
د. مهمــاه بوزيـــان  	

َماُء الَبحِر َوقوُد المسَتقبِل. .!
شعاع الشمس، وحبة الرمل، 

وقطرة ماء البحر. . اإلئتالف 
الطبيعي املذهل، الذي سيوفر 

لإلنسان »مددا طاقويا« ال 
ينضب، طاقة متاحة دون 

هواجس خوف من النفاد أو 
االستنزاف. . إنه احللم الذي راود 
البشرية عبر القرون األخيرة من 
الزمن، حني ألف اإلنسان »إدمان 

النفط والغاز والفحم«.
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08
بسكرة

الكشـُف عـن َقائمــِة 
439 ُمستفيــــــًدا 

من الّسكِن بـ»ُطولقة« 
06

سيدي بلعباس 
األمــراُض َتعصــــف 
بقطعـان الَمواشــي! 

05
بجاية

َشقُّ عّدَة َمسالَك ِفالحّيٍة

0202
بن بوزيد ُيحّذر:

الَوضعّيـــُة الَوبائّيـــُة ُمقلقــــٌة 
والَجزائـر َتشهـُد الَموجـَة الثانية 

استبعد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس األحد، فرض املزيد من القيود، 
بالرغم من اعترافه بأن اجلزائر تشهد موجة ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا.

1111
ُتّوج بالَكأِس امُلمتاَزة الّثاِنية يف َتاريِخه

شبــاُب بلـوزداد ُيؤّكــُد أحِقّيَتـــه 
فــي الّظفــر بثــوب البطـــل

أكد شباب بلوزداد أحقيته يف الظفر بثوب بطل اجلزائر، إثر تتويجه بالكأس املمتازة، 
ضد احتاد اجلزائر بواقع هدفني لهدف واحد )2-1(، يف درابي عاصمي احتضنه ملعب 5 

جويلية األوملبي بالعاصمة، الذي احتضن الطبعة الـ 13 لهذه املنافسة.

09

اهتزت، فجر أمس، بلدية احلروش، جنوبي والية سكيكدة، على وقع 
زلزال عنيف شدته 5.2 على سلم »رشتر«، حدد مركزه بـ 12 كلم جنوب 
غربي بلدية احلروش بسكيكدة، تبعته هزة ارتدادية يف حدود الساعة 

6.17 دقيقة صباحا شدتها 3.9. وأخرى سجلت يف الساعة 12.09. 

زلزاٌل َعنيٌف َيضرُب الحُروش! 

03

أعشـــاش كورونــــا أعشـــاش كورونــــا 
امَلقاهــي، َمراكــز الَبريد واحلافالت واملقابـُر 

بُب األّوُل فــي ارِتفاِع عدِد اإلصاَباِت! جمعـاُت الَعائلّيُة السَّ بُب األّوُل فــي ارِتفاِع عدِد اإلصاَباِت! التَّ جمعـاُت الَعائلّيُة السَّ رّياض ِمهيــــــــاِوي:رّياض ِمهيــــــــاِوي: التَّ
لطاُت امَللّيُة واألمنّيُة ُتواجه ُصعوبًة فــي ردع املخالفنَي!  لطاُت امَللّيُة واألمنّيُة ُتواجه ُصعوبًة فــي ردع املخالفنَي!  السُّ اُموك إلَيــــــاس: السُّ أأخَخاُموك إلَيــــــاس:َ

رين!  كُفل بامُلتضرِّ شّكَل خلّيَة أزمٍة َوواِلي ْسِكيكدة َيِعُد بالتَّ

- الجزء األول -

ريع! جارة ُتعلُن احلرَب على امَلقاهي وَمحاّلت األكل السَّ وزارُة التِّ

ََََ
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إلياس رحال:
 الجزائــر إلـى حــد الساعـة 
متحكمـة فـي الوضـع الصحـي

 

 عبد اجلالل نويس 
وقال بن بوزيد: »صحيح أن أرقام اإلصابات 
وتشديد  التحرك  لكن  القلق،  تستدعي  املرتفعة 
اإلجراءات سيكونان حسب الوضعية الوبائية يف 
كل منطقة. الوضعية الصحية العامة مقلقة بعد 
جتاوز عدد اإلصابات اليومية األلف لكن تشديد 

اإلجراءات مستبعد حاليا«.
 وأكد الوزير،  خالل زيارة تفقدية قادها إلى 
مصلحة »كوفيد 19« مبستشفى بني مسوس، أّن 
قسم اإلنعاش املُخصص ملرضى كورونا قد امتأل 
مبديا  وكبيرا،  رهيبا  ضغطا  ويعرف  آخره  عن 

قال  الوضعية، حيث  إزاء  قلقه  نفسه  الوقت  يف 
بالّنسبة لها، إّنها »مقلقة«.

السابق  يف  »الفيروس  املتحدث،  وأضاف 
موجود  حاليا  ولكّنه  محددة،  أماكن  يف  انتشر 

على نطاق أوسع ويف كل مكان«.
األرقام  حول  قلقه  الوزير  يخِف  ولم 
حيُث  من  أخيرا  املسجلة  واإلحصائيات 
مرحلة  دخلنا  أننا  مؤكدا  والوفيات،  اإلصابات 
حيُث  كورنا،  فيروس  تفشي  من  الثانية  املوجة 
مقلقة  ثانية  موجة  نعيش  »نحن  يقول:  صرح 
صرامة  أكثر  إجراءات  سنتخذ  الوباء،  من 

فمستشفيات عدة واليات تشهد ضغطا«.

الصحة  قطاع  عن  األّول  املسؤول  وأوضح 
  ،»PCR« يف البالد، بخصوص كاشف كورنا
لديهم  تظهر  الذين  للمرضى  يستخدم  بأّنه 

أعراض فقط.
له  تظهر  من  كل  على  بوزيد  بن  وأكد 
الفيروس املستجد باإلسراع يف إجراء  أعراض 
احلكومة  أن  موضحا    ،.»PCR« فحص
والطاقم الطبي يقومون بكل ما يف وسعهم من 
أجل القضاء على الفيروس وتقليص انتشاره، 
تعمدوا  الذين  التجار  بعض  تصرفات  منتقدا 
مستغلني  الطبية،  الكمامات  أسعار  رفع 

احلاجة املاسة إليها.

قال إن الجزائر تعيش الموجة الثانية 

بـن بوزيـد: الوضعيـة الوبائيــة 
فــي الجزائــر باتــت ُمقلقــة!

فتحت نيابة محكمة وهران، مساء السبت، حتقيقا يف ظروف ومالبسات 
وفاة شخص موقوف داخل مقر األمن احلضري 15، حسبما علم لدى مصالح 

األمن الوالئي.
املتخصص  اجلمهورية  وكيل  أن  )و.أ.ج(  تلقته  بيان  يف  املصدر  وذكر 
إقليميا رفقة الطبيب الشرعي قد تنقال إلى املكان عينه،  مساء أمس السبت، 
ملعاينة حالة وفاة شخص )30 سنة( وضع يف احلجز حتت النظر بعد توقيفه 

يف قضية اعتداء.
وكانت مصالح الشرطة التابعة لألمن احلضري 15 قد سجلت يف وقت 
سابق من اليوم نفسه قضية ضرب وجرح عمد باستعمال السالح األبيض 
الرقم  هاتفية عن طريق  تلقيها مكاملة  بعد  مرافال  احملظور على مستوى حي 

األخضر )1548( مفادها وجود شخص مصاب ملقى على األرض.
احلادث،  مكان  إلى  تنقلت  قد  الشرطة  مصالح  أن  البيان  وأضاف 
حيث مت نقل الضحية )22 سنة( على منت سيارة تابعة للحماية املدنية 
لتقلي  لوهران  اجلامعي  للمستشفى  الطبية  االستعجاالت  مصلحة  نحو 

اإلسعافات الضرورية.
أسفرت  التي  احلادثة  يف  حتقيقا  فتحت  قد  ذاتها  املصالح  وكانت 
عن توقيف املتورط يف القضية، والذي مت اقتياده إلى مقر األمن احلضري 
املذكور من أجل استكمال التحقيق قبل أن توافيه املنية يف حدود الساعة 

الثامنة ليال.
ق.م

التعليم العالي: 
»كـل طالـب لــم ينـِه امتحاناتـه غيــر معنـّي 

بإخـــالء اإلقامــــة الجامعيـــــة«
اآللي  اإلعالم  لتعميم  الفرعي  املدير   قال 
للخدمات  الوطني  بالديوان  واإلحصائيات 
الذين  الطلبة  إّن  مولود،  شريف  اجلامعية، 
مبغادرة  معنيني  غير  بعد  امتحاناتهم  ينهوا  لم 

اإلقامات اجلامعية.
وطمأن شريف مولود، يوم أمس األحد، 
اإلذاعية  القناة  على  ضيفا  نزوله  خالل 
امتحاناتهم  ينهوا  لم  الذين  الطلبة  األولى، 
إخالء  قرار  ميسهم  لن  أّنه  إلى  مشيرا  بعد، 

اإلقامات اجلامعية املتخذ.
الطلبة  القرار سيمس فقط  أّن هذا  وأّكد 
من  »نطلب  قائال  امتحاناتهم،  أنهوا  الذين 
يتفهموا  أن  االمتحانات  أمتوا  الذين  الطلبة 
لنا  اإلقامات اجلامعية لسماح  ويغادروا  القرار 
الترتيبات  وإعادة  التعقيم  عمليات  مبباشرة 

الضرورية الستقبال الطلبة اجلدد«.
ليضيف خالل تدخله أن »هذا اإلجراء لن 
يطبق على الطلبة الذين لم ينهوا بعد امتحاناتهم 

وأنه ستكون هناك ليونة يف تطبيق هذا اإلجراء 
بالتنسيق مع املصالح البيداغوجية«.

تأجيل  قررت  السلطات  أن  بالذكر  جدير 
انطالق املوسم اجلامعي »2020 - 2021« إلى 
اجلامعات  املقبل، كون معظم  ديسمبر   15 غاية 
من  بداية  االستدراكية  امتحاناتها  برمجت 
إسدال  صعوبة  يعني  ما  املنقضي،  األسبوع 
الستار على املوسم احلالي يف 22 نوفمبر اجلاري.
عبد اجلالل نويس 

وهــــران 

فتــح تحقيـق فـي وفـاة شخـص موقـوف داخـل مقـر أمـن حضـري

استبعد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس األحد، فرض المزيد من القيود، بالرغم من اعترافه بأن الجزائر 
تشهد موجة ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا.

دعا املدير العام للهياكل الصحية وعضو 
جلنة متابعة ورصد تفشي وباء »كوفيد 19-«، 
إلياس رحال، على االلتزام بإجراءات الوقاية، 
خارج  الفيروس  محاربة  ضرورة  على  مشددا 
أن  مضيفا  داخلها،  وليس  املستشفيات 
الوضعية احلالية على خطوررتها متحكم فيها.
نزوله  لدى   وأكد رحال، هذا األحد،  
وفرة  الصباح«،  »ضيف  برنامج  على  ضيفا 
املستشفيات  وأن  واألسرة  التنفس  أجهزة 
احلاالت  يف  تشبع  نسبة  تسجل  الوطن  عبر 
 39,7 ونسبة  باملائة   48.42 االستشفائية 

باملائة يف اإلنعاش.
على  ضيفا  حلوله  لدى  رحال  وقدم 
اجلزار  يف  الوبائية  احلالة  اجلزائرية  اإلذاعة 
باألرقام، مؤكدا أن اجلزائر - إلى حد اآلن - 
تتبع إستراتيجية متجددة مكنت من التحكم 
تسجيل  عن  كاشفا  الوبائي،  الوضع  يف 

حالة  و599  املستشفيات  يف  مريضا   7812
إنعاش  أسرة   1506 مقابل وجود  اإلنعاش  يف 
و18389    ،»19 »كوفيد  ملرضى  مخصصة 
يف  التشبع  أن  مضيفا  استشفائيا،  سريرا 
لم  باإلنعاش  املتعلق  اجلانب  يف  املستشفيات 
لم تشغل  39,7،  يف حني  الـ  يتجاوز حدود 
حد  إلى   - االستشفائية  طاقتها  املستشفيات 

اآلن - إاّل يف حدود 48,42 باملائة.
ارتفاع  أن اجلزائر، يف بدايات   كما ذكر 
أكثر  خصصت  قد  كانت  اإلصابات،  عدد 
حساب  على  سرير،كانت  ألف  عشرين  من 
إلى  األسرة  هذه  أعيدت  وقد  أخرى  أمراض 
وظيفتها األصلية ولم يستبعد أن تسترجع مرة 
أخرى الستقبال مرضى »كوفيد 19« يف حال 

تزايدت اإلصابات.
اآلونة  يف  اإلصابات  عدد  ارتفاع  وحول 
بصدد حتميل  ليس  إنه  رحال  قال  األخيرة،  
هناك  أن  مؤكدا  آخر،  دون  لطرف  املسؤولية 
أسبابا عديدة على رأسها التفسيرات العلمية 
يف  انتشارها  تؤكد  التي  الفيروسات،  حول 
الفصول الباردة، إضافة إلى التجمعات داخل 
البيوت التي تساهم يف انتقال الفيروس إضافة 
من  الوقاية  بإجراءات  االلتزام  تراخي  إلى 
التي  الفحوصات  وزيادة عدد  فيروس كورونا، 
عبر  مركزا   55 من  أكثر  يف  جترى  أصبحت 

الوطن بينها املخابر اخلاصة.
املرضى  الصباح  ضيف  طمأن  كما 
توفر  مؤكدا  الصحي،  القطاع  يف  واملشتغلني 
واملستلزمات  واألدوية  التنفسية  األجهزة 
والسترات  كاألقنعة  باألوبئة  اخلاصة  الطبية 

اخلاصة باألطباء. 
ق.م

تمديـد آجـال التسجـيــالت 
والتحويـالت الجامعيـــة

 
العالي  التعليم  وزير  كشف 
بن  القادر  عبد  العلمي،  والبحث 
زيان، يف منشور أتاحه على صفحته 
متديد  عن  فايسبوك،  مبوقع  الرسمية 
والتحويالت  النهائية  التسجيالت 
بكالوريا  على  باحلاصلني  املتعلقة 

دورة سبتمبر 2020 إلى يوم الغد.
الوزارة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
حددت يف وقت سابق آجال معاجلة 
بالطعون  املتعلقة  اخلاصة  احلاالت 
من   21 الـ  غاية  إلى  والتحويالت 

الشهر نفسه.
عن  اإلعالن  يتم  أن  وينتظر 
النتائج والتسجيالت النهائية يوم 27 

نوفمبر اجلاري.
 

هذه شروط اإلعفاءات الجبائيـة 
لمنتجـي المعدات اإللكترونيــة

 
صدر املرسوم التنفيذي احملدد لشروط وكيفيات قبول املتعاملني املمارسني ألنشطة إنتاج 
املنتجات واملعدات اإللكترونية والكهرومنزلية لالستفادة من النظام اجلبائي التفضيلي يف 

اجلريدة الرسمية رقم 67.
واملرسوم التنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات اإلنتاج 

التي مت جتديدها يف إطار نشاطات إنتاج السلع واخلدمات.
كما يتعلق هذا املرسوم باإلعفاء من احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة، 
على املكونات واملواد األولية املستوردة أو التي مت اقتناؤها محليا من طرف املناولني، يف إطار 

نشاطاتهم يف اجلريدة الرسمية رقم 67.
حسان مرابط 

الوالي أشرف شخصيا على عملية امتصاص المياه
األمطـــار توقــف الدراســـة فــي متوسطــة 

»ابـــن جوبيـــر« بسكيكـــــدة
اإلعالم  خللية  بيان  األحد،  كشف،أمس 
على  سكيكدة،  يف  املدنية  للحماية  واالتصال 
الصفحة الرسمية بالفايس بوك، أن أعوان احلماية 
ال يزالون يتدخلون من أجل امتصاص املياه التي 
أغرقت مدرسة ابن جوبير يف قلب عاصمة الوالية 
الدراسة بشكل كلي يف  توقفت  سكيكدة،حيث 
أقسام  يف  العمل  على  األساتذة  قدرت  عدم  ظل 
حتولت إلى مسابح مفتوحة وساحة مدرسة أغرقت 
ارتفاع  فاق  حيث  األمطار،   بسيول  بالكامل 

منسوب املياه 50 سنتيمترا،  فيما فرضت سيول 
اإلخوة  حي  سكان  على  لتجول  حضرا  األمطار 
املياه  بعدما غمرت  »كامي«  باسم  املعروف  ساكر 
بشكل  والبالوعات  املجاري  كل  وسدت  الشوارع 
محالت  عدة  إغراق  غاية  إلى  ووصلت  ي  كل، 
دفع  ما  القدمية،  العمارات  ومداخل  جتارية 
إمكاناتها  تسخير كل  إلى  املدنية  احلماية  مبصالح 
مند  وذالك  املياه  امتصاص  أجل  من  واملضخات 
فجر صباح أمس، فيما حمل املواطنني البلدية كل 

املسئولية خاصة يف ظل التأخر الذي شهده مشروع 
من  املدينة  أنقاذ  مشروع  باسم  املعروف  »القرن« 
املدينة  أغرق  مشروع  إلى  حتول  الذي  الفيضانات 
بعدما تأخر املقاول يف إجناز األشغال، حيث سارع 
على  شخصيا  وأشرف  املكان  إلى  الوالية  والي 
عملية االمتصاص، فيما طلب من املقاول املكلف 
مبشروع إجناز األحواض اخلاص بضخ مياه األمطار 
بدعم الورشة فورا وغلق املشروع يف أقرب اآلجال.
جمال بوالديس
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املقاهي، مراكز البريد، الحافالت، الجنائز واألسواق

 أعشــــاش كورونــــا 
ملف : أسماء بوصبيع

رغم دعوات احلكومة اجلزائرية لـ احترام التباعد االجتماعي، ومنع التجمعات العائلية على غرار تنظيم األعراس واجلنائز، إال أن هذه الدعوات لم تلق استجابة من طرف 
املواطنني وكذلك التجار والباعة الفوضويني الذين ضربوا بالقرارات عرض احلائط،  ما قد ينبئ بكارثة صحية بحسب اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة ورصد تفشي الوباء، يف 

ظل االرتفاع املتسارع يف عدد احلاالت، ما يستدعي التوجه التخاذ إجراءات ردعية ضد من يخالفون التعليمات يف ظل الفترة احلساسة التي يشهدها تطور الفيروس.

 األسواق بؤرة النتقال العدوى

جزائريـون يبررون تهاونهم بقوله تعالى: 
ُ َلَنــا«  َما َكَتـَب اللَّ »ُقــل لَّـن ُيصيَبَنـا ِإلَّ

ــة  ــون علــى األســواق الفوضوي يتــردد اجلزائري
املوازيــة علــى غــرار ســوق » الداللــة« بســاحة 
الشــهداء الواقعــة بــن بلديتــي القصبــة وبــاب 
ــف  ــلع »اخلردوات«و«الهوات ــم بس ــوادي، واملزدح ال
النقالــة واألجهــزة املســتعملة«، غيــر مبالــن بخطــر 
أي  ودون  القاتــل،  كورونــا  بفيــروس  إصابتهــم 

ــم. ــاالة بعائالته مب
انتهــاز  التجــار  علــى  جليــا  يبــدو  وكان 
اخلســارة  وتعويــض  الســريع  للربــح  الفرصــة 
التــي تكبدوهــا خــالل فتــرة احلجــر الصحــي 
ــة  ــاب صح ــى حس ــو عل ــت، ول ــة كان ــأي طريق ب
ــواد  ــم م ــالل عرضه ــن خ ــن، م ــالمة املواطن وس
غذائيــة للغبــار والســماح للمــارة بلمــس األطعمــة 

بأيديهــم.  الطــاوالت  املنصبــة علــى 
ــة  ــى الرابع ــارب الســاعة إل ــا تشــير عق فعندم
الذيــن  املواطنــن  بعــض  بطــون  تــدق  مســاء، 
ــذا  ــريعة يف ه ــة الس ــاء األطعم ــى اقتن ــادوا عل اعت
منهــم علــى  يتدافــع عشــرات  الوقــت، حيــث 
طــاوالت »البــوراك« و«البيــض املســلوق« والعصائــر 
ــاوالت  ــى ط ــة عل ــة، املعروض ــات التقليدي واحللوي
ــة ومداخــل واألرصفــة  متســخة كانــت تغــزو األزق
ــس  ــت كل مقايي ــي ضرب ــات، الت ــات الطرق وجنب
الوقايــة، مــا يكشــف جتاهــل املواطنــن خطــورة 

العــدوى، ضاربــن بتوصيــات اللجنــة العلميــة 
هــؤالء  أن  لالنتبــاه  وامللفــت  احلائــط.  عــرض 
الباعــة ينشــطون أمــام مــرأى الســلطات احملليــة 
واألمنيــة دون أن تتحــرك األخيــرة لوضــع حــد 
لهــذه الوضعيــة. ال يكتــرث عبــد الرحمــن البالــغ 
مــن العمــر 44 ســنة، وهــو موظــف حكومــي، 
الحتمــال إصابتــه بفيــروس كورونــا، فهــو ال يتخــذ 
أي وســيلة مــن وســائل احلمايــة والوقايــة عنــد 

ــه، يف  ــة تخنق ــول إن الكمام ــوق، ويق ــه الس دخول
حــن يبــرر مواطــن آخــر رفــض ذكــر اســمه دخولــه 
الســوق بــدون كمامــة بالقولــه تعالــى يف ســورة 
ــا«. ُ لََن ــَب اللَّ ــا َكَت ــا إاِلَّ َم ــن ُيِصيَبَن ــل لَّ ــة »ُق التوب
ــت  ــوداء، لف ــوق الس ــن الس ــد ع ــر بعي وغي
ــة  ــلل ممزق ــل س ــز داخ ــع اخلب ــاب يبي ــا ش انتباهن
ومتســخة مفتوحــة علــى الهــواء الطلــق، ويف يــده 
ــد. ــا ويف آن واح ــز مع ــود واخلب ــد النق ــى جت اليمن

 عضو اللجنة العلمية ملتابعة تفشي
 كورونا، رياض مهياوي : 

التجمعات العائلية السبـب الرئيس 
فـي ارتفـاع عــدد اإلصابــات

 
ــى  ــث أدل ــروس كورونا،خــالل حدي ــة ملتابعــة ورصــد في ــة العلمي ــاوي عضــو اللجن ــاض مهي  حــّذر ري
ــدا وتوســعا  ــا، التــي تشــهد تزاي ــات بكورون ــار الوطــن«، مــن االرتفــاع الرهيــب حلــاالت اإلصاب ــه لـ«أخب ب
يف جميــع للواليــات، مــا قــد يــؤدي إلــى انهيــار املنظومــة الصحيــة بعــد ســقوط املئــات مــن فئــات اجليــش 
األبيــض، داعيــا الســلطات املســؤولة إلى اإلســراع يف تطبيــق اإلجــراءات الردعيــة وفــرض غرامــات ماليــة 
ــان  ــالت اخلت ــز وحف ــراح واجلنائ ــرار األف ــى غ ــة عل ــات العائلي ــاء التجمع ــالل إلغ ــن خ ــى املخالفن. م عل

ــات. ــاع املفاجــئ لعــدد اإلصاب ــا الســبب الرئيــس يف االرتف ــي اعتبره ــة األخــرى الت واملناســبات العائلي
وحــذر عضــو اللجنــة العلميــة مــن اســتمرار ارتفــاع عــدد اإلصابــات، مشــيرا إلــى أن جتمعــات املواطنــن 
واســتهتارهم ســتتجاوز جميــع اجلهــود التــي تبذلهــا الطواقــم الطبيــة يف البالد، مؤكــدا أن عــدد اإلصابــات 

قــد أثقلــت كاهــل املنظومــة الصحيــة، نظــرا إلــى تشــبع األِســّرة.
وأكــد الدكتــور ريــاض مهيــاوي علــى ضــرورة االحتــرام الصــارم ملجمــل التدابيــر الصحيــة والوقائيــة، 
منوهــا إلــى أنــه ســيتم تطبيــق بــكل حــزم وصرامــة كافــة العقوبــات التــي تنــص عليهــا القوانــن والتنظيمــات 

املعمــول بهــا ضــد كل مخالــف بهــذه التدابيــر.

