
األزمة حينا تلد الهمة .. 
وحينا آخر قد تئِّد األمة

من  جنباتها  على  استنبتته  وما  الثمانينات  سنوات 
)أزمة  من  رافقها  وما  والتسعينات  اقتصادية(،  )أزمة 
أمنية( وسنوات »حكم بوتفليقة« وما شابها من )أزمة 
من  الزمه  وما  فيفري   22 حراك  هّل  ثم  شرعية(، 
اآلن  يرافقه  وما  الدستور  وتعديل  سياسية(  )أزمة 
من )أزمة قانونية(، فضال عن تفشي فيروس كورونا 
اليوم  اخليار     .. صحية(  )أزمة  صنع  الذي  والوباء 
أقدامنا فتتقوى  أن جنعل األزمات حتت  إما  خياران: 
أرجلنا فنسير على أزمات يخبؤها الزمن، أو أن جنعلها 

فوق رؤوسنا فتثقل علينا لنكون أثرا بعد عني.

15

مشاريع القطاع الصحي 
بتبسةتنتظر نفض الغبار عنها

تبسة  مدينة  يف  القاتل  الوباء  بتفشي  تعقيدا  ازداد  الصحية  املنظومة  واقع 
التي  يترقب سكانها أن تتلفت السلطات الوصية لها  لنفض الغبار عن مشاريع 
تسيير  أساليب  ويالت  يعاني  الزال  الذي  الصحي،  القطاع  يف  استراتيجية 

جتاوزها الزمن،  ومشاريع يحلم سكانها أن تنطلق يوما لترفع الغنب عنهم.
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02
أولى تداعيات قانون املالية 

التكميلي

الناقلون الخواص:  
الزيادة في تسعيرة 

النقل ال مفر منها
خّلفت الزيادة يف الوقود سلسة من 

االرتدادات على رأسها مطالب الزيادة 
يف تسعيرة النقل، ففي حني تخّوف 

املسافرون من العملية يؤكد الناقلون 
اخلواص على ضرورتها، يف حني أوضح 

زبدي أنهم يراهنون على االجتماع 
مع املعنيني من أجل احلد من سقف 
الزيادات موضحا أنها أولى تداعيات 

قانون املالية التكميلي.

04
قسنطينة

توقيـف 4 موظفـين 
بمستشفـى ابن باديـس 
علـى ذمـة التحقيــق
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عنابة

الجيــش األبيــض 
بمستشفــى ابن سينا 

يحتــــــج
06

08

بومرداس 
استئنـاف  األشغــال 
بــ14 مشـروعـا في 

قطــاع  التربيــة

إليزي 
 اإلهمــال يتســبب 
فـي وفــاة جنـين 
طبيـبة بعيـن أميناس

املرحلة الثانية لرفِع احلجِر الصحِي بشكل تدريجٍي ومرن تبدأ غًدا :املرحلة الثانية لرفِع احلجِر الصحِي بشكل تدريجٍي ومرن تبدأ غًدا :

الِصحة أو االقتصاُد ..  الالقَقــرار المــّر!َــرار المــّر!
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أخبار السياسة
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أولى تداعيات قانون المالية التكميلي

الناقلون الخواص:  الزيادة 
في تسعيرة النقل ال مفر منها

أحمد بوكليوة

كورونا،  جائحة  شّلت  أن  بعد 
حركة النقل اجلماعي بكل أصنافه 
وأنهكت اقتصاد الناقلني بصفة عامة 
خاصة،  بصفة  اخلواص  والناقلني 
الوقود،  تسعيرة  زيادة  قرار  جاء 
املقدرة بأزيد من 20 باملائة من سعر 
أغلبية  صدم  الذي  اخلبر  املازوت، 
فحسب  كلهم   نقل  لم  إن  الناقلني 
أن  النقل  مجال  يف  خبراء  أكده  ما 
األكثر  الفئة  هم  اخلواص  الناقلني 
ينتظرون  كانوا  حني  ففي  تضررا، 
بزيادة  قوبلوا  نشاطهم،  استئناف 
جعلهم  ما  وهو  الوقود،  أسعار  يف 
يطالبون بزيادات يف التسعيرة لتكون 
احللقة األخيرة املتضررة هو املواطن، 

وهنا املسافر.
الوطني  االحتاد  رئيس  وصرح، 
للناقلني اخلواص، محمد بالل، يف 
التكتل  »إن  قائال  له  صحفية  ندوة 
بصدد  اخلواص  للناقلني  النقابي 
اجلمهورية  لرئيس  رسالة  توجيه 
من  يطالبون  تبون«،  املجيد  عبد 
بعد  النقل  تسعيرة  برفع  خاللها 
إقرار الزيادات يف الوقود بداية الشهر 
ال  الناقلني  أن  ذلك  مبررا  اجلاري 
أعباء  وحدهم  يتحملوا  أن  يجب 
الصادرة  وقراراتها  احلكومة  قرارات 
خصوصا  التكميلي  املالية  قانون  يف 
بعد توقف نشاطهم لـثالثة أشهر يف 

ظل وباء كورونا.
بوعرابة  حسني  أكد،  بدوره 
للناقلني  الوطنية  النقابة  رئيس 

أن  الوطن«  »ألخبار  اخلواص 
اخلاصة  النقل  حافالت  أصحاب 
مذكرا  األعباء  من  الكثير  يتحملون 
بأن الزيادة لم تشمل فقط  الوقود بل 
والتي  احملركات  زيت  أيضا  شملت 
بأن  موضحا  باملائة،   10 ب  قدرت 
أصحاب هذه احلافالت يلجؤون كل 
احملركات  تزييت  إلى  أشهر  ثالث 
بعض  تغيير  إلى  باإلضافة  وصقلها 
أمن  لضمان  الالزمة  الغيار  قطع 
األمر  واستمراريتها،  احلافالت  هذه 
وزارة  إليه  تلتفت  أن  يجب  الذي 
النقل احلضري  القطاع، خاصة وأن 
ركائز  من  ركيزة  يعد  للخواص 
االقتصاد الوطني، مبساهمة تقدر ب 
40 باملائة من إجمالي النقل البري 
أنه  إال  فروعه،  بجميع  لألشخاص 
طرف  من  إعانة  أية  على  يحوز  ال 
أشار  السياق  ذات  ويف  الوصاية.  
ميثل  ال  العمومي  النقل  أن  محدثنا 
الدخل،  إجمالي  من  باملائة   5 إال 
إلى  تصل  بإعانات  يتمتع  حني  يف 
3 ماليني دينار جزائري لكل حافلة 

إيتوزا يف كل سنة.
رفع  على  العمل  وبخصوص،   
النقابة   النقل، كشف عضو  تسعيرة 
مت  أنه  اخلواص،  للناقلني  الوطنية 
النقابات  لتنسيقية  اجتماع  عقد 
الوطني  االحتاد  تضم  التي  األربعة 
للناقلني، وفيدرالية الناقلني، ونقابة 
الوطنية  والنقابة   األجرة،  سائقي 
للناقلني اخلواص والتكتل من أجل 
حتقيق املطالب املرجوة، واملتمثلة يف 

رفع تسعيرة النقل.

زبدي: المطالبة بالزيادة في 
تسعيرة النقل مشروعة

رئيس  زبدي  مصطفي  وعّبر، 
منظمة حماية املستهلك، يف تصريح  
»ألخبار الوطن« بخصوص احلديث 
»إن  قائال  النقل،  تسعيرة  زيادة  عن 
بعد  بديهي  أمر  الناقلني  مطالب 
وأنه  الوقود  أسعار  زيادة  يف  اإلقرار 
حقوق  من  حق  لكونه  مشروع  أمر 
على  رد  ذلك  أن  مضيفا  الناقلني« 
كل من يقول أن الزيادة يف الوقود ال 
تؤثر على القدرة الشرائية، ويف ذات 
املنظمة  أن  زبدي  كشف  السياق 
تتوقع  املستهلك  حلماية  الوطنية 
املنتوجات  ألسعار  أخرى  ارتدادات 
يف  زبدي  واخلدمات.وأوضح، 
على  حترص  منظمتهم  أن  تصريحه 
كبيرة يف  زيادات  هناك  تكون  أن ال 
املنظمة  بأن  مؤكدا  النقل،  أسعار 
يف  طرفا  تكون  أن  على  تعمل 
وزارة  مع  اتخاذها  املقرر  املشاورات 
النقل للحد من حدوث ارتفاع كبير 
أن  إلى  مشيرا  النقل،  تسعيرة  يف 
التسعيرة  يف  الزيادة  قرار  تداعيات 
خاصة  أوال  املواطنني  مصلحة  متس 
األجر  ذات  الهشة  الطبقة  منهم 
االعتماد  كل  تعتمد  والتي  الزهيد 
مقر  إلى  للتنقل  النقل  وسائل  على 
وشدد  مهامهم،  ومزاولة  العمل 
مصطفى زبدي على ضرورة التريث 
يضر  أن  ميكن  قرار  أي  اتخاذ  قبل 
مصالح املستهلكني، داعيا إلى فتح 
إيجاد  أجل  من  النقاش  األبواب 

حلول ناجعة لكل األطراف.

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، 
حلواًل  تدرس  سونلغاز  مؤسسة  أن 
دفع  من  املواطنني  لتمكني  تيسيرية 
ارتفاع  »سبب  أن  موضًحا  فواتيرهم، 
عن  التغّيب  فترة  طول  هو  الفواتير، 

الدفع خالل احلجر الصّحي«.
وأوضح الوزير يف تصريح صحايف، 
باملجلس  علنية  جلسة  هامش  على 
لألسئلة  مخّصصة  الوطني  الشعبي 
مشكلة  دراسة  »سيتم  أنه  الشفوية، 
خالل  والغاز  الكهرباء  فواتير  ارتفاع 
قائاًل:  االستثنائية«،  الفترة  هذه 
مواطنة،  شركة  باعتبارها  »سونلغاز 
تِعي كثيًرا أّن هذه املرحلة استثنائية، 
قرارات  اتخاذ  بالتالي  وتتطلب 

استثنائية«.
وعرفت فترة احلجر الصحي زيادة 
إلى  والغاز،  الكهرباء  استهالك  يف 
لبعض  بالنسبة  الفواتير  تراكم  جانب 

املستهلكني، وهو األمر الذي وضعته 
االعتبار، حيث  الطاقة يف عني  وزارة 
مختلف  دراسة  سونلغاز  من  طلبت 
احللول املمكنة املتعلقة بكيفية تسديد 
تيسيرية،  حلول  واقتراح  الفواتير 
عرقاب  يرى  أخرى  جهة  من  لكن 
أن الشركة اقتصادية، وال بّد لها من 
على  للحفاظ  فواتير خدماتها  حتصيل 

توازناتها املالية.
شركة  كشفت  جهتها،  من 
لها،  بيان  يف  والغاز،  الكهرباء  توزيع 
التصحيح  »إمكانية  عن  اخلميس، 
كان  إذا  نزاع،  محّل  للفاتورة  الفوري 
االحتجاج مؤسًسا واعتماًدا على واقع 

رصد االستهالك«.
وأضاف بيان سونلغاز، أنه »ميكن 
تسديد  يف  التقسيط  من  االستفادة 
فاتورة االستهالك بالتقّدم إلى املصالح 
»مصاحلها  أن  إلى  مشيرة  التجارية، 

عدة  اجلائحة  هذه  ظّل  يف  اعتمدت 
إجراءات ميدانية ملواكبة هذا الظرف، 
ومصلحة  صحة  على  احلفاظ  قصد 

املواطنني«.
فإن  البيان،  ذات  وحسب 
بالنسبة  املعتمدة  »التدابير االحترازية 
التقدير تدخل ضمن  بواسطة  للفوترة 
يف  وكذا  عادة،  املقدمة  التسهيالت 
مثل هذا الظرف االستثنائي، وسيتم 
جائحة  مرور  إثر  اإلجراءات  هذه  رفع 
الفوترة  نظام  إلى  بالعودة  وهذا  كورونا 
األصلي خالل شهر جويلية املقبل«.

وكانت »أخبار الوطن« قد فّجرت 
»سونلغاز«،  فاتورات  تضخيم  قضية 
بسبب  املاضي،  اإلثنني  عدد  يف 
اآللي«  »التقدير  تقنية  اعتمادها على 
األمر الذي سّبب استياء وتذمر عدد 

من املشتركني والزبائن.
عّمــار قـــردود

سونلغاز أكدت استعدادها لمراجعة أي أخطاء
عرقاب: الحجر سبب ارتفاع فواتير الكهرباء ودفعها سيكون بالتقسيط

فيما تم إجالء 13 ألفا منذ الغلق الجوي
وصول 302 مسافرا قادمين من إسطنبول

 حطت مساء اخلميس الفارط مبطار اجلزائر الدولي، طائرة تابعة لشركة 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية قادمة من مطار إسطنبول )تركيا( وعلى متنها 302 
البلد بسبب غلق األجواء أمام حركة  مسافرا جزائريا كانوا عالقني بهذا 
الرسمي  الناطق  الدولية منذ بداية تفشي جائحة كورونا. وأكد  الطيران 
مواصلة  إطار  يف  للمسافرين  الناقلة  الطائرة  أن  أندلسي،  أمني  للشركة، 
عمليات إجالء الرعايا اجلزائريني من اخلارج و هي من نوع »أ330-« قد 
حطت مبطار هواري بومدين الدولي  ومن املرتقب كذلك، حسب نفس 
املصدر، أنه قد مت إجالء رعايا آخرين من تركيا يوم أمس عبر رحلة أخرى 
إطار  يف  الرحالت  هذه  وتندرج  اجلزائرية.  اجلوية  اخلطوط  لشركة  تابعة 
برنامج إجالء املواطنني اجلزائريني العالقني يف اخلارج نتيجة وقف حركة 
النقل اجلوي، طبقا لتعليمات رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون بضرورة 
إجالء كل الرعايا اجلزائريني العالقني يف اخلارج بسبب تفشي وباء كورونا 
املستجد. وتشرف السفارات اجلزائرية يف الدول التي ال تزال تضم رعايا 
جزائريني عالقني على تنظيم الرحالت والتواصل معهم عن طريق البريد 
االلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وبهذا تكون اجلزائر قد متكنت من 
إجالء قرابة 13.000 رعية منذ غلق املجال اجلوي يف 18 مارس الفارط.
صفية. ن

الناطق باسم وزارة الخارجية يرد على بوريطة:
طلب الجزائر ال يحتمل تأويال آخر 

غير إنهاء مهام القنصل
على  واملغرب  اجلزائر  بني  أخرى  ديبلوماسية  أزمة  نشبت  مجدًدا   
خلفية تداعيات القنصل املغربي بوهران الذي سبق وأن أدلى بتصريحات 
العدو«  بــ«البلد  عندما وصفها  دارها  عقر  اجلزائر ويف  جتاه  مقبولة«  »غير 
وزير  لكن  فرصة  أسرع  يف  قنصله  سحب  املغرب  بطلب  اجلزائر  لُتسارع 
وزعم  القنصل  بسحب  طالبت  من  هي  اجلزائر  تكون  أن  نفى  خارجيته 
وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وأكد  إرادته.  ذلك مبحض  فعل  هو من  أنه 
الشؤون اخلارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، اخلميس، أن  مخاطبة  
اجلزائر للمغرب بخصوص االنزالق اخلطير للقنصل العام للمغرب بوهران 
»ال لبس فيها وال حتتمل تأويال آخر غير إنهاء مهامه وعودته إلى بالده«.

ويف رده على سؤال لوكالة األنباء اجلزائرية بخصوص التصريح الذي 
أدلى به وزير اخلارجية املغربي ناصر بوريطة لوكالة املغرب العربي لألنباء، 
للمملكة  العام  القنصل  استدعاء  أن  أكد  2020، حيث  09 جوان  يوم 
بوهران جاء مببادرة صرفة من الطرف املغربي، قال الناطق الرسمي باسم 
وزارة الشؤون اخلارجية، عبد العزيز بن علي الشريف أنه : »بعيدا عن أية 
مشاحنات أو أي نقاش عقيم يجدر التذكير باإلجراءات املطابقة لقواعد 
الدبلوماسية املتعارف عليها دوليا التي قامت بها اجلزائر للتنديد ولرفض 
ما أقدم عليه القنصل العام املغربي من انزالق خطير، حيث متت مخاطبة 
الطرف املغربي يف لغة مناسبة ال لبس فيها وال حتتمل تأويال آخر غير إنهاء 

مهام قنصل املغرب وعودته إلى بالده«.
وقد مت التأكيد على »هذا املطلب امللح للجزائر خالل احملادثات الهاتفية 

التي جرت بني وزيري خارجية البلدين عقب هذا احلادث املؤسف«.
  موفق رباح

الجزائر في المرتبة الـ 117 في ترتيب 
مؤشر السالم العالمي لعام 2020

جاءت اجلزائر يف املرتبة الـ117 يف ترتيب مؤشر السالم العاملي لعام 2020 
)Global Peace Index(، الصادر عن »معهد االقتصاد والسالم«، من 
العاملي  املؤشر  اجلزائر يف هذا  ترتيب  التصنيف. وجاء  دولة شملها   163 أصل 
اعتمادًا على ثالثة معايير رئيسية تتمثل يف مستوى األمن واألمان يف املجتمع، 

والصراع احمللي والعاملي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية.
وتصدر املغرب منطقة شمال إفريقيا ضمن الرتبة 83 عامليًا، متبوًعا بتونس 
يف الدرجة 92، فيما جاءت اجلزائر يف املرتبة الـ117 ومصر 130 وليبيا 157. 
سالمًا  األقل  تزال  ال  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أن  املؤشر  وأكد 
البنني شهدت تدهورًا كبيًرا مقارنة مع أي بلد  العالم، مشيًرا إلى أن دولة  يف 
الدول  أكثر  مؤشر  أيسلندا  وتصدرت  مركزًا.  بـ34  انخفضت  العالم حيث  يف 
سالما يف العالم، وهي املرتبة التي تربعت عليها منذ عام 2008، يليها كل من 
نيوزيلندا والنمسا والبرتغال والدمنارك ثم كندا وسنغافورة وجمهورية التشيك؛ 
يف حني تذيلت أفغانستان أسفل املؤشر لتكون الدولة األقل سالما يف العالم، 
التطاحنات  الواقعة يف  ليبيا  ثم  واليمن  السودان  والعراق وجنوب  وقبلها سوريا 
الداخلية. جدير بالذكر أن مؤشر السالم العاملي الشهير عامليًا يعتمد يف قياس 
أداء الدول على مستوى اجلرائم، معدالت االنتحار وعدد قوات الشرطة، ثم 
عدد املعتقلني يف السجون ومعدل انتشار السالح الفردي، باإلضافة إلى شبكات 
اجلرمية املنظمة واإلرهاب السياسي والوفيات نتيجة الصراعات الداخلية، وأيضا 

االستقرار السياسي واإلنفاق العسكري والعالقات مع دول اجلوار.
عّمــار قـــردود

خّلفت الزيادة في الوقود سلسة من االرتدادات على رأسها مطالب الزيادة في تسعيرة النقل، ففي حين تخّوف المسافرون من 
العملية يؤكد الناقلون الخواص على ضرورتها، في حين أوضح زبدي أنهم يراهنون على االجتماع مع المعنيين من أجل الحد من 

سقف الزيادات موضحا أنها أولى تداعيات قانون المالية التكميلي.



عّمـــــار قــــردود

حتت  ترزح  التي  احلكومة،  وعلى 
ضغط رفع تدابير احلجر الصحي وإنعاش 
االقتصاد، االختيار بني شّرين: »وقف 
كثير  حياة  تعريض  أو  االقتصاد  حال 
مختلف  أّن  للخطر«.غير  املواطنني  من 
األرواح  إنقاذ  أن  املسؤولني شددوا على 
يعد »شرًطا أساسًيا« إلنقاذ ُسبل العيش 

يف مواجهة الوباء.
كونه  يف  احلجر،  خطورة  وتكمن 
التي  للدول  بالنسبة  مكلف  جد  إجراء 
تعتمد عليه، فقد كشف وزير االتصال، 
عمار بلحيمر، أن ذلك سيكلف اجلزائر 
خسائر تفوق الــ7 ماليير دوالر،و خبراء 
إقتصاديون أفادوا أن اجلزائر تخسر 600 
مليار سنتيم عن كل يوم من أيام احلجر، 
احملركة  القطاعات  من  كبيًرا  عدًدا  أن  و 
لالقتصاد الوطني تضررت بشكل كبير.

