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05
سكيكدة

 )PCR ( ل ِجهاز الـ َتعطُّ
ُيِثير اسِتياَء الُمصاِبين.

06
البليدة

الَعطـُش َيدفـُع ُسّكاَن 
الّشفة إلـى االحِتَجاج!

08
تبسة

 َزبائن َبريد الَجزائر 
بالّشريعــة َيحتُجـون 
يولِة  بسبب نقـص السُّ

الّنقِدّيـــــــة!

02
إثَر ُدخوِل َقراِر َفتِح امَلساجِد 

الّيوَم  طبيِق  التَّ حّيَز 

الُمصّلـــــــــوَن 
َيتقّيُدون باإلْجراءاِت 

الوَقائّيـــــــِة
فتحت، أمس السبت، املساجد 
أبوابها الستقبال املصلني، بعد 

قرابة ستة أشهر من غلقها بسبب 
تفشي جائحة كورونا، مقدمني 

صورة مشرفة عن مدى احترامهم 
التدابير الوقائية، آملني يف أن 

يرفع اهلل البالء عن البالد وُتفتح 
جميع املساجد يف كافة التراب 
الوطني، ومتكني املواطنني من 

تأدية كل الصلوات جماعة. 

اِحرة َينزُحون نحَو الُمدِن طلًبا للَحياِة! ُسكان »أَهرَهر« السَّ
واحة »أَهرَهر« الساحرة التي تقع جنوبي والية إليزي، واحدة بني أجمل املناطق بالوالية، حتولت إلى مرتع لألشباح بعد أن هجرها سكانها 

نحو املناطق األخرى، بحثا عن حياة أفضل، وسبل عيش أيسر!

»أخَباُر الَوطن« انَتقلْت إلى إليزي ووَقفت على ُمعاناٍة وَفقٍر وِحرماٍن 09

إنزاٌل غيُر َمسبوٍق للُمصطاِفني بالّشواطِئ يف أّوِل يوٍم من َرفع إجراءاِت احَلجِر

كوَد! الرُّ ياَحة  السِّ ِقطاَع  َب  ُيجنِّ َلن  االصطَياف  َموسِم  انطالُق  ْباليلـــــي: 

َمنازَلُهـــم! َتأجيـر  لَعـدم  كـاَن  السُّ َيدُعـون  األْميـاُر 

03

ُبـؤس األَبوّيـات!
تبقى النهضة املجتمعية مستحيلة ما 

لم تنجح املجتمعات العربية يف مراجعة 
اخلطاب األبوي الّسلطوي؛ ألن اإلخفاقات 

العربية يف ميدان التقدم والتطور تعود 
إلى بنية املجتمع البطريركي، هذا املجتمع 

الذي تهمني عليه السلطة - أو باألحرى 
- النخب احلاكمة ، التي تعمل دوما على 
تعزيز مواقعها االقتصادية والسياسية 

والثقافية من أجل فرض إرادتها على شرائح 
واسعة من املجتمع ، هذه النخب التي 

تفتقد إلى املصداقية وال تستطيع أن تؤّطر 
العالقة بني الدولة واملجتمع تأطيرا سليما .

د. مصطفــى كيحــــل  	أقــــالم15

َتغّلبــــت لالْصِطيـــاف  احَلاجــــُة   حَكــــــار: 
الوَقائّية!  بالّتدابير  االلتزام  ضرورِة  على   

)اجُلزء الّثالُث واألِخير (

استمتــاٌع َحـــذر!استمتــاٌع َحـــذر!ِِِِ
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أخبار السياسة
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أحمد بوكليوة 

أعلنت الوزارة األولى، األسبوع املاضي، 
األسبوع،  أيام  مدار  على  املساجد  فتح  عن 
يستثنى  أن  على  اخلمس  الصلوات  لتأديى 
من القرار صالة اجلمعة، التي تقرر أن تصلى 
ستؤدى  اجلمعة،  يوم  وخالل  البيوت.  يف 
صلوات العصر والـمغرب والعشاء فقط إلى أن 
تتوفر الظروف الـمالئمة لفتح بيوت اهلل كليا. 
بالواليات  القاطنني  املصلني  على  ويتعذر 
الفجر  صالة  تأدية  اجلزئي  باحلجر  املعنية 
جماعة يف املساجد لدخول وقت صالتها يف 
احليز الزمني للحجر الصحي، يف حني يسمح 
الواليات  كل  يف  جماعة  الفجر  صالة  بأداء 

املرفوع عنها احلجر كليا. 
يجب  التي  الوقائية  اإلجراءات  وعن 
ارتياد املساجد، فتتمثل يف  أثناء  التحلي بها 
به،  خاصة  صالة  سجادة  مصٍل  كل  جلب 
إلى  باإلضافة  البيت،   يف  الوضوء  وإسباغ 
الصالة،  أثناء  نزعها  وعدم  الكمامة  لبس 
أثناء  وخاصة  املصلني  بني  بالتباعد  وااللتزام 
متنع هذه  املسجد، كما  واخلروج من  الدخول 
من  يعانون  الذين  األشخاص  اإلجراءات 
املزمنة  األمراض  وأصحاب  الكورونا  أعراض 
واملسنني واألطفال الصغار والنساء من دخول 
املسجد، باإلضافة إلى كون قرار الفتح يخص 
املساجد ذات طاقة استيعاب تفوق الـ 1000 

مصٍل.
غول: ليس هناك فئة احترمت 

التدابير أكثر من املصلني!
أّكد جمال غول رئيس املجلس املستقل 
»أخبار  لـ  الدينية،  الشؤون  وموظفي  لألئمة 
الوقائية  بالتدابير  املصلني  التزام  أن  الوطن«، 
بالشكل  كان  الصالة  وأثناء  املساجد  داخل 
املطلوب، قائال: »ال أظن أن هناك فئة التزمت 
بالتدابير الوقائية كما التزم املصلون اليوم بها«، 
لكل  مشرفة  صورة  قدموا  أنهم  إلى  مشيرا 
اجلزائريني  املواطنني  عقالنية  يف  املشككني 
يف  املصلون  يستمر  أن  يف  آمال  وسلوكهم، 
ليعم  الوقائية،  بالتدابير  التقّيد  على  ثباتهم 
هذا السلوك مختلف املراكز التجارية والثقافية 
تعقيم  الترفيهية، مشددا على ضرورة  وحتى 
كافة  داعيا  صالة،  كل  وبعد  قبل  املساجد 
املواطنني إلى املساهمة يف ضمان الّسير احلسن 

أثناء أداء العبادات.
وبخصوص صالة اجلمعة واملساجد التي 
تقل طاقة استيعابها عن 1000 مصٍل، أوضح 
غول أنه يف حال ثبات املصلني على االلتزام 
بالتدابير الوقائية واحلفاظ على مسافة التباعد 
االجتماعي، وتطبيقها بشكل صارم، فحتما 
املصلني  لرغبة  املعنية  اجلهات  ستستجيب 
عبر  املساجد  كافة  على  الفتح  قرار  بتعميم 
مضبوطة  تقارير  من  انطالقا  الوطني،  التراب 
املتحدث  وأضاف  الواقع.  أرض  من  مأخوذة 
املساجد  إلى  للعودة  اشتاقوا  قد  املواطنني  أن 
أشهر  ستة  قرابة  بعد  اجلماعة  صالة  وتأدية 
على  املصلني  ثبات  على  مراهنا  غلقها،  من 
فيروس  من  االحترازية  بالتدابير  االلتزام 

كورونا.
وثمن املتحدث اجلهود املبذولة من طرف 
اللجنة الدينية بكل مسجد، وكذا اجلمعيات 
الدينية واملواطنني املتطوعني، من أجل ضمان 
سير األمور بسالسة داخل وخارج املساجد، 
موقفها  أثبتت  جمعيات  »هناك  قائال: 
كجمعية الكشافة اإلسالمية، وجمعية كافل 

القائمني  كافة  أن  مبرزا  والبركة«،  اليتيم، 
واملراقبة قد قدموا صورة  التعقيم  على عملية 
مثالية لكل القائمني على املراكز األخرى يف 

التعامل مع الوباء. 
حجيمي: ندعو لتوفير صهاريج 

خارج املساجد
النقابة  رئيس  حجيمي  جلول  كشف 
»أخبار  لـ  جهته،  من  لألئمة،  الوطنية 
كبيرة  استجابة  تسجيل  مت  أنه  الوطن«، 
االحترازية،  اإلجراءات  اجتاه  املصلني  لدى 
متمنيا ثباتهم على ذلك خالل األيام املقبلة، 
موضحا أن الثبات على هذا السلوك العقالني 
املساجد  فتح  على  الوصية  اجلهات  يشجع 
أسماه  الذي  الفتح  قرار  مثمنا  كاملة،  بصفة 
املعنية  اجلهات  كل  داعيا  املباركة،  باخلطوة 

إلى مواصلة جهودها يف تعقيم املساجد.
بتوفير  السلطات احمللية  وطالب حجيمي 
لتعويض غلق  املساجد،  صهاريج مياه خارج 
هم  من  هناك  أن  إلى  مشيرا  الوضوء،  بيوت 
ومرتادي  املارة  من  والوضوء  املاء  إلى  بحاجة 

املساجد، قبل تأدية الصلوات.
 

بلمهدي يشيد بالتزام املصلني 
باإلجراءات الوقائية 

واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزير  أّكد 
بالبروتوكول  املصلني  التزام  بلمهدي،  يوسف 
التدريجي  الفتح  عقب  املفروض  الصحي 
للمساجد، أمس، يف كل واليات اجلمهورية.
إشرافه  هامش  على  بلمهدي،  وأوضح 
على افتتاح املساجد بعد غلقها نحو 5 أشهر، 
سواء  الرحمن  بيوت  على  املصلني  إقبال  أن 
أو  الصحي  باحلجر  املعنية  غير  الواليات  يف 
املواطنني  املعنية به كان منظما بسبب جهود 

واملنظمني.
يف  املواصلة  ضرورة  إلى  املتحدث  ودعا 
نتمنى  السياق:«  هذا  يف  قائال  املنوال،  هذا 
االنضباط  بهذا  العملية  هذه  تتواصل  أن 
وبتعاون املصلني مع اإلخوة املنظمني، السيما 

فاروق  العمومية،  األشغال  وزير  تفقد 
شيعلي، يوم أمس السبت، أشغال مشروع 
على  شرشال  ملدينة  االجتنابي  الطريق 

مسافة 17كلم. 
ودقق الوزير مع القائمني على املشروع 
املخطط  واملتابعة  اإلجناز  مؤسسات  من 
الزمني ملراحله وآجال تسليمه، مؤكدا على 

أنه يتوجب أال تتعدى هذه اآلجال ما هو 
يكتسيه  ما  إلى  نظرا  قبل،  من  لها  مسطر 

املشروع من أهمية بالغة. 
تيبازة  إلى  شيعلي  الوزير  زيارة  وتأتي 
بعد الزلزال الذي ضرب الوالية قبل أيام، 

ملعاينة اخلسائر واملخالفات املترتبة عنه. 
صفية. ن 

هم أكثر فئة التزمت بالتدابير الوقائية

الُمصّلــون ُيراِهنــوَن علــى 
احتــراِم اإلجــَراءاِت االحِترازّيــِة 

فتحت، أمس السبت، املساجد أبوابها الستقبال املصلني، بعد قرابة ستة أشهر من غلقها بسبب جائحة 
كورونا. قدم املصلون صورة مشرفة عن مدى احترامهم التدابير الوقائية، آملني أن يرفع اهلل البالء بفتح 

جميع املساجد يف كافة التراب الوطني، لتأدية كل الصلوات جماعة.

اتفاقيتني  للسياحة  الوطني  الديوان  وّقع 
السكك  وشركة  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  مع 
احلديدية، والتي تدخل يف إطار دعم السياحة 

احمللية. 
التي  األولى،  االتفاقية  وخصصت 
والديوان  اجلزائرية  اجلوية  وقعت بني اخلطوط 
مجمع  تخص  والتي  للسياحة،  الوطني 
تابعة  أخرى  ومؤسسات  واحلمامات  الفنادق 
يف  اجلزائر  لواجهة  للترويج  السياحة  لوزارة 

اخلارج. 
فجرت  الثانية،  االتفاقية  وبخصوص 
احلديدية  للسكك  الوطنية  الشركة  بني 
منها  السياحة،  لقطاع  تابعة  وعدة مؤسسات 
الفندقة  ومؤسسة  للسياحة،  الوطني  الديوان 

واحلمامات. 
وصرح وزير السياحة على هامش حضور 
االتفاقيات  هذه  بأن  االتفاقية  توقيع  مراسم 
تأتي يف إطار دعم السياحة الداخلية، مؤكدا 

أسعار  تقدمي  سيتم  أنه  السياق،  هذا  يف 
السياحة  لتشجيع  منخفضة  تفاضلية 

الداخلية. 
النقل  وزير  كشف  أخرى،  جهة  من 
التحضير  أجل  من  تأتي  االتفاقيات  هذه  أن 

ملرحلة ما بعد كورونا. 
صفية. ن 

راسل مجموعة من اإلطارات اجلزائريني 
باجلزائر  حاليا  املوجودين  باخلارج  العاملني 
لم  أنهم  له  موضحني  اجلمهورية،  رئيس 
عملهم  مبناصب  االلتحاق  من  يتمكنوا 
الرحالت اجلوية بسبب  تعليق  باخلارج جراء 

جائحة كورونا.
وطالب املعنيون كال من الرئاسة والوزارة 
واخلارجية  الداخلية  وزيري  وكذا  األولى 

اجلوية  اخلطوط  لشركة  العام  املدير  والرئيس 
لوضعهم،  حل  إليجاد  بالتدخل  اجلزائرية 
مناصب  خسارة  إلى  بعضهم  عرض  الذي 
أصحاب  يرى  حيث  اخلارج،  يف  عملهم 
الوطن”  ّ“أخبار  متلك  التي  الرسالة، 
يف  عمال  هم  أغلبهم  والذين  منها،  نسخة 
واخلدمات  واإلنشاءات  الطاقوية  املؤسسات 
خاصة  رحالت  توفير  أّن  واملستشفيات، 

مناصبهم  إلنقاذ  الوحيد  السبيل  هو  لنقلهم 
التي صاروا مهّددين بخسارتها.

تواصلهم مع  اإلطارات، يف  وأكد هؤالء 
ضغوطا  يعانون  صاروا  أّنهم  الوطن”،  “أخبار 
التي يكابدونها  املعضلة  نفسية شديدة جراء 

منذ بداية اجلائحة.
خالد دحماني

 الطريق الرابط بني شرشال والطريق الّسيار
شيعِلي ُيؤّكد على َضرورِة االلِتَزام بَمواعيِد َتسليِم الَمشروِع

دعوة للدول العربية التخاذ مواقف صارمة
الـ »أفالن« و«حمس« ُيديَنان َقرار 
اإلماراِت التَّطبيَع مع الَكياِن الُصهيونيِّ 

 
أصدر كل من حزبي حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير 

الوطني بيانا حول تطبيع دولة اإلمارات العربية املتحدة والكيان 
الصهيوني الغاصب. 

وعبر »األفالن« يف بيانه عن استنكاره االتفاق الذي قال إنه يشكل طعنة يف ظهر القضية 
الفلسطينية وغدرا مكتمل األركان، حيث اعتبر أن ربط هذا االتفاق املشؤوم بالنجاح املوهوم يف 
تأجيل خطة الضم لبعض األراضي الفلسطينية ال ميكن أن ينطلي على أحد، وال يبرر هذا املوقف 
مّر  على  أصحابه  تالحق  عار  وصمة  وسيظل  واالنتكاس،  الشؤم  صحائف  يف  سيسجل  الذي 
التاريخ، كما استهجن سكوت مختلف األطراف الفاعلة يف الساحة العربية، على الرغم من أن 
هذا االتفاق املشؤوم يعتبر خرقا التفاقية السالم العربية التي تشترط تطبيع العالقات باالنسحاب 
الكامل للكيان اإلسرائيلي من األراضي احملتلة منذ عام 1967، وهو األمر الذي نسفه اإلعالن 

املنفرد لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
كما أدان حزب جبهة التحرير الوطني صمت القبور األقرب إلى التواطؤ، املنتهج من مسؤولي 
جامعة الدول العربية التي كان يفترض بها املسارعة إلى تذكير دولة اإلمارات بعواقب اخلروج عما 
بقي من اإلجماع العربي، والى جتديد املوقف الرسمي بااللتزام مببادرة السالم العربية املصادق 
عليها يف قمة بيروت 2002، على الرغم من أن هذه االتفاقية ال تلبي طموح الشعوب العربية يف 

حترير كامل األرض الفلسطينية وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
ومن جهة أخرى، أكدت حركة مجتمع السلم، يف بيان لها، أن اتفاق »السالم« الذي جمع 
اإلمارات بالكيان الصهيوني، يكشف ويرّسم توجها قدميا حلكام اإلمارات وأنه لم يكن مفاجئا، 

ويأتي خلدمة مصالح الكيان الغاشم. 
كما دعت حركة مجتمع السلم، يف البيان ذاته، إلى تنديد كل احلكومات العربية واإلسالمية 
بهذه اخلطوة املشؤومة واتخاذ مواقف رسمية صارمة يف اجتاه احلكام املطّبعني، ووقوف الدول العربية 
الوفية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها اجلزائر، وقفة شرف ملناهضة هذا القرار بصرامة ووضوح 
الفوري  إلى االجتماع  باإلضافة  ومسلم،  عربي  بلد  كل  ومصالح  الفلسطينية  للقضية  حماية 
الصهيوني  للمشروع  اخلادم  التطبيع  هذا  جماعيا ضد  للوقوف  العربي  وللبرملان  العربية  للجامعة 
واملضر بالقضية الفلسطينية، وكذا ضد سياسات حكام اإلمارات املهددة لسالمة واستقرار العالم 
العربي، مع اغتنام هذه الفرصة لقطع العالقات القائمة مع الكيان الصهيوني من قبل كل الدول 
العربية واإلسالمية، وكذا التعبير الصارم والعاجل من قبل األحزاب واملنظمات ومختلف القوى 
الشعبية العربية واإلسالمية عن مواقفها الثابتة لصالح القضية الفلسطينية وعن رفضها هذا القرار 
اإلماراتي الذي يعتبر طعنة يف ظهر القضية الفلسطينية وضد مصالح األمة العربية، وقيام مختلف 
التطبيعي وأصحابه  املوقف  الفلسطينية بحمالت مركزة ومنسقة ضد هذا  للقضية  الوفية  القوى 
عبر  املنطقة  يف  اإلفساد  وسياسات  احملتل  اإلسرائيلي  الكيان  مع  التقارب  سياسات  كل  وضد 
مختلف وسائل اإلعالم وعبر العمل اجلواري املباشر مع املواطنني يف كل بلد عربي ومسلم ويف 

كل أنحاء العالم. 
صفية نسناس 

العملية تتم قبل وبعد االمتحانات 
َتعِليمــٌة ِوزارّيـٌة َتقضــِي بالّتكــــُفل 
ِبيداُغوجيًّا وَنفسيًّا ِبطَلبة األقَساِم النِّهاِئية 

 
البيداغوجي  التكلف  ضرورة  على  لها،  وزارية  تعليمة  يف  الوطنية،  التربية  شددت وزارة 
وأثناء  قبل  والبكالوريا  املتوسط  التعليم  شهادتي  المتحاني  املترشحني  بالتالميذ  والنفسي 

االمتحان. 
والتحضير  املراجعة  كيفيات  السبت  أمس  يوم  أصدرتها  تعليمة  يف  الوزارة  وأوضحت 
املعنيني  التالميذ  مرافقة  على  التعليمة  كما تنص  النفسية،  املرافقة  ومنهجية  البيداغوجي 
من  والتقليص  االمتحان  إجراء  وأثناء  قبل  تعترضهم  التي  العقبات  جتاوز  على  ومساعدتهم 
ثالث  شكل  على  حيث جتسدت  النجاح،  يف  فرصهم  من  وتقلل  أداءهم  تعيق  التي  الضغوط 
واملراجعة  املذاكرة  التالميذ يف  كيفية مرافقة  البيداغوجي”  “التكفل  تبرز األولى  تقنية  بطاقات 
اجتياز  أثناء  للمترشحني  النفسية  املرافقة  ضرورة  على  التأكيد  أيضا  لالمتحان، ومت  لالستعداد 
االمتحان واسترجاع ثقتهم بأنفسهم من خالل تهوين االمتحان وتقدمي املساعدة النفسية للذين 
يعانون من صعوبات نفسية كاخلوف والقلق واالكتئاب. وتسري هذه اإلجراءات ابتداء من 25 

أوت اجلاري إلى غاية بداية إجراء االمتحانني. 
وتتعلق البطاقة الثانية بالتكفل النفسي باملترشحني لالمتحان قبل إجراء االمتحان، والهدف 
من العملية هو تدعيم ثقة التالميذ بأنفسهم ومساعدتهم على جتاوز بعض الضغوطات النفسية. 
أثناء  باملترشحني  النفسي  التكفل  بكيفية  الصلة  ذات  فهي  الثالثة  البطاقات  وبخصوص 

إجراء االمتحان حيث يرجى منها املقابلة اإلرشادية نصف املوجهة.
تدخالن يف إطار دعم السياحة احمللية صفية نسناس 

عقُد اّتفاِقيتين بين الُخطوِط الَجوّيِة وَشركِة الّنقِل بالّسكِك الَحديديِة 

بغية االلتحاق مبناصبهم يف اخلارج
إطـــارات جزائــريــــون يناشدون الّرئيـــــس تبـــّون التدخــَل! 



