بأن  إجنليزية  تقارير صحفية  ذكرت 
سيميدو  روبني  البرتغالي  الدولي  مع  للتعاقد  يخطط 
االنتقاالت  سوق  خالل  اليوناني،  أوملبياكوس  مدافع 
الشتوية.وأشارت صحيفة "دايلي ستار" اإلجنليزية إلى 
"الريدز"  أمام  املتاح  اخليار  يكون  قد  روبني سيميدو  أن 

لتعزيز خط الدفاع يف شهر جانفي.
التعاقد  سيحاول  ليفربول  أن  الصحيفة  وأضافت 

إذا  ولكن  عاما،   26 صاحب  البرتغالي  املدافع  مع 
رفضت إدارة النادي اليوناني السماح لالعب بالرحيل 
حتى  للصيف  "الليفر"  فسينتظر  املوسم،  منتصف  يف 
يتعاقد معه. واختتمت الصحيفة أن سيميدو سيكون 
متاحا لنادي ليفربول مببلغ ال يقل عن 20 مليون أورو.
للفريق  جديد  مدافع  عن  ليفربول  نادي  ويبحث 
يف  دايك  فان  فيرجيل  الهولندي  النجم  إصابة  بعد 

من  ليفربول  فريق  الصليبي.ويعاني  الرباط 
العديدة  اإلصابات  بعد  كبيرة  دفاعية  أزمة 
التي ضربت "الريدز" يف اآلونة األخيرة مبركز 
قلب الدفاع، لذلك يحتاج النادي لتعزيز هذا 
املركز بالعب واحد على األقل يف شهر جانفي 
روبني سيميدو  أن عقد  بالذكر  اجلدير  املقبل. 

سينتهي مع أوملبياكوس صيف عام 2024.

لتعويض غياب فان دايك

ليفربــول يخطــط الستقــدام البرتغالــي سيميــدو
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تحسبا لدورة اتحاد شمال افريقيا

المنتخــب الوطنــي ألقــل مـن 20 
عامـــا فــي تربــص تحضيـــري

الجولة الرابعة من تصفيات كأس افريقيا لألمم 2021  

زيمبابوي- الجزائر.. اليوم سا 14:00

"الخضـر" لحسم تأشيرة "الخضـر" لحسم تأشيرة 
التأهــل إلـى موعــد التأهــل إلـى موعــد 

الكاميــــــــرونالكاميــــــــرون
سيواجه المنتخب الوطني هذا اإلثنين على ملعب هاراري ناشيونال 
سبورتس ستاديوم، مجددا نظيره الزيمبابوي في إطار الجولة 
الرابعة من المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم 

افريقيا 2021 المقررة بالكامرون.
محمد هشام

املواجهة  هذه  "اخلضر"  وسيخوض 
الساعة  على  إنطالقها  إشارة  ستعطى  التي 
يف  مبعنويات  اجلزائري  بالتوقيت   14:00
بعد خطوات  على  أصبحوا  أن  بعد  السماء 
"الكان"،  إلى  التأهل  بتأشيرة  الظفر  على 
فالفوز األخير احملقق يف لقاء الذهاب مبلعب 
بنتيجة  الفارط  اخلميس  األوملبي  5 جويلية 
1-3 جعلت من النجم رياض محرز ورفقائه 
للموعد  القادمة  النسخة  يف  قدما  يضعون 
اجلولة  يف  التذكرة  ترسيم  انتظار  يف  القاري 
ضيوفا  يحلون  عندما  االثنني  هذا  الرابعة 

على منتخب زميبابوي.
الناخب الوطني  وعليه، ستكون كتيبة 
مقابلة  مع  موعد  على  بلماضي،  جمال 
موعد  إلى  التأهل  تأشيرة  حلسم  هامة، 
سيكون  اجناز  يف  األوان،  قبل  الكاميرون 
الصريح  اإلعالن  مبثابة  حتقيقه،  حالة  يف 
على  احلفاظ  يف  نيتهم  على  "للخضر" 
جدارة  عن  انتزعوه  الذي  اإلفريقي  تاجهم 

واستحقاق يف الدورة السابقة مبصر 2019.
العناصر  خاضت  املوعد  لهذا  وحتسبا 
الوطنية تدريباتها على امللعب الرئيسي الذي 
اللقاء بتعداد مكتمل كما برمج  سيحتضن 
مخصصة  فيديو  جلسة  الوطني  الناخب 
اللقاء  وقبل  املنافس.  لعب  طريقة  لدراسة 
الطبية اخلاصة  الفحوصات  أجرى الالعبون 

بفيروس كورونا.
الذي  الوطني  املنتخب  عكس  وعلى 
األساسية  عناصره  بكامل  حاضرا  سيكون 
خلدمات  سيفتقد  زميبابوي  منتخب  فإن 
احلارس شيبيزيزي املصاب والذي سيعوضه 

زميله ببتروس مهاري.  
للمجموعة  الثالثة  اجلولة  إجراء  وبعد 
دعمت  القارية،  التصفيات  من  الثامنة 
مبجموع  الترتيب  موقعها يف صدارة  اجلزائر 
أما  نقاط.   5 بفارق  زميبابوي  أمام  نقاط   9
إلى  الرابعة  اجلولة  يف  تتنقل  التي  زامبيا 
 4 ب  الثالث  املركز  فتحتل  غابورون، 
و  الرابع  املركز  يف  بوتسوانا  تاركة  نقاط، 

األخير بنقطة واحدة.   

وحتسبا لهذا املعسكر وجه الناخب 
الوطني صابر بن سماعني الدعوة ل25 
العبا ينشطون يف البطولة احمللية منهم 7 
بارادو و6 من شباب  نادي  عناصر من 

بلوزداد.
أجروا  وأن  »اخلضر«  لشبان  وسبق 
انهزموا  وديتان  مباراتان  تخللته  تربصا 
خاللهما أمام أكابر كل من نادي بارادو 
2-1، واحتاد اجلزائر 6-0، بتعداد يضم 

عناصر تنشط يف اخلارج.
ضمن  التجمع  هذا  ويدخل 

شمال  احتاد  لدورة  الفريق  حتضيرات 
افريقيا املبرمجة ما بني 13 و 28 ديسمبر 
القادم بتونس واملؤهلة الى كأس افريقيا 

2021 لذات الفئة مبوريتانيا.
املرمى:  حراس  الالعبني:  قائمة 
بلعباس(،  )احتاد  رضوان  معاشو 
رمضان عبد اللطيف )شبيبة القبائل(، 
اجلزائر(  )مولودية  أمني  محمد  يعقوبي 
بارة  رضا،  محمد  حميدي  الالعبون: 
خليل، مناصر عبد اجلليل، دادة ميلود 
تيتراوي  مروان،  زروقي  السالم،  عبد 

بارادو(،  )نادي  بوكرمة محمد  يسني، 
محمد  بلخير  الدين،  شمس  بكوش 
منير،  بلحيجة  محمد،  عزي  اسالم، 
جلول عبو امحمد، بوراس أكرم )شباب 
بلوزداد(، رحماني أمين، بوكرمة جلول 
)مولودية اجلزائر(، بكرار منصف، درفلو 
حذيفة  عريف  سطيف(،  )وفاق  خليل 
القادر،  عبد  متيمي  القبائل(،  )شبيبة 
بلومي محمد البشير )مولودية وهران(، 
بوشنان أمين )احتاد اجلزائر( وصابر عبد 

الرؤوف )هالل شلغوم العيد(.

أعلنت االتحادية الجزائرية عبر موقعها الرسمي عن  اجراء المنتخب الجزائري لكرة القدم ألقل من 
20 عاما، تربصا تحضيريا جديدا من 15 الى 20 نوفمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

الهاوي  للنادي  اجلديد  الرئيس   صرح 
انتخابه  عقب  اليف  كمال  سطيفي  لوفاق 
اول أمس يف اجلمعية العامة االنتخابية أنه 

جاء للعمل مع اجلميع دون إقصاء.
الذي  العمل  على  أثنى  أن  وبعد 
مجلس  رئيس  به  قام  الذي  باجلبار  وصفه 
لنادي وفاق سطيف  التجارية  الشركة  إدارة 
"بالك إيغلزي" عزالدين أعراب يف الفترات 
األسود"  "النسر  بها  مر  التي  جدا  احلرجة 
الذي  الهاوي  للنادي  اجلديد  الرئيس  أكد 
الوفاق  ألسهم  الساحقة  األغلبية  ميلك 
اخلطوط  من  العديد  يتضمن  برنامجه  بأن 
رياضية  أكادميية  إنشاء  غرار  على  العريضة 
مهمتها األساسية اكتشاف املواهب الشابة 

وإرجاع االختصاصات الرياضية األخرى.
عن  باملناسبة  اليف  كمال  أعلن  كما 
فتح رأس مال الشركة لالكتتاب اجلماهيري 
وفتح باب العودة ألحضان النادي أمام كل 
قامات الوفاق  كل من يستطيع تقدمي إضافة 
للوفاق  األسبق  الرئيس  غرار  على  للفريق 