  الرفع التدريجي للحجر بين صحة 
المواطنين وحماية االقتصاد

اجلزائريني  معظم  استهانة   ورغم 
بــ«كورونا«، وعدم االلتزام باإلجراءات 
الوباء،  انتشار  التي حتد من  االحترازية 
من  أكثر  يف  متناقضة  مواقف  شاهدنا 
و  زاد  ما  هو  و  جزائرية  والية  و  مدينة 

ساهم يف تفشي الوباء.
أسبوع،  منذ  احلكومة،  وطبقت 
الصحي  احلجر  لرفع  طريق  خريطة 
االقتصادية  النشاطات  واستئناف 
عودة  اخلطة  تضمنت  حيث  تدريجًيا، 

والتجاري  االقتصادي  للنشاط  محددة 
 7 من  ابتداء  األولى  مرحلتني؛  على 
الثانية  املرحلة  تبدأ  أن  على  جوان، 
االقتصادي  النشاط  استئناف  من 
التجميد  برفع  جوان،   14 األحد  غًدا 
عمل  مثل  خدمية  نشاطات  عدة  عن 
وعدة  املاشية  وأسواق  السفر  وكاالت 

حرف وأنشطة جتارية أخرى.
فقد شرعت مجموعة من القطاعات 
يف استئناف نشاطها اإلنتاجي والتجاري 
واخلدماتي قبل أسبوع، وتنطلق املرحلة 
فرض  انتهاء  تاريخ  األحد  غًدا  الثانية 
حالة احلجر الصحي يف مرحلته الرابعة.
رفع احلجر  بالضرورة  تعني  عودة ال 
التي  العائالت  ماليني  جيوب  على 
تفشي  بسبب  قّل  أو  دخلها  فقدت 
يعني  وال  »كورونا«.  فيروس  جائحة 
التعايف،  مرحلة  أيضًا  دخول  ذلك 
كما تؤكد ذلك اخلطط وخرائط الطريق 

والدالئل العلمية التي أعدتها كل وزارة 
لرسم معالم إعادة تدوير عجلة االقتصاد 

الوطني .
كما كان وزير الصّحة والسكان عبد 
»اجلزائر  أن  أكد  بوزيد،  بن  الرحمن 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  ذروة  بلغت 
 199 بتسجيلها  الفارط  أفريل   29 يوم 

حالة مؤّكدة«.
الصدد،  هذا  يف  بوزيد  بن  وتابع 
بالشروع يف  الوبائية سمحت  »الوضعية 
أن  إلى  مشيًرا  للحجر«،  تدريجي  رفع 
»مصالح دائرته لم تستعمل سوى 17 يف 
املائة من األسّرة املخّصصة لإلنعاش«.
تتخذ  »احلكومة  أن  املتحدث  وأوضح 
القطاعات،  لبعض  تسمح  إجراءات 
لتوصيات  وفًقا  أنشطتها  فتح  بإعادة 
اللجنة العلمية ملتابعة تطور وباء فيروس 

كورونا«.
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الوطنية  اجلمعية  رئيس  أبدى 
الطاهر  ،محمد  واحلرفّيني  للتجار 
لــ«أخبار  تصريح  يف  بولنوار، 
الوطن«ارتياحه لقرار الوزير األّول بعودة 
وفتح محالت  االقتصادية  النشاطات 

جتارية وحرفّية على مرحلتني.
ضرورة  على  ذاك  مقابل  وأكد 
تقّيد أصحاب تلك النشاطات بشروط 
األقنعة  لبس  مثل  العاّمة  الوقاية 

حماية  االجتماعي  والتباعد  الواقية 
ألّية  وجتّنبا  زبائنهم  وأرواح  ألرواحهم 

عقوبة محتملة.
بولنوار  دعا  ذاته،  الصدد  ويف 
إلى  واملواطنات  املواطنني  جميع 
حفاظا  الوقاية  بإجراءات  االلتزام 
لتعكير  وجتنًبا  وذويهم  أنفسهم  على 
بوادر انفراج األزمة.و قال أن احلكومة 
وجدت نفسها أمام خيارين أحالهما 

األرواح  على  احلفاظ  هو ضرورة  و  مر 
بعد  و  لكن  االقتصاد  حساب  على 
أن طال أمد األزمة و لم ينحسر الوباء 
إلى  احلياة  إعادة  فكرت يف  نسبًيا  إال 
صارمة  إلجراءات  وفًقا  طبيعتها 
تسمح بتفادي تفشي الوباء من جهة 
و حفاظ اجلزائريني على لقمة عيشهم 

من جهة أخرى.
ع.ق

المرحلة الثانية لرفِع الحجِر الصحِي بشكل تدريجٍي ومرن تبدأ غًدا :

 الحكومُة بيَن ناريِن . . صحة 
المواطنين أو صحة االقتصاد

شدد على احترام شروط الوقاية
بولنوار ُيعبر عن ارتياحهم لعودة النشاطات التجارية

الدكتور عكاشة عبد الجليل، خبير اجتماعي:
طول أمد الحجر قد يخّلف الخروقات

يف  عكاشة،  اجلليل  عبد  الدكتور  االجتماع،  علم  يف  اخلبير   اعتبر 
تصريح لــ«أخبار الوطن« أن اجلزائر يف حاجة إلى تنمية سوسيو-اقتصادية 
الوضع  على  كورونا  وباء  سيخلفها  التي  السلبية  اآلثار  لتخطي  عاجلة 

االقتصادي و االجتماعي و حتى السياسي للبالد.
هي  طال،  مهما  الصحي،  احلجر  رفع  مسألة  »إن  أضاف عكاشة  و 
مسألة حتمية، وكلما كان ذلك مبكًرا، كلما كان أفضل للجميع شعًبا و 
حكومًة، ألن هذا القرار يجب أن يأتي قبل فوات األوان، حيث ال فائدة 
إذا ما أصبحت اآلثار االقتصادية واالجتماعية كبيرة وخطيرة، بل  منه 
إن ذلك قد يدفع الناس، بسبب الضيق واحلاجة، إلى العصيان وخرق 
احلجر بغض النظر عن النتائج، وإذا حدث ذلك، فسوف يؤثر ال محالة 
على هيبة السلطة ومستوى التجاوب املجتمعي مع قراراتها، خصوًصا وأن 
املشاكل االقتصادية واالجتماعية عادة هي مشاكل طويلة األمد، وتترتب 
عليها مشاكل أخرى ذات طبيعة سياسية أو حتى أمنية يطول حلها، بل 

وتبقى أثارها لعدة سنوات أو عدة عقود«.
ع.ق

عبد المالك سراي، خبير اقتصادي:
 االقتصاد الوطني سينكمش بنسبة 5.2- %

لــ«أخبار  سراي،  املالك  عبد  الدولي،  االقتصادي  اخلبير   أوضح 
الذي  األمر    -5.2% بنسبة  الوطني سينكمش  االقتصاد  أن   الوطن« 
سيسرع من وتيرة استنزاف احتياطيات الصرف البالغة 55 مليار دوالر ، 
ولم تأت أزمة انهيار سعر النفط )%30-( وانهيار سعر الغاز )38%-( 
إال لتعمق من أثر األزمة وما قد تفضي إليه من هزات اجتماعية، وعموًما 
تظل محددات سعر النفط حاسمة يف عمق أثر األزمة على اقتصاد البالد.
ع.ق

يف  اخلبير  شاوي،  عفيف  يرى  و 
الصحة العمومية، يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن«أن الرهان كان على أن يتم الرفع 
من  ابتداء  الصحي  للحجر  التدريجي 
كثيرة،  العتبارات  وذلك  جوان،   7
العام  الوبائي  الوضع  أن  أعتقد  »لكن 
خاصة  ذلك،  دون  سيحول  البالد  يف 
النشيطة،  احلاالت  مئات  وجود  مع 
عدد  يف  الوبائية  البؤر  من  ومجموعة 

من الواليات، وعدم التحكم يف معدل 
ستساهم  عوامل  وكلها  الوباء،  انتشار 
يف متديد احلجر الصحي للمرة اخلامسة 

مع تخفيف إجراءاته«.
الصحة  وزارة  أن  شاوي،  وأضاف 
الرأي  تبليغ  يف  مجهودات  بذلت 
احلالة  مبستجدات  الوطني  العام 
خالل  من  خاصة  ببالدنا،  الوبائية 
بوجود  استدرك  لكنه  اليومية،  ندوتها 

حتتاج  التي  املعلومات  من  مجموعة 
مثيرة  و  جافة  تبقى  ال  توضيحًا حتى 
الغموض ينمي الشك  للشكوك، ألن 
التي  املواطن حول االستراتيجية  لدى 
محاربة  يف  العمومية  السلطات  تتبعها 
اجلائحة، ممّا يجعل برأيه هذا اللقاء غير 

كاٍف«.
ع.ق

عفيف شاوي،  خبير في الصحة العمومية-: 
الوضع الوبائي العام يعزز احتمال تمديد الحجر

عبد الالوي حمداني، خبير في استراتيجيات التنمية بجامعة 
باريس3 الفرنسية:

الرفع التدريجي سيمكن الحكومة من 
مراقبة الوضع االقتصادي والصحي

 قال عبد الالوي حمداني، اخلبير يف استراتيجيات التنمية، لــ«أخبار 
الوطن« أن عديد الدول تتجه نحو التخفيف من إجراءات احلجر الصحي 
اخلانقة للمواطنني واالقتصاد على حد سواء، »فقد دفع خطر االنهيار دولة 
املنزلي،  رفع احلجر  التدريجي يف  الشروع  املصادقة على  إلى  فرنسا،  مثل 
بناء على ثالث قواعد، هي احلماية، وإجراء الفحوصات، والعزل، علًما 
أن رفع إجراءات العزل املنزلي بشكل تام مشروط بتسجيل أقل من 3000 
إصابة بفيروس »كورونا« يومًيا، حسب ما أكده رئيس الوزراء إدوار فيليب، 
الذي أكد إلزامية حمل الكمامات يف وسائل النقل العمومي، وإعادة فتح 
بدأت  فرنسا  أن  مبرًزا  واملطاعم،  املقاهي  باستثناء  التجارية  احملالت  كل 
تدريجيا يف استعادة حياتها الطبيعية و اجلزائر شرعت فعلًيا يف السير على 

نفس الدرب رغم صعوبة ذلك«.
و أضاف حمداني »الصحة أم اإلقتصاد؟ هي معادلة معقدة بال شك 
األمرين،  بني  مخيرة  نفسها  دول  جتد  البشرية  تاريخ  يف  مرة  ألول  رمبا  و 
فمصلحة االقتصاد تقتضي فتحه ولو تدريجًيا لوقف النزيف اخلطير و املؤلم 
، غير أن مصلحة املواطنني تقتضي إخضاعهم حلجر صحي شامل يف ظل 

غياب لقاح ضد الفيروس.
على  بإقدامها  شجاعة  كانت  احلكومة  فإن  اعتقادي  »ويف  مضيفا: 
عواقبها  تتحكم يف  للحجر  ويف حتمل مسؤولية ال  التدريجي  الرفع  خطوة 
إال نسبًيا، و لعّل اعتمادها على  إستراتيجية الفتح التدريجي متكنها من 
مراقبة الوضع بشقيه االقتصادي والصحي حتى يتسنى لهم استعادة زمام 

املبادرة يف حال ظهور موجة جديدة من العدوى بالفيروس«.
ع.ق

تشرع الحكومة، غًدا األحد، في تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا و بشكل مرن بعد حوالي 3 
أشهر من إقراره توقًيا من تفشي وباء »كورونا«، في ظل استمرار هذا الوباء الخطير في حصد أرواح المواطنين و تسجيل 
إصابات مؤكدة لم تنزل تحت سقف الــ100 حالة، و انهيار متواصل لإلقتصاد الوطني الذي ستبلغ خسائره أزيد من 7 

ماليير دوالر بحسب توقعات رسمية.
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إبراهيم سالمي

النعامة  بوالية  التربية  مدير   أشاد 
الطاقم  بذلها  التي  باملجهودات 
عن  الدروس  تقدمي  من  بداية  التربوي 
 « الدراسي  البرنامج  واستكمال  بعد 
التركيز  مت  حيث  بيتي«،  يف  قسمي 
موجهة  دعم  حصص  برمجة  على 
يف  النهائية  االمتحانات  لتالميذ 
املنصة  خالل  من  الثالثة،  األطوار 
خصيصا  استحداثها  مت  التي  الرقمية 
تنظيم  وبخصوص  احلدث،  لهذا 
الذي  التجريبي  البكالوريا  امتحان 
يعد مبثابة احلدث التربوي ، فقد أكد 
جناح  يف  الفضل  أن  املتحدث  ذات 
األولى  بالدرجة  يعود  احلدث  هذا 

األساتذة  وجميع  الرقمنة  خلية  إلى 
هذه  إلجناح  جتندوا  الذين  املوظفني  و 
موضحا  وطنية،  كانت  التي  العملية 
استقبالهم آلالف الطلبات  من جميع 
التالميذ  املقبلني على اجتياز امتحان 
مختلف  من  التجريبي  البكالوريا 

الشعب بواليات الوطن.
املكلف  الشيخ  من جهته خريص 
باإلعالم مبديرية التربية بالنعامة، فأكد 
أن النجاح يف استحداث منصة رقمية 
الدراسي  الفصل  واستكمال  وطنية 
امتحان  بتنظيم  اختتم  الذي  الثالث 
البكالوريا التجريبي الكتروني عن بعد 
جاء  والذي  كبير،  حدث  مبثابة  يعد 
كثمرة ملجهودات طاقم مديرية التربية 

يف هذه الظروف االستثنائية.

كما حدد األستاذ بن زاير بوعالم 
للوقوف  جاءت  أنها  يف  اخلطوة  هدف 
هذه  التالميذ يف  استعداد  مدى  على 
الظروف الصعبة، موضحا أن مرافقتهم 
أن  جاء  الرقمية  املنصة  عبر  للتالميذ 
بهدف الوقوف على مدى استعدادات 
الرسمية  لالمتحانات  التالميذ 
اخلوف  أشكال  كل  تبديد  و  القادمة 
على  وتدريبه  التلميذ،  تعترض  التي 
مستقبال  تهيئته  و  الوقت  استغالل 

المتحانات نهاية السنة.
املترشحون  ثمن  ذاته  السياق  ويف 
دورها  على  مؤكدين  مديرية،  املبادرة 
يف  املطروحة  النقائص  استدراك  يف 
االستعانة  مت  حيث  األساسية  املواد 

بأساتذة متطوعني.

فضح شبهات الغش في انجاز مشروع شبكة الغاز

مهندس دولة يحذر من مشروع الغاز  
القنبلة ببلدية الزيتونة في سكيكدة

 لم متر زيارة اللجنة الوالئية التي شكلها والي والية سكيكدة، عروة عيسى، قصد 
القلي  بلديات مصيف  الغاز على مستوى  لتوسيع شبكة  الفعلي  إعطاء إشارة االنطالق 
الكرام، حيث فجر مهندس دولة و صاحب مكتب  الزيتونة مرور  بالتحديد يف بلدية  و 
دراسات فضيحة من العيار الثقيل حتت أنظار وأعني مديرة الطاقة واملناجم لوالية سكيكدة 
ومدير توزيع الغاز بالوالية و كل املنتخبني احملليني من بينهم رئيس دائرة الزيتونة وممثلي 
املجتمع املدني واملواطنني . وتتمثل القضية يف شبهات و جتاوزات مت تسجيلها و توثيقها 
مبلف كامل، بحسبه، ُسلم إلى كل اجلهات املختصة من الوالي إلى النيابة وإلى مصالح 
سونلغاز، طالبا فتح حتقيق يف سير مشروع متديد شبكة الغاز على مستوى البلدية، ذاكرا 
العديد من التجاوزات و التحفظات يف طريقة إجناز هذا املشروع الذي اعتبره قنبلة موقوتة 
تهدد أمن وسالمة املواطنني خاصة يف غياب الرقابة و غياب أي مهندس و جهة مختصة 
تتابع املشروع الذي شابته العديد من الشكوك كافتقاره ملادة الرمل يف شبكة اجلر واحلفر 
غير القانوني، إلى جانب أمور تقنية فضل املهندس فضحها أمام املسؤولني متمسكا بتلك 

االتهامات التي وجهها للقائمني على املشروع ومحذرا من كارثة وشيكة.
جمال بوالديس  

ورقلة
لجنة وزارية ترفع تقريرا عن تفشي 

الكوفيد  بالوالية
أنهت أمس، اللجنة الوزارية التي أوفدها وزير الصحة والسكان إلى عدد من واليات 
الوطن منها والية ورقلة زيارتها للمصالح االستشفائية املخصصة للمصابني بفيروس كورونا 
بعاصمة  بوضياف  مَحمد  االستشفائية  العمومية  املؤسسة  بكل من   19 كرفيد  املستجد 
الوالية ورقلة و باملؤسسة العمومية االستشفائية حسني آيت أحمد بحوض النفط حاسي  
مسعود وكذا باملؤسسة العمومية االستشفائية سليمان عميرات باملقاطعة االدارية بتقرت، 
حيث كان ألعضاء هذه اللجنة اجتماعات موسعة مع رؤساء بعض املصالح التي مت دمجها 
ضمن مصلحة الكوفيد 19 بهته املؤسسات االستشفائية العمومية خاصة مصلحة عاصمة 
الوالية ورقلة والتي شهدت انفجارا كبيرا لعدد حاالت اإلصابة التي باتت تسجل بشكل 
يومي وبصفة مقلقة للغاية. وقد أكد مدير الصحة والسكان لوالية ورقلة ألخبار الوطن، 
حاالت  ارتفاع  استمرار   سبب  حول  للتقصي  أوفدت  بأنها  اللجنة  زيارات  بخصوص 
باملوضوع  مباشرة  لهم صلة  ليس  من  مع  للتحاور  وليس  الفيروس  بهذا  املؤكدة  اإلصابة 
كما أردف أن مصاحله تنتظر تعليمات الوصاية بشأن رد فعلها حيال التقرير الذي رفعته 

اللجنة.
زاهية سعاد

بومرداس
مواطن يقبض على أفعى ضخمة تسللت 

إلى منزله بالخروبة
من  املواطنني  أمس،  أحد  أول  متكن، 
القبض على أفعى ضخمة تسللت إلى مسكنه 
العائلي الكائن ببلدية اخلروبة غربي بومرداس. 
إلى  التي تسللت  املعني أن األفعى  حيث أكد 
الرعب  بزرع  وقامت  احلجم  ضخمة  مسكنه 
من  األخير  يف  ليتمكن  أسرته،  أفراد  بني 
القبض عليها ونشر صورتها على موقع التواصل 
التي  الصورة  وهي  »فايسبوك«،  االجتماعي 
واسع.  نطاق  األزرق على  الفضاء  رواد  تداولها 

وجتدر اإلشارة أن والية بومرداس سجلت ظهورا كبيرا لألفاعي خالل موسم جني 
الزيتون السيما ببلديات الثنية، بني عمران وعمال، لتعود للظهور مرة أخرى مع 

ارتفاع درجات احلرارة، ما أثار مخاوف املواطنني عبر عديد البلديات.
سميرة مزاري

بعد تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا بالوالية
 100 عامل بمستشفى الطارف خضعوا إلى 

التحاليل  الطبية
 أفادت مديرية الصحة والسكان وإصالح املستشفّيات لوالية الطارف أنه بعد التأكد 
بأن احلالة املتوفاة مبستشفى الطارف إيجابيةومصابة بفيروس كورونا قامت األخيرة بالتنسيق 
مع املؤسسة العمومية االستشفائية  الهادي بن جديد الطارف باتخاذ اإلجراءات الالزمة، 
تتعقم  الدم  لتصفية  املخصصة  األجهزة  أن  كما  الدم  تصفية  مصلحة  مت  تعقيم  حيث 
ل)100(   teste_rapide حتاليل  وإجراء  فحص  إجراء  عن  كشفت  وكذا  تلقائيا. 
عامل على مستوى املستشفى وكانت النتائج كلها )سلبية(. كما أعلنت عن ارتفاع عدد 
اإلصابات املؤكدة بفيروس كوفيد 19 إلى  56 حالة إيجابية منها أربع  حاالت إيجابية 
جديدة  03 حاالت منها من بلدية الشط وحالة من بلدية عصفور . وحسب املديرية فإن 
35 حالة متاثلت للشفاء وحالتي وفاة و 19 حالة حتت العالج، وموزعة: 13 حالة مستشفى 
البسباس و4 حاالت مبستشفى بوحجار وحالتان مبستشفى الطارف و11 حالة مشتبه بها: 

03 مبستشفى الطارف و03 مبستشفى بوحجار و 05 مستشفى البسباس.
ف سليم

أكدت يوم أمس اجلمعية اجلهوية 
معظم  أن  اخلاصة  للمدارس  للشرق 
األولياء لم يسددوا مستحقات أبنائهم 
الفصل  غاية  إلى  طويلة  أشهر  منذ 
الثاني مما شكل عبئا كبيرا يف االلتزام 
باألعباء  والتكفل  العمال  أجور  بدفع 
مع  تعالج  التي  األمور  وهي  الدائمة 
استمرار  لضمان  املعنيني  األولياء 
النشاط. ويف بيان صادر عن اجلمعية 
اخلاصة  للمدارس  للشرق  اجلهوية 
نسخة  الوطن  أخبار  جريدة  تلقت 
يتم  ما  اجلمعية  رئيس  نفى  منه، 
وسائل  بعض  طرف  من  له  الترويج 
معلومات  بنشر  قامت  التي  اإلعالم 
دفع  على  األولياء  إجبار  يخص  فيما 
مستحقات الفصل الثالث وهو ما نفته 
باستثناء  وتفصيال  جملة  اجلمعية  
للمدارس،  الفردية  احلاالت  بعض 

عن  مسؤولة  غير  اجلمعية  أن  قائال 
مثل هذه التصرفات األحادية والتي ال 
يجب تعميمها دون املساس مبصداقية 
معاجلتها  يتم  بكاملهم حيث  املدارس 

مباشرة مع األولياء دون تهويل.
مساعي  اجلمعية  بيان  وثمن 
التي  اخلاصة  املدارس  بعض 
بعد  عن  دروس  تقدمي  إلى  عمدت 
املتاحة  االلكترونية  املنصات  عبر 
 ،Skype , Teams , zoom
متت  ما  وهو  النهائية  األقسام  خاصة 
األساتذة  طرف  من  له  االستجابة 
احلجر  باحترام  يسمح  مما  والتالميذ 
مرضية  نتائج  حقق  ما  وهذا  الصحي 
كما  مالية.  مستحقات  ودون  جدا 
التي  الوقائية  باإلجراءات  البيان  أشاد 
للحفاظ  الرسمية  السلطات  بها  قامت 
على صحة املواطنني وتالميذ املدارس 

والتي تكللت بالنتائج اإليجابية التي 
حققت يف امليدان وما أعلنت عنه من 
مما  التالميذ  لصالح  مشجعة  إجراءات 
الستقبال  مريحة  وضعية  يف  جتعلهم 

السنة الدراسية اجلديدة.
أنه  البيان  أوضح  ثانية  جهة  من 
يف إطار العمل التضامني االجتماعي 
تكفلت بعض املدارس اخلاصة بإدماج 
بعض التالميذ يف الدراسة مجانا دون 
دعت  السياق  هذا  ويف  تكاليف،  أي 
الوالئية  و  اجلهوية  مكاتبها  اجلمعية 
إلى التقرب من التالميذ وأولياؤهم دون 
متييز والتكفل بانشغاالتهم، خاصة يف 
كل  واستغالل  الصعبة  الظروف  هذه 
الوسائل التكنولوجية من أجل التعليم 
عن بعد لضمان استقرار التالميذ دون 

االنقطاع عن مدرستهم.
خديجة بن دالي

قالت إنها عاجزة عن دفع أجور عمالها، المدارس الخاصة:
 األولياء لم يسددوا المستحقات والمؤسسات مهددة

اختتام امتحان البكالوريا التجريبي  الوطني عن بعد بالنعامة

آالف المترشحين من التراب الوطني 
والتالميذ يشيدون بالمبادرة

  أنهى تالميذ األقسام النهائية يوم الخميس الماضي آخر يوم من  امتحان البكالوريا التجريبي  االلكتروني  الوطني عن 
بعد الذي دام 5 أيام بالنسبة للشعب العلمية والتقنية وأربعة أيام بالنسبة للشعب األدبية و اللغات، في مبادرة استثنائية 
نظمتها مديرية التربية بوالية النعامة والتي عرفت مشاركة قياسية للمترشحين من جميع الواليات ، حيث تم وضع منصة 

رقمية تحت تصرفهم  من أجل عملية التسجيل واستقبال مواضيع االمتحان وإعادة إرجاع األجوبة، وعرفت هذه العملية تجاوبا 
كبيرا من طرف المترشحين للبكالوريا وأوليائهم، مستثمرين في فترة الحجر الصحي من أجل التقويم وتعزيز معارفهم.