عّمـــــار قــــردود
وإلنقاذ موسم االصطياف، أعلنت وزارة 
السياحة عن تنصيب جلنة فنية تتشكل من 
السياحة  يف  ومتعاملني  ومتخصصني  خبراء 
من أجل إقرار بروتوكول صحي يحتوي جملة 
والصحية  والوقائية  االحترازية  القواعد  من 
والوكاالت  الفندقية  للمؤسسات  موجهة 
السياحية وملختلف املتعاملني استعدادا ملرحلة 
ما بعد احلجر الصحي، وإعادة بعث النشاط 
صحية  ظروف  يف  كامل  بشكل  السياحي 
حلماية  مواد  عدة  ويتضمن البروتوكول  آمنة. 
الفنادق  أصحاب  يلتزم  حيث  املصطافني، 
األوضاع  على  لالطالع  يقظة  خاليا  بوضع 
الصحية ملرتادي فنادقهم واإلسراع يف التدخل 
يف حال تسجيل أي حالة يشتبه يف إصابتها 

بالوباء.
 واعتمدت احلكومة خطة تدريجية لفتح 
يف  مراحل،  على  التجارية  األنشطة  مختلف 
خطوة تستهدف احلد من اخلسائر الضخمة التي 
الوطني،  أصابت مختلف قطاعات االقتصاد 
السياحة،حيث أعلنت مختلف  ومنها 
والسماح  الشواطئ  فتح  الساحلية  الواليات 
أمس  من  اعتباًرا  ارتيادها،  من  للمواطنني 

السبت، لكن مع فرض قيود وقائية صارمة، 
األمنية،  باملصالح  تنفيذها  يف  مستعينة 
مالية  أرصدة  احمللية  خصصت املصالح  فيما 
الشواطئ  تهيئة  أجل  من  البلديات  لفائدة 
بالفنادق  االستقبال  ظروف  وحتضير  وتسخير 

واملخيمات الصيفية.
 

 إضافة إلى اجلائحة.. متاعب 
اإليواء ونقص التموين والغالء!

 
بحًثا  باملصطافني  البالد  شواطئ  عّجت 
عن الراحة واالستجمام وهروًبا من موجة احلر 
خاصة  الوطن  واليات  من  عددا  ميزت  التي 
وكذلك  الصيف،  دخول  منذ  منها  الداخلية 
الذي  األمر  وهو  الصحي  احلجر  من  هروًبا 
الشواطئ  مختلف  على  كبيًرا  ضغًطا  شكل 
اإلقبال  مازال  والتي  بالفتح،  لها  املرخص 
االصطياف  موسم  وأن  السيما  كبيًرا  عليها 
اصطياف  موسم  أقصر  سيكون   2020 لسنة 
يف تاريخ اجلزائر بسبب اجلائحة وافتتاحه مع 
أن  الصيف. غير  لرحيل فصل  التنازلي  العد 
معاناة  سيقابله  الكبير  البشري  الزحف  هذا 
عديدة  نقائص  أمام  والسياح  للمصطافني 

ومألوفة كمشكلة اإليواء وهو ما ُيشكل نقطة 
االصطياف  موسم  مجريات  تطبع  سوداء 
هياكل  املسجل يف  العجز  ظل  كل سنة، يف 
االستقبال وقلة االستثمارات يف هذا املجال، 
قياًسا بتعداد آالف املصطافني املتوافدين على 
الواليات الساحلية كل موسم صيفي،حيث 
لم يعد مبقدور احلظيرة الفندقية الوطنية احلالية 
املتزايدة،  املصطافني  حلاجيات  االستجابة 
والذين واجهوا متاعب كبيرة يف احلصول على 
آخرها  عن  احملجوزة  بالفنادق  لإليواء  مكان 
بالرغم من غالء األسعار املطبقة مقارنة بتدني 
مشكلة  دفعت  فيما  هذا،  اخلدمات.  نوعية 
عدم توفر اإليواء بالعائالت املصطافة إلى كراء 
أسعارها،فضاًل  التهبت  التي  اخلواص  شقق 

عن كون ما يقدمون عليه خارج القانون. 
اجلزائرية  العائالت  معاناة  أن  ويبدو 
األيام،  هذه  الشواطئ، خالل  على  املتوافدة 
وأصحاب  واملنازل  الشقق  وكراء  إيجار  مع 
غرار  على  مستمرة  ستظل  »الباراصوالت« 
يف  صعوبة  يجدون  حيث  املاضية،  األعوام 
وُيَطالَُبون  الشاطئ،  يف  مظالتهم  تثبيت 
عليها  للحصول  مالية  مبالغ  بتسديد 

واالستفادة منها.
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حِي إنزاٌل غيُر َمسبوٍق للمصطافنَي بالّشواطِئ بعَد َرفِع ُقيوِد احَلجِر الصِّ

اعـِة اأَلخيِر..  الُعطـَلة فـي ُربـِع السَّ
بيــن الَحاجــِة والَمحاِذيــر!

مع افتتاح كل موسم اصطياف، يصطدم 
املواطنون مبشكلة كراء أو إيجار الشقق واملنازل 
أو  بالبلدية  التصريح  وبدون  إطار رسمي  دون 
ُيدر  كان  وإن  الذي  األمر  وهو  مصالح األمن 
الشقق  أصحاب  على  وكبيرة  سريعة  أرباًحا 
واملنازل يف الواليات الساحلية فإنه يف املقابل 
يتسبب يف متاعب كثيرة للعائالت، ويجعلها 

الرقابة  انعدام  ظل  داهم،يف  خطر  محل 
وغياب السلطات احمللية واألمنية.

البلدية،  الشعبية  املجالس  رؤساء  ودعا 
الوقائية  التدابير  ضمن  سابق،  وقت  يف 
تأجير  عدم  إلى  الساحلية  املناطق  سكان 
جتنًبا النتشار  االصطياف  للراغبني يف  املنازل 

اجلائحة. 

الذين  األشخاص  من  الكثير  ويشتكي 
أو  مساكنهم  بكراء  الصيف  فترة  يف  يقومون 
مختلف  من  للمصطافني  اخلاصة  بيوتهم 
املصطافني،  بعض  تصرفات  من  الواليات 
أو سرقته  منها تكسير وحتطيم بعض األثاث 

أو وضع أشياء يف دورات املياه لتعطيلها.
ع.ق

اجلزائرية  الفيدرالية  عضو  يقول 
تصريح  حكار، يف  للمستهلكني، بلقاسم 
الداخلية  وزارة  »تعليمة  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
مبثابة  ُيعد  االصطياف  موسم  أن  تؤكد   16 رقم 
أهمية  العمومية  السلطات  توليه  هام،  حدث 
خاصة، مشيرة إلى أن ما يطبع املوسم احلالي هو 
التدابير الوقائية املتخذة يف إطار مكافحة انتشار 
املوسم  افتتاح  أن قرار  معتبرا  »كوفيد19«،  وباء 
الوبائية  الوضعية  الساعة األخير بسبب  ُربع  يف 

جاء ألسباب نفسية واجتماعية واقتصادية.
التعليمة  ذّكرت  حكار:  أضاف  و 

املوسم  أُرسلت  التي  التعليمات  باستكمال 
مازالت سارية  أنها  إلى  والتي أشارت  املاضي، 
االصطياف  موسم  تأمني  وأهمها  املفعول، 
إلى  إضافة  الشواطئ،  إلى  الدخول  ومجانية 
العام  والنظام  باألمن  املتعلقة  التدابير  من  عدد 
الغذائية،  باإلمدادات  والتزويد  والوقاية، 
التجارية  األنشطة  مراقبة  عمليات  وتكثيف 
تعليمات  إلى جانب  املستهلك،  وحفظ صحة 
للشرب،  الصاحلة  باملياه  التزويد  تخص  أخرى 
ومكافحة  العمومية،  بالصحة  البالغ  واالهتمام 
مناطق  بعض  إلى  بالنسبة  العقربي،  التسمم 

أخرى  وتعليمات  العليا،  والهضاب  اجلنوب 
والنشاطات  اخلدمات  أهم  ضمان  يف  تفصل 

الثقافية والرياضية وهياكل اإليواء«.
البروتوكول  من  بالرغم  أنه  حكار  وكشف 
الكثير  أن  إال  الشواطئ،  إلى  بالولوج  اخلاص 
اهتمام املصطافني  إقبااًل معتبًرا دون  منها شهد 
باإلجراءات املتعلقة بالوقاية من جائحة فيروس 
لقواعد  التام  كورونا، حيث مت تسجيل جتاهلهم 

السالمة والتباعد اجلسدي«.
احلجر  مدة  أن  »يبدو  يقول:  حكار  وأفاد 
أفقدت  أشهر  خمسة  جتاوزت  التي  الصحي 

املئات من املواطنني رشدهم، ودفعت بهم إلى 
البحث عن متنفس، فكانت الشواطئ مالذهم 
بعيدة  اجلسدي  التباعد  قواعد  وتبقى  الوحيد. 
الوطنية،  بالشواطئ  احلال  واقع  عن  البعد  كل 
إذ تشهد اكتظاظا باملصطافني الذين يستمتعون 
قد  »كوفيد19-«  شبح  أن  ويبدو  البحر.  بزرقة 
تالشى يف هذه الفضاءات، محذرا من أن يدفع 

ذلك إلى نتائج كارثية.
املصطافني  كراء  مشكلة  يخص  وفيما 
آمنة،  وغير  رسمية  غير  أطر  واملنازل يف  الشقق 
أوضح حكار أن األغلبية بدأت تعزف عن عملية 

مضيفا  وقالقل،  مشاكل  من  فيها  ملا  التأجير 
بالقول: »وإن أردت أن تسترزق يف الصيف البد 
بكراء  يقومون  الذين  باألشخاص  التصريح  من 
منزلك حتى تخلي مسؤوليتك اجلنائية يف حال 
األمن  ومصالح  شقتك،  يف  جرمية  أي  حدوث 
وجود  التحري حال  مسؤولية  يتحملون  من  هم 
أي شبكات خطيرة، ألنك ال تعلم ماذا يفعل 
التأجير وعدم  أولئك األشخاص يف بيتك بعد 

متابعتهم أو مراقبتهم«.
ع.ق

بولنوار  الطاهر  حاج  أوضح 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئيس 
لـ«أخبار  تصريح  يف  واحلرفيني، 
العمومية  أن اخلزينة  الوطن«، 
جراء  عام  كل  املاليير  تخسر 
للمنازل  القانوني  غير  التأجير 
الواليات  عبر  للمصطافني 
الساحلية »، مشيًرا إلى أنه »على 
الدولة إيجاد صيغة قانونية ملوسم 
اخلاصة،  واحلاالت  االصطياف 

بدفع مبلغ رمزي«.
وأضاف بولنوار أن »ظاهرة تأجير الشقق واملنازل للمصطافني جعلت أصبحت بالنسبة 
إلى الكثير من العائالت طريقة لضمان مداخيل إضافية، فأخلت منازلها وحولتها إلى ما 
يشبه الفنادق«، مؤكًدا »أن هذه التعامالت تتم يف الظالم وال جتني منها اجلباية العمومية 

شيًئا ُيذكر، محّذرا من التحايل وما قد ينجر عن اإليجار العريف من تبعات«.
 ع. ق.

رئيس  بولنوار  الطاهر  حاج  أوضح 
يف  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
أن اخلزينة  الوطن«،  لـ«أخبار  تصريح 
جراء  عام  كل  املاليير  تخسر  العمومية 
للمصطافني  للمنازل  القانوني  غير  التأجير 
أنه  إلى  الساحلية »، مشيًرا  الواليات  عبر 
ملوسم  قانونية  صيغة  إيجاد  الدولة  »على 
االصطياف واحلاالت اخلاصة، بدفع مبلغ 

رمزي«.
تأجير  »ظاهرة  أن  بولنوار  وأضاف 

جعلت  للمصطافني  واملنازل  الشقق 
أصبحت بالنسبة إلى الكثير من العائالت 
فأخلت  إضافية،  مداخيل  لضمان  طريقة 
الفنادق«،  يشبه  ما  إلى  وحولتها  منازلها 
الظالم  تتم يف  التعامالت  »أن هذه  مؤكًدا 
شيًئا  العمومية  اجلباية  منها  جتني  وال 
ينجر  قد  وما  التحايل  من  محّذرا  ُيذكر، 

عن اإليجار العريف من تبعات«.
 ع. ق.

للوكاالت  الوطنية  النقابة  عضو  قال 
لـ  تصريح  يف  باليلي،  حيدر  السياحية 
الشواطئ  فتح  إعادة  إن  الوطن«،  »أخبار 
 2020 لسنة  االصطياف  موسم  وانطالق 
قطاع  ُينقذ  لن  األخير  الساعة  ُربع  يف 
ُيعوض  لن  أنه  كما  الركود،  من  السياحة 
خسائرهم  السياحية  الوكاالت  أصحاب 
يف ظل استمرار غلق احلدود البرية واجلوية 
الواليات  بني  احلركة  وحتى  والبحرية 
اجلماعي  النقل  وسائل  طريق  عن  واملدن 

العمومي واخلاص ال تزال متوقفة.
املواطنني  سالمة  أن  باليلي  وأضاف 
إعادة  من  بد  ال  لكن  األهم،  هي  تبقى 
أقرب  ويف  مجددا  السياحي  النشاط  بعث 
وما  السياحية  للوكاالت  يسمح  مبا  وقت، 

باالستمرار  القطاع  الناشطني يف  تبقى من 
وتغيير  الكلي  والغلق  اإلفالس  وتفادي 
انحسار  بداية  ظل  يف  السيما  النشاط، 
دول  كل  وعبر  اجلزائر  يف  للجائحة  نسبي 
العالم بالتزامن مع توصل العلماء للقاحات 

ضد كورونا.
وناشد باليلي احلكومة بإعادة »احلياة 
بشكل  تضررت  التي  السياحية  للوكاالت 
كبير وغير مسبوق بعد توقف دام أكثر من 
شهرين، من خالل إقرار إعفاءات ضريبية 
احلصول  من  الوكاالت  أصحاب  ومتكني 
بعث  إلعادة  البنوك  من  قروض  على 
وتغيير  والغلق  اإلفالس  وجتنب  نشاطها 

النشاط«.
ع.ق

تسعى احلكومة إلى إنقاذ موسم 
االصطياف يف ُربع الّساعة األخير 

من فضل الصيف الذي يلفظ أنفاسه 
األخيرة، عبر فرضها جملة من 
اإلجراءات الوقائية من جائحة 

»كوفيد19-« على مرتادي الشواطئ، 
ويتجلى هذا يف قرارها رفع قيود 

احلجر الصحي والسماح بفتح 
الشواطئ واملنتزهات يف ظل انحسار 

نسبي لفيروس »كورونا«، وبعد أن 
تكّبد القطاع السياحي خسائر كبيرة 

بسبب توقف األنشطة وإغالق 
الشواطئ خالل الفترات املاضية 

جراء تفشي الوباء.

تفاديا النتشار اجلائحة
كــاَن إلى َعــدِم َتأجيــِر َمناِزلــهم األْميــاُر َيدُعــون السُّ

رئيس اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني احلاج طاهر بولنوار:

الَخِزينـُة الُعمومّيُة َتخِسر الَمالِييَر 
جّراَء التَّأِجير غير الَقاُنونّي للَمناِزل

مدير السياحة والصناعة التقليدية لوالية سكيكدة:

احتراُم َتداِبير الِوَقايِة عبر الّشواِطئ 
مرهوٌن بالحسِّ الَمدنيِّ لدى الُمصطاِفيَن

عضو النقابة الوطنية للوكاالت السياحية حيدر باليلي:

انطــالُق َموســِم االصِطَيــاف 
يـاحِة الّركــوَد! ُيجّنــَب ِقطـاَع السِّ

عضو الفيدرالية اجلزائرية للمستهلكني بلقاسم حكار:

الَحاجــُة لالصِطَيـاف َتغّلَبــت على ضــرورِة االلتـزاِم بالّتداِبيـر الِوَقائّيــة
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أمس  التجارة،  لوزارة  بيان  وأرجع 
أحيلت  التي  امللفات  عدد  ارتفاع  السبت، 
إلى القضاء خالل السداسي األول من العام 
إلى   2019 بالفترة نفسها من  اجلاري مقارنة 
األعوان  طرف  من  الرقابة  وتكثيف  تعزيز 
وباء  انتشار  مع  تزامنت  الفترة  وأن  السيما 

كورونا.
التجارة،  وزارة  حصيلة  حسب  و 
بلغ  الصادرة  القضائية  األحكام  عدد  فإن 
 33.37 نسبته  ما  أي  حكما،   16.033
احملولة  القضائية  املتابعات  من مجموع  باملائة 
 48.046 إجماال  بلغت  والتي  للعدالة، 
الصادرة:  الغرامات  قيمة  ملفا. وبلغت 

1.548.327.205،33 دج. 
بالتراضي  امللفات  تسوية  بخصوص  و 
يف إطار تسديد الغرامات اخلاصة باملعامالت 
املقترحة  امللفات  عدد  بلغ  فقد  التجارية، 
للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملفا، 
املعامالت  تخص  إجمالية  غرامات  بقيمة 
696.335.616.57 دج،  بـ  تقدر  التجارية 

حسب حصيلة وزارة التجارة.
تسويتها  متت  التي  امللفات  عدد  وبلغ 

 88،50 نسبة  ميثل  ما  ملفا،   4.927 فعليا 
للتسوية  املقترحة  امللفات  مجموع  من  باملائة 
بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات املعاملة 
التي متت تسويتها 203.015.261،15 دج.
التقييم الشامل للمنازعات  ويتم تقسيم 
املتعلقة بالرقابة االقتصادية وقمع الغش الى 
وقمع  اجلودة  مبراقبة  خاص  األول  قسمني، 

الغش والثاني يتعلق باملمارسات التجارية.
فيما يخص املتابعات القضائية بالنسبة 
االقتصادية  بالرقابة  املتعلقة  املنازعات  إلى 
التي  امللفات  عدد  بلغ  فقد  الغش،  وقمع 
ملفا، حسب   16.497 القضاء  إلى  أحيلت 
حصيلة الوزارة اخلاصة بالسداسي األول من 

العام اجلاري.
كما بلغ عدد األحكام الصادرة 6.253 
حكما أي ما نسبته 37.90 باملائة من امللفات 
التي حولت إلى القضاء، وتبلغ قيمة الغرامات 
القضائية لهذه امللفات206.930.878.00 

دج.
وفيما يخص التسوية الودية بالتراضي، 
للتسوية  املقترحة  امللفات  عدد  بلغ  فقد 
 1.285 املعاملة(:  )غرامات  بالتراضي 

تصل  املقترحة  املعاملة  غرامات  بقيمة  ملفا 
438.655.200.00 دج.

سويت  التي  امللفات  عدد  بلغ  و 
 13.31 نسبته  ما  أي  ملفا،   171 بالتراضي 
غرامات  بقيمة  املقترحة،  امللفات  من  باملائة 
املعاملة التي سويت دون اللجوء إلى العدالة 

71.320.000.00 دج.
التجارية،  باملمارسات  يتعلق  فيما  أما 
فقد بلغ عدد امللفات التي أحيلت إلى القضاء 

31.549 ملفا.
 9.780 الصادرة  األحكام  عدد  بلغ  و 
من  باملائة   31 نسبته  ما  أي  حكما، 
قضائية،  متابعات  محل  امللفات  مجموع 
القضائية  الغرامات  قيمة  بلغت  فيما 
دج. وبخصوص   1.341.396.327،33
من  بالشطب  اخلاصة  الصادرة  األحكام 
 )6( ستة  بلغت  قفد  التجاري،  السجل 
أحكام، وفيما يخص ملفات التسوية الودية، 
فقد بلغ 8.399 ملف بقيمة غرامات املعاملة 
املقترحة تقدر بـ 257.680.416،57 دج.

ق.و

اإلقليمية  الكتيبة  وحدات  متكنت 
تلمسان،  والية  بالغزوات،  الوطني  للدرك 
والتعاون  بالتنسيق  املنقضي،  اخلميس  يوم 
مع حرس السواحل، من إحباط عملية هجرة 

غير شرعية.
وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني أنه مت 
توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بني 20 
و31 سنة، كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب 
الوطني بطريقة غير شرعية، حيث كان أمن 
لهم الرحلة منظم هجرة غير شرعية على منت 

قارب ذي قوة دفع عالية.
تلقي  إثر  فصولها  بدأت  القضية  وقائع 
بقيام  تفيد  معلومات  اإلقليمية  الكتيبة 
غير  هجرة  رحلة  بتنظيم  األشخاص  أحد 

أحد  من  انطالًقا  بحري،  منفذ  عبر  شرعية 
املعلومة،  تلقي  الغزوات. وفور  دائرة  شواطئ 
التابعة  الوحدات  تضم  دورية  تشكيل  مت 
األمن  فصيلة  بأفراد  مدعمني  للكتيبة 
حيث  عينه،  املكان  إلى  والتنقل  والتدخل 
فيهم،  املشتبه  العشرة  األشخاص  توقيف  مت 
وحجز قارب مطاطي بطول 7 أمتار وعرض 4 
أمتار، مزّود مبحرك بقوة 250 حصانا، إضافة 
إحباط  وبالتالي  البنزين  من  لترا   430 إلى 

العملية.
القضية،  يف  معّمق  حتقيق  فتح  مت  وقد 
وعلى  املوقوفني  األشخاص  تقدمي  انتظار  يف 
رأسهم منّظم الرحلة، أمام اجلهات القضائية 
استيفاء جميع اإلجراءات  بعد  املتخصصة، 

القانونية.
وحدات  متكنت  ذاته،  السياق  يف 
بزرالدة،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الكتيبة 
حدود  يف  املنقضي،  اجلمعة  اجلزائر،  والية 
هجرة  عملية  إحباط  من   ،00:30 الساعة 
 17 وتوقيف  البحر،  طريق  عن  شرعية  غير 
و39 سنة،   19 بني  أعمارهم  تتراوح  شخًصا 
الوطني  التراب  مغادرة  محاولة  بصدد  كانوا 
 7 يقودهم  كان  حيث  شرعية،  غير  بطريقة 
أشخاص مهمتهم تنظيم رحالت هجرة غير 
دفع  قوة  ذي  صيد  قارب  منت  على  شرعية 

عالية.
خالد دحماني

وأصيب  مصرعهما،  شخصان  لقي 
جراء  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  آخرون  ثالثة 
حادث تصادم سيارة من نوع »رونو اكسبرس« 
بسيارة أخرى من نوع »بيكانتو«، كانت تسير 
الوطني  الطريق  على  املعاكس،  االجتاه  يف 
لرجام  بلديتي  بني  الرابط  شطره  يف   19 رقم 

وتيسمسيلت.
احلماية  مصالح  من  علم  وحسبما 
املدنية، فإن احلادث أسفر عن وفاة شخصني 
ثالثة  أصيب  فيما  عينه،  احلادث  مكان  يف 
آخرون بجروح استدعت نقلهما إلى مصلحة 
تيسمسيلت  ملستشفى  الطبية  االستعجاالت 

لتلقي العالج الالزم، يف حني فتحت مصالح 

على  للوقوف  معمقا  حتقيقا  الوطني  الدرك 

مالبسات هذا احلادث األليم.