وزارة التجارة تصدر تعليمات صارمة 

رفـــع الكراســي والطـاولت 
والكتفــاء بالطلبيـــات 

 
ــة للتجــارة  وجهــت وزارة التجــارة تعليمــات صارمــة حتمــل صفــة »مســتعجل«، للمفتشــيات اإلقليمي
عبــر مختلــف الواليــات، تدعــو فيهــا رؤســاء هــذه املصالــح إلــى إبــالغ أصحــاب املقاهــي وقاعــات الشــاي 
ومحــالت األكل اخلفيــف الســريع تقضــي بضــرورة االلتــزام بتوفيــر الطلبيــات يتبعــه إجــراء رفــع الكراســي 
ــزام  ــدم االلت ــة ع ــاء. ويف حال ــار الوب ــاهم يف انتش ــد تس ــي ق ــات الت ــا للتجمع ــك تفادي ــاوالت، وذل والط

ــورا.  ــق احملــالت وتوقيــف النشــاط ف بالتعليمــة ســيتم غل
ــى  ــذي يبق ــم ال ــة تســتثني نشــاط املطاع ــى وزارة التجــارة أن التعليم ــن مبن ــم م وأضــاف مصــدر علي
ســاري املفعــول، مــع ضــرورة إلــزام أصحابهــا بتطبيــق اإلجــراءات والبروتــوكالت الصحيــة، وأن أي مخالفــة 
لبرتوكــوالت الوقايــة الصحيــة ســتعرض صاحبهــا للغلــق الفــوري وســحب الســجل التجــاري، أضــف إليهمــا 
ــا،  ــاء كورون ــن تفشــي وانتشــار وب ــة م ــز الوقاي ــار تعزي ــي جــاءت يف إط ــي التعليمة الت ــة، وه ــات مالي عقوب
ــق 4  ــه مت غل ــه أن ــدر ذات ــد املص ــة. وأك ــة العام ــاة املصلح ــر، وملراع ــة اجلزائ ــي والي ــات وال ــا لتعليم وتطبيق

حدائــق عموميــة ويتعلــق األمــر بــكل مــن حديقــة احلريــة وبيــروت والســاعة الزهريــة وصوفيــا.
ــر  ــل التدابي ــارم ملجم ــرام الص ــرورة االحت ــن لض ــت املواطن ــارة دع ــه إن وزارة التج ــدر ذات ــال املص وق
الصحيــة والوقائيــة، منوهــا إلــى أنــه ســيتم تطبيــق بــكل حــزم وصرامــة كافــة العقوبــات التــي تنــص عليهــا 

ــر. ــذه التدابي ــف به ــا ضــد كل مخال ــن والتنظيمــات املعمــول به القوان

تيزي وزو 

مقاضـــاة 146 تاجــــرا لـم 
يلتزمـوا بتوقيت غلق المحـالت

 
ــاء  ــة لوب ــة تيــزي وزو 3802 تدخــال منــذ ظهــور املوجــة الثاني ــة التجــارة لوالي ــح مديري  ســجلت مصال

كورونــا،  حســب مــا كشــفت عنــه لـــ »إخبــار الوطــن« مصــادر مســؤولة مــن املديريــة. 
ــة لعــدم التــزام التجــار بالتوقيــت املخصــص لغلــق محالتهــم  ومت إحصــاء 146 محضــرا موجهــا للعدال

التجاريــة،  ومت غلــق أربــع محــالت جتاريــة بشــبهة انتشــار كورونــا. 
جمال ع

 أكــد عضــو اللجنــة العلميــة ملتابعــة ورصــد 
ــا املســتجد، أخامــوك اليــاس، خــالل  ــروس كورون في
حديثــه مــع »أخبــار الوطــن« أن اجلزائــر ستشــهد 
ــام  ــالل األي ــات خ ــدد اإلصاب ــدا يف ع ــا متزاي ارتفاع
بدايــة  التاجــي يف  الفيــروس  أن  باعتبــار  املقبلــة، 
املوجــة الثانيــة وتنتظرنــا مــدة 15 يومــا كأقصــى تقديــر 

ــذروة. ــى ال ــول إل للوص
الوضــع  العلميــة  اللجنــة  عضــو   ووصــف 
بســبب  و«اخلطيــر«  بـ«املقلــق«  احلالــي  الصحــي 
ــزام بإجــراءات الســالمة،  ــن يف االلت تراخــي املواطن
تطبيــق  يف  واحملليــة  األمنيــة  الســلطات  وتســاهل 
ــة  ــة العلمي ــا اللجن ــي أقرته ــات الت ــن والتوصي القوان
بعــد  خاصــة  املواطنــن،  ســالمة  علــى  حفاظــا 
االكتظــاظ الــذي تشــهده األســواق والشــوارع يف ظــل 
عــدم االلتــزام بتدابيــر الوقايــة، أبســطها احلفــاظ علــى 

ــت  ــتغربا يف الوق ــدوى، مس ــن الع ــان م ــافة األم مس
ــز ووجــود الرضــع يف األســواق.  ــه تزاحــم العجائ ذات
ــلطات  ــة أن الس ــة العلمي ــو اللجن ــح عض وأوض
يف  وحتديــات  صعوبــات  تواجــه  واحملليــة  األمنيــة 
ــائقن  ــة بالس ــارة«، مقارن ــى »امل ــن عل ــق القوان تطبي
الذيــن فرضــت عليهــم غرامــات ماليــة وصلــت إلــى 

10 آالف دينــار. 
إلــى  العلميــة  اللجنــة  عضــو  دعــا  وعليــه، 
ــن أجــل ردع  ــة، م ــة واحمللي تدخــل الســلطات األمني
املــارة وحتريــر مخالفــات  املخالفــن وكــذا  التجــار 
ضدهــم تصــل إلــى تغــرمي املخالفــن إلجــراء التباعــد 
ــن  ــح األم ــف مصال ــالل تكلي ــن خ ــي، م االجتماع
ــراف  ــن، وكذا اإلش ــة للراجل ــة الدوري ــة املراقب مبهم
علــى تســيير وتنظيــم األســواق الشــعبية مــن خــالل 
ــن. ــد املواطن ــي تباع ــع وبالتال ــاوالت البي ــد ط تباع

عضو اللجنة العلمية ملتابعة تفشي كورونا،  أخاموك الياس : 

السلطــات المحليــة واألمنيـة ُتواجـه 
صعوبـــة فـــــي ردع المــارة 

رئيس االتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط: 

سجلنـــا تجــاوزات عنــد بعـض الناقليـن
 
 

األمن الوطني ُيبادر بتوزيع 
10 آلف قنــــاع واٍق

 
ــا  ــالل مصاحله ــن خ ــة م ــية ميداني ــة حتسيس ــي حمل ــن الوطن ــة لألم ــة العام ــت املديري أطلق
ــاع واٍق علــى مواطنــي هــذه  ــع 10 آالف قن ــر ووهــران وقســنطينة، يتــم فيهــا توزي بــكل مــن اجلزائ
الواليــات، يف مبــادرة تضامنيــة تهــدف إلــى كســر سلســلة العــدوى بهــذا الوبــاء، ويف إطــار دعــم 
اجلهــود الوطنيــة يف مجــال التوعيــة والتحســيس، الراميــة إلــى كبــح مســار انتشــار جائحــة كورونــا، 

ــة لبرنامجهــا التحسيســي امليدانــي يف هــذا املجــال. ومواصل
ــران  ــر ووه ــي اجلزائ ــن وه ــن الوط ــات م ــة والي ــى ثالث ــا األول ــة يف مرحلته ــمل العملي تش
ــورة  ــن، وحتسيســهم بخط ــدى املواطن ــي ل ــن درجــة الوع ــع م ــى الرف ــدف أيضــا إل وقســنطينة، ته
الوضــع الصحــي الراهــن وحّثهــم علــى االلتــزام بوضــع األقنعــة الواقيــة، كإجــراء صّحــي وأساســي 

ــة. ــة واجلماعي ــة الفردي ــى الصح ــاظ عل ــة واحلف ــروري، للوقاي وض
ــاء  ــتوى األحي ــى مس ــن عل ــى املواطن ــاع واٍق عل ــرة آالف قن ــع عش ــة يف توزي ــل احلمل وتتمث
واألماكــن العموميــة ونقــاط التســوق ومحــالت متويــن املواطنــن باملــواد االســتهالكية ونقــاط املراقبــة 

األمنيــة، حيــث القــت املبــادرة جتاوبــا كبيــرا مــن طــرف املواطنــن.

رئيــس  بوشــريط  القــادر  عبــد  حمــل 
للناقلــن اخلــواص مصالــح  الوطنيــة  االحتاديــة 
“محاربــة”  بالتغاضــي عــن  واتهمهــا  الرقابــة  

العمومــي. النقــل  يف  كورونــا  فيــروس 
لـــ  وأكــد بوشــريط يف تصريــح أدلــى بــه 
أخبــار الوطــن أّن “الرقابــة مشــددة علــى الناقلــن 
ــة  ــة غافل ــح الرقاب ــن مصال ــن ع ــواص يف ح اخل

علــى شــركات النقــل العمومــي”.
ــون  ــن يطبق ــإن “الناقل ــدث ف ــق املتح  ووف
بااللتــزام  الصحيــة  واإلجــراءات  التعليمــات 
ــة  ــل احلافل ــافرين داخ ــن املس ــدود م ــدد احمل بالع
ــم،  ــتعمال املعق ــة واس ــع الكمام ــدة أو وض الواح
ــاوزات  ــه بالتج ــا وصف ــض م ــود بع ــتثناء وج باس

عنــد بعــض الناقلــن.

 ولفــت املتحــدث االنتبــاه إلــى أّن “هــذا 
ــافرين  ــدد املس ــض ع ــل بتخفي ــراء أي العم اإلج
بنســبة 50 باملائــة يقلــل مــن أربــاح أصحــاب 
احلافــالت ويؤثــر عليهــم كثيــرا، لذلــك دعــا إلــى 
التعجيــل يف منــح املســاعدات املاليــة التــي أقرتهــا 

ــا”. ــاء كورون ــن وب ــن م ــة للمتضرري احلكوم
ــة  ــن “بحاج ــى أّن الناقل ــي إل ــار املعن   وأش
أكثــر إلــي املنحــة خاصــة يف ظــل تطبيــق أصحــاب 
احلافــالت والنقــل اخلضــري لنظــام العمــل بنســبة 

50 باملائــة ورغــم ذلــك فهــم يعلمــون”.
يدفــع  التعامــل  “هــذا  املتحــدث  ووفــق   
ببعــض الناقلــن إلــى اللجــوء إلــى مــلء احلافالت 

ــتيعابها”. ــة اس ــوق طاق ــا ف وأحيان

بخطــورة  “التوعيــة  أّن  املتحــدث  وأوضــح 
علــى  مطبقــة  واإلجــراءات  مســتمرة  الوبــاء 
اخلاصــة. احلضــري  النقــل  وســائل  مســتوى 
ودعــا املتحــدث، يف الســياق ذاتــه، إلــى 
ــن  ــاواة ب ــون مبس ــق القان ــة يف تطبي ــري الصرام حت
الناقلــن اخلــواص وأصحــاب النقــل العمومــي 
وحتــى علــى املواطنــن مــن أجــل احلــد مــن 
للعاملــن يف  الســالمة  الوبــاء وضمــان  تفشــي 
قطــاع النقــل واملســافرين.وجدد بوشــريط التأكيــد 
ــر  ــق التدابي ــن اخلــواص بتطبي ــزام الناقل ــى الت عل
الصحيــة الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا واالســتمرار 

ــروف. ــذه الظ ــم كل ه ــل رغ يف العم
 م.ح
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األنبــاء  وكالــة  بــه  خــص  حــوار  ففــي 
ــت يف  ــر صرف ــأن »اجلزائ ــرة ب ــاد عف ــة،  أف اجلزائري
الفتــرة مــا بــن 2004 )تاريــخ صــدور القانــون 
ــيير  ــرى وتس ــار الكب ــن األخط ــة م ــق بالوقاي املتعل
الكــوارث يف إطــار التنميــة املســتدامة( و2019،  
نتيجــة  دينــار  مليــار   545 عــن  يقــل  ال  مــا 
التدخــات بعــد وقــوع الــزالزل وحرائــق الغابــات 

والفيضانــات«.
الصــدور  عــن  الصــدد  هــذا  يف  وكشــف 
يف  النظــر  إعــادة  املتضمــن  للمرســوم  القريــب 
للمخاطــر  الوطنيــة  املندوبيــة  وتنظيــم  عمــل 
ــر األول خــال  ــذا لتعليمــات الوزي ــرى، تنفي الكب
ــار  ــا إلط ــوالة وتطبيق ــة بال ــر للحكوم ــاء األخي اللق

»ســانداي«.
و كان عبــد العزيــز جــراد أعلــن عــن مراجعــة 
عمــل بعــض الهيــاكل التابعــة لقطــاع الداخليــة، 
ــرى  ــر الكب ــة للمخاط ــة الوطني ــرار املندوبي ــى غ عل
التــي »يتعــن أن تكــون لهــا نظــرة استشــرافية 
مــا  لتفــادى  الطبيعيــة«،  للمخاطــر  واســتباقية 
ــق  ــن حرائ ــة م ــنوات املنصرم ــال الس ــدث خ ح

ــات. ــات وفيضان غاب
 

ــه  ــرورة التوج ــى ض ــرة عل ــيد عف ــدد الس وش
نحــو اســتخدام أســاليب أكثــر حداثــة يف مكافحــة 
حرائــق الغابــات التــي تكبــد اجلزائــر ســنويا »نحــو 

5ر1 مليــار دينــار«، مــن خــال عقــد شــراكة مــع 
ــة ومراكــز البحــث الوطنيــة. اجلامعــات اجلزائري

وكشــف يف هــذا الســياق عــن مشــاورات 
جتريهــا املندوبيــة حاليــا مــع مركــز البحــث يف 
ــرات  ــتعمال طائ ــة، الس ــات الصناعي التكنولوجي
ــد  ــة رص ــد يف حال ــن بع ــذار ع ــار لإلن ــدون طي ب
الطائــرات  واســتخدام  الغابــات  حلرائــق  بــؤر 
القاذفــة للميــاه إلخمــاد احلرائــق، بــدل االكتفــاء 
بالتدخــات اليدويــة ألعــوان احلمايــة املدنيــة 
وأعــوان محافظــات الغابــات، مــع مــا يشــكل كل 
ذلــك مــن هــدر للوقــت وخطــر مباشــر يهــدد حيــاة 

ــؤالء. ه
املنــدوب  شــدد  صلــة،  ذي  ســياق  ويف 
الوطنــي للمخاطــر الكبــرى علــى األهميــة القصوى 
الســتغال املعلومــة الدقيقــة النــي توفرهــا األرضية 
ــة الكــوارث  ــي أنشــأت بغــرض متابع ــة الت الرقمي
الكبــرى واخلســائر الناجمــة عنهــا واملتصلــة علــى 

ــات. ــة الوالي ــاعة بكاف ــدار الس م
أن  علــى  عفــرة  أكــد  الشــأن،  هــذا  ويف 
اســتخاص  مــن  ميكــن  املعلومــات  اســتغال 
فعلــى  النقائــص مســتقبا.  وتــدارك  الــدروس 
ــا  ــي وفرته ــات الت ــمحت البيان ــال، س ــبيل املث س
األرضيــة الرقميــة مــن اســتنتاج أن »عــدد حرائــق 
الغابــات التــي اندلعــت مؤخــرا بعــدة واليــات 
ــبوع  ــة يف األس ــع بـــ 70 باملائ ــن، تراج ــن الوط م

الــذي تــا اإلعــان عــن تنصيــب خليــة املتابعــة 
ــق يف  ــا، التحقي ــن مهامه ــن ب ــي، م ــة الت واليقظ
ــل  ــت بفع ــا حدث ــن بأنه ــي تب ــق الت ــذه احلرائ ه

إجرامــي«.
إلــى  النســبة  هــذه  عــودة  »لوحــظ  كمــا 
ــن  ــة ع ــلطات العمومي ــان الس ــد إع ــاع بع االرتف
ــذي  ــدث ال ــف املتح ــن«، يضي ــض املتضرري تعوي
قــال بأنــه لوحــظ أيضــا، واســتنادا إلــى البيانــات 
ــق  ــوع حرائ ــة،  »وق ــة الرقمي ــا األرضي ــي توفره الت
الغابــات علــى مســتوى واليــات معينــة يف فتــرات 
ــر  ــاد وأواخ ــل واألعي ــام العط ــة أي ــددة، خاص مح

األســبوع«.
ــى  ــرة إل ــيد عف ــت الس ــار، لف ويف ذات اإلط
تنظيــم وزارة الداخليــة للقــاء وطنــي تشــاوري، 
شــهر ديســمبر املقبــل، يضــم كافــة الفاعلــن 
الكــوارث  مكافحــة  ميــدان  يف  واألخصائيــن 

الطبيعيــة.
إجنــاز  مشــروع  وجــود  إلــى  أشــار  كمــا 
»الكتــاب األبيــض للمخاطــر الكبــرى« والــذي 
سيشــارك يف إعــداده كافــة الفاعلــن، مبــا يف ذلــك 
املجتمــع املدنــي تطبيقــا التفــاق »ســانداي« الــذي 
يجعــل مــن هــذا الطــرف شــريكا أساســيا يف 

الوقايــة مــن الكــوارث.
ق.م

تابع، أمس األحد، قسم اجلنح مبحكمة الرويبة محاكمة النشاط السياسي 
أحمد بن محمد املتابع بتهم إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها 

اإلضرار باملصلحة الوطنية. وسيتم النطق باحلكم يف القضية الذي تأجلت 
أكثر من مرة يوم 6 ديسمبر القادم.                                                                       ق.م

ــة  ــن وقف ــن البطال نظم أمس العشــرات م
ــواط  ــي األغ ــل جنوب ــة بحاســي الرم احتجاجي

مطالبــن بالعدالــة والشــفافية يف التوظيــف.
ــة  ــة لترقي ــي املنظمــة الوطني  وحســب ممثل
ــاك بعــض  ــان هن ــة ف الشــباب والشــغل بالوالي
أعمــال  ورجــال  مســؤولن  مــن  األطــراف 
وبعــض مســؤولي وكاالت التشــغيل الزالــت 
باملؤسســات  التوظيــف  مبناصــب  تتاعــب 

الصناعيــة خاصــة مبؤسســة ســونطراك .
وكشــف احملتجــون عــن تقــدمي ملــف ثقيــل 
لــوزارة العمــل والضمــان االجتماعــي ووزارة 
ــرة  ــاوزات اخلطي ــن التج ــا يتضم ــة قريب الداخلي

املســجلة يف مجــال التوظيــف، وأكــدوا عــن 
ملــف  متابعــة  يف  لعملهــا  املنظمــة  تنســيق 
ــة للوقــوف باملرصــاد  ــي الوالي التوظيــف مــع وال
ــج الوضــع  للمتاعبــن مبناصــب العمــل وتأجي
بالواليــة يف كل مــرة وناشــدوا الســلطات العليــا 
بالتدخــل مــن أجــل التكفــل بهــذا امللــف 
احلســاس الــذي أرهــق كاهــل البطالــن بالواليــة 
التصرفــات  بســبب  موقوتــة  قنبلــة  وأصبــح 
الامســؤولية لبعــض الذيــن يشــرفون علــى 

ــييره . تس
 ع نورين

ــة تلمســان  ــن بوالي ــح األم باشــرت مصال
الشــركة  صفقــات  يف  معمقــة  حتقيقــات 
اإليطاليــة »كونــدورت« املكلفــة بإجنــاز خــط 
تليــات  بــن  املكهــرب  احلديديــة  الســكة 
ــة  ــركات األجنبي ــن الش ــد م ــان والعدي وتلمس
التــي كانــت مكلفــة بإجنــاز مشــاريع هامــة 
 c.r( ــة ــا الشــركة الصيني بتلمســان يف مقدمته
والطريــق  الســيار  بالطريــق  c.c( املكلفــة 
ــة  ــاء الغــزوات باإلضاف ــه املــؤدي ملين اجلانبــي ل
إلــى شــركة إســبانية مكلفــة بإجنــاز محطــة 
حتليــة امليــاه وكــذا شــركة تركيــة مكلفــة بإجنــاز 
ــط بــن  ــة املكهــرب الراب خــط الســكة احلديدي
الغربيــة  باحلــدود  عبــاس  والعقيــد  تلمســان 
ــك  ــاز تليفيري ــت بإجن ــرية تكفل ــرى سويس وأخ

تلمســان.
ــت  ــذه املؤسســات حتصل ــن أن ه ــد تب و ق
علــى مشــاريعها عــن طريــق وســاطة رجــال 
أعمــال يف مقدمتهــم حــداد علــي وإطــارات 

ــا  ــا أنه ــراش كم ــجن احل ــة بس ــابقة محبوس س
ــث  ــه حي ــل وج ــى أكم ــغالها عل ــم بأش ــم تق ل
اســتنزفت املاييــر يف مشــاريع لــم تكتمــل 
وأخــرى توقفــت يف منتصــف األشــغال، كمــا 
علــى  نصبــت  املؤسســات  هــذه  انــه  تبــن 
اجلزائريــن مــن اليــد العاملــة واملؤسســات التــي 
اشــتغلت معهــا يف نقــل العمــال وكــراء اآلالت 

اخلاصــة باألشــغال العموميــة.
 كمــا قامــت بحســب مصــادر بالغــش يف 
األشــغال واجنــاز مشــاريع مببالــغ مضاعفــة، هــذا 
ــد  ــى العدي ــتماع ال ــم االس ــر ان يت ــن املنتظ وم
مــن األطــراف خاصــة وان بعــض املشــاريع 
ــرك  ــى غــرار تليفي توقفــت مبجــرد اســتامها عل
ــاء  ــاه بســوق الثاث ــة املي تلمســان ومحطــة حتلي
واخــرى لــم تكتمــل علــى غــرار الطريــق الســيار 

ــزوات. ــاء الغ ــي محــو مين ــق االجتناب والطري
عبد القادر بن خالد.

