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َتســـوية الَوثـــاِئق ..َتســـوية الَوثـــاِئق ..  
حلـــٌم بطعــِم الَمـــرارة!حلـــٌم بطعــِم الَمـــرارة!

06
سيدي بلعباس

 استرجاُع 70 ِهكتاًرا 
من الَعّقار الِصناعّي

04
تبسة

 تسجيــُل  إَصابــاٍت
 بَفيروِس ُكورونا في
ٍة 7 ُمؤّسسـاٍت ُعموميـّ

08
 أدرار

 سكــاُن  َمناطـــِق
ـــل  َيعيُشـــون  الظِّ
 فــــي  الّظــــالِم

َقــــريــة »آيـــت فلــــكاي«..َقــــريــة »آيـــت فلــــكاي«..
 إْمكانــاٌت هاِئـــلٌة وَمشــاريٌع ُمنعـدَمـــة! إْمكانــاٌت هاِئـــلٌة وَمشــاريٌع ُمنعـدَمـــة!

على بعد 16 كم شرقي مركز البلدية، وعلى ارتفاع يزيد عن 1200 م من سفوح جبال سلسة البابور  التي تتقاسمها 
عدة والية من الوطن، تقع قري آيت فلكاي التابعة إقليميا لبلدية تاسكرويوت. مدينة تاريخية جميلة حتظى 
بإمكانات هامة، منها شالالت طبيعية ساحرة وطابع فالحي متنوع، باإلضافة إلى ينابيع مياه عذبة مما يؤهلها 
ألن تكون مركزا سياحيا هاما، إال أنها مازلت تعاني اإلقصاء والتهميش، فيما يعيش سكانها أوضاعا معيشية صعبة. 
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ُجـــورْج  ْفلـــــُوْيد!
     تابعت، بألم، طريقة مقتل الشاب »جورج فلويد« ) 46 
سنة(، يف والية »ماساشوستس« األمريكية يوَم 25 مايو 
يف  إال  يحصل  أن  ميكن  ال  متوحشا  مشهدا  كان   .2020
الغابة االستوائية، وليس يف بلد مثل الواليات املتحدة 
القوانني  من  بأرمادة  اإلنسان  حقوق  عن  تدافع  التي 
والشعارات، مع أنها تعمل على تدمير األوطان بطريقة 
دميوقراطية جدا، وشفافة! سأتذكر باستمرار اللقطة 
يضغط  تشوفني«  »ديريك  الشرطي  فيها  كان  التي 
احلركة،  من  ملنعه  »جورج«  السيد  عنق  على  بركبته 
الّتنفس«.  أستطيع  ال  الّتنفس،  أستطيع  »ال  يئّن:  وهو 
أّما نحن، فال نختلف عنه إال يف طريقة اخلنق الّذكية، 

دون حركة مّنا، وال محاولة!

د. الّسعيد  بوطاجين 	15 أقالم

02
الّشركاُء اعتبروا 
القراَر ُينهي الجدَل
امِتحــاُن َشهــادِة 

الّتعليــِم الُمتـوّسـط 
اختياـرٌي للُمتمدِرسيـن

فصلت تعليمة الوزير األّول عبد العزيز 
إجراُء   أثاره  الذي  اجلدل  يف  جراد 
من  املتوسط  التعليم  شهادة  امتحان 
إجراء  أن  التعليمة  أكدت  حيث  عدمه، 
املتوسط  التعليم  شهادة  امتحانات 
إلزاميا،  وليس  اختياريا  سيكون 

لالنتقال إلى الثانوية.

»أخبار الوطن« َتغوُص يف َيومّياِت »احلّراقة« اجَلزائرّينَي يف أوُروبا

رعينّي رعينّيُيطالبوَن احلكومَة بَتسويِة أوضاِع امُلهاِجرين غير الشَّ نّواٌب ِفرنسّيوننّواٌب ِفرنسّيون  ُيطالبوَن احلكومَة بَتسويِة أوضاِع امُلهاِجرين غير الشَّ

قــة مظاهرِة امُلهاِجـرين: ُنِريد »الوثائَق« لُنـــــواِصَل االنـــدَمــاِج يف امُلجتمِع الِفرنســـيُِّنِريد »الوثائَق« لُنـــــواِصَل االنـــدَمــاِج يف امُلجتمِع الِفرنســـيِّ قــة مظاهرِة امُلهاِجـرين:ُمنسِّ ُمنسِّ
   ابــُن القــّل يف بـــُروكَســـل:  ابــُن القــّل يف بـــُروكَســـل: أحلــُم باْحِتضـان والـِدي امَلريـضأحلــُم باْحِتضـان والـِدي امَلريـض
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أخبار السياسة

 السنة 01 - العدد 221 -اخلميس  04 ذو القعدة 1441  هـ  - 25  جوان  2020م
W

الّشركاُء اعتبروا القراَر ُينهي الجدَل

إجراُء امتحاِن َشهادِة الّتعِليم الُمتوّسط 
اختياريٌّ  للُمتمدرِسين

صفية نسناس

له  بيان  يف  األول،  الوزير  وأوضح 
يوم أمس األربعاء، أنه بعد استشارته 
عبد  اجلمهورية،  رئيس  طرف  من 
الفارط،  الثالثاء  يوم  تبون،  املجيد 
تعليمات  الوطنية  التربية  لوزير  أسدى 
املتوسط  التعليم  شهادة  بخصوص 
 ،)2020  -  2019( الدراسية  للسنة 
شهادة  امتحانات  إجراء  أن  موضحا 
كون  اختيارّي،  املتوسط  التعليم 
التالميذ  إلى  بالنسبة  الشهادة 
لتحقيق  ضرورية  تعد  لم  املتمدرسني 
األعلى، حيث  املستوى  إلى  انتقالهم 
معدلي  باحتساب  االنتقال  سيكون 
الفصلني األول والثاني، على أن يبلغ 
املعدل العام 9 من 20. إال أنه ميكن 
للتالميذ الذين لم يحصلوا على 9 من 
التعليم  شهادة  امتحانات  إجراء   20
يف  معدلُها  سُيحتسب  التي  املتوسط 
عملية االنتقال إلى املستوى األعلى.

كما أشارت التعليمة إلى أنه وفيما 
املتمدرسني،  غير  املترشحني  يخص 
  ،23.000 تعدادهم  يبلغ  والذين 
املتوسط  التعليم  شهادة  نيل  يعتبر 
الوحيدة  الطريقة  بصفتها  إجبارّي 

املمكنة ملزاولة أي تكوين مهني.
الناشط  اعتبر  أخرى،  جهة  من 
التربوي كمال نواري يف اتصال أجرته 
التي  التعليمة  أن  الوطن«  »أخبار  معه 

أصدرها الوزير األول عبد العزيز جراد 
جاءت لتنهي اجلدل املثار حول إجراء 
عدمه،  من  املتوسط  شهادة  امتحان 
يثمنون  تربوية  أنهم كأسرة  أبرز  حيث 
القرار الذي جاء - بحسبه - يف الوقت 
املناسب قبل فوات األوان خاصة وأن 
التالميذ يعيشون وضعا نفسيا صعبا، 
دخول  من  التخوف  إلى  باإلضافة 
تعالت  أن  بعد  »ساخن«  اجتماعي 

األصوات مبقاطعة االمتحان.
إحلاح  إن  املتحدث  قال  كما 
النقابات وجمعيات أولياء التالميذ يف 
املطالبة بإلغاء االمتحان هذا العام جاء 
نظرا لتطور الوضعية الوبائية من جهة، 
الزمنية  الفترة  ومن جهة أخرى تباعد 
بني انقطاع التالميذ عن الدراسة منذ 
االمتحان  إجراء  وفترة  الفارط  مارس 
الذي كان منتظرا شهر سبتمبر املقبل؛ 

وبالتالي، فقد رأى املتحدث أن القرار 
حلٌّ إيجابي ومرٍض جلميع األطراف. 
الذي  االنتقال  معدل  يخص  وفيما 
أنه  املتحدث  أوضح  بـ9/20  حّدده 
كان من األوائل الذين اقترحوا تأجيل 
امتحاني  وإلغاء  البكالوريا  االمتحان 
إنه  حيث  و«البيام«،  »السانكيام« 
مبعدل  مقترن  االمتحان  أن  متعارف 
التالميذ،  لكل   10/20 هو  سنوي 
غير أن الظروف الصحية دفعت الوزارة 
لتخفيض معدل االنتقال إلى 9/20.

وحول الّلغط الذي أثاره قرار إجراء 
االمتحان من عدمه، أشار نواري إلى 
مع  الوزير  لقاء  عقب  جاء  القرار  أن 
تعالت  بعدما  االجتماعيني  الشركاء 
إلى  نظرا  بإلغائه،  منادية  األصوات 
وباء  وانتشار  الوبائية  الوضعية  تطور 

فيروس كورونا »كوفيد19«.

طفت على سطح محاكمات األسبوع 
اجلاري حتميل الرئيس السابق عبد العزيز 
قبل  ما  مرحلة  تسيير  مسؤولية  بوتفليقة 
استقالته، حيث رمى الوزير األول أحمد 
أويحيى - على وجه اخلصوص - الكرة 
بإحضاره  مطالبا  بوتفليقة،  مرمى  يف 
مارس  يف  الفساد،  قضايا  يف  كشاهد 

املاضي وبحر األسبوع اجلاري.
لكن القاضي رئيس جلسة محاكمة 
ما  قضية  يف  السابق،  النظام  رموز  أبرز 
ملصانع  املمنوحة  االمتيازات  يعرف 
للرئيس  اخلفي  والتمويل  السيارات 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، حسم األمر 
يف مارس املاضي عندما قال إنه ال ميكن 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  استدعاء 
يف  للشهادة  السعيد  وشقيقه  بوتفليقة 
هذه احملاكمة. وأرجع القاضي ذلك لكون 
على  أي  استئنافية  محاكمة  احملاكمة 
الدرجة الثانية وليست محاكمة ابتدائية 

وهو ما يعتبر عائًقا قانونًيا.
سالل  قام  املاضي،  ديسمبر  ويف 
خالل استجوابه من ِقبل قاضي احملكمة 
عن تهم تتعلق بتمويل احلملة االنتخابية 
املصارف  يف  حسابات  وفتح  لبوتفليقة، 
وإيداعات  أموال  وحركة  ذلك  تخص 
نحو  األنظار  بتحويل  األعمال،  لرجال 

بوتفليقة نفسه.
وبحر األسبوع اجلاري، حّمل الوزير 

الرئيس  أويحيى،  أحمد  األسبق  األول 
املسؤولية  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق 
الصفقات  شاب  الذي  »الفساد«  عن 
وأهمها  الكبرى،  واملشاريع  العمومية 
وميترو  غرب«   - »شرق  السّيار  الطريق 
إنه  للقاضي  وقال أويحيى  األنفاق. 
الصفقات  منح  صالحياته  من  ليس 
الطريق  مشروع  يف  بالتراضي  متت  التي 
السّيار »شرق - غرب«، مؤكًدا »إشراف 
أهم  باعتباره  عليه  اجلمهورية  رئيس 
»القرارات يف  بأن  وأفاد  مشروع وطني«. 
من  تصدر  كانت  العمومية  الصفقات 
الوزراء  مجلس  من  أو  مباشرة  بوتفليقة 

ولم تكن قراراته«.
»بالنسبة  يقول:  أويحيى  وأضاف 
التقارير  كل  أرسل  كنت  املشاريع،  إلى 
إلى رئيس اجلمهورية السابق، وصفقات 
السّيار  والطريق  تنس  ميناء  بني  الطريق 
يف  أكن  لم  وأنا  يف 2014،  منحت 
قانون  أن إن  إلى  مشيًرا  احلكومة«. 
4 مرات مبرسوم رئاسي  الصفقات تعدل 
وليس له صالحية يف تعديله كوزير أول.

 بن عبو: ال يمكُن محاكمَة بوتفليقة 
دوَن تنصيِب َمحكمٍة ُعليا للّدوَلة 

القانون  يف  اخلبيرة   أوضحت 
تصريح  عبو، يف  بن  فتيحة  الدستوري 
الرئيس  أن  الوطن«،  »أخبار  لـ  به  أدلت 

ميكن  ال  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق 
استدعاؤه للمثول أمام احملكمة إال بصفته 
عليا  تنصيب محكمة  أو حال  شاهًدا،  
للدولة وُوجهت له تهمة اخليانة العظمى.
على  »بناًء  بأنه  عبو  بن  أفادت  و 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  اسم  تردد 
متهم  من  أكثر  لسان  على  بوتفليقة 
الوزيران  وآخرهم  الفساد،   قضايا  يف 
وعبد  أويحيى  أحمد  األسبقان  األوالن 
املالك سالل، اللذان أكدا تورطه بصفته 
املسؤول األول يف البالد خالل الفترة التي 
توليا فيها منصب وزير أول، فإن القانون 
كشاهد  السابق  الرئيس  مبثول  يسمح 
177 من  املادة  فقط وليس كمتهم، ألن 
الدستور احلالي صريحة وتقول إن رئيس 
عليا  محكمة  أمام  يحاكم  اجلمهورية 
وصفها  ميكن  التي  األفعال  عن  للدولة 
يحاكم  األول  والوزير  العظمى  باخليانة 
عن اجلنايات واجلنح التي يرتكبها خالل 

أدائه مهامه«.
محاكمة  أن  إلى  عبو  بن  وأشارت 
بقانون  احلكومة  تقدم  تتطلب  بوتفليقة 
يحدد  البرملان،   عليه  يصادق  عضوي 
وتنظميها  للدولة  العليا  احملكمة  تشكيل 
أمامها،   املطبقة  واإلجراءات  وسيرها 
بوتفليقة  تقدمي  يستحيل  ذلك  ودون 

للمحاكمة إال بالدوس على الدستور«. 
عّمـــار قـــردود

فيما ال يمكن استدعاؤه إال شاهدا 
أويحيى وسّلل وُغول ُيلقوَن الَمسؤوليَة كاِملًة على ُبوتفليقة

قال إن تعليمة الرئاسة حول تشجيع القطاع الخاص واضحة
غول: َلم أمنْح أيَّ امتيازاٍت لعلي حّداد 
لرجل  امتياز  أّي  العمومية األسبق عمار غول منحه  النقل واألشغال  وزير   نفى 
وبجاية.  العاصمة  واجلزائر  عنابة  يف  املوانئ  استغالل  إطار  يف  حداد  علي  األعمال 
وأوضح غول،  خالل محاكمته أمس األربعاء، مبحكمة سيدي أمحمد، بخصوص 
قضية علي حداد، أنه لم »ميِض أي اتفاقية يف عهده«، مضيفا بالقول: ” يف تعليمة 
لرئيس اجلمهورية صدرت يوم 4 مارس 2012،  يقول بكل وضوح ليس هناك فرق بني 
القطاع اخلاص والقطاع العام ويقول أيضا شجعوا القطاع اخلاص لكي يأخذ الصفقات 
بالتراضي، كل القطاعات يف إطار تعليمة رئيس اجلمهورية كانت متنح يف إطار التراضي 

البسيط«.
“كوسيدار“  هي  العمومية  املؤسسة  مجال  يف  شركة  أكبر  أن  غول  أوضح  كما 
وبالتالي فعلي حداد  العمومية،  “etrhb” يف مجال األشغال  القطاع اخلاص  ويف 
»عمالق« ال يحتاج محاباة إلجناز مشاريعه. أما بخصوص منح الصفقات بالتراضي، 
واحدا  إال مسؤوال  هو  وما  الوزراء  باإلجماع ضمن مجلس  عليها  أنه يصوت  فأوضح 
من بني 40 وزيرا، وهو ما مت بخصوص صفقة إجناز مدخل للمطار سنة 2013 ملجّمع 

األشغال العمومية الذي ميتلكه رجل األعمال علي حداد.
وأضاف غول أنه مت تكليف مدير األشغال العمومية لوالية العاصمة، الذي تنقل 
أولي  بتقييم  وقام  باملشروع،  اخلاصة  الدراسات  وأجنز  مبعاينته،  وقام  للمكان  بدوره 

للمشروع وعمل تقرير رقم )27.01(.
وحسب التقرير، يضيف غول، فإنه كان من املستحيل إجناز مدخل املطار يف إطار 
الصفقات العادية وكان البد من الذهاب نحو االستعجالي يف ظرف 6 أشهر. وحسب 
قانون الصفقات العمومية 2002 املادة رقم )2(، قال املتهم عمار غول إّن التسخيرة 
ترسل إلى وزير املالية وبالتالي مت القيام بذلك وإرسالها لوزير املالية، الذي لم يرفض ولم 

يعترض وبعدها مت حتويله للجنة الوطنية للصفقات العمومية.
وبخصوص مشروع السكك احلديدية وادي عيسى بتيزي وزو، قال غول إنه قد 
أنه قام بإخطار احلكومة بذلك. وبخصوص  32 سنة وهو معلق، مضيفا  مرت عليه 
غرامة التأخير املفروضة على الشركة املنجزة، أكد غول أنه لم يكن وزيًرا للقطاع حينها.
عّمـــار قـــردود

التماسات تصل للحبس 20 سنة في 
حق حداد بوشوارب سلل وأويحيى

 التمس وكيل اجلمهورية، مبحكمة سيدي امحمد، أمس، عقوبات تصل 
إلى 20 سنة فيما يتعلق بقضية رجل األعمال، علي حداد:

فيما عوقب عولمي مراد بـ 10 سنوات 
15 سنًة ناِفذًة ألويحيى و20 سنًة 

لُبوشوراب في َقضّية »سوفاك«
أصدرت محكمة سيدي امحمد باجلزائر العاصمة، أمس األربعاء، األحكام 
املتعلقة بقضية تركيب السيارات والتي تورط فيها الوزيران األوالن السابقان أحمد 
احملكمة  أدانت  وقد  أعمال.  ورجال  ووزراء سابقون  املالك سالل،  وعبد  أويحيى 
وزير الصناعة األسبق عبد السالم بوشوارب )يوجد خارج الوطن يف حالة فرار من 
العدالة وهو محّل مذكرة قبض دولية( بالتهم املنسوبة إليه، وقضت عليه بعقوبة 
20 سنة حبسا نافذا، ودفع مليوني دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده. 
ومت إدانة جربو أمني بالتهم املنسوبة إليه، وعوقب بـ 20 سنة حبسا نافذا ودفع 8 
ماليني دج غرامة، مع إصدار أمر بالقبض عليه، مع توقيع فترة أمنية مدتها 10 
فتيحة عوملي وأصدرت احملكمة حكما ضدها يقضي بسجنها  إدانة  سنوات. ومت 
ماليني   8 مالية  وغرامة  عليها،  بالقبض  أمر  إصدار  مع  نافذا،  حبسا  سنة   20
دج. وأدانت احملكمة ذاتها أحمد أويحيى بالتهم املنسوبة إليه، وحكمت بسجنه 
12 سنة حبًسا نافًذا، فيما عوقب يوسف يوسفي بسجنه 3 سنوات حبًسا نافًذا 
والرشوة. وقضت  املصالح  وُبّرَئ من تهمة تعارض  نافذة،  ودفع مليون دج غرامة 
احملكمة بسجن عوملي مراد 10 سنوات حبسا نافذا ودفع 8 ماليني دج غرامة نافذة. 
وحكمت بسجن عوملي خيدر 7 سنوات حبسا نافذ ودفع 8 ماليني دج مع إيداعه 
من اجللسة، وعامني حبًسا نافًذا لعلوان محمد تيرة أمني، منها سنة موقوفة التنفيذ 
3 سنوات حبسا نافذا، مع  200 ألف دج غرامة. وعوقب بودياب بحبسه  ودفع 
سيدي  محكمة  وحكمت  مصطفى.  الكرمي  وعبد  فوزي  جناوي  ببراءة  التصريح 
أمحمد على نصر الدين جيدا بعقوبة عامني حبسا، منها عام موقوف النفاذ ودفع 
غرامة 200 ألف دج. وقضت احملكمة بعقوبة عامني حبس منها عام موقوفة النفاذ، 
ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج يف حق نور الدين بوغريرة،  فيما عوقب كرمي 
قصدرلي بعامني حبسا،  منها عام موقوف النفاذ ودفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف 
دج. وأدين علوان محمد تيرة امني بالتهم املنسوبة إليه، وقضت احملكمة بسجنه 
عامني حبسا،  منها سنة موقوفة التنفيذ ودفع 200 ألف دج غرامة. كما عوقب 
الرئيس املدير العام السابق لبنك القرض الشعبي اجلزائري عمر بودياب بالسجن 3 

سنوات حبسا نافذا، فيما مت تبرئة جناوي فوزي وعبد الكرمي مصطفى.
موفق رباح

فصلت تعليمة الوزير األول عبد العزيز جراد في الجدل الذي أثاره إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من عدمه، حيث 
أكدت التعليمة أن إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط ستكون اختيارية وليست ضرورية للنتقال إلى الثانوية.

