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02020909
امَلركز االسِتشفائي اجَلامعي »الّدكتور بن زرجب« بوهران

ى لجائحِة   الَجيـش األبيُض يتصدَّ
ُكورونـا بَشجاعـــٍة وإقـــدام! 

العالِم،  ُدول  َباقي  ِغراِر  على  اجلزائَر  اجتاَحْت  ي  التِّ ُكورونا،  َجائحِة  تفِشي  ِظل  يف   
فاع األّول َعن امُلواِطنني لَتخليِصهم من هذا الَوباء اخلطيِر؛ إّنهُم أصحاُب  برَز خُط الدِّ
ظافِة، الذين َباتوا ُيخاطروَن  املآزِر الَبيضاِء، من أطباٍء وُمرضنَي وحتى َعامالِت النَّ
ى  بحياِتهم من أجل ضماِن الّرعاَية الِطبّية الالزَمة للمرَضى، وُمواصلِة اخلدمِة يف شتَّ

االختصاصاِت، دون كَللٍّ أو ملل!

نحَو تشكيِل جلَنة لدراسِة صرِف الِهبات.. محند أوسعيد:

05
جيجل 

الجاِئحُة َتفتـُح ملـفَّ 
مشاِريـــع قطــاع 
حـِة المجّمـــدِة  الصِّ

06
تيزي وزو

الوالي يتوّعد التجار 
المضاربيــن

08
متنراست 

انـطـــالُق قافـــلٍة 
َتضامنيـــــّة نحــَو 
ل الَناِئـية َمناطـِق الظِّ

قيمُة التَّبرعاِت الَماِلـية لُمحاربـِة قيمُة التَّبرعاِت الَماِلـية لُمحاربـِة 
كورونا َبلغـت كورونا َبلغـت 230230 ملـياَر سنتيـٍم ملـياَر سنتيـٍم

االمتحاناُت والمساَبقات.. االمتحاناُت والمساَبقات.. 
أولويُة استَعادة الِمصَداقية!أولويُة استَعادة الِمصَداقية!

الِغّش والَتزويُر واحملسوبيُة أضّروا بقيمِتها الِعلمّية وامِلهنّية

0303

توزيَع  إّن  أوسعيد،  محند  اجُلمهورية، بلعيد  رئاسِة  باسِم  الّرسمُي  الّناطُق  قاَل 
من  انطالًقا  دراساٍت،  ِوفَق  سيجِري  ُكورونا  وباِء  من  رين  امُلتضرِّ على  امُلساعدات 
ئيِس. وأفاد املتحّدُث باسِم الّرئاَسة  م اقتراحاِتها للرَّ تشكيِل جلنٍة ُمتخصَصة ُتقدِّ

بأّن الّتبرعاِت املالّيَة املجّمعِة حملاربة هذا الوباء بلغْت 230 ملياَر سنتيٍم.

اإلعـــالُم واإلنَســــان
أيُّ مستقبٍل ألنَسنٍة أكثر لخَطاِب وَساِئل اإلعالم؟

الَعربي  الِفكر  يف  األنَسَنِة  مفهوُم  ارتبَط 
أَرُكون  محمد  اجَلزائري  بامُلفِكر  امُلعاِصر 
دَعا  إْذ  الَعرب؛  ريَن  امُلفكِّ من  َغيرِه  من  أكثَر 
األْنَسنِة؛  أو  األْنَسَنِوّيِة  مذَهب  اعتناِق  إلى 
وَنسقا  وُبنيًة  وعًيا  اإلنسانيِّ  إلى  الُنزوُع  أّي 
قيمَتُه  لإلنساِن  حتَفُظ  فاألنسنُة  وُسلوًكا. 
أو  َمسِخه  دوَن  وحَتوُل  احلياِة  يف  الُعليا 
ِله إلى رقٍم أو ِسلعٍة للتداُول اقتصادًيا،  حَتُوّ
بأْنَسنِة  امَلقصوُد  ما  لكْن  إعالِمًيا،  أو  ِفكرًيا 

اإلعالم؟ 

د. َحسينة بوِشيخ  	15

زغماتي: زغماتي: عقوباٌت َقاسّية تطاُل كلَّ من سّرَب مواضيع االمتحاناِتعقوباٌت َقاسّية تطاُل كلَّ من سّرَب مواضيع االمتحاناِت

نواري:نواري: سياسُة الاّلعقاب جعلت من االمتحاناِت وامُلسابقاِت مهزلًة!سياسُة الاّلعقاب جعلت من االمتحاناِت وامُلسابقاِت مهزلًة!
فرقينس: فرقينس: تطبيُق القواننِي َسيعيُد للّدولِة مصداقّيتها والكفاءَة للُممَتحِنتطبيُق القواننِي َسيعيُد للّدولِة مصداقّيتها والكفاءَة للُممَتحِن

تها  تها  عدُم تفعيِل الَقوانني أفقَد الدولَة ِمصداقيَّ بن عبو: بن عبو:  عدُم تفعيِل الَقوانني أفقَد الدولَة ِمصداقيَّ

16
الجزاِئُر ُتحصي 8 وفياٍت و93  إصابًة بـ »كوفيد – 19«

تماُثل 53 مصاًبا للشفاء في الـ 24 ساعًة األِخيرة 
الثالثاء، عن تسجيل  أمس  املستشفيات،  والسكان وإصالح  الصحة  وزارة  أعلنت   
53 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر. وأوضح الناطق 
الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور جمال 
فورار، أمس الثالثاء، أّن إجمالي عدد املرضى املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ 1152 
جديدة،  مؤكدة  إصابة  حالة   93 تسجيل  عن  املتحدث  كشف  كما  شفاء.  حالة 

ليرتفع إجمالي عدد احلاالت املصابة بالوباء إلى 2811.



02
أخبار السياسة
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 نحَو تشكيِل لجنة لدراسة صرف هذه الهبات. . محند أوسعيد:

قيمُة الّتبرَعات الَماليِة لُمحاربة 
ُكورونا َبلغت 230 ملياَر سنيتم

أحمد بوكليوة

الناطق  الثالثاء،  أمس  كشف، 
ندوة  يف  اجلمهورية  لرئاسة  الرسمي 
سيتم  التي  املساعدات  أن  له  صحفية 
املتضررين من وباء كورونا  توزيعها على 
الفيروس،  هذا  ذهاب  بعد  ستكون 
حيث سيتم تشكيل جلنة لدراسة كيفية 
املالية  التبرعات  وبخصوص  التوزيع، 
إلى  بلغت  فقد  كورونا  فيروس  حملاربة 
غاية يوم االثنني 230 مليار سنتيم أي 
ما يعادل نحو مليون دوالر،  حسب ما 

صرح به الوزير.
مؤشرات  هناك  أن  بلعيد  وأكد 
التحكم  عملية  يف  سجلت  إيجابية 
رئيس  أن  إلى  مشيرا  كوررنا،  وباء  يف 
اجلمهورية عبد املجيد تبون يتابع الوضع 
الصحي يف اجلزائر حارصا على احلفاظ 
اجلزائر  يربط  الذي  اجلوي  اجلسر  على 
احلاجيات  اقتناء  أجل  من  الصني  مع 
فيروس  ملكافحة  والتجهيزات الالزمة 

كورونا.
الوضع  حتسن  أن  املتحدث  وأوضح 
الصحي اليوم يقتضي من املواطن التحلي 
واحلذر والوقاية من  احليطة  من  باملزيد 
أجل القضاء، بصورة نهائية، على هذه 
اجلائحة،  مضيفا بأن الرئيس تبون يتابع 
مطمئنا  دورية،  بصورة  احلكومة  عمل 
من  املتعافني  عدد  بأن  املواطنني  كافة 
إجمالي  من   1099 بلغ  كورونا  فيروس 

عدد املصابني.
رئيس  أن  أوضح  ثانية،  جهة  من 
جميع  إلى  تعليمة  أصدر  اجلمهورية 
ومؤسسات  الوزارية  الدوائر  مسؤولي 
استخدام  عن  بالكف  تقضي  الدولة 
عبارة »بتوجيهات وبتعليمات من رئيس 

أمر  الذي  إن  بلعيد  وقال  اجلمهورية، 
لم  تنصيبه  يوم  الفخامة  لقب  بسحب 
يطلب التقديس والتمجيد إمنا طلب من 
حينما  له  قويا  سندا  يكونوا  أن  اجلميع 
القسم »ساعدوني  تأدية  قال يف مراسم 
وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني 
إذا جانبت الصواب ال مكان يف اجلزائر 
اجلديدة لعبادة الشخصية ذلك أمر ولى 

إلى غير رجعة«.
الدبلوماسي  سحب  بخصوص  أما 
لشغل  املبدئي  قبوله  لعمامرة  رمطان 
فأوضح  لليبيا،  أممي  مبعوث  منصب 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن حتفظ 
عضو مبجلس األمن حول ترشيح رمطان 
لعمامرة على شغل منصب مبعوث أممي 
حتركها  محلية  »العتبارات  يعود  بليبيا 
يف  مصلحة  لها  ليست  األنظمة  بعض 
وقال  الليبي«.  الشعب  مشكلة  حل 
بلعيد يف رده عن سؤال طرح عليه خالل 
ندوة صحفية نشطها مبقر الرئاسة، حول 
وزير  لتعيني  أجنبية«  أطراف  »معارضة 
الشؤون اخلارجية األسبق رمطان لعمامرة 

كمبعوث أممي يف ليبيا، إن ترشيح هذا 
أعضاء  أحد  بقبول  يحض  »لم  األخير 
املعلومات  أن  مؤكدا  األمن«،  مجلس 
العضو  هذا  أن  إلى  تشير  يحوزها  التي 
العتبارات  استجابة   )..( رمبا  »حتفظ 
التي  األنظمة،   بعض  حتركها  محلية 
مشكلة  حل  يف  مصلحة  لها  ليست 
الشعب الليبي«. وذكر الناطق الرسمي 
لعمامرة  بتصريحات  اجلمهورية  لرئاسة 
التي أكد فيها أنه لم يطلب الترشح لهذا 
لألمم  العام  األمني  رشحه  وإمنا  املنصب 
األوساط  »بعض  بلعيد  ودعا  املتحدة، 
بالنسبة  فشال  األمر  هذا  اعتبرت  التي 
إلى »تصحيح حكمها، ألن  للجزائر«، 
لألمني  فشال  قال-  -كما  يعتبر  هذا 

العام«.
ومن جهة أخرى، دعا بلعيد الناطق 
أفراد  كل  اجلمهورية  لرئاسة  الرسمي 
التحلي  ضرورة  إلى  الوطنية  الصحافة 
العامة ونقل  املهنية واآلداب  باألخالق 
املعلومة بشفافية ومصداقية دون زيادة أو 

نقصان.

أّكدد وزير العدل حافظ األختام، 
الثالثاء،  بلقاسم زغماتي، يوم أمس 
العدل  قوامها  اجلديدة  اجلزائر  أن 
إلى  مشيرا  إقصاء،  دون  واإلنصاف 
أن الدولة تعمل على القضاء على كل 
والتصدي  العنصري  التمييز  أشكال 

لها بصرامة.
عرضه  خالل  زغماتي،  وقال 
العقوبات  قانون  تعديل  مشروعي 
بالوقاية  املتعلق  القانون  ومشروع 
أمام  الكراهية  وخطاب  التمييز  من 
الشعبي  باملجلس  القانونية  اللجنة 
ينص  اجلزائري  الدستور  إن  الوطني، 
املواطنني،  جميع  بني  املساواة  على 
دخيل  الكراهية  خطاب  أن  مضيفا  
أصبح  وأنه  خاصة  مجتمعنا،  على 
عبر  انتشاره  ظل  يف  تهديدا  يشكل 
مؤكدا  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

أن محاربته ال متس بحرية التعبير.
عن  أعلن  نفسه،   السياق  ويف 
من  للوقاية  وطني  مرصد  إنشاء 
التمييز، يوضع لدى رئيس اجلمهورية 
مالي  استقالل  لها  وطنية  كهيئة 
أشكال  كل  رصد  تتولى  وإداري 
حيث  الكراهية،  وخطاب  التمييز 
وطنية  كفاءات  من  املرصد  يتشكل 
الهيئات  مختلف  من  ممثال  ويكون 
األعلى  املجلس  غرار  على  الوطنية، 
اإلسالمي  املجلس  العربية،  للغة 
لألمازيغية  السامية  احملافظة  األعلى، 
واملجلس الوطني لألشخاص املعوقني 
وسلطة ضبط السمعي البصري وممثلي 
اخلارجية  الداخلية،  العدل،  وزارات 

والثقافة.
العدل  وزير  أكد  ثانية،  من جهة 
جرائم  يف  العقوبات  تشديد  على 

اإلمام،  على  والتعدي  اإلهانة 
استجابة ملطلب وزارة الشؤون الدينية، 
موضحا أن العديد من األئمة تعرضوا 
أن  مضيفا  جسدية،  العتداءات 
القانون  أحكام  إلى  يخضع  اإلمام 
الوظيفي العمومي، موضحا أنه قصد 
تشديد  املشروع  يقترح  احلماية  تعزيز 
حيث  والتعدي،  اإلهانة  عقوبات 
من  احلبس  اإلهانة  حالة  يف  تكون 
سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية من 
200.000دج إلى 500.000 دج.

تكون  االعتداء،  حالة  يف  أما 
العقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات 
املشروع  ويقترح  مالية،  غرامات  مع 
جترمي األفعال املتعلقة بتخريب أو هدم 

أو تدنيس أماكن العبادة.
صفية. ن

قال إن الدولة ستتصدى لكل أشكال التمييز العنصري

ميِّيز زغماتي ُيعلن عن إنشاِء مرَصٍد َوطنيٍّ للوقاَية من التَّ
 تشديُد العقوباِت على مقَتِرِفي جرائم اإلهانة والّتعدي على األِئمة 	

قال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، إن توزيع المساعدات على المتضررين من وباء 
كورونا سيجري وفق دراسات انطالقا من لجنة متخصصة ستقدم اقتراحاتها للرئيس، في حين بلغت التبرعات 

المالية لمحاربة هذا الوباء 230 مليار سنتيم. 

»أوبك« تعقُد اجتماعا طارئا خبراء:
أسعاُر الِبترول َمرهونٌة بانقضاِء 

َفيروس ُكورونا 
يعتبر ترقية الطاقات اجلديدة وسعي الكثير من البلدان إلى التقليل من 
استهالك الطاقات التقليدية أحد أسباب انخفاض أسعار البترول، ولوباء 
كورونا دور يف سقوط أسعاره تاريخي، يف حني يبقى ارتفاع أسعار البترول 

مرهونا بانتهاء جائحة كورونا.
غير  القياسية  خسائرها  األميركي  للنفط  اآلجلة  العقود  واصلت 
بناء  يتصاعد  فيما  الواحد،  للبرميل  سنتًا   30 إلى  لتهوي  املسبوقة، 
املخزونات النفطية يف العالم، مبا يف ذلك املركز الرئيسي للتخزين بالواليات 

املتحدة يف أوكالهوما.
احلادة  للنفط خسائرها  اآلجلة  العقود  واصلت  تداوالت سابقة،  ويف 
أدنى  وهو  للبرميل،  دوالر   10.06 إلى   45% األميركي  اخلام  وهوى 
فيروس  الطلب وسط جائحة  انخفاض  بسبب   1986 أفريل  منذ  مستوى 
كورونا، وهو ما سبب انخفاضا حادا أيضا على خام برنت لدول أعضاء 

األوبك املصدرين للبترول. 
يف  والطاقة،  االقتصاد  مجال  يف  اخلبير  حرشاوي  الكرمي  عبد  وقدم 
  .2014 إلى سنة  تعود  التي  األسباب  الوطن«، بعض  »أخبار  لـ  حديثه 
تدريجيا يف  باالنخفاض  بدأت  البترول  أسعار  فإن  به،  وحسب ما صرح 
األسواق العاملية بعد أن وصل سعر البرميل الواحد إلى ذروته التي فاقت 
150 دوالر، إذ سارعت البلدان املتطورة املعتمدة على الطاقات احلرارية إلى 
وضع برامج مبنية على األمن الطاقوي والتي تسعى إلى إيجاد سبل للخروج 
من مشكلة اإلعتماد على الطاقة البترولية وحتقيق القيمة املضافة، حيث 
شهد جانفي 2016 سقوطا تاريخيا ألسعار النفط إذ وصل سعر البرميل 
الواحد إلى ما قيمته 29 دوالرا. فحسب ما أكده عبد الكرمي حرشاوي، 
فإن املؤسسات الكبرى املختصة يف الطاقة كانت متوقعة حدوث انهيار يف 

أسعار البترول هذه السنوات األخيرة.
والغاز،   للبترول  الباطنية  الطاقة  املتحدث بخصوص مستقبل  وأوضح 
قائال: »إن الكثير من الدول املتقدمة تسعى لترقية الطاقات اجلديدة بهدف 
املختصني يف  أن  مبررا  والغاز«،  البترول  استهالكها ملشتقات  التقليل من 
غمار  خوض  يف  متخوفون  احملروقات  مجال  يف  اجلديدة  االكتشافات 
واكتشاف  الطاقات  هذه  تطوير  سبيل  يف  كبيرة  أموال  وضخ  االستثمار 
أن  إلى  كبيرة. مشيرا  بأرباح  العودة  أقل، ال ميكنها  بأسعار  طاقة جديدة 
البترول اخلام األمريكي عرف سقوطا تاريخيا لم يسبق له مثيل، مبررا ذلك 
بتضارب رجال األعمال الدوليني واملتحكمني يف سوق البترول ومشتقاته، 
حيث يذكر أنه وبالرغم من التخفيض القياسي الذي أقرته »أوبك +« بـ 
9.7 مليون برميل يوميا إال أنه لم يستطع تهدئة األسواق مباشرة يف ظل 
الهبوط احلاد يف الطلب والذي يتجاوز بحسب تقديرات سابقة 25 مليون 

برميل يوميا، ورمبا تزيد.
»أخبار  لـ  احلميد، يف حديثه  عبد  علوان  الدكتور  املالي  اخلبير  ونفى 
عقب  جوان  لسندات  البترول  بأسعار  املتعلقة  التكهنات  كل  الوطن«، 
اجتماع األوبك، قائال: »إنه يستحيل ألي خبير اقتصادي أن يتوقع سعرا 
محددا للبترول حتى ألسبوع واحد«، وأوضح املتحدث بخصوص إنعاش 
أسعار البترول، أنه ال توجد حلول مناسبة إال برفع احلجر الصحي وعودة 
النشاط االقتصادي مثلما قرره خبراء اقتصاديني أمريكيني كحل إلنعاش 
أسعار البترول األمريكي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البترول مرتبطة كل 
االرتباط بانتهاء جائحة كورونا، وباحلديث عن تداعيات انخفاض سعر 
النفط يف الدول املصدرة له، فقد أكد علوان أن اجلزائر يف أزمة حادة مثلها 

مثل الدول املصدرة للبترول جراء هذا السقوط احلر ألسعار البترول.
وللخروج من هذه األزمة، دعا حرشاوي كل املؤسسات العامة واخلاصة 
والصناعة  كالفالحة،  والبديلة،  املتجددة  بالطاقات  االهتمام  إلى ضرورة 
من  والوطنية،  واحمللية  الدولية  العالقات  جتنيد  لزوم  على  مشددا  احمللية، 
املتمثلة يف احلديد والصلب،  املتجددة  للطاقات  أجل شق مشروع جديد 
واليورانيوم، والذهب، والرخام، واملناجم وكل هذا حسب ما أكده الدكتور 
أن  اجلزائر  على  يجب  فقط  أنه  مبينا  الوطني،  التراب  وبوفرة يف  متواجد 
املؤسسات  كل  تلتزم  وأن  واإلنتاج،  للتسيير  جديدة  ميكانيزمات  تنتهج 

سواء كانت عامة أو خاصة بالشفافية واملصداقية املهنية. 

