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راعَية واألسواُق الَبِديلُة  نِميُة الزِّ التَّ
قاِطرٌة أَساسّيٌة لنُموِّ االقتَصاِد الَوطنيِّ

ال بّد من إيجاد إستراتيجية وطنية حقيقية تعمل على تشجيع اإلنتاج 
الفالحي احمللي، وذلك باخلروج من 

منط اإلنتاج العائلي؛ فالتطوير يجب 
أن يكون بناًء على إنشاء شركات ذات 

أسهم مفتوحة، أو تعاونيات كبرى ذات 
إستراتيجيات متوسطة وطويلة املدى، 

تنشأ مبوجبها شركات اقتصادية 
فالحية وزراعية تستفيد من اخلبرة 
األجنبية ودعم حقيقي من الدولة.
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عنابة

اإلفــراُج عـن 205 
رعــاَيـا َخـضُعـــوا 
حــــي للَحجـــِر الصِّ

06
مستغامن

َجــوالٌت اسِتطالعّيــٌة 
لِحمـــايِة الَغابـــاِت 

مـــن الَحــــراِئق
08
أدرار

ُل الَجمعيـاِت َيجمُع  َتكتـّ
235 َمليـونـًا القِتنـاء 
!»PCR« جهــــاِز

02
عـرقاب  ـُّف  ُيكِلـ تّبــون 
َمكـاِن  إلــى  َـّوُجه  بالتـ

احَلــــــاِدث

 انِفجاٌر بَمنجِم »عين 
أزال« ُيخلُِّف وفاَة 
َعاِمَليِن وإصابَة آخٍر

كّلف رئيس اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، يوم أمس، وزير املناجم محمد 

عرقاب بالتوجه إلى مدينة عني 
أزال )والية سطيف( ملتابعة - عن 

كثب - تطور الوضع الناجم عن 
حادث االنهيار اجلزئي لنفق يخص 
التنقيب عن املواد غير احلديدية 
واملواد النافعة، كما كّلف الرئيس 
الوزيَر بتقدمي تعازيه لعائالت 

ضحايا هذا احلادث األليم، نيابة 
عنه وعن رئيس اجلمهورية، حسب 

ما علم لدى رئاسة اجلمهورية.

ُسكـان »واِدي األبَطـال« بْمعسـَكر.. فقـٌر وعـزَلـٌة وحـِرَمـان!
 واقع مؤلم يعيشه سكان دائرة »وادي األبطال« مبعسكر، واحدة من مئات مناطق الهامش التي حتصيها اجلزائر؛ فقر وعزلة وتهميش، ومشاريع تنموية تعد 

على أصابع اليد الواحدة لم تتمكن من تلبية احتياجات املواطنني التنموية؛ فانعدمت املرافق وظلت الوعود بحياة أفضل تقارع األحالم التي ال يبدو أنها 
ستتجسد على أرض الواقع قريبا!

َمشاريٌع َتنموّيٌة ِشّحيَحٌة وانعَداٌم مَلراِفق احَلياة09

ُبــولنــوار:ُبــولنــوار: الَفتــُح  الَفتــُح 
َسينـِقـُذ َسينـِقـُذ 7070 ٪ مــن  ٪ مــن 
جارّيِة  جارّيِة األنِشَطة التِّ األنِشَطة التِّ

واحِلــرفّيـــــِة!واحِلــرفّيـــــِة!

ـَوسـُم اصطياِف 20202020   ـَوسـُم اصطياِف  م زغـيمـي:زغـيمـي: م
فـــتــــُح هـَو األقَصـُر يف َتـاريــِخ اجَلــزائـِرهـَو األقَصـُر يف َتـاريــِخ اجَلــزائـِر فـــتــــُح    : ِنــي كـــا :َبـــر ِنــي كـــا َبـــر

وامُلـنتَزهاِت  وامُلـنتَزهاِت امَلســاجـِد  امَلســاجـِد 
ُيـحـاَط  أن  ُيـحـاَط َينبــِغـي  أن  َينبــِغـي 

باإلجَراءاِت  االحِترازّيِة.باإلجَراءاِت  االحِترازّيِة.
ار: ارِتياُدالّشواِطِئ وامُلنَتزهاِت ارِتياُدالّشواِطِئ وامُلنَتزهاِت  ار: قرَّ قرَّ

فسيِة! ُف الّضغوَط النَّ فسيِة!سُيخفِّ ُف الّضغوَط النَّ سُيخفِّ

ا َتدريجّيً وامُلنتزهاِت  امَلساِجد  وفتُح  حي  الصِّ احَلجِر  ُقيوِد  َتخِفيُف 
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الُمـواطـنالُمـواطـن  ....
الـّرهـاُنالـّرهـاُن
ار ارواالخـِتبـَ واالخـِتبـَ

د. مـبـــــروك  كــــاهــــي 	أقــــالم15
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أخبار السياسة
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تّبون يكلِّف عرقاب بالتوجه إلى مكان الحادث

انِفجــاٌر بَمنـجِم »عيــن أزال« 
ُيخلِّـُف وفـاَة َعاِمَليـِن وإصابَة آَخـر

محمد رضوان

عن  للتنقيب  الوطنية  باملؤسسة  االنفجار  وخلف  هذا، 
املواد غير احلديدية واملواد النافعة، بالشعبة احلمراء مبنطقة 
جنوبي  كم   50( أزال  عني  مدينة  شرقي  يوسف  خرزة 

سطيف(، قتيالن وجريح.
املكلف  لعمامرة  أحمد  النقيب  تصريح  وحسب 
باإلعالم واالتصال لدى مصالح احلماية املدنية، فإن فرق 
اإلنقاذ وفرق التسلق التابعة للحماية املدنية لوالية سطيف 
إنقاذ  أجل  من  د،  و25   08 الساعة  يف  أمس  تدخلت، 
أشخاص محاصرين إثر انفجار متبوع بانهيار داخل املنجم. 
هذا، ومتكنت الفرق املتدخلة، مباشرة بعد االنفجار، من 
اثنتني.  جثتني  وانتشلت  احلياة  قيد  على  شخص  إنقاذ 

وقد مت نقل الضحيتني املتوفيتني إلى مصلحة حفظ اجلثث 
مبستشفى »يوسف يعالوي« بعني آزال، يف حني مت إسعاف 
العامل املصاب مبكان احلادث عينه، قبل نقله إلى مصلحة 

االستعجاالت الطبية باملؤسسة الصحية ذاتها.

لم يستبعد العودة للغلق حال خرق تدابير الوقاية
بن ُبوِزيد يؤّكُد أّن إجراءاِت الُحكوَمة 

رفٌع ُجزئيٌّ للَحجِر 
 أّكد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، 
أنه ال ميكن اعتبار اإلجراءات املتخذة من قبل احلكومة رفعا عاما للحجر بل هو رفع 
جزئي، كما لم يستبعد إعادة الغلق يف حال عدم احترام تدابير الوقاية والتباعد. 
وقال الوزير، يف تصريحات أدلى بها لإلذاعة الوطنية يوم أمس الثالثاء، أن 
فتح  قرار  أن  إلى  مشيرا  املساجد،  يف  صارمة  وقائية  إجراءات  ستتخذ  احلكومة 
املصلني  وأن  املواطنني، خاصة  على  للتخفيف  جاء  تدريجيا  والشواطئ  املساجد 
وجلب  الكمامة  وارتداء  املساجد،  داخل  االجتماعي  التباعد  باحترام  سيلزمون 
مهمتهم  أشخاص  تسخير  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  بهم،  اخلاصة  الصالة  حصيرة 
احلرص على تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد على مستوى بيوت اهلل التي يشملها 
قرار الفتح.  وبخصوص فتح الشواطئ أمام املصطافني، وصف وزير الصحة احلفاظ 
وتكثيف  املواطن  بوعي  مرتبط  وجناحه  جدا  بالصعب  الشواطئ  يف  التباعد  على 
املساحات  يف  اإلطعام  نشاط  باستغالل  السماح  مقترحا  التحسيس،  عمليات 

املفتوحة وليس يف القاعات املغلقة. 
صفية نسناس

وولحاج يحيى رئيسا ألركان قيادة الّدرك
ين قواسمية قاِئدا   َتعييُن نور الدِّ

للّدرِك الَوطنيِّ
عنّي رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون القائد األعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع 
الرحمان  عبد  للواء  خلفا  الوطني،  للدرك  قائدا  قواسمية  الدين  نور  العميد  الوطني 

عرعار، الذي أحيل على التقاعد، حسب بيان لرئاسة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: »عنّي، اليوم، السيد عبد املجيد تبون رئيس اجلمهورية القائد 
األعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع الوطني العميَد نور الدين قواسمية قائدا للدرك 

الوطني، خلفا للواء عبد الرحمان عرعار الذي أحيل على التقاعد.
الوطني  الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية  رئيس  عنّي  كما 
العميد علي ووحلاج يحيى رئيسا ألركان قيادة الدرك الوطني خلفا للعميد نور الدين 

قواسمية، يضيف البيان.

 َشنقريحة ُيشِرف على َتنصيِب قواسِمّية قائًدا للَدرِك الَوطنيِّ
أمس  الشعبي،  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  شنقريحة  السعيد  الفريق  أشرف 
الثالثاء، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد نور الدين قواسمية قائًدا جديًدا 
مراسم  بعد  شنقريحة  وقف  الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  وحسب  الوطني.  للدرك 
االستقبال وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد العربي بن مهيدي، الذي يحمل 
الفريق  بتفتيش  استهلت  التنصيب  حفل  اسمه. مراسم  الوطني  الدرك  قيادة  مقر 
الرسمي  التنصيب  عن  بعدها  ليعلن  العلم،  بساحة  املصطفة  الدرك  أفراد  مربعات 
للقائد اجلديد للدرك الوطني، قائاًل: “باسم السيد رئيس اجلمهورية القائد األعلى 
للقوات املسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي املؤرخ يف 30 جويلية 
2020، أنصب رسميا العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني خلفا للواء عبد 
الرحمان عرعار. وعليه، آمركم بالعمل حتت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته مبا 
ميليه صالح اخلدمة، جتسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانني اجلمهورية ووفاء 
ليشرف،  املوفق”،  واهلل  املجيدة.  ثورتنا  لقيم  وتخليدا  األبرار،  لتضحيات شهدائنا 

بعدها، رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني.
أحمد بوكليوة

عبر 40 والية
ا معّدُل َتلِف الَغاباِت بلَغ 32 ألَف هكتاٍر َسنويًّ

أحصى املدير العام حملافظة الغابات علي محمودي تلف 32 ألف هكتار من الغابات 
كمعدل سنوي خالل العشرين سنة املنقضية. وسجلت املصالح ذاتها، السنة املنصرمة 
آالف   9  - اآلن  - حلد  السنة  هذه  األضرار  بلغت  بينما  هكتار  ألف   23 تلف   ،2019
أدلى  تصريح  محمود يف  علي  الغابات  حملافظة  العام  املدير  أمس،  يوم  هكتار.  كشف، 
خالل  سنوي  كمعدل  الغابات  من  هكتار  ألف   32 تلف  عن  الوطنية،  لإلذاعة  به 
احلرائق  أضرار  تخص  التي  املاضية  السنة  إحصاءات  مقدما  املاضية،  السنة  العشرين 
التي تكبدتها الغابات، والتي قدرت بـ 23 ألف هكتار، بينما بلغت هذه السنة   إلى 
سنويا  تتضرر  الوطن  عبر  والية   40 أن  املتحدث  وأضاف  هكتار.  آالف   9  - اآلن  حد 
باحلرائق، موضحا أن التصدي لهذه الظاهرة يقتضي إعداد مخطط عملي يتضمن جلانا 
عملياتية على مستوى كل والية، أخذ فيه بعني االعتبار اإلمكانات واآلليات التي تتوفر 
محمودي  قال  احلرائق،  سلسلة  مواجهة  وبخصوص  والبلديات.   الدوائر  جميع  عليها 
»إنه مت استحداث إستراتيجية وطنية ملكافحة حرائق الغابات تتضمن جلب خبراء من 
اخلارج. كما مت التعامل مع الوكالة اجلزائرية لألقمار الصناعية باالعتماد على التكنولوجيا 
تقييم  أساسيني هما  الغابات يف مجالني  مبرافقة محافظة  الوكالة  تقوم  احلديثة«، حيث 
مباشرة  املتضررة  للمساحات  النباتي  الغطاء  واسترجاع  احلرائق  من  املتضررة  املساحات 
أن احملافظة متتلك تطبيقات  ذاته  املتحدث  أمطار فصل اخلريف. وأكد  بداية تساقط  مع 
البريد  وزارة  مع  باالشتراك  تعمل  مصاحله  أن  إلى  مشيرا  يوميا،  احلرائق  بتتبع  تسمح 
على  يعتمد  احلرائق  ملتابعة  تطبيق  استحداث  على  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 
أرضية رقمية، مبرزا أهمية الغابات ودورها يف املساهمة يف اقتصاد البالد، معلنا - بذلك 
- عن استحداث مشروع مبعية منظمة الفاو يف مجال املوارد الغابية غير اخلشبية، حيث 
سيتم تطوير ثالثة أصناف نباتية وهي الصنوبر الثمري واحللحال واخلروب، وذلك بإنشاء 

ورشات للشباب يف هذا املجال.
أحمد بوكليوة

كّلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس، وزير المناجم محمد عرقاب بالتوجه إلى مدينة عين أزال )والية 
سطيف( لمتابعة - عن كثب - تطور الوضع الناجم عن حادث االنهيار الجزئي للنفق الخاص بالتنقيب عن المواد غير 

الحديدية والمواد النافعة. كما كّلف الرئيُس الوزيَر بتقديم تعازيه لعائالت ضحايا هذا الحادث األليم.

دعت لتكثيف دوريات الرقابة 
ِفدرالّيُة عّماِل الَغاباِت َتستنِكُر التَّخريَب الُممنهَج للثَّروِة الَغاِبّية

لعمال  الوطنية  أصدرت الفدرالية 
الغابات والبيئة والطبيعة بيانا استنكرت 
له  تعرضت  الذي  املمنهج  التخريب  فيه 
حرائق  إضرام  خالل  من  الغابية،  الثروة 
وسائل  توفير  إلى  داعية  ومفتعلة،  مدبرة 
مقاربة  على  واالعتماد  الضرورية  العمل 

تشاركية ملواجهة الظاهرة. 
وجاء يف بيان فدرالية عمال الغابات، 
التنفيذية  األمانة  أن  الثالثاء،  أمس  يوم 
العام  لالحتاد  التابعة  الفدرالية  لهذه 
وتستنكر  بقوة  تدين  اجلزائريني،  للعمال 
بشدة إصرار أيادي اإلجرام على التخريب 
املمنهج ملا تبقى من ثروة غابية من خالل 
 - احلاالت  أغلب  - يف  املتعمد  اإلضرام 
حلرائق غابات مهولة أتت على 10 آالف 
الذي  الشيء  النباتي،  الغطاء  من  هكتار 
وعواقب  كارثية  آثار  إلى  حتما  سيؤدي 
اإليكولوجية  املستويات  على  وخيمة 
واالقتصادية.  واالجتماعية  والبيئية 
وأضافت الفدرالية يف بيانها أن املعلومات 
املتحصل عليها توحي بأن أغلب احلرائق 
املتزامنة مدبرة ومفتعلة بأياٍد إجرامية عن 
واسعة  مناطق  انتشرت يف  قصد، حيث 

وعرة  وتضاريس  كثافة  ذات  غابات  ويف 
بالتزامن  السريعه،  التدخل  عملية  تعيق 
مع حرارة شديدة وظروف مناخية تضمن 
عدة  على  احلرائق  وانتشار  اندالع  سرعة 
نيران  وبأمواج  نفسه  الوقت  يف  جبهات 
وراء  من  املراد  أن  اعتبرت  مدمرة. كما 
الثروات  من  النيل  املفتعلة  احلرائق  هذه 
اخلاصة،  واملمتلكات  لألمة  الطبيعية 
لدى  والقلق  االحتقان  من  حالة  وخلق 
الريفية  املناطق  يف  وباألخص  املواطنني، 
واملساس مبصدر  للغابة،  املجاورة  واملناطق 
دعت  الوضعية،  هذه  رزقهم. وملواجهة 
تكثيف  إلى  للفدرالية  التنفيذية  األمانة 
العمليات  وتوسيع  الرقابة  دوريات 
اليقظة  جلان  تشكيل  مع  االستباقية 
للغابات  املتاخمة  املناطق  وإشراك سكان 
يف  واملباشرة  املشبوهة  التحركات  ورصد 
املعمقة  امليدانية  واألبحاث  التحريات 
األمر  أن  باعتبار  املسؤوليات،  لتحديد 
يتعّلق بفعل شديد اخلطورة يهدف - عن 
على  للقضاء   - تهاون  نتيجة  أو  قصد 
بأمن  واملساس  الوطنية  الغابية  الثروة 
املواطنني.  وحول احللول  الوطن وسالمة 

الوضعية،  هذه  من  للخروج  الضرورية 
التركيز  إلى  التنفيذية  األمانة  دعت 
للقيام  الالزمة  العمل  وسائل  توفير  على 
وزيادة  فرز  من  بداية  األولية  بالتدخالت 
والصيانة  التهيئة  وأشغال  املسالك  فتح 
الغابية،  الفضاءات  وتنظيف  الدورية 
وتكثيف أبراج املراقبة واملنشئات اخلاصة 
وإعادة رسم خارطة انتشار وتوزيع األعوان 
والتسهيالت  واإلمكانات  املرافق  وتوفير 
بإعادة  طالبت  كما  لفائدتهم،  الضرورية 
احلرائق  مكافحة  مخططات  يف  النظر 
الوسائل  على  واالعتماد  وحتديثها 
التكنولوجية املتطورة وإجناز بنك معلومات 
اجلوية  والتدخالت  املراقبة  وتدعيم 
الوالئية  اللجان  لدور  امليداني  والتفعيل 
والبلدية.  وأكدت الفدرالية، يف بيانها، 
على ضرورة تدعيم إدارة الغابات وتزويدها 
يتسنى  حتى  واملادية  البشرية  بالوسائل 
جهة.  من  إليها،  املسندة  املهام  أداء  لها 
وإعادة االعتبار ملنتسبيها وتعزيز مكانتهم 
واالرتقاء بهم إلى مصف أعوان اإلدارات 
اخلاصة شبه العسكرية، من جهة أخرى. 
صفية نسناس

بعد تمكين المتربصين من الفترة تكوين 
بن فريَحة َتعِقد اتفاًقا مع ُمجمَّع »تايال« إلدَماِج ِخّريِجي َمراكز التَّكوِين

أبرمت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني 
املكلف  املنتدب  والوزير  فريحة،  بن  هيام 
ضيفات،  ياسني  املصغرة  باملِؤسسات 
التركي  للمجمع  العام  املدير  جانب  إلى 
باملنطقة  الواقع  »تايال«  للنسيج  اجلزائري 
الصناعية لسيدي خطاب بوالية غليزان، 
مراكز  إدماج خريجي  إلى  تهدف  اتفاقية 
صناعة  تخصصات  يف  والتكوين  التعليم 

النسيج.
الثالثاء، وزيرة  أمس   أمضت، 
التكوين والتعليم املهنيني هيام بن فريحة 
اتفاقية مع الوزير املنتدب املصغرة املكلف 
واملدير  ضيفات،  ياسني  باملؤسسات 
للنسيج  اجلزائري  التركي  للمجمع  العام 
مراكز  خريجي  بهدف إدماج  »تايال«، 
صناعة  تخصصات  يف  والتكوين  التعليم 
استقبال املهنيني  سيتم  حيث  النسيج، 
التربص،  فترة  بعد  وإدماجهم  للتربص 

باستحداث  املناوبة  على  االتفاق  مت  كما 
شركات مصغرة لصناعة النسيج وتكوينهم 
امتياز  قطب  وخلق  »تايال«،  مجمع  يف 

لرفع الشراكة إلى مستوى أعلى.
وأكدت بن فريحة أنه مت توظيف 887 
املجمع،  املهني يف  التكوين  من  متخرجا 
املؤسسة  هذه  مع  الشراكة  أن  إلى  مشيرة 
من  أكثر  تكوين  من  مكنت  االقتصادية 
وأكثر  النسيج،  مجال  يف  شاب  آالف   6
10 آالف عامل سيتم توظيفهم عند  من 
باملجمع،  االستثمارات  استكمال جميع 
مراهنة على أنها ستتوسع لكل التكوينات 
أمناط  مختلف  وعبر  بالنسيج  املتعلقة 
الشباب  تكوين  إلى  باإلضافة  التكوين، 
استحداث  ميكن  التي  املناولة  إطار  يف 

شبكة خاصة بها.
النسيج  ملهن  املدمج  املركب   ودخل 
الصناعية لسيدي  باملنطقة  الواقع  »تايال« 

يف  اإلنتاج  حيز  غليزان  بوالية  خطاب 
القطب  هذا  يعد  حيث   ،2018 مارس 
الشراكة  إطار  يف  يندرج  الذي  الصناعي 
الشركة  بني   -  )51-49( القاعدة  فق   -
التركية »انترتاي« فرع من مجمع »تايبا« 
»سي  العمومية  اجلزائرية  واملؤسسات 
الوطنية  والشركة  و«تيكسالغ«  أش«  أند 
بإنشاء  توجت  والتي  والكبريت،  للتبغ 
هذا  يعتبر  إذ  »تايال«،  املختلطة  الشركة 
إجنازه  أشغال  انطلقت  الذي  املركب 
 250 مساحة  على   ،2016 فيفري  يف 
مليار   171 استثماره  مبلغ  ويفوق  هكتار 
نوعه  من  األكبر  دوالر،  مليون   714 دج 
على املستوى اإلفريقي وفق املديرية احمللية 
للصناعة واملناجم، ويهدف هذا املكسب 
االقتصادي، إلى تقليص الواردات وتنويع 

االقتصاد الوطني.
أحمد بوكليوة



عّمــــــار قــــردود

وغير  واملفاجئ  اجلذري  التغيير  هذا 
والذي  للجزائريني  اليومية  احلياة  يف  املسبوق 
لعدوى  املسبب  كورونا  فيروس  فيه  تسبب 
ومتعددة  مختلفة  حاالت  وّلد  »كوفيد19-« 
نفوس  يف  والتذّمر  واالختناق  الكآبة  من 
سواء؛  حد  على  وصغاًرا  كباًرا  املواطنني 
مارس  منذ  املغلقة  املساجد  يف  صالة  فال 
الشواطئ  راحة يف  وال  استجمام  وال  املاضي 
واملنتزهات لتزيد احلرارة املرتفعة يف عز فصل 
الصيف من متاعب اجلزائريني قبل أن تفاقم 

حرائق الغابات من الوضع وجتعله ال ُيطاق.