20 سنة حبسا ضد عبد السالم بوشوارب
15 سنة حبسا ضد سالل

15 سنة ضد أويحيى
18 سنة حبسا ضد علي حداد

8 سنوات حبسا ضد يوسف يوسفي
8 سنوات ضد محجوب بدة

8 سنوات حبسا ضد عمارة بن يونس

8 سنوات ضد بوجمعة طلعي
8 سنوات حبسا ضد زعالن عبد الغني

12 سنة حبسا ضد عمار غول
12 سنة حبسا ضد أعمر حداد املدعو ربوح

10 سنوات ضد عمر حداد
10 سنوات ضد محمد حداد

10 سنوات حبسا ضد سفيان حداد



باريس: محمد رميتة وفوزي بن جامع

شارك آالف احملتجني يف مظاهرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، 
من  متكينهم  عبر  النظاميني،  غير  املهاجرين  أوضاع  بتسوية  للمطالبة 
الدائمة يف فرنسا. دعت إلى هذه املظاهرة  احلصول على أوراق اإلقامة 
العديد من املنظمات التي تعنى بشؤون املهاجرين، من بينها جمعيات 
فرصة  للمهاجرين  »األوراق«  وتتيح  بفرنسا،  مقيمون  جزائريون  أسسها 
لكن  األوروبية،  الدول  توفرها  التي  اخلدمات  من  واالستفادة  العمل 
أحالم كثيرين تصطدم بواقع مرير يعيشه اآلالف من املهاجرين اجلزائريني 
الذين يبحثون عن حتسني أوضاعهم املعيشية هناك، ومن بينهم الكثير 
من القصر الذين وصلوا فرنسا عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر قوارب 

املوت كما تلقب، انطالقا من شواطئ بعض املدن اجلزائرية.

ُمنّسقة مظاهرة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في 
باريس، زينة عرباوي:

ُنِريد »الوثائَق« ُبغيَة االندَماِج في الُمجتمِع الِفرنسيِّ
واملنحدرة  باريس  يف  وثائق  دون  تعيش  التي  عرباوي،  زينة  تقول   
باريس  يف  أطلقت  إنها  باجلزائر،  النعامة  بوالية  املشرية  مدينة  من 
أوضاع  تسوية  بينها  عديدة،  شعارات  حتت  املظاهرة  هذه  كثيرين  رفقة 
املهاجرين بدون أوراق قانونا وإغالق مراكز االحتجاز اإلداري، وضرورة 
منح السكن للجميع دون استثناء عبر إنشاء مجموعة »فايسبوك« لتنظيم 
زينة  وأكدت  أوضاعهم.هذا،  تسوية  يريدون  الذين  األشخاص  وتوعية 
التي تعمل مساعدة صحية واجتماعية لدى كبار السن يف املنازل أن هذه 
املبادرة هي صرخة مهاجرين ينحدرون من جنسيات مختلفة موجودون 
الفرنسية، ويحملون غصة مشتركة يف  العديد من املدن  يف باريس ويف 
حلقهم، وهي األمل يف تسوية قريبة مللفاتهم ووضعيتهم بعد وعود كثيرة 
وإشاعات عديدة تقول زينة إن املهاجرين الذين ال ميلكون وثائق اإلقامة 
الشرعية يساهمون يف االقتصاد الفرنسي، وقد اندمجوا بسرعة يف املجتمع 
الفرنسي وكثير منهم يحملون شهادات وخبرات وأفكار وطموحات مميزة.
تقول زينة إنها تقدم شكرها الكبير جلميع األشخاص الذين ساندوا 

هذه املبادرة الهادفة إلى جعل اجلميع سواسية يف املجتمع الفرنسي.

َياسمين خبيرُة َتجميٍل َمجهولُة َنسٍب َتبحُث عن هّوَيٍة في َباِريس
كانت  أنها  وحدثتنا  كنيًة،  ربيعا   25 الـ  ابنة  ياسمني  اختارت 
العاشرة  القبة باجلزائر العاصمة، حيث اكتشفت بعد بلوغها  تقطن يف 
من العمر أنها مجهولة النسب، تقول إنها عاشت حياة قاسية جدا يف 
اجلزائر، ممتعضة من نظرة املجتمع لها، ومن معاكسات بعض الشباب، 
عملت يف محل للتجميل يف األبيار باجلزائر العاصمة ملدة سنة واحدة، 
كخبيرة  جزائرية خاصة  تلفزيونية  قناة  يف  عامني  مدة  اشتغلت  وبعدها 
مجموعة  رفقة  مطاطي  قارب  عبر  والسفر  املغامرة  لتقرر الحقا  جتميل، 
من أبناء حيها يف القبة، حيث دفعت مبلغا من املال وتوجهت رفقة 3 
2017، وخاضت  إلى منطقة سيدي سالم مبدينة عنابة عام  أشخاص 
املغامرة التي وصفتها بالصعبة واملثيرة يف الوقت نفسه. وبعد وصولها إلى 
مدينة سردينا بإيطاليا، مكثت هناك ثالثة أسابيع قبل التوجه إلى باريس 
لإلقامة عند صديقة لها.ياسمني تعمل اليوم يف محل للتجميل وتصفيف 

الشعر بدون عقد ومقابل أجر زهيد، حيث قالت إنها حتلم بتسوية وثائقها 
لتتمكن من احلصول على عمل دائم مقابل أجر يكفيها - على األقل - 
لتسديد مبلغ كراء الغرفة التي تقطنها رفقة صديقتها يف منطقة »أنطوني« 
بالضاحية الباريسية، وعدم االعتماد فقط على املساعدات االجتماعية 

والصحية التي تقدمها بعض املنظمات احلكومية وغير احلكومية.

ريٍع بباِريس حافِة إلى األكِل السَّ بالل..  ِمن الصَّ
من  استقالته  طلب  بيده  يحرر  أن  بالل  اختار  أعوام،  قبل خمسة 
العمل كصحفي يف قناة تلفزيونية جزائرية خاصة، وعزم على السفر إلى 
فرنسا دون عودة بعدما حصل على تأشيرة سياحية مدتها ثالثة أشهر. 
سافر مباشرة إلى مدينة »ليون« وبعدها إلى »غرونوبل« التي يعيش فيها 
الّيوم دون وثائق رسمية. يعيش بالل وحده منذ ثالثة أشهر بعدما بقي 
ذاتيا  استقالال  حقق  حيث  املاضية،  السنوات  طوال  له  صديق  رفقة 
 - أصبح  السريعة؛فقد  للمأكوالت  بعدما وجد منصب عمل يف محل 
كما يقول - صاحب حرفة ويده تصنع األكل اللذيذ، حيث يعمل يف 
محل تركي لألكل السريع، لكنه يحلم بأن يفتتح محله اخلاص به يوما 
ما عندما يسوي وضعه ويحصل على وثائق اإلقامة. يحلم بالل أيضا 
بالسفر إلى اجلزائر ورؤية والدته إذ إنه ابنها الوحيد رفقة شقيقة وحيدة. 
يقول بالل إن احلل الوحيد بالنسبة إليه هو الزواج، لكنه ال يهدف إلى 
زواج أبيض أو هجر من يتزوجها ألنه يريد بناء أسرة متماسكة وهو الذي 
أمت عامه الثالثني قبل أيام، فيما أكد لنا أنه يحلم أيضا بالعودة يوما ملهنة 

الصحافة.

ياسين..  من ُفقٍر بعنَّابة إلى ُمخّدراِت َبارباس
احلراقة بخاصة منهم  باريس، معقل  »بارباس« يف  إلى حي  تنقلنا 
إثر  مالزموه  هجره  بعدما  الشيء  بعض  احلياة  إليه  عادت  اجلزائريني، 
تفشي فيروس كورونا وتكثيف الشرطة الفرنسية إجراءات املراقبة اليومية 
الشاب  ياسني  التقينا  احلي،  وسط  البريد  مركز  عن  بعيد  غير  هناك. 
اآلن،  من  نحو شهرين  بعد  عشر  السادس  عامه  الذي سيتم  اجلزائري 
الدارجة  إلينا بفرنسية بسيطة حتيط بها  أقاربه حتدث  وعبر وساطة أحد 

العنابية من كل جانب، رافضا تصويره أو تسجيله عبر الهاتف.
إنه يقتات على جتارة بيع السجائر،  الوطن«  لـ »أخبار  يقول ياسني 
مضيفا أنه يبيع املخدرات يف بارباس وأحياء مجاورة، حيث وصل التراب 
الفرنسي قبل عامني عبر القارب رفقة أبناء حيه. وبعينني دامعتني، قال 
لنا إنه اشتاق لوالدته كثيرا، يريد رؤيتها وتقبيل رأسها. يسكت قليال 
ليتذكر فقدانه والده يوم السادس عشر أفريل املاضي، حيث لم يتمكن 
من السفر إلى اجلزائر بسبب إغالق احلدود اجلوية من جهة، وألنه ال 
ميلك الوثائق من جهة أخرى. سألناه هل ميلك حرفة أو شهادة، فأجاب 
بأنه ترك مقاعد الدراسة يف سن مبكرة بعد فشله يف السنة األولى من 
املرحلة اإلكمالية بسبب حياة الفقر التي كان يعيشها وتوجهه للعمل يف 

سن صغيرة يف املقاهي.
عناصر  ملح  بعدما  املجاورة  البناية  نحو  هاربا  ياسني  يتركنا  فجأة 
الشرطة متر بجانب احلي. يعود بعد دقائق قائال إنه اعتاد على الشرطة، 
لكنه يتجنبها بسبب ما يحوزه يف جيبه حاليا، وقال إن األمن الفرنسي 
قد يعيده إلى نقطة الصفر عبر ترحيله إلى اجلزائر مستقبال إن مت اإلمساك 
به وبحوزته املخدرات أو ضبطوه يسرق يف الشوارع. ويف األخير، قال لنا 

ياسني إن حلمه اليوم أن يترك ما يقوم به ألنه ليس يف الطريق الصحيح، 
ليعود  دائم  عمل  وعلى  الوثائق  على  احلصول  هو  األساسي  هدفه  وأن 

مستقبال إلى اجلزائر معززا مكرما.

  غادر الّقل إلى باريس.. فبروكسل

معاد: أحلُم باْحِتضان َواِلدي الَمريض
عبر الهاتف، حدثنا معاد ابن مدينة القل شرقي اجلزائر. هذا الشاب 
البالغ من العمر 35 عاما يقول إنه عاش سنوات يف باريس ليغادرها بعدما 
تسوية  من  يتمكن  لعله  بروكسل  نحو  متجها  وثائقه،  تسوية  يف  فشل 
وثائق اإلقامة والعودة إلى اجلزائر لرؤية عائلته التي غادرها قبل 5 أعوام 
بتأشيرة سياحية، لكنه اختار حينها عدم العودة إلى اجلزائر بعدما سافر 
للمشاركة يف مؤمتر علمي إنساني. يقول معاذ إنه اتخذ قراره بعدما فشل 
يف احلصول على منصب عمل دائم وحياة كرمية يف بالده على الرغم من 
حيازته شهادتي ليسانس يف األدب العربي والعلوم الشرعية، يعمل معاد 
اليوم يف العاصمة البلجيكية بروكسل مقابل دخل ضعيف حيث يدرس 
األطفال اللغة العربية وعلوم القرآن يف مسجد املدينة نهاية األسبوع. كما 
يقوم بأعمال حرة يف باقي األيام، يقول معاد إنه تعلم حرفا عديدة كي ال 
ميد يده إلى الناس، حيث يحلم اليوم برؤية والديه، خصوصا بعد مرض 
والده بالسرطان قبل سنوات حيث يعالج اليوم يف مستشفيات سكيكدة 
وقسنطينة، يقول معاد إنه وجد معاملة حسنة وجتاوبا من قنصلية اجلزائر 
يف بروكسل الذين يعملون على تسهيل حياة اجلزائريني هناك، بني مقيم 

ظامي وغير نظامي، كما يأمل اليوم يف تسوية قريبة لوثائقه الرسمية.

ُنّواٌب ِفرنسيُّون ُيطالبوَن الحكومَة بتسويِة أوَضاع الُمهاجِرين غير 
الّشرعِيين

عاجلة  بتسوية  احلكومة  الفرنسيني  النواب  من  العديد  يطالب   
لوضعية األجانب يف وضع غير قانوني، خصوصا يف ظل جائحة فيروس 
كورونا املستجد، حيث شارك يف العديد من املظاهرات النائب البرملاني 
قضايا  عن  بدفاعه  املعروف  وهو  المبرت«،  ميشيل  »فرانسوا  الفرنسي 
البيئة، ودعا السلطات الفرنسية للتعجيل يف تسوية وضعية كل األجانب 
واملهاجرين املقيمني بصفة غير شرعية يف فرنسا، وإدماجهم يف إجراءات 
الصحية  الرعاية  على  باحلصول  لهم  للسماح  الصحية  الطوارئ  حالة 
واالجتماعية، حيث دعا رفقة نواب آخرين وأعضاء يف مجلس الشيوخ 
من عدة مجموعات سياسية إلى تقنني أوضاع املهاجرين غير الشرعيني 
يف فرنسا، ويوجد يف فرنسا - وفق »المبرت« - ما بني 100 ألف و200 

ألف شخص يف وضع غير قانوني.
حيث يعيش هؤالء وضعا مقلقا بعدما أقرت جلنة القوانني مبجلس 
واالندماج،  واللجوء  الهجرة  قانون  على  تعديالت  الفرنسي  الشيوخ 
تستهدف مباشرة احلراقة اجلزائريني بفرنسا باعتبارهم ثاني أكبر جنسية 
يف وضع غير قانوني موجودة على أراضيها، حسب تأكيد شرطة احلدود 
الفرنسية، وتضمنت تشديد شروط لم الشمل العائلي والزواج املختلط، 
تقليص  حد  تصل  الفرنسي  التراب  من  اإلبعاد  إجراءات  وتشديد 

تأشيرات الدول التي ال تتعاون يف ترحيل رعاياها احلراقة.
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أخبار السياسة

»الحراقة« الجزائريون في أوروبا

وُط الّثاِني من الُمعاناِة  َتسويُة الَوثائِق..  الشَّ
استغلت شبكة »أخبار الوطن« تغطيتها المظاهرة 

التي شارك فيها اآلالف من المطالبين بتسوية أوضاع 
المهاجرين غير النظاميين بباريس، بداية األسبوع، 

ونقلت شهادات حراقة جزائريين ؛ شهادات تمثل قصصا 
قاسية وأخرى مبكية لشباب عاش رعب الحرقة في 
قوارب الموت وغيرها، ويعيش اآلن رعب ووحشة 
شوارع باريس وأمستردام بحثا عن وثائق تسمح لهم 

بالعيش بشيء من الكرامة.

زينة عرباوي: ِمن حّقَنا الحصوُل على َوثائِق اإلَقامِة ألّننا اندَمجنا في الُمجتمِع الفِّرنسّي 	
ُمعاد..  رؤيُة والِده الَمريِض بالّسرطان..حلٌم! 	
روف 	 َياسِمين..  َغادرُت الجزائَر في قارٍب ولسُت َنادمًة رغم ُصعوبِة الظُّ
ريعِة 	 حافِة إلى الَوجباِت السَّ بالل.. من الصَّ
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بوكليوة أحمد 

وكشفت رئاسة اجلمهورية، مساء 
إجراء  عن  لها  بيان  يف  أمس،  أول 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
مبوجبه  أقال  لتعديل حكومي جزئي، 
بإقالة  التعديل  وتعلق  وزراء.  خمسة 
وتعيني  عرقاب  محمد  الطاقة  وزير 
لشركة سوناطراك  العام األسبق  املدير 
له.  عطارخلفا  املجيد  عبد  النفطية 
رواية  الرحمن  عبد  املالية  وزير  وإقالة 
عبد  بن  أمين  املالي  اخلبير  وتعيني 
عبد  عني  كما  له،  خلفا  الرحمن 
العالي  للتعليم  وزيرا  زيان  بن  الباقي 
األسبق  للوزير  خلفا  العلمي  والبحث 
شمس الدين شيتور، ومحمد حميدو 
التقليدية  والصناعة  للسياحة  وزيرا 
يف  مرموري،  بدل  العائلي  والعمل 

وزيرًة  سواكري  سليمة  تعيني  مت  حني 
خلفا  النخبة  برياضة  مكلفة  منتدبة 

لنور الدين مرسلي.

عبد المجيد عطار:  على االقتصاد 
الوطني أن ينسى الريع

املجيد  عبد  الطاقة  وزير  أوضح 
عقدها  صحفية  ندوة  خالل  عطار، 
أمس عقب تنصيبه على رأس القطاع، 
أن ما نحتاجه حاليا هو مواجهة األمور 
خاصة  جديدة،  بخطة  واملستجدات 
على  واحلفاظ  التسيير  يخص  فيما 
»مهمتنا  قائال:  الطاقوية،  املصادر 
على  للحفاظ  الطاقوي  امليدان  تسيير 
األمن الطاقوي بعيد املدى. لكن على 
الريع،  ينسى  أن  الوطني  االقتصاد 
مداخيل جديدة خارج  على  والبحث 
الضروري  من  أنه  مضيفا  الطاقة«، 

مداخيل  عن  البحث  يف  االنطالق 
سنقع  وإال  احملروقات،  خارج  جديدة 
وخطيرة،  جادة  مشاكل  يف  مستقبال 
يف  يكمن  املشكل  أن  إلى  مشيرا 
الذي تسّيره نصف  الطاقوي  االقتصاد 

مداخيل املصادر الطاقوية. 

سليمة سواكري: سأسعى ألكون عند 
حسن ظّن رئيس الجمهورية 

من  سواكري،  سليمة  وّجهت 
الفيسبوك  جهتها، عبر صفحتها على 
وزيرة  منصب  مهام  استالمها  بعد 
النخبة،  برياضة  مكلفة  منتدبة 
ثقته  إزاء  اجلمهورية  لرئيس  شكرها 
مهامها  تؤدي  أن  متمنية  بكفاءاتها 
بصفتها  مشوارها  وجه يف  أكمل  على 

وزيرة منتدبة.

هؤالء أعضاء حكومة جراد- 2
 )163( رقم  الرئاسي  املرسوم  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  وّقع 
اجلمهورية.  لرئاسة  بيان  أورده  حسبما  احلكومة،  يف  تعديال  املتضمن 

ومبقتضى هذا املرسوم، عنّي رئيس اجلمهورية الوزراء اآلتية أسماؤهم:

 عبد العزيز جراد: وزير أول  	
 صبري بوقدوم: وزير الشؤون الخارجية  	
 كمال بلجود : وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  	
 بلقاسم زغماتي: وزير العدل حافظ األختام  	
 أيمن بن عبد الرحمان : وزير المالية  	
 عبد المجيد عطار : وزير الطاقة  	
 شمس الدين شيتور: وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة  	
 الطيب زيتوني: وزير المجاهدين وذوي الحقوق.  	
 يوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية واألوقاف  	
 محمد أوجاوت: وزير التربية الوطنية  	
 عبد الباقي بن زيان : وزير التعليم العالي والبحث العلمي  	
 هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين  	
 مليكة بن دودة : وزيرة الثقافة والفنون 	
 سيد علي خالدي : وزير الشباب والرياضة  	
 منير خالد براح : وزير الرقمنة واإلحصائيات  	
 إبراهيم بومزار: وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 	
 كوثر كريكو: وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة 	
 فرحات آيت علي إبراهيم: وزير الصناعة 	
 محمد عرقاب : وزير المناجم  	
 عبد الحميد حمدان : وزير الفالحة والتنمية الريفية 	
 كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة 	
 كمال رزيق : وزير التجارة  	
 عمار بلحيمر: وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة  	
 فاروق شيعلي : وزير األشغال العمومية 	
 لزهر هاني : وزير النقل 	
 أرزقي براقي : وزير الموارد المائية 	
 محمد حميدو : وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي 	
 عبد الرحمان بن بوزيد: وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات  	
 أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف : وزير العمل والتشغيل والضمان  	

االجتماعي 
 بسمة أزوار : وزيرة العالقات مع البرلمان 	
 نصيرة بن حراث: وزيرة البيئة 	
 سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية 	
 عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزير الصناعة الصيدالنية 	
 محمد شريف بلميهوب : وزير منتدب لدى الوزير األول مكلف  	

باالستشراف 
 نسيم ضيافات: وزير منتدب لدى الوزير األول مكلف بالمؤسسات  	

المصغرة
 ياسين المهدي وليد: وزير منتدب لدى الوزير األول مكلف باقتصاد  	

المعرفة والمؤسسات الناشئة 
 سمير شعابنة : وزير منتدب لدى الوزير األول مكلف بالجالية  	

الوطنية بالخارج
 عيسى بكاي: وزير منتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة  	

الخارجية
 حمزة آل سيد الشيخ: وزير منتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة  	

الصحراوية.
 سليمة سواكري : كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة  	

برياضة النخبة.
 بشري يوسف سحايري: كاتب دولة لدى وزيرة الثقافة مكلف  	

بالصناعة السينماتوغرافية.

