
الّسـوُق فـي َزمـن ُكوروَنـا..  
الَبائـُع والّزبـوُن فيه ِذئَبان!

الّصورة النمطية التي عاش بها اخللق وعاشوا 
عليها ردحا من الزمن أن تكاليف احلياة تقوم على 
حتصيل املال والكفِّ عن السؤال، وأن املال ُيحّصله 

هم عن السؤال وإراقة ماء  الرجال وهو ما يكفُّ
الوجه عند عتبات اللئام، وأن الرجال يف سبيلهم 

إلى كسب الدراهم البّد أنهم قد قّدروا أمور 
احلاجة بأقدارها وأقدارهم، فـ )قدر( احلاجة 

معقود يف ماهيتها وسبب اقتنائها ووجه االنتفاع 
بها. أما )أقدارهم(، فهي قيمتهم وقيمة ما لهم 

من وزن ورجع صدى عند اخلالئق سواء كسبوا من 
املال درهما أم كسبوا منه ألف ألف درهم ودينار!

د. جيـدور حـاج بشيــر 	أقــــالم15

ي اجَلاِئحة  ُجنود اجَليِش األبيِض يَتساقطوَن ِتباعا وعودٌة إلى احَلجِر مُلواجهِة تفشِّ
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05
جيجل

 اسِتحداُث 3 نَقاِط للُمراقبِة 
الطبيَِّة عبَر َمداِخل الِواليِة

08
الوادي

َصائــُد أفَنـاٍك َيهلـُك 
ردًمـا تحـَت الّرمـال

09
األغواط

ــــع  ُسّكـــــان َتجمُّ
»الرصـاف« بال مـاٍء 
منـــُذ سَتــِة أشُهــٍر

02
 عِقـَب َتقيِّيد َحركِة الُمروِر

 بـ 29 واليــــًة 

َتراخيٌص اسِتثَنائيٌة 
ماح للُمواطنيَن  للسَّ
بُبلوغ والياتهـم 

أعلنت رئاسة اجلمهورية، عشّية 
يوم اخلميس املنقضي، سلسلة من 
التدابير الحتواء انتشار فيروس 

كورونا املستجد يف عدد من الواليات. 
جاء على رأس هذه التدابير تقّييد 
حركة املرور عبر 29 والية، يف حني 
جلأ عدة والة للترخيص استثنائيا 
للمواطنني للسماح لهم بااللتحاق 

مبقرات إقاماتهم.

ِفرنَسـا اعَتبـرت »بن َجامـع« َتهِديًدا وَعائلُته َتعذرُه بَمرِضه!
 تويف الشاب نبيل بن جامع البالغ من العمر 29 عاما يف مدينة سكيكدة بعد أيام من اختفائه، حيث أبلغت قوات الدرك الوطني مبنطقة أمجاز الدشيش بوالية سكيكدة 

عائلته بأّنه تعّرض حلادث مرور. يعيش نبيل منذ نهاية عام 2018 يف مدينة القل، بعدما طردته السلطات الفرنسية من مدينة شامبيري معتبرة بأنه يشّكل تهديدا على 
فرنسا والفرنسيني، لكّن عائلته تؤكد بأنه كان يعاني من أمراض نفسية وعصبية أّثرت على تصرفاته.

 ُطِرد ِنهايَة 2018، وُتويَف باجَلزاِئر قبل أياٍم 14

االْسِتهــــــــتار!االْسِتهــــــــتار!

املصاِبـنَي َعدُد  ُبوِزيـــــد:  بن    
ُقــــدرَة  فاَق  الَعاصمــِة  فــي   
امُلستشفيات! رة  أسِّ استيعاب 

املواطنون  أّيها  أطّبـــــاء:  
هــــا  أيُّ ُبيوَتُكم..  إلَزمــوا 
الَوسائل؟! أيَن  امَلسُؤولون 

نعمـــــــــل  ْمَرابـــــــــط: 
ُمنَتسبـــي  إحصاِء  على 
امُلصابني  حة  الصِّ قطـــاع 

تشهــد  اجلزاِئــر  بركانــــي: 
كاِدرَها  يف  خِطيـًرا  َنزيًفـــا 

حـــي! والصِّ بــــــي  الطِّ

03



02
أخبار السياسة
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قرارات جديدة للحّد من تفشي كورونا

َتِقييٌد لَحركة الُمرور بـ 29 واليًة 
تـــه أسبـــوٌع ُمتضــــّررة ُمدَّ

صفية نسناس
جاء يف بيان لرئاسة اجلمهورية أنه وبعد 
استماع الرئيس إلى عروض الوالة اخلمسة، 
لإلبقاء  التالية  اإلجراءات  تقررت  ومناقشتها 
يف  واملتمثلة  السيطرة،  حتت  الوضع  على 
األطباء  جلميع  خاص  بتأمني  الدولة  تكفل 
ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على 
والترخيص  الوباء،  مبكافحة  مباشرة  عالقة 
إلجراء  واخلاصة  العمومية  املخابر  جلميع 
حتاليل حول »كوفيد19-«، لتخفيف الضغط 
الواليات،  يف  وملحقاته  باستور  معهد  على 
وكذا إشراك جلان األحياء واجلمعيات املدنية 
املواطنني  تأطير  على  املساعدة  يف  الوالة  مع 
الصالحيات  كل  ومنح  احلقائق،  وكشف 
كل  وتسخير  التموين  مجال  يف  للوالة 
استغاللها  أجل  من  املتوفرة  اإلمكانات 
الدائم  املخزون  قدرات  وتدعيم  األقصى، 
واألكسجني  والكشف  الفحص  ألدوات 
والية،  كل  مستوى  على  يوميا  ومتابعته 
وإلى  من  املرور  حركة  إلى منع  باإلضافة 
من  ابتداء  أسبوع  ملدة  الـ29  الواليات  وبني 
بومرداس، سوق  واليات  وهي  اجلمعة  أمس 
أهراس، تيسمسيلت، اجللفة،  معسكر، ام 
بسكرة،  غليزان،  البويرة،  باتنة،  البواقي، 
خنشلة، املسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، 
تيبازة،  بوعريريج،  برج  البليدة،  املدية، 
قسنطينة،  العاصمة،  اجلزائر  بشار،  ورقلة، 
أدرار،  بجاية،  عنابة،  سطيف،  وهران، 
كذلك  املنع  ويشمل  والوادي.  األغواط 
النقل احلضري  مينع  اخلاصة، كما  السيارات 
العمومي واخلاص يف العطلة األسبوعية فقط 
ذلك  ويشمل  اجلمعة،  أمس  يوم  من  ابتداء 
وسائل النقل العمومي واخلاص يف الواليات 
عمليات  إجراء  تقرر  كما  املتضررة.  الـ29 
مرات  عدة  واألسواق  للشوارع  مكثف  تعقيم 
املؤسسات  أطباء  وكذا تسخير  اليوم،  يف 
املتوقفة عن العمل مقابل حتفيزات مادية إذا 

دعت الضرورة إلى ذلك.

عبد  الرئيس  آخر، عبر  صعيد  وعلى 
ارتياحه  عن  األمر،  بادئ  يف  تبون،  املجيد 
الرتفاع حاالت املتعافني التي أصبحت تعد 
باملئات، واستقرار املعدل اليومي للوفيات دون 
العشر وفيات، لكنه عبر عن قلقه جراء تزايد 
اكتظاظ  ونتيجة  باجلائحة  اإلصابات  عدد 
الواليات، وسوء  الصحية يف بعض  الهياكل 
املستشفيات، السيما  بني  اإلمكانات  توزيع 
وانعكاس  املتوفرة،  األسرة  عدد  حيث  من 
بالوباء،  باملصابني  التكفل  طريقة  على  ذلك 
العدد  توفير  رغم  ذلك  يحدث  أن  مستغربا 
مثلما  االستشفائية  األسرة  من  الكايف 
يف  جند  حيث  العاصمة،  يف  حاصل  هو 
املستشفيات الـثالثة عشرة 5700 سرير منها 
املصابني  قبل  من  محجوزا  سريرا   743 فقط 
املستلزمات  كل  توفر  وكذلك  بالوباء، 
الصيدالنية  للصناعات  األولية  واملواد  الطبية 
امللحوظة  والزيادة  الكافية،  بالكميات 
والكشف،  الفحص  ووسائل  املخابر،  يف 
بني  قائمة  كانت  إذا  املسؤولية  بأن  ليستنتج 
املسيرين احملليني من حيث عدم التنسيق فيما 
فهي  الوصية،  السلطات  مع  وأحيانا  بينهم، 
أيضا مشتركة مع املواطنني الذين ال يحترمون 

اإلجراءات الوقائية املعمول بها يف العالم.
النظر  إعادة  كما طلب رئيس اجلمهورية 
أن  يجب  التي  االتصال  إستراتيجية  يف 
تتجاوز مجرد سرد األرقام، إلى الشرح الوايف 
وسائل  وأبلغ  احمللية  اإلذاعات  باستعمال 
باألخطار  املواطنني  لتوعية  اإلقناع  وصور 
التباعد  بإجراءات  التقيد  عدم  عن  املترتبة 
اجلسدي، والوقاية الصارمة يف أماكن التجمع 
بحزم  بالتعامل  تعليماته  وجدد  واالكتظاظ، 

مع املخالفني وتشديد العقوبات عليهم.
هذا  من  الغاية  أن  إلى  الرئيس  وخلص 
االجتماع هي حتديد طبيعة النقائص املسجلة 
الطبية،  املستلزمات  توزيع  يف  امليدان،  يف 
واجلهات  والكشف،  الفحص  وعمليات 
التدابير  اتخاذ  ثّمة  ومن  عنها،  املسؤولة 
نزيد  ال  حتى  تكرارها،  ملنع  الفورية  العملية 
صيغة  وضع  إلى  داعيا  املواطن،  هلع  يف 
والياتهم  يف  املعاجلة  من  املرضى  لتمكني 
الواليات  مستشفيات  على  الضغط  لتجنب 
األخرى، كما دعا إلى جتنب التهويل وحّذر 
إثارة  إلى  الهادفة  املغرضة  اإلشاعات  من 
إلى ضرورة  االنتباه  ملفتا  الناس،  بني  الذعر 

العودة إلى املصادر الرسمية.

صبري  اخلارجية،   الشؤون  وزير  قام 
إيطاليا  إلى  بزيارة  أمس،   أول  بوقادوم،  
من  مايو«،  دي  »لويجي  نظيره  من  بدعوة 
بني  الثنائي  التعاون  رزنامة  تناول  أجل 

البلدين وامللف الليبي.
الشؤون اخلارجية،  لوزارة  بيان  وحسب 
»رزنامة  تناولت  اجلانبني  بني  احملادثة  فإن 
القادمة  الدورة  منها  خاصة  الثنائي  التعاون 

»اجلزائري- املستوى  رفيع  لالجتماع 
وزيارة  اجلزائر  يف  عقده  املزمع  اإليطالي« 
اإليطالي  الرئيس  يؤديها  أن  املنتظر  الدولة 
مسألة  إلى  باإلضافة  الحقا«،  اجلزائر  إلى 
وآفاقها  الثنائية  االقتصادية  الشراكة 
مستفيض  بشكل  الطرفان  وتطرق  الواعدة. 
إلى »عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك 
بحثا  حيث  ليبيا،  يف  الوضع  مقدمتها  ويف 

يف  األزمة  هذه  معاجلة  يف  املساهمة  سبل 
الوضع  يشهده  الذي  اخلطير  التدهور  ظل 
جهود  على  الوخيمة  وانعكاساته  امليداني 

التسوية وأمن دول اجلوار«.
توافق  أبرز  النقاش  أن  البيان  ويضيف 
ُوجهات نظر الرئيسني حول ضرورة تسريع 
العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري 
الليبي،  احلوار  واستئناف  النار  إلطالق 
يضمن  شامل  سياسي  حل  إلى  للتوصل 
التطلعات  ويحقق  ليبيا  وسيادة  وحدة 
املشروعة واخليارات احلرة للشعب الليبي.

على  »اتفاقهما  الطرفان  سجل  كما 
توريد  والصارم حلظر  التام  االحترام  ضرورة 
مجلس  قرارات  وفق  ليبيا  إلى  السالح 
مع  التواصل  وأهمية  الصلة،  ذات  األمن 
مختلف األطراف املعنية من أجل املساهمة 
لتمكني  الضرورية  الشروط  توفير  يف  الفعالة 
مسار  يف  االنخراط  من  الليبيني  الفرقاء 
التسوية السياسية«، إضافة إلى أنهما تبادال 
الساحل  يف  الوضع  حول  النظر  وجهات 
جهود  لدعم  بينهما  التنسيق  تعزيز  وُسبل 
األمن  ترسيخ  يضمن  مبا  املنطقة  التنمية يف 
الشؤون  وزارة  بيان  يضيف  واالستقرار«، 

اخلارجية.

 استجابًة لدعوة من نظيِره »لويجي دي مايو«

صبِري ُبوقادوم َيحلُّ بإيَطاِليا لُمناقشة ملّفات ُثنائّية وإقِليمّية

عِقَب َتقيِّيد َحركِة الُمروِر بـ 29 واليًة 
ماِح  َتراخيـــٌص اسِتثَنائيـٌة للسَّ
للُمواِطنيَن بُبلوِغ والياِتهــم 

أنهى، أمس اجلمعة، كلٌّ من واّلة وهران واجلزائر العاصمة واملدية إلى علم كافة 
واملوجودين  الواليات،   بإحدى هذه  القاطنني  للمواطنني  السماح  أنه سيتم  املواطنني 
خارج إقليمها، بااللتحاق مبقر إقامتهم، استثناء نهار أمس اجلمعة إلى منتصف الليل 

من اليوم ذاته.
 أصدرت كل من الواليات الثالثة )اجلزائر العاصمة – وهران- املدية( بيانا نص 
والية  باجتاه  مبغادرتها  الثالثة  الواليات  هذه  خارج  القاطنني  للمواطنني  السماح  على 
السماح  مت  حني  يف  الليل،  منتصف  غاية  إلى  أمس  نهار  استثناء  وذلك  إقامتهم، 
والنظافة  والبناء  العمومية  وقطاعات األشغال  العمومية  املؤسسات  ملستخدمي وعمال 
ونقل اجلثامني من وإلى والية وهران ووالية اجلزائر العاصمة واملدية طيلة أيام األسبوع.
أحمد بوكليوة

ملف الّذاكرة ألقى بظالله على المحادثة 
ئيـُس تّبون َيتلقَّى ُمكالمًة  الرَّ

َهاتفّية من َنظيرِه الِفرنسيِّ
تلقى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أول أمس، مكاملة هاتفية من نظيره الفرنسي 
»إمانويل ماكرون«، استعرضا الرئيسان خاللها جملة من املسائل املدرجة يف األجندة الثنائية 

بني البلدين.
أفاد بيان لرئاسة اجلمهورية، أول أمس، بأن املكاملة سمحت لرئيسي البلدين بـ«استعراض 
وجه  وعلى  بالذاكرة.  املتعلقة  تلك  الثنائية، السيما  األجندة  يف  املدرجة  املسائل  من  جملة 
اخلصوص، استعادة رفات 24 شهيدا من املقاومة الشعبية يف 3 جويلية اجلاري، وتلك التي 

ستسترجع الحقا، باإلضافة إلى ضرورة العمل على تصالح ذاكرتي شعبي البلدين«.
السائد يف  الوضع  لتباحث  أيضا  الفرصة  لهما  كانت  البلدين  رئيسي  أن  البيان  ويضيف 
املنطقة، السيما يف ليبيا والساحل. البيان ذاته إلى أنهما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور 
بني البلدين كفاعلني أساسيني يف املنطقة وإطالق عدد من املبادرات الرامية إلى ترقية احللول 

السياسية لألزمات السائدة هناك«، يختتم البيان.
محمد رضوان

أعلنت رئاسة الجمهورية، عشية يوم الخميس المنقضي، سلسلة من التدابير الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في 
عدد من الواليات، حيث تم التطرق إلى الوضعية الصحية السائدة في البالد.  وفي هذا الشأن، قال الرئيس عبد المجيد 

تبون إنه تم تسجيل ظهور نزعتين لدى الشعب، فئة أولى تدعو إلى تشديد اإلجراءات حتى بإعادة تطبيق الحجر 
الكلي وهي في حالة هلع، وفئة أخرى ال تبالي بخطورة التمادي في االستهانة بإجراءات الوقاية.

وسط تجاذبات كبيرة 
جبهُة الِقوى االشِتراكيَِّة َتضخُّ 
أْعلى َهرِمها بدماٍء َجديِدٍة 

»مازافران«  بفندق  االستثنائي،  مؤمتره  أشغال  االشتراكية  القوى  جبهة  حزب  أمس،  نّظم، 
غربي اجلزائر العاصمة النتخاب قيادة جديدة، بعد سنوات من الصراع والتجاذب يف الهيئة الرئاسية 

السابقة. 
من  زاد  أجواء ساخنة  األشغال يف  انطلقت  الفندق،  إحدى ساحات  ويف خيمة جهزت يف 
لهيبها حرارة الطقس وعدم احترام اإلجراءات الوقائية ملنع تفشي فيروس كورونا رغم دعوات املنظمني 
الوطني  للنشيد  االستماع  وبعد  الفيروس.  تفشي  لتفادي  الضرورية  الصحية  اإلجراءات  التخاذ 
والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، أعلنت جلنة حتضير املؤمتر التي يترأسها السكرتير 
األول السابق محمد نبو على القائمتني املتنافستني على قيادة األفافاس حيث تضم األولى، جداعي 
أحمد، يخلف بوعيشي، بركاين نور الدين،  سماش كمال،احدادن نادية أما القائمة الثانية تضم، 

بلحسل عبد احلكيم، شيوخ سفيان، مزياني ابراهيم، حاجي امحمد وطواهري نورة.
 حيث شرع املندوبون يف التصويت عبر ستة صناديق مت وضعها لهذا الغرض وسط اخليمة التي 
توزع فيها عشرات املناضلني يف أقدم حزب معارض بات يعيش ظروفا صعبة وانقسامات ال تنتهي، 

عقب رحيل زعيمه التاريخي حسني آيت أحمد سنة 2015.
تؤكد جناح  التي  التحديات  أهم  من  تعد  املؤمتر  فيها  انعقد  التي  الظروف  أن  نبو  وأكد محمد 
احلزب يف املستقبل القريب، مشيرا إلى أن جبهة القوى االشتراكية ستستمر يف توجهاتها املعهودة.
أحمد بوكليوة

القرار شمل 5 والَياٍت 
فرُض الَحجر الُجزئي الَمنزليِّ 
علـــى بعِض البلدّيـــاِت 

أصدرت، أول أمس، السلطات العمومية قرارا يقضي بفرض احلجر املنزلي اجلزئي على بعض 
البلديات يف كل من والية سطيف، وتيبازة، وورقلة، والطارف، يف إطار تدعيم تدابير الوقاية من 

انتشار فيروس كورونا نظرا لتطور الوضعية الوبائية بهذه الواليات.
وقررت السلطات بداية احلجر على مستوى تيبازة من الساعة الـ 13:00 زواال إلى غاية اخلامسة 
5:00 صباحا ملدة 10 أيام،  ابتداء من يوم أمس اجلمعة، حيث مس هذا التدبير عدة بلديات، 
هي: بلدية تيبازة، والناظور، عني تاقورايت، القليعة، حطاطبة، مراد، حجوط، خميستي، بورقيقة 

وبوسماعيل.
 كما أعلنت وزارة الداخلية عن إقرار حجر منزلي جزئي بالطارف على مستوى بلديتي القالة 
والشط، من الساعة السابعة 19:00 مساء إلى غاية اخلامسة 5:00 صباحا ملدة 15 يوما،  وهذا 
بداية من اخلميس الفارط، كما كان قد مت فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بوالية سطيف 
من الساعة الواحدة زواال إلى غاية اخلامسة صباحا من اليوم املوالي. كما ُفرض حجر منزلي جزئي 
على كل بلديات والية ورقلة من الساعة الـ 17 مساء إلى غاية اخلامسة صباحا من اليوم املوالي 

ملدة 15 يوما.
وشددت، السلطات العمومية على أنه ينجم عن هذا احلجر اجلزئي الذي مت إقراره على مستوى 
هذه البلديات التوقيف التام لكل األنشطة التجارية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك توقيف 

حركة نقل املسافرين والسيارات.
أحمد بوكليوة



عّمــــار قــــردود 

ويف هذا الصدد، قرر رئيس ا+جلمهورية 
األطباء  جلميع  خاص  بتأمني  التكفل 
عالقة  على  هم  الذين  الصحة  ومستخدمي 
عدد  ارتفاع  بسبب  وذلك  الوباء،  مبكافحة 
قطاع  ومنتسبي  األطباء  صفوف  يف  املصابني 
الــ2000  عددهم  قارب  الذين  الصحة، 
ومتابعة  رصد  جلنة  بحسب عضو  إصابة، 
الكرمي  عبد  البروفيسور  »كورونا«،  فيروس 
سكحال، فيما كشف وزير الصحة والسكان 
بن  الرحمن  عبد  املستشفيات،  وإصالح 
بوزيد، السبت املاضي، عن وفاة 26 منتسبا 
»كورونا«  فيروس  بسبب  الطبي  السلك  إلى 
التراب  عبر  آخرين   1500 إصابة  إلى  إضافة 