مبادرة  ويف  العليا،   السلطات  لكن 
إجراءات  لرفع  ُتهد  خطوة  مراقبون  اعتبرها 
احلجر الصحي بعد انحسار الوباء وتبني منهج 
التعايش مع كورونا، قررت إعادة فتح املساجد 
وبشروط  تدريجًيا  والشواطئ  واملنتزهات 
صارمة، وذلك بعد تسجيل انخفاض نسبي 
يف عدد اإلصابات والوفيات جراء كورونا يف 
باسم  املتحدث  أعلن  األخيرة، حيث  اآلونة 
اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، 
جمال فورار، تسجيل 507 إصابات بكورونا 
أمس األول اإلثنني، اذ ُيالحظ انخفاض يف 
كانت  ما  مع  مقارنة  بالوباء  اإلصابات  عدد 
الذي  املاضي،  األسبوع  خالل  احلال  عليه 

لإلصابات  اإلجمالي  العدد  يف  ارتفعا  شهد 
فيفري  منذ  إصابة   31,972 إلى  بالفيروس 
املاضي. كما ُسجلت ثماني حاالت وفيات 
جديدة، ما يرفع اإلجمالي إلى 1239 وفاة، 
يف مقابل تسجيل 482 حالة تعاف جديدة، 
وبلغ إجمالي حاالت التعايف 21,901، فيما 

يوجد 57 مريضًا يف العناية املركزة.
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لألمن  األعلى  املجلس  اجتماع  أفضى 
املنعقد برئاسة رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
اتخاذ  إلى  اإلثنني،  األول  أمس  تبون، 
والشواطئ  املساجد  فتح  بإعادة  يقضي  قرار 
تدريجًيا.  االستراحة  وأماكن  واملنتزهات 
سمح  اجلمهورية،   لرئاسة  وحسب بيان 
الكفيلة  الشروط  باستعراض  االجتماع 
بعودة املصلني إلى املساجد يف ظروف تضمن 
اإلجراءات  الحترام  القصوى  الشروط  توفير 

الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.

إلى  تعليمات  رئيس اجلمهورية،  ووجه 
الوزير األول عبد العزيز جراد من أجل برمجة 
تدريجي على  العبادة بشكل  دور  فتح  إعادة 
أن ينحصر األمر يف املرحلة األولى يف كبرى 
املساجد التي تتسع على األقل أللف مصل، 
ويتسنى فيها احترام شرَطي التباعد اجلسدي 
وارتداء الكمامة الالزمني.كما كلف الرئيس 
تبون الوزير األول باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لفتح الشواطئ واملنتزهات وأماكن االستراحة 
يف  خاصة  تدريجي  بشكل  املواطنني  أمام 

ضرورة  على  مشددا  الصيفي،  املوسم  هذا 
وأمر  الوقائية.  للتدابير  الصارم  االحترام 
بالسهر  األمن  مصالح  مسؤولي  الرئيس 
بني  التباعد  تعليمات  تنفيذ  حسن  على 
رجال  بتسخير  الكمامة،  وارتداء  املصطافني 
األمن يف امليدان، مكلًفا الوزير األول بإعداد 
املراسيم املتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه 
إعادة  ميكن  والتي  مرنة،  بصفة  اإلجراءات 

النظر فيها حال تفاقم الوضعية الصحية.
ع.ق

حي وَتعتزُم فتَح الَمساِجد والُمنتزهاِت َتدريجيًّا ر تخفيَف ُقيوِد الَحجِر الصِّ لَطات الُعليا ُتقرِّ السُّ

الُمواِطنون ُمخّيروَن بين ُفسحِة  
الَحياِة أو ضيِق الَحجر!

شريطة احترام اإلجراءات الصحية والّتدرج 
واطِئ والُمنتزهاِت ُر َفتح الَمساِجد والشَّ لطات ُتقرِّ السُّ

رئيس عمادة األطباء بقاط بركاني:
فتُح الَمساجِد والُمنتَزهاِت َينبِغي أن 

ُيرافَق باإلجَراءاِت االحِترازّيِة 
 قال بقاط بركاني عضو اللجنة الوطنية لرصد وباء كورونا، ورئيس عمادة 
األعلى  املجلس  قرار  إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  اجلزائريني،  األطباء 
لألمن القاضي بإعادة فتح املساجد والشواطئ واملنتزهات خالل األيام القليلة 
مشيًرا  الوقائية،  باإلجراءات  املواطنني  التزام  شريطة  ومدروس،  املقبلة حكيم 
األوضاع  مع  التكيف  عليهم  الذين  املواطنني  مرمى  يف  اآلن  الكرة  أن  إلى 
التباعد  مسافة  واحترام  الكمامة  ارتداء  من  الوقائية،  الشروط  واحترام  الراهنة 
االجتماعي والتحلي بالنظافة. كما أكد املتحدث أنه يف حال سجل العكس، 
حفاًظا  واملنتزهات  والشواطئ  املساجد  غلق  ستعيد  العمومية  السلطات  فإن 
بفتح  »الترخيص  أن  بركاني  أفاد  آخر،  العمومية«. ومن جانب  الصحة  على 
التجمعات الكبيرة بشكل تدريجي وبشروط،  ويف مقدمتها املساجد واملنتزهات 
عدد  يف  وملحوظ  نسبي  انخفاض  تسجيل  أعقاب  يف  جاء  والشواطئ،  
اإلصابات والوفيات بكورونا خالل اآلونة األخيرة »، مضيفا بالقول إن » يبدو 
املبارك عكس  الوقائية خالل عيد األضحى  التزموا باإلجراءات  أن اجلزائريني 
الكبيرة  البشرية  التجمعات  بركاني على أن »كل  املاضي.  وشدد  الفطر  عيد 
تؤدي  مخاطر حقيقية  تشكل  تبقى  املساجد،  غرار  على  املغلقة،  األماكن  يف 
إلى انتشار كبير للفيروس املستجد، وعلى املواطنني االلتزام الصارم باإلجراءات 
الوقائية حفاَظا على أنفسهم وغيرهم وعلى الصحة العمومية ككل،  باعتبار أن 
العدوى ما تزال تنتشر، والفيروس مستمر يف التفشي عبر معظم واليات الوطن، 

وإن كان بنسب منخفضة مقارنة باملاضي«. 
وأضاف بقاط أن إعادة فتح املساجد والشواطئ وغيرها من أماكن وفضاءات 
التجمعات التي تشهد جتمعات بشرية كبيرة ال يعني رفع احلجر الصحي كلية 
والعودة إلى احلياة الطبيعية، يف ظل توالي اإلصابات والوفيات، وإمنا هو تهيد 

لذلك شريطة احترام املواطنني الشروط الوقائية«.
ع.ق

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.. الحاج طاهر بولنوار:

 الَفتُح َسينِقُذ 70 ٪ من األنِشَطة 
التِّجارّيِة والِحرفّيِة

يف  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئيس  بولنوار  الطاهر  حاج   ثّمن 
الوطن«، قرارات االجتماع األخير للمجلس األعلى لألمن.   لـ«أخبار  تصريح 
وأوضح بولنوار أن تلك القرارات ستعود بالفائدة على اجلزائريني نفسًيا وجتارًيا،  
لكن شريطة االلتزام الصارم باإلجراءات الوقائية، مشيًرا إلى أن قرار إعادة فتح 
الشواطئ واملنتزهات جاء يف وقته بعد أن تأثرت العديد من األنشطة التجارية 
واحلرفية الصيفية بسبب تفشي وباء كورونا، األمر الذي أحلق بالتجار واحلرفيني 
خسائر كبيرة كانت مرشحة لالرتفاع لوال قرار الرئيس تبون بإعادة فتح الشواطئ 
واملنتزهات. وأفاد بولنوار بأن هناك عدة أنشطة جتارية وحرفية لها ارتباط وثيق 
موسم  افتتاح  عدم  بسبب  فيها،   رهيب  تراجع  تسجيل  مت  الصيف،   مبوسم 
اضطراري  إغالق  تسّببت يف  التي  كورونا  العام جراء جائحة  هذا  االصطياف 
للشواطئ وتوقف كّل األنشطة املرتبطة بها، كالفنادق واملطاعم ومحالت األكل 
واأللبسة  البحر  ومعدات  األلعاب  بيع  محالت  عن  فضاًل  واملقاهي،  السريع 
عادة  التي  والتسوق  والترفيه  التسلية  مرافق  إغالق كل  ناهيك عن  الصيفية، 
ما تستقطب املصطافني، مبا يف ذلك نشاط احلرفيني الذين تعّودوا على تنظيم 
بالقول:  بولنوار  وأشار  الساحلية«.  الواليات  عبر  الساحات  مبختلف  معارض 
»وألن هناك العديد من األنشطة التجارية واحلرفية التي لها ارتباط وثيق فيما 
الشواطئ  البعض، فقد تسبب غلق  لبعضها  إلى كونها مكملة  ونظرا  بينها،  
واملطاعم واملقاهي والفنادق واملراقد عبر الوطن يف تكّبد املوالني وحتى الفالحني 
واخلبازين خسائر فادحة ؛ كيف ال؟ وهم الذين يزودون تلك القطاعات باملواد 
وجّدد  وخبز«.  وفواكه  وخضر  وبيض  وحمراء  بيضاء  حلوم  من  االستهالكية 
بولنوار مطالبته للحكومة بضرورة مد يد العون واملساعدة لهؤالء التجار واحلرفيني 
الضرائب  من  وإعفاءهم  مرافقتهم  خالل  من  وذلك  الوباء،  من  املتضررين 

ودعمهم بقروض دون فوائد.
ع.ق

رشيد قرار، طبيب نفسي:
ُف  فتُح الّشواِطِئ والُمنَتزهاِت سُيخفِّ

الّضغوَط النَّفسيِة
أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  قرار،   رشيد  النفسي  الطبيب   أوضح 
»قرار إعادة فتح الشواطئ وأماكن االستراحة واملنتزهات أمام املواطنني سُيسهم 
خاصة  اجلزائريني  ماليني  نفسية  على  الضغط  من  كبير  بشكل  التخفيف  يف 
التي خلفها  السلبية  اآلثار  من  أشهر   4 من  أزيد  بعد  السن،   وكبار  األطفال 
احلجر الصحي يف الصحة النفسية ملاليني اجلزائريني، ونظرا إلى الوضع الوبائي 
بفعل  املواطنني  من  العديد  لدى  عديدة  نفسية  أمراض  الذي ساهم يف خلق 

الضغط والقلق واخلوف من احتمال انتقال العدوى«.
ع.ق

أن  الوطن«  »أخبار  مصادر  كشفت 
قرارات  إصدار  سيشهد  املقبل  األسبوع 
الصحي  احلجر  بشأن  احلكومة  من  جديدة 
خطة  وانتهاج  له،  التدريجي  الرفع  وبداية 
مع  التعايش  ضرورة  على  تعتمد  جديدة 
مارس  منذ  أمده  طال  أن  بعد  كورونا  فيروس 
املاضي. وأكدت املصادر ذاتها أن إعادة فتح 
نهاية  تدريجي خالل  بشكل  املساجد سيتم 
األسبوع، لكن مع استثناء صالة اجلمعة عبر 
مساجد الوطن املستوفية للشروط، مشيرة إلى 
سيعود  والفنادق  واملقاهي  املطاعم  نشاط  أن 
من  الثاني  النصف  خالل  تدريجي  بشكل 

الشهر اجلاري.

الشواطئ  ارتياد  أن  إلى  ولفتت مصادرنا 
نفذت  التي  الواليات  يف  إال  مسموح 
التي  والشروط  االحترازية  اإلجراءات 
أنه  لألمن.وأكدت  األعلى  املجلس  أعلنها 
إال  واملساجد  واملنتزهات  للشواطئ  فتح  ال 
الوقائية  اإلجراءات  كافة  من  االنتهاء  بعد 
تنفيذ  سيتم  حيث  الالزمة،  واالحترازية 
عملية تعقيم وتنظيف متكاملة لضمان صحة 
لإلجراءات  ووفقًا  املجتمع.  أفراد  وسالمة 
الوقائية، يحظر وجود من تزيد أعمارهم عن 
60 سنة يف الشواطئ،  كما لن يسمح بتجاوز 
الطاقة االستيعابية  % من   40 الرواد نسبة 
على  الوقائية  التدابير  تنص  كما  للشاطئ. 

ضرورة ارتداء مرتادي الشواطئ ألقنعة الوجه 
فاق  من  على  التجمع  ويحظر  »الكمامات«، 
أسرة  من  كانوا  إذا  )حتى  أفراد   6 عددهم 
واحدة(، ناهيك عن ترك مسافة ال تقل عن 
كما  املصطافني،  األشخاص  بني  متر   1.5
يحظر إشعال النيران والشواء على الشواطئ. 
مصالح  طرف  من  الشواطئ  وسيتم مراقبة 
من  للتأكد  ومتواصل  مكثف  بشكل  األمن 
حيث  اإلجراءات  بهذه  التام  االلتزام 
سيتعرض املخالف للمساءلة القانونية وفرض 

الغرامات املالية.
ع.ق

بعد أن عاش الجزائريون أوقاًتا عصيبة وأياًما ثقيلة جّراء أزمة »كوفيد19-« التي أحدثت تحواًل كبيًرا في حياتهم،  وقلبتها 
رأًسا على عقب وخلقت لديهم »فوبيا كورونا«، وباتت الجائحة حديثهم األساسي والمشترك صباحا مساء، خاصة بعد أن تم تعطيل 

جل القطاعات وتوقف يكاد يكون كلًيا في شتى مناحي الحياة من مدارس ومساجد ومنتزهات ومحالت تجارية وغيرها.

مرحلة التعايش مع فيروس كورونا
ر ُخطَة الَعودِة للَحياِة الَطِبيعّية الُحكوَمة ُتحضِّ

صاحب  زغيمي  العزيز  عبد  أشاد 
وعضو  والسفر،  للسياحة  تور«  »سيرتا  وكالة 
السياحية،  للوكاالت  الوطنية  الفيدرالية 
القاضية  لألمن،   األعلى  املجلس  بقرارات 
تدريجًيا  واملنتزهات  الشواطئ  فتح  بإعادة 
ألننا  جًدا  متأخرة  اعتبرها  لكنه  وبشروط، 
الصيف، مشيًرا  الشهر األخير من موسم  يف 
إلى أّن موسم االصطياف لهذه السنة سيكون 
اجلزائر،   تاريخ  يف  اصطياف  موسم  أقصر 
كورونا  جائحة  الرتدادات  تعرض  بعدما 
السلبية،  التي أّثرت بشكل كبير على القطاع 
وكذا  األجنبية  السياحة  وعلى  السياحي 

احمللية بنسبة مائة باملائة.
كان  »لقد  يقول:  زغيمي  وأضاف 
الترفيهية  واملرافق  الشواطئ  إغالق  لقرار 
الواليات،  بني  احلركة  وكذا  واملتنزهات، 
احمللي،  السياحي  النشاط  على  كبيرا  تأثيرا 
الراغبني  أمام  أيضا  عاجزين  يجعلنا  ما  وهذا 

وطنهم،  أحضان  موسم صيفي يف  يف تضية 
املتصل  للزبون  القول  خاتة  يجعل  ما  وهذا 
هذه  صيف  »ال  السياحية:  بالوكاالت 
السنة«، حتى إذا كان راغبا يف عطلة بسيطة. 
وكاالت  معظم  أن  زغيمي  وكشف 
منذ  مغلقة  الوطن  عبر  والسفر  السياحة 
توفرت  داخلية  سياحة  فال  املاضي،   مارس 
وال سياحة خارجية أتيحت يف ظل استمرار 
واجلوية  البرية  احلدود  وغلق  الصحي  احلجر 
الواليات.  بني  املرور  وتوقف حركة  والبحرية 
فتح  إعادة  قرار  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
غير  الوقت  هذا  يف  واملنتزهات  الشواطئ 
احلركية  بإعادة  يسمح  ولن  تاًما،   مناسب 
لألنشطة التجارية واحلرفية وتنشيط السياحة 

الداخلية وطنًيا.
وأضاف زغيمي أّن عدم وجود حجوزات 
وإغالق  السياحية،  واملساكن  الفنادق  يف 
موسم الصيف بسبب األزمة الوبائية، تسّبب 

إلغائها  وأيضا  السنوية  اإلجازات  تأخير  يف 
تاما، ما كان له أثر سلبي كبير على أنشطة 
الفنادق واملجمعات السياحية وكذا الوكاالت 
السياحية، ما نتج عنه خسائر تكبدها جميع 

مهنيي القطاع والزبائن على حد سواء.
الشواطئ  فتح  »إعادة  أن  زغيمي  وأكد 
واملنتزهات يف هذا الوقت املتأخر جًدا،  ويف 
املواطنني  وتخوف  كورونا  أزمة  استمرار  ظل 
وكاالت  سيدفع  املالية،   أوضاعهم  وتدهور 
مجهول«،  مصير  إلى  واألسفار  السياحة 
مضيًفا أن »أزيد من 90 ٪ من هذه الشركات 
مهددة باإلفالس الكلي«.وتوقع زغيمي فشل 
لم  ألنه  السنة  لهذه  االصطياف  ملوسم  ذريع 
أنه  بالقول: »وال أعتقد  ينطلق بعد، مضيفا 
تفشي  املواطنني من  سينطلق يف ظل تخّوف 
انتشار الفيروس وتدهور قدرتهم الشرائية،كما 

أن فصل الصيف يلفظ أنفاسه األخيرة«.
ع.ق

عضو الفيدرالية الوطنية للوكاالت السياحية عبد العزيز زغيمي:
َموسُم اصطَياِف 2020 هَو األقَصُر في َتاريِخ الَجزائر
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محمد رضوان
من  لكل  رسائل  املدني  املجتمع  ورفع 
والسكان  الصحة  ووزير  اجلمهورية  رئيس 
العدل،  وزير  وكذا  املستشفيات،  وإصالح 
التي  العطلة  الفقيدة  طلب  برفض  مرفوقة 
يخص  فيما  الوزارية  املراسلة  عليها  نصت 
املزمنة،  األمراض  احلوامل وأصحاب  النساء 
التي  األسباب  يف  حتقيق  بفتح  فيها  وطالبوا 
أدت لوفاة املمرضة، ومحاسبة كل املتسببني 

التي  والالمباالة  االستهتار  من  للحد  فيها 
يعرفها القطاع.

املجتمع  ممثلو  طالب  ذاته،  السياق  يف 
االلتفات  بضرورة  السكان -  باسم   - املدني 
إلى املؤسسات االستشفائية املوجودة باملنطقة 
الظل  مناطق  بكل  واملوجودة  خاصة  بصفة 
باملقاطعة بصفة عامة، قائلني إن العديد من 
عيادات  إجناز  يتطلب  ما  مغلقة،  العيادات 
جديدة، كما ناشدو السلطات فتح مستشفى 

»الشادلي بن جديد«، وجتهيزه بكل الوسائل 
الالزمة، مع فتح مؤسسة استشفائية عمومية 
»سعدي  مبستشفى  والطفل  لألم  متخصصة 
املوارد  لنقص  مناصب شغل  وخلق  معمر«، 
البشرية به، مع توفير مخير للتحاليل الطبية.
كما قدمت نسخ عن الشكاوى لكل من 
الوزير األول، الوالي، قائد القطاع العملياتي، 
اجلمهورية  ووكيل  ششار  دائرة  أمن  رئيس 

مبحكمة ششار.