 خام صحاري الجزائر يتهاوى إلى 16 دوالرا للبرميل
 عرف برميل خام صحاري اجلزائر، أمس الثالثاء، تراجعا حادا متأثرا 

مبوجة من التداعيات االقتصادية جراء فيروس كورونا.
وبلغ خام صحاري اجلزائر 16.95 دوالرا للبرميل، حيث فقد 5.41 
دوالر يف يوم واحد. وتعرف أسعار النفط بالعالم تذبذبا لم يشهده التاريخ 
من قبل جراء جائحة فيروس كورونا، رغم اتفاق دول منظمة أوبك على 

تخفيض اإلنتاج، إال أن هذا لم يأِت بنتيجة إيجابية. 
وعقدت منظمة »أوبك«، من جهتها، مساء أمس اجتماعا طارئا من 

أجل التدارك، من أجل مناقشة الوضع وآخر تطورات السوق النفطية.
أحمد بوكليوة



صفية نسناس

رئيس  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
لدى  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
تدخله، أن املشروع التمهيدي لقانون 
يعدل ويتمم األمر )156-66( املؤرخ 
يف 08 جوان 1966، اخلاص بقانون 
التزاماته  ضمن  يدخل  العقوبات 
واحلد  واإلدارة،  املجتمع  أخلقة  وهو 
شوهت  التي  املمارسات  من  نهائيا 
إطاراتها  نزاهة  من  ونالت  الدولة 
على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية 
احلرية  بني  الُلبس  فيها  يزول  وعادلة 
يقول  الرئيس  وأضاف  والفوضى. 
دميقراطية  بناء  على  عازمون  إننا   «
ال  شعبيا  مطلبا  باعتبارها  حقيقية 

رجعة عنه، ينال يف ظلها كل ذي حق 
حقه كيفما كان موقعه االجتماعي«. 
الدميقراطية  هذه  مثل  بأن  تدارك  كما 
أولئك  تساعد  ال  معا  سنبنيها  التي 
الذين عاثوا يف األرض فسادا وكدسوا 
ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات 

غير مستحقة بوسائل شتى.
املقترحة  األحكام  وتشمل 
الوزراء  مجلس  عليها  صادق  التي 
انتشارا  عرفت  التي  األفعال  جترمي 
إلى  األخيرة  السنوات  خالل  كبيرا 
يف  واالستقرار  األمن  تهديد  درجة 
كاذبة  أنباء  ترويج  بينها  ومن  البالد، 
العموميني،  واألمن  بالنظام  للمساس 
الوطنية،  والوحدة  الدولة  بأمن  واملس 
اإلعانات  على  للحصول  والتزوير 
والعينية  واملادية  املالية  واملساعدات 
االجتماعية،  واإلعفاءات  العمومية 
االمتحانات  بنزاهة  املاسة  واألفعال 
أو  الغير  حياة  وتعريض  واملسابقات، 
وكذلك  للخطر،  اجلسدية  سالمته 
بجرائم  تعلق  ما  يف  العقوبات  تشديد 
وهدم  اإلمام،  على  والتعدي  اإلهانة 

العمومية،  العبادة  أماكن  تدنيس  أو 
واألقصى  األدنى  احلدين  رفع  وأخيرا 
لعقوبة الغرامة املتصلة مبخالفة األنظمة 
الصادرة عن اإلدارة، كما أشار رئيس 
اجلمهورية إلى أن الدميقراطية احلقة ال 
بعدالتها  قوية  دولة  ظل  يف  إال  ُتبنى 
مصممون  ونحن  الوطني،  وانسجامها 
مبرجعيتها  الدولة  هذه  بناء  على 
فال  الضعيفة،  الدولة  أما  النوفمبرية. 
تفتح  مزيفة  دميقراطية  إال  فيها  تبنى 
الفوضى  على  مصراعيه  على  الباب 
والدوس على القانون، وتوظيف الدولة 
بالقول:  مضيفا  اخلاصة،  لألغراض 
بعض  نعيش  إننا  أقول  أن  »ويؤسفني 
املس  أحيانا  تطال  التي  الفوضى  هذه 
مع  والتواطؤ  الوطنية،  الوحدة  بأسس 
املعادية  األجنبية  الشبكات  بعض 

للبالد«.

امتحاناٌت بنكهِة الغّش
االمتحانات،  اقتربت   كلما 
التالميذ  استعداد  عن  احلديث  يكثر 
والطلبة لها ولكن مبجرد التقرب منهم 
بقيمة  أغلبيتهم  استهتار  مدى  تدرك 

آخر  يتبادلون  وجتدهم  االمتحانات 
املعلومات عن أساليب الغش ويبذلون 
كيفية  على  التركيز  يف  كبيرا  جهدا 

مراوغة املراقبني.
يعد  ولم  قيمته  االمتحان  فقد 
لتقومي  واحلقيقي  الصحيح  املعيار  ذلك 
ظاهرة  تفشي  بسبب  الطالب  مستوى 
الغش وتطور أساليبها، حتى أصبحنا 
أساليب  أحدث  عن  نتحدث  اليوم 
يقضون  الطالب  من  والكثير  الغش، 
يف  االمتحان  قبل  األخير  األسبوع 
وأدوات  وسائل  لتحضير  االستعداد 
األساليب  أحسن  ويبتكرون  الغش 
التي ال ميكن للمراقب ضبطها، حيث 
أوراق  يف  الدروس  كتابة  من  تنوعت 
وتصغيرها بواسطة آالت النسخ لتأخذ 
أكمام  يف  إخفاؤها  ميكن  أقل  مساحة 
القمصان أو بني طيات أوراق اإلجابة، 
السيقان،  األيدي،  على  الكتابة  إلى 
وصوال  املقاعد،  على  وحتى  األذرع، 
اجلوال،  الهاتف  بواسطة  الغش  إلى 
وكل يوم يبتكر الطلبة اجلديد يف هذا 

املجال.
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األختام  العدل حافظ  وزير  كشف 
الثالثاء،  أمس  يوم  زغماتي،  بلقاسم 
أن مشروع قانون العقوبات يعمل على 
االمتحانات  مصداقية  على  احملافظة 
عقوبات  يقترح  لذلك  واملسابقات، 
ومسربي  ناشري  حق  يف  قاسية 

مواضيع االمتحانات.
عرضه  خالل  زغماتي،  وقال 
ظاهرة  إن  بالبرملان،  العقوبات  مشروع 
ويف  االمتحانات  مواضيع  تسريب 
انتشارا  شهدت  املسابقات  مختلف 
واسعا، وقد ساهم يف تنميتها وسائل 

التواصل االجتماعي، مضيفا أن هذه 
من  جو  خلق  يف  تتسبب  التسريبات 
الوطني،  املستوى  على  االضطراب 
قصد  القانون  مشروع  اقتراح  مت  وعليه 
االمتحانات  مصداقية  على  احملافظة 
املشروع  إن  قال  واملسابقات.  كما 
أو  نشر  كل  معاقبة  على  ينص 
أجوبة  أو  أسئلة  أو  ملواضيع  تسريب 
االمتحانات أو مسابقات أو امتحانات 
التعليم العالي، أو امتحانات التكوين 
املهني، قبل أو أثناء االمتحانات بسنة 
من  مالية  وغرامة  سنوات،   3 إلى 

دج،   300.000 إلى  100.000دج 
أن  يحاول  من  لكل  نفسها  والعقوبة 

يحل محل املترشح.
وترفع  قائال:   زغماتي  وختم 
العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات 
الى   500.000 من  مالية  وغرامة 
مرتكب  حق  يف   1.000.000
األشخاص  من  اجلرمية  هذه 
على  اإلشراف  أو  بتحضير  املكلفني 
االمتحانات  تأطير  أو  االمتحانات، 

واملسابقات .
صفية ن

الَمحُسوبّية والغشُّ طعنا في ِمصداقّية الَشهادات الَجزائرّيِة 

الحكومُة أمام رهاِن استرَجاِع هيبِة 
سمية! الُمسابقات  واالمتحاَناِت الرَّ

غرامات والسجن لكل جاٍن.. بلقاسم زغماتي:
عقوباٌت َقاسّية تطاُل كلَّ من سّرَب مواضيع االمتحاناِت

دعا إلى تشديد العقوبات.. كمال نواري:
سياسُة الّلعقاب جعلت من االمتحاناِت 

والُمسابقاِت  مهزلًة! 
قال الناشط التربوي كمال نواري، يف اتصال أجرته معه »أخبار الوطن« 
إن الظواهر التي طالت االمتحانات يف السنوات املاضية وسياسة الالعقاب 
إلى  بحاجة  أننا  مؤكدا  حقيقية،  مهزلة  إلى  الرسمية  االمتحانات  حولت 
ضروريا،  أمرا  بات  القضائية  اجلهات  وحترك  القانونية،  النصوص  تطبيق 
خاصة وأن املدرسة اجلزائرية تئن على وقع ضعف املستوى وغياب الكفاءة 
كون  عليها،  القضاء  يجب  سلبية  ظواهر  كلها  الغش  أساليب  واستعمال 
األخير  الوزراء  مجلس  قرار  مثمنا  الكفاءات،  إلى  ماسة  بحاجة  املدرسة 
القاضي بتجرمي األفعال املاسة بنزاهة االمتحانات واملسابقات والذي سيضمن 
إعادة هيبة الدولة، بحسبه. كما أكد نواري أن تفعيل هذه النصوص يتم - 
بطبيعة احلال - عبر القضاء؛ فما حدث يف السنوات املاضية خالل دورات 
البكالوريا يستدعي حتما اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتوقيف املسؤولني، معربا 

عن تأسفه ملا يحدث يف امليدان الذي بات يفرض دق ناقوس اخلطر.
صفية نسناس

ثّمن سنَّ قانون تجريم الغشِّ في االمتحانات.. فرقينس:
تطبيُق القوانيِن َسيعيُد للّدولِة مصداقّيتها 

والكفاءَة  للُممَتحِن
 أوضح النقابي نبيل فرقينس، يف اتصال أجرته معه »أخبار الوطن«، أن 
هناك حاجة ماسة لتجرمي األفعال التي متّس نزاهة االمتحانات واملسابقات، 
بعد  خاصة  املناسبة،  الكفاءة  ببروز  وتسمح  الدولة  مصداقية  تعاد  حتى 
التجاوزات الكارثية التي سجلت يف السنوات القليلة املاضية، والتي ضربت 
التحصيل  ليس  املمتحن  بات سالح  أن  بعد  اجلزائرية،  املدرسة  مصداقية 
العلمي اجليد بل الغش. كما دعا فرقينس إلى ضرورة أخذ بعض اإلجراءات 
بعني االعتبار على غرار االستغناء عن مسابقات الترقية التي تكلف أمواال 
وال جدوى منها، حيث من املفروض أن تتم الترقية عبر األقدمية، كما أكد 
على ضرورة توفير احلماية لبعض األساتذة يف عدد من مراكز االمتحانات 
الذي يتعرضون إلى تهديدات من قبل بعض املمتحنني للسماح لهم بالغش 
مثل االعتداء عليهم خارج أسوار املدرسة، مشيرا إلى أن تطبيق القوانني من 

شأنه أن يعيد هيبة الدولة من جهة، وكفاءة املمتحن من جهة أخرى.
صفية ن

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.. مراد سيد أحمد: 

ُسنُّت قوانيَن تقمُع المتسبِّبين في تسريِب 
مواضيِع  االمتحانات

سيد  مراد  العاصمة  اجلزائر  قضاء  مجلس  لدى  العام  النائب  أكد 
مختلف  إجراء  أثناء  لوحظت  التي  اجلرائم  مواجهة  يخص  فيما  أنه  أحمد 
العام، والسيما ما تعلق منها بتسريب موضوعات  دورات امتحانات نهاية 
االختبارات، الحظ املتدخل أنه سيكون هناك وأخيًرا قوانني محددة تسمح 
بقمعها. يف هذا الصدد،وخالل تصريحات إذاعية يوم أمس، اعتبر النائب 
يقوم  ما  الكل مسؤول على  أن  العاصمة،  اجلزائر  لدى مجلس قضاء  العام 
بنشره عبر وسائط التواصل االجتماعي، قائال: »أمام لوحة املفاتيح، نحن 
التي  القوانني  مبشاريع  املتحدث  رحب  كما  أعمالنا،  عن  قضائيا  مسؤولون 
وضعتها احلكومة للقضاء على هذه الظاهرة، كونها تأتي يف الوقت املناسب، 
لتعزيز الردود اإلجرائية ملجابهة مثل هذه املمارسات التي لم تكن معروفة يف 

املاضي، والتي تتزايد باضطراد يف السنوات األخيرة«.
ق.و

أستاذة القانون.. فتيحة بن عبو:
عدُم تفعيِل الَقوانين أفقَد الدولَة ِمصداقيَّتها

أكدت فتيحة بن عبو أستاذة القانون بجامعة اجلزائر، يف اتصال أجرته 
املعنية  واملسابقات  االمتحانات  يف  الغش  ظاهرة  أن  الوطن«،  »أخبار  معها 
املهنية،  الكفاءات  العديد من  الدولة، وأقصت  قد أضرت كثيرا مبصداقية 

وبالتالي فقد رحبت بسن قانون لتجرمي تلك املمارسات.
وأوضحت املتحدثة أنه خالل السنوات املنقضية، جرى إبعاد الغشاشني 
الشروع  قبل  أنه  إلى  مشيرة  الفئة،  تلك  يردع  كان  ما  وهو  سنوات   5 ملدة 
العاملية  الدساتير  يف  إليه  املشار  باملبدأ  العمل  يجب  إجراء  أي  تطبيق  يف 
وسائل  ومختلف  الرسمية  اجلريدة  عبر  مسبقا  واجلزاء  بالعقوبة  التنويه  وهو 
اإلعالم، حتى ال يتم التعذر بجهل القوانني، كما اعتبرت أن القرار الصادر 
عن مجلس الوزراء لتجرمي األفعال املاسة بنزاهة االمتحانات واملسابقات من 
شأنه أن يعيد بسط هيبة الدولة، حيث إنه من سمات الدولة القوية ويسمح 

للبروز الكفاءات احلقيقية وإعطاءها املكانة التي تليق بها. 

اهتزت المسابقات المهنية واالمتحانات المدرسية وحتى العليا في السنوات األخيرة، على وقع سلسلة من الفضائح 
على غرار تسريب األسئلة، والغش الذي باتت أساليبه تتطور وتأخذ منحى تصاعديا، كما أن أغلب تلك المسابقات 
طغت عليها المحسوبية، األمر الذي دفع الحكومة في اجتماعها األخير المنعقد يوم األحد المنقضي، إلى سن قانون 
يجرم األفعال الماسة بنزاهة االمتحانات والمسابقات، حيث دعت نقابات وفاعلون اجتماعيون لحفظ ماء وجه تلك 

االمتحانات خاصة وأنه لم يتم التحرك لصد الفضائح التي أثارت الرأي العام.
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الّنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة 

الجميع مسؤول على ما ينشره
 في مواقع التواصل االجتماعي 

رحمة عمار 
اجلزائر  قضاء  مجلس  لدى  العام  النائب  أكد 
خالل  أمس  يوم  أحمد،  سيد  مراد  العاصمة 
أن  الثالثة،  اإلذاعية  القناة  على  ضيفا  حلوله 
التواصل  بوسائط  ينشره  ما  على  مسؤول  الكل 
نحن  املفاتيح،  لوحة  »أمام  قائال:  االجتماعي، 
مبشاريع  مرحبا   ،« أعمالنا  عن  قضائيا  مسؤولون 
للقضاء على هذه  احلكومة  التي وضعتها  القوانني 
الوقت  الظاهرة، مضيفا أن هذه األخيرة »تأتي يف 
املناسب، لتعزيز الردود اإلجرائية ملجابهة مثل هذه 
املمارسات التي لم تكن معروفة يف املاضي، والتي 

تتزايد باضطراد يف السنوات األخيرة«.
عن  املسؤولني  األشخاص  أن  إلى  مشيرا 
والتزايد«  االنتشار  يف  اآلخذة  »املمارسات  هذه 
مينحها  التي  الضمانات  جميع  من  سيستفيدون 
حتريك  ميكن  أنه  وأكد  دفاعهم.  لضمان  الدستور 
ومنابعها  »التمويل  قضايا  يف  القضائية  املتابعات 
املريبة«، معتبرا أن أفعاال من هذا القبيل ال ميكن 
تدبير  »نتيجة  حتما  فهي  العدم«.  من  »تنشأ  أن 
سيناريوهات  يحبكون  خبيثني  أشخاص  من  نابع 

ميكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر تشديًدا«.
كانت  إذا  ما  حول  التساؤل  بخصوص  أما 

البرملان  على  ستعرض  -التي  النصوص  بعض 
»قمع  إلى  ستؤدي  واملناقشة-  لإلثراء  بغرفتيه 
بأن  فرد  لألشخاص«الناقدين«،  التعبير«  حرية 
وأن  الدستور،  يف  عليها  منصوص  التعبير  حرية 
»كل عمل يجب أن ينطوي على مسؤولية«. ويف 
مواجهة اجلرائم التي لوحظت أثناء إجراء مختلف 
ما  منها  والسيما  العام،  نهاية  امتحانات  دورات 
الحظ  االختبارات،  موضوعات  بتسريب  تعلق 
أنه »سيكون هناك وأخيًرا قوانني محددة  املتدخل 

تسمح بقمعها«.

رئيس  بولنوار  الطيب  احلاج  كشف 
عن  واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
بشكل  حريف  ألف   150 من  أزيد  تضرر 

تعتمد  التي  نشاطاتهم  توقف  من  مباشر 
داعيا  اليومي،  املدخول  على  أغلبها  يف 
إلعادة بعض األنشطة التجارية على غرار 
ورشات اخلياطة واملالبس واحلالقة وغيرها 
توقف  خلفه  الذي  الكبير  للضرر  نظرا 
التجار  من  أصحابها  على  األنشطة  هذه 

واحلرفيني.
وأوضح رئيس اجلمعية الوطنية للتجار 
حلوله  خالل  األربعاء  أمس  واحلرفيني، 
جمعيته  أن  األولى،  القناة  على  ضيفا 
من  املعنية  اجلهات  مع  اتصاالت  جتري 
احلجر  إجراءات  من  التخفيف  أجل 
املجتمع،  من  الفئة  هذه  على  الصحي 

وعودتها للنشاط وفق شروط الوقاية الالزمة 
كالتعقيم والتباعد وحتديد الفترة الزمنية.

أما بخصوص الشهر الفضيل، فطمأن 
فاملخزون  السلع  بتوّفر  املستهلكني  بولنوار 
إضافية،  أشهر  ستة  ملدة  يكفي  الغذائي 
إلى  والفواكه  اخلضر  مخزون  يصل  حيث 
مخزون  يبلغ  بينما  قنطار  مليون   12 نحو 
 120 والبيضاء(  )احلمراء  بنوعيها  اللحوم 
املتسهلكني  دعا  املقابل،  يف  طن.  ألف 
إلى جتنب التبذير واتباع ثقافة استهالكية 
احلاجات  اقتناء  خالل  من  رشيدة 

األساسية وفق جدول زمني منظم.
رحمة عمار 

نفت مديرية التجارة لوالية عنابة، يوم 
التي حتدثت عن تسجيل  أمس، األخبار 
موظفي  بني  كورونا  بفيروس  إصابة  حالة 

مصاحلها.
املذكورة  املديرية  عن  بيان صدر  وقال 
أعاله، تلقت »أخبار الوطن« نسخة منه، 
تنفي  عنابة  لوالية  التجارة  مديرية  أن 
األخبار الكاذبة واملغلوطة جملة وتفصيال 
القائلة بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا 
األخبار  وهي  مصاحلها،  موظفي  بني 
التواصل  وسائل  بعض  تداولتها  التي 

االجتماعي. 
ملتزمة  مصاحلها  أن  البيان  وأكد 
ضمانا  والوقائية  االحترازية  بالتدابير 

كلهم  بأنهم  مؤكدة  موظفيها،  لسالمة 
القانونية  مبهامهم  ويتكفلون  جيدة  بصحة 

بصفة عادية. 
كما تؤكد املديرية على احتفاظها بحق 

اتخاذ اإلجراءات القانونية يف حق ناشري 
ما وصفتها بالشائعات واألخبار الكاذبة.

 ف. سليم

150 ألف حرفي تضرروا من إجراءات الحجر الصحي 
بولنوار: المخــزون الغذائــي يكفــي المواطنيــن 6 أشهـــر 

اإلشاعة تداولتها مواقع التواصل االجتماعي 
مديرية التجارة بعنابـة تنفـي إصابــة أحـد موظفيــها بكورونـا 

المدية 
حجز 201 مركبة خرق أصحابها الحجر الصحي 

كشف بيان صدر، يوم أمس، عن شرطة املدية عن تسجيل 859 مخالف 
إلجراء احلضر من طرف األشخاص، كما مت وضع 201 مركبة يف احملشر ملخالفة 

أصحابها إلجراءات احلجر، باإلضافة إلى 56 دراجة نارية.
وأوضح البيان أن مصالح الشرطة ألمن والية املدية تسهر على تطبيق القانون 
وفرض عقوبات صارمة ضد املخالفني إلجراءات احلجر الصحي، وذلك حفاظا 
التي  األزمة  أرواحهم وصحتهم، خاصة يف ظل  املواطنني يف  أمن وسالمة  على 
تعيشها البالد بانتشار جائحة كورونا ّكوفيد – 19«، وبعد فرض إجراءات احلجر 

الصحي املوسع على والية املدية.
ق.م

ضبُط بندقيتين وقنبلة تقليدية الصنع 
الجيش يدمر مخبأ للجماعات اإلرهابـية

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، مخبأ للجماعات اإلرهابية 
يحتوي على بندقيتني من نوع »ماوزر« وكمية من الذخيرة وقنبلة تقليدية الصنع 
وأغراض أخرى،وذلك على إثر عملية بحث ومتشيط نفذتها مبنطقة وادي الغيران 
باجللفة بالناحية العسكرية األولى، يف حني دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني 
الشعبي قنبلتني تقليديتي الصنع مبنطقة جبل السدات، ببلدية الشقفة يف والية 

جيجل بالناحية العسكرية اخلامسة.
للجيش  أوقفت مفارز مشتركة  املنظمة،  التهريب واجلرمية  إطار محاربة  ويف 
نفذتها  متفرقة  عمليات  اجلمارك، خالل  مصالح  مع  بالتنسيق  الشعبي  الوطني 
السادسة،  العسكرية  بالناحية  باجي مختار  وبرج  قزام  متنراست وعني  بكل من 
16 شخصا وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع و4 شاحنات و15,58 طنا من املواد 
الغذائية و43220 لترا من الوقود، باإلضافة إلى 13 مولدا كهربائيا و10 مطارق 

ضغط.
تاجر   13 احلدود  وحراس  الوطني  الدرك  عناصر  أوقف  أخرى،  جهة  من 
مخدرات بحوزتهم 113,780 كيلوغرام من الكيف املعالج و1064 قرصا مهلوسا، 
خالل عمليات متفرقة نفذتها بكل من تلمسان وغليزان وعني الدفلى، يف حني 
كما  املعالج.  الكيف  من  كيلوغراما   37,07 بجيجل،  السواحل،  حّراس  حجز 
 1345 بـ  ُمحملة  على منت شاحنة صغيرة  الوطني شخصا  الدرك  عناصر  أوقف 
وحدة من مادة التبغ ببسكرة.                                                           ق.و

باتنة 
 هالك طفـل فـي حريـق ببلديـة منعـة 

هلك طفل يف العاشرة من العمر، ليلة االثنني إلى الثالثاء، يف حريق مهول 
شّب داخل غرفة مبسكنه العائلي بقرية شاملة ببلدية منعة بوالية باتنة.

