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َتغيـيـــٌر  حكـــــوِميٌّ 
بَنكهـة اقتَصادّيـة خالــَصة!بَنكهـة اقتَصادّيـة خالــَصة!

05
جيجل  

ُسّكـان »ِسيـدي عبد 
ـون! الَعزيـز« يحتجُّ

06
البيض

تنــِظيـُم  حمــالٍت 
تــوعوّيٍة وأخـرى 
لَتعقيِم أسَواِق الَماشّية 

08
إليزي 

إعــادُة  َتأهــيِل 
850 وحـدًة سكِنيـًة 
بالمنـاطـِق  النَّاِئيـة

ـــي الَوبــاِء ونقـــُص وَسائـــِل  ـــي الَوبــاِء ونقـــُص وَسائـــِل َتفشِّ َتفشِّ
كــان الّشـــــارَع كــان الّشـــــارَعالوقايــِة يحرِّ الوقايــِة يحرِّ

الَعشرات من أهالي املصابني بفيروس  أفلو يف األغواط،  نّظم، نهاية األسبوع، مبدينة 
الشهيد  العمومية  االستشفائية  املؤسسة  داخل  احتجاجية  حركة  والضحايا  كورونا 
»بجرة عبدالقادر«، واعتلوا سطح بنايتها مطالبني املسؤولني بالتدخل عاجال لتطويق 

تفشي الوباء، الذي فتك بـ 16 شخصا وما زال يصيب العشرات من املواطنني.

09

0303

حة َمطلوٌب يف األغواط حة َمطلوٌب يف األغواطوزيُر الصِّ وزيُر الصِّ

تاج
ور
روب

تاج
ور
روب

التَّباعُد االجِتماعيُّ أم التَّباعُد الَجسدّي. . 
ســـؤاُل  الَمـفهــوِم

منذ ظهور أّول حالة إصابة بفيروس كورونا )كوفيد 
19( يف اجلزائر، وبدأ تفشي هذه اجلائحة تدريجيا 
قلة  وكذلك  والالمباالة،  االستهتار  حالة  ظل  يف 
الّدولة  اتخذت  الفيروس،  هذا  حول  املعلومات 
الهادفة  والقرارات  اإلجراءات  من  العديد  اجلزائرية 
التجارب  على  بناء  انتشاره،  ومنع  الوباء  الحتواء 
كالّتباعد  األوبئة  تفشي  مع  التعامل  يف  السابقة 
االجتماعي واحلجر الصحي، يف ظل عدم وجود لقاح 

لعالج هذا الفيروس أو الوقاية منه.

د. نعــيم  بوعمـــوشة 	15 أقالم

02
ِمنهــم 20 ألًفـا 
بالَعاِصــمة وحــِدها
 40 ألــَف ُمكَتتــِب 
»عـدل« علـى َموعٍد 
مـع اختيـاِر َسكناِتـهم

واملدينة،  والعمران  الّسكن  وزير  أعلن 
عملية  إطالق  عن  ناصري،  كمال 
السكنية  املواقع  الختيار  جديدة 
باجلزائر، خالل األيام القليلة القادمة، 
مكتتب  ألف   40 لفائدة  موجهة  ستكون 
على  »عدل«  باإليجار  البيع  برنامج  يف 
يف  ألفا   20 بينهم  الوطني،  املستوى 

العاصمة. 

ـًا ُحكــومة جــّراد)2( بــــ41 وزيــــًرا ووزيــــًرا ُمنتـــدب

عديـــــُل جــاء  عديـــــُل جــاء التَّ كاوبـــــــي: كاوبـــــــي: التَّ
ي األزمــــــِة  ي األزمــــــِة بهــــدِف َتخـــــطِّ بهــــدِف َتخـــــطِّ
ـّة ـِّة واالقـــِتصاديـــ ـّةامَلاليـــــــــ ـِّة واالقـــِتصاديـــ امَلاليـــــــــ

ـَاقـِة وليـــَس للَمــــحُروقــــات ـَاقـِة وليـــَس للَمــــحُروقــــاتَينبــِغــي استحــــداُث قـانـــوٍن للّطــ هــــادف :هــــادف :  َينبــِغــي استحــــداُث قـانـــوٍن للّطــ

عديـــُل لم يتــخلَّ  عديـــُل لم يتــخلَّ  التَّ علــــوان:علــــوان: التَّ
عـــــن املنــــطِق اإلَداريِّ فـــــي عـــــن املنــــطِق اإلَداريِّ فـــــي 

سييـــــــِر احُلكـــــــــــوِمي  سييـــــــِر احُلكـــــــــــوِمي التَّ التَّ
16

الجزائـُر ُتسّجـُل أعـلى َحصيـلٍة 
َيومـيَّة أمــٍس

أعلى  اجلمعة،  أمس  كورونا،  فيروس  سجل 
اإلصابات  عدد  حيث  من  له  يومية  حصيلة 
أعلنت  الوباء باجلزائر، حيث  منذ بداية تفشي 
عن  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة 
240 حالة إصابة مؤكدة جديدة خالل  تسجيل 

24 ساعة.

240 إصابُة بـ »كوفيد 19« 



02
أخبار السياسة
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منهم 20 ألفا بالعاصمة

40 ألَف ُمكَتتِب »عدل« على 
َموعٍد مع اختياِر َسكناِتهم

صفية نسناس
كمال  واملدينة،  والعمران  السكن  وزير  أعلن 
املواقع  الختيار  جديدة  عملية  إطالق  عن  ناصري، 
القادمة،  القليلة  األيام  خالل  باجلزائر  السكنية 
برنامج  يف  مكتتب  ألف   40 لفائدة  موجهة  ستكون 
من  الوطني،  املستوى  على  »عدل«  باإليجار  البيع 

بينهم 20 ألف مكتتب يف العاصمة.
املخصصة  اجللسة  يف  ناصري  الوزير  رد  وخالل 
أول  الوطني،  الشعبي  باملجلس  الشفوية  لألسئلة 
متكنت  بعدما  جاءت  العملية  هذه  أن  أوضح  أمس، 
وتطويره »عدل« من  السكن  لتحسني  الوطنية  الوكالة 
احلصول على أوعية عقارية جديدة ملواصلة برنامجها 

السكني، حيث سيتم إطالق عمليات أخرى الختيار 
املواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية 
عملية  أن  إلى  مشيرا  البرنامج،  يف  مكتتب  آخر 
اإللكتروني  املوقع  طريق  عن  السكنية  املواقع  اختيار 
دفعوا  الذين  املكتتبني  لصالح  جتري  »عدل«  لوكالة 
شهادات  توزيع  عملية  بخصوص  األول. أما  الشطر 
جوان  شهر  منتصف  فيها  شرع  التي  التخصيص 
اجلاري، فإنها تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل 
كما  بها.  املعنيني  املكتتبني  طرف  من  حتفظات  عدة 
أكد أنه وجه تعليمات صارمة لوكالة »عدل« بضرورة 
يف  العملية  سير  أجل  من  التحفظات  هذه  معاجلة 

أحسن الظروف. 

مختلف  يف  األشغال  بعث  بإعادة  يتعلق  وفيما 
احترام  ضرورة  على  الوزير  شّدد  السكن،  ورشات 
التدابير الوقائية ضد وباء كورونا من أجل التمكن من 
املسجل،  الكبير  التأخر  واستدراك  التحدي  هذا  رفع 
داعيا عمال  أشهر،  عدة  املشاريع  توقف  إلى  نظرا 
الوقاية،  بتدابير  االلتزام  اجلزائريني  وجميع  القطاع 
أن  مضيفا  ضرورية،  من  أكثر  أصبحت  والتي 
املقاوالت حريصة على استدراك ما فاتها من أشغال 
تعطلت خالل فترة احلجر، وأن مصالح الوزارة مجندة 
يف امليدان لهذا الغرض لكن بلوغ هذا الهدف مرتبط 

مبدى احترام التدابير الوقائية.

يوم أمس اجلمعة  صباح  البليدة  محكمة  أدانت 
السابق لألمن  العام  املدير  هامل  الغني  كال من عبد 
ألمن  السابق  الرئيس  براشدي  الدين  ونور  الوطني 
وقضت  إليهما،  املنسوبة  بالتهم  العاصمة  اجلزائر 
 100 نافذا وغرامة مالية بقيمة  بأربعة سنوات سجنا 
ألف دج لكل منهما يف قضية سوء استغالل الوظيفة.
قد  القضية  احملاكمة يف هذه  قاضي جلسة  وكان 
أمن حضري  رئيس  أنزار سعيد  الضابط  رفض طلب 
تعرض  بعدما  مدني  كطرف  التأسيس  بالقبة  سابق 
 ،2012 سنة  براشدي  طرف  من  والضغوط  لالبتزاز 
رئيس  نائب  منصب  األخير  هذا  يشغل  كان  عندما 
الذي  أنزار  الضابط  طالب  حيث  العاصمة،  ألمن 
عليه  وحكمت   – آنذاك   - الشراقة  محكمة  أدانته 
سجنا  سنوات  ثالث  ثم  نافذا  سجنا  سنوات  بستة 
نافذا بعد استئناف احلكم مبجلس قضاء البليدة، هيئة 
احملكمة تعويضه بعشرة ماليير سنتيم عن الضرر الذي 

أحلقه به الرئيس السابق ألمن العاصمة.
اخلميس  يوم  استمع،  بعدما  احلكم  وجاء 
قضية  املتهمني يف  محاكمة  قاضي جلسة  املنقضي، 
سوء استغالل الوظيفة إلى كل من املدير العام السابق 

لألمن الوطني عبد الغني هامل والرئيس السابق ألمن 
وزير  إلى  وكذا  براشدي،  الدين  نور  العاصمة  اجلزائر 
كشاهد  اسُتدعي  الذي  لوح،  الطيب  السابق  العدل 
يف هذه القضية، حيث انطلقت احملاكمة التي أجلت 
خمس مرات متتالية، باالستماع إلى أقوال رئيس أمن 
اجلزائر العاصمة سابقا، نور الدين براشدي الذي أنكر 
التهمة املنسوبة إليه وأوضح أنه وبحكم وظيفته ووفقا 
إحضار  الوطني  لألمن  العام  املدير  منه  طلب  للقانون 
قائمة اسمية لعمارة تقع مبنطقة حيدرة اململوكة لكمال 
البوشي، مضيفا أنه وبناء على ذلك،  شيخي املدعو 
مصاحله  الوالية  بأمن  القضائية  الشرطة  رئيس  أمر 
بإحضار القائمة عن طريق رئيس الشرطة االقتصادية 
الذي انتقل مبعية ضابطني آخرين إلى احملافظة العقارية 
لدائرة بئر مراد رايس للمطالبة بالقائمة، التي قدمها 
اعتبرته  الذي  التصرف  وهو  العقاري.  احملافظ  لهم 
باستغالل  إياه  مصنفة  للقانون  مخالفا  العامة  النيابة 
مطوال  نفسه  عن  براشدي  املتهم  وظيفة، ودافع 
35 سنة من  قرابة  بعد  املصير  يقوده  »كيف  متسائال 

العمل والتفاني إلى ما وراء القضبان«.
هامل  الغني  عبد  الثاني،  املتهم  نفى  بدوره، 

إحضار  العاصمة  أمن  رئيس  من  طلب  قد  يكون  أن 
القائمة االسمية املذكورة.

وجتدر اإلشارة إلى أن التحقيق يف شبهة تبييض 
مليون دج لكمال شيخي ومتويل   125 بقيمة  األموال 
املتهمني -  يعود - حسب تدخالت  إرهابية  جماعة 
إلى سنة 2016، ملّا باشرت الضبطية القضائية ألمن 
تقريبا شهر  امللف، وبعد  التحقيق يف  العاصمة  والية 
وُمنح  منها  امللف من طرفه، ُسحب  العمل على  من 
ملصالح الدرك الوطني للتحقيق فيه، وهو األمر الذي 
لم يهضمه رئيس أمن العاصمة سابقا براشدي الذي 
اعتبر أن القائد السابق للدرك الوطني بلقصير استعمل 

نفوذه لالستيالء على امللف، بحسب املتهم هامل.
يف  أقر  فقد  لوح،  طيب  السابق  العدل  وزير  أما 
تدخله أمام النيابة أنه قد تلقى اتصاال من املدير العام 
األسبق لألمن الوطني للنظر يف امللف املذكور، وعليه 
هذا  يف   - نافيا  ملتابعته  اجلزائية  الشؤون  مدير  كلف 
السياق - توسطه شخصيا لتحويل امللف من املصالح 

األمنية إلى الدرك الوطني.
صفية نسناس/ وأج

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة 
من  التجمع  حزب  رئيس  إلى  املوجه  االستدعاء  أن 
أجل الثقافة والدميقراطية، محسن بلعباس، عن طريق 
الدرك الوطني جاء ضمن حتقيقات لقضية تدخل يف 

إطار القانون العام.
يوم  أصدرته  بيان  يف  العامة،  النيابة  وذكرت 
اجلزائرية،  األنباء  وكالة  ونشرته  املنقضي  اخلميس 
تداولها  مت  التي  املغلوطة  املعلومات  ضوء  “على  أنه: 

بخصوص االستدعاءات املوجهة حملسن بلعباس، فإن 
تنوير  بغية  اجلزائر  قضاء  مجلس  لدى  العامة  النيابة 
الرأي العام، توضح أن االستدعاءات املوجهة للمدعو 
الوطني  الدرك  مصالح  طريق  عن  بلعباس  محسن 
كانت يف إطار حتقيقات تخص قضية تدخل يف إطار 

القانون العام«، بحسب نص البيان.
شخص  بوفاة  تتعلق  الواقعة  أن  البيان  وأوضح 
تابع  خاص  ملسكن  بناء  بورشة  يعمل  كان  أجنبي 

حيث  املعني،  عنها  يبلغ  لم  الذي  بلعباس  حملسن 
تكن  لم  املتويف  العامل  أن  عن  التحريات  أسفرت 
لديه الرخصة القانونية للعمل باجلزائر. كما أوضحت 
حد  يف  البناية  أن  ذاته،  املصدر  يضيف  التحريات، 

ذاتها شّيدت دون احترام القوانني العمرانية.
ابتسام بوكثير 

أعلن وزير السكن 
والعمران والمدينة، كمال 
ناصري، عن إطالق عملية 
جديدة الختيار المواقع 
السكنية بالجزائر خالل 
األيام القليلة القادمة، 
ستكون موجهة لفائدة 
40 ألف مكتتب في 
برنامج البيع باإليجار 
»عدل« على المستوى 
الوطني، من بينهم 20 
ألف مكتتب في العاصمة.

أحمد بوكليوة
التربية  وزير  عمرواي  طالب 
توحيد  بالتدخل من أجل  الوطنية 
واحلريف  السليم  والتطبيق  الفهم 
كل  يف  التنقلية  احلركة  ملناشير 
بضرورة  وقال  الوطن،  واليات 
يف  العلمية  بالشهادات  األخذ 
صاغ  حيث  التنقلية،  احلركة 
تدابير  من  »هل  بـ  للوزير  سؤاله 
ملعاناة  حد  لوضع  ستتخذونها 
اعتماد  إثر  املعينني  األساتذة 
قائمة االحتياط الوطنية، ومنحهم 
خالل  لوالياتهم  الدخول  رخص 
وقبول  املقبلة  الدراسية  السنة 
هل  الواليات؟«، »و  بني  التبادل 
ستتخذونها  عملية  إجراءات  من 
احلركة  ملفات  وثائق  لتخفيف 
احلركة  قرار  وتوحيد  التنقلية، 

التنقلية ورقمتنها؟«.
 وأوضح املتحدث أن ما ورد يف 
املنشور اإلطار حلركة التنقل السنوية 
 )96/0.9/05  ( رقم  للموظفني 
جاء   1996 ديسمبر   29 يف  املؤرخ 
الشهادات  من  »نسخ  عبارة  فيه 
حني  يف  عليها«،  احملصل  العلمية 
يف  النقطة  هذه  تعديل  يتم  لم 
مشددا  أخرى،  وزارية  مناشير 
توفر  شرط  استفاء  ضرورة  على 
احلركة  يف  العلمية  الشهادات 
التوظيف  قبل  واحتسابها  التنقلية 
أنه ال  إلى  التوظيف، مشيرا  وبعد 
حساب  مينع  قانوني  نص  يوجد 
قبل  التنقلية  الشهادات يف احلركة 

القانون  يف  األصل  وأن  التوظيف، 
اجلواز ما لم مينع ذلك بنص قانوني 
منع  على  قياسا  وليس  صريح، 
ذلك يف الترقية بالشهادة بناء على 
نص املادة )107( من األمر )-06
03( املتضمن القانون العام للوظيفة 

العمومية.
بخصوص  أضاف  كما 
الفائض  بتشخيص  تعلق  ما 
مديريات  هناك  أنه  للموظفني 
الفائض  بتشخيص  تقوم  تربية 
وأخرى  التنقلية،  احلركة  قبل 
أثناء احلركة التنقلية، وأخرى بعد 
ويف  التنقلية.  احلركة  من  االنتهاء 
السياق ذاته، اقتراح عمراوي على 
متساوية  اللجان  مهام  الوزير حتديد 
بدقة  التنقلية  احلركة  يف  األعضاء 
للحد من التداخل يف الصالحيات 
واستحواذ اإلدارة على صالحيات 

اللجان. 
ودعا النائب عن االحتاد، من 
إلى  الوصية  اجلهة  أخرى،  جهة 
املعادلة  الشهادات  شرح  ضرورة 
املنشور  يف  املذكورة  للشهادات 
وجعلها  للحركة،  التكميلي 
متوافقة مع املرسوم الرئاسي )-07 
واملنشور  واملتمم،  املعدل   )304
الوزاري )175( املؤرخ يف )-15-12
شهادات  مبعادلة  املتعلق   ،)2013

نظام ليسانس، ماسترو دكتوراه.

والضمان  العمل  وزير  صّرح 
شوقي  يوسف  االجتماعي، 
عاشق، أن إدماج العمال واملوظفني 
املتعاقدين ما يزال متواصال بالرغم 

من جائحة كورونا.
هامش  على  الوزير،  وقال 
لنواب  الشفوية  األسئلة  على  رده 
أّول  الوطني،  الشعبي  املجلس 
أمس، إنه البد من تفعيل املقاربة 
االقتصادية يف الشغل والتوقف عن 
أن  مضيفا  االجتماعية،  املقاربة 

يف  أكد  قد  كان  اجلمهورية  رئيس 
ضرورة  على  املنقضي  ماي  الفاحت 

إدماج كافة العمال املتعاقدين. 
هناك  أنه  عاشق  وأضاف 
الوزارة  مستوى  على  قائم  عمل 
األولى من أجل اإلسراع يف وتيرة 
أكثر  إدماج  عن  كاشفا  اإلدماج، 
رغم  متعاقد  موظف  ألف   12 من 

الوضع الراهن.
محمد رضوان

عبد  اجلمهورية  رئيس  وّقع 
املنقضي،  اخلميس  تبون،  املجيد 
إعفاء  يتضمن  رئاسيا  مرسوما 
املواطنني الذين بلغوا سن الثالثني 
ديسمبر   31 تاريخ  عند  فأكثر 
اخلدمة  التزامات  آداء  2020من 
بعد،  جتنيدهم  يتم  ولم  الوطنية 
لرئاسة  بيان  يف  جاء  حسبما 

اجلمهورية.
البيان: »وقع رئيس  وجاء يف 
تبون  املجيد  السيد عبد  اجلمهورية 

صباح اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن 
اخلدمة  التزامات  آداء  من  إعفاء 
بلغوا  الذين  للمواطنني  الوطنية 
 31 تاريخ  فأكثر عند  الثالثني  سن 
ديسمبر 2020، ولم يتم جتنيدهم 

بعد«.
كما يعفى من هذه االلتزامات 
املواطنون الذين بلغوا سن الثالثني 
ديسمبر   31 تاريخ  عند  فأكثر  سنة 
2020، ولم يسووا وضعيتهم جتاه 

اخلدمة الوطنية.            ق.و

راسل مسعود عمراوي النائب عن االتحاد من أجل النهضة 
والعدالة والبناء وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، 

بخصوص مناشير الحركة التنقلية للموظفين بقطاع التربية، 
والتي - حسبه - استحدثت من قبل مديري التربية بمعايير 
جديدة غير تلك المنصوص عليها من طرف الوزارة الوصّية.