املنتدب  الوزير  ضيافات  نسيم   أشرف 
باملؤسسات  املكلف  األول  الوزير  لدى 
احلفيظ  عبد  أحمد  ساسي  رفقة  املصغرة، 
جمعه  لقاء  على  قسنطينة،  والية  والي 
واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  بأصحاب 
مرافقة  على  الدولة  حرص  خالله  أكد 
جائحة  بفعل  واملتعثرة  الناجحة  املؤسسات 

على  لهم  تشجيعا  حتفيزات  بتقدمي  كورونا، 
التي  اإلستراتيجية  إطار  يف  وذلك  اإلنتاج 
على  ترتكز  والتي  املنتدبة  الوزارة  ستعتمدها 

املقاربة االقتصادية.
استطالعية  بجولة  املنتدب  الوزير  وقام 
لدعم  الوطنية  الوكالة  من  كل  إلى  قادته 
اخلل  صناعة  ووحدة  الشباب  وتشغيل 

لالستهالك  املوجه  باملاء  الصناعية  باملنطقة 
الغذائي والتعقيم. 

املواد  وتوضيب  صناعة  وحدة  وزيارة   
الغذائية بحي لوناما. وكذا زيارة وحدة صناعة 
األلبسة املهنية الواقية بحي الكاليتوس بعني 

الباي.
خديجة بن دالي

 سجلت، أول أمس يف الساعة 23 سا 16 دقيقة، هزة أرضية بوالية وهران بلغت شدتها 3،5 درجات على سلم ريشتر، حسب 
ما أفاد به بيان ملركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء.

خديجة بن دالي 
الوطن«  »أخبار  جريدة  تلقت  بيان  ويف 
بقسنطينة  الثانويات  نظار  رفع  منه،  نسخة 
الوظيفة  مراسلة  ضد  احتجاج  عريضة 
جويلية   20 يف  املؤرخة   824 رقم  العمومية 
القوائم  باستغالل  ترخص  والتي   2020
 2019 بعنوان  املهنية  للمسابقة  االحتياطية 
الوطنية  التربية  لوزارة  العامة  األمانة  ومراسلة 
جويلية   22 يف  رقم T70 واملؤرخة  حتت 
املتعلقة  الترتيبات  أهم  حتدد  والتي   ،2020
باالمتحانات  اخلاصة  االحتياطية  بالقائمة 
لعدة  وذلك   ،2019 بعنوان  املنظمة  املهنية 
قانوني من  نظام غير  اعتبارات منها تكريس 
خالل الرخصة االستثنائية يف استغالل قوائم 

االحتياط الناجتة بدورها عن رخص استثنائية 
نص  مع  العمومية  الوظيفة  مراسلة  وتنايف 
يف  املؤرخ   12  /194 رقم  التنفيدي  املرسوم 
كيفيات  يحدد  والذي   ،2012 25 /  04 /
والفحوص  واالمتحانات  املسالك  تنظيم 
العمومية  واإلدارات  املؤسسات  يف  املهنية 
تنايف  التي  منه،   28 املادة  وإجرائه، السيما 
نص املرسوم التنفيذي 162 / 17 احملدد للقانون 
املادة  للثانوية، السيما  النموذجي  األساسي 
13 من  مكرر   140( املادة  وكذلك  منه،   29
املرسوم التنفيذي رقم 315/08 املعدل واملتمم 
باملرسوم التنفيذي رقم 240/12 الذي يحصر 
الثانويات.  نظار  ثانوية يف  لرتبة مدير  الترقية 
كما اشتكى البيان من تهميش الوزارة الوصية 

وعدم  اجتماعی،  كشريك  الثانويات  لنظار 
من  املقررة  الترتيبات  مختلف  يف  إشراكهم 
طرفها على غرار باقي األسالك والرتب، مع 
اقتراحهم إلمكانية إجراء املسابقة املهنية وفق 
إجراء  مبراكز  الوقائية  اإلجراءات  بروتوكول 
امتحانات  يف  املعتمدة  النهائية  االمتحانات 
دورة  والبكالوريا  األساسي  التعليم  شهادتي 

سبتمبر 2020.
اإلقصاء  بسياسة  البيان  ندد   كما 
املنتهجة من طرف الوزارة يف حق رتبة النظار، 
خالل  من  للزوال  اآليلة  الرتب  من  وجعلها 
حرمانها من تصنيف محترم، وكذلك تطبيق 
 28 يف  املؤرخ   14  /  266 الرئاسی  املرسوم 
يومنا  إلى  النور  يرى  لم  التي   2014 سبتمبر 

هذا يضيف البيان.
إمكانية  جتاهل  إلى  البيان  تطرق  كما 
الذين  الثانويات  نظار  تأهيل  إلى  اللجوء 
القانونية بصفة استثنائية،  الشروط  يستوفون 
برخصة  اجلائحة  ظل  يف  العجز  لتغطية 
الرخص  بقية  غرار  على  استثنائية، 
وزير  الثانويات  نظار  وطالب  االستثنائية. 
املتكررة  اإلجراءات  يف  النظر  بإعادة  التربية 
ال  التي  الثانويات  نظار  رتبة  وإنصاف 
ثانوية  مدير  لرتبة  إال  الترقية  فرصة  متلك 
ميلكون  الذين  الرئيسيني  األساتذة  بعكس 
باالمتحان  مكّون  أستاذ  لرتبة  الترقية  حق 
ثانوية  مدير  لرتبة  وكذلك  والتأهيل  املهني، 
العار، مطالبني  أسموه برخص  ما  عن طريق 

يف  الترقيعية  السياسة  عن  بالتوقف  الوصاية 
تسيير القطاع، والتوقيف التام لنظام الرخص 
قوائم  على  التسجيل  اعتماد  مع  االستثنائية 
التأهيل للترقية لرتبة مدير ثانوية باعتبار توفر 
الكفاءة  فيهم  تتوفر  ممن  للنظار  الكايف  العدد 
کرخصة  الشغور  لتغطية  املطلوبة  والشروط 

استثنائية يف هاته اجلائحة.
تطبيق  يف  بالتعجيل  البيان  طالب  كما 
املرسوم الرئاسي رقم 266 / 14 بأثر رجعي، 
تنفيذا لتعهدات ووعود الوزراء املتعاقبني على 
القطاع، من خالل تعديل القانون األساسي 
ملستخدمي قطاع التربية وإعادة تصنيف رتبة 
ناظر الثانوية مع إعادة إدراجها يف سلك إدارة 

مؤسسات التعليم. 

إثر وفاة ممرضة بششار

ممثلـــو المجتمـع  المدنـي بخنشلـة 
يطالبــون بتدخـل السلطـات العليـا

طالبوا وزارة التربية بالترقية االستثنائية

ُنّظار الثانويات يهددون بمقاطعة الدخول المدرسي واالمتحانات

ناشدت جمعيات ومنظمات املجتمع املدني ملقاطعة ششار بخنشلة السلطات املعنية، اثر وفاة املمرضة 
»عاليا شمس نور الهدى«بعد وضع مولودها مباشرة، جراء االستهتار وسوء املعاملة، والتي كانت 

مصابة بفيروس كورونا، التدخل سريعا، وفتح حتقيق يف الوفاة من جهة، والنظر يف الوضع الكارثي 
الذي تشهده املؤسسات االستشفائية.

هدد نظار الثانويات بقسنطينة بالدخول يف حركات احتجاجية عن طريق مقاطعة جميع األعمال اإلدارية املتعلقة بالدخول املدرسي »2021-2020«، ومقاطعة تأمني 
االمتحانات الرسمية مع تنظيم وقفات احتجاجية والئية أمام مديريات التربية، ورفض التكليفات مبهام مدير ثانوية، وأيضا اللجوء إلى مجلس الدولة لرفع دعوى 

إلغاء القرارات املجحفة مع التحضير لوقفات احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مطالبني جميع نظار الثانويات بقسنطينة والوطن برفض اإلجراءات 
الترقيعية واالستثنائية غير املدروسة، بسبب تعليمة الوظيفة العمومية التي تقضي باالعتماد على القوائم االحتياطية يف التوظيف. 

فيروز رحال 
يف جولة لـ«أخبار الوطن« يف مختلف 
أحياء عاصمة تبسة، تبادلت فيها احلديث 
مع العديد من النسوة والرجال حول موضوع 
»عيد العروسة« تزامنا واجلائحة الصحية، 
هذه  النسوة  من  العديد  اعتبرت  حيث 
أهل  لتعارف  وفرصة  محبة  عربون  العادة 
الزوجني على بعضهم البعض خالل فترة 
اخلطبة، متجاهلني بذلك انتشار الفيروس 
السيدات  إحدى  اعتبرته  فيما  املخيف، 
جزءا بسيط من حتمل الزوج مسؤوليته جتاه 
زوجته املستقبلية، إذ من الضروري اقتناء 
اللباس  غرار  على  مستلزماتها  من  البعض 
يف  وإرسالها  اليومية  املستلزمات  وبعض 
قدوم  دون  حتى  هذا  األضحى،  عيد 
األهل. يف حني، قالت سيدة يف األربعني 
على  حتمية  سيئة  عادة  إنها  العمر  من 
غالية  هدية  قدم  فإذا  اختيارية،  ال  الزوج 
لم  وإذا  مثالي،  زوج  فهو  للعروس  الثمن 
يحب  وال  بخيل  زوج  فهو  ذلك  يفعل 
يقاس  الزوج  أن  مؤكدة  حياته،  شريكة 
والعادات  املناسبات  هذه  خالل  من  مباله 
الشباب  من  العديد  وضعت  التي  التافهة 
أمام  أمره  من  حيرة  الزواج يف  على  املقبل 
أثقلت  التي  الزائدة،  التكاليف  هذه  كل 
كاهل الزوج خصوصا أمام باقي التجهيزات 
واالحتفال  املنزل  جتهيز  غرار  على  الالزمة 
بالزواج الذي أصبح مكلفا مؤخرا، مضيفة 
مبلغ  إرسال  طلبت  املستقبلية  »كنتها«  أن 
من املال مقابل »عيد العروس« الذي ألغي 
بفيروس  اإلصابة  من  التخوف  بسبب 

كورونا. 
الظروف  بسبب  زواجي  »أّخرُت 
يف  حتى  املهيبة  بضريبة  ألصطدم  املادية 

»عزيز«  انطلق  العبارة  بهذه  كورونا«،  زمن 
الذي  العروسة  املطول عن عيد  يف حديثه 
يف  هدايا  شكل  على  تقدميه  على  أجبر 
عيد الفطر، ومجبر على دفعه نقدا يف عيد 
أكدت  أن خطيبته  إلى  مشيرا  األضحى، 
على ضرورة احملافظة على هذه العادة، قائلة 
له:«محتم عليك تقيمني قدام عايلتي ». 
أضحية  من  جزء  يف  املهيبة  هذه  وتتمثل 
لكن  اللوازم،  من  وغيرها  ومالبس  العيد 
بعد رفض هذا الشاب التقيد بهذه املناسبة 
كونه يخاف على والدته الكبيرة يف السن 
بشكل  املنتشر  بالفيروس  إصابتها  من 
خطيبته  وجدت  تبسة،  والية  يف  رهيب 
االستثنائي  الظرف  هذا  يف  سريعا  حال 
ما  لتشتري  املال  من  مببلغ  بذلك  مطالبة 

تريد لنفسها.
من  بالرغم  أنه  آخر  شاب  لنا  أكد  و 
أنه  إال  السلبية  العادة  بهذه  التقيد  رفضه 
الزائد  والكالم  الّلوم  لتفادي  يقدمها  دائما 
قام  أنه  أكد  حيث  له،  معنى  ال  الذي 
إلى  إضافة  املعتادة،  اللوازم  بعض  باقتناء 
قطعة مع جزء من أضحية العيد ليقوم هو 
دون  البيت  أمام  اخلطيبة  لوالد  بإعطائها 
نقل  أو  لإلصابة  جتنبا  للمنزل،  الدخول 

عدوى »كوفيد 19«.
املشاكل  من  العديد  جند  فاليوم، 
والعادات  املناسبات  هذه  سببها  األسرية 
أصحابها  أصبح  التي  املتأصلة  السلبية 
بني  يتخبط  اليوم  شباب  ليبقى  أمواتا، 
مختلف األعمال واملشقات إلرضاء زوجته 
املستقبلية، خاصة تلك التي تقارن هديتها 
بهدية غيرها، ليبقى الشاب التبسي كغيره 

من شباب اجلزائر ضحية ألفكار قدمية. 

تبسة
»عيــد  العـروســـة« 
عـادة حاضــرة حتــــى 
فـي زمــن »كــورونا«

»املهيبة« أو ما يسمى يف واليات الشرق »عيد العروسة«، هي عادة 
جزائرية توارثتها العائالت منذ زمن طويل، إذ تنتظر الفتيات 

املخطوبات زيارة من أهل العريس يف أول أو ثاني أيام العيد، 
لتقدمي التهاني لزوجة ابنهم املستقبلية، بهذه املناسبة، مرفقني 

مبختلف الهدايا وفق العادات والتقاليد املتعارف عليها، فكيف 
مرت »املهيبة » التبسية يف زمن الكورونا؟

قسنطينة
ضيــافــات يــؤكـــد علـــى مـرافـقـــة المـؤسســات   المتـعّثــرة

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب وهران



ف سليم

فان  عنابة  لوالية  التقليدي  والصناعات  السياحة  مديرية  وحسب 
العملية متت حتت إشراف السلطات الوالئية واألمنية، وقد مت توفير 08 
وسيلة نقل للتكفل بإيصال املعنيني إلى واليات إقامتهم والبالغ عددها 
34 والية حيث لم تسجل أي حالة إيجابية مصابة بوباء كورونا يف صفوف 
الوطن جزء من  وترحيل عبر واليات  املسرحني من احلجر«  األشخاص 
حافالت.   منت  على  من  الصحي،  للحجر  خضعوا  الذين  األشخاص 
باخلارج،  العالقني  املواطنني اجلزائريني  إطار عملية إجالء  أنه يف  ويجدر 
مواطنا   205 الفارط،   االثنني  يوم  مساء  استقبلت  عنابة  والية  كانت 
قادمني من األردن، حيث مت توزيعهم على كل من املؤسستني الفندقيتني 

»صبري« و«سيدي إبراهيم« إلخضاعهم للحجر الصحي االحترازي.

الدقسي  القضائية  الشرطة  متكنت 
يف  األمنيني  الشركاء  مع  بالتنسيق 
أشخاص  توقيف  من  نوعية  عملية 
و42   33 بني  أعمارهم  تتراوح   04
سنة وحجز 90 ألف كبسولة من دواء 
عائلة  ضمن  يصنف  الذي  ترامادول 
األفيونيات وال يباع إال بوصفة طبية.

تنسيق  بعد  جاءت  العملية 
الشركاء  مع  ميداني  معلوماتي 
الوطني  الشعبي  للجيش  األمنيني 
بخصوص  معلومات  استغالل  وبعد 
وحتويل  بنقل  يتعلق  إجرامي  مخطط 
ذات  الصيدالنية  املواد  من  كمية 
عليها  متحصل  املخدرة،  اخلصائص 

حيث  الوسط  واليات  إحدى  من 
األشخاص  توجه  مكان  حتديد  مت 
املشبوهة على مستوى حي  واملركبات 
ليتم على ضوئها  الرياض بقسنطينة، 
مكنت  محكمة  عملية  خطة  إعداد 
توقيف  من  للمكان  جيد  تطويق  بعد 
مركبتني  منت  على  أشخاص  أربعة 
إحداهما نفعية من نوع رونو إكسبرس 
  ،FORD وأخرى سياحية من نوع 
على  العثور  مت  للتفتيش  بإخضاعهما 
ترامادول  دواء  من  معتبرة  جد  كمية 
ألف   90 بقرابة  قدرت  ملغ   50
يتوجب  الذي  األخير  هذا  كبسولة، 
أن يصرف فقط بوصفة طبية ويصنف 

كان  والذي  األفيونيات،  عائلة  ضمن 
أفراد الشبكة بصدد ترويجه يف السوق 
السوداء بكميات كبيرة. بعد االنتهاء 
يف  جزائية  إجراءات  ملف  اجناز  من 
النيابة  أمام  تقدميهم  مت  املعنيني  حق 
احمللية، عن قضية عدم احترام القواعد 
والتقنية  اإلدارية  باملراقبة  املتعلقة 
دون  الصحة  مهنة  ممارسة  واألمنية، 
أدوية  وبيع  ونقل  حيازة  رخصة، 
ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا، 
بطريقة غير مشروعة باستعمال مركبة 

ذات محرك. 
خديجة بن دالي

الطارف
أمر بإيداع المتهمين بإحراق غابات 

عين الكرمة
الطارف  بوالية  ببوحجار  التحقيق لدى احملكمة اإلبتدائية  أمر قاضي 
إيداع 3 أشخاص احلبس املؤقت لإلشتباه يف تورطهم يف حرائق الغابات 

األخيرة التي خلفت خسائر فادحة يف الثروة الغابية واحليوانية. 
أشخاص  ستة  توقيف  من  متكنت  الوطني  الدرك  وحدات  وكانت 
ينحدرون من الطارف تتراوح أعمارهم بني 16 الى 44 سنة لقيامهم بجرمية 
أدى  مما  الكرمة،  عني  ببلدية  الغابات  وإحراق  النار  إشعال  يف  متعمدة 
الغابي  الغطاء  من  واسعة  مساحات  على  أتت  كبيرة  حرائق  نشوب  الى 
وإسطبالت  النحل  تربية  وصنادق  املواطنني  ومساكن  املزروعة  والبساتني 
تقدمي  مت  قد  للموقوفني  وبعد حترير محاضر سماع يف حق  املواشي.  تربية 
املشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوحجار الذي أصد أمرا 
الرقابة  منهم حتت  إثنني  مت وضع  فيما  املؤقت  احلبس  منهم  ثالثة  بإيداع 
القضائية ومت تسليم القاصر الى والده يف إنتظارحتديد.تاريخ محاكمتهم بعد 
انتهاء التحقيقات القضائية حول جرائم حرق الغابات عمدا التي خلفت 
خسائر فادحة يف الثروة الغابية قدرت بحسب مصالح احلماية املدنية لوالية 
الطارف بحوالي 288 هكتار أحراش وأدغال وأعشاب جافة وحوالي 377 

صندوق نحل،  675 شجرة مثمرة،  حوالي 1680 حزمة تنب. 
ف سليم

جيجل
مصالح األمن تحجز 342 قرصا مهلوسا

متكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن والية جيجل أثناء قيامها 
تتراوح  أشخاص  أربعة  توقيف  من  املدينة  وأحياء  شوارع  عبر  بدوريات 
أعمارهم بني 29 و31 سنة، من بينهم مسبوقني قضائيا، مت ضبط بحوزتهم 
 - )بريزيفا  نوع  من  قرص  بـ342  قدرت  العقلية  املؤثرات  من  مجموعة 
وسالح  وبريجابالني(،  سوبرامادول   - -باركديل  اثريلني   - برومازيبام 
113400 دج كعائدات  إلى مبلغ مالي قدره  أبيض )سكني(، باإلضافة 
قدموا  ضدهم  القانونية  اإلجراءات  كل  استكمال  بعد  وعليه  الترويج، 
أمام اجلهات القضائية املختصة ألجل قضية احلصول والشراء قصد البيع 
للمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية مع حمل سالح أبيض من الصنف 
السادس دون مبرر شرعي، وطبقا إلجراءات املثول الفوري صدر يف حقهم 

جميعا أمر إيداع احلبس.
سهام.م

قالمة
بلدية هواري بومدين تستفيد من 

مشاريع  للتهيئة 
استفادت بلدية هواري بومدين من13 عملية للتحسني احلضري شملت 
الرئيسية، وهي يف مراحل متقدمة من األشغال،  معظم األحياء واحملاور 
حيث انطلقت أشغال التهيئة والتحسني احلضري بحي سكفالي السعيد 
التطهير  األرصفة،  الطرقات،  اجناز  العملية  تشمل  وحي عالمي خلضر، 
واإلنارة العمومية، والتي تتكفل باجنازها ومتابعتها مديرية السكن بتمويل 
ببلدية  وتتواصل  احمللية.  للجماعات  والضمان  التضامن  صندوق  من 
حمام دباغ عملية التحسني احلضري لعدد من األحياء وشملت الطرقات 
واألرصفة، كما مت الشروع يف أشغال إعادة االعتبار للطريق البلدي الرابط 
بني غار جماعة وبني أحمد على طول 07 كلم ببلدية بوحمدان، والذي 
يندرج ضمن برنامج فك العزلة على املناطق النائية والتكفل مبناطق الظل 
على مستوى الوالية، ويكتسي أهمية بالغة لسكان املنطقة وسيكون له أثر 

ايجابي على حياتهم اليومية.
خديجة بن دالي
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أخبار الداخل

قسنطينة
األمن يحجز 90 ألف كبسولة »ترامادول«

إعــــــــالن
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية:

 سكيكدة ، بجاية ، الوادي، اجللفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 
 شروط التوظيف

-   خبرة على األقل سنتني
-   اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحكم  اجليد يف اللغة العربية
-   اتقان التصوير و املونتاج

 ترسل الطلبات الى اإلمييل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

سكان  من  العديد  يشتكي 
الطويل  وبئر  مشنتل  ظهيرة  منطقتي 
عزلة  من  تبسة  والية  الشريعة  ببلدية 
املاء  متعددة األبعاد تنطلق من غياب 
وصوال  الطرقات  اهتراء  إلى  الشروب 
من  منطقة  يف  الفتاكة  األمراض  إلى 
بهذه  املوجودة   13 الـ  الظل  مناطق 

البلدية.
فحسب ما علمت به أخبار الوطن 
مناطق  بني  من  تعتبر  املناطق  فهذه 
املصالح  أحصتها  التي   13 الـ  الظل 

البلدية من أجل دفعهم من الظل إلى 
تقطن  عائلة   2000 بحوالي  النور، 
بها، إذ يعيشون حياة حتمل كل معاني 
التنقل  خالل  من  واحلرمان  البؤس 
من  كلم   14 ملسافة  أقدامهم  على 
احلفر واملطبات بسبب رفض أصحاب 
من  خوفا  نقلهم  األجرة  سيارات 
األعطاب التي قد تصيب سياراتهم يف 
هذه الطرق املهترئة، التي أكلها الزمن 
أن  السكان  هؤالء  ويضيف  وتعاداها، 
انعدام املاء الشروب وقّلة اآلبار والربط 

التي  القدمية  املياه  بشبكة  العشوائي 
منتصف  ويف  األسبوع  يف  مرة  متوِّنهم 
الليل، األمر الذي دفع بهم إلى التمون 
يحوي   1909 سنة  أنشئ  بئر  من 
على  تدل  التي  الشوائب  من  العديد 
البشري،  لالستغالل  صالحيته  عدم 
يف  يقفون  فالسكان  ذلك  من  وبالرغم 
املاء  من  بدالء  للظفر  طويلة  طوابير 

تنقل على مختلف احليوانات. 
فيروز رحال

تبسة
سكان »بئر الطويل« و»مشنتل« يطالبون بمشاريع تنموية

ُنقلوا إلى والياتهم الـ 34 

اإلفراج عن 205 رعايا خضعوا 
للحجر الصحي بعنابة

ُأفرج عن المواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي، البالغ عددهم 205 مواطنين قدموا من األردن، والذين وزعوا على 
مؤسستين فندقيتين، هما: »صبري« و«سيدي إبراهيم« بعنابة، وذلك في إطار تنفيذ التدبير االحترازي للوقاية من تفشي 

وباء فيروس كورونا )كوفيد19-(.