وأوضح مسؤول خلية اإلعالم واالتصال مبديرية احلماية املدنية املالزم زهير 
أفراد عائلة الضحية، يف حني  أنه مت إجالء  نكاع، بحسب ما نقلته )و.أ.ج(، 
الطفل الضحية متفحمة مما تطلب حتويلها إلى  وجد عناصر احلماية املدنية جثة 

مصلحة حفظ اجلثث بعيادة املدينة.
وأفاد املصدر بأن املصالح املعنية فتحت حتقيقا ملعرفة أسباب ومالبسات 

احلادث.                                                                                               ق.و

نّظمت 7 معارض فقط من 25 كانت مقّررًة
  »سفاكـــس« خسرت 80 %من رقم 

أعمالها بسبــــب   الجائـــــحة
 كشف املدير العام للشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير أن رقم أعمالها لم 
يتجاوز 20 % منذ بداية السنة، وذلك بسبب تأجيل أو إلغاء عديد الصالونات 

واملعارض والتظاهرات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
األزمة  بداية  »منذ  أنه  )و.أ.ج(  لـ  به  أدلى  تصريح  يف  زيتوني،  وأوضح 
منتصف  )كوفيد19-( يف  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  بتفشي  املرتبطة  الصحية 
مرغمة  والتصدير )سافكس(  للمعارض  اجلزائرية  الشركة  مارس، أضحت  شهر 
على تأجيل أو إلغاء جميع التظاهرات التي كانت مبرمجة خالل شهري مارس 

وأفريل على مستوى قصر املعارض )الصنوبر البحري- اجلزائر العاصمة(«.
التي  ومعارض،  بني صالونات  تختلف  عملية   25 أصل  من  أّنه  أكد  كما 
كانت مبرمجة على املستوى الوطني، فإن الشركة لم تنظم إال سبعة منها، قبل 
بداية األزمة الصحية. أما على املستوى الدولي فقد مت إلغاء نحو عشر تظاهرات 
فيها  شاركت  تظاهرات  ثالث  باستثناء  ذاتها  لألسباب  تأجيلها  مت  أو  أيضا، 
»سافيكس«. وأضاف محدثنا أنه أمام استمرار وضعية الوباء سواء على املستوى 
املقبلني )ماي  الشهرين  فإن تظاهرات أخرى مبرمجة خالل  الدولي،  أو  الوطني 
وجوان( ستعرف املصير نفسه؛ ألنه »حتى مع تراجع الوباء فإن قطاع التظاهرات 
- بالنظر إلى طبيعته - سيصعب عليه العودة إلى مستواه الطبيعي«. وحدد املدير 
العام لـ »سافيكس« خسائر الشركة التي لم حتقق حتى اآلن إال 20 % من رقم 

أعمالها املتوقع خالل السداسي األول من سنة 2020 بـ 80 %.
و عليه، فإنه بعد خسائر ناهزت 60 % يف سنة 2019 على إثر إلغاء عديد 
التظاهرات من معارض وصالونات بسبب الوضعية السياسية التي عرفتها اجلزائر، 
عموما  للتظاهرات  بالنسبة  كذلك  »صعبة«  ستكون  أنها  يظهر   2020 سنة  فإن 

وللشركة بشكل خاص، سيما »مع غياب الرؤية حول آفاق السداسي الثاني«.
اخلاص  ذلك  مثل  ومعارض  كبرى  تظاهرات  أن  إلى  املتحدث  أشار  كما 
ببرشلونة وباريس أو دبي قد مت إلغاؤها، مؤكدا أن »إبقاء أو تأجيل إحدى التظاهرات 
يف السداسي الثاني مرهون كذلك بحركة املالحة اجلوية والبحرية العاملية التي مت 

تعليقها إلى أجل غير مسمى، مما يؤدي إلى اضطراب يف التوقعات«.
)و.أ.ج(

أّكد مراد سيد 
أحمد أن »نشر 
معلومات كاذبة 
من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي، 
والسيما تلك التي 

تمس بكرامة 
األشخاص أو أمن 
الدولة - وبشكل 

أعم - النظام العام، 
ستعرض مقترفيها 
للمتابعة القضائية 
أمام المحاكم«.



ب. زهرة

بوالية جيجل من  الصحة  قطاع  استفاد 
زمنية  فترات  خالل  املستشفيات  من  عدد 
سابقة، وهي مستشفى 240 سرير بكل من 
جيجل والطاهير، مستشفى 60 سرير ببلدية 
وكذا  ببلغيموز  60 سرير  الشقفة، مستشفى 
السرطان،  ملرضى  باألشعة  للتداوي  مركز 
وهي مشاريع يف غاية من األهمية بالنظر إلى 
الصحة  قطاع  يشهده  الذي  الكبير  النقص 
 800 الـ  سكانها  عدد  يقارب  التي  بالوالية 
ألف نسمة، لكن عملية جتسيدها على أرض 
الواقع بالشكل الذي ينهي معاناة املئات من 
املرضى الذين أصبحوا يتنقلون إلى الواليات 

املجاورة بحثا عن العالج لم تتم حلد اليوم.

 لهِذه األسَباب ُجمِّدت مشاريُع قطاِع الّصَحة
تعود أسباب جتميد هذه املشاريع الصحية 
عدم  أهمها  األسباب  من  جملة  إلى  الهامة 
االستثمار يف الغالف املالي الهام التي منحت 
للوالية خالل زيارة الوزير األول األسبق، عبد 
سنوات،  سبعة  من  أكثر  منذ  سالل  املالك 
لكن ما حدث هو تسجيل تأخر كبير يف القيام 
مبختلف اإلجراءات اخلاصة بعملية اإلجناز مما 
جعلها عرضة لقرار جتميد املشاريع التي لم يتم 
أسعار  انهيار  عقب  جتسيدها  يف  بعد  الشروع 
النفط يف األسواق العاملية وجلوء احلكومة إلى 
ترشيد النفقات. وعلى الرغم من عدم وجود 
ملطالب  الوصية  الوزارة  طرف  من  استجابة 
أن  إال  املستشفيات  هذه  عن  التجميد  رفع 
كورونا  فيروس  تفشي  هو  املرة  هاته  اجلديد 
له  تتعرض  الذي  الرهيب  والضغط  بالوالية 
املستشفيات املوجودة حيز اخلدمة، فتجسيدها 
كان من املمكن أن يجعل األطباء يعملون يف 
أريحية معقولة من خالل توزيع املصابني على 
جميع عدد ال بأس به من املستشفيات، كما 
االستعانة  احمللية  السلطات  سيجنب  كان 

باملؤسسات التربوية ودور الشباب.

ي الوباِء كشَف َضعَف اإلمكاناِت   تفشِّ
الوطني،  الشعبي  باملجلس  النائب  قال 
الوطن«  »أخبار  لـ  تصريح  يف  ماضي  يوسف 
البالد حاليا  التي متر بها  الظروف اخلاصة  إن 
كشفت  كورونا  فيروس  إنتشار  تشهد  والتي 
املؤسسات  منه  تعاني  الذي  الفادح  النقص 
بوالية  املوجودة  والتجهيزات  االستشفائية 
التجميد  رفع  ضرورة  إلى  داعيا  جيجل، 
منها  استفادت  التي  املستشفيات  عن جملة 
يف  اإلسراع  وكذا  سابق،  وقت  يف  الوالية 
اجناز وجتهيز مستشفى زيامة منصورية، إضافة 
يف  خاصة  جديدة  مستشفيات  تسجيل  إلى 
املناطق اجلبلية كبلدية جيملة وأوالد عسكر 
املستشفيات  تدعيم  مع  معروف  وسيدي 
الطبية  كالكوادر  الالزمة  باإلمكانيات 
مخابر  وحتى  الضرورية  واألجهزة  املختصة 
والعالوات  املنح  مراجعة  على  عالوة  متطورة 

التي تقدم ملستخدمي قطاع الصحة.

 الُمستشفيات عاجزٌة عن تلبيِة االحتياجات! 
الصحة  جلنة  رئيس  قال  جهته،  من 
باملجلس الشعبي الوالئي، عبد احلكيم بولعام 
يف تصريح لـ »أخبا الوطن« أن هذا املوضوع متت 
ماي  بالضبط يف  اليوم  من  قبل عامني  إثارته 

ذلك  الصحة،  ملف  عرض  مبناسبة   2018
عليها  تتواجد  التي  املزرية  احلالة  إلى  بالنظر 
والطاهير،  امليلية  خاصة  الوالية  مستشفيات 
ال  املوجودة  الثالثة  املستشفيات  أن  مضيفا 
ميكنها أن تلبي االحتياجات الصحية لسكان 
يف  بنيت  الصحية  الهياكل  فهذه  الوالية، 
 100 الـ  يتعدى  الوالية ال  كان سكان  وقت 
ألف نسمة. إضافة إلى تأثير هذه املدة الطويلة 
على حالة املستشفيات. هذا الوضع  حسب 
التجميد  لرفع  السعي  يستوجب  املتحدث- 
أجنزت يف  لو  التي  املجمدة  املشاريع  هذه  عن 
وقتها لكان ميكن أن يكون استعدادنا ملواجهة 
فيروس كورونا أفضل حاال، وقال رئيس جلنة 
حدوث  وإمكانية  الوباء  خطورة  أن  الصحة 
التجميد  رفع  الضروري  من  أنه  األسوأ جتعل 
نظرا  الطاهير  مستشفى  عن  األقل  على  فورا 
للوضعية التي يتواجد عليها املستشفى احلالي 
بذات البلدية، إضافة إلى مشروع مستشفى 
بلغيموز نظرا لبعد املسافة بني الطاهير وامليلية 
وقوع املنطقة املوجودة بينهما يف وضعية فراغ 
صحي إن صح هذا التعبير، خاصة وأن دور 
هياكل الصحة اجلوارية من عيادات وقاعات 

عالج يعتبر عالجيا وليس استشفائيا.

الوطنية  التضامن  حملة  إطار  يف 
ملؤازرة مستخدمي الصحة العمومية، دعا 
مدير البيئة لوالية برج بوعريريج '' قرابن 
االقتصاديني يف  املتعاملني  كافة   '' أحمد 
بوالية  النفايات  وحرق  معاجلة  مجال 
احلملة  يف  االنضمام  الى  بوعريريج  برج 
مستخدمي  ملؤازرة  الوطنية  التضامنية 
حرق  أجل  من  العمومية  الصحة 
مستلزمات العناية مبصابي فيروس كورونا. 
وصّرح املدير بأن هذه املبادرة التي تتطلب 

ضمن  جاءت  املختصة  املؤسسات  جتند 
التي ال  اجلائحة  ملكافحة  احلثيثة  اجلهود 
رفقة  يومي  بشكل  األرواح  حتصد  تزال 
اإلصابات، أين دعا املعنيني التقرب من 
مديرية البيئة على مستوى مصلحة البيئة 
احلضرية والصناعية املكلفة بالتنسيق بني 
املؤسسات االستشفائية واملؤسسات التي 
ستنضم الى هذا النداء يف إطار التضامن 
الوطني من أجل خلق حواجز أمام تقدم 
أشياء  معاجلة  خالل  من  الوباء،  هذا 

يترتب  وما   19 كوفيد  بفيروس  املصابني 
نفايات  من  عليها  ينجم  قد  ما  أو  عنها 
بها.  األمثل  والتكفل  حرقها  تتطلب 
وأكد مدير البيئة للوالية أن ثقته يف هذه 
الفئة كبيرة جدا يف هذه الفترة احلساسة 
لنداءه  االستجابة  الى  داعيا  والعصيبة، 
يف  اليد  لوضع  املسؤولية  بروح  والتحلي 

اليد وانهاء تقدم الفيروس القاتل. 
صفاء كوثر بوعريسة

عنابة 
اتفاقية توأمة لترقية شعبة الطماطم الصناعية

لترقية  توأمة  إتفاقية  وتبسة  عنابة  لواليتي  الفالحة  مديرتي  أبرمت 
شعبة الطماطم الصناعية يف الواليتني ولتشجيع الفالحني على مزاولة هذا 

النشاط خاصة باملنطقة اجلنوبية ببئر العاتر بتبسة.
وحسب بيان مصالح مديرية املصالح الفالحية لوالية عنابة أنه تطبيقا 
إلى  الداعية  الرامية  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  وتوصيات  لتعليمات 
عليه  كانت  مما  وأحسن  جيدة  بوتيرة  الفالحي  النشاط  حيوية  مواصلة 
وتشجيع الفالحني واملهنيني على مزاولة وإستمرارية نشاطاتهم يف مختلف 
املجاالت الفالحية مع أخد التدابير الوقائية الالزمة يف ظل اجلائحة العاملية 
كورونا كوفيد19 ويف إطار خلق شراكة وتبادل اخلبرات بني الواليات خاصة 
الصناعية  الطماطم  وجتريب  توسيع  أجل  ومن  اإلستراتيجية  الشعب  يف 
بوالية تبسة خاصة باملنطقة اجلنوبية على غرار بلدية بئر العاتر وعلى هامش 
املصالح  بوخامت مدير  الصغير  الواليتني، أشرف  املسطر بني  التوأمة  برنامج 
الفالحية لوالية عنابة على عملية تسليم ونقل خمسة أصناف من شتالت 
إستصدار  تسهيالت  تقدمي  مع  الصواني  يف  الهجينة  الصناعية  الطماطم 
الرخصة اإلستثنائيةللتنقل يف هاته الظروف الصعبة من جراءإنتشار فيروس 

كورونا املستجد. 
ف سليم

غرفة الصناعة والتجارة تتبرع بمواٍد غذائية
أعلنت غرفة الصناعة والتجارة سيبوس عنابة أمس اإلثنني عن إنطالق 
قافلة من املساعدات التضامنية املواطني املتضررين من أثار احلجر الصحي 
مبناطق الظل بحضور والي الوالية برميي جمال الدين ومدير ورئيس الغرفة 
االعمال  رجال  من  وعدد  التجار  الوالئيإلحتاد  واملنسق  التجارة  ومدير 

والصناعيني املساهمني.
بازيد من  4 شاحنات محملة  القافلة تضم  فإن  وحسب ذات املصدر 
40 طن من املواد الغذائية املتنوعة اخلاصة باحملتاجني واملعوزين واصحاب 
الدخل اليومي، على توزع الحقا على مستحقيها بعد ان يتم وضعها يف 

املركز اخلاص باالعانات والهبات واملساعدات بحي ما قبل امليناء.
ف سليم
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أخبار الداخل

األزمُة المالية التي شهدتها البالد أّدت إلى َتجميدها 

الجاِئحُة َتفتُح ملفَّ مشاِريع 
حِة بجيجل قطاع الصِّ

برج بوعريريج 
مديرية البيئة تدعو لحرق ُمتعلَّقات المصابين بـ »كوفيد – 19« 

هيُب الذي يتعرُض له كلٌّ من مستشَفى الطاهير ومستشفى ِجيجل، نتيجَة تزايِد عدد اإلَصاباِت الُمؤكّدِة  أَدى الضغُط الرَّ
بَفيروِس ُكورونا، وكذا ضعُف اإلمكاناِت إلى إعادة فتِح ملفِّ مشاريِع الُمستشفياِت الُمجّمدة منُذ سنواٍت.

أحصت املصالح الوالئية باملسيلة ويف 
أقرها رئيس اجلمهورية  التي  التدابير  أطار 
مبنحة  واخلاصة  تبون  املجيد  عبد  السيد 
املعوزة  العائالت  لفائدة  10000دج 
الصحي  احلجر  إجراءات  من  واملتضررة 
حوالي 6500معوزا موزعني على 47بلدية 
وهي العملية التي أسندت لرؤساء اللجان 
الدينية املسجدية حيث جندت أعضائها 
كل  مستوى  على  املعوزين  بإحصاء 
النشاط  ملصالح  القائمة  حتويل  قبل  حي 
إلعادة  بالبلدية  والتضامن  االجتماعي 

املرحلة  وهي  للوالية  حتويلها  قبل  النظر 
وأنها  خاصة  املواطن  يخشاها  التي 
عميست  والنب  للمحسوبية  هناك  تخضع 
من  بالرغم  الضيقة  احلزبية  واحلساسيات 
وضوح التعليمة اخلاصة مبثل هكذا عملية
ومن املنتظر أن يستفيد 6500 عائلة 
معوزة عبر بلديات والية الـ47 مببلغ مالي 
و500مليون  6مليارات  إلى  يصل  قد 
التي  التدقيق  عملية  بعد  وذلك  سنتيم 
وأن  خاصة  املسجلني  قائمة  لها  تخضع 
قد  الفارطة  للسنوات  رمضان  قفة  قوائم 

حملت أسماء ميسورة احلال بسبب النب 
الكثير وتأتي  والتي أسالت احلبر  عميس 
رأس  على  الوالية  عاصمة  املسيلة  بلدية 
الكثافة  بحكم  بها  املعوزين  عدد  قائمة 
السكانية تليها كل من بوسعادة وسيدي 
عيسى حيث يبقى ينتظر املعنيون بالعملية 
من معوزين صب املبلغ املخصص واملقدر 
ب10000دج خاصة وأن شهر رمضان لم 
يبق يفصلنا عنه سوى يومني أو ثالثة على 

األكثر تقديرا. 
جمال أبو أشرف

المسيلة 
فة الوالية تحصي 6500 عائلة ُمتعفِّ

تبسة
حجز 18 قنطارا من اللحوم الفاسدة 

مصالح  مع  بالتنسيق  تبسة  لوالية  التجارة  مديرية  مصالح  متكنت 
معتبرة من  األمنية، من حجز كمية  اجلهات  ومختلف  البيطرية  املفتشية 
اللحوم البيضاء قدرت بـ 18 قنطار منها 4 قناطر مخالفة لقوانني الّذبح وغير 
قمع  إطار  يف  وهذا  لالستهالك،  صاحلة  قناطر  و14  لالستهالك،  صاحلة 

الغش ومحاربة املذابح غير الشرعّية. 
احملجوزات كانت موجهة لالستهالك البشري بطريقة غير قانونّية على 
توجيه  مت  الوالية، حيث  بعاصمة  بكارية  وطريق  قسنطينة  مستوى طريق 
قامت  التي  والّتضامن  االجتماعي  الّنشاط  مديرّية  لصالح  منها  حصة 
بتوزيعها على كل من دار املسنني ببكارية واملركز االجتماعي لرعاية البنات 
بتبّسة وكذا على األسر املعوّزة، فيما مت توجيه حصة أخرى لصالح مديرّية 

الصّحة والسّكان ليتم توزيعها على مختلف املؤّسسات االستشفائّية
فيروز رحال

سكان الريف بـ»الشريعة« يعانون العطش
يشتكي سكان منطقتي » عبلة وأوالد ذياب » التابعتني إقليميا لبلدية 
الشريعة 47 كلم جنوب غرب عاصمة الوالية تبسة، من غياب العديد من 
أساسيات احلياة الكرمية التي يتطلع إليها قاطنيها خاصة خالل هذه اجلائحة 
واملضاربة يف  للظروف  التجار  بعض  استغالل  ظل  اجلزائر يف  بها  متر  التي 

بعض املواد على غرار صهاريج املاء الشروب وقارورات الغاز. 
فحسب ما توصلت إليه أخبار الوطن من معلومات فإن هذه املنطقتني 
تنعدم فيهما العديد من الضروريات على غرار املاء الشروب وعدم تزودهم 
إلى   1000 إلى  يصل  مببلغ  الصهاريج  اقتناء  يصبح  حيث  البوتان،  بغاز 
1200 دينار جزائري للصهريج الواحد، يف حني يصل ثمن قارورة الغاز يف 

بعض األحيان إلى 800 و1000 دج. 
وُيرجع مصدر محلي أن من بني أسباب غياب املياه تأخر البئر املنجر 
الصهاريج،  جتار  فني  يتخبطون  يجعلهم  تقنية  العمل ألسباب  مؤخرا عن 
خاصة  لهم  الرحمة  بعني  بالنظر  احمللية  السلطات  يناشدون  فهم  وعليهم 
ارتفاع درجة احلرارة، حيث  الكرمي وبداية  وأننا مقبلون على شهر رمضان 
طالبوا من رئيس بلدية الشريعة بتزويدهم بصهاريج مجانية ودورية إلى غاية 

االنتهاء من األشغال بأقرب بئر من املنطقة.
فيروز رحال
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W

تيزي وزو

الوالي يتوّعد التجار المضاربين

أكد والي والية تيزي وزو محمود جامع 
الى  التضامن  حملة  على  اشرافه  خالل 
املضاربني  التجار  ومعاقبة  الرقابة  تشديد 
للتالعب  احلالي  الظرف  يستغلون  الذين 
وأضاف خالل  السلع  وتكديس  باألسعار 
 5 لتوزيع  التضامن  حملة  على  اشرافه 
أنه  وقاية  اكادميية  مع  بالتنسيق  طرد  الف 
األسعار  استقرار  على  احملافظة  “بغرض 
التجارة  ملدير  صارمة  تعليمات  أسديت 
املضاربني  التجار  ومعاقبة  الرقابة  لتشديد 
للتالعب  احلالي  الظرف  يستغلون  الذين 
يف ذات  السلع”  وتكديس  باألسعار 
حصه  لقاء  يف  املتحدث  طمأن  السياق, 

املواد  من  املخزون  الوطن“بان  اخبار 
األزمة  الوالية يف ظل  يكفي  االستهالكية 
إلى  املواطنني  داعيا   ” العالم  يعيشها  التي 
والتخزين  النمط االستهالكي  “تغيير  عدم 
تؤكد  ما  وهو  الغذائية  للمواد  العشوائي 
وفرتها ويف هذه الظروف مؤكدا على ضرورة 
أجل  من  املهنيني  وكذا  اجلمعيات  اشراك 
حماية املستهلك والقدرة الشرائية” خاصة 
البالد” ما  به  الذي متر  الوضع احلساس  مع 
نوه بالدور البالغ األهمية الذي يلعبه هؤالء 
“بعقلنة  املواطنني  حتسيس  يف  الشركاء 
اقتناء  على  التهافت”  و”عدم  االستهالك” 
مثل  ان  معتبرا  كبيرة  بكميات  املنتجات 

يف  “اختالل”  الى  يؤدي  قد  السلوك  هذا 
قامت  من جانبها,  السوق  ومتوين  العرض 
بوعلي  تيزي  الوالئية  االكادميية  رئيسة 
سوق  على  األعمال  رجال  مع  بالتنسيق 
اخلضر والفواكه شعبان وتيفرا لي جملة من 
العام  الصالح  يف  تصب  التي  االقتراحات 
بعض  لتوضيح  فرصة  اللقاء  كان  حيث 
الواجب  التنظيمية  والقوانني  اإلجراءات 
العمل بها قصد حماية املستهلك من جهة 
دون االضرار بهامش ربح التجار.                                          
احمد. آليان

ميناء وهران يحافظ على نفس حركية النشاط التجاري

حافظ ميناء وهران على نفس حركيه النشاط التجاري رغم تقليص حوالي النصف من تعداد 
العمال مع مواصلة التطبيق الصارم لتدابير مكافحة تفشي جائحة كورونا.