اهتزت والية تبسة، أول أمس، على 
وقع جرمية نكراء راح ضحيتها سيدة تبلغ 
يف درجة  وجدت  سنة،   47 العمر  من 
متقدمة من التعفن مغطاة بالكامل بطبقة 
من اجلبس على أرضية املنزل داخل غرفة 
بحي  بعمارة  األرضي  بالطابق  يف شقتها 
تبليغ  وبعد  الوالية،  بعاصمة  الكوبيماد 
كريهة  رائحة  انتشار  جراء  اجليران  من 
من شقة السيدة، تدخل عناصر الوحدة 

الرئيسة للحماية املدنية »الشهيد حشاني 
دوح« لتحطيم الطبقة اجلبسية واستخراج 

اجلثة.
الوحدة  تدخلت  أخرى،  جهة  ومن 
العمر  من  يبلغ  لتحويل جثة شاب  ذاتها 
ملقاة  هامدة  30 سنة وجد جثة  نحو ي 
قارة  بحي  العائلي  مبنزله  غرفة  داخل 
السلطان باجلرف، حيث مت حتويل اجلثتني 
إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى »عاليا 

صالح« بتبسة، بأمر من وكيل اجلمهورية 
والوقوف على األسباب  قصد تشريحها، 
احلقيقة لوفاة الشاب ومعرفة حيثيات وفاة 

السيدة.
اجلهات  باشرت  أخرى،  جهة  ومن 
يف  املعمق  التحقيق  بالوالية  األمنية 
القضيتني علما أن السيدة تقيم مبفردها يف 

شقتها مسرح اجلرمية.
فيروز رحال

أعلن، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تعديل حكومي جزئي، شهد مغادرة عدة وزراء من بينهم وزير الطاقة 
ووزير المالية، في أول تعديل يجريه، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

الوافدون الجدد يراهنون على تبني وجهة اقتصادية ُمغايرة 

الرئيس تبون يجري تعديال حكوميا جزئيا

كشف مدير الصحة والسكان لوالية 
مصاحله سجلت  أن  السعيد  بلعيد  تبسة 
العديد من اإلصابات بفيروس كورونا يف 
حيث  عمومية،  ومؤسسات  إدارات   7
إصابات  بها  سجل  مؤسسة  أول  كانت 
خالل  من  والسكان  الصحة  مديرية 
تفشي عدوى من احمليط العائلي ملوظف، 
مبعنى أن العدوى لم يكن مصدرها الطاقم 

الطبي. 
إدارته  أن  ذاته  املسؤول  وأضاف 
وجميع  للوالي  مراسلة  بتحرير  ستقوم 
اإلدارات من أجل منع االحتكاك املباشر 
املؤسسات،  مختلف  داخل  العمال  بني 

وتناول  بالتجمعات  تعلق منها  ما  خاصة 
الوجبات داخل املكتب الواحد. فحسب 
من  العديد  فإن  الوبائية،  التحقيقات 
املؤسسات  داخل  املسجلة  اإلصابات 
أولها كان يف مناسبة ثم انتقلت العدوى 
مدراء  على  وجب  كما  الزمالء،  بني 
املؤسسات فرض شروط الوقاية من انتشار 
أجل  من  تطبيقها  يف  والصرامة  الوباء 

تفادي غلق املؤسسة كليا.
مدير  مشاركة  خالل  هذا  جاء  وقد 
الصحة والسكان الدكتور فرحات سفيان 
يف حصة إذاعية عبر أمواج إذاعة تبسة، 
عن  والكشف  اجلائحة،  عن  للحديث 

الوالية  سكان  تذمر  بعد  الوضع  خطورة 
يبني  الذي  اليومي  البيان  غياب  بسبب 

عدد اإلصابات يف إقليم الوالية.
الدكتور  أضاف  أخرى،  جهة  من  و 
أن املصلحة املرجعية لألمراض املستجدة 
يوميا  تشهد  بولعراس  بوقرة  مبستشفى 
توافد العديد من احلاالت املؤكدة واملشتبه 
التي  العمرية  الفئات  ومن  إصابتها،  يف 
تتراوح بني 7 سنوات و93 سنة، بالرغم 
من تسجيل عدد جد معتبر من حاالت 

الشفاء بنحو 120 حالة.
فيروز رحال

تبسة
تسجيل إصابات بفيروس كورونا في 7 مؤسسات عمومية

الشريك األجنبي تخلى عن المعنيين 
 طرد 160 عامال بشركة »صومياص« يجرُّ 

وزير الصناعة للبرلمان
رفع النائب باملجلس الشعبي الوطني عن والية عنابة دايرة عبد الوهاب، أمس 
الصناعة  لوزير  )صومياص(  شركة  قبل  من  املطرودين  العمال  انشغال  األربعاء، 
فرحات أيت علي، بغرض إنصاف هؤالء العمال الذين ينحدرون من واليتى عنابة 
من  املئات  انشغال  إليكم  »أرفع  قائال:  الوزير  »دايرة«  النائب  وخاطب  ووهران.  
عمال مؤسسة )صومياص( بعنابة املالكة 55 باملائة من أسهم مجمع »وود غروب« 
ووهران،  عنابة  واليتى  من  عامال   160 توظف  كانت  التي  سابقا(،  )أسميدال 
واملهنية  االجتماعية  لوضعيتهم  سريع  حل  وإيجاد  بإنصافهم  يطالبونكم  والذين 
الكارثية، التي باتوا يتخبطون فيها منذ عدة أشهر بعد إعالمهم - دون سابق إنذار 
- بقرار تسريحهم وغلق املؤسسة املذكورة من قبل اإلدارة األجنبية املالكة«، موضحا 
أن العمال يؤكدون على أنهم التحقوا باملؤسسة منذ نحو 10 سنوات، حني كانت 
التي ستتخذها  القرارات املستعجلة  النائب عن  باملائة. كما تساءل   100 جزائرية 
الوزارة إلنصافهم، مطالبا بفتح حتقيق معمق يف أسباب طرد هؤالء العمال اجلزائريني 
من طرف الشريك األجنبي بدون وجه حق، بحسبه. وجتدر اإلشارة إلى أن العشرات 
من عمال شركة )صومياص( قد نظموا هذا األسبوع عدة وقفات احتجاجية من 
وإرجاعهم  إنصافهم  املعنية بغرض  للسلطات  انشغالهم  لرفع  أمام مقر والية عنابة 
إلى مناصب عملهم.                                                                ف. سليم

التحقيق في وفاة شاب وسيدة ُدفنت في شقتها 

نظم عمال شركة »بيات كاترينق« 
وقفة احتجاجية مبركز مقر الشركة يف 
املنتدبة  للوالية  التابع  بارودة  حاسي 
من  حرمانهم  بسبب  تيميمون، 
وجوان.  ماي  شهري  كاملة  أجورهم 
كبير  نقص  بحدوث  العمال  وتفاجأ 
اعتبروه  ما  وهو  الشهرية،  أجرتهم  يف 
بعرض  وضربا  حقهم  يف  إجحافا 
احلائط تعليمات احلكومة التي تنص 
يف   )11  90( العمل  قانون  حسب   -
اجلريدة  يف  الصادر   )90( رقم  املادة 
اإلجراءات  إطار  يف  وهذا  الرسمية، 

املتخذة يف مكافحة وباء كورونا. 
املؤسسة  مسؤولي  العمال  وراسل 
يف هذا الشأن، ولكن قوبلوا بالصمت 
ليردوا  أنفسهم،  يف  حز  ما  وهذا 
احتجاجية،  وقفة  عبر  بالتصعيد 
ومفتشية  املسؤولني  فيها  مطالبني 
يحدث  ما  ومراقبة  بالتدخل  العمل 
حتقيق  وفتح  الشركة  هذه  يف  للعمال 
بشكل  العمال  رواتب  انخفاض  يف 
فجائي، ووجهة هذه األموال التي هي 

من حقهم، بحسب تعبيرهم.
عبداهلل مجبري

بعد خفض رواتبهم دون سابق إنذار
عمال شركة »بايت« بحاسي بارودة 

بتيميمون يحتجون

رئيس الجمهورية يعزي 
عائلة المجاهد حسين 

سنوسي
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  بعث 
تبون، برقية تعزية إلى عائلة املجاهد العقيد 
املنية  وافته  الذي  املتقاعد حسني سنوسي، 
مع  طويل  صراع  بعد  الثالثاء  أمس  أول 
لرئاسة  بيان  أمس  أورده  ما  حسب  املرض، 
يف  اجلمهورية،  رئيس  أشاد  اجلمهورية.و 
ونضاله  املرحوم  ''بخصال  التعزية،  برقية 
وجل  عز  اهلل  سائال  التحريرية،  الثورة  إبان 
الواسعة  برحمته  الطاهرة  روحه  يتغمد  أن 

ويسكنه فسيح جنانه«.
مبقبرة  أمس  يوم  الثرى  املرحوم  وُورّي 

العالية، باجلزائر العاصمة.
وأج



ف سليم

الوقائية  االحترازية  اإلجراءات 
التي  كورونا  فيروس  وباء  ملجابهة 
مبنع  عنابة  والية  مصالح  أتخدتها 
لتفادي  بالشواطئ  والسباحة  التجوال 
تفشي كوفيد 19 يف التجمعات العامة 
كل هذه التدابير لم متنع مصالح بلدية 
ملوسم  التحضير  مواصلة  من  عنابة 
اإلصطياف املقبل الذي مت تأجيل جراء 
وتنظيف  حيث،  كورونا«  جائحة« 
تنظيف  عمر،  ريزي  شاطئ  رمال 
محيط شواطئ عني عشير وريزي عمر 

لتنظيف  أشغال  برمجة  إلى  باإلضافة 
أحياء قاسيووفاملسكورت. 

برميي  عنابة«  والية  والي  وكان 
أعلن مطلع شهر جوان  الدين«  جمال 
اجلاري عن منع السباحة واإلستجمام 
البلديات  جميع  عبر  الشواطئ  يف 
كافة  الوالي  وذكر  بالوالية.  الساحلية 
باتا  منعا  مينع  بأنه  والوافدين  املواطنني 
الوالية  بإقليم  الشواطئ  جميع  إرتياد 
ساري  يبقى  اإلجراء  هذا  بأن  وأكد 
الوضع  إستتاب  غاية  إلى  املفعول 
عن  الرسمي  واإلعالن  الصحي 
إفتتاح املوسم اإلصطياف لسنة2020 

بعنابة. من جهته مدير السياحة لوالية 
إقترابإفتتاح  عنابة وحول احلديث عن 
موسم االصطياف كان« مقداد ثابت« 
عن  األيام  هذه  احلديث  إن  أكد  قد 
االصطياف  موسم  افتتاح  إمكانية 
أن  وكشف  ألوانه.  سابق  حديث  هو 
إهتمام السلطات العمومية ينصب هذه 
العناية بتكثيف إجراءات  األيام حول 
التكفل مبحاربة جائحة كورونا. مشيرا 
قرارا  أصدر  قد  عنابة  والي  أن  إلى 
عبر  والتجوال  السباحة  مبنع  يقضي 

كافة الشواطئ.

احلضري  األمن  متكن عناصر 
عصابة  تفكيك  من  بفلفلة  اخلارجي 
أفراد مختصة   07 إجرامية تتكون من 

يف نهب وسرقة الرمال. »
الى  تعود  القضية  حيثيات 
الشرطة  فرقة  عليها  معلومات حتصلت 
اخلارجي  احلضري  لألمن  القضائية 
بفلفلة مفادها قيام أشخاص باستخراج 
بوزعرورة  مبنطقة  الرمال  وشحن 
قوات  تنقلت  عليه  وبناءا  فلفة  ببلدية 
املكان  عني  الى  الفور  على  الشرطة 
حالة  بتوقيف شخصان يف  قامت  أين 

بعملية  يقومان  كانا  واللذان  تلبس 
مجريات  الرمال.  واستخراج  احلفر 
التحقيق بالتنسيق الدائم مع محكمة 
االختصاص مكنت من حتديد وجهت 
الرمال املنهوبة والتي يتم بيعها مبنطقة 
شمل  كما  كرومة،  حمادي  اإليداع 
من  أشخاص  عدة  أيضا  التحقيق 
احلفر  آلة  على  املدنيي  املسؤول  بينهم 
اإليداع  مبنطقة  البناء  مواد  يف  وجتار 
حمادي كرومة، مع إرسال عينات من 
الرمال للمخبر اجلهوي للشرطة العلمية 
بقسنطينة من اجل مقارنتها مع عينات 

الرمل املنهوبة. 
بعد إمتام ملف اإلجراءات القانونية 
النيابة  أمام  فيهم  املشتبه  تقدمي  مت 
جماعة  »تكوين  قضية  عن  املختصة 
اجرامية منظمة للتحظير لنهب والسرقة 
مستخرجة   ) رمال   ( طبيعية  لثروات 
واستحضار  بالتعدد  عمومية  طرق  من 
اشغال  معدات   ( محرك  دات  مركبة 
عمومية » أين صدر يف حق 04 منهم 
مباشر  استدعاء  منهم   03 ايداع  امر 

حلضور جلسة احملاكمة.
جمال بوالديس

 جيجل 

تسمم 25 شخصا بالطاهير
إثر  للتسمم  الثالثة  مبنطقة  األعمار  مختلف  من  25شخص  تعرض 
تناولهم شواء وبيتزا بأحد احملالت.حيث مت نقلهم إلى مستشفى مجدوب 
سعيد بطاهير والذين مت اخضاعهم للمراقبة الطبية يف حني تتوقع املصالح 

الصحية ارتفاع عدد املصابني وفتح حتقيق يف القضية
سهام.ع

عمال الجزائرية للمياه ينظمون
 وقفة احتجاجية

قام عمال وموظفي شركة اجلزائرية للمياه وحدة جيجل بتنظيم وقفة 
اإلتفاقية  بتطبيق  مطالبني  الشركة  مكتب  امام  اليوم  صبيحة  احتجاجية 
املشروعة  حقوقهم  من  حرمتهم  التي  القوانني  يف  النظر  وإعادة  اجلماعية 
حسب تصريحهم. يحدث هذا بعد التهديد التي أطلقه عمال الشركة عبر 
مختلف وحداتها بالشروع يف اظراب عام ووطني يف حالة عدم االستجابة 

ملطالبهم يف أقرب اآلجال.
سهام.ع

»لَنُعد بحذر«.. حملة تحسيسية 
لمجابهة  كورونا

حتت  جيجل  والية  امن  باشرها  التى  التحسيسية  لنشاطاته  استمرارا 
شعار » لنعد بحذر » بعد صدور قرار رفع احلجر الصحي عن والية جيجل 
نظم امن الوالية حملة حتسيسية لفائدة املواطنني على مستوى الساحات 
العمومية احملادية لشاطئي كتامة وعوقة اين قام مجموعة من اطارات وأعوان 
من خلية االتصال والعالقات العامة االمن احلضري الثالث االمن احلضري 
اخلامس االمن العمومي بتوعية املواطنني بضرورة املواصلة واالستمرار فى 
القناع  بارتداء  يتعلق  فيما  خاصة  والوقائية  االحترازية  االجراءات  اتباع 
االجتماعي  التباعد  مسافة  احترام  واالحتكاك  التجمعات  تفادى  الواقي 
للقرارات  وفقا  ممنوعة  تبقى  التى  والسباحة  الشواطي  على  االرتياد  وعدم 
الفيروس  هذا  وعزل  كورونا  انتشار عدوى  من  للحد  وهذا  املفعول  السارية 
اخلطير، احلملة التى عرفت مشاركة مدير دار الشباب بوناب رشيد وفوج 
املشرق التابع جلمعية قدماء الكشافة االسالمية بجيجل، مت خاللها توزيع 
كمامات ومطويات ارشادية على املواطنني ومستخدمي الطريق بهدف رفع 
درجة الوعي لديهم مبخاطر التساهل والتخلي عن اإلجراءات الوقائية من 
من  اخلروج  إجراءات  اجناح  اجل  من  وحذر  بوعي  التعامل  وضرورة  جهة 

احلجر الصحي وجتاوز هذا الظرف االستثنائي الذي متر به بالدنا. 
سهام.ع

برج بوعريريج 

تراجع في عدد المتبرعين بالدم 
واألطباء  يستنجدون

بالدم  املتبرعني  عدد  يف  حادا  انخفاضا  بوعريريج  برج  والية  شهدت 
يف  واملتمثل  والوطن  بالعالم  حل  الذي  االستثنائي  الظرف  بسبب  وذلك 
جائحة فيروس كورونا املستجد الذي بات شبحا يالزم كل املواطنني، ما 
أجل  من  بالدم  التبرع  مراكز  نحو  التقدم  من  يتخّوف  منهم  العديد  جعل 
القيام بهذه العملية اإلنسانية البحتة نظرا للقيود املفروضة على التنقل ما 

جتعل املتبرعني احملتملني يلزمون البيوت. 
وشهدت بنوك الدم يف عدد من مراكز ومستشفيات والية برج بوعريريج 
تراجعا يف عدد املتبرعني ما دعا األطباء واملتطوعني يقومون بحث املواطنني 
على التبرع بالدم من خالل وسائل التواصل االجتماعي لتفادي العجز يف 

أحد أهم أسباب احلياة التي بإمكانها إنقاذ أرواح العشرات واملئات. 
بوعريريج  برج  بوالية  الدم  رئيس مصلحة مركز  بوباعية  الدكتور  وأكد 
ألخبار الوطن '' أن الدم مادة ال ميكن تصنيعها، والتبرع بالدم هو الوسيلة 
الوحيدة للحصول عليه، ال يجب جلائحة فيروس كورونا أن تعّطل مثل هذه 
أمس  يف  أننا  إذ  االستشفائية،  املراكز  كافة  حتتاجها  التي  الهامة  العملية 
احلاجة ملتبرعني من أجل سد النقص والعجز يف املؤسسات االستشفائية 
عبر ربوع الوالية، كما أن املركز اخلاص بنا بحاجة على األقل الى 20 و30 

كيس يف اليوم مبعدل أزيد من 5000 متبرع يف السنة''. 
صفاء كوثر بوعريسة
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فيما ُمِنع التجوال والسباحة خوفا من انتشار الجائحة 

ر لَموسِم واليُة عنابة ُتحضِّ
 االصطَياف 2020! 

سكيكدة 
 تفكيك عصابة نهب الرمال بفلفلة

يواصل القطاع الحضري الخامس التحضير للموسم الصيفي 2020، من خالل برمجة عدة أشغال على مستوى القطاع، تضمنت 
القضاء على النقاط السوداء، جمع ورفع أكوام النفايات، تنظيف الفضاء المخصص للعائالت بعين عشير،  تنظيف شاطئ ريزي 

عمرو تنظيف محيط شواطئ عين عشير وريزي عمر، باإلضافة إلى برمجة أشغال لتنظيف عدة أحياء.

اجلزائرية  أمس،  يوم  أطلقت، 
اكبر عملية لسد  للمياه يف سكيكدة 
الوالية  عاصمة  يف  السوداء  النقاط 
الكارثية  الصورة  بعد  وهدا  سكيكدة 
هواتف  كاميرات  فضحتها  التي 
على  الوحش  وادي  منطقة  مواطني 
بعدما  االجتماعي  التواصل  منصات 
بالكامل  احلي  للمياه  تسرب  اغرق 

وحوله إلى حوض كبير. 
ألزيد  ظلت  التي  الصورة  هده 
كبيرة  تسربات  عقب  اشهر  اربع  من 

اغرقت احلي وحولته إلى مسبح كبير 
احلي  إلى  لنزول  الوالية  بالوالي  دفع 
كل  محمال  خاصة  تقنية  فرقة  مبعية 
املسؤولية لشركة اجلزائرية للمياه التي 
الدولة يف  تقاعسها يرهق جهود  بات 
إلى  ويدفعهم  للمواطنني  املاء  توفير 
وبخ  حيث  الشارع  يف  االحتجاج 
الفور  عل  وأمرهم  املسؤولني  الوالي 
يف الشروع يف ترميم واصالح العطب 
يوم  يف  إصالحه  مت  الدي  الضخم 
إلعالن  املناسبة  كانت  كما  واحد 

شبكات  ترميم  عملية  انطالق  عن 
للمياه  اجلزائرية  ب  اخلاصة  التوزيع 
وهو  وبلديتها  الوالية  أنحاء  كامل  يف 
الري  مديرية  اخدته  الدي  البرنامج 
على عاتقها بعدما فضحت بركة واد 
الوحش ضعف مستوى مسؤولي املاء 
باتت  جبهاتها  كل  التي  الوالية  يف 
واصرار  سبق  ظل  يف  ساخن  صفيح 
حجرهم  فترة  متديد  على  املسؤولني 

وعجزهم. 
جمال بوالديس

حملة للقضاء على النقاط السوداء 
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ندرة المياه القطرة التي أفاضت الكأس

سكان »سوق الجمعة« يشمِّعون مقّر 
بلدية توجة ببجاية

بـــلقاسم.ج

التي  العديدة  االنشغاالت  بني  ومن 
انتهاء  القرى،مطلب  هذه  سكان  رفعها 
أبواب  على  ونحن  املاء،خاصة  ندرة  أزمة 
ندرة  من  يعانون  الصيف،حيث  فصل 
منطقة  أن  رغم  للشرب  الصاحلة  املياه 
ومنذ  تزخر  التي  املناطق  من  تعتبر  توجة 
من  مخزونة  كميات  على  بوفرتها  القدم 
غياب  ذلك  إلى  ضف  الطبيعية،  املياه 
اإلنارة العمومية، إضافة إلى تعبيد الطرق 
حسب  أجنزت-  والتي  قراهم  إلى  املؤدي 
احملتجني بإمكانياتهم اخلاصة،ليبقى اليوم 
ما يصعب من  واحلفر  االهتراء  يعاني من 
استعماله،وهو املطلب الذي أثار استغراب 
الطريق  أن  أكد  البلدية،الذي  هذه  رئيس 
من  السابقة  السنوات  يف  استفاد  قد  ذاته 
وضعية  يف  اليوم  تهيئة،ويتواجد  عملية 
جيدة مقارنة بطرقات أخرى على مستوى 
القرى  سكان  أيضا  البلدية،وطالب 
املذكورة سالفا بتوفير املياه الصاحلة للشرب 
منذ  فيها  يتخبطون  التي  األزمة  وإنهاء 
سنوات طويلة بسبب نقص تزويدهم باملياه 
مطالب  إلى  للشرب،باإلضافة  الصاحلة 
الصرف  قنوات  مشكل  غرار  على  أخرى 

الصحية  اخلدمات  نقص  وكذا  الصحي 
الفالحية  واملسالك  العمومية  واإلنارة 
لم  الوضع  هذا  املطالب.وأمام  من  وغيرها 
أمور  من  القرية.وغيرها  هذه  سكان  يجد 
لها صلة مباشرة بالظروف املعيشية، وهذه 
منطقة  مبواطني  دفعت  املسجلة  النقائص 
سوق اجلمعة حلصرها وتقدميها للمسؤولني 
أذان صاغية وتترجم  بغية أن جتد  احملليني 
يف  الشروع  خالل  من  الواقع  أرض  على 
تنفيذها على أرض امليدان وبصورة ملموسة 

وهو  املعيشي،  اطارهم  الى حتسني  الرامية 
لدفع  منهم  سعيا  مدة  منذ  يراودهم  أمل 
عجلة التنمية احمللية وإخراج منطقتهم من 

التهميش والعزلة.ولم يجد السكان
إال  غضبهم  عن  للتعبير  وسيلة  من 
مقر  وغلق  االحتجاجات  طريق  بسلك 
وعلى  الوالئية  السلطات  ملطالبة  البلدية 
أجل  من  التدخل  بضرورة  الوالي،  رأسها 
إيجاد احللول املناسبة للمطالب املرفوعة يف 

أقرب اآلجال.