للضرائــب،  العامــة  املديريــة   كشــفت 
ــت  ــع حت ــن وض ــا ع ــان له ــد، يف بي ــوم األح ي
ــام  ــن لنظ ــة اخلاضع ــن بالضريب تصــرف املكلف
ــدة  ــاذج اجلدي ــد النم ــة الوحي ــة اجلزافي الضريب

اجلبائيــة. للتصريحــات 
ــة  ــرته املديري ــذي نش ــان ال ــاء يف البي وج
املديريــة  »تنهــي  االلكترونــي  موقعهــا  عبــر 
املكلفــن  علــم  إلــى  للضرائــب  العامــة 
ــة  ــة اجلزافي ــة اخلاضعــن لنظــام الضريب بالضريب
للتصريــح  اجلديــدة  النمــاذج  أن  الوحيــدة 
النهائــي )السلســلة G n 12 مكرر(،التصريــح 
 Gn النهائــي - املكلفــن اجلــدد- )السلســلة
ter 12( منشــورة وقابلــة للتحميــل علــى املوقــع 
للضرائــب«. العامــة  للمديريــة  االلكترونــي 

إلــى  العامــة  املديريــة  أشــارت  كمــا 
اخلاضعــن  بالضريبــة  املكلفــن  »علــى  أنــه 
ــاب  ــدة، اكتت ــة الوحي ــة اجلزافي ــام الضريب لنظ
ــر، مــن  ــى األكث ــر عل ــول 20 يناي ــا، بحل وجوب
 G n ــلة ــي )سلس ــح نهائ ــنة 2021،  تصري س
12 مكــرر( والــذي يجــب أن يتضمــن رقــم 
األعمــال أو اإليــرادات املهنيــة احملققــة فعليــا«.
وفيمــا يتعلــق املكلفــن بالضريبــة اجلــدد، 
ــم  ــن عليه ــه يتع ــه ان ــد أوضــح املصــدر ذات فق
 G n 12 النهائــي )سلســلة التصريــح  إيــداع 
ــنة  ــن الس ــمبر م ــاه 13 ديس ــل أقص ter( يف أج

ــة. اجلاري
ق.م

كشــف الوزيــر األول، عبــد العزيــز جــراد، عــن مباشــرة احلكومــة 
يف تلقيــح املســنن واملصابــن بأمــراض مزمنــة ضــد فيــروس األنفلونــزا 

املوســمية.
و نشــر جــراد منشــور بحســابه الرســمي يف موقــع فيســبوك:”بعد 
الصــدى اإليجابــي للحملــة الوطنيــة للتشــجير “َفلَْيْغِرْســَها” يف كل واليــات 

ــح ُكل  ــة لتلقي ــة وطني ــة حمل ــلطات احمللي ــة والس ــرت احلكوم ــن، باش الوط
ــمية. ــزا املوس ــد األنفلون ــة ض ــراض مزمن ــن بأم ــنن واملصاب املس

ــا  ــا وحرصن ــا تضامنن ــن خاله ــد م ــادرة نؤك ــر األول:” مب ــع الوزي وتاب
ــة للمواطــن”. ــة والســامة الصحي ــن أجــل الوقاي ــل م ــم للعم الدائ

ق.م

بن خالد عبد القادر
ــر أن  ــن املنتظ ــت م ــي كان ــذه املشــاريع الت  ه
ــال  ــن خ ــة م ــق اجلبلي ــة باملناط ــض بالتنمي تنه
شــق الطرقــات الغابيــة وأحيــاء املنابــع املائيــة 
ــة  ــة اجلبلي ــى الزراع ــن عل ــجيع الفاح ــذا تش وك
االحــواض(  يف  والزراعــة  املمثمــرة  )األشــجار 
وكــذا تربيــة املواشــي والنحــل ملــدة 10ســنوات 
بعــد انطاقتهــا ســنة 2005 ومت متديدهــا إلــى 

غايــة 2017 إال أن األمــوال اســتهلكت يف التنقــل 
وإقامــة الدراســات دون جتســيدها علــى أرض الواقع 
املوظفــن  أجــور  يف  املاليــة  املبالــغ  واســتهلكت 
البالــغ عددهــم نحــو 100موظــف وتنقاتهــم، كمــا 
اســتهلكت الســيارات واملعــدات التــي تركــت مبقــر 
احملافظــة ببلديــة الرمشــي التــي كانــت تشــرف 
ــم يتجســد  ــذي ل ــم« ال ــى تســيير املشــروع احلل عل
ــة دون  ــغ املالي ــت املبال ــن تآكل ــوم، يف ح ــى الي إل

معرفــة وجهتهــا مــا يســتوجب فتــح حتقيــق يف 
هــذا امللــف الــذي قــد يجــر العديــد مــن اإلطــارات 
ــال  ــد امل ــص تبدي ــة تخ ــم ثقيل ــة بته ــى العدال إل
ــب  ــذا النص ــة وك ــتغال الوظيف ــوء اس ــام وس الع
ــوا  ــن علق ــة الذي ــي املنطق ــى مواطن ــال عل واالحتي
آمــاال كبيــرة علــى هــذا املشــروع يف انتشــالهم مــن 
بــؤر الضيــاع والفقــر يف مشــاريع تبــن أنهــا وهميــة 

ــط. ــوال فق ــب األم ــتغلت لنه واس

بسبب الزالزل والفيضانات والحرائق

التدخــــــالت كلفــــت الجزائـــرالتدخــــــالت كلفــــت الجزائـــر
  545545 مليــــــار دينــــــــار مليــــــار دينــــــــار

يطالب بالعدالة والشفافية في التوظيف 
الشـــباب البطــال باألغــواط ينظــم الشـــباب البطــال باألغــواط ينظــم 
وقفــة وقفــة احتجاجــية بحــــاسي الرمــــلاحتجاجــية بحــــاسي الرمــــل

مشاريع تعطلت حين استالمها وأخرى لم تكتمل بعد
التحقيــق مـــع شـــركــات أجنبـــية التحقيــق مـــع شـــركــات أجنبـــية 

بتهــــمة النصــــب والغــــش بتهــــمة النصــــب والغــــش 

نظام الضريبة الجزافية الوحيد
 النمـــاذج الجديـــدة للتصريحـــات  النمـــاذج الجديـــدة للتصريحـــات 

الجبائــية متاحـــة للمكلفــين بالضريبــةالجبائــية متاحـــة للمكلفــين بالضريبــة

 ضد فيروس اإلنفلونزا 
الشــروع فـي تلقيــح المسنيــن والمصابيــن بأمــراض مزمنـــةالشــروع فـي تلقيــح المسنيــن والمصابيــن بأمــراض مزمنـــة

 تخص مشروعي ترارة وسبع شيوخ
فالحــــو تلمســـان يطالبــــون بالتحقيـــق فالحــــو تلمســـان يطالبــــون بالتحقيـــق 

في وجهــــة في وجهــــة 75007500 مليـــــار مليـــــار

 بلغت تكلفة 
التدخالت إثر  

وقوع الزالزل 
والفيضانات 

وحرائق الغابات 
باجلزائر خالل الـ 
16 سنة األخيرة، 

ما ال يقل عن 
545 مليار دينار، 
حسب ما كشف 

عنه، أمس  
األحد باجلزائر 

العاصمة، املندوب 
الوطني للمخاطر 

الكبرى عفرة 
حميد.

طالب العشرات من الفالحني 
باملنطقة الشمالية لوالية 

تلمسان املشكلة جلبال 
ترارة وسبع شيوخ  وزارة 

الفالحة بالتدخل من أجل 
فتح حتقيق يف  تبديد ما 

يتجاوز 7500مليار التي مت 
صرفها على مشروع جبال 
ترارة وسبع شيوخ املمتدة 

من شمال شرق الوالية إلى 
أقصى غربها.

النطــق بالحكــم فـي قضية أحمد بن محمد النطــق بالحكــم فـي قضية أحمد بن محمد 
يـــــوم يـــــوم 66 ديسمـــبر ديسمـــبر



ف سليم
ــة  ــر عناب ــد اجلزائ ــة وحــدة بري  وأوضحــت املديري
ــام األســبوع  ــة أي ــوم األحــد و طيل ــداًء مــن ي ــه ابت أن
اجلــاري يســتقبل بريــد اجلزائــر بقصــر الثقافــة محمــد 
بوضيــاف املتقاعديــن مبناســبة صــرف معــاش التقاعــد 
مطمئنــا زبائــن املؤسســة بتوفــر الســيولة و كل التدابيــر 
ــا  ــاء الكورون ــار وب ــة انتش ــل محارب ــن أج ــة م اآلمن
كمــا يأتــي إختيــار قصــر الثقافــة والفنــون لدفــع منــح 
ــر  ــها اجلزائ ــي تعيش ــة الت ــه الوضعي ــن أملت املتقاعدي
بصفــة عامــة وعنابــة بصفــة خاصــة بســبب إنتشــار 
جائحــة كوفيــد- 19 والتــي دفعــت إلــى إيجــاد حلــول 
ــى  ــة حفاظــا عل ــق اإلجــراءات الوقائي ــة لتطبي إضافي

ســامة الزبائــن خاصــة مــن فئــة املتقاعديــن.
ــي  ــدوق الوطن ــع الصن جــاء اإلجــراء بالتنســيق م
وقــد  بالواليــة،  الثقافــة  مديريــة  وكــذا  للتقاعــد 
جهــزت القاعــة مبختلــف الوســائل وكــذا التعــداد 
البشــري الــازم الســتقبال املتقاعديــن يف ظــروف 
ذلــك  و  املعاشــات  دفــع  يــوم  أول  يف  مائمــة 
ــن  ــامة الزبائ ــن س ــي يضم ــول صح ــاع بروتوك بإتب
الفضــاء  هــذا  خــال  مــن  اجلســدي  التباعــد  و 
ــدة  ــة صــب املعاشــات لفائ الشاســع وتتواصــل عملي
املتقاعديــن الذيــن إستحســنوا اإلجــراء اجلديــد طيلــة 

الفتــرة املمتــدة مــن 22 إلــى غايــة 26 نوفمبــر اجلاري 
ــت. ــاء املؤق ــذا الفض ــر ه عب

حســب  صبــاح  طوالبيــة  املديــرة  وحســب 
الصفحــة الرســمية لوحــدة بريــد اجلزائــر عنابــة فإنــه 
ــوم  ــن ي ــداًء م ــن ابت ــات املتقاعدي ــع معاش ــيتم دف س
األحــد بقصــر الثقافــة محمــد بوضيــاف وطيلــة أيــام 
ــيولة  ــر الس ــا بتوف ــة زبائنه ــاري مطمئن ــبوع اجل األس
بعنابــة  اجلزائــر  بريــد  مكاتــب  تســتقبل  حيــث 
املتقاعديــن الذيــن ينتهــي رقــم حســابهم بالعــدد 0 و 
1 مبناســبة صــرف معاشــاتهم بالصيغــة اجلديــدة التــي 
تعتمــد علــى رزنامــة تســمح بتقــدمي صــرف معاشــات 
ــى  ــا عل ــوق و توزيعه ــن و ذوي احلق ــح املتقاعدي و من
عــدة أيــام باإلعتمــاد علــى العــدد األخيــر مــن رقــم 
ــخ  احلســاب البريــدي اجلــاري . 0 أو 1، يصبــح تاري
دفــع معاشــاتهم ومنحهــم، 22 مــن كل شــهر- 2/ أو 
3، يصبــح تاريــخ دفــع معاشــاتهم ومنحهــم، 23 مــن 
كل شــهر/- 4 أو 5، يصبــح تاريــخ دفــع معاشــاتهم 
ومنحهــم، 24 مــن كل شــهر/6 أو 7، يصبــح تاريــخ 
ــهر/- 8  ــن كل ش ــم، 25 م ــاتهم ومنحه ــع معاش دف
أو 9، يبقــــى تاريــخ دفــع معاشــاتهم ومنحهــم، 26 

مــن كل شــهر.

بعنابــة  اجلزائــر  بريــد  دعــا  الســياق  ذات  ويف 
ــدم  ــي تق ــات الت ــرام التوجيه ــى احت ــن، إل املتقاعدي
ــه  ــة أن ــد .مضيف ــب البري ــتوى مكات ــى مس ــم عل له
طــرف  مــن  املتخــذة  الوقائيــة  التدابيــر  إطــار  ويف 
مؤسســة بريــد اجلزائــر لتفــادي انتشــار وبــاء الكورونــا 
يف املكاتــب البريديــة اتخــذ بريــد اجلزائــر بعنابــة 
، إجــراء وقائًيــا جديــًدا ميكــن الزبائــن، خاصــة 
معاشــاتهم  ســحب  مــن  واملتقاعديــن،  املســنني 
ــد  ــذا اإلجــراء اجلدي ــة ويســمح ه ــق الوكال عــن طري
للمتقاعــد، الــذي ال يرغــب يف التنقــل إلــى مكاتــب 
البريــد، بتفويــض شــخص آخــر ينــوب عنــه يف 
القيــام بعمليــة ســحب املعــاش و يعتبــر هــذا اإلجــراء 
إســتثنائيا، يخضــع للشــروط علــى غــرار يجــب 
 AP- COVID للمفــوض إليــه تقــدمي منــوذج التوكيــل
19 ، موقًعــا مــن طــرف الشــخص املــوكل ، مــع 
ــدى  ــجل ل ــي املس ــع األصل ــه للتوقي ــاة مطابقت مراع
لوثيقــة  األصليــة  النســخة  وتقــدمي  اجلزائــر  بريــد 
هويــة املتقاعــد )صاحــب املعــاش( والصــك البريــدي 
املمضــي مــن طــرف املتقاعــد ومســمى لصاحلــه، 
وطمئــن بريــد اجلزائــر بعنابــة الزبائــن بتوفــر الســيولة 

ــتثنائية. ــة اس ــار بصف ــف دين ــة أل ــدود مائ يف ح

طاهر مسفك
حيــث أن القاطنــني بــه متذمــرون بســبب 
ــوا  ــا أصبح ــني: »أبناؤن ــي املترديقائل ــع البيئ الوض
األمــراض،  ومخالــب  القــذارة  أنيــاب  بــني 
ــب ألســراب البعــوض  ــك عــن انتشــار رهي ناهي
التــي زادت مــن معاناتنــا ، هــذه الكارثــة البيئيــة 
ــني  ــل إداري موجه ــا متاط ــا اعتبروه ــا وصفوه كم
ــة«  ــى املســؤول األول يف البلدي ــام ال ــع االته أصاب
تتدفــق  القــذرة  وامليــاه  شــكوى  وراء  شــكوى 
والروائــح الكريهــة متــأ ســماء التجمــع الســكني، 
هــم  وال  املنــازل، وال حــل  تغــزو  واحلشــرات 

يحزنــون« هكــذا كان تصريحهــم لنــا.
رفعــوا  بحيــث   احلــي  وأضــاف: »ســاكنو 
ــار  ــويف انتظ ــرة وادرهي ــس دائ ــى رئي ــم  ال باغاته
ــرر  ــع الض ــزم لرف ــا يل ــاذ م ــة باتخ ــات املعني اجله
واملســببات التــي قــد تــؤدي النتشــار  األمــراض 
ــاث  ــة انبع ــة املعديةباإلضاف ــن األوبئ ــا م وغيره
رهيــب للروائــح الكريهــة خصوصــا يف فصــل 
الصيــف ، مشــيرًا إلــى أن عــدم جتــاوب املســؤولني 
جعلنــا نبــث معاناتنــا عبــر »أخبــار الوطــن« لعــل 
ضمائرهــم تصحــو مــن ســباتها جتــاه واجبهــم 

ــرة. ــاع الطاه ــة البق بنظاف

التابع لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
 ويف نفــس اإلطــار تنقــل رئيــس املقاطعــة 
الفاحيــة لســيدي عيــش وكــذا رئيــس مشــروع 
قصــد  الريفيــة  للهندســة  اجلهويــة  املؤسســة 
ــلك  ــن املس ــي م ــطر الثان ــت للش ــتام املؤق اإلس
ــة تيفــرة علــى  ــرت نعمــروش بلدي الفاحــي توري

مســافة 2.2 كلــم.
ــة  ــح التقني ــت املصال ــة أخــرى قام ــن جه  وم
ــوم اإلثنــني  للقســم الفرعــي الفاحــي ألميــزور ي
املاضــي رفقــة رئيــس مشــروع مؤسســة الهندســة 
ــة فتــح املســلك الفاحــي باملــكان  ــة مبعاين الريفي
ــى  ــة ســمعون عل ــان ببلدي ــى أوزدي املســمى ملصل
مســافة 2.7 كلــم وهــو األمــر الــذي ســيفك 
ــن األراضــي  ــار م ــي 120 هكت ــة عــن حوال العزل

ــق  ــة األشــغال املنجــزة وف ــة وبعــد معاين الفاحي
ــروع. ــذا املش ــتام ه ــروط مت اس ــر الش دفت

اســتام مشــروع   ويف ســياق ذي صلــة مت 
مســلك فاحــي علــى مســافة 3.5 كلــم مبقاطعــة 
ببرنامــج  املكلــف  بحضــور  وذلــك  صــدوق 
ملقاطعــة  الريفيــة  للتنميــة  الوطنــي  الصنــدوق 
الريفيــة  الهندســة  أشــغال  ومؤسســة  صــدوق 
علمــا أن هــذا املشــروع يهــدف إلــى تســهيل 
ــول  ــن حق ــار م ــى 200 هكت ــول إل ــة الوص مهم

الزيتــون توســيع نشــاط
تربيــة النحــل ورفــع اإلنتــاج مــن العســل 

. الفاحــني  مداخيــل  وحتســني 
 عبدالسالم قريشي

     تســلم منســق الســلطة الوطنيــة املســتقلة 
لانتخابــات بواليــة جيجــل، ســليم بولعــراس، 
ــي  ــس إصطناع ــزة تنف ــة أجه ــبت، خمس ــوم الس ي
لفائــدة  موجهــة  وملحقاتهــا  لوازمهــا  مبختلــف 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــروس كورون ــني بفي ــى املصاب املرض
حســب  ذلــك  ويأتــي  الواليــة،  مستشــفيات 
الســلطة  مســاهمة  إطــار  يف  جيجــل،  مندوبيــة 
الوطنيــة املســتقلة لانتخابــات التــي يرأســها محمــد 
واملســاعي  الوطنيــة  التضامنيــة  الهبــة  يف  شــريف 
ــا، حيــث مت تســليمها  ــاء كورون ــة ملكافحــة وب الرامي
ــع  ــوازاة م ــكان. وبامل ــة والس ــة الصح ــح مديري ملصال
ذلــك، شــهدت األيــام القليلــة املاضيــة حملــة 
والشــبه  الطبيــة  األطقــم  مــع  واســعة  تضامنيــة 
ــع  ــة جم ــال عملي ــن خ ــذا م ــة، وه ــة بالوالي طبي
ــاد  ــض العت ــاء بع ــتهدفت اقتن ــي اس ــات الت التبرع
كبيــرا  نقصــا  تشــهد  التــي  الطبيــة  واألجهــزة 
مبستشــفيات جيجــل، حيــث تبــرع جتــار ومحســنون 

ــي  ــاس واق ــجني و1000 لب ــز األكس ــازي تركي بجه
لفائــدة املرضــى والطاقــم الطبــي الــذي يتكفــل 
بهــم، كمــا اســتفادت املؤسســات االستشــفائية 
أيضــا مــن ســيارات إســعاف مجهــزة مقدمــة كهبــة 

مــن طــرف كل مــن مالــك أحــد الفنــادق بعاصمــة 
ــي  ــع الصناع ــن املجم ــارة م ــبيل اإلع ــة و س الوالي
ــة مــن  ــة هام ــى كمي ــة إل ــر، إضاف الســمنت اجلزائ

ــف. ــر والتنظي ــواد التطهي م

ف سليم
أنــه  األوبيجــي(   ( مصالــح  وأكــدت 
ــى  ــة عل ــة و احملافظ ــج الصيان ــار برنام يف إط
احلظيــرة العقاريــة املســيرة مــن طــرف ديــوان 
الترقيــة و التســيير العقــاري فريــق مصلحــة 
الصيانــة لديــوان الترقيــة و التســيير العقــاري 
بعمليــة  القيــام  يف  شــرع  عنابــة  لواليــة 
ــم كتامــة أســطح العمــارات  املتضــررة  ترمي
مــن تســربات ميــاه األمطــار وكانــت  بدايــة 
ــي  ــطح بح ــة الس ــح كتام ــغال لتصلي األش
بوخضــرة  »د3«  مدخــل  مســكن    1320

ــة. ــة عناب ــي والي ــة البون بلدي
ــذه  ــتمر ه ــدر ستس ــب ذات املص و حس
العمليــة لتمــس كل العمــارات املتضــررة 

التابعــة  الســكنية  األحيــاء  كامــل  عبــر 
طــرف  مــن  املســيرة  العقاريــة  للحظيــرة 
ــل  ــدر أن قب ــم الوالية.ويج ــوان يف إقلي الدي
أســطح  كتامــة  ترميــم  مت  العمليــة  هــذه 
114 مســكن  مدخــل  العمــارات بحــي 
ــة  ــي والي ــة البون ــالم  بلدي ــيدي س 05 س
وإســتكماال  متصــل  ســياق  ويف  عنابــة 
للعمليــات الدوريــة ، قامــت فرقــة الصيانــة 
ــوان الترقيــة والتســيير العقــاري  التابعــة لدي
لواليــة عنابــة أول أمــس بعمليــات تدخــل 
ــي  ــكن ح ــي 500 مس ــتوى  ح ــى مس عل
األبطــال ،الصفصــاف و الســهل الغربــي 
ببلديــة عنابــة وشــملت العمليــة تفريــغ 
وتســريح مشــاعب شــبكة الصــرف الصحــي 

نــوازل  إصــاح  و  للعمــارات  اخلارجيــة  
الصــرف .

الوطنيــة ملكافحــة   ويف إطــار احلملــة 
فيــروس« كورونــا«)  كوفيــد 19 ( وعمــا 
علــى تفعيــل مخطــط الوقايــة منــه وخــال 
نفــس الفتــرة قامــت فرقــة الصيانــة لديــوان 
الترقية والتســيير العقــــاري لواليــــــة عنابة 
بحملــة تعقيــم و تطهيــر  للحظيــرة الســكنيه 
للديــوان حيــث مســت العمليــة حــي 500 
مســكن حــي األبطــال الصفصــاف الســهل 
الغربــي و التــزال العمليــة مســتمرة لتشــمل 

ــر الواليــة . جــل أحيــاء  بلديــات و دوائ
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فيما طمئن بريد الجزائر الزبائن بتوفير السيولة

دفــــع معـــاشــات المتقـــاعــدين دفــــع معـــاشــات المتقـــاعــدين 
بقصــر الثقافـة محمـد بوضيـاف بعنـابةبقصــر الثقافـة محمـد بوضيـاف بعنـابة

تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية عنابة
الشـــروع فــــي تزفـــــــيت  أسطــــح العمــــاراتالشـــروع فــــي تزفـــــــيت  أسطــــح العمــــارات

شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية عنابة يف صيانة وترميم أسطح العمارات املتضررة من تسربات مياه األمطار وذلك على مستوى عدة أحياء 
باملدينة من خالل خالل إعادة االعتبار للكثامة تزامنا مع حلول فصل األمطار خاصة بالعمارات التي قدم بشأنها السكان يف السنوات األخيرة عدة  شكاوى 

ملصالح األوبيجي من أجل التدخل وصيانتة كثماتها بسبب تدفق مياه األمطار إلى منازلهم وحتولها إلى برك مائية مع كل هطول لألمطار .