          ت. عبد القادر 

خالل السداسي األول من 2020

الـــرقـــابة   االقتــصـــادية
 تحيل 48 ألـف ملـف علـى القضـاء

بلغ عدد امللفات التي 
أحيلت على العدالة 

يف إطار املنازعات 
اخلاصة بالرقابة 

االقتصادية 
وقمع الغش خالل 

السداسي األول من 
2020 أكثر من 48 
ألف ملف، بارتفاع 

بلغ 12.7 باملائة 
مقارنة بالفترة 
نفسها من 2019.

محمد رضوان
املدنية،  احلماية  ملديرية  بيان  وأوضح 
النشاطات  السبت، أنه فيما يخص  أمس 
فيروس  انتشار  من  بالوقاية  املتعلقة 
وحدات  نّفذت  كورونا »كوفيد19-«، 
احلماية املدنية خالل الفترة ذاتها عبر كافة 
التراب الوطني نحو 100 عملية حتسيسية 
عبر 25 والية ) 80 بلدية( لفائدة املواطنني 
خاللها  من  تذكرهم  الواليات  كافة  عبر 
الصحي،  احلجر  قواعد  احترام  بضرورة 
إلى  باإلضافة  االجتماعي،  التباعد  وكذا 
قيامها بـ 220 عملية تعقيم عبر 30 والية 
وهياكل  منشآت  شملت  بلدية(،   90(
السكنية  املجمعات  وخاصة  عمومية 
والشوارع، حيث خصصت املديرية العامة 
للحماية املدنية لهاتني العمليتني 860 عون 
حماية مدنية مبختلف الرتب، 116 سيارة 
إسعاف و138 شاحنة، باإلضافة إلى وضع 
موجهة  إقامة   24 لتغطية  أمنية  أجهزة 
إلى  مواطنني جرى إجالؤهم  للحجر على 
وزو،  تيزي  اجلزائر،  هي:  واليات،   08
بومرداس،  قسنطينة،  وهران،  مستغامن، 

عنابة، والية الوادي. 
كما نفذت وحدات احلماية املدنية، 

إثر  تدخال   261 الفترة نفسها،  خالل 
ثانية،  جهة  من  مرور.  حوادث  تسجيلها 
مستوى  على  غرقا  وفيات   05 تسجيل  مت 
من  يبلغان  )شخصان(  الشلف  والية 
العمر 25 و32 سنة، وذلك على مستوى 
وبوالية  الدهرة.  ببلدية   01 شاطئ دشيرة 
سكيكدة، تويف شخصان )15 - 17 سنة( 
املهيدي  بن  العربي  بشاطئ  األول  غرقا 
 2 الرميلة  ببلدية  والثاني  الفلفلة  ببلدية 
ببلدية املرسى. وبوالية السعيدة، سجلت 
بركة  يف  غرق  سنة(   15( شخص  وفاة 
مائية يف املكان املسمى قرية املعطى ببلدية 
إلى  الضحايا  حتويل  وجرى  هذا،  يوب. 
مصالح حفظ اجلثث باملستشفيات احمللية.

الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  أما 
إخماد  فسجل  الزراعية،  واحملاصيل 
يف  نشب  حريقا   43 منها:  حريقا،   92
الغابات، 21 حريقا نشب يف األدغال، 15 
حريقا نشب يف احلشائش واألحراش، 16 
وأدت  زراعية.  محاصيل  نشب يف  حريقا 
من  هكتارا   1775 تلف  إلى  احلرائق  هذه 
الغابات، 631 هكتارا من األدغال، 443 
حزمة   1210 وكذا  احلشائش  من  هكتارا 

تنب، 1005 شجرات مثمرة. 

زبائن  السبت،  أمس  صباح  أقدم، 
بريد اجلزائر ببلدية الشريعة، الواقعة على 
بعد 47 كلم جنوب غربي عاصمة الوالية 
تبسة، على تنظيم وقفة احتجاجية تعبيرا 
التي  املتدنية  األوضاع  رفضهم  عن  منهم 
السيولة  أزمة  بسبب  املنطقة  إليها  آلت 
شهرين،  من  أكثر  منذ  املنعدمة  النقدية 
التي  النداءات  عديد  رغم  حسبهم، 

أطلقوها.
بعض  تصريحات  أكدته  ما  وحسب 
املواطنني لـ »أخبار الوطن«، فإنهم ينتظرون 
استالم مستحقاتهم منذ أكثر من شهرين 
السيولة، حيث اختار عدد  انعدام  بسبب 
املجاورة  الواليات  إلى  احلج  السكان  من 
على غرار والية خنشلة وأم البواقي وسوق 
طويلة  طوابير  يف  الدخول  بدل  أهراس 
رغم  األولى  الصباح  ساعات  من  تنطلق 
تتوفر  أن  أمل  النقدية على  السيولة  غياب 

يف أي حلظة.

السلطات  من  احملتجون  طالب   وقد 
السيولة  لتوفير  عاجال  التدخل  العليا 
متهمني  اآلجال،  أقرب  يف  النقدية 
السلطات احمللية بعدم البحث عن احللول، 
واملرضى  السن  بكبار  تعلق  ما  خصوصا 
الذين أكدوا أن معاناتهم مع هذا اإلشكال 
يستطيعوا  لم  إذ  الالزم،  من  أكثر  طالت 

اقتناء أدويتهم طيلة هذه املدة.
من  مجموعة  رفعت  فقد  ولإلشارة، 
عريضة  واجلمعيات  املدني  املجتمع  ممثلي 
عطاهلل،  موالتي  الوالية  لوالي  مطلبية 
بعد العديد من الشكاوى والنداءات التي 
النقدية  السيولة  بتوفير  خاللها  من  طالبوا 
ضرورة  مع  الثالثة  الشريعة  بريد  مبراكز 
تدعيمها مبوزعات آلية حديثة للقضاء على 
الطوابير، خاصة يف ظل اجلائحة الصحية 
تدافع  خالل  كبيرا  خطرا  تشكل  التي 

املواطنني. 
فيروز رحال

مهيدي  بن  دائرة  أمن  عناصر  متكن 
توقيف  من  أمس،  أول  الطارف،  بوالية 
العملة  من  مالي  وحجز مبلغ  شخصني 
هذا،  أورو.   2000 عن  يزيد  الصعبة 
وضبط املعنيان متلبسان يف قضية مخالفة 
التشريع والتنظيم اخلاص بالصرف وحركة 

رؤوس األموال من وإلى اخلارج. 
حسب  تعود،  القضية  تفاصيل 
مصادرنا، إلى نقطة مراقبة فجائية نصبتها 
القضائية بنب مهيدي على  األمن  مصالح 

مدخل  عند  الرئيس  الطريق  مستوى 
إحدى  توقيفهم  خالل  ومن  املدينة. 
عثروا  وتفتيشها،  السياحية  السيارات 
بإحكام  مخبأ  سابقا  املذكور  املبلغ  على 
داخل املركبة ليتم توقيف السائق ومرافقه 
وحتويلهما على مقر األمن ملباشرة التحقيق 
معهما حول مصدر األموال احملجوزة، وإجناز 
على  وحتويله  حقهما  يف  قضائي  محضر 

اجلهات القضائية املتخصصة.
ف. سليم

خالل يومني
اعتـراض 27 “حراق” بكل من زرالدة والغزوات

 بتيسمسيلت

هالك شخصين وإصابة ثالثة آخرين في حادث سير

يف شواطئ البحر واملسطحات املائية

هالُك 5 أشخــاص غـرقــا 
خـالل الــ 48 ساعـة األخيـرة

تبسة
زبــائــن بـريـــد الجزائـــر 

بالشريــعة يحتــــجون

سجلت وحدات احلماية املدنية 5500 تدخل خالل الـ 48 
ساعة األخيرة، نّفذتها يف عدة مناطق من الوطن.

خالل مراقبة مركبة يف نقطة تفتيش أمنية

توقيــف شخصيــن بحوزتهــما 
2000 أورو ببن مهيـــدي



ف سليم
املغلق  السوق  نشاط  إستئناف  عملية 
على  جاءأت  الفارط  ماي  شهر  أواخر  مند 
للتجار  األخيرة  اإلحتجاجية  الوقفة  خلفية 
طالبوا  التي  عنابة  دائرة  مقر  أمام  وممثليهم 
األشغال  وتيرة  يف  باإلسراع  خاللها  من 
من  نشاطهم  إلستئناف  بالسوق  اجلارية 
جديد بعد أكثر من شهرين من غلقه بسبب 
واخلانات  احملالت  والترميم  الصيانة  أشغال 
 ( عنابة  بلدية  مصالح  جهتها  من  التجارية. 

عشية  قامت   ) واحمليط  البيئة  مديرية حماية 
ومحيطه  احلطاب  سوق  بتعقيم  السوق  فتح 
للحد  اخلاصة  الوقائية  اإلجراءات  إطار  يف 
وحتسبا   19 الكوروناكوفيد  وباء  إنتشار  من 
أنتهت  الذي  السوق  من  األول  القسم  لفتح 
به أشغال الترميم االمر الذي لقي استحسان 
التجار واملواطنني على حد سواء. ويجدر ان 
تهيئة  عملية  أطلقت  قد  كانت  عنابة  بلدية 
املنصرم  ماي   30 من  بداية  احلطاب  سوق 
وهذا يف إطار إعادة تهيئة أسواق البلدية التي 

طالبت  كما  معتبرة  ميزانية  لها  خصصت 
اخلانات  مستغلي  التجار  الوصية  اجلهات 
بضرورة  حينها  بالسوق  الكائنة  واحملالت 
عبر  تتم  التي  التهئية  لعملية  حتسبا  اخالئها 
وكانت  يوما،   45 مرحلة  كل  مدة  مرحلتني 
املتواجدة من  وتأهيل اخلانات  بتهيئة  البداية 
جهة مدخل شارع سويداني بوجمعة، وبعد 
الفارط  جويلية   15 من  بداية  اي  يوما   45
املتواجدة  للخانات  التهيئة  عملية  وانطلقت 

جهة مدخل شارع ديدوش مراد.

عن  عنابة  والية  مصالح  أعلنت 
بالسباحة  لها  الترخيص  مت  شاطئ   21
بعنوان موسم اإلصطياف لسنة 2020.
عدد  فإن  الوالئي  القرار  وحسب 
الشواطئ املسموح بها السباحة بعنابة، 
شاطئ،   11 عنابة  بلدية  مستوى  على 
سرايدي  شواطئ،   8 شطايبي  بلدية 
سيدي  شاطئ  والبوني  واحد،  شاطئ 

سالم. 
وأضاف القرار أنه يجوز للمواطنني 
أوت  ال15  السبت  أمس  من  اعتبارا 
املرخصة  للشواطئ  الدخول   2020
من  الوقاية  لنظام  االمتثال  مع  واملراقبة 
إىتداء  مع  املستجد  كورونا  فيروس 
التباعد  احترام  إجباريا،  الواقي  القناع 
على  ونصف  متر  مبسافة  اجلسدي 

األقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير 
مستوى  على  الصحية  الوقاية  بتدابير 
األماكن،  إلى  الدخول  نقاط  مختلف 
السيارات  لركن  مناسبة  أماكن  وتنظيم 
املصطافني  حرارة  درجات  وقياس 
قبل  من  الضرورة،  وعند  مسبقا، 
مستوى  على  املدنية،  احلماية  عناصر 
طريق  عن  الشواطئ،  ومخارج  مداخل 
أجهزة القياس احلرارية، وتوفير صناديق 
ويف  األقنعة.  من  للتخلص  مخصصة 
سياق متصل عرفت الشواطئ املسموح 
بلدية عنابة  السباحة على مستوى  بها 
عشير،  عني  زهون،  رافس  غرار  على 

طوش وغيرهم من الشواطئ. 
ف.سليم

برج بوعريريج 

اتخـــاذ تدابيــــر احتـــرازية مــــن 
العــدوى فـــي اإلقـامــة الجامعيــــة 

اتخذت مديرية اخلدمات اجلامعية بوالية برج بوعريريج جملة من التدابير االحترازية 
جائحة  2021 يف ظل   2020- املقبل  اجلامعي  والدخول  اجلامعية  السنة  اختتام  لتسيير 

كورونا على غرار عمليات التعقيم على مستوى االقامات اجلامعية. 
و شددت مديريات اخلدمات اجلامعية بناء على توصيات وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، على ضرورة توفير جميع الظروف املواتية لسالمة الطالب بالدرجة األولى بإشراك 
هذا  أخطار  لتفادي  الطلبة  أوساط  يف  التحسيسية  العملية  يف  االجتماعيني  الشركاء  كل 

الوباء. 
وأكد مدير اخلدمات اجلامعية ببرج بوعريريج دريو محمد أنه قد مت تهيئة كل املرافق 
االقامات حتت  وعامالت  مواصلة عمال  الظروف من خالل  احسن  الطلبة يف  الستقبال 
اشراف مدراء االقامات اجلامعية على عمليات التهيئة والتنظيف والتعقيم لكل املرافق، 

ناهيك عن تعقيم وترميم اجنحة االيواء واملطاعم. 
وكانت املديرية قد حرصت على تطبيق جملة القوانني الصادرة من اجلهات الوصية 
الوجبات  توزيع  الى  توفير غرفة لكل طالبة، باالضافة  واملتمثلة يف  داخل مصالح االيواء 
أواني  أو  علب  يف  منقولة  وجبة  من خالل  وذلك  الصحية،  املعايير  احترام  مع  الغذائية 

وأدوات قابلة للتخلص منها.
صفاء كوثر بوعريسة

املسيلة

تنصيــب كل مـــن رئيـــس مجلــــس 
القضـــاء والنائــــب العــــام

السيد عبد احلق بوكروح رئيسا جديدا ملجلس قضاء  نهاية االسبوع كال من  نصب 
املسيلة، ومحمد قصار. نائبا عاما لدى ذات املجلس يف إطار احلركة الواسعة التي أقرها 
املجالس  ورؤساء  العامني  النواب  سلك  يف  تبون  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس 
القضائية.يف ما مت حتويل كل من رئيس املجلس السابق السيد منصور احمد لوالية النعامة 
يف حول قناوي عمر لوالية الشلف لشغل نفس املنصب نفس املنصب وأكد السيد رشيد 
طبي الرئيس األول للمحكمة العليا ممثال لوزير العدل حافظ األختام والذي أشرف على 
مراسم التنصيب التي احتضنها املجلس القضائي رفقة السلطات الوالئية ونواب البرملان بأن 
» هذه احلركة يف سلك رؤساء املجالس القضائية والنواب العامني تأتي يف إطار االستجابة 
مستويات  أعلى  إلى  القضائية  بالسلطة  للرقي  احلراك  التي حملها  الشعب  مطالب  ألهم 
الفعالية واملرونة واجلودة وبالتالي القرب من املواطن ومكافحة الفساد إلعادة الثقة يف أوساط 

املجتمع«. 
جمال أبو أشرف

قسنطينة
انتشــال جثــة فتــاة من وادي الرمـــال 

تدخلت، يوم أمس، كل من الوحدة الثانوية للحماية املدنية سيساوي سليمان واملركز 
املتقدم باب القنطرة واملركز املتقدم بومعزة بلدية قسنطينة، يف حدود الساعة 10 صباحا 
بأسفل جسر مالح سليمان على حافة وادي الرمال، ألجل إنتشال جثة، الضحية مجهولة 
الهوية من جنس أنثى تعذر تقييم سنها، مت إنتشالها من طرف فرقة التسلق مع نقلها إلى 

مصلحة حفظ اجلثث باملستشفى اجلامعي إبن باديس قسنطينة.
خديجة بن دالي
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عقب احتجاجات نظمها التجار من أمام مقر الدائرة 

فتــح ســوق الحطـــاب بعنــابــة 
وفــرض ضوابــط احتــرازيــة 

عنابة
 فتــح 21 شاطئـا مسمـوحــا للسبـاحــة 

الدينية  الشؤون  مديرية  أعلنت 
أمس  فتح  عن  عنابة  لوالية  واألوقاف 
الصلوات  ألداء  مسجدا   75 ل  السبت 
مختلف  عبر  موزعني  وهم  اخلمس 

بلديات الوالية ال12عشر.
إختيار  مت  فإنه  املصدر،  وحسب 
إجمالي  من  املساجد،  من  العدد  هذا 
متاشيا  وذلك  بالوالية،  مسجدا   160
بتطبيق  الوصية  الوزارة  تعليمات  مع 
شرط أن يستقطب املسجد ألف مصلي 
ببلدية  مت  الصدد،  هذا  ويف  فوق.  فما 
كبرى  وهم  مسجدا   21 فتح  عنابة 
غرار  على  الوالية،  بعاصمة  اهلل  بيوت 
الهدى،  الفرقان،  الرحمان،  من)  كل 
بن  الزبير  الشريف  مروان  ابو  التوبة، 
البوني  وببلدية  الفردوس(،  العوام، 
بالبوني   4 منها  مساجد   20 فتح  مت 
اإلمام  ب)مسجد  األمر  ويتعلق  مركز 
مسلم، التقوى، دار الهجرة، األنصار( 
بوزعرورة ومسجدي  »الرحمة«  ومسجد 

 ) ثابت  بن  زيد  الصديق،  بكر  )أبو 
النيل  واد  بحي   ) و)البخاري  بالصرول 
املؤمنني(  أم  خديجة  باديس،  و)ابن 
ببوخضرة و«الغفران » بالشابية ومسجد 
»عمر بن عبد العزيز » بأول ماي و«معاذ 
 « ياسر  بن  و«عمار  بخرازة  جبل«  بن 
بن  أسامة  من«  وكل  الزرقاء  بالبركة 
بسيدي  الوليد«  بن  خالد   « زيد«، 
أما  عيسى،  بغربي  »البخاري«  سالم، 
مت  التي  املساجد  فعدد  احلجار  ببلدية 
بلدية سيدي عمار  6 مساجد،  فتحها 
مسجدا  الباردة  عني  وبلدية  13مسجدا 
على  مساجد   4 البلدية،  بوسط  واحد 
مستوى بلدية العلمة، ومسجدين إثنني 
ببلدية الشرفة وهما« العتيق »، »حمزة 
بن عبد املطلب«، وببلدية واد العنب، 
ببلدية  4 مساجد، ومسجد واحد )1( 
شطايبي) األنبياء(، مسجد األمير عبد 

القادر بوسط بلدية سرايدي.
ف.سليم

عنابة
إحصـاء 75 مسجــدا معنيــا بالفتـــح 

فتحت مصالح بلدية 
عنابة سوق احلطاب، 

وقّيدت فتحه بإجراءات 
وقائية واحترازية 
للوقاية من تفشي 

فيروس »كورونا ». يذكر 
أن إعادة فتح السوق 

جرت عقب االنتهاء من 
ترميم اجلزء األول من 

 هذا املرفق.

سكيكدة 

 )PCR ( تعطـل جهـاز الـ
يثيــر استيـاء المصابيـــن 

يشتكي مواطنو والية سكيكدة عامة واملشتبه يف إصابتهم 
للكشف  التحاليل  إجراء  يف  التأخر  من  خاصة،   19 بكوفيد 
ال جهاز  اقتناء  فيه  مت  وقت  يف  هذا  يأتي  كورونا،  فيروس  عن 
pcrاملتطور من طرف ميناء سكيكدة، الذي يسهل من عملية 
الكشف عن الفيروس يف مدة قصيرة والذي مت إحضاره منذ أكثر 

من 20 يوما.اال أن هذا األخير لم يدخل حيز اخلدمة بعد.
عدد  وأن  خاصة  املواطنني.  واستياء  قلق  أثار  الذي  األمر 
احلاالت املشتبه بها يف تزايد مستمر والتي تقدر ب 1770 حالة 
الصحة  مديرية  عنها  أعلنت  التي  األخيرة  اإلحصائيات  حسب 

للوالية.
بيانا  لوالية سكيكدة،  الصحة  مديرية  أصدرت  يف حني، 
أكدت فيه أنه يف إطار التحضير للمصادقة على مخبر تشخيص 
كوفيد١٩ لوالية سكيكدة، سيتم تنظيم دورة تكوينية ثانية حول 
مللحقة  التابع  باستور  معهد  من  بإشراف   RT_PCR تقنية 
املختص يف علم  األستاذ خليفة فضيل  رأسها  وعلى  قسنطينة، 
األحياء الدقيقة.الدورة التكوينية ستشمل ستة أطباء مختصني 
والبيولوجيني  املخبريني  من  عشر  وثالثة  الطبية  البيولوجيا  يف 

للصحة العمومية.
ويبقى املواطن يف انتظار انطالق خدمة املخبر واجلهاز معا، 
آملني يف حتاليل سريعة ودقيقة تخفف من وتيرة تخوفهم وقلقهم 

يف خضم تزايد عدد احلاالت املشتبه بها. 