وأبرز الرئيس املدير العام ملؤسسة ميناء وهران, مختار كوربا, ان عمال املؤسسة الذين مت االحتفاظ 
بهم »رفعوا التحدي وتقاسموا أعباء هذه املرحلة االستثنائية التي متر بها البالد من خالل الرفع من 
مستوى أدائهم بهدف احلفاظ على نفس احلركية يف النشاط التجاري التي اعتاد عليها امليناء وذلك 

مع مراعاة اإلجراءات الوقائية الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد«.
وقد قامت مؤسسة ميناء وهران بتقليص 45 باملائة من تعداد العمال البالغ 344 2 , غير ان 
باملصالح  العمال  كل  على  اإلبقاء  ومت  الدعم,  وأعوان  اإلداريني  املستخدمني  على  أقتصر  التقليص 
التقنية واملكلفني باألمن الداخلي وكل من لهم عالقة بنشاطات الشحن والتفريغ حتى ال تتأثر احلركة 

التجارية للمؤسسة املينائية, وفق ذات املسؤول.
وحرصت مؤسسة ميناء وهران على توفير للعمال الظروف املالئمة ,التنظيمية منها والوقائية , 
التي تساعدهم على إجناح التحدي الذي رفعوه حيث مت تزويدهم من مختلف وسائل الوقاية )بدالت 
وأقنعة وقفازات ونظارات واقية ( إضافة الى التكفل بنقلهم من والى موقع العمل باستخدام وسائل 

نقل املؤسسة وكراء وسائل نقل اخلواص.

وأج

البليدة
كورونا والموُت ردما يهددان سكان البنايات الهشة

القاطنة  العائالت  بني  استنفار  حالة  أمس،  البليدة  والية  التي ضربت  القوية  الرياح  أحدثت 
بالبنايات الهشة والعتيقة باألحياء الشعبية، وأحياء الفوضوية املنتشرة عبر إقليم والية البليدة، وأدت 

إلى انهيارات وتعرية يف أسقف البعض منها.
عزة  وبني  والزنك،  واجلون  الدويرات  بحي  القدمية،  واألحياء  املوت  ببازارت  العائالت  قضت 
األغصان  جعلت  بقوة،  املاضيني  اليومني  يف  ضربت  التي  الرياح  بسبب  بيضاء،  ليلة  الفوضوي، 
ببعضها  دفعت  بناياتها،  من  أجزاء  تساقط  من  العائالت  عشرات  عانت  فيما  تتساقط،  واألشجار 
إلى االحتجاج واملطالبة بالتدخل، ألجل إنقاذها من اخلطر، وترحيلها إلى السكنات اجلاهزة، والتي 
سبق وأن صرح عدد من املسؤولني، بان األولوية يف السكن، ألصحاب املساكن املتضررة والهشة، ثم 
أن املركز التقني للبنيات، سيتيسي »، سبق وأن اصدر تقارير ومحاضر حول عدد من تلك البنيات 
واحملتشدات، التي تعود إلى زمن التواجد االستعماري، والتي اقر فيها بخطر تلك البنايات، وأنها 
تعرضت الى تشققات، وعلى أصحابها اخالؤها، خاصة لتضررها من زلزال بومرداس، الذي ضربها 
بقوة يف العام 2003، ثم الهزة الزلزالية الثانية بحمام ملوان، والتي بلغت قوتها 5.2 على سلم ريشتر، 
اين ضاعفت يف معاناة سكان البازرات القدمية، بقلب مدينة البليدة، وعدة بلديات أخرى يف الشبلي 

وأوالد يعيش خاصة ان فترة احلجر مت متديدها. 
و كشفت عائالت لـ اخبار الوطن، ان الرياح التي عصفت يف الفترة األخيرة، أدت إلى هروب 
بعض العائالت من سكناتها، واالحتماء لدى اجليران واألقارب رغم احلجر الصحي الشامل املطبق 
على البليدة، هذا ما جعلهم يستعجلون تدخل الوصايا يف مثل هذه الظروف الجل حمايتهم، وإبعاد 
عنهم األخطار، خاصة وأن السنة اجلارية منذ مطلعها، أحصت فيها املصالح الوصية وفاة شخص حتت 
الردم، بحي مخباط وسط املدينة، وأيضا تسجيل وفاة سيدة عجوز بطريق الباي، نتيجة تعرضها إلى 
ازمة نفسية، انعكست على وضعها الصحي، حتى فارقت احلياة، وهي عينة من حاالت أخرى، 
سبق وأن مت تسجيلها ببعض بازارات املوت.                                      عبد الناصر حمودة

معسكر
تسجيل ندرة حادة في مادة الحليب 

تعيش، مدينة معسكر وباقي بلديات الوالية، ندرة يف مادة أكياس احلليب املدعم منذ عدة أيام، 
مع توفر أكياس حليب البقرة فقط.

لهم نقصت كثيرا من  التي كانت تسلم  الكميات  أن  أكدوا  الباعة،  ولدى حديثنا مع بعض 
املصدر، رغم أن ما كان يسلم لهم كان مشروطا باقتناء أكياس حليب البقرة الذي يبيعه التجار بني 
40 إلى 50 دج للكيس الواحد، وحسبهم، فإن األمر يعود إلى قلة متوين امللبنات مبسحوق احلليب، 
وهذه الوضعية خلفت تذمرا لدى املتسوقني الذين هم يف األصل غير راضني عن بيع احلليب املدعم، 

باقتناء حليب البقرة مبعدل كيسني لكيس واحد.
املادة يف  لهذه  املاضية  وفرة غير مسبوقة يف األشهر  أن عرفت مدينة معسكر  بعد  يحدث هذا 

احملالت، وأصبح بعض التجار ال يسوقونها كاملة، إال يف اليوم املوالي، نظرا لتوفر العرض.
ويبدو أن الوضع ال يخص والية معسكر لوحدها، على اعتبار أن األصداء تؤكد ندرة احلليب 
املدعم يف عدة مناطق من الوطن، ما يؤكد أن نقصا كبيرا يف املسحوق تشهده امللبنات، وهذا ما يتطلب 

تدخال على أعلى املستويات حلل هذه املشكلة املؤرقة لذوي الدخل الضعيف.ندرة احلليب
بلعالم بهيجة.

بجاية
08 سنوات حبسا نافذا لمروج مخدرات بوادي برشيش 
متكنت فرقة الشرطة القضائية لألمن احلضري األول برشيش التابعة ألمن دائرة القصر ببجاية 
تفاصيل العملية  بالقصر،  برشيش  بحي  املخدرات  ترويج  يحترف  قضائيا  اإلطاحة مبسبوق  من 
جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص معروف لدى مصالح الشرطة بالترويج واملتاجرة 
باملخدرات بإستعمال مركبة سياحية على مستوى حي برشيش بالقصر، عليه مت وضع خطة محكمة 
املخدرات بحي  يحوز على كمية من  وهو  متلبسا  توقيفه  غاية  إلى  فيه  املشتبه  تتبع حتركات  مت  أين 
برشيش بالقرب من املدخل اخللفي للسوق األسبوعي احملاذي لوادي برشيش بعد أن أبدى مقاومة 
شديدة، وقد ضبط بحوزته على علبة صغيرة احلجم بها كمية من املخدرات )قنب هندي( على شكل 
أعمدة وكريات صغيرة احلجم مهيئة للحشو يقدر وزنها اإلجمالي بـ 26,4 غرام، وكذا سالح أبيض 
سكني وشفرتني للحالقة يستعملهما لتقطيع املخدرات، باإلضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 8900 دج 
املقيم  قضائيا،  مسبوق  ع، 49 سنة،  باملدعو/ إ  األمر  ويتعلق  املخدرات،  ترويج  عائدات  من  يعد 
بالقصر.بعدإنتهاء التحقيق مت إجناز ملف جزائي ضد املشتبه فيه ألجل قضية حيازة املخدرات من 
إقليميا وبعد  الترويج واملتاجرة، ومت تقدميه أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة أميزور املختص  أجل 
جلسة املثول الفوري صدر يف حقه حكم بـ 08 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون 
سنتيم مع مصادرة املركبة.                                                                          بـــلقاسم.ج

متكنت، أمس، مصالح األمن احلضري 
نشاط  وقف  من  ببومرداس  لألربعطاش 
ورشتني إلنتاج مواد التعقيم والتنظيف غير 
مطابقة لشروط اإلنتاج على مستوى بلدية 

أوالد موسى.
ألمن  بيان  حسب  متت،  العملية 
إلى  وردت  معلومات  على  بناء  الوالية، 
باألربعطاش،  احلضري  األمن  مصالح 
نشاط  مبزاولة  أحد األشخاص  قيام  مفادها 
وعلى  حيث  قانونية،  غير  بصفة  جتاري 
الفور باشرت ذات املصالح حترياتها األمنية 
على  وبناء  التجارة  مديرية  مع  بالتنسيق 
إذن بالتفتيش من طرف وكيل اجلمهورية، 
والتي أفضت إلى اكتشاف ورشتني لصناعة 
اإلنتاج  لشروط  مطابقة  غير  منتجات 
إلى  والتعقيم،  التنظيف  مواد  يف  واملتمثلة 
جانب منتجات صيدالنية على شكل مواد 

كحولية جراحية.
كانت  املواد  هذه  أن  البيان  وأضاف 
تصنع داخل ورشتني واقعتني ببلدية أوالد 
موسى ليتم على إثرها حجز املعدات واملواد 

وجميع السلع وإخطار اجلهات القضائية يف 

انتظار استكمال كافة اإلجراءات القانونية 

يف هذا الشأن.                 سميرة مزاري

بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  أطاحت 
بومرداس  غربي  اخلشنة  خميس  دائرة 
9 أشخاص،  بجماعة أشرار، متكونة من 
العزل  املواطنني  على  اإلعتداء  يف  مختصة 

باستخدام األسلحة البيضاء.
حسب  جاءت،  اإلطاحة  عملية 
على  ببومرداس، بناء  األمن  ملصالح  بيان 
مجموعة  وجود  مفادها  مؤكدة  معلومات 
واملؤثرات  املخدرات  بترويج  تقوم  إجرامية 
أمنية  خطة  وضع  مت  الفور  على  العقلية، 

القضائية  الشرطة  فرقة  طرف  من  محكمة 
على  متكنت  اخلشنة،  دائرة خميس  ألمن 
إثرها من اإلطاحة بجماعة إجرامية تتكون 
تتراوح  تلبس،  حالة  يف  أشخاص   9 من 
أعمارهم مابني 22 و33 سنة ينحدرون من 
الظروف  مستغلني  اخلشنة،  بلدية خميس 
البالد  تعيشها  التي  الصحية  االستثنائية 
لتنفيذ  كورونا،  فيروس  وباء  انتشار  جراء 
املواطنني  حق  يف  اإلجرامية  مخططاتهم 

والتي باءت بالفشل.

وقد متكنت ذات املصالح خالل العملية 
املخدرات  من  معتبرة  كمية  ضبط  من 
مبالغ  إلى  باإلضافة  مهلوس  قرص  و200 
بيضاء  وأسلحة  املخدرات  عائدات  مالية 
استرجاع  مع  واألنواع  األحجام  كل  من 
ترويج  يف  تستغالن  كانتا  ناريتني  دراجتني 

هذه السموم.
سميرة مزاري

بومرداس
اإلطـــاحة بعصابــة  تعتدي  على المواطنيــــن

بومردس
وقــف نشـاط ورشتــين إلنتـاج مواد التعقـــم 
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أخبار السر ايا

اكتسحت، أول أمس، أخبار تهاوي سعر البترول 
األمريكي مواقَع التواصل االجتماعي. وإن كان 
سبب االنهيار تقني فقط، إال أن مدى ارتباط 

االقتصاد الوطني بالبترول وظروف الحجر الصحي 
جعال من الحدث الموضوع رقم واحد المتداول عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
هذا، ويعتبر التراجع الذي شهده الخام األمريكي 
مسألة تقنية لها عالقة مباشرة بانتهاء تداول 
عقود تسليم ماي يوم الثالثاء، بدليل أن عقود 
الخام األميركي لشهر جوان تتداول انطالقا من 
21 دوالرا، وبالتالي فمن يشتري النفط إما 

المصافي، أو المضاربين وهؤالء يقومون ببيع ما 
في أيديهم.

خرج، يوم أول أمس، العديد من المواطنين في الواليات المتحدة 
األمريكية إلى الشارع، منددين باإلجراءات االحترازية التي 

فرضتها والياتهم قصد الحدِّ من انتشار وباء »كوفيد – 19«؛ 
فكانت العديد من مقاطعات الواليات المتحدة األمريكية،  على 
غرار متشيغن )Michigan(، أوهايو )Ohio(، فيرجينا 

North Caroli�( وكاروالينا الشمالية )Virginia)
na(، مسرحا الحتجاجات نظمها مواطنون أمريكيون رفضوا 
الخضوع للحجر الصحي. هذا، وتحجج المتظاهرون بكون 
الحجر المفروض عليهم لم ُيِبْن عن أّي جدوى في الحد من 

انتشار الوباء، فعدد الموتى يزداد كل يوم في الواليات المتحدة 
األمريكية، كما قالوا إن الحجر الصحي أثر على حياتهم سلبا، 

وسيؤدي باقتصاد البالد إلى الهاوية.
رفع بعض المحتجين الفتات كتبوا عليها: »أعطِن حريتي 

 Give me liberty, or Give( »19 - أوأعطِن كوفيد
me Covid � 19(، وقال البعض اآلخر: »كوفيد – 19..
كذبة«، فيما اكتفى محتجون آخرون برفع العلم األمريكي 
والوقوف في ساحة االحتجاجات دعما لمطلب رفع الحجر 

الصحي.

تزامنا وذكرى الربيع األمازيغي، سرد الكاتب واإلعالمي عبد العزيز بوباكير، على 
صفحته بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« قصَة خصام شّب بين مولود معمري 
وكمال بلقاسم. قال كاتُبنا،  في مقال مطول،  إن الخصام ارتبط بذكرى الربيع العربي؛ 
إذ عمد كمال بلقاسم رئيس تحرير جريدة »المجاهد« في الثمانينيات إلى الرد على 

الكاتب الكبير مولود معمري صاحب رائعة »األفيون والعصا«، في خضم حوادث الربيع 
البربري ببالد القبائل، حيث كتب كمال بلقاسم رّدا عنيفا وغير مؤدب، )على حد وصف 
بوباكير( على موقف معمري مما حدث في تيزي وزو، بعنوان مستفز »الواعظون«. 
وهو يقصد أن الكاتب معمري واحد من هؤالء الواعظين. أثار هذا المقال حفيظة أحمد 

شنيقي الصحفي - آنذاك - في مجلة »الثورة اإلفريقية«، لكن العين بصيرة واليد 
قصيرة، فلم يكن في مقدوره أن يفعل أي شيء، وهو يشتغل في القطاع العام بمقّص 

رقابته الباتر. فنظم شنيقي سبرا لآلراء حول الكاتب األكثر مقروئية في الجزائر، فأفرز 
السبر اسَم مولود معمري. فكان هذا ردا البليغ مقابل المقال المستفز.

يبدو أن الشعب الجزائري سيواجه تحديا صعبا خالل شهر 
رمضان،  في ظل تفشي الجائحة ومتا ترتب عنها من تداعيات، 

فحلويات »الزالبية« و«القلب اللوز« باتت سيدة المواضيع المتداولة 
على صفحات التواصل االجتماعي »فيسبوك«، لتثبت هذه الحلويات 
أنها عماد الشهر الفضيل لدى الجزائريين. عّبر رواد الفايسبوك عن 

صعوبة التخلي عن »الزالبية« و«القلب اللوز« خالل السهرات 
الرمضانية التي يبدو أن جائحة كورونا ستنحت تفاصيلها هذا العام. 
إال أن بعض رواد الفايسبوك نشروا وصفات الزاللية وقلب اللوز في 
صفحاتهم علّها )الوصفات( تكون السبيل إلى ما يشتهون. واألهم 
من هذا وذاك هو أن الجميع اتفق على صعوبة التخلي عن الزالبية 
وقلب اللوز، مؤكدين أن الحجر الصحي حرمهم مما يشتهون خاصة 

السهرات خارج المنزل.

ُمعتٌم.. بلوِن النفط!

مأساُة كورونا.. ِمنصٌة أمل!

تي أو اطِلْق كورونا! َرمضان بال ُنكَهة! أعطِن ُحريَّ

اسُتحِدثت منصة إلكترونية علمية وفكرية موسومة بـ 
»كورونا مآساة العصر«. هي منصة إلكترونية مجانية 
تقام عبر تطبيق زووم )المختص بإقامة االجتماعات 
(، يعمد فيها الباحث إلى مشاركة أفكاره وأطروحاته 
أو تجاربه فيما يخص هذا الوباء القاتل، حيث يقدم 

بأطروحته خالل مدة ال تتجاوز 10 دقائق. وفي الختام 
يجري اختيار البحوث أو األطروحات المميزة، ليتم 

اعتمادها في )مركز لمعات للدراسات االقتصادية وأبحاث 
اإلنثروبولوجيا(، ويجري نشرها في مواقع التواصل 

االجتماعي. ويختار صاحب أفضل بحث عضوا في مركز 
»لمعات«،  ليتسنى له المشاركة في برامج المركز 

العلمية من منصات ومؤتمرات وغيرها من النشاطات 
العلمية المهمة.

 واِحدٌة بواِحَدة! واِحدٌة بواِحَدة!

في زمن كورونا، استحدثت بعض الصحفيات صفحة خاصة 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« حملت اسم 
»صحفيات كل صبع بصنعة«. يذكر أن الصفحة تخص 
الجنس اللطيف فقط، وتجمع الصحفيات الناشطات في 

الصحافة المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون، دون أن تستثني 
الناشطات عبر المواقع اإللكترونية. »كل صبع بصنعة« 
فرصة للتعارف ونشر وتبادل األفكار الخاصة بالتدابير 

المنزلية.