املستشفى  عن  صادر  بيان  أكد 
اجلامعي ابن باديس بوالية قسنطينة، أن 
الفيديو املتداول على شبكات التواصل 
التكفل  بعدم  اخلاص  االجتماعي 
كوفيد  مصلحة  مستوى  على  باملرضى 
19 هدفه اإلساءة وتغليط الرأي العام. 
وأقر البيان بوجود خروقات وتقصير يف 
القائمني  طرف  من  باملرضى  التكفل 
يترتب  ما  وهو  املصلحة  تسيير  على 
املتسببني  ضد  صارمة  عقوبات  عنه 
استكمال  إلى حني  الفوضى  حالة  يف 
تلقت  الذي  البيان  وحسب  التحقيق. 

فإّنه  الوطن« نسخة منه  جريدة »أخبار 
املسير  الطاقم  سخره  مما  الرغم  على 
أجل  من  وبشرية  مادية  إمكانيات  من 
التكفل احلسن بهاته الشريحة بحوالي 
طبيني  شبه  أطباء،  بني  عنصر   190
البعض  تقصير  أّن  إاّل  خدمة،  وأعوان 
الفوضى  حالة  إلى  أدى  املوظفني  من 
أمر  الذي  التحقيق  سيكشفه  ما  وهو 
بالوالية  والسكان  الصحة  مدير  بفتحه 
بالقضية.  املعنيني  مع  اجتماعه  بعد 
لـ4  حتفظي  توقيف  أمس،  ومت،  هذا 
موظفني من أطباء وشبه طبيني وأعوان 

على  كبيرة  خروقات  يف  تسببوا  ممن 
مبستشفى   19 كوفيد  مصلحة  مستوى 
املكلف  وحسب  اجلامعي.  قسنطينة 
باإلتصال على مستوى املستشفى فقد 
املوجودة  النقائص  يف  حتقيق  فتح  مت 
باملصلحة للتكفل باملصابني بكوفيد19 

يف املستشفى اجلامعي ابن باديس.
وهذا بعد »الفيديو« اّلذي مت تداوله 
اإلجتماعي  التواصل  منصة  على 
»فيسبوك«، ، وخلف استنكارا واسعا 

من طرف املواطنني.
خديجة بن دالي

حول الفوضى بمصلحة كورونا
توقيف 4 موظفين بمستشفى قسنطينة على ذمة التحقيق

مدير التربية: كل الظروف  كانت مواتية إلنجاح التجربة الرقمية 	



ف سليم

جميع  راسلوا  أنهم  احملتجني  وأكد 
للمركز  العام  األمني  من  السلطات 
الصحة  ومدير  رشد  البن  االستشفائي 
النظر  أجل  من  عنابة  والية  والي  إلى 
يف  اإلدماج  من  ومتكينهم  وضعيتهم  يف 
مدة  انتهاء  بعد  دائمة  عمل  مناصب 
الطبية  اإلستعجاالت  مبصلحة  عقودهم 
املسؤولني  حيثكل  سينا  إبن  مبستشفى 
أي  يتلقوا  لم  انهم  ملمثليهم  أكدوا  احملليني 
تعبيمة بشأنهم رغم أنهم كانوا يف الصفوف 
األولى يف مجابهة فيروس كوفيد 19 ومنهم 
من لم يلتحق مبنزله مند 3 أشهر  على حد 
أو  املتعاقدين  العامني  األطباء   . تعبيرهم 

الدين  األبيض  باجليش  عليهم  يطلق  من 
الطبية  اإلستعجاالت  مصلحة  أنام  رفعوا 
تطالب  والفتات  شعارات  سينا  بإبن 
رئيس  ناشدوا  و  ملطالبهم  سريعة  بتسوية 
بصفته  تبون«  املجيد  »عبد  اجلمهورية 

القاضي األول يف البالد للنظر يف وضعيتهم 
عمل  مناصب  منحهم  من خالل  املتأزمة 
بالبطالة جراء  دائمة بعدما  باتوا مهددين 
انتهاء أجال عقودهم احملددة بأواخر الشهر 

اجلاري .

ببلدية  لعزيب  منطقة  شباب  طالب 
مبنطقتهم  جواري  ملعب  بإجناز  الشقفة 
واكد السكان يف شكوى رفعوها الى والي 
امللعب  أرضية  حرث  بعد  وهذا  الوالية 
حيث  فالحي   مستثمر  قبل  من  القدمي 
ان  على  شكواهم  يف  املنطقة  سكان  اكد 
امللعب القدمي كان  مالدا رياضيا ومتنفسا 
رياضيا  ومسرحا  الوحيد   املنطقة  لشباب 
واألنشطة  الدورات  مختلف  لتنظيم 
الرياضية وأضاف الشباب يف شكواهم انه 

باالخالق  املثل  بهم  يضرب  كان  وبعدما 
اصبحوا اليوم يعانون من مختلف االفات 
امللعب   أرضية  حرث  بعد  االجتماعية  
وهذا لعدم وجود مساحات خاصة باللعب 
التجمعات  اكبر  من  املنطقة  ان  ليضيفوا 
جواري  ملعب  توفير  يستلزم  مما  السكانية 

لشباب املنطقة

..و تنصيب رئيس جديد لبلدية برج 
الطهر

 اشرف والي والية جيجل السيد عبد 
رئيس  برينط  رفقة حسني  كلكال   القادر 
عملية  على  الوالئي  الشعبي  املجلس 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  تنصيب 
بوكفوسزكرياء   السيد  الطهر   برج  لبلدية 
عملية التنصيب جاء ت بعد أيام من قرار 
الرئيس  الوالية بحق  توقيف أصدره والي 
لدات  البلدي  الشعبي  للمجلس  السابق 

البلدية.
سهام .ع

برج بوعريريج
مصرع ثالث أشخاص في حادث مرور ببن سرور

لقي ثالثة أشخاص من بينهم طفل قاصر مصرعهم يف حادث مرور مميت 
سرور  بن  ببلدية  مغنية  واد  املسمى  باملكان   46 رقم  الوطني  الطريق  مبحور  وقع 
أين   ، مركبتني سياحيتني  إثر اصطدام بني  وذلك  املسيلة  أقصى جنوب والية 
تدخلت مصالح احلماية املدنية إلجالء الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بني 10 
سنوات و70 سنة نحو مستشفى بن سرور ، فيما مت فتح حتقيق يف احلادث ملعرفة 

مالبساته احلقيقية .
صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة
مواطنو عين الريش يغلقون مقر البلدية 

بالطوب  واالسمنت
أقدم العشرات من مواطني بلدية عني الريش حوالي 120كم للجنوب الغربي 
لعاصمة الوالية املسيلة نهاية االسبوع املاضي على غلق املدخل الرئيس للبلدية 
املتمثلة  ملطالبهم  االول  التنفيذي  املسؤول  بتجاهل  تنديدا  واإلسمنت  باألجر 

اساسا يف النهوض بالتنمية يف املنطقة.
بعد زيارته التي قادته ملناطق الظل بالبلدية كقرية قمرة وهو ما لم يهضمه 
السكان خاصة وأن البلدية حسب الكثير من السكان تعاني نقصا تنمويا جعلها 
آخرها  كان  قدمية  لتراكمات  إضافة  التنموي  املجال  يف  الوالية  بلديات  تتذيل 
احتجاجات عرفتها املنطقة خالل شهر رمضان بعد اإلفراج عن قائمة املستفيدين 
من ثقة رمضان حيث حملت حسبهم أسماء النب عميست والوالء احلزبي الوالي 
الرئيس  ببناء املدخل  قاموا  الذين  ثائرة احملتجون  ثارت  وبعد تغييره ملسار عودته 
للبلدية مطالبني بحضور الوالي شخصيا مع مطالبتهم برحيل رئيس البلدية جتدر 
اإلشارة إلى أن السيد والي الوالية الشيخ العرجا قد قام ذات اليوم بزيارة ملنطقة 
قمرة التي تعتبر من مناطق الظل حيث متت عملية توزيع رخص حفر اآلبار على 
مجموعة من الفالحني مع تدعيم وجتهيز  املكتبة بأكثر من 600عنوان مع إعطاء 
إشارة انطالق مشروع قسمني تربويني مع جتهيز قاعة عالج وتوفير األجهزة الطبية 

مع تعيني طبيب .
جمال أبو أشرف

تبسة 
أساتذة ينجزون ممر ذكي للكشف عن فيروس كورونا

أساتذة   من  مجموعة  أقدمت 
بوالية  التبسي  العربي  جامعة 
و  تخصص  اإللكترونيك  تبسة، 
الّصناعّية  األومتاتيزم  و  الكهروتقنية 
للّتعقيم  و  ذكي  ممر  اجناز  على   ،
مبرضى  املصابني  عن  الكشف 
من  مببادرة  وهذا  كورونا  فيروس 
مجلس سبل اخليرات لبلدّية » بئر 

العاتر«.
أخبار  إليه  توصلت  ما  وحسب 

الوطن من معلومات، فإن هذا املمر الذكي، يساعد  على التعرف على الشخص 
املوجود بداخله مع قياس درجة حرارته عبر املسح احلراري للجسم و كذا قياس 
املستجّد » ،  الفيروس   « الفوري عن  الكشف  الدّم ، مع  نسبة األوكسجني يف 
وهذا من خالل الكاميرات احلرارية  و نظام الربط اإللكتروني الذي يقوم بتسهيل 
تبادل البيانات مع اجلهات الصحية املختصة،  إضافة إلى عملية  التعقيم الكلي 
والتي  املبادرة  هذه  ثمنت  احمللية،  السلطات  وبدورها  داخله.  املوجود  للشخص 
تأتي تعزيزا جلهود الوقاية ومكافحة  فيروس كوفيد- 19 ، حيث أكد والي الوالية 
أن هذا املمر الذي مت تصنيعه مبواد وجهود محلية مئة باملئة ، من شأنه املساهمة 
يف رفع األداء الوقائي ضد الوباء ، مشيرا إلى أهمية مثل هذه املبادرات التضامنية 

يف توحيد وتعزيز اجلهود  سيما يف هذا الّظرف االستثنائي .
فيروز رحال

قالمة
الشروع في هدم البنايات غير القانونية

شرعت يوم أمس مصالح بلدية قاملة يف تهدمي بنايات شيدت بطريقة غيرقانونية 
وغير مرخصبها، وتوسعات غير قانونية على مستوى حي يحي مغمولي، حيش
وشارعسويدانيبوجم عالحليعينقرقورحياحلفصي،حيبوزاويالطاهر،حيصديقي 
سيا  3 عاملباالضافةإلى   25 عة،وسخرتللعمليةأمكانياتبشريةهائلةمنهاحوالي 
راتنفعيةو3شاحناتوشحانكبيروصغيروذلكبحضورمصاحلاألمنالبيئةومندوبياملقا
طعاتالتالتةالكرماتوسطاملدينةووادياملعيزوكانتالعمليةمحلمعاينةمنطرفرئيساملج
وحسبمصادراخبارالوطنفانعمليةتهدميالسكناتالفوضويةستم لسالشعبيالبلدي. 
سجميعبلدياتالواليةفياطارحملةشنتهاالسلطاتاحملليةعلىالبناءاتالفوضويةالتيشوه

تاحمليط.
خديجةبن دالي
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بسبب عدم تسوية وضعيتهم المهنية

الجيش األبيض يحتج بمستشفىابن سينا بعنابة

جيجل
سكان لعزيب بالشقفة يطالبون بملعب جواري

شن األطباء المتعاقدون العاملون باالستعجاالت الطبية بمستشفى إبن سينا بعنابة نهاية األسبوع الماضي  وقفة احتجاجية 
غاضبة بسبب عدم تسوية وضعيتهم المهنية خاصة وأن عقود عملهم ستنتهي في ال 30 جوان الجاري، وبالتالي أصبحوا 

مهددين بالطرد للشارع بعد تأخر الجهات الوصية في الرد إيجابيا على مطالبهم على حد قولهم.

للحديد   كشف مسؤولو مركب سيدار 
والصلب باحلجار عن تفاصيل عملية إعادة 
حدوث  بعد   2 رقم  العالي  الفرن  تشغيل 
بالطاقة  التزود  مست  التي  السرقة  عملية 
منخفضة التوتر 400 فولط لوحدة التلبيد مما 
تسبب يف إستبدال كابل كهربائي نحاسي 
يف  يتسبب  الذي  متر   3000 طوله  يبلغ 
املنطقة  توقف  وبالتالي  األخيرة  هذه  توقف 

الساخنة بأكملها .
نهاية  عنها  املعلن  وبحسب النشرية 
املشكل  هذا  ملعاجلة  املاضي  و  االسبوع 
التحويل  محطة  من  مبتقاعد  اإلستنجاد  مت 
أخرى  فكرة  بإنتهاج  قام  الذي  الكهربائي 
املتوفرة  الوسائل  باستخدام  بالطاقة  للتزويد 
يف امليدان بالتعاون مع موظفي محطة إنتاج 
وتوزيع الطاقة الكهربائية ووحدة حتضير املواد 
الصيانة  ومديرية  املوقع  تسيير  وقسم  امللبدة 
للميكانبك  املغاربية  والورشات  امليكانيكية 
متكنوا  حتى  ونهارا  ليال  سويا  عملوا  الذين 
من تشغيل توصيل الطاقة يف وقت قياسي 
أعيد  اجلاري كما  ال4 جوان  بتاريخ  وذلك 
تشغيل وحدة حتضير املواد امللبدة بعد هاته 
للمصنع  معتبرة  تكاليف  تفادي  مع  السرقة 

وتقدمي حل موثوق ودائم يحمي حتى املنطقة 
مماثلة.  سرقة  حوادث  وقوع  إحتمال  من 
إعادة  أعلن مؤخرا عن  إمييتال  وكان مجمع 
مستوى  2  على  رقم  العالي  الفرن  تشغيل 
مركب احلجار بعنابة مما سمح بعودة اإلنتاج 
الصلب  احلجار،  و  ملركب سيدار  للحديد 
بعد توقف دام 15 يوما جراء عملية تخريب 
وسرقة الكابل الكهربائي وهدا بعد العملية 
التخريبية التي طالته بعد أن مت سرقة كابل 
رفع  إلى  العامة  باملديرية  دعا  ما  كهربائي 
الوطني  الدرك  مصالح  لدى  دعوى شكوى 
وحسب   . احلادث  يف  حتقيقا  فتحت  التي 
سرقة  قضية  بخصوص  إمييتال  ملجمع  بيان 
القضية  فأن  احلجار  مركب  من  الكابل 
على  مستوى  العدالة  أيدي  بني  األن  هي 
مجلس قضاء عنابة. وأكد البيان حينها إنه 
طالت  التي  التخريبية  السرقة  عملية  وبعد 
ومباشرة  املنصرم  أيام  املركب  خالل  قبل 
ملركب  اجلديدة  اإلدارة  تنصيب  هيئة  بعد 
يبلغ  كابل  سرقة  خالل  وهذا  من  احلجار 
سنتيم  ماليير   10 بقيمة  كيلومتر   3 طوله 
وهو  الكابل الذي يسمح بتشغيل وحدات 
سياق  ويف  املركب.  مستوى  على  اإلنتاج 

شهر  غأن  النشرية  ذات  وبحسب  متصل 
احلجار  سيدار  تسجل  لم  املنقضي  ماي 
او  العمل  توقف  مع  سواء  حوادث  أي 
بدون توقف عن العمل ويف  اطار عمليات 
مجابهة فيروس كورونا التي تقوم بها مديرية 
وحمالت  تطهير  عمليات  هناك  السالمة 
وحدات  مستوى  على  نفذت  التي  التوعية 
األدنى  احلد  نظام  إنشاء  غرار  على  املركب 
للخدمة لضمان سيرورة العمل على مستوى 
للجنة  اجلديدة  العناصر  وتعيني  الوحدات 
احلجار  سيدار  لشركة  والسالمة  الصحة 
الصحة  للجنة  مركزي  اجتماع  وعقد 
العمال  سالمة  جهار  ووضع  والسالمة 
محكم  تسيير  لضمان  احلوادث  من  للوقاية 
لسحب الكابالت الكهربائية التابعة لوحدة 
اليومية بعملية  امللبدة واملتابعة  املواد  حتضير 
ميدانية  زيارات  واجراء  الكمامات  توزيع 
على مستوى الوحدات بالتعاون مع  العيادة 
الطبية وفريقي الوقاية من احلوادث وذلك يف 
اطار التوعية  حول اإلمتثال للتدابير الوقائية 
الالزمة ملنع انتشار فيروس كورونا املستجد.
ف سليم

عنابة
إعادة تشغيل وحدة التلبيد بعد حادثة سرقة الكابل الكهربائي

الدين  جمال  عنابة«  والي  قرر 
سيدي  لبلدية  العام  األمني  برميي«  توقيف 
عمار بعنابة هباش عياشي و مديرة التنظيم 
والشؤون العامة ورئيس مصلحة احلالة املدنية 
على  تداوله  مت  فيديو  على  إطالعه  بعد   ،
نطاق واسع بعد نشره من قبل أحد املواطنني 
فيسبوك(  االجتماعي)  التواصل  مواقع  عبر 

بغرض  ملواطنني  طوابير  وجود  يوثق   ،
إستخراج وثائق احلالة املدنية، يتم التعامل 
املدنية. احلالة  مصلحة  نافذة  من  معهم 
عمار  سيدي  بلدية  من  مصادرنا  وحسب 
اخلميس فإن القرار مت تطبيقه حرفيا من قبل 
رئيس البلدية » صياد علي » وتبليغ املعنيني 
به كتابيا مع إحالة املسؤولني املوقوفني على 

إدارية  إجراءات  إلتخاذ  التأديبية  املجالس 
للظروف  إحترامهم  عدم  نتيجة  حقهم  يف 
الالئقة الواجب توفيرها الستقبال املواطنني 
بهذا املرفق العمومي  خاصة يف ظل احلجر 
الصحي والتدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشار 

فيروس كورونا.
ف سليم

الوالي ينهي مهام األمين العام ببلدية سيدي عمار
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طالبوا بغلق مفرغة قرية »اخناق«

سكان قرى بلدية صدوق يغلقون 
محّول الطريق السريع

بـــلقاسم.ج

تصريحاتهم  خالل  احملتجون  وعبر 
من  تخوفهم  عن  الوطن«  لـ«أخبار 
املفرغة  تشكله  أصبحت  الذي  اخلطر 
تهدد  أخناق،والتي  بقرية  العشوائية 
تهدد  أضحت  السكان،كما  صحة 
مراسلة  إلى  بهم  دفع  ما  البيئة،وهو 
املرات  من  العديد  يف  املعنية  اجلهات 
حد  ووضع  العاجل  التدخل  أجل  من 
التكفل  يتم  لم  الوضعية، حيث  لهذه 
بهذه املفرغة العشوائية،رغم املراسالت 
العديدة التي قامت بها اجلمعيات على 
مركز  غياب  ظل  البلدية.يف  مستوى 
البيئة  تتم حماية  التقني، حتى  للردم 
عبروا  الذين  املواطنني  وصحة  واحمليط 
عن قلقهم إزاء هذه الوضعية التي تتعقد 
يشتكي  والسنوات.  األشهر  مرور  مع 

صدوق  دائرة  مناطق  بعض  سكان 
ينبعث  الذي  الدخان  مشكل  من 
العشوائية،والرائحة  املفرغة  هذه  من 
انتشار  إلى  تؤدي  قد  التي  الكريهة 
العديد من األمراض،خاصة التنفسية 

أخرى،ويعتزم  أمراض  إلى  ،باإلضافة 
احتجاجية  بحركات  القيام  املواطنون 
املفرغة  هذه  غلق  أجل  مستقبال،من 
من  السكان  حماية  وضمان  نهائيا 

مختلف األمراض.

أقدم نهاية االسبوع الماضي ،سكان بلدية صدوق جنوبي والية بجاية،على غلق محول الطريق السريع في شطره الرابط 
بين«أقبو وبجاية« مطالبين من السلطات المحلية والوالئية بغلق المفرغة العشوائية المشتركة بين بلديتي »اوزالقنوصدوق« 

المتواجدة بقرية«أخناق« .