نسيبة شالبي

مواطنون يطيحون بسارقي المواشي 
مزغيش  سيدي  ببلدية  الواقعة  الربعني  قرية  سكان  متكن 
من  الثانية،  الساعة  حدود  يف  اخلميس  ليلة  سكيكدة،  بوالية 
سرقة  يف  مختصة  أشخاص  ثالثة  من  تتكون  عصابة  توقيف 

املواشي. 
يف  وجنحوا  الثالث  العصابة  ألفراد  كمينا  نصبوا  املواطنون 
ضبطهم متلبسني وهم بصدد سرقة عدد من رؤوس األبقار، ليتم 
بسيدي  الوطني  الدرك  مصالح  وإبالغ  املكان  عني  يف  توقيفهم 
مزغيش التي تدخلت يف احلني وقامت بتحويل الفاعلني الى مقر 

الفرقة املتنقلة التابعة ألمن الوالية.
لإلشارة فقد شهدت عددا من القرى واملشاتي على مستوى 
إقليم والية سكيكدة نشاطا متزايدا لعصابات سرقة املواشي يف 

األيام األخيرة. 
نسيبة شالبي
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وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا

فتـــح فتـــح 3939 شاطئـا أمــــام المصطافيــن بمستغانــــم شاطئـا أمــــام المصطافيــن بمستغانــــم

بن سعدية. ن
وحسبما جاء يف القرار فإنه مت تخصيص 
39 شاطئا منها 08 شواطئ بدائرة عشعاشة 
الشيخ  ومرسى  ببحارة  الثالثة  كالشواطئ 
ببلدية أوالد بوغالم باإلضافة إلى شاطئني يف 
بدائرة سيدي  و  كل من عشعاشة وخضرة. 
07 شواطئ  20 شاطئا منها  خلضر مت حتديد 
إبراهيم  ببلدية سيدي خلضر على غرار عني 
باإلضافة  لصفر  والكاف  الصغير  امليناء   ،
أما  ببلدية حجاج ،  03 شواطئ أخرى  إلى 

املالك رمضان فتقرر بها فتح  ببلدية بن عبد 
الشعايبية    ، ككلوفيس  كاملة  10شواطئ 
والصخرة والشواطئ املجاورة لها. فيما مت فتح 
املدينة.   وسط  مستغامن  بدائرة  فقط  شاطئني 

مبنطقة سوناكتار. 
تخصيص  مت  الغربية  باجلهة  أما 
مزغران  بلديتي  من  كل  يف  شواطئ   06
تعرف  التي  وإستيديامنهاشواطئصابالت 
منطقة  باعتبارها  للمصطافني  كبيرا  توافدا 
فتم  نويصي  عني  وبدائرة  سياحي.  توسع 

حتديد شواطئي سيدي منصور واملقطع ببلدية 
فرناكة.

بــثالث  مؤقتا  السباحة  منع  مت  كما 
البكترولوجيا  املياه  حتاليل  بسبب  شواطئ 
االيجابية يف كل من شاطئ الكريك بحاسي 
ومطربة  املجدوب  سيدي  وشاطئي  ماماش 

مبدينة مستغامن.
بــ  السباحة  منع  مت  القرار  تضمن  كما 
10 شواطئ أخرى منها 04 مبدينة مستغامن ،  
03 بسيدي خلضر وشاطئني بحاسي ماماش 

بسب خطورة الصخور أو ومياه الرمال املوحلة 
وكذا عدم توفر الشروط الالزمة.

تفشي  لتجنب  احترازية  وكاجراءات 
الشواطئ  تلك  أن  تقرر  فقد  الفيروس  عدوى 
الساعة  من  ابتداء  املصطافني  أمام  تفتح 
السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء. مع 
إلزامية ارتداء األقنعة الواقية واحترام التباعد 
تتضمن  ملصقات  وضع  مع   ، االجتماعي 
على  الصحية  الوقاية  بالتدابير  التذكير 
مستوى نقاط الدخول إلى تلك الفضاءات.  

لركن  مناسبة  أماكن  تنظيم  جانب  إلى 
حرارة  درجة  قياس  على  واحلرص  السيارات 
املدنية  احلماية  للشواطئ من طرف  الوافدين 
الشواطئ.  تلك  مداخل  عند  الضرورة  عند 
السباحة يف غير األوقات احملددة  كما مت منع 
للسباحة  املسموحة  غير  الشواطئ  ويف 
الوالية  تعرفها  التي  الغرق  حاالت  لتجنب 
يف كل موسم اصطياف ، السبما بالشواطئ 

الصخرية واملعزولة. 

حدا  بلعباس  سيدي  شرطة  وضعت 
زرع  حاولت  خطيرة  أشرار  عصابة  لنشاط 
طريق  عن  املواطنني  أوساط  يف  الرعب 
احملالت  وأصحاب  املارة  على  االعتداء 
من  اخلاصة  املمتلكات  سلب  مع  التجارية 
أموال وهواتف نقالة وأغراض ثمينة،  قوات 
العصابة  أفراد  تفكيك  من  متكنت  الشرطة 
مع  الضحايا  أحد  من  شكوى  تلقيها  فور 
توصلها إلى حجز أسلحة بيضاء من احلجم 

الكبير وأموال مسروقة.
تاريخ  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
أشخاص   03 دخل  أين   2020 أوت   09
الكبير  احلجم  من  بيضاء  أسلحة  حاملني 
بيع  املختصة يف  التجارية  إلى أحد احملالت 
مموهني  حمودة  بن  بحي  األطفال  ألعاب 
احملل  دخولهم  وعند  زبائن  أساس  على 
الكبير  احلجم  من  بيضاء  أسلحة  أشهروا 
مهددين صاحب احملل التجاري ومن مت قاموا 
لهم  مقاومته  وبعد  أمواله  على  باإلستيالء 
دون  من  مجهولة  وجهة  نحو  بالفرار  الذوا 

اإلعتداء على صاحب احملل. 
مصالح  سارعت  الشكوى  تلقي  فور 
على  بناء  عشر  الرابع  احلضري  األمن 
الذي  الوالية  أمن  رئيس  السيد  تعليمات 
أمر بضرورة توقيف املجرمني يف أسرع وقت 
تسطير  ذلك  إثر  على  مت  حيث    ، ممكن 
خلبرة  ونظرا  الفاعلني  هوية  لتحديد  خطة 
للمجرمني  اجليدة  ومعرفتهم  الشرطة  أفراد 
متكنوا من حتديد هويتهم ومن ثم مت توقيفهم 
الواحد تلو األخر باإلضافة إلى حجز أسلحة 
مسروقة  وأموال  الكبير  احلجم  من  بيضاء 
من الضحايا ،  وبعد إستكمال اإلجراءات 

القانونية مت تقدمي الفاعلني أمام العدالة

..واإلطاحة بشبكة متتهن 
املتاجرة باملخدرات 

والية  بأمن  الشرطة  قوات  وضعت 
سيدي بلعباس حدا لنشاط شبكة إجرامية 
احليازة  تورطو يف  06 أشخاص  متكونة من 

على املخدرات
حجز  مت  حيث  فيها،   املتاجرة  قصد 
كمية من الكيف املعالج قدر وزنها 03 كلغ 
كانت موجهة للترويج مبدينة سيدي بلعباس 
الوطن،   غرب  واليات  إحدى  من  إنطالقا 
إجناز  القانونية مت  إستكمال اإلجراءات  بعد 
ملف قضائي ضد السالفني الذكر عن تهمة 

حيازة املخدرات
أمام  مبوجبه  قدموا  املتاجرة  لغرض 

النيابة أين صدرت يف حقهم أوامر إيداع. 
أطوار القضية تعود إلى إستغالل قوات 
أشخاص  وجود  مفادها  ملعلومات  الشرطة 
يحوزون على املخدرات وهم بصدد ترويجها 
إحدى  من  إنطالقا  بلعباس  سيدي  مبدينة 
مركبة،   بإستعمال  الوطن  غرب  واليات 
على إثر هذه املعطيات مت إتخاذ اإلجراءات 
الالزمة وترصد حتركات املشتبه فيهم حيث 
مت وضع خطة محكمة من أجل توقيفهم يف 
حالة تلبس،  حيث مت ذلك أين مت توقيفهم 
الكيف  من  كمية  وحجز  األخر  تلو  الواحد 
شكل  على  كلغ   03 بـ  وزنها  قدر  املعالج 
صفائح مهيأة للبيع باإلضافة إلى مبالغ مالية 
تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم،  كما 
أكسنت  هيونداي  نوع  من  مركبة  حجز  مت 
كانت تستعمل يف نقل وترويج املخدرات. 
رفيق.ف

تصعدت موجة االحتجاجات باألحياء 
األخير  الشهر  بالبليدة خالل  النائية  الغربية 
من فصل احلرارة ،  حيث أقدم أمس سكان 
بالشفة على االحتجاج  املدني  بحي سيدي 
وقطع الطريق العام بسبب أزمة العطش التي 
يتخبطون فيها منذ اشهر،  ناهيك عن غياب 

الضروريات احليوية عن حيهم الشعبي. 
ليطالبوا  احلدث  احملتجون  استغل  و 
بزيارة  التنفيذي  اجلهاز  عن  األول  املسؤول 
حيهم ،  ومعاينة حجم املعاناة التي أصبحوا 
يحيونها كل فصل حرارة ،  خاصة مع انقطاع 
يحتم  ما  الشروب،   مباء  تزويدهم  وتذبذب 

باهضة،   بأثمان  املياه  صهاريج  شراء  عليهم 
بالبساتني  اآلبار  االخر  البعض  يلجأ  فيما 
مشقة  من  يزيد  ما  وهو    ، منهم  القريبة 
الصيفية  والعطلة  السنة  أيام  خالل  أطفالهم 

باخلصوص. 
عبد الناصر حمودة

احلماية  أعوان  أمس  أول  صبيحة  متكن 
بوغالم  أوالد  ببلدية  الشيخ  مرسى  بشاطئ 
الواقعة شرق والية مستغامن من انتشال جثث 
وحسب  البحر.   أمواج  لفظتهم  حراقة   03

مصاجر محلية فإن الضحايا تتراوح أعمارهم 
بلدية  من  أحدهما    ، سنة   50 20و  بني 
سيدي خلضرمن والية مستغامن واآلخرين من 
والية الشلف ،  فيما تتواصل عملية البحث 

بهم  أنقلب  الرابع.بعدما  الضحية  جثة  عن 
القارب يف عرض البحر خالل األيام األخيرة.
بن سعدية. ن

أعلنت مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية بومرداس،  أمس،  
فريضة  أداء  من  لتمكينهم  املواطنني،   أمام  مسجدا   112 فتح  عن 

الصالة،  بداية من اليوم السبت املوافق لــ 15 أوت 2020.
بعد غلق دام ألشهر بسبب جائحة كورونا،  هاهي بيوت اهلل عبر 
شعيرة  أداء  من  لتمكنيهم  املواطنني  أمام  تدريجيا  أبوابها  تفتح  الوطن 
الصالة،  وببومرداس أكدت مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية 
اليوم  من  بداية  بالفتح  معني  مسجدا   112 بـــ  التحضيرات  انتهاء 

السبت،  والتي تبلغ طاقة استيعابها أكثر من 1000 مصلي.
وأضافت يف هذا السياق أن املساجد املعنية بقرار الفتح التدريجي 
بدائرة  مسجدا   25 فتح  تقرر  حيث  التسع،   الوالية  دوائر  عبر  تتوزع 
بودواو،  22 مسجدا بخميس اخلشنة،  دائرة برج منايل 13 مسجدا،  
12 مسجدا بدائرة بغلية،  9 مساجد بكل من بومرداس،  الثنية،  دلس 

إلى جانب 8 مساجد بدائرة يسر و5 مساجد بإقليم دائرة الناصرية.
الشؤون  املصلني،  أكدت مديرية  وعن مدى جاهزيتها الستقبال 
باملساجد،   التحضيرات  كل  انتهاء  عن  لبومرداس  واألوقاف  الدينية 
حيث اتخذت كل االجراءات الوقائية املنصوص عليها يف قرار الفتح،  

عالمات  ووضع  التعقيم  مواد  وتوفير  السجاد،   برفع  تعلق  ما  السيما 
باألرضيات لضمان التباعد بني املصلني.

وجتدر اإلشارة أن الفتح الكلي لبيوت اهلل أو بقائها موصدة ألشهر 
أخرى،  يبقى مرهونا مبدى احترام املواطنني للتدابير الوقائية من فيروس 

كورونا،  أثناء تواجدهم باملساجد ألداء شعيرة الصالة.
سميرة مزاري

سيدي بلعباس
القبــض علــى عصابــة تمتهـن 

السطــو علــى المحــالت 

البليدة

العطــش يدفـع بعائـالت فـي الشـفة إلى االحتجــاج

قررت والية مستغامن فتح قررت والية مستغامن فتح 3939 شاطئا،   تزامنا  شاطئا،   تزامنا 
وافتتاح موسم االصطياف الذي جاء يف ظروف وافتتاح موسم االصطياف الذي جاء يف ظروف 

استثنائية هذا العام بسبب جائحة  »كوفيد استثنائية هذا العام بسبب جائحة  »كوفيد 
1919«،  فيما مت منع السباحة يف «،  فيما مت منع السباحة يف 1313 شاطئا آخر ،   شاطئا آخر ،  0303  

منها مؤقتا بسبب عدم جاهزية حتاليل املياه منها مؤقتا بسبب عدم جاهزية حتاليل املياه 
البكترولوحيا. البكترولوحيا. 

مستغامن

أمـواج البحر بمرسى الشيـخ تلفـظ جثث أمـواج البحر بمرسى الشيـخ تلفـظ جثث 0303 حراقـة  حراقـة 

بومرداس

112112 مسجــدا يفتـــح أبوابــه أمــام المصليـــن  مسجــدا يفتـــح أبوابــه أمــام المصليـــن 
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حوكم »تيري كيليش« )56 عاما(، هذا األسبوع، بتهم تتضمن االعتداء على شخص كان يساعد 
واستخدام سالح ناري، وارتكاب جرمية عنف واالعتداء على ضابطا أميركيا، 

مروحية، حسبما قاله مكتب املدعي العام األمريكي باملنطقة 
اجلنوبية من جورجيا يف بيان نشره اخلميس املنقضي.

ومن أجل ما تقدم، ُأمرت احملكمة »كيليش« بقضاء 5 سنوات حتت اإلشراف، بعد 
سجنه 183 شهرا. ولم يكن لدى »كيليش« هدفا مقنعا، لكنه أخبر احملققني بأنه 

أطلق النار على املروحية ألنه ال يحب حتليق الطائرات بالقرب من منزله.
وقال املدعون إن أحد أفراد شرطة دورية والية جورجيا كان يقود املروحية 

يف مارس 2019، وكان محقق مكتب شرطة مقاطعة »ريتشموند« على 
منت الطائرة عندما أطلق »كيليش« النار عليها باستخدام بندقية طراز 

»رمينغتون« 770 عيار 308.

أسال كتاب الرئيس الفرنسي األسبق »نيكوال ساركوزي »زمن 
العواصف« الكثير من احلبر، حيث تناول عالقاته مع عدد من القادة 
األفارقة، كما تطرق يف جزء من الكتاب إلى لقاءاته مع عبد العزيز 

بوتفليقة، قائال إنها »ال ميكن أن تدوم أقل من 3 ساعات«، مشيرا إلى 
أن »بوتفليقة كان يرفض أن نتناقش وجها لوجه، بل جنبا إلى جنب، 
وكان يتوجب علي دائما أن أحرك وجهي باجتاهه لكي أراه، ما جعلني 
أشعر بآالم يف العنق عند مغادرتي مقر اإلقامة الذي كان يستقبلني 

فيه«، وفق صحيفة »هسبرس«.

مّر أكثر من شهر وسكان أفلو ينتظرون فتح مركب 
األمومة والطفولة الذي وعدهم وزير الصحة 

والسكان بفتحه عاجال، أثناء زيارته التي أجراها 
يف 7 جويلية املنقضي، حيث أعطى تعليمات 

صارمة تقضي بفتحه نهاية شهر جويلية. وقال 
الوزير – آنذاك: »جئنا من أجل أن نفتح هذه 

املؤسسات ونضعها يف اخلدمة لينتفع بها املواطن 
..«، لكن يبدو أن الوعد كان »صيحة يف واٍد ونفخة 

يف رماد«، األمر الذي اعتبره بعض املواطنني 
تكريسا للممارسات السابقة؛ فقد وعدهم الوزير 

جمال ولد عباس سنة 2011 بإجناز مستشفى 
يتسع لـ 240 سريرا، ووعدهم الوزير بوضياف 

بجهاز سكانير من الطراز العالي، لكن الشيء من 
هذه الوعود حتقق!

أطلَق الّناَر على ِمروحّيِة ُشرطٍة ألّنها أزَعجتُه!

 »أوَلـــف« ُتكــــّرم 
َفّناِنيــها وُمَثّقِفيـــها!

حة؟ ُبوتفِليــقة   سّبــــَب ما َمحلُّ وعِدك من التَّحقيِق يا َوزير الصِّ
لَسارُكــوزي  َتشّنجـــات!

 نّظمت بلدية أولف بوالية أدرار احتفالية خاصة مت تكرمي 
فيها وجوه ثقافية موسيقية برزت يف املشهد الثقايف احمللي.
ولقد ثّمن رئيس املجلس الشعبي البلدي مستوى اإلبداع 

واملهارات الفنية التي طبعت )أوبريت شموع نوفمبر جتمعنا(، 
التي شاركت فيها مختلف اجلمعيات الناشطة يف املجال 

الثقايف. وقد شهدت املناسبة حضور بعض الفنانني ورؤساء 
اجلمعيات املوسيقية، ومتّيزت بتكرمي كل اجلمعيات التي 
شاركت يف )أوبريت شموع نوفمبر جتمعنا(. كما مت تكرمي 
اجلمعيات املوسيقية على غرار فرقة أنغام اجلنوب )أوالد 
حمودة(، واجلمعية املوسيقية الطرب األصيل، واجلمعية 
املوسيقية كوكب اجلنوب وكذا جمعية الوالئية »تسانيم 

للثقافة والتراث« ثم اجلمعية املوسيقية »أنغام الصحراء« 
واجلمعية املوسيقية »اجليل الواعد للتراث الثقايف احمللي« 

وأخيرا اجلمعية املوسيقية »تيديكلت«. كما مت تكرمي كوكبة 
من الفنانني واملسرحيني والشعراء على غرار اإلخوة حمودة 

واملغني قدور ميدوني والشاعرة عائشة بالل .

اشتكى عدد من املواطنني الذين مت إقصاؤهم من 
االستفادة من السكن االجتماعي بسور الغزالن 

لوالي والية البويرة اإلجحاف الذي طالهم، 
مذكرين إياه بتصريح رئيس اجلمهورية يف 

خطابه الذي ألقاه يف لقاء »احلكومة - الوالة«، 
األربعاء املاضي، والذي قال فيه: »املواطن ال 
يطلب املعجزات بل يريد حل مشاكله فقط«.

وجاء يف شكواهم: »سيدي الوالي، نحن املقصيون 
من السكن االجتماعي بسور الغزالن حصة 2018 

حرمنا من السكن ظلًما وجوًرا، وبدون االستناد 
إلى أهم ما جاء يف املرسوم التنفيذي )08\142( 

املنظم لعملية توزيع السكنات. وبعد أن قمنا 
باحتجاجات واعتصامات وإضراب عن الطعام، 
بل ذهب بنا األمر إلى محاولة انتحار جماعي 
أمام مقر الدائرة، تدخل الوالي السابق وأمر 

رئيس الدائرة بفتح حتقيق، تبني من خالله أننا 
على حق، بدليل لم يجدوا شيًئا ضدنا ووعدنا 

الوالي بعد اجتماعنا به يوم 11سبتمبر 2019 بأن 
قضيتنا ستسوى بداية أكتوبر املاضي، لنتفاجأ 

بتأجيل النظر يف أمرنا رغم أننا أثبتنا أحقيتنا يف 
االستفادة من السكن«.

هـل َسينِصـُف والـي 
البِويــَرة الَمقصّيــون؟!

احَذروا االسِتجماَم الُمفّخخ!
تزامنا وفتح الشواطئ أمام املواطنني، حذرت املنظمة الوطنية حلماية 

املستهلك من الشواطئ غير اآلمنة، وغير املسموح بالسباحة فيها، مستشهدة 
 l'ilot des( بتحذيرات مكتبها عن والية سكيكدة من شاطئ جزيرة املاعز

chèvres(، الذي تهافتت عليه الكثير من العائالت يف ظل البحث عن 
موطئ قدم فيه لالصطياف الذي جاء موسمه جد متأخر نظرا إلى الظروف 

الصحية التي شهدتها البالد.
وأوضحت املنظمة، يف منشور أتاحته على صفحتها مبوقع التواصل 

االجتماعي »فايسبوك«، أن الشاطئ مصب لوادي الصفصاف وبعض الوحدات 
الصناعية يف املنطقة، وأنه معروف لدى أغلب أبناء والية سكيكدة بكونه 

شاطئا ملوثا وال السباحة غير مسموحة فيه، نظرا إلى محاذاته للمنطقة 
الصناعية للبتروكيماويات.
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بسبب عدم توفرها على شروط الوقاية من كورونا

87 % مــن مساجــد الـــــوادي 
لــم يشملهــا قــرار الفتـــح! 

 رشيد شويخ
وكانت بلديات الشريط احلدودي األكثر 
بيوت  بيت من  أي  فتح  يتقرر  لم  إذ  تضررا، 
اهلل يف البلديات الثالثة لدائرة الطالب العربي 
وهي بن قشة ودوار املاء باإلضافة إلى عاصمة 
الدائرة، اذ وبحسب مصدر مسؤول من مديرية 
ال  الوادي،  بوالية  واألوقاف  الدينية  الشؤون 
يوجد بالبلديات الثالثة أي مسجد تتوفر فيه 
شروط اعادة الفتح التي حددتها الوزارة األولى 
استعياب  طاقة  أهمها  والتي  أسبوع  قبل 
سكان  1000مصلي،  عن  تزيد  أو  تساوي 
القرار خاصة  من  استغربوا  الثالث  البلديات 
وأنهم كانوا متشوقني إلعادة فتح بيوت اهلل، 
ضف إلى ذلك أن هذه املنطقة مت رفع احلجر 
الصحي اجلزئي عنها منذ نحو شهر دون باقي 
تسجل  ولم  األخرى،  الوادي  والية  بلديات 
ومما   ،19 بكوفيد  اصابة  حالة  إي  فترة  منذ 
املسافات  أيضا  الدائرة  يف  السكان  حفيظة 
إرجاء  وباقي  بلدياتها  بني  املوجودة  املتباعدة 
حتى  عليهم  يستحيل  أنهم  أي  الوالية، 
الصلوات  ألداء  األخرى  للبلديات  التنقل 

فيها. 