أربعُ شكاوي لمْ تكفِ إلنهاء معاناتهم وسط مخاوف من 
»كارثة« بغليزان

ميـــاه الصــرف الصحــي تتربـــص بسكــان ميـــاه الصــرف الصحــي تتربـــص بسكــان 
حــي الشهيــد زروالــي محمــد في واريـزانحــي الشهيــد زروالــي محمــد في واريـزان

وضعا تحت تصرف الفالحين
فتـــح عـــدة مســــالك فالحــــية فتـــح عـــدة مســــالك فالحــــية 

بواليـــــة بجــــايةبواليـــــة بجــــاية

بادرت مديرية البريد لوالية عنابة بداية من يوم أمس األحد إلى 
دفع معاشات املتقاعدين بإستغالل قاعة قصر الثقافة والفنون محمد 
بوضياف بوسط مدينة عنابة للوقاية من إنتشار كوفيد- 19، حسب 

ما علم من املديرية احمللية للقطاع.

بالتزامن مع حملة واسعة لجمع التبرعات لصالح المستشفيات
هيـــئة محمـــد شرفـــي تسلـــم هيـــئة محمـــد شرفـــي تسلـــم 0505 أجهــــزة أجهــــزة

 تنفـــس لمستشفيـــات جيـــــجل تنفـــس لمستشفيـــات جيـــــجل

على ُبعد أمتارو يف مشهد  ال ُيِسّر الناظرين من  بحي الشهيد 
زروالي محمد بواريزانفي غليزان  يصب  أنبوب الصرف الصحي 

للتجمع السكني حي سيدي هالل بنفس املنطقة  الذي لم 
تكتمل أشغال صيانته منذ سنوات بدون سبب مبرر.

قامت املؤسسة اجلهوية للهندسة الريفية مؤخرا باستالم 
مسلك فالحي بطول 2 كلم ببلدية متقرة غرب بجاية يف إطار 

مشاريع صندوق الضمان والتضامن



06
أخبار الداخل

السنة 02  - العدد 343 -االثنني  08 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 23 نوفمبر 2020م

فيروز رحال
وقــد أفــاد ذات املصــدر ألخبــار الوطــن، أن هــذه 
ــعة  ــة واس ــية توعوي ــة حتسيس ــت حمل ــد أطلق ــة ق املؤسس
ملكافحــة ظاهــرة التعــدي علــى الشــبكات الكهربائيــة 
والغازيــة مــن طــرف مختلــف الزبائــن ســوآءا كانــوا أفــراد 
أو مؤسســات خاصــة عبــر وســائل االعــام. جــّراء عــدم 
احتــرام املســافات األمنيــة أثنــاء القيــام بأشــغال احلفــر من 
طــرف بعــض املؤسســات. وكــذا تشــييد املبانــي واملنــازل 
ــورة  ــم اخلط ــاة حج ــا دون مراع ــراد عموم ــرف األف ــن ط م
ــكل  ــا يش ــو م ــلوك. وه ــذا الس ــن ه ــان ع ــرر الناجت والض
خطــرا كبيــرا علــى حياتهــم وممتلكاتهــم. حيــث ســجلت 

ذات الشــركة حوالــي 110 حالــة تعــدي علــى الشــبكات 
الغازيــة والكهربائيــة الناجتــة عــن أشــغال احلفــر، وحوالــي 
ــي  ــييد املبان ــات تش ــن عملي ــاجت ع ــداء ن ــة اعت 386 حال

وهــذا عبــر مختلــف بلديــات الواليــة الـــ 28.
هــذه  مختلــف  أن  املصالــح.  ذات  أضافــت  و 
االعتــداءات ميكــن أن تــؤدي إلــى حــدوث كــوارث مميتــة 
ــا  ــارات. كم ــرب واالنفج ــار التكه ــرض ألخط ــل التع مث
ــا عــدة  ــج عنه ــا ينت ــة مم ــة اخلدم ــى نوعي ســتؤثر ســلبا عل
صعوبــات يف تقــدمي خدمــات حســنة للزبائــن وتكبــد 
خســائر كبيــرة بالنســبة للشــركة، ويف ذات الســياق دعــت 
هــذه األخيــرة جميــع املقــاوالت العموميــة واخلاصــة 

رخــص  الســتصدار  املعنيــة  مصاحلهــا  مــن  للتقــرب 
وطلــب استشــارة حــول وضعيــة املنشــآت والشــبكتني 
ــا  ــاء أو احلفــر تفادي ــع البن ــة والغــاز املوجــودة مبوق الكهربائي
لوقــوع مثــل هــذه احلــوادث التــي قــد تتســبب يف حــدوث 
مخاطــر كبــرى مــع ضــرورة توخــي األفــراد للحيطــة واحلــذر 
واكتســاب درجــة مــن الوعــي للحفــاظ علــى أمنهــم 
وســامتهم واالبتعــاد عــن هــذه الســلوكيات التــي تــؤدي 

ــة ــى التهلك ــم ال بحياته
لتوزيــع  امتيــاز  مؤسســة  أودعــت  فقــد  ولإلشــارة 
الكهربــاء والغــاز 329 شــكوى للعدالــة، تتعلــق باالعتــداء 

ــة  ــراءات احلماي ــة إج ــع ومخالف ــبكات التوزي ــى ش عل

أعطــى، يــوم أمــس، والــي واليــة ســكيكدة، 
تعليمــات صارمــة  بــن ســعيد،  القــادر  عبــد 
للمقــاوالت املكلفــة مبشــروع التحســني احلضــاري 
علــى مســتوى مشــروع 60 مســكن إجتماعــي 
ــزال  ــان التــي تضــررت مــن الزل ــة عــني بوزي ببلدي
فجــر أمــس، حيــث قــرر الوالــي ترحيــل كل 
ســكان احلــي الهشــة 60 مســكن الــذي كان 
األكثــر تضــررا مــن الزلــزال الــذي تســبب يف 
ــح  ــة والصفي ــوت الطوبي ــن البي ــد م ــار للعدي انهي
الهشــة، حيــث عقــد الوالــي جلســة عمل مباشــرة 
ــن  ــع كل م ــى احلــي م ــة إل ــه امليداني ــب زيارت عق
رئيــس الدائــرة والبلديــة واملــدراء املعنيــني بورشــة 
أشــغال املشــروع، كمــا أعطــى تعليمــات صارمــة 
لغلــق الورشــة بســرعة وتوزيــع تلــك الســكان علــى 

ســكان احلــي العتيــق الــذي ســوف يهــدم بشــكل 
ــش . ــكن اله ــى الس ــاء عل ــار القض ــي يف إط كل

ــر  ــأن وزي ــة، ب ــي الوالي ــل، صــرح وال يف املقاب
الســكن أوفــد فرقــة تقنيــة ملراقبــة مناطــق الزلــزال 
املتضــررة  املبانــي  كل  معاينــة  علــى  والوقــوف 
التــي تراهــا  القــرارات  ومــن ثمــة إتخــاذ كل 
ــير  ــل باملتضررين.....نش ــد التكف ــبة قص مناس
ــة  ــي الوالي ــارة وال ــأن ســكان احلــي أســتغلوا زي ب
مطالبــني  أنظــاره،  حتــت  وأحتجــوا  للبلديــة، 
بالترحيــل بعــد ســنوات مــن املعانــاة وتضــرر 
كبيــر،  بشــكل  الزلــزال  مــن  الهشــة  بيوتهــم 
حيــث عقــد معهــم جلســة عمــل أنتهــت بتلــك 

القــرارات.              جمــال بوالديــس

رشيد شويخ 
 وأضــاف هــؤالء أنهــم ســحبوا دفتــر الشــروط 
خــال ســنة 2015 ومت حصولهــم علــى عقــد االمتيــاز 
ــط  ــتلموا مخط ــا اس ــة 2016، كم ــخ 17 جويلي بتاري
مســح األراضــي خــال شــهر أفريــل مــن الســنة 
ــة  ــق األساســي يف مزاول ــى العائ ــا يبق ــة، فيم املاضي
النشــاط الفاحــي لهــؤالء الشــباب املســتفيد هــو 
انعــدام امليــاه املوجهــة للســقي مبحيطهــم الفاحــي.
 حيــث منــذ حصولهــم علــى عقــود االمتيــاز 

منــذ حوالــي 05 ســنوات وهــم يف حيــرة مــن أمرهــم 
متســائلني علــى ســبب حرمانهــم يف االســتفادة مــن 
مشــروع حفــر بئــر ارتــوازي ميكنهــم مــن مباشــرة 

ــي. ــاطهم الفاح نش
 فيمــا كشــف شــباب آخريــن عــن حرمــان بلديــة 
املــرارة مــن مشــروع حفــر آبــار يف إقليمهــا. رغــم 
ــارة  ــر خــال الزي ــن 12 بئ ــوادي م ــة ال اســتفادة والي
األخيــرة التــي قــام بهــا وزيــر املــوارد املائيــة األســبق 
ــل  ــرورة التعجي ــة ض ــي الوالي ــني وال ــة، مطالب للوالي

ــى  ــوف عل ــط والوق ــة للمحي ــارة ميداني ــة زي يف برمج
ــؤالء الشــباب  ــا ه ــي منه ــي يعان ــة الت حجــم الكارث
ــؤالء  ــن ه ــتعجالي ميك ــل اس ــع ح ــال وض ــن خ م
الشــباب مــن مزاولــة نشــاطهم الفاحــي وتوفيــر منبع 
ــة  ــح محيطــات اخــرى فاحي ــي لهــم. وكــذا فت مائ
للشــباب باملنطقــة، واجنــاز املســالك الفاحيــة بحكــم 
بعــد احمليطــات الفاحيــة عــن مقــر ســكناهم وكــذا 
إيصــال الكهربــاء الريفيــة إلــى كل املناطــق الفاحيــة 

ــة . ــا اخلصب ــة بتربته ــة املعروف بالبلدي

اشــتكى موالــو اجلهــة اجلنوبيــة بواليــة 
ســيدي بلعبــاس مــن النقــص احلــاد يف 
عمليــة التلقيــح اخلاصــة باملواشــي مــا أدى 

ــة باملنطقــة. ــروة احليواني ــى تضــرر الث إل
وأكــد املوالــون يف اتصــال بأخبــار الوطــن 
أن الرقــم الكبيــر الــذي تزخــر بــه املنطقــة 
اجلنوبيــة مــن ناحيــة الــرؤوس األغنــام 
والــذي يقــدر باكثــر مــن مليــون رأس غنــم 
يعــد مكســبا محليــا قــد طالــه التهميــش. 
واملتابعــة  التغطيــة  غيــاب  بســبب 
الضروريــة مــن قبــل املصالــح البيطريــة 
ــث  ــة، حي ــة الفاحــة احمللي ــة ملديري التابع
اللقــاح  بتوفيــر  الســاعة  تقــم حلــد  لــم 
املوســمي لكافــة املوالــني خاصــة مــع ظهــور 
ــي  ــاف الت ــراض موســمية وموجــة اجلف أم

تضــرب املنطقــة .
 مفتشــية  لبيطرة: اســتقبالنا 

126 ألــف جرعــة لقاح
املصالــح  صرحــت  جهتــه  مــن 
البيطــرة  مفتشــية  يف  املمثلــة  الفاحيــة 
ــاح  ــة لق ــف جرع ــتقبال 126 أل ــه مت اس أن
التــي  تلقيــح  تنظيــم عمليــات  وســيتم 
ستشــمل كافــة البلديــات وذلــك علــى 
دفعــات ولــم تخفــي نفــس اجلهــة صعوبــة 
مأموريــة الوصــول وايصــال اللقــاح الــى 
املربــني املنتشــرين عبــر مختلــف أنحــاء 
ــاب  ــرة وغي ــالك الوع ــبب املس ــة بس الوالي

التنســيق بينهــا وبــني املوالــني. 
حواش .أ

نورالدين رحماني
قــرى  تعرفهــا  التــي  البــرودة  دفعــت 
البيــض غيــر املوصولــة بغــاز املدينة بســكانها 
إلــى اســتخدام قــارورات غــاز البوتــان وللتــي 
زيــادة  مــع  األيــام  هاتــه  ســعرها  يصــل 
الطلــب عليهــا إلــى 250 دج بزيــادة 50 دج 

ــال . ــات نفط ــعرها مبحط ــن س ع
ــيني  ــدام حس ــول ص ــة يق ــن الوضعي  ع
مــن قريــة مكثــر إحــدى أبــرد قــرى البيــض 
ــاز  ــم بغ ــرون ربطه ــذ ســنوات ينتظ ــم من أنه
ــرة مــن الســلطات  ــة وتلقــوا وعــود كثي املدين
ــا  ــود كم ــى مجــرد وع ــا تبق ــر انه ــة غب احمللي
أن انقطــاع شــاحنة نفطــال عــن القريــة أيــام 
االســتنجاد  إلــى  بالســكان  تدفــع  الثلــج 
ــب  ــا حط ــا ب ــد بيت ــا جت ــل م ــب فق باحلط

ــاز  ــط بغ ــا ونحــن ننتظــر الرب ــة . هرمن بالقري
املدينــة يقــول شــلقاف قــاده مــن ســكان 
ــر  ــيدي عم ــة س ــة لبلدي ــرش التابع ــة الف قري
, فالرجــل ذو الســتني عامــا عــاش نصــف 
عمــره علــى احلطــب والنصــف اآلخــر يف 
ــد  ــان وق ــاز البوت ــارورة غ ــر ق ــع توفي ــراع م ص
يرحــل عــن الدنيــا دون أن ينعــم بغــاز املدينــة 

 مديرية الطاقة: نسبة الربط 
بالغاز بلغت 88 %

عــن املشــكل وعــن اإلجــراءات التــي 
تنــوي مديريــة الطاقــة بالبيــض اتخاذهــا 
ملواجهــة موجــة البــرد خاصــة مــا تعلــق 
بتوفيــر قــارورات غــاز البوتــان الســكان صــرح 
رئيــس مصلحــة االســتغال مبديريــة الطاقــة 
بالبيــض ألخبــار الوطــن أن نســبة الربــط 

بغــاز املدينــة بالبيــض بلغــت 88 باملائــة 
ــع  ــا م ــرى يف انتظــار ربطه ــى بعــض الق لتبق
البنــود واملشــروع مســجل وهــو يف  بلديــة 
مرحلــة االنطــاق بعــد إمتــام إجــراءات منــح 
الصفقــة ويرتقــب بدايــة األشــغال مــع مطلــع 

ــة . ــنة القادم الس
 أمــا عــن مشــكل انقطــاع قــارورات الغــاز 
والتوزيــع  البيــع  بنقــاط  مرتبــط  فاملشــكل 
بالقــرى حيــث دعــت املديريــة الشــباب الــى 
التقــرب منهــا لفتــح نقــاط بيــع مــع إمكانيــة 
حركــة  لزيــادة  موســمني  عمــال  توظيــف 
التوزيــع مــع العلــم أنــه توجــد محطــة لتعبئــة 
ــر  ــاج أكث ــارورات الغــاز بالبيــض بقــدره إنت ق

ــوم . ــارورة يف الي ــف ق ــن أل م

طالبوا والي الوادي بالتدخل عاجال
المستفيـدون مـن عقـود االمتيـاز الفالحـي المستفيـدون مـن عقـود االمتيـاز الفالحـي 
بالمـرارة يطالبـون بتوفيـر ميـاه السقـيبالمـرارة يطالبـون بتوفيـر ميـاه السقـي

إثر انخفاض درجة الحرارة إلى إثر انخفاض درجة الحرارة إلى 22 درجة صباحا درجة صباحا
سكــــان سكــــان 1414 قريـــة بالبيـــض ينتظـــرون الربــط بغــاز المدينـــة قريـــة بالبيـــض ينتظـــرون الربــط بغــاز المدينـــة

تشهد والية البيض، 
هذه األيام، انخفاضا 

محسوسا يف درجة 
احلرارة إ بلغت 2 درجة 
فوق الصفر صباحا ما 

دفع بسكان عديد القرى 
بالبيض والبالغ عددها 

14 قرية إلى املطالبة 
باإلسراع يف ربطهم بغاز 
املدينة ملواجهة موجة 

البرد القارس التي 
تعرفها املنطقة.

صّرح بعض الشباب املستفيد من عقود االمتياز املوجه للنشاط الفالحي مبحيط 
العانات، الذي يبعد عن بلدية املرارة بحوالي 08 كلم، لـ »أخبار الوطن«، بأنه من بني 

1200 مسجل ضمن قائمة طالبي االمتياز الفالحي الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح 
البلدية منذ سنوات عديدة، استفاد 250 شابا فقط من عقود االمتياز الفالحي.

تبسة
سونلغـــاز تسجــل نحـــو سونلغـــاز تسجــل نحـــو 480480 اعتـــداء  اعتـــداء 

علــى شبكتـــي الكهـــربــاء والغــازعلــى شبكتـــي الكهـــربــاء والغــاز

بسبب توقف عملية التلقيح 
األمــــراض تعصــف بقطعــاناألمــــراض تعصــف بقطعــان

 المـــواشـــي بسيـــدي بلعبــــاس  المـــواشـــي بسيـــدي بلعبــــاس 

طالب بالتعجيل في تسليم المشروع
 والــــي سكيكــدة يقـــّرر ترحيــــل والــــي سكيكــدة يقـــّرر ترحيــــل

 سكــــان حي  سكــــان حي 6060 مسكنـــا بعيــن بوزيــان مسكنـــا بعيــن بوزيــان

كشفت مصالح الشركة 
اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز 

بوالية تبسة، عن تسجيلها 
خالل السنة اجلارية أكثر 

من 480 اعتداء على شبكات 
الكهرباء والغاز املوزعة عبر 

إقليم الوالية. وهي االعتداءات 
التي تسببت يف مشاكل تقنية 

عديدة بالوالية.
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أخبار السر ايا

أقدم   عدد من سكان بلدية حاسي فدول باجللفة، على غلق مقر 
البلدية احتجاجا على التأخر يف اإلعالن عن قائمتي السكنات 

االجتماعية والقطع الصاحلة للبناء.
واعتصم  احملتجون  أمام مقر البلدية    رغم  رداءة األحوال 

اجلوية،.وحسب تصريحاتهم  ، فان  بعضهم يف مستودعات رفقة 
أبنائهم، وآخرون أنهكم الكراء.

نطق مجلس قضاء بجاية 
صباح أمس بحكم البراءة يف  

حق  الناشط  والبرملاني السابق 
خالد تازغارت 55 سنة الذي  مت 
إيقافه  يوم 26 سبتمبر املنصرم 

مبنطقة تيشي أين أصدرت 
محكمة آقبو حكما بإيداعه 

السجن ملدة سنة كاملة وغرامة 
مالية  تقدر ب 100 ألف دينار 
وذلك  حتت طائلة عدة تهم  

منها » التحريض على التجمهر 
»  » منشورات من شأنها اإلخالل 
باألمن العمومي » » عدم احترام 

قواعد احلجر الصحي » .

 مت امس إغالق 
مسجد بالل بن 

رباح بحي احلرية  
بسيدي بلعباس 
، وبحسب مصادر 
اخبار الوطن فان 
القرار جاء بعد 
تسجيل غياب 

االلتزام باإلجراءات 
االحترازية لدى 
املصلني منها عدم 
التباعد وتوزيع 

املعقمات  .

غلــــــق مسجـــــد

بلــدية فـــي »حفـــرة «

احتجـــاج تحـت المطـــرالبــراءة للبرلمــانــي الســـابق خـــالد تزاغـــارت

يشتكي سكان احلروشي ببلدية عني الباردة بوالية عنابة من وجود 
حفرة كبيرة عند املدخل الرئيسي للحي و بسقوط األمطار حتولت 
إلى مستنقع مائي ما بات يزيد من مخاوف املواطنني من وقوع ما ال 
يحمد عقباه وخاصة يف الفترة الليلية مع غياب اإلنارة العمومية 

ووسائل التنبيه املروري والفتات تبني وجود أشغال باملنطقة. 
 ويقول السكان ل« أخبار الوطن » أن هذه الوضعية عمرها 10 أيام من 
اآلن بعدما قامت إحدى املقاوالت اخلاصة بأجناز هذه احلفرة وتركها 

دون إرجاع الوضعية إلى حالها السابق ومع هطول األمطار أصبحت 
األخيرة تشكل خطر على األطفال الصغار ل وكذلك على سائقي 

السيارات .

أصيب أحد سكان سكيكدة بالصدمة 
عندما ُنقلت ابنته إلى مستشفى  عبد 
الرزاق بوحارة الليلة املاضية ، النعدام 

طبيب مختص يف األشعة السينية 
،مما اضطر والد املريضة لالنتظار من 

الساعة 8:30 مساًء حتى 8 صباًحا بغية 
إجراء فحص »املوجات فوق الصوتية« 

يف املختبر اخلاص املسمى »كاري« الواقع 
بجوار املستشفى.

ما دفع بوالد املريضة الى التساؤل عما 
يجري يف والية سكيكدة و كيف ال 

يوجد يف والية بحجم سكيكدة أطباء 
متخصصون يف إجراء التحاليل الطبية.

ودعا والد الفتاة من خالل صفحة 
على الفايسبوك مديرية الصحة و كل 

القائمني على املستشفى إلى إخبار سكان 
سكيكدة باحلقيقة. هل بسبب نقص 

األطباء املختصني أم  بسبب قلة الوسائل 
وكاميرات »املوجات فوق الصوتية  ويف 
حال ارتبطت احلالة بنقص الوسائل 

والتجهيزات فهو مستعد إلطالق حملة 
كبرى جلمع التبرعات وشراء هذه 

االجهزة مطالبا والي الوالية تدخله يف 
هذا األمر ألنه أصبح ضروريا.