البليدة
تذبذب في توزيع المياه في بوقرة وموزاية

 شهدت أحياء بلديتي بوقرة،  وموازية بوالية البليدة، األخير تذبذب يف 
توزيع املياه ، وهو ما خلق متاعب كبيرة للسكان ، حيث  وجودوا أنفسهم يف 
رحلة البحث عن مصادر أخرى جللب هذه املادة احليوية  عن طريق الصهاريج.
وحسب اجلزائرية للمياه،  فإن االختالل يف توزيع املياه يعود إلى توقيف 
البلديتني  أحياء  منه   تتزود  الذي  لزرق  مقطع  مبنطقة  املتواجد  املائي  املجمع 
املذكورتني،  وذلك نتيجة ارتفاع نسبة تعكر املياه الناجم عن األحوال اجلوية 
وتساقط كمية من األمطار التي عرفتها املنطقة مؤخرا ، ومن املنتظر حسب 
بيان املؤسسة أن يعود التوزيع بصفة تدريجية مباشرة بعد عودة املجمع املياه  
للتشغيل ،  ويف ذات السياق يشتكي سكان العديد من أحياء مدينة بوفاريك 
أقل من  إلى  التوزيع  زمن  تقليص  املياه، حيث  عرفت  توزيع  من نقص يف 

ساعة يف اليوم.
 أيوب بن تامون

تيسمسيلت
توزيع  5 آالف  كمامة واقية  

عملية  إشارة  انطالق  زكريفة،  محفوظ  تيسمسيلت،  والي  اشرف 
 19 كوفيد  كورونا  بفيروس  املواطنني  واقية  على  كمامة   5000 توزيع  نحو 

املستجد، بعاصمة الوالية
الوئام، سيدي  أحياء،  132 سكن، دالس،  من  العملية  كل  شملت 
التي  متت  العملية  تيسمسيلت،هذه  مدينة  بأعالي  الشريفة  وحي  مترة،  بن 
مبشاركة  مصالح األمن واحلماية املدنية الى جانب الهالل األحمر اجلزائري 
الطريقني  مستعملي  الطرق  خاصة  أيضا  اإلسالمية  مست  والكشافة 
الوطنيني، 14 و 19 ، وعند محور الدوران قرب محطة نفطال واملخرج الغربي 
ملدينة تيسمسيلت، وهي املبادرة  التي جاءت بدعم  احملسنني ومساهمة كل 
السياحة،  و  املهني،  احلرفيني،   التكوين  التقليدية،  الصناعة  من  غرفة 
تهدف الى توعية وحتسيس املواطنني بضرورة ارتداء الكمامة  وكذا األضرار 
الناجمة عن عدم ارتدائها يف ظل  الوضع الصعب واخلطير الذي افرزه  االنتشار 

الواسع لفيروس كورونا،   ما يفرض اللجوء إلى تطبيق احللول الردعية
عبد القادر،ت

إطالق حملة واسعة للتبرع بالدم  
من  املهنية  و  العلمية  الكفاءات  ذوي  للشباب  املنظمة  الوطنية  نظمت 
أجل اجلزائر  بالتنسيق مع مصلحة حقن الدم  ملستشفى تيسمسيلت،  حملة 

واسعة للتبرع بالدم  يف أوساط املواطنني.
بأوالد  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  طبي  نشطها  طاقم  التي  املبادرة  هذه 
حاجة  تغطية  الى  املنظمة،   تهدف  رئيس  مرسلي،  جمال  يقول  بسام، 
املرضى  من الدم  بعد تناقص مخزونه باملستشفيات جراء  وباء كورونا.املبادرة 
القت استحسانا كبيرا يف أوساط الشباب اللذين لبو نداء املنظمة  للمساهمة 
يف إنقاذ  حياة املرضى الذين يكونون يف امس احلاجة  لنقل الدم  خصوصا 
ممن يحملون  الفصائل الدموية النادرةهذا و يبقى التبرع  بالدم عمل إنساني 
نبيل  وثقافة متأصلة يف املجتمع اجلزائري  جتسد روح التضامن  بني مكوناته.
عبد القادر، ت

مستغانم
امرأة تقود عصابة لترويج المهلوسات

القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  التدخل  و  البحث  فرقة    متكنت 
بأمن والية مستغامن من وضع حد لنشاط شبكة تتكون من 04 أشخاص، 
تتراوح  الشقيقني االذان ال يزاال يف حالة فرارو صديقهما،  امرأةوإبنيها غير 

أعمارهم بني 21 و 41 سنة .
أحد  أن  مفادها  معلومات  إثر  جاءت   فإن  القضية  البيان  وحسب 
و  املخدرات  بترويج  شركائه  رفقة  يقوم  اإلجرام  معتادي  من  األشخاص 
املؤثرات العقلية و بيع املشروبات الكحولية بدون ترخيص على مستوى مقر 
إقامته ، عليه باشرت قوات الشرطة التابعة لذات الفرقة التحقيقات من أجل 
الوقوف على صحة املعلومات املستقاة و بعد التأكد منها مت  العثور على قطعة 
من املخدرات بوزن 51 غرام باإلضافة إلى مبلغ مالي قدره 75100.00 بحوزة 
التفتيش،  محل  املسكن  من  بالقرب  يتواجد  كان  الذي  األخوين  صديق 
كما كللت عملية التفتيش بالعثور على حقيبة يدوية ملك ملالكة املنزل كان 
بداخلها 15 قرص من نوع ليكستازي و 07 كبسوالت من نوع بريكابالني و 
املنزل  أركان  بأحد  العثور  مت  بـ 256500.00 دج، كذلك  يقدر  مالي  مبلغ 
على سالح أبيض »ساطور« كبير احلجم و مبلغ مالي آخر قدره 43450.00 
دج 383 قارورة خمر من مختلف األشكال و األحجام كانت معدة للترويج .
بن سعدبة.ن

التجهيزات  مديرية  استأنفت 
العمومية لبومرداس، مؤخرا، األشغال 
توقفت  التي  التربية،  قطاع  مبشاريع 
خالل األشهر األخيرة، بسبب جائحة 
كورونا وما توّلد عنها من فرض للحجر 

الصحي بكافة ربوع البالد.
التجهيزات  مديرة  أوضحت 
العمومية لبومرداس »صليحة بن هناية« 
موزعة  التربية  قطاع  14 مشروعا يف  أن 
بها  استأنفت  قد  بلديات،  عدة  عبر 
األشغال بصفة تدريجية بعد توقف دام 
ألشهر، السيما تلك املقرر تسليمها مع 

الدخول املدرسي املقبل.
أن  املسؤولة  ذات  وأضافت 
األشغال  باشرت  قد  اإلجناز  مقاوالت 

بعد  املاضي،  األسبوع  املشاريع  بهاته 
مستوى  على  سجل  الذي  التوقف 
هذه األخيرة بسبب جائحة كورونا وما 
رافقها من فرض للحجر الصحي بكافة 
مؤسسات  الوطن، حيث عجزت  ربوع 
مواصلة  عن  قولها،  وفق  اإلجناز، 
األشغال يف ظل هذه الظروف، وباملوازاة 
مع توقف وسائل النقل، مما تعذر على 

العمال االلتحاق مبواقعهم.
من جهة أخرى، أكدت بن هناية أن 
مشاريع قطاع التربية التي استأنفت بها 
األشغال تضم هياكل تربوية يف األطوار 
مجمعات  منها  الثالثة،  التعليمية 
أهمها  وثانويات  متوسطات  مدرسية، 
وجبة   300/1000 ثانوية  مشروع 

مسكن   700 بحي  اجنازها  اجلاري 
ومشاريع  اخلشنة،  بخميس  عدل 
متوسطات بكل من حي أوالد بلهادي 
فاشي  ببومرداس،  والكرمة  بحمادي 
متوسطتني  إلى  باإلضافة  منايل  ببرج 
بني  من  بكل  األشغال  بهما  جارية 
مشاريع  عن  ناهيك  واخلروبة،  عمران 
التوسعة  وأقسام  املدرسية  املجمعات 
اخلشنة،  خميس  قورصو،  من  بكل 
ينتظر تسلم  والتي  برج منايل ويسر.. 
املوسم  الدراسي  من  بداية  منها  عدد 

املقبل 2020/2021. 
سميرة مزاري

بومرداس
استئناف األشغال بـ 14 مشروعا في قطاع التربية

القضائية  الشرطة   قوات  متكنت 
إيقاف  من  مستغامن،  والية  بأمن 
 37 و   23 العمر  من  يبلغان  شخصني 
و  مستغامن   واليتي  قاطني  من  سنة 
تهريب  قضية  يف  متورطني  جيجل، 
املهاجرين مع التدبير للخروج من التراب 

الوطني بطريقة غير شرعية .
أن  املصالح  ذات  بيان  وحسب 
ظاهرة  محاربة  إطار  يف  جاءت  القضية 
الهجرة غير الشرعية عبر البحر و تزامنا 
مع استقرار حالة البحر، والتي اتخذت 
عناصر ذات املصلحة جملة من التدابير 
األمنية لتضييق اخلناق على هذه الفئة 
من األشخاص عن طريق نصب احلواجز 
الشواطيء،  إلى  املؤدية  بالطرق  األمنية 
ليتم بتاريخ 04 جوان من السنة اجلارية 
من  د   15 و  سا   23 الساعة  حدود  يف 

الواجهة  مستوى  على  شخص  توقيف 
و  مستغامن  الكريكصالمندر  البحرية 
عند إخضاعه لعملية التلمس اجلسدي 
و تفتيش حقيبته الظهرية، عثر بحوزته 
على مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم و 
األمن  مقر  إلى  حول  أورو،.عليه   330
لغاية فتح التحقيق ليتضح أنه قادم من 
والية جيجل بنية الهجرة عبر البحر إلى 
و  املوت،  قوارب  عبر  األخرى  الضفة 
هذا بعد ان تواصل مع أحد األشخاص 
شبكة  طريق  عن  من  مستغا  مدينة  من 
من   ، فايسبوك  االجتماعي  التواصل 
خالل منشور يحرض على » احلرقة« يف 

إحدى املجموعات.
مكافحة  فرقة  عناصر  باشرت  عليه 
املعاينات  بإجراء  اإللكترونية  اجلرائم 
التقنية على احلساب املعني باألمر التي 

كللت بتحديد هوية الفاعل ليتم إيقافه 
يف اليوم املوالي بعدما حبكت ضده خطة 
محكمة من أجل اإليقاع به ليتبني أنه 
متورط يف قضايا مماثلة أين صرح أنه كان 
إيهامهم  و  ضحاياه  على  النصب  ينوي 
بتنظيم رحالت هجرة سرية عبر البحر و 
جتريدهم من مبالغ الرحلة املقدرة بـ 15 
باجناز  املصالح  ذات  لتقوم  مليون سنتيم 
السيد  أمام  مبوجبه  أحيال  اجراء  ملف 
مستغامن  محكة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
املثول  قاضي  أمام  امللف  أحال  الذي  و 
الرحالت  مدبر  أصدر ضد  أين  الفوري 
شهر   18 عقوبة  الشرعية  غير  السرية 
حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 300 
ألف دج فيما مت إخالء سبيل الشخص 

الثاني القادم من والية جيجل.
  بن سعدية .ن

تعد العملية الثانية بمستغانم
18 شهرا حبسا نافذا لمحرض على »الحرقة«
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أخبار السر ايا

كشفت دراسة جديدة حول فيروس كورونا، 
عن أعراض جديدة للمرض وال تالزم الجهاز 

التنفسي.
وبحسب الدراسة التي أجراها متخصصون من 

Gas� «جامعة ليفربول، ونشرتها صحيفة 
troenterology«، فإن العلماء اكتشفوا 

لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس 
كورونا، وكان معظمهم من الشباب الذين 

يعانون من زيادة الوزن والسمنة، اكتشفوا 
أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة، 

وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم. كما 
سجل العلماء التهابات حادة في البنكرياس لدى 

مجموعة من المرضى بـ»-كوفيد19�«.

نظم عمال فندق توات المنضوين تحت لواء اإلتحاد العام للعمال 
الجزائريين وقفة احتجاجية أمام مدخل الفندق .وقال العمال المحتجون 
إن هذه الوقفة جاءت بعد أن  سدت جميع أبواب الحوار مع اإلدارة 

التي تتعنت وتتملص من مسؤولية حقوق هؤالء العمال الذين يشتكون 
من تصرفات وسلوكات المسؤول األول عن الفندق الذي ألحق الضرر 
المعنوي والمادي بهم جراء تطبيق، وفرض  عقوبات ال تمت بصلة 

بحقهم و الحفاظ على كرامتهم .
وجاء في نص بيان االحتجاح التي تحوز أخبار الوطن على نسخة منه 
أن الفرع النقابي قد تلقى عدة شكاوي من العمال حول ظروف عملهم 
الصعبة جراء سوء التسيير اإلدارة الذين اتهموا فيها المدير بتلفظه 

للشتائم والسب ألبسط األمور ناهيك عن ظروف احترام شروط الوقاية 
والحفاظ على صحتهم في ظل انتشار الوباء وإجبار بعض العمال الذين 

لديهم أمراض مزمنة على مزاولة عملهم .

عمد المحتجون ضد العنصرية عبر العديد 
من الدول إلى أساليب ضاغطة على 

الحكومات، حيث ابتكروا شن حرب على 
آثار تكريم تجار العبيد في الشوارع، 
سواء تعلق األمر بأسماء الشوارع أو 

النصب التذكارية فيها. 
وجاءت الخطوة استمرارا لالحتجاجات 
التي أعقبت مقتل المواطن األميركي 

األسود جورج فلويد على يد شرطي في 
مينيابوليس.

كـــورونا تسبـــــب  أعـــــراضا جــــديـدة

الفنان مازوني يتعرض للسرقة

عمال فندق توات ضحايا التعّنتالمحتجـــون يدينــون تجـار العبيـــد

على ما يبدو أن سرقة األلحان والكلمات أصبحت عادة عند 
البعض حيث يتسلطون على كلمات الغير خارج الحدود 

بدون اإلشارة إلى المصدر الحقيقي له، وهذا ما حدث مع 
التونسي  Artmastaالذي سرق كلمات من أغنية الفنان 

الجزائري »مازوني« وبدون ذكر المصدر أو حتى اسم 
المغني في صندوق الوصف.

بدأت مجموعة من الشباب الخّير ببلدية بوسماعيل بوالية تيبازة- 
تنشط بإطالق حمالت لتنظيف المساجد كل أسبوع، حيث أطلقوا 
المبادرة عبر مواقع التواصل االجتماعي وتمكنوا من الحصول 

على بعض الدعم من خالل تزويدهم بمواد التنظيف واليد العاملة 
المتطوعة. هذا الشباب الخّير والمتطوع والذي يعمل تحت لواء 
»قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية ببوسماعيل« وبعد نجاح 
مبادرة تنظيف المساجد قرروا أن يوسعوا من دائرة عملهم 

التطوعي والتضامني وقاموا بمساعدة بعض العائالت المتضررة 
بالقفف الرمضانية ورغم قلة الدعم إال أنهم استطاعوا دعم 

المحتاجين ليتوسع نشاطهم أكثر مع جائحة كورونا.

متطوعون يضيؤون 
مساجد وأحياء 

بوسماعيل

ما فائدة الكتب والناس تموت عطشا !ما فائدة الكتب والناس تموت عطشا !
لم يتوان الكثير من متتبعي الشؤون االجتماعية في التعليق على خطوة الوالي األخيرة بالمسيلة 
والتي عمد خاللها  إلى تدعيم مكتبة عين الريش بمجموعة من الكتب فاقت الـ 600 عنوان، 
داعين ألن تدعم المشاريع التنموية كذلك، موضحين بأن المنطقة  التي تحصي كثافة سكانية 

كبيرة تكاد تصنف على أنها منطقة من مناطق الظالم بعدما ظلّت لسنوات في دائرة الظل. في ظل 
النقائص المسجلة في المجال التنموي سواء بالبلدية أو قراها ومداشرها المترامية األطراف.

وتساءلوا: سيادة الوالي هل الكتب تطفئ عطش السكان وهل الكتب تقيهم حرارة الصيف وهل 
الكتب تمنع أوالدهم من السباحة في برك الموت، متداركين أن الكتب تسير جنبا إلى جنب مع 

التنمية وال غنى عن كليهما ..



08
اخبار الجنوب

 السنة 01 - العدد 210 -السبت  21 شوال  1441  هـ  - 13  جوان  2020م

رشيد شويخ

الشعبي  باملجلس  العضو  وأوضح 
يف  عون  بن  الدين  عز  للوادي   البلدي 
تصريح ألخبار الوطن، بأن عملية  دفن 
غرست  بساتني   وهي  النخيل  غيطان 
بطريقة   عقود  منذ  النخيل  أشجار  فيها 
معروفة بوادي سوف ،اذ يتم استحداث 
مترا    40 عن  يزيد  بقطر  كبيرة  حفرة 
مستوى  عن   أمتار  ل4  يصل  وبعمق 
مثمرة   تعد  لم  التي  ،و  الترب  سطح 
املياه  صعود  ظاهرة  بفعل  سنوات  منذ 
حلماية  البلدي  البرنامج  إطار  يف  أنه   ،
البيئة  حماية  جلنة  أعدته  الذي  البيئة 
العمومية،  والنظافة  الصحة  وحفظ 
طرف  من  عليه  املصادق  الوادي  لبلدية 
املجلس الشعبي البلدي ، حيث أضاف 
ذات املتحدث أن العملية املذكورة متت  
بالتنسيق والتعاون مع عدد من  النشطاء 
إلى  باإلضافة  ،و  اجلمعوية  احلركة  يف 
سكان األحياء  املتضررة  وأغلبها يتركز 
الوادي ،و  بلدية  يف اجلهة اجلنوبية من 
مصالح  لدى  اشتكوا  قد  كانوا  الذين 
حتول  من  البلدي  الشعبي  املجلس 
ملكها  هجرها  التي  النخيل   بساتني 
بيئى  خلطر  بؤر  ،إلى  تثمر  تعد  ولم 

احلشرات   انتشار  بفعل  عليهم  محدق 
،هذا  العقارب  حتى  ،و  كالبعوض 
الكريهة ،و  الروائح  انبعاث  إلى  إضافة 
بعد   ، اآلسنة   املياه  من  برك  تواجد 
للقمامات  مكبات  الغيطان  غدت  أن 
األحياء  عن  غرباء  ذلك  يف  يستعملها 
حيي  غرار  على  الظاهرة   من  املتضررة  
الكراميية  وغوط  السعادة   و  النسيم 
الواقع يف حي الصحن الشرقي  .ومتت 
بالتنسيق بني جلنة  حماية البيئة وحفظ 
الصحة والنظافة العمومية ومالك  غيطان 
النخيل  ، و الذين اقتنعوا بضرورة  دفن 
من  بجزء  تكفلهم  مع  النخيل   غيطان 

بها مصالح  التي ستقوم  عملية اجلرف  
الدين  عز  وعّبر  ،هذا  الوادي   بلدية 
أملهم  عن  البيئة  جلنة  رئيس  عون  بن 
يف دفن كل ما تبقى من غيطان نخيل  
غير مثمر والتي باتت مصدر خطر على 
املوجود  الغوط  غرار  على  املدينة  سكان 
عن  البعيد  وغير  النشوات  شارع  بقرب 
قلب مدينة الوادي .هذا والقت العملية 
واعتبروها  السكان  بني  كبيرا  ارتياحا 
حياتهم  عليهم  نغصت  ملشاكل   نهاية 
يف  للتفكير  منهم  بالعشرات  ،ودفعت 
منكوبة  كانت  التي  أحيائهم  هجرت 

على حد تعبيرهم .

اليزي
تفكيك شبكة مختصة في سرقة المنازل

متكنت الشرطة القضائية التابعة ألمن والية اليزي من تفكيك شبكة 
إجرامية مختصة يف سرقة املنازل حسب ما أفاد به بيان ذات املصالح حتصلت 

أخبار الوطن على نسخة منه.
لشكاوي  األمنية  األجهزة  استغالل  بعد  الشبكة  بهذه  اإلطاحة  ومتت 
مواطنني مودعة على مستوى املصالح األمنية تفيد بتعرض منازلهم لسرقة 
وهي أدلة التحقيق األولية التي دفعت بذات املصالح الى إعداد خطة أمنية 

محكمة كفيلة بالوصول إلى األشخاص محل الشبهة .
وكما أفضت نتائج التحقيقات األمنية التي باشرتها املصالح املختصة 
من  لعدد  الدالة  والقرائن  البصمات  ورفع  األدلة  وجمع  اآلثار  معاينة  بعد 
املنازل مت من خاللها حتديد هوية املشتبه فيهم وهي شبكة إجرامية حتترف 
سرقة املنازل أين مت توقيفهم وحتويلهم إلى مقر امن الوالية ملواصلة التحقيق 

معهم .
ومبوجب قرار إذن التفتيش الصادر عن وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
أسلحة  إلى  باإلضافة  السرقة  يف  املستعملة  األدوات  على  العثور  مت  اليزي 
بيضاء من احلجم الكبير وكذا استرجاع األغراض املسروقة أين مت مواجهة 
املشتبه فيهم بجميع األدلة والقرائن واعترافهم باجلرم املنسوب إليهم ليتم 
السرقة  و  أشرار  جمعية  تكوين  قضية  عن  اجلمهورية  وكيل  أمام  تقدميهم 

مقترنة بظريف الليل والكسر وادعاهم مؤسسة إعادة التربية باليزي.
براهيم مالك

العطش يهدد سكان حي 110 بالدبداب
 ما تزال معاناة قاطني حي 110 
شمال  الدبداب  مبقاطعة  مسكن 
أكثر  منذ  متواصلة  اليزي   والية 
الشروب  املاء  غياب  مع  أسبوع  من 
باحلنفيات ما جعلهم يعانون العطش 
احلرارة  درجات  ارتفاع  تزايد  مع 
تدخل  يتطلب  الذي  األمر  باملنطقة 
السلطات احمللية لوضع حد ملعاناتهم 
احليوية  املادة  هذه  غياب  مع  اليومية 

والتي حولت يومياتهم إلى كابوس.
خالل  السكان  أعرب  وكما 
 « الوطن  أخبار  لـ«  تصريحهم 

من  الشروب  املاء  غياب  مع  معاناتهم  تواصل  جراء  الكبير  استيائهم  عن 
حنفياتهم األمر الذي حول حياتهم الى جحيم يف عز أيام الصيف خاصة 
أنهم يكابدون يوميا عناء التنقالت على بعد ثالث كلم من اجل احلصول 
على شربت ماء وأمام أعني السلطات احمللية التي لم حترك ساكنا إلى غاية 
وضعيتهم  تسوية  بضرورة  الوصية  اجلهات  مطالبني  األسطر  هاته  كتابة 
قابل  املأساة على حد وصفهم فاألمر أصبح ال يطاق وغير  وانتشالهم من 

لتعايش بتاتا .
براهيم مالك

األغواط
عائالت  تجمع المقطع األحمر تعيش 

العزلة
األغواط  يف  الغيشة  لبلدية  التابع  األحمر  املقطع  جتمع  سكان  الزال 
يعيشون أوضاعا  إجتماعية قاهرة عنوانها الفقر والبؤس واحلرمان من أبسط 

مرافق احلياة
أكثر من 50 عائلة تقبع بني جتاعيد جبال القعدة الشهيرة مبعاركها ضد 
االستعمار على بعد 50 كلم من مقر البلدية ،هناك تصادفك كل مظاهر 
،يقول  املسؤولني  أعني  عن  بعيدة  منسية  قرية  يف  واحلرمان  والفقر  البؤس 
مجاهدوها ّعانينا الظلم و القهر أثناء الثورة وحملناها على أكتافها من أجل 
أن تتحرر بالدنا ونعيش فيها كرمي احلياة ، وذقنا مرارة احلنظل أثناء العشرية 
السوداء ،لنجد أنفسنا بعد حوالي  من 60 سنة من االستقالل نعاني مرارة 
العيش واحلرمان مع أبناءنا يف قرية معزولة عن العالم اخلارجي نقطع 50كلم 
من أجل استخراج شهادة ميالد ،ونستأجر سيارة ب1000 دينار من أجل 
نقل مريض ، ونقطع 100كلم من أجل قضية أو استخراج شهادة جنسية أو 
سوابق عدلية من محكمة عني ماضي ، شبكات هاتف منعدمة ، شباب 
يف سن الزواج مكدس يف سكن واحد ، مراعي مت حرمانهم منها بحجة أنها 
أراضي غابية ، وقائمة املشاكل واالنشغاالت تطول لديهم ،أملهم الوحيد 
أن يزورهم والي الوالية ليطلع عن كثب عن معاناتهم وبعدها له واسع النظر 

والتقدير ،فقد يصنفهم حتت منطقة الظل .
نورين عبدالقادر     .