الواقعة  الطيور  أم  بلدية  عبر سكان  كما 
يف أقصى شمال غرب والية الوادي من وجود 
مسجدا  ال88  قائمة  ضمن  مسجد،  أي 
السكان  عدد  أن  من  بالرغم  بالفتح،  املعنية 
بلدية  سكان  نسمة،  ألف   15 يتجاوز  فيها 
استثناء  بقرار  استغربوا  بدورهم  عون  سدي 
يقدر عددها ب15 من  التي  البلدية  مساجد 
الفتح، أمام املصلني فيها علما أن  قرار اعادة 
عدد السكان فيها يقترب من 17 ألف نسمة، 
املذكورة،  السبعة  البلديات  إلى  وباإلضافة 
ورماس،  بلديات  مساجد  فتح  إعادة  يتم  لم 

املرارة، وادي العلندة واحلمراية. 
88 مسجدا محل  قرار حتديد  وكان  هذا 
بلديات  احتجاج، وغضب حتى من سكان 
البعض  ووصل  الوالية،  من  أخرى  وأحياء 
الدينية  الشؤون  مديرية  اتهام  إلى  منهم 
لعدد  فتح  رخص  إعطاء  خالل  من  باحملاباة 
أقل يف مساجد ببلديات أكثر عدد سكان من 
وهي  أكثر  مساجد  عدد  فتح  تقرر  بلديات، 
قمار  فبلدية  السكان،  عدد  حيث  منها  أقل 
ألف   55 عن  سكانها  عدد  يزيد  التي  مثال 
لم  مسجدا،   75 نحو  بها  ويتواجد  نسمة، 

يعد فتح منها إال 03 فقط. 
راسلت  الوادي  والية  مصالح  أن  يذكر 
وقت  يف  الداخلية،  ووزارة  األولى  الوزارة 
املنقضي،بخصوص  األسبوع  من  سابق 
الغير  الساحات  االعتبار  بعني  األخذ  ضرورة 
مغطاة واملوجودة يف املساجد عند حتديد طاقة 

استيعابها.
يف  احمللية  السلطات  مراسلة  وجاءت 
الوادي، للمصالح املركزية،بعد أن مت إحصاء 
الوالية يف من  بلديات  12 مسجدا يف عموم 
تتوفر فيهم، شروط إعادة الفتح التي حددها 
نحو  قبل  األمن  األعلى  املجلس  اجتماع 
عن  االستيعاب  طاقة  تزيد  أن  وهي  اسبوع. 
ذات  من  أستفيد  ما  وحسب  مصلي،  ألف 
الوادي،  والية  مصالح  مراسلة  فإن  املصادر 
الوالية،ذاك  مساجد  خلصائص  نظر  تأتي 
إنها صغيرة املساحة وال تزيد طاقة استيعابها 
القصوى عن 500 مصلي، وهذا ما يفسر أنها 
الثانية  الرتبة  الوادي  حتتل  اذ  العدد،  كثيرة 
على املستوى الوطني بأكثر من 634 مسجدا 

موزعة عبر ثالثني بلدية. 

الوادي،  مبدينة  النزلة  أقدم سكان حي 
الذي يعبر احلي  الرئيسي  الطريق  على غلق 
باعة  على  احتجاجا  وذلك  مسيرة  ونظموا 
املخدرات واملهلوسات واخلمور الذين اتخذوا 

من احلي وكرا لهم.
شعارامتنددة  احلي،  سكان  ورفع 
السكاني  التجمع  إليه  وصل  الذي  بالوضع 
وجهوانداءات  كما  يوجهونه،  الذي 
وذلك  واملدنية،  األمنية  للسلطات  استغاثة 
باعة  من  مناملنحرفني  عدد  أقدم  أن  بعد 
حتويله  إلى  واملخدرات  واملهلوسات  اخلمور 
وأوضح  املمنوعات،  كل  لبيع  لسوقكبير 
العصاباتو  من  العديد  أن  السكان  من  عدد 

يرتعون يف شوارع احلي  باتوا  املمنوعات  جتار 
التي أصبحت محرمةعليهم ليس يف ساعات 
الليل فقط بسبب احلجر املنزلي، بل حتى يف 
املنحرفني  نشاط  انتشار  بسبب  ساعاتالنهار 
ووقوع مناوشات وصلت يف عديداملرات إلى 
وأضافوا  والسيوف،  السكاكني  استعمال 
حياة  وعلى  علىحياتهم  خائفني  باتوا  أنهم 
أصبح  الذين  أبنائهم،  وتربية  عائالتهم 
وقوعهم يف براثينهذه اجلماعات من السهولة 
العصابات  بعض  محاولة  بفعل  كان،  مبا 

أصيادهموجرهم إلى عالم اإلنحراف. 
هذا ودعا سكان احلي والي الوالية وكذا 
منخالل  العاجل،  للتحرك  الوطني  األمن 

إجناز  وبرمجة  هناك،  دائمة  دوريات  إقامة 
مقر لألمن احلضري فيهخاصة وأن مستويات 
كبيرا  ارتفاعا  تعرف  أنواعها  مبختلف  اجلرمية 

فيه. 
يذكر أن والية الوادي تشهد ومنذ نحو 
مطالبةبطرد  واحتجاجات  مظاهرات  مدة 
وخمور  مخدرات  باعة  من  املنحرفني 
ما  غرار  األحياءعلى  داخل  من  ومهلوسات 
والنجار  الصحن  مارس،   19 أحياء  يف  وقع 

والباب الشرقي يف مدينةقمار.
رشيد شويخ

محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمر 
الوادي يف ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، 
بقتل شاب  متهمني  أشخاص  بإيداع ثالث 
املوجودة  البساتني  بأحد  بسيف  عشريني، 
احلبس  العلندة  وادي  ببلدية  مستوى  على 
الشوارع  شهدت  ذلك  إلى  اإلحتياطي، 
لذوي  احتجاجا  القضائية  الهيئة  القريبة من 

الضحية للمطالبة بالقصاص من القتلى.

بشاب  األمر  ويتعلق  الثالثة  املتهمون  و 
ساعدت  وفتاة  القضية،  يف  األول  املتهم  هو 
خالل  من  اجلرمية،  يف  الرئيسي  املتهم 
املزرعة  استدراج الضحية، هذا إضافة ملالك 
قدموا  قد  البشعة،  اجلرمية  فيها  وقعت  التي 
لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  أمس  أول  مساء 
اجلمهورية  وكيل  وجه  الوادي.أين  محكمة 
تهمة  القضية،  يف  الرئيسني  للمتهمني 

واملشاركة  اإلصرار  سبق  مع  العمدي  القتل 
بعدم  إتهم  فقد  الثالث  املتهم  أما  القتل،  يف 
مساعدة شخص يف حالة خطر.حيث ينتظر 
تصنع  مازالت  التي  اجلرمية  قضية  تبرمج  أن 
اجلنايات  دورة  يف  الوادي،  والية  احلدث يف 

املقبلة. 
.إلى ذلك جتمع، أهالي وأقارب الضحية 
“خ، ب” الذي تعرض للقتل بطريقة بشعة 

الـوادي،  محكمة  أمام  بجثته،  التنكيل  مع 
واملجرمني  باإلجرام  ُتنّدد  الفتات  رافعني 
جرمية  حتّولت  حيث  بالقصاص،  ومطالبني 

القتل إلى قضية رأي عام يف الوادي.
تناولتها  التي  القضية  تفاصيل  وتعود 
جريدة أخبار الوطن يف وقتها، والتي اهتزت 
لها مدينة الوادي، منتصف األسبوع املاضي 
ضحيتها  راح  بشعة،  قتل  جرمية  وقع  على 

اعتدى  ما  بعد  العمر،  مقتبل  يف  شاب 
أبيض  بسالح  وفتاة  له  صديق  أحد  عليه 
“سيف”، وأحدث له جروًحا غائرة يف رأسه 
ذراعه عن جسده،  بفصل  قام  كما  ورقبته، 
التواصل  شبكة  على  متداولة  صور  حسب 
االجتماعي يعتقد أنها للقتيل، والذي فارق 

احلياة بعد نقله إلى استعجاالت 8 ماي. 
رشيد شويخ 

رئيسا  كرمي  تنصيب كل من خالدي  مت 
نائبا  بوعتبة  واحمد  إليزي  قضاء  ملجلس 
املفتش  التنصيب  عملية  على  واشرف  عاما 
لوزير  ممثال  محمد  وطاس  بن  العدل  بوزارة 
أيطار احلركة  العدل حافظ األختام وهذا يف 
عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  اقرها  التي 
املجيد تبون يف سلك النواب العامني ورؤساء 
مبقر  املراسيم  وجرت  القضائية  املجالس 
السلطات  بالوالية بحضور  القضائي  املجلس 

واعيان  القضاء  وأسرة  والعسكرية  احمللية 
املنطقة. 

هذا ويذكر ان النائب العام اجلديد كان 
مبجلس  مساعد  عام  نائب  منصب  يشغل 
قضاء ادرار وفيما كان يشغل رئيس مجلس 
مبجلس  غرفة  رئيس  أيضا  اجلديد  القضاء 

متنراست. 
براهيم مالك 

مرور  حادث  يف  مصرعه  لقي شخص   
03 يف شطره  رقم  الوطني  الطريق  على  وقع 
الرابط بني اليزي وجانت وبالضبط يف النقطة 
احلادث  الوالية.  مقر  عن   50 الكيلومترية 
من  نفعية  سيارة  وانقالب  انحراف  يف  متثل 
نوع تيوتاياريس مبنعرجات فضنون اين مت نقل 

الضحية الشاب العشريني املدعو ق ب الذي 
أصيب بجروح متفاوتة اخلطورة إلى املؤسسة 
العمومية االستشفائية تارقيوانتميضي ليلفظ 

أنفاسه األخيرة متأثرا بجراحه. 
براهيم مالك 

عبر العديد من سكان والية 
الوادي عن عدم رضاهم عقب 

اإلفراج غن قائمة املساجد 
التي فتحت أمس السبت، بعد 

أن استثنت تسعة بلديات 
من قرار فتح بيوت اهلل، 

كون القرار   اقتصر على 88 
مسجدا فقط من أصل 634 
مسجدا موجودا بالوالية.

يذكر أن ثلث بلديات والية 
الوادي غير معني بقرار فتح 

املساجد.

إليزي
تنصيــب كـل مــن رئيــس مجلــس 

القضــاء والنــائب العـــام 

إليزي
مصــرع شخــص في حـادث سيــر

الوادي 
 السكـــان يحتجــــون بسبب تفشـــي المخـــدرات

الوادي 

المتهمـــون بقتــــل شــاب بسيـف رهــن الحبــــس

األغواط
تحــويل مشــروع المسبــح 
يثيــر غضــب شبـاب أفلـــو 

أثارت عملية حتويل مشروع مسبح كان مبرمج إلجنازه باألحياء اجلنوبية ملدينة أفلو استياء 
وتذمرا وسط شباب هذه األحياء الذين اعتبروا اإلجراء تكريسا للبيروقراطية التي أعلن رئيس 

اجلمهورية احلرب عليها، 
املشروع التابع ملديرية الشباب والرياضة شريحة 2020 بغالف مالي قدره سبعة ماليير مت 
اختيار األرضية له بوسط األحياء اجلنوبية بالقرب من ملعب ماتيكو وساحة خضراء ثم فجأة 
مت حتويله للقطب احلضري بحجة أن األرضية – حسب مسؤول من البلدية - التي مت اختيارها 
محل نزاع حيث يدعي أحد املواطنني ملكيتها ويخشون أن يتم توقيف املشروع، غير أن العارفني 
بالقضية يعتبرون هذه املبرر واهيي وال أساس له من الصحة بدليل أن هذا املواطن يدعي أنه 
ميلك أكثر من 4هكتارا تضم جزء كبير من أحياء اجلهة اجلنوبية التي بنيت بها مئات السكنات 
واملرافق العمومية والقضية على مستوى العدالة، ثم ملاذا ال يتم توقيف البناءات الفوضوية التي 
اختيار  يتم  لم  ملاذا   : األحياء  وتساءل شباب  ومبحيطه،  العمراني  النسيج  داخل  إجنازها  يتم 
أرضية أخرى للمسبح يف اجليوب العقارية التابعة ألمالك الدولة أو للبلدية املتواجدة عبر األحياء 

اجلنوبية، وإلى متى يتم حرمان سكان هذه األحياء من املرافق العمومية بحج واهية. 
وناشد سكان هذه األحياء والي الوالية بالتدخل العاجل من أجل إعادة مشروع املسبح 
أو شباني  40ألف نسمة وال يوجد بها مرفق رياضي  التي يقطنها أكثر من  لألحياء اجلنوبية 
وإيجاد حل ملشكل النزاع على اجليوب العقارية التي مت أصبحت ذريعة حلرمان سكان األحياء 

من املرافق الضرورية والكثير من هذه اجليوب يتم تسويتها حاليا يف إطار القانون 15/08. 
 ع نورين 

توقيــف شخصيـــن واستـرجــاع 
سيــارة مسروقــــة

 
متكنت الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية باألغواط من اإلطاحة بجماعة 
أشرار تتكون من شخصني مشتبه فيهما تتراوح أعمارهم مابني )27-25( تورطا يف سرقة مركبة 
أحد املواطنني من نوع )شيري كيوكيو( كانت متوقفة أمام مسكنه بوسط مدينة األغواط، مت 
األبحاث  تكثيف  بعد  اجلنائية  للفرقة  الشرطة  عناصر  قبل  من  قياسي  ظرف  يف  استرجاعها 

والتحريات التي أسفرت أيضا عن توقيف املشتبه فيهما.
ع نورين 
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روبورتاج

تقرير: ابراهيم مالك

يعاني سكان واحة أهرهر السياحية الواقعة يف جنوب والية اليزي 
على بعد 167 كلم من مشاكل عديدة تعبر عنها مرارة واقعهم املعيشي 
احلياة  شروط  ادني  وانعدام  التنموية  للمشاريع  الكلي  الغياب  بسبب 
مهجور  شبه  سكني  جتمع  إلى  الساحرة  الواحة  هذه  حول  الذي  األمر 
بالكامل رغم اعتبارها واحدة من بني أقدم التجمعات السكنية باملنطقة 
وباإلضافة الى ما متتلكه من إمكانيات طبيعية وطاقات استثمارية خاصة 
يف مجال الفالحة كل ذالك لم يشفع لها بسبب العزلة والفقر واحلرمان 
التي الزالت تعيشه وما دفع املئات من ساكنيها مرغمني ال أبطال لهجرة 

ارض أجدادهم إلى حيث تتوفر الظروف العادية للعيش الكرمي. 

 عائالت تتمسك بأراضيها
أهرهر  واحة  يف  بأرضها  واملتمسكة  املتبقية  العائالت  تعيش 
انعدام ابسط ضروريات احلياة ال مرافق  السياحية معاناة يومية بسبب 
وال  بالكهرباء  ربط  وال  مدرسي  مجمع  وال  صحية  عيادة  وال  عمومية 
تغطية شبكة الهاتف النقال األمر الذي جعلهم فعال مغيبني عن العالم 
اخلارجي وهذا رغم تصنيفها مؤخرا ضمن مناطق الظل عبر والية اليزي. 
املعاش  الوقع  مرارة  تكلموا عن  الذين  الساكنة  مع  فمن خالل حديثنا 
بالقرية السياحية التي تتوسط اجلبال الشامخة على حافة الوادي احملاذية 
لواحات النخيل على امتداد البصر اين تتواجد العائالت التي الزالت 

تكابد وتكافح لغرض الوصول الى ابسط متطلبات العيش الكرمي ففي 
مقدمة مشاكلهم اليومية حسبهم املياه الشروب فال زال الساكنة يقطعون 
مسافات طويلة جللبها وباستعمال الطرق البدائية باالعتماد على الدواب 
أين تتواجد أبار فالحية املزودة بالطاقة الشمسية التي تعطل الكثير منها 
املعاجلة ومشكل  الفالحية غير  اآلبار  تلك  مياه  وهذا دون نسيان خطر 
التام  املتنقلة عن طريقها خاصة على كبار السن ومع انعدام  األمراض 

للعيادة. 

 العزلة تطوق السكان
بالرغم  انه  الوطن  أخبار  ل  حديثهم  خالل  من  الساكنة  ويضيف 
من عمليات إعادة االعتبار ملنحدراينرجان مؤخرا املؤدي للقرية وتعبيده 
بسبب كثرة حوادثه يف السنوات املاضية إال أن أماكن تواجد جتمعاتهم 
اليها وعدم  املؤدية  الوعرة  الوادي وطرقها  املتفرقة على ضفاف  السكنية 
صالحيتها الزالت تشكل هاجسا بالنسبة لهم خاصة مع موسم تساقط 
األمطار األمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم ويشكل مشكل 
اي  حدوث  حال  يف  التغطية  غياب  مع  تزامنا  تنقالتهم  على  عويص 

مكروه ال قدر اهلل حسب قولهم. 

 ال ماء وال غاز وال مرافق صحية
وكما يشتكي مواطنو واحة أهرهر من غياب شبكة الكهرباء الريفية 
باملنطقة والغاز الطبيعي واإلنارة واملرفق الصحي فكل هذه النقائص على 

حد قولهم أدت الى وجود خلل واضح يف املستوى املعيشي وساهمة إلى 
حد بعيد يف هجرة املئات من األسر نحوى املدينة تاركتا ورائها أرضها 
اخلصبة وحقول من النخيل بسبب عوائق تنموية وقفت يف وجه تلك 
األسر هارب من الواقع املرير الذي أضحى ال يطاق فقدميا حسب الساكنة 
كانت الواحة مصدر رزق لكثير من العائالت يف ازجر خاصة يف موسم 
جني التمور فمن كل حدب وصوب تقصدها العائالت يف فصل الصيف 
موسم اماريس اي موسم جني التمور لتستقر ملدة تتعدى ثالث شهور 
لالسترزاق منها ولكن حاليا مع الواقع املر أضحى الكثير منهم سامحا 
فيها وصعوبة  تتخبط  التي  الكارثية  احلالة  بسبب  التمور  من  أرزاقه  يف 

املعيشة بالواحة. 

 مطالب ببعث الحياة مجددا
يتعدى  ال  والتي  بالواحة  املتبقية  األسر  تطالب  السياق  ذات  ويف 
بالنظر يف انشغاالتها إعادة  20 عائلة اجلهات الوصية بالضرورة  عددها 
التنمية  من  نصيبها  بإعطائها  وذالك  عهدها  كسابق  الواحة  الى  احلياة 
بعد إدراجها مؤخرا ضمن مناطق الظل األمر الذي سينعكس باإليجاب 
وسيساهم يف شكل كبير يف عودة النازحني نحوى املدن بعد توفر ابسط 
الهاتف وتعبيد  الشبكة  ضروريات احلياة من ماء وكهرباء وغاز وتغطية 
خطر  من  السكنية  جتمعاتها  حتمي  سدود  وبناء  الواحة  بداخل  الطرق 
بالواحة  احلركة  يف  ديناميكية  سيعطي  حسبهم  ذالك  فكل  الوديان 

باإلضافة عودة االستثمار ألفالحي بها. 

»أخَباُر الَوطن« انَتقلْت إلى إليزي ووَقفت على ُمعاناٍة وَفقٍر وِحرماٍن 

اِحرة َينزُحون نحَو الُمدِن طلًبا للَحياِة! ُسكان أَهرَهر السَّ
واحة »أهرهر« التي تقع جنوبي والية إليزي، واحدة بين أجمل المناطق بالوالية، تحولت إلى مرتع لألشباح بعد أن هجرها سكانها نحو المناطق األخرى، 

بحثا عن حياة أفضل، وسبل عيش أيسر!
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3 أسماء على طاولة برشلونة لخالفة سيتين
بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ

إقالة  بصدد  برشلونة  نادي  أن  على  إعالمية،  تقارير  توافقت 
مدربه كيكي سيتني، بعد الهزمية 8-2 أمام بايرن ميونخ، يف ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتشايف  بوكيتينو،  ماوريسيو  األرجنتيني  أن  التقارير  وذكرت 
األسماء  من  كلويفرت،  باتريك  والهولندي  السابق،  برشلونة  جنم 

املرشحة خلالفة سيتني.
فرينكي دي  انضمام مواطنه  دوًرا يف  أن كلويفرت لعب  يذكر 
يونغ إلى برشلونة، كما أنه يتحدث 6 لغات. وكان جوسيب ماريا 
بارتوميو رئيس برشلونة، قد تقدم باعتذار للجماهير عن هذه الهزمية 
الثقيلة، نيابة عن الفريق، وأعلن أنه سيتم اتخاذ قرارات بناء على 

هذا احلدث.
وقرارات  بالفعل،  اتخذناها  قرارات  »ثمة  بارتوميو  وقال 
املقبلة، وسيتم اإلعالن عن  األيام  أخرى سنتخذها خالل 

ذلك األسبوع املقبل«.
القسم الرياضي

ماتيوس: »سقوط برشلونة يؤلمني«
قال الالعب الدولي األملاني السابق، لوثار ماتيوس، إن 
رؤية فريق بحجم برشلونة يسقط أمام بايرن ميونخ، أمر مؤلم، 
النور  ملعب  على  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  يف  وذلك 

بلشبونة.
مثل  فريقا  أرى  أن  »يؤملني  املانشافت:  أسطورة  وأضاف 
على  اجلميع  لدى  اإلثارة  من  حالة  أحدث  الذي  برشلونة، 
مر أعوام، مثلما رأينا هذه الليلة«. وتابع يف تصريحات أدلى 
بها لشبكة )سكاي(: »كنت أعتقد أن بايرن هو األوفر حظا 
للتأهل، لكن ليس لهذه الدرجة.. لم أظن مطلقا أن يسجل 
الالعبون ثمانية أهداف، رغم أن فارق األهداف الستة يعبر 
عن الفارق الذي شوهد يف امللعب«. وأكد ماتيوس أن برشلونة 
باستبدال  يكتفي  وأال  جذري،  تغيير  إلى  بحاجة  سيكون 

مدرب، بل يلزمه العبون جدد.
واختتم: »ال يكفي تغيير املدرب، هم بحاجة للكثير من 
الالعبني اجلدد، وال أعتقد أنهم يف وضع يسمح لهم بإنفاق 

مبالغ هائلة، مثلما فعلوا حتى اآلن«.