رســـالة قويــة موجهــة  لمديـر الصحــة

مســـابـح والمـــاء »مكـــــانش« .... بواليـة المسيلـــةمســـابـح والمـــاء »مكـــــانش« .... بواليـة المسيلـــة
أطلق متتبعو الشأن االجتماعي بكل من بلديتي عني امللح وعني الريش الذين 

يبقى قاسمهم املشترك استفادة كل منهما مبسبح جواري وهذا منذ سنة 
2014 تاريخ انطالق األشغال بصفة رسمية حيث متت معاينة املشروعني من 

قبل 4والة تعاقبوا على تسيير شؤون هذه الوالية آخرهم الوالي احلالي 
السيد عبد القادر جالوي الذي يكون قد أعطى تعليمات لرئيس دائرة عني 

امللح  مللئ حوض املسبح حيث شاركت العديد من الهيئاتبداية من مصالح 
البلدية إلى اجلزائرية للمياه و احلماية املدنية فضال عن مديرية الشباب و 
الرياضة وحتى  بلدية سيدي امحمد و بعض اخلواص أصحاب اآلبار... قلت 
أطلقوا العنان أللسنتهم قائلني إلى هنا كل شيء عادي ولكن أليس من األولى 

حفر بئر ارتوازي بالبلدية التي تعاني أزمة عطش منذ عقدين من الزمن 
عوض تسخير كل هذه الهيئات ألجل ملىء مسبح يفترض أن يتجدد ماءه 

باستمرار أم للجهات الوصية رأي آخر تساءل آخرون
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بسبب توقف رحالت النقل الجوي 
ندرة لقاح اإلنفلونزا الموسمية 
بــأدرار تثيــر المخـــاوف 

 تشهد عدة مستشفيات والية أدرار، املوزعة عبر مختلف دوائر ها، على 
غير عادتها وقبل حلول فصل الشتاء انعدام اللقاح املضاد لألنفلونزا املوسمية، 
اعتادوا  الذين  املزمنة  املواطنني واملصابني باألمراض  أثار تذمر بعض  وهذا ما 

التطعيم بهذا اللقاح. 
وهذا رغم استيراد وزارة الصحة لهذه اللقاحات إال معظم الواليات اجلنوبية 
لم تستفد منها. وحسب مصدر طبية مطلعة أرجعت غياب اللقاحات املضادة 
ألنفلونزا املوسمية إلى غياب النقل اجلوي يف حني أن املديرية الوصية لم تتحرك 
إلى حد اآلن جللب هذه املضادات. كما فعل نظارائهم يف والية بشار الذين 

أرسلوا ممثلهم جللب هذه اللقاحات التي تتطلب وسائل تبريد الضرورية. 
الرزاق  عبد  الدكتور  باستور  مبعهد  التسويق  مدير  الدكتور سابق  ثمن  وقد 
سويف يف تصريح لوكالة األنباء اجلزائرية الدور الذي تقوم به وزارة الدفاع اجلزائرية 
الوطني لتزويد الواليات اجلنوبية اخلمس يف ظل غياب النقل اجلوي مشيرا إلى 
أن والية واحدة قد مت تزويدها ويتعلق األمر بواليه بتمنراست التي حتصلت على 
تزويدها. ومن  تندوف هم بصدد  بينما  الوقت ووالية بشار  حصتني يف نفس 
من  واألطفال  املزمنة  باألمراض  واملصابني  كاملسنني  الفئات  بعض  أن  املعلوم 
املفروض أن يتم تلقيحهم يف منتصف شهر سبتمبر، ونحن اآلن تفصلنا أيام 
على شهر ديسمبر الذي يشهد انتشارا واسعا لفيروس األنفلونزا املوسمية،هذا 
جعل الكثيرين من املصابني يتسائلون عن جدوى هذه اللقاحات.وقد طالب 
متتبعون للشأن الصحي بالوالية ضرورة تدخل عاجل للسلطات الوالئية ومديرية 
والصيدليات  العمومية  املستشفيات  اللقاحات يف  توفير هذه  الصحة من أجل 
إلى  يضافون  آخرين  سقوط ضحايا  ويسبب.  بكثرة  الفيروس  ينتشر  ال  حتى 

ضحايا وباء كورونا الذي مازال لم يكتشف له دواء. 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد اقتنت مليون و800 ألف جرعة 

لقاح مضاد لفيروس األنفلونزا املوسمية.
عبداهلل مجبري 

أكدوا أنهم لم يتحصلوا بعد على إعانة الدولة
الناقلـون الخـواص يحاصـرون 
مكتـــب والــي تيــزي وزو

حاصر، أمس األحد، الناقلون اخلواص بتيزي وزو مكتب الوالي ملطالبته 
بالتدخل عاجال من أجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ ظهور وباء كورونا الذي 
الوطن«،  »أخبار  أل  عنه  كشف  ما  بحسب  اإلجبارية،  البطالة  على  أحالهم 

بعض احملتجني وهم يحاصرون مقر الوالية. 
وندد هؤالء بعدم حصولهم على اإلعانة املالية التي اقرتها الدولة لصالح 
تقف  التي  احلقيقية  األسباب  كوفيد19متسائليني عن  املتضررين من جائحة 
وراء العملية كما طالب هؤوالء يف سياق متصل بوجوب إبعاد شبح الضرائب 
املفروضة عليهم ككل مرة رغم جتميد نشاطهم بسبب األزمة الصحية احلالية.
 وعا احملتجون الى اعادة النظر وتسوية اإلشكال يف القريب العاجل مع 
فرض  الذي  الكلونديستان  خطر  ابعاد  بوجوب  متصل  مقام  يف  مطالبتهم 
بسبب  االسبوع  نهاية  مع  السيما  وزو  بتيزي  احلضرية  باملناطق  منطقه 
املواطنني  الفوضويني  النقل بحيث يجبر هؤوالء  جتميد نشاط مالك وسائل 
بوجوب  للقانون كما طالبوا  اختراق  يعد  ما  لنقلهم بدل30دج  دفع300دج 
التراجع عن القرار اخلاص بتقليص عدد املقاعد الى النصف االمر الذي لم 

يعد على الناقليني بالفائدة.
جمال ع

مدينـــة البيــــض تسجـــل 
نقصــا فـي مـادة سيرغــاز 
يف  سيرغاز  مادة  نقص  من  البيض  مبدينة  املركبات  أصحاب  اشتكى 
هذه  على  الطلب  يكثر  حيث  الليلية  الفترة  خالل  خاصة  املدينة،  محطات 
املادة رغم أن مدينة البيض حتصي 6 محطات وقود منها محطة خاصة بنفطال. 
على  يقبلون  الذين  األجرة  سيارات  سائقو  خاصة  منها  األزمة  يعاني 
إستخدام سيرغاز نظرا لسعره املناسب وتكلفته القليله ويف هذا الصدد صرح 
عريبي  اجلزائريني  للعمال  العام  لإلحتاد  التابعه  األجرة  سيارات  نقابة  رئيس 
محمد أن املشكل نعاني منه منذ مدة ورغم فتح عدة محطات خاصه بسيرغاز 
 5 على  توفرها  رغم  البيض  مدينة  داخل  وخاصه  متواصل  النشكل  ان  إال 
محطات وقود وألن تسعيرة النقل لسيارة النقل احلضري بالبيض تبلغ 50 دج 
البنزين. عن  للسائقني مع استخدام  الربح ضعيف  للمقعد ما يجعل هامش 
هذا املشكل صرح لنا أحد أصحاب احملطات أن املشكل مرتبط بعرم قدرتهم 
وبالنااي  ليال  تغلق  احملطات  أغلب  يجعل  ما  وهو  ليليني  عمال  توظيف  على 
الوقود  محطات  تبقى  املشكل  حل  إنتظار  ويف  ليال.  سيرغاز  ماده  توفر  عدم 
بوالية البيض تفتقد للكثير من اخلدمات التي يريدها السكان خاصه ماتعلق 

باخلدمات الليلية وتهيئه وضعية األرضيات واالناره. 
 نورالدين رحماني 

بسكرة

الكشـف عــن قائمـة 439 مستفيـدا 
مـن السكـن االجتماعي بـ»طولقــة« 

 م. بن مبارك
قائمة  عن  اإلعالن  عملية  وجاءت 
العمومي  السكن  حصة  من  املستفيدين 
لدى  املودعة  امللفات  دراسة  بعد  اإليجاري 
جلنة الدائرة لتضع حدا لسنوات من الترقب 
واالنتظار لعشرات العائالت التي عانت من 
السكن  أزمة  اجتماعية صعبة جراء  ظروف 
غير  مساكن  يف  طويلة  لفترة  الزمتهم  التي 
عائالت  عدة  تقطنها  ضيقة  وأخرى  الئقة 
أربكت  التي  الكراء  تكاليف  إلى  باإلضافة 
مت  حيث  العائالت،  من  العديد  معيشة 
اإلعالن عن القوائم بعد التحقيقات امليدانية 

على  ملف   1500 من  أكثر  ودراسة  املعمقة 
القائمة  لتشمل  املختصة  اللجنة  مستوى 
 35 أعمارهم  تفوق  324 مرشحا لالستفادة 
 35 عن  أعمارهم  تقل  مستفيدا  و115  سنة 
متقاعدي  لفئة  حصة  تخصيص  مع  سنة 
اجليش الوطني الشعبي واحلرس البلدي كما 
وضعت اللجنة قائمة إضافية من 43 طالبا 
للسكن، وقد القت القائمة نوعا من االرتياح 
وسط املواطنني الذين اعتبروها متوازنة األمر 
اقتصرت  التي  األفعال  ردود  ترجمته  الذي 
على جتمع بعض املقصيني الذين أعربوا عن 
غضبهم وطالبوا مبقابلة املسؤولني لالستفسار 

تلقوا  حيث  استفادتهم  عدم  مبررات  عن 
بإيداع  إقناعهم  وعودا بدراسة تظلماتهم مع 
دراستها  قصد  القانونية  اآلجال  يف  الطعون 
التي  املختصة  اللجنة  من  فيها  والفصل 
الطعون  دراسة  قبل  أولية  القائمة  أن  أكدت 

والفصل فيها.
أن  علم  السكنات  بجاهزية  يتعلق  وفيما 
بوتيرة  بها  األشغال  جتري  السكنية  الوحدات 
متسارعة قبل تسليمها للسلطات احمللية قصد 
فور  اآلجال  أقرب  يف  أصحابها  على  توزيعها 
واستكمال  الالزمة  االجراءات  من  االنتهاء 

األشغال على مستوى السكنات.

أوالد  ببلدية  »ديفل«  قرية  سكان  يناشد 
االلتفات  احمللية  السلطات  بسكرة  يف  جالل 
بيوميات  مرتبطة  مطالب  جملة  لتجسيد  إليهم 
الصحة  مجاالت  يف  خصوصا  املواطنني، 
القرية  قاطنو  وينتظر  احمليط.  وتهيئة  والتعليم 
جالل  أوالد  مدينة  عن  تبعد  التي  الفالحية 
من  معيشتهم  ظروف  حتسني  كلم   5 بحوالي 
الكايف  بالشكل  املدرسي  النقل  توفير  خالل 
املتوسط  الطورين  يف  املتمدرسني  للتالميذ 
والثانوي باملؤسسات التعليمية املتواجدة بأوالد 

جالل على اعتبار أن القرية تنعدم بها مؤسسات 
يجد  حيث  والثانوي  املتوسط  الطورين  يف 
التالميذ أنفسهم يف بعض األحيان إلى التنقل 
سيرا على األقدام للدراسة رغم مخاطر الطريق، 
احمليط  تهيئة  انشغال  املنطقة  قاطنو  رفع  كما 
الذي يعاني وضعية مزرية جراء نقص التزفيت 
املواطنني  تنقل  يصعب  الذي  األمر  بالشوارع 
مع  األمطار  تساقط  خالل  خصوصا  واملركبات 
إلى  الطرقات  التي حتول  واحلفر  املطبات  انتشار 
احلاد  النقص  على  فضال  مالئمة  غير  مسالك 

اجلهة  ساكنة  تنقل  يعرقل  مما  العمومية  لإلنارة 
أثار غضبهم خصوصا  الذي  األمر  الليل  خالل 

وأن أغلبهم ميتهنون النشاط الفالحي.
ويف سياق االنشغاالت يعاني ساكنة قرية 
األمر  الصحية  اخلدمات  انعدام  من  »ديفل« 
الذي يدفعهم للتنقل إلى مدينة أوالد جالل 
لتلقي أبسط أنواع العالج، فضال على مطالب 
يف  جتسيدها  ينتظرون  يومياتهم  ترهق  أخرى 

أقرب اآلجال. 
م. بن مبارك

نقائــص بالجملــة تـؤرق سكـان قريـة 
»ديفـــــل« فــي أوالد جــالل

كشفت، يوم أمس، السلطات المحلية لدائرة طولقة ببسكرة بالتنسيق مع مصالح الوالية عن القائمة األولية 
للمستفيدين من السكن االجتماعي، والتي تضم 439 مستفيدا من طالبي السكن.

أكد والي والية عنابة على  تطبيق القانون وإجراءات الردع بصرامة ضد 
كل من يخرق التدابير الوقائية من تفشي العدوى بـ »كوفيد 19«، تزامنا 
مع استمرار تسجيل الوالية يوميا أرقاما مخيفة لعدد اإلصابات بالفيروس.

 وكان جمال الدين برميي والي الوالية عقد صبيحة أمس اجتماعا 
مدى  على  للوقوف  الوالئية  املصالح  مختلف  حضرته  دوريا  تنسيقيا 
بفيروس كورونا  العدوى  للوقاية من تفشي  التدابير االحترازية  احترام 
املستجد كوفيد 19 حيث بعد االستماع ملختلف املتدخلني الذين قدمو 
عروضا حول العمليات والتدخالت التي مت القيام بها خالل األسبوع 
والبروتوكول  االحترازية  التدابير  احترام  مدى  على  للوقوف  الفارط 
التجارية،النقل  واحملالت  التربوية  املؤسسات  يف  السيما  الصحي 
املنتدب للمقاطعة اإلدارية  الوالي  العمومية دعا  العمومي والفضاءات 
الشوارع  تعقيم  عمليات  مواصلة  إلى  الدوائر  ورؤساء  الريش  ذراع 
النشاط  مدير  كلف  كما  اإلدارية.  والهيئات  العمومية  والفضاءات 
وتوزيع  التحسيس  عمليات  يف  اجلمعوية  احلركة  بإشراك  االجتماعي 

الكمامات الواقية من فيروس كورونا يف الفضاءات العمومية.
ف سليم

في اجتماع تنسيقي لتقييم الوضع الصحي المتعلق بانتشار العدوى بالوباء 
والي عنابة يؤكد على تطبيق إجراءات الردع ضد المخالفين
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جمال بوالديس
بيوتهم  من  الفرار  إلى  املواطنني  من  العديد  الزلزال  أجبر 
عرفت  كما  مكروه،  أي  من  خوفا  املطر  حتت  خارجها،  والبقاء 
عدم  رغم  واخلاصة  العمومية  واملرافق  املباني  من  للعديد  تضررا 
خلقت  الثانية  االرتدادية  الهزة  أن  غير  ضحايا،  أي  تسجيل 
رعبا بني املواطنني الدين رفضوا العودة إلى بيوتهم، رغم انتشار 
املنطقة  أرجاء  كل  يف  والدرك  والشرطة  املدنية  احلماية  وحدات 

قصد التكفل باملتضررين واملواطنني الدين كانوا حتت الصدمة.

فرار العائالت من البيوت الهشة 
يف عين بوزيان والحروش

يف  وبالتحديد  احلروش  منطقة  ضرب  الذي  العنيف  الزلزال 
جبل عني بويزان املجاور، دفع بفرار العشرات من العائالت التي 
القدمية  األحياء  مستوى  على  والهشة  الطينية  البيوت  يف  تقطن 
القدمية  التجمعات  بوزيان، وخاصة يف  احلروش وعني  بكل من 
منها بن الشيخ وبوغلبون والسعيد بوصبع وحتى يف قلب بلدية 
احلروش، ودفع بالعديد من العائالت للفرار خارج تلك البيوت 
وحتى العمارات اجلديدة، وسط حالة من الرعب والفزع وصراخ 
األطفال والنساء يف مشهد لم تعرفه املنطقة، رغم محاولة عناصر 
احلماية املدنية تهدئة النفوس التي كانت يف حالة صدمة، غير 
على  االطمئنان  غاية  إلى  مسكنه  إلى  العودة  رفض  اجلميع  أن 

نهاية الهزات االرتدادية القوية.

حالة طوارئ يف مستشفى 
وانهيار األسقف الهشة

 شهد، مستشفى احلروش، حالة طوارئ عقب إنهيار سقف 
الداخلية  األروقة  مستوى  على  خاصة  األجنحة،  من  عدد 
دفع  ما  الداخلي،  والطب  اإلستعجاالت  يف  القدمية  واملصالح 
بإدارة القطاع الصحي إلى أخد احليطة واحلذر قصد وضع الفريق 
العامل يف املستشفى حتت اجلاهزية ألي تدخل قصد إخالء تلك 
األجنحة املتضررة من املرضى والفريق العامل، حيث مت تسجيل 
أزيد من خمس نقاط تضررت داخل القطاع الصحي، وصفتها 

اإلدارة بالطفيفة والتي ال تدعوا للخطر. 

غلق أربع مدارس إثر انهيار جزئي 
سكيكدة،  والية  يف  نوعها  من  واألول  القوي  الزلزال  أثار 
جزئي  تضرر  يف  املطلعة،  مصادرنا«،  »حسب  كدالك  تسبب 
للعديد من املرافق التربوية، حيث أدى إلى غلق وتوقيف الدراسة 
يف أربع مدارس منها مدرسة صبوع بقلب مدينة احلروش وثانوية 
إنهيار أسقف األقسام وجدرانها  التي سجلت بها  زيغود يوسف 
مثلها مثل باقي املدراس الهشة القدمية يف قلب بلدية عني بوزيان 
من  لعدد  جزئي  انهيار  تسجيل  مت  كما  فيها،  الدراسة  وتوقيف 
وأقسام  احلروش  مدينة  قلب  يف  عمارات  منها  احلديثة  املباني 
خوفا  فورا  إخالئها  إلى  بالسكان  دفع  مما  شطرين،  إلى  أحداها 
والكنتور  بوصبع  السعيد  مناطق  يف  سجل  بينما  إنهيارها،  من 
وبوغلبون إنهيار لعدد من البيوت القدمية الطوبة التي ينتظر أهلها 

تكفال من السلطات املختصة.

الحماية املدنية تطئمن 
املواطنين...ال خسائر يف األرواح!

فضلت قيادة احلماة املدنية يف سكيكدة، نشر وحداتها على 
طول منطقة مركز الهزة الزلزالية بني احلروش وعني بوزيان وإصدار 
بيان حتوز »أخبار الوطن« على نسخة منه على صفحتها الرسمية 
مطمئنة املواطنني بعدم تسجيل أي خسائر بشرية، حيث شرعت 
يف التدخل بعد الهزة مباشرة يف حدود الساعة اخلامسة صباحا 
فرقها على  ونشرت  واإلسعافات  الزلزالي  لتدخل  بفريق خاصة 
حيث  بوزيان،  عني  غاية  إلى  احلروش  من  املمتد  اخلط  طول 
وعني  احلروش  التجارية يف  احملالت  منها  موقعا   44 تدخلت يف 
بوزيان ومدارس وبيوت الهشة بها تشققات، كما سجلت حاالت 

هلع ورعب بني املواطنني مت التكفل بهم من قبل فريق خاص.

والي سكيكدة ينصب خلة أزمة 
ويعد بالتكفل باملتضررين

و على عجل فضل والي والية سكيكدة، السيد عبد القادر 
بن سعيد عيد، قطع مهامه العملية يف خرجت ميدانية وسارع 
إلى التنقل لعني املكان يف حدود الساعة اخلامسة والربع صباحا 
إلى مركز الهزة قرب احلروش وعني بوزيان، حيث تفقد مخلفات 
الزلزال الذي كان األعنف مند سنوات طويلة واطلع على أوضاع 
املواطنني املتضررين خاصة أوالئك يف البيوت الهشة والصفيح، 
األمنية يف  اللجنة  بأعضاء  اإلجتماع  إلى  الفور  على  كما سارع 
بالتكفل  تعليمات عاجلة  بوزيان، حيث أعطى  بلدية عني  مقر 
أي  يسجل  لم  الزلزال  أن  رغم  باملتضررين،  واملادي  النفسي 
ضحية، وهو ما أكده الوالي يف تصريح مقتضب »ألخبار الوطن«، 
حيث طلب بتشكيل فريق مع املهندسني ملعاينة البيوت املتضررة 
كل  وإتخاد  فورا  بها  التكفل  قصد  واخلاصة،  العمومية  واملرافق 
كافية  ضمانات  قدم  كما  املواطنني،  لسالمة  األمنية  التدابير 
بالتكفل باملتضررين بكل اإلمكانيات املتاحة، خاصة وأن الوالي 
كان قد تلقى تعليمات من وزير الداخلية ووزير السكن إلتخاد 

كل سبل التكفل باملتضررين فورا.

والي سكيكدة يشكل خلية أزمة ويعد بالتكفل باملتضررين 

زلــزال عنيــف يضــرب الحــروش وتضــرر زلــزال عنيــف يضــرب الحــروش وتضــرر 
العديـــد مــن المرافــق والبيـــوت العديـــد مــن المرافــق والبيـــوت 

اهتزت، فجر أمس، بلدية الحروش جنوبي والية سكيكدة، على وقع زلزال عنيف شدته 5.2 على سلم »رشتر«، حدد مركزه بـ 12 كلم عن جنوب 
غربي بلدية الحروش بسكيكدة، قبل أن تتبعه هزة ارتدادية ثانية في حدود الساعة 6.17 دقيقة صباحا شدتها 3.9. 

فيما نجت عائلة من موت محقق

انهيـــار منـــزل إثـــر انهيـــار منـــزل إثـــر 
هزة ارتــدادية لزلـزال هزة ارتــدادية لزلـزال 

الحــروش بسكيكــدةالحــروش بسكيكــدة
عقب الهزة االرتدادية الثانية التي ضربت املنطقة يف حدود 
عدة  من  تتكون  أمس،  عائلة،  جنت  دقيقة،   12.11 الساعة 
أشخاص من موت محقق حتت ردوم سقف بيتها الهش العائلي 
غادرت  حني  سكيكدة،  والية  جنوبي  احلروش  مديينة  وسط 
البيت سريعا، قبل أن ينهار بيتها العتيق ما تسبب يف تشريد 
العائلة، فيما سارعت السلطات احمللية مبعية احلماية املدنية إلى 
عني املكان يف محاولة منها إلخراج ما تبقى من أغراض العائلة 
من حتت الردوم، بينما طالبت العئالة والي الوالية ترحيلها إلى 

سكن اجتماعي جديدة.
جمال بوالديس 
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قال األرجنتيني دييغو سيميوني، املدير الفني 
ألتلتيكو مدريد، عقب انتصار فريقه على برشلونة 
بهدف نظيف يف اللقاء الذي أقيم السبت يف قمة 
»احلماس  مينحونه  العبيه  إن  لليغا،  الـ10  اجلولة 
والرغبة لتحقيق إجنازات مهمة هذا املوسم«، مشيرا 

إلى أنهم يفكرون يف »كل مباراة على حدا«.
الذي  اللقاء  الصحفي عقب  باملؤمتر  ويف ظهوره 
احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو، أكد: »الفريق 
والطموح  األمل  مينحنا  وهذا  بحالة طيبة جدا،  مير 

ملواصلة العمل، والبحث عما نريد«.
يكون  »عندما  مدريد:  أتلتيكو  مدرب  وواصل 
الشيء  يخرج  والتنفيذ،  الفكرة  بني  توافق  هناك 
الفريق.  لصالح  يعمل  الكل  أن  وهو  األجمل، 
يف  لالستمرار  القوة  هذه  تالحم  ملواصلة  نحتاج 

املنافسة«.
وال يرى املدرب األرجنتيني أي تشابه مع الفريق 
الذي توج بلقب الليغا يف موسم )2013-2014(، 
يف الوقت الذي شدد فيه على أن الفريق ما زال لديه 

األفضل ليقدمه.وحول أن هذا هو االنتصار األول 
الليغا، قال: »نعم، كنا قريبني  له على البرسا يف 
يف املباريات األخيرة من حتقيق الفوز أمام برشلونة، 
واليوم جنحنا يف حتقيق هذا األمر. هذا لن يغير أي 
شيء مما نبحث عنه«. وعن الفريق الكتالوني، أكد 
مستوياته.وحقق  أفضل  من  للغاية  قريبا  كان  أنه 
الفوز،  بهذا  فائدة  من  أكثر  »الروخيبالنكوس« 
حيث أنهم حافظوا به على سلسلة انتصاراتهم يف 

الليجا للمباراة اخلامسة على التوالي.
كما أن الفوز هو األول لدييجو سيميوني على 
على  جلوسه  منذ  الليغا،  يف  االكتالونية  الكتيبة 

مقعد املدير الفني لألتلتي يف ديسمبر 2011.
القمة  إلى  املدريدية  بالكتيبة  االنتصار  وقفز 
سوسييداد،  ريال  جوار  إلى  نقطة   20 برصيد 
العلم  مع  قادش،  الذي سيحل األحد ضيفا على 
قادش  أمام  مؤجلتني  مباراتني  لديه  أتلتيكو  بأن 

وليفانتي.
القسم الرياضي

دييغو سيميوني املدير الفني ألتلتيكو مدريد

»نمتلـك األفضـل ونسعـى لتحقيـق إنجـازات كبيـرة«

برشلونـة يحــرم مانشستــر 
يونايتد من صفقة أنسو فاتي  

بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
كواليس  أحد  عن  األحد،  امس 
ملانشستر  املاضي  الصيفي  امليركاتو 
التقارير  العديد من  يونايتد. وكانت 
فاتي،  أنسو  طارد  يونايتد  أن  أكدت 
يف  عرض  من  بأكثر  برشلونة،  جنم 

امليركاتو الصيفي املاضي.
صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
البريطانية، فإن يونايتد حاول بالفعل 
ضم فاتي يف نهاية امليركاتو الصيفي، 
جادون  مع  التعاقد  يف  الفشل  عقب 

سانشو من بوروسيا دورمتوند.
وأشارت إلى أن يونايتد تفاوض 
مينديز،  خورخي  عبر  برشلونة  مع 
بقيمة  عرًضا  وأرسل  فاتي،  وكيل 
133 مليون إسترليني، جلعل الالعب 

أغلى صفقة يف تاريخ النادي اإلجنليزي.
مع  متاًما  املفاوضات  باب  وأغلق  العرض،  هذا  رفض  برشلونة  أن  وأوضحت 

الشياطني احلمر، ألن الالعب غير قابل للبيع.
وقالت الصحيفة البريطانية إن النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب يونايتد، 
وأمادو  بينارول،  بيليستري من  فاكوندو  مع  التعاقد  بطلب  برشلونة  رد على رفض 

ديالو من أتاالنتا.