أدرار 
تعيين رئيس بلدية سابق مندوبا محليا لوساطة الجمهورية

عبر  جاليلة  محمود  كشف 
خبر  عن  الفايسبوك  يف  صفحته 
لوسيط  محلي  مندوب  تعيينه 
ليست  العبرة  إن  وقال  اجلمهورية 
ما  وإمنا يف   املهمة  لهذه  يف من يعني 
فعل  من  الوسيط  هذا  فعله  يستطيع 
شر  مفعول  وإبطال  أهله  يف  اخلير 
ال  أنه  وأضاف  والفاسدين  املفسدين 
اجلزائر  قطار  سبيل  يف  جهدا  يدخر  
كثيرة  مصادر  وكانت  .هذا  اجلديدة 
حتدثت عن خبر تزكيته  قبل أن يؤكد 

اإلعالمية  املنابر  تدوالتها  ما  صحة 
والصفحات الفايسبوكية قبل أسبوع 
.جدير بالذكر أن الوافد اجلديد على 
يبلغ من  املندوبية احمللية املستحدثة  
بلدية  رئيس  وكان   سنة   66 العمر 
لعهدتني اثنني، وإطار سابق مبديرية 
املجلس  وعضو  أدرار  بوالية   التربية 
وشغل  سابقا،  الوالئي  الشعبي 
 SPTA ملؤسسة.  مدير   منصب 

التابعة لوزارة السكن.
عبد اهلل مجبري

العمومية  املؤسسة  مديرة  قامت 
والية  اميناس  بعني  اجلوارية  للصحة 
اليزي بتوقيف حتفظي لطبيبة مختصة 
يف أمراض النساء والتوليد بسبب عدم 
امرأة   قدوم  بعد  احلضور  نداء  تلبية 
للمستشفى   حامل  طبيبة  أيضا  وهي 
طبي  مصدر  حسب  حرجة  حالة  يف 
أخبار  ل  اميناس  عني  مستشفى  من 
قدوم  يف  متثلت  احلادثة   . الوطن 
املستشفى حوالي  إلى  احلامل  الطبيبة 
تضاعفت  أن  بعد  الليل  منتصف 
تدخل  األمر  وتطلب  الصحية  حالتها 
النساء  أمراض  الطبيبة األخصائية يف 
عبر  باملعنية  االتصال  مت  أين  والتوليد 
اضطر  مما  جدوى  دون  ولكن  الهاتف 
املستشفى  مديرة  تدخل  إلى  األمر 

الطبية  واملراقبة  اإلدارة  منسقة  رفقة 
لكن  سكناها  مقر  نحو  التوجه  إلى 
ولم  األمر  وجتاهلت  دون جدوى  أيضا 
يتم الرد عليهن رغم احلالة املستعجلة 
التي ال تتطلب إهدار مزيدا من  الوقت  
املريضة  على  األلم  تضاعف  بسبب 
الثالثة  الساعة  وحتى  الطبيبة  احلامل 
اكوغرايف   أشعة  إجراء  تقرر  صباحا 
للمرأة احلامل ليتبني أن اجلنني قد فارق 
الالمباالة  بسبب  أمه  بطن  يف  احلياة 
حسب املصدر من الطبيبة األخصائية 

والتقاعس اجتاه عملها الشريف .
احلالة  نفس  أن  املصدر  ويضيف 
شهدتها املنطقة مع ذات الطبيبة ملريضة 
قادمة على بعد 300 كلم من ضاحية 
تعرضها  بعد  املاضي  األسبوع  تيافتي 

ملستشفى  وصولها  وفور  نزيف  حلالة 
من  استقبالها  رفض  مت  اميناس  عني 
حالتها  رغم  االخصائية  الطبيبة  ذات 
احلرجة التي لم تشفع لها  أين مت نقلها 
على بعد 500 كلم اجتاه بلدية اليزي 
رغم  تارقيوانتميضي  مستشفى  نحوى 
يقول  املريضة   على  الوضع  خطورة 
التجاوزات  هذه  وبسبب   . املصدر 
وغياب  الطب  مهنة  تشرف  ال  التي 
الطبيبة  توقيف  تقرر  املسؤولية  روح 
على  النساء  إمراض  يف  األخصائية 
لصحة  العمومية  املؤسسة  مستوى 
إحالتها  مع  اميناس  بعني  اجلوارية 
للمؤسسة  التابع  التأديب  ملجلس 

واتخاذ كافة االجراءات القانونية .
براهيم مالك

اليزي
 اإلهمال يتسبب في وفاة جنين طبيبة بعين أميناس

بعد أن ُهجرت وأصبحت مصدرا لألوساخ والحشرات

مصالح بلدية الوادي تشرع في 
دفن غيطان النخيل

شرعت مصالح بلدية الوادي، قبل أيام في  دفن غيطان النخيل المتواجدة داخل النسيج العمراني بعد أن أصبحت خطرا 
بيئيا محدقا بالسكان اثر تحولها  لمصدر للبعاوض والروائح الكريهة  ،ومست المرحلة األولى أحياء الضاحية الجنوبية 

من مدينة الوادي.
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ارتفاع نسبة اإلصابة بفيروس كورونا يف ظل تأخر 
اليها  إلى اجلارة تونس ملن استطاع  النتائج  ، واحلج 
من  الكبرى  الواليات  إلى  الطلبة  رحلة  و  سبيال، 
أجل شهادات عليا يف مجال الطب، ثالثية أرهقت 
مواطني  إحدى املدن التاريخية العريقة ، التي حتمل 
التي  تشهد  املعالم األثرية  يف طياتها كّما هائال من 
على تعاقب العديد من  احلضارات، و التي جعلتها 

بوابة الشرق يف زمانها »تيفاست«.

بوابة الشرق تعاني في صمت
املناطق  أعرق  من  تعتبر  احلدودية  تبسة   فوالية 
اجلزائرية حسب ما أثبتته الدالئل التاريخية واألثرية، 
فهي  منذ غابر العصور  نقطة التقاء واتصال دائمني 
بني الشمال واجلنوب والشرق والغرب باملوارد الطبيعية 
احلضارات،  من  العديد  التاريخ  عبر  عرفت  لذلك 
من  سكانها  يؤرق  أصبحت  هاجسا  اليوم  ولكنها 
جميع ما ، على غرار القطاع الصحي التبسي الذي 
بات مريضا،  و أضحى كارثيا يف السنوات األخيرة،  
إذ أن قاصدي املؤسسات االستشفائية لم يلمسوا أي 
صار  فقد  الصحية،  اخلدمات  مستوى  من  يرفع  أثر 
ها  الوضع بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة وعاجلة 
االختصاصات  جميع  يحتوي  جامعي  مستشفى  يف 
الطبية للوقوف على نقاط  اخللل والتراجع الكبير يف 

اخلدمات الصحية والطبية،

المستشفى الجامعي ..المشروع الحلم
الواجهة  هذه،  هي  الشرق  بوابة  تعتبر  كما 
معابر   4 بتواجد  التونسية  اجلمهورية  مع  الدولية  
 28 بـ  املليون  سكانها  عدد  يناهز  حدودية، 
إلى املستشفيات  للتنقل  فيها  املرضى  بلدية،  فيلجأ 

الكبرى  وهذا لنقص  الواليات  اجلامعية يف مختلف 
االستشفائية  املؤسسات  يف  األخصائيني  األطباء 
فيها، وكذا عدم العمل ببرنامج اجلراحة الذي أُختصر 
على املناوبة و االستعجاالت فقط، إضافة إلى  أنها 
العديد من االختصاصات املهمة كطب  تنعدم على 
العيون و األنف و األذن و احلنجرة و املسالك البولية، 
مصاريف  يف  العائالت  كاهل  أثقل  الذي  األمر  وهو 
مصاريف  وكذا  املتطورة  واألشعة  املخبرية  التحاليل 
الشقيقة  إلى  أو احلج  الواليات األخرى   إلى  التنقل 
فرص  تستغل  التي  اخلاصة  العيادات  نحو  تونس 
حاجة اجلزائريني ملختلف أنواع  العالج أو العمليات 

اجلراحية املستعصية على أطباء والية تبسة.

 مشروع لملحقة  باستور ال يزال مجمدا
والسكان  الصحة  وزير  عنه   كشف  ما  وحسب 
»بن بوزيد« إجابة عن أسئلة الصحفيني خالل زيارته 
املرجعية  املصلحة  أداء  لتفقد  مؤخرا  تبسة  لوالية 
لألمراض التنفسية املستجدة باملؤسسة االستشفائية 
بوقرة بولعراس ببكارية بعد توجيه أسئلة حول جتميد 
مشروع ملحقة باستور بالوالية أن هذه األخيرة ، ال 
فيروس كورونا فقط ونحن  الكشف عن  تعني مهمة 
أن  بالرغم من  السريع  الكشف  تقنيات  نتجه إلنتاج 
الوالية استفادت من املشروع قبل واليات أخرى يف 
هيكل خاص متواجد موصد األبواب يف بكارية ، إال 
أن سكان تبسة جد متذمرون من تأخر نتائج التحاليل 
الطبية اخلاصة بهذه اجلائحة الصحية يف ظل ارتفاع 
عدد اإلصابات فيها خاصة خالل األيام املاضية، إذ 
 25 أكثر من  املرجعية حتوي على  املصلحة  أصبحت 
حالة اشتباه إصابة بالفيروس يوميا تزامنا مع خطورة 
الوضع وانتشار الفيروس بسرعة فائقة، وتأخر النتائج 
األشخاص  من  العدوى  انتقال  يرجح  أمر   الطبية 
فيه  يشك  أصبح  ما  وهو  مصابني،  للغير  املصابني 

كورونا  بعدوى  أصيبوا  الذي  السكان  من  العديد 
خاصة منهم من لم يغادر بيته أبدا خالل فترة احلجر 

الصحي.

  آفاق فتح كلية للطب واستحالة فتح المستشفى
الدير  ببوحلاف  اجلديد  اجلامعي  القطب  يتجهز  
كلم   10 بـ  تبسة  الوالية  عاصمة  عن  يبعد   الذي 
القادم  بـ  الدراسي  املوسم  خالل  لفتح  أبوابه   ،
هذا   ، للتوسع  قابل  بيداغوجي  منصب   6000
مليار   550 من  أكثر  له  رصدت  اجلامعي  القطب 
بعد    %  95 بنسبة  األشغال  فيه  وصلت  سنتيم  
أخرى  و  جزائرية  إلى شركة  اجنازه  مهّمة  أوكلت  أن 
صينية ، حيث انطلقت به األشغال سنة 2015 من 
أجل االرتقاء مبستوى التعليم العالي يف تبسة و توفير 
التخصصات  و  البيداغوجية  الهياكل  و  الفضاءات 
املناسبة، لكن يف ظل ذلك ال يزال طالب الطب يف 
والية تبسة يعانون لسنوات طويلة من خالل اجتاههم 
شهادات  على  التحصل  أجل  من  الكبرى  للواليات 
عليا والهروب من الوالية املنكوبة التي الزالت تعمل 
أساليب التسيير البدائي الذي ال يخدم الصالح العام 
وال يرتقي بها كغيرها من الواليات، أين صّرح  ذات 
يتطلب  أمر  الوالية  يف  للطب  كلية  افتتاح  أن  الوزير 
إمكانات أساتذة متخصصني ونحن نفتقر لذلك غير 
لتوفير  أكثر  أو  التجميع بني ثالث واليات  أنه ميكن 
جميع الظروف مقدما توضيحا تقنيا يبرر استحالة فتح 

مستشفى جامعي بتبسة.

  مشاريع استراتيجية تنتظر التجسيد
تبسة  بوالية  احمللي  العام  الرأي  مطالب  ارتفعت 
اإلجتماعي  التواصل  منصات  على  مطرد  بشكل 
ملطالبة الرئيس عبد املجيد تبون بإصدار قرار املوافقة 
املبدئي لفتح كلية الطب بجامعة الشيخ العربي التبسي 

حتضيرا إلجناز مستشفى جامعي ينهي معاناة املرضى 
أو  وباتنة  وقسنطينة  عنابة  إلى  التحويالت  عناء  من 
تونس نحو العيادات اخلاصةـ، حيث اجتمعت نخبة 
األزرق  الفضاء  على  املدني  واملجتمع  االطارات  من 
لتحقيق  اجلمهورية  لرئيس  مستعجل  طلب  لتوجيه 
الوالية  وأن  مرحلي سيما  تدرج  املطالب ضمن  هذه 
بذلك  مثمنني   ، جديد  جامعي  قطب  على  تتوفر 
الصحي  لألمن  الوطنية  الوكالة  انشاء  الرئيس  قرار 
والتأسيس للتعاون مع تونس يف مجال البحث العلمي 
حملاربة فيروس كورونا وغيره من التحديات العلمية وهو 
يف  الطب  كلية  تدعيم  آفاق  يفتح  قد  الذي  التعاون 
تبسة بأساتذة من تونس إضافة للتنسيق مع جامعات 
عنابة وقسنطينة وباتنة لرفع التبريرات الواهية للذين 
يريدون دفن املشروع أو حتويله جلهات أخرى واستمرار 
أنها  من  بالرغم  األصعدة  جميع  على  تبسة  احتقار 
واجهة اجلزائر الرئيسية على احلدود التونسية تسجل 

سنويا عبور مليونية للسياحة والعالج.
الرئيس  تبسة  ويناشد نشطاء واطارات يف والية 
عبداملجيد تبون والوزير االول ووزيري الصحة والتعليم 
العالي دعم اللجنة التي شكلت بني مديريتي جامعة 
30 جانفي  منذ  ولم جتتمع  والسكان  والصحة  تبسة 
ببوحلاف  الطب  كلية  فتح  شروط  لتحضير   2020
الدير بالنظر جلاهزيته النطالق الدروس وإحداث نقلة 
نوعية علمية على احلدود الشرقية إضافة للتحقيق يف 
وتأخر  باستور  ملحقة  فتح  جتميد  وخلفيات  أسباب 
من  بالرغم  العقلية  واألمراض  العقلة  مستشفيات 
توفر األموال والعمل على انهاء قرابة مليون نسمة يف 
الى تونس وواليات  التحويالت  28بلدية من معاناة 
أخرى واملوت يف الطرقات على منت سيارات االسعاف 
كامل  على  الوالية  توفر  ظل  يف  مشروعة  آمال  وهي 
سكانير  أجهزة  بثالث  العام  القطاع  وتزود  الهياكل 

وجهاز IRM  من آخر التكنولوجيات احلديثة.

الوباء يعقد واقع المنظومة بتبسة

مشاريع القطاع الصحي ببوابة الشرق تنتظر نفض الغبار عنها

واقع المنظومة الصحية ازداد تعقيدا بتفشي الوباء القاتل، في مدينة تبسة 
التي  يترقب سكانها أن تتلفت السلطات الوصية لها ، لنفض الغبار عن مشاريع 

استراتيجية في القطاع الصحي ، الذي الزال يعاني ويالت أساليب تسيير تجاوزها 
الزمن،  ومشاريع يحلم سكانها أن تنطلق يوما لترفع الغبن عنهم.

 مطالب بفتح القطب الجامعي ببولحاف الدير 	
 أساليب التسيير تجاوزها الزمن 	
   مشاريع مجمدة و أخرى تنتظر انطالقها 	
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راموس يشرع في مفاوضته 
لتجديد عقده مع الريال

رينيه  كشف 
شقيق  راموس، 
سيرجيو  أعمال  ووكيل 
وقائد  مدافع  راموس 
حقيقة  مدريد،  ريال 
مفاوضات  وجود 
الالعب  عقد  لتجديد 
يف  امللكي  النادي  مع 

الوقت احلالي.
وقال رينيه، خالل 
لـ«راديو  تصريحاته 

التقلبات يف  من  العديد  »هناك  اإلسباني:  ماركا« 
للغاية من  نوايا طيبة  هناك  لكن  القدم،  عالم كرة 
يف  راموس  يعتزل  أن  »أمتنى  وأضاف:  الطرفني«. 
ريال مدريد، فهذا حلمه وأعرف أنها رغبة النادي 

أيًضا«.
أي  عن  نتحدث  لم  اآلن  »حتى  رينيه:  وتابع 
شيء، لكن ال يوجد ما يدعو للقلق، وحني ُيحدد 
احلديث«.  يف  سنبدأ  املناسبة،  اللحظة  النادي 
القدم  كرة  تعود  أن  »نأمل  راموس:  واختتم شقيق 
تدريجيا بعد فترة طويلة من التوقف، فنحن نتنفس 
على  يقدر  ال  كالذي  كنا  وبدونها  القدم،  كرة 

التنفس«.

ريال مدريد يستثمر في 
المكسيك

شركة  مع  تعاون،  اتفاقية  مدريد،  ريال  قدم 
رقمي،  مالي  منتج  إلطالق  بانكو«،  »إيفاكس 
اعتباًرا من أكتوبر املقبل، موجه لكافة مشجعي كرة 
القدم يف املكسيك. ويف إطار الشروع يف استراتيجية 
واملكسيك،  إسبانيا  يف  قويني  كيانني  بني  جتارية 
الشركة  مع  اتفاقية  عن  بيان  يف  مدريد  ريال  أعلن 
»إيفاكس«، إلطالق منتج مالي  املكسيكية  املالية 
بعالمة جتارية مشتركة، موجه جلميع مشجعي كرة 

القدم يف املكسيك.
إلطالق  املقبل،  أكتوبر  على  االختيار  ووقع 
بني  جديدة  جتارية  استراتيجية  لبدء  يسعى  منتج 
لريال  متابع  مليون   13 بـ  ُيقدر  سوق  يف  الكيانني 

مدريد يف املكسيك.

إنتر يستهدف نجم آرسنال هيكتور بيليرين  
ميالن،  إنتر  يستعد 
هذا  صفوفه  لتدعيم 
جديدة  بصفقة  الصيف 
حيث  البرمييرليغ،  من 
جنم  خطف  يستهدف 

فريق آرسنال هذه املرة.
بالتعاقد  إنتر  ويهتم 
مع الظهير األمين هيكتور 
العمر  من  البالغ  بيليرين 
25 عاًما، والذي يتواجد 

مع املدفعجية منذ أن انضم ألكادميية شباب الفريق يف عام 2011 قادًما من 
برشلونة، وذلك بحسب صحيفة »ميرور« البريطانية.

ويرغب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، يف تدعيم خط دفاعه، ويضع بيليرين 
اإلسباني  يجدد  أن  آرسنال  فيه  يآمل  الذي  الوقت  يف  أولوياته،  رأس  على 

تعاقده الذي ينتهي يف عام 2023.
الظفر  إنتر حملاولة  أمام  الباب  تعاقده،  بيليرين يف جتدد  وفتح عدم تعجل 
مستوى  سيتطور  كيف  مشاهدة  يف  يرغب  اإلسباني  أن  بخدماته، خصوصا 

الفريق مع املدرب ميكيل أرتيتا قبل حسم قراره.
وشارك بيليرين يف 8 مباريات بالبرمييرليغ هذا املوسم بعد تعافيه من إصابة 
بالتعادل  انتهت  التي  املباراة  تشيلسي يف  الركبة، وسجل يف شباك  قوية يف 

.)2-2(
يذكر أن إنتر ضم العديد من الالعبني من البرمييرليغ يف الفترة األخيرة، 
من ضمنهم روميليو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وكريستيان إريكسني وآشلي 

يونغ.

اجتماع حاسم يقرب برشلونة من بيع كوتينيو
إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
حاسم  اجتماع  عن  اجلمعة،  امس 
كوتينيو  فيليب  البرازيلي  ملستقبل 
بايرن  إلى  حالًيا  املعار  برشلونة،  جنم 

ميونخ.
»موندو  لصحيفة  ووفًقا 
سيعقد  برشلونة  فإن  ديبورتيفو«، 
وكيل  غورابشيان  كيا  مع  اجتماًعا 
لبحث  املقبل،  األسبوع  كوتينيو، 
مصير الالعب بعد تأكد عدم تفعيل 

بايرن ميونخ لبند الشراء النهائي نظير 120 مليون أورو. وأشارت إلى أن الالعب 
مستعد لرفض أي عرض، قد يبعده عن العودة إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز 
مرة أخرى. وأوضحت أن كوتينيو يحظى باهتمام آرسنال وتوتنهام وتشيلسي 
أموال  لقبول  مستعد  برشلونة  أن  وذكرت  البرمييرليغ.  من  ونيوكاسل  وليستر 
تتراوح بني 80 و90 مليون أورو، للموافقة على رحيل النجم البرازيلي خالل 

امليركاتو الصيفي املقبل.