عبد احلكيم سرار.
جلنة  رئيس  صرح  جهته  من 
الترشيحات جمال عيشوش عقب اإلنتهاء 
مركز  بقاعة  جرت  التي  الفرز  عملية  من 

الترفيه العلمي باملدرسة الوطنية للرياضات 
األوملبية "الباز" بسطيف أن كمال اليف ظفر 
للمترشح  صوتا   16 مقابل  صوتا  ب22 

إبراهيم العرباوي.
العامة  اجلمعية  أشغال  استهلت  وقد 
ترحما  صمت  دقيقة  بالوقوف  اإلنتخابية 
محند  اجلزائرية  الكرة  فقيد  روح  على 
لفريق  السابق  الرئيس  حناشي  الشريف 
ذلك  بعد  املجال  ليفسح  القبائل،  شبيبة 
اكتمال  من  والتأكد  اإلقتراع  لعملية 
العامة  اجلمعية  ألعضاء  القانوني  النصاب 

الذين حضر منهم 38 )من أصل 40(.
رئاسة  على  اليف  كمال  نافس  قد  و 
مرشح  سطيفي  لوفاق  الهاوي  النادي 
واحد فقط هو إبراهيم العرباوي وذلك بعد 
بكل  األمر  ويتعلق  مترشحني   3 انسحاب 
و  الدراجي بن جاب اهلل وزكرياء خرة  من 

سليم شنشني.
كمال  اجلديد  الرئيس  يعد  للتذكير 
اليف واحدا من املسيرين اإلداريني السابقني 
تقلد  أن  له  وفاق سطيف كما سبق  لنادي 
مع  ونال  القدم  كرة  فرع  رئيس  منصب 

الفريق عدة ألقاب.  
م.هشام

 انتخاب اليف رئيسا جديدا للنادي الهاوي لوفاق سطيف

 "أبـــواب النــادي مفتوحـــة
لكل من يريد تقديم اإلضافة"

املصارعة  قاعة  احتضنت 
اجلمعية  أشغال  بغليزان  اليابانية 
الرياضي  للنادي  االنتخابية  العامة 
قصد  القدم،  لكرة  غليزان  شباب 
وجرت  الفريق،  رئيس  انتخاب 
بعد  االنتخابية  العامة  اجلمعية 
استكمال النصاب القانوني بحضور 
وممثل  الترشيحات  جلنة  رئيس 
وحضور  والرياضة  الشباب  مديرية 
أعضاء  وأيضا  البلدية،  من  نائبني 
املكتب  وأعضاء  العامة  اجلمعية 
من  وجمع  عهدته  املنتهية  املسير 
بحيث  الفريق  وانصار  محبي 
املرشح  تزكية  على  العملية  أسفرت 
مدينة  ابن  عزوز  بن  جلول  الوحيد 
أي  بدون  املطلقة  باألغلبية  غليزان 

معارض .
هذا وقد عرفت أشغال اجلمعية 
العديد من املداخالت الساخنة من 
طرف أعضاء اجلمعية، صبت كلها 
الفريق  يعيشها  التي  الوضعية  حول 

واألزمة التي يتخبط فيها.
جلول  للرئيس  تصريح  أول  ويف 
رأس  على  انتخابه  بعد  عزوز  بن 
تنافسي  فريق  بتكوين  َوعَد  الفريق 
هذا  بطولة  يف  األولى  األدوار  يلعب 
املوسم، كما دعا  بن عزوز األنصار 
ودعمه  الفريق  حول  بااللتفاف 

رياضية  مدرسة  باعتباره  معنويا 
محترفني.  عدة العبني  منها  َرَجّ  تَخّ
كما طلب من السلطات احمللية وعلى 
الوالية  ووالي  البلدية  رئيس  رأسهم 

مساندة الفريق .
اجلدير بالذكر، أن  فريق شباب 
غليزان كان يلعب يف القسم الشريف 
اجلهوي  الى  صعد  غليزان  لرابطة 
الذين  الالعبني  خيرة  ومن  الثاني 
عبو  بن  محمد  الفريق،  على  مروا 
سريع  بنادي  اسمه  اقترن  الذي 
يف  تألق  الذي  الفريق  هذا  غليزان، 
شلة  بفضل  الثمانينيات  منتصف 
غرار  على  الالمعة،  النجوم  من 
بولقلمونة  واملخضرم  حلمر  شمعة، 
كان  الذي  عبو  بن  محمد  وخاصة 
العبًا ممتازا وهّدافا من الطراز العالي، 
البطولة  هداف  لقب  نال  حيث 
و  التهديف  وحس  حنكته  بفضل 
بن  والالعب  مسفك  حما  احلارس 
ان  وبدون  مستغامن،  وداد  مع  عبو 
والذي  شكالم  فريد  النجم   ننسى 
والسد  قسنطينة  لنادي  أيضا   لعب 
القطري، وابرز الالعبني الذين مروا 
ايضا على غليزان من اجليل االخير 
الهادي  وعبد  فراق  مراد  الالعب 

وغامن مراد وعدة بن يطو.
طاهر مسفك  

اتحاد بسكرة سيكتفي 
بمواجهة "العميد" وديا

اإلصابـة تنهـي 
تربص بوكاروم 
وهشـام مختـار    

وبوكاروم  مختار  هشام  الثنائي  أنهى 
تربصهما رفقة التشكيلة البسكرية املتواجدة 
منذ أيام بالعاصمة يف إطار املرحلة اإلعدادية 
الكروي  املوسم  لالنطالق  حتسبا  الثالثة 

اجلديد نهاية الشهر اجلاري.
تعرض إلصابات عضلية  الذي  الثنائي 
الفحوص  من  للمزيد  خضوعهم  استوجبت 
إلى  وبوكاروم  مختار  هشام  لينضم  والراحة 
حيث  ببسكرة  املتواجد  عابدي  زميلهم 
يواصل عملية إعادة التأهيل بعد إصابة التي 

تلقاها على مستوى القدم يف وقت سابق.
مقابل ذلك فان رفقاء القائد نصر الدين 
العاصمة  تربص  خالل  سيكتفون  خوالد 
مولودية  أمام  واحدة  ودية  مواجهة  بإجراء 
إلغاء  مت  بعدما  القادم،  األربعاء  يوم  اجلزائر 
بداعي  بلوزداد  شباب  أمام  األولى  املواجهة 
صفوف  داخل  املصابني  من  الكبير  العدد 
على  مجبرة  نفسها  ستجد  التي  التشكيلة 
فادح  بنقص  الرياضي  املوسم  غمار  خوض 
يخلط  قد  ما  وهو  التحضيرية  املواجهات  يف 

حسابات الطاقم الفني.
م.بن مبارك

جلول بن عزوز رئيسا جديدا لنادي شباب غليزان    

"أطلـــب مــن الجميـــع 
االلتفاف حـول الفريـق"
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وزعت مواد غذائية  وألبسة ومحافظ

جمعيـة كافـل اليتيم ببئر بن عابـد شرق جمعيـة كافـل اليتيم ببئر بن عابـد شرق 
المديـة ترسم البسمة على شفاه اليتامـىالمديـة ترسم البسمة على شفاه اليتامـى

البلدي جلمعية  باشر أعضاء املكتب 
شرقي  عابد  بن  بئر  ببلدية  اليتيم  كافل 
على  قفة   50 توزيع  عملية  أمس  املدية  
أرامل وأيتام البلدية ، القفة احتوت على 
قهوة  سكر  زيت  أساسية،  غذائية  مواد 
أرز  وغير ذلك باالضافة  عجائن طماطم 
الى كيس قرينة فئة 10 كغ  وبيض لكل 

النبوي  واملولد  تزامنت  املبادرة   ، عائلة 
البسمة  رسم  شأنها  ومن  الشريف  
،حيث  اليتامى   عائالت  شفاه  على 
املتطوعني  الشباب  من  مجموعة  جاب 
قري   مختلف   ، احملسنني  من  ومبساهمة 
على  القفة  توزيع  ليتم  ومداشرالبلدية 
والتآزر  التكافل  من  جو  يف  مستحقيها 

البرنامج  إطار  يف  تدخل  هذه  املبادرة   ،
السنوي املسطر من طرف املكتب البلدي 
األرامل  استحسنه  ما  وهو  للجمعية 
 10 توزيع  باملناسبة  مت   كما  هذا  واأليتام 
محافظ مدرسية على األيتام املتمدرسني 
تزامنا والدخول املدرسي إلى جانب توزيع 

ألبسة مختلفة .