ُكل ْصَبع 
ْبصنَعة!
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ستجوب 90 منطقة نائية

انطالُق قافلٍة َتضامنّية إلى َمناطِق 
ل  بَتمنراست الظِّ

كرزيكة أحمد

رؤساء  القافلة  انطالق  حضر 
املواد  مختلف  والتي ضمت  البلديات 
لتزويد  تضامنية  هبة  يف  الغذائية 
ساكنة هاته املناطق باملواد الالزمة أين 
تندرج هذه العملية التضامنية يف اطار 

الوقاية من وباء كورونا
رفقة  العملية  على  اشرافه  ولدى 
السلطات األمنية والعسكرية أكد والي 
يتم  تضامنية  العملية  هذه  ان  الوالية 

املعوزة  بالعائالت  التكفل  من خاللها 
مبناطق  مايسمى  او  النائية  املناطق  يف 
 3013 اين مت تخصيص  الظل كأولوية 
من  طن   126 ب  قدرت  بحمولة  قفة 
شكره  مبديا  املختلفة  الغذائية  املواد 
العملية  للمحسنني على تضامنهم يف 
على غرار مديرية النشاط االجتماعي 
طرد   200 من  بازيد  ساهمت  التي 
املعوزة البراز جانب  للعائالت  غذائي 
املجتمع  افراد  بني  والتكافل  التضامن 

الواحد

العملية  لقيت  اخرى  .ومن جهة 
املواطنني  طرف  من  كبير  استحسان 
تكثيف  ضرورة  على  اكدوا  اللذين 
بها  متر  التي  الظروف  ظل  يف  اجلهود 
اجلزائر من اجل التخفيف على الفئات 
وباء  من  وحمايتها  املجتمع  الهشة يف 
كورونا. مضيفني أن العملية يجب أن 
إال  يتأتى  ال  وهذا  ملستحقيها  تذهب 
الوالئية  السلطات  طرف  من  باملتابعة 

يف عملية التقسيم. 

فة القاطنة بمناطق الّظل  أشرف والي والية تمنراست دومي جياللي على انطالق القافلة التضامنية الموجهة للعائالت الُمتعفِّ
البالغ عددها 90 منطقًة تتوزع على تراب والية تمنراست ، غبر بلديات كل من: أبلسة، عين أمقل ، أدلس وتاظروك.

أدرار
األمطار كشفت عيوب بعض المشاريع 

من  كغيرها  أدرار  والية  عرفت 
واليات الوطن تساقط كميات كبيرة من 
األمطار  تساقط  خلف  وقد  هذا  األمطار 
عدة خسائر  أمس  تهاطلت صباح  التي 
كشفت  كما  متفرقة  بلديات  يف  مادية 
حديثا  املنجزة  املشاريع  بعض  عيوب 
الصحي  الصرف  مشروع  حال  وهذا 
الذي مير بالسوق البلدي لبلدية تيميمون 
املكلفة  املقاولة  غش  فضحت  حيث 

وانفجارها وعدم ردم  الصرف الصحي  بالوعات  انسداد  باإلجناز من خالل 
بعض  يف  األمطار  هذه  أحدثت  كما  اجليد.  بالشكل  له  الناقلة  األنابيب 
الطرق الفرعية يف بلديات دلدول وتينركوك تشققات وحفر خلفها جريانها 
مما زاد يف سوء وضعيتها أما يف قصر فاتيس التابع لبلدية تينركوك فقد كشف 
تستعمل  التي  األولية  الطبقات  بعض  انعدام  على  البارحة  أمطار  تساقط 
التزفيت ماجعل هذه الطرقات تتحول إلى برك مائية وأوحال عطلت  قبل 
رقان  بلدية  قصور  بعض  يف  أما  السيارات.  وأصحاب  الراجلني  من  املارة 
ناهيك  بوفادي  وقصر  الكهرباء  انقطاعات يف  قد عرفت عدة  أدرار  جنوب 
فنوغيلماأحدث  بلدية  قصور  يف  الكهربائية  العدادات  بعض  احتراق  عن 
هلعا لدى للمواطنني الذين خرجوا من منازلهم. كما عزلت بعض املناطق 
نداءات  الناشطون  بعض  أطلق  جهتهم  من  االتصاالت.  انقطاع  بسبب 
استغاثة لبعض العائالت التي تضررت سكناتها الطوبية وانهار جزء منها 
كحال بيت أرملة تسكن يف بلدية املطارفة الذي ذاقت الويالت جراء انهيار 
لوال تدخل بعض جيرانها  الذي  الطوبي.  منزلها  الغرف يف  سقف بعض 
وشباب احلي حلصلت كارثة الذين طالبوا السلطات احمللية بضرورة التدخل 
السكن  إطار  يف  عليه  حتصلت  التي  مسكنها  إجناز  إكمال  يف  ملساعدتها 
اخليرية على غرار محافظة  تفاعلت بعض اجلمعيات  الريفي. من جهتها 
العائالت  التي جاءت من بعض  النداءات  مع بعض  الوالئية  اخلير  ناس 

قصد التدخل وإصالح بعض املشاكل التقنية للكهرباء واالتصاالت. 
عبداهلل مجبري

األغواط

35 ألف عائلة تستفيد من 
منحة رمضان

التضامن  منحة  صب  يف  الثالثاء  يوم  االغواط  والية  مصالح  شرعت 
اخلاصة بشهر رمضان لفائدة أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة عبر مختلف 
بلديات الوالية ،وقصد تفادي ظاهرة الطوابير للوقاية من وباء فيروس كورونا 
مت اتخاذ عدة تدابير استثنائية لتأطير عملية سحب هذه املنح من املكاتب 
البريدية ،بتسخير بريد متنقل عبر حافلة جتوب بعض النقاط ، يف املقابل 
يتم إحصاء أرباب األسر الذين توقف نشاطهم وتأثروا بتدابير احلجر الصحي 
يف انتظار صدور النصوص التطبيقية لبدء عملية صب املنحة التي أقر لهم 
رئيس اجلمهورية. وعلى صلة بالعمليات التضامنية شرعت اللجنة الوالئية 
التضامنية يف توزيع 13800 قفة على العائالت املعوزة والهشة عبر مناطق 
الظل ببلديات الوالية ،حيث أشرف والي الوالية السيد برادعي عبدالقادر 
الدوائر  رؤساء  التي يشرف عليها  التوزيع  قوافل  إنطالق  إشارة  إعطاء  على 

بالتنسيق مع جلان اليقظة املشكلة عبر األحياء ورؤساء املجالس البلدية. 
تبرعات  من  إقتناؤها  مت  سميد  وكيس  أساسية  مواد   10 تضم  القفة 
احمللية  اجلماعات  مبادرات  إلى  ،إضافة  واملستثمرين  واملقاولني  احملسنني 
،وتدخل العملية يف إطار املبادرات التي أطلقتها مصالح الوالية بالتنسيق 
الوضع  ملواجهة  واالقتصاديني  االجتماعيني  والشركاء  املصالح  مختلف  مع 

االجتماعي الذي أفرزه إنتشار وباء فيروس كورونا.
نورين عبدالقادر

أدرار
الفالحون يطالبون بتزويدهم بحاصادات

باملساحات  أدرار  فالحو  جدد 
الكبرى حتت الرش احملوري على مستوى 
إقليم دائرة زاوية كنتةبادرار مناشدتهم 
احلبوب  وتعاونية  الوالئية  السلطات 
والبقول اجلافة على هامش زيارة مديرة 
الفالحة الحدى املستثمرات الزراعية 
جددوا مطالبهم بتوفير املزيد من االت 
احلصاد والشاحنات قصد تسريع وتيرة 
قبل  املنتوج  ونقل  احلصاد  عملية 
بتوفير  طالبوا  كما  رمضان  شهر  حلول 
وتوسيع  مستقبال  واالسمدة  البذور 

شبكة الكهرباء الفالحة لتشمل كافة 
القدمية  واملستثمرات  املستصلحات 
عني  سطحي  مستوى  على  واحلديثة 
أهمية  على  مؤكدين  وعزي  الفتح 
للمسالك  االعتبار  إعادة  وضرورة 
مختلف  خدمات  وتوفير  الفالحية 
على  مجمعني  االتصاالت  شبكات 
وفيرة  ستكون  املوسم  هذا  حصيلة  ان 
سيما مع بلوغ عدد املرشات150مرش 
محوري موزعة على3400هكتار املني 
ان جتد مطالبهم هذه املرة اذانا صاغية 

من قبل الوالي اجلديد ومصالح مديرية 
املسؤول  وكان  هذا  بادرار  الفالحة 
أكد  قد  الوالية  على  األول  التنفيذي 
إطالق  على  إشرافه  هامش  على 
منطقة  يف  واحلصاد  الدرس  حملة 
مصاحله  أن  على  أدرار  جنوب  أولف 
مفتوحة أمام الفالحني من أجل تدليل 
الصعوبات وحل مشاكلهم واعدا إياهم 
بالقضاء على البيروقراطية التىالتخدم 
تطلعاتهم يف االستثمار يف هذا املجال.
عبد اهلل مجبري

ورقلة
تسطير برنامج ثقافي عبر الفايسبوك في شهر التراث

األزرق  الفضاء  عبر  متنوع  ثقايف  برنامج  تنشيط  يجري   
شهر  إحياء  إطار  يف  ورقلة  بوالية  الثقافية  املؤسسات  مبختلف 
التراث )18 أبريل18-مايو( حتت شعار« ابقى يف بيتك والتراث 
الثقايف ضيفك »، حسبما علم يوم اإلثنني لدى مسؤولي قطاع 
الثقافة.ويتم إحياء شهر التراث هذه السنة يف ظروف غير عادية 
بالنظر للحالة الصحية اإلستثنائية التي متر بها البالد جراء تفشي 
التدابير  فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( ، مما فرض عديد 

الوقائية ومن بينها احلجر الصحي اجلزئي.
صفحات  عبر  يبث  الذي  الثقايف  البرنامج  هذا  ويتضمن 
عديد  الثقافة،  مديرية  بإشراف  اإلجتماعي  التواصل  وسائط 
الفقرات من بينها محاضرات وندوات ينشطها مختصني باملجال 
الثقايف ومهتمني بالتراث احمللى ، بهدف تثمني ما تزخر به الوالية 
العريقة  األثرية  باملعالم  والتعريف   ، وتراثي  تاريخي  رصيد  من 
التي تعتبر واحدة من الشواهد احلضارية باملنطقة ، حسبما صرح 

لـ«وأج« مدير الثقافة.
وبرمجت ضمن هذه الفعاليات أيضا بث باقة من األنشطة 
الثقافية والعلمية والترفيهية التي نظمتها دار الثقافة مفدي زكرياء 
خالل السنوات املاضية يف إطار إحياء شهر التراث، مثلما اضاف 

السيد قرميدة مختار.
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ب.أمني
 

ويتواجد مستخدمي قطاع الصحة يف والية وهران 
اخلطير،  كورونا  وباء  ملواجهة  األولى  الصفوف  يف 
الدكتور  اجلامعية  االستشفائية  باملؤسسة  خصوصا 
بن زجرب الذين أثبتوا إستعادهم الكامل حملاربة هذا 
الفيروس الذي أسقط عديد الضحايا عبر العالم، وأمام 
لم  إصرار اجليش األبيض يف محاربته والقضاء عليه 
يثن من عزميتهم ولم يؤثر عليهم بالسلب بل منحهم 
شجاعة كبيرة خلوض حرب ضروسة ضد كوفيد 19 

القاتل. 
الباهية  يف  البيضاء  املآزر  أصحاب  ويخوض 
وهران، حربا ضروسة ضذ وباء كورونا املستجد، من 
خالل تخصيص كامل إمكاناتهم وجتنيد كل طاقاتهم 
وبعزمية  هوادة  دون  الفيروس  لهذا  التصدي  أجل  من 
واملرضى ممن  املواطنني  تقهر، إلنقاذ حياة  فوالذية ال 

أصيبوا بهذا الفيروس القاتل. .
 هذا الوباء بات يسجل يف وهران أرقاما مخيفة، 
بلغت 160 حالة إصابة مؤكدة بينها 12 حالة وفاة، 
جعلت الكثير من املواطنني يتقيدون بإجراءات احلجر 
الصحي مادام أن اخلطر يتربص بهم، يف وقت تسارع 
للتقليل  التدابير  كافة  إلتخاذ  الوالئية  السلطات  فيه 
من حجم األزمة الصحية وتداعياتها على الفئة الهشة 

من املواطنني. 

  إجراءاٌت َصاِرمة 
الوهرانية  العائالت  فيه  الذي تخضع  الوقت  ويف 
للحجر املنزلي يف إطار إجراءات احلد من تفشي وباء 
كرونا، جتد أصحاب املآزر البيضاء باملستشفى اجلامعي 
بن زجرب بوهران تخوض حربا ضروسة على الفيروس 
املصابني  أرواح  إلنقاذ  وقتهم  كافة  ويسخرون  القاتل 
بالفيروس القاتل وعنايتهم معرضني حياتهم للخطر. 

املؤسسة  مدير  من  الوطن  اخبار  وتقربت 
احلاج  بطواف   « وهران  يف  اجلامعية  اإلستشفائية 
منظم  عمل  مخطط  اعتماد  على  لنا  كشف  الذي   «
بالفيروس  املصابة  باحلاالت  جيد  تكفل  لضمان 
واإلستعا التام إلستقبال أي مواطن مصاب أو مشتبه 
بإصابته بفيروس كرونا املستجد قصد تفادي العدوى.
بنصب  قامت  مصاحله  بأن  بطواف  السيد  وقال 
خيمتني على مستوى مصلحة االستعجاالت الطبية 
على  يعكفون  الذين  العامني  األطباء  تضم  إحداهما 
خاللها  من  يقومون  بها  املشتبه  احلاالت  استقبال 
واحتكاكهم  الصحي  وضعهم  حول  املرضى  مبساءلة 
حال  يف  اخلطير  بالفيروس  املصابني  باألشخاص 
ظهرت عليهم بعض األعراض ليتم توجيههم مباشرة 
إلى مصلحة األمراض املعدية حيث يتم التكفل بهم 
بينما يتواج باخليمة الثانية ع من األطباء النفسانيني 
املسكوك  للحاالت  نفسي  دعم  تقدمي  على  يسهرون 
فيها من اجل جتاوز وتخطي املرحلة الصعبة التي قد 
تؤثر على نفسيتهم مبجرد علمهم بإصابتهم بالفيروس 

كوفيد 19. 
أن  الوطن  ألخبار  املستشفى  مدير   وأضاف 
مصلحة األمراض املعدية تتوفر على قسمني احدهما 
للكشف  تخضع  والتي  بها  املشتبه  باحلاالت  خاص 

عن اإلصابة بالفيروس عن طريق حتاليل الدم وعقب 
احلالة  حتويل  يتم  اإلصابة  تؤكد  التي  النتائج  ظهور 
ببرتوكول  للعالج  وإخضاعها  الثاني  القسم  إلى 
الصحة  وزارة  قبل  من  املعتمد  هيدروكسنكلوروكني 
من  للتأكد  الطبية  املراقبة  حتت  املريض  فيها  يبقى 
يتم حتويل  فيما  يوما   15 إلى   10 الصحي ملدة  وضعه 
على  خطورتها  تتضاعف  تتعرض  التي  احلاالت  كل 
إلى  مباشرة  الكلوي  القصور  وكذا  الرئة  مستوى 
 8 على  املصلحة  هذه  تتوفر  حيث  اإلنعاش  مصلحة 

أسرة والتي استقبلت لح الساعة مريضني فقط. 

 47 حالَة تعاٍف 
أثبت العالج بالبرتوكول »هيدرو كسي كلوروكني 
كل  عبر  استعماله  الصحة  وزارة  رخصت  الذي   «
االستشفائية  املؤسسة  ومنها  الوطن  مستشفيات 
وفاقت  جيدة  نتائج  وحقق  جناعته  بوهران،  اجلامعية 
املصابني  الكثير من  يتعلق عالج  فيما  التوقعات  كل 
عليه  والقضاء  اجلسم  يف  الفيروس  خطورة  من  والح 

بشكل نهائي. 
ألخبار  بطواف  حاج  املستشفى  مدير  وكشف 
مستوى  على  سجلت  شفاء  حالة   47 أن  الوطن 
مصاحله وتعافت نهائيا من الفيروس كوفيد 19، منهم 
4 مرضى مت تسريحهم بعد تعافيهم متاما من الفيروس 
مصلحة  مستوى  على  كانوا  واحد،  يوم  قبل  كورونا 
األمراض املعدية التي تكفلت بعالج أكثر من نصف 

احلاالت املؤكدة بفيروس كورونا بوالية وهران. 
املدير دائما أن احلالة الصحية للمرضى  وحسب 
العالجي  البروتوكول  استعمال  بعد  كثيرا  حتسنت 
للتخلص  باستعماله  الوصية  الوزارة  سمحت  الذي 
يف  متثلت  مرضية  نتائج  زكانت  كورونا،  فيروس  من 
حتسن كلي للحالة الصحية لبعض املرضى والتي تظهر 
من خالل انخفاض درجة احلرارة وحتسن يف التنفس 

نسبيا وكذا تقلص حدة السعال. 

 احترام.. تكريٌم وَورد!
التي  اجلبارة  التي  باملجهوات  وعرفانا  وتقديرا 
اجليش   « الصحي  القطاع  وعمال  األطباء  يبذلها 
محافظة  أقدمت  كورونا،  وباء  مواجهة  يف  األبيض« 
الورود  بتوزيع  اجلزائرية  اإلسالمية  للكشافة  وهران 
على األطباء واملشرفني على جناح األوبئة واألمراض 
املعدية باملستشفى اجلامعي بن زجرب حيث يتواجد 
املرضى املصابني بالوباء، وهو تكرمي رمزي أرادت من 
خالله محافظة الكشافة اإلسالمية بوهران للرفع من 
معويات االطقم الطبية التي باتت تسهر على االعتناء 
بصحة املرضى املصابني بالفيروس كوفيد 19 واملخاطرة 

بحياتهم من أجل سالمة املرضى. 
األطباء  من  الكثير  اإللتفاتةإستحسنها  هذه 
يف  اجلامعية  اإلستشفائية  باملؤسسة  واملمرضني 
وقوة  عزمية  زادتهم  طيبة  مبارة  مبثابة  واعتبروها  وهران 
الذي  الوباء  هذا  على  القضاء  معركة  يف  لإلستمرار 
ويرعب  العمومية  الصحة  على  كبيرا  خطرا  يشكل 
الكشافة  ألعضاء  التحيات  كل  ووجهوا  املواطنني، 
اإلسالمية وشكروهم على ما قاموا به من لفتة رائعة 

استحسنها الكثيرون من أصحاب املآزر البيضاء. 

 َممراُت َتعقيٍم
تبعا لإلجراءات املتخذة يف إطار مجابهة فيروس 
الدكتور  اجلامعي  االستشفائي  املركز  تعزز  كورونا، 
من  للتعقيم،  جديدين  مبمرين  بوهران  زرجب  بن 
تعقيم  من  ستمكن  والتي  احملسنني،  أحد  طرف 
خروجهم  عند  املستشفى  على  الوافدين  األشخاص 
مت  وقد  بوهران.  اجلامعي  االستشفائي  املركز  من 
الرئيسي للمستشفى،  املمر األول عند املدخل  وضع 
للوافدين على مصلحة  الثاني  املمر  يف حني خصص 
يتدعم  أن  لألطفال وينتظر  اجلراحية  االستعجاالت 
إضافية  ممرات  بثالث  املقبلة  الساعات  يف  املستشفى 
ممرين  عن  فضال  السيارات،  لتعقيم  خاص  ممر  منها 

آخرين سيتم وضعهما ملصلحة االستعجاالت الطبية 
أمراض  مصلحة  مدخل  وعند  للكبار،  واجلراحية 

النساء والتوليد.
وستساهم هاته املمرات التعقيمية يف حماية زوار 
املستشفى وكذا األطباء وشبه الطبيني الذين يشرفون 
يوميا على جراء فحوصات مباشرة أو غير مباشرة على 
بأمراض  املصابني  املرضى  األشخاص  من  العديد 
الوباء  مجابهة  يف  املساهمة  قصد  وهذا  أخرى، 
مصلحة  أن  بالذكر  اجلدير  انتشاره.  من  والتقليص 
باملصابني  اخلاصة  اإلنعاش  ووحدة  املعدية  األمراض 
للتعقيم  مبمرين  تدعمتا  قد  املستجد  كورونا  بفيروس 
كل  يجزي  أن  اهلل  نسأل  متطوع.  فريق  من  مبساهمة 

من ساهم يف كل عمل تطوعي خير اجلزاء.

الَمركز االسِتشفائي الَجامعي »الّدكتور بن زرجب« بوهران

ى لجائحِة   الَجيش األبيُض يتصدَّ
ُكورونا بعزيمٍة وَثبات

في ِظل َجائحِة ُكورونا، التِّي اجتاَحْت الجزائَر على ِغراِر َباقي ُدول 
فاع األّول َعن الُمواِطنين لَتخليِصهم من هذا  العالِم، برَز خُط الدِّ
الَوباء الخطيِر؛إّنهُم أصحاُب المآزِر الَبيضاِء، من أطباٍء وُممرضيَن 
وحتى َعامالِت النَّظافِة، الذين َباتوا ُيخاطروَن بحياِتهم من أجل 
ضماِن الّرعاَية الِطبّية الالزَمة للمرَضى، وُمواصلِة الخدمِة في شتَّى 

االختصاصاِت، دون كَللٍّ أو ملل!
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نجم ريال مدريد السابق البرازيلي.. رونالدو: 

 اسِمي يزعُج كريستيانو وما َفعله كوبر كان فظيًعا

القسم الرياضي

وقال الظاهرة، خالل بث مباشر مع فابيو 
كانافارو زميله السابق يف صفوف الريال: »من 
اجلمهور  إلى  يشير  أن  لكريستيانو،  املزعج 
هذه  إجراء  ميكن  ال  احلقيقي.  برونالدو 
يف  كريستيانو  »سيبقى  وأضاف:  املقارنة«. 
تاريخ كرة القدم، نظًرا ألهدافه واستمراريته 
يف التألق، وهو واحد من أفضل الالعبني يف 

العالم مثل ميسي«.
برشلونة،  صفوف  عن  رحيله  وعن 
كشف: »بعد مباراة مع املنتخب ضد إيطاليا 
ويف  واضح،  غير  مستقبلي  كان   ،1997 يف 
مع  عقدي  بتجديد  بعدها  قمت  الواقع 

برشلونة«. وأوضح: »لكن بعد 5 أيام تراجع 
ميالن  إنتر  وسعى  نونيز،  جوسيب  الرئيس 
لضمي، ونشأت قصة جميلة بيني وإنتر يف 
إيطاليا«. واختتم: »هيكتور كوبر؟ أتذكر أنه 

كان يجعلنا يف اإلحماء نركض مسافة 3 أو 
يفعل  كان  إذا  ما  أعرف  وال  كيلومترات،   4
ذلك كعقاب أو لسبب آخر، لقد كان األمر 

فظيعا«.