بالوتيلي يتحرك لمقاضاة بريشيا
ذكر تقرير إخباري، امس اجلمعة، أن ماريو بالوتيلي رفع دعوى 
قضائية للحصول على مستحقاته املالية لدى نادي بريشيا، الذي 

يسعى لالستغناء عن خدمات الالعب.
بالوتيلي يسعى  وأوضحت صحيفة الغازيتا ديللو سبورت أن 
للحصول على راتب مارس املاضي، والذي اتفقت أغلب األندية 
جائحة  بسبب  املنافسات  توقف  ظل  يف  تعليقه  على  العبيها  مع 
الالعب  تصرف  بريشيا،  محامي  غراساني  ماتيا  وانتقد  كورونا. 
الدرجة  دوري  مسابقات  يف  الوحيد  الالعب  هو  »بالوتيلي  قائاًل 
األولى بأوروبا الذي أرسل إخطاًرا إلى ناديه للحصول على راتب 
مارس كامال«. وأضاف أن بالوتيلي أرسل عدة رسائل عبر البريد 
اإللكتروني يف ساعة متأخرة من املساء إلى النادي، عندما كانت 
مكاتبه مغلقة، ادعى فيها تعرضه للتمييز وعدم متكنه من التدريب 
إنه  بالوتيلي،  أعمال  وكيل  رايوال  مينو  وقال  املطلوب.  بالشكل 
يف  منها  أكثر  الصحف  يف  احملاكمات  يفضل  غراساني  أن  يبدو 
ماريو  من  سأطلب  ستظهر.  »احلقيقة  وأضاف  احملاكم.  قاعات 
أنهم  املشكلة  الصباح.  يف  اإللكتروني  بالبريد  غراساني  مراسلة 
جعلوه يتدرب وحده يف الساعة السابعة صباًحا. وبالتالي كان من 
الثامنة  الساعة  البريد اإللكتروني بعد  أن يكتب رسائل  الطبيعي 

مساء، وذلك عندما عاد إلى منزله وأدرك أنه تعرض للتمييز«.
ألزمت  التي  التعليمات  يتبع  لم  بالوتيلي  أن  بريشيا  وذكر 
الالعبني بأداء تدريبات فردية يف منازلهم خالل فترة اإلغالق العام 
بسبب كورونا، وأبدى املدير الفني دييغو لوبيز، تذمره بداعي أن 

الالعب يفتقد احلماس.

إعادة تسمية نهائي كأس االتحاد 
اإلنجليزي

قال االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، إن نهائي كأس االحتاد املقرر 
إقامته يف أول أوت، سيعاد تسميته تكرمًيا حلملة تتعلق بالصحة 
النفسية. وأوضح احتاد الكرة أن شركة طيران اإلمارات أكبر رعاة 
أب(  )هيدز  حلملة  املسابقة،  باسم  التبرع  على  وافقت  البطولة، 

التي انطلقت بداية املوسم احلالي يف مباراة درع املجتمع.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجموعة وشركة 
طيران اإلمارات يف بيان »سعداء وفخورون بالتبرع بحق رعاية اسم 
زيادة  أجل  من  املنصة  هذه  واستخدام  اإلجنليزي،  االحتاد  كأس 
التوعية بهذه القضية املهمة«. وكان األمير ويليام، دوق كامبريدج 
وجنل ولي عهد بريطانيا، أعلن مساء أمس اخلميس، تغيير اسم 
نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي 2020 إلى »نهائي هيدز أب لبطولة 
االسم  هذا  على  ويليام  األمير  واستقر  اإلجنليزي«.  االحتاد  كأس 

لدعم حملة التوعية بالصحة العقلية »هيدز أب«.
اإلجنليزي يف ستاد  االحتاد  لبطولة كأس  النهائية  املباراة  وتقام 
تأجلت  التي  للمباراة  اجلديد  املوعد  وهو  أوت،  أول  يف  وميبلي 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  لفترة  املنافسات  جميع  توقف  إثر 
لالرتقاء  املبادرة »ستشكل حلظة  إن  ويليام  األمير  وقال  املستجد. 
بالصحة العقلية اجليدة واإليجابية للجميع«. وأضاف »إنه الوقت 
املناسب متاما نظرا ملا مررنا به جميعا خالل أزمة هذا الوباء.. أعتقد 
أنه لألسف سيكون له الكثير من التداعيات على املجتمع، وليس 
فقط يف كرة القدم، فيما يتعلق بالصحة العقلية للناس«. وتوقفت 
فيروس  بسبب جائحة  مارس  منذ  إجنلترا  القدم يف  كرة  منافسات 
كورونا، لكن كأس االحتاد ستعود هذا الشهر. وتقام مباريات دور 
الثمانية يومي 27 و28 جوان، بينما يقام الدور قبل النهائي يف 18 

و19 جويلية.

هافيرتز منفتح لالنضمام إلى 
مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي بريطاني، امس اجلمعة، عن تطور جديد 
خالل  ليفركوزن،  باير  جنم  هافيرتز  كاي  األملاني  مستقبل  بشأن 

امليركاتو الصيفي املقبل.
احتمالية  على  منفتح  هافيرتز  فإن  »ميرور«،  لصحيفة  ووفًقا 
تشيلسي  أن  رغم  الصيف،  هذا  يونايتد  مانشستر  إلى  االنضمام 
وكانت  اآلن.  حتى  املفاوضات  يف  اجلميع  على  متفوًقا  يزال  ال 
تقارير صحفية قد زعمت أن تشيلسي قدم عرًضا بقيمة 75 مليون 
ضم  يريد  يونايتد  املان  أن  إلى  وأشارت  هافيرتز.  لضم  إسترليني 
هافيرتز بداًل من غادون سانشو جنم بوروسيا دورمتوند، الذي يصل 
بسماع  مهتم  هافيرتز  أن  وأوضحت  إسترليني.  مليون   100 سعره 
عرض املان يونايتد، بعدما حتدث مسؤولو الشياطني احلمر مع ممثلي 
الالعب عن خطط املدرب أولي غونار سولسكاير يف أولد ترافورد، 
ورغبته يف بداية حقبة جديدة من النجاحات. ويعد كاي هافيرتز 
هدًفا أساسًيا لريال مدريد هذا الصيف، وكان امليرنغي يتابعه بقوة 

قبل أزمة فيروس كورونا.

بعد أن أصبح األعلى أجًرا في تاريخ ليفربول

فان دايك يزحزح المصري 
صالح عن عرشه

ذكر تقرير إخباري أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، سيصبح الالعب األعلى أجًرا 
في تاريخ ليفربول، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 

ألف إسترليني.
القسم الرياضي

وقالت صحيفة »ذا صن« إن فان دايك سيوقع عقًدا جديًدا ملدة 5 أعوام مع ليفربول، 
بقيمة 57 مليون إسترليني، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 

هذا املوسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك سينهي املخاوف بشأن احتماالت انتقال الالعب 
دايك  فان  يحصل  ليفربول،  مع  احلالي  عقده  ومبوجب  جيرمان.  سان  باريس  إلى 
180 ألف إسترليني، وكان من احملتمل أن يصل راتبه  على راتب أسبوعي قيمته 

األسبوعي إلى 280 ألف إسترليني يف حالة انتقاله لسان جيرمان.
وطبًقا للعقد اجلديد املرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك بذلك الالعب 
املصري محمد صالح  وهو  ليفربول،  احلالي يف صفوف  الوقت  أجًرا يف  األعلى 

الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني.
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محمد هشام

وقال عبود، أمس يف تصريحات للقناة 
تعليمة  وصلتنا  »عندما  األولى  اإلذاعية 
وبصفته  قام  زطشي  الرئيس  الوزارة،  من 
كمسؤول بطلب لقاء مع سيدعلي خالدي 
وواصل  أكثر«،  تفاصيل  على  للحصول 
مع  إلتقى  والذي  لزطشي  كان  ما  »هو 
بتأويالت  قاموا  الكثيرين  ولكن  الوزير، 
ال  »الفاف  وأردف  إطارها«،  عن  خارجة 
يتحدوا  لكي  أغبياء  مسؤولون  فيها  يوجد 
باإلعالم  املكلف  كشف  كما  الوزارة«. 
اإلحتادية  أن  الفاف،  مستوى  لدى 
تقودها  شرسة  حملة  ضحية  اجلزائرية 
قائال »تعليمة  لها خلفيات أخرى  أطراف 
وزارة الشباب والرياضة هي تعليمة عادية 
عدة  تقودها  والفاف ضحية حملة شرسة 
أول وهلة كان من  أطراف«، وأضاف »يف 
املنتظر أن يبحث زطشي عن حيثيات هذه 
الفارط  الثالثاء  يوم  ذلك  وكان  التعليمة، 
أين التقى بالوزير ومنحه توضيحات وأنهى 
كل اجلدل«، وتابع »األنظار موجهة دائما 
لإلحتاد اجلزائري بالبعض قال أنه مت توبيخه 

الوزارة ولهؤالء نطلب لهم  من طرف 
الهداية ان شاء اهلل«.

أوضح  أخر،  من جانب 
صالح باي عبود، بأن الفاف 
أجبرت على تأجيل إعالنها 
النزاهة  قسم  رئيس  إسم  عن 

قريبا  إنشاؤه  سيتم  الذي 
الشخصية  »لألسف  موضحا 

التي كان من املفترض تعيينها على رأس 
اجلهة  طرف  من  إستدعاؤها  مت  القسم، 
لصاحلها«،  يعمل  كان  التي  األمنية 
ذاتية،  سير  ثالثة  منتلك  »اآلن  وواصل 
املنصب،  هذا  لشغل  األنسب  وسنختار 
وسننتظر احلصول على الضوء األخضر من 
عن  أيضا«سنعلن  وكشف  أيضا«،  الفيفا 

أجل  يف  باألمر  املعني  إسم 
أقصاه أسبوع من اآلن«.

حديثه  ختام  ويف 
الفاف  أن  عبود،  أكد 
راسلت وزارة الشباب 
أول  والرياضة 
 ، مس أ

مبسودة مشروع تعديل النظام األساسي.
قد  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
بيان  عبر  اإلحتاديات  رؤساء  خاطبت 
رسمي، حذرت فيه من املساس بالقوانني 
العامة خالل السنة اإلنتخابية التي تسبق 

جتديد العهدات.

بشان مصير الموسم الحالي
الرابطة الوطنية المحترفة تستشير األندية

قررت الرابطة الوطنية احملترفة لكرة القدم، استشارة األندية بشان مصير املوسم احلالي، والوقوف على قدراتها التنظيمية للمباريات.
األولى  الدرجتني  أندية  اجتماعات مع   3 أنها ستعقد  اول أمس،  التنفيذي  اجتماع مكتبها  أعقب  بيان،  الرابطة يف  وكشفت 
والثانية، كما أنها ستستطلع آراء األندية حول املسألة قريبا من خالل شبه استفتاء. وكان االحتاد اجلزائري قد وضع خطة الستكمال 
املوسم بعد رفع احلجر الصحي، ترتكز على استئناف التدريبات لفترة تتراوح ما بني 5 و6 أسابيع، ثم إمتام ما تبقى من جوالت البطولة 
يف غضون 8 أسابيع. من جهة أخرى، رحب املكتب التنفيذي للرابطة بقرار احتاد الكرة القاضي مبساعدة الفرق التي ألزمها الفيفا 
بسداد الديون املستحقة عليها لالعبني واملدربني الذين تقدموا بشكاوى ضدها، خاصة يف مثل هذه األوقات العصيبة. على جانب 
أخر، أعلنت الرابطة أنها قررت التدخل كطرف مدني يف قضية التسجيل الصوتي املسرب الذي يتضمن فحواه سعي لترتيب بعض 
مباريات البطولة. وكان القضاء اجلزائري قد أمر األحد املاضي، بإيداع فهد حلفاية املدير العام لنادي وفاق سطيف، ووكيل الالعبني، 
نسيم سعداوي، احلبس املؤقت، لتورطهما يف القضية. وكشفت الرابطة أنها سترفع دعوى قضائية ضد إبراهيم ساعو، الرئيس السابق 

لنادي احتاد بسكرة، كما رحبت بالقرارات واملبادرات التي اتخذها وزير الشباب والرياضة، سيد علي، يف سبيل محاربة الفساد.
محمد هشام

مدرب أولمبي الشلف، زاوي:
»استكمال الموسم الكروي لن يكون مفيدا 

ولن يخدم األندية«
رفضه  زاوي،  سمير  الشلف،  أوملبي  جلمعية  الفني  املدير  أبدى 
الستكمال منافسات البطولة، املوسم، بسبب الصعوبات الناجمة عن 

توقف املنافسة طوال 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
ولن  مفيًدا  يكون  لن  املوسم  »استكمال  اجلمعة  أمس  زاوي  وقال 
يف  كبيرة  صعوبات  وتواجه  اإلمكانيات  متلك  ال  التي  األندية  يخدم 
خاصة  ستعاني  الفرق  من  »الكثير  وأضاف  العبيها،  رواتب  تسديد 
ما  إمتام  والتي ستجد صعوبة كبيرة يف  اإلمكانيات  التي ال متلك  تلك 
تبقى من املوسم«. من جهته، أكد توفيق قريشي، مدير الكرة بشباب 
بلوزداد، أن األندية ال متلك اإلمكانيات لتطبيق البروتوكول الصحي يف 
حال إقرار العودة للمنافسة. يذكر أن وزارة الشباب والرياضة طلبت من 
االحتاد اجلزائري، إيفادها مبخطط العودة للتدريبات واملنافسة، حتسبا لقرار 

السلطات برفع احلجر الصحي.
م.هشام

إدارة شباب بلوزداد تعلن عن تخفيض 
رواتب العبيها

كشف نادي شباب بلوزداد، توصله التفاق رسمي لتخفيض أجور 
العبيه 50 باملائة، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا املستجد.

وأكد توفيق قريشي، املدير الرياضي لشباب بلوزداد أمس اجلمعة، 
وأن  األجور،  خفض  مقترح  على  وافقوا  الالعبني  من  باملائة    80 أن 
خارج  تواجدهم  بسبب  العبني   6 مع  مستمرة  زالت  ال  املفاوضات 
الطبي،  اجلهاز  وأعضاء  املدربني  يشمل  االتفاق  أن  ونوه  العاصمة. 
االقتصادية  الظروف  ظل  يف  تضامنية  بخطوة  يتعلق  األمر  أن  موضحا 
الصعبة التي تعيشها البالد، جراء التداعيات السلبية جلائحة كورونا. 
كما أبرز أن مضمون هذا االتفاق سيودع لدى اجلهة املختصة أي الرابطة 
الوطنية احملترفة غدا األحد. وبات شباب بلوزداد أول نادي يعلن رسميا 

تخفيض أجور العبيه.
م.هشام

نفى المكلف بخلية اإلعالم لدى الفاف، صالح باي عبود، بأن اللقاء األخير بين رئيس اإلتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي 
ووزير الشباب والرياضة سيدعلى خالدي كان أهدافه واضحة ولكن البعض بالغ في التأويل.

القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد  أعرب 
التي  الشائعات  »فاف«، عن استيائه من 
أعضاء  إبعاد  بشأن  البعض،  لها  يروج 
منتخب جبهة التحرير عن اجلمعية العامة 
بيان  يف  اجلزائري  االحتاد  وقال  لالحتاد. 
أن  »يبدو  امس  أول  الرسمي،  موقعه  عبر 
الحتاد  األساسي  النظام  تعديل  مشروع 
خطير  بشكل  يزعج  أصبح  القدم،  كرة 
خلف  تسعى  التي  املجموعات  بعض 
شهر  بدأت  التي  العملية،  هذه  تعطيل 
فريق  »حتى  وأضاف  نوفمبر2019«، 
جبهة التحرير الوطني، لم يفلت من قوى 
وتشويه  الشك،  لزرع  تسعى  التي  الشر 
هذا  أن  هؤالء  أكد  حيث  الفاف،  سمعة 
اجلمعية  عن  إبعاده  سيتم  الوطني  الرمز 
العامة لالحتادية يف املستقبل«، وتابع »يف 
هذا الصدد، ال ينكر االحتاد اجلزائري هذا 

يدين  بل  فحسب،  التلفيق  من  النوع 
بشدة هذا املوقف الذي يتمثل يف تقويض 
رموز األمة، وفريق جبهة التحرير الوطني 
وواصل  منهم«،  واحًدا  يعتبر  املجيد 
داخل  ممثل  األسطوري  األفالن  »منتخب 
أحد  معوش،  محمد  بالعضو  »الفاف« 

قيد  على  زالوا  ال  الذين  الثمانية  أعضائه 
أيًضا  معوش  »سيكون  وختم  احلياة«، 
ضمن اجلمعية العامة لالحتاد مع أعضائه 
املشوشني،  موقف  كان  مهما  الثمانية، 

وأعداء األمة«.
م.هشام

هيئة زظشي ترد بقوة على الشائعات وتؤكد:
»بعض الجهات تسعى لتعطيل عملية تعديل النظام األساسي«

المكلف بخلية اإلعالم لدى الفاف، صالح باي عبود:

»اإلتحاد الجزائري ضحية حملة شرسة 
تقودها عدة أطراف«

بعد أن اصبح محل إهتمام كبار أوروبا
نادي بيتيس يسعى إلقناع ماندي 

بتجديد عقده
الدولي  مدافعه  إلقناع  اإلسباني،  بيتيس  ريال  نادي  يسعى 
األندلسي،  الفريق  مع  عقده  بتجديد  ماندي،  عيسى  اجلزائري، 
بورتيفو«  ودي  »إستادي  لصحيفة  ووفقا  املقبلة.  األيام  خالل 
اإلسبانية، فإن إدارة بيتيس باشرت قبل أيام مفاوضاتها مع املدافع 

اجلزائري، من أجل إقناعه بتجديد عقده لـ3 أو 4 مواسم إضافية.
وينتهي عقد ماندي مع بيتيس يف صيف 2021، ولكنه ميتلك 
شرطا جزائيا يف عقده يسمح له بالرحيل يف أي حلظة، مقابل 30 
مليون أورو. وأضافت الصحيفة أن إدارة بيتس متفائلة بالتوصل إلى 
اتفاق مع ماندي، على الرغم من حقيقة أن املفاوضات ليست سهلة 
أيًضا. وأكدت الصحيفة ايضا أن النادي اإلسباني، يريد رفع قيمة 

الشرط اجلزائي يف عقد الالعب إلى 50 مليون أورو على األقل.
ويسعى النادي اإلسباني للحفاظ على قوامه األساسي ألطول 
ماندي  إلقناع  تتوقف  لن  احملاوالت  فإن  وبالتالي  ممكنة،  فترة 
بتجديد عقده، يف الوقت الذي تسعى فيه أندية مانشستر سيتي، 
وليفربول اإلجنليزيني، وأتليتيكو مدريد اإلسباني، ومارسيليا، وليون 

الفرنسيني، الستقطابه.

سوداني يعود إلى تدريبات 
أولمبياكوس

مهاجم  سوداني،  هالل  العربي  اجلزائري،  الدولي  انضم 
لفترة  استمر  غياب  بعد  فريقه  تدريبات  إلى  اليوناني،  أوملبياكوس 
طويلة، بسبب تعرضه إلصابة خطيرة على مستوى ركبته اليمني.

املاضي،  فيفري  شهر  جراحية،  لعملية  سوداني،  وخضع 
للراحة ملدة طويلة، بعد معاناته من متزق يف  فرضت عليه اخلضوع 

الرباط الصليبي، قبل أن يعود مجدًدا للتدريبات اجلماعية.
»فيس  على  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  يف  سوداني  وكتب 

بوك«، اول أمس »العودة إلى التدريبات.. ال تستسلم أبًدا«
ورغم استئناف التدريبات اجلماعية، إال أن سوداني لن يكون 
البطولة،  عمر  من  تبقى  فيما  فريقه  مباريات  يف  للمشاركة  متاًحا 

حيث رجح املختصون إمكانية عودته، شهر أوت املقبل.
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صارة بوعياد

عبد  واإلعالمي  الكاتب  استثمر 
الرزاق بوكبة يف جائحة كورونا فيروس 
البيت«    »مسافر يف  كتاب  بإبداع  وقام 
الذي  الكورونا-  زمن  يف  أب  يوميات 
سينشر عن دار ضّمة اجلزائرية وسلسلة 
»خطوط  لدار  الفيروس«  »مرويات 
اإلبداع  ليدخل  األردنية،  وظالل« 

ضمن أدب البيت عند بوكبة.
وقال صاحب »كفن املوت« الشاعر 
بوكبة يف منشور له على الفايسبوك عن 
كتابه اجلديد »مسافر يف البيت«: »هذه 
لواحدة  املعايشة  أثمرتها  أدبّية  جتربة 
على  اجلديدة  اإلنسانّية  الّتجارب  من 
فيهما  مبا خلق  مًعا،  والكوكب  البيت 
بالكتابة  جديرًة  عنقودّيًة  حتّوالٍت 
عنها، وفق جنٍس أدبيٍّ يقتضي فورّية 

التفاعل هو أدب اليوميات«.
من  بّد  ال  »كان  بوكبة:  مضيفا 
الّتي  اإلنسانّية  احلاالت  تطويق 
النتباه  لفًتا  باألسئلة،  الوباء  أثمرها 

املجموعتني الوطنّية والبشرّية«.
شاعر  بوكبة  الرزاق  عبد  أن  للعلم 
 ،1977 عام  مواليد  وإعالمي  وروائي 
لإلذاعة  أدبية  برامج  وقدم  أعد 
البرنامج  على  أشرف  والتلفزيون. 
 ،2005 منذ  الوطني  للمسرح  األدبي 

الصحافة  يف  أسبوعيًا  مقااًل  يكتب 
اجلزائرية منذ 2007، من إصداراته: 
الرمل؟«  يف  سيبويه  خف  دّس  »من 
نصوص 2004، »ندبة الهاللي: من 

قال للشمعة أح؟« 2013.
عن  أعلن  أن  لبوكبة  سبق  وقد 
إطالق مشروعه اخلاص املتعلق بإنشاء 
دار نشر اختار لها اسم »سومار«، حيث 

حاول أن يضفي عليها بعض اللمسات 
املميزة واملمتازة عبر إطالق 8 سالسل 
وال  اإلبداع،  سليلة  التجارب  ترعى 
املقبولة  النصوص  أصحاب  يتحمل 
بعد  وهذا  مادية،  تكاليف  أي  للنشر 
الثقايف«  »املقهى  جتربة  يف  جناحه 
التي  بوعريريج  برج  البيبان  بعاصمة 
القت صدى إعالمي وثقايف كبيرين.
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يعد مشروعا ثقافيا وإضافة نوعية لدور النشر في الجزائر 
إطالق دار »ساجد« للنشر والتوزيع

عن  برحايل  حرم  ميينة  صيام  أعلنت 
والتوزيع،  للنشر  »ساجد«  دار  إطالق 
بدأت  التي  النشر  لدور  تنضم  دار  كأحدث 
املثقفني  قبل  من  الفتا  اهتماما  تشهد 
املؤسسات  ضمن  والعرب  اجلزائريني 
يؤسس  ما  واملعرفة،  الثقافة  يف  املساهمة 
إبداعية  بحركة  يبّشر  واسع  ثقايف  ملشهد 
واعدة وبصناعة كتاب متقدمة، خاصة وأن 
وتشجيع  للتميز  مثالية  بيئة  تعتبر  بسكرة 