مديريات التربية تطّبق المناشير وفقا الجتهاداتها 

َواجــُعوط مطاَلـٌب بَتــوحـيِد الحركِة 
ِفيــــن نقليـــِة للُموظَّ التَّ

بعد االستماع للمتهمين في قضية سوء استغالل الوظيفة
َمحكمُة الُبليَدة تقِضي بَسجِن هامل وبراشدي 4 َسنواٍت َنافذٍة

النيابة العامة
اسِتدعاءؤه محِسن بلعَباس للتَّحقيِق في َوفاة رعّيٍة َمغربيٍّ 

قال إّن 12 ألف موظف ُسوّيت وضعيتهم
عاشـــق: الــوزارُة األولــى تـَدرُس 
تســريَع إدمــاِج  الُمتعاِقـــــدين 

عند تاريخ 31 ديسمبر 2020
إعفـــاُء الَبالِغــين إعفـــاُء الَبالِغــين 3030 سنــــًة فــأكثر  سنــــًة فــأكثر 

مــن الِخدَمـــة الَوطنيـــّة مــن الِخدَمـــة الَوطنيـــّة 



عمار قردود 
يف  االقتصاديني،  واخلبراء  املتتبعني  من  عدد  اعتبر 
األول  احلكومي  التعديل  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  حديثهم 
الذي أجراه رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون مؤخًرا على 
تشكيلة الوزير األول عبد العزيز جراد خطوة عملية كانت 
التي  اإلستراتيجية  اخلطة  جتسيد  بغية  مدة،  منذ  منتظرة 

تتبناها السلطات العمومية، 
مشيرين إلى أنها تغييرات مهمة - وإن لم تكن جذرية 
أو بالقدر الذي كانوا يأملونه - بشكل يتناسب مع معطيات 

وحتديات املرحلة احلالية ومخاطر املرحلة املستقبلية.
من  العام  التوجه  ُيبرز  احلكومي  التعديل  بأن  وأفادوا 
املعّول  املنتجة  االقتصادية  للقطاعات  األهمية  منح  خالل 

سُتكّبد  التي  احلالية  األزمة  من  اخلروج  أجل  من  عليها 
دوالر،  ماليير   7 عن  تزيد  خسائر  اجلزائري  االقتصاد 
20 مليار دوالر وفًقا خلبراء  أرقام احلكومة ونحو   بحسب 

املال واالقتصاد.
أكدوا  التي  النقاط  من  مجموعة  قدموا  املقابل،  يف 
احلكومة،  دور  تفعيل  أجل  من  بها  التكفل  ضرورة  على 
احملروقات  يف  الغرض  عوض  للطاقة  سياسة  رأسها  على 
حني،  يف  دولة.  كمشروع  الرقمنة  على  والتركيز  فقط، 
اعتبر خبراء آخرون أن التعديل احلكومي لم يأت بجديد، 

ووصفوه بالالحدث.

يف أفريل املاضي، قال وزير الطاقة 
»مخزون  إن  عرقاب   محمد  السابق  
عامًا   27 يكفي  البترول  من  اجلزائر 
وتيرة  على  االستمرار  حال  يف  فقط 
االستهالك ذاتها«. وهو التصريح الذي 
أحدث صدمة لدى املواطنني، يف ظل 
على  املتعاقبة  احلكومات  كل  اعتماد 
التنمية  لتحريك عجلة  البترولية  الثروة 
 95 بنسبة  الدولة  استمرارية  وضمان 
جهود  أي  غياب  مقابل  املائة،  يف 

بديل  أو  بذاته  قائم  اقتصاد  إلنشاء 
للمحروقات.

»احتياطي  أن  عرقاب  وأضاف 
 1340 يبلغ  النفط  من  احلالي  اجلزائر 
مليارات   10 يعادل  ما  طن،  مليون 
برميل، واحتياطي الغاز يقدر بـ 2368 
مليار متر مكعب«، مضيفًا أن »اجلزائر 
متتلك 260 مليون طن من املكثفات أي 

ما يعادل 4.1 مليار طن من النفط«.
ع.ق

االقتصادية  التنمية  يف  املستشار  أّكد 
عبد الرحمان هادف، لــ«أخبار الوطن«، أن 
األوضاع  صحح  األخير  احلكومي  التعديل 
ومّكن  احلكومة،  داخل  وتنظيمًيا  هيكلًيا 
الوزراء  بعض  على  الثقيلة  األعباء  رفع  من 
وحتقيق  الوزارات  بني  الفصل  خالل  من 
لتاليف  لها  واإلداري  التنظيمي  االستقالل 

التصادم والتضارب يف اتخاذ القرارات. 
وأفاد هادف بأن ظالل األزمة االقتصادية 
على  خّيمت  اجلزائر  فيها  تتخبط  التي 
الرئيس  عهد  يف  األول  احلكومي  التعديل 
قطاعات  وزراء  تغيير  خالل  من  تبون، 
حساسة مثل الطاقة واملالية، وشمل التعديل 
احلكومي ست وزارات، أبرزها وزارتي الطاقة 
التي أسندت للوزير األسبق عبد املجيد عطار 
ووزارة املالية التي كانت من نصيب محافظ 
يف  الرحمن.  عبد  أمين  السابق  اجلزائر  بنك 
الطاقوي  لالنتقال  وزارة  استحداث  حني، مت 
يف  العالي  التعليم  وزير  رأسها  على  وضع 

حكومة جراد األولى شمس الدين شيتور.
وظائف  يف  تغييرا  احلكومة  وعرفت 

بني  الفصل  مت  فقد  وهيكلتها،  الوزارات 
أقيل  حني  يف  واملناجم،  الصناعة  وزارتي 
وزير االستشراف بشير مصيطفى من منصبه 
مشيًرا  املعرفة.  القتصاد  وزارة  واستحدثت 
إلى ن هناك رغبة واضحة من خالل الفصل 
يف  واملناجم  الصناعة  السيما  القطاعات  يف 

ضمان فعالية أكبر يف إدارة القطاعات.
وأوضح هادف أن مخطط عمل حكومة 
األمن  هي:  محاور،  ثالثة  على  ركز  جراد 
الغذائي من خالل الفالحة وصناعة حتويلية 
من خالل  الطاقوي  والتحول  فعالة،  غذائية 
أن  من  اجلزائر  ميكن  الذي  الطاقوي  املزج 
الرقمي  التحول  تكون مستقلة طاقوًيا، وكذا 
هذه  جميع  املعرفة.و  القتصاد  بالتأسيس 
خالل  من  البروز  يف  معاملها  بدأت  احملاور 

التعديل احلكومي األخير.
و يعتبر هادف األمن الغذائي والطاقوي 
مرتبطان  وهما  للغاية  مهمني  شيئني 
التحول  أما  للبالد،  السيادي  باالستقالل 
الوضع  مقتضيات  فرضته  أمر  فهو  الطاقوي 
لالستهالك  الكبير  االرتفاع  ظل  يف  الراهن 
باملائة سنوًيا.   8 يعادل  مبا  للطاقة،  الداخلي 
الطاقوية  اجلزائر  إمكانات  فإن  عليه،  وبناًء 
تكفي  لن  والبترول  الغاز  يف  املتمثلة  احلالية 
 ،  2030 آفاق  يف  الداخلي  لالستهالك 
وبالتالي فقد بات من الضروري انتهاج سياسة 
للمحروقات،  وليس  للطاقة  وقانون  طاقوية 
باإلضافة إلى إعادة النظر يف قانون احملروقات 
الذي  الطاقوي،  لالنتقال  قانون  ووضع 
سُيمكن اجلزائر من أن تكون مستقلة طاقوًيا، 
يف  كبيرة  إمكانات  لها  اجلزائر  أن  مضيفا 

يجب  الشمسية،  خاصة  املتجددة  الطاقات 
استغاللها وتنويع الشراكات مع األجانب يف 
هذا القطاع خصوصا مع األملان، واملضي نحو 

أمن طاقوي يحفظ سيادة البالد.
 يجب أن تكون الّرقمنة سياسة 

دولة وليس مهمة وزارة 
فقد  الرقمي،  االقتصاد  يخص  وفيما   
يؤسس  أنه  باعتبار  حتٍد  أكبر  هادف  اعتبره 
كما  مستدام،  واقتصاد  معرفة  القتصاد 
مرحلة  نحو  املضي  من  اجلزائر  سيمكن  أنه 
جديدة، مشيرا إلى أن 60 باملائة من القيمة 
املضافة يف اقتصاد العالم من اقتصاد املعرفة. 
إال أنه ال ميكن – حسبه - أن نستورد منوذج 
يجب  وإمنا  اجلزائر،  يف  ونطبقه  اخلارج  من 
إنشاء وخلق منوذج خاص باجلزائر. مؤكدا يف 
اإلمكانات  كل  لها  اجلزائر  أن  نفسه  الوقت 
والكفاءات للتوجه إلى اقتصاد املعرفة،الذي 
االستشراف  على  باالعتماد  إال  يتحقق  لن 
واإلحصاء من خالل وضع خطط استشرافية 
واملتوسط  القريب  املدى  على  للمستقبل 
أو  كوارث  أو  طوارئ  ألي  حتسًبا  والبعيد، 
خطة  لديها  مثاًل  فأمريكا  قادمة؛  مشاكل 
يف  والسعودية   2080 لسنة  استشرافية 

.2030
هادف  رافع  فقد   ، الرقمنة«   « وأما 
كثيًرا لصاحلها وقال إنها ال بد من أن تكون 
وهي  وزارة.   مهمة  وليست  دولة  »سياسة 
قناعة قبل كل شيء. ونحن نلح عليها ألنها 
الطريق األقصر لتحقيق االنفتاح االقتصادي 

والشفافية والقضاء على البيروقراطية«.
ع.ق

قال اخلبير االقتصادي محفوظ كاوبي، 
انتقلت  احلكومة  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
التخطيط  إلى  اإلستراتيجي  التخطيط  من 
الهيكلي يف انتظار جتسيد النتائج ميدانًيا ، 
التعديل احلكومي األخير  وذلك من خالل 
الذي كان هيكلًيا وتنظيمًيا ذا طابع اقتصادي 
خالص لتحقيق هدف واحد وواضح ويتعلق 
الراهنة  واالقتصادية  املالية  األزمة  بتخطي 

بأقل األضرار.
املجيد  عبد  إلى  الطاقة  حقيبة  فإسناد 
عطار الذي سبق له أن تقلد مسؤولية رئاسة 
اجليولوجيا  مجال  يف  خبرة  وله  سوناطراك 
إعادة بعث هذا  الغرض منه  واالستكشاف 
املجال ، السيما بعد اعتماد قانون احملروقات 

املعدل.
وكذلك األمر بالنسبة إلى حقيبة املالية 
التي مت منحها إلى أمين بن عبد الرحمان ذي 

التكوين البنكي احملض، وهو الذي سبق له 
وهو  اجلزائر  بنك  محافظ  منصب  تولى  وأن 
 ، القطاع  يف  هامة  مبسائل  دراية  على  أيضا 
أنظمة  أو  املصريف  بالقطاع  تعلق  ما  سواء 

الدفع.
القطاعات  بعض  يف  الفصل  أن  كما 
جاء  واملناجم  الصناعة  السيما  الوزارية 
لضمان فعالية أكبر يف إدارة تلك القطاعات، 
املتاحة  املوارد  لتثمني  توّجه حكومي  فهناك 
غير  لسنوات  ظلت  التي  املناجم  مجال  يف 
املوارد  تبقى  حيث  مفعلة،  وغير  مستغلة 
املساهمة  وبإمكانها  بالتنوع  تتسم  املنجمية 
الصعبة  بالعملة  العمومية  اخلزينة  دعم  يف 
الصالحيات  كاملة  وزارة  إنشاء  مت  ولهذا   ،

لقطاع املناجم وفصلها عن الصناعة.
ع.ق

اقتصادي  خبير  علوان  حميد  اعتبر 
 ،3 اجلزائر  جامعة  يف  االقتصاد  وأستاذ 
التعديل  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
مجرد  وهو  حدث«  »ال  األخير  احلكومي 
إستراتيجية  تغيير  وليس  أشخاص  تغيير 
واحدة  النتائج ستكون  فإن  وبالتالي  عمل، 

إذا لم تكن أكثر سوًءا عن السابق.
حققت  اجلزائر  أن  محدثنا  وأوضح 
احملاصيل  بعض  يف  الذاتي  االكتفاء 
والفواكه،  كاخلضر  الفالحية  واملنتجات 
لكنها لم حتقق حتى اليوم االكتفاء الذاتي يف 
كاحلبوب  اإلستراتيجية  الفالحية  املنتجات 
الغذائي  باألمن  وثيق  ارتباط  لها  والتي 
يجب  فإنه  ولهذا  البالد،  وبسيادة  القومي 
احلاجيات  لتغطية  معتبرة  نسبة  نضع  أن 
 70 اآلن  نستورد  كوننا  للجزائر،  الغذائية 
باملائة من حاجيات اجلزائر الغذائية، لذا من 
الضروري تقليص هذه النسبة إلى 30 باملائة 
الفالحة  إن  القول  مُيكن  وحينذاك  فقط، 
للمحروقات،  إستراتيجًيا  بدياًل  ستكون 

بحسب علوان.
احلكومي  التعديل  بشدة  علوان  وانتقد 
األخير، وقال إنه »وبينما هناك توجه عاملي 

األزمة  بسبب  الوزارات  عدد  تقليص  نحو 
كورونا،  جائحة  خلفتها  التي  العاملية  املالية 
عدد  توسيع  وهو  آخر  رأي  للجزائر  كان 
الوزارات والوزراء ليصبح لدينا 41 وزيًرا ووزيًرا 
اخلزينة  أعباء  من  سيزيد  ما  وهو  منتدًبا، 
ما  الدولة  يكلف  واحدا  وزيرا  العمومية ألن 
ناهيك  شهرًيا  سنتيم  مليون  و70   50 بني 
الوقت  يف  األخرى،  االمتيازات  بقية  عن 
من  احلّد  لضرورة  السلطة  فيه  ُتسوق  الذي 
جراء  اجلباية  تراجع  بسبب  التسيير  نفقات 
وباء »كورونا«،  الذي فرضه  احلجر الصحي 
سّببها  التي  املستعصية  األزمة  عن  ناهيك 
ذلك  خلفه  وما  البترول  أسعار  انخفاض 
البترولية،  اجلباية  مداخيل  يف  تراجع  من 
معتبرا أننا نسبح ضد التيار وما نزال نعتمد-
التسيير  يف  اإلداري  املنطق  على  لألسف- 
تتغير  الوزارية وطاملا لم  للقطاعات  احلكومي 
التعديل  من  منتظر ال  أمل  فال  الذهنيات، 

احلكومي األخير وال من السلطة القائمة.
عّمـــــار قــــردود
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ُحكومة جّراد 2 بــ41 وزيًرا ووزيًرا ُمنتدًبا

ٍة َخالـصة! َتغييــٌر حكــوِميٌّ بُنـكهٍة اقتَصاديـّ
اعتبر عدد من المتتبعين والخبراء االقتصاديين، في حديثهم لــ«أخبار الوطن«، أن التعديل الحكومي 

األول الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخًرا على تشكيلة الوزير األول عبد العزيز جراد 
خطوة عملية كانت منتظرة منذ مدة، بغية تجسيد الخطة اإلستراتيجية التي تتبناها السلطات العمومية. 

َمخزوُن الِبترول في الَجزائر يكِفي َمخزوُن الِبترول في الَجزائر يكِفي 2727 عاًما فقط! عاًما فقط!

المستشار في التنمية االقتصادية.. عبد الرحمان هادف:

اقِة وليَس للَمحُروقات َينبِغي استحداُث قانوٍن للطَّ

الخبير االقتصادي محفوظ كاوبي:
ي األزمــِة  التَّعـــديُل جــاء بهـــدِف َتخـــطِّ

ِة  واالقِتصـــــادّية  الَماليـــّ

الخبير االقتصادي وأستاذ االقتصاد في جامعة الجزائر 3. .حميد علوان:

التَّعــديُل لـــم يتخــلَّ عــن المنطــِق اإلَداريِّ 
فــي التَّسييــِر الُحكوِمـــــي 

   إلحداِث َنقلٍة في الفالَحة الُبّد من إنتاِج 70 % من الَحاجياِت الغَذائّية 
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البليدة 

 توقيـــف 13 متــورطا فـــي 
سرقـة 32 مليـار من مصنـع قهــوة 

عبد الناصر حمودة
اإلعالم  وسائل  أمام  أوضح  النيابة  ممثل 
ماي   2 إلى  تفاصيلها  يف  تعود  القضية  أن 
ملثمني   5 استطاع  حني  املاضي،  الشهر  من 
استغلوا حلول الظالم ليتسلقوا أسوار املصنع، 
ويتمكنوا من اقتحام أبوابه والدخول إلى قلب 
املصنع، والقبض على حارس وشخص آخر، 
حيث متكن اللصوص من تكبيلهما والوصول 
واالستيالء  وفتحها  الفوالذية،  اخلزنات  إلى 
سنتيم  مليار   32 الـ  عن  زادت  مبالغ  على 
و600 مليون، و39 ألف دوالر و8340 أورو، 
املسروقات  وشحنوا  املصنع  سيارة  واستغلوا 

والذوا بالفرار.
والتي  السطو،  عملية  عن  التبليغ  وعند 
طريقة  على  وقعت  بأنها  البعض  وصفها 
الدرك  عناصر  فتح  »األكشن«،  أفالم 
اجلنائي  املعهد  بتقنيات  واستعانوا  حتقيقا 
يتوصلوا  أن  استطاعوا  حيث  بوشاوي،  يف 
عن  البويرة،  بوالية  العصابة  أفراد  أحد  إلى 
طريق تقنية »GPS«، والتي كانت السيارة 
استرجاع  من  ليتمكنوا  بها،  مزودة  املسروقة 
بعض األموال املسروقة، واألدوات املستعملة 
يف عملية السطو، والتي كان أحد أفراد العائلة 
بعد احلصول على  التحقيق  ليتوسع  يخفيها، 

متديد اختصاص إلى واليات البويرة، البليدة، 
املدية وبرج بوعريريج، حيث مت أيضا القبض 
فيها،  واملشاركني  العصابة  أفراد  بقية  على 
واسترجاع بقية األموال املسروقة، مع حجز 10 
مركبات ودراجة نارية وأسلحة بيضاء، وإحالة 
13 شخصا على محكمة بوفاريك، فيما الذ 
شخص آخر بالفرار. يذكر أن النيابة وجهت 
أشرار  جمعية  تكوين  تهم  العصابة  ألفراد 
والتسلق  التعدد  مع  السرقة،  جناية  إلعداد 
أسلحة  وحمل  والكسر،  مركبة  واستعمال 

بيضاء، واملشاركة واإلخفاء. 

سكيكدة
مكتتبو »عدل« يحاصرون مقر الوالية 

جّدد، مساء أول أمس اخلميس، العشرات من مكتتبي »عدل« يف سكيكدة حركتهم 
االحتجاجية ملطالبة الوالي بالتدخل من أجل منحهم ما وصفوه بحقهم يف حتديد مواقعهم 
على اعتبارهم باتوا مهددين بفقدان مناصب عملهم وتشريد عائالتهم أمام فوضى اختيار 

املواقع.
احملتجون اتهموا الوالي برفض استقبالهم، وحّملوه كل املسؤولية يف تفاقم ثورة الغضب 
رغم كون مطلبهم شرعيا-  احلوار معهم،  نفذ صبرهم جراء رفض  الذين  املكتتبني  لدى 
حسبهم - رافضني التنقل من اجلهة الغربية للوالية إلى أقصى الشرق أو عاصمة الوالية 
التنقل  تكاليف  ثقل  ظل  يف  عمله  بفقدان  مهددا  نفسه  وجد  منهم  العديد  وأن  خاصة 

اليومي.
السكن  وزير  تطالب  رافعني شعارات  الوالية،  مقر  أغلقوا  الذين  احملتجني  ثورة  وأمام 
بالنزول  نوارة  الوالئي حسان  الشعبي  املجلس  رئيس  بالتدخل، سارع  ورئيس اجلمهورية 
وسط حشود احملتجني وفتح حوار معهم أفضى إلى تسليمه رسالة مطالب سيتم توصيلها 
للوالي ووزير السكن أمام متسك املكتتبني بشرعية مطالبهم يف حرية حتديد املواقع متوعدين 

بالتصعيد. 

جمال بوالديس  سكيكدة 
المحكمة تقضي بحبس رئيس البلدية األسبق سنتين 

 
قضت، أول أمس اخلميس، احملكمة االبتدائية 
السابق  سكيكدة  بلدية  رئيس  بحبس  بسكيكدة 
نافذا  حبسا  عامني  بالسجن  حاليا  املوجود  ط(  )ك. 
أماكن  قانونية الستغالل  غير  منح رخص  تهمة  عن 
وبنايات مصنفة ضمن التراث الوطني مبنطقة بولقرود 
يف سكيكدة. كما أدانت احملكمة خمسة جتار استفادوا 
من رخص استغالل وترميم البنايات، وقضت عليهم 

باحلبس عاما نافذا لكل تاجر.
مبنح  قام  املتهم  املير  فإن  مصادرنا،  وبحسب   
البنايات التي يعود تاريخ تشييدها إلى فترة احلكم العثماني باجلزائر، التي صنفتها وزارة 
الثقافة ضمن التراث الوطني، خلمسة جتار قاموا بترميمها من أجل استغاللها، فأفسدوا 

طابعها الثقايف واجلمالي.
وكان كل من املير السابق واألسبق لبلدية سكيكدة )م.ق( و)ك.ط( قد مت إيداعهما 
أمامه  تقدميهما  عقب  عزابة،  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  من  بقرار  املؤقت  احلبس 

بخصوص جملة من ملفات الفاسد، إلى جانب مقاول من قاملة. 