بيكيه: »ما حدث عار وصلنا 
للقاع ومستعد للرحيل«

الهزمية  من  استياءه  برشلونة،  مدافع  بيكيه،  جيرارد  أبدى 
املذلة أمام بايرن ميونخ، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

»ماركا«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  بيكيه،  وقال 
الصحيح،  الوصف  والعار هو  اإلسبانية: »كانت مباراة كارثية، 
ليست  »إنها  وأضاف:  الطريقة«.  بهذه  املنافسة  ميكنك  فال 
صعبة  األمور  لنا،  حتدث  التي  الثالثة  أو  الثانية  أو  األولى  املرة 
مدرب  عن  أحتدث  ال  وأنا  تغييرات  إلى  يحتاج  والنادي  للغاية 
أو العبني وال أشير إلى شخص على وجه اخلصوص، بل من 
الناحية الهيكلية فالنادي بحاجة إلى تغييرات يف كل شيء«. 
وتابع: »أعرض رحيلي عن النادي، إذا كان يجب أن تأتي دماء 
جديدة، وتغيير هذه الديناميكية سأكون أول من يرحل، ألنني 
أعتقد أننا وصلنا إلى احلضيض«. وأمت: »علينا جميًعا أن نناقش 

ونفكر داخلًيا، ونقرر ما هو األفضل للنادي«.

ريـال مدريــد 
يستقـــر علـى 
فريق جيســوس

ريال  بأن  إسباني،  صحفي  تقرير  أفاد 
املناسبة،  الوجهة  إيجاد  على  يعمل  مدريد 
إلعارة العب وسطه البرازيلي رينير جيسوس. 
وانضم جيسوس إلى ريال مدريد، يف جانفي 
مقابل  البرازيلي  فالمنغو  من  قادًما  املاضي، 

30 مليون أورو.
اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  وبحسب 
فقد انهالت العروض على رينير، إال أن ريال 
مدريد يسعى الختيار الفريق بدقة، حيث ال 
لونني،  أندريه  مع  حدث  ما  يتكرر  أن  يريد 

خالل هذا املوسم.
الصيف  الوليد  بلد  إلى  لونني  وانضم 
حارس  لكن  اإلعارة،  سبيل  على  املاضي، 
املرمى الشاب لم يلعب بالشكل الكايف، ليعار 
للمرة الثانية يف نفس املوسم، إلى ريال أوفيدو 

يف دوري الدرجة الثانية اإلسباني.
نفسه،  رينير  أن  الصحيفة  وأوضحت 
يفضل البقاء يف إسبانيا، حيث استقر صانع 
األلعاب البرازيلي هناك، ويعتقد أنه يتناسب 

متاًما مع أسلوب اللعب يف الليغا.
ويعتبر بلد الوليد وريال سوسيداد، أكثر 
الليغا اهتماما بضم رينير، على سبيل  أندية 
مدريد  ريال  ومييل  الصيف.  هذا  اإلعارة 
سوسيداد،  ريال  إلى  العبه  إعارة  لفكرة 
حيث أمضى مارتن أوديغارد موسًما رائًعا مع 
الفريق الباسكي، قبل أن يعود للميرينغي هذا 
الصيف، وقد يكون البرازيلي بدياًل مناسًبا له 

هناك.
أوديغارد  يستمر  أن  املفترض  من  وكان 
إال  أيًضا،  اجلديد  املوسم  يف  سوسيداد،  مع 
أن ريال مدريد قرر قطع اإلعارة، وإعادته إلى 

سانتياغو برنابيو.

الريـال يصــارع 
اليونايتـد علـى 
صفقة أنسو فاتي

أكد تقرير صحفي إجنليزي، وجود صراع 
يونايتد،  ومانشستر  مدريد  ريال  ناديي  بني 

على التعاقد مع العب برشلونة.
إكسبريس«  »ديلي  صحيفة  وبحسب 
البريطانية، فإن ناديي ريال مدريد ومانشستر 
الشاب  النجم  مع  التعاقد  يستهدفان  يونايتد 
مع  موهبته  انفجرت  والذي  فاتي،  أنسو 

برشلونة هذا املوسم.
مدريد  ريال  أنَّ  الصحيفة،  وأكدت 
يف  االستسالم  يرفضان  يونايتد  ومانشستر 
ليونيل  شقيق  تدخل  رغم  فاتي،  صفقة 
مساعدة  أجل  من  أعماله،  ووكيل  ميسي 

فاتي يف شؤونه خارج امللعب.
وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد، 
قبل  حتى  فاتي  يضم  أن  جاد  بشكل  حاول 
كان  عندما  برشلونة،  مع  األولى  مشاركته 

عقده قيد التجديد.
فاتي  مع  جديًدا  عقًدا  برشلونة  ووقع 
شرط  وجود  مع   2022 صيف  يف  ينتهي 
جنيه  مليون   90 إلى  قيمته  تصل  جزائي 
آخر  لتجديد  برشلونة  ويسعي  إسترليني. 
لعقد فاتي مع رفع قيمة الشرط اجلزائي فيه، 
خاصة مع تزايد اهتمام مانشستر، بعد فشله 

يف ضم جادون سانشو.

هازارد تلقى عرضا للعودة إلى تشيلسي
أكد تقرير صحفي إسباني، امس السبت، أن البلجيكي 
إلى  للعودة  عرًضا  تلقى  مدريد،  ريال  جنم  هازارد،  إيدين 
تشيلسي، خالل املوسم املقبل. وعاش هازارد، موسًما صعًبا 
من  ألكثر  تعرضه  إثر  مدريد،  ريال  يف  الفردي  املستوى  على 

إصابة قوية.
ووفًقا ملوقع »ديفنسا سنترال« اإلسباني، فإن مسؤولني من 
تشيلسي حتدثوا مع هازارد أثناء املوسم، حيث كانوا قلقني على 
إصاباته وسألوه عن العملية والتعايف ومشاعره يف إسبانيا. كما 
»ستامفورد  إلى  العودة  هازارد،  على  تشيلسي  مسؤولو  عرض 

بريدج« مرة أخرى.
ووفًقا للمقربني من تشيلسي، فإن هازارد ال يفكر مطلًقا 
يف مغادرة ريال مدريد، ألنه كان يحلم بارتداء قميص النادي 

امللكي.
بشكل  املوسم،  أثناء  يف  تشيلسي  من  مسؤولون  وصّرح 
غير جاد، بأن على هازارد العودة إلى البلوز، ألنه لن ُينتقد يف 
لندن، بنفس القدر الذي يتعرض له من الصحفيني اإلسبان.

بشأن  جديد  تطور  عن  السبت،  امس  فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف 
مستقبل األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم برشلونة، خالل املوسم املقبل.
وكان برشلونة، قد تعرض، اول أمس اجلمعة، خلسارة مذلة بنتيجة 

8-2 أمام بايرن ميونخ يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
برشلونة،  إدارة  هدد  ميسي  فإن  فوتبول"،  "فرانس  ملجلة  ووفًقا 

بالرحيل عن النادي الكتالوني، عقب اخلسارة أمام بايرن ميونخ.
تغييرات  حتدث  لم  إذا  برشلونة،  سيغادر  ميسي  أن  إلى  وأشارت 

وأوضحت  الرياضية.  واإلدارة  الرئيس  املدرب وحتى  النادي، من  جذرية يف 
املجلة، أنه وفًقا للمقربني من ميسي، فإن الالعب يدرس بجدية، الرحيل 

عن برشلونة هذا الصيف.
أن  اإلعالم،  لوسائل  مرة  من  أكثر  صرح  أن  سبق  ميسي  أن  يذكر 

مستوى برشلونة ال يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا.
أو  ميالن  إنتر  إلى  باالنتقال  مرة  من  أكثر  ميسي،  ارتبط  أن  وسبق 

مانشستر سيتي.

ميسي يدرس بجدية الرحيل عن الكامب نو

يوفنتــوس مهتم بضـم 
الغانـــي بارتـــي

اجلديد  املدرب  طلبات  أولى  لتلبية  يوفنتوس،  نادي  يسعى 
أندريا بيرلو، بالتعاقد مع أحد العبي الليغا خالل امليركاتو الصيفي 

احلالي.
ووفًقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" اإليطالية، فإن يوفنتوس 
كثف من اهتمامه بضم الغاني بارتي، العب وسط أتلتيكو مدريد، 

بعد تعيني أندريا بيرلو مديًرا فنًيا جديًدا للبيانكونيري.
وأضافت أن اليويف يرغب يف تخفيض قيمة بارتي التي حددها 
أورو، من خالل وضع  50 مليون  والبالغة حوالي  أتلتيكو مدريد، 

العبني كجزء من الصفقة.
وتابعت أن يوفنتوس يعرض إما دوغالس كوستا، أو فيديريكو 
ينتقل  تبادلية  صفقة  من  كجزء  أحدهما  ليدخل  بيرنارديسكي، 
يف  الغاني  الوسط  العب  وشارك  للبيانكونيري.  بارتي  مبقتضاها 
 4 مدريد، سجل خاللها  أتلتيكو  بقميص  املوسم  هذا  مباراة   46

أهداف، وقدم متريرة واحدة حاسمة.

كريستيانو يحّرض بن زيمة على االنتقال ليوفنتوس
يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم يوفنتوس، ملزاملة الفرنسي كرمي بن زمية، مهاجم ريال مدريد، مجدًدا يف خط هجوم واحد.

وتزامل رونالدو وبن زمية يف ريال مدريد من 2009 وحتى 2018، حيث اشتهر الالعب الفرنسي بجذب أنظار الدفاع وصنع املساحات، التي تسمح لكريستيانو بتسجيل األهداف.
ووفًقا لقناة "سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس يبحث بجدية عن مهاجم يف املوسم اجلديد، بداًل من غونزالو هيغواين القريب من مغادرة تورينو. وأشارت إلى أن رونالدو اقترح بشكل شخصي، 

على زميله السابق قيادة هجوم يوفنتوس يف املوسم املقبل. وأوضحت أن الصفقة ستكون باهظة الثمن، ورمبا ينتقل باولو ديباال إلى ريال مدريد ضمن مبادلة بني الناديني.
وذكرت أن االختيارات األخرى لدعم هجوم اليويف يف املوسم املقبل، هي إدين دجيكو )روما( وألفارو موراتا )أتلتيكو مدريد( ودوفان زاباتا )أتاالنتا(.
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التحضير  يف  »انطلقنا  معنصري  وصرح 
من الصفر، حيث نتدرب مبعدل حصة واحدة 
خارج  البدني  التحضير  على  وسنركز  يوميا 
ستة  قرابة  انتظار  يجب  صراحة  احلوض. 
الفني  مستواهم  إلى  العودة  أجل  من  أشهر 
سابقة  أشهر  ملدة خمسة  فالتوقف  احلقيقي. 

أولى ويضر كثيرا بالسباحة الوطنية«.
قد  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
قررت يف مارس املاضي تعليق كل النشاطات 
جائحة  بسبب  الرياضية  واملنافسات 

»كوفيد19-«.
احتاد  من  اهلل  السباحان جاب  واستأنف 
يوم  اجلزائر،  بريد  نادي  من  وعرجون  اجلزائر 
شبه  باملسبح  التدريبات  الفارط،  االثنني 
األوملبي بالقبة بالعاصمة، إثر تلقي االحتادية 

اجلزائرية الضوء األخضر من الوزارة الوصية.
والبدنية  النفسية  احلالة  وبخصوص 
الطويلة،  املسافات  عليها سباح  يتواجد  التي 
الوطني«جاب اهلل يتمتع بنفسية  أفاد املدرب 
بعد  التدريبات  إلى  بعودته  وهو سعيد  جيدة 
الناحية  من  أما  طويال.  دامت  توقف  فترة 
البدنية، فقد سجل زيادة يف وزنه تقدر ب8 

كلغ، وهو أمر يصعب عملية العودة«.
أيضا  يحمل  الذي  معنصري،  وأضاف 
كبير  »عمل  اجلزائر  احتاد  فريق  مدرب  قبعة 
السترجاع  احلوض  داخل  السباح  ينتظر 
ما  وهو  املياه  مع  واإلحساسات  اجلاهزية 
األقل  على  أشهر  ثالثة  حوالي  سيتطلب 
باعتباره متخصصا يف املسافات الطويلة. األمر 

اهلل  جاب  فعل  ردة  مدى  على  متوقف  أيضا 
على حتمل كثافة العمل واالسترجاع اجليد. 
أما عرجون، فيتواجد يف لياقة بدنية حسنة، 
لكن خمسة أشهر دون نشاط أمر معقد وعليه 

االستعداد من البداية«.
الوطني  للمركز  الطبية  اللجنة  وكانت 
لطب الرياضة قد عرضت البروتوكول الصحي 
اختصاص  بكل  خاص  دليل  شكل  على 
الرياضية  لالحتاديات  تقدميه  مت  رياضي 
والرياضيني  الوطنيني  الفنيني  واملديرين 
أوملبياد  إلى  للتأهل  واملرشحني  املتأهلني 

طوكيو2020.
وأكد املتحدث أنه يتم التدرب يف ظروف 
الوقاية  تدابير  باحترام  القبة،  مبسبح  حسنة 
البروتوكول الصحي  من فيروس كورونا، وفق 
املطبق من قبل االحتادية، مع تسجيل حضور 
السلطات الصحية واألمنية عند االستئناف.

من جانبه، أفاد سباح منتخب الوطني، 
إلى  بالعودة  لنا  »السماح  اهلل  جاب  أنيس 
التدريبات أمر إيجابي بعد توقف طال أمده. 
من الناحية البدنية، أشعر أنني يف حدود 35 
باملائة من قدراتي. كنت أتدرب من قبل على 
أحتاج  تكفي.  ال  لكنها  العضالت،  تقوية 
استرجاع  بخصوص  أما  الوقت.  من  املزيد 
معاملي يف احلوض، فكأنني يف بداية املوسم. 
تدريجيا  سأعود  التدريبية  احلصص  مرور  مع 

إلى مستواي«.
الكامل  التوقف  هذا  مخلفات  وحول 
على جاهزية ومردود عناصر النخبة والسباحة 

جد  »نحن  معنصري  يقول  عموما،  الوطنية 
املجاورة،  العربية  بالبلدان  مقارنة  متأخرين 
استأنفوا  الذين  ومصر  املغرب  تونس،  مثل 
بجميع السباحني، وليس بالنخبة فقط. من 
األجدر ضم بقية السباحني املعنيني مبختلف 
االستحقاقات الدولية والقارية مع فتح مسابح 
مسابح  أربعة  وضع  ليضيف«يجب  أخرى«، 
مبعدل سباح يف كل  الرياضيني  تصرف  حتت 
أظنه  سباحا.   32 مجموع  يعطينا  ما  رواق، 
فيه  تسببت  الذي  التأخر  ألن  ممكنا  أمرا 
بالسباحة  كثيرا  سيضر  الصحية  األزمة  هذه 
السنوات  يف  عافيتها  استعادت  التي  الوطنية 
والقارية  العربية  الساحة  على  املاضية  القليلة 
وعند جميع األصناف«، كما اقترحه التقني 
على  »احلفاظ  ضرورة  على  مشددا  الوطني، 

هذا املكسب قبل فوات األوان«.
جزائريني  سباحني  ثالثة  أن  ومعلوم 
األوملبياد  يف  للمشاركة  األدنى  احلد  حققوا 
حلد اآلن، ويتعلق األمر بأسامة سحنون )حد 
متر سباحة حرة(،   100 و   50 »أ« يف  أدنى 
متر   200 يف  »ب«  أدنى  )حد  سيود  جواد 
أدنى  )حد  عرجون  اهلل  وعبد  سباحات(   4
الظهر(،  على  متر   200 و   100 يف  »ب« 
إضافة إلى اقتراب أنيس جاب اهلل من حتقيق 
800 متر سباحة حرة  احلد األدنى »ب« يف 

)ببعض األجزاء من املائة(.
القسم الرياضي

مدرب المنتخب الوطني للسباحة، علي معنصري:

»يجب انتظار ستة أشهر الستعـادة 
السباحيــــن مستواهـــــم«

حــارس سانـت إيتيـان 
غنـدوز على بعد خطوت 
مــن إتحــاد الجزائــر

الحتاد  اجلديد  الرياضي  املدير  أكد 
حارس  صفقة  إن  يحيى،  عنتر  اجلزائر، 
مرمى الثاني لنادي  سانت إيتيان الفرنسي 
ألكسيس غندوز صاحب 24 عاما تسير يف 

الطريق الصحيح.
غندوز   »قدوم  يحيى  عنتر  وصرح 
الطريق  يف  يسير  اجلزائر  احتاد  صفوف  الي 
نادي  مع  مفاوضات  يف  نحن  الصحيح. 
سانت إيتيان ونأمل يف الوصول الي اتفاق 

نهائي يف اقرب وقت ممكن«.
إلى  القدوم  السابق  الدولي  ومتكن 
رحلة  منت  على  الفارط  األحد  يوم  اجلزائر 
يف  العالقني  اجلزائريني  إلعادة  خاصة 
فرنسا. ويتواجد عنتر يحيى حالًيا يف فندق 
بالعاصمة، كجزء من اإلجراءات الصحية 

ضد فيروس كورونا.
انتهت  الذي  خليفة،  بن  الطاهر  الدفاعي  الوسط  العب  حول  سؤال  على  وردا 
إعارته ملوسم واحد من نادي بارادو، أكد عنتر يحيى أنه ال يزال حريًصا على خدمات 
هذا العنصر والذي تطمح مولودية اجلزائر أيًضا يف ضمان خدماته. وأضاف قائال''مثل 
على  به  اتصلت  لقد  خليفة.  بن  ملف  من  االنتهاء  وشك  على  أيضا  نحن  غندوز، 

الهاتف، إنه العب جيد ونحن نهتم به حقا«.
العاصمي خالل  للنادي  قدومها  احملتمل  األسماء  الكشف عن  امتنع عن  وبينما 
امليركاتو الصيفي اعتبر عنتر يحي أن الهدف هو إقامة منافسة عادلة مع احترام التسلسل 

الهرمي »سنستقدم العبني وفًقا لالحتياجات التي يحددها اجلهاز الفني«.
واختتم عنتر يحيى حديثه ''إنه أمر معقد للغاية أال يكون لديك رؤية مقارنة ببداية 
املوسم املقبل. نحن يف الظالم ألننا لم نتمكن بعد من بدء برنامج التحضيرات اخلاصة 

بنا والذي سيمتد على مدى 8 أسابيع«.
وافتتحت فترة االنتقاالت الصيفية رسمًيا يوم األربعاء 5 أوت وستستمر إلى غاية 
2020- الذي لم حتدد فيه بعد االحتادية اجلزائرية بداية موسم  الوقت  أكتوبر يف   27
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براهيمي يقود الريان لتحقيق 
الفــوز علــى الشحانيـة  

حقق الريان فوزًا مثيرًا على الشحانية بنتيجة 1-0، 
أحرزه الدولي اجلزائري ياسني براهيمي، يف املباراة التي 
أقيمت بينهما اول أمس، على ملعب اجلنوب، يف إطار 

مباريات اجلولة الـ21 من الدوري القطري.
خاللها  تبادل  املستوى  متوسطة  املباراة  وجاءت 
الفريقني السيطرة على مجريات، ووضح رغبة كالهما 
الريان  اللقاء سواء  بداية  إيجابية منذ  نتيجة  يف حتقيق 
الذي  الشحانية  أو  الدوري،  درع  على  ينافس  الذي 

يصارع شبح الهبوط للدرجة الثانية.
وواصل  الثاني،  املركز  بهم  احتل  نقطة   48 إلى  الفوز  بهذا  الريان  رصيد  وارتفع 
مطاردة الدحيل على قمة الدوري، بينما توقف رصيد الشحانية عند 15 نقطة بقي بهم 

يف املركز الثاني عشر واألخير.

اشتباك عنيف بين مبولحي والعب 
اتحـــاد جدة ليوناردو خيــل

اشتبك الدولي اجلزائري رايس مبوحلي حارس مرمى االتفاق، مع العب احتاد جدة 
ليوناردو خيل، عقب املباراة التي جمعت الفريقني اول أمس، ضمن اجلولة 25 للدوري 

السعودي للمحترفني.
فعقب إطالق احلكم صافرته معلنا نهاية املباراة بفوز االحتاد على االتفاق بهدف دون 
مقابل، ركض حارس االتفاق مبوحلي بسرعة نحو الطريق املؤدي لغرفة خلع املالبس.