الوطني.
مستخدمي  نقابة  رئيس  سرد  بينما 
الصحة العمومية إلياس مرابط أرقاما مغايرة، 
40 حالة وفاة وأكثر من  وأعلن عن تسجيل 

بني  »كورونا«  بفيروس  إصابة  حالة   2500
نهاية  الوباء  ظهور  منذ  الصحة،  مستخدمي 

فيفري الفارط.
التي  اخلطيرة  الظروف  هذه  ظل  ويف 
أسدى  الوطن،  عبر  الصحة  ممارسي  تواجه 
التي  العمل  جلسة  خالل  تبون  الرئيس 
عقدت  والتي  اخلميس،  األول  أمس  جرت 
لدراسة الوضعية الصحية، تعليماته الصارمة 
لتسخير أطباء املستشفيات املتوقفة عن العمل 

مقابل حتفيزات مالية إذا دعت الضرورة.
صفوف  يف  الوفيات  أعداد  ارتفاع  ودفع 
احلكومة  ملطالبة  النقابة  واملمرضني  األطباء 
باتخاذ أقصى إجراءات احلماية وأعلى معايير 
مكافحة العدوى يف املستشفيات، وذلك بعد 
األطباء  بني  والوفاة  اإلصابة  حاالت  ازدياد 

وأعضاء الطواقم الطبية.
بضرورة  واملمرضون  األطباء  وُيطالب 
األطقم  لسكن  املخصصة  األماكن  تطهير 
عدد  من  واحلد  املستشفيات،  يف  الطبية 

كبار  استبعاد  إلى  باإلضافة  فيها،  املقيمني 
السن ومرضى األمراض املزمنة واحلوامل من 

التعامل مع مصابي فيروس »كورونا«.
القلق  من  اإلمكانات  نقص  ودفع 
يف  الصحة  وممارسي  األطباء  أوساط  يف 
واملتاعب  الضغط  إلى  اجلزائر، باإلضافة 
إلى  األطباء  وتهاونهم،  املواطنني  واستهتار 
عدة  يف  االحتجاجات  من  سلسلة  شّن 
شهدها  التي  تلك  آخرها  مستشفيات، 

مستشفى مبيلة، األسبوع املاضي.
تزايدت دعوات األطباء واملمرضني  فقد 
للمواطنني اللتزام احلذر والعمل وفقًا للقواعد 
الصحية، مبا يقّلص من اإلصابات بالفيروس، 
ومن عدد املصابني يف املستشفيات، ويخّفف 
من العبء املُلقى على عاتق األطباء واألطقم 
اخلطير  الوضع  هذا  إياهم إزاء  داعني  الطبية، 
وأرواح  أرواحهم  إنقاذ  يف  مساعدتهم  على 
الوبائية  األزمة  هذه  من  واخلروج  اجلميع 

بأخف األضرار. 
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أعلن وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان 
بن بوزيد، يوم أسبوع، عن وفاة 26 مستخدًما 
»كورونا«  فيروس  جراء  الصحي  القطاع  يف 
عبد  الوزير  بالوباء.وقال  منهم   1515 وإصابة 
على  ضيًفا  نزوله  خالل  بوزيد،  بن  الرحمان 
فقد  »القطاع  إن  اجلزائري،  بالتلفزيون  حصة 
نتيجة انتشار الفيروس 26 عاماًل من مختلف 
آخرين،   1500 من  أزيد  وإصابة  األسالك 
مازال  اآلخر  والبعض  للشفاء  متاثل  بعضهم 

قيد العالج ». وأعلن رئيس نقابة مستخدمي 
جهته،  من  مرابط،  إلياس  العمومية  الصحة 
 2500 من  وأكثر  وفاة  حالة   40 تسجيل  عن 
مستخدمي  بني  كورونا  بفيروس  إصابة  حالة 
الصحة، منذ ظهور الوباء نهاية فيفري الفارط. 
وحّذر الياس مرابط من تنامي حاالت الوفيات 
أطباء   7 »وفات  بـ  مذكًرا  األطقم،  وسط 
وممرضني يف األسبوع األخير بكل من بسكرة، 
إلى  مشيًرا  العاصمة«،  البليدة،  قسنطينة، 

وجود العشرات من منتسبي القطاع يف حاالت 
رصد  جلنة  عضو  أما  باملستشفيات.  حرجة 
عبد  البروفيسور  »كورونا«  فيروس  ومتابعة 
الكرمي سكحال، فكشف األربعاء املاضي عن 
إصابة نحو 1700 من ممارسي الصحة بفيروس 
أن هذا  »كورونا«، منذ ظهور اجلائحة، مؤكًدا 
كل  يف  سريع«  »جد  بشكل  يتطور  الفيروس 

أنحاء العالم.  
                                       ع.ق

جنوُد الَجيِش األبيِض يتساقُطوَن ِتباعا في ساحِة الجائحِة 

اسِتهتاُر الُمواطِن َيغتاُل جنوَد الّرحمِة 
زمَن »ُكورونا«!

بين وفيات وإصابات 
بيَة خَساِئَر َكبيرًة ُكورونا ُيكبِّد األْطقَم الطِّ

سطيف 
َتسجيُل أزَيد من 300 إَصابٍة وسَط 

بّيِة  األطُقِم الطِّ
بفيروس كورونا  300 إصابة  أزيد من  إلى تسجيل  أرقام رسمية   تشير 
ببالدنا،  الوباء  انتشار  بداية  منذ  سطيف،  بوالية  الطبية  األطقم  مست 
يعملون  أطباء  لها  تعرض  اإلصابات  هذه  غالبية  أن  إلى  مصادرنا  وأكدت 
بالقطاع العام وبالقطاع اخلاص. كما تعرض نحو 150 ممرضا لإلصابة، مع 
العلم أن األطقم الطبية بسطيف يواجهون ظروف عمل صعبة بسبب نقص 
الوسائل الوقائية التي حتميهم من اإلصابات بالفيروس، إلى جانب نقص 

األجهزة الطبية التي تساعدهم يف عالج املرضى. 
ع.ق

أْطقٌم ِطبّيٌة لم َتلتِحق بَعائالِتها منُذ 4 أشهٍر! 
 قال والي والية سطيف، محمد بلكاتب، يف تصريح أدلى به لإلذاعة 
احمللية، إّن: »هناك أطباء وشبه طبيني لم يلتحقوا بعائالتهم منذ أكثر من 
بها، يف سعيهم  لهم  نقّر  كبيرة  تضحية  وهذه  كورونا.  بسبب  أشهر  أربعة 
جراء  البالد  تشهده  الذي  الصعب  الوضع  على  التغّلب  أجل  من  احلثيث 

تفشي الوباء«.
ع.ق

األطباء يحتجون ويصرخون:
ها  ها الُمواطُنون إلَزُموا ُبيوَتُكم.. أيُّ أيُّ

الَمسُؤولون أيَن الَوساِئل؟!
الطبية بسبب عملهم دون  الكوادر  بالوباء وسط  ارتفاع عدد اإلصابات   ومع 
أدوات حماية، احتّج األطباء واملمّرضون العاملون يف مستشفى ميلة الذي يضم 
مصلحة خاصة بفيروس »كورونا«، اخلميس قبل املاضي، بسبب الظروف الصعبة 
التي يؤّدون فيها واجبهم املهني. كما عّبروا عن استيائهم من تأّخر صرف املنحة 
تبون، فضاًل عن قلقهم من الضغط  املجيد  الرئيس عبد  أقّرها لهم  التي  اخلاصة 
الذي يواجهونه منذ أيام، نتيجة تزايد عدد املصابني بفيروس »كورونا« يف الوالية، 

ما أرهق الطاقم الطبي.
كما أن أغلب أطباء سور الغزالن أصيبوا بــ«كورونا«، ولم يعد بإمكان املمرضني 
الصمود أكثر خاصة بعد وفاة ممرضة حامل متأثرة بإصابتها بــ«كورونا«، بل حتى 
رئيس البلدية مصاب هو اآلخر بــ«كورونا« بحسب مصادر »أخبار الوطن«. وقالت 
لــ »أخبار الوطن« إن الوضع باملستشفى  مرمي زيراوي املمرضة باملستشفى املذكور 
كارثي سواء ما تعلق بصحة املصابني أو اإلمكانات. كما نقلت املتحدثة شكوى 
الطاقم الطبي من عدم صرف املنحة لهم. هذا، ومت تسجيل إصابات بــ«كورونا« 
يف سلك األطباء واملمرضني باملصلحة اجلوارية ببلدية الهامل بوالية املسيلة، وهي 

مهددة بالغلق خالل الساعات املقبلة.
ع.ق

بقاط بركاني رئيس عمادة األطباء:
 الَجزاِئر َتشهُد َنزيًفا خِطيًرا في كاِدرَها 

حي!  بي والصِّ الطِّ
عمادة  ورئيس  اجلزائر  يف  »كورونا«  وباء  لرصد  العلمية  اللجنة  عضو   قال 
األطباء، محمد بقاط بركاني، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، إن اجلزائر تشهد نزيًفا 
خطيًرا يف كادرها الطبي والصحي بسبب معدل الوفيات واإلصابات املرتفع املسجل 
يف صفوف األطباء واملمرضني جراء تفشي فيروس »كورونا«، محذًرا اجلميع شعًبا 
وحكومًة من مغبة وصول البالد إلى مرحلة دون أطباء أو ممرضني، وحينذاك تكون 

الكارثة قد وقعت أو تكاد.
وأضاف بركاني أنه على السلطات العمومية التكثيف من التوعية والتحسيس 
على  وباملقابل،  اجلمهورية.  رئيس  قال  مثلما  األرقام  بسرد  فقط  االكتفاء  وعدم 
املواطنني االلتزام بتدابير الوقاية وعلى مصالح األمن االعتماد على أسلوب الردع 
وتطبيق القانون بكل صرامة مع التشدد يف ذلك حماية للجميع. وأفاد بركاني بأن 
من  األشخاص  جميع  تفاعل  إلى  داعًيا  الطرق.  مفترق  يف  حالًيا  توجد  اجلزائر 
الوطني مّسه  التراب  انتشار وباء »كورونا«. وأوضح بركاني أن معظم  أجل وقف 
الوباء معتبًرا أن األمر مقلق للغاية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد احللول بسرعة للحد 
احلل  هو  »احلجر  أن  بركاني  واعتبر  املواطنني.  صحة  على  واحلفاظ  انتشاره  من 
لفترة  امللوثة  األحياء  على  بتقصيره  دراسته  يجب  أنه«  بقاط  وأوضح  األنسب«. 
األول  أمس  بركاني،  وقال  اآلخرين«.  صحة  على  احلفاظ  أجل  من  محددة 
إلى أن  الدكتور  املواطنني. وأشار  انضباط  الوباء راجع لعدم  إن تفشي  اخلميس، 
بعد شهر رمضان، خاصة يف سطيف، عاد الناس إلى احلياة الطبيعية، حيث يتم 
تنظيم احلفالت على مرأى ومسمع من السلطات احمللية. وأكد املتحدث أنه حان 
الوقت لتحديد املسؤوليات، ويجب على اجلميع أن يكونوا مسؤولني عن نشاطهم، 

خاصة على املستوى احمللي.
ع.ق

الصحة  ممارسي  نقابة  رئيس  كشف 
لـ«  تصريح  يف  مرابط،  إلياس  العمومية، 
أخبار الوطن »، عن تسجيل ما بني 70 و75 
خطير  نزيف  وهو  الطبي،  الطاقم  وسط  وفاة 
تواصلت  حال  يف  باجلزائر  الطبي  الكادر  يف 
اخلطير،  التصاعدي  املنحى  هذا  على  الوتيرة 
على  حاليًا  تعمل  »النقابة  أن  إلى  مشيرًا 
وكل  واملمرضني  األطباء  أعداد  كامل  حصر 

بالتنسيق  بالعدوى،  املصابني  الصحة  ممارسي 
ظل  يف  الواليات،  يف  الفرعية  النقابات  مع 
أن  مرابط  وأضاف   .« الصحة  وزارة  تقاعس 
احلكومة حجرا  يكمن يف ضرورة فرض  احلل 
وتطبيق  الردع  واعتماد  أسبوعني  ملدة  كليا 
القوانني بكل حزم وصرامة لتجاوز األزمة قبل 
الوباء  حصد  ظل  يف  السيما  أكثر،  تفاقمها 
محذًرا  واملمرضني،  األطباء  من  املزيد  أرواَح 

من الوصول إلى مرحلة جند فيها املستشفيات 
بسبب  سواء  واملمرضني  األطباء  من  خالية 
اإلرهاق  بسبب  أو  املوت  من  اخلوف  أو  املوت 
يف ظل األوضاع اخلطيرة واملزرية التي يشهدها 
مرابط  كما ناشد  ببالدنا«.  الصحة  قطاع 
واحترام نظام  الوقاية  بتدابير  االلتزام  املواطنني 
التباعد االجتماعي، إلنقاذ أنفسهم واألطباء 

واملمرضني وجميع اجلزائريني.            ع.ق

ما يزال الجيش األبيض في الجزائر يفقد يوميًا عددًا من األطباء والممرضين بسبب فيروس »كورونا«، في نزيف متواصل للكادر 
الطبي. وعلى الرغم من المقاومة المستميتة التي يبديها جنود هذا الجيش، إاّل أّن وباء »كورونا« لم يستثن أحدًا، سواء من المرضى أو 
من األطباء، ما دفع المسؤولين والعاملين في القطاع الطبي إلى دّق ناقوس الخطر بسبب التطّورات األخيرة، حيث ارتفعت حاالت الوفاة 
بين األطباء الجزائريين نتيجة اإلصابة بفيروس »كورونا« إلى فردا26. وفي الوقت نفسه، يتواصل نشر فيديوهات لمرضى وأطباء 

وممرضين يشتكون تردي األوضاع في المستشفيات. 

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس   قّدم 
توفوا  أطباء،  أربعة  أسر  إلى  تعازيه  تبون، 
كوفيد19-.  بسبب  األخيرة،  اآلونة  خالل 
الرسمي  حسابه  على  تبون  الرئيس  وكتب 
أرواح  أمام  خشوع  بكل  »ننحني  تويتر:  على 
وشبيلة  محمد،  بلحمرة  األطباء  شهدائنا 
الذين  رفاوي،  سمير، وحوحو محمد، ومراد 
ضد  كفاحا  للوطن  فداء  أرواحهم  قدموا 
الوباء«.وتويف األطباء الثالثة، بلحمرة محمد 
مستشفى  يف  محمد،  وحوحو  سمير  وشبيلة 
يف  مقلقًا  تزايدًا  أيام  منذ  تعرف  التي  بسكرة 
عدد اإلصابات بـ«كورونا«.  والتحق الطبيب 
املاضي،الذي  األربعاء  صباح  رفاوي،  مراد 
األشعة مبصلحة  قسم  منصب رئيس  يشغل 
باملستشفى  واجلراحية  الطبية  االستعجاالت 
اجلامعي محمد عبد النور سعادنة، بسطيف، 

متأثًرا بإصابته بفيروس كورونا، برفاقه املتوفني. 
»الراحل  إن  )و.أ.ج(  لـ  طبية  مصادر  وقالت 
إلى  ُنقل  قد  كان  سنة   56 العمر  من  البالغ 
مصلحة اإلنعاش باملركز االستشفائي اجلامعي 
وضعه  تردي  بعد  املنصرم،  االثنني  ذاته، 
الصحي جراء إصابته بـ »كوفيد19-« قبل أن 
يتوفاه األجل«. ووقف الطاقم الطبي واإلداري 
ملستشفى سطيف وقفة ترحم على روح الفقيد 
اجلنازة  صالة  تأدية  قبل  املستشفى  بساحة 
عليه ونقل جثمانه ليوارى الثرى مبقبرة سيدي 
ناصري  صديقة  املمّرضة  توفيت  حيدر.كما 
ألربعة  أم  وهي  عامًا،   48 العمر  من  البالغة 
إلى اخلميس املاضيني،  األربعاء  ليلة  أطفال، 
ُنقلت  الذي  باملستشفى  اإلنعاش  مصلحة  يف 
ما  حسب  الصحي،  وضعها  تدهور  بعد  إليه 

علم من مسؤولي القطاع.

البالغة من  الفقيدة  أن  ذاته  املصدر  وأكد 
توفيت  قد  ممرض  زوجة  وهي  سنة   48 العمر 
مبصلحة اإلنعاش باملركز االستشفائي اجلامعي 
محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الوالية التي 
نقلت إليها الثالثاء املنصرم بعد تدهور وضعها 
 24 خالل  الثانية  الوفاة  هذه  وتعد  الصحي. 
بسبب  األبيض  اجليش  صفوف  يف  ساعة 
وفاة  عقب  سطيف،  بوالية  »كوفيد19-« 
االستعجاالت  مبصلحة  األشعة  قسم  رئيس 
الذي  ذاته،  اجلامعي  االستشفائي  باملركز 
املنقضي،  األربعاء  يوم  الثرى  جثمانه  ووري 

مبقبرة سيدي حيدر شرقي سطيف.
خاصة،  ملصلحة  العام  املراقب  تويف  كما 

الطبيب بكيري حلميدي بسبب الفيروس. 
ع.ق

إثر وفاة إطارات عاملة في المستشفيات
بي الُحزن والَغضُب َيُعّماِن الوسَط الطِّ

إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الّصحة العمومية:
حِة الُمصاِبين َنعمُل على إحصاِء ُمنَتسِبي ِقطاِع الصِّ



04
الحدث

 السنة 01 - العدد 232 -السبت 20 ذو القعدة 1441  هـ  - 11  جويلية  2020م

محمد رضوان

وأوضح شنني، يف كلمة ألقاها مبناسبة 
2019- العادية  البرملانية  الدورة  اختتام 
بناء  مشروع  اليوم يف  اجلزائر  أن   ،2020
»لم  الّتوجه  هذا  وأن  اجلديدة  اجلمهورية 
وأذياله  االستعماري  باللوبي  يرضي  ولن 
املستمر يف مواقفه املخزية واملتطاولة على 
وهي  الشرفاء،  املجاهدين  أحفاد  األحرار 
املواقف املتعارضة مع كل قيم اإلنسانية«، 
على  إصرارا  شعبنا  تزيد  »التي  وهي 
يريح  ما  بكل  املطالبة  مسار  إكمال 
ذاكرتنا  وينصف  اخللد  جنة  يف  شهداءنا 
باحلدث  باملناسبة  وذّكر  التاريخية«. 
مؤخرا عقب  اجلزائر  عاشته  الذي  الكبير 
استرجاع رفات شهداء املقاومة الشعبية، 
ملفتا النظر إلى أن »الفرحة كانت عارمة 
الوطن  إلى  بعودتهم  تاريخي  احلدث  وأن 
بتحريرها  حلموا  أرض  تراب  يف  ودفنهم 
لهم  ليعاد  أجلها،  من  بأنفسهم  وضحوا 
من  عاما   170 بعد  يستحقون  مما  جزء 
رسالة  وليبعثوا  العدو،  عند  االحتجاز 
أنه  احلقوق  أصحاب  كل  إلى  متجددة 
املقاومة  وأن  مطالب  وراءه  حق  يضيع  ال 
بل  الزمن  من  بحقبة  مرتبطة  ليست 
يتغير  جيل  بعد  جيل  متوارثة  ثقافة  هي 
مفهومها وفق خصائص املرحلة الزمنية«.
من جهة أخرى، وبخصوص احلراك 
هذه  أن  املجلس  رئيس  اعتبر  الشعبي، 
احلراك  هذا  »واكبت  البرملانية  الدورة 
دولة  حتقيق  بضرورة  املشروعة  ومطالبه 
القانون واحلرية والعدالة والتغيير«، قائال 
هي  وستبقى  »كانت  املطالب  هذه  إن 
املؤسسات  عمل  ملسار  احلقيقية  البوصلة 
املجلس  بينها  ومن  املختلفة  الدستورية 

الغرفة  أن  أكد  كما  الوطني«،  الشعبي 
السفلى للبرملان ساهمت يف االنحياز إلى 
رغم  الدستوري  باملسار  التشبث  أولوية 
االنتخابات  إجراء  مسار  وإلى  الضغوط، 
مهمة  »محطة  بـ  وصفها  التي  الرئاسية 
وجوهرية أفرزت رئيسا منتخبا شعبيا وفق 
استعداد  مبرزا  قانونية جديدة«،  منظومة 
مؤسسته وإرادتها يف »التعاون واالنسجام 
يف  مساهمتها  ويف  املؤسسات  باقي  مع 

احلل والتهدئة ال التأزمي والتعطيل«.
أكد  الدستور،  تعديل  بخصوص  و 
تتحجج  »لم  اجلمهورية  رئاسة  أن  شنني 
اإلصالح  مسار  لتعطيل  الوباء  بواقع 
اجلمهورية  رئيس  حتمل  بل  السياسي، 
الدستور  تعديل  إلى  الدعوة  مسؤولية 
اإليجابي  التعامل  يف  واضحة  إرادة  وفق 
املختلفة  الوطنية  القوى  مقترحات  مع 
دستور  إعداد  من  اجلزائر  تتمكن  حتى 
للجمهورية بعيدا عن الشخصنة والظرفية 

واملزاجية«.
باملوازاة مع هذا، أكد رئيس مجلس 
خالل  قوجيل،  صالح  بالنيابة،  األمة 

إلقاء كلمته باملناسبة ذاتها، أن استرجاع 
ضد  الـ24  الشعبية  املقاومة  قادة  رفات 
اعتراف  نحو  خطوة  الفرنسي  االستعمار 
إبان  باجلزائر  املرتكبة  بجرائمها  فرنسا 
بني  »من  قائال:  االستعمارية،  الفترة 
مطالبنا، منذ 58 سنة، استرجاع جماجم 
كانت  التي  الشعبية  املقاومات  أبطال 
موجودة يف متاحف فرنسا«، معتبرا ذلك 
اعتراف  نحو  ير  السَّ خطوات  من  »خطوة 

فرنسا بجرائمها املرتكبة يف اجلزائر«.
ويف سياق متصل بالذاكرة وعالقات 
حزب  فعل  ردة  قوجيل  انتقد  البلدين، 
يعرقل  »ما  أن  مؤكدا  الفرنسي،  اليمني 
الطبقة  هذه  هو  البلدين  بني  العالقات 
التي لم تنس اجلزائر وتريد العودة إليها«. 
أهمية  قوجيل  أبرز  اإلطار،  هذا  ويف 
الذاكرة بالنسبة لألجيال القادمة، مذكرا 
التحريرية  الثورة  مراحل  بأهم  كلمته  يف 
بدءا ببيان أول نوفمبر مرورا مبؤمتر الصومام 
التأكيد  مع   ،1957 القاهرة  ومؤمتر   1956
على وجوب تدريس التاريخ وتلقينه لهذه 

األجيال.