املاين  بلدية  ومداشر  قرى  عرفت 
الواقعة بدائرة جعافرة شمال والية برج 
انتشارا  األضحى  عيد  أيام  بوعريريج 
يف  املتراكمة  النفايات  ألكوام  واسعا 
األرصفة  وحتى  واألحياء  الشوارع 
ملخلفات  مصبات  الى  حتولت  التي 
من  املواطنون  ويشتكي  األضاحي. 
التي  القمامة  حاويات  افراغ  مشكلة 
السلطات  حترك  دون  ممتلئة  بقيت 

قلة  عن  ناهيك  إلفراغها،   املعنية 
الذين ال  املواطنني  من  ملجموعة  وعي 
يضعون القمامة يف مكانها املخصص. 
الروائح  أن  البلدية  سكان  وأكد 
بعد  األجواء  يف  املنتشرة  الكريهة 
يشكل  بات  النفايات  أكياس  تكدس 
خطرا على الصحة العمومية من خالل 
الضالة،   والكالب  احلشرات  انتشار 
ناهيك عن منظر النفايات املتربعة على 

مساحات واسعة من األرصفة خاصة 
املتخصصة  األرصفة  على  املتراكمة 
الطرقات،   جوانب  وعلى  للمارة 
التي  األضاحي  جلود  الى  باالضافة 
رميها  على  العائالت  بعض  أقدمت 
القرية  منظر  شوهت  عشوائية  بصفة 
الطبيعية  مبناظرها  املشهورة  احملافظة 

اخلالبة. 
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج
سكان »الماين« يقضون العيد وسط أكوام النفايات
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بن سعدية .ن

احملاصيل  حرائق  على  فزيادة 
خالل  الوالية  شهدتها  التي  والغابات 
شهر جوان املنقضي املتزامن مع موسم 
 20 إخماد  مت  أين  والدرس،  احلصاد 
حريقا وإنقاذ مساحات غابية واسعة . 
شهر  أخرى خالل  حرائق  عن  ناهيك 
جويليةاملنقضي منها 05 حرائق غابات 
ألسنة  البتهمت خاللها  مبناطق متفرقة 
أشجار  من  مربع  1,200متر  اللهب 
غرار  على  واألحراش  احللبي  الصنوبر 
غابة اخلرارزة بسيدي خلضر وغابة سي 
شريف بعشعاشة وزريفة ببلدية خضرة 
الشيخ  بغابة  آخر  إلى حريق  باإلضافة 

بن الدين بأوالبوغالم .
التزال احلرائق تهدد الغطاء الغابي 
كافة  وتسخير  تكثيف  .فرغم  بالوالية 
وتثبيت  واملادية  البشرية  اإلمكانيات 
مبنطقة  الغابات  ملكافحة  املتنقل  الرتل 
احلمالت  تواصل  مع  بوزيان،   أوالد 
عناصرها  بها  قام  التي  التحسيسية 
عبر  الغابات  مخافظة  مع  بالتنسيق 
لتوعوية  الغابية  الفضاءات  من  العديد 
احلرائق  جتنب  بضرورة  املواطنني 

خاصة  الغابي،  الوسط  على  واحملافظة 
بعد التوافد الكبير للمواطنني عليها يف 
ظل منع دخول الشواطئ بسبب جائحة 
تبقى  احلرائق  موجة  أن  إال   . كورونا 
مستمرة كان آخرها تسجيل 03 حرائق 
خالل 24 ساعة األخيرة، يف كل من 
نويصي  عني  خلضر،   سيدي  غابات 
فيها  ألتهمت  والتي  علي،  وسيدي 
املساحات  من  هكتارات   04 النيران 
احلماية  بعناصر  دفع  ما   . الغابية 
للقيام  الثانوية  بالوحدات  املدنية 
بدورات استطالعية ملختلف الفضاءات 
يف  احملسوس  واالرتفاع  تزامنا  الغابية 

الوالية  تشهدها  التي  احلرارة  دراجات 
من  عنها  ينجر  وما  األيام  هذه  خالل 
استباقي  وبإجراء  للحرائق،   اندالع 
خروبة  مبنطقة  الثانوية  الوحدة  قامت 
استطالعية  بدورات  الوالية  بعاصمة 
بكل من غابات الرادار، سيدي عثمان 
وعيزب . وباجلهة الشرقية قامت وحدة 
مبشاركة  بعشعاشة  املدنية  احلماية 
مصالح الغابات بدورة مماثلة مست غابة 
إقباال  تعرف  التي  ببلدية خضرة  زريفة 
عناصر  قام  كما   . والعائالت  للشباب 
هذه الوحدة بدوارات راجلة للتحسيس 

من خطورة احلرائق.

بومرداس
هالك عامل سقط من أعلى بناية بدلس

عمارة  أعلى  من  سقوطه  إثر  العمر،  من  االربعينيات  يف  عامل  تويف، 
بدلس شرقي بومرداس.

احلادث وقع، حسب مصادر محلية، قبيل صالة املغرب من يوم األحد، 
راح ضحيته كهل يف عقده الرابع، يقطن باملدينة اجلديدة لدلس.وأوضحت 
على  بها  يشتغل  كان  التي  البناية  أعلى  من  سقط  قد  املعني  أن  مصادرنا 
مستوى قرية الكيميا وحتديدا يف املنطقة املسماة واد غرابة ضواحي دلس، ما 

تسبب له يف اصابات بليغة كانت كافية لتضع حدا حلياته.
سميرة مزاري

بجاية
برباشة تشهد أزمة عطش في عز الصيف 

أزمة عطش حادة  برباشة بوالية بجاية هذه األيام  بلدية  يعاني سكان 
لتزويد  للمياه  اجلزائرية  تسييرها  تتولى  التي  العملية  التوزيع،   بسبب سوء 
الوالية،   باملياه الصاحلة للشرب على غرار باقي مناطق  املنطقة  سكان هذه 
تتم مرة واحدة يف كل ثالثة  التوزيع  فإن عملية  املتوفرة  املعلومات  وحسب 
أيام، وهو ما يجعل العائالت حتت رحمة العطش، ويحدث هذا تزامنا مع 
موسم الصيف من جهة وارتفاع درجة احلرارة اجلو جراء احلرائق املسجلة من 
التي تعاني  املياه الصاحلة للشرب  جهة أخرى، ويشير املصدر الى أن شح 
منها حنفيات املواطنني سببها الرئيسي يعود إلى قلة املياه القادمة من سد 
تيشي حاف ضف إلى ذلك زيادة االستهالك البشري اليومي للمياه، وعليه 
يناشد سكان برباشة السلطات احمللية ملعاجلة هذا الوضع املقلق للغاية وإعادة 
لتسيل  املياه  وتعود  الفرص  تكافؤ  تضمن  بصورة  التوزيع  عملية  يف  النظر 

مجددا يف احلنفيات . 
كرمي تقلميمت

معسكر
تفكيك عصابة تمتهن السطو على 

المنازل  بسيق
متكنت أمن دائرة سيق مبعسكر من تفكيك مجموعة أشرار مختصة يف 
أربعة أشخاص  املواطنني، تتكون من  السطو على املساكن واالعتداء على 

تتراوح أعمارهم بني 20 و27 سنة .
 العملية اسفرت عن استرجاع مسروقات، إثر شكوى استقبلتها فرقة 
الشرطة القضائية لذات املصلحة من طرف الضحية، حول تعرضها للسرقة 
من داخل مسكنها العائلي من طرف مجهولني،  استهدفوا لها مبلغا ماليا 
هذه  مالبسات  لكشف  حتقيق  إثرها  فتح  األصفر  املعدن  من  ومجوهرات 
كل  واستغالل  حثيثة  حتريات  بعد  الفرقة  عناصر  متكن  حيث  القضية،  
املعلومات املقدمة من طرف الضحية من حتديد هوية املشتبه فيهم وتوقيف 
اثنني منهم،  مع استرجاع مسروقات متثلت جزء من املبلغ املالي املسروق .

لتستكمل إجراءات التحقيق ضد املشتبه فيهما املوقوفني ثم قدما أمام 
العدالة التي أمرت بإيداعهما احلبس .

بلعالم بهيجة

بجاية 
سكان »آيت قندوز« يطالبون بإكمال 

مشروع الربط بشبكة المياه
الزالت مشكلة تزويد أهالي قرية اين باملياه الصاحلة للشرب قائمة حلد 
الساعة بسبب التأخير احلاصل يف إمتام هذه املشروع الذي يحتاج إلى دعم 
مالي إضايف، حيث أن الشطر األول من املشروع واملتمثل يف إيصال القنوات 
إلى منازل السكان قد اكتمل ويبقى الشطر الثاني املتعلق ببناء خزان للمياه 
الصاحلة للشرب التي سيتم استخراجها من جوف األرض، ولإلشارة فإن 
عملية االستكشاف أظهرت وجود كميات معتبرة من املياه الباطنية مما يوفر 
احلالي،  بالشكل  الوضعية  هذه  استمرار  ظل  ويف  طويلة.  لفترة  املادة  هذه 
هذا  إلنهاء  األشغال  يف  باإلسراع  املعنية  اجلهات  أيتقندوز  سكان  يطالب 
املشروع احليوي الذي بدون شك سيعيد لهم البسمة إلى وجوههم ويخفف 
مؤخرا يف  الفالحة  مديرية  من جهتها شرعت  اليومية،  املعاناة  ثقل  عنهم 
نزول  اليومي  نشاطهم  يف  الفالحني  تساعد  التي  الفالحية  املسالك  إقامة 
الظل من معاناتها ومن  أن اخراج مناطق  أنه وال شك  عند رغبتهم، كما 
دائرة التهميش هي خطوة نحو إرساء االستقرار وإعادة الطمأنينة إلى قلوب 

سكانها.
 كرمي تقلميمت

من  يبلغ  طفل  أمس  يوم  لقي 
سقوطه  بعد  حتفه  سنة   15 العمر 
الرابع(  الطابق  )من  بناية  أعلى  من 
حي  مستوى  على  العائلي  منزله  يف 
تويف  الطفل  بجاية،  ببلدية  سمينة 
ويف  اخلطيرة،  بإصابته  متأثرا  مباشرة 
احلني حضرت احلماية املدنية ومت نقل 
اجلثث  حفظ  مصلحة  الى  الضحية 

مبستشفى خليل عمران ببجاية.   

انعدام الصيانة تسبب في تدهور 
المالعب الجوارية

بوالية  اجلوارية  املالعب  تشهد 

منها  أسباب  لعدة  كارثيا  وضعا  بجاية 
الدورية،  الصيانة  بغياب  يتعلق  ما 
املرافق  الالزمة لهذه  العناية  عدم إيالء 
املسؤولية  غياب  الشبانية،   الرياضية 
بني  يقع  تسييرها  أن  حيث  اإلدارية 
الشباب  ومديرية  البلدية  مصالح 
املالعب  هذه  وأغلبية  والرياضة،  
تعاني من التدهور نتيجة تهور الشباب 
بها  أدى  مما  لها  املفرط  واالستعمال 
حتميا إلى هذه الوضعية،  وتبدو حاليا 
كاخلربة ال سياج لها وال إنارة عمومية 
حتى أن االرضية التي أنشأت خصيصا 
ملمارسة الرياضة وبتكلفة عالية يف تآكل 

شباب  هم  األكبر  واخلاسر  مستمر،  
من  يعانون  أصبحوا  الذين  األحياء 
وممارسة  واللعب  الترفيه  مرافق  غياب 
أنواع األنشطة الرياضية،  وأحيانا تكاد 
هذه املالعب متثل خطرا على صحتهم،  
قابلة لالستعمال  غير  أن أضحت  بعد 
األوساخ  اخلردة،   بقايا  انتشار  نتيجة 
اخلطيرة،   املوجودات  من  أخرى  وانوع 
وبفعل هذه املشاهد املؤملة حتولت بعض 
فيها  ترتكب  مواطن  إلى  املالعب  هذه 
الشباب  على  واالعتداءات  التجاوزات 

واألطفال. 
كرمي تقلميمت

بجاية 
مصرع طفل سقط من أعلى بناية بحي سمينة

النيران تهدد الغطاء النباتي بمستغانم

جــوالت استطالعيــة لحمــاية 
الغابــات مــن الحــرائق

تواصل مصالح الحماية المدنية بوالية مستغانم جهودها للحد من الحرائق التي أضحت في اآلونة األخيرة تهدد الغطاء الغابي،  
السيما بالجهة الشرقية التي تتمركز بها مجمل المساحات الغابية .

الوالئية  السلطات  أطلقت 
والئية  مسابقة  مؤخرا،  ببومرداس، 
جمعية  أحسن  حي،  أحسن  الختيار 
وأحسن محل جتاري، من حيث التقيد 

بتدابير الوقاية من فيروس كوفيد 19.
املكلفة  الوالئية  اللجنة  أوضحت 
املسابقة  إطالق  أن  املسابقة  بتنظيم 
جاء بهدف خلق روح املنافسة وتشجيع 
احملالت  وكذا  واألحياء  اجلمعيات 
االجراءات  احترام  مدى  بخصوص 
باالضافة  كورونا،  فيروس  من  الوقائية 
إلى حتسيس أفراد املجتمع على التحلي 
بالتدابير  وااللتزام  املسؤولية  بروح 

الوقائية للحد من انتشار اجلائحة.
للمسابقة،  الترشح  أما عن شروط 
فأكدت اللجنة أن املشاركة يف املسابقة 
مستوى  على  األحياء  لكل  مفتوحة 
ممثال  احلي  يكون  أن  شريطة  الوالية، 
اجلمعية  تكون  أن  معتمدة،  بجمعية 
السجل  يف  القيد  وضرورة  معتمدة، 
حريف  بطاقة  على  احليازة  أو  التجاري 
فئة  يف  املشاركة  يف  للراغبني  بالنسبة 

أحسن محل جتاري.
وأضاف املصدر ذاته أن املترشحني 
مدعوون  الشروط  فيهم  تتوفر  الذين 
مقر  من  الترشح  استمارة  الستخراج 

البلدية التابعني لها، الصفحة الرسمية 
الفايسبوك  موقع  على  بومرداس  لوالية 
حتمل  حيث  للوالية،  الويب  موقع  أو 
التي  املعايير  من  مجموعة  االستمارة 
املترشحني  اختيار  أساسها  على  يتم 
الفائزين. وبعد مأل االستمارة وتوقيعها 
الشعبية  املجالس  رؤساء  قبل  من 
الوالئية  اللجنة  أشارت  البلدية، 
عملية  أن  املسابقة  بتنظيم  املكلفة 
بلدية  مبقر  ستكون  االستمارات  إيداع 
املترشح، محددة تاريخ 9 أوت 2020 

كآخر أجل إليداع االستمارات.
سميرة مزاري

بومرداس
مسابقة والئية لتشجيع االلتزام بالوقاية من كورونا
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أخبار السر ايا

وصف الرئيس األمريكي »دونالد 
ترامب« قرار واشنطن بإرسال قوات 

إلى الشرق األوسط، والتدخل في 
النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه 
أكبر خطأ ارتكب في تاريخ البالد. وقال 
ترامب، في مقابلة مع »أكسيوس«: 
»كان قرار إرسال قوات إلى منطقة 

الشرق األوسط، والزج بها في 
صراعات الشرق األوسط، أعظم خطأ 

في تاريخ بالدنا. 

 تعرض عون حماية الغابات العبسي عزيز،  أول أمس، ببلدية األربعاء،،  
لحروق استدعت نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الدويرة لتلقي العالج. 
هذا، وقد أصيب الضحية حين كان رفقة زمالئه ورجال من أعوان الحماية 
المدنية يحاولون السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها، بعد أن أتت على 

األخضر واليابس بأعالي مدينة األربعاء.

بعد اإلشادة بالفنان الراحل إيدير،  واألصداء التي 
خلفتها هذه اإلشادة بين مرحب ومستنكر،  بادر 
بوعالم جوهري مدير الشؤون الدينية لوالية 

بجاية بإصدار الجزء الثاني من كتابه »قصص 
قبائلية« باللغة األمازيغية.  اإلصدار عبارة عن 

مجموعة قصصية موجهة لألطفال الصغار، تحمل 
في ثناياها حكايات وأساطير ترمز إلى التراث 
األمازيغي وتجّسد تعلّق الجزائريين بأرضهم 

وعاداتهم.  والجدير بالذكر أن جوهري يشغل إلى 
جانب منصبه في المديرية وظيفة مقّدم حصص 

دينية باللهجة األمازيغية في عدة مؤسسات،  على 
غرار إذاعة الصومام المحلية وإذاعة بومرداس 
والتلفزة الوطنية العمومية إلى جانب قناة »كنال 

ألجيري« باللغة الفرنسية.

أْمريَكا َتعتِرف..!

حَة ُمتَشاِئمة  ُمنظَمُة الصِّ

الِنيـراُن َتلسُع َعوَن حَمايٍة!ُجــوهِري َيدعــُم التــُراَث األَمـازيِغـي

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال أن يكون القضاء على فيروس 
كورونا غير ممكن.إذ صرح المدير العام للمنظمة »تيدروس أدهانوم 

جيبريسوس«، في إفادة صحفية أدلى بها عبر اإلنترنت من مقر المنظمة في 
جنيف، يقول: “إنه قد ال يكون هناك حل ألزمة »كوفيد19-« إطالقاً”.وحذرت 

المنظمة من أن كورونا سيمتد مطوال،  مشيرة إلى أن مستوى المخاطر 
العالمية مرتفع للغاية.

وأضافت المنظمة أن معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا بالجائحة، حتى أولئك 
الذين ال يقطنون في مناطق متضررة من الفيروس المستجد.

استنكر رواد مواقع التواصل 
االجتماعي وجود أكوام القمامة 

على مستوى عدة شوارع رابع أيام 
العيد، واستشهدوا ببعض شوارع 
بلدية عين بسام، وقرية تهامي 

محمد، حيث أكدوا أن أكوام القمامة 
ما زالت موجودة لليوم الرابع على 
التوالي دون أن ترفع، وانتقدوا 

الوضع الذي آلت إيه هذه الشوارع 
في ظل انتشار روائح كريهة خلفها 

تعفن بقايا األضاحي.