التقنية املتخصصة  سجلت املصالح 
تسارع  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية 
الوطني  األمن  تطبيقة  يف عملية حتميل 
وسط   ALLO CHORTA ألو شرطة 
إطالقها  منذ  معتبرة،  بنسبة  املواطنني 
من  أكثر  بلغت  الذكية،  الهواتف  على 

50000 حتميل.
حيث تسمح هذه التطبيقة للمواطن 
من التفاعل اآلني واملشاركة يف العملية 
األمنية، من خالل ما تتضمنه من مزايا 
أحداث  حول  وفيديوهات  صور  بإرسال 
الوطني  األمن  مصالح  إلى  وقائع،  أو 
يف  املالئمة  التدابير  التخاذ  حينها  يف 

اآلجال القياسية والتي تشكل مخالفات 
بأمن  متس  جنايات  حتى  أو  جنح  أو 

املوطن واملمتلكات.  
أمنية  خدمات  التطبيقة  هذه  وتوفر 
املرجوة  العمومية  اخلدمة  بترقية  تسمح 
لفائدة املواطن، كما أنها جاءت تكملة 
طرف  من  املتاحة  االتصالية  للقنوات 
غرار  على  للمواطنني،  الوطني  األمن 
وفايسبوك  وتويتر  اإللكتروني  املوقع 
لألمن الوطني، للتبليغ عن أي جرمية يف 
الشرطة  مصالح  ميكن  مبا  قياسي،  وقت 

من التدخل بفاعلية وجناعة.
ق.م

األمن الوطني يسجل تسارع في وتيرة تحميل تطبيقة

ألــو شرطـة بلغـت أكثر ألــو شرطـة بلغـت أكثر 
مـن مـن 5000050000 تحميــل تحميــل

عمر ب

اختناق اختناق 1111 شخص اثر  شخص اثر 
حريق منزل ببلعباسحريق منزل ببلعباس

متكنت وحدة احلماية املدنية لدائرة عني البرد بسيدي 
بلعباس من إخماد حريق داخل مسكن بعمارة الكائنة بحي 
30 مسكن بلدية مكدرة.بحيث مت إسعاف 3 أشخاص يف 
عني املكان لهم صعوبة يف التنفس.كما مت حتويل 8 آخرين 
متعددة  عيادة  إلى  سنة  و41  أشهر   10 مابني  أعمارهم 

اخلدمات ببلدية عني البرد وحالتهم مستقرة.
يف حني فتحت مصالح الدرك الوطني لعني البرد حتقيقا 

يف أسباب احلادث.
عبد القادر بن خالد

فيـــروس كــــورونا فيـــروس كــــورونا   مساهمــــةمساهمــــة
وخطــر الهشــاشة النفســيةوخطــر الهشــاشة النفســية

الدكتـور بوعموشــة نعيـــم  	
)باحــث وأستـاذ جامعــي(

املاضية  القليلة  األيام  خالل  اجلزائر  تشهد 
املؤكدة  اإلصابات  عدد  يف  محسوسا  ارتفاعا 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( بعدما عرفت تراجعا 
أهم سبب  املاضية، ولعل  نسبيا خالل األشهر 
الفيروس  ارتفاع عدد اإلصابات بهذا  وراء عودة 
اللعني هو جتسد فكرة زوال اخلطر يف ذهن املواطن 
بعض  عن  الصحي  احلجر  رفع  بعد  اجلزائري 
الواليات وتخفيف إجراءاته عن واليات أخرى، 
وما صاحبه من تراخي يف االلتزام باإلجراءات 
وزارة  أقرته  الذي  الصحي  والبروتوكول  الوقائية 
اجلسدي  التباعد  الكمامة،  كارتداء  الصحة 
منظمة  فيه  حتدر  الذي  الوقت  يف  ...الخ. 
ثانية  موجة  اجتياح  خطر  من  العاملية  الصحة 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( أكثر عدوانية تزامنا 
العديد  وأن  املوسمية، خاصة  االنفلونزا  وموسم 
اإلصابة  معدل  عودة  سجلت  العالم  دول  من 
بالفيروس لالرتفاع من جديد ما دفعها للتشديد 
نفس  وهو  الصحي.  البروتوكول  تطبيق  على 
النهج الذي تسير فيه اجلزائر حملاولة احتواء الوباء 
اتخاذ جملة من  والتصدي النتشاره من خالل 
التدابير الوقائية والقرارات الهادفة حلماية الصحة 
العامة واحلرص على تطبيق البروتوكول الصحي 
وفرض عقوبات وغرامات على املخالفني، خاصة 
املسؤولية  بروح  للتحلي  حاجة  يف  اليوم  ونحن 
والوعي الوقائي أكثر من أي وقت مضى إذا كنا 
على  واحلفاظ  الفيروس  هذا  مجابهة  فعال  نريد 
سالمتنا وسالمة اآلخرين، يف ظل غياب لقاح 

فعال ضد هذا الفيروس يف العالم حلد اآلن. يف 
املقابل يجب أيضا أن نحاول التكيف مع الوضع 
الوقائية  لإلجراءات  االمتثال  شريطة  الراهن 
التزاما صريحا دون إفراط أو تفريط قد ينعكس 
فيما بعد على صحتنا وسالمتنا النفسية، يف ظل 
الوبائية  للوضعية  فيه  املبالغ  اإلعالمي  التهويل 
واالنتشار الواسع لإلشاعات عبر مختلف مواقع 
لدى  يخلق  قد  والذي  االجتماعي،  التواصل 
تعد  والتي  النفسية  الهشاشة  من  حالة  املواطن 
ألن  عرضة  الفرد  وجتعل  الكثير  تصيب  مشكلة 
تسيطر عليه املشاعر السلبية واألزمات النفسية. 
الفرد  قدرة  عدم  يف  النفسية  الهشاشة  وتتمثل 
على التكيف أو التأقلم مع ضغوط احلياة اليومية 
وما يتم تداوله وتناقله من أخبار. وهناك بعض 
يعانون  الذين  األشخاص  متيز  التي  العالمات 
انفعاالتهم  فغالبا تكون  النفسية،  الهشاشة  من 
مييلون  فهم  كبير،  إلى حد  فيها  ومبالغا  متطرفة 
إلى تضخيم األمور بحيث ال تتوافق مع طبيعة 
فيروس كورونا  انتشار  احلدث، كتضخيم موجة 
واألعشاب  واألدوية  وانتشاره،  انتقاله  وكيفية 
التي من شأنها تقوية املناعة اجلسدية، والتهويل 
املصاحب الرتفاع عدد اإلصابات والوفيات بهذا 
التكفل  عن  الطبية  األطقم  وعجز  الفيروس، 
...الخ  اإلمكانيات  ونقص  باملصابني  الصحي 
من  املواطن  يلتقطها  التي  األخبار  من  وغيرها 
من  إشاعات  أو  فيها  مبالغ  وأغلبها  وهناك  هنا 
شأنها إشاعة مشاعر اخلوف وفقدان األمل. فأي 

حدث صغير يف احلياة اليومية قد يستهلك من 
طاقة الفرد النفسية فيصبح أكثر قلقا وتفكيرا يف 
النفسية  الهشاشة  تعود  كما  احلدث.  عواقب 
املختلفة  بأشكاله  النفسي  القلق  درجة  الرتفاع 
الفرد  إصابة  حالة  ففي  املرضية،  املخاوف  مثل 
يصاحب  قد   )19 )كوفيد  كورونا  بفيروس  مثال 
وتظهر  نفسي،  واضطراب  نفسية  هشاشة  ذلك 
والتوتر  القلق  درجة  ارتفاع  يف  ذلك  أعراض 
من  واخلوف  بالنفس  الثقة  وضعف  النفسي 
املوت، وهو ما يؤدي الحقا ألعراض جسدية 
مختلفة كضيق يف الصدر وارتفاع عدد ضربات 
واألرق وضعف  لألكل  الشهية  وفقدان  القلب 
ويرى  احلياة  املتعة يف  وفقدان  اجلسدية  الطاقة 
األمل  فيفقد  فائدة  وبدون  كل شيء سخيف 
املناعي  جهازه  يضعف  وبالتالي  احلياة،  يف 
استسلم  كونه  للموت  عرضة  أكثر  ويكون 
ويقاوم  اليأس  قيود  يكسر  أن  بدل  املرير  لواقعه 
قضاء  منطلق  من  النفسية  بصالبته  الفيروس 
هنا  االنتباه  علينا  يجب  وعليه  وقدره.  اهلل 
يف  واالجتماعية  النفسية  املساندة  ألهمية 
مصدرا  تعد  وأنها  خاصة  احلاالت،  هذه  مثل 
هاما للدعم االجتماعي الذي يحتاجه املواطن 
اليوم بغية إدراك الضغوط احلياتية املختلفة التي 
معها،  والتعامل  مواجهتها  وأساليب  تواجهه 
وحتقيق إشباع احلاجة لألمن النفسي وخفض 
درجة املعاناة النفسية واالحباطات الناجتة عن 

األحداث الضاغطة.

 akhbar el watane -16-11-2020

 Gratuit  akhbar el watane  -16-11-2020

 akhbar el watane -16-11-2020

النادي  الرياضى الهاوي لشبيبة املعايزة
إعالن عن عقد اجلمعية العامة العادية واالنتخابية

يعلن النادي الرياضي الهاوي لشبيبة المعايزة جميع أعضاء الجمعية العامة للنادي 
الرياضي أنه سوف تنعقد كل من: الجمعية العامة العادية يوم:2020/11/17 
على الساعة -18:00  -  الجمعية العامة االنتخابية يوم:2020/11/20 على 

الساعة 18:00
بالقاعة متعددة الخدمات أهل الصديق تحياتنا الرياضية.