تشيلسي يضغط على برشلونة لضم كوتينيو
بأن  الثالثاء،  اليوم  إسباني،  صحفي  تقرير  أفاد 

برشلونة من أجل حسم  تشيلسي سيضغط على 
امليركاتو  يف  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي  صفقة 

الصيفي املقبل.
ميونخ  بايرن  إلى  كوتينيو  إعارة  وتنتهي 
الالعب  ويتطلع  اجلاري،  املوسم  بنهاية 
قدم  والذي  اإلجنليزي،  للدوري  العودة  إلى 
اإلطالق  على  مستوياته  أفضل  خالله  من 

بقميص ليفربول.
الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  وبحسب 

مليون   90 على  للحصول  يسعى  برشلونة  فإن 
ضمه  بعدما  خاصة  كوتينيو،  بيع  وراء  من  منذ أورو 

ا عامني مقابل 160 مليون أورو. ويعتبر تشيلسي هذا الرقم  كبيًر
يضمن  وال  مميز،  اسم  من  بأكثر  صفوفه  لدعم  يسعى  وأن  خاصة  للغاية، 

استعادة كوتينيو ملستواه املعهود.
ويعتقد تشيلسي أن لديه عوامل أخرى ستكون يف مصلحته، أهمها رغبة 
كوتينيو يف العودة إلى إجنلترا، وحاجة برشلونة املاسة إلى األموال حلسم صفقة 

الوتارو مارتينيز.
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ لديه بند بأحقية شراء كوتينيو مقابل 120 

مليون أورو، إال أن النادي البافاري غير متحمس لتفعيل هذا البند.

سان جيرمان يجد بديل كورزاوا في ميالن
الثالثاء،  امس  فرنسي،  صحفي  تقرير  أكدت 
ظهير  مع  التعاقد  يف  جيرمان  سان  باريس  رغبة 
أيسر جديد بدياًل لالعبه اليفني كورزاوا، الذي 
وانهالت  اجلاري.  املوسم  بنهاية  عقده  ينتهي 
العروض على كورزاوا الذي سيرحل مجاًنا يف 

نهاية املوسم من عمالقة أوروبا.
وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن 
باريس سان جيرمان صوب أنظاره جتاه الفرنسي 
إلى  إلحضاره  ميالن،  أيسر  ظهير  هيرنانديز،  ثيو 

ملعب حديقة األمراء.
للغاية مع ميالن يف موسمه  مميزة  عاًما( مستويات   22( هيرنانديز  ويقدم 
األول بعد قدومه من ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو فقط، حيث خاض 

25 مباراة يف جميع املسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع هدفني.
البرازيلي  وخاصة  جيرمان،  سان  مسؤولي  بإعجاب  هيرنانديز  ويحظى 
ميالن،  مع  الالعب  موقف  معرفة  ينتظر  والذي  الرياضي،  املدير  ليوناردو 
قبل محاولة جتديد عقد كورزاوا. وأشار التقرير إلى أن ميالن لن ميانع رحيل 
هيرنانديز، حال تلقيه العرض املناسب، خاصة وأنه يعلم أن العروض ستنهال 

على الالعب بعد مستوياته يف سان سيرو.

غاريت بيل باٍق ضمن 
صفوف ريال مدريد 

ذكر تقرير إخباري امس الثالثاء، أن ريال 
مدريد أبلغ الويلزي غاريث بيل، مبوقف النادي من 

استمراره مع الفريق، خالل الفترة املقبلة.
وذكرت صحيفة »صن« البريطانية، اليوم 

الثالثاء، أن بيل، 30 عاما، سيظل ضمن صفوف 
ريال مدريد، حيث ال يزال يتبقى عامان يف 

عقده مع النادي، رغم عالقته املتوترة بالفرنسي 
زين الدين زيدان املدير الفني للفريق. وأضافت 

الصحيفة أن مسؤولي النادي اإلسباني أبلغوا جنم 
توتنهام السابق، بأنه سيسعدهم استمراره مع 

الفريق.
وتابعت بأن افتقار ريال مدريد لألموال يف ظل 

أزمة وباء فيروس كورونا املستجد، باإلضافة إلى 
مشروع تطوير ستاد »سانتياغو برنابيو« الذي يصل 

إجمالي تكلفته إلى 500 مليون أورو- قد أدى إلى 
تعليق النادي إبرام أي صفقات كبيرة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب 
رحيل بيل عن ريال مدريد، لكن راتبه األسبوعي 
البالغ 650 ألف أورو ميثل عقبة يف طريق انضمامه 

إلى أحد أندية الدوري اإلجنليزي.
واقترب بيل سابقا من الرحيل إلى الدوري 

الصيني، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويبدو 
أنه اآلن يف سبيله الستكمال فترة عقده مع ريال 

مدريد.

برشلونة يتواصل مع ممثلي تيمو فيرنر 
كشف تقرير صحفي فرنسي، امس الثالثاء، عن اهتمام 
برشلونة بضم جنم منتخب أملانيا، يف امليركاتو الصيفي املقبل.

ويسعى برشلونة إليجاد بديل ملهاجمه األوروغواياني لويس 
سواريز، خاصة مع تقدمه يف العمر، وعدم وجود من يخلفه.

وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن برشلونة جاهز 
ملنافسة ليفربول وبايرن ميونخ على ضم تيمو فيرنر جنم اليبزيغ.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة قد تواصل مع ممثلي فيرنر، 
من أجل معرفة موقف الالعب من االنتقال للفريق الكتالوني.

ويعتبر فيرنر )24 عاًما( أحد أفضل املهاجمني يف أوروبا 
حالًيا، وهناك العديد من الفرق املهتمة بضمه، فباإلضافة إلى 

تلك املذكورة سابًقا، فهناك اهتمام من فرق مثل ريال مدريد 
وميالن ويوفنتوس.

ماني يتأرجح بين ليفربول والريال
كشفت تقارير صحفية فرنسية، امس الثالثاء، عن موقف 

السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، من الرحيل عن 
آنفيلد، خالل الفترة املقبلة.

وارتبط اسم ماني كثيًرا باالنتقال إلى ريال مدريد، حيث 
يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، املدير الفني للميرنغي. 
وأفادت صحيفة »فرانس فوتبول«، بأن ماني متأرجح بني 

خيارين، االنتقال إلى ريال مدريد أو االستمرار مع ليفربول.
وأشارت إلى أن رحيل ماني عن »آنفيلد« يبدو معقًدا، يف 

ظل امتالكه لعقد حتى 2023، باإلضافة إلى أن ليفربول ليس 
من األندية التي تفرط يف جنومها، رغم ما حدث مع فيليب 
كوتينيو، فهو من ضغط للرحيل عن النادي. وُتقدر القيمة 
التسويقية ملاني بـ120 مليون أورو، حسب موقع »ترانسفير 

ماركت«، يف حني يقيمه ليفربول بـ150 مليونا.

إنتر يصارع تشيلسي على 
درايس ميرتينز  

كشف تقرير صحفي بريطاني، امس الثالثاء، عن متسك 
تشيلسي بالتعاقد مع جنم نابولي، يف امليركاتو الصيفي املقبل، 

من أجل تدعيم خط الهجوم يف الفريق.
وبحسب ما نشرته صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، فإن 
النجم البلجيكي درايس ميرتينز، تلقى عرًضا مالًيا كبيًرا من 

إنتر، وهو يفضل االستمرار يف إيطاليا، إال أن تشيلسي مستعد 
لتقدمي عرض أكبر، من أجل إقناعه بالقدوم إلى لندن.

وينتهي عقد ميرتينز مع نابولي بانقضاء املوسم اجلاري، 
ورغم مسعى ناديه الستمراره، إال أن الالعب يتلقى عروًضا 

مالية أكبر سواء من إيطاليا أو خارجها.
ولن يتمكن نابولي من مقارعة إنتر وتشيلسي كقوتني 
اقتصاديتني كبيرتني، لذلك بات ميرتينز قريًبا للغاية من 

الرحيل عن سان باولو بنهاية هذا املوسم. من جانبها، كشفت 
الصحيفة عن وجود اهتمام أيًضا من قبل نيوكاسل، والذي 

اقتربت ملكيته من االنتقال إلى مستثمرين سعوديني.

يوفنتوس خارج حسابات 
راكيتيتش

قال تقرير صحفي إسباني، إن الكرواتي إيفان راكيتيتش 
العب خط وسط برشلونة، ال ُيفكر يف االنتقال إلى يوفنتوس 

اإليطالي، خالل ميركاتو الصيف.
وكانت صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، قد أكدت يف 

مارس املاضي، أن املدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، 
قد نقل رغبة ناديه يف ضم راكيتيتش إلدارة برشلونة.

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
يوفنتوس لم يقم بأي خطوة حتى اآلن، وراكيتيتش ال يعرف 

شيئا عن األمر، وال ينتظر أي عرض منه، ألن فكرته هي 
البقاء يف برشلونة، أو حسم مستقبله بنفسه.

وُيدرك راكيتيتش أن مستقبله سيكون خارج برشلونة، 
ولذلك ُيريد التحكم يف مصيره، حيث صرح مؤخًرا: »لست 

كيًسا من البطاطس«.
ُيذكر أن يوفنتوس فاوض برشلونة يف الشتاء املاضي، على 
تبادل راكيتيتش مع اجلناح البرازيلي دوغالس كوستا، لكن يف 

النهاية لم يتم االتفاق.

تحّدث البرازيلي رونالدو نازاريو نجُم 
ريال مدريد السابق عن الجدل الدائم 
بشأن إقران اسمه بكلمة »الحقيقي«، 

للفصل بينه وأسطورة الميرنغي 
كريستيانو رونالدو.
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وقال براف، يف بيان له، إنه لم يتلق 
أي  من  معلومة  أو  قرار  أي  اليوم  حتى 
أثارته وسائل  الذي  املوضوع  جهة تخص 

إعالم.
اجلزائرية  األوملبية  اللجنة  أن  وأوضح 
القانون  ألحكام  إدارتها  يف  تخضع 
األوملبي،  امليثاق  مع  بالتطابق  اجلزائري 
وأعمالها  قراراتها  كل  أن  إلى  مشيًرا 
احترمت اإلجراءات التنظيمية والقانونية 
ثم  التنفيذية،  اللجنة  مصادقة  بعد 

اجلمعية العمومية.
وأكد براف أن كل العمليات املتعلقة 
للتدقيق  تخضع  واألدبية  املالية  بالتقارير 
قبل  معتمد،  حسابات  محافظ  قبل  من 

املصادقة عليها باإلجماع.

مخالفة  ألية  ارتكابه  براف  ونفى 
مع  نفسه  يضع  أنه  مؤكًدا  مالية، 
حتت  اجلزائرية  األوليمبية  اللجنة 
تصرف اجلهات املختصة والقضاء 
من  يلزم  ما  كل  لتقدمي  اجلزائري 

توضيحات.
أشارت  إعالمية  تقارير  وكانت 

إلى صدور قرار باملنع من مغادرة 
مصطفى  ضد  البالد 

يف  لتورطه  براف، 
العام.                           املال  تبديد 

لقسم  ا

في بياٍن َرسمي 

َطه  مصطفى براف ينِفي َتورُّ
في قضايا َفساٍد

الترجي التونسي ينفي اهتمامه بمؤيد الالفي
كشف الترجي الرياضي التونسي، اول أمس، حقيقة رغبته يف انتداب الالعب الليبي 

مؤيد الاليف أو التفريط يف الثنائي اجلزائري، عبد الرحمن مزيان ومحمد أمني توغاي.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على موقع »فيس بوك«، قالت »مع األسف 
الشديد يجد الترجي نفسه مرة أخرى، مضطرا لنشر بالغ جديد لتكذيب اإلشاعات التي 
تتعلق بفريق األكابر لكرة القدم ومتس من أجوائه الطيبة وحلمة املجموعة«. وأضاف النادي 
يف بيانه »أعلنت إحدى وسائل اإلعالم اإللكترونية التونسية عن حرص نادينا على انتداب 
الالعب الليبي مؤيد الاليف من احتاد العاصمة مقابل 700 ألف أورو إضافة إلى التفريط يف 
عبد الرحمن مزيان ومحمد توغاي«. وتابع »هذا اخلبر ال أساس له من الصحة، فالترجي 
التونسي لم يفكر قط يف انتداب الالعب املذكور وال يفكر خاصة يف التفريط بالعبيه عبد 

الرحمن مزيان ومحمد أمني توغاي«.
الترجي  من  رسميا  عرضا  تلقت  العاصمة،  احتاد  إدارة  أن  املصادر  بعض  وأشارت 
التونسي، للحصول على خدمات صانع األلعاب الليبي مؤيد الاليف، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
واضاف ذات املصدر، أن إدارة الترجي عرضت الثنائي الطيب مزياني، ومحمد توقاي، 
كجزء من صفقة تبادلية لضم النجم الليبي، إال أن مجلس إدارة االحتاد غير متحمس لألمر.
وعلى الرغم من متسك النادي العاصمي بخدمات صانع ألعابه الليبي، إال أن الترجي 
ما زال يحاول التوصل التفاق على ضم الالعب، الذي أبان عن إمكانيات مميزة هذا املوسم، 

وأثبت أنه قادر على البروز أكثر.
جدير بالذكر أن الليبي الاليف كان قاب قوسني أو أدنى من مغادرة االحتاد خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية، بسبب الضائقة املالية التي عانى منها النادي منذ انطالق املوسم، قبل 

أن تنجح إدارة االحتاد يف إقناعه بالبقاء.

شباب قسنطينة 
الحارس ليمان يجدد عقده لموسمين إضافيين

أجل  من  حتركاته  رجراج،  رشيد  بقيادة  قسنطينة  شباب  نادي  إدارة  مجلس  يواصل 
حسم قضية جتديد عقود الالعبني األساسيني، قبل استئناف النشاط بالدوري احمللي.

ياسني  الثالثي  مع  نهائي  التفاق  الفارط،  السبت  توصلت  الشباب،  إدارة  كانت 
استئناف  فور  عقودهم،  بتجديد  يقضي  حداد،  وفؤاد  زعالني،  الدين  ونصر  صاحلي، 

النشاط.
وعلم أنَّ رجراج اجتمع اول أمس، باحلارس حسام ليمان، وجنح يف إقناعه بتجديد عقده 
ملوسمني إضافيني، كما اتفق مع إسماعيل بلقاسمي على جتديد عقده يف حال عدم حصوله 

على عرض من أندية خارجية. 
املقبلة، من أجل  القليلة  الساعات  الركائز يف  ببقية  الشباب لالجتماع  إدارة  وتخطط 
إقناعهم بتجديد عقودهم، وغلق الباب أمام األندية الطامحة للحصول على خدماتهم خالل 

فترة التحويالت الصيفية املقبلة.
وتسعى إدارة الشباب، لتوقيع عقود جديدة للرباعي، حسني بن عيادة، وعبد الفتاح 

إسماعيل بلقاسمي، وإسالم شحرور، وأنيس عصماني.

كرُة القدِم األوروبية تبدأ التَّخطيط لما بعَد العزل
يف خضم الفك التدريجي للعزل التام، دعا االحتاد األوروبي لكرة القدم )ويفا(،  هذا 
رغم  املسابقات  استئناف  إمكانية  ملناقشة  االجتماعات  من  العديد  عقد  إلى  األسبوع، 
من سيتخذ  أول  وبلجيكا  أملانيا  تكون  أن  وميكن  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  استمرار 

القرار إما اللعب بدون جمهور أو اإللغاء النهائي للموسم.
توجيه جميع  األوروبي حذرًا جدًا ويحرص على  يزال االحتاد  احلالي، ال  الوقت   يف 
الدول األعضاء الـ55 نحو توافق يف اآلراء، وسط رغبة البعض يف اكمال املوسم، على غرار 
أملانيا التي من املرجح أن تستأنف بطولتها الشهر املقبل بدون جمهور، أو إلغائه مثل بلجيكا 

واسكتلندا اللتني تنتظران الضوء األخضر من االحتاد القاري التخاذ القرار بهذا الشأن.
باملسابقات  املتعلقة  »التطورات  لدراسة  األعضاء  الدول  مع  باجتماع  األسبوع  ويبدأ 

الوطنية واملسابقات األوروبية«.
الدوريات  ورابطة  لألندية  األوروبية  الرابطة  مع  األربعاء  آخر  اجتماع  عقد  املقرر  ومن 

األوروبية.
الفيديو صباح اخلميس »لتقييم  أنه سيجتمع بعد ذلك عبر  وأوضح االحتاد األوروبي 
الوضع ومناقشة آخر التطورات يف ما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كوفيد19- على كرة القدم 

األوروبية«.
وقال مصدر مقرب من االحتاد االوروبي أن »ويفا يعمل على سلسلة من السيناريوهات 
مستحياًل  مازال  ألنه  اخلميس  اجتماع  نهاية  يف  يتقرر شيء  لن  »لكن  مضيفًا  احملتملة«، 

بالنظر إلى كل الشكوك حول عملية التفكيك للعزل التام«.
وعلى غرار أغلب الرياضات الكبرى يف العالم، شهدت كرة القدم تغييرات كثيرة على 

روزنامتها بسبب جائحة كوفيد19-.
على  عامًا   60 منذ  مسبوق  غير  قرارًا  األوروبي  االحتاد  اتخذ  املاضي،  مارس   17 يف 
تأسيسه، وذلك بتأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 إلى صيف العام املقبل. كما قامت 
لها، تعليق مسابقاتها »حتى إشعار  السويسرية مقرًا  نيون  التي تتخذ من  الهيئة االوروبية 

آخر«.
دور  عند  ليغ(  )يوروبا  األوروبي  والدوري  األبطال  دوري  منافسات مسابقتني  وتوقفت 

ثمن النهائي، فيما توقفت منافسات دوري األبطال للسيدات عند ربع النهائي.
على  السيناريوهات  من  العديد  األوروبي  االحتاد  عرض  احلالي،  أفريل  مطلع  يف 
اقتراح  بينها  الصيف،  هذا  واألوروبية  الوطنية  املسابقات  الستئناف  األعضاء  االحتادات 
مطلع  وثالث  ذاته  الشهر  نهاية  يف  وآخر  جوان،  أوائل  يف  املباريات  استئناف  إلى  يهدف 
جويلية. ومنذ ذلك احلني، ومع تفاقم الوضع الصحي يف أوروبا، لم تتم تسوية أي مخطط 

للعودة إلى املنافسة.

»الفيفا« تحرم دفاع تاجنانت من االستقدامات 
منعت االحتادية الدولية لكرة القدم )الفيفا( نادي دفاع تاجنانت من انتداب 
احمللي  الصعيدين  على  وذلك  أقصى،  كحد  متتالية  مراحل  لثالث  الالعبني 
والدولي، بسبب عدم دفعه ملستحقات العبه الدولي السابق املوريتاني محمد 
عبد اهلل سوداني، حسب النادي املنتمي الى الرابطة الثانية احملترفة لكرة القدم.
وتلقى نادي تاجنانت مراسلة من الفيفا بتاريخ 12 فيفري 2020، تطالبه من 
خاللها بتقدمي الوثائق التي تثبت أن الفريق احترم إلزامية تسديد املستحقات 
.2019 ديسمبر   5 يف  النزاعات  تسوية  جلنة  قبل  من  املتخذ  بالقرار  عمال 
وتأكدت جلنة الالعبني لدى الفيفا أن الالعب املوريتاني لم يستلم مستحقاته 
للنادي  البنكية  معلوماته  قدم  أنه  من  بالرغم  سنتيم،  مليار  واملقدرة ب3.5 
اجلزائري.ودعت الفيفا االحتادية اجلزائرية )الفاف( الى تطبيق العقوبة املفروضة 
النادي  دفع  ما  حال  يف  سترفع  والتي  فعلية  باتت  كونها  تاجنانت،  دفاع  على 

»االزرق واالبيض« مستحقات الالعب املوريتاني.

رفض مصطفى براف رئيس اللجنة األولمبية الجزائرية وجمعية اللجان الوطنية 
األولمبية األفريقية، وعضو اللجنة األولمبية الدولية، مضمون تقارير ربطته 

بالتورط في قضايا فساد.