قسنطينة
هالك عجوز بحامة بوزيان إثر 

سقوط  مميت 
سجلت مصالح احلماية املدنية، نهاية األسبوع، حادثا متثل يف سقوط 
الثانوية  الوحدة  تدخلت  حيث  أمتار،   5 طولها  يبلغ  بناية  فوق  من  عجوز 
للحماية املدنية بقسنطينة بحي اجللولية بلدية بحامة بوزيان، ذلك من أجل 

حادث يتمثل يف سقوط ضحية من األعلى.
 احلادث خلف مقتل الضحية )ز.ف( والتي تبلغ من العمر 84 سنة، 
وعليه،  احليوية.  الوظائف  توقف  إلى  أدت  ورضوض  بجروح  إصابتها  إثر 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  اجلثة  لنقل  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
باملستشفى اجلامعي اغنب باديس بقسنطينة. فيما فتحت املصالح األمنية 

حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادث. 
خديجة بن دالي

شفاء يبعث األمل في زمن العتمة 
‘’ميهوبي السعيد ‘’ قهر كورونا في 

عمر 107 أعوام
على  يبعث  ضوء  هناك  يكون  ما  دائما  واملرض،  املوت  قصص  وسط 
األمل، قصة شفاء أكبر مصاب بفيروس كورونا يف اجلزائر، حتمل يف طياتها 
املزيد من األمل يف غٍد يزيح العتمة عن هذه األزمة العصيبة التي تعصف 

بالعالم والبالد. 
الشيخ ميهوبي السعيد الساكن بحي عبد املؤمن ببلدية برج بوعريريج، 
واملولود يف سنة 1913، متاثل للشفاء من فيروس كورونا املستجد، الفيروس 
الذي راح يزهق أرواح كبار السن دون شفقة، ''احلاج السعيد'' كان قد دخل 
املؤسسة االستشفائية ببرج الغدير الشهيد كسال بوصيد يف تاريخ 30 من 
جوان وهو يف حالة حرجة إثر إصابته بعدوى »كوفيد 19«، قبل أن يغادرها 

يف صحة جيدة مثيرا دهشة واستغراب وفرحة الطواقم الطبية. 
الدكتور سويقة، وهو طبيب متخصص يف األمراض الصدرية، أكد لـ 
»أخبار الوطن« أن املؤسسة االستشفائية كسال بوصيد شهدت خروج أكبر 
مسن يف العالم كان قد أصيب بفيروس كورونا، حيث صرح بأن الشيخ كان 
مصابا بنسبة 50/75 % على أشعة السكانير وكان يعاني من ضيق حاد 
يف التنفس، بحيث كان يتنفس %70 حتت ضغط كبير من األوكسجني، 

وهو ما اعتبر األطباء حتدٍّ ملساعدة الشيخ على الشفاء.
من  باملرض  االستهتار  وعدم  بالوعي  للتحلي  املواطنني  األطباء  ودعا 
ابن  عبر  أخرى،  جهة  من  الكمامة.  ووضع  االجتماعي  التباعد  خالل 
الشيخ السعيد ميهبي عن سعادته بشفاء والده، شفاء اعتبره معجزة أحيتهم 
من جديد بعد أن كانوا قد فقدوا األمل، ووجه شكره للطواقم الطبية التي 

سهرت على عالج والده. 
بهذا  سعادته  عن  عبر  إبراهيم  حزموني  الغدير  برج  مستشفى  مدير 
احلدث االستثنائي الذي شهدته املؤسسة، مؤكدا أنه لشرف عظيم وقصة 
شكره  موجها  جيدة،  وبصحة  معافًى  املعمر  يخرج  أن  التاريخ  يف  ستبقى 
الساعة  الذي كان متابعا على مدار  الدكتور سويقة  الكبير لألطباء خاصة 

حلالة الشيخ ميهوبي السعيد. 
صفاء كوثر بوعريسة

في ظل جائحة كورونا 
 أزيد من 2700 فنان يستفيدون من 

إعانة مالية
الفنانني  دعم  عملية  إطار  يف  مالية  مساعدة  من  فنانا   2795  استفاد 
املؤلف  الوطني حلقوق  الديوان  به  أفاد  وباء كورونا، حسبما  املتضّررين من 

واحلقوق املجاورة )أوندا(.
مت  أنه  الفايسبوك،  على  صفحته  عبر  نشره  بيان  يف  الديوان،  وأوضح 
2795 فنانا متضررا،  8 جويلية من السنة اجلارية  تاريخ  إحصاء إلى غاية 
وباء  تفشي  النشاط جراء  املتوقفني عن  الفنانني  أن مستحقات  إلى  مشيرا 

فيروس كورونا مت »دفعها عبر حسابات بنكية«.
وذكر الديوان أنه مت إحصاء »5517« مسجال عبر اإلنترنيت و«1084« 
عبر التسجيل املباشر والفاكس يف إطار اإلعانات التي أعلنت عنها يف أبريل 

املاضي وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة.
وتتطلب العملية - يضيف البيان - »دراسة« و«مراجعة« ملفات حسب 
الذين  املسّجلني  الفنانني  للديوان، مطمئنا  املنظمة  القوانني  عليه  تنص  ما 

أودعوا ملفاتهم أّنها حتظى بـ »العناية واملتابعة التي حتتاج وقتا وجهدا«. 
ويحصي الديوان الوطني حلقوق املؤلف واحلقوق املجاورة قرابة 24 ألف 

فنان ومؤلف عضو، حسب احلصيلة األخيرة لسنة 2019.
)و.أ.ج(

جثة  انتشال  اجلمعة،  أمس  مت، 
جزئه  يف  بوسيابة  بسد  املفقود  الغريق 
بدائرة  بوالبلوط  الوجلة  ببلدية  الواقع 
سكيكدة(  جنوبي  )أقصى  قشرة  عني 
بعد استئناف البحث لليوم الثاني على 
التوالي، حسبما علم من املديرية احمللية 
ذاته  املصدر  وأوضح  املدنية.  للحماية 
سنة   15 العمر  من  البالغ  الضحية  أن 

واملنحدر من البلدية ذاتها كان قد غرق 
السد  بهذا  املنقضي  اخلميس  مساء 
مشيرا  جيجل،  لوالية  إقليميا  التابع 
إلى أن عملية البحث خالل اليوم األول 
ليلة  من  متأخرة  ساعة  إلى  استمرت 
اخلميس إلى اجلمعة مت خاللها تسخير 
مصالح  من  اثنني  وغطاسني  عونا   11

احلماية املدنية لوالية سكيكدة.

عملية  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
والتي  الثاني  اليوم  خالل  البحث 
لها  سخر  اجلمعة  أمس  فجر  انطلقت 
11 غطاسا 7 منهم تابعني لوحدة القل 
)سكيكدة( للحماية املدنية، فيما يتبع 
لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  البقية 

جيجل.
ق.م

بطويل  أمس،  أول  ظهيرة  شيعت، 
مصلحة  رئيسة  الدكتورة  الطبيبة  راضية 
اإلنعاش مبستشفى ابن سينا، التي وافتها 
ورافق  املنقضي.  اخلميس  فجر  املنية 
البقاء عدد من املشيعني  الفقيدة إلى دار 
من األهل واألقارب وزمالئها أفراد اجليش 
االستشفائي  املركز  وكان  األبيض.  
عن  أمس  أول  أعلن  بعنابة  رشد  ابن 
مختصة  راضية«  »بطويل  الدكتورة  وفاة 
قامت  التي  عنابة  مبدينة  اإلنعاش  يف 

فيروس  حول  التوعوي  بالفيديو  مؤخرا 
مصلحة  رئيسة  املرحومة  كانت  كورونا.و 
االستعجاالت الطبية مبستشفى ابن سينا 
األسبوع  مطلع  تعرضت  قد  عنابة  بوالية 
وهي  خطير،  مرور  حادث  إلى  اجلاري 
مبصلحة  عملها  ألداء  للعمل  طريقها  يف 
)كوفيد 19- ( منذ أيام لكن القدر سبقها 
فوافتها املنية فجر اخلميس بعد خضوعها 
من  محاولة  يف  جراحية  عمليات  لعدة 
والي  إلنقاذها.  وكان  الطبية  الطواقم 

ونواب  برميي«  الدين  »جمال  الوالية 
البن  االستشفائي  املركز  ومدير  بالبرملان 
الصحة  ومدير  محليني  ومنتخبني  رشد 
لعائلة  التعازي  قدموا  عنابة  لوالية 
الفقيدة، التي اعتبروا فراقها مبثابة صدمة 
عصيب  وقت  يف  القطاع  تلقاها  حقيقية 
تعيشه اجلزائر عموما وعنابة خصوصا مع 

جائحة فيروس كورونا.
ف سليم

صاحبة الفيديو التحسيسي بفيروس كورونا
وفاة طبيبة وهبت نفسها لمرضى »كوفيد 19« بعنابة

سكيكدة
انتشال جّثة غريِق َسدِّ بوسيابة

ردا على استفزازات اليمين الفرنسي المتطرف، شنين:

 توّجـــه الجمهوريـــة الجديــدة 
لم ولن يرضي اللوبي االستعماري 
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أول أمس، أن توجه الجزائر نحو بناء الجمهورية الجديدة »لم ولن 

يرضي« باللوبي االستعماري وأذياله، حيث يستمر هذا اللوبي في إعالن »مواقفه المخزية والمتطاولة على األحرار أحفاد 
المجاهدين الشرفاء«.



ف سليم

من  طالب  السكان  ألزمة  ونظرا 
للعمال  مساعدة  بضرورة  خاللها 
على اجناز سكنات تطورية عن طريق 
عمليات التطوع خالل عطلة األسبوع 
احلي  يظل  سنة   40 مرور  ورغم 
 10 حكم  فترة  على  شاهدا  املهمش 
تسيير  على  تعاقبوا  بلديات  رؤساء 

يستفيد  أن  دون  البوني  بلدية  شؤون 
للتهيئة  مشروع  من  احلي  سكان 
املائية  التسربات  عن  زيادة  احلضرية 
شبكة  تدفق  وضعف  تنتهي  ال  التي 
يتوزدون  السكان  جعل  الشروب  املاء 
من املاء مرة واحدة يف األسبوع ونحن 

يف عز فصل الصيف. 
الوهلة  للحي حسناوي ومند  الزائر 
األولى يقف على حجم معاناة السكان 
الى  حتولت  ترابية  داخلية  مسالك  مع 
كابوس حقيقي لهم على مدار 4 عقود 
الدي  الظل  مناطق  بجحيم  تذكرك 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  طالب 
وتنميتها،  لها  اإلعتبار  بإعادة  تبون 
التي  املعاناة  عن  السكان  ويتحدث 
الظروف  تلك  بسبب  فيها  يعيشون 

للطرقات  التهيئة  غياب  بسبب  املزرية 
وغياب  العمومية  واإلنارة  الداخلية 
مجاري تصريف مياه األمطار، مؤكدين 
غياب  مع  املعاناة  من  سنة   40 أن 
ببلدية  البلدية  السلطات  ترى  التهيئة 
البوني انها غير كافية لتجسيد املشروع 
املشروع  أن  رغم  الواقع  أرض  على 
متوفرة  له  املرصودة  واألموال  مسجل 
باملشروع  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق  وكل 
املذكور مت اإلنتهاء منها لكن يف املقابل 
األشغال  مسؤولي  املعاناة  تلك  ورغم 
يتحججون  بالبلدية  والصفقات 
ممثلي  على  ردهم  يف  كورونا  بجائحة 
عن  اإلعالن  يف  تأخرهم  حول  احلي 
املقاولني  لتنافس  اإلستشارةإستعدادا 
عرضا  بأقل  بع  والفائز  املشروع  حول 
يقوم إلجناز مشروع التهيئة. ممثلي احلي 

الرد  وعدم  أمامهم  األبواب  غلق  وأمام 
ومراسالت  املناشدات  جميع  على 
املجتمع املدني بحي السرول لم يجدوا 
الداخلية  وزارة  مصالح  سوى  حاليا 
إنشغالهم  إليها  لرفع  احمللية  واجلماعات 
سياسة  من  سئموا  لكونهم  املطروح 
»التسويف« املنتهجة يف حق حيهم رغم 
اجلمهورية  لرئيس  الصارمة  التعليمات 
للوالة  جراد  العزيز  عبد  األول  والوزير 
القاضية  واألميار  الدوائر  ولرؤساء 
بضرورة العدل بني األحياء يف التنمية.

للشرطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
تبسة  بوالية  زروق  عني  القضائية 
قرص  ألف   220 من  أكثر  حجز  من 
املؤثرات  من  قارورة  و1300  مهلوس 
العقلية، وهذا خالل مواصلة التحقيق 
املمنوعات  هذه  وبيع  حيازة  قضية  يف 
الصحة  قطاع  يف  موظف  طرف  من 
منظمة  إجرامية  جماعة  يف  واملنخرط 

متتهن جتارة املهلوسات.
وحسب بيان للشرطة، فإن حيثيات 
القضية تعود شهر ماي الفارط، خالل 
صيدلي  بينهم  أشخاص   3 توقيف 
قرص   3300 حوالي  على  العثور  بعد 

حتتوي  طبية  وصفة  و24  مهلوس 
القتناء  تستغل  عقلية  مؤثرات  على 
العقلية،  املؤثرات  من  كبية  كميات 
األمر  أنها مزورة،  اخلبرة  أثبتت  حيث 
الذي دفع ألمن الوالية إلى االستماع 
وأختامهم  أسمائهم  املوجودة  لألطباء 
أطباء  وهم  الوصفات،  هذه  على 
باملؤسسة  يعملون  ومختصون  عاملون 
بإحدى  العمومية  االستشفائية 
بلديات الوالية، أكدوا خالل التحقيق 
أنهم لم يقوموا بتحرير أي وصفة، كما 
الوصفات  حررت  الذين  املرضى  أن 
الطبية بأسمائهم كشفوا أنهم لم يتلقوا 

إجراء  وبعد  املؤسسة،  بذات  عالج 
الوصفات  بأن  تبنّي  مخبرية  مقارنات 
املستشفيات  بأحد  موظفني  بخط 
القريبة من مدينة تبسة، ليتم توقيفهم 
وحجز كمية من املؤثرات العقلية على 
بحوالي  قّدر  والذي  صيدلية  مستوى 
علبة   9400 يف  متمثل  صنف   120
الف   224 يزيد  ما  مبجموعة  وقارورة 
املصالح  قدرتها  قارورة  و1300  قرص 
املليار  تتجاوز  مالية  بقيمة  املختصة 

سنتيم.
فيروز رحال

سكيكدة
فتح عدد من مراكز الكشف عن فيروس كورونا

فتح  عن  تببر  الدين  محي  سكيكدة  لوالية  والسكان  الصحة  مدير  أعلن 
مصالح متابعة ومراقبة مرضى كوفيد 19 على مستوى العيادات املتعددة اخلدمات 
للمؤسسات العمومية للصحة اجلواريةسكيكدة سيدميزغيش عني قشرة  والد عطية  
بن عزوز. اخلطوة تأتي يف إطار رفع الضغط الدي يشهده املركز الوحيد سعد قرمش 
وكدا مستشفى القل الدي يتكفل بالعشرات من احلاالت بغرب الوالية يف غياب 
الغرض منها  السياق مت إعداد خريطة تنظيم جديدة  الفرق املختصة، و يف هذا 
سرعة الكشف عن احلاالت والتكفل بها من خالل تسخير العيادات اجلوارية، 
املتعددة  العيادة  على  الوالية  بعاصمة  بهم  املشتبه  حاالت  توزيع  سيتم  حيث 
اخلدمات بركات الزهرة ) الميزو مسكني(، أما يف جنوب الوالية سيتم استقبال 
احلاالت باملؤسسة للصحة اجلوارية سيدي مزغيش يف العيادة املتعددة اخلدمات 
للصحة اجلوارية عني قشرة يف  املؤسسة العمومية  اجلديدة احلروش، كما مت فتح 
اجلوارية والد عطية يف  والصحة  متالوس وعني قشرة  املتعددة اخلدمات  العيادتان 
على مستشفى  الضغط  لتخفيف  عطية  ووالد  القل  اخلدمات  املتعددة  العيادتان 
القل ومصلحة الكوفبد 19، أما بأقصى شرق الوالية مت فتح مصلحة على مستوى 

املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بن عزوز يف العيادة املتعددة اخلدمات عزابة.
جمال بوالديس

جيحل
استحداث 3 نقاط مراقبة طبية عبر 

حدود الوالية 
الكشف  أجل  مراقبة على حدود والية جيجل من  3نقاط  اليوم تدشني  مت 
احلدود  باعتبارها  تاكسانة  من  كل  يف  تنصيبها  مت  النقط  الفيروس..هاته  عن 
الشرقية(وزيامة منصورية)احلدود  للوالية وكذا سيدي معروف )احلدود  اجلنوبية 
الغربية( العملية واملبادرة كانت من تنظيم مديرية الصحة وحتت اشراف مؤسسات 
الصحة اجلوارية للبلديات الثالثة حيث مت تسخير طواقم طبية تقوم بالكشف على 
املبادرة بعد  الوافدين على والية جيجل وقياس درجة حرارتهم وتأتي هاته  كل 
اإلنتشار الكبير للفيروس بالوالية تزامنا مع التوافد الكبير الذي عرفته الوالية من 
قبل مواطنني وعائالت من مختلف الواليات خاصة من الواليات التي تعد بؤرة 

للفيروس على غرار سطيف وقسنطينة
سهام.ع
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مشاريع التهيئة بالحي تراوح مكانها والسلطات تتحجج بكورونا

حي »حسناوي« بعنابة.. 4 عقود 
من المعاناة!

تبسة
موظفون بالقطاع الّصحي عناصر شبكة ترّوج المهلوسات

يعتبر حي 70 مسكنا )حسناوي( من األحياء الشعبية التي يتكون منها حي »السرول« ببلدية البوني، ويقطن به أكثر من 
800 نسمة ويلقب بحي )الشركات(، حيث يعود تاريخ نشأته إلى سنة 1982 لما قامت مؤسسة البناء لمديرها - أنذاك 
- )حسناوي( ببناء سكنات تطورية لعمالها البسطاء، تماشيا مع تعليمة وجهها الرئيس األسبق المرحوم )الشاذلي بن جديد( 

لمدراء مؤسسات البناء العمومية. 