جمعية قدماء الالعبني بلدية مقرة
2020/11/09

الى السيد:
مديرمديرية الشباب والرياضة والية املسيلة
املوضوع :اشعار بانعقاد اجلمعية االنتخابية

يتشرف رئيس جمعية قدماء الالعبين بلدية مقرة بإشعار سيادتكم عن انعقاد الجمعية 
العامة االنتخابية النتخاب رئيس والمكتب المسير للجمعية ذلك يوم الخميس الموافق 

ل: 2020/11/19 على الساعة الرابعة زواال )16:00( بمقرالجمعية الكائن مع 
نجم شباب مقرة شرق مدرسة الشهداء بلدية مقرة 

وفي األخير تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير و حضوركم شرف لنا.

النادي الرياضي لهواة  آفاق الطواهرية  للرياضة  اجلوارية
الى السيد:

مديرالشباب والرياضة والية املسيلة
املوضوع :إشعار بتاريخ  عقد  جمعية العامة االنتخابية

بعد التحية االحترام و التقدير  يشرفنا أن نعلمكم بأنه تم تحديد تاريخ 
:2020/11/18  على الساعة الخامسة مساءا بمقر النادي  و ذلك  من أجل 

إجراء الجمعية العامة  االنتخابية للنادي الرياضي للهواة  آفاق النادي الرياضي 
لهواة  آفاق الطواهرية  للرياضة  الجوارية

بلدية بنزوة        تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

يُعلن السيد: نويس إبراهيم عن ضياع ختمه الخاص »مقاول أشغال عمومية«، 
وذلك بتاريخ 12/11/2020.

لمن عثر عليه الرجاء اإلتصال  على الرقم اآلتي: 0665119161
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الشلف

مديرية التجهيزات العمومية 
رقم التعريف  اجلبائي :099802019121821 

إعالن عن طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات  دنيا رقم :........30....../2020 

يعلن والي والية الشلف ممثال مبدير التجهيزات العمومية   عن طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد : إجناز 
متوسطة نوع  قاعدة 200/6  سرير بسيدي بو جميل بلدية بني حواء مجزاءة إلى :

ا ملتوسطة : حصة وحيدة 
             -    قسط ثابت : اجلناح البيداغوجي  و اإلدارة +املدرج +اجلناح الصحي +ورشة عمل +التهيئة اخلارجية +الترصيص الصحي 

+التزويد باملياه الصاحلة للشرب +خزان املاء 80 م3 +جتهيز خزان املاء+ اإلنارة اخلارجية  +جتهيز املولد الكهربائي  PS3 +تزويد 
األجنحة +جدار اإلحاطة +ملعب رياضة  

          -     قسط اشتراطي : القسط  01 : التدفئة املركزية -القسط  02  :نصف الداخلية  - القسط  03  : جنح السكنات 
 

ميكن للمقاوالت  أو جتمع املقاوالت املؤهلة املشاركة و احلائزة على :
   أ - القدرات املهنية :

              -    شهادة التصنيف و التأهيل املهني صاحلة ، نشاط رئيسي بناء املصنفة من الدرجة الرابعة )04 أو أكثر ( 
             ب-  القدرات التقنية : تتوفر على املراجع املهنية ، اإلمكانات البشرية  و املادية التالية  :

    1 - املراجع املهنية : 
قد أجنزت العشر )10( سنوات األخيرة على األقل مشروع من الصنف » B«  أو أكثر ،  أو جزء من مشروع  من الصنف C  أو أكثر  مببلغ 

يساوي أو أكثر من 100,000,000,00 دج  طبقا للقرار الوزاري املشترك بتاريخ 15 ماي 1988 .
  2 - اإلمكانيات البشرية :  

                  -   واحد رئيس مشروع : مهندس دولة يف مجال البناء أو األشغال العمومية أو الهندسة املعمارية مدعم على األقل بخبرة 03 
سنوات يف املهنة  .

                 -    عدد العمال        15عامل 
  3 - اإلمكانيات املادية :

                -  02 شاحنات )كل شاحنة ذات حمولة مقيدة 10 طن أو أكثر أو ذات حمولة كلية PTC 15 طن أو أكثر (
                -   01 رافعة )مثبتة( ذات سهم  16 متر على األقل أو) متحركة (

 ج  -  القدرات املالية : 
                -    متوسط رقم األعمال لثالث سنوات )03( لسنوات األخيرة  )2019,2018,2017 (           70,000,000,00 دج 

         تقدمي العروض : 
يجب أن ترفق الوثائق اإلدارية املنصوص عليها يف القانون الساري املفعول اآلتي ذكرها :

  أ   -  1  ( العرض ملف الترشح يجب أن يحتوي على : 
  1  - تصريح بالترشح  مدون  كليا ، مؤرخ ، ممضي و مختوم 
  2  - تصريح بالنزاهة  مدون  كليا ، مؤرخ ، ممضي و مختوم

 3  - نسخة من القانون األساسي للشركات 
 4  -الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة 

 5  -كل وثيقة تسمح بتقييم الشروط التأهيلية املرشحني  أو املتعهدين  أو عدد اإلقتضاء املناولني 
  أ / - قدرات مهنية : شهادة التصنيف و التأهيل املهني صاحلة ، نشاط رئيسي بناء املصنفة من الدرجة الرابعة )04 أو أكثر ( 

  ب/  - قدرات املالية : وسائل مالية مبررة باحلصائل املالية لثالث سنوات األخيرة )2017-2018-2019 ( حتمل الوصول من طرف 
مصالح الضرائب يف حالة شخص معنوي و مؤشر عليه محافظ حسابات أو محاسب معتمد بالنسبة للشركات .

 ج / - قدرات التقنية : تتوفر على املراجع املهنية ، اإلمكانيات البشرية و املادية التالية : 
املراجع املهنية : يجب أن تكون شهادات حسن تنفيذ األشغال مبني فيها املبلغ و مدة اإلجناز )مسلمة من أصحاب املشاريع عمومية ذات  

طابع  إداري ( 
    قائمة اإلمكانيات البشرية :

       - بالنسبة لإلطارات مثبتة بنسخ للشهادات مدعومة بشهادة االنتساب Affiliation à la CNAS صاحلة على األقل )03( أشهر من تاريخ 
فتح األظرفة أو عقد إدماج ذوي الشهادات )CID ( ،عقد مدعم )CTA (  صاحلة +شهادة تصريح )CNAS ( صاحلة علي األقل )03( أشهر 

من تاريخ فتح األظرفة   
بالنسبة  للعمال تكون مثبتة  بشهادة التحيني CNAS  للسنة اجلارية صاحلة ابتداءا من تاريخ يوم فتح األظرفة .

     قائمة اإلمكانيات  املادية :
      -الوسائل املادية املتحركة : بوثائق اإلثبات بطاقة رمادية و بوليسية التأمني تثبت امللكية 

      -  الوسائل املادية غير املتحركة : بوثائق اإلثبات مبحضر احملضر  البيع باملزايدة صالح على األقل سنة من يوم فتح األظرفة 
كل الوثائق  املذكورة أعاله توضع يف ظرف األول مقفل و مختوم و يحمل عبارة :

II  العرض التقني يجب أن يحتوي على  :
1 - تصريح باإلكتتاب )AnexeIII ( مدون  كليا ، مؤرخ ، ممضي و مختوم 

2  - مذكرة تقنية تبريرية 
3  -  كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات امللف التقني للمرشحني أو املتعهدين  أو عند اإلقتضاء  املناولني 

4  - رزنامة االجناز و املدة املقترحة إلجنار املشروع 
5  - دفتر الشروط  يحتوي يف آخر صفحته على العبارة » قبل و قرئ « مكتوبة بخط اليد 

كل الوثائق املذكورة أعاله توضع يف ظرف الثاني مقفل و مختوم و يحمل عبارة :

IIIالعرض املالي يجب أن يحتوي على :
   -رسالة  تعهد مدونة ممضية و مختومة )ملحق   ( 

  -جدول األسعار بالوحدة مملوء باحلروف و األرقام ممضي و مختوم 
 - تفصيل كمي و تقديري مملوء ممضي و مختوم  

كل الوثائق املذكورة أعاله توضع يف ظرف الثالث  مقفل و مختوم و يحمل عبارة :

األظرفة الثالثة توضع يف  ظرف خارجي يكون مقفول و مجهول الهوية و يحمل عبارة :

ترسل إلى السيد مدير التجهيزات العمومية لوالية الشلف نهج  الشهداء  مقر ثالث )03 ( مديريات بالشلف .
 *حددت مدة  حتضير العروض بــــــ )21( يوم إبتداءا من  أول يوم صدور لهذا اإلعالن يف اجلرائد الوطنية الصادرة باللغة 

الوطنية و باللغة الفرنسية  أو اجلريدة  الرسمية للصفقات املتعامل العمومي .
 )14H00( حدد تاريخ إيداع العروض يف  أخر يوم ملدة حتضير العروض قبل  الساعة *

)14H00( تكون جلسة فتح األظرفة يف نفس أخر يوم إليداع العروض على الساعة *
* إذا  صادف يوم فتح  العروض يوم عطلة فإنه ميدد إلى يوم العمل املوالي  .