جمال بوالديس  البويرة 
توقيف منتحل صفة ضابط ساٍم بالدرك

 أوقفت وحدات الكتيبة اإلقليمية التابعة للدرك 
الوطني لوالية البويرة شخصا مشتبها فيه.

وأوضح بيان عن الكتيبة اإلقليمية أن األمر يتعلق 
بانتحال املوقوف صفة ضابط ساٍم يف الدرك الوطني، 
وقيامه بإزعاج هيئة نظامية من خالل التبليغ الكاذب 
عن وقوع جرائم قتل وهمية، مع علمه بعدم وقوعها 

أصاًل.
باالتصال  املعني  قيام  يف  القضية  وقائع  تتمثل 
هاتفيًا باألرقام اخلاصة باملصالح األمنية وكذا مصالح 
م  ُيقدِّ حيث  الوطن،  واليات  بُجل  املدنية  احلماية 

بالغات كاذبة وُمضلِّلة لهاته املصالح.
الوطني، عن  للدرك  والتقنيني  باخلبراء  باالستعانة  مّت  الذي  ق،  املعمَّ التحقيق  أسفر 
اعترف  حيث  العاصمة،  اجلزائر  مبدينة  توقيفه  ليتم  املعني،  وجود  ومكان  هوية  حتديد 

باجلرائم املنسوبة إليه.
بعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية، مت تقدمي املعني بتاريخ 24 جوان 2020 أمام 

اجلهات القضائية املختصة.
خ.د

أنهت، أمسية أول أمس، جلنة التحقيق 
السكان  الصحة  وزارة  طرف  من  املرسلة 
وإصالح املستشفيات التي يترأسها البروفيسور 
الوبائي  الوضع  يف  حتقيقاتها  بلحوسني  محمد 

املتعلق بفيروس كورونا بوالية سطيف.
الصحية  املصالح  بفشل  اللجنة  وأقرت 
السيطرة  وفقدان  بالوباء،  التحكم  يف  بالوالية 
يف متابعة تفشيه، وهو ما جعلها تخرج بعدة 
املسجل  النقص  تدارك  مقدمتها  يف  توصيات 

والعمل على تقوية التحقيقات الوبائية املتعلقة 
بالفيروس،  باملصابني  املتصلني  باألشخاص 
األقل  على  شخصا   20 إلى  الدائرة  وتوسيع 
لهم كل وسائل  توفير  لكل حالة مؤكدة، مع 
الوقاية من قناع واٍق وألبسة واقية، ونظارات، 
تقارب  مدة  تنتظر  املعنية  اجلهات  وأن  خاصة 
العشرة أيام ملعرفة نتائج التحاليل يف ظل عدم 
إلى  دعت  كما  بالوالية،  حتليل  مخبر  وجود 
تقنية  حلول  إليجاد  الالزم  التنسيق  ضرورة 

بني كل املصالح الصحية. باإلضافة إلى هذا، 
ضرورة  إلى  احملليني  املسؤولني  اللجنة  دعت 
تطبيق اإلجراءات الردعية للمخالفني للتدابير 

الوقائية من الفيروس.
أصبحت  سطيف  والية  فإن   ولإلشارة، 
املصابني،  عدد  يف  وطنيا  الثالثة  املرتبة  حتتل 
وتعرف يوميا ارتفاعا ملحوظا يف عددهم، وهو 

مؤشر مخيف ويبعث على القلق.
آسيا.ع

واملستخلفون  املتعاقدون  األساتذة  نظم 
بوالية متنراست وقفة احتجاجية أمام مديرية 
التربية، جددوا من خاللها مطالبهم املتعلقة 
بالتوظيف وإعطائهم األولوية وتثمني خبرتهم 
املهنية، معربني عن أملهم يف أن يتم إنصافهم 
عن طريق إدماجهم يف املناصب الشاغرة دون 

قيد أو شرط.
)ياسني(،  املستخلف  األستاذ  وأوضح 
جلريدة  تصريح  يف  لألساتذة،  والئي  منسق 
الوقفة االحتجاجية  الوطن«، أن هذه  »أخبار 
التربية  لوزير  نداء  رفع  أجل  من  نظمت 

الوطنية إليجاد حل مستعجل النشغاالتهم، 
خاصة ما تعلق بإدماج األساتذة املستخلفني 
واملتعاقدين يف مناصبهم دون شروط تعجيزية، 
لهم  املهنية  اخلبرة  احتساب  إلى  باإلضافة 
وإعادة النظر يف تقاضي الراتب الذي يتخلف 
أن  مؤكدين  أكثر،  أو  سنة  ملدة  أحيانا  دفعه 
عددهم يتجاوز 150 أستاذا، يتمتعون بخبرة 
ويف كل  و8 سنوات،   05 بني  تتراوح  مهنية 
لسد  بهم  االستعانة  إلى  الوصاية  تلجأ  مرة 

العجز البيداغوجي.
يف  به  التقينا  مستخلف  أستاذ  وأضاف 

التي  املهنية  الظروف  أن  االحتجاجية  الوقفة 
يعملون بها صعبة للغاية، خاصة بالنسبة إلى 
خارج  يعملون  الذين  املستخلفني  األساتذة 
الوالية، إذ يعمل البعض سنينا طويلة مبناطق 
وقرى نائية والبعض اآلخر باملقاطعة اإلدارية 
زواتني  تني  ودائرة  كلم(   400( قزام  عني 
منهم  العديد  و،  احلدوديتني  كلم(   560(
يكفلون عائالت ولهم الكثير من املسؤوليات، 
الراتب  النظر يف تقاضي  إعادة  إلى  باإلضافة 

الذي يتخلف دفعه أحيانا ملدة سنة أو أكثر.
ممن  الكثير  إن  يقول  املتحدث  وأضاف 

احلدودية  واملناطق  الوالية  قرى  يف  ُيدرسون 
يعمدون إلى االستدانة من أصحاب احملالت 
التجارية بغية سد رمقهم وقضاء حاجياتهم، 
التي  الكبيرة  املتاعب  إلى  آخرون  وأشار 
عائالتهم،  مصاريف  توفير  يف  يواجهونها 
إلى جانب عجزهم يف الكثير من املرات عن 
توفير مصاريف للتنقل إلى املؤسسات التربوية 
التي يشتغلون بها، خصوصا وأن معظم هذه 
عزوف  تشهد  نائية  مبناطق  تقع  املؤسسات 
إلى  يدفعهم  ما  وهو  عنها،  املثبتني  األساتذة 
االستدانة من األصدقاء، مشيرين إلى احلرج 

الذي يقعون فيه كلما تأخر صرف األجور. 
اخلاص  والوضع  الظروف  هذه  وجراء 
بوالية  واملتعاقدين  املستخلفني  باألساتذة 
الوطنية  التربية  وزير  يطالب هؤالء  متنراست، 
بالتدخل  العمومية  الوظيفة  مصالح  رفقة 
املناصب  يف  إدماجهم  خالل  من  عاجال، 
الشاغرة دون قيد أو شرط، وإعطائهم األولوية 
التي  املهنية  خبرتهم  وتثمني  التوظيف  يف 
جتاوزت ثمان سنوات، بالنسبة إلى البعض.
كرزيكة أحمد

سطيف
حية في التحكم بالوباء لجنة التحقيق تقّر بفشل المصالح الصِّ

نظمت محكمة بوفاريك، 
أول أمس، ندوة صحفية 
نشطها ممثل النيابة عالن 
محمد بخصوص عملية 

السرقة التي تعرض لها 
مصنع تحميص القهوة 
ذو العالمة التجارية 
)1001(، الكائن 

بأوالد شبل في العاصمة 
أعلن المتحدث القبض على 
عناصر العصابة واسترجاع 

أكثر من 32 مليار 
ومبالغ بالعملة األجنبية، 
و10 مركبات وأسلحة 
بيضاء، استعملها عناصر 
العصابة في عمليتهم 

اإلجرامية. 

طالبوا بمنحهم األولوية في التوظيف 
األساتــــذة  المتعاقـــدون بتمنــــراست  يحتـــــجون 



ف سليم
القرعة  عملية  االسبوع  نهاية  وأجريت 
توزيعها  املبرمج   332 حصة  من  لالستفادة 
عيدي  لذكرى  املخلدة  اإلحتفاالت  مبناسبة 

اإلستقالل والشباب املصادف ل5 جويلية. 
قضائي  محضر  بحضور  العملية  متت  و 
واملستفيدين وممثلني عن الدائرة والبلدية على 

مستوى قاعة األفراح ببلدية بن مهيدي
عرعار  بن  الطــارف  واليـة  والـي  وكان 
على  اإلعالم  لوسائل  صرح  قد  حرفوش 
احلصاد  موسم  انطالق  فعاليات  هامش 
 2019/2020 الفالحي  للموسم  والدرس 
مؤكدا  السـكن  توزيع  مواعيد  بخصـوص 

6 االف وحـدة  أكثــر من  توزيـع  بأنه سيتم 
وبالنسبة  اجلارية  السـنة  نهاية  قبل  سكنـية 
لل 5 جويلـية القادم صرح الوالي »بن عرعار« 
توزيع  الشط  بلدية  مستوى  على  سيتم  بأنه 
332 سكن وببلدية بحيرة الطيور 500 سكن 

وشبيطة مختار 300 سكن.

الوادي  رأس  دائرة  مصالح  متكنت 
جنوب شرق برج بوعريريج من توقيف 
بقي  فيما  امرأة  بينهما  من  موظفني 
التزوير  بتهمة  فرار  حالة  يف  الثالث 
إدارية،  محررات  يف  املزور  واستعمال 
والدمغات،  الدولة  أختام  تقليد 
البيع  للمركبات،  الدولي  التهريب 
والشراء والترقيم يف اجلزائر لوسائل نقل 

ذات منشأ. 
وجوه  إلى  التحقيقات  وأفضت 
الدولي  التهريب  يف  مختصة  شبكة 
غير  مركبات  ووضع  للمركبات 
والتقنية  اإلدارية  للمواصفات  مطابقة 
محررات  يف  املزور  واستعمال  والتزوير 
املشتبه  يقودها  األختام  وتقليد  إدارية 
الذي  سنة   44 ر(   - )أ  الرئيسي  به 
اخلاصة  امللفات  تزوير  إلى  يعمد 
أشخاص  بأسماء  وإدراجها  باملركبات 

وإيهامهم  بهم  معرفته  مستغال  آخرين 
على  احلصول  بغرض  خدمات  بتقدمي 
استخراج  إلى  وجلوءه  الثبوتية  وثائقهم 
استكمال  ألجل  املطلوبة  الوثائق  باقي 
املشتبه  املوظفة  مع  بالتعاون  امللفات 
القاعدية  امللفات  بإعداد  تقوم  التي  بها 
وذلك  مشروعة  غير  بطريقة  للمركبات 
مقابل مبالغ مالية، ومن تواطؤ مسؤولها 
املباشر املشتبه به )ب – ط( 40 سنة 
الذي لم يتخذ اإلجراءات ضد املوظفة 
غير  اإلجراءات  هذه  الذكر،  السالفة 
اشخاص  اربعة  ضحيتها  راح  القانونية 
مقيمني ببرج بوعريريج والذين لم يسبق 
إطالقا،  املركبات  تلك  امتلكوا  أن  لهم 
حيث مت اجناز ملف قضائي ضد املشتبه 
بهم وإرساله إلى النيابة احمللية يف انتظار 

تقدميهم للعدالة. 
صفاء كوثر بوعريسة

تبسة
مديرية الصحة تطلق مبادرة الحجر الطوعي

أطلقت مديرية الصحة والسكان لوالية تبسة مساء اخلميس، عبر صفحتها الرسمية 
على الفايسبوك، مبادرة احلجر الطوعي بالتنسيق مع املجالس الشعبية، حيث تفتح هذه 
األخيرة أبوابها لرؤساء جلان األحياء التي سجلت فيها إصابات، قصد مرافقتهم يف هذا 
هذه  سكان  بقية  دخول  من خالل  فيه،  سباقة  تبسة  ستكون  الذي  املتحضر  اإلجراء 
انتشار  لتفادي  واملتحضر، وهذا  املثقف  املواطن  بقناعة  األحياء يف حجر صحي منزلي 
أكبر للفيروس ومحاولة منهم للتحكم فيه، عكس ما يحدث دائما أين يتم فرض احلجر 

املنزلي على األفراد مع إمضاء تعهد بعدم كسر احلجر.
وتتوقع مديرية الصحة والسكان لوالية تبسة، جتاوب نسبة كبيرة من مواطني الوالية 

لهذه املبادرة
فيروز رحال

تبسة
مختل عقليا يضع حدا لحياته

اهتزت عاصمة الوالية تبسة، على وقع عملية انتحار شاب شنقا يبلغ من العمر 
الوحدة  عناصر  تدخل  حيث  العرامي،  بحي  اإلجناز  طور  يف  منزل  مبرآب  سنة   22
الرئيسية للحماية املدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ألجل اسعاف وحتويل الشاب إلى 
استعجاالت اجلرف، ليفارق احلياة بعد ذلك، فحسب تصريحات الشرطة، فإن الشاب 

مختل عقليا وله بطاقة معوق.
جدي بالذكر أن عملية االنتحار هذه، هي الثانية من نوعها خالل األسبوع املاضي، 
إذ جلأ موظف مبتوسطة مبدينة الشريعة على وضع حد حلياته شنقا يف منزله، حيث كانت 

وفاته صدمة للجميع خاصة وأنه ال يعاني من أي أمراض نفسية.
فيروز رحال

 عنابة
وفاة مهندس نظافة إثر سقوطه في بلوعة 

تويف أحد ضحايا السقوط يف بلوعة املياه القذرة ببوخضرة ببلدية البوني بعنابة ويتعلق 
األمر بعامل نظافة مبؤسسة ديوان التطهير املدعو« ملوشي زوبير » البالغ من العمر 42سنة 
أب لطفلني وينحدر من حي الصفصاف الذي وري الثرى أول أمس اخلميس، هذا فيما 
مديرية  إسعافات  وكانت  رشد.  إبن  مبستشفى  املركزة  العناية  حتت  3 ضحايا  يزال  ال 
بحي  البوني  وحدة  يف  واملتمثلة  الفارط  الثالثاء  تدخلت  عنابة  لوالية  املدنية  احلماية 
04 ضحايا يف حالة اختناق  الرئيسية ألجل  الوحدة  800مسكن بوخضرة وبدعم من 
نقلهم حينها على  ليتم  التنظيف  يقومون بعملية  القذرة كانوا  املياه  بلوعة صرف  داخل 
جناح السرعة ملصلحة اإلستعجاالت الطبية مبستشفى إبن رشد بعنابة لتلقي االسعافات 

الالزمة أين خضعوا لعالج مكثف.
ف سليم

سطيف
 تخصيص 24 مليارا لربط 700 مسكن بشبكة الغاز 

أعطى والي والية سطيف السيد محمد بلكاتب بحضور السلطات الوالئية املدنية 
والعسكرية لوالية سطيف، إشارة انطالق ربط 700 مسكنا مبنطقة خربة باملداني التابعة 

لبلدية قجال، مبادة الغاز الطبيعي.
ويدخل املشروع املذكور يف إطار برنامج ميزانية الوالية، حيث تساهم الوالية بـ 65 
وقد  والغاز،  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  الشركة  عاتق  على   % و35  ميزانياتها  من   %
تتجاوز  تنتهي األشغال يف مدة ال  أن  مليار سنتيم على   24 يقارب  ما  للمشروع  رصد 
البوتان قبل حلول  قارورة غاز  املنطقة معاناتهم مع  الستة أشهر، وبهذا ستنتهي سكان 
فصل الشتاء املقبل، وألح املسؤول التنفيذي األول بالوالية على العمل ومحاولة تقليص 
املدة املمنوحة، مضيفا أن هذا السلطات العليا للبالد والسلطات الوالئية تسعى جاهدة 
للتكفل بانشغاالت سكان مناطق الظل عبر تراب الوالية، وكذا املناطق الريفية واملعزولة 

وبعث التنمية بها.
آسيا.ع

سطيف
انطالق عملية الحصاد والّدرس بالوالية 

انطالق  هامش  على  بوالية سطيف  الفالحة  مدير  القادر عكوش  عبد  السيد  أكد 
املالئمة  والظروف  اإلمكانيات  كل  تسخير  مت  أنه  بالوالية،  والدرس  احلصاد  حملة 

للفالحني إلجناح هذا املوسم خاصة يف ظل انتشار فيروس كورونا.
بـ  املوسم تقدر  املستغلة هذا  الفالحية اإلجمالية  املساحة  أن  املتحدث  وأكد ذات 
365 ألف و113 هكتارا، منها 194 ألف و520 هكتارا خصصت لزراعة احلبوب من قمح 
صلب ولني، شعير وشوفان، مضيفا أنه يتوقع أن يتم حتقيق إنتاجا يفوق 2 مليون و342 
والبقول  احلبوب  تعاونية  عبر مخازن  قنطار  ألف   900 منها  يجمع  أن  ينتظر  قنطار  ألف 
اجلافة، وعن اإلمكانيات املسخرة أكد السيد عكوش أنه مت تسخير لهذا املوسم الفالحي 
يف  ناشطا  لفائدة 1387 مزارعا  فالحي  جرار  و4559  شاحنة  و1100  حصاد  آلة   730
شعبة احلبوب، يف حني بلغت عدد نقاط جتميع وتخزين احلبوب 15 نقطة تابعة لتعاونية 
احلبوب والبقول اجلافة والتي تصل قدرة استيعابها مليون و519 ألف قنطارا، ولإلشارة 
فإن انطالق موسم احلصاد أشرف عليه والي الوالية السيد محمد بلكاتب مبعية السلطات 

الوالئية، مبنطقة أوالد صابر الواقعة شرق والية سطيف.
آسيا.ع
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 الحصة تسّلُم للمستفيدين في الخامس جويلية الُمقبل

 توزيــع 332 سكنــا اجتماعـيا 
ببلـديـة الّشــط فــي الّطـــارف 

برج بوعريريج
توقيف شخصين متهمين بتهريب المركبات 

وقع  مميت  مرور  حادث  تسبب 
بني  الرابط   45 الوطني رقم  بالطريق 
النقطة  مستوى  على  بوعريريج  برج 
التابعة  املجاز  مبنطقة   26 الكيلومترية 
بوعريريج  برج  جنوب  العش  لبلدية 
مبصرع ثالث أشخاص تتراوح أعمارهم 
اصطدام  إثر  وذلك  سنة  و40   30 بني 
ميقان  نوع  من  سيارة  بني  عنيف 
وشاحنة ذات صهريج محملة بالبنزين. 
الثانوية  الوحدة  مصالح  تدخلت 
الضحايا  إلجالء  املدنية  للحماية 

تبقى  فيما  العش،  عيادة  إلى  ونقلهم 
أسباب احلادث مجهولة. 

 45 رقم  الطريق  أن  بالذكر  جدير 
الشهر  خالل  مميتة  حوادث  سجل 
اجلاري منهم أربعة ضحايا مبنطقة دفاف 
تسجيل  مت  كما  الوالية،  حدود  أقصى 
من  شخصني  هالك  الفارط  األسبوع 
لترتفع  املجاز،  مبنطقة  واحدة  عائلة 

احلصيلة الى تسع وفيات. 
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج
مصرع ثالثة أشخاص في حادث سير

من المرتقب أن يستلم 332 مستفيدا من السكن ببلدية الشط بوالية الطارف مفاتيَح سكناتهم 
االجتماعية في الخامس جويلية المقبل.