عنابة
مصرع صّيادين بصعقة كهربائية بميناء الصيد 
شهد ميناء الصيد البحري صباح أول أمس اخلميس واقعة أليمة بفقدان اثنان 

من البحارة والصيادين على مستوى امليناء بعنابة. 
على  يعمالن  كانا  املتوفني  البحارة  فإنه  اخلبر  أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
مستوى سفينة جياب »رايس لبحور« بعنابة إثر تعرضهما لصعقة كهربائية أثناء 
الثالث  البحار  نقل  مت  حني  يف  السفينة  داخل  الروتينية  صيانة  باشغال  قيامهما 
إبن  اجلامعي  باملستشفى  الطبية  اإلستعجاالت  مصلحة  إلى  السادس  العقد  يف 
سينا)كروبي( لتلقي اإلسعافات األولية. وحسب مصادرنا فأن األمر يتعلق بكل 
يرقد  حني  يف  السفينة  حارس  شوقي(  و)ح،  سفينة  رايس  )فوزي(  املدعو  من 
الضحية الثالث يف املستشفى حتت العناية املركزة ويف حالة حرجة للغاية. وعقب 
الصيادين على فقدان  املأساوي خيمت أجواء من احلزن يف اوساط  هذا احلادث 

زميلني لهما يشهد لهم اجلميع بحسن أخالقهم وطيبتهم.
ف سليم

قسنطينة
الحرائق تتلف 98.5 هكتارا من 

المحاصيل الزراعية
اجلاري  العام  من  جوان  شهر  خالل  املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
مجموع حرائق يقدر بـ213 حريقا منها حريق واحد بغابة أدى خلسارة 1.5 
زراعية تسببت يف إتالف  الغابية و13 حريق محاصيل  املساحة  هكتار من 
وكأل  أعالف  حرائق   4 لـ  باإلضافة  الزراعية،  احملاصيل  من  هكتار   98.5
حيوانات تسببت يف خسارة 590 ربطة كأل و18.5 هكتار حصيدة، وكذا 
195 حرائق مست 51.1 هكتارا من األعشاب اليابسة، بينما وفيما يتعقل 
باألشجار فقد سجلت احتراق 56 شجرة مثمرة وتزليف 250 شجرة زيتون 
و23 صنوبر، بينما ويف احصائيات نفس الفترة من العام املاضي مت تسجيل 
4 هكتار من  بالغابات واالدغال حيث احترقت  419 حريقا منها حريقان 
املساحة الغابية و10 هكتار ديس، باإلضافة لـ 25 حريق محاصيل زراعية 
وكأل  األعالف  مست  حرائق  و9  احملاصيل  من  هكتار   425.9 على  أتت 
احليوانات وأتت على 1040 ربطة كأل و20.17 هكتار حصيدة، وكذا 397 
أتت على  و4 حرائق  اليابسة،  األعشاب  83.22 هكتارا من  حريقا مس 

139 شجرة مثمرة حديثة النشأة و103 أشجار غير مثمرة.
خديجة بن دالي

خالل  املسيلة،  بوالية  انتشرت 
انتشار  بعد  خاصة  األخيرة  الفترة 
األسواق  وغلق  كورونا  جائحة 
من  العديد  واليومية  األسبوعية 
وهناك  هنا  الفوضوية  األسواق 
قوات  مع  وفر  كر  وضع  يف  وأصبحت 
املنظر  تشوه  أضحت  حيث  األمن 
العام للمدن ناهيك عن مساهمتها يف 
ومعاناة  جهة  من  املرور  حركة  تعطيل 
يف  أخرى،  جهة  من  النظافة  عمال 
والبيئة، وترك  ظل عدم احترام احمليط 
قارعة  على  والفواكه  اخلضر  مخلفات 

الطرق، دون اكتراث الباعة املتجولني
الفوضوية  األسواق  عدد  زاد 
تزامنا  معتبر  بشكل  املسيلة  يف 
فرضتها  التي  احلجر  إجراءات  مع 
الكثير  ظهرت  حيث  العليا  السلطات 
الطرق  حواف  على  األسواق  من 
الوطني  الطريق  غرار  على  الكبرى 
أوالد أحمد  رقم60على غرار كل من 
والبويرة  والبعط  منصور  بأوالد  ولقمان 
الواد  وأهل  وملوزة  الضلعة  بحمام 
احلديث  دون  هذا  يلمان  وبني  بونوغة 
انتشارا  تعرف  التي  الكبرى  املدن  عن 

ملفتا لإلنتباه على غرار عاصمة الوالية 
عيسى  وسيدي  وبوسعادة  املسيلة 
على  للوالية  الشرقية  باجلهة  وحتى 
غرار برهوم ومقرة أين اختص أصحابها 
يف بيع اخلضر والفواكه بشكل واسع، 
الذين يضعون  الباعة  مع وجود بعض 
سلعا أخرى، على غرار األواني املنزلية 
الدجاج  واألحذية.وحتى  األلبسة  أو 
عدد  إقبال  محط  التي أصبحت  وهي 

كبير من املواطنني.
جمال أبو أشرف

المسيلة
الوالية تشهد انتشارا مقلقا لألسواق الفوضوية
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منطقة ظل خارج اهتمام المسؤولين 

العزلة تطّوق سكان دّوار والد عبوية بمعسكر

بلعالم بهيجة

تصريحهم  يف  املنطقة  سكان  وقال   
لـ«اخبار الوطن »، بأن قريتهم راحت ضحية 
ماوسةوبلديةعني  بلدية  بني  جغرافيتها 
فارس،  حيث لم تستفد من مشاريع تنموية 

من كلتا البلديتني.
ماء  أزمة  يشتكون  عبوية  والد  سكان 
حادة، حيث يلجؤون إلى اقتناء الصهاريج 
من  وبالرغم  دج   2000 حتى  يصل  مببلغ 
وعَبر  قريب من سكناهم،   املياة  أن خزان 
السكان عن استيائهم من هذه األزمة التي 
تالزمهم دون أن تأت نداءاتهم بنتيجة من 
من  سكان،  السلطات، ويشتكي  طرف 
العزلة التي يعيشونها نتيجة التدهور الفظيع 
ان  املواطنون  وقال  قريتهم  الثالثة  ملسالك 
على  وقفت  او  زارت  اعالمية  وسيلة  وال 
يف  صرح  »و  الوطن  »اخبار  غير  معاناتهم 
ولم  مهمشة  ظلت  قريتهم  بأن  الشأن  هذا 
تستفد من مشاريع التهيئة وتعبيد الطرقات 
منذ االستقالل، مؤكدين بأن كل املسالك 

باتت ال تصلح حتى سير الراجلني فما بالك 
باملركبات على حد تعبيرهم، وأضاف هؤالء 
بأن معاناتهم تتضاعف مع تساقط األمطار 
األوحال  وسط  أنفسهم  يجدون  حيث 
التي حتاصرهم من كل اجلوانب خاصة يف 
فصل الشتاء  واعتبر،  بأن قريتهم تأخرت 
سكانية  وجتمعات  قرى  عكس  تنمويا 
مشاريع  من  استفادت  قد  كانت  أخرى 
كونها  اجلغرايف  موقعها  بسبب  تنموية، 
إداريا  أنها  قريبة من بلدية ماوسة يف حني 
تابعة لبلدية عني فارس،  وهو ما جعلها ال 
إطار  لتحسني  تنموية  مشاريع  من  تستفيد 
السكان غياب  ايضا  املواطن، وصرح  حياة 
هاجس  اصبحت  حيث  الريفية  االنارة 
استفاد  البعض  حيث  يومياتهم  يؤرق 
عن  ناهيك  سبب  أقصى  بدون  والبعض 
صرح  ارض فالحية  يف  توجد  التي  املقبرة 
نتيجة  للتخريب  عرضة  أن املقابر  املواطنني 
او يحمي حرمة  يحميها  سور  وجود  لعدم 
امليت من انزالقات التربة خاصة يف فصل 
الشتاء وبحكم طبيعة املنطقة جبلية وريفية 

البلديات  منح  وكذا حرمانهم من مختلف 
كلما  حيث  رمضان  وقفة  املليون  كمنحة 

يتوجهون لبلدية يطردون الى االخرى.
و لقد اكد القاطنون يف هذا الدوار انهم 
يف  الفالحية  اراضيهم  يف  البقاء  مصممون 
املنطقة  عن  كلية  املسؤولني  ظل  غياب 
ومفصال  »ظالم يف ظالم«،  إنها  قال  التي 
ال  بلدية  على  تعاقبوا  الذين  »األميار«  أن 
االنتخابية،  املواعيد  إال يف  املنطقة  يزورون 
وإعادة  احلي،  بتهيئة  وعودا  يطلقون  حيث 
احلياة إلى أطرافه »ولكن ال شيء حتقق«، 
مؤكدا أن حتى الوالة املتعاقبني على والية 
؛  عبوية  والد  منطقة  يعرفون  ال  معسكر 
»نحن منسيون يف بالدنا حتى بعد 58 سنة 

من االستقالل«، يقول املتحدث.
املعنية  السلطات  السكان  يطالب  كما 
هذه  كّل  يف  اجلاد  للنظر  العاجل  بالتدخل 
النقائص، بتخصيص برنامج تنموي هام، 
من شأنه أن يساهم يف إخراج منطقتهم من 
دائرة العزلة والتهميش التي حاصرتها منذ 

سنوات طويلة.

يعيش سكان دّوار والد عبوية، التابع إقليميا لعين فارس وإداريا لبلدية ماوسة، بوالية معسكر حياة صعبة، بسبب انعدام 
العديد من الضروريات على رأسها الماء. وزادت في معاناتهم العزلة المفروضة عليهم نتيجة تدهور وضع الطرقات، وانعدام 

التهيئة منذ االستقالل.

بومرداس
السلطات المحلية تنفي فرضها الحجر  

على دّلس
فندت مصالح دائرة دلس ببومرداس ما تداولته بعض الصفحات احمللية 
على موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك« حول فرض احلجر الصحي على 
وقد  لها  أهمية  ال  املتداولة  الوثيقة  أن  مؤكدة  يوما،   15 ملدة  دلس  مدينة 
سّربت إلثارة البلبلة. أكدت مصالح دائرة دلس يف بيان لها، أمس، على 
أي  إصدارها  فايسبوك عدم  االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمية  صفحتها 
قرار يفرض احلجر الصحي على املدينة، مشيرة يف ذات السياق أن األخبار 
املتداولة يف هذا اخلصوص غير صحيحة بتاتا، وإمنا الهدف منها خلق البلبلة 
يف أوساط املواطنني. وأضافت أن الوثيقة التي ظهرت يف بعض الصفحات 
احمللية على ذات املوقع » عبارة عن وثيقة داخلية سربت من قبل شخص 
الوالية  قبل مصالح  إال من  القرارات ال تصدر  وأن »مثل هذه  نية«  بسوء 

املخولة قانونا للفصل يف مثل هذه احلاالت«.
وجتدر اإلشارة أن بعض الصفحات احمللية على الفايسبوك قد تداولت، 
أول أمس، وثيقة ذكر فيها أن مصالح دائرة دلس قد أصدرت قرارا يقضي 
بفرض احلجر الصحي على املدينة ملدة 15 يوما، وذلك من منطقة تاقدامت 
إلى غاية املدينة اجلديدة وليصالني، بداية من الواحدة إلى الساعة اخلامسة 

صباحا، مما اضطر مبصالح الدائرة إلى تفنيد اخلبر.
سميرة مزاري

الشروع في غلق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ 

إلى  املؤدية  املنافذ  غلق  يف  بومرداس  بوالية  احمللية  السلطات  شرعت 
الشواطئ ملنع املواطنني من دخولها، كإجراء احترازي فرضه الوضع الصحي 
والي  أصدره  الذي  الشواطئ  غلق  قرار  بعد  كورونا.  جائحة  بفعل  القائم 
بومرداس يحي يحياتن يف الفترة األخيرة، وعدم تقيد شريحة واسعة من 
املواطنني بالقرار، ها هي السلطات احمللية بالبلديات الساحلية تشرع يف غلق 

املنافذ املؤدية إلى الشواطئ، عبر وضع حواجز بالطرق املؤدية إليها.
والعينة مبدينة دلس الواقعة أقصى شرق الوالية، حيث قامت مصالح 
البلدية بغلق أغلب املنافذ املؤدية إلى الشواطئ، بوضع حواجز على مستوى 
الطريق  وكذا  الزاوش  وحجرة  ليصالني  شاطئ  من  كل  إلى  املؤدية  الطرق 

املؤدي إلى امليناء القدمي، كإجراء احترازي يف ظل جائحة كورونا.
وجدير بالذكر أن شواطئ الوالية سجلت تراخيا كبيرا يف تطبيق القرار 
عدد  ارتفاع  يف  ساهم  مما  ارتيادها،  ومنع  الشواطئ  بغلق  القاضي  الوالئي 
االصابات بالوباء على املستوى احمللي السيما باجلهة الغربية للوالية، األمر 
الشواطئ،  إلى  املؤدية  املنافذ  الشروع يف غلق  إلى  باملسؤولني  الذي اضطر 

قصد منع املواطنني من ارتيادها.
سميرة مزاري

تيسمسيلت
93 % نسبة االنتقال في الّطور المتوسط

مبقر  أقيم  التفوق،  واالستمرار يف  القمة  الثبات يف  على  لهم  تشجيعا 
شباح  متوسطة  نظمته  تكرميي  حفل  تيسمسيلت،  لوالية  التربية  مديرية 
محمد بعماري، على شرف تالميذها  احلاصلني على أعلى املعدالت يف 

جميع املستويات خاصة املنحدرين من مناطق الظل
التربوية  األسرة  وأفراد  التالميذ  أولياء  الذي حضره  احلفل  تخلل  وقد 
وممثلي جمعيات أولياء التالميذ توزيع العديد من الهدايا والشهادات على 
التالميذ تشجيعا لهم على املجهودات التي بذلوها طيلة مسارهم الدراسي، 
2019، 2020،  يأتي ذلك يف وقت حققت فيه والية تيسمسيلت نسبة 
يف  االنتقال  نسبة  بلغت  حني  املتوسط  يف  يف  باملائة   93 جتاوزت  انتقال 
االبتدائي  سقف 97 باملائة ليسدل الستار على هذا االحتفال وأمال اجلميع 
خاصة  شهادة  السنة  نهاية  امتحانات  يف  النتائج  أفضل  بتحقيق  معلقة 

البكالوريا
عبد القادر.ت

بوالية  املامونية،  بلدية  استفادت 
معسكر يف إطار برنامج صندوق الضمان 
مشاريع  من  البلديات  بني  والتضامن 
تنموية يف عدة قطاعات، حسب ما علم 
من رئيس املجلس الشعبي البلدي. قال 
رئيس البلدية يف تصريح لـ«اخبار الوطن 
يف  تندرج  التنموية  املشاريع  » فان هذه 
ملواطني  املعيشية  الظروف  حتسني  إطار 
الذي  التنمية  مسار  وتثمني  البلدية 
خالل  البلدي  الشعبي  املجلس  سطره 
بهذه  االرتقاء  أجل  من  احلالية  عهدته 

البلدية نحو األفضل.
من  استفادت  البلدية  أن  وأفاد 

طريق  الفالحي اجناز  الطريق  مشروع 
 25 رقم  البلدي  الطريق  الرابط  ريفي 
على  باملقبرة  مرورا  دحو  سيدي  بدوار 
ذات  طولي.وأردف  متر   1500 مسافة 
املشروع فك  أنه من شأن هذا  املنتخب 
باملنطقة   القاطنني  املواطنني  عن  العزلة 
جوارية  مالعب   03 إجناز  متت  كما 
بالعشب االصطناعي على عاتق ميزانية 
الوالية وأشغال تهيئة ورد االعتبار ل04 
مدارس إبتدائية واملطاعم املدرسية على 
تركيب  مت  كما  الوالية  ميزانية  عاتق 
LED نوع  من  العمومية  االنارة 
باملامونية مركز إجناز قاعة عالج شملت 

4 مراكز مع مسكن وظيفي بدوار اوالد 
أن  البلدية  مير  صرح  كما  بوحليمة. 
املجهودات  على  الوالية  لوالي  الشكر 
التنمية  أجل حتريك عجلة  املبذولة من 
الهامة  املشاريع  هذه  مثل  بتسجيل 
املعيشي  املستوى  لتحسني  والضرورية 
كبيرة  مجموعة  لتبقى  للمواطن،  
من  واملطلوبة  املقترحة  املشاريع  من 
وموضع  الطلب  موضع  املواطنني،  قبل 
وتسجيلها  قبولها  انتظار  يف  الدراسة 
يف  التنموية  البرامج  مختلف  ضمن 

املخططات القادمة بحول اهلل.  
بلعالم بهيجة

معسكر
بلدية المامونية تستفيد من مشاريع تنموية

سخرت مصالح أمن والية معسكر 
أحياء  عدة  عبر  نشره  مت  أمنيا  تشكيال 
تعرف  كانت  معسكر  مبدينة  وأماكن 
احترام  للمواطنني دون  كبيرا  توافدا 

اإلجراءات الوقائية. 
العملية  هذه  استهدفت  حيث 
الرايس  شارع  غرار  على  أحياء  عدة 

بحري،  شارع مازونة املعروف بساحة 
الصو،  ساحة النعيم،  حي البساتني 
سيدي  طريق  القادر  عبد  األمير  شارع 
بوراس لغرض محاربة التجارة الفوضوية 
واحتالل األرصفة من طرف الباعة غير 

الشرعيني.
عناصر  يواصل  اإلطار  نفس  يف 

العامة  للشرطة  الوالئية  املصلحة 
بدورهم  الوالية  بأمن  والتنظيم 
املراقبة  بتكثيف  امليدانية  عملياتهم 
احملالت  أصحاب  لفائدة  والتحسيس 
التجارية للحرص على احترام التدابير. 
بلعالم بهيجة

تسخير األمن لكبح التجارة الفوضوية تفاديا للوباء
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أخبار السر ايا

أوقفت مصالح الشرطة ألمن دائرة عين الترك بأمن 
والية وهران، أول أمس، 34 شخصا، تختلف أعمارهم 
بين 20 و30 سنة، إثر تورطهم في خرق إجراءات 

الحجر الصحي الجزئي، المقرر للحد من انتشار فيروس 
كورونا، بإقامتهم حفل عيد ميالد داخل فندق بشاطئ 
»تروفيل«. تلقت مصالح األمن سالفة الذكر معلومات 
مفادها إقامة أشخاص حفل عيد ميالد على مستوى أحد 
الفنادق بشاطئ »تروفيل« في عين الترك بوهران في 
ساعات متأخرة من الليل، ضاربين بإجراءات الحجر 
الصحي وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا 

عرض الحائط ؛ لتداهم مصالح األمن الفندق، ما أسفر 
عن توقيف 34 شخصا من الجنسين كانوا بصدد تناول 

المشروبات الكحولية مع تعاطي »الشيشا« على مستوى 
مسبح الفندق.

أعلنت بلدية العلمة، أمس الجمعة، إقرارها يوم حداد عقب تسجيلها 
عدة وفيات بالوباء في يوم واحد. جاء قرار الحداد بعد أن كشفت 
المصالح الطبية بمستشفى »صروب الخثير« بمدينة العلمة في 

والية سطيف عن تسجيلها رقما قياسيا من حاالت الوفيات بسبب 
فيروس كورونا المستجد يوم الخميس المنقضي؛ هذا، وذكرا 

المصادر الطبية ذاتها أن أعمار الهالكين تراوحت بين 53 و85 
سنة. 

أوضحت الصفحة الرسمية لبلدية العلمة أنه جرى تشييع جثامين 
ضحايا فيروس كورنا في موكب جنائزي حزين، حضرته قوات 

الشرطة والدرك الوطنيين، وثلّة من أعيان المدينة. وحسب مصدر 
من مستشفى »صروب الخثير« بالعلمة، فقد جرى تسليم باقي 
الجثث إلى رؤساء البلديات التي ينحدر منها الضحايا، لتنظيم 
مراسم دفن وفق اإلجراءات الخاصة لحاالت »كوفيد 19«.

أثارت عبارة وردت في حديث والي سطيف 
حول ضرورة التحكم في وضعية وباء كورونا 

جدال كبيرا عبر مواقع التواصل االجتماعي.
قال الوالي محمد بلكاتب إن سلوكات بعض 
المواطنين الذين يرفضون التقّيد بتعليمات 
الوقاية من الوباء »غير مقبولة«، قبل أن 

يشّدد اللهجة متوعدا هؤالء باستعمال عبارة 
»أضربو يعرف مضربو«، بمعنى إقراره 
استعمال الحزم والّردع مع هذه الفئة من 

المواطنين.

الَقبُض على ُمنتهِكي الَحجِر بُفندق

 ُكوروَنا.. ليَس عاًرا!

ُز الَجزاِئريين الَعلمُة تعِلُن الِحداَد »أضرُبو َيعرْف ْمضرُبو« َتستفِّ

إثر االرتفاع المتزايد لحاالت اإلصابة بكورونا، ركزت 
بعض الدعوات الرائجة على مواقع التواصل االجتماعي 
على »هاتشتاغ »اإلصابة بكورونا ليست عيبا«، داعين 

المشتبهين في إصابتهم بالوباء إلى التأكد من إصابتهم من 
عدمها لحماية صحتهم وحماية غيرهم من خالل االلتزام 

بالوقاية.

حقي كمستهلك أن أغّير متعامل الهاتف النقال وأحتفظ برقمي؛ 
هو الشعار الذي تركز عليه منظمة حماية وإرشاد المستهلك 

مؤخرا، ذلك أن العديد من المواطنين ينجذبون لعروض يتيحها 
متعامل منافس للمتعامل الذي يؤمن لهم خدمة الهاتف، إال أن 

إشكالية االحتفاظ بالرقم تعيقهم عن تغيير المتعامل وقبول عرضه 
المتاح، اإلشكال الذي ُيقوِّض حريتهم في استغالل العروض 

المتوفرة على مستوى سوق الخدمات الوطنية.