وزارة الشباب والرياضة تصرف مستحقات المدربين المتألقين 
وقع وزير الشباب والرياضة سيد علي 
خالدي على املقرر املتعلق بدفع تعويضات 
الذين  واملدربني  الرياضيني  لصالح  النتائج 
والعاملية  القارية  املنافسات  خالل  تألقوا 
اول  اعلنه  ما  وفق  الفارطة  السنة  بعنوان 

أمس بيان الوزارة.
وجاء يف بيان وزارة الشباب والرياضة 
الفايسبوك  على  الرسمية  صفحتها  على 
»يف إطار سياسة املرافقة والدعم الدائمني 
رياضيي  لفائدة  العمومية  للسلطات 
الرياضات  يف  العالي،  واملستوى  النخبة 
ورياضات  اجلماعية  والرياضات  الفردية 
الشباب  وزير  قام  العالية،  الهمم  ذوي 
املتعلق  املقرر  على  باإلمضـاء  والرياضة 

الرياضيني  النتائج لصالح  بدفع تعويضات 
املنافسات  خالل  تألقوا  الذين  واملدربني 

القارية والعاملية بعنوان السنة الفارطة«.
هذه  ان  املصدر  نفس  وأوضح 
اخلاصة  احلسابات  يف  تصب  التعويضات 
لإلجراءات  طـبقا  الرياضية،  باالحتاديات 

التنظيمية السارية املفعول. 
يأتي  القرار  هذا  ان  الي  البيان  وأشار 
تشجيعا للرياضيني وتخفيفا للضغط الذي 
يعانون منه من جـراء توقـف املنافسات يف 
إطار اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها 
السلطات العمومية للوقاية من انتشار وباء 

كورونا.
الرياضيون  افّتك  لقد  للتذكير 

الرياضات  جـميع  يف  اجلزائريون 
السنة  خالل  والفئات  والتخصصـات 
املنصرمة، وعن جدارة واسـتحقاق 1152 

ميدالية منها 339 ذهبية.
والرياضة  الشباب  وزير  جدد  كما 
لهؤالء  اخلالصة،  وتشجيعاته  تهانيه 
من  بذلوها  التي  اجلهود  على  الرياضيني، 
بالرياضة  واإلرتقاء  اجلزائر  تشريف  أجل 
والعاملية.  القارية  املنافسات  يف  اجلزائرية 
على شرف  وأخير، سينظم حفل رسمي 
بـه  سيسمح  ما  حال  الرياضيني  هـؤالء 
الشباب  وزارة  بيان  وفق  الصحي،  الوضع 

والرياضة.

نظرت احملكمة الرياضية الدولية، أول أمس، الشكوى التي تقدم بها نادي ماديرا البرتغالي 
ضد احتاد العاصمة، بشان عدم تسديد مستحقات إعارة الالعب عكاشة حمزاوي.

اإلعارة  2017 على سبيل  العاصمة صيف  احتاد  إلى صفوف  انتقل  قد  وكان حمزاوي 
ملدة موسمني، قبل أن تقوم إدارة الفريق بقطع إعارته يف جوان 2018 بسبب ضعف مستواه.

ماديرا  إدارة  إلزام  مع  العاصمي  النادي  ضد  املرفوعة  الدعوى  بإسقاط  احملكمة  وقضت 
احتاد  إدارة  تكبدتها  التي  واخلسائر  للمصاريف  كتعويض  فرنك سويسري،  آالف   5 بتسديد 
العاصمة. يذكر أن الالعب عكاشة طالب أيًضا باحلصول على 500 ألف دوالر، متثل قيمة 

مستحقاته طوال موسم كامل.

بشأن عدم تسديد مستحقات إعارة حمزاوي
اتحاد العاصمة ينتصر في قضية ماديرا البرتغالي
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أخبار الثقافة

مدير مسرح عنابة عبد الحق بن معروف لـ »أخبار الوطن«:

فل في زمِن الَجائحة  َمسرح »مجوبي« ينِظُم مسابقاٍت للَعائلة والطِّ

قال مدير مسرح »عز الدين مجوبي« بعنابة لـ »أخبار الوطن« إن المؤسسة 
فتحت العديد من المسابقات، هدفها تحدي فيروس كورونا واالستمرارية رغم الحجر 
الثقافي، لتكون فرصة للتقرب من العائلة والطفل على وجه الخصوص، منها تظاهرة 
»أبي خذني إلى المسرح« ومسابقة »احكي حكاية«، وكذا مسابقة »مسرح العائلة«.

حاورته: صارة بوعياد

ما هي اإلجراءات التي اتخذها مسرح عنابة 
ملواجهة وباء كورونا؟

ضد  واملساهمة  الوطني  التضامن  إطار  يف 
عنابة  اجلهوي  مسرح  اعتمد  فيروس  كورونا 
واألسالك  فاألطباء  احلدث،  يواكب  الذي 
ونحن  واملواطن،  الوطن  يسهرون حلماية  األمنية 
عدة  اتخذنا  عنابة  مسرح  وكمدير  كمسرحيني 
والعائلة  الطفل  لفائدة  اجلائحة  إجراءات يف ظل 
معا حيث اعتمدنا مبادرة تقدمي عروض مسرحية 
موجهة لألطفال صباحا وأخرى للكبار مساءا عبر 

قنوات والصفحات الرسمية للمسرح.

ما هي املسابقات التي فتحها مسرح »عز الدين 
مجوبي« للجمهور؟

استحدثنا عدة مسابقات يف مجالت متعددة 
ومتنوعة تخص كل الفئات العمرية منها مسابقة 
بعرض  العائلة  فيه  تقوم  حيث  العائلة،  مسرح 
أو  بالكتابة  دقائق  اخلمس  يتجاوز  ال  مسرحي 
باالرجتال وتقاسم األدوار فيما بينهم، بشرط أن 
وبعدما  البيت،  داخل  املسرحية  أحداث  يتكون 
االلكتروني  البريد  إلى  ترسل  تسجيلها  يتم 
اخلاص باملسرح عز الدين مجوبي عنابة أو على 

الصفحة الرسمية للفايسبوك.

وهل من مسابقة أخرى تهتم باملوروث الثقايف، 
مبا أننا يف شهر التراث؟

مع بعض  العائلة  أخرى جتمع  هناك مسابقة 
تقليد جميل  زالت  وال  كانت  القدم حيث  منذ 

احلكايات  طريق  عن  فيه  االستمرار  نحو  منضي 
التراث  ضمن  ثقايف  موروث  تعد  التي  الشعبية 
معا  والصغار  الكبار  فيه  ندعوا  الالمادي، 
للمشاركة يف مسابقة »إحكي حكاية« يف مدة ال 
أن هذا اإلرث  دقائق، ولإلشارة  الثالث  تتعدى 
ليس ببعيد عن املسرح الذي متيز يف شكل احللقة 

يف اجلزائر.

يف زمن اجلائحة، ما زالت تظاهرة »أبي خذني 
إلى املسرح« لها فعالية خاصة حدثنا عنها؟

»أبي  التظاهرة  ظل  يف  أخرى  مسابقة  هناك 
حدد  معينة  لفئة  موجهة  املسرح«  إلى  خذني 
سنها من 5 سنوات إلى 18 سنة، تتمثل يف رسم 
للفن  حبه  عن  من خاللها  يعبرونا  املسرح  بناية 

الرابع واكتشاف عالم أبي الفنون.

إن االهتمام بالطفل عاد شيئا هاما وضروريا، 
فمسرح الطفل عالم آخر له مميزاته، ما 

تعليقك؟

الغد،  رجل  هو  اليوم  طفل  احلال  بطبيعة 
املسرح«  أيضا مسابقة »رداء بطل  اقترحنا  حيث 
على  اليوتيوب  على  املسرح  قناة  مبشاهدة  وذلك 
يشاهدون  وهم  لألطفال  صور  وإرسال  املباشر 
األخير  ويف  لهم،  املوجهة  املسرحية  العروض 
سنحدد 100 فائز برداء املسرح يقدم لهم يف حفل 
مفتوحة  الدعوة  تكون  حيث  الحقا  عنه  يعلن 

للجميع األطفال مع عائالتهم.

الفن الرابع يقترب من العائلة وهي بيتها، كيف 
جتد هذه التظاهرات املختلفة التي فتحها 

مسرح عنابة؟

للبيوت  الفن  تقرب  التظاهرات  هذه  كل 
لدخول  فرصة  فكانت  اجلائحة  زمن  يف  العائلية 
فللفن  البيت،  من  عليه  والتعرف  املسرح  عالم 
النفس  عن  الترفيه  غرار  على  هادفة  رسالة 
ونيل  املسابقات  يف  للمشاركة  املجال  وفتح 
عنابة  اجلهوي  مسرح  وهنا  كتحفيز،  اجلوائز 
إلى كل  للوصول  الفن  إستراتيجية دمقرطة  يتبع 

الفئات.

ما هو إنتاج املسرح هذا املوسم؟

للكبار  موجه  عرض  عنابة  اجلهوي  للمسرح 
يجيب«،  يعد  لم  الثوار  »رصيف  عنوان  حمل 
بوزيان  قبل  من  حداد  مالك  رواية  من  اقتباس 

عاشور وإخراج حميد بوري.

لكل برنامج يف مواجهة كورونا له ميزته، فما 
هي ميزة برنامج أبي الفنون؟

عن  التحدث  أردنا  أننا  هو  البرنامج  مييز  ما 
توظيف  مت  حيث  فنية  بطريقة  كورونا  الفيروس 
من  والسلم  التوعية  للتقاسم  كأداة  املسرح 

البيوت، أهدافنا أن نخلق التوازن العاطفي متكن 
العائلة من خلق جو ترفيهي عن طريق مشاهدة 
التي  املسابقات  واملشاركة يف  املسرحية  العروض 
نفسية  فيها  نرعى  اجلائحة  املسرح خالل  فتحها 
عملية  بطريقة  الفنون  أبي  وظفنا  إذ  اجلزائري، 
ديناميكية عن طريق التواصل االجتماعي لنبتعد 
قليال عن أجواء الفيروس برسم اجلمال واحليوية 
يف هذه الفترة احلساسة التي متر بها اجلزائر على 

غرار دول العالم.

العالم يواجه الفيروس واملسرح أيضا.. كيف 
ذلك؟

عنابة  مجوبي  الدين  عز  اجلهوي  املسرح 
الفيروس  فيه  يتحدى  خاص  ببرنامج  يجتهد 
ويسعى لالستمرارية حيث يقف متحديا الظروف 
ودور  السينما  ودور  املسارح  فيها  أغلقت  التي 
مما استعدى  الثقايف،  الثقافة ودخلنا زمن احلجر 
التفكير إلى تخطيط برنامج جديد خاص باملسرح 
به  اقتدت  الشيء  الثقافة وهو نفس  وزارة  ثمنته 
االفتراضية  زيارات  فتحت  التي  اجلزائر  متاحف 

خاصة ونحن نعيش شهر التراث.
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تحت شعار »صوم في دارك مع المسرح.. يحلى نهارك«
ركح »باشطارزي« يعلن عن مسابقة أحسن عرض منزلي افتراضي

»محي  اجلزائري  الوطني  املسرح  أعلن 
مسابقة  تنظيم  عن  بشطارزي«  الدين 
افتراضي  منزلي  مسرحي  عرض  ألحسن 
 16 إلى   06 سن  بني  األطفال  إبداع  من 
األرواح  معالم  إطار  يف  يأتي  والذي  سنة، 
ومقامات األفراح يف رحاب رمضان، حتت 
يحلى  املسرح..  مع  دارك  يف  »صوم  شعار 
نهارك«. يفتح املسرح الوطني محي الدين 
باشطارزي املشاركة يف اجلائزة لكل األطفال 
العرض  وعلى  الوطن،  ربوع  مختلف  من 
املسرحي املشارك به أن يكون حول »معاني 
إبراز  خالل  من  رمضان،  شهر  يف  التقوى 
والسلوك  الكرمية  واألخالق  الفاضلة  القيم 

اخلضاري عند الصائمني«.
الّلغة  تكون  أن  املسابقة  الشروط  من 
الفصحى  العربية  العرض  يف  املستعملة 
بجميع  اآلمازيغية  الّلغة  وكذا  والّدارجة، 

لهجاتها، وأن أال يتجاوز مّدة 10 دقائق.

اإللكتروني  البريد  عبر  العرض  يرسل 
املعلومات  عن  سردًا  باملشاركة  اخلاص 
الكامل  االسم  مشتملة  الشخصية، 
ومكان  تاريخ  أمره،  ولي  وكذا  للمشارك 
الدائم  عنوانه  الدراسي،  املستوى  امليالد، 
إضافة  الهاتف،  رقم  االلكتروني،  وبريده 

إلى صورة فوتوغرافية حديثة.
وللعلم أن العروض املسرحية املجازة يتم 
بثها على املوقع والصفحة الرسمية للمسرح 
أصاحبها  ويجاز  اجلماعية،  وتلك  الوطني 

بجوائز ثمينة.
ونظرا للوضع الراهن التي تعيشه اجلزائر 
كباقي دول العالم من خوف انتشار جائحة 
كل  مبنع  اجلزائرية  احلكومة  وقرار  كورونا، 
التظاهرات  وتأجيل  الثقافية  التجمعات 
الوطني  املسرح  اعتمد  والفنية،  الثقافية 
جديد  برنامج  باشطارزي  الدين  محي 
إنتاج  من  املسرحية  العروض  بث  يخص 

املؤسسة على كل من صفحات الفايسبوك 
الرسمي  موقع  على  وحتى  واليوتيوب 

للمسرح اجلزائري.
كما فتح منتدى خاص باملسرح الوطني 
اجلزائري وهي منصة تفاعلية لطرح القضايا 
املسرح  يف  باملنجز  املرتبطة  واإلشكاالت 
الفن  متيز  التي  الصيغ  اجلزائري خاصة ويف 
املسرحي على جميع مستوياته األدائية من 

فنية وجمالية.
صارة. ب

بعد مرض عضال
الفنان قدور درسوني في ذّمة اهلل

انتقل إلى رحمة اهلل الفنان قدور درسوني عن عمر ناهز 
للثقافة  الوالئية  املديرية  حسب  عضال  مرض  بعد  سنة   93

قسنطينة.
ويعد قدور درسوني أحد األعمدة املكونني يف موسيقى 
املالوف حيث عمل على مدار مسيرة فنية حافلة امتدت ألكثر 
من 70 سنة على احملافظة على فن املالوف ونقله لدرجة أنه 

صار يطلق عليه »معلم األجيال«.
ق.ث

ى ُكورونا  	 تظاهرُة »أبي ُخذِني إلى الَمسرح« تتحدَّ
مادي مفتوحُة للمشاركة 	  مسابقة »اْحِكي حكايًة« ضمَن الُتراث اللَّ
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احلجر  يثير  أن  املفاجئ،  من  يكن  لم 
يف  خصوصا  متباينة،  فعل  ردود  املنزلي 
يشعرن  اللواتي  العامالت،  النساء  صفوف 
متاما  متناقضة  بأدوار  يقمن  أصبحن  بأنهن 
لتلك التي كن يقمن بها قبل تفشي الوباء، 
ويف املقابل فإنهن قد ال ينلن سوى تقييمات 
بحقهن،  اإلجحاف  من  الكثير  على  تنطوي 
ال  الذين  أبنائهن،  أو  أزواجهن  من  سواء 

يأخذون متاعبهن على محمل اجلد.
يف  ساهم  كورونا  فايروس  تفشي  حيث 
النساء  النفسية على  ارتفاع مستوى الضغوط 
عدوى  من  اخلوف  وليس  ملحوظ،  بشكل 
عن  املسؤول  وحده  املالية  واألعباء  الوباء 
املتوقعة،  غير  املنزلية  املهام  تعدد  بل  ذلك، 
وصعوبة التأقلم مع ظروف احلياة التي فرضها 

احلجر املنزلي
عرضة  أنفسهن  النساء  معظم  وجدت 
التغير  بسبب  النفسية،  والضغوط  لإلجهاد 
واالجتماعية  االقتصادية  ألدوارهن  املفاجئ 
وضحاها  ليلة  وبني  املجتمعات،  داخل 
من  الكثير  حتمل  على  مجبرات  أصبحن 

األعباء واملسؤوليات غير املتوقعة.
العمومية  احملالت  إغالق  ظل   ويف 
احلياة  وانعدام  واجلامعات  واملدارس  واملطاعم 
االجتماعية خارج املنازل، أصبح لزاما عليهن 
على  للتغلب  يوميا  مضاعفة  مجهودات  بذل 
املصاعب التي تواجهها أسرهن بسبب تفشي 
والتنظيف  الطبخ  مسؤولية  وحتمل  الوباء، 
والترفيه عن أطفالهن واملذاكرة لهم، والعناية 
منهن  الكثيرات  كانت  وإن  حتى  باملسنني، 

يعملن بدوام كامل داخل املنزل.
النسوة  من  العديد  الوضع  هذا  يرق   ولم 
حيث عبرت نسان عن استيائها قائلة  املفارقة 
أن املرأة أصبحت تقوم بجميع األعمال املنزلية 
مجبرة ال بطلة، حتى وإن كان زوجها يقضي 

يومه مثلها يف املنزل.
وأضافت اعتقدنا أننا تقدمنا إلى األمام ثم 
ما لبثنا أن عدنا خطوات شاسعة إلى الوراء، 

واملشكلة أن معظم الرجال يدعون دائما أنهم ال 
يجيدون القيام باملسؤوليات املنزلية مثل إعداد 
املنزل،  وترتيب  باألوالد،  واالعتناء  الطعام 
ولذلك قد أصبح مفروضا على املرأة أن تقوم 
مبفردها بكل شيء، ولكنني متأكدة أن ذلك 
يستخدمه  ذنب،  من  أقبح  عذر  سوى  ليس 
بعض الرجال لإللقاء بجميع األعمال املنـزلية 

على كاهل املرأة بصورة غير عادلة .
قيام  أن  لطفلني(  وأم  )معلمة  ليلى  وترى 
النساء باألعمال املنزلية واإلشراف على تربية 
الظرف  لكن  مستجدا،  أمرا  يعتبر  ال  األبناء 
املسؤوليات،  زاد يف حجم  قد  للحجر  الراهن 
بعد أن فقد دور ربة البيت أهميته مع خروج 

ما،  نوعا  مرهق  العمل.  املنزل  إلى  املرأة 
أيضا  الوقت  طوال  البيت  يف  التواجد  أن  إال 
صعب جدا بسبب املهام التي ال تنتهي على 
مدار اليوم، من تنظيف وطبخ واعتناء بالزوج 
البيت بسبب  أيضا  الذين يالزمون  واألطفال 
إغالق املدارس واحلضانات، يضاف إلى ذلك 
مسؤوليات املذاكرة لهم لتعويض ما فاتهم من 
دروس، وكذلك السعي الدؤوب إلى محاولة 
الراحة وعدم تعكير  الزوج بكل سبل  إحاطة 
مزاجه، خصوصا أنه يعمل من البيت، وهذا 
كله يزيد يف حجم الضغوط على املرأة ويجعلها 
تشعر بالقلق والتوتر أكثر من أي وقت مضى.
يوم  أعيش  أن  أمتنى  أصبحت  وأضافت  

عمل طبيعي حتى وإن كان يبدأ من السادسة 
وال ينتهي إال بعد التاسعة أو العاشرة ليال

النساء  بوزيدي  بن  النفسانية   وحذرت 
شيء،  كل  يف  الكمال  عن  البحث  من 
بالتقصير  الشعور  بالذنب بسبب  واإلحساس 
املهام  جراء  املفرط  التأنيب  أو  األسرة،  جتاه 
املنزلية واألسرية، حتى ال ينال منهن اإلنهاك 
النفسي والبدني، مشددة على أهمية معاجلة 
األسباب اجلذرية لإلجهاد والضغوط النفسية 
لزوجته يف  املساعدة  يد  الزوج  مد  طريق  عن 
على  واإلثناء  ودعمها  مهام  من  به  تقوم  ما 
جهودها، من أجل التخفيف من األعباء التي 

تسبب لها اإلجهاد والضغط النفسي.

كورونا يعيُد العامالت المتزوجات 
إلى دور »ربة البيت«

علماء جزائريون بالواليات المتحدة األمريكية يطلقون مبادرة لصالح الجزائر
 أطلق األستاذان اجلزائريان طه مرغوب وبلقاسم حبة مبادرة باسم العلماء األمريكان من أصول جزائرية من أجل اقتناء العتاد الطبي لفائدة معهد باستور-اجلزائر يف اطار مكافحة 

فيروس كورونا املستجد. 
ومتثلت املرحلة األولى من هذه العملية اجلارية بالتنسيق مع القنصلية العامة للجزائر يف شراء أجهزة للكشف عن الفيروس بقيمة 30000 دوالر. 