* يبقى املتعاهدون ملزمني بعروضهم طيلة ملدة تساوي مدة حتضير العروض مضافا إليها ثالث )03(  أشهر ابتداء من تاريخ إيداع 
العروض .

مالحظة  : ميكن للعارضني املشاركة يف طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  احلضور جلسة فتح 
األظرفة  للملف الترشح ، التقنية  و املالية  مبقر  مديرية التجهيزات العمومية لوالية الشلف 

إعالن عن طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم .......30 :............./2020 
ملف الترشح 

تسمية املؤسسة و موضوع طلب العروض املفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا 

إعالن عن طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم .......30 :............./2020 
ملف التقني

تسمية املؤسسة و موضوع طلب العروض املفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا 

إعالن عن طلب  العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم .......30 :............./2020 
ملف املالي 

تسمية املؤسسة و موضوع طلب العروض املفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا 

إعالن عن طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم .......30 :............./2020 
املشروع :.....................

احلصة:.......................
ال تفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة  و تقييم العروض 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

إشهار



منير بن دادي
املنتــدى الثقــايف »رواد القــراءة« يهتــم 
ــئة  ــة وتنش ــراءة واملطالع ــة الق ــر ثقاف بنش
األطفــال ســّطر برنامجــًا ثريــًا ومتنوعــًا 
شــمل عــدة فقــرات وأنشــطة، حيــث 
التفاعلــي«  »احلــوار  فقــرة  اســتضافت 
الــذي بــّث علــى املباشــر شــخصيات 
منهــم  القرائــي،  املجــال  يف  فاعلــة 
ــس  ــس املجل ــد رئي ــح بلعي ــور صال الدكت
األعلــى للغــة العربيــة والدكتــور عبــد 
ــة  ــدي أســتاذ االقتصــاد بجامع ــد ق املجي
اجلزائــر، الدكتــور كمــال بطــوش املختــص 
يف علــم املكتبــات مــن جامعة قســنطينة، 
الدكتــور ســعيد بهــون علــي املختــص يف 
بومــرداس،  جامعــة  مــن  الطفــل  أدب 
ــم  ــتاذ عل ــي أس ــي مخزوم ــور لطف والدكت

اإلحصــاء بجامعــة الــوادي.
فقــرة  البرنامــج  تضمــن  كمــا 

»توجيهــات ونصائــح لألوليــاء« اشــتملت 
علــى مجموعــة مــن املقــاالت املتسلســلة 
علــى  املنتــدى  صفحــة  عبــر  نشــرت 
ــة  ــارية نبيه ــا اإلستش ــبوك وقّدمته الفايس
ــن  ــتاذة م ــت األس ــث تطرق ــش، حي دري
ــص  ــن اخلصائ ــة م ــى مجموع ــا إل خالله
موجهــة  نصائــح  وكــذا  واملميــزات 
لألوليــاء يف ســبيل دعــم العمليــة التربويــة 
ــراءة يف  ــغف الق ــالع وش ــث روح اإلط وب
أطفالهــم منــذ ســنوات عمرهــم األولــى.
كمــا شــمل البرنامــج علــى فقــرة 
ــة،  ــرة تفاعلي ــي فق ــى« وه ــورة ومعن »ص
ــراءة  ــة بالق ــا عالق ــورة له ــع ص ــم وض يت
للمتابعــن  املجــال  وُيتــرك  واملطالعــة، 
للتعليــق عليهــا واســتخالص أهــم مــا 
ــر.  ــي وعب ــن معان ــورة م ــه الص ــير إلي تش
ــة« التــي  بينمــا تبــث فقــرة »مهــارة قرائي
تهتــم بتقــدمي مجموعــة مــن املهــارات 
العمليــة املســاعدة يف الفهــم واالســتيعاب 

ــراءة. ــن الق ــودة م ــة املنش ــق الغاي وحتقي
ــي  ــدى« فه ــورة للمنت ــرة »ص ــا فق أم
فقــرة موجهــة للتعريــف أكثــر مبنتــدى 
رواد القــراءة ونشــاطاته املختلفــة، بحيــث 
يتــم نشــر صــورة مخصصــة إلحــدى 
النشــاطات الســابقة مــع شــرح عــام لهــا.
ــم  ــاش« يت ــة ونق ــرة »قضي ــرًا فق أخي
فيهــا طــرح تســاؤل أو موضــوع لــه عالقــة 
بالقــراءة واملطالعــة، ويفتــح حولــه نقــاش 
يشــارك فيهــا اجلمهــور املشــاهد بآرائــه كل 

ــاص. ــوره اخل ــب منظ حس
ــة  ــابقة تفاعلي ــج مبس ــم البرنام واختت
ــال  ــة يف املج ــئلة متتابع ــكل أس ــى ش عل
الثقــايف القرائــي ومتنــح دقيقــة واحــدة 
بــن طــرح الســؤال واإلجابــة عنــه يف 
ــد  ــة بع ــب أي إجاب ــق، وال حتتس التعالي
ــاب  ــال أصح ــث ين ــت، حي ــاء الوق انته
املراتــب األولــى جوائــز قيمــة مقدمــة مــن 

طــرف إدارة منتــدى رواد القــراءة.

حسان مرابط
حتليليــة  دراســة  يقــّدم  الــذي   
ــن  ــرمي م ــرآن الك ــره يف الق ــا ورد ذك مل
ــة  ــة املتعّلق ــب اللغوي ــر والتراكي التعابي
ــٍد  ــان، يف جه ــم اإلنس ــاء جس بأعض
الــدالالت  لفهــم  الباحــث  بذلــه 
ــم،  ــاء اجلس ــة بأعض ــة اخلاص البالغي
والتــي جــاءت يف مواضــع كثيــرة مــن 

الذكــر احلكيــم.
ويتــوزع الكتــاب الصــادر يف 592 
صفحــة، علــى أربعــة أبــواٍب، حيــث 
يعنــى الفصــل األول بتوضيــح الــرأس 
والعنــق، والبــاب الثانــي الوجــه ومــا 
ــدي  ــى األي ــث عل ــز الثال حــوى، ورّك
واألرجــل ومــا َحــوت، أمــا الرابــع 
والصــدر  القلــب  فتنــاول  واألخيــر 

ــه، ليختــم املؤلــف بخامتــة  ومــا يحتوي
ــا  ــم م ــافيًا أله ــًا ش ــت تلخيص تضمن
جــاء يف الدراســة أعقبهــا مبجموعــة 
ــة. ــل املفتاحي ــارس والدالئ ــن الفه م
ــه  ويســتهدف املســتغامني يف كتاب
القرآنيــة  اللغويــة  التعابيــر  تبيــان 
جســم  بأعضــاء  املتعلقــة  واملعانــي 
البيــان  تصــّرف  وكيــف  اإلنســان 
وتوظيفهــا،  عرضهــا  يف  القرآنــي 
يف  يأتــي  حيــث  بالغيــًا،  وحللهــا 
ــم  ــى بعل ــي يعن ــريف وعلم ــل مع حق
االتصــال غيــر اللفظــي الــذي ينتمــي 
ــّرد  ــانية، ويتف ــوم اإلنس ــة العل لفصيل
ــة متخصصــة  ــا دراســة علمي يف كونه
تتنــاول التراكيــب اللغويــة املتعلقــة 
وحتليلهــا  اإلنســان  بأعضــاء جســم 

بالغيــًا وذكــر بديــع نظمــه.
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ُيعنى بتبيان التعابير اللغوية القرآنية

المستغانمي يصـدر كتــاب 
»بالغــة النظـم فــي لغة 
الجسم في القرآن الكريم«

يف طبعته الثانية التي احتضنتها والية غرداية

"منتـدى رّواد القـراءة" يجمـع محبـي 
الكتـب وعشـاق المطالعـة إلكترونيـًا

اختتمت فعاليات الطبعة الثانية من مبادرة القراءة اإللكترونية التي نظمتها مؤسسة "منتدى رّواد القراءة" من 6 إلى 14 من شهر 
نوفمبر الجاري. الطبعة التي حملت شعار "كلنا نقرأ" جرت عبر خاصية البث المباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتسعى إلى 

المساهمة في تحسين المستويات القرائية في الوطن وتعزيز فعل القراءة وترسيخ عادة المطالعة في مجتمعنا.
أصدرت جائزة دبي للقرآن الكريم - وحدة البحوث والدراسات، كتاب 

»بالغة النظم في لغة الجسم في القرآن الكريم«، للباحث الدكتور أمحمد 
صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة.