أقدم سكان قرية«سوق الجمعة« على غلق مقر بلدية توجة غربي بجاية، وشلوا بذلك كافة نشاطاتها ومصالحها. وقد 
أصر المحتجون على التحاور مع الوالي دون غيره، وأغلقوا - في هذا السياق - قنوات الحوار التي فتحها لهم رئيسا البلدية 

والدائرة منذ البداية.

بجاية
مصرع عامل إثر سقوطه من على بناية 
لقي عامل بورشة القطب احلضري »املدينة اجلديدة«إغزرأوزاريف ببلدية 
واد غير يف والية بجاية،وينحدر الضحية الذي يبلغ من العمر 33 سنة، من 
مقاوالت  بإحدى  الراحل،  سطيف،ويشتغل  والية  يف  ورثيالن  بني  بلدية 
البناء املكلفة بإجناز شطر من األعمال، بالقطب احلضري اجلديدة الني اجنزت 
فيها سكنات عدل1و2،فيما مت نقل جثن الضحية الى مصلحة حفظ اجلثث 
يف  حتقيقا  الدرك  مصالح  فتحت  اجلامعي«خليلعمران«،يف حني  باملستشفى 

احلادث املأسوي.
بـــلقاسم.ج

غليزان
موظف بالبنك يشارك في سرقة 400 

مليون 
متكنت عناصر الشرطة القضائية باألمن احلضري التاسع يف مدينة غليزان 
 4 فيها  تورط  داخل سيارة  مليون سنتيم من   400 فك خيوط جرمية سرقة 

أشخاص بينهم موظف بالبنك. 
اثر بالغ مفاده تعرض أحد األشخاص الى سرقة  القضية جاءت على 
كانت  التي  مركبته  داخل  مليون سنتيم من   400 بـ  قدر  معتبر  مالي  مبلغ 
البنوك  أحد  من  بسحبه  قام  أن  بعد  اإلدارات  احدى  من  بالقرب  مركونة 

املتواجد بوسط املدينة. 
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة الى عني املكان ومت فتح حتقيق يف القضية 
وبعد تكثيف األبحاث والتحريات توصلت عناصر الشرطة الى مقتريف فعل 
البنك، حيث قاموا بتتبع  بالتواطئ مع أحد موظفي  الذين قاموا به  السرقة 
مسار الضحية على منت مركب الى غاية توقفه عند احدى االدارات أين قاموا 

بكسر الزجاج اخللفي للسيارة وسرقة املبلغ املالي. 
ب.أمني

سيدي بلعباس
تفكيك عصابة حاولت السطو على منزل 

مغترب
بلعباس  سيدي  بوالية  املنصرم  األسبوع  نهاية  اجلنح  نطقت محكمة 
والية  نحو  العاصمة  من  توجهوا  سارقني  ملجموعة  نافذا  شهرا   18 باحلكم 
بلعباس عن تهمة محاولة سرقة منزل ببلدية سيدي إبراهيم، ويتعلق األمر 
باملدعو« ه.م« البالغ 20 سنة و« ب.ك« 25 سنة و« ب.م«البالغ 41 سنة و« 

و.أ«والقاصر املدعو »ف.أ« البالغ 17 سنة.
قاصر  بينهم  اللصوص  من  مجموعة  إقدام  تعود إلى  الواقعة  حيثيات 
توجهوا من اجلزائر العاصمة لوالية سيدي بلعباس من أجل سرقة منزل عجوز 
بعد ترقبه ملدة ثالثة أشهر من قبل أحد املتورطني الذي يقطن ببلدية سيدي 

إبراهيم، أين أقر أمام هيئة احملكمة باجلرائم املنسوبة اليه.
.رفيق.ق

سيدي بلعباس
 استرجاع 70 هكتارا من العقار 

الصناعي 
سمحت عملية تطهير العقار الصناعي التي تشرف عليها اللجنة املشتركة 
استرجاع  الفارطة من  األشهر  الدولة خالل.  وأمالك  الصناعة  قطاعي  بينذ 
أكثر من 73 ألف متر مربع كانت موزعة على 42 قطعة يف مختلق املناطق 
ل16مستثمر  اعذارات  توجيه  مع  الوالئي.  التراب  عبر  املتواجدة  الصناعية 

بسحب األراضي التي استفادوا منها لعدم إطالق مشاريعهم املسجلة
التنموية  املشاريع  واجناز  املكلفة مبدى سير  املشتركة  اللجنة  تقرير  كشف 
أمام منتخبي  السنوي  امليداني  إطار االمتياز عن حصيلة عملها  املسجلة يف 
رفقة  املاضي  األسبوع  نهاية  املنعقدة  دورته  الوالئي خالل  الشعبي  املجلس 
بتجسيد  االلتزام  يف  املستثمرين  تهاون  مدى  بني  حيث  التنفيذي  اجلهاز 
مشاريعهم على ارض الواقع رغم توفير لهم جميع الشروط الضرورية ومنحهم 
امتيازات ال تعد وال حتصى يف سبيل حتسني املناخ االقتصادي إال أن استهتار 
دفع  القطاع  بالطفيليات على هذا  اللجنة  الذين وصفتهم  املستثمرين  بعض 
يلتزم  لم  مستثمر  كل  حق  يف  صارمة  إجراءات  اتخاذ  إلى  األخيرة  بهذه 
املمنوحة  األراضي  سحب  إلى  اللجنة  جلأت  حيث  الشروط.  دفتر.  ببنود 
من  أكثر  استرجعت  إذ  امللتزمني،  غير  املستثمرين  لبعض  االمتياز  إطار  يف 
70الف هكتار من املساحات املمنوحة كانت موزعة عبر 42 قطعة، يف الوقت 
الذي قامت فيه جلنة متابعة املشاريع بسحب االمتياز ل24 مستثمر وتوجيه 

ألمن  القضائية  الشرطة  متكنت 
نوعية من  والية مستغامن ويف عمليات 
إجرامية  شبكات  بثالث  اإلطاحة 
واملؤثرات  املخدرات  ترويج  يف  مختصة 
العقلية مبناطق مختلفة. حيث مت ححز 

3757 قرص مهلوس.
ذات  أن  البيان،  يف  جاء  وحسبما 
عملياتية  ملعلومات  وبناء  املصالح 
الشبكة  عناصر  توقيف  استطاعت 
االولى مكونة من 04 اشخاص تتراوح 
حيث  سنة،   40 و   32 بني  أعمارهم 
واليات  إحدى  من  ينحدر  رئيسها 
أفرادها  باقي  فيما  اجلزائري  اجلنوب 
متكنت  حيث  مستغامن.  مدينة  من 
التوصل  من  املخدرات  مكافحة  فرقة 
بنقل  يقوم  العصابة  رئيس  ان  الى 
املهلوسة  األقراص  من  معتبرة  كميات 
من اجلنوب اجلزائري على منت مركبة 

على  بتخزينها  ليقوم  الدفع  رباعية 
يقوم  ومنه  مبستغامن  مسكنه  مستوى 
شركائه.  مبساعدة  وترويجها  بتوزيعها 
رفقة  الرئيسي  فيه  املشتبه  توقيف  ليتم 
احد شركائه يف حالة تلبس وهو بصدد 
الحد  العقلية  املؤثرات  من  كمية  بيع 
زبائنه واملقدرة بــ 645 قرص مهلوس، 
كما مت حجز مركبتني سياحيتني ومبلغ 
 03 بــ  يقدر  الوطنية  العملة  من  مالي 
عائدات  من  يعتبر  سنتيم  ماليني 

الترويج وهواتف نقالة. 
الوحدات  ذات  أطاحت  كما 
شخصني  من  مكونة  الثانية  بالشبكة 
منهما  كل  يبلغ  مستغامن  من  ينحدران 
يقومان  حيث  سنة.   37 العمر  من 
بترويج االقراص املهلوسة على مستوى 
االحياء السكنية اآلهلة بالسكان على 
اإليقاع  مت  مستغامن،  مدينة  مستوى 

باملشتبه به بعد ضبط بحوزته مبوضعني 
قرص   3108 مجموعه  ما  مختلفني 
مهلوس ومركبة سياحية وهاتف نقال.

الشبكة  عناصر  توقيف  مت  كما 
الثالثةمن طرف ذات الفرقة مكونة من 
03أشخاص تتراوح أعمارهم بني 20 و 
37 سنة من والية مستغامن، 02 منهم 
العملية  لتوقيفهم،  األبحاث  جاري 
الكيف  من  غ   800 بحجز  ككلت 
باإلضافة  صفائح،  يف  مشكلة  املعالج 
إلى مبلغ مالي من عائدات ذلك العمل 
و  سنتيم  مليون   58 بــ  قدر  االجرامي 
الى  باإلضافة  مهلوسة  أقراص   04
أسلحة بيضاء. املوقوفني مت اجناز ملفات 
امام  مبوجبها  ليحالوا  ضدهم  قضائية 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة مستغامن
بن سعدية. ن

مستغانم
 توقيف 3 شبكات إجرامية ترّوج الُمهلوسات

بلديات   4 مستوى  على  سجلت 
داي  حلسني  اإلدارية  املقاطعة  من 
يتعلق  مشروعا   19 العاصمة  باجلزائر 
طريق  عن  املتنقلة  األمراض  مبحاربة 
املياه، منها 10 مشاريع منجزة، واثنان 
يف طور االجناز ونسبة تقدم اإلشغال بها 
طور  يف  مشاريع  و7  باملائة،   30 بلغت 

اإلجراءات اإلدارية. 
املنتدب  الوالي  عليه  أكد  ما  هذا 
داي،  حلسني  اإلدارية  للمقاطعة 

املشاريع  ملعاينة  األخيرة  الزيارة  يف 
املواطنني  النشغاالت  واالستماع 
و  داي،  حسني  و  املقرية،  ببلديات 
محمد بلوزداد، و تتعلق أساسا بالشؤون 

االجتماعية واملشاريع التنموية،
السيد  أشرف  السياق  ذات  ويف 
اإلدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوالي 
املشاريع  معاينة  على  داي  حلسني 
مباشرة  عالقة  لها  التي  التنموية 
املتنقلة  األمراض  محاربة  و  بالتطهير 

أشغال  غرار  على  املياه،  طريق  عن 
بحي  الصحي  الصرف  قنوات  جتديد 

لعقيبة ببلدية محمد بلوزداد،. 
الصرف  شبكة  اجناز  أشغال  و 
حسني  ببلدية  كالدة  بشارع  الصحي 
الصرف  شبكة  جتديد  وأشغال  داي، 
املياه  شبكة  جتديد  وأشغال  الصحي، 
فالح  ساعد  بشارع  للشرب  الصاحلة 

ببلدية املقرية.
ايوب بن تامون 

العاصمة
تسجيل 19 مشروعا للحد من األمراض المتنقلة عبر المياه
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أخبار السر ايا

أعلنت 3 شركات اتصاالت في كوريا الجنوبية استحداث 
رخصة سياقة رقمية إلى تطبيق هو محّل مصادقة. 
 LGو KT(و )SK Telecom( وتعاون كل من

Uplus( مع شركة )ATON( لدمج رخصة القيادة 
الرقمية في تطبيق )PASS(، الذي يتم استخدامه بالفعل 

للتحقق من مدفوعات الهاتف المحمول.
واعتباراً من شهر جويلية المقبل، سيتم استخدام رخصة 

القيادة الرقمية إلعادة إصدار وتجديد التراخيص، 
بحيث تصبح مع الوقت معيارا ، فيمكن 

للمستخدمين االشتراك من خالل تسجيل تفاصيلهم في 
التطبيق، بحيث ستشكل ترخيصاً رقمياً يعرض صورة 
المستخدم ورمز االستجابة السريعة والرمز الشريطي.

أكد متتبعو الشأن االجتماعي بدائرة حمام الضلعة، التي تحصي 4 بلديات 
على ترابها ، أن مسؤول الدائرة لم يكلف نفسه عناء الخروج من مكتبه 
خاصة وأن بلديات الدائرة تشهد عدة احتجاجات على غرار بلدية ونوغة 
التي تعيش أزمة ماء حادة ، ناهيك عن تحرك فعاليات المجتمع المدني 

بحمام الضلعة من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشروع مستشفى 60 
سريرا ، باإلضافة إلى معاناة قرى بير ماضي والدريعات والبويرة بحمام 

الضلعة، فضال عما تكابده أم الشواشي ببلدية تارمونت. هذا، وعلق 
المتابعون بالقول :«صح النوم يا شاف الدائرة. » 

عقيم صاحب سيارة أجرة سيارَته بماء جافيل 
متسببا – بهذا - في إفساد مالبس إحدى 

الزبونات. تناقل رواد مواقع التواصل االجتماعي 
على نطاق واسع صورة نشرتها المتضررة التي 
عرضت مالبسها المتأثرة بماء الجافيل الذي عقم 
به سائق سيارة األجرة سيارته، تطبيقا للتعليمة 
القاضية بإلزامية تعقيم سيارات األجرة، إال أن 
طبيعة المادة المعمقة أنهت صالحية مالبس 

المعنية.

رخصُة قيادٍة َرقمّيٍة في ُكوريا

»َعاشور العاِشر« الَثالُث قريًبا

لعة« في ُسبات!َطاكِسي ُمعّقم  »ْحّمام الضَّ

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالمسلسل الرمضاني المشهور 
»عاشور العاشر« عن موعد الشروع في »الكاستينغ« تحضيرا 
للموسم الثالث من المسلسل الذي أخرجه جعفر قاسم. يذكر أن 

المسلسل المذكور أعاله شهد نجاحا ونال إعجاب المشاهد الجزائري، 
نظير ما قدمه من حلقات قاربت واقع الجزائريين بشكل كوميدي ساخر، 
فعلى عشاق التمثيل التحضير لـ »الكاستينغ« الذي سيشرع فيه شهر 

سبتمبر المقبل.

في خطوة جديدة خطاها الممثل الكوميدي محمد 
خساني بعد التمثيل واإلنتاج، فتح الممثل بوهران 
مقهى خاص بالفنانين تحت اسم »مقهى النجوم«. 
وسيكون المحل ملتقى للفنانين والشباب الموهوب، 

بحسبخساني. وهي خطوة تأتي كبداية للم شمل 
الفنانين في سبيل مناقشة واقعهم، لالتجاه نحو 

تصحيحه.

»النُّجوم« ُملَتقى 
الفّناِنين بالَباِهّية 

الـ الـ OMSOMS تدُعو العالَم لالحِتَفال تدُعو العالَم لالحِتَفال
خاطب رئيس منظمة الصحة العالمية »تيدروس غيبرييسوس« العالم، عبر بث مباشر نشرته قنوات عالمية عّدة 

، يبشرهم بأن عقار »ديكساميثازون« )Dexamethasone( أثبت فعاليته في عالج الحاالت الحرجة من 
المرضى المصابين بـ “كوفيد19″-. 

 )Corticosteroid( »عبارٌة عن »كورتيكوستيروئيد )Dexamethasone( ُيعلَُم أن عقار ديكساميثازون 
فّعال يستخدم لعالج العديد من أمراض الجلد واألنسجة الرخوة النابعة من الحساسية أو االلتهاب. وفي حديثه 

إلى الناس، أوضح »تيدروس غيبرييسوس« يقول: »مع أن البيانات ما تزال أولية، إال أن نتائج الدراسات 
األخيرة أظهرت أن العقار الستيرويدي »ديكساميثازون« يمكنه إنقاذ حياة المرضى المصابين بـ “كوفيد19″- 

من ذوي الحاالت الحرجة، ما يعطينا سببا لالحتفال.
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عبداهلل مجبري

تعاني  التي  املناطق  بني  ومن 
وهو  عمامير.  حي  األزمة  هذه  من 
برينكان  قصر  يف  األحياء  أكبر  من 
الذي  أدرار  شمال  تسابيت  ببلدية 
اجلزائر  يف  حق  ألبسط  يفتقد  مازال 
اجلديدة وهو تشغيل مبرد للوقاية من 
التيار  ضعف  بسبب  القيلولة،  حّر 
تبعات  من  عنه  وماينجر  الكهربائي 
الكهرومنزلية  األجهزة  يف  وخسائر 
من  احلي  هذه  سكان  يناشد  لذا 
أدرار  والية  عن  األول  املسؤول 
يتمكنون  حتى  وإنصافهم  التدخل 
من إيجاد أي وسيلة يقامون به هذاو 
سكان  يعيشها  األجواء  نفس  احلر. 
بالوالية  تينركوك  دائرة  قصوروأحياء 

ضعف  جتدد  من  تيميمون  املنتدبة 
درجة  ارتفاع  جراء  الكهربائي  التيار 
الطاقة  على  الطلب  وتزايد  احلرارة 
يوميات  على  سلبا  اثر  ما  الكهربائية 
استفادة  من  بالرغم  وهذا  املواطنني 

قدور  وقصر  تينركوك  ببلديتيها  املنطقة 
وأخرى  إجنازها  مت  مشاريع  عدة  من 
يصر  لذا  مجهولة.  ألسباب  متعثرة 
ساكنة املنطقة على البحث عن بدائل 
ملواجهة ضعف وانقطاع الكهرباء. هذا 
وقد كشفت مصادر محلية أن مصالح 

وتشغيل  تثبيت  يف  ستشرع  سونلغاز 
مثبت الكهرباء مبحطة الضغط املتوسط 
مبدخل قصر بن زيتة وهو ما من شأنه 
الذين  املواطنني  معاناة  من  التخفيف 
حدا  تضع  فعالة  مبشاريع  يطالبون 

ملعاناتهم بشكل نهائي.