مورينيـــو يمهــد لغيـــاب 
ألديرفيــريلـد طويـــال

ألديرفيريلد  توبي  يغيب  رمبا 
طويلة  فترة  هوتسبير  توتنهام  مدافع 
إلصابة  تعرض  بعدما  املالعب  عن 
على   0  2- الفوز  خالل  الفخذ  يف 
مانشستر سيتي يف الدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم يوم السبت.
يف  البلجيكي  املدافع  وخرج 
الدقيقة 81 بعدما سقط بسبب هذه 
على  التفاؤل  يظهر  ولم  اإلصابة، 
بخصوص  مورينيو  جوزيه  مدربه 

عودته القريبة إلى املالعب.
سيئ.  »هذا  مورينيو:  وقال 
فترة  نعرف  وال  عضلية  مشكلة  إنها 
لكنها  االنتظار  علينا  العالج. يجب 

إصابة سيئة بكل تأكيد«.
إمكانية  حول  سؤال  على  وردا 

غياب الالعب فترة طويلة، قال مدرب توتنهام »أظن ذلك«.
وشارك جو رودون، املنضم من سوانزي سيتي يف آخر أيام االنتقاالت، بدال من 
ألديرفيريلد إلى جانب إيريك داير يف اخلط اخللفي. ويعتقد مورينيو أن ألديرفيريلد 

أصيب بسبب معاناته من اإلرهاق.
الدولية  املباريات  البرتغالي »ال يوجد أي شخص نلومه. خاض  وقال املدرب 
ألن فريقه احتاج إلى الفوز والتأهل لقبل نهائي دوري األمم. هو يلعب معنا بشكل 
رائع لذا قررت إشراكه بدال من إراحته«. وأضاف »ال يوجد أي شخص ميكن إلقاء 

اللوم عليه. وننتظر اآلن تعافيه بأسرع شكل ممكن«.

تساوى كريستيانو رونالدو مع زالتان 
رصيد  يف  ميالن  مهاجم  إبراهيموفيتش 
األولى  الدرجة  بدوري  أهداف  ثمانية 
عقب  املوسم،  هذا  القدم  لكرة  اإليطالي 
اول  كالياري  شباك  يف  ثنائية  تسجيل 
أمس السبت، ليستمر الالعبان يف التألق 

وحتدي التقدم يف العمر.
رونالدو  عمر  وصول  ومع 
 75 حوالي  إلى  معا  وإبراهيموفيتش 
عاما، فإنه ميكن التسامح معهما يف حال 
لكن  اإلرهاق،  على  عالمات  أي  إظهار 
الناديني  لهما ساعدت  املتتالية  األهداف 
مركزين  أول  التواجد يف  على  العمالقني 

يف جدول الترتيب.
وقبل مواجهة كالياري، كان رونالدو 
مع  مباريات  ثالث  خوض  من  عائدا 
التشكيلة  دخل  لكنه  البرتغال،  منتخب 
هذا  الرابعة  للمرة  لناديه  األساسية 

املوسم.
قبل  يوفنتوس  مع  مباراة  آخر  ويف 

التوقف الدولي، خرج رونالدو من املباراة 
هذا  وجاء  الكاحل،  يف  إصابة  بسبب 
األمر بعدما خضع لفترة من العزل الذاتي 
بسبب معاناته من كوفيد19-. ورغم كل 
ذلك، لم يتوقف رونالدو )35 عاما( وتألق 

أمام كالياري.
ومع معاناة يوفنتوس يف تورينو وإهدار 
بطريقته  رونالدو  سجل  فرص،  عدة 
قوية  أرضية  أطلق تسديدة  املعتادة حيث 
ذلك  عند  األمر  يتوقف  الشباك.ولم  يف 
رائعا  هدفا  البرتغالي  الالعب  أضاف  بل 
حماسه  أظهر  حيث  دقائق  أربع  عقب 
وهز  خلفه  كرة  مع  التعامل  يف  وإصراره 
بيرلو مدرب  أندريا  ببراعة. وقال  الشباك 
نحافظ  أن  »يجب  رونالدو  عن  يوفنتوس 

على العبنا الشاب بهذه الطريقة«.
يف  متاما  جاهزا  كان  »لقد  وتابع   
شيء.  ألي  املباريات  ويف  التدريبات 
متواصل.  بشكل  األهداف  يسجل  إنه 
موهبته ليست طبيعية، ونحن محظوظون 

بأنه يلعب يف صفوف يوفنتوس«. واآلن 
وسجل  الفرصة  إبراهيموفيتش  ميلك 
مباراة  كل  يف  هدفا  السويدي  املهاجم 

بدأها يف الدوري اإليطالي هذا املوسم.

رونالدو يشعل الصراع مع إبراهيموفيتش 
علـــى قمـــة الهدافيـــن

برشلونـة يعلـن تفاصيــل 
إصابة بيكيــه وروبيرتو

أصدر نادي برشلونة، بياًنا رسمًيا حول اإلصابات التي تعرض لها الثنائي 
جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو، خالل اخلسارة ضد أتلتيكو مدريد بهدف دون 

رد اول أمس، يف إطار منافسات اجلولة العاشرة من الليغا.
وسقط بيكيه على أرض امللعب أثناء أحد االلتحامات مع أنخيل كوريا، 

وخرج باكًيا من أرض امللعب، وتوجه إلى غرفة املالبس فوًرا.
ولم يكن بيكيه اخلسارة الوحيدة للبارسا يف املباراة، حيث أصيب أيًضا 

سيرجي روبيرتو إصابة عضلية يف الدقائق األخيرة من املباراة.
»بيكيه  »تويتر«:  على  الرسمي  احلساب  نشره  الذي  النادي،  بيان  وقال 
املزيد من االختبارات ملعرفة  انتظار  اليمنى، ويف  الركبة  التواء يف  ُيعاني من 

دقة إصابته«.
وأمت برشلونة: »سيرجي روبيرتو ُيعاني من إصابة عضلية يف الفخذ األمين، 

ويف انتظار املزيد من االختبارات ملعرفة دقة إصابته«.

هاالند يصارع ليفاندوفسكي 
على عرش »البوندسليغا«

دخول  على  دورمتوند،  بوروسيا  مهاجم  هاالند،  إيرلينج  النرويجي  يصر 
تاريخ البوندسليغا، منذ انتقاله إلى الفريق األملاني يف جانفي املاضي.

اول  برلني،  هيرتا  شباك  يف  هاتريك(  )سوبر  أهداف   4 هاالند  وسجل 
أمس، ضمن مباريات اجلولة الثامنة للدوري األملاني.

وبحسب شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فقد سجل هاالند 22 هدفا يف 
البوندسليغا منذ انتقاله إلى دورمتوند.

روبرت  البولندي  هو  عليه  يتفوق  الذي  الوحيد  الالعب  أن  وأوضحت   
ليفاندوفسكي برصيد 26 هدفا.

يوفنتـــــوس 
يحسم مصيـــر 
كريستيانـــو
حسم فابيو باراتيتسي، املدير 

الرياضي ليوفنتوس، موقف ناديه من 
رحيل النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، بعدما ترددت أنباء عن 

إمكانية رحيله يف الصيف، لتخفيض 
قيمة الرواتب.

وقال باراتيتسي يف تصريحات 
نقلتها صحيفة »كورييري ديلو 

سبورت« اإليطالية: »ميكنني أن أؤكد 
لكم أن مستقبل كريستيانو رونالدو 
هنا يف يوفنتوس«. وأضاف: »نحن 
ال نولي اهتماًما كبيًرا مبا يدور حول 
شائعات االنتقاالت، فهناك العديد 
من األخبار كل يوم تربط الالعبني 
بأندية مختلفة«. وانضم رونالدو 

لصفوف يوفنتوس يف صيف 2018، 
وساهم يف قيادة البيانكونيري لتحقيق 

لقبي الكالتشيو.
وكانت عدة تقارير صحفية قد 
رجحت انتقال الدون إلى نادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي، 

خالل الصيف املقبل، يف ظل عدم 
قدرة النادي اإليطالي على دفع راتبه 

السنوي الضخم.
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اإلدارة تسابق الزمن لتأهيل الالعبين الجدد

اتحــاد بسكــرة ينهــي تربصــه 
بفــوز أمــام أولمبـي الشــلف

توج بالكأس املمتازة الثانية يف تاريخه

شبـاب بلوزداد يؤكـد شبـاب بلوزداد يؤكـد 
أحقيتـه بثـوب البطلأحقيتـه بثـوب البطل
أكد شباب بلوزداد أحقيته بثوب بطل الجزائر، إثر تتويجه بالكأس 

 الممتازة، ضد اتحاد الجزائر بواقع هدفين لهدف واحد  2-1،
  في درابي عاصمي احتضنه ملعب  5 جويلية األولمبي بالعاصمة،

 الذي احتضن الطبعة الـ 13 لهذه المنافسة.
للموسم  لقاء  أول  انطالقة  ضربة  وقبل 
-بإدارة   2020-2021 اجلديد  الكروي 
جميع  وقف  قاموح-  يوسف  احلكم 
ترحما  صمت  دقيقة  بامللعب،  احلاضرين 
الفترة  الوطنية خالل هذه  الكرة  على فقداء 
الرئيس  حناشي  شريف  محند  األخيرة 
مشية  الكرمي  عبد  القبائل،  لشبيبة  السابق 
ُمسّير سابق يف احتاد اجلزائر ومحمد بوكاروم 

الرئيس السابق لرابطة ما بني اجلهات.
ومتيز هذا اللقاء بغياب جمهور الفريقني 
صنع  على  عودونا  الذين  املدرجات،  عن 
هذه  مثل  يف  سيما  الفنية،  اللوحات 
البروتوكول  بفعل  وذلك  احمللية،  املواجهات 
واالحتادية  السلطات  من  املطبق  الصحي 

لتفادي انتشار فيروس كورونا.
ودخل فريق شباب بلوزداد بعزمية إضافة 
لقب ثاني، خاصة بعد األقاويل التي رافقت 
نيله لقب البطولة ملوسم 2020-2019، إثر 
حافظ  حيث  كورونا،  جائحة  بسبب  توقفه 
الطاقم  وكذا  ركائزه  على  العاصمي  النادي 

الفني بقيادة املدرب الفرنسي فرانك دوما.
باملقابل شهد بيت احتاد اجلزائر تغييرات 
وإدارة  املالكة  الشركة  يف  سواء  باجلملة، 
عنتر  السابق  الدولي  قدوم  مع  النادي، 
يحي كمدير رياضي، تعداد الالعبني وكذا 
الطاقم الفني بقيادة املدرب الفرنسي فرانسوا 

تشيكوليني.
يف  بسرعة  »الشباب«  عناصر  ودخلت 
امليدان  وسط  انطلق  حينما  اجلدية،  األمور 
داخل  توغل  ثم  األمين  الرواق  من  دراوي، 
من  لعرقلة  تعرض  أين  العمليات،  منطقة 
إلى  باحلكم  دفع  ما  بوشينة،  االحتاد  مدافع 
األلعاب  صانع  تولى  جزاء،  ركلة  إعالن 
بوابة  ويفتتح  وتسجيلها  تنفيذها  سعيود، 
الدقيقة  عند  البلوزدادي  للفريق  التهديف 
وجل  اللعب  متركز  الهدف  هذا  10.وبعد 
ظل  يف  امليدان  وسط  يف  الكروية  الُنسوج 
عجز أبناء »سوسطارة« عن حتقيق ردة الفعل 
التقني  أشبال  يتمكن  لم  حيث  ملموسة، 
تشيكولوني من فرض طريقة لعبهم والتحكم 

يف التنشيط الهجومي.
من جهتهم واصل أشبال املدرب دوما، 
التحرك نحو األمام عبر صنع فرص هجومية 
عديدة، حتى متكن املهاجم البينيني كوبكو 
 ،34 الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  إضافة  من 
بعدما جنح يف مراوغة احلارس قندوز وأسكن 
الكرة داخل الشباك، مستغال متريرة دقيقة يف 

العمق من املتألق أمير سعيود.
املستقدم  عاد  فقط،  دقائق   5 وعقب 
اجلديد كوبكو إلحراج دفاع االحتاد مجددا، 
حيث أهدر فرصة توقيع هدفه الثاني وتعميق 

الفارق للشباب، -حينما توغل داخل منطقة 
بشو  زميله  نحو  الكرة  التمرير  واختار  اجلزاء 
عوض التسديد نحو املرمى. ثم متكن احلارس 
قندوز من إنقاذ مرماه من هدف الثالث بعدما 
من  مخالفة  نفذ  الذي  سعيود  مخالفة  صد 

اليسار على شكل فتحة تصويبة.
شباب  لصالح  األول  الشوط  وانتهى 
انسجاما  أكثر  كان  الذي   ،2-0 بلوزداد 
اجلزائر،  احتاد  عكس  وفعالية،  وخطورة 
الذي لم ينجح يف الدخول جيدا يف مجريات 

املواجهة.
فريق  استفاقة  الثانية  املرحلة  وعرفت 
وتيرة  رفعت عناصره من  الذي  اجلزائر  احتاد 
زواري،  الثالثي  بقيادة  الهجومي  التنشيط 

بلقاسمي ومحيوص.
ضربة  ينفذ  زواري   ،52 الدقيقة  ففي 
الذي  موساوي  احلارس  جنو  مباشرة  ركنية 
أبعد اخلطر بقبضة اليدين، ثم بلقاسمي يف 
عمل فردي على ميني احلارس يرسل تصويبة 
أن  قبل  األولى  املرة  يف  موساوي  ردها  قوية 
يتابعها ويصوب من داخل املنطقة واحلارس 

يتألق للمرة الثانية.
ويف حدود الدقيقة 61، متكنت تشكيلة 
تقليص  من  واألسود«  »األحمر  اللونني 
بواسطة  األول  هدفها  تسجيل  عبر  الفارق، 
متريرة  استالمه  إثر  محيوص  أمين  املهاجم 
سدد  الذي  بلقاسمي،  قبل  من  حاسمة 
الـ 18  املنقطة  الشباك من داخل  مباشرة يف 

متر.
وبعدها قام املدربان بجملة من التغييرات 
يف صفوف فريقيهما، حيث لم يضيع البديل 
امليدان،  أرضية  الوقت عقب دخوله  بوسليو 
طرف  من  ميليمترية  متريرة  استلم  حينما 
مع  لوجه  وجها  صراعه  خسر  لكنه  سعيود 

احلارس قندوز.
القائد  زمالء  حاول  مرتفعة  ومبعنويات 
بأمل  الهجومات  تكثيف  كودري  حمزة 
عالمات  ظل  يف  سيما  الكفة،  تعديل 
اإلرهاق التي بدا على العبي اخلصم، لكن 
التسرع ونقص التركيز أدى إلى بقاء النتيجة 
على حالها إلى غاية صافرة احلكم النهائية.

بالكأس  بلوزداد  شباب  تتويج  وبالتالي 
التي  األولى  بعد  تاريخه  يف  الثانية  املمتازة 
له  يسمح  الذي  األمر   ،1995 عام  بها  فاز 
ميتلك  والذي  اجلزائر  احتاد  بغرميه  بااللتحاق 
يف  بهما  توجا  رصيده،  يف  ممتازتني  كأسني 

2013 و 2016.
امليداليات  »الشباب«  العبو  واستلم 
نساخ،  الدين  شمس  وقائدهم  الذهبية 
مجسم الكأس املمتازة من طرف الوزير األول 

عبد العزيز جراد.

أشبال  أخفق  بعدما  لتشكيلة  الثانية  الودية  املباراة  يف   
املدرب التونسي معز بوعكاز يف خرجتهم التحضيرية األولى 
عانوا مشاكل كثيرة  الزيبان«  »أبناء  العاصمة،  مولودية  أمام 
من  املعتبر  للعدد  نتيجة  األخيرة  اإلعدادية  الفترة  خالل 
اإلصابات  مبختلف  أو  بالكوفيد  سواء  املصابني  الالعبني 
بوعكاز  التونسي  باملدرب  دفع  الذي  األمر  وهو  العضلية 
الظروف  عليه  متليه  ما  وفق  التحضيري  برنامجه  لتعديل 

االستثنائية التي مير بها الفريق.

تسابق  بسكرة  احتاد  إدارة  تزال  ال  آخر،  جانب  من 
يبقى استالم  الالعبني اجلدد حيث  تأهيل  الزمن من أجل 
اإلجازات اجلديدة مرهونا بتسوية بعض الديون السابقة على 
مستوى جلنة املنازعات وهو األمر الذي قد يخلط كل األوراق 
املقبل  بداية األسبوع  املوسم اجلديد ستكون  انطالقة  أن  مبا 
أرضية  فوق  احتاد بسكرة لضيفه شبيبة سكيكدة  باستقبال 

ملعب العالية.
م. بن مبارك

أنهت نهار أول أمس تشكيلة اتحاد بسكرة مرحلتها التحضيرية األخيرة التي جرت أطوارها 
بالعاصمة بتحقيق الفوز أمام فريق أولمبي الشلف بواقع هدفين مقابل هدف واحد.

يف ختام التربص التحضيري   

المنتخـب الوطنـي ألقـل من 21 
سنة يفوز على مولودية الجزائـر

لقاء  يف   3-2 بنتيجة  اجلزائر  مولودية  على  سنة   20 من  ألقل  الوطني  املنتخب  فاز 
حتضيري جرت وقائعه باملركز التقني بسيدي موسى بالعاصمة.

التحضيري لشهر نوفمبر ألشبال املدرب صابر بن  التربص  الفوز يف ختام  وجاء هذا 
سماعني وذلك بعد الفوز األول املسجل أمام رديف شبيبة القبائل 5-0.

الفارط  أكتوبر   30 من  أول  تربص حتضيري  يف  دخل  قد  اجلزائري  املنتخب  وكان 
واحتاد اجلزائر  بارادو 1-2،  نادي  أمام  أين سجل خالله هزميتني  نوفمبر اجلاري  إلى 9 
6-0 على التوالي. وتدخل هذه التربصات ضمن حتضيرات ''اخلضر'' لدورة احتاد شمال 
افريقيا. املبرمجة من 13 إلى 28 من شهر ديسمبر بتونس. واملؤهلة لكأس أمم افريقيا للفئة 

مبوريتانيا سنة 2021.
م.هشام

باليلـي يمنح قطر 
الفوز على الوكرة

الوكرة  ضيفه  على  ثمينا  فوزا  قطر  حقق 
بنتيجة 0-1 أول أمس، يف ملعب سحيم بن 
الدوري  من  السادسة  اجلولة  ضمن  حمد، 

القطري.
هدف  باليلي،  يوسف  اجلزائري  وسجل 
 17 الدقيقة  يف  جزاء،  ركلة  من  الوحيد  قطر 

من املباراة التي جاءت متوسطة املستوى.
املواجهة  نهاية  عقب  باليلي  وقال 
قدمت  اهلل،  من  توفيق  هذا   ، اهلل  »احلمد 
كل ما عندي، هذه البداية فقط وهناك املزيد 
وأضاف  القطري«،  اجلمهور  وأسعد  مستقبال 
األول  الهدف  سجلنا  جيدا،  كان  »فريقنا 
وبعدها سيطرنا على املباراة، أهدي هذا الفوز 

جلمهورنا«.
 6 إلى  قطر  رصيد  ارتفع  الفوز،  وبهذا 
املقابل،  الثامن. يف  املركز  نقاط، احتل بهم 
جتمد رصيد الوكرة عند 7 نقاط، محتال املركز 

السابع يف جدول ترتيب الدوري القطري.
م.هشام

غاب عن مواجهة الخريطيات

الريان يعلن إصابة ياسين 
براهيمــي بكورونــا

أعلن نادي الريان القطري، إصابة الدولي اجلزائري ياسني براهيمي، 
القطري يف حسابه على »تويتر«  النادي  املستجد. وقال  بفيروس كورونا 
عقب  كورونا  بفيروس  لإلصابة  إبراهيمي  ياسني  فريقنا  »تعرض العب 
عودته من معسكر املنتخب الوطني، بعدما أثبتت نتيجة الفحص الذي 

أجراه لدى وصوله الدوحة إيجابية املسحة«.
اجلهاز  عليهم  يعتمد  الذين  الريان  العبي  أهم  من  براهيمي  ويعد 
الفني للفريق بقيادة األوروغواياني دييغو أجيري، ملا ميلكه الالعب من 
أمس  أقيمت  التي  الريان  مباراة  عن  براهيمي  وغاب  هائلة.  إمكانيات 

األحد مع اخلريطيات يف اجلولة السادسة من الدوري القطري.
من جانب أخر، أعلن نادي بوروسيا مونشنجالدباخ األملاني بدوره، 
اول أمس أن الفحوص كشفت إصابة مدافعه الدولي اجلزائري رامي بن 

سبعيني بعدوى فيروس كورونا، وأنه يخضع للعزل الصحي.
وجرى اإلعالن عن إصابة رامي بن سبعيني، الذي شارك يف األيام 
أمام  املقررة  مونشنجالدباخ  مباراة  قبل  اخلضر،  صفوف  ضمن  املاضية 

أوغسبورغ يف املرحلة الثامنة من الدوري األملاني.
وأصبح رامي بن سبعيني، ثاني العب يف بوروسيا مونشنجالدباخ 
يخضع  الذي  بليا  احلسن  املهاجم  بعد  بالعدوى،  لإلصابة  يتعرض 

لإليقاف منذ أسبوع.
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المنشد الصاعد ياسين صحراوي لـ »أخبار الوطن«:المنشد الصاعد ياسين صحراوي لـ »أخبار الوطن«:

اإلنشــــــاد في الجزائــــــر اإلنشــــــاد في الجزائــــــر 
لم يأخــــذ حقــه خالفـــًا للعالــم العربــيلم يأخــــذ حقــه خالفـــًا للعالــم العربــي

صــــــارة بوعيـــــاد
ووفــق مــا جــاء يف الصفحــة الرســمية لــدار ميــم للنشــر، فــإن الروايــة إدانــة لثقافــة العنــف التــي مــرت بالوطــن، مــن زاويــة مغايــرة بعيــدة عــن االصطفــاف 
األيديولوجــي أو توليــد خطــاب مضــاد هــو اآلخــر ال يقــل عنفــا، وحتــاول تســليط الضــوء علــى تيــه ثالثــن ســنة لعينــات مــن جيــل تعــرض ألقســى الظــروف 