صارة. ب
ويتنــاول فيلــم "ليلــة النــار" احلائز على 
اجلائــزة الكبــرى ألفضــل فيلــم باملهرجــان 
بزاكــورة  العربــي  اإلفريقــي  الدولــي 
باململكــة املغربيــة، أحــداث تاريخ بســكرة 
انتهــاء  الشــعبية،  باملقاومــات  احلافــل 
املظفــرة  التحريــر  ثــورة  انــدالع  بليلــة 
ــى  ــدون عل ــنه املجاه ــذي ش ــوم ال والهج

الســاعة 00 مبدينــة بســكرة.
متــت معاجلــة الفيلــم بطريقــة بصريــة 
ــن  ــع مجاهدي ــالت م ــكل مقاب ــى ش عل
ليعــود  الهجمــات،  تلــك  يف  شــاركوا 
بهــم إلــى أيــام اجلــرح حيــث كانــوا 
جــزءا فاعــال مــن تلــك األحــداث، إلــى 
ــن يف  ــن وباحث ــاتذة أكادميي ــب أس جان
ــى  ــادي عل ــى اعتم ــة إل ــخ، إضاف التاري
يتضمــن  أرشــيفية،  وووثائــق  صــور 
ــة ومشــاهد  ــاد ثالثي ــط بأبع ــم خرائ الفيل
متثيليــة يف قالــب درامــي حتاكــي الواقــع. 
ــيطة  ــودات بس ــم مبجه ــاز الفيل مت اجن
يف  املســاهمة  أجــل  مــن  ومتواضعــة 
ــى  ــاظ عل ــي واحلف ــا الوطن ــة تاريخن كتاب

ذاكرتــه احليــة، وإميانــا منــا بالتعريــف 
اجتاهــا  مبســؤوليتها  احلاليــة  األجيــال 
ــا  ــا وأجدادن ــه آباؤن ــن اجل ــا ضحــى م م
لنعيــش أحــرارا يف بلــد العــزة والكرامــة.
جــاء إنتــاج هــذا الفيلــم بهــدف 
املشــاركة يف احلفــاظ علــى الذاكــرة احليــة 
للثــورة اجلزائريــة يف ناحيتهــا الصحراويــة 
التــي غالبــا مــا كانــت مقصــاة مــن هــذا 

النــوع مــن التأريــخ املصــور.
إلقامــة  الفلســطينيون  ويســتعد 
ــي"  ــينمائي الدول ــدس الس ــان الق "مهرج

يف دورتــه اخلامســة نهايــة الشــهر اجلــاري 
يف قطــاع غــزة والــذي سيســتمر ملــدة 

أســبوع، رغــم جائحــة "كورونــا".
وســتضم جلنــة التحكيــم مكونــة 
ــها  ــرب يرأس ــن الع ــة احملكم ــن نخب م
ســيف،  وليــد  املصــري  الدكتــور 
رانيــا  الدكتــورة  مــن:  كل  وعضويــة 
اجلبــان مــن ســورية، املخــرج محمــد 
الطريفــي مــن الســودان، الناقــد جمــال 
ــر، والسيناريســت  ــن اجلزائ محمــدي م

ديانــا الشــناوي مــن فلســطن.

الجزائري جمال محمدي ضمن لجنة التحكيم

»ليلــة النـار« ينافـس فـي مهرجـان 
القـــدس السينمائـــي الدولــــي

يشارك الفيلم الوثائقي »ليلة النار« للمخرج خالد شنة المنافسة ضمن مسابقة األفالم الوثائقية المحترفة بالمهرجان القدس 
السينمائي الدولي الذي ينطلق 29 نوفمبر الجاري ويستمر إلى 6 ديسمبر من مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

وتأتــي التظاهــرة العلميــة جتســيدا 
للشــراكة املوقعــة بــن احملافظة الســامية 
لألمازيغيــة وجامعــة أدرار وللتوصيــات 
ــي  ــة الت ــة العلمي ــن الورش ــة ع املنبثق
ــنة  ــالل الس ــة أدرار خ ــت بجامع نظم

ــة حســب ذات املتحــدث.  املاضي
لقــاء  علــى  إشــرافه  وخــالل 
بحضــور  أدرار  واليــة  مبقــر  إعالمــي 
ســي  أوضــح  احملليــة  الســلطات 
الهاشــمي أن امللتقــى الذي ســتحتضنه 
مشــاركة  ســيعرف  أدرار  جامعــة 
واألكادمييــن  الباحثــن  مــن  نخبــة 
يف تخصــص اللســانيات األمازيغيــة 
األمازيغــي  واألدب  واألنثروبولوجيــا 

الوطــن. عبــر  جامعــة   22 مــن 
كمــا ســيتم علــى هامــش أشــغال 
امللتقــى تنظيــم ورشــة عمــل حــول 
أســماء األماكــن باللغــة األمازيغيــة 
ســتكون إثــراء لفعاليــات هــذا امللتقــى 
بإصــدار  مجرياتــه  ســتتوجه  الــذي 

علمــي يــوزع علــى املكتبــات.
ومــن جانبــه تطــرق مديــر جامعــة 

ــور  ــن ادجرف ــور الدي ــور ن أدرار البروفيس
بــن  الشــراكة  تطــور  مراحــل  إلــى 
احملافظــة الســامية لألمازيغيــة وجامعــة 
أدرار بــدءا بإمضــاء اتفاقيــة شــراكة بن 
ــة  ــة لورش ــان اجلماع ــن واحتض الهيئت
وإلــى  الترجمــة مــن  علميــة حــول 
اللغــة األمازيغيــة، وصــوال إلــى تقــدمي 
احملافظــة القتــراح جامعــة كمقــر للجنــة 
التابعــة  األمازيغيــة  للغــة  العلميــة 
ــة للغــات، مشــيرا  ــة اإلفريقي لألكادميي
إلــى أن هــذا اللقــاء العلمــي ســيمكن 
األكادمييــن والباحثــن اجلامعيــن مــن 
املســاهمة يف إثــراء وترقيــة هــذا املكــون 

ــة. ــة اجلزائري ــي للهوي الوطن
امللتقــى  املشــاركون يف  وســيعالج 
تنــوع  تتنــاول  احملــاور  مــن  جملــة 
اخلريطــة اللســانية باجلزائــر عبــر التاريــخ 
واخلريطــة اللســانية األمازيغيــة اخلاصــة 
باألصنــاف املنطوقــة يف اجلزائــر إلــى 
إطــار  لوضــع  الدولــة  جانــب جهــود 

قانونــي ضامــن لترقيــة األمازيغيــة
ق.ث

من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري

تنظيم ملتقى الخريطة اللسانية 
األمازيغيــة قريبـا بـأدرار

سيتم تنظيم ملتقى حول الخريطة اللسانية األمازيغية بالجزائر بوالية أدرار 
من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري حسبما أكده األمين العام للمحافظة السامية 

لألمازيغية سي الهاشمي عصاد.



15السنة 02  - العدد 337 - اإلثنني  29 ربيع  األول1441  هـ  - 16 نوفمبر 2020م
أقالم

مـول الشـاش ومول القوطي

اندهش املير لسلوك هذا الرجل إال انه استحسن 
يف نهاية األمر حركته،  ما كان منه إال أن طلب منه 
احلضور إلى مقر البلدية: » لم أغراضك وأخلط علي 

غدوة  يف دار البلدية.« قال له يف لهجة اآلمر.
وكّلفه  هراوة  تسّلمه  البلدية  مركز  وصولهم  لدى 
مقابل  البلدية  وجارفات  شاحنات  حظيرة  بحراسة 
مدخل  انتصبت يف  حاوية  ومأوى يف  زهيدة  شهرية 

احلظيرة.
لفترة  يومه  من  عمله  اسمه(  )وهو  ملطيش  باشر 
عمُي  بكُم،   ، صمُّ صاحبنا  أن  ومبا  قصيرة.  جتريبية 
املشبوهة  اجلاه  أصحاب  حتركات  من  شيء  يرى  ال 
البلدية  مبمتلكات   وعبثهم  املدينة   وسماسرة 
املير  الفاحش ملعّداتها وجتهيزاتها ، رقاه  واستغاللهم 
سيارات  بحظيرة  كّلفه  بحيث  أعلى  منصب  إلى 
الطمع  أبواب  أمامه  فتح  مما  سواقيها  وتسيير  البلدية 