َتغّييُر الُمتعامِل 
قِم  دون الرَّ

 ! حقٌّ

َخندٌق لَوقِف َزحِف الَوباء 
 ابتدعت السلطات الروسية طريقًة لفرض الحجر الصحي على قرية 

»شولوتا« النائية، التي تقع جنوب شرقي سيبيريا؛ إذا عمدت إلى عزلها 
بحفر خندق حولها يحول دون خروج السكان منها أو دخول آخرين إليها، 
وتركت منفذا يحرسه جنود يؤّمن دخول المؤونة وسيارات اإلسعاف. هذا، 
وُتعرف »تولوشتا« باحتوائها متنّزه »تونكا« الوطني، ويذكر أن القرية 
يقطنها نحو 360 نسمة، أصيب منهم 50 شخصا بوباء »كوفيد 19«، 

وهلك واحد به؛ حصيلة سجلتها »شولوتا« إلى غاية يوم الجمعة الموافق 
لـلعاشر من الشهر الجاري.
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بيان  يف  اجلمعيات  هذه  وذكرت 
منه  نسخة  على  الوطن  أخبار  حتصلت 
عبر  صداها  انتشر  التي  األزمة  هذه  أن 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل 
ووعود  ببيانات  قوبلت  االجتماعي 
إنه  الفعاليات  هذه  وأضافت  جافة 
كثرة  مع  السابقة  للتجارب  بالنظر 
الوعود والتي لم تتجسد يف أرض الواقع 

بضرورة  أدرار  والي  من  يطالبون  فإنهم 
للوقوف عن كثب  ميدانية  بزيارة  القيام 
حلول  من  قدمتموه  عما  عن  واالطالع 
للشرب على  الصاحلة  املياه  أزمة  إلنهاء 
غرار تسليم املشروع من اجلزائرية للمياه 
السنة  من  جويلية  أقصاه12  أجل  يف 
اجلارية، كما تساءلت عن مصير العتاد 
الذي أرسل من الوالية األم منذ أسبوع 
وهل سيتم تسليمه يف الوقت من طرف 
إلى  النظر  مت  ؟.وهل  املعنية  اجلهات 

بخصوص  املدني  املجتمع  اقتراحات 
يخص  فيم  جذري  حل  يرونها  التي 
ناشدت  األخير  ويف  واإلنتاج.  التوزيع 
التنفيذية  السلطات  من  الفعاليات  هذه 
بضرورة جتسيد الوعود واحللول يف أقرب 
املناطق  هذه  يف  املواطنني  ألن  اآلجال 
تراكمات  األمرين من  يعانون  احلدودية 
هي  كالصحةالتي  مجاالت  عدة  يف 
والطرقات  املسالك  وانعدام  مريضة 

وفرص التشغيل للشباب.

إليزي
سكان »تماجرت« يطالبون بحّقهم في 

السكن الريفي 

بعد  على  ايليزي  لبلدية  التابعة  النائية  متاجرت  منطقة  يطالب سكان 
325 كلم جنوب الوالية من السلطات احمللية باإلفراج عن ميزانية مساعدات 
البناء الريفي مؤكدين ان ملفاتهم قد أودعت لدى مصالح البلدية منذ اكثر 

من سنة ولم يستفيدوا من حصصهم السكنية املوجهة للمناطق النائية 
واستغرب املعنيون يف تصريحهم الخبار الوطن سبب تاخر توزيع هذه 
ملفاتهم حبيسة  لتبقى  الشروط  استيفائهم جميع  بـرغم  املقدرة  احلصص 
مكاتب البلدية األمر الذي عكر صفو حياتهم وهذا رغم احلاجة املاسة إليها 
لتبقى ما يقارب 200 عائلة محرومة من حقها يف السكن حسب ما صرح 

به رئيس احلي بيالل خيار ل أخبار الوطن.
ويضيف خيار بيالل أن مطالبهم التي رفعوها يف عدة مناسبات لسلطات 
احمللية لم جتد أذان صاغية يف الوقت الذي يستفيد فيه باقي الفروع الريفية 
وهو  املساعدات  من  وغيرها  الهش  والبناء  الريفية  السكنية  احلصص  من 
األمر الذي أثار استياء الساكنة على مستوى منطقة متاجرت والتي تعد من 
مناطق الظل بامتياز نظرا لبعدها عن مقر الوالية ونسبة الساكنة بها والتي 
يبلغ عددهم أزيد من 770 نسمة تعيش ويالت احلرمان من مسكن يليق 
بقاطنيها من اجل اخلروج من العزلة التي يعاني منها ويضيف رئيس احلي 
ان ما زاد الطني بال هو عدم توفر الفرع البلدي باملنطقة األمر الذي حرمهم 
من نيل حقوقهم كباقي الفروع وابالغ انشغاالت املواطن التي تزداد على 

حد قوله من سنة إلى أخرى دون أاللتفاته اليها. 
على  الغبار  نفض  بضرورة  املعنية  اجلهات  من  الساكنة  يطالب  وكما 
ملفاتهم املرمية داخل مكاتب البلدية ومنحهم حصصهم السكنية اخلاصة 
التي  السكن  معاناة  انتشالهم من جحيم  اجل  والهش من  الريفي  بالبناء 
أرهقت كاهلهم وأزمة من وضعيتهم أمام حر الصيف وبرد الشتاء ومنحهم 
حقهم الذي يكفله القانون لغرض جتسيده على ارض الواقع مثلهم كباقي 

املناطق النائية التابعة لبلدية اليزي.
براهيم مالك

األغواط
مستشفى 240 سريرا يدخل

 حيز الخدمة 
تعليمات صارمة ملسؤولي  بوزيد  بن  الرحمان  الصحة عبد  وزير  أعطى 
مبستشفى  املتواجدة  الصحية  املصالح  نقل  عملية  لتسريع  بالوالية  قطاعه 
240سرير اجلديد ووضعه حيز اخلدمة  الى مستشفى  احميدة بن عجيلة 

مع الدخول اجلامعي املقبل الستقبال متربصي كلية الطب 
ويتوفر املستشفى االستشفائي اجلامعي على هياكل ضخمة وجتهيزات 
طبية متطورة ومن املنتظر دعمه باطباء أخصائيني لتحسني اخلدمات الصحية 

وتأطير طلبة كلية الطب.
وسيتم تخصيص مستشفى احميدة بن عجيلة ملرضى كوفيد 19وتبقى 
األمومة  ملركب  مستقبال  حتويله  وسيتم  االستعجاالت،  مصلحة  به 
إستالم  السنة  نهاية  قبل  يتم  أن  املنتظر  ومن  تأهيله،  اعادة  بعد  والطفولة 
مركز السرطان الذي يتسع ل140سرير، واشرف الوزير على تشغيل جهاز 
املصابني  الكشف عن  لتسريع عمليات  بوباء كورونا  التحاليلpcrاخلاص 
اخلدمة  حيز  وضع  بالوالبة  سكني  جتمع  ثانيى  أفلو  ومبدينة  الوباء،  بهذا 
مركب األم والطفل الذي يتسع ل120سرير ووعد ببرمجة مستشفى الفلو 
يتسع ل240سرير والتكفل باملطالب املرفوعة من سكان الوالية يف حدود 
اإلمكانيات املتوفرة وطلب الوزير من إطارات القطاع بالوالية بالعمل على 

حتسني اخلدمات الصحية والتكفل األمثل باملرضى. 
نورين عبدالقادر

الوادي
صائد أفناك يهلك ردما تحت الرمال

لقي شاب يف العشرينات من عمره 
كمية  عليه  انهارت  أن  بعد  مصرعه، 
ونسة  ميه  بلدية  يف  الرمال  من  كبيرة 
مصادر  أوردت  و  الوادي.  والية  غرب 
الضحية  أن  الوطن،  ألخبار  محلية 
صيد  وهي  املعتادة  هوايته  ميارس  كان 
يف  بيعها،  على  يقتات  األفناكوالتي 
قرية  من  القريبة  الصحراوية  املناطق 
سحبان التابعة لبلدية ميه ونسة، التي 
غربي  شمال  كيلومتر   35 بنحو  تبعد 
منطقة  اختار  حيث  الوادي،  مدينة 
فيها،  الرملية  الكثبان  بكثرة  معروفة 
ما  عادة  الذي  الكمني  حفر  يف  وشرع 

يتم قنص األفناك فيه، ويف خالل عمله 
الرمال،  من  كبيرة  كمية  عليه  انهارت 
أن غطته  إلى  مقاومتها  يستطع  لم  بغتة 
بالكامل، كتمت معها أنفاسه، ومبا أن 
جندته،  أحد  بوسع  يكن  لم  مبفرده  كان 
ذلك  بعد  دقائق  احلياة  فارق  حيث 
اختناقا، اذ منعت الرمال التي حاصرت 
هذا  إليه،  األوكسجني  وصول  جسده 
حلول  مع  إال  لغيابه  التفطن  يتم  ولم 
اخذ سكان  أين  املنزلي  احلجر  ساعات 
القرية يف البحث عنه يف املوقع الذي كان 
قد أعلم أصدقائه بأنه ذاهب إليه، وبعد 
الرملية  الكثبان  البحث يف  ساعات من 

عثر على جثته، حيث مت نقله ملصلحة 
الطبية  االستعجاالت  يف  اجلثث  حفظ 
عرض  أين  الوادي،  مبدينة  اجلراحية 
سبب  لتوضيح  الشرعي  الطبيب  على 
الدرك  قوات  فتحت  فيما  بدقة  الوفاة 

الوطني مبيه ونسة حتقيقا يف احلادثة.
ما  كثيرا  الوادي،  والية  أن  يذكر 
تشهد حوادث املوت ب«الغرق » وسط 
شخصني  لقي  حيث  الرملية،  الكثبان 
مصرعهما بسبب ذلك منذ بداية السنة 
عبد  حساني  بلديتي  يف  فقط،  احلالية 

الكرمي والرباح راح ضحيتهما شابان. 
رشيد شويخ

عقرب يقتل طفال ويدخل أّمه اإلنعاش بأم الطيور
لقي طفل يف السابع من عمره مصرعه، بعد أن لسعته عقرب يف بلدية أم الطيور بوالية الوادي فيما ال تزال أمه يف 
حال خطرة. وحسب ما علمت أخبار الوطن فإن الضحية كان نائما يف فناء مسكن عائلته الكائن ببلدية أم الطيور التابعة 
للمقاطعة اإلدارية باملغير، بحكم ارتفاع درجة احلرارة التي تعرفها املنطقة يف فصل الصيف، قبل أن تتسل عقرب وتلسعه، 
كما هاجمت احلشرة القاتلة والدة الطفل ولسعتها هي أيضا، الطفل تويف يف عني املكان ولم تفلح كل احملاوالت لنجدته بعد 
أن تغلب السم القاتل على جسده النحيل، فيما تزال أم الضحية ترقد يف العناية املركزة باملؤسسة االستشفائية العمومية 

ذباح سعيد مبدينة املغير أين ال تزال حالتها الصحية حرجة.
رشيد شويخ

هالك شاب غرقا في بركة ماء بالمقرن
من  العشرينات  يف  شاب  لقي 
البرك  إحدى  يف  غرقا  مصرعه،  عمره 
شمال  الواقعة  املقرن  ببلدية  املائية 

شرق والية الوادي. 
الوالئية  للمديرية  بيان  وأوضح 
فرقة  أن  بالوادي،  املدنية  للحماية 
املصالح،  لذات  التابعة  الغطاسني 
يبلغ  شاب  جثة  إنتشال  يف  جنحت 
أحد  من  وينحدر  سنة   26 العمر  من 

املقرن، كان قد غرق يف  أحياء مدينة 
املالح،  وادي  مبنطقة  تقع  مائية  بركة 
اجلثة  على  عثر  حيث  املقرن،  ببلدية 
البركة،  يف  عنها  البحث  مت  أن  بعد 
وليتم نقلها بعدها مباشرة إلى مصلحة 
الطبية  باالستعجاالت  اجلثث  حفظ 
عرض  أين  الوادي،  مبدينة  اجلراحية 
على الطبيب الشرعي لكشف أسباب 
الدرك  قوات  فتحت  فيما  الوفاة، 

أسباب  لكشف  باملقرن حتقيقا  الوطني 
الذي  الرابع  هو  الضحية  ويعد  الوفاة. 
اقل  يف  الوادي،  والية  يف  غرقا  يتويف 
بلدية  يف  طفلني  وفاة  بعد  شهر  من 
نحو  قبل  طفل  ووفاة  عمران،  سيدي 
بركة  يف  غرق  أن  بعد  فقط  اسبوعني 
الغربية  القارة  حي  يف  اآلسنة  للمياه 

مبدينة الوادي. 
رشيد شويخ

طالبت فعاليات المجتمع المدني ببلدية تيمياوين )800 كم جنوبي والية أدرار( السلطات المحلية بتحقيق الوعود التي 
أعطتها لهم من أجل إنهاء معاناة السكان مع أزمة المياه الّشروب. 

دعت وزير الموارد المائية لتجسيد وعوده 

جمعيات المجتمع المدني بتيمياوين 
تطالب بحل أزمة الماء
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للمقاطعة  املنتدب  الوالي  وكان 
دورا كبيرا  أدى  قد  أمحمد  اإلدارية مومن 
الوفد  مجيء  قبل  االعتصام  فك  يف 
للحوار  أرضية  لتهيئة  وذلك  الوالئي، 
مت  وقد   . األطراف  كل  مع  أبوابه  وفتح 
عقد اجتماع باملقاطعة اإلدارية برج باجي 
لوالية  العام  األمني  بحضور  اليوم،  مختار 
أدرار واملدراء التنفيذيني واملنتدبني ملختلف 
األمنية  السلطات  وبحضور  القطاعات 
املقاطعة،  بلديتي  ورؤساء  الدائرة  ورئيس 
وممثلني  واألعيان  املنتخبني  جانب  إلى 
عن املجتمع املدني. وقد ناقش االجتماع 
مختلف املشاكل والصعوبات يف املجاالت 
ومن  عاجلة  حلول  تقدمي  ومت  والقطاعات 
املدني  املجتمع  تلقاها  التي  الردود  بني 
لوحدة  مقر  فتح  هو  املائية  املوارد  قطاع  يف 
وآخر  مختار  باجي  ببرج  للمياه  اجلزائرية 
يف  واحد  وظيفيني  سكنني  مع  بتيمياوين 
يفتتحان  تيمياوين  يف  وآخر  املقاطعة  مقر 
يف أجل أقصاه شهر واحد كما سيتم فتح 
للبطالني يف هذين الفرعني  مناصب عمل 
لنقل  الالزم متهيدا  بالعتاد  الفرعني  وتزويد 
املؤسسة. هذه  إلى  البلديات  من  املهام 
بتيمياوين  الشروب  مياه  أزمة  وبخصوص 
وتسليم  لتشخيص  جلنة  تقررإنشاء  فقد 
املنطقة  لتزويد  تاقراوت  مشروع  ومتابعة 
 12 األحد  من  ابتداء  عملها  تبدأ  باملاء 
جويلية من السنة اجلارية وتعيني ممثلني من 
املجتمع املدني ضمن هذه اللجنة، كما مت 

منح مبالغ مالية لكل من بلدية تيمياوين 
تهيئة  وإعادة  لتوسيع  مختار  باجي  وبرج 
األشغال  قطاع  وبخصوص  املياه.  شبكة 
العمومية فقد مت االنتهاء من دراسة ومنح 
140 كلم من طريق الوئام ألربع مؤسسات 
وطنية،  دراسات  مكاتب  وست  عمومية 
على مستوى الوزارة تنتظر مصادقة مجلس 
الوزراء،و إعطاء أوامر ملتابعة إجناز احلصص 
املمنوحة سابقا.أما اجلانب الفالحي طرح 
ملف ملف تزويد املربني مبادة الشعير التي 
النقل وكذا مت االنتهاء  تعاني من مشكل 
من إجراءات إجناز خمس آبار بتيمياوين يف 
انتظار استكمال إجراءات منح ثالث آبار 
أخرى لبرج باجي مختار) البدو الرحل(،  
البدو  إضافة إلى استفادة 700 عائلة من 
التي  الشمسية  الطاقة  لوحات  من  الرحل 
ستتكفل بتركبيها مديرية الطاقة ومصالح 
فقد  التربوي  املجال  يف  .أما  سونلغاز 
لالبتدائيات  قسم   18 إجناز  تسجيل  تقرر 
النشاطات  متعددة  قاعات  وخمس 

باجي  ببرج  مدرسية  مطاعم  وخمس 
مختار كما مت تسجيل مجمعني مدرسيني 
أقسام  ثالث  تسجيل  مختارو  باجي  ببرج 
ببرج  باديس  بن  احلميد  عبد  مبتوسطة 
هذه  أن  على  التأكيد  مع  مختار  باجي 
اجلانب  يف  .أما  قريبا  ستنطلق  األشغال 
 17 توفير  عن  احلديث  كان  فقد  الصحي 
التحق  مدنيني   10 منهم  مختص  طبيبا 
منهم اثنان وكذا تسجيل معهد عالي للشبه 
كل  تسجيل  مت  حني  يف  باملنطقة  الطبي 
وإعطاء  املجاالت  مختلف  يف  املقترحات 
أوامر ملتابعتها ميدانيا بالتنسيق مع األعيان 
رفع  على  الوفد  أكد  كما  املدني  واملجتمع 
العليا  السلطات  إلى  املركزية  االنشغاالت 
وفتح  العمومية  اإلدارات  يف  كالتوظيف 
مديريات القطاعات األخرى وكذا مختلف 
تسليم  ملف  ضمن  والصناديق  الوكاالت 
املهام بني الوالية األم أدرار والوالية املنتدبة 
والية  إلى  ترقيتها  بعد  مختار  باجي  برج 

رسمية.

ين قصَد إنهاِء األزمة درَس مطالَب الُمحتجِّ

وفٌد َهام من واليِة أدرار يِحلُّ 
بُبرج باِجي ُمختار

أرسل والي أدرار وفدا هاما من ممثال للسلطات المحلية التنفيذية استجابة للمعتصمين، الذين احتجوا بسبب األوضاع 
االجتماعية والظروف المعيشية المزرية التي يعاني منها سكان هذه المناطق الحدودية.

تواجه العديد من العائالت ببلدية 
يف  كبيرة  مشكلة  الوالية  مقر  اليزي 
اجلائحة  ظل  يف  الفراغ  أوقات  قضاء 
خاصة  السكن  ومناطق  البيوت  خارج 
انخفاض  مع  املسائية  الفترات  يف 
أماكن  انعدام  بسبب  احلرارة  درجات 
اخلضراء  واملساحات  والتسلية  الترفيه 
األقل  على  احتضان  شانها  من  التي 
الصحي  احلجر  ظل  يف  األطفال  فئة 
طيلة  العائالت  عليهم  تفرضه  الذي 
ارتفاع  مع  مزامنتها  النهارو  فترات 
عن  معربني  باملنطقة  احلرارة  درجات 
الوضع  هذا  جراء  واستيائهم  قلقهم 

خالل حديثهم ل اخبار الوطن .
الوحيدة  احلديقة  أن  اعتبروا  وكما 
للمركز  واملقابلة  البلدية  مستوى  على 
متنفسا  سابقا  كانت  والتي  اجلامعي 
وحيدا للعائالت أضحت ال تصلح اليوم 
اخلراب  بسبب  حديقة  لتسمية  حتى 
واإلهمال  إليه  تعرضت  الذي  والفساد 
والالمباالة من األطراف الوصية عليها 
كل  يف  املتراكمة  األوساخ  عن  فضال 
التي  البالستكية  والقارورات  أماكنها 
أصبحت منظرا يغطي اخضرارها وهذا 
اجل  من  لها  املخصصة  األموال  رغم 
اعادة تهيئتها وترميمها يف كل مرة ويف 

احلال  امليسورة  العائالت  تتجه  املقابل 
الدفع  رباعية  سيارات  متتلك  والتي 
الكثبان  اجتاه  املدينة  اطراف  نحوى 
الفترات  يف  خاصة   ) )ايدهان  الرملية 
املسائية واثناء خروج ضوء القمر هروبا 
الشوارع  وضجيج  البيوت  خنقت  من 
نحوى  التوجه  سوى  لهم  بديل  فال 
تلك الكثبان الرملية يف صيف اجلائحة 
عنه  بديل  ال  متاحا  خيارا  باعتباره 
والراحة  االنبساط  من  ساعات  لقضاء 

حسبهم .
وفيما يرى بعض من شباب املنطقة 
الترفيه والتسلية فتح  انعدام أماكن  أن 
الباب على مصراعيه وبشكل كبير يف 
األطفال  لدى  العنف  ظاهرة  استفحال 

االمر  املمنوعات  عالم  إلى  وولوجهم 
نتيجة  أكثر  املجتمع  يهدد  بات  الذي 
التي  والترفيه  التسلية  مرافق  انعدام 
فراغهم  أوقات  لقضاء  أكثر  يحتاجونها 
يف  اومورهم  وأولياء  أسرهم  أعني  حتت 
ظل اجلائحة أين أضحى الشارع امللجئ 
خطورته  رغم  يحتضنهم  الذي  الوحيد 
اجلهات  السياق  ذات  يف  مطالبني 
ملرافق  أولوية  إعطاء  بضرورة  املعنية 
اخلضراء  واملساحات  والتسلية  الترفيه 
التي  التنموية  البرامج  وإدراجها ضمن 
دور  من  لها  ملا  املجال  هذا  يف  تصب 
فئة  السلبية لدى  النشاطات  تقليل  يف 

الشباب .
براهيم مالك

اليزي
مطالب بإنجاز مشاريع للتسلية والترفيه

الوادي
األمن يحجز 820 قرصا مهلوسا

متكنت وحدات أمن والية الوادي وخالل ثالثة متفرقة من توقيف 03 
مدينة  وسط  وذلك  مهلوسا  قرصا  وحجز 820  العقلية  للمؤثرات  مروجني 
الوادي . وحسب بيان خللية االتصال والعالقات العامة التابعة ألمن والية 
وذلك  الثاني،  بها عناصر األمن احلضري  قام  األولى  العملية  فإن  الوادي، 
بعـد استغاللهم ملعلومات مؤكدة تفيد بوجود شاب يف العقد الثالث من العمر 
يقوم باستغالل مسكنه العائلي لترويج األقراص املهلوسة، أين باشر عـناصر 
الشرطة عـمليات البحث والتحري التي أسفرت بعد استيفاء كل اإلجراءات 