املتواجدين  تفوه بكلمات جتاه العبي االحتاد  لغرفة خلع املالبس،  وهو يف طريقه 
باملدرج فواز القرني، ورومارينيو وليوناردو خيل، بسبب كلمة قيلت له، وقادته لالنفعال 
والغضب الشديد. ودخل مبوحلي يف مشادة كالمية مع العبي االحتاد، وباألخص خيل 

الذي هاجمه.
ووفقا لبرنامج »الديوانية«، املذاع عبر القنوات الرياضية السعودية، فإنه كان هناك 
سب من أحد العبي االحتاد، جتاه احلارس اجلزائري لالتفاق، رايس مبوحلي، باللغة 

الفرنسية.
»أنا فقدت  قائال  الالعب  املولود ألم جزائرية وأب كونغولي، على  ورد مبوحلي، 
والعبي  بينه  مشادة  وحتدث  بشدة،  يغضب  أن  قبل  والدته،  لوفاة  إشارة  يف  أمي«، 

االحتاد، وباألخص ليوناردو خيل، ليقوم احلكم بطرد مبوحلي.
املالبس  إلى غرفة  متوجها  رومارينيو مهاجم االحتاد، كان  أن  إلى  البرنامج  وأشار 
اخلاصة باالتفاق، لالعتذار ملبوحلي، لكن مراقب املباراة منعه. يذكر أن والدة رايس 

مبوحلي، عائشة، توفيت حينما كان منشغال بالتحضير مع »اخلضر«، يف عام 2010.
ويحرص دائما مبوحلي على تخليد والدته، وظهر ذلك يف نصف نهائي بطولة كأس 
أمم إفريقيا املاضية، أمام نيجيريا، حيث كتب اسم أمه على القفاز، عندما قاد منتخبه 

للفوز 2-1.

المدير الرياضي لمولودية الجزائر، بورايو:
»التزامنا السرية جعلنا عرضة للشائعات«
أعرب المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر، عبد اللطيف بورايو، عن استيائه من كثرة الشائعات التي أصبحت تالحق 

فريقه في اآلونة األخيرة، مشيرا إلى أن التزام إدارته السرية أصبح يزعج بعض األطراف.

للنادي  الرسمي  التطبيق  أبرزها  تصريحات  يف  بورايو  وقال 
ونحن  للغاية،  حساسة  بفترة  مير  اجلزائر  »مولودية  العاصمي 
عرضة  جعلنا  األمر  وهذا  تامة،  سرية  يف  ولكن  كبير  بعمل  نقوم 
للشائعات«، وأضاف »بعض وسائل اإلعالم تداولت أخبارا مغلوطة 
اجلزائر  مولودية  إلى  أتينا  هل  الركائز،  بعض  بتسريح  قيامنا  حول 
للعمل وتقدمي اإلضافة، أم لتسريح الالعبني وحتطيم الفريق«، وتابع 
مهم  العب  أي  عن  نتخلى  لن  اليوم،  وأعيدها  سابقا  قلتها  »لقد 
نوعية  بانتدابات  وسنقوم  االستقرار،  على  للحفاظ  املولودية،  يف 
يف  ليست  اجلزائر  مولودية  »مشكلة  وأمت  العبني«،  ستة  تتعدى  ال 
والتنظيم،  املالبس،  تغيير  غرف  داخل  بل  النجوم،  أو  الالعبني 
يبللون  الذي  الفرصة لالعبني  التفكير، ومننح  يجب أن نغير طريقة 

القميص، وال يثيرون املشاكل ألي سبب كان«.

أكد مدرب المنتخب الجزائري للسباحة، علي 
معنصري، أنه يجب انتظار مرور ستة أشهر 

من التحضير والتنافس حتى يستعيد السباحون 
مستواهم، بمناسبة استئناف الثنائي الدولي أنيس 
جاب اهلل وعبد اهلل عرجون -المعني بأولمبياد 
طوكيو-2021- التدريبات بعد قرابة خمسة 
أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
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الكاتبة ا لّشابة لحمازة جمانة 

أستلهم أفكاري من الواقع وأحلم بفتح دار للنشر!

بقلم / أ. خلضر. بن يوسف 
مدققة لغوية، دققت روايتني وكتابا جامعا واآلن هي 
مشاركة  وروائية،  كاتبة  آخر،  كتاب  إلنهاء  الطريق  يف 
 « جامعني  كتابني  على  مشرفة  جامعة،  كتب  بعدة 
تصدح  و«حني  الكتروني،  كتاب   « احلياة  أجنحة 
قست  ما  إذا   « رواية  مؤلفة  ورقي،  كتاب   « الكلمات 
يف  جوائز  بعدة  فائزة  قريبا،  النور  سترى  والتي   « األيام 

مجال اخلاطرة والقصة واملقال
حدثينا عن بداياتك وما هي املؤثرات يف 

تبلور جتربتك اإلبداعية؟
تلقيت  عندما  املتوسطة،  يف  بداياتي  أولى  كانت 
درس اخلاطرة، حينها بدأت أخط أي شيء يخطر على 

بالي، وقد كانت أول خاطرة لي بعنوان » بالدي »
تفتح  املالمس  حريرية  أيٍد  للمطالعة  أن  دائما  أردد 
قلمي  ويزين  فتثلج صدري،  زواياه،  لتنير  فكري  أبواب 

أوراقي. 
من أين تستوحني نصوصك؟

بألوان قوس  ملونا  بأن يكون  لقلمي  الفرصة  منحت 
ويرسم  األلم  ليعالج  املعاش  الواقع  من  ينطلق  قزح، 
فيرتفع  املجتمع  تخص  التي  بالقضايا  يهتم  أن  األمل، 
الطيف  بألوان  الكون  ليروا  الغيوم،  وراء  ما  إلى  بالقراء 

السبعة، فيجمل احلياة يف أعني القراء. 
إلى  أناملي  خطتها  التي  وأعمالي  نصوصي  أغلب 
تفهمه  سر  فالواقع  الواقع،  من  مستوحاة  الساعة  حد 
محاولة  أمامه  أفكارنا  فتقف  به،  وتتأثر  تفرح  أرواحنا، 

دائما التعبير عنه بكلمات منتقاة ومختارة بعناية. 
أنت كاتبة وأستاذة ومدققة لغوية ستصدر 

لك أعمال قريبا جدا، اآلن مشرفة على 
كتاب جامع وهو مجموعة نصوص بـ عنوان 

» عندما تصدح الكلمات »، حدثينا أكثر عن 
هذا املنجز، ما سبب اختيار هذا العنوان، وما 

هي املنهجية املعتمدة يف الكتاب ؟
عنوان  له  اخترت  الذي  اجلامع  الورقي  الكتاب 
املائة  كتاب  هو  احلقيقة  يف   « الكلمات  تصدح  حني   «
كاتب، أردت أن يكون هناك عمل يجمع بني أبناء عروس 
الروحي  واالنعطاف  امليول  ذلك  بينهم  لُيَولد  املتوسط، 
للكتابة وبالفعل كانت التجربة رائعة، تضاف إلى العديد 
من التجارب التي أمضيتها يف مجال الكتابة اإلبداعية. 
ولدت الفكرة بني جدران العالم األزرق، يف مجموعة 
الكّتاب بي على  على مسنجر، ثم جتسدت بفضل ثقة 

أرض الواقع.
ألنني  إليه  جلأت  وقد  اختياري،  من  كان  العنوان 
توقف  التي  األولى  النغمة  هي  الكلمات  أن  دائما  أرى 
القارئ، هي القوة التي تشجع روح أي كاتب فتقربه من 

نور الفكر، لتحيي ضميره، وتشفع لنفسه. 
قسمت  فقد  الفصول،  منهجية  على  اعتمدت 
الكتاب إلى عشرة فصول، كل فصل فيها يتناول موضوعا 
حيا )السرطان، احلزن، بر الوالدين (، ويف آخر الكتاب 
خواطر  تناول  حيث  رسائل،  بعنوان  فصل  إلى  جلأت 
حتمل رسائل كجرعة أمل للقارئ، واجلميل يف الرسائل 

أنها متسح أملا، متنح قوة، وجتمع قلوبا. 
كيف ومتى فكرت يف خوض هذه التجربة، وما 

هي املعايير الفنية واألسلوبية واجلمالية يف 
حتديد وانتقاء نصوص هذا اإلصدار؟

العالم  كما حتدثت سابقا، أن التجربة كانت وليدة 
األزرق، إذ جمعتني الصدفة مع كتاب مبتدئني، كنت 
بعدها  املجال،  يف  ليبرزوا  والدعم  بالنصائح  أمدهم 
طرحت الفكرة ألجدها تالقي تهافتا كبيرا من طرفهم. 
هنا عزمت على املضي قدما نحو خطوة كهذه تضاف إلى 

مشوارنا جميعا ككتاب. 
معيارا  ومضمونا  شكال  النص  جمال  من  اتخذت 
فنيا يف انتقاء نصوص هذا الكتاب اجلامع، حيث اعتمد 
ألبناء  جامعا  ليكون  اخلاطرة  أنواع  جميع  على  الُكتاب 

اجلزائر وألنواع اخلواطر وملواضيع العصر. 

الكتاب بشكل عام..  كيف أتتك فكرته، وكم 
من الوقت استغرقه ليكون يف شكله األخير ؟

املاضي  العام  منذ  التأليف  فكرة  تراودني  كانت 
ولكنني كنت متأهبة، ولكن عزميتي زادتني اصرارا على 

املبادرة بعمل جامع يجمع القلوب قبل األعمال. 
اجلميع  فتحمس  الوقت  من  الكثير  يستغرق  لم 
للفكرة، زاد من نشاطهم الفكري واجلسدي، لهذا فاملدة 

كانت قصيرة جدا. 

من صمم غالف الكتاب.. وهل شاركت يف فكرة 
التصميم؟

ريحانة   « واملصممة  الكاتبة  التصميم  أشرفت على 
على  االطالع  فرصة  لي  كانت  بالطبع   ،« طهراوي 
يف  أُدرج  حتى  ومعاينتها  بالكتاب  اخلاصة  التصميمات 

حلته النهائية. 

للعناوين السلطة يف حتديد اهتمام القارئ 
للدخول إلى عالم النص، كيف اخترت عنوان 

»عندما تصدح الكلمات« ؟
»حني تصدح الكلمات » عنوان ملفت للنظر، محفز 
على القراءة، وأنا كقارئة قبل أن أكون كاتبة تستحوذني 
العناوين الغامضة، وامللفتة. و إن الشجرة التي تنبت يف 
يولد  الذي  الكتاب  هو  كذلك  ثمرا،  تعطي  ال  الكهف 
بني أحضان عنوان بسيط، فأهمية الكتاب تستنبط من 

عنوانه..  

ماذا عن لغة اإلصدار باعتبار املنجز اإلبداعي 
مسكون باللغة ومفتون بها وساٍع وراءها ؟

مختارة  كلماتها  وراقية،  سهلة  لغة  االصدار  لغة 
الترنيمة  تساورها  واخلفايا،  باألسرار  مفعمة  بعناية، 

العذبة خاصة يف اخلاطرة الغنائية.

يف املؤلف اجلامع ثمة لعبة سردية وحتى 
شاعرية محاكة بطريقة ميتزج فيها الواقع 

باملتخيل، ويختلط ما حدث مبا يحدث، ومبا 
سوف يحدث، حدثينا عن هذه اللعبة ؟

مزيجا  أصبحت  اجلامع  الكتاب  يف  السردية  اللعبة 
بني الواقع واخليال، فالقارئ لهذا النوع من الكتب يحس 
وكأن الُكتاب يضعون بيده اليسرى كأسا مفعمة باملتعة 
يحيا  جتعله  عاطفي  طابع  يف  الكلمات  به  ترفرف  حيث 
أين  اخليالي  اجلانب  نلمس  وهنا  محبوبا،  حرا،  نزيها، 

يحق للقارئ أن يتخيل ما شاء كلما بلغ أواخر النص.
كلما  بالعلقم  مفعمة  كأسا  اليمنى  بيده  يضعون  و 
وأذاب  يده  على  العلقم  طغى  الكلمات،  حزن  المسه 
نفسه، ليلوح حلمه وتنتهي أحالمه، وهنا نلمس درجة 
تأثر الكاتب بالواقع أين يتوقف عن تلوين أحالمه، فيضع 

ريشته جانبا. 
ما أهم التقنيات والبنى األسلوبية التي 

اعتمدت يف الكتاب اجلامع ومت االشتغال 
عليها ؟

أن  أقول  دعني  أو  الكتاب،  من  اآلالف  هناك  نعم 
هناك الكثير والكثير من الكتاب الذين يعانون التهميش، 
رغم أنهم ميلكون أدبا زاخرا، وباستطاعتهم تقدمي الكثير 
يف هذا العالم العميق، ولكن ومبا أنه ال أحد يحرك ساكنا 
للتعريف بهم وليمنحهم ولو فرصة التعريف بأنفسهم وإن 

وجدت فهي قليلة جدا وعلى حساب الكاتب. 
االصدار اجلامع هو ملجموعة من الشباب، 

هناك جيل شاب مثقف وطموح يبدع ويسطع 
يف سماء اإلبداع يف اجلزائر، لكن لم نسجل 

لهم كتابات يف أدب السيرة الذاتية، وإن وجدت 
فهي قليلة ونادرة ؟

جتد  عندما ال  ولكنها  بلدنا  املواهب يف  هم  كثيرون 

فاملواهب  ومتوت،  تضمحل  الكافيني  والتحفيز  التشجيع 
وجدت لتكتشف وتسطع ال لتدفن وتندثر. 

كم من الوقت استغرق تأليف اإلصدار، وما هي 
مواضيع نصوصه والقضايا التي تؤرق الكتاب 

فيه وركزوا عليها ؟
على  فيها  سهرت  الشهرين،  يقارب  ما  مدة  كانت 
جمع النصوص، اختيار أجودها شكال ومضمونا ومن ثم 

تدقيقها لغويا وتنقيحها. 
مواضيع نصوصه خصصتها لتدوين خواطر حياتنا، 

من تصورات، وآالم، وأسقام.. ..
كثيرا،  الضوء  الكتاب  عليها  سلط  مواضيع  هناك 
مثال  كالسرطان  عقولهم  أقالمهم وجذبت  فأسالت حبر 
اآلن،  البشرية  يطارد  أصبح  الذي  الشبح  وأنه  خصوصا 
فنقم العديد من احلياة وحولها من حياة زاهية، إلى حياة 

ولدت مع الفجر وماتت عند طلوع الشمس. 

يف زحام ما ُينشر من نصوص شعرية وسردية 
هنا وهناك لوحظ غياب النقد وحلول 

عبارات املجاملة محله بكثافة، ما رأيك ؟
نعم، نحن نفتقد وبشدة للنقد وخصوصا النقد البناء 
ولشخصيته،  لألديب  ومشجعا  محفزا  نقدا  أراه،  الذي 
ويف ظل انتشار املدح واملجاملة ال بد أن ننوه أيضا النتشار 
النقد الهدام الذي حل بصورة جلية يف أيامنا هذه والسؤال 
بالقلب  القلب  نعزي كسير  أن  ميكننا  هل   : هو  املطروح 

الكسير ؟ 
وال  واملدح  باملجاملة  ال  يرقى  ال  كفن  األدب  إن   
الرياء  عن  البعد  إلى  بحاجة  فقط  فهو  الهدام،  بالنقد 
وترسيخ املبادئ األدبية يف نفس الكاتب، وتقبل اآلراء 
مع  يتغير  ال  ومكان  زمان  لكل  صالح  املثالي  فالكاتب 
الزمن وال يتحول بتعاقب الفصول، ينازع طويال ويصارع 
ولكنه ال ييأس بل يظل شامخا محاوال وإن من يستطيع 

أن يصبح كاتبا وال يفعل يكون جبانا. 

يف رأيك ماهي أهم املشاكل التي يعاني منها 
الشباب املبدع اليوم ؟

كما حتدثت سابقا، الشباب اجلزائري املبدع ميتلك 
الكثير من املوهبة، ميال إلى حب املغامرة واالستكشاف، 
يدفعه  مما  التهميش،  من  يعاني  ولكنه  عالية  همة  ذو 
يعد  األمر  وهذا  املجتمع  على  الصارخة  نقمته  إلظهار 
معا،  الطرفني  التحام  حققنا  فلو  لالثنني،  خسارة  مبثابة 
لشاهدنا األدب يف أبهى حلته، ألن الشاب املبدع سر من 
أسرار احلياة وهو بدوره النور الذي يورينا بهجة الكلمات 

وعذوبة احلياة. 

بعد كتاب »عندما تصدح الكلمات«، هل 
سنشهد لك إصدارات جديدة يف قادم األيام ؟

القادمة  األيام  يف  أدبي  مولود  لي  سيكون  اهلل  بإذن 
»رواية من تأليفي »، لن أفصح بعد عن عنوانها ولكنني 
القراءة،  املضمون سيكون جيدا ويستحق  أن  القراء  أعد 
كتاب  األول  عملني  اصدار  على  اآلن  أعمل  أنني  كما 
الكتروني جامع والثاني كتاب الكتروني ولكنه بقلمي. 

ماهي طموحاتك وأهدافك ؟
ال ميكن تسطير أهدايف يف كلمة واحدة، فما سعيت 
عدة  أو  جملة  أحدده يف  أن  ميكنني  ال  له خالل سنني 
كلمات ولكن دعني أقول لك أن احلياة تستحق الطموح. 
على  الكتاب  تساعد  مستقلة  نشر  دار  لفتح  أهدف 
نشر أعمالهم وتسعد القراء بقراءة كل ما يستحق القراءة. 

كلمة يف اخلتام.. .
شكرا لكم على هذه الفرصة وللجريدة وكل طاقمها 
العامل على هذه الفرصة الثمينة لدعم الشباب املبدع، 
شكرا لكل الكّتاب املشاركني يف الكتاب اجلامع، خالص 

التحايا لكل القّراء.. .

لحمازة جمانة من مواليد 17 أوت 1998، بمدينة عزابة والية سكيكدة، متحصلة على شهادة ليسانس في اللغة الفرنسية، طالبة ماستر 1 فرنسية، حاصلة على شهادة في اللغة 
اإلنجليزية من المعهد واالعالم من التكوين، متحصلة على شهادة بائع صيدالني، وعلى شهادة البكالوريا مرتين سنتي )2016/2018(.
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**  و لهــــذه األسبـــاب  ** حـــــكم بالـــــحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا في أول درجة .

فــي الشكـل : قبــول إعادة السير في الدعــوى بعد إنجاز الخبرة  .
فــــي الموضـــوع :

-   إفراغ الحكم  الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 2019/06/30 فهرس رقم 19/00871 
، و اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة الدكتورة عقريب  نادية  المودعة  لدى أمانة ضبط 
المحكمة  بتاريخ  2019/09/19تحت رقم 123-2019  ، و تبعا له الحكم بالمصادقة على محتواها  
، و بالنتيجة توقيع الحجر على المرجع ضده حفيظــــــي علـــــي المولود  بتاريخ 1995-04-02 

-تعيين أخوه المرجع حفيــــظي عيــــــــسي مقدم  عليه لرعايته و القيام بشؤونه متصرفا في ذلك 
تصرف الرجل الحريص علي نفسه و ماله و مراعيا في ذلك مصلحته ، مع أمره بنشر منطوق هذا 
الحكم لإلعالم على لوحة اإلعالنات لمحكمة سيدي عيسى و بلدية خطوطي سد الجير و في إحدى 

الجرائد اليومية الوطنية في أجل شهرين من تاريخ النطق بهذا الحكم.
-   تحميل المرجع بالمصاريف  القضائية المتعلقة بالدعوى الحالية و الدعوى األصلية . 

-   بذا صدرهذا  الحكم وصرح  به جهارا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورأعاله ، و 
أمضي أصل هذا الحكم كل من طرفنا نحن الرئيس و أمين الضبط .

املطلوبة احملددة يف دفتر الشروط و صاحب اقل عرض مالي .الرئــــيس )ة(                                                    أميــــن الضبــط
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الطبيبة قرين فتيحة مختصة   ونبهت  
وعلم  واملراهقني  األطفال  نفس  طب  يف 
النفس اجلسدي والعالج النفسي أنه يبدو 
أن خبرات التعلم لدى األطفال تلعب دورا 
رئيسيا يف استعدادهم لإلصابة بالقلق وهو 
ما يتطلب عالجا نفسيا. وأشارت إلى أن 
األطفال يحاكون سلوك والديهم حيث أنهم 
يرون األم أو األب مثلهم األعلى. وبالتالي 
الوالدين  إذا ما كان أحد  ما  فإنه يف حالة 
يتعني  القلق،  اضطرابات  أحد  من  يعاني 
عليه أن يلجأ إلى طبيب نفسي ملساعدته.
و لفتت إلى أنه ليس كل األطفال الذين 
الوالدين  يعاني فيه أحد  ينشأون يف منزل 
من القلق، معرضني لإلصابة بالقلق، وهو 
األمر الذي ال يتأثر أيضا بالعوامل األسرية 
اخلارجية.  بالعوامل  أيضا  ولكن  فحسب 
الوالدان  يفعله  أال  ينبغي  الذي  األمر  أن 
القلق  على  للتغلب  أطفالهم  استخدام  هو 
الذي يعانون منه، وهو عادة ما يلجأون إليه 

بدرجة كبيرة.
وتوصلت دراسة أميركية أجنزتها جامعتا 
ويسكونسن وكاليفورنيا إلى أن األطفال قد 
من  يعانون  الذين  آبائهم  من  القلق  يرثون 
يرثون  األبناء  أن  إلى  مشيرة  ذاتها،  احلالة 
نفس صفات الدماغ من آبائهم ما يجعلهم 

عرضة لنفس احلالة النفسية. وأكدت  أن 
منذ فترة طويلة  أن معظم الدراسات تشير 
إلى أن التشابه يرجع إلى التنشئة أكثر من 

الطبيعة اجلينية.
عند  القلق  عالمات  هي  ما  ومن 

األطفال؟
تنقسم أعراض القلق عند األطفال إلى 

نوعين:
فقدان  مثل  للقلق،  صحية  أعراض 
الشهية، وبعد الطفل عن الطعام، والتهاب 

اللوزتني.
أعراض نفسية للقلق، تتعلق بالناحية 
وابتعاده  لياًل  الطفل  قلق  مثل  السلوكية، 
الساعات  يف  النوم  وعدم  النوم،  عن 
وضعف  البكاء،  وكثرة  الليل،  يف  احملددة 
وصعوبة  بالنفس،  الثقة  وقلة  الشخصية، 
التركيز، واخلوف من املناسبات والزيارات 
والغضب  والقلق  والتوتر  االجتماعية، 

مبجرد استثارته!
 ما هو عالج التوتر عن األطفال؟ 

وكيف أتعامل مع الطفل القلق؟
خطوات  هناك  ان  الطبيبة  اضافت 

بسيطة يجب اتباعها اهمها
منح الطفل الطمأنينة واحلب واألمان، 

نقاشه،  على  والصبر  أفكاره،  واحتضان 
واالعتماد على أسلوب اإلقناع، مما يعطيه 

فرصة للحديث والتعبير عن أفكاره.
تدريب الطفل على االسترخاء، وأخذ 

نفس عميق، وإرخاء عضالته.
لدى  االجتماعية  املهارات  تنمية 
يف  املشاركة  على  وتشجيعه  الطفل، 
املدرسية؛  واألنشطة  الرياضية  األلعاب 

لتفريغ الشحنات السلبية لديه.
عن  التعبير  على  الطفل  تشجيع 
بأحاديث  إشراكه  خالل  من  مشاعره، 
يعبر  بأن  له  يتيح  مما  األسرة،  ومناقشات 
بداخله،  مختزنة  سلبية  مشاعر  أي  عن 

كاإلحباط والغضب واخلوف.