ورقلة
عمال الجزائرية للمياه يواصلون 

احتجاجهم
مقر  االحتجاجية أمام  وقفاتهم  بورقلة  للمياه  اجلزائرية  عمال  يواصل 
الوحدة لليوم الثالث على التوالي رافعني شعارات تطالب بالتطبيق الفوري 
لالتفاق اجلماعي 01| 2020 والذي ينص على الزيادة يف األجر القاعدي 
للعامل وكذا صب األثر الرجعي من الفاحت جانفي من السنة اجلارية، غير أن 
املديرية العامة لم تطبق التعليمة املذكورة ولم تستجب إلى مطالب القاعدة 
عمال  ادخل  وما  األمرين،  عمالها  يعاني  التي  املؤسسة  لذات  العمالية 
كبيرة  دوامة  يف  الوطني  وكذا  بورقلة  احمللي  املستوى  على  للمياه  اجلزائرية 
خوفا من عدم تطبيقها، وعليه حسب املنسق الوالئي لنقابة ذات املؤسسة 
بورقلة سيبقى االحتجاج متواصل يوميا إلى غاية االستجابة إلى مطلبهم 

املشروع حسبهم. 
يوسف بن حيزية

تمنراست
 محاصيل الحبوب تحقق أرقاما قياسية 

بعين صالح

احلصاد  حملة  انطالق  منذ  صالح  عني  اإلدارية  املقاطعة  سجلت 
الفالحة  قبل مصالح  أرقاما وصفت من  احملصول  استقبال  وبداية  والدرس 
خاصة  والتقديرات  التوقعات  كل  بحسبهم  متجاوزين  باملنطقة بالهامة 
الزوى  فقارة  بلدية  من  االنطالقة  كانت  الصلب. حيث  القمح  منتوج  يف 
 120 مساحة  على  اخلواص  ألحد  تابعة  فالحية  مستثمرة  مستوى  على 
بالرش احملوري والذي أكد جناعته يف سقي هذه  هكتاروالتي كانت تسقى 
املساحات الكبرى ومت أيضا تسخير كل االمكانيات املادية لنجاح العملية 

حيث مت توفير اكثر من خمس اآلالت حصاد،نظرا للمنتوج الكبير احملقق
قد  املوسم  هذا  منتوج  فان  صالح  بعني  الفالحية  املصالح   وبحسب 
حقق التوقعات بالنظر الى توفر املياه وخصوبة االراضي الفالحية واملتابعة 
التقنية من طرف املرشدين الفالحني فالرقم املسجل إلى حّد اليوم قد بلغ 
50 و60 قنطار يف الهكتار الواحد من مادة القمح الصلب.  وبغية تسويق 
اتفاق ما بني الفالحني وتعاونية احلبوب بوالية  ابرام  الوفير مت  املنتوج  هذا 
أدارار على شراء احملصول، يف خطة الهدف منها مساعدة الفالح على بيعه 
منتوجه وبأسعار مقبولة وازالة كل العراقيل التي تقف عائق من الرفع من 
املساحات املزروعة باملقاطعة، حيث وفر الديوان عددا من شاحنات لنقل 
القمح الى الى املخازن بوالية ادرار. وأضافت ذات املصالح أن العملية ال 
تزال مستمرة وستبرمج عملية ثانية للحصاد ملادة الشعير على مستوى بلدية 
كامل  ويوجه  احملوري،  الرش  حتت  هكتار   100 مساحة  على  صالح  عني 
االنتاج خصيصا للبيع للمربني على مستوى فرع ديوان احلبوب بعني صالح، 

والذي مت افتتاحه مع بداية السنة احلالية
احمد كرزيكة

األغواط
 الوكالة الوطنية للسدود تتكفل بتهيئة 

سد »الجوفي« 
من املقرر ان يتم تسليم السد اجلويف ببلدية تاجموت إلى الوكالة الوطنية 
للسدود من أجل إعادة تهيئتهو تسييره مبا يتماشى مع احتياجات املنطقة 
ذات اخلصوصية الفالحية. وبلغت نسبة األشغال يف هذه املنشأة املائية أزيد 
من 98 %, يف حني مت اقتناء ما نسبته 97 % من املعدات والتجهيزات 
اخلاصة بالسد. وسيسمح سد سكالفة بتموين خمس )5( بلديات باملياه 

الصاحلة للشرب )وادي مزي وتاجموت وعني ماضي واخلن واألغواط(.
فيما سيتم استالم سبعة )7( خزانات مائية بسعة 500 متر مكعب 

لكل واحد منها والتي تتواجد عبر مختلف بلد يات الوالية. 
ق.م

الجلفة 
إيفاد لجنة للتكفل بمشاكل التزّود بالماء الشروب

املقبل  سيتم يف غضون األسبوع 
بهدف  اجللفة  والية  إلى  جلنة  إيفاد 
على  التسيير  مشاكل  يف  التدقيق 
للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  مستوى 
حسب  املائية   املوارد  مديرية  وكذا 
ما كشف عنه يوم الثالثاء وزير املوارد 

املائية  أرزقي براقي.
وأوضح الوزير على هامش زيارته 

للوالية بأن اللجنة التي سيتم إيفادها 
»تتشكل من مدير مركزي وممثل عن 
مديرية املوارد البشرية بالوزارة وممثلني 
للمياه   للجزائرية  العامة  املديرية  عن 
الوالية  والي  إشراف  حتت  وتعمل 
للحلول  للوصول  إقتراحات  وتقدم 

وضمان تدخل بطريقة نهائية«.
بأن  أكد  قد  أرزقي  السيد  وكان 

مجال  يف  احلاصل  الكبير  »العجز 
مرده  اجللفة   بوالية  الشروب  املاء 
إلى مشاكل يف التسيير احمللي وليس 
املكلفني  االشخاص  ويف  املركزي« 
بالتسيير  مبرزا أن »مؤسسات القطاع 
والقدرات  اإلمكانات  على  تتوفر 

وكل اخلبرات«.

غالف  املائية  املوارد  وزارة  رصد 
حلل  دينار  مليون   450 بقيمة  مالي 
الصحي  الصرف  مصبات  مشاكل 
للتطهير  رئيسية  قناة  وإجناز  العشوائية 

بــ »واد مالح« بعاصمة الوالية. 
على  وقف  قد  القكاع  وزير  وكان 
وضعية التدفق العشوائي احلاصل ملياه 
الذي  بــ«واد مالح«  الصحي  الصرف 
لهذا  تأسف  إذ  اجللفة    مدينة  يشق 
قال    كما  بتاتا«  املقبول  »غير  الوضع 

من  املدينة  مواطني  معاناة  الى  مشيرا 
إنبعاث الروائح الكريهة.

قطاعه  مسؤولي  على  الوزير  وألح 
يف  اإلسراع  ضرورة  على  بالوالية 
واقتراح  باملشروع  اخلاصة  اإلجراءات 
للديوان  النوعية  أشغاله  بعض  إسنادا 
متنح  أخرى  وأشغال  للتطهير  الوطني 
مثل  بعث  احمللية يف  املقاوالت  ملرافقة 

هذه املشاريع وحتريك ديناميكيتها.
واد   « مشروع  أشغال  وستتضمن 

صرح  ملا  وفقا  يندرج   الذي   « مالح 
به الوزير »يف إطار احلفاظ على الصحة 
للصرف  رئيسية  قناة  إنشاء  العمومية  
بإجتاه  النهائي  مجراها  يوصل  الصحي 
يف  املستعملة    املياه  تصفية  محطة 
أخرى  أشغال  تخصص  الذي  الوقت 
العشوائية  املصبات  على  للقضاء 

املترامية هنا وهناك.
ق.م

 رصد 450 مليون لمعالجة مصبات الصرف الصحي

أدرار
تمويل أزيد من 900 3 مؤسسة مصغرة 

مت متويل ما ال يقل عن 3.919 مشروعا استثماريا يف مختلف األنشطة بوالية أدرار خالل العقدين األخيرين يف إطار 
جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 

وساهمت املشاريع املمولة يف استحداث 10.424 منصب شغل  حيث ساهم توسيع قائمة األنشطة املمولة بواليات 
الفرع  أوضح مدير  مثلما  إطار هذا اجلهاز    املستحدثة يف  املصغرة  املؤسسات  رفع عدد  املاضية يف  السنة  اجلنوب خالل 

الوالئي.
وعملت الوكالة على تسخير كفاءاتها البشرية لتسريع وتيرة دراسة ومعاجلة امللفات بالتنسيق مع القطاعات الشريكة 
املشكلة للجنة احمللية لدراسة ومتويل املشاريع إلى جانب مرافقة الشباب يف اإلستفادة من محالت ملزاولة نشاطهم  كما 

شرح السيد بوسعيد إسماعيل. 
وعلى الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا  إال أن الوكالة حرصت على اإلستمرار يف التواصل عن بعد مع 
الشباب حاملي املشاريع وتزويدهم مبختلف مستجدات برامج الدعم واملرافقة على غرار تلك اللقاءات التي خصصت لشرح 

برنامج »ريستارت« للمرافقة.

ما إن يحل فصل الصيف تتجدد أزمة الطاقة الكهربائية في والية أدرار، وخصوصا في المناطق النائية والريفية، التي يعاني 
سكانها الويالت في وقت يشهد فيه ارتفاع درجة الحرارة ذروته. 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

ُسكان مناطق الّظل بأدرار يعيشون في الظالم
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بـــلقاسم.ج

فرقة »أيتفلكاي«ببلدية  سكان  استهجن 
جتاهل  بجاية،  والية  شرقي  »تاسكريوت« 
السلطات احمللية والبلدية املتناوبة على املجالس 
منها  الوالئية  وكذا  الشعب  مصالح  خلدمة 
لرسائلهم وشكاويهم التي دامت لسنني ولم جتد 
املستوى  الغنب عنهم وحتسني  لرفع  أذانا صاغية 
ظل  يف  فيه،  يتخبطون  الذي  املزري  املعيشي 
األمر  الكرمية،  احلياة  ضروريات  أبسط  نقص 
بالكثير منهم  الذي نغص عليهم حياتهم ودفع 
أخرى  أماكن  البحث عن  رحلة  التوجه يف  إلى 
بالقرى املجاورة، سعيا منهم للظفر بحياة أفضل 
تاركني أراضيهم وقريتهم التي تعد منطقة فالحية 
بامتياز حسب ما أكده سكانها. ويف رحلة قادتنا 
إلى القرية النائية هذه كشف سكانها عن واقع 
التنمية الغائبة واألوضاع املعيشية الصعبة التي 
يتخبطون فيها، والتي يطبعها النقص واحلرمان، 
القرية ألبسط متطلبات احلياة األساسية  تفتقد 
الصرف  وقنوات  الشروب  املاء  غرار  على 
اإلنارة  يف  املسجل  النقص  وكذا  الصحي، 
تعرفه  الذي  االعتراء  إلى  باإلضافة  العمومية 
بعض  حرمان  وكذا  للقرية،  الداخلية  الطرق 
العائالت من شبكة الكهرباء، ناهيك عن غياب 
املرافق الرياضية والشبانية التي يرى فيها شباب 
بالضروريات  مقارنة  املستحيل  باملطلب  القرية 
املنعدمة، كما أبدى سكان »أيتفلكاي«تخوفهم 
صحتهم  تهدد  بيئية  كارثة  حلول  من  الشديد 
األمراض  انتشار  خالل  من  أطفالهم،  وصحة 
واألوبئة يف محيطهم البيئي جراء انعدام قنوات 
الذي  السكاني  التزايد  مقابل  الصحي  الصرف 
يف  القرية  أغرق  الذي  الشيء  املنطقة،  تشهده 
ونقائص  الكريهة  والروائح  والقمامة  النفايات 
ميلك  ملن  باملستحيلة  احلياة  باجلملة جعلت من 
القدرة على تغيير املكان غادر، فماذا عن من ال 
يستطيع وال بديل له عن حياة البؤساء هذه وما 

يزال يتحمل املشقة إلى إشعار الحق.

كارثة بيئية وإيكولوجية
مشكلة  من  أبرز سكان »أيتفلكاي«تخوفهم 
نقل  لم  إن  األول  املشكل  عن  أهمية  تقل  ال 
أهم، وهو غياب ربط منازل »أيتفلكاي«بقنوات 
القرية  جعل  الذي  األمر  الصحي،  الصرف 
مصبا للنفايات، وجعلها على فوهة بركان يهدد 
بحلول كارثة بيئية جراء االنتشار الواسع للقمامة 
واألوساخ، وكذا الروائح الكريهة املنبعثة من هنا 
وهناك، كما ساهم الوضع بشكل كبير يف انتشار 
واحليوانات  الضالة  والكالب  الضارة  احلشرات 
يف  األساسي  العامل  تعد  التي  املفترسة، 
السكان  أكد  حيث  واألوبئة،  األمراض  نقل 
يزالون  وال   2020 يف  أنهم  حديثهم  يف 
ملنازلهم  احملاذية  التقليدية  احلفر  على  يعتمدون 
املنزلية  فضالتهم  من  التخلص  بغية  وقريتهم 
والبيولوجية، حيث يقومون بحفر خنادق عميقة 
التخلص  أجل  من  بقنوات  وتوصيلها  وتغطيتها 

الصحي من الفضالت التي تبقى خطرا محدقا 
استيائهم  عن  عبروا  الذين  هدمي  أوالد  بسكان 
الكبير من هذا الوضع، الذي يرون فيه احلڤرة 
مصالح  على  القائمني  قبل  من  والتهميش 
مياه  أن  السياق،  ذات  يف  مؤكدين  الشعب، 
اآلبار الصاحلة للشرب التي يشربون منها تأثرت 
طالب  حيث  ملوثة،  وأصبحت  املشكل  بهذا 
تسجيل  بضرورة  البلدية  السلطات  السكان 
تطهير  بغية  الصحي  الصرف  قنوات  مشروع 
بضرورة  طالبوا  كما  تخوفاتهم،  ودحر  القرية 
تزويد القرية بحاويات جمع القمامة وتخصيص 
انتشارها  على  للقضاء  لرميها  أماكن مخصصة 
يف أرجاء القرية.كما ناشد سكان القرية خالل 
البلدية  الوصية  السلطات  هذا  االستغاثة  نداء 
العاجلة  االلتفاتة  ضرورة  والصحية  والوالئية 
على  والعمل  معاناتهم  على  والوقوف  إليهم، 
العاجل، حيث دق  القريب  حل مشكلهم يف 
كارثة  حلول  من  خوفا  اخلطر  ناقوس  السكان 
بيئية محتملة جراء توفر بوادر وقوعها، يف ظل 
عدم توفر القرية على قنوات الصرف الصحي.

 الطرق مهترئة واإلنارة منعدمة
فلكاي« من  قرية«أيت  اشتكى سكان  كما 
الداخلية،  الطرق  تعرفها  التي  الكارثية  احلالة 
وكذا  والتشققات  للحفر  الواسع  االنتشار  جراء 
فصل  يف  والغبار  الشتاء  فصل  يف  األوحال 
الصيف، بالنظر لعدم تهيئتها وذلك بالرغم من 
استفادة جل قرى البلدية من عملية تهيئة لطرقها 
الداخلية منذ زمن، إال أن »أيت فلكاي«ـ على 
حيث  االنفراد،  صنعت  ــ  سكانها  تعبير  حد 
لم تستفد طرقها الداخلية من أي عملية تهيئة 
الشيء الذي صعب من عمليات تنقل السكان 
املتمدرسني،  وكذا  األخرى  باملناطق  العاملني 
كما طالب سكان القرية السلطات البلدية املعنية 
العمومية  اإلنارة  من  االستفادة  تعميم  بضرورة 
والقضاء  الصدد  هذا  يف  املسجل  النقص  جراء 
على الظالم الدامس الذي يخيم على الفرقة من 
التنقل والتواصل فيما بني  أجل تسهيل عملية 

السكان خالل الفترة الليلية.

 ال مرافق رياضية وال شبانية
سخطهم  عن  عّبروا  كذلك  القرية  شباب 
طالهم،يف  الذي  الكبير  التهميش  جراء 
الرياضية  املرافق  على  القرية  توفر  عدم  ظل 
فال  عروشها  على  خالية  والشبابية،فالقرية 
ملعب لكرة القدم وال مالعب جوارية وال مكتبة 
بلدية وال دار شباب،إذ يجد شباب القرية املولع 
أنفسهم  أخرى  ورياضات  القدم  كرة  مبمارسة 
مضطرين إلى التنقل وقطع عشرات الكيلومترات 
مزاولة  أجل  املجاورة،من  والبلديات  القرى  إلى 
اآلخر  البعض  يقوم  املفضلة،يف حني  رياضتهم 
بالتنقل إلى األراضي والوديان من أجل احلصول 
املفضلة  اللعبة  ملمارسة  مناسب  مكان  على 
البطالة  إليهم، كما اشتكى الشباب من ظاهرة 

عرضة  جعلهم  مما  عليهم  بظاللها  تلقي  التي 
شباب  أنواعها،  بشتى  االجتماعية  لآلفات 
الفرقة ناشدوا السلطات املعنية الوالئية والبلدية 
ضرورة  بالوالية،  والرياضة  الشباب  ومديرية 
خالل  من  عنهم،  الغنب  ورفع  إليهم  االلتفاتة 
مبنح  كفيلة  وشبانية  رياضية  مشاريع  برمجة 
البطالة،  للتخلص من  أغلبيتهم مناصب شغل 
أوقات  لقضاء  وامللجأ  املتنزه  لهم  تكون  يف حني 
ورفقاء  االجتماعية  اآلفات  عن  بعيدا  فراغهم 

السوء.
كما اشتكى السكان من نقص وسائل النقل 
باملنطقة، األمر الذي بات ينغص عليهم حياتهم 
اليومية، ويرهن مشاغلهم التي غالبا ما يضطرون 
إلى التخلي عن القيام بها، حيث صرح بعض 
يف  طويلة  أوقاتا  يقضون  يوميا  أنهم  املواطنني 
عدد  لقلة  نظرا  احلافالت  موقف  أمام  االنتظار 
تأخر  يف  تسبب  ما  باملنطقة،  العاملني  الناقلني 
عن  ناهيك  عملهم،  عن  املسافرين  من  الكثير 
االكتظاظ الناجم عن تراكم أعداد من املسافرين 
واملسائية، حيث  الصباحية  الفترات  خاصة يف 
أن  سيما  كثيرا،  ويزعجهم  يؤرقهم  الوضع  بات 
املنطقة عرفت منوا دميوغرافيا معتبرا يف السنوات 
اجلهات  السياق  ذات  يف  مطالبني  األخيرة، 
املعنية بضرورة النظر إلى معاناتهم اليومية وتوفير 

أكبر عدد ممكن من احلافالت.

الغاز الطبيعي..  المشروع الحلم 
من بني أهم االنشغاالت التنموية يف بلدية 
تسكريوت عامة وقرية«أيتفلكاي«خاصة، غياب 
الغاز الطبيعي عن املنطقة، حيث ما يزال السكان 
يلجؤون الستخدام قارورات غاز البوتان، حيث 
تشهد هذه األخيرة ندرة حادة خالل فصل الشتاء 
مما يضطر املواطنني التنقل إلى البلديات املجاورة 

التنقل.من  وسائل  يف  الفادح  النقص  رغم 
الوطن«  لـ«اخبار  املتحدثني  ذات  أكد  جهتهم، 
القاطنة  العائالت  أنه أصبح اعتماد العديد من 
غالء  بعد  لالحتطاب  والنائية  الريفية  باملناطق 
دج،   300 إلى  أحيانا  تصل  والتي  الغاز  قارورة 
وذلك بسبب برودة الطقس واملنطقة، مجددين 
املنطقة  تزويد  احمللية  للسلطات  نداءهم  بذلك 
مطالب  أهم  من  يبقى  الذي  الطبيعي  بالغاز 
عليهم  العزلة  فك  سكان »أيتفلكاي«.وقصد 
يطالب أهالي املنطقة املنتخبني احملليني واجلهات 
وتخصيص  العاجل  التدخل  بضرورة  املعنية 
بدءا  العجز  لتدارك  بلديتهم  يف  تنموية  مشاريع 
وربط  الداخلية،  واملسالك  الطرقات  بتعبيد 
القذرة،  منازلهم بشبكة الصرف الصحي واملياه 
وتوفير املاء الشروب وغاز املدينة، كما يناشد كل 
لوضع  منطقتهم  إلى  املسؤولني  التفاتة  السّكان 
مخطط لها وجعلها ضمن اهتماماتهم، لتستفيد 
من البرامج املختلفة لدفع عجلة التنمية بها من 
التي  واحلرمان  البؤس  دائرة  من  إخراجهم  أجل 

يعيشوها منذ عّدة سنوات.

 الشباب ضائع 
منعدمة  الضرورية  املرافق  أهم  كانت  وإن 
أمل  ال  املنطقة  شباب  فإن  فلكاي«،  ب«أيت 
مرافق  بالقرية  يوجد  ال  أنه  خاصة  هناك،  لهم 
شبانية ميكنها احتواؤهم، أو إتاحة الفرصة لهم 
التشغيل  فرص  بينما  إبداعاتهم،  عن  للتعبير 
أغلب  أن  اعتبار  على  اخليال  من  ضرب  هي 
الدواجن  وتربية  الزراعة،  ميارسون  القرية  أهل 
يجمعون  يزالون  ما  منهم  واحملظوظون  واألغنام، 
أما  والبرواقية،  املدية  أسواق  يف  لبيعه  احملصول 
املدن  إلى  التنقل  على  مجبرون  فهم  اآلخرون 

املجاورة لكسب قوت يومهم.

بجاية
َقرية »آيت فلكاي«.. إْمكاناٌت هاِئلٌة وَمشاريٌع ُمنعدَمة!

على بعد 16 كم شرقي مركز البلدية، وعلى ارتفاع يزيد عن 1200 م من 
سفوح جبال سلسة البابور التي تتقاسمها عدة والية من الوطن، تقع قري آيت فلكاي 
التابعة إقليميا لبلدية تاسكرويوت. مدينة تاريخية جميلة تحظى بإمكانات هامة، 

منها شالالت طبيعية ساحرة وطابع فالحي متنوع، باإلضافة إلى ينابيع مياه عذبة مما 
يؤهلها ألن تكون مركزا سياحيا هاما، إال أنها مازلت تعاني اإلقصاء والتهميش، فيما 

يعيش سكانها أوضاعا معيشية صعبة. 
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آرسنال يمدد عقد المدافع 
البرازيلي ديفيد لويز  
أعلن آرسنال رسمًيا، امس األربعاء، 

متديد عقد املدافع البرازيلي ديفيد لويز، ملدة 
عام. وكان من املقرر أن ينتهي عقد لويز مع 

نهاية جوان اجلاري، حيث انضم للفريق مطلع 
هذا املوسم، قادًما من تشيلسي، إال أن ميكيل 

أرتيتا، مدرب الغانرز، طالب إدارة النادي 
بتمديد عقده ملدة عام. وجاء اإلعالن عن 

التجديد للويز مفاجئا جلماهير الفريق اللندني، 
خصوصا بعد أن تعرض املدافع النتقادات 
عنيفة على أدائه أمام مانشستر سيتي، يف 

مباراة آرسنال األولى بعد استئناف الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، حيث دخل بدياًل لبابلو 

ماري املصاب. وشارك لويز يف الدقيقة 24، 
ولكن مت طرده بعد وقت قصير من بداية الشوط 

الثاني، حيث تسبب يف هدف وركلة جزاء 
لصالح السيتي، لكن أرتيتا دافع عن العبه 
عقب املباراة. وشارك لويز مع آرسنال يف 33 
مباراة بجميع املسابقات هذا املوسم، حيث 

سجل هدفني، وصنع آخر.