أخبار جيجل

سكان سيدي عبد العزيز 
يحتجون

مدار  على  العزيز  عبد  سيدي  بلدية  سكان  احتج 
وامليلية  جيجل  بني  الرابط  الوطني  الطريق  بقطع  يومني 
من  للمستفيدين  االسمية  القائمة  بسبب  وقسنطينة 
السكن االجتماعي حيث وحسب تصريحهم فان القائمة 
ضمت أسماء اشخاص ال تستحق االستفادة من السكن 
االجتماعي فيما حرم اشخاص هم بأشد احلاجة الى هدا 
السكن احملتجون كانوا قد اعادو فتح الطريق امام مستعمليه 
بعد وعود قدمها رئيس الدائرة بإعادة النظر يف القائمة ليتم 
الطريق  مستعملي  ماجعل  اليوم  أخرى صبيحة  مرة  غلقها 
ارتفاع  بسبب  طويلة  لساعات  يعانون  واملسافرين  الوطني 
درجة احلراة وتعطيل اشغالهم هذا فيما اكد احملتجون على 
مواصلتهم االحتجاج الى غاية تدخل والي الوالية وتقدمي 

ضمانات
انفجار قارورة غاز بتابريحت

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بوتياس اليوم 
حريق  إخماد  اجل  من  النهار  منتصف  الساعة  حدود  يف 
السريع  التدخل  تابريحتبامليلية،  بحي  بشقة  غاز  قارورة 
والفعال إلسعافاتنا مكن من إخماد قارورة الغاز وانفجارها 

وكذا منع انتشار احلريق يف املطبخ وباقي الشقة.
..والنيران تلتهم غابة »جيملة«

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية جيملة أمس 
مدعومة بالوحدة الرئيسية، الوحدة الثانوية تاكسنة والوحدة 
الثانوية جيجل من أجل إخماد حريق_غابة أحراش أدغال 
املنطقة  ببلدية جيملة، صعوبة تضاريس  الفرطاسة  مبنطقة 
حالت دون وصول شاحنات اإلطفاء الى املنطقة املشتعلة مما 
استلزم التنقل مشيا على األقدام من أجل عملية اإلخماد 

بحيث دامت عملية اإلخماد والتدخل قرابة 12 ساعة.
التدخل كان حتت اشراف مدير احلماية املدنية لوالية 

جيجل العقيد بن قويطن كمال.
سهام.ع
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 هروبا من ضغط الحجرالصحي 

الوديـــان والّســدود ملجـــأ األطفـال 
لتعــويض  المسابـــح 

عبد الناصر حمودة
سياحية  مبناطق  تزخر  التي  البليدة 
وعدة وديان على غرار وادي الشفة ووادي 
باألربعاء  اجلمعة  ووادي  ملوان  حمام 
وادي  بلدية  بأعالي  الضاية  بحيرة  وحتى 
نقص  من  تعاني  باملقابل  لكنها  جر، 
يجر  ما  هذا  العمومية،  املسابح  يف  فادح 
الفوضوية  األحياء  وشباب  الفقراء  ابناء 
للنافورات  وحتى  والسدود  الوديان  الى 
للسباحة،  األحيان  بعض  يف  العمومية 

كما هو احلال بالنسبة ألطفال بلدية الشفة 
وحمام ملوان الذين يتوجهون مباشرة نحو 
متيز  التي  واالوساخ  االوحال  رغم  الوديان 
تلك األماكن، فتجدهم يرمتون يف احضان 
باالمراض  مبالني  غير  امللوثة  املياه  تلك 
تأخذ  الصغيرة  االجساد  تلك  عسى 
جل  تتحول  حيث  الرطوبة،  من  نصيبها 
الوديان املنتشرة عبر اقليم والية البليدة يف 
غمرة احلرارة املفرطة الى مسابح لالحتفال 
فتنتشر  والتهميش،  احلرمان  ضد 

بني  الفرحة  وتعم  الوجوه  على  االبتسامة 
االستمتاع  من  الضعفاء،احملرومني  ابناء 

مبسابح تؤمن سالمتهم. 
بأخبار  لقائهم  ويف  العائالت  بعض 
املرافق  انعدام مثل هذه  ان  الوطن أكدت 
جعلت  العمومية،  املسابح  مقدمتهم  ويف 
عن  البحث  الى  تلجأ  اكبادنا  فلذات 
الوديان  ضفاف  يف  والبرودة  االستجمام 
والسدود املجاورة، مما يجعل العديد منهم 
هذا  يف  كثيرة  واالمثلة  للموت،  عرضة 

الطفال  بالنسبة  احلالة  هو  كما  الصدد، 
الذين يف كل موسم صيف  الشفة  مدينة 
يذهب البعض منهم ضحايا لوداي الشفة 
احملاذي لعناوينهم،  والظاهرة تزداد خطورة 
امام  املعنية  السلطات  اهتمام  غياب  يف 
للري  املخصصة  واالحواض  البرك  انتشار 
الفالحي، او التي تنتج عن بقايا ورشات 

اجناز املشاريع التنموية.

أخبار بومرداس
إطالق مشروع لتزويد 

3246 عائلة بغاز المدينة

بومرداس  شرقي  لقاطة  بلدية  مؤخرا،  استفادت، 
من مشروع للربط بغاز املدينة، وّجه بالدرجة األولى نحو 
مناطق الظل التي ال زالت تعاني يف عز سنة 2020 من 

غياب هذه املادة احليوية.
أعطى والي بومرداس يحي يحياتن من قرية مندورة 
إشارة انطالق مشروع لتزويد 3246 عائلة ببلدية لقاطة 
بالغاز الطبيعي، وذلك خالل زيارة العمل والتفقد التي 
الذي  املشروع  وهو  البلدية،  إلى  أمس،  أول  قادته، 
استحسنه املواطنون السيما وأن الغاز الطبيعي لطاملا كان 

مطلبا رئيسيا لدى سكان املنطقة.

 رصد 640 مليون دينار 
لـتزويد مناطق الظل بالغاز

من جهته، كشف مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز 
على  الظل  بــمناطق  عائلة   6400 قرابة  أن  لبومرداس 
الطبيعي،  بالغاز  تدريجيا  تزويدها  سيتم  احمللي  املستوى 

على أن تنطلق مشاريع الربط خالل الفترة املقبلة.
ويف ذات السياق، أكد املسؤول عن مؤسسة سونلغاز 
هاته  لتجسيد  معتبر  مالي  غالف  تخصيص  ببومرداس 
على  بلدية   13 بــ  الظل  مناطق  لفائدة  املوجهة  املشاريع 
غرار لقاطة، بغلية، برج منايل، الناصرية، يسر، دلس، 
اخلشنة،  خميس  قدارة،  بودواو،  تيجالبني،  تاورقة، 
األربعطاش وحمادي، حيث يقدر املبلغ املخصص لهذا 

الغرض بـ 640 مليون دج.

توزيع 3542 طردا غذائيا 
على العائالت المتعّففة

من  واملتضررة  املعوزة  بالعائالت  التكفل  إطار  ويف 
متعددة  بالقاعة  بومرداس  والي  أشرف  كورونا،  جائحة 
الرياضات محمد بلعرج التي مت حتويلها إلى مخزن والئي 
جلمع التبرعات يف األشهر األخيرة، على تسليم 3542 
طرد غذائي لرؤساء و1000 طرد من مواد التنظيف لرؤساء 
الدوائر قصد توزيعها على العائالت القاطنة مبناطق الظل 

عبر كافة بلديات الوالية.
سميرة مزاري

البيض  بوالية  املاشية  أسواق  تعد 
الوطنية  للسوق  املمولة  أهم االسواق  من 
احصائيات  تشير  اين  االضحى  عيد  مباشية 
أنه  إلى  بالبيض  الفالحية  املصالح  مديرية 
يتم تسويق وبيع خالل فترة العيد ما يقارب 
الذي  الشهر  امتداد  على  راس ماشية  مليون 
خمس  يعادل  ما  وهو  األضحى  عيد  يسبق 
العدد املسوق وطنيا خالل ذات الفترة.  ومن 
أجل ذلك سطرت مديرية املصالح الفالحية 
البلديات  رؤساء  مع  بالتنسيق  بالبيض 
االسواق  وتطهير  لتعقيم  واسعة  حمالت 
املوالني  حتسيس  وكذا  كورونا  فيروس  ضد 
حجومي خالد  حسب  و  الوباء.  بخطورة 
بوقطب  لدائرة  الفالحية  املقاطعة  رئيس 
بوالية  للماشية  سوق  اكبر  حتتضن  التي 
البيض فان عملية التحسيس جاءت حلماية 
بتسويق  لهم  وللسماح  الفيروس  من  املوالني 
بعيدا  وسليمة  طبيعية  ظروف  يف  ماشيتهم 
بوقطب  سوق  وان  خاصة  األمراض  عن 
التجار  ويقصده  املاشية  رؤوس  االف  تدخله 

املراقبة  عملية  اجلزائر.  واليات  كل  من 
املتابعة  ايضا  تستهدف  املصدر  ذات  حسب 
خاصة  املاشية  لقطعان  والوبائية  الصحية 
احلرارة  درجة  ارتفاع  ومع  االيام  هاته  وأن 
على  الظهور  يف  الفصلية  األمراض  تبدأ 
غرار احلمى القالعية واجلذري يحدث ذلك 
بالتوازي مع.  نشير الى ان ارتفاع اإلصابات 
بفيروس كورونا مؤخرا بوالية البيض وخاصة 
اجلمعيات  من  بالعديد  دفع  بوقطب  بدائرة 
السلطات  مطالبة  الى  اجلمعويني  والناشطني 
الى  الوالية  والي  وباالخص  بالبيض  احمللية 
غلق أسواق املاشية التي تعتبر اهم االماكن 
وتشكل  املواطنني  تستقطب  التي  واكبرها 
الطلب  وهو  العمومية  الصحة  على  خطرا 
البيض  سلطات  بعد  فيه  تفصل  لم  الذي 
اقتراب  أهمها  عديدة  اعتبارات  الى  بالنظر 
سيسبب  االسواق  وغلق  االضحى  عيد 
بتسمني  قاموا  الذي  للموالني  فادحة  خسائر 

آالف رؤوس املاشية استعدادا للعيد. 
 نورالدين رحماني

شرعت هذه األيام مصالح احلماية 
حمالت  يف  بجاية،  بوالية  املدنية 
حلول  مع  واسعة  وتوعوية  حتسيسية 
كل  مع  تعود  الصيف،ظاهرة  فصل 
وحتى  الشباب  يتوافد  حيث  صائفة، 
األطفال على السدود واألودية واألنهار 
احلماية  أنظار  عن  بعيدا  للسباحة، 
تلك  هؤالء يف  يجتمع  واألهل،  املدنية 
السيما  احلر،  أيام  خالل  األوساط 
الصغير  ليجد  الداخلية،  املناطق  يف 
أو  البحر  عن  بديال  ذلك  الشاب يف  أو 

املسابح، وتأخذ يف الكثير من األحيان 
األوساط  تلك  يف  القوية  التيارات 
بأرواحهم.وحول هذا املوضوع، وحسب 
اإلعالم  خلية  من  صويف«  »فاحت  الرائد 
املدنية  احلماية  ملديرية  واالتصال 
قائال: »بأن هذه احلملة  لوالية بجاية، 
التحسيسية التي تطلقها مديرية احلماية 
املدنية تدخل ضمن إستراتيجية الوقاية 
واألمن لديها، إذ مع اقتراب كل موسم 

اصطياف وإلى غاية انتهائه.
بـــلقاسم.ج

قرية تيزي  سكان  استاء 
والية  غربي  تيفرة  لبلدية  عيدل التابعة 
التي  احمللني  املنتخبني  وعود  بجاية،من 
رفعوا  الواقع،وقد  ارض  على  جتسد  لم 
احملليني  املسؤولني  إلى  املطالب  الئحة 
يف  تتخبط  التي  قراهم  إلى  بااللتفات 
جملة من املشاكل املتراكمة منذ سنوات
يقول  العالقة  املشاكل  بني  من  و 
 « الوطن  أخبار   »' لـ  املنطقة  سكان 
ماء  ندرة  الطرقات،إضافةإلى  تدهور 
الطرقات  اهتراء  جانب  إلى  الشروب 
زاد  ما  ولعل  الطبيعي  الغاز  وانعدام 
تخبطهم  هو  السكان  واستياء  تذمر  من 
الزمن  من  طويلة  لفترة  املشاكل  وسط 
دون التفاتة من السلطات التي وبالرغم 
من علمها باملشاكل الكثيرة التي يغرق 
تبرمج  لم  إنها  إال  القرية،  سكان  فيها 
مشاريع تنموية من اجل إنهاء معاناتهم 

األفضل.حيث  نحو  حياتهم  وتغيير 
تيزي عيدل  بقرية  للعالج  تتواجد قاعة 
اخلدمة  خارج  األن  هي  لألسف  والتي 
ومنذ سنوات وهذا أمام أعني املسؤولني 
احملليني.سكان قرية تيزي عيدل ببلدية 
أبسط  ضمان  أجل  من  يعانون  متقرة 
ضمادات  تغيير  فمثال  العالج  شروط 
العمليات اجلراحية أو أخذ حقنة يحتاج 
عيش.قرية  سيدي  أو  ألدكار  للتنقل 
من  وكغيرها  متقرة  ببلدية  عيدل  تيزي 
أمام  تعاني  العميقة  بجاية  والية  قرى 
رأسهم  على  احملليني  املسؤولني  أعني 
هذه  كتابة  بجاية.لغاية  والية  والي 
القرية  بهذه  السكان  يعاني  األسطر 
انها  ويبدو  متواصلة  معاناتهم  والزالت 
ستتواصل ألشهر أو سنوات أخرى ألن 

املسؤولني لألسف ال حياة ملن تنادي.
بـــلقاسم.ج

كهربائيا  عدادا   20 احتراق  تسبب 
الساعة  حدود  يف  اخلميس،  اليوم  مساء 
الثانية والنصف مبدخل عمارة بحي الصومام 
ببلدية   « داالس   « باسم  شعبيا  املعروف 
ودعر  هلع  حالة  البليدة، يف  بوالية  بوفاريك 
هرعوا  الذين  السكان  أوساط  يف  شديدين 
خوفا  وإخالءها  مساكنهم،   من  للخروج 
منهم،  الكثير  أصيب  أين  حياتهم،  على 
السيما النساء بحاالت إغماء، قبل تدخل 
مصالح احلماية املدنية،  والتحكم يف احلريق 

وإطفاء ألسنة النيران ومنعها من االمتداد إلى 
لـ  تصريح  يف  السكان  وأشار  الشقق،  دخل 
ممثلة  أن احلي عرف حاالت  الوطن،   أخبار 
الكهربائية،  العدادات  تركيب  سوء  بسبب 
أين مت تركيب 20 عدادا يف الطابق األول من 
واملتكررة  العديدة  الطلبات  رغم  كل عمارة، 
أن  إال  أمنا،  أكثر  بطريق  تركيبهم  إلعادة 

املصالح املعنية لم تستجيب. 
أيوب بن تامون

البيض
تنظيم حمالت توعوية وأخرى لتعقيم أسواق الماشية  بجايةبجاية

حمالت تحسيسية بمخاطر السباحة في السدودحمالت تحسيسية بمخاطر السباحة في السدود

بجايةبجاية
سكان »تيزيعيدل«ببلدية تمقرة يشتكون التهميشسكان »تيزيعيدل«ببلدية تمقرة يشتكون التهميش

البليدة
احتراق 20 عّداَد كهرباٍء بعمارة في حي الصومام

في ظل االرتفاع المحسوس في دراجات الحرارة بالبليدة،  دّشن أطفال وشباب مناطق الظل بهذه الوالية  موسم السباحة باللجوء إلى الوديان والسدود 
؛ ففي ظل نقص المرافق الترفيهية وفرض إجراءات الحجر الصحي اللذين تعاني منهما أغلب بلديات الوالية الـ 25، لم يجد أطفال وشباب المنطقة سوى 

الوديان ومالذا لهم للترويح عن  أنفسهم وتلطيف حرارة الجو.
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أخبار السر ايا

ارتكبت خلية اإلعالم واالتصال بوالية المسيلة خطأ 
بإعادة نشر بيان يعود للسنة الماضية، قبل أن تتدارك 
مصالح الشيخ العرجا ببيان تكذيب للبيان الصادر عن 
المصالح بتاريخ 21جوان 2019،  والذي أعلن وقتها 

عن إحالة ملفات تخص قطاع الموارد المائية على 
العدالة.

وتساءل المتابعون للصفحة عن السّر في هذا، قائلين إنه 
في الوقت الذي كان المواطن المسيلي ينتظر استكمال 
فتح ملفات الفساد التي سبق وأن فتحها الوالي المحال 
على التقاعد ابراهيم أوشان،  تفاجؤوا بصدور بيان 
يكذب البيان األول خاصة وأن البيان نشر في صفحة 

الوالية منذ سنة، مكتفين بالتعليق:«خلية اإلعالم 
واالتصال سكتت دهرا ثم نطقت كفرا.«

كشفت مصادر محلية من عنابة أن وفدا وزاريا هاما ممثال للوزير األول 
»عبد العزيز جراد«، يضم وزيري السكن والعمران والمدينة ووزير 

الصناعة، سيؤدي في األيام القليلة القادمة زيارة عمل وتفقد لكل مناطق 
الظل ببلديات والية عنابة. سيحّل الوفد ببلديات ريفية وببلدية سيدي عمار 
لإلشراف على عملية توزيع السكنات بمناسبة عيدي االستقالل والشباب. 
هذا،  فضال عن زيارة الوفد مركَب »فورفيال« لمعاينة صناعة أول قاطرة 

للشاحنات محلية الصنع 100 بالمائة.
وصرح والي عنابة، خالل لقائه بالمنتخبين المحليين ومسؤولي الوالية 

ورؤساء الدوائر، بوجود وإحصاء 110 مناطق ظل في 11 بلدية بالوالية 
ما بات يتطلب تخصيص غالف مالي يقدر بـ 300 مليار للتكفل بها 

والنهوض بالتنمية بها. 

عادت سيدة سبعينية )ب. ن( تقطن حي بني ثور بورقلة إلى الحياة 
بعد أن توفيت بكورونا! أخبر الطاقم الطبي أبناء الضحية بأنها 

قضت بفعل الفيروس وأنه عليهم إمضاء بعض الوثائق قبل تسلم 
جثتها للدفن. غير أنهم تفاجؤوا بأنها ليست في ثالجات حفظ الجثث، 

ليبدؤوا رحلة بحث عن أمهم ليتبين أنها حية ترزق في قسم طب 
األطفال.

وقد أثارت هذه الحادثة لغطا كبيرا وسط السكان، الذين صبوا كل 
سخطهم على المستشفى الذي عجز عن تشخيص وفاة هذه العجوز 

من عدمها.

َسكتـــْت دهـــًرا وَنطقـــْت ُكفـــــــًرا 

َصيحاُت الموَضة َتسمُعها النَّت! 

ـَة  ًة بورقل ُة كـورونا ُتبـعث حيـّ  بعنابة ضحيــّ  َهام سيِحلُّ وفٌد ِوزاريٌّ

أصبحت اإلنترنت،  على ما يبدو،  السبيل الوحيد للتواصل في زمن 
كورونا، حيث سيقام أسبوع األزياء الراقية لموسم خريف 2020،  من 
تاريخ 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، وسيبث على شبكة اإلنترنت، وبذلك 
يكون العالم االفتراضي قد احتل نطاقا واسعا من العالم الواقعي وبشكل 

طوعي.

استأنفت نهاية األسبوع الماضي،  من 
جديد، رحالت قوارب الهجرة غير 

الشرعية من غرب والية سكيكدة. نجح 
األربعاء الماضي 14 شخصا ينحدرون من 
قرى بلدية كركرة في سكيكدة في الوصول 

إلى جزيرة سردينيا اإليطالية، بعدما 
أبحروا سرا وفي غفلة عن مصالح حرس 
السواحل، انطالقا من شاطئ بن زويت 

المعزول على متن قارب خشبي.
و في السياق نفسه، أحبط ليلة الخميس 

إلى الجمعة عناصر حرس السواحل إلقليم 
القل محاولة هجرة غير شرعية هم بها 
الشبان ينحدرون من بلديات المصيف 

القلي، تراوحت أعمارهم ما بين 19 و30 
سنة، حيث اعترضت قاربهم الخشبي 

دورية لمصالح خفر السواحل على مستوى 
منطقة رأس بوقارون.

 َرحالُت الَحرقة ُتستأَنُف َغربي ُسَكيِكدة 

هـــّزٌة بالَمجـــلِس هـــّزٌة بالَمجـــلِس 
 للُصحفّييـــن!  للُصحفّييـــن!الَوطنــيِّ الَوطنــيِّ

يشهد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عدة استقاالت مّست أعضاء من مكتبه الوطني، وفًقا 
لما أوضحه بيان األعضاء 13 عضوا، من بينهم 6 أعضاء من المكتب الوطني.