عالج قلق األطفال والقلق من االمتحان 
والتحصيل الدراسي، يتمثل بالدور الذي 
على  الطفل  مساعدة  يف  املعلم  يقدمه 
األنشطة  والتفاعل يف  واملشاركة  االندماج 
املختلفة، بحيث يقلل من منسوب القلق 

لديه، فيما يتعلق بالدرجات واملعدل.
الدعم  تقدمي  يف  الكبير  األسرة  دور 
املستمر والتشجيع واملكافأة على اإلجنازات 
التي يقوم بها الطفل، واحترام أفكاره التي 
بكل  ومساعدته  اخلاص،  بعامله  حتتويه 
خطوات دربه؛ حتى تنمو مشاعره بطريقة 

إيجابية وسليمة.
النفسية لتتسلى  ال تترك مجااًل للعقد 

بأحشاء طفلك.. كن بقربه دوًما.

األطفال يحاكون سلوكيات الوالدين
أجمع  خبراء علم نفس األطفال والمراهقين أن اآلباء واألمهات الذين 
يعانون من أحد اضطرابات القلق  واالكتئاب يمكن أن يمرروه ألطفالهم 

خاصة في فترة الطفولة و المراهقة.
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يف  تفسيرها  جتد  هذه  القوة  عالقات  و    
طبيعة النخب الوطنية السابقة على االستقالل 
و التي قادت إليه ، فطبيعة العالقة بني هذه 
النخب ذات البنية االيديولوجية األبوية كانت 
عالقة إقصاء و تناقض ، أو ما عبر عنه محمد 
تعاقب  ظاهرة  عالج  عندما  اجلابري  عابد 
النخب بقانون النقيض الذي يخرج من جوفه 
الشيء »فهناك أوال النخبة التي قادت احلركة 
التي خرجت  و  الوطنية من أجل االستقالل 
التقليدية  املدنية  االرستقراطية  جوف  من 
بفعل صدمة احلداثة الناجمة عن االحتكاك 
النموذج  الغرب  و  املستعمر  الغرب  بالغرب ، 
و املثال التقدمي يف آن ، و هذه النخبة التي 
عملت على جتنيد الشعب و توعيته و ساهمت 
يف نشر التعليم احلديث يف صفوفه سرعان ما 
 ، جوفها  من  يخرج  نقيض  أمام  نفسها  جتد 
تتولى  التي  الوطنية  احلركة  داخل  من  أعني 
قيادتها ، نقيض تقوده عناصر ال تنتمي إلى 
الغالب  بل هي يف   ، املدن  أرستقراطية  دائرة 
من الفئات التي سكنت املدن يف إطار الهجرة 
عرفت  التي  املدينة  إلى  البادية  من  احلديثة 
منطلقها مع بداية املرحلة االستعمارية و األمر 
الصف  تقف يف  بنخبة جديدة  أساسا  يتعلق 
الثاني وراء النخبة القيادية لتطالب باالنتقال 
السلمي  السياسي  العمل  بالنضال من مجرد 

املدني إلى املواجهة و الصدام .
    و ميكن أن منثل لذلك يف حالة اجلزائر 
حتمله  ما  »و  احلاج  مصالي   « بشخصية  مثال 
املناضلني  من  أجيال  على  أبوية  شحنة  من 
و  الشعب  حزب  يف  و  إفريقيا  شمال  جنم  يف 
مما   ، الدميقراطية  احلريات  انتصار  حركة  يف 
أدى إلى وقوع الصراع بينه و بني جيل الثوار 

كان  احلاج  فمصالي   ، الثورة  فجروا  الذين 
أما  و  الروحي  األب  و  الزعيم  شخصية  ميثل 
على  املتمردين  املناضلني  ميثلون  فكانوا  الثوار 
زعيمهم ، و يستمر الصراع بعد االستقالل ، 
الصراع حول         املصالح و املكاسب التي 
النخب  تتسلم  االستقالل حيث  دولة  توفرها 
التقليدية  املدنية  االرستقراطية  من  املنحدرة 
هي  ألنها  االستقالل  دولة  يف  األمور  مقاليد 
وحدها املؤهلة لذلك بحكم تكوينها التعليمي 

و اإلداري و التقنوقراطي .
إيديولوجيا  تأخذ  ما  سرعان  لذلك  و     
حركة التحرير الوطني املبادرة مبا حتمله من ميول 
ثورية ، فتظهر العناصر الراديكالية لالستيالء 
على السلطة ممثلة يف الدولة و احلزب ، و تتم 
عملية بسط الهيمنة على جسم املجتمع كله 
الضباط  حركة   ، بومدين  هواري  انقالب   :
تنطبع  هكذا  و  الخ.   ... مصر  يف   األحرار 
احلياة االجتماعية بسلسلة من االحتجاجات 
يجعل  مما  العنيفة  الراديكالية  االجتماعية 
صراع  عالقة  املجتمع  و  الدولة  بني  العالقة 
متلك  ال  احلاكمة  األبوية  فالنخب   ، مستمر 
 ( املجتمع  يبقى  و  ملشروعيتها  التأسيس  رؤية 
أو بعض الفئات االجتماعية ( الفاعلة يتحني 
التماهي  و  السلطة  على  لالنقضاض  الفرصة 

بالدولة .
من  السابقة  األبويات  جانب  إلى  و     
املدرسة  األبوية يف  و  العائلة  األبوية يف   مثل 
ال  أخرى  أبوية  هناك  السياسة  يف  األبوية  و 
أبوية  تقل أهمية عن تلك األبويات ، و هي 
األبوي  باخلطاب  نقصد  و   ، الديني  اخلطاب 
من  الدين  رجال  اعتقاد  املقدس(   ( الديني 
على  القادرون  وحدهم  أنهم  أئمة  و  فقهاء 

بلوغ القصد  اإللهي للنصوص املقدسة و من 
إنتاج احلقيقة  ثمة فلهم احلق دون غيرهم يف 
الدينية و توضيحها و تفسيرها و إيصالها إلى 

عامة املؤمنني من الناس .
ما  يديرها  التي  الدينية  األبوية  هذه  و 
يسميهم » ماكس فيبر » ب » مسيري شؤون 
الرمزي  الرأسمال  على  تشتغل   « التقديس 
للمؤمنني ، و ميكن أن منيز يف األبوية الدينية 
املؤسسة  هي  و  الرسمية  الدينية  األبوية  بني 
على  الشرعية  تضفي  التي  الرسمية  الدينية 
نفسها  تقدم  التي  القائمة  السلطة  ممارسات 
و  حتميه  و  الدين  على  حتافظ  أنها  على  عادة 
التي  الدينية  األبوية  و   ، ترقيته  على  تعمل 
تظهر عند احلركات الدينية املعارضة للسلطة و 
للدولة الوطنية يف العالم العربي و اإلسالمي و 
التي تتهمها باالنحراف على مقاصد الشريعة 
و اخلروج على الدين ، و هي احلركات التي 
متيل عموما إلى احتكار احلديث باسم الدين 
العنف  استخدام  إلى  متيل  قد  و   ، الصحيح 
للدين ، و رفض  من أجل فرض فهمها هي 
النصوص  أن  من  بالرغم  الرسمي  اإلسالم 
للتأويل  قابلة  و  املقدسة هي نصوص مجازية 

و التفسير و التحيني املستمر .
على  يعمل  الديني  األبوي  اخلطاب  و    
حقائق  إلى  يحولها  حينما  الدالالت  جتميد 
و  الثقافية  باملشروطيات  متأثرة  غير  و  صلبة 
اللغوية و االجتماعية ، فيعمل على اجلمع و 
التوحيد بني الفهم البشري و النص املقدس و 
ال يفصل بني الذات العارفة و موضوع املعرفة 
، مما يضفي هالة التقديس على البشري باسم 
و  التساؤل  روح  زوال  إلى  يؤدي  و   ، اإللهي 
السقوط يف األحكام الكلية و النهائية و محاربة 

تغييب  و   ، التفسير  و  الفهم  يف  االختالف 
البعد التاريخي يف بناء املعنى الديني ، و من 
الفهم  تنسيب  ضرورة  إلى  احلاجة  تنشأ  هنا 
االبتعاد  و  التكفير  لثقافة  درأ  للدين  البشري 
عن منطق الفرقة الناجية التي ترى يف نفسها 
الدين الصحيح  الناطقة باسم  الوحيدة  الفرقة 
 ، زندقات  و  هرطقات  إال  ما هي  دونها  ما  و 
و خروج عن الفهم الصحيح للدين ، و عليه 
فان األبوية يف الدين هي أساس الدوائر األبوية 
إلى  فإنها عادة ما تستند  األخرى ، و لذلك 
املقدس فاملعلم يكاد أن يكون رسوال و الرئيس 
تشبيه  هو  البيت  رب  و  ربا  يكون  أن  يكاد 
مجازي برب العاملني يف حكم بيته و عائلته .
  و السبيل للخروج من األبوية الدينية و 
محاولة  و  للدين  الصحيح  الفهم  احتكار  من 
فرضه على اآلخرين ال يتحقق إال من خالل 
النص  خلود  الن   ، الفهم  يف  التعدد  تقبل 
باستمرار  للتحيني  قابليته  يف  يكمن  الديني 
، و لعل طبقات املعنى التي اقترنت بالنص 
 ، ذلك  على  دليل  أكبر  التاريخ  عبر  الديني 
تقدم  تظل  املقدسة  الدينية  األبويات  لكن  و 
فهمها للنصوص الدينية على انه احلقيقة التي 

قصدها اهلل من رساالته . 
مكبلة  العربية  املجتمعات  تظل  هكذا  و 
يف  االنسان  يظل  و   ، األبوية  الدوائر  بهذه 
التي  فهي  األبويات  هذه  سجني  مجتمعاتنا 
تتحكم بتصوراته حول ذاته و حول اآلخرين 
تصادر  األحيان  من  الكثير  يف  أنها  كما   ،
إرادته احلرة يف التفكير و التدبير بفعل التنشئة 
االجتماعية األبوية التي تتضافر جهود املدرسة 
الدين يف تكريسها يف  و  السياسة  و  العائلة  و 

وعي الناس و ال وعيهم .
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أقالم

بــــؤس األبويــــات

و هكذا تبقى النهضة المجتمعية مستحيلة ما لم تنجح المجتمعات العربية في مراجعة الخطاب األبوي السلطوي ، الن اإلخفاقات العربية في نشدان التقدم و التطور تعود إلى بنية 
المجتمع البطريركي ، هذا المجتمع الذي تهمين عليه السلطة أو باألحرى النخب الحاكمة التي تعمل دوما على تعزيز مواقعها االقتصادية و السياسية و الثقافية من أجل فرض إرادتها 

على شرائح واسعة من المجتمع ، هذه النخب التي تفتقد إلى المصداقية و ال تستطيع أن تؤطر العالقة بين الدولة و المجتمع تأطيرا سليما .

)الجزء الثالث و األخير ()الجزء الثالث و األخير (
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     ُعدَنا والَعوُد أحَمُد ، َكما 
َيقوُل امَلثُل! وَعوُدنا َسيكوُن 

باحَلديِث عن ُمشكِل 
ي ُتعاِني  ُسيولِة األمواِل الذِّ

ِمنه أغَلُب َمراكِز الَبريِد 
وَم، احَتجَّ  يف اجَلزائِر. اليَّ
ُمواِطنوَن َجنوب َغربْي 

حِديِد مَبنِطَقة  تبّسة، وبالتَّ
ِريَعة ِبَسبِب ُندرِة  الّشْ

الّسيولِة الّنقديِة  يف َمراكِز 
الَبريِد، وَقضاِئهم َساعاٍت 
َواِقفنَي يف َطواِبيَر َطويلٍة 

دوَن احُلصوِل على األموال! 
       احِتجاٌج ُماِثٌل، 

بِب َذاِته، َشِهدتُه  وللسَّ
حديِد  واليُة اجْللَفة، وبالتَّ

يف َحاِسي َبحَبح، حيُث 
اْستَشاط الّناُس َغضًبا 
يولِة  بَسبِب ُندرِة السُّ

قديِة  يف َمركِز الَبريِد! النَّ
َيحدُث هَذا يف وقٍت ارَتكَزت 
الُسلَطات امَلعنّيُة ُمّثلًة يف 
ِوزارِة الَبريِد على َنظرّيِة 

امُلؤامرِة يف َتفِسيرها ُنقَص 
يوَلة أو انِعداِمها أحياًنا،  السُّ

نا  َتفِسيٌر - وإْن كاَن ُمسكِّ
ا- إاّل  لبعِض اآلالِم  ِسياسّيً

أّنُه َلم َيُعد َينفُع مع 
اسِتمراِر الَظاهرِة عبَر 
ُمختلِف َمراكِز الَبريِد، 

وَتّوِل  َشكَوى امُلواِطننَي 
وَتذّمِرهم إلى احِتَجاٍج يف 

الّشارِع الَعريِض.
     يف ِمثل هَذا امُلستَوى من 
االحتَقاِن، باَت - اآلَن - من 

روريِّ على الِوزارِة  الضَّ
جاعِة  ى بالشَّ أن َتتحلَّ

وامَلسؤولّيِة، وَتكشَف عن 
األْسباِب احَلقيقّيِة التي 

َجعَلت ضرَع األمواِل َيجفُّ 
من َمراكِز الَبريد؛ َهل نحُن 
أمام أزمٍة َمالّيٍة نتَج َعنها 

يولِة الّنقديِة أم  نقُص السُّ
بِط!؟ إلى متى  ماَذا بالضَّ
درة؟ ما  سَتستِمّر هِذه النُّ
هَي ُخَطط احُلكومِة حَلّل 
هذه األزمِة  الّتي َضربْت 

امُلواِطننَي الَغالبى يف 
ِرزِقهم؟ وما ُهو أصُل األزَمِة 

قبَل هَذا وذاَك؟! ذِلَك 
فِسير امُلؤامراتيِّ لم  ألنَّ التَّ
َيعْد َيصُمُد أماَم األضراِر 

يولِة  الّتي أحلَقها ُنقص السُّ
الّنقديِة بامُلواطننِي، 

الّذين اْضطّروا إلى اخُلروِج 
ارِع! لالحِتَجاج يف الشَّ

يولِة َيعني     إنَّ ُنقَص السُّ
امَلساَس - بصَفٍة ُمباشرٍة 
- بَسيُرورِة َحياِة امَلالينِي 

من امُلواِطننَي الَغالبى؛ 
الّذين منهم ُمتقاِعدون،  
ُعّماٌل وُموّظُفوَن ُبسطاُء. 
واخلوُف ُكّل اخلوِف من أن 

ُيؤِدي هذا الَوضُع إلى َما ال 
ُيحَمد ُعقباُه؛ لَذا أصبَح من 
روريِّ حُل هذه األزمِة أو  الضَّ
- على األقلِّ - الَكشُف عن 
َحيِثّياِتها بكِل َتفاِصيلها. 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

أمس،  نهار  حتفه،  العمر سنتني  من  يبلغ  طفل  لقي 
بقرية يغن ببلدية ستينت شمالي والية البيض جراء لسعة 

عقرب قاتلة تلقاها يف رجله مبسكنه العائلي. 
العالج  قاعة  إلى  به  ابنه هرع  إصابة  وفور  الطفل  والد 
عند  أبوابها  توصد  كونها  مغلقة  وجدها  أنه  إال  بالقرية، 

بسيارة  البيض  مستشفى  إلى  بعدها  ليتوجه  مساء  الرابعة 
خاصة على مسافة 40 كلم. وفور وصول الطفل، أدخل إلى 
مصلحة العناية املركزة إال أن اإلسعافات التي قدمت له لم 
تنقذ حياته. عائلة الطفل وسكان القرية طالبوا بضرورة فتح 
قاعة العالج بعد الساعة الرابعة وأيام العطل على األقل يف 

العقارب.  بلسعات  تكثر اإلصابات  الصيف، حيث  فصل 
مصالح الصحة بالبيض أشارت إلى أن غلق قاعات العالج 
بالقرى بعد الساعة الرابعة هو نظام معمول به وطنيا كما أن 

القاعة تعمل بصوره عادية طيلة أيام األسبوع. 
نورالدين رحماني

 ُشـــــّح 
األْمواِل..!

فيما قضى 9 مرضى متأثرين مبرض »كوفيد 19« 

 الَجزاِئر ُتحصي 469 إصابًة 
بــت  بكورونــا أمــس السَّ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عن آخر اإلحصائيات املسجلة يف اجلزائر، 
أمس السبت، حول تفشي وباء فيروس كورونا »كوفيد19«.

فورار، عن  كورونا، جمال  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق   كشف 
املتحّدث  38133 شخصا. وحسب  إلى  ليرتفع إجمالي عدد املصابني  469 إصابة جديدة،  تسجيل 
إلى  الوفيات  ليرتفع إجمالي عدد  9 وفيات بني املصابني،  24 ساعة،  ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 

1360 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 336 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 26644 حالة.
خالد دحماني

البيض

وفــاُة َرضيـــع بَلسعـــة َعقـــرب بيغـــــن

وهران

 ِزلــَزاُل »بّطيـوة« لم 
ُيسبِّب أي َخساِئر تذَكر

يتم  لم  أنه  السبت،  أمس  املدنية،  احلماية  أكدت 
تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة األرضية 

التي وقعت أمس السبت ببطيوة.
وأبرز النقيب عبد القادر باللة أنه »فور إطالق جهاز 
اإلنذار قامت عناصر احلماية املدنية لبطيوة ووهران بعملية 
ألي  استعدت  الصناعية  وباملنطقة  بالقريبة  استطالع 
احتمال«. وأضاف املصدر ذاته أنه »لم تسجل أي خسائر 
بشرية أو مادية نتيجة هذه الهزة األرضية التي لم يشعر 

بها الكثير من املواطنني«.
 09 الـ  الساعة  حدود  يف  السبت  تسجيليوم  مت  وقد 
و18 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على 
أفاد  ما  حسب  وهران،  بوالية  بطيوة  مبنطقة  ريشتر  سلم 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث  ملركز  بيان  به 
جنوب  كلم   10 بـ  الهزة  مركز  حدد  وقد  واجليوفيزياء. 

شرقي بطيوة بالوالية نفسها، كما أشير إليه.
ق.و

متنراست

َتنصيــب الَعقيـِد َبشيـر زير َقائًدا 
جهوّيــــا للـــدرك الوطنــّي

للدرك  قائدا جهويا  زير  العقيد بشير  تنصيب  قواسمية، أمس، على  الدين  نور  العميد  الوطني  الدرك  قائد   أشرف 
الوطني بتمنراست خلفا للعميد محمد ريكي.

الوحدات  مختلف  إلى  والتوجيهات  التعليمات  من  جملة  التنصيب،  مراسم  خالل  الوطني،  الدرك  قائد  أسدى 
التابعة للقيادة اجلهوية السادسة للدرك الوطني، يحثهم فيها على مضاعفة اجلهود يف سبيل القضاء على اإلجرام بشتى 
أنواعه. كما أكد على تعزيز العمل اجلواري وتوطيد عالقة التواصل مع املواطنني مبختلف فئاتهم وشرائحهم يف ظل التقيد 

الصارم بالقوانني واألنظمة مع التحلي بالقيم الوطنية السامية واألخالق العسكرية الرفيعة.
أفراد  وأمر جميع  للقائد اجلهوي اجلديد،  والسند  الدعم  لتقدمي كل  استعداده  باملناسبة،  قواسمية،  العميد  وأبدى 

وحدات القيادة اجلهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بإعانته يف آداء مهامه على أحسن وجه.
محمد رضوان

والية اجلزائر

يَن  حي عن الّرَعايا الَجزائريِّ رفُع الَحجِر الصِّ
الَقاِدميـــن مــــن ِفرنَســــا 

 تكفلت مصالح املقاطعة 
اإلدارية حلسني داي باجلزائر 
العاصمة، أمس، بعملية رفع 

احلجر الصحي عن الرعايا 
اجلزائريني املائة، الذين قدموا يف 

وقت سابق من فرنسا.
وأوضح بيان املقاطعة 
اإلدارية، أمس السبت، أن 

الرعايا اجلزائريني املائة، كانوا قد 
عادوا إلى أرض الوطن قادمني 

من فرنسا، وخضعوا لفترة احلجر 
الصحي على مستوى فندق 

»الماراز« )القبة(. وبعد انتهاء 
فترة احلجر، مت التكفل بالرعايا 

عن طريق نقلهم أمس السبت إلى 
محطة اخلروبة البرية لاللتحاق مبقر 

سكناهم بوالياتهم.
ق.و



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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