أحيـاُء َتختِنُق 
بروائِح ُمخّلفاِت 
األَضـاِحــــي 

ُنفـوق ثعبـاٍن ُطولــه ُنفـوق ثعبـاٍن ُطولــه 44 أمتــــاٍر بالّطـارف! أمتــــاٍر بالّطـارف!
تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل االجتماعي )فايسبوك ( صورة ثعبان 
ميت طوله 4 أمتار، كان متدليا من على أغصان شجرة. ويبدو أن الثعبان نفق 

جراء حرائق الغابات األخيرة التي شهدتها عدة مناطق في الطارف، والتي تسببت 
في نفوق أصناف هائلة من الكائنات البرية التي تعيش في الغابات، األمر الذي 

سينتج عنه اختالل في التوازن البيئي.
وُتعرف منطقة أقصى الشمال الشرق الجزائري بتنوع الغطاء الغابي واأليكولوجي، 
حيث تمثل الثعابين إحدى الحلقات الهامة في سلسلة هذا التوازن بحكم انتشارها 

بأعداد كبيرة وأصناف عديدة بالجبال الصخرية واألماكن الرملية.
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عبداهلل مجبري

حول  اخلواص  األطباء  أحد  وصرح 
من  بكورونا  ملصابني  شخصيا  استقباله 
احمد  وأوالد  ادرار  بلديتي  قصور  جل 
القصور  ان سكان  وباملقابل الحظ  تيمي 
بانتشار  معنيني  غير  وكأنهم  يتصرفون 
الوقائية  بإالجراءات  وال  كورونا  فيروس 

منه.
أنهم  ُثبت  ألشخاص  رؤيته  مؤكدا 
يتم  لم  لكن  العالج  حتت  وهم  مصابني 
استشفاؤهم بعد ألن حالتهم ليست حرجة 
وهم اآلن يتجولون ويحتكون بغيرهم دون 
لقواعد  احترام  وال  الواقية  األقنعة  ارتداء 
على  الوباء  تفشي  من  محذرا  التباعد. 
إجراءات  جتاهل  ظل  يف  واسع  نطاق 
وتدابير الوقاية من الوباء والوعي املواطنني 
داعيا اجلميع لليقظة واحلذر واحترام كافة 
من  املزيد  لتسجيل  تفاديا  الوقاية  شروط 
املكلف  الوقاية  طبيب  نبه  الضحايا.فيما 
العربي  عبدالقادر  د  الوبائي  بالتحقيق 
إلن  الواقي  القناع  ارتداء  ضرورة  إلى  م 

سرير   240 مبستشفى  الكوفيد  مصلحة 
بفيروس  املصابني  زيادة  تعرف  بتيليالن 
كورونابشكل كبير. هذا وقد كان الصف 
قد  أدرار  يف  اجلائحة  هذه  ملجابهة  األول 
»عاملة  »ف.ب.دحمان  السيدة  فقد 
إثر  ادرار  يف  سينا  ابن  مبستشفى  نظافة 
بذلك  لتصبح  كورونا  بفيروس  إصابتها 
األبيض  اجلنود  عناصر  من  عنصر  ثاني 
بعد  بها  ويفتك  اللعني  بالوباء  تصاب 

والتضحيات  اجلاد  بالعمل  حافلة  مسيرة 
كان  حيث  الوباء  تفشي  منذ  السيما 
أيام  قبل  فقد  قد  بادرار  الصحي  القطاع 
رمضان  املرحوم  اسعاف  سيارة  سائق 
االستشفائية  املؤسسة  من  حموني 
رصد  جلنة  فيه  احصت  وقت  يف  ذاتها 
حالة  ومتابعةكوفيد19املستجد257 
بوالية  ال24ساعة  خالل  مؤكدة  إصابة 

ادرار.

غلق 22 محال خالف أصحابها
 إجراءات الوقاية

احلجر  إجراءات  تطبيق  الرابع  احلضري  باألمن  الشرطة  قوات  تواصل 
املنتشرة  العملياتية  الوحدات  مختلف  خالل  من  وهذا  اجلزئي  الصحي 
من  اجلارية  السنة  من  األول  الثالثي  خالل  متكنت  اذ  امليدان،  يف 
احملالت  لبعض  اجلزئي  الغلق  قرار  مبخالفة  متعلقة  تسجيل 22 مخالفة 
االحتفاالت  منع  قرار  مبخالفة  متعلقتني  تسجيل مخالفتني  و02  التجارية 
مع تقدمي 52 إعذار، فيما يخص املضاربة بالسلع فقد مت تسجيل 05 قضايا 
تتعلق يف غالبها بعرض سلع للبيع منتهية الصالحية مع حترير169 مخالفة 
الفيروس )عدم  انتشار  من  للحد  الوقائية  االجراءات  احترام  بعدم  متعلقة 
احترام  عن عدم  فضال  واملطهرات  املعقم  توفير  الواقي وعدم  القناع  ارتداء 

التباعد اجلسدي….( اضافة الى 47 اعذار. 
باالمن  الشرطة  قوات  سجلت  فقد  والتوعية  التحسيس  مجال  يف  أما 
والتجار  املواطنني  يزيد عن 180 حملة حتسيسية مست  ما  الرابع  احلضري 

عبر إقليم إختصاص األمن احلضري الرابع.
عبداهلل مجبري

أدرار 
 تكتل الجمعيات يجمع 235 مليون 

»PCR« القتناء جهاز
توصل تكتل اجلمعيات اخليرية والصحية بوالية ادرار الذي مت تأسيسه 
ادرار  إقليم والية  فيروس كورونا على مستوى  انتشار  لدعم جهود مجابهة 
إلى جمع 235مليون سنتيما بفضل هيبات وتبرعات محسنني وجمعيات 
خيرية وفاعلني جمعويني وأطباء وصيادلة وموظفني ومواطنني بسطاء وذلك 
السلطات  قبل  من  اجلهاز  اقتناء  وبعد  انه  جهاز PCR غير  اقتناء  بغية 
الوالئية، وبتقدمي هيبة من بلدية ادرار أعلن التكتل أن هدفه الراهن اقتناء 
مستلزمات طبية أخرى تتمثل يف أجهزة انعاش والتنفس وتخطيط القلب 
االستشفائية  املؤسسات  جتهيز  لدعم  أخرى  مبادرات  اطالق  يتم  أن  على 
أخرى  الى جتهيزات  الوالية يف حاجة  مستقبال حيث التزال مستشفيات 

يف عدة تخصصات.
عبداهلل مجبري

الجلفة
حجز 20 قنطارا من اللحوم 

البيضاء  الفاسدة
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  واملالية  االقتصادية  الفرقة  عناصر  حجز 
غير  البيضاء  اللحوم  من  قنطارا   20 زهاء  اجللفة،  والية  بأمن  القضائية 

الصاحلة لالستهالك البشري وذلك يف عمليتني متفرقتني.
فيطس  الشرطة  محافظ  الوالية،  أمن  لدى  باإلعالم  املكلف  وأكد 
الفرقة  عناصر  تلقي  إثر  اإليجابيني جاءا على  التدخلني  بأن هذين  ساعد 
االقتصادية واملالية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية ملعلومات »مؤكدة« 
دواجن  للبيع  وعرض  بذبح  الصناعية  املذابح  أصحاب  بعض  قيام  مفادها 

بطريقة غير شرعية من شأنها أن تضر بصحة اإلنسان.
وعلى إثر ذلك كثفت املصالح املعنية من عمليات البحث والتحري من 
خالل تشديد املراقبة وتفتيش الشاحنات ذات املواصفات املعروفة يف نقل 
مثل هذه املواد االستهالكية، وأسفر ذلك عن حجز 20 قنطارا من اللحوم 

البيضاء )حلوم الدجاج(.
أحشاء  من  كلغ   40 أيضا  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  وحجزت 
الدجاج غير الصاحلة لالستهالك البشري كانت على منت شاحنتي تبريد 

إحداهما كان جهاز التبريد فيها معطل بشكل كلي.
للبيطرة وكذا  الوالئية  واملفتشية  املشترك بني مصالح األمن  وبالتنسيق 
حديقة  تصرف  حتت  احملجوزة  الكمية  وضعت  بالوالية،  التجارة  مديرية 
احليوانات التابعة ملنطقة احملافظة على تكاثر الصيد ببلدية عني معبد، وذلك 
البيطري، الذي أكد على عدم صالحيتها  بعد معاينتها من قبل الطبيب 

لالستهالك البشري.
وأجنزت املصالح املعنية ملفني قضائيني ضد املَُخالِفني على أساس نقل 
الوسم، وفقا  انعدام  لتغذية اإلنسان فاسدة مع  للبيع مواد غذائية  وعرض 

لذات املصدر.
ق.م

األغواط
مرضى القصور الكلوي يستغيثون

الكلوي  القصور  مرضى  أرسل 
عالجهم  يتابعون  الذين  باألغواط 
بوحدات تصفية الدم صرخة استغاثة 
للمسؤولني للتكفل بهم وحمايتهم من 
خطر وباء فيروس كورونا.  وأفاد بعض 
املصابني بهذا الداء يعانون كذلك من 
أمراض مزمنة تسببت يف نقص املناعة 
لديهم وأصبحوا يخشون على أنفسهم 
من تعرضهم لفيروس كورونا الذي قد 
وسائل  غياب  بحياتهم يف ظل  يفتك 

يعاجلون  الذين  أحد  وكشف  الوقاية. 
بوحدة تصفية الدم بآفلو التي تستقبل 
بتصفية  يقومون  مريضا   90 حوالي 
على  التتوفر  الوحدة  أن  دوريا  دمهم 
عمال نظافة بعد إنهاء عقود عملهم ما 
عدا عامل واحد، وعدم توفير وسائل 
اليجد  وأحيانا  والتطهير  التعقيم 
أعضاءه  لغسل  املاء  حتى  املريض 
الكمامات،  من  املرضى  وحرمان 
وصل  أنه  املتحدث  ذات  وأضاف 

يوم  الطعام  عن  لإلضراب  األمر  به 
26مارس واالتصال بالرقم 3030 فتم 
إرسال منظفات للوحدة وبعد ذلك قام 
نظيفا،  فوجده  بزيارته  الدائرة  رئيس 
الغابات  وأعوان  متطوع  شباب  قام  ثم 
ذلك  منذ  ولكن  وتنظيفه  بتعقيمه 
التاريخ بقيت الوضع على حاله يعاني 
الوقاية  وسائل  غياب  من  املرضى  فيه 

وحياتهم مهددة يف أية حلظة. 
نورين عبدالقادر

حّذر أفراد الجيش األبيض، في والية أدرار، من بعض الحاالت المصابة بوباء كورونا، والتي هي في طور االستشفاء 
المنزلي، من الخروج من منازلهم والتقيد بإجراءات الحجر المنزلي والصحي. 

مواطنون قيد االستشفاء المنزلي يتجولون في شوارع أدرار 

أطباء يطلقون صفارات اإلنذار 
لمنع انتشار الجائحة

اليزي
انتشار الماعز بعين أميناس يثير استياء السكان

يشتكي سكان مدينة عني اميناس شمال والية اليزي 
شوارع  أزقة  وبني  األحياء  وسط  املاعز  قطعان  انتشار  من 
املدينة األمر الذي خلف استياء كبيرا لدى الساكنة خاصة 
شهدتها  التي  الواسعة  والتعقيم  التنظيف  عمليات  بعد 
دائرة عني اميناس أيام قبل عيد األضحى مسببتا مشاكل 
نقاط  بعثرة  وكذا  عضوية  وبقايا  األشجار  إتالف  أهمها 

عديدة حتوي حايويا القمامة وأماكن جتمع النفايات. 
وكما ابدي الساكنة يف حديثهم ل أخبار الوطن أن هذه 
الظاهرة التي تشهدها املدينة خاصة يف فصل الصيف من 
جتوال املواشي بحثا عن ما تقتات به بني الشوارع وأماكن 
صب النفايات وأتالف األشجار التي تستعمل كزينه من 
أمام البيوت مخلفتا أوساخ تشمئز منها النفوس على غرار 
اجلميع  عنها  يبحث  التي  النظيفة  املدينة  صورة  تشويه 
بضرورة  احمللية  السلطات  من  السياق  ذات  يف  مطالبني 
التدخل وفرض عقوبات على أصحابها او احتجازها داخل 
السلبية  الظاهرة  هاته  على  القضاء  لغرض  البلدية  حظيرة 

التي باتت تؤرق اجلميع. 
ومن جهتها اعرب عدد من ممتهني تربية املواشي داخل 
مرارا  الفالحية  املصالح  من  مطالبتهم  باملنطقة عن  احلظائر 
عملة  مؤخرا  التي أضحت  العلف  مادة  لهم  بتوفير  وتكرارا 
كالء  توفير  على  قدرتهم  وعدم  باملنطقة  ايجادها  يصعب 

عن  االفراج  على  حسبهم  أجبرهم  الذي  األمر  ملاشيتهم 
ماشيتهم بحثا عن اماكن تقتات منها على أطراف املدينة او 
منابع تدفق املياه املجاورة للخزانات التي تتواجد بها مختلف 
ان  السياق  واألعشاب مضيفني يف ذات  الطفيلية  النباتات 
املاشية تعتبر مصدر رزقهم الوحيد وال ميكن االستغناء عنها.   
      براهيم مالك
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بلعالم. بهيجة

املشاكل  عديد  يف  معسكر  بوالية  األبطال  واد  بلدية  سكان  يتخبط 
وينتظرون التفاتة جدية من قبل مصالح البلدية للنظر يف انشغاالتهم التي 
أرقت يومياتهم، من خالل جتسيد عديد املشاريع التنموية، التي من شأنها 

أن تفك عنهم العزلة وحتسن ظروفهم املعيشية.
»أخبار الوطن »قامت بزيارة مع رئيس  املكتب الوالئي للمنظمة للدفاع 
عن املستهلك » قدوري عدة »قادتنا إلى عدة أحياء بلدية للوقوف على حجم 
املعاناة والنقائص التي يعيشونها ونقل انشغاالتهم إلى السلطات احمللية من 

أجل إيجاد حلول ملشاكلهم وإخراجهم من دائرة العزلة والتهميش.

أزمة عطش حادة 
من جهتها جّددت العائالت القاطنة بذات البلدية، مطالبها بضرورة 
واملتمثلة  أمدها  طال  التي  املعاناة  احمللية النتشالها من  السلطات  تدخل 
أساسا يف وانعدام املرافق الضرورية خاصة املاء وقد أعربت عديد العائالت 
تنتهج  التي  الوصية  السلطات  من  وتذمرها  استيائها  عن  باحلي،  القاطنة 
سياسة التهميش والالمباالة إزاء انشغاالتهم. وأضاف سكان،  أنهم قد 
رفعوا عدة شكاوى يطالبون فيها بضرورة توفير هذه املادة الضرورية للحياة، 
مشكل  أن  إلى  منهم  العديد  وأشار  حالها.  على  التزال  الوضعية  أن  إال 
االنقطاع املتكرر للماء الشروب يصل الى 15يوم،  جعلهم يتكّبدون خسائر 
كبيرة، خصوصا يف اآلونة األخيرة، إزاء التذبذب احلاصل يف عملية التزود 
بات  الذي  الوضع  األخير،  لهذا  املتكرر  واالنقطاع  للشرب  الصاحلة  باملياه 
تشكل  أصبحت  الظاهرة  هذه  أن  كما  العائالت.   من  املئات  حياة  يهدد 
مصدر قلق للعائالت، سيما وأنهم لم يجدوا أي وسيلة للتخفيف من حدة 
هذا املشكل إال من خالل أبنائها الذي يعانون يف سبيل جلب هذه املادة 
احليوية واألكثر من الضرورية، من اآلبار املوجودة لدى بعض سكان املناطق 
املجاورة للحي أو اقتناء صهاريج املاء، رغم غالء أسعارها. يف حني يضطر 
بعضهم إلى اقتناء املياه املعدنية خشية اإلصابة باألمراض املتنقلة عن طريق 
املياه. ولهذا يطالب السكان السلطات احمللية بوضع حد لهذه املعاناة للعلم 
ان يوجد مشروع ربط شبكة املياه بسد واد التحت واالشغال جد متباطئة 
يف ظل غياب مراقبة لهذا املشروع او اسراع فيه مع انه من املفروض يستلم 
يف اواخر جوان ليوفر لهم املاء الصالح للشرب. كما أن انعدام املاء أدى إلى 
الضارة عبر  للحشرات  انتشار رهيب  إلى  مما أفضى  النظافة،  تدهور جانب 
أرجاء الدائرة أمام هذه الوضعية املزرية، يناشد سكان واد األبطال السلطات 

احمللية بضرورة حل املشكل الذي بات يقلقهم ويتهّدد صحتهم.

 الخدمات الصحية منعدمة 
يشكو العديد من سكان البلدية من نقص التغطية الصحية على الرغم 
من توفر البلدية على مستشفى الشهيد عمامرة احلبيب« إاّل أّنها ال تؤدي 
التي  اإلمكانيات  يوميا يف ظل  تعرفه  الذي  البشري  التدفق  بحكم  دورها 
تكاد تكون شبه منعدمة يف الكثير من األحيان، ناهيك عن مطلب السكان 
القيصرية  والدة  خاصة  التنقل  عناء  احلوامل  النساء  يجّنب  توليد  لقاعة 
باالضافة الى توفير مستلزمات التدفئة وانعدام التحاليل مما يضطر املواطن 
إلجرائها عند خواص مببالغ كبيرة وعدم تركيب عداد لشبكة الغاز الطبيعي 
وعدم تشغيل جهاز السكانير الذي استفادت منه املستشفى وذلك بحجة 

النظافة  عامالت  نقص  الكبير  واملشكل  تشغيله  يف  مختص  وجود  عدم 
وكل  فقط  املستعجلة  للحاالت  ومخصص  لالشعة  مصلحة  ايضا  ووجود 
هذا يف إطار انعدام أطباء عامون ومختصون يف مجال العظام والتوليد وطب 
بعيدة  منطقة  بحكم  مستشفى  يف  عمل  عن  األطباء  وعزوف  االطفال 
اإلدارة  بإرجاع  مطلبهم  يف  سكان  والح  الوظيفية  سكنات  غياب  وبسبب 

للمقر واد ابطال فمن غير معقول حتويل اإلدارة الى مستشفى تغنيف،

 مطالب بإنجاز أسواق جوارية
ما يزال سكان واد االبطال ينتظرون إنشاء سوق جواري،  خاصة تلك 
البلديات  إلى  التنقل  اليومية وجتنبهم عناء  حاجاتهم  لتلبية  تتعلق  التي 
املجاورة، بالرغم من رفع مطلبهم إلى املصالح املختصة عدة مرات، والتي 
كلي  غياب  من  تعاني  البلدية  بأن  والتحّجج  الوعود  بتقدمي  فقط  اكتفت 
للفضاءات التجارية واملرافق الترفيهية.وهذا ما أدى إلى تزاحم املواطنني بني 
وحتى  الفوضوية  للتجارة  الباعة  طرف  من  االرصفة  واحتالل  السيارات 
الطرقات يف وسط املدينة أمام أعني السلطات احمللية واالمنية دون تدخل 
ادنى  مراعاة  دون  املصدر  مجهولة  واملشروبات  احلوت  انتشار  عن  ناهيك 
عنه  ينتج  والذي  كورونا  جائحة  انتشار  ظل  يف  وخاصة  النظافة  شروط 
االزدحام واحتكاكات واقتراب مواطنني من بعضهم البعض دون كمامات 
ان مناوشات حتصل يف كل مرة  تباعد واصبح هذا مكان خطر خاصة  او 
حتصد ضحايا، أين علق السكان آماال كبيرة هذه املرة،.  يف ذات السياق، 
اخلضر  ألسعار  الكبير  االرتفاع  من  واستياًء  شديدا  تذمرا  سكان  أبدى 
احملالت  هذه  أصحاب  اغتنام  إلى  بالنظر  احملالت،  تباع يف  التي  والفواكه 
غياب السوق من أجل حتقيق الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، 
األمر الذي يستدعي من السلطات التعجيل يف بناء السوق اجلواري الذي 

سيقضي على مختلف املشاكل التي تعترضهم.

شبكة االتصاالت منعدمة 
طالب سكان دوار مهادة الذين هم يف عزلة تامة بتوفير شبكة هاتف 
اجلوال بشتى أنواع)موبيليس.جيزي.واوريدو(،للعلم ان املنطقة تبعد عن 

املقر ب25كلم وأصبحت معزولة يف ظل غياب اإلنترنت بالرغم من توفر 
الدوار على مستوصف هيكل فقط وطرق مهترئة حتد صعوبة كبيرة يف وصول 
وناشد  شخص.   400 مايقارب  سكانها  عدد  ان  من  بالرغم  منطقة  الى 

سكان دوار تدخل سلطات محلية لفك العزلة عنهم.

دوار المخفي خارج مجال االهتمام
البناء  استفادوا من حصص  الذين  الطيب  دوار مخفي  طالب سكان 
الريفي ربط سكناتهم بشبكة املاء الشروب والغاز الطبيعي وتوفير الكهرباء 
أنبوب الغاز ال  أن  الصحي كما  الصرف  وقنوات  منعدمة  تكون شبه  التي 
السلطات  دوار  فقط  وناشد سكان  امتار   3 واملاء سوى  3كلم  يبعد سوى 

بفك العزلة انهم خاصة انهم متمسكني سكناتهم الريفية. 
هذه  عن  الغنب  ورفع  واقع  ارض  على  احللول  جتسيد  انتظار  حني  يف 
الدائرة التي أصبحت شبه معزولة خاصة ان يوجد بها أكبر نسمة من حيث 

سكان. 

َمشاريٌع َتنموّيٌة ِشّحيَحٌة وانعَداٌم لَمراِفق الَحياة

ُسكان »واِدي األبَطال« بْمعسَكر. . فقٌر وعزَلٌة وِحرَمان!