وأوضح البيان أّن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين شهد استقالة 13 عضًوا 6 منهم من 
المكتب الوطني. في حين، دعا بعض المستقيلين من المجلس الوطني للصحفيين إلى تأسيس تنظيم 

جديد تحت مسمى النقابة الجزائرية للصحفيين. رئيس المجلس رياض بوخدشة، من جهته، رد 
على المستقيلين باتهامهم بالبحث خلف مصالحهم الشخصية بدل ممارسة العمل النقابي النضالي، 

معتبرا الخطوة لن تؤثر على المجلس.
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الوادي 

نحــو استغـــالل ميــاه الصــرف 
الصحــي بشــط حلـــوفة

رشيد شويخ
الصحراوية  للبيئة  املنتدب  الوزير  وفند 
حمزة آل سيد الشيخ، على هامش زيارته قبل 
أيام لوالية الوادي ما يروج حول تشكيل مياهه 
املنطقة، موضحا ان كميات  إبل  خطرا على 
من  القادمة  الصحي  الصرف  مياه  من  كبيرة 
تنقية،  يتم معاجلتها عبر محطات  بلدية   18
شط  يف  يقع  الذي  للمصب  وصولها  قبل 
كيلومترا شمال   50 بعد  والواقع على  حلوفة 
مدينة الوادي، املصب املذكور يستوعب كمية 
و  مكعب،  متر  ألف  ل700  تصل  املياه  من 
أوضح آل سيد الشيخ أن مياه املصب أوجدت 
حاليا  فيه  تنبت  خاصا،  بيئي  ومنط  مناخا 
ما  اقتصادية  قيمة  ذات  غير  وأشجار  نباتات 
املعاجلة  املياه  استغالل  مردودية  من  يجعله 
املنطقة  صحاري  يف  وتذهب  تقريبا  منعدمة 
الدراسة  أن  املسؤول احلكومي  والشط، وذكر 
ألجنع  حلوال  ستعطي  حاليا  تنجز  التي 
يف  وفالحيا  ماليا  مردودية  واألكثر  الزراعات 
للوادي  لهذه  ستضيف  التي  والوالية  املنطقة 
التي تعد قطبا زراعيا وطنيا، ومتنع هدر 700 
ألف متر مكعب من املياه املعاجلة التي قال أنه 
من الغير املعقول أن تبقى من دون االستفادة 
منها، مضيفا أن والي الوادي عبد القادر بن 

سعيد يف متابعة جادة للموضوع. 
وكانت للوزير املنتدب للبيئة الصحراوية 
وقفة يف موقع املصب الذي يقع إداريا يف تراب 

مربي  لشكاوي  هناك  واستمع  املقرن،  بلدية 
املصب  كون  من  املتزايدة  وتخوفاتهم  اإلبل 
سبب  هو  الصحي  الصرف  بشبكة  اخلاص 
تزايد نفوق ثروتهم احليوانية، وهو ما نفاه آل 
املوجودة  املياه  بأن  أوضح  حيث  الشيخ  سيد 
الطرق  أحدث  وفق  معاجلتها  تتم  املصب  يف 
العلمية ويف مواقع عديدة ويف بلديات متفرقة 
وقد متت  للمصب  لتصل  الوادي،  والية  من 
تنقيتها من كل ما بها من جراثيم وفيروسات 
احليوانية  للثروة  ضرار  مصدر  ستكون  كانت 
يف اجلهة. وقال ناشطون جمعيون، ومهتمون 
بتربية اإلبل يف والية الوادي ألخبار الوطن، 
النتائج  من  احمللية  السلطات  حذروا  أنهم 
حلوفة،  شط  مصب  سيخلفها  التي  السلبية 
خاصة  املنطقة،  يف  اإليكولوجي  الوضع  عل 
لكل  زوال  عرفت  قد  املذكورة،  املنطقة  وأن 
يشكل  شطا،  كانت  أنها  على  يدل  شيء 
فيها  وتشكل  وملغيغ  مروان  لشط  إمتدادا 
هؤالء،  وعريض.وأضاف  مفتوح  كبير  وادي 
أن قنوات تصريف املياه القذرة، واملياه الزائدة 
البلديات  من  الكيلومترات،  بعشرات  املمتد 
ال18 املشكلة ملنطقة وادي سوف نحو املصب 
مفتوحة،  منطقة  يف  يقع  والذي  النهائي، 
هي يف األصل مناطق رعوية، والتي تقع يف 
اجلهة الشمالية الشرقية من والية الوادي، و 
جديدة  بيئيا  وضعا  املعطيات  هذه  أوجدت 
يف اجلهة، إذ لم تعد مجموعات اإلبل التي 

الرعي فيها، قادرة  القدم على  إعتادت ومنذ 
أخرى،  إلى  من ضفة  املصب،  اجتياز  على 
نفوق  تسجيل  هو  ذلك،  يف  األخطر  أن  بل 
حاولت  التي  والنوق  اجلمال،  من  العشرات 
االقتراب، من مياه املصب العميقة يف بعض 
خطورتها،  أنها  رغم  شربها  بقصد  النقاط، 

ودرجة تلوثها اجلد مرتفعة. 
املنتدب  الوزير  آخر،  موضوع  ويف 
خاصة  النخيل،  بثروة  أكثر  للضروةاإلعتناء 
املعروف  احمللي  السويف  النمط  وفقط  املزروع 
بإسم الغوط، مضيفا يف ذات اإلطار أن ملفا 
يعد حاليا على مستوى الوزارة املنتدبة للبيئة 
محميا  بيئيا  نظاما  الغوط  جلعل  الصحراوية 
صنف  أن  بعد  خاصة  زراعيا،  وطنيا  وتراثا 
قبل  الفاو،  العاملية  الزراعة  من طرف منظمة 
سنوات تراثا زراعيا عامليا محميا، إذ أن الغوط 
كبيرة  جتويف  يف  النخيل  زراعة  على  يقوم 
قبل  من  وتوصف  دائريا،  شبه  شكال  تأخذ 
متور  فيه  وتنتج  املقبولة،  باألهرام  املنطقة  زوار 
متفردة  وقيمة غذائية  عالية جدا  ذات جودة 
وتسمى محليا بالبعلي، غير أن ظاهرة صعود 
منذ  الوادي  والية  منها  تعاني  التي  املياه 
قضت  املاضي،  القرن  ثمانيات  منتصف 
على الغالبية العظمى من غيطان نخيل وادي 

سوف.

يف  غرقا،  مصرعه  طفل  أمس  أول  لقي 
غيطان  إحدى  يف  الصاعدة  للمياه  مستنقع 
معاذ  الضحية  وكان  الوادي.  مبدينة  النخيل 
تومي، ويبلغ من العمر 8 سنوات، قد قصد 
رفقة  السباحة  لغرض  النخيل  إحدى غيطان 
التي  املائية  البركة  يف  أصدقائه،  من  عدد 
وذلك  املياه  صعود  ظاهرة  بفعل  يف  تشكلت 
ليس ببعيد عن مسكن عائلته وذلك يف حي 
الشمالية  بالضاحية  الواقعة  الذاتي  البناء 
وبحكم  لكن  الوادي،  مدينة  من  الغربية 
إلى  للسباحة،  النخيل وعدم إجادته  جسمه 
أن هوى يف قاع البركة، بعد أن عجز مرافقوه 
من اجناده، ليسرع هؤالء لذوي الضحية لعلهم 

يغيثونهم، حيث مت اإلتصال مبصلحة احلماية 
الطفل،  وفاة  ملوقع  حضرت  التي  املدنية 
نحو  بعد  لتجده  عنه  البحث  يف  وشرعت 
الساعة من البحث عنه، لكن وجدت جثة 
يف  اجلثث  حفظ  ملصلحة  نقله  ليتم  هامدة، 
 08 بحي  اجلراحية  الطبية  االستعجاالت 

ماي. 
و حادثة وفاة الطفل معاذ هي الثالثة يف 
أقل من أسبوعني بعد وفاة الطفلني البريئني 
سيدي  بلدية  يف  باهلل  واملعتصم  الغفور  عبد 
الوادي، وأعادت  الواقعة غرب والية  عمران 
قضية غياب مرافق الترفيه والتسلية اخلاصة 
يف  خاصة  اجلنوب،  واليات  يف  باألطفال 

احلرارة  درجات  تصل  أين  الصيف  فصل 
درجة  اخلمسني  تفوق  قياسية  ملستويات 
ضعاف  فيه  يستطيع  ال  اذ  الظل،  يف  مئوية 
الساحلية  الواليات  لشواطئ  السفر  احلال 
لقضاء جزء من العطلة الصيفية فيه، ويطرح 
هذا اإلشكال أكثر صيف هذه السنة بسبب 
ممنوعة  التنقالت  أن  اذ  تفشي جائحة كورونا 
النتشار  تفاديا  مقفلة  تزال  ال  والشواطىء 
امليسورين  أولئك  حتى  أن  يعني  ما  الوباء 
ما  الساحلية  للواليات  التنقل  يستطيعون  ال 
يحتم التفكير بشكل جدي يف فتح مزيد من 

املسابح يف مختلف البلديات اجلنوبية. 
رشيد شويخ 

مديرية  األغواط  والية  مصالح  سلمت 
الصحة والسكان سيارتني طبيتني مجهزتني 
كورونا  وباء  مبرضى  للتكفل  الوسائل  بكل 
احميدة  ملستشفى  سيارة  منح  مت  بحيث 
للمؤسسة  وأخرى  األغواط  يف  عجيلة  بن 

يف  العملية  وتدخل  بأفلو،  االستشفائية 
بني  ما  والتضامن  الضمان  صندوق  إطار 

اجلماعات احمللية
نورين عبدالقادر

براهيم مالك 
من  أزيد  تأهيل  إعادة  عملية  انطلقت   
مصفحة،  أسقف  ذات  سكنية  وحدة   580
وهذا  الوالية،  عبر  النائية  املناطق  مبختلف 
ضمن البرامج املوجهة ملناطق الظل يف مجال 
السكن، والذي تشرف عليه املديرية الوالئية 

للقطاع ذاته.
 351 نحو   إليزي  لبلدية  خصصت   
 89 مقاطعة جانت من  استفادة  وكما  إعانة 
اعانة وبلدية برج احلواس 57 وكذا دائرة عني 
االولى  مرحلتها  يف  اعانة   84 من  اميناس 
احمد  السكن  مدير  عنه  كشف  ما  حسب 

بوحادة. 
ويضيف ذات املتحدث انه مت اعداد دفتر 
شروط ل217 وحدة ليتم االختيار لعدد 88 

مسكن من اجل االنطالقة يف مشروع تاهيل 
لغرض التخفيف من معانات عائالت مناطق 
تارات  ناحية  من  كل  على  واملقسمة  اظل 
تاهيلها  يتم  وحدة   33 من  استفادة  التي 
و08 يف منطقة اميهرو النائية و11 لتماجرت 
و35 يف حي عني الكورس باليزي و12 وحدة 
بعني اميناس ويضيف ذات املسؤول انه نظرا 
املنتظر  من  احلصص  بعض  جدوى  لعدم 
والعملية  االطار  نفس  يف  املناقصات  اعادة 
تبقى مفتوحة لساكنة املناطق النائية لغرض 
التي  التاهيل السكنات  االستفادة من اعادة 
تعاني اسقفها وهذا لومواجهة االخطار التي 
تهدد قاطنيها وضمان العيش الكرمي لساكنة 

مناطق الظل عبر ربوع والية اليزي. 

مخلوف  سيدي  دائرة  درك  فرقة  أوقفت 
وإمرأة  باالغواط عصابة مكونة من شخصني 
غرفة  من  كهربائي  عتاد  سرقة  يف  تورطت 
مركبة  منت  على  الفصفصة  بتجمع  محول 
يف حالة تلبس مرتدين بدلة أعوان سونلغاز، 
أنهم  تبني  املرفوعة  البصمات  إلى  وباللجوء 
متورطون يف سرقة لوحة توزيع الكهرباء إضافة 

إلى فواصل عالية التوتر ومنبه األعطال وتقدر 
ألف  ب430  للمسروقات  املالية  التكلفة 
دينار، وقد مت إيداع اثنني منهم احلبس املؤقت 
األغواط  اجلمهورية مبحكمة  وكيل  من طرف 

واإلفراج عن الشخص الثالث. 
نورين عبدالقادر

ستنتهي قريبا الدراسة المتعلقة باستغالل مياه الصرف الصحي الموجودة على مستوى شط حلوفة الواقعة في 
شمال الوالية وذلك ألغراض االستصالح الزراعي.

األغواط
القطـاع الصحـي يتدعم بسيارتين طبيتين ُمجهزتـين

في إطار التكفل بسكان مناطق الّظل 

إعــادة تأهيــل أزيــد مـن 
850 وحـدة سكنيـة بإليــزي 

األغواط
تفكيـك عصابـــة سرقـــة المعـدات الكهربائيـــة

الوادي 

هـــالك طفــــل غـرقــا فــــي مستنــقع  الميـــــاه الصاعـــــدة
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نورين عبدالقادر
المباالة  من  استيائهم  احملتجون  وأبدى   
وسائل  ونقص  الصحية  واإلدارة  املسؤولني 
الوقاية  ووسائل  املرضى  عالج  وإمكانيات 
التي  باملجهودات  أشادوا  الذي  الطبي  للطاقم 
ظروف  يف  باملرضى  التكفل  أجل  من  يبذلها 
عمل قاسية،  وحملوا مسؤولية تردي األوضاع 
ومصالح  الوالية  مصالح  إلى  باملنطقة  الصحية 
مديرية الصحة والسكان التي تتابع الوضع من 
بعيد فقط تاركة املشاكل تتراكم من يوم آلخر. 
من جهتها راسلت كتلة األحرار باملجلس 
والسكان  الصحة  وزير  الوطني  الشعبي 
وحالة  بأفلو  الوبائي  الوضع  تدهور  بخصوص 
التزايد  بسبب  الشارع  يعيشها  التي  اإلحتقان 
اإلمكانيات،  ونقص  املصابني  عدد  يف  الكبير 
عضو  من  مببادرة  كانت  التي  الرسالة  وحسب 
ممثال  أحمد  صليعة  الوطني  الشعبي  املجلس 
حالة   16 تسجيل  مت  أنه  األغواط  والية  عن 
الوحيدة  اإلستشفائية  باملؤسسة  بالداء  وفاة 
حيث  الوالية،  شمال  بلدية   12 تغطي  التي 
املرضى  استيعاب  قدرة  محدودية  من  تعاني 
التجهيزات  ونقص  وقدم  عليها،  املتوافدين 
وجتهيزات  السكانير  كجهاز  وتعطلها  الطبية 
طبي  والشبه  الطبي  التأطير  ونقص  اإلنعاش، 
نتائج  وصول  وتأخر  الصحي،  العزل  مبصلحة 
التحليل حيث يبقى املتوفون لعدة أيام مبصلحة 
اجلثث  تسليم  ينتظرون  وأهاليهم  اجلثث  حفظ 
اإلهمال  حالة  إلى  الرسالة  وأشارت  لدفنها، 
املدير  وغياب  املرضى  منها  يشتكي  التي 
والمباالة  متتالية،  مرضية  لشهادات  وتقدميه 
شمال  ببلديات  يحدث  مبا  الصحة  مديرية 
الوالية وطالبت الكتلة من وزير الصحة التدخل 

العاجل ألن الوضع اليتطلب التعجيل 

الجيش األبيض يحتج ويشتكي  
نظم الطبي والشبه طبي مبدخل مستشفى 
احتجاجية  وقفة  باألغواط  عجيلة  بن  احميدة 
منحة  صب  يف  باإلسراع  فيها  طالبوا  سلمية 
من  وحمايتهم  املناوبة  ومنحة   19 كوفيد 

أثناء  لها  يتعرضون  التي  املتكررة  االعتداءات 
لضغوط  يتعرضون  وأنه  خاصة  مهامهم  أداء 
ليل  املتواصلة  العمل  وتيرة  جراء  كبيرة  نفسية 
نهار بسبب تنامي عدد اإلصابات يف األسابيع 

األخيرة. 

وزير الّصحة مطلوب في األغواط

ي الَوبــاِء ونقــــُص وَســائِل  َتفـــشِّ
كان الّشـــارَع الوقــايِة يحــرِّ

من  امتعاضهم  عن  الناشطون  هؤالء  وعبر 
املنافذ  وجميع  العمومية  واملرافق  الطرقات  غلق 
املؤدية للمدينة مماعطل عمل بعض املصالح التي 
لها صلة مع واقع املواطنني على غرار منفذ رقان 
الوحيد  الشريان  يعتبر  الذي  مختار  باجي  برج 
أكدوا  والبضائع حيث  السلع  متر عبره  الذي  لها 
مقر  أجنر عنه غلق  الذي  التصعيد  أن هذا  على 
هو  املنتدبة.  املديريات  وجميع  املنتدبة  الوالية 
إلى  مشيرين  مدروس  وغير  عقالني  غير  حل 
إقصاء  هي  حضارية  غير  السلوكات  هذه  أن 

بالوالية  احمللية  السلطات  مع  اإلتصال  لقنوات 
األم أدرار والسلطات املركزية باجلزائر العاصمة. 
البالد  يف  العليا  السلطات  طالبوا  املقابل  يف 
للوضع  جذري  حل  إليجاد  العاجل  التدخل 
كامل  أسبوع  بعد  املذكورة  املنتدبة  الوالية  يف 
من االحتجاجات واالعتصامات،  مع غلق تام 
ملنافذ املدينة.وطالبوا أيضااملسؤولني الذين فشلوا 
املنطقة  هذه  يف  الوضع  وتغيير  حلول  إيجاد  يف 
احلدودية  بأن يرموا املنشفة. وأضافوا أن املدينة 
التموين  نقص  يف  تتمثل  حقيقية  أزمة  تعيش 

لبعض املواد الغذائية واخلضروات خاصة اخلضر 
والفواكه فضال عن تعطل ورشات التنمية نظرا 

لعدم دخول شاحنات السلع إلى املدينة.
ودعا العقالء من ) نواب البرملان واألعيان 
واملنتخبني وكذا أهل احلل والعقد ( إلى اجللوس 
سريعة  حلول  إيجاد  طريقة  لدراسة  طاولة  على 
مع السلطات ولو بضمانات قبل أن تصل األمور 

إلى طريق مسدود. 
عبداهلل مجبري

برج باجي مختار 

ا   دعــــوات للتعقـــل  والتظاهـــــر سلميـــــــّ

نّظم،  نهاية األسبوع، بمدينة أفلو في األغواط،   الَعشرات من أهالي المصابين بفيروس كورونا والضحايا حركة 
احتجاجية داخل المؤسسة االستشفائية العمومية الشهيد »بجرة عبدالقادر«، واعتلوا سطح بنايتها مطالبين المسؤولين 

بالتدخل عاجال لتطويق تفشي الوباء، الذي فتك بـ 16 شخصا وما زال يصيب العشرات من المواطنين.

الوادي
القبض على لص يرّوج المخدرات 

متكنت عـناصر األمن احلضري األول مبدينة الوادي من وضع حد لنشاط لشاب 
يف العقد الثاني من العمر ينحدر من عاصمة الوالية ميتهن السرقة وترويج املخدرات.

احد  من  رسمية  لشكوى  املصلحة  ذات  تلقي  إلى  تعود  العملية  تفاصيل   
املتمثلة  اخلاصة  ممتلكاته  استهدفت  مجهولني  طرف  من  سرقة  ضحية  راح  املواطنني 
يف عتاد البناء، وشرع بعدها عـمليات البحث والتحري التي أسفرت عن حتديد هوية 
نفس  واسترجاعها،  يف  املسروقات  تواجد  مكان  حتديد  مت  كما  وتوقيفه،  املشتبه فيه 
السياق وأثناء عمليات التلمس القانونية عثر بحوزته هذا األخير على قطع من الكيف 
املعالج قدر وزنها بـ11.2غ و12 قرص من احلبوب املهلوسة وسالح ابيض محضور بعد 
استيفاء كافة اإلجراءات القانونية مت إعداد ملف قضائي وتقدميه أمام وكيل اجلمهورية 

لدى محكمة الوادي. 
رشيد شويخ

اليزي
نحو تنصيب رتل متنقل لمكافحة الحرائق 
متنقل  رتل  تنصيب  اليزي  والية  مستوى  على  مرة  وألول  تنصيب  املقرر  من    
ملكافحة حرائق الغابات واحملاصيل الزراعية وتأتي هذه العملية يف ايطار توسيع نشاط 
االرتال املتنقلة على املستوى الوطني الذي بلغ عدده 65 رتل متنقل حاليا بعدما كان 
السنة املاضية 39 رتل اين تستفيد كل والية من رتل الى ثالث ارتال ملكافحة حرائق 
احلماية  مبديرية  الوقاية  مكتب  رئيس  به  افاد  ما  حسب  الزراعية  واحملاصيل  الغابات 

املدنية النقيب ابركان جمعي. 
  وأوضح ذات املسئول انه مت تخصيص 50 عون من احلماية املدنية داخل فرقة 
من الرتل اضافة الى جتهيزها مبختلف االليات واألجهزة ولغرض اعطاء فعالية اكثر اثناء 
التدخالت حلماية الثروة الغابية واحملاصيل الزراعية باملنطقة مت تقسيم هذه الفرقة الى 
فرقتني لتدخل يف كل من بلدية برج عمر ادريس شمال الوالية وكذا فرقة على مستوى 
مقر الوحدة الرئيسية ببلدية اليزي مقر الوالية. وكما ستوفر هذه الفرق دعما هاما لوالية 
الزراعية  واحملاصيل  والبساتني  الغابات  حرائق  مكافحة  خالل  من  االطراف  املترامية 
وهذا  احلرارة  درجات  وارتفاع  تزامنا  الصيف  موسم  تكثر خالل  التي  النخيل  وحقول 
والواحات  املزارع  اثناء عمليات االستجمام يف  السالمة  لقواعد  االمتثال  بسبب عدم 

موازاتا مع العوامل املناخية التي تساعد يف اندالع السنة النيران بها. 
  ويذكر يف ذات السياق ان مصالح املديرية العامة للحماية املدنية بالوالية وبالتنسيق 
لتعاون  الوطني  للغابات والصندوق  العامة  املديرية  الفالحية وكذا  املديرية  مع مصالح 
تخص  التي  بالوالية  الفالحية  احمليطات  مستوى  على  توعية  بقافلة  قامت  الفالحي 
مجموعة من اصحاب بساتني النخيل لغرض التقليل من االخطار الناجمة عن احلرائق 
يتسبب  التي  السلبية  السلوكات  من  احلد  وهذا  املناخية  وكذا  االقتصادية  وتبعاتها 
العنصر البشري بها باالضافة الى التاكيد على اهمية املبادرات البسيطة والعفوية التي 

يقف عليها املواطن للحد من التصرفات غير املسئولة اجتاه احمليطات اخلضراء. 