تياغو يتراجع عن 
تجديد عقده مع 

البايرن  
فاجأ اإلسباني تياغو ألكانتارا، العب 

وسط بايرن ميونخ، إدارة النادي البافاري بقرار 
غير متوقع، وفق ما أكدته تقارير صحفية أملانية 
امس األربعاء. ويرتبط ألكانتارا بعقد مع بايرن 

حتى نهاية املوسم املقبل. وبحسب صحيفة 
»سبورت بيلد« األملانية، فإن بايرن كان يهدف 

لتجديد عقد تياغو، كحال باقي العناصر 
األساسية يف الفريق، مثل توماس مولر ومانويل 

نوير وألفونسو ديفيز. وأشارت الصحيفة إلى 
أن بايرن قدم عرضه إلى تياغو ومت االتفاق على 

كل شيء يف 4 ماي املاضي، لكن بعد ذلك 
قرر الالعب اإلسباني التراجع.n ويبدو أن 

تياغو الذي انضم إلى بايرن يف صيف 2013، 
يرى أن الوقت قد حان خلوض جتربة جديدة، 
مع اهتمام ليفربول بخدماته، يف الوقت الذي 

لم يتم استبعاد فكرة عودته إلى إسبانيا من 
بوابة فريقه السابق برشلونة.

مانشستر سيتي يتجه لظفر بصفقة كاليدو كوليبالي    
كشف تقرير صحفي إجنليزي، امس األربعاء، 
عن تفوق مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 
الصفقات  إحدى  احلصول  سباق  يف  وليفربول 

القوية يف االنتقاالت الصيفية املقبلة.
فإن  البريطانية،  »صن«  صحيفة  وبحسب 
ضم  يف  يرغبان  كانا  وليفربول  يونايتد  مانشستر 
فترة  منذ  كوليبالي  كاليدو  نابولي،  نادي  مدافع 
إلى  متيل  أصبحت  اآلن  الكفة  أن  إال  طويلة، 
الالعب  فيه  يفضل  الذي  الوقت  يف  السيتي، 

االنتقال للبرمييرليغ.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول كان يرغب 

أنه  إال  إسترليني،  جنيه  مليون   50 مقابل  بالفعل  عرًضا  وقدم  كوليبالي،  ضم  يف 
انسحب من السباق، بعد حتديد نابولي 90 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

وأوضحت أن نابولي قد يخفض مطالبه املالية إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني 
فقط نظير االستغناء عن العبه، ملمحة إلى أن كوليبالي نفسه يرغب يف االنتقال إلى 

مانشستر سيتي.
ويسعى بيب غوارديوال لتعزيز دفاعات فريقه مبدافع يتمتع بالقوة والسرعة، ويستطيع 

تكوين ثنائية قوية مع الفرنسي إميريك البورت.

ديشان يحرم سان جيرمان من صفقة هيرنانديز
تسببت نصيحة ديدي ديشان، مدرب 
سان  باريس  حرمان  يف  فرنسا،  منتخب 
جيرمان من الفوز بصفقة قوية من صفوف 
وارتبط  ميونخ.  بايرن  البافاري  العمالق 
لوكاس  الفرنسي  الدولي  املدافع  اسم 
حديقة  ملعب  إلى  باالنتقال  هيرنانديز، 
لتعويض  الصيفي،  امليركاتو  يف  األمراء، 
واليفني  سيلفا  تياغو  الثنائي  رحيل 

كورزاوا.
سبور«   10 »لو  موقع  وبحسب 
بنصائح  أخذ  لوكاس  فإن  الفرنسي، 
املقربني منه، خصوصا ديدي ديشان، والذي يرى أن انتقاله لصفوف الفريق الباريسي 

لن يكون إيجابًيا.
يقدم  لم  أنه  ويعلم  البايرن،  مع  للتأقلم  كبيرة  هيرنانديز صعوبات  لوكاس  وواجه 
حتى اآلن ما يساوي صفقة انتقاله لصفوف الفريق البافاري مقابل 80 مليون أورو يف 
الصيف املاضي.  وأشار التقرير إلى أن أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، أخذ بنصيحة 

ديشامب يف جانفي املاضي، عندما تلقى عروًضا لالنتقال إلى الدوري األمريكي.
لكنه رفض تلك العروض عندما أخبره ديشان بصعوبة ضمه إلى قائمة الديوك يف 

اليورو إذا غادر أوروبا، ليقرر االستمرار مع تشيلسي.
وسأل لوكاس هيرنانديز ديشان، حول إمكانية انتقاله لسان جيرمان، حيث نصحه 
مدربه يف املنتخب بعدم االنتقال هذا الصيف والبقاء يف بايرن، حيث ميكنه الفوز بكل 

شيء.

غريزمان مرشح لمغادرة البلوغرانا   
كشف تقرير صحفي فرنسي، عن نية أنطوان غريزمان، 
جنم برشلونة، يف امليركاتو الصيفي املقبل. وترددت أنباء عن 
املوسم،  هذا  بنهاية  برشلونة  غريزمان عن  رحيل  احتمالية 
إلى  برشلونة  ناٍد يف ضمه، وحاجة  أكثر من  رغبة  يف ظل 
 10 »لو  موقع  وبحسب  جديدة.  صفقات  مع  للتعاقد  املال 
سبور« الفرنسي، فإن غريزمان ال ينوي مغادرة برشلونة هذا 

الصيف، لكن األمر على ما يبدو ليس بهذه البساطة.
وأشار التقرير إلى أن غريزمان وأسرته، لم يفكروا على 
الالعب  وأن  الصيف،  هذا  برشلونة  مغادرة  يف  اإلطالق 
الفرنسي ال يزال مصمًما على النجاح مع النادي الكتالوني.
الفرنسي  مهاجمه  بيع  برشلونة  يستبعد  ذلك، ال  ومع 
الدولي، يف ظل التكلفة املالية العالية لراتبه، باإلضافة إلى 

املقابل املادي الذي سيحصل عليه النادي من وراء بيعه.

رونالدو: »فيدال يمكنه اللعب 
ألي فريق في العالم«

أشاد البرازيلي رونالدو نازاريو الظاهرة، جنم برشلونة وريال 
مدريد، بالتشيلي أرتورو فيدال، العب الفريق الكتالوني.

وأبدى رونالدو الرئيس احلالي لنادي بلد الوليد، تقديره 
لقدرات فيدال )33 عاًما(، مشيًرا إلى أنه ميكنه اللعب يف 
نقلتها  تصريحات  يف  رونالدو  وقال  يريده.  الذي  النادي 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »أرتورو فيدال العب 
»هو  وأضاف:  العالم«.  فريق يف  اللعب ألي  وميكنه  رائع، 
ليس العًبا أساسًيا يف برشلونة، لكن عندما يشارك، يقدم 
ارتبط  فيدال  اسم  أن  بالذكر  جدير  ُيصدق«.  ال  مردوًدا 
باالنتقال إلى إنتر ميالن ويوفنتوس، كما عبر الالعب نفسه 

عن حلمه باللعب يف بوكا جونيورز يوًما ما.

تجدد فرص انتقال أوباميانغ 
لبرشلونة

انتقال  إسباني، عن جتدد فرص  تقرير صحفي  كشف 
الغابوني بيير إمييريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، إلى صفوف 
برشلونة، يف امليركاتو الصيفي املقبل. وارتبط اسم أوباميانغ 
صفقة  فشل  حال  الصيف،  هذا  برشلونة  إلى  باالنتقال 

األرجنتيني الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن.
عن  استفسر  آرسنال  فإن  سبورت،  صحيفة  وبحسب 
إمكانية التعاقد مع نيتو حارس برشلونة، وذلك بعد إصابة 
حارسه بيرند لينو أمام برايتون. وأصيب بيرند لينو بجروح 
يف  برايتون،  األسبوع ضد  هذا  نهاية  يف  الركبة  يف  خطيرة 
الوقت الذي تشير فيه التقارير، إلى احتمالية غيابه ملدة 6 
مرمى جديد،  البحث عن حارس  آرسنال يف  وبدأ  أشهر. 
ويعتبر نيتو من املرشحني بقوة لالنتقال إلى الغانرز، خاصة 
مع ابتعاده عن املشاركة مع برشلونة. وأشار التقرير إلى أن 
النية األولى آلرسنال، كانت ضم نيتو على سبيل اإلعارة 
مع خيار الشراء، إال أن برشلونة رفض مبدأ اإلعارة، وحدد 
20 مليون أورو لبيعه. ومع اهتمام برشلونة بضم أوباميانغ، 
إذا  الناديني،  بني  تبادلية  إمكانية عقد صفقة  ميكن بحث 
املوسم  بنهاية  ينتهي  الذي  عقده  الغابوني  الفهد  يجدد  لم 

املقبل.

صراع ثالثي فرنسي على كويسانسي  
تسعى 3 أندية من الدوري الفرنسي للتعاقد مع العب 
مشاركاته  لقلة  استغالاًل  الصيف،  هذا  ميونخ  بايرن  وسط 
الفرنسي  الوسط  العب  املوسم.  هذا  البافاري  الفريق  مع 
أندية،  بعدة  طويلة  فترة  منذ  ارتبط  كويسانسي،  مايكل 
املشاركة  فرصة  على  احلصول  يف  بدأ  لكنه  ميالن،  أبرزها 
بعد استئناف املوسم يف ماي املاضي، ليشارك يف 5 مباريات 
تقارير  بيلد« عن  »سبورت  بالبوندسليغا.  ونقلت صحيفة 
بضم  وميتز  وبوردو  مارسيليا  الثالثي  اهتمام  فرنسية، 
صاحب الـ20 عاًما عقب نهاية املوسم احلالي. ولم يحسم 
النادي البافاري موقفه حتى اآلن من إعارة الالعب الشاب 
مدربه  ثقة  نيل  يف  بدأ  بعدما  سيما  ال  القادم،  املوسم  يف 
هانز فليك مؤخًرا.  يذكر أن كويسانسي انضم إلى العمالق 
األملاني يف صيف 2019، قادًما من بوروسيا مونشنجالدباخ 
حتى  عقد  على  ليوقع  أورو،  ماليني   10 حوالي  مقابل 

.2024

مقابل 80 مليون أورو

يوفنتوس يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع آرثر ميلو
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن توصل 

يوفنتوس إلى اتفاق للتعاقد مع البرازيلي آرثر 
ميلو، العب خط وسط برشلونة، خالل سوق 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.

الفسم الرياضي

سبورتس«،  »سكاي  شبكة  وبحسب 
على ضم  برشلونة  مع  اتفق  يوفنتوس  فإن 
الرغم  على  أورو،  مليون   80 مقابل  آرثر 
بعدم  الناديني  كال  أخبر  الالعب  أن  من 
البلوغرانا.  صفوف  عن  الرحيل  يف  رغبته 
وأضافت الشبكة: »ماوريسيو ساري املدير 
وسط  خط  بناء  يريد  ليوفنتوس،  الفني 
البيانكونيري حول آرثر، بالطريقة املشابهة 
ملا فعله مع جورجينو يف نابولي وتشيلسي«.
على  عرض  »يوفنتوس  وتابعت: 
الالعب صاحب الـ23 عاما، أجًرا أعلى من 

راتبه احلالي يف برشلونة، حيث سيحصل 
على 5 ماليني أورو سنوًيا«. وأشار التقرير، 
إنهاء  يريدان  ويوفنتوس  برشلونة  أن  إلى 

الصفقة قبل 30 جوان اجلاري، على الرغم 
الرياضي  املدير  باراتيتسي  فابيو  نفي  من 

لليويف األمر.
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محمد هشام

وصرح زطشي قائال »يف حال اتخاذ قرار 
توقيف البطولة عند آخر جولة لها، ال اعتقد  
تذهب  لم  البطولة  كون  البطل،  سنعني  بأننا 
يبلغ  الذي  هو  فالبطل  االخيرة.  جولتها  إلى 
املقابل  يف   .30 ال  اجلولة  أي  املنافسة  ختام 
سنعني ممثلي اجلزائر يف املنافسات اإلفريقية، 
الترتيب  االعتبار  بعني  عندئذ  حيث سنأخذ 

املسجل قبل توقف املنافسة«.
2019- الكروي  املوسم  يستأنف  وقد 
2020، املعلق منذ 16 مارس بسبب جائحة 
كورونا، يف حال رفع احلجر الصحي والسماح 
املكتب  عليه  اتفق  مثلما  التجمعات  لعودة 
يف  القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التنفيذي 

اجتماعه األخير.
وقبل تعليق املنافسة عند جولتها ال 22، 
الترتيب مبجموع  بلوزداد صدارة  يحتل شباب 
وفاق  من  كل  أمام  متأخر  ولقاء  نقطة،   40
يتوفران على  اللذين  اجلزائر  ومولودّية  سطيف 

37 نقطة لكل منهما وبلقاء متأخر للعميد.
»ويبقى  للفاف  األول  الرجل  واضاف 
أحسن خيار لهذه املشكلة، استئناف املنافسة، 
احللول  اقل  سنختار  العكس  حال  يف  ولكن 
عنصرا ال  تبقى  التي  األندية  سوء. سنشرك 
مفر منه، يف إيجاد احللول. وسنواجه خيارين 
وهما توقيف املنافسة واعتبار املوسم أبيض أو 
 .22 اجلولة  ترتيب  واعتماد  البطولة  توقيف 
وليس  الفديرالي،  املكتب  بيد  القرار  ويبقى 
الدعوة  »سنوجه  مستطردا  إداري«  بإجراء 
بعدها  دميقراطي  إطار  التي ستقرر يف  لألندية 

سنصادق على القرار النهائي«.
ستعتمدها  التي  بالصيغة  يتعلق  وفيما 
''الفاف« يف حال التوقيف النهائي للمنافسة، 
املعلقة يف اجلولة 22، اعتبر زطشي انه ليس 
من العدل إنزال متذيل الترتيب احلالي بينما 
وأفاد  البطولة  نهاية  ثماني جوالت عن  تبقى 
تفكيرا  األمر  يتطلب  النزول،  يخص  »فيما 
املركز  إنزال صاحب  ليس عدال  جيدا، ألنه 
األخير يف اجلولة 22، والبطولة لم تنته بعد. 
ففي غضون ثماني جوالت كل شيئ ممكن. 
إذا  باستثناء  اإلدارية،  القرارات  أوافق  ال 
كانت صادرة عن مديرية مراقبة وتسيير املالية 

أو من هيئات مماثلة«.

»على األندية إستعمال إعانات 
الفيفا  والكاف بحكمة«

ويف حال عودة البطولة، دعا رئيس الفاف 
تطبيق  أجل  من  نفقاتها  ترشيد  الى  االندية 
هذا  مع  التأقلم  »يجب  الصحي  البروتوكول 
إعانات  تسلمنا  ما  حال  يف  حيث  الوباء، 
الفرق  بتوزيعها على  الكاف سنقوم   أو  الفيفا 
االندية  وعلى  بحكمة.  تستعمل  أن  وأمتنى 
لألموال من خالل  تسييرها  طريقة  تراجع  أن 
مراجعة سياسة األجور، من أجل احلفاظ أكثر 
على املوارد املالية لتخصيصها لهذا البروتوكول 
وقال  الالعبني«،  صحة  يهم  ألنه  الصحي 
أيضا »قررنا توقيف املنافسات الى غاية تلقي 
العمومية  السلطات  قبل  من  األخضر  الضوء 
غبار  ال  واضح  أمر  وهذا  الصحية،  واملصالح 
عليه. ألنه سيأتي اليوم الذي سنعود فيه الى 
بطولة  كانت  إذا  عما  النظر  بغض  املنافسة، 
 )2020-2021( املقبل  أو  احلالي  املوسم 
الذي  الصحي  البروتوكول  احترام  ضرورة  مع 

سيرافق يومياتنا«.

عودة  إلى  زطشي  تطرق  األخير  ويف 
تدريجية الى احلياة العادية، يف حال استئناف 
السماح  حال  يف  املقبلة  أو  احلالية  البطولة 

للجماهير بالعودة الى املدرجات.
فمن  العودة،  حال  »يف  قائال  واختتم 
بعدها  جمهور،  دون  تكون  أن  األحسن، 
بعدد  لألنصار  تدريجية  عودة  يف  سنفكر 
يف  اكثر  التحكم  يتم  ان  شريطة  محدود، 
الوضع الصحي، حيث من املمكن أن نسمح 
حلوالي ألفني أو 3000 آالف متفرج، بالتشاور 
توخي  ويجب  والرياضة.  الشباب  وزارة  مع 
على  يشكر خطرا  وقد  معد  الوباء  احلذر الن 

الصحة العامة«.

»بلماضي سيفصل في مستقبله عقب 
مونديال 2020«

كما تطرف زطشي إلى مستقبل الناخب 
أنه  كشف  حيث  بلماضي،  جمال  الوطني 
العارضة  رأس  على  مستقبله  يف  سيفصل 
الفنية للخضر، عقب مونديال 2022، قائال 
 ،2019 لألمم  افريقيا  بكأس  التتويج  »منذ 
لكنه  مغرية،  عروض  عدة  بلماضي  تلقى 
 .2022 مونديال  عقب  مصيره  يف  سيفصل 
مهمته اآلن تتمثل يف تأهيل املنتخب الوطني 
باستقرار كبير  نتمتع  العالم بقطر.  الى كأس 
من  وأطلب  األول،  املنتخب  مستوى  على 
اجلميع الوقوف وراء االحتادية بغض النظر عن 
ووضع  الصراعات  عن  وبعيدا  األشخاص، 
مصلحة اجلزائر، فوق كل اعتبار اليوم ال نشعر 

وكأننا أبطال افريقيا«.
وتعاقد بلماضي مع الفاف يف اوت 2018 
خلفا لرابح ماجر بعقد ميتد إلى غاية مونديال 
رأس  على  له  سنة  أول  ويف  بقطر،   2022
التتويج  من  متكن  ل«اخلضر«  الفنية  العارضة 

بكأس افريقيا لألمم 2019 التي جرت مبصر.
»بلماضي  قائال  الفاف  رئيس  واضاف 
متعلق كثيرا بالوطن. وعلى اجلزائر أن تفتخر 
العالم.  يف  املدربني  أفضل  أحد  متتلك  بأنها 
شخصيا أنا مبهر بصرامته يف العمل ومهنيته. 
التي وصلته  العروض  بكل  علم   لست على 
االمر  يتعلق  عندما  كتوم سيما  ألنه شخص 
لقب  نال  الذي  بلماضي،  ورفض  بالوطن«. 
يف  عقده  وينتهي   2019 يف  مدرب  افضل 
االحتاد  من  قبل  من  كبيرا  عرضا   ،2022
االول.  املنتخب  على  لإلشراف  االماراتي 
الرابطة  أندية  أقوى  من  عروضا  تلقى  كما 

األولى الفرنسية.

»نرفض فكرة إعتبار الالعب الجزائري 
كعنصر محلي في البطولة التونسية«

رئيس  كشف  اخر،  جانب  من 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  أن  الفاف 

بحضور  التونسية  نظيرتها  مع  ستناقش 
)الكاف(  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
الالعب  اعتبار  التونسية  الكروية  الهيئة  قرار 
التونسية  البطولة  يف  محلي  كعنصر  اجلزائري 
سنة  اتخذ  الذي  املبدئي  االتفاق  إطار  يف 
لكرة  إفريقيا  شمال  احتاد  طرف  من   2018

القدم.
وأوضح رئيس االحتادية قائال »لقد تقدمنا 
مع  املسالة  مبناقشة  مطالبون  نحن  باحتجاج. 
القارية  الهيئة  بحضور  التونسية  االحتادية 
إليجاد احلل لهذه املعضلة. إذا أراد أصدقاؤنا 
فسيكون  القرار،  هذا  على  اإلبقاء  التونسيون 
بدون الالعبني اجلزائريني. وال ميكن أن نكون 
اتفاق  هناك  يكن  لم  إذا  القرار  هذا  يف  طرفا 

بيننا«.
يف  اعتمد  قد  إفريقيا  شمال  احتاد  وكان 
لالعبي  احلر  التنقل  مبدأ   2018 أكتوبر  شهر 
غير  العبني  إياهم  معتبرا  إفريقيا  شمال 
أجانب، حيث قامت االحتادية التونسية لكرة 
القدم، بعد شهرين، اعتماده بعد دخوله حيز 
التنفيذ يوم 22 ديسمبر من نفس السنة، مما 
اجلزائريني  لالعبني  جماعية  هجرة  عنه  نتج 
الترجي  ويتوفر  التونسية.  البطولة  نحو 
ال  ما  اجلاري،  املوسم  وحده خالل  التونسي 

يقل عن سبعة العبني جزائريني.
الالعب  اعتبار  »قرار  زطشي  وقال 
اجلزائري  التابع للمنطقة األولى غير أجنبي  
شمال  احتاد  مستوى  على  اتخاذه  يتم   لم 
لقد  واضحة.  األمور  تكون  أن  يجب  إفريقيا 
اعتماده  علينا  لكن  املوضوع.  لهذا  تطرقنا 
إفريقيا  شمال  الحتاد  العامة  اجلمعية  يف 
هذا  اعتماد  يجب  كما  يحدث.  لم  أمر  وهو 
التونسية  االحتادية  الكاف.  طرف  من  القرار 
وهو  القرار  بهذا  انفردت  التي  الوحيدة  هي 
الفاف  رئيس  واضاف  كمبدأ«،  نرفضه  ما 
»نريد أن تبقى جنومنا الصاعدة تنشط باجلزائر 
لتدعيم أنديتنا. فإذا تألق شاب يف فريق مثل 
بناد  يلتحق  أن  احبذ  مثال،  تاجنانت  دفاع 
ان  األندية  على  الثقيل.  العيار  من  جزائري 
تتحلى بروح املسؤولية، وعدم السماح للبراعم 
على  أو  اجلزائر،  خارج  لالنتقال  الصاعدة 
محترفة  بأندية  االلتحاق  من  متكينها  األقل 
ولكن  الفكرة،  اؤيد  فأنا  التألق،  من  متكنهم 
ستكون  اجنبية  أندية  تعزيز  فكرة  أرفض 

منافسة لنا يف املستقبل«.
تربطها  هيئته  أن  زطشي  أكد  أخيرا 
عالقات ممتازة من نظيراته اإلفريقية وخصوصا 
إفريقيا(.  )شمال  األولى  املنطقة  احتاديات 
وهذا املبدأ أساسي بالنسبة للفاف، واملتمثل 
االحتاديات،  كل  مع  متينة  عالقات  ربط  يف 
دون أن مينعنا من الدفاع عن مصالح الفاف«.