 واقع ُمعاش مؤلم ترسمه معاناة سكان دائرة »وادي األبطال« بمعسكر،  واحدة من مئات مناطق الظل التي تحصيها الجزائر 
؛ فقر وعزلة وتهميش، ومشاريع تنموية شحيحة أدخلت المواطنين في عزلة تامة، سببها انعدام مرافق الحياة التي ظلوا 

يترقبونها سنوات دون أن تتجسد على أرض الواقع! 
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أوباميانج يعقد استمراره 
مع آرسنال

صحفي  تقرير  قال 
بريطاني، امس الثالثاء، 
إمييريك  بيير  الغابوني  إن 
مهاجم  أوباميانغ، 
مطالبه  قدم  آرسنال، 
إلدارة  بالتجديد  اخلاصة 

صيف  يف  الغانرز  مع  أوباميانغ  عقد  وينتهي  ناديه. 
حتى  التمديد  على  بعد  الطرفان  يتفق  ولم   ،2021
فإن  البريطانية،  صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا  اآلن. 
املفاوضات ال تزال جارية مع أوباميانغ بشأن التجديد، 
لكنه طلب أن تكون مدة العقد اجلديد 3 سنوات. كما 
اشترط الالعب الغابوني حصوله على راتب أسبوعي 
يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني. وكانت تقارير سابقة 
ألف   180 على  حالًيا  يحصل  أوباميانغ  أنَّ  أكدت 
الصحيفة  وأشارت  آرسنال.  مع  أسبوعًيا  إسترليني 
البريطانية إلى أن إدارة آرسنال ستكون حذرة للغاية، 
قبل املوافقة على شروط أوباميانغ اخلاصة بالتجديد. 
وذكرت »ذا صن« أن أوباميانغ مرتبط حالًيا باالنتقال 
إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد، يف حالة فشل جتديد 

عقده مع آرسنال.

مانشستر يونايتد يمنح 
سانشيز مجاًنا إلنتر ميالن

ميالن  إنتر  اقتراب  عن  صحفي،  تقرير  كشف 
من التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم 
نهائي مجاًنا. فقد ذكرت  يونايتد، بشكل  مانشستر 
النيراتزوري  شبكة »سكاي سبورتس« اإليطالية، أن 
اتفق مع سانشيز الذي لعب له على سبيل اإلعارة، 
على توقيع عقد ملدة 3 مواسم، براتب سنوي يبلغ 7 
ماليني أورو. وأشارت الشبكة إلى أن سانشيز، فسخ 
أن  وأوضحت  بالتراضي.  يونايتد  مانشستر  عقده مع 
مليون   60 احلمر  للشياطني  سيوفر  االتفاق  هذا 
مليون   15 لدفع  ميالن  إنتر  يضطر  لن  بينما  أورو، 
إلنتر  انضم  قد  سانشيز  وكان  للصفقة.  كقيمة  أورو 
على سبيل اإلعارة، الصيف املاضي، وشارك يف 22 
 9 وقدم  أهداف   4 سجل  حيث  بالكالتشيو،  مباراة 
متريرات حاسمة، وذلك رغم غيابه لفترة طويلة بسبب 

اإلصابة.

بايرن ميونخ يلح لخطف موهبة برشلونة بيدري
الالعبني  أحد  بضم  ميونخ  بايرن  يتمسك 
الصيفي  امليركاتو  خالل  برشلونة  يف  املميزين 
احلالي، رغم رفض النادي الكتالوني االستجابة 

لعرض مبدئي قدمه البافاريون يف وقت سابق.
ووفًقا لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية، 
فإن بيدري العب برشلونة، جذب أنظار العديد 
لعبه  بأسلوب  أوروبا  يف  الكبرى  األندية  من 
املميز إلى جانب شخصيته، ويف مقدمتها بايرن 

ميونخ. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن اتصلوا بإريك أبيدال، السكرتير 
الفني لبرشلونة، لضم بيدري على سبيل اإلعارة، لكن الرد جاء بالرفض.

اتصل  ميونخ،  لبايرن  التنفيذي  الرئيس  رومينيجه،  هاينز  كارل  إن  وقالت 
شخصًيا بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لطلب ضم بيدري على سبيل 
عاد  بايرن  إن  ديبورتيفو  موندو  وقالت  أيًضا.  بالرفض  جاء  الرد  أن  إال  اإلعارة، 
للمفاوضات بشأن بيدري، حيث استفسر من برشلونة عن األموال املطلوبة لضمه 
نهائًيا. وذكرت أن برشلونة يتمسك باستمرار بيدري، ويرى أن مستقبل الالعب 

غير قابل للتفاوض.

مانشستر يونايتد يضع خطة جديدة 
لتأمين التعاقد مع سانشو

خطة  وضع  يونايتد  مانشستر   يستهدف 
من  سانشو  غادون  مع  التعاقد  لتأمني  جديدة 
أن  إال  الصيف،  هذا  دورمتوند  بوروسيا  صفوف 
الشياطني احلمر ليس أمامهم سوى أسبوع واحد 
إلمتام االنتقال.ويرغب اليونايتد يف ضم الالعب 
البالغ من العمر 20 عاًما، إال أن دورمتوند يتمسك 
باحلصول على 108 ماليني جنيه إسترليني )120 

مليون أورو( للتفريط يف خدماته.
يرغب  األملانية،  »بيلد«  صحيفة  وبحسب 
مانشستر يونايتد بدفع 63 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، على أن يدفع 27 
مليونا و18 مليونا يف الصيفني املقبلني. وبحسب شبكة سكاي سبورت أملانيا، فإن 

يونايتد اتفق مع سانشو مبدئيا على التعاقد معه ملدة 5 سنوات.
الالعب  انضم  حال  ففي  واحد،  أسبوع  سوى  يونايتد  مانشستر  ميلك  وال 
من  فسيكون  املقبل،  أوت   10 يوم  اجلديد  للموسم  اإلعدادي  دورمتوند  ملعسكر 

الصعب إمتام الصفقة هذا الصيف.
يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن ممفيس ديباي العب مانشستر 
البديل  دورمتوند  يعتبره  حيث  الصفقة،  تلك  من  يسهل  قد  السابق،  يونايتد 

املناسب لسانشو.

تحديد تاريخ 19 سبتمبر المقبل 
كموعد انطالق »الكالتشيو«

املوسم  انطالق  موعد  عن  اإليطالي،  الدوري  رابطة  أعلنت 
ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  وبحسب   .2020-2021 اجلديد 
اإليطالي، فإن رئيس الرابطة دال بينو واملدير اإلداري دي سيرفو 
انطالق  موعد  اجتماع حلسم  األندية خالل  مع  التفاق  توصال 
املوسم. وأشار املوقع، إلى أن ُمعظم األندية طلبت انطالق املوسم 
يوم 19 سبتمبر املقبل، مع إمكانية إدخال تغيير خالل عطلة عيد 
وأتاالنتا  وميالن  والتسيو  يوفنتوس  أندية  فضلت  بينما  امليالد، 
انطالق املوسم يوم 12 من الشهر ذاته. وأفاد التقرير، إلى أنه بعد 
مناقشة التزامات املنتخبات الوطنية، قبل االحتاد اإليطالي القرار 
النهائي، ببدء املسابقة يوم 19 من الشهر املقبل. وتوج يوفنتوس 
أيام،  قبل  املنقضي  املاضي،  املوسم  الدوري اإليطالي يف  بلقب 

للمرة التاسعة على التوالي.

فينغر يرشح مانشستر سيتي وسان 
جيرمان للتتويج بدوري األبطال

السابق آلرسنال،  الفني  املدير  فينغر  الفرنسي أرسني  رشح 
فريقني اثنني للتتويج بالنسخة احلالية من دوري أبطال أوروبا.

وقال فينغر يف تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن اإلجنليزية: 
أن  ميكن  مدريد،  أتلتيكو  أو  أتاالنتا  ضد  مباراة  تلعب  »حني 
يحدث أي شيء«. وأضاف: »لكن بالنسبة لي، فإن مانشستر 
للتتويج  املفضالن  املرشحان  هما  جيرمان  سان  وباريس  سيتي 
بدوري األبطال، من حيث إمكاناتهما«. وتابع: »بخالف ذلك، 
بصراحة أشعر أن باريس سان جيرمان أقل قوة بقليل مما كان عليه 
قبل 3 أو 4 سنوات، ورمبا الفريق كان أكثر اكتماال يف ذلك الوقت 
يف جميع املراكز، وكانت املنافسة أقوى كذلك«. وأمت: »لكنني 
أعتقد أنه انخفاضا عاما أصاب جودة كرة القدم األوروبية، وأظن 

أن باريس يظل من بني أفضل فريقني أو 3 يف أوروبا«.

ويليان يرفض تشيلسي ويقترب 
من غريمه

البرازيلي ويليان دا سيلفا، جناح تشيلسي، عرض  يرفض 
النادي لتجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف. وقالت صحيفة 
»غارديان« اإلجنليزية، إنَّ »ويليان لم يتوصل التفاق مع تشيلسي 

لتجديد تعاقده، وهو اآلن يف محادثات مع آرسنال«.
بالتجديد  تشيلسي  من  عرًضا  ويليان  »رفض  وأضافت: 
ملدة عامني، وآمال النادي يف احلفاظ عليه تتراجع اآلن؛ حيث 
لتلبية  مستعد  وآرسنال  سنوات،   3 ملدة  بعقد  الالعب  ُيطالب 
يف  آرسنال  أنَّ  إلى  التقرير،  وأشار  البرازيلي«.  الالعب  طلب 
وضع إيجابي؛ ألنَّ ويليان سعيد يف لندن، ولم ُيبد أي تردد يف 
االنضمام لناد منافس. كان الالعب قد صرح يف ماي املاضي: 
مفتوحة،  األبواب  وتركت  مشكلة  دون  تشيلسي  تركت  »إذا 
سيكون من اجليد االنتقال لناٍد منافس«. وسينتهي مشوار ويليان 
مع تشيلسي بنهاية مشوار الفريق ببطولة دوري األبطال؛ حيث 
نهائي  ثمن  إياب  يف  ميونخ،  بايرن  ضد  مواجهة  البلوز  ينتظر 

البطولة، السبت املقبل.

»يويفا« يخطط لمنح األندية 
2.5 مليار أورو قبل النهائيات 

القارية
كشف االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( أنه يبحث حاليا 
أبطال  دوري  يف  املشاركة  األندية  على  العائدات  توزيع  مسألة 
أوروبا والدوري األوروبي. وقد تتراجع عائدات البطولتني يف ظل 
تغيير نظاميهما الستكمال األدوار املتبقية بعد فترة توقف طويلة 
ينظر  أنه  )يويفا(  وذكر  املستجد.  كورونا  فيروس  جائحة  بسبب 
يف األمر لكنه أشار إلى عدم وجود تقييم نهائي متوقعا حدوث 
أن  املمكن  ومن  التوزيع.  عملية  يف  األندية  على  محدود  تأثير 
يحقق )يويفا( عائدات أقل من شركائه خاصة أن كال البطولتني 
القاريتني سيتم إقامتهما من خالل مباراة واحدة يف دور الثمانية 
البرتغال  بطولتني مصغرتني يف  عبر  املقبل،  األسبوع  من  ابتداء 
وأملانيا. وتقام املنافسات عادة من خالل مباراتي ذهاب وإياب، 
لتوزيع مبلغ  النهائية. ويخطط االحتاد األوروبي  املباراة  فيما عدا 
2.55 مليار أورو )3 مليار دوالر( على األندية يف كال البطولتني 
دوالر  مليار   2.04 مبلغ  تخصيص  مع   ،2019-2020 ملوسم 

لألندية املشاركة يف دوري األبطال.

مفاجأة كبرى في ميركاتو ريال مدريد

بيريز يعتزم بيع عدد من العبيه ويرفض 
إبرام صفقات جديدة

كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن مفاجأة بشأن خطة الميركاتو الصيفي لريال مدريد. وتوج ريال مدريد بالدوري اإلسباني، في 
الموسم المنقضي، وسط اضطرابات اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، 
بيع  الصيف يف  يفكر هذا  ريال مدريد  فإن 
عدد من العبيه فقط لكسب األموال، وال 
ينوي التعاقد مع أي صفقة جديدة. وسبق 
النادي  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  صرح  أن 
امللكي، أن ريال مدريد لن يبرم أي صفقة 

كبرى، الصيف اجلاري.
زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  أن  يذكر 
التخلص  يف  يرغب  مدريد،  ريال  مدرب 
من أكثر من العب يف فريقه مثل الويلزي 
غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز.
حلصد  امليرنغي  قيادة  يف  زيدان  وجنح 
ينافس  الفريق  يزال  ال  بينما  الليغا،  لقب 
يف دوري أبطال أوروبا، ولديه مباراة مهمة 
هذا األسبوع ضد مانشستر سيتي يف إياب 

ثمن النهائي.
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محمد هشام

ستكون  الرعاية  »هذه  وواصل   
سفراء  ألنهم  للتحضيرات،  مخصصة 
الرجل  وأعرب  وواجهتها«.  اجلزائر 
أمله  الرياضة اجلزائرية، عن  األول يف 
والبقية من  بورعدة  يف متكن مخلويف، 

رفع الراية الوطنية يف السماء اليابانية.
كما وضع وزير الشباب والرياضة، 
رياضيي  مع  احلروف  على  النقاط 
مبقر  بهم،  لقائه  مبناسبة  النخبة، 
»أنتم  قائال  الوزير  وحتدث  الوزارة. 
ونحن  لديكم حقوق  النخبة،  رياضيو 
مزيتنا«،  وبال  بتوفيرها،  ملتزمون 

ليضيف »لكن يف نفس الوقت لديكم 
وما  اجلزائر  متثلون  ألنكم  واجبات، 
برفع  ملزمون  وأنتم  اجلزائر،  ما  أدراكم 
مطالبون  »أنتم  وواصل  عاليا«.  رايتها 
شاء  وإن  الرياضي،  والتألق  بالعمل 
للمحفل  التحضير  يف  سنرافقكم  اهلل 

القادم«.

وزير الشباب والرياضة، سيدعلي خالدي:

»سأحرص على توفير رعاية مالية 
للمتأهلين  لألولمبياد«

أهلي جدة يحسم مصير باليلي
بالنادي األهلي، لتجديد عقد  املركز اإلعالمي  أملح فيصل زيد مدير 
جدد  املؤشر  أن  إلى  إعالمية،  مصادر  وتشير  املؤشر.  سلمان  الفريق  جنم 
عقده مع أهلي جدة ملدة 3 سنوات قادمة، وسيتم اإلعالن الرسمي خالل 
الديوانية عبر  لبرنامج  زايد يف تصريحات  القادمة. وقال فيصل  الساعات 
النادي  أبناء  بقاء  على  حريصة  األهلي  »إدارة  الرياضية  السعودية  القناة 
وتابع:  أخضر«.  األهلي  مؤشر  بأن  اجلماهير  وأبشر  فيهم،  التفريط  وعدم 
»دجانيني تفاريس استلم كافة حقوقه حتى شهر ماي، لم نتأخر إال يف 
شهر واحد فقط، وال يستطيع فسخ عقده معنا، وموقفنا قانوني وقوي«، 
وواصل »الالعب طلب العودة مرتني من بينها حينما حتدث معه املدرب 
فالدان ميلويفيتش، لكن لم يتجاوب بعد طلبه، وكانت مجرد وعود منه 

فقط، وسنرفع شكوى ضده بالفيفا«.
وبخصوص يوسف باليلي وعدم وصوله بعد جلدة وااللتحاق بتدريبات 
الفريق، أشار »سيعود لألهلي، وال صحة ملا يتداول عن رحيله، ومت تأمني 
طائرة خاصة له يوم 10 أوت، وتأخر قدومه بسبب الطيران املغلق يف بالده«.
وواصل »املدرب فالدان ميلويفيتش هو من سيحدد إمكانية مشاركته 
يف املباريات املتبقية للدوري أم ال خصوصا مع دخوله حجر منزلي وعدم 
تدربه مع الفريق بالفترة املاضية، ومازال لدينا استحقاقات بدوري أبطال 
أسيا وكأس امللك«. وختم »نحاول أن نكون مع اجلمهور قلًبا وقالًبا، ومواكبة 

احلدث، وال ننفي كل ما يشاع، وجمهور األهلي واع وفاهم وحريص«.

أنصار وفاق سطيف ينتفضون ضد 
االتحاد الجزائري

عن  للتعبير  احتجاجية  وقفة  أمس،  اول  سطيف،  وفاق  أنصار  نظم 
رفضهم املطلق، لقرار االحتاد اجلزائري لكرة القدم بشأن البطولة.

وكان املكتب الفيدرالي قد أعلن إلغاء املوسم الكروي، ومنح مولودية 
إفريقيا،  أبطال  املشاركة يف دوري  الثالث، شرف  املركز  اجلزائر، صاحب 

إلى جانب البطل شباب بلوزداد.
وطالبت جماهير وفاق سطيف بإشراك ناديها يف دوري األبطال، عوضا 
أعرب  الثاني. كما  املركز  باعتباره صاحب  اإلفريقية،  الكونفيدرالية  عن 
األخيرة  القرارات  من  استيائهم  عن  واألبيض،  األسود  اللونني  عشاق 

لالحتاد اجلزائري، معتبرين أنه أصبح يعتمد سياسة الكيل مبكيالني.

يخص الرياضيين المعنيين باأللعاب األولمبية والبرالمبية بطوكيو

عرض بروتوكول االستئناف على 
االتحاديات والرياضيين

أمس  اول  الرياضة،  لطب  الوطني  للمركز  الطبية  اللجنة  عرضت 
والعودة  استئناف  مبرافقة  اخلاص  الصحي  البروتوكول  العاصمة،  باجلزائر 
إلى التدريبات والتحضيرات بالنسبة للرياضيني املعنيني باأللعاب األوملبية 
والبراملبية طوكيو2020، مبناسبة لقاء وزير الشباب والرياضة مع االحتاديات 

األوملبية.
اختصاص  بكل  )كتيب( خاص  دليل  على شكل  البروتوكول  وجاء 
الوطنيني  الفنيني  واملديرين  الرياضية  لالحتاديات  تقدميه  مت  رياضي 
والرياضيني املتأهلني واملرشحني للتأهل إلى موعد طوكيو2020، وفق بيان 

وزارة الشباب والرياضة.
الشباب  وزير  بني  جمع  الذي  اللقاء  توج  املصدر،  نفس  وحسب 
النخبة،  برياضة  املكلفة  الدولة  وكاتبة  خالدي،  سيدعلي  والرياضة، 
سليمة سواكري، ورؤساء االحتاديات الرياضية وممثليها وحتى الرياضيني، 
لطب  الوطني  املركز  تكليف  يف  متثلت  التوصيات،  من  مبجموعة  باخلروج 
لكل  املوجه  الصحي  البروتوكول  تطبيق  متابعة  على  بالسهر  الرياضة 

تخصص رياضي بالتنسيق مع االحتاديات الرياضية املعنية.
كما تقرر تعيني نقطة اتصال دائمة لتسيير أزمة »كوفيد19-« متمثلة 
املركز  مع  التنسيق  لضمان  الرياضية،  لالحتاديات  الفيدراليني  األطباء  يف 
بكل  اخلاص  الصحي  البروتوكول  تنفيذ  ومتابعة  الرياضي  للطب  الوطني 
رياضة، ناهيك عن إيالء عناية خاصة برياضيي ذوي الهمم املتأهلني إلى 
العودة  الفاعلني واملتدخلني يف  زيادة على دعوة جميع  البراملبية،  األلعاب 
إلى التدريبات )رياضيني، طاقم فني ومسيرين( إلى التحلي بروح املسؤولية 

والتقيد الصارم بتدابير الوقاية التي أقرها املركز الوطني لطب الرياضة.
ويف األخير، تقرر السهر على توفير الظروف املثلى لتحضيرات الرياضيني 

املتأهلني إلى األلعاب األوملبية والبراملبية، حسب نفس املصدر.
لإلشارة أن وزارة الشباب والرياضة -عمال بتوصيات جلنة رصد ومتابعة 
فيروس كورونا- كانت قد اتخذت قرارا يقضي بالسماح للرياضيني املتأهلني 
باستئناف  طوكيو2020  والبراملبية  األوملبية  لأللعاب  للتأهل  واملرشحني 
تدريباتهم وحتديد وتخصيص مراكز التحضير اخلاصة باالحتاديات الرياضية 

املعنية.

أكد وزير الشباب والرياضة، سيدعلي خالدي، على توفير الدعم الالزم لحاملي الراية الوطنية، خالل األلعاب األولمبية 
القادمة في طوكيو، وصرح خالدي قائال في هذا الشأن »سيكون هناك توفير رعاية مالية لجميع الرياضيين المتأهلين 

لألولمبياد، وسأحرص على ذلك شخصيا«.