براهيم مالك 

الوادي
أزمة عطش حادة في بلدية العقلة 

دعا سكان العديد من األحياء والقرى التابعة لبلدية العقلة والواقعة جنوب والية 
فصل  له يف  حاجياتهم  مع  يتناسب  بحجم  الشروب  املياه  توفير  إلى ضرورة  الوادي، 

الصيف، خاصة وأن التزود به يعرفون انقطاعات متكررة منذ أسابيع.
و أوضح عدد من سكان البلدية ألخبار الوطن، أنهم ومنذ بداية فصل الصيف 
املاء إال مرة وحيدة يف  املاء، ففي بعض األحياء ال يصل  احلالي زادت معاناتهم مع 
وقوع  إلى  األحيان  من  كثير  يف  وانعدامه  املياه  تدفق  ضعف  سبب  وعزوا  األسبوع، 
تسربات كبيرة جراء قدم شبكة التوزيع يف عاصمة البلدية من جهة وإلى أشغال احلفر 
تراب  بأشغال يف  تقوم  التي  املقاوالت  السكان وحتى بعض  بها  يقوم  التي  العشوائي 
البلدية، كما تعاني القرى التابعة للعقلة بدورها نقصا من املياه كقرية الربابة التي حرم 
أهلها من املاء ألسابيع ولم تنفرج أزمتهم إال بعد زيارة الوزير املنتدب للبيئة الصحراوية 

مؤخرا حيث دخل املنبع اخلاص بالقرية حيز اخلدمة وتنفس األهالي الصعداء. 
األمّرين  يعانون  الذين  و  يومياتهم،  على  سلبية  أثارا  املياه  نقص  أزمة  وخًلفت 
ل تسربات كثيرة عبر الشوارع والطرقات، اذ جلأ  لغياب هذه املادة، يف الوقت الذي تسَجّ
الكثيرون من سكان العقلة إلستغالل مياه السقي الفالحي وجلبها لبيوتهم، يف ما لم 
يجد آخرون من مفر سوى شراء املياه من الشاحنات وحتمل تكاليف باهظة زادت من 

إرهاق ميزانيتهم املتعبة أصال.
التزويد مبياه الشرب عبر  العقلة،  السلطات بتحسني خدمات  هذا وناشد أهالي 
األحياء،  من خالل اعتماد نظام توزيع، يسمح بوصول هذه املادة الضرورية إلى كل 

العائالت على مستوى أحياء البلدية بدون تسجيل بشكل مستمر وبجودة مقبولة.
رشيد شويخ

ناشد فاعلون في 
المجتمع المدني 

بالوالية المنتدبة 
برج باجي محتار 

المتظاهرين والمحتجين 
بالتعقل والمطالبة 

بكافة الطرق السلمية 
إلنشغالتهم المشروعة. 
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رئيس ليون، جان ميشيل أوالس:

»فرنــسا  أصبــحت 
أضحــوكة أوروبـــــا«

القسم الرياضي
»إننا  صحفية:  مقابلة  يف  أوالس  وقال 
بشكل  واتهم  أوروبا«،  أضحوكة  أصبحنا 
بإعطاء  الفرنسية  البطولة  مسؤولي  مباشر 
مبوافقة  مشيدا  اخلاصة،  للمصالح  األولوية 
أوروبية  دول  يف  القدم  كرة  دوريات  مسؤولي 
رابطة  رئيس  تيباس  خافيير  مثل  أخرى، 

الدوري اإلسباني )الليغا(.
من  به  يشهر  ما  أوالس  يخفي  وال 
»غبطة« حني يرى كيف حتلت دوريات أخرى 
بينما  اجلائحة،  حلظات  أسوأ  يف  بالهدوء 

استسلم الفرنسيون يف وقت مبكر للغاية.

وأكد »مقارنة مسؤولينا بتيباس ستكون 
يتريث  كيف  عرف  عظيم  قائد  إنه  ظاملة. 
وكيف  بذلك،  يقوم  أن  ينبغي  كان  حني 

يسرع يف اللحظة املالئمة«.
قد  جيرمان،  سان  باريس  نادي  وكان 
ُتوج رسميا بطال لـ«الليغ 1«، بعد قرار رابطة 
الدوري إلغاء املوسم اعتمادا لتوصية احلكومة 
بسببه  سُيحرم  الذي  كورونا،  جائحة  جراء 
البطوالت  يف  املشاركة  من  ليون  أوملبيك 

األوروبية املوسم املقبل.
وأكد أوالس أن تيباس »دافع عن األندية 
األوروبي  االحتاد  مع  يتفاوض  كيف  وعرف 

من أجل أن تصبح الساحرة املستديرة مصدرا 
ظروفا  جتاوزت  التي  لبالده  بالنسبة  للتحفيز 

صحية أصعب مما عاشتها فرنسا.
قرار  يتسبب  أن  ليون،  رئيس  ويخشى 
القدم  كرة  وضع  يف  بالده  يف  الدوري  رابطة 
خسائر  عبر  الهاوية،  حافة  على  الفرنسية 
اليويفا،  وتراجع يف تصنيف  اقتصادية كبيرة 
األربع  البطوالت  مراكز  عن  فرنسا  يبعد 
اللتان  الكبرى لتتجاوزها البرتغال أو روسيا، 

عادتا للعب.
وأشار رجل األعمال، الذي تولى قيادة 
ليون قبل 33 عاما وجعل منه أحد مرجعيات 

فرصة  أن  أوروبا،  مستوى  على  القدم  كرة 
تكون  لن  األخرى  األندية  مع  التنافسية 

مواتية بالنسبة لنا.
واعتبر أن األمل األكبر لناديه يف العودة 
إلى املنافسة األوروبية يقوم على الفوز بدوري 
يحتاج  أنه  يرى  ما  املوسم،  هذا  األبطال 
أن  عليه  سيكون  إذ  لتحقيقه،  معجزة  إلى 
يوفنتوس  أمام  نظيف  بهدف  فوزه  عن  يدافع 
اإليطالي يف ذهاب ثمن النهائي كي يتمكن 
التي  البطولة  من  النهائية  املرحلة  بلوغ  من 

ستقام يف البرتغال.
العجوز«  »السيدة  أن  أوالس  وأضاف 

كان يف وضع أفضل من ليون ألنه لديه فريق 
بشكل  سترجح  اليويف  كفة  ولكن  أفضل، 
منافسات  استئناف  مع  اللعب  بعودته  أكبر 

الدوري اإليطالي الشهر املقبل.
ويقدر ليون اخلسائر املالية التي سيتعرض 
لها هذا املوسم بـ100 مليون أورو، ويتوقع أن 
يخسر 90 مليونا أخرى من دخله العام املقبل 
يف حالة عدم مشاركته يف مسابقات أوروبية، 
رحيل  يف  يتسبب  أن  يخشى  الذي  الوضع 

العبني عنه.

مبابي يتدخل إلقناع 
ندومبيلي باللتحاق ب

 »بـي إس جــي«  
جيرمان،  سان  باريس  مهاجم  مبابي  كيليان  يحاول 
جندة أحد ضحايا خطط جوزيه مورينيو، املدير الفني لتوتنهام 

هوتسبير اإلجنليزي.
أن  إلى  لها،  تقرير  يف  باريزيان«  »لو  صحيفة  وأشارت 
بقوة  املرشحني  أحد  توتنهام،  العب  ندومبيلي،  تانغوي 
سوء  ظل  يف  اجلاري،  الصيف  خالل  باريس  إلى  لالنضمام 

العالقة بينه وبني مورينيو.
وأضافت أن رحيل ندومبيلي عن توتنهام سيكون خطوة 
أمام  املتاحة  اخليارات  أحد  إس جي  بي  يعد  حيث  مفيدة، 

الالعب الفرنسي الدولي.
ولفتت إلى أن ندومبيلي يحظى 
القلعة  داخل  البعض  بإعجاب 
الباريسية، وبشكل خاص كيليان 
احلديث  يتبادل  الذي  مبابي 
املنتخب،  يف  زميله  مع  كثيرا 
صفوف  يف  به  يلحق  أن  ويتمنى 

سان جيرمان.
»لو  تقرير  وأكد 
باريزيان« أن ندومبيلي 
بفكرة  كثيرا  مهتم 
بي  إلى  االنضمام 
وميكن  جي،  إس 
الصفقة  هذه  إمتام 
مادي  مبقابل 
ال  ولكن  مناسب، 
قبل  مجال إلمتامها 
منافسات  انتهاء 
اإلجنليزي  الدوري 
 26 يف  املمتاز 

جويلية املقبل.
بي  أن  وكشفت 
أيضا  يحتفظ  جي  إس 
وهي  بديلة،  بخطة 
العب  باكايوكو  تيموي 
وسط تشيلسي، والذي 
يتواصل املقربون منه مع 
الرياضي  املدير  ليوناردو 

لسان جيرمان.

حكيــمي يديـر ظهـره لريال مدريـــد
املغربي  تقرير إعالمي إسباني، امس اجلمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل  كشف 

أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد، املعار إلى بوروسيا دورمتوند.
وتنتهي إعارة أشرف حكيمي مع دورمتوند هذا املوسم، لكن لم تتأكد حتى اآلن عودة 
فإن  اإلسباني،  »الشيرنغيتو«  لبرنامج  ووفًقا  برنابيو.  سانتياغو  قلعة  إلى  املغربي  الالعب 
حكيمي قرر بنسبة 90 باملائة عدم العودة إلى ريال مدريد خالل املوسم املقبل. وأشار إلى 
ميونخ  وبايرن  ميالن  إنتر  وهي  أندية   3 من  حالًيا  املغربي  الظهير  لدى  الفعلية  العروض  أن 

ومانشستر سيتي.
يذكر أن مسؤولي بوروسيا دورمتوند، سبق أن أعلنوا رغبتهم يف متديد إعارة أشرف حكيمي 
ملوسم آخر. وذكرت بعض التقارير اإلسبانية، أن ريال مدريد يقدر قيمة أشرف حكيمي بنحو 

60 مليون أورو.

ليفربول يحصل على إذن لالحتفال 
بالبريميرليغ مع الجمهور

اإلجنليزي  الدوري  بلقب  موافقة لالحتفال  امس اجلمعة، على  ليفربول،  فريق  حصل 
املمتاز هذا املوسم. وضمن فريق املدرب يورغن كلوب، لقب البرمييرليغ بعد خسارة مانشستر 
سيتي 2-1، أمام مستضيفه تشيلسي، وتقدم الفريق القادم من منطقة مرسيسايد بفارق 23 

نقطة يف الصدارة قبل 7 جوالت من النهاية.
ووفًقا ملوقع »ليفربول إيكو«، فإن مجلس مدينة ليفربول وافق على طلب النادي باالحتفال 

مع اجلمهور يف موكب بلقب البرمييرليغ.
وأشار إلى أنه حتى لم يحدد موعد االحتفالية بالضبط، ولن يتم ذلك عقب إال عقب 

السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وذكر املوقع اإلجنليزي أن هذه االحتفالية قد يتم تأجيلها إلى العام املقبل. وقال »ليفربول 
إيكو« إن األالف من جمهور ليفربول خرجوا باألمس يف شوارع املدينة، وخالفوا اإلجراءات 

االحترازية اخلاصة بفيروس كورونا، لالحتفال بلقب البرمييرليغ.

إنتر ميالن يعاقب سكرينيار
إنتر ميالن، معاقبة العبه السلوفاكي ميالن سكرينيار، على سلوكه خالل مباراة  قرر 

ساسولو، التي انتهت بالتعادل اإليجابي 3-3.
بطاقتني  على  حصوله  بعد  ساسولو،  أمام  احلمراء  البطاقة  على  سكرينيار  وحصل 

صفراويتني يف الدقيقتني 25 و)90+3(.
وقرر القاضي الرياضي، معاقبة سكرينيار باإليقاف ملدة 3 مباريات، بجانب غرامة قدرها 
10 آالف أورو، بسبب حصوله على البطاقة احلمراء، باإلضافة إلى تعبير هجومي جتاه حكم 

املباراة.
وبحسب صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت«، فإن إنتر قرر عدم الطعن على عقوبة إيقاف 
سكرينيار، بجانب فرض غرامة على الالعب كما هو منصوص يف اللوائح الداخلية للنادي.

ومن املقرر أن يغيب سكرينيار عن مباريات إنتر ميالن أمام بارما وبريشيا وبولونيا، على 
أن يعود أمام هيالس فيرونا.

وبذلك تلقى إنتر ضربة موجعة يف سباقه نحو املنافسة على لقب الكالتشيو، خاصة وأنه 
يبتعد عن املتصدر بفارق 8 نقاط كاملة، قبل 11 جولة من نهاية املسابقة.

هاالند يضع حًدا لشائعات رحيله
أكد املهاجم النرويجي إيرلينغ هاالند، أنه ال يخطط حالًيا للرحيل 
املاضي،  الشتوي  امليركاتو  يف  إليه  انضم  الذي  دورمتوند،  بوروسيا  عن 

والذي ميتد عقده معه حتى 2024.
أفكر  »ال  اإلعالمية  »فونك  مجموعة  مع  مقابلة  يف  هاالند  وقال 
كثيًرا يف املستقبل. أعيش يف الوقت احلاضر«. وتابع »دورمتوند من أفضل 
لذا ال  للتو،  لقد وقعت عقدا طويل األمد ووصلت  العالم.  األندية يف 

أفكر يف املغادرة على اإلطالق«.
كما أعرب هاالند عن تقديره للدور الذي لعبه املدير الفني لوسيان 
فافر، يف تطور مستواه. وأضاف »لقد ساعدني على التحسن بالتأكيد. 
لقد سجلت العديد من األهداف على مستوى أعلى، وفزنا بالعديد من 
املباريات«. ومع ذلك، أوضح هاالند أنه ال يريد أن يكون دائما يف املركز 

الثاني وأنه يريد الفوز باأللقاب، وإن أمكن مع دورمتوند.

إدارة ســان جيـرمـان تتفــق 
مع كـورزاوا لتمـديد عقــده  
غيرت إدارة باريس سان جيرمان موقفها بشأن العب الفريق، قبل 
استكمال املوسم اجلاري، وفقا لتقرير إعالمي. فقد ذكرت شبكة »راديو 
مع  مبدئي  توصل التفاق  الباريسي  النادي  أن  الفرنسية،  كارلو«  مونت 
وذلك  سنوات،  ألربع  تعاقده  لتمديد  كورزاوا،  ليفني  األيسر،  الظهير 

بشكل مفاجئ.
وأضافت أن كورزاوا، مبوجب هذا االتفاق، سيوقع عقدا جديدا بعد 
انتهاء ارتباطه بالنادي، بنهاية الشهر اجلاري. ولفتت إلى أن الالعب، 
الذي كان مرشحا للرحيل عن النادي الباريسي، يحظى بشعبية جيدة 

بني زمالئه.
فرنسا  لكأس  النهائيتني،  املباراتني  خلوض  جي  إس  بي  ويستعد 
أبطال  دوري  منافسات  استئناف  إلى  إضافة  احملترفني،  رابطة  وكأس 

أوروبا، يف أوت املقبل.

مالدينــي يقنــع  دونـاروما 
علــى البقاء مـع ميـــالن

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس اجلمعة، عن تطور جديد بشأن 
مستقبل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميالن.

وينتهي عقد دوناروما مع الروسونيري يف صيف املوسم املقبل، ولم 
يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى اآلن.

التقني  املدير  مالديني  باولو  فإن  ميركاتو«،  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
الروسونيري  مباراة  عقب  شخصي  بشكل  دوناروما  مع  تقابل  مليالن، 
األخيرة أمام ليتشي يف الدوري اإليطالي. وأبلغ باولو مالديني، دوناروما 
حارس ميالن بأن اإلدارة حددت موعًدا مع وكيله مينو رايوال، من أجل 
عقد مفاوضات بشأن العقد اجلديد، والذي يعد أولوية ملالك الروسونيري 
أثار  مالديني  باولو  تصرف  أن  اإليطالي  املوقع  وذكر  احلالية.  الفترة  يف 
إعجاب جيانلويجي دوناروما الذي يفضل البقاء مع ميالن لفترة جديدة.

انتقد رئيس نادي ليون الفرنسي، جان ميشيل أوالس، 
مجددا قرار عدم استكمال بطولة الدوري هذا الموسم، 

بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال إن 
فرنسا أصبحت »أضحوكة أوروبا« لهذا السبب.
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محمد هشام
اإلذاعة  أمواج  على  أمس  مدوار  وأوضح 
الوطنية بأن قرار استئناف البطوالت التي تسيرها 
الرابطة احملترفة لكرة القدم من عدمه يعود حصريا 
جيدا  »أتفهم  قائال  بالبالد  الصحية  للسلطات 
الفاعلني يف عالم كرة القدم احملترفة يعيشون  بأن 
يرغبون  وأنهم  البطوالت  تعليق  منذ  حالة ضغط 
لالستئناف  تاريخ  حتديد  يتم  أن  احلال  بطبيعة 
بأزمة صحية  البالد حاليا  احملتمل«، وأضاف«متر 
املواطن  صحة  مسألة  وضع  ويتعني  استثنائية 
»مادامت  حديثه  وواصل  اعتبار«،  كل  فوق 
ومادام  املفعول  سارية  الصحي  احلجر  تدابير 
األخضر  اخلط  تعط  لم  الصحية  السلطات  أن 
الستئناف النشاطات الرياضية ال ميكن لالحتادية 
التي  املقبلة  اخلطوات  عن  احلديث  الرابطة  وال 

سيتم إتباعها«.
كما أفاد املسؤول األول عن الرابطة الوطنية 
الفارط  األربعاء  املنظم  االجتماع  بأن  احملترفة 
اجتماع  عقد  من  فقط  قليلة  أيام  بعد  بقسنطينة 
أول مماثل بوهران مع مسيري نوادي غرب البالد 

الفاعلني  انشغاالت  إلى  االستماع  إلى  يهدف 
التنظيمية أمام أي  املالية أو  يف كرة القدم  سواء 

احتمال الستئناف البطولة.
إلى تقدمي مقترحات  اللقاء  كما يهدف هذا 
لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم من أجل تنظيم إذا 
لزم األمر ما تبقى من بطولة 2020-2019 ولكن 
أيضا موسم 2021-2020 حسب ما أضافه ذات 
املتحدث قائال«خرجاتنا إلى شرق وغرب البالد، 
للحجر  اجلزئي  الرفع  بعد  تأتي  الوقت،  هذا  يف 
رفقة  القدم  كرة  مناقشة مشاكل  الصحي، قصد 
رؤساء األندية«، وأضاف »رؤساء األندية يطالبون 
باتخاذ قرار نهائي، واختيار تاريخ محدد، للفصل 
وتابع مدوار  املنافسة من عدمه«،  إلى  العودة  يف 
كرة  من  فقط،  باملائة    7 متثل  احملترفة  »الرابطة 
الهاوية  األندية  أيضا  هناك  ألنه  الوطنية،  القدم 
التي متثل نسبة كبيرة، والقرار األخير يبقى بيد 

وزارة الصحة، ثم وزارة الشباب والرياضة«.
وتابع »اجلميع رفض استئناف البطولة ماعدا 
الصعود«،  أجل  من  يلعب  الذي  اخلروب  نادي 
اجلزائرية  السلطة  قرار  كان  »إذا  كالمه  وختم 

رفضوا  وإذا  البطولة  فنستأنف  البطولة  باستئناف 
ذلك فلن نلعب وهذا واضح«.