إدارة وفاق سطيف تفسخ عقد
 بن يحيى  

توصلت إدارة وفاق سطيف إلى اتفاق مع املدافع األوسط محمد 
بن يحيى لفسخ العقد املبرم بينهما بالتراضي، حسب ما أعلن عنه 
العليا يف بيان له على صفحته على  النادي.ويوضح نادي الهضاب 
فايسبوك »لقد فسخت إدارة النادي املمثلة من طرف رئيس مجلس 
االدارة عز الدين أعراب، بالتراضي، عقد الالعب بن يحيى الذي 

تعهد بالتخلي عن جزء من مستحقاته«.
بوفاق  التحق  قد  سنة،   27 يحيى  صاحب  بن  محمد  وكان 
من  إليه  قادما  عامني  ملدة  بعقد   2019 ديسمبر  شهر  يف  سطيف 
يتمكن من حجز مكانة أساسية يف تشكيلة  أن  اجلزائر، دون  احتاد 
املدرب التونسي نبيل الكوكي. وكان بن يحيى قد التحق بالبطولة 
الوطنية عام 2015 من بوابة مولودية وهران ملدة موسم واحد، كما مت 
الناخب  إشراف  حتت  بالغابون  لألمم2017  إفريقيا  لكأس  استدعاؤه 
البلجيكي جورج ليكانس. قبل توقف البطولة منتصف شهر مارس 
الثاني  املركز  سطيف  وفاق  يحتل  فيروس،  كورونا  جائحة  بسبب 
بفارق  مباراة،  تنقصها  التي  اجلزائر  مولودية  رفقة  نقطة   37 مبجموع 

3 نقاط عن الرائد شباب بلوزداد الذي يتوفر أيضا على لقاء متأخر.
م.هشام

استبعد رئيس االتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، اول أمس، فكرة تعيين بطال للرابطة المحترفة األولى في حال 
التوقف النهائي للمنافسة، المعلقة منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

رئيس االتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي:

»لن يكون هناك بطل في حال التوقف 
النهائي  للمنافسة«

الصين تتعهد بتسليم 3 مالعب 
للجزائر في 2021

اآلجال  3 مالعب جديدة يف  اجلزائر  بتسليم  الصني،  التزمت 
التي  املهمة  الدولية  الرياضية  لألحداث  استعداًدا  احملددة، 

ستستضيفها الدولة العربية خاصة يف عام 2022.
أمس،  اول  خالدي،  سيدعلي  والرياضة  الشباب  وزير  والتقى 
وآفاق  واقع  واستعرض معه  ليانه،  ليه  باجلزائر  الصيني  السفير  مع 

التعاون الثنائي بني البلدين يف مجال الشباب والرياضة.
نظرهما  وجهات  تبادال  وليانه،  خالدي  إنَّ  للوزارة،  بيان  وقال 
يف  الصني  شركات  مشاركة  بتعزيز  الكفيلة  والوسائل  السبل  حول 
ملعبي  مشاريع  مقدمتها  ويف  اجلزائر،  يف  الرياضية  املنشآت  إجناز 
غربي  بوهران  اجلير  بير  وملعب  العاصمة،  باجلزائر  والدويرة  براقي 

البالد.
وأوضح املصدر ذاته، أنه مت االتفاق على تعزيز التنسيق املشترك 
بني الطرفني من أجل ضمان تسليم هذه املشاريع يف اآلجال احملددة، 

حتسبا لألحداث الرياضية الدولية املهمة التي ستحتضنها اجلزائر.
وتستضيف اجلزائر، دورة األلعاب املتوسطية يف مدينة وهران، 
املقررتني  »الشان«  القدم  لكرة  احملليني  لالعبني  لألمم  أفريقيا  وبطولة 

عام 2022.
وكان يفترض أن تستلم اجلزائر هذه املالعب الثالثة قبل نهاية 
العام احلالي، بحسب ما تضمنه مخطط احلكومة، قبل أن يعلن وزير 

الشباب والرياضة إرجاء املوعد إلى عام 2021.
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حاورها: خلضر بن يوسف

شيء  عن  عبارة  الكتابة  تكون  أن  ميكن 
روتيني تقوم به يف عملك اليومي، ولكن بالنسبة 
آلخرين هي عالم آخر، فهي بالنسبة لهؤالء أكثر 
من مجرد هواية، هي شغف ووسيلة للتعبير عن 
النفس وكل ما يدور حولها، وهذا ما نستطيع أن 
نصف به الكتابة سارة محمد معريش ابنة الرابعة 
والية  من  تنحدر  شابة  كاتبة  هي  والعشرين، 
ليسانس  شهادة  على  حاصلة  بوعريريج،  برج 
واتصال،  إعالم  ثالثة  وطالبة سنة  أعمال،  إدارة 
فقررت  فيها،  نفسها  ووجدت  الكتابة  أحبت 
حتويل حلمها إلى واقع فكانت »جرعة زائدة« بأن 
حتلم أن ُيوضع أحد كتبها يومًا ما بجانب روايات 

الكتاب املعروفني.

ما هو دافعك نحو الكتابة، ومتى دّون قلمك 
أّول نص؟

الفعلي  الوقت  أحدد  أن  علّي  الصعب  من 
أكثر من عقد  أّنه قد مضى  الكتابة ذلك  لفكرة 
يف  الفعلّية  بدايتي  أعتبر  لكني  نص  أول  على 
األولى متوسط مع كتابة اخلواطر، فبعد أن كانت 
كلماتي يتحدد سياقها من طرف األستاذ صرت 
لتوليفة  العنان  وأطلقت  املواضيع  اختيار  يف  حّرة 

اخليال والقلم والورق.

هل واجهتك صعوبات يف صقل موهبتك؟

ال  احلياة  هذه  يف  مسار  كل  احلال  بطبيعة 
أن  دون  املرور  مّنا  وينتظر  بالزهور  مفروشا  جنده 
نفقد أو نكسب فأي ميدان نقتحمه إاّل وتواجهنا 
ومتعلق  مؤقت  هو  ما  منها  فهناك  صعوبات، 
ليختفي  معنا  يستمر  ما  منها  وهناك  بالبدايات 
فجأة وال يلبث أن يعود، فمثال يف البداية كنت 

ثقتي  أن  ذلك  أحدهم  لي  يقرأ  أن  من  أخجل 
مع  زال  األمر  هذا  منعدمة،  شبه  كانت  بنصي 
كنت  املرحلة  هذه  يف  أني  غير  للثانوية  انتقالي 
يشيد  لي  يقرأ  أن كّل من  متاما مع  النشر  أرفض 
بعيدة عن  أني كنت  كما  واملوضوع،  باألسلوب 
اجلامعة  ويف  علمية  كنت  فقد  األدب  تخصص 
تخصصت يف التسيير واالقتصاد هذا ما جعلني 

أزاوج بني املعرفة العلمية واألدبية.

يف رأيِك، ما هي أهم األسباب التي قد تقيد 
املرأة بصورة عامة؟

كامرأة واجهت بعض الصعوبات سواء على 
مستوى النص أو على مستوى احلضور األدبي، 
فالنص البد أن يكون خاليا من ذاتية املرأة خاصة 
وأني أحبذ الكتابة على لسان رجل فليس باألمر 
أن  دون  اآلخر  اجلنس  بلسان  تكتب  أن  السهل 
أما عن احلضور  الكلمات،  بأنثوية  القارئ  يشعر 
الوطنية  املعارض  يف  ذلك  فيتجلى  األدبي 
للواليات  مبفردي  التنقل  علي  يصعب  حيث 
ال  الكاتبة  املرأة  أن  أرى  عامة  البعيدة،  وبصفة 
تختلف كثيرا عن الرجل ومن يرد يستطيع بغض 

النظر عن جنسه.

إذا كانت الكتابة بالنسبة إليِك ليست مجرد 
هواية، فما هي هواياتِك؟

فتجدني  الهوايات  متعددي  من  لست 
أعمال  أنا يف  وإال  وبحوثي  دراستي  منهمكة يف 
املنزل، وجدت بعض الوقت فإني أطالع كتابا يف 
التخصص أو رواية أو ديوانا أتسلى به وأستفيد يف 

الوقت نفسه.

ثينا قلياًل عن إنتاجك وإبداعاتك األدبية،  حدِّ
وحتديدا إصداراك »جرعة زائدة«؟

فتح عنوان »جرعة زائدة« الكثير من األحداث 
مبنية على دراسة نفسية الطفل ومحاولة تأقلمه 
إلى  الغيرة  إلى  اليتم  من  بها  يرغب  ال  بيئة  مع 
الدراسة  مستوى  تراجع  أسباب  وإلى  التنمر 
املراهقة  تنتقل  ثم  الوالدين،  إهمال  ضوء  حتت 
وانزالقاتها التي ترسم معلما لفترة الشباب فنرى 
النتائج وتتضح صورة الفرد الذي تكون يف هكذا 
مجتمع، فتتخلل الرواية مشاعر حب لم يعترف 
الذي وقع يف  املدمن  ليكون هو  الطرفني  بها كال 
حب القاضية، هناك الكثير من األحداث التي 
شخصيات  لتختفي  القارئ  وتفاجئ  تتسارع 
وتعاود الظهور من جديد بأسلوب حرصت عليه 

أن يكون جميال ومشوقا.

كيف وظفت شخوص الرواية داخل النص، وهل 
هي واقعية أم نسج من اخليال؟

يخترعوا  أن  زمالئي  من  أطلب  أن  على  رمّبا 
الكاتب  بني  العالقة  لوصف  مصطلح  أو  كلمة 
والشخصية، فال هي قرابة وال صداقة وال حتى 
تقمص أو استحضار، فالشخصيات تعيش علينا 
وننسج  نكملها  نحن  وبدورنا  مّنا  وتقتات  وفينا 
مصيرها  نحّدد  فنحن  هذا  من  وأكثر  تفاصيلها 
العم  رودينا،  أمين،  أيهم،  وعالقاتها،  راما، 
فاروق، ذياب، لكل من اسمه نصيب، فعندما 
أنهيت »جرعة زائدة« أحسست بالفراغ وكأن هذه 
من  هو  احلدث  فكان  الشخصيات عشتها حّقا، 
سمات  يحّدد  من  هو  واملوقف  التوظيف  يفرض 
أحياننا  أعود  أّنني  كما  ومعاملها،  الشخصية 
واالجتماع ألجعل  النفس  علم  مقاالت  لبعض 
لها ردود فعل منطقية ويف سياق اجتماعي واقعي 
وحبكة قوية، فاألحداث خيالية لكن تشتبه مع 

الواقع لدرجة ال تكاد متيز أهي واقع أم خيال.

أال تواجه سارة صعوبات وهي تقود هذه 
املعارك الكتابّية ويف أي جنس أدبي جتد 

نفسها أكثر؟

أكيد هناك صعوبات، من اللغة إلى األسلوب 
ذوي  وأستشير  اللغة  يف  مراجع  إلى  أرجع  دائما 
الرواية  مجال  يف  كثيرا  نفسي  فأجد  اخلبرة، 
أكثر من غيره من  فيه  البحث  تعّمقت يف  ألني 
األجناس األدبية، كما أنه اجلنس أكثر قراءة من 

اخلواطر والقصص القصيرة.

هل سنرى سفينتِك راسية يوم ما على شاطئ 
آخر، كالشعر مثاًل؟

يف  رست  وأن  لها  سبق  سفينتي  بصراحة 
ميناء الشعر واخلواطر والقصص القصيرة إاّل أّنني 
الرواية  على  وأستقر  مرساتي  أنزل  أن  إاّل  أبيت 
عن  بعيدًا  ولغة،  وأسلوبا  كتابة  تشّدني  ألّنها 
يف  الوزن  وحاجز  اخلاطرة  يف  التأويالت  حواجز 
يف  واحلبكة  الكلمات  محدودية  وحاجز  الشعر 
قد  يدري  من  رمبا  القصيرة،  مستقبال  القصص 

أعود مجددا لها.

الزمان، املكان،  الهموم واحلياة أقاليم متعددة 
ماذا متثل لك؟

الزمان أعتبره األمر الوحيد الذي يجمعنا مع 
املواسم  نفس  علينا  متّر  أن  فيبهجني  من نحب، 
نتابع نفس األحداث السياسية ونناقش املواضيع 
أن  املهم  يدور معهم،  النقاش ال  أن  احلالية رغم 
أننا يف أماكن مختلفة  نحاط بنفس الظروف ولو 
وال نلتِق، أما املكان فهو االبن البكر للذاكرة يف 
حياتنا  بقية  ويف  فيه  احلدث  نصنع  األولى  املرة 
أما  بندم،  أو  بحزن  أو  بفرح  إّما  احلدث  نتذّكر 
علينا  مستقطع  وقت  كأنه  ومتر  فترة  فهي  الهموم 
أن نّتجه فيه إلى املولى عز وجل، غير أّني يف كل 
والهموم  واملكان  الزمان  توليفة  أن  أرى  احلاالت 

تتجلى يف شخص واحد.

ما هي طموحاتك على صعيد الكتابة؟

طموحي كبير يف الكاتبة، أرغب أن يكون لي 
يحّقق جناحا يف جيلي وحسب  عمل خالد، ال 
وإّنا ألجيال قادمة، ليس بغرض الشهرة وإّنا ال 

أرغب أن ميوت اإلنسان مبجرد أن يتوفاه أجله.

يف كلمة أخيرة للقراء واجلريدة، ماذا تقول 
سارة محمد معريش؟

كلماتي  قرأ  من  لكل  أخيرة، شكرا  ككلمة 
هذه، شكرا على هذا احلوار الرائع، دمتم موفقني 
تتركوا  وال  الصحي  احلجر  يف  وقتكم  واستغلوا 

الوقت يضيع دون فائدة.
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الكاتبة سارة محمد معريش لـ »أخبار الوطن«:

ني كتابًة وأسلوًبا واية ألّنها تشدُّ  استقّريُت على جنس الرِّ
قالت الكاتبة سارة محمد معريش، في حوار أجرته مع »أخبار الوطن«، إنها 
تريد االستقرار على جنس الرواية التي تشدها وتجذبها لغة وأسلوبا، بعدما 
جالت في عالم الشعر والخاطر وكتابة القصص القصيرة، منوهة بأن الرواية 

تبقى األكثر مقروئية في هذا العصر عند القارئ الجزائري والعربي.
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اشــهــــار

 Akhbar El waten 25/06/2020

الدكتور بوعموشة نعيم )جامعة جيجل(

يف  االنساني  التفكير  جوهر  الوعي  يشكل 
الفردي  املستوى  على  سواء  احلياة  نواحي  شتى 
مبكان  األهمية  من  أضحى  وعليه  اجلماعي،  أو 
نابعا  توظيفا  املغيبة  امللكة  هذه  لتوظيف  السعي 
ذلك  الوقائي  اجلانب  يف  خاصة  ذاتية  قناعة  عن 
لكن  غيره.  قبل  ذاته  من  تنبع  الفرد  سالمة  أن 
اجلزائري  املجتمع  أفراد  على  األيام  هذه  املالحظ 
وتفشي  والالمباالة  والفردية  األنانية  مشاعر  شيوع 
العديد  املفرطة، حيث ضرب  االستهالكية  الروح 
من املواطنني اإلجراءات التي دعت الدولة لتطبيقها 
19( عرض  حملاصرة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
أمام  طويلة  طوابير  يوم  كل  نشاهد  إذ  احلائط، 
األسواق  داخل  كبير  واكتظاظ  احملالت  مختلف 
دون احترام إلجراءات وقواعد السالمة املتمثلة يف 
التباعد وترك مسافة أمان كافية ما بني األشخاص 

وارتداء الكمامات ...الخ.
بني  للتمييز  يقودنا  إذا  الوعي  عن  احلديث  إن 
عدة مستويات للوعي، فحسب علماء النفس هناك 
التلقائي  فالوعي  املدرك.  والوعي  التلقائي  الوعي 
يشكل أدنى درجة يف الوعي ويرتبط أكثر باحلدس 
منه باإلدراك. أما الوعي املدرك فيكتسبه االنسان 
يف  الصغر  منذ  االجتماعية  التنشئة  خالل  من 
)األسرة،  املختلفة  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات 
والتي   )... املسجد  اإلعالم،  وسائل  املدرسة، 
تنمي فيه ملكة اإلدراك خلصائص احمليط وتكسبه 
خبرة شعورية واعية جتعله قادرا على جتاوز األخطار 
والوقاية منها، مما يجعل من سلوك الوقاية إذا وليد 
اخلبرة الشعورية الواعية املكتسبة بالتربية والتوجيه 

والتنشئة االجتماعية.
وعليه فإن الوعي الوقائي هو وعي بدرجة احتمال 
وقوع اخلطر أكثر مما هو السيطرة على الطرق املؤدية 
جانبني  الوقائي  الوعي  ويتضمن  مجابهته.  إلى 
ذهن  يف  الوقاية  فكرة  وجود  األول  هما:  رئيسيني 
الكمامة  وضع  ضرورة  فكرة  وجود  مثل  املواطن، 
واستخدام املعقم الكحولي عند اخلروج من البيت، 
التباعد اجلسدي، اخلروج من البيت عند الضرورة 
القصوى. أما اجلانب الثاني فيتمثل يف التنفيذ أي 
تطبيق الفكرة الوقائية ومتثيل الصورة الذهنية الوقائية 
كوضع  فعال  الوقاية  فكرة  تطبيق  أي  الواقع؛  يف 
أشخاص  مع  كافية  مسافة  وترك  فعال  الكمامة 

آخرين ...الخ. ومن هنا يتضح أن الوعي الوقائي 
الفرد  بشخصية  كبير  حد  إلى  مرتبطة  ذاتية  سمة 
ومعارف  وخبرات  جتارب  من  اكتسبه  وما  وإدراكه 
ومحيطه  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  ضمن 
االجتماعي، ومن ثم إرساء دعائم حصانة وقائية 
ضد األمراض واألوبئة التي تهدد صحته وسالمته 

اجلسدية.
ومن هذا املنطلق فإن شرط جناح الوعي الوقائي أن 
تتوفر فكرة الوعي الوقائي لدى املواطنني وغرس روح 
احليطة لديهم، فيولد بذلك الوعي الوقائي املشترك 
مشتركة  سلوكات  وينتج  للخطر  املشتركة  اليقظة 
املتعايشة،  االجتماعية  للمجموعة  حماية  تشكل 
ويصبح بذلك الوعي الوقائي املشترك ثقافة مشتركة 

حتمي الفرد واجلماعة.

الوعي الوقائي في المجتمع 
الجزائري ... رؤية سوسيولوجية
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

مقتل  طريقة  بألم  تابعت           
الشاب جورج فلويد، 46 سنة، يف والية 
مايو   25 يف  األمريكية  ماساشوستس 
2020. كان مشهدا متوحشا ال ميكن 
االستوائية،  الغابة  يف  إال  يحصل  أن 
املتحدة  الواليات  مثل  بلد  يف  وليس 
التي تدافع عن حقوق اإلنسان بأرمادة 
من القوانني والشعارات، مع أنها تعمل 
على تدمير األوطان بطريقة دميوقراطية 
باستمرار  سأتذكر  وشفافة.  جدا، 
التي كان فيها الشرطي ديريك  اللقطة 
تشوفني يضغط بركبته على عنق السيد 
جورج ملنعه من احلركة، وهو يئّن: ال 
أستطيع التنفس، ال أستطيع التنفس، 
أّما نحن فال نختلف عنه إال يف طريقة 
وال  مّنا،  حركة  دون  الذكية،  اخلنق 

محاولة.
تضغط  املتحدة  الواليات           
املستضعفة من عقود،  رقبة األمم  على 
املنهكة  الشعوب  حياة  حتسني  مدعية 
من فرط جتاوزات حكامها وبطشهم، يف 
واجلمهورية  وإيران  والعراق  أفغانستان 
عندما  فيتنام  يف  ذلك  وقبل  السورية، 
اليابان  ويف  والبيئة،  اإلنسان  خنقت 
التنفس  متنع  التي  النووية  باألسلحة 
واحلصاة  واحلشرة  العشبة  على  حتى 
والعصافير.  فرنسا ضغطت على رقبتنا 
قرنا واثنتني وثالثني سنة وقتلت ثمانية 
والشنق  بالرصاص  نسمة  ماليني 
واخلنق، وما زالت تفعل ذلك بتقنيات 
استعمارية متقدمة بالتواطؤ مع املوالني 
ثمانية  منذ  املستقلة  اجلزائر  يف  لها 
اخلانقة،  التبعية  من  سنة  وخمسني 
القوى  أكبر  إلحدى  االنحناء  ومن 

االستعمارية عبر التاريخ البشري.