وكبرت شهيته ليرتفع طموحه بدرجات.
فبفضل تسييره لسيارات البلدية متكن من احلصول 
كامل  يف  األمور  مجريات  على  مأثٍر  كبيٍر  نفوٍذ  على 
دواليب البلدية : هذه زوجة املير بحاجة إلى سيارة 
حتملها إلى احلّفافة، ونلك زوجة نائب رئيس البلدية 
يف حاجة إلى سيارة تأخذها إلى احلمام والسوق وإلى 
بحاجة هي  العام  األمني  زوجة  وهذه  والدتها،  زيارة 

األخرى إلى سيارة لنقل بناتها إلى املدرسة.
أعوان  بعائالت  التقرب  من  مكنه  الوضع  هذا 
البلدية  وكل الناس املهمني فيها واإلطالع عن كتب 
وبفضل  البلدية.  يف  واملسئولني  رؤسائه  أسرار  على 
 « قي  اخلارقة  وقدراته  وتزّلفه  وجرأته  وجهه  انة  صّحً
جدا  قريبا  صار  النسوي   العنصر  أمام  التمسكني« 
مع  متاما  ومندمجا  والنهّي  األمر  أصحاب  نساء  من 
الرجل  احلال  بطبيعة  فأصبح  البلدية ،  رئيس  عائلة 
ذي الصوت املسموع وسط املجلس  البلدي والعنصر 

الفاعل يف كّلما يقدم عليه  أو ينويه رئيس البلدبة.
ومع مرور األيام زاد يلطانه وجاهه وأصبح الفاعل 
املِثر على احلياة االجتماعية واالقتصادية يف البلدية. 
وحدث له أن طلب منه املير ذات يوم مساعدته قي 
سلطته  يف  له  املزاحمني  أحد خصومه  على  التغّلب 
ثكنة  مع  الوطيدة  العالقة  ذي  البلدية  شامبيط  وهو 
الدرك وقد نبتت له قرون أمام الوضع الذي آلت إليه 
وضع   على  خطراَ  يشكل  الشامبيط  أصبح  األمور. 
ومستقبل حكم رئيس البلدية وصار يطمح يف الترشح 
ومزاحمته يف االنتخابات  بعد فاز بودِّ معشوقة رئيس 

البلدية وصار يقاسمه هواها.

أفتعل  أن  ملًْطًيْش  صاحبنا  من  وقتها  كان  وما 
وشّوه  الشامبيط  سلوك  فسه  فضح  )َطراْكْط(  منشورا 
فارتقى  البلدية   رئيس  طريق  من  فأزاحه  سمعته  
اخلاص  املستشار  فأصبح  أكبر  مرتبة  إلى  بذلك 
وأصبح  السياسي  صيته  وكبر  البلدية  لرئيس  ا  جّدً
افتتاحيات صحف األهالي ، وصار  توّجه كّل  يدير 
احمللية  اإلذاعة  على  كذلك  واملأثر  لها  املوّجه  املصدر 
صفحات  على  يجري  ما  كّل  على  الناهي  واآلمر 
األنترنيت يف »السوبير كايف »   احملّلي  ولم يفقد شيئا 
من جاهه وسلطانه أمام تقلبات األوضاع، فال شيئ 
أثر على نفوذه: ال انتفاضة 5 اكتوبر وال جانفي وال 
جوان 91  وال السنوات الدموية . أصبح قوّيا جّدا. 
وأنسته جبروته السنوات اجلحاف التي أعقبت  فترة 
»القوطي«. وظّل رابضا يكرُّ و يفرُّ ويقبُل ويدبُر على 
مداشر البلدية وإحياءها متحججا بالتهمة التي لفقها 
للرجل على أساس أنه ذي نزعة جهوية ويف مقدوره 
أن يأتي بكل بني دشرته يسكنهم البلدية فيغر بذلك 

خريطة الناخبني يف البلدية.
البلدية شديد احلرص على  رئيس  بطبيعة احلال 
موقعه ومنصبه، فما كان منه ااّل ان انصاع لتحّرشات 
»سي ملطيش«. فأصدر أمرا بنفي الرجل وحماره إلى 

حارج حدود البلدية من دون تقدمي أدنى سبب.
القرية مبعنويات مرتفعة  الرجل وحماره من  خرج 
ألنه أدرك أنه صار يف مقدوره زعزعة ركائز نفوذ رجل 
قوٍي ك »سي ملطيش«على مجريات األشياء يف هذه 

القرية التي طرد منها.
تأثر احلمار ملا جرى لصاحبه وللغنب املسلط عليه 
احلمار صاحبه  وسأل  فلّمً شتات شجاعته   ظلمنا. 
البعيدة مقصد منفاهم.  البالد  إلى  وهم يف طريقهم 
من  لنفيهم  »ملطيش«  دفع  الذي  عن  احلمار  تساءل 

القريةز فقال الرجل يكّلم نفسه:
» هذا الرجل أعرف كّل تفاصيل حياته وجزئياتها. 
أعرف أصله وفصله ومن أين أتى ز :ان والده خالل 
السنوات التي سبقت احلرب الكونية الثانية وأثنائها 
وبعدها  يشتغل سائقا عند أحد )الكولون( املستعمرين 

يدعى كلود يف منطقة ما من شرق البالد.
وكان هذا املستعمر من األقلية القليلة من سكان 
يقود  فاخرة.فكان  كانت تكسب سيارة  التي  الريف 
السبت  أيام  .أّما  األسبوع  أيام  طيلة  وعائلته  معّلمه 
فكان يكّلفه كلود بنقل نساء دار البغاء ) التي كانت 
ملكه ومصدر نفوذه على ثكنة العسكر( إلى طبيب 
عدوى  النتشار  تفاديا  ومعاجلتهن  ملراقبتهن  املدينة 
أمراض األعضاء التناسلية. فأصبح ناس املنطقة من 

األهالي يسّمونه » سواق الق...ب«.
كان عند كلود املستعمر بنت فالح تشتغل عنده 
يف البيت. تقوم بأشغال البيت وِشونه. :انت الفتاة 
بهية الطلعة بارعة يف اجلمال. أبوها واحد من عّمال 
وقع كلود يف غرام هذه  املوظفني عند كلود.  األرض 
الفتاة  وصار يبادلها الغرام يف سّرية تامة  بعيدا عن 
التي  الشرسة  زوجته  مسامع  خاّصة   ، الناس  أنظار 
يف  السامي  الضابط  وبنت  األرض  ملكية  تقاسمه 

اجليش االستعماري.
الفتاة  يحدث. حبلت  أن  يجب  كان  ما  وحدث 
اتفاق مع  أمره. إلابرم  أن ينكشف  وخاف كلود من 
سائقه بعد اغرائه ببعض املال والوعد مبسكن وزوجه 
الفتاة. وبنى لهم بيت غير بعيد عن الضيعة بحيث 
عاش  ملطيش.  غياب  يف  معشوقته  زيارة  له  يتسنى 
ملطيش وزوجته يف العش الزوجي فترة من الزمن وبعد 
أزرق  الطلعة   بهي  بواد  فراشهما  شهورأزدان  ثمانية 
العينني  أشهب البشرةز خاف األبوين من عني احلّساد 
الشبه  أنه  الناس  عنه  قال  )املرمي(.  ملطيش  فسّماه 
ألمه وله مالمحها اعتبارا للفرق الشاسع بني أوصافه 
ومالمح »أبيه« ذي الوجه األسمر  الداكن والشفتني 
الغليظتني واألنف الزجني األفطس واحلاجبني الثقيلني 

اللذتن مينحان وجهه طابعه الصارم.
كبر الولد يف أحضان والديه ، وصار الناس كّلما 
مما  وميصمصون شفاههم  يتغامزون  أبيه  رفقة  يقابلونه 
قرية  إلر  والولد  زوجته  مع  يهاجر  أن  ملطيش  أضطر 
فضل  كسبه.  وما  وعمله  بيته  وراءه  تاركا  بعيدة 
السنني  مرور  مع  أدرك  ألنه  عرشه  عن  بعيد  العيش 

أنه عاقر ال يضني.
عاشت العائلة الصغيرة  يف هذه القرية. حتول فيها 
األب إلى سائق جّرار البلذية إلى أن كبر وهرم ووافته 

املنية...
حرجة  فترة  ملطيش  تخّطى خاللها  السنون  مّرت 
عانا فيها من البؤس واحلرمان إلى أن خدث ما حدث 
»وبفعايلو«  قادٍر  بقدرة  وأصبح  والقوطي   املير   مع 
ِيهله لنفي بني  يسّمى سي ملطيش وله من اجلاه ما 
البشر من مكان آلخر... فيا حماري الويف حتّملني . 
ليس لي من اجلاه ما ميككني  من مواجهة هذا النوع 
من البشر . ولكن يبقى لي لسان وفكر وذاكرة ... 

فإن عادوا زدناهم...
منقول  املقالة  هذه  من  األخير  اجلزء  مالحظة: 
القبية  دار  الفناْء«  أجراس   « روايتي  من  بتصرف 

للنشر، اجلزائر 2018.