أنه على غرار االجتماع  إلى  جتدر اإلشارة، 
عبد  القدم  لكرة  احملترفة  الرابطة  لرئيس  األول 
عبر  البالد  غرب  نوادي  رؤساء  مع  مدوار  الكرمي 
أغلب ممثلي نوادي شرق البالد عن عدم موافقتهم 
املوسم  لهذا  الرياضية  النشاطات  استئناف  على 
البروتوكول  تطبيق  إمكانية  بعدم  ذلك  مبررين 
الصحي املطلوب من طرف السلطات العليا للبالد 
والذي سيكون جد مكلف بالنسبة لهذه النوادي. 
كما أكد مسؤولو الرابطة احملترفة لكرة القدم بأنه 
مع  العاصمة  باجلزائر  ثالث  لقاء  تنظيم  ينتظر 

نوادي وسط البالد خالل األيام القليلة املقبلة.
وقبل تعليق بطولة الرابطة األولى عند اجلولة 
صدارة  يحتل  بلوزداد  شباب  فريق  كان  ال22 
الترتيب ب40 نقطة مع لقاء متأخر متبوعا بكل 
 37 برصيد  اجلزائر  ومولودية  سطيف  وفاق  من 
نقطة لكل واحد منهما لكن بلقاء متأخر بالنسبة 

للعميد.

عضو  بركاني،  بقاط  البروفيسور،  إعترف 
اجلزائر،  يف  كورونا  وباء  ورصد  متابعة  جلنة 
احلالي  الرياضي  املوسم  إستئناف  بصعوبة 

.2019-2020
عن  اجلمعة  امس  صبيحة  بقاط  وحتدث 
أمواج  عبر  عدمه  من  الوطنية  البطولة  إستئناف 
اإلذاعية الوطنية وقال »بإعتبارنا جلنة طبية مكلفة 
مبحاربة فيروس كورونا، حّذرنا من خطر إستئناف 
املنافسة يف هذه الظروف الصعبة، مع تزايد عدد 
هنا  »نحن  وأضاف  الفيروس«،  بهذا  اإلصابات 
نتكلم عن خطورة جتمع الالعبني وليس األنصار، 
على  خطرا  تشكل  اجلماعية  الرياضات  ألن 
العديد  أن  يقول  من  وهناك  أنفسهم،  الالعبني 
لكن  بطوالتها،  إستأنفت  األوروبية  البلدان  من 
اإلمكانيات التي متتلكها األندية األوروبية أنديتنا 
إتخاذه،  قرار ميكن  »أذكى  متتلكها«، وأضاف  ال 

هو عدم إستئناف البطولة الوطنية، ويجب علينا 
اإلنتظار ألشهر،  »علينا  وواصل  املغامرة«،  عدم 
تفهمنا يف  رغم  وهذا  أرواحا عديدة،  ننقذ  لكي 

رغبة الكثيرين لعودة الكرة يف اجلزائر«.
م.هشام

أكد أن شباب بلوزداد مستعد للذهاب بعيدا للدفاع عن حقوقه
قريشي :»نرفض بشكل قطعي 

اإلعالن عن بطولة بيضاء«
بلوزداد  شباب  جدد 
األولى  الرابطة  متصدر 
بإعالنه  متسكه  احملترفة، 
إنهاء  تقرر  حال  يف  بطال، 
 ،2020  /  2019 موسم 
جائحة  تفشي  خلفية  على 

كورونا.
قريشي  توفيق  ورفض 
بلوزداد  شباب  نادي  مدير 
تصريحات  على  الرد 
بالقول  مكتفيا  زطشي، 
ليس  رسميا،  ليس  »القرار 
على  التعليق  بوسعي 
الذي  زطشي،  تصريحات 
ما  مسؤولية  وحده  يتحمل 

قاله، لكننا مستعدون للذهاب بعيدا للدفاع عن حقوقنا«.
عن  اإلعالن  قطعي  بشكل  سيرفض  بلوزداد،  شباب  بأن  قريشي  وأوضح 
بطولة بيضاء، بإعتبار أن ذلك يهضم حقوقه ومجهودات أشهر طويلة. وقال »قرار 
مثل هذا يعني ذهاب مجهوداتنا هباء، وهو ما نرفضه قطعيا«، وواصل »يف حالة 
إتخاذ مثل هذا القرار، فإننا لن نسكت وسندافع عن حقوقنا«، ليضيف »نستحق 
لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، ألننا كنا منتظمني منذ انطالق املوسم، يف 
املقابل، أحيي قرار االحتاد اجلزائري بدعوة األندية ملناقشة مصير املنافسة«، وتابع 
»شباب بلوزداد لم يتوقف يوما عن العمل وهو بصدد التحضير للموسم املقبل، 
قبل بداية اجلائحة، قمنا بتمديد عقود بعض الالعبني، وهي طريقة تهدف إلى 

احملافظة على نواة الفريق«.
مبنحه  متاما  يطالب  لم  فريقه  بأن  قريشي،  توفيق  أوضح  أخر،  جلتب  من 
البداية كان  اللقب، قبل نهاية املوسم، عكس ما يتم تداوله مؤخرا وقال »منذ 
القرار  بإتخاذ  وطالبنا  الالعبني،  بصحة  املغامرة  نريد  ال  نحن  واضحا،  موقفنا 
رغم  وهذا  اللقب،  مبنحه  متاما  يطالب  لم  بلوزداد،  »شباب  وواصل  األنسب«، 
هيمنته على البطولة منذ اجلولة األولى، وهذا إضافة إلمتالكنا ملباراة متأخرة«، 
توفر  حالة  يف  املنافسة،  عودة  مع  نحن  واضحني،  »كنا  الشأن  هذا  يف  وختم 

اإلمكانيات الالزمة لتطبيق البروتوكول الصحي«.
م.هشام

فيما طالب األندية باتخاذ قرار نهائي، مدوار:

»عـــودة النشــاط الكــروي بــيد 
السلطـــات  الصحــــية«

كشف أنه سيعيد »السياسي« إلى منصات التتويج

عمرانــــي: »لن نلعب سوى على 
األدوار األولـــــى«

املدرب  أعرب 
لشباب  اجلديد 
القادر  عبد  قسنطينة، 
سعادته  عن  عمراني، 
على  لإلشراف  بالعودة 
للنادي،  الفني  اجلهاز 
يف  رغبته  إلى  مشيرا 
من  العديد  تصحيح 
النادي  إلعادة  األمور 

إلى منصات التتويج.
عمراني  وقال 
بالعودة  جدا  »سعيد 
شباب  تدريب  إلى 

قسنطينة، لقد قضيت أياما جميلة هنا، وسأعمل جاهدا على تكرارها«.
وأضاف«هدفنا هذا املوسم احتالل مرتبة مشرفة، وتصحيح بعض األمور، 
أننا  يعني  ال  هذا  ولكن  األولى،  األدوار  لعب  سنحاول  القادم  املوسم  ويف 
االبتعاد عن  ونحاول  أن نكون عقالنيني،  وتابع »يجب  اللقب«،  سنستهدف 
كل األشياء التي قد تفرض علينا ضغطا رهيبا«، وختم »ال ميكن أن نقول من 
اآلن إننا سنفوز باللقب، رغم أن فريقا مثل الشباب ميتلك 60 ألف مناصر، ال 

يلعب إال على األدوار األولى«.
جدير بالذكر، أن املدرب عبد القادر عمراني وقع على عقد مدته موسمني 
مع فريق شباب قسنطينة، وسبق لعمراني )64 سنة( تدريب شباب قسنطينة 
نهاية  يف  بعدها  لينتقل   .2017-2018 ملوسم  البطولة  بلقب  معه  توج  حيث 
2018 الى العاصمة لإلشراف على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد الذي 

قضى معه سنة كاملة توج معه بكاس اجلزائر.
احلسني  الدفاع  لتدريب  املغرب  الى   2019 ديسمبر  يف  الرحال  وشد 
املاضي،  ماي  بالتراضي يف  عقده  فسخ  قررت  النادي  إدارة  أن  إال  اجلديدي، 
بسبب اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا. ويحتل فريق شباب قسنطينة املرتبة 
املاضي  مارس  االولى يف  الرابطة  بطولة  توقف  قبل  نقطة   34 برصيد  اخلامسة 

بسبب وباء كورونا.
م.هشام

عضو لجنة متابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور بقاط:

»يجــب عليــنا عــدم  المغامـــرة 
ومن المستـحيل إستئنـاف البطــولة«
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جزائرية  كاتبة  هاشمي،  مليكة 
حاصلة على شهادة ماستر يف العالقات 
بالطور  عربية  لغة  أستاذة  الدولية، 
يف  وتتفنن  اخلاطرة  تكتب  االبتدائي، 
القصة القصيرة وتبدع يف الرواية، تطرح 
املقال  قالب  يف  وأفكارها  أرائها  وتكتب 
الصحفي، وتترجم أحاسيسها ومشاعرها 
مت  كتاباتها  معظم  الطفل،  إلى  لتكتب 
وخارج  داخل  جرائد  عدة  يف  نشرها 
عربية  مسابقات  يف  شاركت  الوطن، 
نصوصها  وأدرجت  اجلامعة،  للكتب 
كتب  بخمس  املسابقات  فوزها يف  بعد 
جامعة يف األردن ومصر، كتبت بعض 
اخلواطر القصيرة باللغة اإلجنليزية، أول 
بعنوان  قصصية  مجموعة  إصداراتها 
دار  تبنتها  والتي  اجلنون«،  »أشرعة 
األردنية،  والتوزيع  للنشر  زهدي 
ذمة  على  »رجل  رواية  إلى  باإلضافة 
عشق« والتي مّت تتويجها باملرتبة األولى 
للنشر  املثقف  دار  نظمتها  مسابقة  يف 

والتوزيع.
حدثينا عن بدايتك في الكتابة؟

املتوسط،  مرحلة  يف  كانت  بدايتي 
كانت الكتابة بالنسبة لي املتنفس الوحيد 
ألنني كنت كتومة جدا وخجولة، لذلك 
وخواطري  مذكراتي  كتابة  إلى  جلأت 
مشفر  أدبي  بأسلوب  صياغتها  وحاولت 
حتى ال تكون متاحة ملن يقرأها، الكتابة 
والوجع  احلب  وليدة  والزالت  كانت 

بالنسبة لي. 
هل اعترضتك بعض المعوقات 

والصعوبات؟
بصفة  األسرة  أو  األهل  أحيانًا 
أطباء  أبناؤهم  يكون  أن  يحلمون  خاصة 
متعلقة  ميوالتهم  وتكون  ومهندسني 
يجدونها  الكتابة  لكن  الشأن،  بهذا 
مضيعة للوقت أحيانًا وال تستحق الدعم 
يصعب  دوما  البداية  يف  والتشجيع، 
وتقنع  نظرك  وجهة  تفرض  أن  عليك 

اآلخرين بها.
حّدثينا عن مسارك اإلبداعي وانتقالك 

من القصة القصيرة إلى الرواية؟
يف احلقيقة أجدني أميل دوما للقصة 
من  الكثير  تتطلب  ال  ألنها  القصيرة 
لي  تقدم  الرواية  لكن  والوقت،  اجلهد 

مساحة أكبر وحرية أوسع لإلبداع.
حدثينا عن »رجل على ذّمة عشق«، 

ما الفكرة األساسية التي حملها؟
هي  عشق«،  ذمة  على  »رجل 
واحلياة  العاطفية  املشاعر  بني  توليفة 
عاكسة  مرآة  أعتبره  االجتماعية، 
للمجتمع مبختلف أطيافه وذهنياته، هي 
قيمة  عرف  رجل  طرف  من  صريح  بوح 

احلب.
»رجل على ذّمة عشق«،  ما هو 

المغزى من التسمية؟

تصور  والكتب  الروايات  معظم 
الرجل على أنه خائن وتقدم صورة املرأة 
يف شكل الضحية أما الرجل فهو اجلالد 
النمطية  أردت اخلروج من هذه  واملتهم، 
وكسرها، هي اعتراف صريح بأن الرجال 
ليسوا كلهم سواسية وليس من داعي أن 

نزج بهم جميعا يف قفص االتهام.
هل فعال رواية »رجل على ذّمة عشق« 
تناولت فيها الجانب الحياتي والواقع 

المعاش؟
نعم أكيد، »رجل على ذمة عشق« 
رواية ال تركز فقط على اجلانب العاطفي 
هو  املرهفة،  واألحاسيس  والشاعري 
ومتنوع  اجلوانب  متشعب  متكامل  مزيج 
الزوايا، يسرد مواقف وأحداث قد مير بها 

أي شخص منا.
ما هي القضية المركزية التي تؤرقك 
وتريدين معالجتها من خالل نصوصك؟

بينها  من  قضايا  عدة  عاجلت 
معاناة  ملسؤوليته،  األب  وإهمال  أنانية 
على  احلفاظ  أجل  من  وتضحيتها  املرأة 
على  العائلية  البيئة  تأثير  األسرة، 
شخصية الطفل، خطورة الكبت النفسي 

على الشخص.
كيف يجب أن يكون الكاتب في نظرك؟

مع  صادقا  يكون  أن  يجب  الكاتب 
نفسه ومع اآلخرين، ويحاول من خالل 
كتاباته أن يترك أثرا أو بصمة له، وينقل 
جتارب عاشها هو أو غيره بكل مصداقية 
القارئ  يلتمسه  ما  وهذا  مبالغة،  دون 
يصف  قد  الذي  للكاتب  متابعا  ويجعله 
رغم  ومعاناته  مشاعره  ويجسد  حالته 
عدم معرفته له، كثير من النصوص أجد 
بعض القراء يعلقون قائلني أنهم يشعرون 

أن قصة معينة تتحدث عنهم شخصيا.
يقال إن الرواية تتنوع من خالل 
النصوص واألفكار،  ومن أبرز 

خصائصها الوعي والنضج والتفرد 
اإلنساني، ما رأيك؟

كاتب  لكل  مميزة  مساحة  الرواية 
تفسح  هي  والرؤى،  األفكار  متشعب 
مختلف  على  الضوء  لتسليط  املجال  له 
وعيا  وتتطلب  املجاالت  وكافة  األصعدة 
وترتيبا ممنهجا لألفكار التي يتم طرحها.

يقال إننا في زمن الرواية نتيجة الكّم 
الكبير في اإلصدارات الروائية التي 

تطرح للقارئ، ما رأيك؟
أصبح  كالهما  والقارئ  الكاتب 
وتفتح  لرواية ألنها تعكس كالهما  مييل 
أفكار  بلورة  يف  وتساهم  لهما  املجال 
الطرفني بأسلوب ممتع وشيق، يف حني أن 
تراجع الشعر يعود رمّبا لقلة اإلقبال عليه، 
يصعب  مبهمة  لغته  أن  يجد  فمعظمهم 

فهمها واستيعابها.
ما هو تقيمك لجنس الرواية بصفة 

عامة، وما هي الرواية الجيدة 
والرديئة من منظورك؟

تشد  التي  هي  اجليدة  الرواية 
وجتعله  األولى،  الصفحة  من  القارئ 
مع  والتعاطف  أحداثها  ملتابعة  متشوقا 
لغة  استعمال  إلى  باإلضافة  شخوصها، 
مجاال  يفتح  الذي  باخليال  مفعمة  قوية 
لتخيل األحداث، هي ذلك النص الذي 
يجعلك تفكر فيه مليا بعد إنهائه وتتمنى 

لو هناك جزءا آخر منه.
في نظرك، هل الكّتاب الشباب سيحملون 
المشعل من الجيل القديم إلى مستويات 

أعلى؟
ألنه  جدا  موهوب  اجلديد  اجليل 
أصبح أكثر اطالعا وتفتحا على الثقافات 
األخرى وهو ما يفتح له آفاقا أوسع خاصة 
يف ظل توافر مواقع التواصل االجتماعي 
والكتب االلكترونية واحتكاكهم مبختلف 
واألهم  اخلبرة،  ذوي  واألدباء  الكتاب 
لتطوير  موهوب  شاب  كل  يسعى  أن  هو 

مهاراته واحلرص على جمالية أسلوبه.
وما رأيك في الحركة النقدية والنقد 

في الجزائر؟
عنه  كتبت  بالذات  املوضوع  هذا 
وآخر  بناء  نقد  هناك  مفصال،  مقاال 
ناقدا  صاحبه  يسمى  أن  ميكن  ال  هدام 
التقومي  إلى  منه  التجريح  إلى  أقرب  ألنه 
النقاد  بعض  أن  حني  يف  والتصحيح، 
معني،  لشخص  مجاملة  يكتبون  جتدهم 
قد تختلف املعايير دوما، لكن هناك من 
من  وهم  أكثر  وشفافية  مصداقية  لهم 
والتجريح  املثالية  يعول عليهم بعيدا عن 

وتثبيط املعنويات.
هل يمكن أن تحدثينا عن بعض 

مشاريعك الثقافية واألدبية المستقبلية؟

بحكم أنني أستاذة لغة عربية بالطور 
لي  يكون  أن  يف  أفكر  فأنا  االبتدائي، 
باإلضافة  الطفل  أدب  يف  جديد  إصدار 
اجتماعية  رواية  يف  الشروع  بصدد  أنني 

وإنسانية، كما أفكر هذه السنة يف اجتياز 
تخصصي  ملواصلة  الدكتوراه  امتحان 

اجلامعي يف العالقات الدولية.
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من تنظم الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي

معـــرض فنــي افتراضــي للرّســـام 
التشكيــلي خالــد رشــدي بسايـــــح 

فنيا  معرضا  الثقايف  لإلشعاع  اجلزائرية  الوكالة  تنظم 
إطار  يف  بسايح  رشدي  خالد  التشكيلي  للرسام  افتراضيا 

برنامجها االفتراضي على صفحة الفايس بوك. 
يقدم الرسام التشكيلي خالد رشدي بسايح معرضه الفني 
باإلضافة إلى فيديو يروي فيه جتربته يف احلجر الصحي املفروض 

عليه جراء فيروس كورونا. 
يجدر الذكر أن بسايح رسام ومؤلف موسيقي جزائري من 
مواليد 1976 يف باريس، بعد حتصله على البكالوريا تخصص 
أدب يف اجلزائر العاصمة، درس السنة األولى يف القانون، ثم 
غير تخصصه يف العام التالي وانضم إلى املدرسة العليا للفنون 
اجلميلة يف اجلزائر العاصمة، لكنه توصل إلى استنتاج مفاده 

أن الفن هو أيضا خارج أسوار املدرسة.

سافر إلى باريس، حيث عاش هناك 7 سنوات بحًثا عن 
مغامرات بشرية جديدة، وهي اإلقامة الفنية التي مكنته من 

إشباع حبه للموسيقى والرسم.
فريد  الفنان  قابل  اجلزائر حيث  إلى  عاد   ،2006 عام  يف 
الرسم، بعد حتصله على شهادة يف  الذي شجعه على  بنييا، 
الرسم  فرشاة  وأخذ  األول،  حلبه  عاد   ،2010 سنة  القانون 

وشكل بأسلوب حر لوحات زيتية ساحرة. 
به،  اخلاص  الفني  معرضه  افتتح   ،2015 فيفري   28 يف 
معرض الفنون »Rochedi« ومنذ ذلك احلني كرس نفسه 

للرسم وموسيقاه.
صارة بوعياد

القاّصة والروائية مليكة هاشمي لـ »أخبار الوطن«:

 الكتابــة كانــت ومازالــــت 
وليـدة الحـب والوجـع

قالت القاصة والروائية مليكة هاشمي، لـ »أخبار الوطن«، إن الكتابة بالنسبة إليها كانت ومازالت وليدة الحب 
والوجع، وهي التي تفكر في إصدار جديد يخص أدب الطفل، كونها أستاذة في الطور االبتدائي. 
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ابتسام بوكثير
اجلزائرية  الشبابية  اجلمعيات  شبكة  إن 
الوطن  من  مناطق  عدة  متثل  التي  »شارك« 
والفعل  واالقتراح  للتفكير  كقوة  تتموقع 
امليداني. وقد أطلقت قبل بضعة أشهر مبادرة 
مواطناتية  مبادرة  وهي  يتحرك«  الشباب   «
تعمل وترافع من أجل مشاركة أفضل للشباب 
صنع  عملية  ويف  العامة  احلياة  يف  اجلزائري 
القرار على جميع املستويات مركزيا ومحليا. 
من  مساهمات  إنتاج  إلى  املبادرة  وتهدف 
احلركة اجلمعوية الشبابية يف مختلف املشاريع 
اإلصالحية التي بدأها قطاع الشباب والدولة 

بشكل عام، مبا يف ذلك الدستور اجلديد

إن النقاط العشر املدرجة يف هذه الوثيقة، 
احلقيقية  املشاركة  ورشة  لفتح  بداية  هي 
مجتمعة،  وتنفيذها  للشباب،  والفعالة 
االجتماعي  املشهد  تغيير  من  سيمّكن 
الشباب  وضع  طريق  عن  جذرًيا،  اجلزائري 

كعنصر فاعل يف التنمية احمللية والوطنية.