املبادرات وخاصة الثقافية منها.
أن  عليها  والقائمة  الدار  مديرة  وأكدت 
اإلعالن عن إطالق دار »ساجد« يصب يف 
هدف أساسي من أهداف الدار، ويتمثل يف 
بالنتاج  واحتفاء  األعمال  من  العديد  نشر 

اجلزائريني  القراء  من  اجلديد  اجليل  وتعريف  وبأصحابه 
والعرب بذلك الرعيل من املبدعني األوائل، مشيرة إلى أن 
البداية ستكون بنشر عدد من اإلصدارات سيتم اإلعالن 

عنها الحقا.
مشروعا  باعتبارها  الدار  هذه  إلى  تنظر  أنها  وأوضحت 
واملبدعني  اإلبداع  خلدمة  يسعى  األولى،  بالدرجة  ثقافيا 
اجلزائريني خاصة والعرب عامة، من خالل تبني نصوصهم 
اإلبداعية اجليدة ونشرها والعمل على توزيعها يف الداخل 
واخلارج، واحلرص على أن يتواجد هذا اإلبداع يف السوق، 

سواء يف معارض الكتب أو املكتبات.
ترجمة  ستتبنى  الحقة،  كخطوة  الدار،  إن  وقالت 
متخصصني،  مترجمني  مع  بالتعاون  املتميزة  النصوص 
سيتخذ  القرار  فإن  نشرها  سيتم  التي  للكتب  وبالنسبة 
والقراءة  الفرز  من  املجال  هذا  يف  املتبعة  األصول  بحسب 

وفق  فستتم  للطباعة  وبالنسبة  األفضل،  واختيار  والتقييم 
غالف  وتصميم  الورق  بنوعية  ابتداء  عالية  جودة  معاير 
شخصا  به  واالحتفاء  املؤلف  حقوق  حفظ  مع  الكتاب 

وإبداعا.
انتهت من إجراءات  التي  إلى أن دار ساجد  وأشارت 
تأسيسها مؤخرًا مستعدة لتبني اإلبداعات اجلزائرية والعربية 
الشابة وصقلها مبا يساعدها على تقدمي األفضل عن طريق 

ندوات وورش عمل حول الكتابة اإلبداعية.
والفكرية  األدبية  الكتب  بنشر  الدار  ترحب  كما 
والسياسية  التاريخية  والدراسات  والعلمية  والفلسفية 
واإلعالمية، وكافة فروع املعرفة اإلنسانية، هذا وتولي الدار 
الرواية  وفن  الذاتية  والسير  األطفال  بكتب  كبيرا  اهتماما 

وأدب الرحالت.
خلضر بن يوسف

يعّد أحد مؤسسي فرقة »جيل الوحدة«
الهالل األحمر الجزائري بأدرار يكرم 

الفنان الطيب عبوبي
كرم الفرع الوالئي للهالل األحمر 
الوطني   اليوم  مبناسبة  بأدرار  اجلزائري 
مؤسسي  احد  عبوبي،  الطيب  للفنان 
مطلع  الشهيرة  الوحدة  جيل  فرقة 
قطاع  وابن  املاضي  القرن  ثمانينات 
املجال  يف  التميز  ذرع  مبنحه  التربية 
عرفانا  شرفية  وشهادة  اإلنساني 
املرض  مجابهة  يف  لشجاعته  وتقديرا 

ودعمه وتشجيعه للمرضى بأدرار.
للفنان  فرصة  املناسبة  كانت 

عبوبي الذي يلقب بعميد مرضى السرطان يف مركز مكافحة السرطان بأدرار إللقاء 
والفنانني  الثقافة  قطاع  وإطارات  احملليني  واملسؤولني  ادرار  والي والية  أمام  كلمة 
وإصابته  وآالمه  معاناته  عن  خاللها  من  عبر  واملشاعر  بالدموع  امتزجت  كلمة 
بالدهشة والصدمة بسبب جتاهل املجتمع له خاصة بعض الفنانني املقربني. كما 
أشار إلى العزلة التي يعيش فيها منذ إصابته باملرض اخلبيث وعدم تواصل أغلب 
الفنانني واملؤسسات وحتى اجلمعيات املوسيقية معه، متمنيا أن يكون املستقبل 
أمال  معه  املتعاطفني  وكل  اجلزائري  األحمر  للهالل  امتنانه  عن  معربا  أفضل، 
إطالق مبادرة تضامنية بني الفنانني ملواجهة الظروف االجتماعية والصحية التي 

يعيشها البعض.
وناشد عبوبي الوزارة الوصية أن تنظر له بعني الرحمة وذلك للوضعية الصعبة 

التي يعيشها خصوصا تكاليف األدوية التي لم يعد  باستطاعته توفيرها.
عبد اهلل مجبري

في قالب المسرح الصامت »البانتوميم«
التحضير لمسرحية »كرونولوجيا«  
حول التمييز العنصري بوهران

عنوان  يحمل  جديد  مسرحي  لعرض  التحضير  بوهران  حاليا  يجري 
والعنف  القتل  أشكال  ومختلف  العنصرية  موضوع  يعالج  والذي  »كرونولوجيا« 
عبر العالم، حسبما استفيد لدى املخرج. وسيشرع قريبا يف التدريبات اخلاصة 
بهذا العمل الفني الذي يعتبر من املسرح الصامت )امليم أو البانتوميم( ليتم تقدمي 
املسرحي سيدي  أوضحه  القادم، حسبما  أوت  األول يف شهر  قبل  ما  العرض 
محمد بلفاضل الذي كتب نص املسرحية ويساهم يف إخراجها بوزبوجة هواري.
وتتناول املسرحية املجازر عبر تاريخ البشرية منها مجازر وجرائم االستعمار 
وجرائم  البالد(  )جنوب  برقان  النووية  التجارب  غرار  على  اجلزائر  يف  الفرنسي 
التمييز العنصري بعدد من دول العالم وكذا مذبحة صبرا وشاتيال ومجازر أخرى 

ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي يف حق الشعب الفلسطيني، وفق نفس املصدر.
كما سيعتمد هذا العمل الذي ستؤديه كوكبة من املمثلني على مقاطع من 
 « كرونولوجيا   « وتعد  )الكوريغرافيا(،  اجلسمانية  واحلركات  العاملية  املوسيقى 
التجربة الفنية الثالثة للثنائي سيدي محمد بلفاضل وبوزبوجة الهواري يف مسرح 

الصامت بعد مسرحيتي »سرك املهرجني« و«موزاييك«.
ق.ث

يتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري
التشكيلي حمزة بونوة يعرض أعماله 

بموقع »آرتسي«
اجلزائري حمزة  التشكيلي  الفنان  أقيم 
»آرتسي«  مبوقع  افتراضيا  فنيا  معرضا  بونوة 
الشهر اجلاري حسب ما  27 من  إلى غاية 
وحتت  للرواق.  االلكتروني  املوقع  يف  جاء 
عنوان »ريفورميت« يقدم بونوة بهذا املعرض 
-الذي يشرف عليه رواق »املرخية« القطري 
اخلط  بني  جتمع  لوحة   20 حوالي  للفنون- 
والفنيات  اإلسالمية  بخلفيته  العربي 
ويعرف  املعاصرة.  اجلمالية  التشكيلية 

العاصمة-  للفنون اجلميلة باجلزائر  العليا  باملدرسة  التشكيل  الذي درس  بونوة، 
باستعماله للخط العربي يف سياقات رمزية جمالية جتمع بني األصالة يف األفكار 

واملعاصرة يف التقنيات واألساليب ما يعطي ألعماله عادة دالالت جتريدية.
وأقام الفنان العديد من املعارض الدولية يف الكويت والبرازيل وكندا والبوسنة 
وقطر كما نال عدة جوائز دولية منها جائزة »الفنون املتوسطية« يف 2001 مبرسيليا 
حازها  التي   « جزائرية   - األورو  للفنون  الدولي  »الكونغرس  وجائزة  )فرنسا( 

ببروكسل )بلجيكا( يف نفس السنة.
اإللكترونية  الفنية  املواقع  أهم  بني  من  األمريكي  »أرتسي«  موقع  ويعتبر 
املختصة يف تقدمي وبيع أعمال أبرز األروقة واملزادات واملعارض يف العالم حيث 

يتعامل مع 3 آالف مؤسسة من حوالي 100 بلد، وفقا للموقع.
ق.ث

ضمن سلسلة »مرويات الفيروس« لدار »خطوط وظالل« في األردن

الطبعة العربية لكتاب »مسافر في 
البيت« لعبد الرزاق بوكبة

صدرت الطبعة العربية لكتاب »مسافر في البيت« للشاعر والكاتب عبد الرزاق بوكبة، الذي ضّم يومياتي في زمن كورونا، 
ضمن سلسلة »مرويات الفيروس« لدار »خطوط وظالل« في األردن، بعد إعالن صدورها عن دار النشر ضّمة الجزائرية.
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 األلعاب اإللكترونية لدى األطفال أصبحت 
متثل حتديًا كبيرًا لألسرة، فهذه األلعاب إلى جانب 
فوائدها حتتوي على كثير من املخاطر التي ميكن أن 
تؤدي إلى نتائج سلبية يف التعاطي معها، والصور 
يف تلك األلعاب تخفي وراءها كثيرا من املؤثرات 
لنوعية  واملتابع  وإدراكه،  الطفل  وعي  يف  الضارة 
محتواها  يف  يجد  األلعاب  هذه  أشرطة  بعض 
ألعاب  دعاية خطيرة لإلرهاب اإللكتروني، وهي 
علماء  إلى  إضافة  الفكر،  رجال  تقومي  إلى  حتتاج 
للتدريب  مناذج  إذ حتوي  لتبيان خطورتها،  النفس 
ترتيبات  من  بها  يتصل  وما  اجلرمية،  فنون  على 
السرقات،  كيفية  مثل:  اإلجرامية،  األعمال 
وأعمال العنف، وطرائق تأثير رئيس العصابة عبر 
الشرعية  غير  والطرائق  خطيرة،  عنف  حركات 
أن  اإلفساد  طريقة  فيها  وتصل  األموال،  جلمع 
»الشرطي«  العدالة  رجل  تعذيب  حلظة  تكون 
أكثر  تكون  بحيث  تشويقًا،  اللحظات  أشد  هي 
وبأسلوب  لألطفال،  بالنسبة  إعجابًا  اللقطات 
يوحي باالستهانة برجل األمن، هذا إضافة إلى 
رموزا  حتوي  كما  باآلداب،  مخلة  أخرى  لقطات 
مشفرة تكشف عن بعض املشاهد اجلنسية يجدها 
وقد  اإلنترنت،  طريق  عن  بساطة  بكل  الطفل 

يوفرها البائع يف احملل للزبائن املميزين.

 عادات غذائية سيئة
هناك أضرار سلبية لهذه األلعاب على صحة 
تعرضهم  نتيجة  النظر  ضعف  منها  األطفال، 
املنبعثة  التردد  قصيرة  الكهرومغناطيسية  لألشعة 
من شاشات التلفاز التي يجلسون أمامها ساعات 
حفيظ  ويؤكد  اللعب،  ممارسته  أثناء  طويلة 
اآلثار  من  أن  األطفال  طب  استشاري  عسلي  
مجموعة  ظهور  األلعاب  هذه  يف  بالصحة  الضارة 
إذ  والعظمي،  العضلي  اجلهاز  يف  اإلصابات  من 
الرقبة،  آالم  من  األطفال  من  العديد  يشتكي 
عندما  سيما  ال  منها،  اليسرى  الناحية  وخاصة 

األمين  اجلانب  اليمنى، ويف  يده  الطفل  يستخدم 
إذا كان أعسر، ومن أضرارها كذلك اإلصابة بسوء 
الطفل عن مشاركة أسرته يف  إذ يعزف  التغذية، 
عادات  على  فيتعود  والعشاء،  الغداء  وجبات 

غذائية سيئة يف أوقات غير مناسبة للجسم.
أللعاب  كبيرة  أضرار  هناك  وأضاف: 
الكمبيوتر على عقل الطفل، فقد يتعرض الطفل 
إلى إعاقة عقلية، واجتماعية، حني يصبح مدمًنا 
على ألعاب الكمبيوتر وما شابهها، كما أن الطفل 
الذي يعتاد النمط السريع يف التكنولوجيا، وألعاب 
االعتياد  يف  كبيرة  صعوبة  يواجه  قد  الكمبيوتر 
على احلياة اليومية الطبيعية التي تكون فيها درجة 
نوع  إلى  الطفل  يعرض  ما  بكثير،  أقل  السرعة 
يف  سواء  النفسي،  والفراغ  الوحدة،  حاالت  من 

املدرسة أو يف املنزل.

التعامل المثالي
كرمي:  نورة  االجتماعية  األخصائية  تقول 
وغيره،  التلفاز  عن  الطفل  تغني  بدائل  يوجد  ال 
يحتاج  العمرية  املرحلة  هذه  مثل  يف  فالطفل 
تنمية  املدارك  هذه  ومن  مداركه،  تنمية  إلى 
يجب  وما  والواقعية،  املوضوعية  باألشياء  خياله 
وسائل  بني  التوفيق  هو  للطفل  كموجهني  علينا 
األخرى،  الترفيه  وسائل  وبني  املرئية،  اإلعالم 
واإلدراك،  اخليال  تنمي  التي  األلعاب  مثل: 
كاملكعبات، وألعاب الرياضة اخلفيفة مثل: تنس 
الطاولة، وكرة القدم، والسباحة، كل هذه األشياء 
طفاًل  ننشئ  أن  ميكننا  جيدًا،  استخدامها  مت  إذا 
ومجتمعه،  وأسرته  نفسه  مع  يتوافق  اجتماعًيا 
على  تنعكس  مستقرة  حياة  يعيش  أن  ويستطيع 

تكيفه مع احلياة.

 التوتر وتعكر المزاج
األلعاب  لهذه  السلبية  اآلثار  أن  تؤكد صارة  
هي حقيقة واقعة، قائلة: ابني الكبير )15 عاما( 

غير  تعلقه  خالل  من  كبرى  معاناة  لي  سبب 
الطبيعي بلعبة »البالي ستيشن« حيث بلغ معدل 
الساعات التي يقضيها يوميا يف اللعب خالل أيام 
ويف  ساعات،  أربع  إلى  ساعتني  بني  ما  األسبوع 
عطلة نهاية األسبوع قد يصل عدد الساعات إلى 6 
ساعات يوميا، مضيفه أنه يحرص على أن يصحو 
مبكرًا ليحصل على مزيد من الوقت يف اللعب، من 
دون أن يزعجه أي من أفراد األسرة، وقد الحظت 
أنه دائما ما يكون متشنجًا ومتوترًا ومتعكر املزاج، 
الصغار  بإخوته  عالقته  على  ذلك  انعكس  حتى 
جعله  ما  االفتراضي،  عامله  عن  كثيرا  فيحدثهم 
اخلروج  يرضى  ال  فهو  االجتماعية،  احلياة  يقاوم 
مع أصدقائه، ولقد حاولت أن أوفر له بدياًل عبر 
واملونوبولي،  الشطرجن  مثل  له،  ذكاء  ألعاب  شراء 
العائلة  ومع  باستمرار،  والده  مع  للخروج  ودفعه 
ومع أنه اآلن متجاوب مع ذلك، ويفرح كثيرًا عند 
اخلروج مع األسرة، ألنه يحب اجلو األسري، إال 
يفاجئنا  نخرج  عندما  مرة  كل  ويف  ذلك  مع  أنه 
البالي ستيشن،  للعبة جديدة من  بشراء شريط 
ورمبا كان السبب أيضا هو احملالت التي تبيع هذه 
تراوح  رخيصة،  بأسعار  لألطفال  املقلدة  األلعاب 

بني خمس وعشرة رياالت.

رفض األكل والنوم
توضح إحدى األمهات: ابني يبلغ من العمر 
وقت  أكبر  ليقضي  والنوم  األكل  يرفض  عاما   13
من  رجوعه  بعد  ستيشن«  »البالي  ألعاب  على 
املدرسة، وكلما حاولت منعه من اللعب ومعاقبته، 
يستعطفني،  عندما  خاصة  استسلم  ما  سرعان 
طمعًا  السرعة،  وجه  على  منه  أطلبه  ما  وينفذ 
بالسماح له باللعب مجددًا، مشيرة إلى أنه مدمن 
يف  الوحيد  االبن  بأنه  ذلك  معللة  اللعبة؛  على 
باللعب  أوقاتهن  البنات يقضني  فأخواته  األسرة، 
وحيدا  نفسه  هو  يجد  بينما  بعض،  مع  بعضهن 
ألعابه، وكثيرا ما حاول  وهذا ما يجعله مييل إلى 
استدراج أخواته للعب معه، إال أنهن سرعان ما 
يشعرن بامللل وينسحنب من اللعبة، وأثر ذلك فيه 
فقد الحظت أنه ال يرمش من شدة انسجامه مع 
اللعبة، ولقد أثر طول اجللوس أمام الشاشة سلبًا يف 
صحته، حيث بدأ يشتكي من آالم يف ظهره، ومع 
الطويلة  الساعات  بأن  االقتناع  يرفض  ذلك  كل 

التي يقضيها جالسا أمام الشاشة هي السبب.

 مشاركتهم ألعابهم
بألعاب  األبناء  تعلق  أن  إلى  »ليلى«  تشير 
أخرى  لعبة  ألي  قيمة  يترك  لم  ستيشن  البالي 
األلعاب  وشراء  املناسبات،  يف  لهم  نحضرها 
ويؤدي  كثيرا،  يكلفنا  ستيشن  للبالي  األصلية 
إلى تذمر أبنائي باستمرار ألنهم سريعا ما ميلونها، 
فالنسخ  األبناء،  ملصلحة  يأتي  األمر  هذا  ولكن 
التقليدية تقضي على األجهزة، ومن فوائد األجهزة 
األصلية أنها متنح األسرة القدرة على التحكم يف 
الساعات التي يقضيها األبناء أثناء اللعب بسبب 
وجود عدد محدود من األلعاب، وعلينا أن نتفاعل 
ونطور  ونوسع مداركهم،  االلعاب،  األبناء يف  مع 
عالقتهم مع ذويهم، حتى لو كان ذلك عن طريق 

فالطفل  البالي ستيشن،  اللعب على  مشاركتهم 
ذكي وقد يكون انصرافه للعب لوحده أمام الشاشة 
لعدم تفاعل والديه معه بشكل كاف؛ ألن ذلك 
يساعدهم على اختيار ألعاب بناءة ومتميزة، كما 
شددت على أنه يجب أن نربي أبناءنا بداًل من أن 

جنعلهم يربوننا.

 زيادة كهرباء المخ
تطرقت »نصيرة « إلى أهم الدالالت الداعية 
إلى انتباه األسرة إلى خطورة تلك األلعاب السيما 
لألسف  )15سنة(  ابني  وتضيف:  التقليدية، 
تضرر  فقد  األوان  فوات  بعد  حالته  اكتشفت 
جهاز  استعمال  كثرة  بسبب  كبيرًا  ضررًا  صحيًا 
»البالي ستيشن« ألنه يجلس للعب بني 3 إلى 6 
ساعات متصلة يوميًا، ويف كل أسبوع كنا نشتري 
له »سيديهات« ألعاب وبحسب اختياره، من دون 
وما  نفعها،  أو  األلعاب  تلك  مدى ضرر  نعلم  أن 
مني  وحرصا  ؟!  ال  أم  لعمره  مناسبة  كانت  إذا 
ما  نسينا  ولكننا  التلفاز،  عن  أبعدته  عينيه  على 
هو أخطر من ذلك، وهو الضرر الذي حلق بعقله، 
اكتشفت بعد فترة أنه يصاب بنوبات تشنج عدة 
للرمش  سريع  رفيف  مع  الواحد  اليوم  يف  مرات 
اليمنى  للجهة  التفاتات سريعة  والعني، تصاحبه 
لعدة ثوان، وتسبب ذلك يف انقطاعه عن الدراسة 
بدأت  والغفلة  اإلهمال  هذا  كل  وبعد  ألسابيع، 
به  ذهبت  البداية  يف  العالج،  رحلة  مع  املعاناة 
مدينة  يف  الكبيرة  األهلية  املستشفيات  ألحد 
مقطعية  أشعة  بتصوير  القيام  وبعد  الرياض، 
للمخ، وأشعة للرأس والتخطيط وجميع التحاليل 
زائدة  كهربائية  لديه شحنات  أن  اتضح  الالزمة، 
باألجهزة  واللعب  التركيز،  كثرة  بسبب  املخ؛  يف 
االستشاري  لنا  فأوصى  طويلة،  ملدة  االلكترونية 
ثالث  أو  سنتني  ملدة  يستمر  أن  يجب  عالجًا 
عن  االبتعاد  مع  توقف  دون  ومن  متصلة  سنوات 
اجليد  الغذاء  وتناول  اإللكترونية  األجهزة  جميع 

وعدم السهر.

نفتقده كثيرًا
 21( ابني  قائلة:  عبدالعزيز«  »أم  وتتحدث 
العالية  الدم  بخفة  صغره  منذ  يتمتع  عاما( 
العزلة  اآلن  عليه  أخشاه  ما  وأكثر  املميز،  واخللق 
يقضيها  التي  الطويلة  فالساعات  االجتماعية، 
حساب  على  تأتي  الشاشة  أمام  لوحده  باللعب 
حياته االجتماعية، التي من املفترض أن يطورها 
أصبح  أنه  حتى  املهمة،  العمرية  املرحلة  هذه  يف 
لهذا  التحكم  مفاتيح  لوحة  على  ويشرب  يأكل 
التأثيرات  من  كثير  توضح  كما  ملل،  بال  اجلهاز 
السلبية التي الحظتها أنه أصبح حاد الطباع، مياال 
األسرية  مشاركته  حتى  محير،  بشكل  للعصبية 
بل  متاما،  غابت  قد  العائلية  املناسبات  يف  معنا 
وأخطر من ذلك أصبح مقصرا يف واجباته الدينية 
وحاولت  للمسجد،  والذهاب  للصالة  تأخير  من 
من  أمامه،  املتاحة  اللعب  على ساعات  السيطرة 
من  واخلروج  الرياضة،  ممارسة  إلى  دفعه  خالل 

املنزل، وزيارة أصحابه، وزيادة ساعات املذاكرة.