النفســية واالجتماعيــة بعــد جيــل االســتعمار، جيــل كان حاملــا وواعــدا، وتواقــا إلــى عالــم أفضــل وجميــل.
انطلــق عبــد الكــرمي ينينــة مــن خلفيــة نقيــة حيــث يتكــئ يف ورقــات روايتــه علــى إرث حضــاري صــرف موغــل يف الرســوخ، أجهضــه التحــول السياســي 
املفاجــئ يف البــالد، والتــدرب العشــوائي علــى الصــراع األيديولوجــي العقيــم، وحــن اســتتب األمــر اكتشــف اجلميــع أن اإلنســان الــذي كان سيشــكل دعامــة 

هــذا البلــد لــم يعــد موجــودا، أو باألحــرى لــم يعــد كمــا كان، لقــد مت تعويضــه بجيــل آخــر متوافــق متامــا مــع تصــورات القــوى العامليــة لقدرنــا ومصيرنــا.
وتــدور الروايــة، عــن اغتيــال )زيكــو( صديــق مــرزاق أمــام عينيــه، ومــن ثمــة اغتيــل ثالثــة آخــرون مــن أصدقائــه )مونيــا، ســاعد، رابــح( وكلهــم أعضــاء 

يف النــادي األدبــي باملركــز الثقــايف البلــدي الــذي كان يرأســه.
ويدخــل )مــرزاق( علــى إثــر ذلــك مصحــة األمــراض النفســية، وبعــد عــام مــن االستشــفاء يخــرج لينخــرط مــن جديــد يف احليــاة العاديــة، غيــر أنــه 
يتلقــى حتذيــرا مــن شــقيق صديقــه املغتــال )زيكــو( طالبــا منــه االبتعــاد عــن احلــي ألنــه مبرمــج للتصفيــة مــن طــرف اجلماعــة التــي قتلــت أخــاه عــن طريــق 
اخلطــأ. فيهاجــر إلــى بريطانيــا التــي صــارت ملجــأ اجليــل اجلديــد بــدل فرنســا الوجهــة التقليديــة، بعدهــا يلتحــق بــه صديقــه )عليلــو الســانديكا( الناشــط 

النقابــي بعــد جناتــه مــن محاولــة اغتيــال.
ويف بريطانيــا يلتقــي الصديقــان بصديــق آخــر )حســن احللواجــي( صديــق طفولتهمــا، وزميــل الكتابــة الــذي كان يتــردد بــن احلــن واآلخــر علــى النــادي 
األدبــي. ويتعــرف الثالثــة يف لنــدن بشــخص آخــر )دحمــان( ال يربطــه معهــم أي مــاض مشــترك، ســوى أنــه يســكن احلــي املقابــل حلــي )مــرزاق( و)عليلــو( 

ويشــاركهم هاويــة املــرأة املتوحشــة، مطلــوب مــن العدالــة ومــن اجلماعــات املســلحة علــى الســواء، فهــو إرهابــي وضحيــة لإلرهــاب يف الوقــت نفســه.
وحتمــل الشــخصيات معهــا إلــى لنــدن أســرارها وقصصهــا اخلاصــة احململــة باخلــوف واليــأس وبالفــرح واألمــل، وجروحــا عميقــة ومتزقــا يف الوجــدان، وحنينــا 
إلــى مــاض لــن يعــود، فتجــري األحــداث يف الضفتــن غارقــة يف النوســتاجليا، ويف تشــتت روحــي وقلــق أشــبه مــا يكــون باالنفصــام. فيســرد األربعــة قصصهــم 

بالتفصيــل، فتبــدو مترابطــة بدرجــات متفاوتة.

اســتفاد 715 فنــان بوهــران مــن املنحــة املقــدرة بـــ 30 ألــف دج ملســاعدة هــذه الفئــة املتضــررة جــراء جائحــة 
فيــروس كورونــا املســتجد، حســبما علــم مــن مديريــة الثقافــة.

ــس  ــرزه رئي ــبما أب ــف دج، حس ــدرة بـــ 30 أل ــة املق ــالث للمنح ــطر الث ــى األش ــان عل ــل 715 فن ــد حتص وق
ــي. ــوري مخيس ــة، ن ــاطات الثقافي ــة النش مصلح

وقــد مســت القائمــة األولــى مــن املســتفيدين 254 فنــان والثانيــة 213 والثالثــة 80 فنــان، فيمــا تضمنــت 
القائمــة الرابعــة 87 فنــان واخلامســة 81 فنــان، كمــا أضــاف الســيد مخيســي، الفتــا يف ذات الســياق أن الفنانــن 
املســتفيدين مــن هــذه اإلعانــة ينشــطون يف شــتى الطبــوع الفنيــة مــع إدراج حتــى التقنيــن العاملــن يف املجــالت 

الثقافيــة.
وقــد انطلقــت عمليــة تســجيل الفنانــن يف جــوان املاضــي علــى مســتوى املنصــة االلكترونيــة املوضوعــة مــن 
طــرف املديريــة املذكــورة لتفــادي تنقــل املعنيــن للوقايــة مــن تفشــي كوفيــد 19-، حســب نفــس املصــدر، مشــيرا 
إلــى أن عمليــة التســجيل متوقفــة طبقــا لتعليمــة وزارة الداخليــة واجلماعــات احملليــة احملــددة ألخــر أجــل الســتالم 

امللفــات يــوم 25 أغســطس املاضــي.
ــا ســوى  ــم يســتفد منه ــن املنحــة، و لكــن ل ــب اســتفادة م ــف طل ــن أل ــر م ــدد املســجلن أكث ــغ ع ــد بل وق
715 الن حوالــي 300 طلــب لــم يســتجيبوا لشــروط التســجيل، فمنهــم مــن كان مــن خــارج واليــة وهــران، ومت 
توجيههــم إلــى مديريــات الثقافــة لواليتهــم، والبعــض لــم تكــن لديهــم بطاقــة فنــان أو أي وثيقــة أخــرى تثبــت 

ممارســتهم ملهنــة ثقافيــة، كمــا أشــار إليــه ذات املســئول.
وقــد اســتفاد مــن هــذه املنحــة كل فنــان ميللــك بطاقــة فنــان أو بطاقــة مــن الديــوان الوطنــي حلقــوق املؤلــف أو 
شــهادات مــن مؤسســات الدولــة التــي تنشــط يف املجــال الثقــايف وكــذا فنانــن كبــار معروفــن يف الســاحة الوطنيــة، 

وفــق ذات املصــدر.                                                                                                              ق.ث

كْيف بدأَت َمسارَك الفّنّي وَمن هو أّول َمِن اكتشف صوتَك؟
بداياتي يف اإلنشاد كانت منذ الصغر، حن انشد يف األيام الوطنية واملناسبات 

حتى املرحلة الثانوية إذ كنت مطلوب كثيرا إلحياء مناسبات عدة كيوم العلم 
وغيرها، وحن انتقلت للجامعة هناك كانت االنطالقة الفعلية حيث أصبحت 
منخرطا يف نواٍد جامعية، أقوم بتنشيط مختلف احلفالت فيها سواء إنشاديا أو 
جانب تنشيطي، بعدها قمت بفتح حسابات عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وأصبحت انشر أناشيد بصوتي كسبت من خاللها تفاعال كبيرا معي، ليتوج 

هذا املجهود باستضافة يف اإلذاعة والقنوات التلفزيونية كالشروق والتلفزيون 
اجلزائري العمومي .

ا؟ ا، وعالمّيً ا، عربّيً َمن هو قدوتَك في اإلنشاد، وطنّيً
قدوتي يف اإلنشاد وطنيا املنشد بالعالية بن ذهبية، عربيا املنشد محمد 

بشار، وعامليا املنشد ماهر زين، وال أخفي أن أول من اكتشف صوتي هو 
الوالد أبي، ألنه كان شغوفا يف املجال الفني وكان يساعدني دوما يف املجال.
 تجد أن اإلنشاد أخذ فرصته في الجزائر والعاَلم العربّي؟

ْ
هل

اإلنشاد يف اجلزائر لم يأخذ فرصته كاملة مقارنة بباقي الفنون على حد 
سواء، ولذلك نحن كمنشدين صاعدين نسعى جاهدين لالرتقاء بهذا الفن 

األصيل هنا يف وطننا، ويف العالم العربي يلقي مكانة فعال يف عدة بلدان كمصر 
واملغرب والسعودية وغيرها .

 
ْ

 قّلدَت ُمنِشًدا وهل
ْ

أثناء بداية مسيرتَك هل
صرَت ُمستِقّلً في إنشادَك؟

أثناء بداياتي كنت أقلد كثيرا املنشد محمد بشار ألنه 
بدأت منشد طفولتي وبقيت محبا جدا له،  وبعد عمرا من اإلنشاد 
أستقل تدريجيا من التقليد، وستكون لي أعمال فنية قريبا.

تقول؟ككلمة أخيرة من منبر »أخبار الوطن« ماذا 
الذي صار نادرا ما يتغنى به، والكثير عاد ميجد أطلب من القراء أن يساعدونا باالرتقاء بهذا الفن األصيل 

احلنيف، ولهذا يتوجب الدعم لهذا الفن امللتزم.األغاني املاجنة التي ال صلة لها بأخالقنا وال بتعاليم ديننا 

قال املنشد الصاعد ياسني صحراوي لـ »أخبار الوطن« إن 
اإلنشاد يف اجلزائر لم يأخذ حقه  من االهتمام  على عكس 

ما هو عليه يف العالم العربي حيث يلقى مكانة خاصة
حوار: خلضر بن يوسف

الصادرة عن دار ميم للنشرالصادرة عن دار ميم للنشر
»هـــاوية المــــرأة المتــوحشــة- رائـــــحة األّم« »هـــاوية المــــرأة المتــوحشــة- رائـــــحة األّم« 

جديـــد عبـــد الكريـــم ينينــــةجديـــد عبـــد الكريـــم ينينــــة
أصدرت دار ميم للنشر، رواية جديدة لعبد الكرمي ينينة حملت عنوان »هاوية املرأة املتوحشة- رائحة األّم«.

جراء جائحة كوروناجراء جائحة كورونا
استفـــادة أكثــر مــن استفـــادة أكثــر مــن 700700 فنـــان  فنـــان 
من منـــحة من منـــحة 3030 ألــــف دينـــار  ألــــف دينـــار 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
واليةاملسيلة

دائرة عني احلجل
بلدية عني احلجل

مكتب اجلمعيات.
الرقم :..2020/06

إشهار جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06/12 املؤرخ يف 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات السيما املادة 18 

منه .
مت هذا اليوم 2020/09/16 تسليم وصل إيداع ملف تأسيس جمعية ذات صبغة محلية

املسماة : جمعية حي العقيد عميروش بعني احلجل
رئيس اجلمعية املنتخب : دلهوم علي املولود بتاريخ 1967/04/27 بعني احلجل. والية املسيلة

 الكائن مقرها بـــ : حي لعقيد عميروش بعني احلجل 

حكــــــم  باحلجـــــر
حكمت احملكمة حال فصلها يف قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا 

حضوريا يف الشكل : قبول اعادة السير يف الدعوى يف املوضوع : 
افراغ احلكم الصادر عن محكمة احلال قسم شؤون األسرة بتاريخ 

22 01 2020 واملصادقة على تقرير اخلبير خالف يزيد املودع 
بأمانة ضبط احملكمة ، ومن ثم توقيع احلجر على املرجع ضده 
لزرق اليامني بن قدور وتعيني املرجعة خرشي زكية مقدما عنه 

الدارة شؤونه املالية واالدارية مع األمر بنشر منطوق احلكم بجريدة 
وطنية صادرة باللغة العربية بسعي من املرجع وعلى نفقته ، وأمر 
ضابط احلالة املدنية لبلدية املسيلة بالتأشير باحلجر على شهادة 

ميالد احملجور عليه.
حتميل املرجع املصاريف القضائية ومصاريف اخلبرة.

بذا صدر احلكم وأفصح به جهارا باجللسة العلنية بالتاريخ املذكور 
أعاله وبصحته أمضي األصل من طرف الرئيس و أمني الضبط.
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فيها  يميت  سينما  قاعة  ال 
يشكو  لهو  باحة  وال  فراغه،  أوقات 
وعزلته،  ووحدانيته  بهمومه  لها 
الغرام  يبادلها  سنه   في  شابة  ال  و 
ويعطي معنى لحياته عبر التعاطي 
يتكتل  سنه  في  صديق  وال  معها، 
معه الرتكاب الموبقات والتآمر معه 
النفس  للترفيه عن  الشيطان  على 
معدل  بلدة  في  يسكن  الضائقة.. 

العمر فيها 60 سنة؟
هو الشاب الوحيد الذي ال يتجاوز 
25 سنة. وجوده هنا فوق  ال  عمره 
تاريخي  خطأ  نتاج  البلدة  هذه  أرض 
كانت  الكون.  مالئكة  حسابات  في 
األقدار فكان هو ثمرَة عِشٍْق وحيدٍ 
إلى  معا  عاشا  كهلين  بين  أوْحَدٍ 
ثم  السادسة  سنّ  بلوغه  غاية 
المدرسة  أحضان  إلى  الكهالن  سّلمه 
األساسية وودّعا الحياة غير نادمين.
كبر صاحبنا في جوِّ الشيوخ هذا 
بعيدا تماما عن أجواء سنّه، فالبنت 
تقديرهم  في  تعتبر  التي  الوحيدة 
شابة يتجاوز عمرها ال 58 سنة ، وهي 
البلدة  مجلس  كّلفها  التي  الوحيدة 
والسعي  له  والتودّد  منه  بالتقرّب 
العانس  البنت  رمت  به.   لاللتصاق 
حبالها على الولد فلم تفلح في بلوغ 
لها  المسّطرة  مهمتها  وتأدية  مآربها 
وإنجاب  منه  الزواج  في  والمتمثلة 
وديعا  بخالفه  ويكون  يخلفه  شاب 
نافٍر  غير  مبتوٍر  أنفٍ  وذا  مطيعا 
ثائٍر،  وغير  ودود  الهائج،  كالحصان 

14
 مساهمــــة
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الحــــرقة...  الحــــرقة! 

      )1( هذه األقصوصة نشرتها في ملحق األثير ليومية »الجزائر نيوز « 
في  » مارس 2009. وألنها آنية وصالحة لهذا الظرف ارتأيت التذكير بها.

أضناه الهجر.. دّمره 
الفراغ.. أرهقه امللُل.. قتله 

التذمر..سحقه التقوقع 
على الذات واالنزواء..أذابه 

االحتياج والغنب.. سكنه 
الكسُل.. أتعبه اخلموُل.. 

لفظه النوم.. ابتلعته دوامة 
القلق. صار يعيش يف جحيم 
ال نهاية له، الوحدة والفراغ 

ووشوشة الناس من حوله 
ومتصمص شفاههم عند مروره 

مبحاذاتهم..

بقلم: صالح شكيروبقلم: صالح شكيرو
chekirou@yahoochekirou@yahoo..frfr

مهادن ال يطالب بشئ.
بالعيش  ويرضى  الخمول  يحب 
وسط الكهول، ليس فيهم من يقدر 
مطامحه وال من يتفهم سلوكه ال من 
يخاطبونه  جميعهم  طريقه.  ينير 
من فوق، من موقع التجربة وبأبويةٍ 
األمل  وفقد  كثيرا  انتظر  صريحةٍ. 
في كّل شيئ، تمنى فقط لو يتسنى 
وضعية  من  موقعه  تغيير  له 
وضعية  إلى  لليأس  الفاقد  اليائس 
العميق  أيمانه  من  بالرغم  المتمني 
أن الحياة  ال تأخذ بالتمني ولكن تبلغ 

المطالب غالبًا..
وجهه  في  موصدة  األبواب  كّل 
في  إبقائه  في  الكهول  تعنّت  أمام 
التي  والذريعة  التبرير  عنصر  وضع 
الباهظة   المبالغ  لها  يخصّصون 
المتعاقبة  حكوماتهم   برامج  في 

الخاصّة بالتكّفل بمشاكل الشباب.
بحثًا  أخرى  بالد  إلى  السفر  أراد 
شباب،  لعيشة   المواتي  المناخ  عن 
البلدة  وسيّجوا  القائمة  فقامت 
غير  للهجرة  منعا  شائكة  بأسالك 
المشروعة وسنّوا القوانين الرادعة 

لذلك.
له  سّلموا  جهيدٍ  جهدٍ  بعد  لكن 
جواز سفٍر ال تقبل بصالحيته سوى  
ال  و  ببلدته  شبيهة  بلدان  أربعة 
يسكنها سوى الكهول وكّل شيء فيها 
المنتظرة  الكهول  لحياة  مرخّص 

لقدوم ساعة الفناء.
جواز  تسّلمه  لدى  كثيرا  فرح 
البلدان  سفارات   إلى  فاتجه  السفر، 
تلو  الواحدة  دشرته  في  المعتمدة  
يقابَل  مرّة  كّل  في  فكان  األخرى، 
السفارات  كّل  بالرفض.  طلبه 
تأشيرة  منحه  رفضت  المعتمدة 
دولة  سفارة  فيها  بما  إليها  الدخول 
ألبانيا. تعنت في المضي في مشروعه 
ثارت  عبر«الحرقة«.  الهجرة  وطلب 
الحكم  ومجلس  بلده  أهل  ثائرة 
الدولة  قطاعات  كّل  فيها..سعت 
عن  بالعدول  إقناعه  محاولة  معه 
مشروعه  فكان في كّل مرّةٍ يرفض 
ويؤكد لهم تمسّكه  بخياره. حاولوا 
إغراءه بأشياء كثيرة ال تهمه بالرغم 

من أنهم كانوا يعتبرونها تضحيات 
عليه  للحفاظ  لهم  بالنسبة  جسام 
الخاصّة  اإلعتمادات   لتبرير  ذريعًة 
الشباب،  بهموم  التكفل  ببرنامج 
أن  إلى  يرفض  ظّل  صاحبنا   لكن 
المجلس   قيادة  رئيس  منه  طلب 
في  تعينه   عليه   واقترح  بنفسه 
أنه  له  قيل   . الشباب  وزير  منصب 
الوحيد  ألنه  المنصب  لهذا  اختاره 
مشاكل  عن  التعبير   على  القادر 
عندهم   وليس  الشباب   وهموم  
في البلدة  برمتها  من هو أهل لهذا 
المنصب الوزاري ، لكنه رفض  رفضا 

باتًا.
الباردة  الليالي  من  ليلة  وفي 
وركب  المدينة  سور  من  تسّلل 
جأشه  ورباطة  ومطامعه  بهمومه 
وعنفوانه وآماله المتطايرة من كّل 
ثقب في جلده.. أبحر في بوطي مع 
المجاورة  البلدان  من  مثله  نماذج 
وحقوقه  اإلنسان  عزّة  بالد  وقصد 
بمختلف  الكالب   كرامة  وبالد 
والكانيش  الشيواوا   من  جنسياتها 

إلى الدوبرمان والسلوقي...
وبعد ساعتين من إبحاره  جاءت 
رياح عاتية فانقلب القارب وسقط 
فأصابه  البارد   الماء  في  صاحبنا  
إلى  تحت   إلى  ينزل  وراح  الهلع 
جائٍع  قرٍش  حوت  »القعر«..جاءه 
يرحب به ويحوم حوله و«يشمشم« 
زاد هلعه في تصاعدٍ  في أطرافه، 
حيث  من  فاه   وفتح  صدره  وضاق 
وامتألت  الماء  فشرب  يدري،  ال 
وقبل  اختناقا.  صدره  وثقل  رأتاه 
حوت  أخذ  الحياة  مظاهر  تغادره  ما 
شعر  األيمن،  ساقه  منه  القرش 
بألم شديدٍ، وفي لمحة البصر مرّت 
عينيه  أمام  حياته  محّطات  كّل 
وأحالمها  بآمالها  ومرّها  بحلوها  
خرجت  وغبنها...  وتدمرها  وندمها 
على  قبالته  طيفه  فانتصب  روحه 
إلى  تحول  الذي  جسده  من  مقربة 
قال  القرش،  لحيتان  الشهٍي  الغذاٍء 
جنبه   يسبح  وهو  روحه  طيف  له 
غير مباٍل بخطر وجود سمك القرش 
واآلن  بخاٍر:«  من  مكون  الطيف  ألن 
هذا  إلى  بي  وجئت  بي  غرّرت  وقد 
اليم من أين لي بالحصول على جسد 
أنت  واسكنه.  إليه  الجأ  آخر  مخلوق 
تدري تأففي من المخلوقات المائية 

ومن الوسط المائي.«
فأجاب صاحبنا طيفه:«آل ، أبدا، 
ال أريدك أن تسكن جسد أي مخلوق 

طيف  يا  كذلك  تدري  أنت  مائي، 
بمرض  مصاب  أنني  العزيزة  روحي 
العيش  مقدوري  في  وليس  الربو، 
من  تخرج  أن  أريدك  الرطوبة..  قي 
غير  آخر  مخلوق  جسد  وتختار  الماء 

المخلوقات المائية.«
ولكنك   »: الطيف  عليه  فرد  
وليس  يداهمنا   الوقت  أن  تدرك 
جسد  خارج  مطوال  البقاء  بإمكاني 
مخلوق ما  أو كائن ما.. فما العمل؟«
ال  الغريق:«  الحرّاق  أجابه 
ال   ، العزيزة  روحي  طيف  يا  عليك 
انسان  جسد  عن  تبحث  أن  أريد 
عشته  ما  كفاني  الدنيا..  إلى  آتٍ 
تسكن  أن  أريدك  وال   . مصائب  من 
جسد حيوان من فصيلة الحيوانات 
كالبقر  اإلنسان  إلرادة  الراضخة 
الهوير   أنواع  وكل  والحمير  واألنعام 
والقطط  والكباش  والنعاج   والمعز 
واألرانب. أريد منك أن تنتقي لروحي 

العزيزة جسد كلب.«
العزيزة :«  فقال له طيف روحه 
تماما  انت  الصعلوك،  أيها  فهمتك 
كما يقول المثل الشعبي في بلدكم 
: »سكران ويعرف باب داره«. فأنت 
حتى مع حرارة الموت ال تتلهى عن 
في  ُأبْعَت  أن  تريدني  مُبْتَغاك. 
جسد الكلب ألن الكالب في بالد أوروبا 
التي كنت تريد بلوغها  قبل غرقك 
والعناية  الكريم   بالعيش  تحضى 
لم   أنك  نسيت  ولكنك   ، الكبيرة 
تتمكن من الحصول على فيزا. فال 
مهما  بالدهم  إلى  الدخول  يمكنني 

كانت درجة ُكلوبَتي..«
 ، ال   « الفور:  على  الغريق  أجابه 
ليس هذا. آل أريدك أن تسكن جسد 
أن  أريد منك  كلب يعيش عندهم. 
تعود  وأن  عادي  كلب  جسد  تدخل 
المكان  فهي  بالدي  إلى  بروحي 
الوحيد في هذه الدنيا الذي يتسنى 
والعيش حياة  التمتع  للكالب فيها 
حرّية  فيها  بما  الحقيقية  الكالب 

النباح.«
وصارت  روحه  خرجت  وهنا 
للشيوخ  العجائز  ترويها  حكايته 
قبل ما تنام.. بادية الكالم ،ب كان 
ياما كان«.. كما يقول الفنان المبدع 

عبد الوهاب الدكالي...