رقان  يف  ميوتون  الناس  زال  ما         
النووية  التجارب  بإشعاعات  اختناقا 
بحسب  أخرى  قرونا  ستستغرق  التي 
الدراسات املتخصصة يف مجال الذرة، 
اإلصابات  عدد  يف  مرعب  تزايد  مع 
بالسرطان. ما زال مركز حموديا يقتل 
اجلزائريني يوميا بسبب القنابل املدمرة 
التي أطلقت عليها فرنسا اسماء جميلة 
تشبه اليرابيع. لم نتكلم، لم نتحرك، 
فرنسا  بإدانة  نقم  لم  أفواهنا،  نفتح  لم 
القاتلة وتقدمي تقارير مفصلة إلى منظمة 
األمم املتحدة لشرح أسباب موت الرمل 
الغذائية  السلسلة  وتشوه  اجلنوب  يف 
كما  نختنق  إننا  نقل  لم  برمتها. 
فلويد  األمريكي جورج  املواطن  اختنق 
تشوفني  ديريك  الشرطي  ركبة  حتت 
تفوق  ملدة  عليه  يضغط  ظل  الذي 
ثماني دقائق، وهو يضع يده يف جيبه 
أو مع  أنه يتعامل مع  وحش،  لو  كما 
كان  أفريقي.  أصل  من  مفترس  كائن 
الدول  تفعل  كما  سياحية  جولة  يف 

الكبرى والصغرى واملجهرية.
         األنظمة العربية واإلسالمية 
على  ركبتها  تضع  برمتها  واألفريقية 
أعناقنا من قرون خلت، دون أن تتركنا 
يف  بالهواء  وننعم  واحدا  يوما  نتنفس 
تفعل  ودينيا،  سياسيا  احملتكرة  بلداننا 
واجب  اخلنق  أن  معتبرة  باعتزاز  ذلك 
أمام  القتل  حق  لها  يكفل  دستوري 
الدولية.  العدل  العالم ومحكمة  أعني 
فن  يف  متخصصة  العربية  احلكومات 
األوطان  أفرغت  لذلك  املتقن،  اخلنق 
من كفاءاتها بتهجير العقل وإذالله، أو 
بسجن املواطنني يف فضاء مناوئ للقيم 
وحرية التنفس يف أوطانهم املنهوبة مذ 

اإلغريق  أرباب  من  رّبا  احلاكم  أصبح 
القدامى.

اجلزائرية  احلكومات             
املتعاقبة اعتبرتنا هّمال وبهاليل وقّصرا 
ركبتها  بوضع  اخلناق  علينا  فضيقت 
االستقالل  من  أعناقنا  على  احلديدية 
أو  بالتجاوزات  سواء  اليوم،  إلى 
املمنهج  بالتدمير  أو  باالختالسات 
من  بداية  وعبقريتها،  األمة  ملقدرات 
إلى  القيم  إلى  اجلامعة  إلى  املدرسة 
والدستورية.  االقتصادية  املؤسسات 
هكذا أصبحنا زنوجا رغما عنا، زنوجا 
لم نكن كذلك  أننا  السواد، مع  قامتي 
وبيضا  سمرا،  كّنا  لقد  األصل.  يف 
أحيانا، وذوي عيون خضر وشعر أملس 
لّونتنا  السياقات  لكن  أخر.  أحيانا 
حتت  غرباء  فغدونا  والصمغ  بالفحم 
والشرطي  واملسؤول  السياسي  ركبتي 
لم  وأزيد.  فلويد  جورج  كما  واملفتي، 
نكن محظوظني إذ جئنا قبل الوقت أو 

بعده، وليس يف الزمن املناسب لنا.
املخلوع  الرئيس            حكومة 
عبد العزيز بوتفليقة مارست العنصرية 
قطيعا  نشبه  وجعلتنا  مقيت  بشكل 
احلاجة  عن  الفائضني  الزنوج  من 
ما  والنهب،  املوز  من  جمهورية  يف 
اختنقوا  الذين  التاريخ  عبيد  يشبه 
أعادتنا  لقد  وذاك.  هذا  ركبة  حتت 
على  استولت  إذ  العبودية  أزمنة  إلى 
سياسة  وطبقت  العمومية  اخلزينة 
التنب  نأكل  كيف  لنتعلم  التقشف 
على  احتجاج  دون  قانعني،  والنخالة 
وضعتنا  التي  االستبدادية  املمارسات 
ميتة  الذي مات  فلويد  مقام جورج  يف 
اختناقا  نحن  منوت  كما  تراجيدية، 

املتواطئ  واإلعالم  والتهريج  بالكذب 
أجهزة  تربك  التي  البهلوانية  واخلطب 
التنفس. لم نكن أكثر حظا من ذلك 
موته  طريقة  تصوير  مّت  الذي  األمريكي 
تربتنا  من  مّنا،  أنه  لو  كما  املأل،  أمام 
ودمنا، من ساللة العرب احملكوم عليهم 
بالشنق واخلنق بأثر رجعي، أو بالوراثة 
ألنهم ال يستحقون احلياة الكرمية. هذه 
هي احلقيقة الصادمة التي ال نرغب يف 
الكشف عن حيثياتها ملواجهة الذات.

وحثالة  والرعاع  الدهماء             
البشر والطماعون واألثرياء والسطحيون 
املستبد،  الزعيم  يصنعون  والتعساء 
ديريك تشوفني  املستبد يصنع  والزعيم 
كما  عليه،  ميلى  ما  لينفذ  وهناك  هنا 
الغزو  بعد  العراق  حدث يف معتقالت 
هذا  تشوفني  وديريك  األميركي، 
الدنيا  يخنق جورج فلويد يف كل بقاع 
يف  املنتشرين  نحن  مثلنا  زجني،  ألنه 
األرض بال أمل. لقد جعلتنا األنظمة 
ركبتها  لوضع  يكفي  مبا  وزنوجا  ملونني 
لنموت  بشدة  والضغط  رقابنا  على 
عقودا،  اخلنق  استمّر  لقد  مختنقني. 
العبث،  هذا  ظل  يف  غدا  ينتهي  ولن 
التي  السريالية  السياقات  هذه  ويف 
شأن  من  وتعلي  للمجرم  متاثيل  تقيم 
هذا  له  ينحني  الذي  والقاتل  السارق 
العالم الكوميدي الذي يتظاهر باملعرفة 

والعدالة واحلضارة واحلكمة.
ألنها  خطر  يف  البشرية             
تنحني لزعماء ينظرون إليها باستعالء، 
لشعوبهم.  العرب  احلكام  ينظر  كما 
ولهذا  شوفني،  ديريك  يتكاثر  لذلك 
يف  اختناقا،  فلويد  جورج  ميوت  وذاك 

أمريكا وآسيا وأوروبا وأفريقيا.
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بقلم: رّياض هــــــــــــــــــويلي

ُمشكَلة ِنظاٍم!

قسنطينةقسنطينة

القبــُض علــى ُمقرصـِن حَسـاب القبــُض علــى ُمقرصـِن حَسـاب 
»فايسبوك«   »فايسبوك«   ســـلَب ســـلَب 229229 َمليـوًنا َمليـوًنا

مجلُس األّمة

ُقوجيل يوّزُع المهاَم على أَعضاِء الَمكتِب
رؤساء  إلى  املوسع  األمة  مجلس  مكتب  اجتماع  عقد 
األربعاء،  البرملاني،أمس  واملراقب  البرملانية  املجموعات 
برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة بالنيابة، بحيث 

ُكّرس لتوزيع املهام بني أعضاء املكتب.
وأوضح بيان مجلس األمة، أمس األربعاء، أن رئيس مجلس 
نائباً  بصفته  جابري،  غازي  من  كال  كلّف  بالنيابة  األمة 
يف  األّمة  مجلس  رئيس  مبساعدة  األّمة،  مجلس  لرئيس 
واملجلس  احلكومة  مع  والعالقات  التشريع  شؤون  متابعة 
نائباً  بصفته  بوزكري،  حميد  كلّف  كما  الوطني.  الشعبي 
األّمة  مجلس  رئيس  مبساعدة  األّمة،  مجلس  لرئيس 
أعضاء  شؤون  مبتابعة  وكذا  واملالية،  اإلدارية  بالشؤون 

لرئيس  نائباً  بصفته  حاجي،  العيد  تكليفه  إلى  باإلضافة  الهيئات،  كل  مع  اتصاالتهم  وتنظيم  املجلس 
مجلس األّمة، مبساعدة رئيس مجلس األّمة يف متابعة الشؤون اخلارجية، وكذا تكليفه ويزة شاشوى، 
بصفتها نائباً لرئيس مجلس األّمة، مبساعدة رئيس مجلس األّمة يف متابعة النشاط امليداني واألنشطة 

املتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرملانية وكذا العالقات العامة.
القانون  من  كل  دراسة  املجلس  مكتب  أحال  التشريعية،  األشغال  برمجة  وبخصوص  مع هذا،  باملوازاة 
املتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة على جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان 
والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي، والقانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2017 على 

جلنة الشؤون االقتصادية واملالية.
محمد رضوان

لطاِت جلُّ االقتراحاِت خّصت احلقوَق واحُلرّياِت والفصَل بني السُّ

عقون: َتلّقينا نحَو 1800 ملفٍّ 
ستور يخصُّ تعديَل ُمسّودِة الدُّ

صّرح مقرر جلنة اخلبراء املكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور والناطق الرسمي 
خاصة  مقترحات  يحمل  ملف   1800 نحو  تلقت  اللجنة  أن  أمس،  يوم  عقون،  وليد  لها، 
بالتعديالت املتضمنة يف مسودة الدستور، مشيرا إلى أن جل االقتراحات تخص محاور 

احلقوق واحلريات، الفصل بني السلطات والسلطة القضائية.
وكشف عقون، خالل نزوله ضيفا على اإلذاعة األولى رفقة عضو اللجنة كرمي خلفان، أن 
»اللجنة املكلفة بإعداد املقترحات حول مراجعة الدستور تلقت ما يقارب 1800 ملف يحمل 
مئات املقترحات بشأن التعديالت املتضمنة يف املسودة«. كما أشار املسؤول ذاته إلى أن 
أعضاء اللجنة »يأخذون كافة االقتراحات بعني االعتبار ويعكفون على دراستها وتصنيفها،  
حسب احملاور قبل، أن يتم رفعها إلى رئاسة اجلمهورية«، مؤكدا أن جل االقتراحات تتعلق 
مبحاور احلقوق األساسية واحلريات العامة، تعزيز الفصل بني السلطات وتوازنها، السلطة 

القضائية وكذا احملور املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وبخصوص آجال عرض املسودة النهائية على البرملان ثم االستفتاء الشعبي، قال املقرر ذاته 
إن »اللجنة تقنية قدمت اقتراحات قابلة للتعديل وكل املراحل التالية تبقى من صالحيات 
رئيس اجلمهورية«. أما بخصوص بعض النقاط التي أثارت النقاش حول مسّودة الدستور، 
أوضح أن »بعضها جاء يف الصميم والبعض اآلخر جاء عن سوء إطالع بالوثيقة أو متعلقا 
مبواد موجودة أصال يف الدستور احلالي ولم تتصرف فيها اللجنة«، ودعا إلى »ضرورة تبني 

نقاش هادف يخدم املصلحة العليا للوطن«.
محمد رضوان

انتقد التغطية اإلعالمية .. بلحيمر:

عـــرض صــور أويحيــى فــي جنـــازة 
شقــيقه تصـــرف »غيــر أخالقـــــي«

  أكد وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن التغطية 
اإلعالمية السيما السمعية البصرية جلنازة األستاذ العيفة أويحيى شقيق 
املتهم أحمد أويحيى أعطت صورة “ال تشرف مهنة الصحافة وال الشعب 

الذي من املفترض أن نخدمه”.
وقال بلحيمر، أمس، يف تصريح نقلته وكالة األنباء اجلزائرية، إن “التغطية 
اإلعالمية السيما السمعية البصرية جلنازة األستاذ العيفة أويحيى شقيق 
املتهم أحمد أويحيى أعطت صورة ال تشرف مهنة الصحافة وال الشعب 
الذي من املفترض أن نخدمه والذي يُعرف بقيم التعاطف الراسخة أمام 
اإلهانة  ألسلوب  تكريسه  عن  “فضال  أنه  وأضاف  والتسامح”.  املوت 
املخزي فإن العرض الدنيء لصور رئيس حكومة أسبق مكبل اليدين وهو 

محبط وحزين على فقدان شقيقه عبارة عن تصرف غير أخالقي”.
وأكد يف هذا اإلطار أن ما جرى خالل مراسم تشييع جنازة العيفة أويحيى 

“تذكرنا بالصور البغيضة التي استوقفتنا يف ماض غير بعيد، وهي تلك التي 
تظهر رئيس اجلمهورية احلالي خالل تشييع جنازة  املجاهد و رئيس احلكومة 

االسبق، الراحل رضا مالك يوم 30 جويلية 2017.
ق.و

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
توقيف  من  اخلامس  احلضري 
سنة   27 العمر  من  يبلغ  شخص 
فايسبوك،   قرصنة حساب  تورط يف 
واالحتيال  النصب  أجل  من  واستغله 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
نصب  عملية  مقترفا  فايسبوك، 
تقدر  معتبرة  مالية  مبالغ  طالت 
يف  صبها  مت  سنتيم  مليون   299 بـ 

حساب بريدي.
تقدم  لشكوى  تعود  القضية  حيثيات 
حسابه  تعرض  مفادها  الضحية  بها 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 

»فايسبوك« إلى فعل القرصنة، ليقوم 
بفتح حساب آخر حيث تلقى العديد 
له  يؤكدون  معارفه  من  الرسائل  من 
مالية،  مبالغ  منهم  طلب  أنه  فيها 
وبعد البحث تبني أن الفاعل استعمل 

حسابه للنصب واالحتيال عليهم.
القضية،   يف  التحقيق  ومبباشرة 
شكاوى   03 ذاتها  املصلحة  تلقت 
نصب  لعملية  تعرضهم  بخصوص 
معتبرة  مالية  مبالغ  طالت  واحتيال، 
299 مليون سنتيم مت صبها  بـ  تقدر 
يف حساب بريدي. وقد مكن التحقيق 
املعمق من حتديد هوية املشتبه فيه، 

وهو يف حالة تلبس على مستوى حي 
على  النصب  بصدد  سليمان  زواغي 
مسبقا  تقدم  قد  كان  أخرى،  ضحية 
للمصلحة كونه أحد معارف الضحية 
يطلب  املقرصن  من  رسائل  وتلقى 
ليتم  سنتيم،  مليون   200 مبلغ  فيها 
على إثرها إعداد خطة محكمة مكنت 
من إيقاف املشتبه فيه. وبعد االنتهاء 
جزائية يف  إجراءات  ملف  إجناز  من 
النيابة  أمام  تقدميه  مت  املعني،  حق 

احمللية.
خديجة بن دالي

تيزي وزوتيزي وزو
إحباُط محاوَلِة سطوٍّ ُمسلَّح على بنِك »بدر« بتيزي وّزو
 أحبطت، يوم أمس، مصالح أمن تيزي وزو مخططا للسطو والسرقة استهدف بنك الفالحة والتنمية 

الريفية “بدر”، الكائن مقره بقلب مدينة عزازقة.
ومت توقيف شخصني كانا قد خططا للعملية قبل أشهر، حيث إن شخصا ملثما ومسلحا دخل إلى البنك 
محاوال سلب مبالغ مالية، قبل أن يتمكن موظف األمن واحلماية من منعه ومحاولة إلقاء القبض عليه، 
إال أنه الذ بالفرار وبينت مصادرنا أن موظف األمن واحلماية وعدد من املواطنني وإحدى دوريات األمن 
األمني  للمركز  اصطحابه  ومت  السالح،  وبحوزته  الشخص  من ضبط  حيث متكنوا  الفور،  على  وصلت 

املتخصص ملتابعة التحقيق.
التجارية  املناطق  مختلف  يف  األمني  االنتشار  وتكثيف  االحترازية  األمنية  اإلجراءات  اتخاذ  ومت  هذا، 

واحليوية.
أحمد اليان

 ُكّلما َسِمعت بَتعديٍل أو 
ا  ، ُجزئّيً َتغييٍر ُحكوميٍّ

كان أو شاِماًل، اْزَددُت 
كا بَقناعِتي؛ إَنّ َتغييَر  َتسُّ

امَلناصِب واألْشخاِص لْن 
َي إلى َنتيجٍة، طامَلا  ُيؤدِّ

أنَّ آلّياِت الَعمِل وأَدواتِه لم 
َتتغّير.

 فقْد َتوُز على أكَفِئ 
اإلَطاراِت، وَقد َتَظى 

بأفضِل الَبرامِج، لكْن إذا 
َلم َيكْن لَك نظاُم َعمٍل 
ُمحدٍد مَبنهجّيٍة َتقوُم 

على الَفاعلّيِة والَفعالّيِة 
يف األداِء واإلْنتاِج، وَقبلُهما 

عاُمل مع  يوَنُة يف التَّ اللُّ
الَواقِع، وما ينَبِغي أْن يكوَن 

عليه امُلستقبُل، على أْن 
ظاُم ُمزّوًدا  يكوَن هذا النِّ
ُن من  بأدواِت َعمٍل ُتكِّ
ياساِت وَرسِم  إجناِز السِّ

األهَداِف وَتقيِق الّنتائِج. 
 وحتى ال َيبقى َكالُمنا 
ُمجّرَد َتنظيٍر؛ ُيِكُننا 

إحصاُء َعشراِت الُوزراِء 
ين َشارُكوا يف ُحكوماٍت  الذِّ
ثم ُطِردوا بَدعوى الَفشِل، 

ُثم َجرْت َرسكلُتهم من 
ِقبل ُسلطاٍت أخَرى، وُأعيَد 

َتسويُقهم كُمنِقذيَن، 
لَيجرَي َطرُدهْم بعَد 

انِقضاِء َفترٍة وِجيَزٍة أو 
َطِويَلة تَت ُعنواِن الَفشِل 
، رغَم  يف اإلقالِع الّتنمويِّ

ما َيحوزوَن َعليه من 
الٍت ِعلمّيٍة وإَدارّيٍة  ُمؤهِّ

وِسياسّيٍة؛ وطبًعا أسَماؤُهم 
َكثيرٌة وال َحاجَة لنا 

بَسرِدها.
 َكم من رئيِس ُحكومٍة َتّ 

الّتسويُق لَفشِله يف َتقيِق 
، ُثّم ُقّدَم  اإلقالِع الّتنمويِّ

للّناِس على أّنُه الَوحيُد 
الَقادُر على إنقاِذ الَبلِد 

َح  خُلف وُرشِّ من َبراِثن التَّ
ئاِسّيات؟ للرِّ

إذا َسّلمَنا بَكفاءِة إطاراِتنا، 
فهَذا َيعِني أّن امُلشكلَة 

ظاِم  احَلقيقّيَة َتكمُن يف النِّ
ي َنشتِغل  ياسيِّ الذِّ السِّ

ِفيه؛ فهَو ُمحيٌط َيعتِرُف 
امُلراقُبون بأّنُه ِبيروقراطيٌّ 
ٍع على  ٌس، غيُر ُمشجِّ ُمتكلِّ

إعَماِل الِفكِر واإلبَداِع؛ 
ُمناٌخ ِسياسيٌّ غيُر ُمّولٍد 

للُحلوِل وغيُر ُمنتٍج 
للَبداِئل. 

 ومعنَى هَذا الَكالِم أّن 
ي  غييَر احَلقيقيَّ الذِّ التَّ

َيُحلُّ امُلشكالِت هَو َتغييٌر 
ظاِم مبا يسمُح بتفِجيِر  النِّ
اقاِت الَوطنّيِة يف كلِّ  الطَّ
امَلجاالِت، وَجعِل الَقانوِن 
وحَدُه الَضامُن للَعملّيِة 

الِسياسيِة واإلداريِة، وما 
يتفّرُع عنُهما من ُشؤوِن 

الّناِس. 

 فيما ُشفي 188 مريض »كوفيد 19«

 الَجزائـــِر ُتسّجـــُل 171 إصابــًة  يــوم األرِبعـــاء
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األربعاء، عن تسجيل 171 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا 

يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء 

يف البالد ارتفع بهذا العدد اجلديد ليبلغ 12242 إصابة.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 8 وفاة بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 869 حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 118 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 8792 حال
ة.                                                                                                        .خالد دحماني 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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