»البالي ستيشن« يفتك بتفكير 
األطفال وصحتهم ويقتل إبداعاتهم

يقول خبراء في مجال األلعاب اإللكترونية إن حجم إنفاق الطفل الجزائري  على ألعاب الترفيه 
اإللكتروني يصل إلى مبالغ كبيرة وأرقام عالية جدا، ويؤكدون أن السوق الجزائرية استوعبت ما 
يقارب ثالثة ماليين لعبة إلكترونية في العام الواحد، منها عشرة آالف لعبة أصلية والباقي مقلدة، 

األمر الذي يدل على إهمال لكثير من المواصفات القياسية الصحيحة في تلك األلعاب المزيفة التي تمأل 
السوق، وهو ما يشكل خطرًا لدى استعمالها من طرف األطفال.
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ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

أجد  ال  ببصري  أجول  يوما  جلست 
التاريخ  عدسة  بي  فمرت  أفعله،  ما 
»متشي على استحياء«، فجعلتني أرقبها 
دروب  فيها  بداخلها،  ما  إلى  وأتلصص 
وقفت  الغابر،  الزمن  وشوارع  املاضي 
حب  نفسي  يف  تستميل  كأنها  أمامي 
وُتراودني  عليه  ُجِبلُت  الذي  االستطالع 
أو  حملت،  مما  فتريني  إليها  أقترب  أن 
لعلها أرادت أن تغويني لتعصر يف عيني 
بعض ما أنعصر فيها عبر ردحات الزمن 
الذي حفظته يف جتويفها من دروس وعبر 
وّثقت  أقواما  وما مّس  مّر،  وآالم طعمها 
تاريخهم وما فيه من عذابات ونذر، فلما 
فإذا بها ال تبقي  أنظر فيها  اقتربت منها 
وال تذر، فيها ما فيها مما لم تره كثير من 
األعني وما لم تسمعه أذن لكنه كان مما 

يخطر على بال البشر.
أريد  عيني  العدسة  على  وضعت 
فاجتهت  أشاء  كما  فأديرها  »ترويضها« 
رأيها  أنفي ميينا كأنها جتبرني على  برغم 
اللهفة  من  وأنا  سيرها  خط  لي  وتخط 
أتبعها ولم يكن يوما من شيمي أن أذعن 
ووجدتني  أأمترت،  لكنني  يأمرني  ملن 
أن  الطير  يكاد  صامت  الدهشة  من 
وراء  من  املشهد  كان  رأسي،  على  يقع 
تضبط  وهي  مشوشا  البداية  يف  العدسة 
عدساتها ليجلو املشهد رويدا رويدا، فإذا 
اجلاهلية،  أيام  على  املكرمة«  »مكة  بها 
حيث  الندوة  دار  سور  الصورة  جزء  ويف 
بابها  أمام  يجلسون  قريش  فتيان  بعض 
شيوخ  لبعض  جلبة  أسمع  صحنها  ويف 
الذي  سفيان«  »أبو  رأسهم  على  قريش 
القبيلة بعد أن هلك كثير من  غدا سيد 
أشهر  منذ  )بدر(  يف  الدار  تلك  أعمدة 
مثل »أبي احلكم بن هشام« و«عتبة بن 
ربيعة« و«أمية بن خلف«، وتبعهم آخرون 
كـ«الوليد بن املغيرة« و«العاص بن وائل« 
وكثير ممن أصابتهم مصيبة املوت، وكان 

الوليد«  بن  »خالد  الدار  بباب  يجلس 
أبي  بن  و«عكرمة  العاص«  بن  و«عمرو 
الرأي  يقلبون  أمية«  بن  وصفوان  جهل« 
فيما بينهم يف )األزمة( التي حلت بهم 
التاريخ  عدسة  أرتني  آبائهم،  فقد  بعد 
وجوههم يف ظاهرها »حزينة« ألن )أزمة( 
احملمدية  الرسالة  مواجهة  يف  قريش 
مشهد  عن  غابت  )أمة(  بوأد  انتهت 
تصدروا  الذين  آباؤهم  وهم  فيها  األمر 
لكن  ويأمرونهم،  يفتونهم  وكانوا  الرأي 
باطن  رأيت  الصورة  من  آخر  جزء  يف 
قد  األزمة  ذات  مستبشر، ألن  وجوههم 
أن  أيقنوا  أنهم  ذلك  »هّمة«،  فيهم  تّولد 
وأن  الدنيا  نواميس  من  ليست  »الرتابة« 
ال حال يدوم على حاله وأن التغّير سمة 
من سمات األيام، فكأن قائال قال لهم 
أمتهم  وانتهت  ولى  قد  آبائكم  عهد  أن 
ألنهم لم يتقنوا فن التعامل مع )األزمة( 
فوأدتهم ووأدت أحالمهم، فابحثوا اليوم 
عن همة تعلون بها وتعليكم وقد علمتم 
كان  لقد  على ضاللة،  كانوا  آباءكم  أن 
يف نفس كل واحد منهم حكمة ولدت 
بعد زمنهم أن )املؤمن ال يلدغ من جحر 
)زمن  يف  أمة  هلكت  مرة  ففي  مرتني(، 
يسايروا  أن  احلكمة  فأين  عاشوها  أزمة( 

ذات األزمة بنمط من فشل يف إدارتها.
مع  مندمجا  كنت  ما  حلظة  ويف 
مع  وأتعايش  أستقرؤها  األحداث 
وبينهم،  وفيهم  منهم  كأنني  شخوصها 
فإذا بالعدسة تنتقل يسارا، هذه املرة لم 
ألق لها باال وهي تنسحب بي إلى اجلهة 
تزال  فأنا مطمئن ألن عيني ال  األخرى 
إليها،  تنساب  التاريخ  خصالت  متسك 
لي  ستنقل  أنها  علمت  يسارا  بانتقالها 
فَرمت  التاريخ،  زوايا  من  أخرى  زاوية 
ذات  أن  فيه  املفارقة  آخر  زمن  يف  بي 
فيه،  وجدتهم  اليمنى  الزاوية  شخوص 
وفيه  كبيرا  ميدانا  التاريخ  عدسة  أرتني 

خلق كثير من رجال بزي احلرب ونساء 
يأخذن جانب الرقعة وهن يداوين جراح 
املتحاربني، فهمت أنه ميدان حرب وكر 
مع  متزامنا  العدسة  انتقال  كان  وفر، 
»استراحة احملاربني«، يف املشهد »خالد بن 
الوليد« بزي قائد اجليش ومعه »عكرمة« 
وإلى  العاص«،  بن  وعمرو  و«شرحبيل« 
جوارهم أيضا شيخان آخران »أبو سفيان 
صخر بن حرب« و«سهيل بن عمر«، لقد 
األولى  )األزمة(  زمن  عن  كان حديثهم 
بهم  تعصف  أن  كادت  وقد  بها  وكيف 
وكيف  أمتهم،  من  جزء  أخذت  عندما 
أنفسهم  غيروا  ألنهم  أنفسهم  استنقذوا 
احملال(،  من  احلال  )دوام  أن  لعلمهم 
فوجدوا أنفسهم جميعا يف خضم )أزمة( 
جديدة وهي أزمة الردة ونقض العهد من 
جميعا  قلوبهم  فتآلفت  العرب،  قبائل 
حتى تلد لهم هذه )األزمة( همة جديدة 
خط  عن  حادوا  ملا  نالوها  التي  كتلك 
لهم  يكتب  أن  يرجون  واليوم  آبائهم، 
من  خير  وبهم،  لهم  يربو  جديد  تاريخ 
أن يبكوا على طلل كان فيه آباؤهم وقد 
فدفنت  )األزمة(  زمن  بصائرهم  عميت 

األمة.
األمة،  تاريخ  يف  كأمتنا  اليوم  أمتنا 
ممن  سبقونا  من  كحال  عمومه  يف  حالها 
عنهم،  بعدساته  التاريخ  أنبوب  أنبأنا 
يف  أنفسنا  لنجد  أزمة  نتجاوز  أننا  حيث 
رهاننا  لكن  عنا،  رغما  أو  مبلكنا  أخرى 
ويحفظ  آمالنا  ويبقى  هامتنا  يرفع  الذي 
يف  اخللود  باب  إلى  ويدنينا  أمجادنا 
لنا همة  األزمة  تلد  أن  هو  التاريخ  مجلد 
من  تضعنا يف حلد  ال  وأن  مرة،  كل  يف 
مالت به الهمة التي أرادها إلى هاوية لم 
يحيد  ما  يفعل  لم  لكنه  يريدها،  يكن 
وتاقت  األرض  إلى  ركن  بل  عنها،  به 
نفسه إلى النصر ومتنى على اهلل األماني، 
أن  صحتها  ثبتت  حكمة  عن  متغافال 

ومتناسيا  ولى«،  قد  املعجزات  »زمن 
يوما  قال  )ض(  اخلطاب«  بن  »عمر  أن 
ألحد والته: )إن السماء ال متطر ذهبا وال 

فضة(.
استنبتته  وما  الثمانينات  سنوات 
اقتصادية(،  )أزمة  من  جنباتها  على 
والتسعينات وما رافقها من )أزمة أمنية( 
وسنوات »حكم بوتفليقة« وما شابها من 
)أزمة شرعية(، ثم هّل حراك 22 فيفري 
وتعديل  سياسية(  )أزمة  من  الزمه  وما 
)أزمة  من  اآلن  يرافقه  وما  الدستور 
قانونية(، فضال عن تفشي فيروس كورونا 
كل  صحية(،  )أزمة  صنع  الذي  والوباء 
اليوم  منها  بقي  وما  رهانات  كانت  تلك 
ل منها  يعتبر حتديات، الرهان فيها أن نسُّ
وأن نستل منها خيوط  أنفسنا منتصرين 
اليوم حجرة عند  النجاح استالال، وهي 
جنبات  بني  فيها  ونحن  الطرق  مفترق 
شماال  أو  ميينا  نستدير  أن  فإما  أربع: 
فنهرب منها والهروب هزمية، أو نسير إلى 
األمام فنقع فيها بعواقب مستترة، أو أن 
يكلمنا  لم  والتاريخ  عنها  عائدين  نقفل 
إلى  بالتولي  مجدا  صنعت  أمة  عن 
الوراء، لكن نحن طالب هّمة من أزمات 
حّلت بنا، ومواجهتها نصف النصر عليها 
وفيها حتقيق لذاتنا وارتفاع بحالنا، أما أن 
ننظرها وتنظرنا وننتظرها تفنى فنحن من 
ِع األجيال التي  سيفنى وقد نذوب يف ُقمَّ
األزمة  إحداثيات  قراءة  عن  أحجمت 
أن هوت  لبثت  ما  ثم  )همتها(،  فتدلت 

إلى القاع ووأدت األزمة )أمتها(.
اخليار خياران: إما أن جنعل األزمات 
فنسير على  أرجلنا  فتتقوى  أقدامنا  حتت 
أو أن جنعلها فوق  الزمن،  أزمات يخبؤها 
رؤوسنا فتثقل علينا لنكون أثرا بعد عني.
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أقالم

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

األزمة »حينا« تلد الهمة .. 
و»حينا آخر« قد تئِّد األمة
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بقلم: ريــــــاض هويــــلـــي

ثقافة العنصرية؟!

102102 مادة مادة تخص تخص 

المجلس الدستوري يرفع مقترحاته المجلس الدستوري يرفع مقترحاته 
حول تعديل الدستور للرئيسحول تعديل الدستور للرئيس

يف مقابلة صحفية مع بعض وسائل اإلعالم الوطنية

الرئيــس يــرد عــى أسئلـــة 
تتعلـــق بالشـأن الداخلـي واإلقليــمي
أجرى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تّبون، مساء أمس األول اخلميس، مقابلة صحفية مع 
مسؤولي بعض وسائل اإلعالم الوطنية مت بثها مساء أمس اجلمعة على الساعة 21:00 لياًل 

على مختلف القنوات التلفزيونية واإلذاعية الوطنية العمومية واخلاصة.
وكشف بيان صادر عن رئاسة اجلمهورية أن الرئيس تبون استغل املقابلة الصحفية للرّد 
على أسئلة تتعلق بقضايا داخلية والوضع اإلقليمي. كما أشار البيان إلى أن اللقاء الدوري 

مع الصحافة الوطنية أرساه الرئيس منذ تبوئه مقاليد احلكم أواخر ديسمبر املاضي.
عّمـــار قـــردود

بسبب انتشار جائحة كورونا

الوكالــة الوطنيــة للتبـرع بالــدم 
تحــذر مـن تراجـع المخــزون الوطنـي
إطالق  عبر  بالدم،  للمتبرع  العاملي  باليوم  االحتفال  إلى  للدم  الوطنية  الوكالة  تستعد 
ظرف  يف  ومؤمن  منتظم  بشكل  التبرع  عملية  تشجيع  أجل  من  حتسيسية  وطنية  حملة 
يتميز بانتشار عاملي جلائحة فيروس كورونا أدى إلى تقليص معتبر للمخزون الوطني لهذه 

املادة.
املواطنني  تردد  بسبب  بالدم  اخلاص  الوطني  املخزون  لتراجع  الوكالة  تأسفت  جهتها  من 
يف التبرع بدمهم بحجة غلق الساحات العمومية واملساجد، خاصة يف ظل الظرف احلالي 

املتميز بتطور انتشار فيروس كورونا. 
 757584 املتبرعني بالدم ما ال يقل عن  2019، بلغ عدد  أنه خالل سنة  الوكالة،  وكشفت 
الدم بتسجيل زيادة  643586 كيس من  الدم حيث مت جمع  235 هيئة حلقن  متبرع عبر 
نسبتها 6,5 باملائة مقارنة بسنة 2008 حسب الوكالة الوطنية للدم، مضيفة أن هذا الرقم 
باملائة من   70 أن  التبرعات مصدرها األكياس، علما  باملائة من   36 أن  يبقى غير كاف مبا 
التبرعات تتم مبراكز ثابتة و 30 باملائة عن طريق املراكز املتنقلة حيث متثل نسبة الرجال  

87 باملائة من مجموع املتبرعني.                                                                                           صفية. ن

أمس،  الدستوري،  املجلس  أعلن 
وثيقة  إعداد  إلى  توّصل  أّنه 
واقتراحاته  مالحظاته  تتضمن 
التمهيدي  املشروع  حول 
لرئيس  ورفعها  الدستور  لتعديل 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون.
الدستوري،  املجلس  بيان  وأوضح 
تتضمن  التي  الوثيقة  هذه  أن 
واقتراحاته  املجلس  مالحظات 
مست  الدستور،  تعديل  حول 

سبع فقرات من الديباجة.
اقترح  املصدر  ذات  وحسب 
الوثيقة  تبويب  إعادة  املجلس 
والتوازن  الفصل  يبرز  نحو  على 
بني السلطات الثالث مبا يتماشى 
السياسي  النظام  وطبيعة 
هذا  ظل  يف  تكريسه  املنشود 
شبه  النظام  وهو  أال  التعديل 

الرئاسي.
كما شملت الوثيقة حسب البيان 

باإلضافة  واقتراحات  مالحظات 
الصياغة  إعادة  أو  احلذف  أو 
تخص 102 مادة من مواد املشروع، 
مرفقة بعرض أسباب خاصة بكل 

اقتراح.
الدستوري  املجلس  بيان  وأكد 
هذه  تبليغ  مت  أّنه  األخير  يف 
إلى  واالقتراحات  املالحظات 

رئيس اجلمهورية.
خالد دحماني

أكدت مقاطعتهم للمشاورات

حنـــــون: توقيــــت عــرض مســودة 
الدستـــور غيـــر بـــريء

تعديل  توقيت  حنون  لويزة  العمال  حلزب  العامة  األمينة  انتقدت 
الدستور، معتبرة أنه يتناقض مع تطلعات األغلبية، يف حني يأتي بهدف 

احلفاظ على النظام.
املكتب  اجتماع  خالل  أمس،  لها،  افتتاحية  كلمة  يف  حنون  وأوضحت 
السياسي بأن برمجة مراجعة الدستور تزامنا مع جائحة كورونا لم تكن 
األمر  أمام  اجلزائريني  لوضع  سياسية  حسابات  خلفها  يقف  بل  صدفة 
الواقع، مؤكدة أن تشكيلتها السياسية لن تشارك يف النقاش حتى ال تعطي 

شرعية لعملية تهدف ملصادرة إرادة الشعب.
مسودة  مشروع  أعدت  التي  اخلبراء  جلنة  حنون  هاجمت  ثانية  جهة  من 
“إن سيادة الشعب ال ميكن أن متر عبر جلنة كان يفترض  الدستور قائلة 
الشعب  على  وصية  إلى  حتولت  لكنها  فقط،  القانونية  بالصيغ  تعتني  أن 
ومدافعة على النظام بشراسة”، موضحة طرح حزبها بـ«إن سيادة الشعب 
توافقات  يفرز  واسع  نقاش  بعد  دستور  تصوغ  تأسيسية  جمعية  عبر  متر 

وطنية يف كل املجاالت”.
 رحمة عمار

قسنطينةقسنطينة

أحكـام بـ5 و7 سنــوات لسارقـي 
كمامـات طبــية مـــن المستشفـــى

غرامة  دفع  مع  سنوات   7 باحلكم  طبية  كمامات  سارقي  بإدانة  قسنطينة  محكمة  قضت 
مالية بقيمة 500 ألف دج يف حق املتهم ب ز عامل مهني باملركز االستشفائي اجلامعي ابن 
لذات  املركزية  الصيدلية  من  جراحية  أقنعة  سرقة  يف  تورط  والذي  بقسنطينة  باديس 
املستشفى، حسب بيان صادر عن وكيل اجلمهورية، الذي ذكر أنه متت إدانة شريك املشتبه 
به الرئيسي يف القضية بـ5  سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج.

وتعود حيثيات القضية حسب البيان إلى تقدم مدير مستشفى قسنطينة بتاريخ 31 ماي 
التابعة للصيدلية  املخازن  القضائية بشأن تعرض  إلى مصالح الضبطية  املنصرم بشكوى 
16 ألف قناع جراحي من صنع أجنبي على  املركزية للمستشفى لعملية سرقة استهدفت 
مرحلتني 10 آالف يف املرحلة األولى و 6 آالف يف املرحلة الثانية ومت على إثرها فتح حتقيق 
قضائي. وأضاف بأن التحقيقات التي متت مباشرتها أفضت إلى تورط العون املهني العامل 
نقل  العملية  يف  مهمته  كانت  املؤسسة  عن  غريب  هو  و  له  شريك  على  عالوة  باملستشفى 

املسروقات على منت مركبته اخلاصة ليتم توقيفهما.
املصدر. ذات  حسب  فواتير،  دون  لصيدليني  بيعها  مت  املسروقات  أن  التحقيق  كشف  كما 
ومتت أيضا متابعة صيدليني عن جنحة  انعدام الفواتير« على أساس إجراءات االستدعاء 

املباشر سيمثالن أمام احملكمة يف وقت الحق.
خديجة بن دالي

يفترض يف املؤسسات 
الثقافية، أال تكون كمثيلتها 

من املؤسسات اإلدارية األخرى 
التي يطغى عليها النمط 

البيروقراطي املنّفر للناس من 
املؤسسة والنظام والدولة على 

حد سواء.
فاملؤسسة الثقافية وما متثله 

من قيمة معنوية، وعلمية 
وثقافية وفنية وتربوية 

وأخالقية، يفترض أن 
تكون قوة ناعمة حتطم كل 
السلوكات املشينة. وتستمر 
هذه القوة الناعمة، اللبقة 
يف تفكيك منظومة الفساد 
ومحاربة السلوكات الشاذة 

إلى أن تختفي أو على األقل 
تنحصر يف ركن ما... ذلك ألن 

منطق األشياء ال يسمح أن 
جتتمع حتت يافطة الثقافة، 
كل السلوكات املشينة، احلقد، 
الكراهية، التمييز، اجلهوية، 
اإلقصاء، التهميش، الكذب، 

التملق...
نعم، قلت هذا منطق األشياء. 

وألننا خارج املنطق، بل 
خارج األشياء ذاتها، حتولت 

املؤسسات الثقافية يف 
اجلزائر إلى أجهزة إدارية 

)بيروقراطية( فاسدة، فهي 
تعمل ليال نهارا من أجل أهداف 
وغايات ال عالقة لها بالثقافة 
والفن،، أو لم يعنّي مسؤولها يف 

إطار تقسيم الريع على أصحاب 
الوالءات، طبعا باستثناءات 

تعد على األصابع ! ألم تتحول 
دور الثقافة إلى فضاءات 

للمنحرفني ثقافيا، الفاسدين 
ماليا، الهابطني أخالقيا، طبعا 
إال من رحم ربك. ألم تعمل دور 
الثقافة على إبعاد الناس عن 

الثقافة: املسرح، الرسم، الغناء، 
املوسيقى، الكتاب!

ألم تصبح مديريات الثقافة 
مثل محاكم التفتيش يشنق 

على حبالها الكتاب واملثقفون 
يف والياتهم وخارج والياتهم؟ 

ما معنى أن يعترض مدير 
والئي للثقافة هو عضو يف 
الهيئة التنفيذية برئاسة 

الوالي عن تكرمي كاتب وقاص 
وباحث أكادميي وأستاذ جامعي 

ومترجم كبير مثل السعيد 
بوطاجني بسبب انتمائه 

اجلغرايف؟
كم من مدير للثقافة مندس يف 
القطاع على منوال هذا املدير؟ 

كم من مسؤول يف الثقافة ال 
عالقة له بالثقافة؟

يف الواقع يبدو الرهان على 
املؤسسات الثقافية الرسمية 

يف بلورة سياسة ثقافية فاشل، 
ومطلب إعادة تسيير شؤون 

الثقافة للمثقفني يبقى اخليار 
األمثل، مادامت مؤسسات 
الثقافة الرسمية أصبحت 

مالذا للفاسدين واملنحرفني 
ثقافيا.

تسجيل 10 وفيات
109 إصابــات جديـــدة بكـورونا 

فـــي  الجـزائــر
 109 تسجيل  عن  أمس،  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 

حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 10698 إلى  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
إصابة. وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 10 وفيات بني 

املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 751 حالة.
68 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد  كما كشف فورار عن تسجيل 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 7322 حالة.
خالد دحماني 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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