هذه املبادرة متثل أول مساهمة للشبكة يف 
»املخطط الوطني للشباب« يف محور »املشاركة 
املواطناتية«.  إن وضع وزارة الشباب والرياضة 
فرصة  هي  للشباب  تشاركي  وطني  ملخطط 
كبيرة للشباب ومنظماتهم من أجل املساهمة 
كفاعل رئيسي يف ترجمة احتياجات الشباب 
وتطلعاتهم يف سياسة عامة متكاملة ومتعددة 

القطاعات.

قبل  من  الشبابية  اجلمعيات  إشراك  إن 
وزارة الشباب والرياضة، كشريك استراتيجي 
املخطط  وتقييم  وتنفيذ  وصياغة  التشاور  يف 
وإيجابي،  مبتكر  نهج  هو  للشباب،  الوطني 

نشجعه وننخرط فيه. 

»املخطط  لوضع  ميهد  الذي  اللقاء  هذا 
الوطني للشباب« هو رمز لتجديد الشراكة بني 
وزارة الشباب والرياضة واجلمعيات الشبابية، 
وإعادة  الثقة،  بناء  إلى  وهي شراكة، تسعى 
الدولة.  ومؤسسات  الشباب  بني  التواصل 
املنتخبة  للمجالس  الترشح  سن  تخفيض 

وهيئات احلكامة.

سن  خلفض  الشبابية  اجلمعيات  ترافع 
املستوى  على  املنتخبة  للمجالس  الترشح 
الرشد  سن  إلى  والوطني  والوالئي  البلدي 
)19 سنة ( يف حني أنه ال يزال يقتصر اليوم 
على احلد األدنى لألعمار للترشح )23 سنة 
لـ  سنة  و25  والوالئية  البلدية  املجالس  لـ 
املرافعة  وتدعو   .) الوطني  الشعبي  املجلس 
أيًضا إلى تخفيض احلد األدنى لسن الترشح 

لرئاسة اجلمهورية إلى 35 عاًما بداًل من 
40 عاًما.

ستعطي هذه التدابير الفرصة جلميع 
لالنخراط  البالغني  اجلزائريني  املواطنني 
دون   - الصغر  منذ  السياسية  احلياة  يف 
استبعاد على أساس العمر - وفتح املجال 
سن  بلغوا  الذين  الشباب  كفاءات  أمام 
حقوقهم  بكل  يتمتعون  والذين  الرشد 
الترشح  يكون  أن  يجب  وواجباتهم. 
جلميع  أساسًيا  حًقا  املنتخبة  للمجالس 

املواطنني اجلزائريني فوق سن الرشد.
a

جلعل  الرئيسية  العشرة  اإلجراءات 
الشباب محرك اجلزائر اجلديدة:

يف  الشباب  مشاركة  إدراج   1-
األولويات الدستورية للدولة

لسن  األدنى  احلد  خفض   2-
وهيئات  املنتخبة  للمجالس  الترشح 

احلكامة على املستويني احمللي والوطني.

بالشباب  »كوطة« خاص  إدراج   3-
من أجل رفع حظوظهم يف التمثيل داخل 

املجالس املنتخبة.

األعلى  املجلس  تنصيب   4-
قيم  على  مبنية  طرق  وفق  للشباب 

الدميقراطية والشفافية.

يف  الشباب  مشاركة  إدراج   5-
باآلليات  واملتعلقة  البلدية  قانون  مواد 

التشاركية.

لتسهيل  خاصة  أحكام  وضع   6-
إنشاء وإدارة النوادي واجلمعيات الشبابية.

على  املؤسساتي  الطابع  إضفاء   7-
كآلية  للشباب  االستشارية  املجالس 

للتشاور احمللي.

الهياكل  وتسيير  إدارة  إصالح   8-
واملنشآت اخلاصة بالشباب.

-9 نشر برنامج تدريبي وطني إلعداد 
الشباب وبناء قدراتهم حول »املشاركة«.

احمللية  اجلماعات  قدرات  تعزيز   10-
إلدماج  وطني  دعم  برنامج  خالل  من 

عنصر الشباب.

في الحياة العامة والحياة السياسية في الجزائر

الجمعيــات  الشبـابيــة تـرافــــع 
مـن أجـل إشـراك فعلـي للشبــ اب

 قدمت شبكة الجمعيات الشبابية الجزائرية »شارك« إلى سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، يوم  وثيقة مرافعة 
تحت عنوان »الشباب محرك الجزائر الجديدة »بعشرة  مقترحات عملية تهدف إلى تحسين مشاركة الشباب في الحياة 

العامة والحياة السياسية في الجزائر.
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الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

إصابة  أول حالة  منذ ظهور 
 )19 )كوفيد  كورونا  بفيروس 
هذه  تفشي  وبدأ  اجلزائر  يف 
ظل  يف  تدريجيا  اجلائحة 
والالمباالة  االستهتار  حالة 
املعلومات  قلة  وكذلك 
اتخذت  الفيروس  هذا  حول 
من  العديد  اجلزائرية  الدولة 
الهادفة  والقرارات  اإلجراءات 
انتشاره  ومنع  الوباء  الحتواء 
السابقة  التجارب  على  بناء 
األوبئة  تفشي  مع  التعامل  يف 
واحلجر  االجتماعي  كالتباعد 
وجود  عدم  ظل  يف  الصحي 
أو  الفيروس  هذا  لعالج  لقاح 
وذلك  العالم،  يف  منه  الوقاية 
من  العديد  نشاط  بتعليق 
املواطنني  وحث  القطاعات، 
واخلروج  املنزل  يف  البقاء  على 
مع  القصوى  للضرورة  فقط 

التقيد بإجراءات الوقاية.
لكن ما يشد انتباهنا هنا هو 
االستخدام غير املوفق ملصطلح 
مثل  يف  االجتماعي  التباعد 

يحمل  والذي  احلاالت  هذه 
يقصد  إذ  عميقة،  دالالت 
احلد  االجتماعي  بالتباعد 
من االتصال الوثيق بني الفرد 
أو  املجتمع،  يف  واآلخرين 
األشخاص  بني  مساحة  ترك 
االجتماعي.  تفاعلهم  يف 
التي  األسباب  بني  من  ورمبا 
تساهم اآلن يف حتقيق التباعد 
احلجر  اعتماد  االجتماعي 
الذاتي  احلجر  أو  الصحي 
الذي يشير إلى البقاء يف املنزل 
باآلخرين  االتصال  وجتنب 
خشية التعرض خلطر اإلصابة 
 .)19 بفيروس كورونا )كوفيد 
ولو سلمنا باألخذ بهذا املفهوم 
تشجيع  حتمية  أمام  فإننا 
التباعد بني األشخاص داخل 
كان  والذي  الواحد،  املجتمع 
أن  األصح  أو  األفضل  من 
يستخدم بدله مصطلح التباعد 
داللة  أكثر  ألنه  اجلسدي 
احلالي،  الوضع  مع  ومتاشيا 
والذي يقصد به –أي التباعد 

اجلسدي- احلفاظ على مسافة 
حدود  يف  األشخاص  بني 
املترين  يقارب  ما  أقدام   6
انتشار  منع  على  للمساعدة 
املرض أو املساعدة على إبطاء 
)كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار 
19( وتقليل خطر اإلصابة به، 
لتخفيض نسبة انتقال العدوى 
الوفيات  لتخفيض  وصوال 
وأن  خاصة  املطاف،  آخر  يف 
أن  على  أكدوا  املختصني 
بسهولة  ينتشر  كورونا  فيروس 
القطرات  رذاذ  خالل  من 
الناجتة عن السعال والعطس، 
أو عن طريق االتصال اجلسدي 
املباشر كاملصافحة أو االتصال 
كلمس  املباشر  غير  اجلسدي 
األسطح أو مشاركة األشياء.  
انتشار  أن  يظهر  وعليه 
بفيروس  العدوى  انتقال  أو 
كورونا بدني أو جسدي وليس 
األفضل  من  لذا  اجتماعي، 
التباعد  مصطلح  استخدام 
اجلسدي، والتراجع عن تداول 

االجتماعي  التباعد  اصطالح 
من  للحد  وقائي  كإجراء 
فعن  كورونا.  فيروس  انتشار 
ميكن  اجلسدي  التباعد  طريق 
على  احلفاظ  لألشخاص 
ومنع  اجلسدية  سالمتهم 
انتشار  وإبطاء  العدوى  انتقال 
جسديا  بتباعدهم  الفيروس 
كافية  مسافة  ترك  خالل  من 
اتصالهم  عند  بينهم  فيما 
وتقليل  البعض  بعضهم  مع 
نفس  ويف  التجمعات، 
احلفاظ على عالقاتهم  الوقت 
مع  االجتماعية  وروابطهم 
اآلخرين عن طريق البقاء على 
تواصل اجتماعي عبر مختلف 
)الهاتف،  االتصال  وسائل 
السكايب، املاسنجر ، الفايبر 
لهم  تسمح  التي  ...الخ( 
اآلخرين  مع  الدائم  بالتواصل 

بالصوت والصورة.

15 السنة 01 - العدد 222 -السبت  06 ذو القعدة  1441  هـ  - 27 جوان 2020م
أقالم

د. بوعموشة نعيم أستاذ جامعي في علم االجتماع بجامعة جيجل 	

التباعد االجتماعي أم التباعد 
الجسدي .. سؤال المفهوم
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بقلم: عبد العزيز تويقر

ِفعُل الِكتاَبة! 

ة  ة سكيكد سكيكد

ــُر القــوَة الُعمــومّيَة  ــُر القــوَة الُعمــومّيَة الـواليــُة ُتسخِّ الـواليــُة ُتسخِّ
واطـــِئ  واطـــِئ إلخـــالِء  الشَّ إلخـــالِء  الشَّ

رَة َتخّرجِه قبَل أّياٍم ناقَش ُمذكِّ

ة ُمتأثرا بإصابِته بُكورونا  وفاُة طالٍب بتبسَّ
كورونا،  بداء  جامعي  طالب  وفاة  عن  تبسة  بوالية  التبسي  العربي  بجامعة  الوقائي  للطب  بيان  كشف 
والعلوم  احلقوق  بكلية   17/06/2020 يوم  مذكرته  ناقش  الضحية  الطالب  وكان  املنقضي.  األسبوع 

السياسية لنيل شهادة املاستر.
وحسب ما ورد يف البيان، فقد أكدت نتائج التحاليل الطبية للطالب املتويف أنه حامل للفيروس القاتل، 
حيث باشرت وحدة الطب الوقائي التابعة ملديرية الصحة التحقيقات الوبائية إلحصاء األشخاص الذين 
كانت لهم عالقة واحتكاك بالطالب سواء يف العائلة أو اجلامعة، خاصة وأن هذا األخير كان ال يرتدي 
مع  زمالئه  باحتضان  قام  أنه  كما  ذقنه،  إلى  أنزله  بل  التخرج،  مذكرة  مناقشته  خالل  الواقي  القناع 

املصافحة والتسليم.
وكانت إدارة جامعة تبسة قد دعت جميع من كانوا على تواصل بالطالب خالل الفترة السابقة لاللتزام 
باحلجر الصحي املنزلي، مع اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية ملدة 14 يوما حتسبا لظهور أي أعراض.

فيروز رحال

الشرطة  عناصر  أمس،  يوم  تدخلت، 
إخالء  أجل  من  الوطني  والدرك 
من  سكيكدة  والية  شواطئ  كامل 
على  يصرون  الذين  املصطافني 
النزول إلى شواطئ الوالية رغم قرار 
الغلق واملنع الصادر عن والي الوالية 

يف إطار مكافحة »كوفيد 19«. 
للوالية  الغربية  الشواطئ  وشهدت 
وخاصة غير احملروسة إنزاال قياسيا 

للمصطافني، وحتى فرق التخييم من 
يقصدون  الذين  والشبان  العائالت 
عن  بحثا  احملافظ،  القل  مصيف 

الراحة.
ملنع  حواجز  األمن  قوات  أقامت  كما 
رواد الشواطئ من الوصول للشواطئ 
البلديات  عبر  احملروسة  غير 
وأوالد  مايون  أخناق  منها  املعزولة، 
بينما  عزابة،  يف  وقرباز  اعطية 

إلى  بالنزول  الشرطة  تكفلت مصالح 
مدينة  قلب  يف  الرملية  الشواطئ 
من  وإخالئها  الوالية  وعاصمة  القل 
رفض  من  منهم  الذين  املصطافني 
الوسائل  اتخاذ ضده  ومت  االستجابة 

والطرق القانونية.

جمال بوالديس

خنشلة خنشلة 
عدُد اإلصاَباِت بُكورونا َتجاوز 186 إصابًة ُمؤّكدًة 

 4 اخلميس،  مساء  خنشلة،  والية  سجلت 
إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد 
احلاالت املؤكدة عبر الوالية إلى 186 إصابة 
اجلمعة  أمس  الوالية،  سجلت  كما  مؤكدة. 
متأثرين  شخصني  وفاة  اخلميس،  ومساء 
بإصابتهما بفيروس كورونا كانا حتت احلجر 

مبستشفى علي بوسحابة مبدينة خنشلة. 
الوضعية  حول  الصحة  مديرية  بيان  وذكر 
نشر  الذي  خنشلة،  والية  يف  الوبائية 
الوالية  أن  للمديرية،  الرسمية  بالصفحة 
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابات   4 سجلت 
والية  يف  املسجلة  احلاالت  عدد  ليصل 
خنشلة إلى 186 حالة مؤكدة. وأضاف البيان 

أن الوالية سجلت يف ذلك اليوم اخلميس متاثل 11 حالة إلى الشفاء، وقبلها بيوم سجلت 19 حالة شفاء. كما 
أحصت املديرية وجود 48 حالة مشخصة بالتحليل املخبري أو األشعة حتت العالج مبستشفيات الوالية 

منها 30 حالة مبستشفى بوسحابة بخنشلة و10 حاالت مبستشفى ششار و08 حاالت مبستشفى قايس.
ع. ب

     ملاَذا َنكُتب؟ ومَلن 
َنكُتُب؟ َهل َنكتُب 

َكي ُنرضَي بعًضا من 
»َمازوِشيتنا« وَرغباِتنا 
يف ُرؤيِة واقٍع َورديٍّ َقد 

ين  َنكوُن من بنِي الذِّ
َيعمُلون على أن ال َيكوَن 
أصًل؟  أو َنكتُب من أجِل 

َر؟ وَهل  َر وَنتغيَّ أن ُنغيِّ
َنِلُك - فعًل - الُقدرَة 
على ذِلَك من ِخلل ما 

َنكُتب؟
       األجِوَبُة على هِذه 
األسِئَلِة هَي يف َذاُتها 
الِكتابُة؛ فنحُن َنكتُب 
ُمعتِقديَن يف َجدوى 
الَكلمِة؛ الكلمُة الّتي 

َتصنُع الفاِرَق بنَي 
احلقِّ والَباطِل؛ بنَي 

امُلمكِن وامُلستحيِل وبنَي 
الّرغبِة واإلَرادِة من 

ِجهٍة والِقَوى امُلضادِة 
ي َقد َتستعِمُل  التِّ

الِفعَل نفَسُه – أّي ِفعُل 
الِكتاَبة – يف امُلواجهِة، 
من ِجهٍة أخَرى. َنكتُب 
يَن ال  لَنقوَل للّناِس الذِّ
َيرغُبون يف َسماِعنا إنَّ 
األوَضاَع َليسْت على ما 

ُيراُم، وأّن الَغضَب َقد بلَغ 
ي  ُه وأّن »ْفُلوْيد« الذِّ أُشدَّ
عيد  أسقَطُه الّدكتوُر السَّ
ُبوطاِجني َعليَنا َجِميًعا 

َيختِنُق، وأّن اخَلانَق 
ِره  ِطه وَتبُّ َنفَسه ِبتسلُّ
وِكتاباِته. حنَي ال َنِلُك 

أدواِت الِكتاَبة َنكتُب 
على احَلائِط، يف متُرو 

األنَفاِق، يف َدوراِت امِلّياه، 
جائِر، َقد  يف أوَراِق السَّ

َنترُكها وَقد ُنلِقي بها علَّ 
أحًدا يقَرأ! ال َنبحُث عن 
الَفاِعلّيِة بَقدِر ما َنبحُث 

ْن َيسمعنا حتى ال  عمَّ
َنختِنَق.

ظاَم        َنكتُب ألّن النِّ
ُيريُدنا أْن َنكتَب ِوفَق 

َهواُه، َقد ُنخالُف َهواُه؛ 
َفمشَهُد احلقِّ والَواجِب 

ُمختِلٌف َتاًما عبَر 
اشتنِي. َنكتُب ألّننا  الشَّ

َنرفُض أن َنظِلَم أو ُنظَلُم 
وال َنّدِعي أّنَنا األشَجُع؛ 
َفقْد َتكوُن الِكتابُة ورقَة 
ي ُنخِفي َخلَفها  وِت التِّ التُّ

ُجبَننا وُغبَننا وعدَم 
نُفس.  ُقدرِتنا على التَّ

ي َيقرُأ  َنكتُب لَنقوَل للذِّ
إنَّ الَقاِدم َقد يُكوُن 

أْسوَد، كَما ُيِكن له أْن 
َيكوَن أْبيَض أو ِبلوٍن آخَر؛ 

ه ليَس ذاَك احُللَم  َلِكنَّ
ي زاَر أوراَقنا  اجَلميَل الذِّ

ذاَت َليٍل. 
ي َلم أِجْب       األِكيُد أنِّ

قيَب  على أسِئلتي ألنَّ الرَّ
ه! بَداِخلي اسَتيقَظ لَتوِّ

240 إصابُة بـ »كوفيد 19« آخَر 24 ساعًة 

الجزائـُر ُتسّجـُل أعـلى َحصيـلٍة َيومـيَّة يـوَم أمــٍس
سجل فيروس كورونا، أمس اجلمعة، أعلى حصيلة يومية له من حيث عدد اإلصابات منذ بداية تفشي الوباء باجلزائر، حيث 

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عن تسجيل 240 حالة إصابة مؤكدة جديدة خالل 24 ساعة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر،  جمال فورار، أّن إجمالي عدد املصابني 
8 وفاة بني  12685 إصابة. وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة  بالوباء يف البالد ارتفع بهذا العدد إلى 
املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 885 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل 146 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 9066 حالة.
خالد دحماني

بريد اجلزائر يف استغالل  شرعت مؤسسة 
مستوى  على  االنتظار  خط  تسيير  نظام 

املكاتب واملراكز البريدية.
يف  اجلمعة،  أمس  البريد،  وزارة  أعلنت 
على  الرسمية  صفحتها  عبر  لها  منشور 
قد  اجلزائر  بريد  مؤسسة  أن  الفيسبوك، 
خط  تسيير  نظام  استغالل  يف  شرعت 
واملراكز  املكاتب  مستوى  على  االنتظار 
مكسبا  النظام  هذا  واعتبرت  البريدية. 
الذي  اجلزائر،  بريد  ملؤسسة  جديدا  تقنيا 
خالل  من  الزبائن  بـتمكني  يسمح  قد 
على  احلصول  من  تفاعلية  رقمية  شاشات 
إلى  الشبابيك، إضافة  أمام  للمرور  التذاكر 
احلصول على املعلومات من خالل الومضات 
إمكانية  وخلق  بثها،  يتم  التي  اإلشهارية 
املقدمة  اخلدمات  جودة  بشأن  رأيهم  إبداء 
باإلضافة  البريدية،  املكاتب  طرف  من 
لكافة  املؤسسة  إدارة  ومراقبة  متابعة  إلى 
مردودية  ومستوى  البريد  مكاتب  نشاطات 
توفرها  عن  فضال  آنية،  بصفة  األعوان 

على أرضية تتضمن إحصائيات دقيقة 
مستوى  وعلى  وجهويا،  وطنيا  ومحّينة 
كل شباك موجود يف أي مكتب بريدي.

النتائج  ضمن  من  أنه  الوزارة  وأكدت 
تسيير  نظام  استغالل  من  املرجوة 
بانسيابية  التحكم  هو  االنتظار  خط 
الزبائن  مسار  تنظيم  يف  أكثر  وفعالية 
على  واحلرص  البريد،  مكاتب  داخل 
يف  للزبائن  البريدية  اخلدمات  تقدمي 
وكذا  حسنة،  وتوجيه  استقبال  ظروف 
باالستناد  اخلدمات  جودة  من  الرفع 
مشيرة  الزبائن،  وتطلعات  آراء  إلى 
إلى أن امليزة تعمل على تخفيض وقت 
االنتظار وحتسني آجال معاجلة طلبات 
واستغالل  األعوان،  طرف  من  الزبائن 
لكل  واملادية  البشرية  للموارد  أفضل 
توزيع  توازن يف  مكتب بريدي وإحداث 
املهام بني أعوان الشبابيك، حسب عدد 

الزبائن املتوافدين.
أحمد بوكليوة

ُأدخل على مستوى املكاتب واملراكز البريدية 

ُمؤّسســـُة بريـــِد  الَجزائـــِر ُتفّعــــُل ِنظــاَم َتسييــِر خـــّطِ  االنتَظـــار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