يعقد املكتب الفيدرالي لالحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم )فاف( اجتماعا 
يوم االثنني املقبل 10 أوت، بداية من 
الساعة العاشرة صباحا، مبقره الكائن 
حسب  بالعاصمة،  ابراهيم  بدالي 
الهيئة  الثالثاء  امس  أصدرته  بيان 

الفيدرالية.
االجتماع  هذا  خالل  وسيتم 
تقارير  السيما  ملفات  عدة  مناقشة 
كأس  )املالية،  اللجان  مختلف 

الوطنية حلل  الغرفة  الطب،  اجلزائر، 
القدم  كرة  التحكيم،  النزاعات، 
الرابطات،  مع  التنسيق  النسوية، 
القانون اخلاص بالالعب، كرة القدم 
داخل القاعة و كرة القدم الشاطئية( 
املالية  احلصيلة  عرض  جانب  الى 

لسنة 2019.
ويترأس املسؤول االول لالحتادية، 
خير الدين زطشي، االجتماع بحضور 
احملترفة،  القدم  كرة  رابطات  رؤساء 

القدم  كرة  اجلهات،  بني  ما  الهواة، 
القاعة،  داخل  القدم  وكرة  النسوية 
نشاطات  تقارير  عرض  سيتم  حيث 

كل رابطة.
املكتب  أعضاء  بإمكان  وسيكون 
الى  االستماع  كذلك  الفيدرالي 
عرض حول مشاريع »فاف سكول« و 
»بطاقة املقابلة اإللكترونية« والعرض 

املالي املخصص لهما.
م.هشام

سيتم خالله مناقشة عدة ملفات

المكتب الفيدرالي يجتمع يوم 10 أوت الجاري

رفضت محكمة التحكيم لتسوية 
النزاعات الرياضية اجلزائرية، الدعوى 
التي تقدم بها ثالثة أعضاء مقصيني 
التنفيذي للجنة األوملبية  من املكتب 
احلكم  حسب  اجلزائرية،  والرياضية 
اول  القضائية  الهيئة  أصدرته  الذي 

أمس.
وطالب األعضاء الثالثة املقصيني 
رئيس  بوغادو،  حكيم  محمد  وهم 
زاهي،  سفيان  السباحة،  احتادية 
عبد  والعربي  اجلمباز  احتادية  رئيس 
األثقال،  رفع  احتادية  رئيس  الالوي، 
االستثنائية  العامة  اجلمعية  إلغاء 
 ،2020 جانفي   25 بتاريخ  املنعقدة 
أعضاء  خمسة  انتخاب  إلغاء  وكذا 
جدد )كلهم رؤساء احتاديات أوملبية(، 
غير  استخالفهم  أن  إلى  مشيرين 

قانوني.
من  الدعوى  احملكمة  وقبلت 
شكال  املقصيني  الثالثة  األعضاء 
لعدم  املضمون  حيث  من  ورفضتها 
استخالف  أن  معتبرة  التأسيس، 

باإلقصاء  املعنيني  الثالثة  األعضاء 
للجنة  التنفيذي  املكتب  عضوية  من 
عليه  ينص  ما  وفق  مت  األوملبية، 
القانون األساسي ألعلى هيئة رياضية 

جزائرية.
األوملبية  اللجنة  كانت  للتذكير، 
قد أقصت خمسة أعضاء من مكتبها 
التنفيذي ويتعلق األمر بكل من رؤوف 
املبارزة،  احتادية  رئيس  برناوي  سليم 
العربي عبد الالوي رئيس احتادية رفع 
األثقال، محمد حكيم بوغادو رئيس 
احتادية السباحة، سفيان زاهي رئيس 
احتادية اجلمباز و نبيل سعدي الرئيس 

السابق الحتادية املالكمة.
و من ضمن هؤالء اخلمسة، ثالثة 
أعضاء رفعوا دعوة ضد قرار اإلقصاء و 
رفع  احتاديات  برؤساء  األمر  يتعلق 

األثقال والسباحة واجلمباز.
املذكور،  اخلماسي  إقصاء  ومت 
واجباتهم  عن  تخليهم  بسبب 
املتمثلة يف حضور اجتماعات املكتب 
القانون  عليه  ينص  مثلما  التنفيذي، 

الداخلي للهيئة األوملبية.
أعضاء  بخمسة  تعويضهم  ومت 
الطارئة  العامة  اجلمعية  خالل  جدد 
املنعقدة يف جانفي املاضي مبقر الهيئة 

األوملبية بنب عكنون بالعاصمة.
الطارئة  اجلمعية  أشغال  فخالل 
50 احتادية منها   التي جرت بحضور 
16 أوملبية من أصل 87 التي تضمها 
اجلزائرية،  والرياضية  االوملبية  اللجنة 
األعضاء  بتعويض  احلاضرون  قام 
اخلمسة للمكتب التنفيذي بانتخاب 

جزئي وسري.
دخلوا  الذين  اجلدد  واألعضاء 
املجيد  عبد  هم  التنفيذي  املكتب 
التجديف  احتادية  رئيس  بوعود 
رابح  صوتا(،   64( كاياك  والكانوي 
بوعريفي رئيس احتادية كرة السلة )61 
صوتا(، مصطفي ملوشي رئيس احتادية 
بن  يزيد  صوتا(،   46( الطائرة  الكرة 
التايكوندو )44  احتادية  رئيس  عالوة 
رئيس  لزرق  الرزاق  وعبد  صوتا( 
احتادية الرماية الرياضية )39 صوتا(.

محكمة التحكيم لتسوية النزاعات ترفض دعوى األعضاء المقصيين
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بقلم / أ.  خلضر.  بن يوسف

وتولد  امللكة  وهي  مواهب  الناس  من  كثير  ميلك 
املوهبة  إلى  الوصول  بغية  الطريق  ويشقون  معهم،  
حتتمه  من  فمنهم  الواقع،   أرض  على  لتجسيدها 
أن  الهدف،  طاملا  إلى االبتعاد عن  املعيشية  الظروف 
هناك مسؤوليات كثيرة يف يومياتهم،  ومع الوقت يضيع 
املجتمع  من  الفئة  بعض  تبقى  فيما  املوهبة،   هذه 
الواقع،   أرض  على  املوهبة  وجتسيد  بتحقيق  متشبثة 
بالرغم من الصعوبات والعراقيل لم تكن بداية الطريق 
سهلة،  ولكن بقدر ما تكون البدايات صعبة،  بقدر ما 
تكون الرحلة ملهمة والنهاية عظيمة،  والبداية ليست 
وأكثرها  بل  مشروع،   أي  يف  مرحلة  أصعب  فقط 
حساسية وخطورة،  فاإلحصائيات تقول إن %50من 
قدرة  تأتي  وهنا  األولى،  سنتها  يف  تفشل  املشاريع 
النهوض من جديد،   ثم  الفشل  الرياديني على حتمل 
الرحلة،   ما يف  أهم  ليست  الوصول  نقطة  بأن  والتأكد 
الذي  املسار  هو  ذلك  من  األهم  طويلة،   فالرحلة 
تأخذه خاللها،  متنقاًل بني فشل وجناح،  وهو حال 
مصّممة األزياء الشابة شيماء بطاش ابنة املدية،  يف 
نقطة التقاطع بني تصميم األزياء واملاكياج السينمائي 
  ،2002 نوفمبر   16 مواليد  من  بطاش  شيماء  تنتمي 
تنتمي إلى اجليل اجلديد من عدد كبير من مصممي 
إلبداعاتهم  سيكون  ممن  باملوهبة،   الطافحني  األزياء 
وتعد  اجلزائري،   التاريخي  التراث  صون  يف  فضل 
املصممة الشابة شيماء،  من املبدعات اللواتي شققن 
 9 منذ   – أظافرها  نعومة  منذ  املجال  هذا  طريقهن يف 
سنوات -،  حيث تعمل بشكل متواصل على خلق 
ما  وهو  األزياء،  مجال  يف  جديدة  وإبداعات  أشكال 
أكسبها خبرة البأس بها بعد مشاركتها بعمر 12 سنة 
يف مسابقة رسم لألطفال على مستوى والية املديــة.  
وأولى  التصميم  مع  قصتها  عن  حتدثت  الشابة 
حكاياتها التي تطورت لتصبح إدمانا للتصميم،  وحملت 
لواء الوفاء للقلم،  فقالت أن تصميم األزياء واملاكياج 
أظافرها،   نعومة  منذ  ملكة  لديها  يعتبر  السينمائي 
وكانت تختار أوقاتا معينة تستلهم فيها األفكار لتخط 
أزياء مناسبات وأزياء تقليدية جزائرية،  طالبة الثالثة 
ثانوي تخصص لغات اسبانية،  هي إنسانة هادئة جدا 
قوة  والطبيعية  النفسية  الراحة  الهدوء،  ومتنحها  حتب 
لتشغيل قلمها ليخط ما جاد من أزياء املوضة،  كما أن 
بعض احلاالت تستفزها وجتعل من أناملها مطرا يهطل 
إبداعا،  وفّنا يخرج لنا أجود التصاميم،  وتقول شيماء 
» بدأت موضوع التصميم كهواية رسم فقط على الورق 
يف أواخر الفترة االبتدائية واستمريت بالرسم وابتكار 

تصاميم وأفكار جديدة،  حيث القت تشجيًعا كبيًرا 
أيًضا  ساعدني  ومما  واألصدقاء،   األهل  من  وحتفيًزا 
أمارس  كنت  شيماء  وتتابع  هوايتي،   تنمية  على 
هوايتي فى رسم وتصميم األزياء من وقت آلخر، فقد 
املخصص  الورق  على  تراودنى  فكرة  أي  أرسم  كنت 
بامللل،   أشعر  عندما  حتى   ،) املشاريع  خرائط  لرسم 
جديدة،   أفكار  وابتكار  والتصميم  بالرسم  أقوم  كنت 
قبل  من  املجتمعي  للتنّمر  تعرضها  تخف  لم  كما 

يبعثون  وقالت : كانوا  باملجهولني  أشخاص وصفتهم 
معنوياتي،   إحباط  ومحاولة  التثبيط  برسائل  إلّي 
واحلّد من تقدمي وينتقدون أعمــالي، ويحـــــاولون 
املاركة  اصدار  على  تعمل  أنها  كمــــــا  حتطيمي،  
اخلاصة بها She&She،  والتصميم عندها يجري 
مجرى الدم يف العروق،  وما تتمناه هو النجاح والتميز 
والتألق وتصبح أفضل مصممة أزياء وطنيا وملا ال بلوغ 

العاملية بها  .  
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شيماء بّطاش مصممة أزياء شابة سالحها الموهبة والمثابرة

إصدار ماركة » She&She« حلم 
أدخل به عالم األزياء
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حــــكم بـاحلــــجـــــر ...
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا، ابتدائيا حضوريا :

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى
وقبول عريضة التدخل في الخصومة شكال .

في الموضوع : إفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 10/10/2017، تحت رقم فهرس 02851/17 و المصادقة 
على الخبرة المنجزة من طرف الطبيب دراعي رابح  و المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 07/04/2019 تحت رقم 162/19 و 

بالنتيجة توقيع الحجر على المرجع ضده بوتشنت عبداللطيف المولود بتاريخ 15/10/1985 ببلدية البليدة ، المه فاطمة حدبي .
تعيين المرجعة فاطمة حدبي لرعاية المحجور عليه و القيام بشؤونه .
شهر هذا الحكم بإحدى الجرائد اليومية و الوطنية على نفقة المرجعة.

تحميل المرجعة المصاريف القضائية المقدرة بأربعمائة و خمسون دينارا جزائري )450 دج (.
بذار صدر الحكم و صرح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة العفرون دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة ، بالتاريخ المذكور 

أعاله ، و امضي أصله من طرفنا نحن الرئيس و أمين الضبط.

إشـــــهــــــــــار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
مديرية السكن لوالية متنراست 
رقم اجلبائي :001311019003559

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2020/007
تعلن مديرية السكن لوالية متنراست عن إجراء طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد إجناز التهيئة و 

الشبكات  املختلفة لــ100 مسكن الزامي بعني قزام 
احلصة  االولى : إجناز التهيئة و الشبكات املختلفة للحصة A  :       مسكن  و احلصة A:        مسكن   

                     -شبكة الصرف الصحي +الربط باملياه الصاحلة للشرب 
- التهيئة اخلارجية +فتح و تزفيت الطرقات 
- االنارة اخلارجية + غرفة احملول الكهربائي 

24 26
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د/ بوعموشة نعيم – قسم العلوم االجتماعية بجامعة جيجل 	

السنوات  خالل  اجلزائر  شهدت 
األخيرة كثافة ملموسة يف حجم حركة 
السير عبر الطرق، صاحبها تزايد رهيب 
يف حوادث املرور، وما تخلفه من ضحايا 
أصبح  لدا  مادية.  وخسائر  بشرية 
املرور  حوادث  ظاهرة  بخطورة  االهتمام 
-إرهاب الطرقات- مطلب جد مهم أكثر 
مواجهتها  قصد  مضى،  وقت  أي  من 
خطيرا  هاجسا  تشكل  أضحت  كونها 
واملجتمعي.  االجتماعي  األمن  يهدد 
باتت  التي  املركبات  بني  من  ولعل 
الدراجات  األرواح سنويا  مئات  حتصد 
بشكل  استخدامها  كثر  التي  النارية 
األخيرة.  السنوات  يف  لالنتباه  ملفت 
ومن منطلق املسؤولية االجتماعية بات 
بكل  الظاهرة  هذه  فهم  الضروري  من 
السلوك  وتعديل  وعناصرها،  حيثياتها 
املخالف للقيادة اآلمنة للدراجة النارية 
املخاطرة  جتنب  على  السائق  بحث 
للحفاظ  احللول  وإيجاد  السياقة،  أثناء 
تهدرها  التي  واملمتلكات  األرواح  على 

حوادث املرور. 
حوادث  أسباب  فإن  العموم  وعلى 
املرور قسمان: أسباب مباشرة وأسباب 
لألسباب  فبالنسبة  مباشرة.  غير 
املباشرة، هناك أسباب متعلقة بالعامل 
عدم  يف:  واملتمثلة  الدراج  أو  البشري 
املفرطة،  السرعة  اخلوذة،  ارتداء 
التجاوزات اخلطيرة، عدم احترام املسافة 
اخلطيرة،  املناورات  اآلمنة،  القانونية 
النارية،  الدراجة  على  السيطرة  فقدان 
تغيير  املرور،  إشارات  احترام  عدم 
حالة  يف  السياقة  إشارة،  دون  االجتاه 
سكر أو حتت تأثير مخذر، عدم احترام 
املمنوع،  االجتاه  يف  السير  قف،  إشارة 
استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، 

على  القائم  النارية  بالدراجة  التباهي 
واعتبارها  اجتماعية  بقوة  اإلحساس 
االجتماعية.  املكانة  على  كدليل 
تعد  سابقا  املذكورة  األسباب  كل 
املرور  لقواعد  الرئيسية  املخالفات  من 
منها  وللتخفيف  احلوادث،  إلى  املؤدية 
النارية  الدراجة  سائق  على  يجب 
ارتداء اخلوذة، جتنب املناورات اخلطيرة 
واحترام إشارات وقوانني املرور، ويجب 
مركبته،  على  مسيطرا  دوما  يكون  أن 
السرعة حسب ما تقتضيه  وأن يضبط 
حالة الطريق وصعوبات املرور والعوائق 
وحب  السرعة  يف  فاإلفراط  املنتظرة. 
يف  والبراعة  القدرة  وإظهار  املغامرة 
السياقة هي نوع من التهور والالمباالة. 
أما األسباب املتعلقة باملركبة أو الدراجة 
أهم  من  امليكانيكي  اخللل  فإن  النارية 
باملركبة،  املتعلقة  الظاهرية  املشاكل 
نظرا  لها  الصيانة  فاعلية  عدم  بسبب 
منها،  األجزاء  بعض  صالحية  لعدم 
أو وقوع خلل يف أجهزة الكبح وغيرها، 
األضواء.  انعدام  ذلك  إلى  ضف 
يجب  األسباب  هذه  من  وللتقليل 
على كل سائق أو دراج القيام بالعناية 
لتؤدي  دائم  بشكل  للمركبة  والرعاية 
بقاء  لضمان  صحيح،  بشكل  عملها 
املركبة جاهزة دوما بكامل إمكانياتها. 
بينما األسباب املتعلقة بالطريق واحمليط 
زيادة  يف  مساهما  عامال  احمليط  فيعتبر 
صالحية  عدم  أن  حيث  احلوادث، 
والتشوهات  واحلفر  الطريق  من  أجزاء 
بالطريق أو انعدام اإلشارات واإلنارة قد 
عند  خاصة  احلوادث  وقوع  إلى  يؤدي 
األمطار  كتساقط  اجلوية  األحوال  سوء 
أو الضباب وهبوب الرياح اجلليد، دون 
الطريق.  يف  احليوانات  مرور  ننسى  أن 

الطريق  يفقد  أن  شأنه  من  ذلك  كل 
قدراته  الدراج  ويفقد  وسالمتها  أمنها 
الرؤية  أو  مبركبته  اجليد  التحكم  على 
تهيئة  فإن  لذلك  للطريق.  الواضحة 
مبختلف  وتعزيزها  الطريق  وإصالح 
اإلشارات واملخططات قد تساعد على 

جتنب احلوادث. 
املباشرة  غير  األسباب  حني  يف 
فتتمثل أساسا يف: عدم املعرفة بأصول 
أصوله  له  فن  املركبة  قيادة  القيادة: 
كثيرا  أن  جند  لهذا  قواعده،  له  وعلم 
إتباع  عدم  إلى  ترجع  احلوادث  من 
إملامه  عدم  أو  القيادة  ألصول  السائق 
بقواعد وآداب املرور، ويرجع ذلك إلى 
عدم فعالية منظومة التكوين والتدريب 
على السياقة، كما أن هناك العديد من 
ميتلكون  ال  النارية  الدراجات  سائقي 
املركبة.  لهذه  سياقة  رخصة  حتى 
كما يلعب السن واخلبرة دورا يف وقوع 
الشباب  ميتاز  حيث  املرور،  حوادث 
وعدم  واالندفاع  بالالمباالة  غالبا 
املغامرة  وحب  املرور  قوانني  احترام 
االنشغال  ذلك  إلى  ضف  واملخاطرة. 
السياقة  أثناء  الذهني  فالشرود  الذهني 
عنه حادث  يترتب  قليلة  للحظات  ولو 
التي  اليقظة  إضعاف  إلى  يؤدي  ألنه 
والتي  السائق،  بها  يتصف  أن  يجب 
رؤيته  عند  الفعل  رد  عليها  يتوقف 
للخطر أو محاولة تفاديه. لذلك وجب 
على الدراج تركيز اهتمامه أثناء القيادة 
املرور  حركة  االعتبار  بعني  األخذ  مع 
حوله  يدور  ملا  واالنتباه  الطريق  وحالة 
أن يحدث من مفاجآت.  وما يحتمل 
ومن األسباب غير املباشرة أيضا انتشار 
سائقي  عند  السلبية  الظواهر  بعض 
أنانية  يف  وتتمثل  النارية،  الدراجات 

الدراج الذي يعتقد أن الطريق ملك له 
لديه من حقوق،  ما  يراعي  والذي ال 
ويتصف هذا السائق غالبا بنفاذ صبره 
سائقي  من  آخر  نوع  وهناك  بسرعة، 
مستعملي  يعرض  متباهي  الدراجات 

الطريق للخطر ليجذب األنظار إليه. 
الكارثية  النسب  من  فانطالقا 
فيها  تتسبب  التي  املرور  حلوادث 
فصل  يف  وخاصة  النارية  الدراجات 
بعد  يوما  تتزايد  والتي  الصيف، 
مادية  أضرار  من  عنها  ينتج  وما  يوم 
املرورية  التوعية  أصبحت  وبشرية، 
املركبة  فقيادة  اجلميع،  مسؤولية 
مسؤولية اجتماعية يف املقام األول. لدا 
وجب تنبيه وإرشاد سائقي الدراجات 
السياقة،  أثناء  السليم  للسلوك  النارية 
مستعملي  وتذكير  إقناع  ومحاولة 
بعض  تشكلها  التي  باألخطار  الطريق 
السالمة  لقواعد  املخالفة  السلوكيات 
املرورية، والتي غالبا ما تؤدي إلى وقوع 
باإلضافة  مأساوية.  مرورية  حوادث 
التهور  حملاربة  واجلدي  اجلاد  للعمل 
وذلك  الطريق  استعمال  يف  والرعونة 
الردعية  لإلجراءات  الصارم  بالتطبيق 
من  لكل  القانون  يف  عليها  املنصوص 
يخالف قانون املرور. وعليه فإن السعي 
نحو حتقيق مستوى مقبول من السالمة 
املرورية ميكن أن يؤدي إلى تقليل عدد 
حدتها  وتخفيف  املرورية  احلوادث 
املصابني  عدد  وتقليص  وخطورتها 
والضحايا. خاصة وأن املشكلة املرورية 
مشكلة سلوك ووعي اجتماعي، ويبقى 
تأصيل احلس الوقائي والسالمة املرورية 
ضرورة بغية الوصول إلى سياسة وطنية 

للوقاية واألمن عبر الطرق.