ومن املرتقب أيضا القيام بطلبيات أخرى طبقا للحاجيات املعبر عنها مع األخذ يف احلسبان توفر األجهزة.
وعرفت هذه الهبة التضامنية ترحيبا كبيرا من طرف مجموعة معتبرة من النخبة العلمية والباحثني واالطارات وحتى املواطنني اجلزائريني البسطاء املقيمني يف الواليات املتحدة 

الذين أرادوا من خالل هذه املبادرة تأكيد متكسهم بالوطن األم حيث أعربوا عن تضامنهم مع إخوانهم اجلزائريني. 
للعلم فان البروفيسور طه مرغوب هو أستاذ-باحث يف قسم املناعة يف كلية الطب يف ميموريال سلوان يف مركز السرطان يف نيويورك كما أنه رئيس اجلمعية اجلزائرية-األمريكية 

للباحثني يف مجال العلوم.
أما بلقاسم حبة فهو باحث يف مجال التكنولوجيات املبتكرة وحائز على أكثر من 1400 براءة اختراع كما يصنف ضمن املبتكرين ال100 األوائل يف الواليات املتحدة األمريكية.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

 ارتبَط مفهوُم األنَسَنِة يف الِفكر الَعربي 
املُعاِصر باملُفِكر اجَلزائري محمد أَرُكون أكثَر 
ريَن الَعرب؛ إْذ دَعا إلى  من َغيرِه من املُفكِّ
اعتناِق مذَهب األنَْسَنِوّيِة أو األنَْسنِة؛ أّي 
وَنسقا  وُبنيًة  وعًيا  اإلنسانيِّ  إلى  الُنزوُع 
قيمَتُه  لإلنساِن  حتَفُظ  فاألنسنُة  وُسلوًكا. 
أو  َمسِخه  دوَن  وحَتوُل  احلياِة  يف  الُعليا 
لِه إلى رقٍم أو ِسلعٍة للتداُول اقتصادًيا،  حَتُوّ
ِفكرًيا أو إعالِمًيا، لكْن ما املَقصوُد بأنَْسنِة 

اإلعالم؟ 
األنسنُة.. من الَفلسفِة إلى اإلعالِم

فلسفّية  نزعة  األنسنة  كانت  إذا 
أخالقّية تعلي من قيمة اإلنسان، وتبحث 
يفّرقهم رغم  ممّا  أكثر  البشر  على ما يجمع 
ملجال  ميكن  ال  فإّنه  بينهم،  االختالفات 
يفعله  ممّا  أكثر  الدور  هذا  يلعب  أن  آخر 
اإلعالم يف عاملنا املعاصر، الذي تقّلصت 
إلى  شعوبه  واقتربت  زمنيا  املسافات  فيه 
رغم  الثقافات  فيه  ومتازجت  كبيرة  درجة 
تساهم  هذا  وكل  منها،  األقوى  سيطرة 
املنقطع  غير  بعملها  اإلعالم  وسائل  فيه 
اتصال  وسيلة  كأول  الصحافة  ظهور  منذ 
ُينسب  كيف  وإال  حديثة،  جماهيرية 
للكاتب الفرنسي » فولتير« الذي ولد قبل 
وسائل  إّن   « قوله:  قرون  ثالثة  من  أزيد 
وستعمل  كسرها  يستحيل  آلة  اإلعالم 
على هدم العالم القدمي حتى يتسّنى لها أن 
تنشئ عاملا جديدا«، فكيف سيكون الهدم 
والبناء اليوم يف عالم يتنّفس أخبارا وقصصا 
إخبارية معّدة لتكون سلعة تتلّقفها العقول 

لتستقر يف الضمائر. 
يف  »األنسنة«  مفهوم  فإّن  لذلك، 
اإلعالم ينطِلق أيضا من اآلثار التي حُتدثها 
كانت  سواء  اجتماعيا،  اإلعالم  وسائل 

بالرغم من  أم مرئية،  أم مسموعة  مقروءة 
وحاليا  للفضائيات  املُضاعفة  التأثيرات 
مواقع  من  حتتويه  مبا  اإلنترنيت  شبكة 
فإّن  ومنه،  اجتماعي.  تواصل  وشبكات 
الدعوة لضرورة أنسنة اإلعالم هي جزء من 
واالجتماعّية  الّنفسية  التأثيرات  مواجهة 
دورها  يزداد  التي  الوسائل  لهذه  احملتملة 
الكبيرة.  األزمات  ظل  يف  وضوحا  أكثر 
واملسؤولية  »األنسنة«  الربط بني  أّن  ويبدو 
مفهوم  لتعزيز  ضروريا  بات  االجتماعية، 
بالرسالة  يتعّلق  ما  كل  ِحيال  األنسنة 

اإلعالمية وعمل الصحفيني خاصة.
اإلنساُن جوهُر اإلعالِم

تتعاطف وسائل  أن  البديهي  يبدو من 
الناجمة  اإلنسانّية  احلاالت  مع  اإلعالم 
عن الكوارث الطبيعّية واألوبئة واألمراض 
واملآسي التي يصنعها اإلنسان يف حد ذاته، 
كاحلروب التي تورث الالجئني واملشّردين 
لكن  واملضطهدين،  واملظلومني  والفقراء 
وسائل  لعمل  اإلنسانّية  الّنزعة  اقتصار 
سيكون  األحداث  هذه  على  اإلعالم 
األنسنة  جوهر  يلبي  وال  ضّيقا  مفهوما 
الوسائل يف  تراعيه هذه  أن  ُيفترض  الذي 
فأنسنة  شأنه،  إعالء  إلى  وتسعى  عملها 
تعني على نطاق واسع  أن  اإلعالم يجب 
وحلقوقه  العادلة  اإلنسان  لقضايا  االنحياز 
احلكومية  السياسات  عن  الّنظر  بغض 

واخلطط اإليديولوجية. 
إّن األنسنة هي ما يجعل وسائل اإلعالم 
البشر  بالّتركيز أكثر على ما يخدم  مطالبة 
ويقّرب بينهم ال ما يفّرق بينهم، فتسعى 
ثقافة  ونشر  املشتركة  القواسم  ترسيخ  إلى 
الّتعصبات  ونبذ  واملواطنة  واحملبة  الّتسامح 
الدينّية،  املذهبّية  أو  القبلّية  أو  الطائفّية 

أكثر من نشرها أفكارا حتّرض على الفرقة 
بني  واالستعالء  احلروب  أو  والكراهية 
البشر. كذلك فإّن وسائل اإلعالم وفق هذا 
املنظور العميق مطالبة بالدفاع عن حريات 
الّتعددية  وتثمني  اإلنسان  وحقوق  الّتعبير 
السياسّية والثقافّية والدينّية املذهبّية، من 
يف  واحلق  احلوار  ثقافة  وتعزيز  نشر  خالل 
االختالف دون تكفير أو تخوين أو إقصاء.  

أنسنُة وَسائِل اإلعالم بَبِث اإليجابّيِة
اإلعالم  وسائل  أّن  عليه  املتعارف  من 
اإلنسانّية  الفطرة  يف  االستثمار  نحو  تنزع 
من  أكثر  السلبيات  نحو  تنجذب  التي 
اإليجابّيات ودعم غريزة البحث عن املثير 
ليكون  اجلّيد  من  أكثر  والسّيئ  واملختلف 
فرجة عامة، خاصة يف عالم األخبار، لكن 
هل بإمكان وسائل اإلعالم اليوم أن تكون 
أكثر إيجابّية فتزرع األمل والتفاؤل خاصة 
على  املقبلة  الشابة  الفئات  أوساط  يف 
انفّكت  ما  اإلعالم  وسائل  أّن  أم  احلياة؟ 
من  كّرست  براغماتية  بطريقة  تعمل 
خاللها صورا وأفكارا معّينة ال يهم مدى 
إنسانّيتها بقدر ما يهم مدى حتصيلها سوقا 
مربحة من املشاهدين واملتابعني. إّن وسائل 
اليوم بطريقة عملها ال تبدو طرفا  اإلعالم 
وتغطّيتها،  األحداث  نقل  مهّمته  محايدا 
إذكاء  لها من خالل  تبدو كمرّوج  ولكنها 
الّصراع وتعزيز اخلوف، فهنالك دائما ميٌل 
والدمار،  والقصف  احلرب  مشاهد  نحو 
وميٌل نحو تعزيز نظرّية املؤامرة خاصة من 
عام  ميٌل  وهناك  املسلمني،  على  الغرب 
أيضا نحو تشويه صورة احلضارة املعاصرة، 
مزاياها  من  يستفيدون  من  أكثر  أّن  مع 
والّسفر  التكنولوجيا  برفاهّية  ويتمّتعون 
عبر  كثيرا  يظهرون  الذين  أولئك  هم  فيها 

الشاشات وميلؤونها ضجيجا. فاملالحظ أّن 
هنالك كم كبير من اخلطاب الذي تنقصه 
لصالح  والّتسامح،  والعقالنّية  املوضوعّية 
الكراهّية والّتوتر والقلق بسبب الّصراعات 

التي ال تنتهي واألخبار احملبطة. 
األنسنُة في أزِمنة األوبَئة.. ُكورونا 

نموَذجا
العصيبة  املرحلة  هذه  أّن  شّك  ال 
اليوم  اإلنسانية  تعيشها  التي  واملدهشة 
اإلنسان  مستقبل  يف  أكثر  نفّكر  جتعلنا 
اإلنسان يف  أخيه  ومع  بيئته  مع  وعالقاته 
كل ربوع العالم، فقد أظهر انتشار فيروس 
إلى  قارة  ومن  آخر  إلى  بلد  من  كورونا 
أخرى، أّن اإلنسان أضعف من أّن يجابه 
عوملة  أيضا  تعني  اخلير  عوملة  وأّن  الطبيعة 
حتى  الّتعاون  من  للبشر  مفّر  فال  الشر، 
إيجاد اللقاح املناسب للمرض، وال ميكن 
لكل دولة أن تقفل حدودها وتنطوي على 
نفسها إلى األبد، رغم أّن أزمة هذا الوباء 
كشفت أيضا عن نزعة فردانية يف املواجهة 
واخلوف متثلت يف االستئثار باملواد الغذائّية 
الفيروس،  مواجهة  ووسائل  والطبّية 
تعّزز  التي  اإلعالم  وسائل  أخبار  تدعمها 
ذلك اخلوف وتذكي تلك الفردانّية وكأّنها 
إّن  املستقبل.  على  بتداعياتها  عابئة  غير 
عن  نبحث  فعال  جعلتنا  قد  األزمة  هذه 
كما  اإلعالم  وسائل  صخب  يف  اإلنسان 
بحث عنها يوما شمس الدين التبريزي يف 
تفرس وجوه املتبّضعني يف أحد األسواق، 
الرومي  الدين  جالل  تلميذه  عنه  فنقل 
أتلقى  لكن  اإلنسان،  عن  أبحث   « قوله 
الرد سريعا. . ال تتعب نفسك فما تبحث 

عنه غير موجود ».   
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اإلعالم واإلنسان

أيُّ مستقبٍل ألنَسنٍة أكثر 
لخَطاِب وَساِئل اإلعالم؟
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بإلغاِء ُمصلِح )الَفخامة( 
ثمَّ )بتوجيهاِت الّرئيِس( 
الّلذيِن أصبَحا ُمتالِزمًة 

ُز خطاَب  ِيّ »ِسياُسو- إعالِمّية« ُتَ
امَلسؤولنَي، َيكوُن الّرئيَس عبد 

املجيد تّبون َقد شَرَع - ِفعاًل - يف 
خصنِة،  َتهدمِي ُبيوِت َعبَدِة الشَّ
سلِق على  ملِق والتَّ وُمِريِدْي التَّ

قديِر  حساِب ِقيِم االحتَراِم والتَّ
صِح امُلؤدي إلى  قِد الَبّناِء والنُّ والنَّ

الَتقومِي.
  َقد يقوُل قاِئٌل إّن األمَر بسيٌط؛ 

َلكنَّ امُلتمِعَن يدرُك أّن ما أقدَم 
ئيُس هَو على جانٍب  َعليِه الرَّ
َكبيٍر من األَهمّيِة؛ فهَو بَقدِر 

خِص  ما يضُع حًدا لَتعظيِم الشَّ
على حساِب الَفريِق وامُلؤّسسِة، 

خِص على حساِب الَبرنامِج،  والشَّ
خِص على حساِب الِقَيم،  والشَّ
لَم الَقيميَّ للُمجتمِع  يعيُد السُّ

بالَقدِر َنفِسه؛ من ِخالل ُمحاربِة 
أمراٍض اجتَماعّيٍة وَنفسّيٍة 
انَتشرْت كثيًرا يف الِعقَديِن 
األِخيَرين، وَبلغت إلى حدِّ 

ُوقوِف َدولٍة بأكَمِلها لـ »صورٍة 
يف إطاٍر«! ُثّم الحظَنا كيَف 
اْنتَقلت الَعدوى من َتفخيِم 
ئيِس إلى َتعظيِم أبسِط  الرَّ
عظيَم  َمسؤوٍل؛ كٌل يناُل التَّ

حسَب َدرجِة َمسؤولياِته، وُهو 
خصَنة َتطَغى على  ما جعَل الشَّ

لُم الَقيميُّ  امُلؤّسسِة، ِفيما زاَد السُّ
امُلجتمِعي انِحداًرا نحَو قاٍع 

َسحيٍق.
ئيِس ُيكُن أْن  إَذن؛ َتعليمُة الرَّ
تكوَن بدايًة لَتصويِب انحراٍف 

ِسياسيٍّ وأْخالقيٍّ طبَع امُلمارسَة 
ياسيَة وامُلؤّسساِتيَة، يف  السِّ

ِحني ينَبِغي – أيضا ُموازاًة مع 
هَذا - للَفاِعلنَي وحّتى امُلواِطننَي 

أْن يَتمّسُكوا بقيِم االحتراِم 
قديِر ُتاَه كلِّ فرٍد من أفراِد  والتَّ
امُلجتمِع، وباألخصِّ إذا كاَن هذا 

الفرُد َمسؤواًل برتبِة َرئيٍس 
للُجمهورّيِة.

َر    نقطٌة أخَرى ينبِغي أْن ُنذكِّ
بها أولئَك الّذين لهم َذاكرُة 
ئيَس عبد  الَعصاِفير، أّن الرَّ

املجيد تّبون طلَب من اإلعالِم، 
ياِسينَي، يف َكِلمته  وِمن السِّ

التي ألَقاها َعِقب إعالِن َنتائِج 
ئاسيات، َتقوَيه و ُمساعَدِته  الرِّ

يف َمهامه؛ والّرئيُس يقِصُد ِبا 
ال يدُع مجااًل للّشِك َتنبيَهُه إلى 
ي قد  األخطاِء أو االنحرافاِت التِّ
يشهُدها ِقطاٌع ما أو ِسياسٌة ما؛ 
وُهو موقٌف ُيحَسب له- أيًضا - 
زُلِف وإخفاِء  رغَم ُمحاوالِت التَّ

احَلقاِئق التي ُيقدُم َعليها بعُض 
موقَع  ين َيروموَن التَّ امُلرتِزَقِة الذِّ

طَو على مصالَح باسِم  والسَّ
ئيِس أو ِخدمِته. الُقرِب من الرَّ

ا َنرجو من الرئيِس أن ينتبَه   إنَّ
إلى هؤالء، وأْن ُيصدَر تعليمًة 
ُأخرى َتكَبُحهم، خاصًة أوالِئَك 
حافِة،  بنَي يف َميداِن الصَّ امُلتشعِّ

وأنا ُمتأِكٌد أّنه سيِجُد كلَّ 
األحراِر يف صّفِه، ِفيما ِفيه 

اخليُر للبالِد والِعباد.

اجلزاِئُر ُتصي 8 وفياٍت و93  إصابًة بـ »كوفيد – 19«
تماُثل 53 مصاًبا للشفاء في الـ 24 ساعًة األِخيرة 

عن  الثالثاء،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت   
تسجيل 53 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر. 
فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
املرضى  أّن إجمالي عدد  الثالثاء،  البروفيسور جمال فورار، أمس  كورونا، 
املتحدث عن  1152 حالة شفاء. كما كشف  ليبلغ  ارتفع  املتماثلني للشفاء 
احلاالت  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  مؤكدة  إصابة  حالة   93 تسجيل 
تسجيل  جرى  فقد  ذاته،   املتحّدث  وحسب    .2811 إلى  بالوباء  املصابة 
حاالت  عدد  إجمالي  ليرتفع  بالفيروس،  املصابني  املرضى  بني  وفيات   8
املصابون  بينهم  مريًضا   4527 يخضع  فيما  شخصا،    392 إلى  الوفيات 
أساًسا  يعتمد  الذي  بالكلوروكني،  العالج  لبروتوكول  إصابتهم  واحملتمل 

كمضاد للماالريا، حسب املتحدث ذاته. 
خالد دحماني

قسنطينة

إجالُء جثِة شخٍص ماَت شنًقا 
 

ممثلة  بقسنطينة،  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
حدود  يف  أمس  يوم  بومدوس،  قدور  املتقدم  املركز  يف 
 64 رقم  باستور  بشارع  دقيقة،  و14  السابعة  الساعة 
ضحية  إجالء  أجل  من  قسنطينة،  اجلميل  املنظر 
سنة،   50 العمر  من  يبلغ  ذكر  جنس  من  ن(  )ر.  متوفاة 
األمن  وبحضور  الرقبة.  مستوى  على  احلبل  آثار  عليه 
نقل  مت  الشرعي،  والطبيب  العلمية  والشرطة  الوطني 
الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث باملستشفى اجلامعي 

قسنطينة.
خديجة بن دالي 

شبكُة »أخبار الوطن« َتتدّعُم بقناٍة َرقمّية 
أطلقت شبكة »أخبار الوطن« قناَتها الرقمية،  دعما لشبكتها التي تضُم اجلريدة الورقية واملوقع اإللكتروني. 

وتعمل شبكة »أخبار الوطن« على مرافقة متابعيها بصفة خاصة، واملواطن اجلزائري  بصفة عامة، عبر 
ُمختلف الوسائط املتاحة، يف إطار ضمان تأدية اخلدمة العمومية وإيصال املعلومة املوثوقة، لتبقى 

ِخر جهدا يف سبيل تقيقه.  بِق« شعاَر شبكة »أخبار الوطن« الذي من أجله لن تدَّ »املصداقيُة قبل السَّ

بلسان: رياض هويلي 

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  أعلن 
إنشاء  عن  أمس،  يوم  عماري،  شريف 
باالستشارة  الوزارة  تدعم  علمية  جلنة 
الغذائي  األمن  مجال  يف  واالستشراف 
لالستثمار  جديد  لنموذج  والتحضير 

الزراعي.
كشف بيان وزارة الفالحة، أمس الثالثاء، 
قرر  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  أن 
وتسهيل  لترقية  وطنية  وكالة  إنشاء 
وإنشاء  الفالحي،  القطاع  يف  االستثمار 
الوزارة  عمل  بدعم  تقوم  علمية  جلنة 
واالستشراف  باالستشارة  يتعلق  فيما 
إلى  والتوصل  الغذائي  األمن  مجال  يف 
منوذج جديد الستثمار الزراعي. وتتكون 
اللجنة من خبراء وكفاءات علمية وطنية 

مقيمة داخل البالد أو خارجها. 
خالل  جاءت  اخلطوة  أن  البيان  وأوضح 

اللقاء  عرف  حيث  دراسيا،  يوما  ترؤسه 
للفالحة  املنتدب  الوزير  مشاركة 
شهات  فؤاد  واجلبلية  الصحراوية 
املعاهد  ومدراء  املركزية  واإلطارات 
الوطني  واملكتب  القطاع  ودواوين 
الريفية  بالتنمية  اخلاصة  للدراسات 

بشاركة خبراء ومختصني وجامعيني.
و تطرق املشاركون،  خالل اللقاء، لدفتر 
يف  خاصة  االستثمار  لتشجيع  األعباء 
مثل  والصناعية  الغذائية  املواد  زراعة 
ما  وكل  والزيت  والذرة  والسكر  احلبوب 
دمج  وكذا  الوطني  االقتصاد  يحتاجه 
الشعب الفالحية والغذائية. وأكد بيان 
الوزارة أن » ذلك يتم باستغالل عقالني 
وذكي للموارد الطبيعية من أراض ومياه 

وطاقات متجددة«.
)و.أ.ج(

نمية.. عماري: وزيُر الفالحة والتَّ

إنشاُء لجنٍة علميَّة لالستشارِة واالستشراِف لألمِن الغذائي واالستثَمار

يف مراسلٍة وّجهها ناِئٌب للوزير األّول 

 دعـوٌة للتَّرخيـِص لبعـِض الّتجـــار 
لمزاولـــــة   َنشاِطـــــهم  

 
دعا النائب باملجلس 

الشعبي الوطني عبد الوهاب 

يوم دايرة، 

أمس، يف مراسلة موجهة للوزير األول عبد العزيز جراد، إلعادة النظر يف قائمة التجار املستثنني 
من النشاط أيام احلجر الصحي، وذلك بالسماح لعدة نشاطات بالعمل خالل شهر رمضان لكونهم 

أرباب أسر، متسائال كذلك يف هذا الصدد عن أسباب إقصاء التجار الصغار وأصحاب املهن احلرة 
الذين ال معني لهم من منحة 10 آالف سنتيم، التي أعلن عنها رئيس اجلمهورية عبد املجيد 

تبون للمتضررين من أثار احلجر الصحي بعنابة.
وأكد النائب دايرة يف املراسلة تلقت »أخبار الوطن« نسخة منها أنه تلقى العديد من الشكاوى 

من قبل املواطنني وممثلي سائقي سيارات األجرة الذين عددهم يتجاوز الـ 6 آالف  بعنابة 
والتجار الصغار كاحلالقني وغيرهم بسبب رفض بعض البلديات بعنابة استقبال ملفاتهم. كما 

ندد آخرون ن بإقصائهم بغير سبب كون  لهم اشتراك يف الصندوق الوطني للعمال غير األجراء، 
داعيا مصالح الوزير األول التدخل وتكني جميع املواطنني املتضررين من آثار احلجر من منحة 

10 آالف دج. 
ف. سليم

التَّمـلُق َممنـوٌع. .
 ُشكـًرا يا َرِئيس! 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