القانونية عن حجز كمية جد معتبرة قدرت 728 قرص مهلوس.
يف عملية ثانية جنح عناصر األمن احلضري الثالث اثر دورية راكبة على 
مستوى حي الشط يف حجز 36 قرص وتوقيف متورط. يف عملية ثالثة متكن 
العقد  مروجني يف  توقيف  من  محكمة  اثر خطة  البياضة  دائرة  أمن  عناصر 
بلدية  إقليم  كامل  عبر  العقلية  املؤثرات  ترويج  ينشطان يف  العمر  من  الثاني 

البياضة وحجز 56 قرص .
هذا ومت حتويل املوقوفني الثالثة إلى وكيل اجلمهورية لدى محكمة الوادي، 
والذي امر بإيداعهم احلبس االحتياطي بتهمة حيازة وترويج مؤثرات عقلية، 

يف انتظار محاكمتهم مبوجب إجراءات التلبس
رشيد شويخ

أدرار
سكان المطارفة يطالبون بتعبيد الطرقات 

الطريق  اهتراء  من  أدرار  والية  شمالي  املطارفة  بلدية  سكان  يشتكي 
إلى قصورهم واألحياء املجاورة وقد عبر هؤالء السكان عن  املؤدي  الرئيسي 
امتعاضهم وتذمرهم من الوضعية التي تزداد سوءا خصوصا أصحاب املركبات 
التي باتت تؤرقهم هذه الوضعية املزرية .حيث يعد هذا الطريق الذي طوله 25 
كم هو املمر الرئيسي نحو البلدية وبسبب احلفر واملطبات التي انتشرت عبره 
أصبح الناقلون والسائقون يخافون على مركباتهم من األعطاب واخلسائر فضال 
عن عزوفهم عن االجتاه إلى هذه املناطق زيادة على ذلك إضاعة الوقت الذي 
30 دقيقة صار املسافرون يستغرقون ساعتني  تستغرقه هذه املسافة فبدل أن 
للوصول إلى عاصمة الوالية فضال عن هذا وأكدت مصادر محلية منتخبة من 
املجلس الشعبي البلدي إن شح املداخيل جعلهم يتجهون إلى تهيئة املسالك 
الداخلية بالبلدية املذكورة على غرار الطريق بني قصر املطارفةوالساهلة .بينما 
يصرون على أن هذا الطريق الوالئي أصبحت تهيئته مطلب الساكنة إلن جل 
انشغاالتهم مرتبطة بعاصمة توات . وإلى حني تسجيل مشروع تزفيت هذا 

الطريق يبقى سكان بلدية املطارفة يعانون من العزلة.
عبداهلل مجبري

األغواط
سكان تجمع الرصاف بال ماء منذ ستة أشهر

شمال  علي  سيدي  عني  ببلدية  الريفية  لرصاف  منطقة  سكان  يعاني 
األغواط أزمة عطش حادة منذ ستة أشهر بسبب تعطل مضخة البئر وعدم 
تصليحها، وحسب السكان أنهم ظلوا يترددون على البلدية من أجل تركيب 
الوضعية دفعتهم  للبئر ووضع حد ملعاناتهم لكن دون جدوى، هذه  مضخة 
لشراء صهاريج املاء يوميا من مقر البلدية على مسافة 20كلم ب2000دينار 
للصهريج لسقي مواشيهم وتوفير املاء الشرب لعائالتهم، وناشد هؤالء والي 

الوالية بالتدخل حلل هذا املشكل الذي عجزت عنهم السلطات احمللية .
نورين عبدالقادر

توقيف 5 متهمين في قضية مقتل شاب
رهن  أشخاص  خمسة  األغواط  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  وضع 
احلبس املؤقت، وثالثة آخرين حتت الرقابة القضائية متهمني يف جرمية قتل 

شاب يبلغ من العمر29 سنة .
حيث  األسبوع  نهاية  وقعت  األغواط  والية  ألمن  بيان  حسب  اجلرمية 
وجود  عن  ُيبلغ  املواطنني  أحد  من  هاتفية  مكاملة  الشرطة  مصالح  تلقت 
شخص ملقى على األرض أمام باب احد املساكن بوسط مدينة األغواط، 
وبعد معاينة مسرح اجلرمية تبني أن الضحية تعرض إلى طعنتني على مستوى 
اجلهة اليسرى للقفص الصدري.التحريات أسفرت عن توقيف عشرة )10( 
أقر  أين  تتراوح أعمارهم مابني )43-25( سنة،  أشخاص من بينهم فتاة، 
التحقيق معهم على تورط مشتبه بالغ من العمر )28( سنة يف جنابة القتل 
العمدي مع سبق اإلصرار بواسطة سالح أبيض )سكني( وتورط ثمانية )08( 
أشخاص من املوقوفني يف جرم املشاركة يف مشاجرة أفضت إلى الوفاة وضلوع 
مشتبه فيه من السالف ذكرهم يف جرم إنشاء محل للفسق وفساد األخالق، 

عدم التبليغ عن جناية.
نورين عبدالقادر
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قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري األوروبي  

مانشستر يونايتد في 
مواجهة سهلة ومعركة 
ألمانية إيطالية منتظرة

وضعت قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري 
مواجهة  يف  يونايتد  مانشستر  األوروبي، 
سهلة، حال تخطى نظيره السك، فيما من 
أملانية  معركة  نفسه  الدور  يشهد  أن  املنتظر 

إيطالية.
ويواجه مانشستر يونايتد منافسه السك 
املباراة  هذه  من  والفائز  النهائي،  ثمن  يف 
وكوبنهاغن  شهير  باشاك  من  املنتصر  يلتقي 

يف ربع النهائي.
أمام  الورق  على  سهلة  القرعة  وتبدو 
النهائي،  نصف  لبلوغ  يونايتد  مانشستر 
خاصة مع املستويات الرائعة التي يقدمها يف 

الدوري اإلجنليزي منذ استئناف النشاط.
على جانب آخر يلتقي الفائز من لقاء إنتر 
ميالن وخيتايف، املنتصر من مباراة غالسغو 
رينجيز وباير ليفركوزن، ما ميهد ملعركة إيطالية 

أملانية منتظرة يف ربع النهائي.
ربع  يف  املتبقيتني  املباراتني  عن  أما 
فولفسبورغ  لقاء  من  الفائز  فيواجه  النهائي، 
فرانكفورت  مباراة  من  الفائز  وشاختار، 
مباراة  من  املنتصر  يلتقي  فيما  وبازل، 
لقاء  من  مثيله  وولفرهامبتون،  أوملبياكوس 

إشبيلية وروما.

- نتائج قرعة ربع النهائي:
-1 فولفسبورغ أو شاختار- فرانكفورت أو بازل
-2 السك أو مانشستر يونايتد- باشاك شهير 

او كوبنهاغن
-3 إنتر ميالن أو خيتافيغ- رينجرز أو ليفركوزن
أو  إشبيلية  وولفرهامبتون-  أو  أوملبياكوس   4-

روما
- نتائج قرعة نصف النهائي:

الفائز من املباراة )4(- الفائز من املباراة )2(
الفائز من املباراة )3( - الفائز من املباراة )1(

محادثات لعودة الجماهير إلى مالعب ألمانيا
لالحتاد  العام  األمني  كورتيوس  فريدريش  قال 
املالعب من جديد  إلى  تعود  قد  إن اجلماهير  األملاني، 
التطورات  استمرار  ظل  يف  نسبيا،  قريب  وقت  يف 
كورونا.  بفيروس  العدوى  انتشار  مكافحة  يف  اإليجابية 
وأضاف كورتيوس يف تصريحات لبوابة سبورت باذر »هذا 
أنه  وتابع  املقبل«.  املوسم  حتديات  من  واحدا  سيشكل 
ال توجد خطة محددة لعودة اجلماهير، لكنه أوضح »ال 
التواضع واملرونة، كما أن احللول  إلى  تزال هناك حاجة 

بحاجة إلى تقبلها بشكل كبير من جانب املجتمع«. وقال كورتيوس إن االحتاد األملاني يجري 
محادثات جيدة مع املسؤولني السياسيني، ويتوقع تطوير الئحة استرشادية متهد الطريق خلوض 
املباريات بحضور اجلماهير من جديد بحلول اخلريف. وأمت »بالطبع لن يكون احلضور بكامل 

سعة االستادات، وسيكون احلذر حاضًرا تفادًيا ملواجهة موجة ثانية من العدوى«.

إبراهيموفيتش: »ال زلت األفضل وقد أغادر ميالن«
ميالن،  جنم  إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي  علق 
على إمكانية استمراره بقميص الروسونيري خالل املوسم 
املقبل. وقال إبراهيموفيتش يف تصريحات أبرزتها صحيفة 
الغازيتا ديللو سبورت »إبرا يلعب للفوز بشيء أو يبقى يف 

املنزل«.
وأضاف »أخبروني أن االعتزال يف أمريكا سهل، لذا 
يف  ألنني  العاطفة،  أجل  من  هنا  أنا  ميالن.  إلى  عدت 
األساس ألعب مجاًنا، ثم أوقف كورونا كل شيء وفكرت 
وتابع  االعتزال«.  علي  أنه  إخباري  يحاول  شيًئا  هناك  أن 
تعرضت  لكني  امللعب  أرض  إلى  عدنا  احلظ،  »حلسن 
الفريق  إلى  للعودة  أنني كنت على استعداد  إلصابة، إال 
عقب يومني فقط. هذا هو إبرا، لكنهم قالوا لي تعامل مع األمور ببطء«. وواصل »ولد إبرا 
للعب كرة القدم وال يزال األفضل يف اللعبة. سنرى ما سأشعر به يف الشهرين املقبلني، وما 
يحدث أيًضا مع النادي، ولنكون صادقني إذا كان هذا هو الوضع، من غير احملتمل أن تراني 
يف ميالن خالل املوسم املقبل«. وأردف »إبرا ليس العًبا يف الدوري األوروبي، وميالن ليس 
نادًيا ينتمي للدوري األوروبي«.b وحول مشادته مع الرئيس التنفيذي مليالن إيفان غازيديس، 
التفسيرات حول  الفريق. كنت بحاجة للحصول على بعض  صرح »لقد حتدثت عني وعن 
املستقبل، سواء بالنسبة لي أو مليالن. قلت إن هذا ليس الروسونيري الكبير الذي أعرفه من 

قبل، هذا صحيح، لكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى النهاية«.
واستطرد »إبرا هنا وسيهتم باألمور. يجب أن أكون هنا وإال سيخسر اجلماهير. ال أعرف 
املتاحة.  الفرص  أمام  األبواب  غلق  أحب  ال  ميالن،  بعد  آخر  ناد  إلى  سأنتقل  كنت  إذا 
قيمة  مينح  ال  ناد  إلى  أنتقل  ولن  السيطرة،  بعض  هناك  لدي  ما  مكان  إلى  فقط  سأذهب 
للكلمات والوعود. ما زال لدي شغف كبير ملا أقوم به«. وأمت »إقالة ستيفانو بيولي والتعاقد مع 

رالف رانغنيك؟ من هو رانغنيك؟ ال أعرف حتى من هو«.

فرنانديز يفوز بجائزة العب 
الشهر في البريميرليغ

أعلن احلساب الرسمي للدوري اإلجنليزي املمتاز، عن 
الالعب الفائز بجائزة األفضل يف البرمييرليغ خالل شهر 

جوان املاضي.
وكشف حساب البرمييرليغ على موقع تويتر، امس 

اجلمعة أن الفائز باجلائزة هو جنم وسط مانشستر يونايتد، 
البرتغالي، برونو فرنانديز.

وكان فرنانديز يتنافس على اجلائزة مع كل من كونور 
كودي وراؤول خيمينيز )وولفرهامبتون(، وأنتوني مارسيال 

)مانشستر يونايتد(، وداني إنغز )ساوثهامبتون(، وأالن 
ماكسيمني )نيوكاسل يونايتد(.

وخالل 2019، كان تيمو بوكي مهاجم نورويتش، 
هو من حصد جائزة أوت، بينما فاز بها أوباميانغ يف 

سبتمبر، ونالها جيمي فاردي هداف ليستر يف أكتوبر.
وتوج باجلائزة، ساديو ماني جنم ليفربول يف نوفمبر، 
وجاء الدور على زميله ألكسندر أرنولد ليتوج باجلائزة يف 

ديسمبر.
ونال جائزة جانفي، مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو 

أغويرو، ثم حصدها فرنانديز نفسه يف فيفري املاضي.

نجم تشيلسي السابق كالو 
يرحل للدوري البرازيلي

قال بوتافوغو املنافس يف الدوري البرازيلي لكرة 
القدم، إنه ضم سالومون كالو جناح تشيلسي وهيرتا برلني 

السابق.
ورحل كالو البالغ عمره 34 عاًما عن هيرتا برلني، بعد 
انتهاء عقده الشهر احلالي. وقضى مهاجم ساحل العاج، 
مسيرته متجواًل يف عدة أندية، إذ لعب يف صفوف فينورد 

الهولندي وليل الفرنسي، كما شارك يف 97 مباراة مع 
منتخب بالده.

وسينضم كالو إلى الياباني كيسوكي هوندا يف 
بوتافوغو، وهو واحد من أكبر أربعة أندية يف ريو دي 

جانيرو.
وتقدم كالو، عبر موقع شبكة التواصل االجتماعي 
تويتر، بالشكر لنادي هيرتا برلني وجماهيره على الفترة 
التي قضاها بالفريق. وقال كالو »أشارككم الكثير من 

الذكريات اجليدة، إن شاء اهلل، سأراكم قريبا«.
وكانت أبرز فترات مسيرة كالو، التي قضاها ضمن 

صفوف تشيلسي، والذي توج معه بلقب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز وكذلك لقب كأس االحتاد اإلجنليزي 4 
مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012. 

كذلك توج كالو مع منتخب كوت ديفوار بلقب كأس األمم 
األوروبية 2015.

زيدان ُيسقط ورقة خاميس 
في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، امس اجلمعة، عن 
تطور جديد بشأن وضع الكولومبي خاميس رودريغيز يف 

ريال مدريد خالل املوسم احلالي.
وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 

استبعد رودريغيز من قائمة امليرنغي يف مباراتي أتلتيك 
بيلباو وديبورتيفو أالفيس. ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« 
اإلسباني، فإن رودريغيز لن يلعب ثانية يف أي مباراة 

لريال مدريد.
وسبق أن ذكرت تقارير أن ريال مدريد يريد التخلص 

من راتب الالعب الكولومبي الذي يتخطى 7 ماليني 
أورو، باإلضافة إلى جتنب رحيله مجاًنا. وينتهي عقد 

خاميس يف صيف 2021.
يذكر أن العالقة بني خاميس رودريغيز وزيدان، 

متوترة منذ الوالية األولى للمدرب الفرنسي يف »سانتياغو 
برنابيو«.

ورغب أتلتيكو مدريد يف ضم الالعب خالل الصيف 
املاضي، لكن إدارة الريال رفضت التفريط فيه للجار 

باعتباره أحد املنافسني املباشرين.

قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لرابطة أبطال أوروبا

مواجهة نارية محتملة لبرشونة والريال 
يحلم بصدام تاريخي

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت امس الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية محتملة لبرشلونة، فيما 
وضعت ريال مدريد في اختبار صعب حال تخطيه مانشستر سيتي.

القسم الرياضي

مباراة  من  الفائز  يلتقي  أن  املقرر  ومن 
بايرن  لقاء  من  املنتصر  وبرشلونة،  نابولي 

ميونخ وتشيلسي.
ثمن  ذهاب  مباراة  يف  برشلونة  وتعادل 
فيما   ،1-1 نابولي  مع  أرضه  خارج  النهائي 
داره  عقر  يف  تشيلسي  على  ميونخ  بايرن  فاز 
بني  نارية  مواجهة  يرجح  ما  نظيفة،  بثالثية 

برشلونة وبايرن ميونخ.
على جانب آخر يحلم ريال مدريد بصدام 
تاريخي حال تخطيه مانشستر سيتي، حيث 

ميكنه مواجهة يوفنتوس أوليون.
خسر  بعدما  الريال  مهمة  صعوبة  ورغم 
على أرضه 1-2، يف ذهاب ثمن النهائي، إال 
وخوض  سيتي،  مان  بعبور  النفس  ميني  أنه 
مواجهة تاريخية محتملة مع رفقاء كريستيانو 
رونالدو صاحب اإلجنازات القياسية يف قلعة 

سانتياغو برنابيو.

وكان يوفنتوس قد خسر يف مباراة الذهاب 
على ملعب ليون 1-0.

فقد  املتبقيتني  باملواجهتني  يتعلق  وفيما 
أتلتيكو  طريق  يف  اليبزيغ  القرعة  وضعت 
مدريد الذي أقصى ليفربول حامل اللقب من 
ثمن النهائي، كما أسفرت عن مواجهة قوية 

بني أتاالنتا وباريس سان جيرمان.

- نتائج قرعة ربع النهائي:
-1ريال مدريد أو مانشستر سيتي- ليون أو يوفنتوس

-2اليبزيغ- أتلتيكو مدريد
-3نابولي أو برشلونة- تشيلسي أو بايرن ميونخ

-4أتاالنتا- باريس سان جيرمان

- نتائج قرعة نصف النهائي:
الفائز من املباراة )1( - الفائز من املباراة )3(
الفائز من املباراة )2( - الفائز من املباراة )4(
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محمد هشام

اإلنترنت،  على  موقعه  عبر  االحتاد  وذكر 
إمكانية  سيناقش  الفيدرالي  املكتب  أن 
توقف  بعد  القدم،  كرة  منافسات  استئناف 
دام أربعة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا 
صحيفة  مشروع  سيناقش  كما  املستجد. 
الذي يعتزم  القدم اإللكترونية،  مباريات كرة 
القادم.  املوسم  يف  اعتماده  اجلزائري  االحتاد 
إنهاء  مشروع  إلى  أيضا  االجتماع  وسيتطرق 
ملعب سعيدة، وأكادمييات االحتاد اجلزائري، 

وعدة قضايا أخرى.
اول  والرياضة  الشباب  وزارة  ومنحت 
تدريبات  لعودة  األخضر  الضوء  أمس، 

األوملبية  األلعاب  الى  املتأهلني  الرياضيني 
املؤهلة  املنافسات  أواملعنيني  اليابانية  بطوكيو 
الرياضي، يف حني جددت  احلدث  هذا  إلى 
املنافسات  لعودة  الراهن،  الوقت  يف  رفضها 

بسبب تفشي جائحة كورونا.
يقتصر  األمر  فإن  للوزارة،  بيان  وحسب 
أولى  مرحلة  يف  التدريبات  استئناف  على 
الى  التأهل  على  املتنافسني  أو  املتأهلني  على 
مع   ،2021 بطوكيو صيف  األوملبية  األلعاب 
فيما  الوقائية.أما  للتدابير  الصارم  االحترام 
فقد  الرياضية،  املنافسات  استئناف  يخص 
أورد بيان الوزارة انه تقرر عدم الترخيص لذلك 

يف الوقت الراهن.
اللجنة  توصيات  على  بناء  ذلك  ويأتي 

التابعة  كرورنا  وباء  ورصد  ملتابعة  العلمية 
لوزارة الصحة والسكان واصالح املستشفيات 
ارتفاعا  تعرف  التي  الوبائية  احلالة  ظل  يف 
معتبرا، وبالنظر أيضا خلطر تفشي الوباء خالل 
بالتدريبات  املرتبطة  واالحتكاك  التجمعات 
واملنافسات، يضيف املصدر. وذكر البيان بأن 
املركز الوطني للطب الرياضي هو املكلف بتنفيذ 
استئناف  يخص  الذي  الصحي  البروتوكول 
باألوملبياد،  املعنيني  الرياضيني  تدريبات 

بالتنسيق مع جلنة متابعة كوفيد19-.
جميع  أوقفت  الوصاية  أن  ومعلوم 
 16 تاريخ  منذ  وذلك  الرياضية  النشاطات 
كورونا  جائحة  تفشي  بسبب  الفارط  مارس 

باجلزائر على غرار مختلف دول العالم.