متابعات عابرة                                                               متابعات عابرة                                                               
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 مــــاء البـــحر 
وقـود المستقبـــل .. !

1.      الهيدروجني وقود السالم .. أم هذا مجرد كالم ..!
يف  للهيدروجني  احملتمل  املستقبلي  الدور  حول  بقوة  احلديث  يعود  األثناء،  هذه  يف 
مجال الطاقة، و يجري استنبات مشاريعه بشكل متسارع، مع تزايد اإلهتمام بوضع خطط 
لصناعة  القائم  العاملي  الوضع  تقييم  أن  الرغم من  له. على  الدولية  التجارة  نطاق  توسعة 
الهيدروجني، يقدر الطالب السنوي العاملي احلالي عليه )على الهيدروجني( بـ 70 مليون 
طن، »%76« من إنتاجه يأتي من الغاز الطبيعي، و »%22« بإستخدام الفحم، والباقي 
بالصفر  املوسومة  التكنولوجية  اآلليات  »طريق  عن  انتاجه  يتم  فقط   »2%« يف  املتمثل 

تلوث« ضمن تباشير الصيرورة اخلضراء ..!!..
الهيدروجني  بـ»صناعة  املتعلقة  والتطلعات  واملشاريع  اخلطط  مختلف  بأن  جند  كما 
لـ»اإلنتقال من مدنية  احلالم  املنظور  تعترضان  أمامها مشكلتان جوهريتان  األخضر« تقف 
تلك  املاء«،  مدنية  احلياة،  منبع  »مدنية  إلى  الكهربائي«  الرفاه  على  القائمة  اإللكترون، 
املدنية الفاضلة القائمة على مزيج )الفوتون، والبروتون، واإللكترون(، املدنية التي تتغذى 
على املاء يف إنتاج الطاقة عن طريق استخدام اإلشعاع الشمسي و مستقبالت »السيليكون«، 
وتعيد صناعة هذا املاء كمنتوج نهائي، ضمن دورة طبيعية سلسة و صحّية و آمنة، إنها دورة 

احلياة. هاتان املشكلتان اللتان تعترضان بناء هذه الدورة املستدمية، تتمثالن يف :
·  وفرة الطاقة اخلضراء، و

·  وفرة املاء، بعيدا عن استغالل املياه العذبة الثمينة.
 2.      الهيدروجني أكثر العناصر وفرة يف الكون

الهيدروجني يبقى أكثر العناصر وفرة على كوكبنا، كما يشكل العنصر األعظم املهيمن 
بعدد  و«92%«  املرئي،  الكون  كتلة  من   »75%« بنسبة  الكون،  العادية يف  املادة  على 
اجلزيئات. لذا يعد الهيدروجني العنصر األكثر وفرة يف الكون، وال يزال يشّكل 10 أضعاف 
الهيليوم يف الكون، أما األكسجني، العنصر الثالث األكثر شيوعا، فهو أقّل ب 1000 مرة 
منه. كما أن الهيدروجني موجود على األرض بكميات وفيرة جًدا متحدا مع عناصر أخرى 
)املاء، الهيدروكاربونات، ومختلف املواد العضوية، ..(، لذلك من الضروري استخراجه 
من هذه العناصر للحصول عليه كـ »غاز« منفصل لوحده. الهيدروجني هو وقود شمسنا، 
التي متدنا كّل يوم بهذا اإلشعاع املتجدد يف حياتنا، والذي تبثه لنا منذ 5 مليار سنة. وحني 
فنجمنا  عهدناها،  كما  تختفي شمسنا  هيليوم سوف  إلى  ويتحول  هيدروجينها  ُيستهلك 
يتكون بشكل أساسي من الهيدروجني والهيليوم، حيث جتري تفاعالت االندماج النووي 
بإنتاج طاقتها، وإمدادنا  إلى هيليوم، وهذا ما يسمح للشمس  الهيروجني  احلراري محّولة 
كوكب  الشمسي،  نظامنا  يف  العمالقة  األربعة  الغازية  الكواكب  تتكون  كما  بإشعاعها. 
املشتري وزحل وأورانوس ونبتون، يف الغالب من الهيدروجني، لكن كوكب األرض يحتوي 

على القليل من الهيدروجني يف غالفه اجلوي مقارنة بالنيتروجني واألكسجني.
3.      نحن اآلن نقف يف منتصف الطريق حتديدا بالنسبة حلياة شمسنا

شمسنا هو جنم قزم أصفر يبلغ متوسط  عمره اإلجمالي املتوقع حوالي 10 مليارات سنة، 
وذلك بحكم كتلتها )التي تساوي 330 ألف ضعف كتلة األرض(. وبإعتبار أن شمسنا 
يبلغ عمرها حالًيا تقريبا 5 مليار سنة، لذا ال يزال من املفترض أن تتوهج خمسة مليارات 
سنة أخرى. لكن التقديرات الفيزيائية تشير إلى أن األرض ستصبح غير صاحلة للعيش يف 
أقل من مليار سنة، ألن كوكبنا األزرق الناعم سيصبح فرًنا تدريجًيا، ليس بفعل االحتباس 
احلراري، بل ألن ملعان الشمس سيستمر يف النمو بنحو »%10« كل مليار سنة، وسيصير 

بذلك كوكبنا رمبا مثل اجلحيم الذي يستعر حالًيا يف موطن جارنا كوكب الزهرة.
4.      كم عدد أطنان املياه على سطح كوكبنا ؟

ما يقرب ثالثة أرباع سطح كوكب األرض )%70 منه( مغطى باملاء، مما أكسبه لقب 
مقداره  ما  أخرى  وبعبارة  مكعب،  كيلومتر  مليون   1500 مقداره  مبا  األزرق«،  »الكوكب 
حوالي » 1,5 مضروبا يف 10 مرفوعة إلى قوة 21، أي الرقم مضروبا يف 10 أس 21« لتًرا من 

املاء، أي 1,5 متبوعا بـ 21 صفرًا !!، بتعبير آخر »ما مقداره 1500 مليار املليار لتر« .. !!
لكن أكثر من »%97« من هذه املياه ماحلة، فاملياه العذبة التي متأل بحيراتنا وأنهارنا، 
وكذلك األنهار اجلليدية و طبقات جوف األرض »املياه اجلوفية«، تشكل »%3« فقط من 
واستخدامها  استغاللها  متاح  غير  مياه  وهي  كوكبنا،  على  املوجودة  للمياه  الكلي  احلجم 
دائًما، فمن بني »%3« من املياه العذبة هذه، يصعب استخدام »%99«، ألن »77%« 

منها متجمدة يف القمم واألنهار اجلليدية، و »%22« متواجدة يف أعماق األرض.
الهيدروجني  من  ذرتني  مع  واحدة  أكسجني  ذرة  انضمام  إلى  نحتاج  املاء  لتشكيل 
نظًرا ألن  و  املاء«.  لنا »قطرة  تراص اجلزيئات مع بعضها يكون  و  ماء«،  لتكوين »جزيء 
متوسط »الرشفة« حتتوي على »4 سنتي لتر«، ميكن ابتالع املياه العذبة بالكامل يف »10 

أس 21« رشفة! بعبارة أخرى »مليون مليار املليار« رشفة .. لكن الغريب يف هذا الرقم أنه 
هو نفسه عدد اجلزيئات املقدرة يف قطرة ماء!

 5.      حتديات متعلقة بوفرة املياه للبشرية ..
يف الوقت احلالي، تشير مختلف التقارير األممية و األوساط العلمية املتخصصة، 

أن :
· الزراعة هي النشاط البشري األكثر استهالًكا للمياه، فهي متثل يف 

املتوسط   »%70« من االستهالك العاملي للمياه،
· يستهلك إنتاج الطاقة ما نسبته »%75« من املياه التي تستخدم يف 

الصناعة،
· تعود »%80« من مياه الصرف الصحي إلى النظام اإليكولوجي دون 

معاجلتها أو إعادة استخدامها،
·  يعاني 1 من كل 10 أشخاص يف العالم من شح املياه،

· يفتقد 2,1 مليار فرد إلى خدمات مياه الشرب املأمونة،
· يفتقد 4,5 مليار فرد إلى خدمات املرافق الصحية،

· ميوت سنويا 340 ألف طفل بسبب أمراض اإلسهال،
· »%90« من الكوارث الطبيعية متصلة باملياه،

·  ال يوجد إطار إداري تعاوني لثلثي أنهار العالم العابرة للحدود 
السياسية.

6.  املياه .. الوصفة الوحيدة الناجعة للتصدي لـ »فاشية« جائحة كورونا
ملا وجد الطب احلديث نفسه مكتسحًا من قبل »اجلائحة«، جائحة كورونا، لم يجد 

شيئا فعاال يستنجد به غير املاء ..!!
وهنا تذكرت كتاب الفيزيائي الفرنسي »سيباستيان باليبار« املعنون بـ »أكسر شيئا من 
املاء وأحالم يقظة علمية أخرى«، وهو كتاب ميزج بني احللم واملتعة والتعلم، يتناول فيه 
»سيباستيان« بعض الظواهر الفيزيائية والطبيعية مثل الضوء، والسراب، واملاء، واألصوات، 

والثلج، واألشجار، واملوسيقى، والفضاء وركوب الدراجة الهوائية بأسلوب جديد متامًا.
وهنا أعود إلى منظمة الصحة العاملية، وكّل املنظمات الطبية التي »أعادت لإلنسان 
اكتشاف أهمية الطهارة باملاء يف حياته« .. فاملاء يغسل كّل شيء يف حياتنا .. الدموع 

متسح أحزاننا، والغيوم تسقي أفناننا، ..    
لكن أمام عجز كبار العالم جتاه الضمير اإلنساني، تقول لنا املنظمات األممية أنه يوجد 
ما يقرب من ثالثة مليارات شخص يف العالم ال ميلكون سبيال لغسل أيديهم للوقاية من 

فاشية كورونا .. !!
7.   الرمل املورد الوفير والسهل املنال .. السيليكون أحد العناصر األكثر 

وفرة يف القشرة األرضية
ُيَعّد السيليكون البلوري هو األساس يف صنع حوالي »%90« من األلواح الشمسية 
الكهروضوئية التجارية التي َتستخدم أشباه املوصالت، لتحويل الضوء إلى طاقة كهربائية، 
كما  الثمن،  باهظة  تزال  ال  السيليكون  من  املصنوعة  الكهروضوئية  األلواح  معاجلة  لكن 

.)Nature 2017( »ُيخلف تصنيعها منتجات ثانوية سامة
السيليكون يعد ثاني أكثر العناصر شيوعًا يف القشرة األرضية، ويشكل حوالي 277 
يتواجد يف  فهو   ،»27,7%« بنسبة  يتواجد  أنه  أي   ،»ppm« املليون  من  ألف جزءًا 
القشرة األرضية متحدًا مع األكسجني لتشكيل معادن السيليكات ويف الرمل، لذلك يشار 
إلى ثاني أكسيد السيليكون كرمل شائع، وهو أكثر مركبات شيوعا، كما ُيوجد السيليكون 

أيًضا يف الكوارتزيت وامليكا والتلك.

خـــــــاتــــمـة
من وجهة نظر طاقوية، بخصوص املصادر الطبيعية )الشمس، الرمل، البحر( 
.. فنحن أمام »حتدي الوفرة« وليس »معضلة الندرة« ..!!  .. الندرة هي قائمة 
فقط يف عقولنا و قصورها أمام حتدي إيجاد احللول امليسور و السلسة و اآلمن وغير 
املكلفة .. وتذليل سبل تسخير مكامن الطبيعة الزاخرة باملكنونات .. !!! .. إنها 

معركة اإلستخالف يف األرض التي تخلفنا عنها ..
للحلم بقية ...

 شعاع الشمس 
وحبة الرمل، وقطرة 
ماء البحر .. اإلئتالف 
الطبيعي المذهل، 

الذي سيوفر لإلنسان 
»مددا طاقويا« ال 

ينضب، طاقة متاحة 
دون هواجس خوف 

من النفاد أو االستنزاف 
.. إنه الحلم الذي راود 
البشرية عبر القرون 

األخيرة من الزمن، حين 
ألف اإلنسان »إدمان 

النفط والغاز والفحم«.

باحث وخبير مستشار 
يف الشؤون الطاقوية 

واإلستشراف اإلقتصادي

مهمـــاه بوزيــــان  

mah2bouziane@gmail.com

- اجلزء األول -
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 يبدو أن التعليمات 
احلكومية تتجه نحو 

تقليص جتميد مختلف 
العمليات التنموية 

املشاريع ذات االرتباط 
بحياة املواطنني، مع 
بعض االستثناءات 
املتعلقة باملدارس 

املستشفيات وبعض 
املشاريع الكبرى كمشروع 
األزوت بتبسة؛ هو األمر 
الذي سيزيد من تعقيد 
الوضعية االقتصادية 

عموما التي تشهد 
تراجعا رهيبا يف القدرة 

الشرائية للمواطن 
املرتبطة أساسا بضعف 

الدينار. 
 إن كل املؤشرات تؤكد 

أن اآلالف من املؤسسات 
سوف تكون ضحية حلالة 
العطالة االقتصادية هي 
متجهة أساسا إلى الغلق 

أو تقليص عدد العمال ما 
يرفع من حّدة البطالة 
املتفشية من قبل التي 

تضاعفت بفعل الوضعية 
الوبائية اإلجراءات 

االحترازية التي أعقبت 
ذلك التي كانت وراء 

فقدان عشرات اآلالف 
من املواطنني وظائفهم 

الهشة املرتبطة بشكل أو 
بآخر بالسوق املوازية. ال 
ميكن معها ضمان األمن 

االجتماعي احلفاظ 
على احلد األدنى من 

القدرة على تلبية 
احلاجيات اليومية؛  إذ 
اعتبرنا أن معدل ثالثة 

ماليني شهريا تضع عائلة 
من خمسة أفراد على 
عتبة الفقر ال تضمن 

لها غير القليل مما يسد 
الرمق. 

 وما يفاقم الوضع زيادة 
على جتميد املشاريع 

املرتبطة بالبنى التحتية 
حياة املواطنني وما 

تعانيه أغلب املؤسسات 
املقاوالتية التي تقف 
على عتبة اإلفالس 

بسبب عدم حصولها 
على مستحقاتها 

املالية؛  هي الوضعية 
التي دفعتها إلى تسريح 

واسع للعمال توقيف 
مشاريعها لعجزها عن 
تغطية األجور تسديد 

مستحقات الضرائب 
االشتراكات يف مختلف 

الصناديق األخرى. 
 فهل نتجه نحو حالة 
من العجز العام الركود 

بسبب عدم القدرة على 
إيجاد بدائل لدوالرات 
احملروقات؟ األكيد أن 
عدم القدرة على خلق 

الثروة يقابلها قدرة 
على تضييعها.

بلسان عبد العزيز تويقر

اإلفالُس..! 

بكلية اآلداب والّلغات بجامعة بسكرة

الكشــف عـن الفائزيـَن بَجائـزة اإلبـَداع األَدبــي

أدرار

َتنظيــُم َحمــالِت َتعقيــم 
وَتحسيس بَمخاطر ُكورونا 
تشهد بلديات والية أدرار تنظيم حمالت تعقيم وحتسيس 
من  مببادرة  »كوفيد19«،  كورونا  وباء  فيروس  انتشار  مبخاطر 
اإلسالمية  الكشافة  مع  بالتنسيق  وذلك  احمللية،  السلطات 
بلدية  ففي  األمنية.  واملصالح  املدنية  واحلماية  اجلزائرية 
املقاطعة  شمالي  الواقعة  »تينركوك«  بدائرة  الواقعة  قصر قدور 
التعقيم  احلملة  انطالق  إشارة  إعطاء  مت  تيميمون  اإلدارية 
عن  وممثلني  ومنتخبني  وإداريني  مسؤولني  مبشاركة  والتحسيس 
الوطني  الدرك  وكتيبة  والتمهني  التكوين املهني  مراكز  مصالح 
والوحدة الثانوية للحماية املدنية وجمعيات فعالة من منظمات 

وجمعيات املجتمع املدني والكشافة اإلسالمية. 
العمومية  األماكن  مختلف  التحسيسية  القافلة  جابت   
وكذا  التربوية،  واملؤسسات  التجارية  احملالت  بعض  وزارت 
االلتزام  بأهمية  املواطنني  لتوعية  العتيقة،  السكنية  التجمعات 
بالتدابير الوقائية للحد من تفشي الفيروس كما مت توزيع مجموعة 
انطلقت  أولف،  ومبدينة  املواطنني.  على  الواقية  األقنعة  من 
الرئيس  الشارع  وجابت  والفواكه  للخضر  أمام سوق  من  القافلة 
وساحة أول نوفمبر يف انتظار التوجه نحو مدن وقصور البلديات 

الثالثة األخرى »تيط«، »اقبلي« و«متقطن«.
عبداهلل مجبري

ُمديـر ُمتوِسَطة »صبوع محمد« بالحروش 
يمَنــُع الّتالميــَذ مـن ُدخـوِل الَمدرسـِة 

كشف »إدريس بوسبولة«مدير متوسطة 
»صبوع محمد«  لـ   »أخبار الوطن« أنه من  

غير املمكن أن أسمح للتالميذ بالدخول 
إلى املؤسسة و مواصلة الدراسة بشكل 

عادي بعد الضرر الكبير التي خلفته الهزة 
األرضية على مستوى املؤسسة،  و التي 
وقعت فجر   يوم أمس األحد يف حدود 
الساعة اخلامسة إال ربع و التي قدرت 

درجتها بـ 5،3 على سلم »رشتر«  بعدما 
حدد موقعها ببلدية احلروش الواقعة 

جنوبي  والية سكيكدة، و أوضح لنا مدير 
املدرسة أن الهزة خلفت تشققات عميقة 

بجدران األقسام مع انهيار جزئي لسقف 
املطعم املدرسي و انهيار أجزاء من اجلدران 

اخلارجية للمرحاض مؤكدا لنا أنه اليسمح مبواصلة واستئناف الدراسة حتى بعد ان تقوم 
اللجنة اخلاصة مبعاينة املكان و إعادة ترميمه ضمان سالمة تالميذنا.

نسيبة شالبي

الجزائر تسّجــل 
1088 إصابـًة 
جديدة بكورونا
سجلت 1088 إصابة 

جديدة بفيروس 
كورونا خالل الـ24 
ساعة األخيرة يف 
اجلزائر، حسب ما 
كشف عنه  أمس  

األحد الناطق 
الرسمي  باسم  جلنة 
رصد ومتابعة  تفشي 

كورونا، الدكتور 
جمال فورار.

اآلداب  بكلية  العربية،  واللغة  اآلداب  قسم  أعلن 
الفائزين  الطلبة  أسماء  عن  بسكرة،  بجامعة  واللغات 
األولى  طبعتها  إطالق  مت  التي  األدبية«،  »اجلائزة  يف 
والقصة  الشعر  مجال  على  التتويجات  اقتصرت  مؤخرا. 
القصيرة، فيما قّررت جلنة اجلائزة حجب جائزة الرواية، 
وذلك بسبب خروج النصوص املقدمة عن النوع الروائي، 
ومخالفتها معايير القبول، وذلك حسب تقرير جلنة اجلائزة 

ملوسم »2019 ــ 2020«.
يف  األولى  املرتبة  عادت  فقد  ذاته،  املصدر  ووفق 
عنوانه  بنّص  دفداف  ليندة  للطالبة  القصيرة  القصة  فئة 
على  حصلت  التي  ذاتها  الطالبة  وهي  مقتولة«،  »آمال 
الشعر، بقصيدة  فئة  الثانية )جلائزة تشجيعية( يف  املرتبة 
كما  والثالثة،  الثانية  املرتبتني  حجب  ليتم  »حبيبتي«، 
محمد  الطالب  الشعر  جنس  يف  األولى  باملرتبة  توج 

معرويف، عن قصيدة عنوانها »أمي«.
للطالبة  تشجيعية(  )جائزة  الثالثة  املرتبة  وعادت 

راضية جرمون، عن نص عنوانه »ذو الرداء األسود«.
ويرتقب أن يتسلم الفائزون جوائزهم من قبل إدارة قسم 

اآلداب واللغة العربية وجلنة اجلائزة، يف حفل رمزي سيحّدد 
تاريخه ومكانه الحقا، ليتم اإلعالن بعدها عن تنظيم الطبعة 

الثانية جلائزة اإلبداع األدبي موسم »2020 ــ 2021«، وفتح 
أبواب املشاركة للطلبة املوهوبني.

فيما شّيع سكان الزيتونة 3 من أبناء الحي يف جنازة مهيبة

ابعـــــِة  حيــــة الرَّ وفــــاُة الضَّ
فـــي حــادث »البسبــــاس«

البسباس  مبستشفى  طبية  مصادر  كشفت 
املصاب  الرابعة  الضحية  وفاة  عن  بالطارف 
املاضي  اجلمعة  يوم  وقع  الذي  املرور  حادث  يف 
غرب«   - »شرق  السّيار  الطريق  مبقطع  صباحا 

املغلق أمام حركة املرور بالبسباس.
قد  سكيكدة  بوالية  الزيتونة  سكان  وكان 
لقوا  الذين  الثالثة  الضحايا  أول أمس،  شيعوا، 
حتفهم يف حادث سير بالطريق السّيار »شرق - 
غرب » يف شطره » الذرعان - البسباس« بوالية 
الطارف يف جو جنائزي مهيب. وكانت الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية لدائرة البسباس تدخلت 
مرور  حادث  أجل  من  الفارطة  اجلمعة  صببحة 
بالطريق  سياحيتني  سيارتني  اصطدام  يف  متثل 
مبنطقة سيدي جميل،  غرب«   - »شرق  السيار 
لشبان  وفاة  حاالت  ثالث  احلادث  هذا  وخّلف 
تترواح أعمارهم بني 22و29 سنة قضوا يف مكان 

احلادث عينه، فيما مت تسجيل - حينها - جريح يف حالة خطيرة مت تقدمي اإلسعافات األولية الالزمة له ونقله 
على جناح السرعة ملستشفى البسباس قبل أن يفارق أول أمس السبت احلياة كما مت حتويل الضحايا الثالثة إلى 

مصلحة حفظ اجلثث باملستشفى ذاتها، ليتم حتويلهم فيما بعد لوالية سكيكدة ليوارو الثرى هناك.
سليم ف 

بسبب أضرار ألحقها بها الزلزال 

املدية

َمصرُع َشخص وإَصابُة اثَنين في َحادث َسير
يف  متثل  خطير  مرور  حادث  تسبب 
وقع،  صغيرة  شاحنة  وانقالب  انحراف 
أوالد  فرقة  املسمى  باملكان  األحد،  أمس 
شرقي  شمال  العيساوية،  ببلدية  كلة 
املدية، يف إصابة شخصني )23 سنة و28 
كما  اخلطورة.  متفاوتة  بإصابات  سنة( 
مكان  نحبه  قضى  قتيال  احلادث  خّلف 
سنة.   61 العمر  من  يبلغ  ذاته  احلادث 
الضحايا  أسعفت  املدنية  احلماية  مصالح 
يف مكان احلادث عينه قبل أن تنقلهم على 
فيما  تابالط  مستشفى  إلى  السرعة  جناح 
حفظ  مصلحة  إلى  املتوفى  جثة  حتويل  مت 

اجلثث باملستشفى ذاتها. 
عمر ب

صارة بوعياد



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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