متابعــات عابـــرة

بقلـم: صالح شكيــرو 	
chekirou@yahoo.fr
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    ال ميكن عزل 
ما حدث يف معبر 

الكركرات باألراضي 
الصحراوية احملتلة، 

من قبل املخزن املغربي 
عن حماية مصالح 

فرنسا اإلستراتيجية.  
هذه األخيرة التي 

متلك الكثير من 
الشركات الكبرى يف 

املغرب وتعتبر اململكة 
بابا خلفيا للعودة إلى 
إفريقيا، بعد انحسار 

نفوذها يف القارة 
السمراء حلساب قوى 
عاملية صاعدة وحتى 

قدمية. 
    فرنسا التي انكمش 

نفوذها يف القارة 
السمراء، ويف غربها 
حتديدا، وجدت يف 
املخزن الصاغر خير 

عون لها يف بسط 
نفوذها االقتصادي 
والسياسي مجددا 
هناك؛ وهي تدير 

حربا على الصحراويني 
بالوكالة  لصالح 

شركات ودول ترى 
يف الصحراء الغربية 
منطقة خصبة تعج 

بالثروات الطبيعية؛  
لذلك وجد املخزن 
املغربي كل الدعم 
يف ظلمه وعدوانه 

ورغم دخول اإلمارات 
العربية املتحدة على 
اخلط مؤخرا لصالح 
الكيان اإلسرائيلي   
يبقى مفتاح احلل يف 
الصحراء الغربية يف 
رفع اليد الفرنسية 
وعدم التدخل يف 

الشأن املغاربي والعودة 
إلى مبدأ حق تقرير 
املصير الذي أقرته 

األمم املتحدة.
   إن حق الشعوب يف 

االنعتاق والتحرر 
ال ميكن أن تطمسه 
املناورات السياسية 

واملصالح االقتصادية 
اآلنية؛ فاخلطوة 

العسكرية التي أقدم 
عليها املخزن قطعت 

شعرة معاوية بني 
الطرفني وأعادت أجواء 

احلرب إلى املنطقة 
برعاية فرنسية 

وإماراتية، واألكيد أن 
يد الكيان اإلسرائيلي 

حاضرة يف كل هذا. 

بلسان عبد العزيز تويقر

َمغـــــِرُب 
فرنَســا..!

بسكرة

ُسكـان حـَي »الِسيتي« بَبلدّية 
»ليوة« َيحتّجون بسبب الَغاز! 

من َتنظيِم امَلسرِح الَوطِنّي اجَلزاِئري

فتُح َدورات َتكويِنّيـة في الَفنِّ 
الّرابـع لَفائدة أبناء الجنوب

اجلزائري  الوطني  املسرح  دعا 
محيي الدين بشطارزي هواة الفن الرابع 
مبناطق اجلنوب اجلزائري للمشاركة يف 
يوم  يكون  أن  على  تكوينية،  دورات 
إلرسال  أجل  آخر  اجلاري  نوفمبر   25

الطلبات.
هذه  تنظيم  يتم  أن  ويرتقب 
خصصت  التي  التكوينية  الدورات 
لفناني مدن اجلنوب يف متنراست وأدرار 
االطالع  ميكن  حيث  الوادي،   وكذا 
الدورات  هذه  املشاركة يف  كيفية  على 
باملسرح  املوقع اإللكتروني اخلاص  عبر 

الوطني.
الوطني  املسرح  مبادرة  وتأتي 
التي  العمل  زيارة  اجلزائري هذه عقب 
مليكة  والفنون،  الثقافة  وزيرة  أجرتها 

بن دودة، بواليتي متنراست وأدرار.
وينشطها اإلعالمي  ينسقها  التي  االفتراضية«  »املجالس  تنظيم  الوطني  املسرح  ويواصل 
والكاتب عبد الرزاق بوكبة، والتي هي عبارة عن لقاءات أسبوعية تنعقد أيام الّسبت وتنظم 

عبر مرحلتني، أولها تقدمي قراءة للنص املسرحي تردف بقراءة نقدية للنص نفسه.
صارة بوعياد

باجلهة  الواقعة  »ليوة«  لبلدية  التابع  »السيتي«  بعض سكان حي  األحد،  أمس  قطع،   
الغربية لوالية بسكرة  الطريق نحو طولقة، وشلوه كلّية أمام حركة املرور، احتجاجا منهم بسبب 
عدم إمتام أشغال مشروع تزويد سكان احلي مبادة الغاز الطبيعي. هذا، وطالب احملتجون  السلطات 

الوالئية بحل مشكلتهم، بعد أن ظلت األمور على حالها مدة طويلة.
رفع احملتجون بعض االنشغاالت التي انعكست سلبا على حياتهم اليومية،  يف مقدمتها 
ربط مساكنهم مبادة الغاز الطبيعي، وهو املشروع الذي انطلق منذ مدة واستفادت منه 30 عائلة 

فيما بقيت 50 عائلة تنتظر االستفادة بهذه املادة احليوية.
يذكر أن احملتجني أكدوا أنهم رفعوا العديد من الشكاوى إلى املسؤولني احملليني، إال أنهم  لم 
يجدوا آذانا مصغية، بل كان املسؤولون يكتفون بتقدمي وعود غير مجدية األمر الذي دفعهم إلى 

االحتجاج بغلق الطريق بواسطة احلجارة واملتاريس للفت انتباه املسؤولني إليهم.
م/ بن مبارك

860 إصابـة 
بفيــــروس 
كورونــــا
كشف الناطق 

الرسمي للجنة 
رصد ومتابعة 

تفشي وباء 
كورونا يف 

اجلزائر، جمال 
فورار، أمس 
األحد، عن 

تسجيل 860 
إصابة جديدة 

بفيروس كورونا، 
ليرتفع العدد إلى 

67679 حالة.

الُحكـم ِبَحبـس أِنيـس رحَمانـي 
5 َسنــوات حبســا نافـــًذا

أمس  رايس،  مراد  بئر  محكمة   أصدرت 
رحماني  أنيس  بحبس  يقضي  حكما  األحد، 
املدير العام ملجمع »النهار« خمس سنوات حبسا 

نافذا،  يف قضيته مع العقيد إسماعيل.
وكانت نيابة احملكمة قد التمست قبل أيام 
تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار 
غرامة يف حق أنيس رحماني، يف القضية ذاتها.
تتعلق  تهما  رحماني  أنيس  إلى  ووجهت 
بجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وجنحة 
الشعبي  اجليش  يف  متثلت  نظامية  هيئة  إهانة 

الوطني.
أمينة شابوني

حوادث املرور

هــالك 14 شخصـًا وإصابــة 
326 آخـرين خالل 48 ساعة

 تويف 14 شخصا و أصيب 326 آخـرين يف  حوادث مرور  عبر التراب الوطني خالل الـ 
48 ساعة املاضية.

 306 بـ  األخيرة  ساعة   48 الـ  قامت خالل  مصاحلها  بأن  املدنية   احلماية  بيان  وأفاد 
تدخالت إثر عدة حوادث سير عبر عدة واليات، أسفرت عن  وفاة 14 شخصا و إصابة 326 

شخصا بجروح  متفاوتة اخلطورة.
محمد رضوان بلعروسي  

ُمكتتبــو »عــدل 2« َيحّتجـون بموقـع 
الّدويـــــــــرة »7646«!

 ،»2 »عدل  مكتتبي  من  العشرات   جتمع 
 »3746« دويرة  موقع  أمام  األحد،  أمس 
ملطالبة  بالعاصمة،  الرحمانية  بطريق 
بعد  حل  إليجاد  بالتدخل  السلطات 

تأخر األشغال يف املوقع.
وجتمع عشرات املكتتبني رافعني الفتات 
إجناز  يف  والتأخر  التسيير  بسوء  تندد 

أشغال سكنات موقع دويرة »3776«.
أخرى  وقفة  تنظيم  احملتجون  وقرر 
بسعيد  لعدل  العامة  املديرية  مقر  أمام 
حمدين، يوم األربعاء 18 نوفمبر اجلاري 
املسؤولني  إلى  صوتهم  إيصال  أجل  من 

واملطالبة بتسريع  وتيرة العمل.
حسان مرابط 

املدية

النَّاِقلون الَخواُص ببني سليمان 
وْقصـر الُبخـاري ُيضرُبـون

دخل، صبيحة أمس األحد، 
عبر  الناشطون   اخلواص  الناقلون 
املدية«   - سليمان  »بني  خطي 
عاصمة   - البخاري  »قصر  ووخط 
العمل  الوالية«،  يف إضراب عن 
دون سابق إشعار،  وذلك بسبب 
املفروضة  االحترازية  اإلجراءات 
كورونا  جائحة  تفشي  إثر  عليهم 
مقاعد  نصف  استغالل  أهمها  
التباعد  احلافالت احتراما إلجراء 
االجتماعي. هذا الوضع أدى إلى 

غياب وتأخر الكثير من العمال واملوظفني عن عملهم إلى جانب صعوبة التحاق طلبة اجلامعة 
بذات املدينتني  مبقاعد الدراسة.

عمر ب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