بعد أن رفضت وزارة الشباب والرياضة عودة المنافسات الرياضية

زطشي يستدعي أعضاء المكتب الفيدرالي 
للفصل في مصير البطولة

دعا الفاف الى اتخاذ قرار نهائي، مالل:
»تعليق المنافسة تسبب في خسائر 

مالية لألندية«
اجلزائرية  االحتادية  مالل،  شريف  القبائل  شبيبة  رئيس  دعا 
لكرة القدم الى اتخاذ قرار نهائي فيما يخص استئناف املنافسات، 

املتوقفة حاليا بسبب وباء فيروس كورونا العاملي.
النادي، دعا شريف مالل  مبقر  لندوة صحفية  تنشيطه  وخالل 
مواصلة  حول  نهائي  قرار  اتخاذ  الى  لالحتادية  الفيدرالي  املكتب 
االربعاء  املبرمج  اجتماعه  نهائيا، خالل  الوطنية  البطولة  توقيف  او 
خسارة  شهر  كل  يسبب  حاليا  املنافسة  »تعليق  موضحا  املقبل، 
مالية لألندية التي تشتكي اصال شحا يف االموال. هذا التوقف ال 
يشجع املمولني على مساعدة األندية لغياب املنافسة وبالتالي غياب 

االشهار بالنسبة لها«، كما قال مالل.
كما اكد رئيس الشبيبة يف نفس السياق ان فريقه مستعد للعودة 
الى املنافسة اذا ما تقرر ذلك وخوض اجلوالت الثماني املتبقية من 
اربعة  ملدة  الصحي  احلجر  يف  الالعبني  بقاء  من  بالرغم  البطولة، 
أشهر. لإلشارة ذكرت وزارة الشباب والرياضة يوم اخلميس انه تقرر 
مبا فيها  الرياضية  املنافسات  الوقت احلالي، بعودة  السماح يف  عدم 
العلمية  اللجنة  لتوصيات  طبقا  وذلك  القدم  كرة  بطوالت  مختلف 
التنبؤ  امكانية  لعدم  وبالنظر  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  ملتابعة 
التوقيف  قرار  حال  يف  مالل  ويطالب  الوبائية.  الوضعية  بتطورات 
القضائية،  اجلهات  امام  العالقة  القضايا  بتسوية  للمنافسة  النهائي 
محكمة  والرياضية  سطيف  لوفاق  العام  املدير  مكاملات  قضية 

التحكيم الرياضي لقضية مولودية العاصمة- احتاد العاصمة.
كما دعا الهيئات الرياضية املعنية الى مساعدة الفرق التي تواجه 
وضعا صعبا بسبب االزمة الصحية، مثلما هو احلال يف عديد بلدان 
العالم، متأسفا يف السياق ذاته عن حالة الترقب التي ال يكمن فيها 

فعل اي شيء، ال تسريح العبني وال استقدامات.
وفيما يتعلق باحلكم الذي نطقت به العدالة ضد شريف مالل 
الثالثاء املاضي والقاضي بشهرين سجنا نافذا ضده وغرامة ب 20 
لشبيبة  السابق  الرئيس  بها  تقدم  بالقذف  شكوى  عقب  دج  ألف 
القبائل محند شريف حناشي، قال االستاذ مفتاح لعربي من هيئة 

احملامني للنادي، ان مالل سيتقدم بطعن يف احلكم.
القبائل مواجهة االدارة اجلديدة للفريق  كما اكد رئيس شبيبة 
ديون  بتسوية  اثرها  على  قامت  صعبة  مالية  لوضعية  مجيئها  منذ 
كثيرة لدى العبني قدامى ورثتها عن االدارة السابقة، مفيدا ان ديون 

الشبيبة لدى الضرائب تفوق رأس مال الفريق نفسه.
م.هشام

محرز ثاني أفضل ممر حاسم افريقي 
في تاريخ البطولة االنجليزية

يحتل الدولي اجلزائري لنادي مانشستر سيتي، رياض محرز، 
املرتبة الثانية يف ترتيب املمررين احلاسمني األفارقة يف تاريخ البطولة 
االجنليزية حيث قدم 39 كرة منذ أول ظهور له يف البرمييرليغ، موسم 

2015-2014، حسب الصحافة احمللية.
توتنهام  ألندية  السابق  الطوغولي  املهاجم  على  محرز  ويتفوق 
اجلنوب  من  وكل  متريرة(   36( أديبايور  إميانويل  وسيتي،  وأرسنال 
افريقي ستيفان بيينار وااليفواري يايا توري )32 متريرة لكل واحد(.
والعاملي،  االفريقي  النجم  عليها  فيتربع  الترتيب،  صدارة  أما 

االيفواري ديديي دروغبا الذي ميلك يف رصيده 54 كرة حاسمة.

وفاة الحكم الدولي السابق محمد كوراجي
اول  كوراجي  محمد  القدم  لكرة  السابق  الدولي  احلكم  تويف 
بفيروس  بإصابته  متأثرا  سنة   68 ناهز   عمر  عن  بقسنطينة  أمس 
كورونا. وقد متكن محمد كوراجي الذي عمل يف التحكيم اجلزائري 

لعشريتني أن يصنع لنفسه اسما يف الساحة الدولية.
وقد أشرف على وجه اخلصوص على إدارة لقاءات من املرحلة 
سنة  اجلنوبية  أفريقيا  احتضنتها  التي  لألمم  أفريقيا  لكأس  النهائية 
1996 كما أدار عدة لقاءات يف مختلف املنافسات األفريقية لعديد 
النوادي والفرق. وباجلزائر أدار كوراجي عدة لقاءات هامة من بينها 
املباراة النهائية لكأس اجلزائر 1995/1996 بني مولودية وهران وإحتاد 
البليدة والتي انتهت بنتيجة 0-1. كما أدار الراحل محمد كوراجي 
الذي كان يحظى بشعبية كبيرة يف عالم كرة القدم بقسنطينة على 
احلد  بذلك  واضعا   1998 يف  له  رسمي  لقاء  آخر  اخلصوص  وجه 

ملسيرة حافلة بدأها قبل 24 سنة.

العاصمة،  إلحتاد  العام  املدير  طالب 
عن  املسؤولة  اجلهات  هادي،  الغني  عبد 
حاسم  قرار  بإتخاذ  اجلزائرية،  القدم  كرة 
الكروي، وصرح  املوسم  بخصوص مصير 
»ال  األولى  اإلذاعية  للقناة  قائال  أمس 
نريد  النحو،  هذا  على  اإلستمرار  ميكن 
أو  املنافسة  الى  العودة  قرار فاصال، سواء 
متخوف  »اجلميع  وأضاف  املوسم«،  إلغاء 
جواب  وننتظر  وعائلته،  نفسه  على 
جويلية  من  الـ15  يف  الفيدرالي  املكتب 
اجلاري«، وواصل »نحن مستعدون جلميع 
األمور  تكون  أن  نريد  ولكننا  القرارات، 

أكثر وضوحا«.
الغني  عبد  تطرق،  أخر،  جانب  من 

هادي، إلى موضوع اإلستقدمات، حيث 
كشف أن هناك عدة أسماء مقترحة على 
لتدعيم  األفضل  اختيار  وسيتم  الفريق 
التشكيلة قائال »هناك عدة أسماء مقترحة 
إلى  بحاجة  اصبح  الذي  الفريق  على 
تدعيمات مميزة، حاليا ال ميكنني التعمق 
يف هذا املوضوع ألن البطولة لم تنته بعد«، 
مبا  دراية  لديه  الرياضي  »املدير  ليضيف 
ومع  يومية،  تقارير  وهناك  الفريق  يخص 
التحاقه سيتم اإلعالن عن األسماء«، يف 
نفس السياق، أكد عبد الغاني هادي أنه 

لم يوقع مع أي مدرب يف الوقت احلالي.
التكوين  مركز  يخص  ما  يف  اما   
سيكون أكد املدير العام الحتاد العاصمة، 

أنه سيكون جاهزا بعد سنتني وقال »أردنا 
أن يستقر الفريق واخترنا مركز الفندقة يف 
تكوين  مركز  بناء  حني  إلى  بنيان،  عني 
وجدنا  وصلنا  »ملا  وأضاف  الفريق«، 
نبدأ  وعندما  بنيان،  عني  أرض يف  قطعة 
نتائج  ننتظر  فنحن  نتوقف،  لن  بالعمل 
التكوين  »مركز  وأضاف  الدراسات«، 

سيكون جاهزا بعد سنتني«.
وكشف املدير العام لفريق عن الهدف 
املواسم  يف  النادي  إدارة  سّطرته  الذي 
القادمة بعد قدوم املمول اجلديد »سيربور«

قائال »هدف إحتاد العاصمة يف املرحلة 
القادمة هو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا«
محمد هشام

المدير العام إلتحاد العاصمة، عبد الغني هادي:

»على الجهات المسؤولة إتخاذ قرار حاسم«

كشف رئيس وفاق سطيف، عزالدين 
أعراب، أن الفريق بحاجة عاجلة لألموال 
فترة.  منذ  العالقة  رواتب العبيه  لتسديد 
يعيش  سطيف  وفاق  أن  أعراب  واعترف 
لم  إذا  به،  تعصف  قد  خانقة  مالية  أزمة 

يجد طريقة لتجاوزها يف أقرب وقت.
وقال أعراب، أمس يف تصريح لإلذاعة 
شركات  عدة  مع  تواصل  إنه  الوطنية 
املقبلة،  الفترة  يف  الفريق  برعاية  إلقناعها 
إال على  منها  لم يحصل  أنه  أوضح  لكنه 

وعود.
قرار  أن  أعراب  أكد  من جهة أخرى، 
الترخيص  بعدم  والرياضة  الشباب  وزارة 
الوقت  يف  الرياضية  املنافسات  الستئناف 
كانت  ما  يؤكد  كورونا،  بسبب  الراهن 

تطالب به األندية.
من جانب أخر، كشف أعراب، سبب 
رئيس  زغالش  نظيره  وبني  بينه  اخلالف 
قائال  املاضية  األيام  يف  الهاوي  النادي 
»اخلالف بيننا ليس كبيرا جدا، وهذا أمر 

طبيعي يف مختلف الفرق«ن واضاف »كل 
نتواجد حتت ضغط  أننا  هو  األمر،  يف  ما 
والتي  املالية  الضائقة  مع  خاصة  كبير، 
حديثه  وواصل  كبير«،  حرج  يف  وضعتنا 
اإلنفعال  هذا  ولكن  قليال،  إنفعلت  »لقد 
األموال  ألن  إيجابية،  نتائج  سيعطي 
القادمة«.  الساعات  يف  اخلزينة  ستدخل 
يذكر أن وفاق سطيف يحتل املركز الثاني 
على جدول ترتيب الرابطة األولى املخترفة 

برصيد 37 نقطة.

رئيس وفاق سطيف، عزالدين أعراب:

»نتواجد تحت ضغط كبير بسبب الضائقة المالية«

قال االتحاد الجزائري لكرة القدم، 
اليوم الخميس، إن المكتب الفيدرالي 
سيجتمع يوم 15 جويلية الجاري، 

التخاذ قرار نهائي بشأن مصير 
البطولة، ومناقشة العديد من القضايا 

العالقة.
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أخبار الثقافة

عّمـــار قــــردود

السينمائية  هوليود  مؤسسة  أصدرت 
املهرجانات  يف  يوزع  سوف  مطبوعا  كتابا 
بالواليات  الوطنية  واملكتبات  السينمائية 
 BUCKS املتحدة األمريكية، عنوانه« 
عبارة  »الكتاب   OF AMERICA
عن قاموس يحكي عن تاريخ اجلنود السود 
مذبحة  يف  الثورية  احلرب  يف  قاتلوا  الذين 
التي  هيل«  »بونكر  معركة  يف  بوسطن 
حدثت يف 17 جوان 1775، خالل حصار 
يتحدث  نفسه  الوقت  ويف  بوسطن  مدينة 
الضخم«  الهوليودي  الفيلم  عن  الكتاب 
 ،»BUCKS OF AMERICA
شخصية  لكل  صفحة  الكتاب  وخصص 
تخصيص  ومت  الفيلم  هذا  يف  شاركت 
صفحة كاملة عن الفنان والرسام واملصمم 
بلعربي  الدين  شمس  املعروف  اجلزائري 

وعن مسيرته الفنية يف هذا الكتاب.
لفيلم«  مللصق  تصميمه  اختيار  ومت 
 »BUCKS OF AMERICA
يف  الوحيد  إنه  ،حيث  للكتاب  كغالف 
الذي  الوحيد  واجلزائري  العربي  العالم 
اسمه  تسجيل  ومت   ، الكتاب  عنه  يحكي 
 ، هوليود  جنوم  أملع  جانب  إلى  وسيرته 
 »Robert Gatewood« على غرار
Chris� و«   »Aki Aleong  و«

 princeو  »topher Miller
Mario�Max Schaumburg�
من  املقتطفات  بعض  هذه  و   .»Lippe
الكتاب حيث جاء فيها : ) الفنان اجلزائري 
الرسامني  شمس الدين بلعربي واحد من 
اجليدين الذين أكدوا حضورهم وجدارتهم 
صعيد  علي  سواء  امللصق  فن  مسيرة  يف 
رسم ملصقات األفالم الروائية والسينمائية 

العاملية ، حني نستعرض عطائه يف مجال 
رسم امللصقات التي يعدها مرتكًزا أساسًيا 
املتخصص  التشكيلي  الفنان  لعمل 
الى  يطمح  وهو  السينمائي  امللصق  برسم 
رسم  أجنز  قد  أنه  جند   ، والتمييز  املواصلة 
بينها  من  األفالم  هذه  من  عدد  ملصقات 
 GARRA القاضية  الضربة  فيلم   :
 The News وفيلم   MORTAL

 the« وفيلم   »HONOR« وفيلم 
 chinese« وفيلم   »Immigrant
 Hercules« : »Thé BOLO
أخري  وأفالم   »«YOUNG story
(   وُكتب عنوان الكتاب بالذهب كتكرمي 
التي  املعركة  قتلوا يف  الذين  السود  للجنود 
1775 خالل حصار  17 جوان  حدثت يف 

مدينة بوسطن األمريكية.
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عروض بهلوانية ألطفال الجزائر لكسر روتين الحجر الصحي قدمتها فرقة »شارلو هارلو مارلو«:

الفنان جمال بغدادي المدعو »شارلو« يهنئ الجزائريين بعيد االستقالل
املدعو  بغدادي  جمال  الفنان  وجه 
اجلزائريني  إلى  خاصة  تهنئة  »شارلو« 
لالستقالل  الــ58  الذكرى  مبناسبة 
»يف  شارلو  وقال  جويلية،  لــ5  املصادف 
 :1962 جويلية   5 االستقالل  عيد  ذكرى 
يا  خير.  بألف  وشعبها  واجلزائر  عام  »كل 
 ٬ العاللي  يف  نشوفوك  حابني  رانا  بالدي 
ونعيشو  الظلم  يروح  حابني  رانا  بالدي  يا 
يف بالد احلق .يا بالدي رانا حايرين وين 
بيها.،يا بالدي سامحينا ،إن شاء اهلل يجي 
عالمنا  ونشوفو  تتحقق  أمانينا  وكامل  نهار 
واخللود  ،املجد  وأعلى  أعلى  يرفرف 

لشهدائنا األبرار«.
وجنحت فرقة »ثالثي البسمة« أو«شارلو 
هارلو مارلو« من مدينة بوسماعيل من كسر 
روتني اجلزائريني خاصة األطفال من خالل 
تقدميها لعروض بهلوانية يف الشوارع لرسم 

االبتسامة على وجوه األطفال.
عّمـــار قــــردود

 اقترح عليهم تدوينها بلغة الضاد 

السيرة الذاتية للمصمم الجزائري شمس الدين 
بلعربي في أكبر قاموس للسينما بهوليوود
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إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية
جانفي  يف  املؤرخ   12-06 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 
السيما  اإلجتماعي  الطابع  ذات  باجلمعيات  املتعلق   2012

املادة رقم 18 منه.
اجلمعية  تأسيس   02/07/2020  : اليوم  هذا  مت  لقد 

احمللية .
املسماة: جمعية حي حملاميد لقبالة - عني اخلضراء-.

املعتمدة حتت رقم: 05 بتاريخ : 02/07/2020.
الرئيس : سليم العطراوي.

العطراوي  هاني  أم  السيدة  مسكن  اإلجتماعي:  املقر 
حي حملاميد لقبالة _عني اخلضراء_.

اشهـــــار

 Akhbar El waten 11/07/2020

فوزي بن جامع
  

 29 العمر  من  البالغ  جامع  بن  نبيل  الشاب  تويف   
حيث  اختفائه،  من  أيام  بعد  سكيكدة  مدينة  يف  عاما 
أبلغت قوات الدرك الوطني مبنطقة أمجاز الدشيش بوالية 

سكيكدة عائلته بأّنه تعّرض حلادث مرور.
القل،  مدينة  يف   2018 عام  نهاية  منذ  نبيل  يعيش 
شامبيري  مدينة  من  الفرنسية  السلطات  طردته  بعدما 
معتبرة بأنه يشّكل تهديدا على فرنسا والفرنسيني، لكّن 
عائلته تؤكد بأنه كان يعاني من أمراض نفسية وعصبية 

أّثرت على تصرفاته.

اإلهمال والوحدة وغياب الرعاية والحنان أّثرا على 
حياة نبيل

قضى نبيل بن جامع معظم حياته يف فرنسا يف مدينة 
شامبيري التي قدم إليها يف عمر 11 سنة، حيث كان يعيش 

رفقة أّمه وأخواته.
وفاته  خبر  ووالدته  جامع  بن  نبيل  أخوات  سمعت    
األسبوع املاضي  متأثرا بجراحه، يف مستشفى باجلزائر، بعد 

حديث عن دهسه بسيارة بطريق اخلطأ بوالية سكيكدة.
  مت طرد نبيل، وهو مواطن جزائري لكنه عاش يف فرنسا 
ألكثر من 10 سنوات، يف نهاية عام 2018 بقرار من وزارة 
الداخلية الفرنسية التي أصدرت أمًرا خاًصا بذلك،  وهو 
الذي كان يعاني من أزمة نفسية وصحية وعصبية، حيث 
مدينة  وسط  يف  املاّرة  بتهديد  ونصف  عام  نحو  قبل  قام 
بالتهديد  احلادثة  ربط  مت  وقد  والقتل،  بالضرب  شامبيري 
يعالج منذ سنوات مبستشفى لألمراض  أنه  رغم  اإلرهابي 

العقلية.

 عائلته تؤكد أّن نبيل كان مريضا وليس إرهابيا
 لكن تقرير التحقيق الذي اعتمدت عليه جلنة الترحيل 
أشارت إلى وجود خطر ثابت وتهديد إرهابي لذلك مّت طرده 
على الرغم من وضعه كشخص بالغ محمي، ميلك الوثائق 
الفرنسية واليوم، تقول عائلة بن جامع إنها »غاضبة للغاية 

من تسبب فرنسا يف وفاة ابنها«.

   »نبيل مريض، فقد تلقى العالج يف ولم يكن إرهابيا، 
ُترك مبفرده  لم يحاكم على اإلطالق يف اجلزائر،  أنه  حتى 
القل  يف  التشّرد  عاش  حيث  عائلته،  وبدون  أدويته  بدون 

وسكيكدة لعام ونصف«
بيسون«  »ديدييه  األسرة،  محامي  هاجم  جهته  من   
 2018 ديسمبر  يف  بطرده  أمرت  التي  الفرنسية  السلطات 
بطريقة غير قانونية، مؤكدا بأّن ملف القضية لم ولن يغلق 
يف  اإلدارية  احملكمة  أمام  املرافعة  سيواصل  وأّنه  بسهولة 

باريس. 

 »ترحيله كان مؤشرا واضحا على تعريض حياته 
لخطر الموت«

انفصام  مرض  من  يعاني  كان  إّنه  نبيل  عائلة  تقول 
الشخصية  وكان يعالج يف مصّحة خاصة يف فرنسا،  وإنه 
كان ميكن أن ميثل خطرًا على حياته أو على اآلخرين، وإنها 

ال تنكر ذلك:
البداية  منذ  علمنا  خاّصة،  وحياة  حقوق  لديه  »كان   
أن إعادته إلى اجلزائر ستعرضه خلطر املوت، وما قامت به 
السلطات الفرنسية عار كبير وغير مقبول ولن نسكت، فقد 

تسببوا يف وفاة نبيل«

مسؤولو ميناء الجزائر في قفص االتهام
يف  اجلزائرية  السلطات  على  أيضا  باللوم  العائلة  تلقي   
ميناء اجلزائر العاصمة بعدما تركته يف الشارع وحيدا بدون 
أكل ومال ورعاية،  وأخت سبيله بعد ساعة من احتجازه 
خاص  مستشفى  ألي  بتحويله  تقم  ولم  امليناء  يف  لديها 

ليواصل عالجه، كما لم تبلغ عائلته بوصوله اجلزائر، بعدما 
وصل من مدينة مرسيليا مرّحاًل عبر الباخرة، حيث وصل 
اجلزائر دون أن تبلغ السلطات الفرنسية عائلته بقرار الترحيل 
وهو ما يتعارض مع القوانني واألعراف الدولية،  تؤكد عائلته 

بأّنن ألنها ترك وحيدا دون منحه حقيبة مالبسه وأدويته.
يف  معركتها  مواصلة  تريد  اليوم  جامع  بن  نبيل  عائلة 
الضائعة،  نبيل  حقوق  على  للحصول  الفرنسية  احملكمة 

بحسب تعبيرهم.

تم طرده في نهاية 2018 ، وتوفي قبل أيام في الجزائر

 السلطات الفرنسية تقول إّنه مصدر تهديد إرهابي 
وعائلته تؤكد مرضه العصبي والنفسي!
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الصورة النمطية التي عاش بها اخللق 
أن  الزمن  من  »أردحا«  عليها  وعاشوا 
املال  حتصيل  على  تقوم  احلياة  تكاليف 
يحّصله  املال  وأن  السؤال،  عن  والكف 
الرجال وهو ما يكفهم عن السؤال وإراقة 
وأن  اللئام،  عتبات  عند  الوجه  ماء 
الدراهم  إلى كسب  الرجال يف سبيلهم 
البد أنهم قد قّدروا أمور احلاجة بأقدارها 
يف  معقود  احلاجة  )قدر(  فـ  وأقدارهم، 
االنتفاع  ووجه  اقتنائها  وسبب  ماهيتها 
بها، أما )أقدارهم( فهي قيمتهم وقيمة 
عند  صدى  ورجع  وزن  من  لهم  ما 
اخلالئق سواء كسبوا من املال درهما أم 

كسبوا منه ألف ألف درهم ودينار.
و)حال  السلم  زمن  يف  السوق  كان 
الشفاء( ملتقى »األخيار« من الناس وهو 
منهم،  »الفجار«  أزقته  يف  يجمع  أيضا 
وكان مكانا تعرض فيه السلع واخليرات 
ويتفاوض فيه عن الثمن والقيمة وتضيع 
بني  ما  فيه  الناس  وكان  األوقات،  فيه 
ما  الناس عروض  أمام  بسط  قد  )بائع( 
أتى به، وبني )مشتري( قد عقد العزم 
على تأمني حاجته وشراء ما يلزمه دفعا 
إن  يصيبه  قد  وما  لذلها  واتقاء  للفاقة 
عن  تغافل  أو  فأصيب  نصيبا  ترك  هو 
وبني  املطلوب،  هو  فأضحى  مطلوب 
ومواد  سلع  )عروض(  واملشتري  البائع 
دراهم  من  مال  و)عروض(  وحاجات 

ودنانير.
زمن  يف  ونحن  اليوم  السوق  أما 
احلرب و)حال الشقاء( قد اختل ميزانها 
وعصف ريح التغير بديوانها، فحال بني 
البائع واملشتري قانون الوباء، الذي غّير 
متالزمات ظلت مسلمات ال يرقى إليها 
السوق وجرده من  فأبقى على  التبدل، 
)قيمة ما يعرض فيه(، وجعل للمشتري 

ركنا و)البائع يسعى إليه(.