الدراجات النارية الخطر الذي 
يهدد أرواح الشباب الجزائري



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
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

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

الفالحي  اإلنتاج  أن  فيه  شك  ال   مما 
بعد  متقدمة  جد  نتائج  حقق  اجلزائري، 
واالنكماش  الركود  من  يعاني  كان  أن 
سواء  أسباب  لعدة  عديدة،  لسنوات 
طبيعية  وحتى  بيروقراطية  مالية  كانت 
كشح املياه وظاهرة التصحر، وهذا بالرغم 
التي حتوزها  الهائلة  الزراعية  األراضي  من 
أو  لالستغالل  اجلاهزة  تلك  سواء  البالد 
يف  لالستصالح  القابلة  أو  املستصلحة 
مناطق الهضاب العليا أو املناطق اجلنوبية 

يف الصحراء اجلزائرية.
سيما  ال  اجليدة  النتائج  هذه  لكن 
الفالحة الصحراوية يجب أن تتبعها عدة 
الفالحة  دعم  أجل  من  أساسية  خطوات 
احمللية سواء كانت الصحراوية أو التي تنتج 
يف السهول الشمالية اخلصبة ذات املردودية 
العالية، يجب أن يكون متبوعا بثقة صانع 
احمللي  الفالح  قدرة  على  اجلزائري  القرار 
اإلنتاج  من  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  على 
يجعل  الثقة  هذه  غياب  إن  الفالحي، 
الستيراد  بحث  رحلة  يف  القرار  صانع 
املواد الغذائية األساسية للمواطن رغم أن 
جهد  أي  دون  محليا  توفيره  ميكن  بعضها 
األخيرة  العمومية،  للخزينة  تكليف  أو 
التي تتكبد خسائر كبيرة جدا يف استيراد 
املواد الغذائية، بالعملة الصعبة مع غياب 
املواد  سيما  ال  اجليد  والتدبير  الرشادة 
الغذائية الكمالية واملقصود بالذكر الفواكه 
االستوائية التي يتم جلبها من دول أمريكا 
الالتينية والتي مت إغراق السوق احمللية بها 
يف إحدى املراحل السابقة للنظام السياسي 

اجلزائري.
أهم  توفير  يجب  الثقة  لعنصر  وإضافة 
الفالحي  احمللي  باإلنتاج  للنهوض  عنصر 
احمللية  األسواق  توفير  وهو  أال  اجلزائري، 

مرور  ورغم  الزراعية،  املنتجات  لتسويق 
العمل  إنهاء  على  سنة  ثالثني  من  أكثر 
انفتاح  نحو  والتوجه  املوجه  باالقتصاد 
تزال  ال  اجلزائرية  الدولة  أن  إال  السوق، 
الغذائية  املواد  أسعار  بتسقيف  تتحكم 
الزيت  السميد  بالذكر  وأخص  األساسية 
حتى  ودعمها  األسعار  حتديد  السكر، يف 
تكون يف صالح متناول املواطن اجلزائري، 
وأيضا يف منح رخص االستيراد للمتعاملني 
االقتصاديني، مما يجعل الفالحني احملليني 
منتجاتهم  تسويق  يف  صعوبة  يواجهون 
الفالحية داخل األسواق احمللية، ويجعلها 
عبارة عن جتارب فالحية تعطى لها صفة 
احلقيقي،  البديل  صفة  دون  النجاح 
اإلنتاج  لتطوير  ضرورية  من  أكثر  فالسوق 
ليس  بعيدا  به  والذهاب  احمللي  الفالحي 
االكتفاء احمللي وإمنا كمورد أساسي جللب 
الوطني  االقتصاد  وتطوير  الصعبة  العملة 
ودفع عجلة التنمية احمللية للبالد، وغياب 
مادة  لتسويق  سيما  ال  احلقيقية  األسواق 
التي  الذرة  مادة  وحتى  بنوعيها،  القمح 
جنحت يف املناطق اجلنوبية الغربية للوطن، 
الدولة  لعقد  حقيقية  أسواق  غياب  يرجع 
املواد األساسية  وإبرام عقود استيراد لهذه 
من دول أجنبية قد تصل على مدار عشرين 
سنة أو حتى ثالثني، ومن هذا املنطلق فإن 
األولوية تكون للقمح املستورد على اعتبار 
أنه كلف اخلزينة العمومية مبالغ طائلة من 
العملة الصعبة، فتعطى له أولوية التسويق 
املخازن  يف  التخزين  وأولوية  جهة،  من 

االستراتيجية التابعة للدولة اجلزائرية.
إيجاد  من  بد  ال  املنطلق  هذا  ومن 
على  تعمل  حقيقية  وطنية  استراتيجية 
وذلك  احمللي،  الفالحي  اإلنتاج  تشجيع 
القائم  العائلي،  اإلنتاج  منط  من  باخلروج 

العائلة لألرض وتعمل على  امتالك  على 
زرعها، وحتقيق االكتفاء أو الربح العائلي، 
إنشاء  بناءا على  يكون  أن  فالتطوير يجب 
شركات ذات أسهم مفتوحة، أو تعاونيات 
كبرى ذات استراتيجيات متوسطة وطويلة 
اقتصادية  شركات  مبوجبها  تنشأ  املدى، 
اخلبرة  من  تستفيد  وزراعية  فالحية 
األجنبية ودعم حقيقي من الدولة، بحيث 
إلى  حرفة  من  الفالحي  اإلنتاج  يتحول 
صناعة متكاملة ال تتأثر بالظروف املناخية 
وحتى احمللية والدولية، وبهذا تتمكن من 
اجلزائري  القرار  صانع  ثقة  على  احلصول 
فاتورة  وتخفيف  الغذائي  األمن  حتقيق  يف 
اخلزينة  كاهل  ترهق  التي  االستيراد 
عليها،  حقيقيا  عبئا  وتشكل  العمومية 
تشكل  سوف  الكبرى  التعاونيات  فهذه 
مع مرور الزمن قوة ضغط حقيقية، لتوفير 
املخازن االستراتيجية إلنتاجها الفالحي، 
لتسويق  محلية  أسواق  إليجاد  وتدفع 
محل  تدريجيا  وحتل  الوطني،  منتجها 
املواد املستوردة، أو على األقل إيجاد توازن 
تفصل  أن  غاية  إلى  واخلارجي  احمللي  بني 
وينال  بالتسويق  اجلدير  املنتج  يف  السوق 
واجلودة،  السعر  حيث  من  الزبون  رضا 
ولتشجيع هذه التعاونيات الفالحية يجب 
فتح  على  العمل  اجلزائرية  الدولة  على 
أسواق  وإيجاد  املجاورة  الدول  مع  احلدود 
الفالحني  لهؤالء  الوطنية  للسوق  بديلة 
عملهم  يف  االستمرار  من  يتمكنوا  حتى 
وتطوير انتاجهم الفالحي، وفتح األسواق 
من  احملليني  الفالحني  يشجع  قد  البديلة 
على  املجاورة  الدول  هذه  يف  االستثمار 
وإنتاج  أراضيها  داخل  الزراعي  االستثمار 
السوق  متويل  يف  تساهم  زراعية  محاصيل 
بني  التعاون  أطر  وتعزز  اجلزائرية  احمللية 

الدولة اجلزائرية والدول املجاورة لها.
ويف هذا الصدد ال بد من احلديث على 
دور الوكالة الوطنية للفالحة الصحراوية وما 
ميكن ان تلعبه من دور حقيقي لتطوير هذه 
الفالحة التي حققت نتائج جد باهرة، ال 
سيما فيما تعلق باخلضر املوسمية والزراعة 
نظيراتها  تنافس  باتت  التي  البالستيكية 
يف املناطق الشمالية، فالدور املنوط بالوكالة 
يجب  الصحراوية  املناطق  لتنمية  الوطنية 
ان يتعدى املرافقة واملتابعة لكي يصل الى 
املساهمة، وتعزيز االمن الغذائي الوطني، 
الوطنية  للوكالة  يكون  أن  يجب  أيضا 
األخرى  هي  الدولي  والتعاون  للتنمية 
وجعلها  احمللية  الفالحة  تطوير  يف  دور 
ومصدر  الوطني  االقتصاد  دعائم  أحد 
جللب العملة الصعبة، من خالل تشجيع 
التجارب  من  واالستفادة  الدولي  التعاون 
التي  الدول  يف  سيما  ال  والرائدة  املقدمة 
حتمل نفس اخلصائص اجلزائرية سواء من 
االستهالك  حتى  أو  التربة  املناخ  ناحية 
االجتماعي ومنط املعيشة للساكنة احمللية، 
قد  املجاورة  الدول  يف  األسواق  فتح  أيضا 
تلعب فيه الوكالة الوطنية للتنمية والتعاون 
الدولي الدور البارز، على اعتبار أن امللف 
أن  وتستطيع  صالحياتها،  ضمن  يدخل 
الفالحي  اإلنتاج  استمرارية  يف  تساهم 

وتطويره.
للنفط من  الدولية  السوق  به  متر  ما  إن 
تذبذبات يف األسعار وتأثرها مؤخرا بالسوق 
بالبدائل  يجعل أكثر من ضرورة االهتمام 
الوطنية،  االقتصاديات  لدعم  املتاحة 
وحتريرها من املورد الوحيد اخلاضع لتقلبات 
متلك  واجلزائر  الدولية،  والتغيرات  السوق 
مؤهالت فالحية كبيرة تستطيع االستجابة 

الحتياجات الساكنة والسوق الوطنية.
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   الُعنواُن ليَس ألغِنيٍة 
ر عن َولِع الَقلِب،  ُتعبِّ

أو َترِوي ِقّصَة ْعِويَشة 
واحَلّراز؛ َعاشْق هَو َنوَذٌج 

؛  للَمسؤوِل اجَلزائريِّ
ي ال  امُلوّظِف امَلغبوِن الذِّ
َيلُك – لألسف - رغَم 
ويِل  َمساِره امِلهنيِّ الطَّ
غير ُشّقٍة واِحدٍة مثَل 

عِب امَلغبوِن، ويف  َبقّيِة الشَّ
أحَسِن األحواِل َسّيارة. 
واألِكيُد أيًضا أّنه  ِحنَي 
َيتُم َتديُد َنوِعها ال 

َتخرُج عن َسياراِت َعامِة 
الّناِس، وكأّن الَسياراِت 
الَفارَهة التي َتوُب 

الّشوارَع وَيتجاوُز َثمُنها 
امِلليار َسقطْت سهًوا من 

ماِء. السَّ
    َعاِشٌق حنَي اسَتوزَر، 

قاَل - حسَب بعِض 
سريباِت - إّنُه ال َيِلُك  التَّ
ي  غيَر بعِض الَعقاراِت التِّ

َيِضيُق امَلجاُل لِذكرَها 
ي  اآلَن. يف الَوقِت الذِّ

أخَفى - حسَب امَلصاِدر 
َذِتها - الَكثيَر من األمالِك 

يف ْسكيكَدة وإسباِنيا 
وَغيرهَما، وهَو ُسلوٌك 

دأَب الَكثيُر من امَلسؤوِلنَي 
َعليِه يف َعهِد امَلخلوِع؛ 

َفلم َيكْن ُينَظر إلى َمسالِة 
ريِح بامُلمتلكاِت  التصَّ

على أّنها واِجٌب أخالِقيٌّ 
ي  وُدستوريٌّ بالَقدِر الذِّ

كاَنْت ُتعتَبُر )َعملّيُة 
الّتصريُح( َوِثيقٌة توَدُع  

يف ِملّف االسِتوزاِر أو 
عينِي  ُبلوِغ امَلناصِب بالتَّ

واالنِتَخاب. 
    وَقد بلَغ االسِتهتاُر بهَذا 
اإلجراِء أن َيعتِبر الَوزيُر 

األّوُل األسبُق ساّلل 
عدَم َتصريِحه بَسّيارٍة 

ِسعُرها ُيقاِرُب امِللياَر 
ا إلى َدرَجٍة  أمًرا َعادّيً

أّنُه لم ُيوِل َله اْنِتباًها. 
إّن الَعمليَة يف ُبعِدها 

األخالقيِّ َتِمل رغبَة 
م إلى امَلسؤوليِة يف  امُلتقدِّ
الَعمِل بَشفافيٍة وُوضوٍح؛ 

صريَح  فال َيخَشى التَّ
مبا َيِلُكه هَو وَعاِئلُته؛ 
ُه؛  إذا كاَن ما يلكُه َحقَّ
بيعّي  أّما وأّن املساَر الطَّ
ولِة  ألّي َمسؤوٍل يف الدَّ
ُنه - يف أحسِن  ال ُيِكّ
األحواِل - من تأمنِي 

ُشّقٍة له وَسّيارٍة وبعِض 
األمالِك الَبسيطِة؛ فإّن 

ما َيحصُل يف الَواقِع 
من َبزنَسٍة على ِحساِب 

ُر  امَلنصِب هَو وحُده ما ُيبرِّ
صريِح بكّل َشيٍء  رفَض التَّ

يلكُه امَلسؤوُل؛ وَعاشْق 
يف األخيِر ليَس َعنتر 

َزماِنه.

بلسان تويقر عبد العزيز

جراد  العزيز  عبد  ول  االٔ الوزير  أسدى 
تقضي  اجلزائري  الوطني  البنك  إلى  تعليماته 

بإطالق نشاط الصيرفة االٕسالمية. 
األولى  الوزارة  الثالثاء،  أمس  كشفت، 
جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  أن  لها  بيان  يف 
الصيرفة  نشاط  انطالق  إشارة  بإعطاء  قام 
رخص  حيث  الوطني،  البنك  يف  اإلسالمية 
له يف 30 جويلية املاضي بتسويق 9 منتجات 
جديدة خاصة بالصرافة اإلسالمية، إذ يتعلق 
واحلساب  اإلسالمي،  الصك  بحساب  األمر 
اجلاري اإلسالمي وحساب االدخار اإلسالمي 
الشباب،  اإلسالمي  االدخار  وحساب 
املقيد  غير  اإلسالمي  االستثمار  وحساب 
واملرابحة  للتجهيز  واملرابحة  للعقارية  واملرابحة 

للسيارات واإلجارة.
أحمد بوكليوة

َعـاشـْق..

فيما هلك 9 مصابني بـ »كوفيد 19« 

الَجـزاِئُر ُتحِصـي 532 
إصابًة جِديدًة بُكورونا أمـٍس

بفيروس  اجلديدة  اإلصابات  عدد  عرف 
الثالثاء،  أمس  طفيًفا،  ارتفاًعا  اجلزائر  يف  كورونا 
والسكان وإصالح  الصحة  وزارة  به  أفادت  حسبما 

املستشفيات.
 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية 
عن  فورار،  جمال  كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة 
التاجي،  بالفيروس  جديدة  إصابة   532 تسجيل 
 32504 إلى  املصابني  عدد  إجمالي  ليرتفع 
ُسّجل  فقد  ذاته،  املتحّدث  أشخاص. وحسب 

خالل آخر 24 ساعة 9 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1248 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 474 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 22375 حالة.
خالد دحماني

أسعــاُر النِّفــِط َتتــراجــُع مقــابـَل أسعــاُر النِّفــِط َتتــراجــُع مقــابـَل 
ارتَفــاِع عــدِد ارتَفــاِع عــدِد اإلصاَبــاِت بُكـورونــااإلصاَبــاِت بُكـورونــا

تراجعت أسعار النفط، حسبما علم أمس الثالثاء، بسبب زيادة إصابات كورونا عامليًا، ويتجلى ذلك على مستويات 
الطلب على اخلام.

وبحسب وكالة »رويترز« لألنباء، فإن رئيس أبحاث السلع يف بنك أستراليا الوطني »الشالن شو« صرح بأنه بالرغم 
من الكشف عن بيانات صناعية مشجعة يف أنحاء العالم، اإلثنني املنقضي، إال أنه ما تزال هناك أدلة تشير إلى توقف 

تعايف الطلب على النفط يف عدد غير قليل من الدول، نظرا إلى زيادة اإلصابات بفيروس كورونا.
كما أشار املسؤول ذاته إلى تراجع العقود اآلجلة خلام »برنت« القياسي تسليم أكتوبر بنحو %0.8 أي 43.79 دوالرا 

للبرميل، وعقود اخلام األمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.8 % عند 40.68 دوالرا للبرميل.
محمد رضوان

طبقا لتعليمات الوزير األول

الَبنــُك الَوطنــيُّ يشـرُع فــي 
يرفِة اإلسالِمّيـة الَعمــِل بنظـاِم الصَّ

قصَد ضبط إجراءات فتح املساجد

َلجنــُة الَفتــوى َتجتمــــع بالّلجنـِة 
الِعلمّيــِة لُمتابعــِة َتفّشـي ُكورونـا

 أشرف وزير الشؤون الدينية واألوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، 
يوم أمس، على افتتاح اللقاء التنسيقي الذي عقد بني اجلنة الوزارية 

للفتوى واللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية “فايسبوك” 
جمال  الدكتور  األستاذ  العلمية  اللجنة  رئيس  حضره  االجتماع  أّن 
سلسلة  إطار  يف  وذلك  للفتوى،  الوزارية  اللجنة  من  وأعضاء  فورار، 
اللقاءات التشاورية العلمية املنعقدة بني اللجنة العلمية ملتابعة تفشي 

فيروس كورونا واللجنة الوزارية للفتوى.
ووضع  واإلجراءات،  اإلشكاالت  لضبط  االجتماع  وخصص 
شروط فتح املساجد تنفيذا ألوامر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.

خالد دحماني

خالل لقاء جمع وزير التعليم العالي بالّسفير البريطاني

الَجــزائـُر َتــدرُس َتطـويـَر 
الّتعــاوِن مــع بـــِريطانَيـا 
فـي َمجـاِل الَبـحِث الِعلمـــّي 

اتفقت اجلزائر وبريطانيا، يوم أمس، على تطوير تعاونهما الثنائي يف 
مجاالت عدة،  بينها املجال العلمي والتكنولوجي.

وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن وزير القطاع 
عبد الباقي بن زيان استقبل السفير البريطاني باجلزائر »باري لوان«، 
بني  آفاقه  وتوسيع  املشترك  التعاون  »تعزيز  على  االتفاق  مت  حيث 

البلدين يف مجالي التكوين والبحث العلمي«.
اإلجنليزية  اللغة  مكانة  »تعزيز  إلى  الوزير  دعا  وباملناسبة، 
وتعليمها وتنويع التعاون ليشمل تخصصات وميادين علمية أخرى، 
خصوصا العلمية والتكنولوجية منها«، السيما وأن اجلامعة اجلزائرية 

تسعى ألن تكون »قاطرة التنمية االقتصادية الوطنية«.
كما اتفق اجلانبان على »متكني الباحثني على مستوى البلدين 
من االستفادة من اخلبرات والتجارب امليدانية، وكذا االستفادة من 
جتربة اجلامعات البريطانية يف ميدان التشغيل وإقامة برامج ومشاريع 
»رابح- مبدأ  منطلق  من  انطالقا  للبلدين،  مفيدة  مشتركة  بحثية 
رابح«، وإخضاعها للتقييم املستمر مع السعي إلى التعاون يف مجال 
البريطانية ذات اخلبرة الطويلة يف  املقاوالتية مع املؤسسات اجلامعية 

هذا امليدان«.
ق.و

كان يستعد للهجرة نحو جزيرة سردينيا

الَقبـــــُض علــى ُمــرتكــِب َجريمــِة قتـــٍل بعَنابــــة أّوَل أيــــاِم الِعيـــــد 
متكنت مصالح أمن والية عنابة، أمس الثالثاء، 
قضية  يف  املتورط  العدالة  من  الفار  املجرم  إيقاف  من 
القتل العمد، الذي جرى صبيحة يوم عيد األضحى 
بعد  هذا  التوقيق  وحتقق  اليهود«.  »جبانة  بحي 
سالم  سيدي  بحي  فوضوي  بيت  يف  املجرم  محاصرة 
الشرعية  غير  للهجرة  االستعداد  حلظة  البوني  ببلدية 

باجتاه سردينيا.
تعرض،  العمر  من  اخلمسينات  يف  كهل  وكان 

عملية  إلى  املبارك،  األضحى  عيد  أيام  أول  صبيحة 
يد  على  بحري،  صيد  بندقية  باستعمال  بشعة  قتل 
شأنها  يف  التحقيق  يجري  ألسباب  األشخاص  أحد 
البالغ  الضحية  املتخصصة.  األمنية  اجلهات  قبل  من 
من العمر 57 سنة تلقى ضربة قاتلة بسهم من بندقية 
ليسقط  »الصديق«  مقهى  من  بالقرب  بحري  صيد 
إلى خطورة اإلصابة لفظ  أرضا مدرجا بدمائه، ونظرا 
الضحية أنفاسه األخيرة وهو يف طريقه إلى املستشفى، 

إثر نزيف حاد.
سارعت  باحلادث،  األمن  مصالح  إبالغ   وفور 
إلى فتح حتقيق معمق يف مالبسات وقوع هذه اجلرمية 
بعد  اجلرمية  وتأتي  اجلاني.  توقيف  بغرض  الشنعاء 
حادثة مماثلة بسبب إقدام مختل عقليا عشية العيد 
على قتل شقيقه بحي 450 مسكنا ببلدية البوني، 

حيث أردى الضحية قتيال طعنا بسكني.
ف سليم



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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