 سوق األخالق في زمن الكورونا .. 
المساحات االفتراضية:

سوقا  األخالق  سوق  ظلت  لقد 
الطباع  فساد  رغم  االندثار  على  عصية 
الناس  عند  األولويات  وتبدل  أحيانا 
األخالق  أن  ذلك  أخرى،  أحيانا 
سقيت  إذا  كالنبات«  »تنبت  سجايا 
الشعراء،  أحد  قول  على  املكرمات  مباء 
لكثير  البقاء  أعصاب  من  عصب  وهي 
الوباء  زمن  لكن  والشعوب،  األمم  من 
الذي حّل بنا أحالها إلى سلع المعات 
لكنها »مغشوشة« وزرابي وثيرة بالشوك 
للكثير  الكذب  أصبح  فقد  »مفروشة«، 
غشاوة  وعّمت  وديدنهم  دينهم  منا 
عليهم  فَلَبَّست  أعينهم  على  البهتان 
باطال،  عندهم  احلق  وأصبح  احلق 
تصول  باتت  واملعلومات  فاألخبار 
لتغذيها  افتراضية  مساحات  يف  وجتول 
النبأ وما  الناس يف  الشائعات وما يزيده 
ينقصوه منه تبعا ألهوائهم أو ما سولت 
تلوذ  اخلالئق  وأصبحت  أنفسهم،  لهم 
نازعتهم  كلما  واليوتوب  بالفيسبوك 
أهواء املعرفة لتّسقط اخلبر، وبات الناس 
عبر هذه الفضاءات بني )بائع / تاجر( 
يعرض سّمه على الناس ودنسه، وبني 
)مشتري / زبون( يتذوق من السم حينا 
ويلعق الدنس أحيانا أخرى، فاألول لم 
نفسه  وتتوق  احلق  حتصيل  يف  يجتهد 
و)الهون  حينا  والتهويل(  )الهول  إلى 
األبصار،  وخداع  حينا  والتهوين( 
والثاني آثر اخلنوع لسلطان الراحة واختار 
إليه  األخبار  منه  تتقطر  طريق  أبسط 

وتنكشف عبره األسرار.
يف هذه األيام العصيبة يتكئ التاجر 
)داع  على  األخالق  سوق  يف  والزبون 
احلجر( وما فرض عليهم »بزعمهم« من 
فيتفنن  الدور،  والتزام  البيوت  البقاء يف 

وال  البهتان  عقود  إبرام  يف  »األول« 
الصدق  وفرز  حلها  يف  »الثاني«  يجتهد 
عّم  وقد  السوق  فيصبح  الكذب،  من 
املعلومات  أكوام  تكدس  من  اخلطر  فيه 
وأنصاف  املكذوبة  واألخبار  املغلوطة 
األخطاء  فيه  وتتكاثر  املنهوبة،  احلقائق 
وينتشر عبر أزقته اخلوف والهلع من واقع 
األمر، فقد يكون واقع األمر أقل خطورة 
عليه  رشوا  مبا  شأنه  من  أعظموا  لكنهم 
بالفعل  يكون  وقد  »التهويل«،  ماء  من 
خطرا ومارس عليه البائع أو الزبون بهتان 
اتخاذ  عن  الناس  فتراخى  »التهوين« 

األسباب وقد يكون فيه هالكهم.
 سوق الغذاء في زمن الوباء ... 

الشائعات واللهفة:
)الباعة(  من  السوق  أرباب  تعّود 
»األحكام  عقد  يعقدوا  أن  و)الزبائن( 
واحد  الناس  على  يهل  عندما  العرفية« 
أو  رمضان  كقدوم  اخلير  مواسم  من 
موسم  الناس  على  هّل  أو  العيد  حلول 
املدرسي  الدخول  داهم  أو  االصطياف 
األحكام  فكانت  واألبناء،  اآلباء 
العرفية عبارة عن رحالت كر وفّر ألرباب 
السوق، فـ »األول« برفع السعر واحتكار 
ما  وتكديس  باللهفة  و«الثاني«  السلع، 

تطوله يده بأي األثمان كان.
وحّل  مراتعنا  الوباء  داهم  وقد  اليوم 
قحط الداء بدورنا لم يكن غريبا وال غير 
القدمية«،  لعادتها  رمية  »تعود  أن  متوقع 
ليحتكر  طويال  وقتا  البائع  ينتظر  فلم 
أعني  عن  و«يكفرها«  بعينها  سلعا 
ويزيد  ثمنها  ويغلي  آذانهم  وعن  الناس 
ما  فضل  ويكتنز  مضاعفة  أضعافا  فيه 
يعود عليه كما تكتنز الذهب والفضة، 
والزبون أيضا لم يدخر جهدا يف اجلري 
وما  ليؤمن حاجته  من حانوت حلانوت 

يزيد عليها ويف الهرولة من دكان لدكان 
فيكتز ما آثر البائع »فك االرتباط« بينه 
ارتفاع  إلى  اطمئن  وفد  مخازنه  وبني 
وما  منه  الكايف  املكسب  وحتقيق  ثمنه 
ميأل به جشعه وطمعه رغم أنه )ال ميأل 

جوف ابن آدم إال التراب(.
األحكام يف سوقي األخالق والغذاء 
يف زمن الكورونا فتحت أعيننا على أن 
»الطبع لن يغلب التطبع« أبدا، وقطعت 
بالفصل املبني علينا أننا قد نضل أسرى 
لشياطني أنفسنا التي ربيناها يف دواخلنا 
عادي«،  »غير  زمن  علينا  حّل  كلما 
فاأَلولى واأَلصَوُب أن نركن إلى صوت 
الضمير وجنعله بيننا حاكما، واأَلحَكم 
واأَلحَوط أن نتكئ إلى نزعة احلق التي 
حتكم  سيدة  فتكون  فينا  اهلل  أوجدها 
وتقضي  بها،  ونرضى  فنرضاها  علينا 
بيننا فنطيعها و«ال جند يف أنفسنا حرجا 

مما قضت« ونسّلم إليها أزّمَتَنا تسليما.
علينا أن جنيب على سؤال ذي أهمية 
ونحن نصارع يف زمن الوباء ولسنا نعلم 
هل ننتصر أم يكون النصر له علينا: ما 
دائما  األزمات  مائدة  نتغذى على  بالنا 
نرى  ونحن  وطاب؟  لذ  ما  عليها  ونضع 
نهنأ  وال  معيشة  لنا  تطيب  وال  أنفسنا 
أحوال  اضطربت  إذا  إال  أبدا  بحال 
أو  حتل  بأزمات  نظامها  وفسد  الناس 
ُجِبلت على  أنفسنا  أمراض تهل، كأن 
وأن  أخرى،  ألنفس  العذاب  حب 
الدرهم احلقيقي الذي يبقى يف اخلزائن 
الدرهم  ذاك  هو  زكية  رائحة  ذا  فواحا 
الذي نعتصره عصرا من أعني اخلائفني 
الفقراء  جيوب  من  استالال  ونستله 
واملعدمني، كأن »توماس هوبز« لم يخطأ 
يف ذلك اليوم فينا، عندما نظر إلينا نظرة 
ذئب ألخيه  اإلنسان  )إن  وقال:  دونية 

اإلنسان(.
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السوق في زمن الكورونا ...البائع 
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صاُل واإلْعالُم        ظلَّ االتِّ
ياسِة،  ُملَتصَقنِي بالسِّ

َفُهناَك من اعَتبرُهما ظلَّ 
ياسِة، وِمنُهم من قاَل  السِّ
إّنُهما ِمرآُتها. َلكّن، ُهناَك 
ُهما أَهمُّ أَدواِتها. من قاَل إنَّ
 وَمهما اخَتلفْت وَتعّدَدت 

صنَي والَفاِعلنَي  أراُء امُلَتخصِّ
حوَل َدوِر اإلْعالِم 

ياسيِة،  واالِتَصال يف السِّ
فاَق احَلاصِل بنَي  إاّل أنَّ االتِّ

ياسَة  اجَلميِع هَو أنَّ السِّ
نِي  صاٍل َقويَّ دوَن إعالٍم واتِّ
وَمضُبوَطنِي وَمحُسوَبنِي 

َتكاُد تكوُن بال َمعنى؛ وِلهذا 
ي ال  ياسِة الذِّ َفرجُل السِّ

عاُمَل  صاَل والتَّ ُيحِسُن االتِّ
مع اإلعالِم َسيكوُن مثَل 

األصّم يف ِفرقٍة ُموسيِقّيٍة!
     يف َحالِتنا اجَلزاِئرّيِة، 

َنشتِكي دائًما ُضعَف 
، واآلن  سميِّ صاِل الرَّ االتِّ

َوصلنا إلى َمرحلٍة َيعتِرُف 
ئيُس َنفُسه بُضعِف  فيها الرَّ
صاِلّية  ِة االتِّ اإلْسِتراتيِجيَّ
لدى احُلكومِة وامُلؤّسساِت 
سمّيِة يف َتسِيير ِملِف  الرَّ
ُكوروَنا. والَواقُع أّن الكثيَر 
من امِللّفاِت كاَنت إيَجاِبّيًة 

أَي العاَم،  وَتخدُم الرَّ
ولَة وامُلجتمَع  وَتخدُم الدَّ
َمّرت ُمروَر الِكراِم بسبب 

ُقصِر َنظِر الَقائِمني 
صاِل، وَعدِم  على االتِّ

ُقدرِتهم على َفهِم األبعاِد 
ياسيِة واالجِتماعّيِة  السِّ
قافيِة  واالقِتصادّيِة والثَّ

لهذا امِللِف أو َذاك.
صاَل من َحيث       إن االتِّ

ياسِة،  هو ِمرآُة السِّ
واإلْعالَم من حيُث هو 

ها، ينَبِغي أن ُيْضَبطان  ِظلُّ
ٍة ُمحَكمٍة  بإسِتراتيجيَّ

َتعُل امُلواطَن َيستوِعُب 
ياسيَّ امَلطروَح  امَلشروَع السِّ
أَمامُه؛ وِمن ثّمَة إمَكانيُة 
َتفاُعلِه واالْنخراِط فيِه، 
أو على األقلِّ ُمعارضُته أو 
َرفُضه عن وعيٍّ وِدرايٍة. 

اِس  ا أْن َتكوَن َمواقُف النَّ أمَّ
- يف الَغالِب - َمبنّيًة على 

َمعلوماٍت َناقصٍة أو َغاِمضٍة 
أو َخاِطئِة، فهنا تكمُن 

امُلشِكلُة؛ َفبياٌن مثَل َبياناِت 
ئاسِة، امُلؤّسسُة األوَلى  الرِّ
يف الَبلِد، َيجُب أن يكوَن 

واضًحا غيَر غاِمٍض. َمفهوٌم 
ال َيعتِريه ُلبٌس، َدِقيٌق ال 

أِويالِت، وَغيُر  َتسُقط يف التَّ
ذِلك هَو َضياٌع للَمشروِع 

وللِفكَرة وللَقراِر.
ُدني       واحَلاُل هِذه، َتِ

خوِل  أَجّدُد َدعوِتي إلى الدُّ
َفوًرا يف َعمليِة إصالٍح 

صاِل  تشمُل َمنظومَة االتِّ
الَوطِنّيِة، على أن َيأُخذ 

صاُل امُلؤّسساِتي  االتِّ
زَم،  سميُّ االهتماَم الالَّ الرَّ
إلى َجانِب اإلعالِم َكقناِة 

َتواُصٍل تربُط بني امُلجتمِع 
واحُلكومِة، وبني امُلؤّسساِت 

واألفراِد.

مؤسسة بوفاريك االستشفائية تستنجد باألطباء املتقاعدين واخلواص

بن ُبوزيد: اإلَصاباُت بالَعاِصَمة َتجاوَزت طاقَة اسِتيعاِب الُمستشَفياِت
كشف وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اجلمعة، أّن عدد 

أسرة  استيعاب  قدرة  جتاوز  العاصمة  يف  كورونا  بفيروس  املسجلة  اإلصابات 
املستشفيات.

وجه  فقد  العمومي،  للتلفزيون  الرسمي  املوقع  على  جاء  ملا  ووفًقا 
وزير الصحة تعليمات صارمة ملسّيري املستشفيات بالعاصمة من أجل 

حتسني التكّفل باملصابني بالفيروس.
وضع  يستدعي  املصابني  عدد  ارتفاع  أّن  إلى  بوزيد  بن  وأشار 
استيعاب  قدرة  من  للّرفع  إضافية  مصالح  وجتنيد  خاصة،  إمكانيات 
األسرة االستشفائية واإلنعاش، حتى وإن اقتضى األمر فتح مصالح أو 

مؤسسات أخرى إن اقتضى األمر.
 وشّدد الوزير على ضرورة دعم الفرق الطبية وشبه الطبية التي تعاني 

منذ أكثر من 3 أشهر، مقترحا إشراك كل املستخدمني، وجتنيد كل األسالك 
من مختلف التخصصات، مع إشراك املمارسني املتطوعني التابعني للقطاع شبه 

العمومي واخلاص وحتى املتقاعدين منهم.
ببوفاريك  العمومية االستشفائية  املؤسسة  من جهة أخرى، ناشدت 
يف والية البليدة املمارسني الطبيني وشبه الطبيني املتقاعدين أو التابعني 
للقطاع اخلاص االلتحاق بصفوف زمالئهم املرابطني منذ أكثر من 4 

أشهر يف املستشفى من أجل مكافحة وباء »كوفيد 19«.
وجاء يف منشور على الصفحة الرسمية للمؤسسة االستشفائية: 
حان األوان أيها األطباء واملمرضني الشرفاء لتكاتف وتضافر اجلهود 
التدخل  يحتم  الذي  واإلنساني،  الوطني  الواجب  لنداء  استجابة 
ملساعدة الفريق املجند منذ ظهور اجلائحة، وحمايته من التعب الذي 

قد يؤثر سلًبا على املردود والتكفل باملرضى واملصابني.
كما فتح املستشفى أبواب إدارته وهاتفه أمام الراغبني يف التطّوع.

خالد دحماني 

بلسان:رياض هويلي

نداءات  على  اجلزائر  يف  التونسية  السفارة  ردت 
يومني  ظلوا  الذين  اجلزائر،  يف  العالقني  التونسيني 
الطبول  أم  احلدودي  املعبر  عبر  إجالءهم  ينتظرون 
التونسية،  األسر  عشرات  علقت  حيث  بالطارف، 
من  تنقلوا  ومرضى  ونساء  رضعا  أطفاال  ضمت  التي 
منذ  احلدودي  املعبر  إلى  اجلزائرية  الواليات  مختلف 
إلى بالدهم  العبور  أن يتمكنوا من  الثالثاء، دون  ليلة 
التونسية  الفنادق  يف  احلجز  من  متكنهم  عدم  بسبب 
نظرا للضائقة التي يعانون منها بسبب جائحة كورونا، 
قبل أن يرجعوا من حيث أتوا يف انتظار عمليات إجالء 
رعية   300 من  أكثر  ترحيل مست  عملية  بعد  أخرى 
أمس  أكدت  باجلزائر،  التونسية  السفارة  تونسي. 
تونس  إلى  رعاياها  وإجالء  دخول  سيتم  أنه  اجلمعة 
دفعات  على  اجلزائرية  التونسية  البرية  احلدود  عبر 
وفقا للشروط الواردة بالبالغ الذي مت نشره على صفحة 

السفارة يوم 09 جويلية 2020.

نشورته  توضيحي  بيان  يف  السفارة،  وأكدت 
عملية  أن  )الفايسبوك(،  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
الهياكل  عديد  تدخل  تتطلب  تونس  إلى  الدخول 
النقل  بتأمني  أساسا  تتعلق  لوجستية،  وترتيبات 
الفنادق  إلى  احلدودي  املنفذ  من  احلافالت  بواسطة 
املعدة للحجر الصحي اإلجباري، وكذلك التنسيق مع 
السلطات اجلزائرية لفتح حدودها البرية. وأضاف البيان 
على  الدخول  اخلاصة  السيارات  ألصحاب  يحق  أنه 
متنها إلى التراب التونسي ويعفى أحد الوالدين املرافق 
ألبنائه دون سن 12 سنة من احلجر الصحي اإلجباري 
بتونس،  إقامته  مبقر  الذاتي  الصحي  باحلجر  وااللتزام 
شريطة إجراء التحليل املخبري ) RT.PCR(، على 

أال تتجاوز مدة احلصول عليه 72 ساعة.
التونسية يف اجلزائر  البيان أن السفارة  كما أوضح 

تعمل على تأمني رحلة جوية.
ف. سليم

َهذا َبياٌن!

8 وفيات خالل 24 ساعة األخيرة

الَجزائــُر ُتحصـــي 434 
إصابة َجديــدة بكورونا 
 عرف عدد اإلصابات بفيروس كورونا يف اجلزائر تراجًعا طفيًفا، حسبما أفادت به وزارة الصحة 

والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اجلمعة.
اجلزائر، جمال  كورونا يف  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق    كشف 
وحسب  شخص.   18242 إلى  املصابني  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  إصابة   434 تسجيل  عن  فورار، 
املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 8 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات 

إلى 996 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 487 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 13124 حالة.
خالد دحماني

تقرت

را بإَصابِته بُكورونا  وفاُة الَطبيِب »قزي المشري« ُمتأثِّ
 تويف، أمس مبصلحة العزل »كوفيد 19« بتقرت، الطبيب قزي املشري يف العقد اخلامس من العمر متأثرا بإصابته بفيروس 

كورونا، بعد بقائه يف اإلنعاش عدة أيام باملصلحة املذكورة ذاتها.
 الفقيد طبيب ممارس بالصحة اجلوارية باملقاطعة اإلدارية تقرت، التقط العدوى من أحد مرضاه، حسب تصريح أدلى به مصدر 

طبي موثوق لـ » أخبار الوطن »، وبالتالي يضاف الطبيب قزي إلى قائمة األطباء املتوفني بسبب الفيروس كورونا.
يوسف بن حيزية 

سكيكدة

واطئ  رطِة َتفرُض قراَر غلِق الشَّ رك والشُّ قواُت الدَّ
عمد عناصر الدرك الوطني والشرطة، أمس اجلمعة، لفرض منع دخول الشواطئ بسلطة اإلكراه عبر جميع إقليم االختصاص 

يف بلديات والية سكيكدة، إذ بلغ األمر إلى غاية تسجيل العشرات من التوقيفات واملخالفات حررت ضد رواد تلك الشواطئ. 
ويف السياق ذاته، علمت »أخبار الوطن« أن احلصيلة األولية لتدخالت عناصر الشرطة مبختلف وحداتها والدرك الوطني بلغت 
حترير أزيد من 104 مخالفات تخص اإلخالل بقانون منع ارتياد الشاطئ، خاصة يف بلديات غرب الوالية وعاصمتها سكيكدة. 
ومت توقيف وحجز العشرات من السيارات والدراجات النارية وحترير مخالفات ضد أصحابها وحتويل عدد منها على احملشر البلدي 
بكل من سكيكدة عزابة والقل، كما مت اتخاذ كل التدابير الالزمة من خالل دوريات راجلة وراكبة والعديد من املداهمات لشواطئ 
معزولة قصد منع السباحة فيها وجتمع األشخاص خاصة يف أقصى غرب الوالية ويف شواطيئ كورنيش القل التي سجلت إنزاال 

قياسيا للمصطافني رغم منع االصطياف.
جمال بوالديس 

السفارة تؤكد أن عمليات اإلجالء ستجري عبر مراحل 

ُتونسّيوَن َعالُقون يَتجّمُعون أمام َمعبِر »أم الّطبول« بالّطارف

تعزيــــــــة
بكثير من األسى واحلزن، تلقت أسرة شبكة »أخبار الوطن« نبأ وفاة عّم الزميل الّزميل أحمد كرزيكة. 
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم شبكة »أخبار الوطن«، أصالة عن مسّيريها األستاذ املدير العام عبد 
العزيز تويقر واألستاذ املدير التنفيذي مسؤول النشر رياض هويلي وأصالة عن عّمالها، بالتعازي 

القلبية للزميل أحمد كرزيكة خاصة وأفراد عائلته كافة؛ سائلني املولى أن ميَنّ على الفقيد »كرزيكة 
عبد الرحمان دحمان« بالرحمة والرضوان، ولكم من بعده الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.


