
َهل ينبِغـي غلـُق الَجامعِة؟
أمًرا  الّسؤاِل  هذا  طرِح  مجرُد  يبُدو    
غير  َعدمّيٍة  روٍح  عن  وينمُّ  َمعقوٍل  غير 
؛  َمرضيٍّ وحتى  َسوداويٍّ  ومزاٍج  مسؤولٍة، 
وال  اجلامعة،  غلِق  يف  الّتفكيُر  ُيعقل  فال 
جامعٍة  دوَن  مجتمٍع  تصّوُر   - أصال   - ميكُن 
من  وأكثُر  وَبحثّيٍة؛  ِعلمّيٍة  مؤّسساٍت  ودوَن 
جامعٍة،  دوَن  قائمٌة  للّدولة  تقوُم  ال  هذا، 
قُه من  املستقبُل مبا ُتقِّ ألنَّ اجلامعَة هي 
تراكٍم يف إنتاِج رأِس املاِل امَلعريفِّ ومبا ُتنجزُه 
لألجياِل  امَلعرفة  لنقِل  أكادمييٍّ  عمٍل  من 
ُد  متهِّ التي  َفهي  ذلك،  من  وأكثُر  الّصاعدِة؛ 
ر  والّتغيُّ الّتحوِل  شروِط  لتحقيِق  الطريَق 

نحَو األفضِل.
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05
قسنطينة

َتوزيـُع 4 آالِف َسكـٍن 
اجتماعــيٍّ  بعــين 
عبيـد بدايـَة 2021

06
بومرداس

316  مغتــــرًبا 
ا ُيغــاِدرون  َجزائــريًّ
الَحجـــر  الّصحـــيَّ

08
أدرار

َشركـات  ُمنـاولــٌة 
تِحــيل العّمــَال  على 

الِبـطاَلـــة

عوديُة تدرُس رسمًيا إلغاَء َشعيرِة احلجِّ  هذا الَعام ألّول مّرٍة  السُّ

د. مصطفى كيحل 	 أقالم

09
 الَوباء يجتاُح ورقلة وانِعداُم

ُم الوضَع الَوعيِّ يؤزِّ

عاصمـُة النِّفـِط َتعـوُد إلــى 
الَواِجهة بؤرًة لَتفِشي الَجائحِة

انتشاًرا  األكثر  العشر  الواليات  َتصدرت 
عدد  يف  مخيفًة  أرقاًما  وسجلت  للوباء، 
تارب  والغاز  البترول  عاصمة  الوفيات، 
الوعي  انعدام  ظل  يف  بشراسة،  كورونا 
عّقدوا  الذين  املواطنني،  بعض  لدى 
بورقلة  الصحي  القطاع  فبات  الوضع، 
املجتمع  وفعاليات  اخلطر،  ناقوس  يدق 
من  خوفا  الكلي  باحلجر  تطالب  املدني 

تفشي اجلائحة.

عب، وتساهُم يف استدراِك  رغَم وجوِد الكثيِر من الُبنود اجليدِة، التي ميكُن أن تبعَث باألمِل يف ُنفوس اجلزائرينَي، ألّنها ُتلبي بعَض متطلباِت الشَّ
قائِص، إال أّنه هناَك تفظاٍت كثيرًة على َمواد ميكُن اعتباُرها قنابَل متفجرًة، رمبا قد َتنسُف باملسّودِة. كما يوجُد الكثيُر من  غرات والَنّ بعض الثَّ

الغموِض وعدم الوضوِح يف بعض امَلواِد املعّدلِة، كما ُتوجد مواٌد غيُر معّدلٍة كان من األجدِر َتعديُلها.

04

نشاط  باستئناف  أمس،  العاصمة،  والي  أمر 
تت  الفردية،  األجرة  بسيارات  النقل 
أجل  من  العمل  ملزاولة  محددة  شروط 
بفيروس  العدوى  نقل  وتفادي  الوقاية 

كوفيد19-، دون زيادة يف تسعيرة التوصيلة 
يف كل عملية تنقل.

اجلزائر  والي  شرفة  يوسف  أمس،   أعلن، 
استئناف  عن  للوالية،  بيان  يف  العاصمة 

الفردية  األجرة  بسيارات  النقل  نشاط 
هذه  أن  إلى  مشيرا  االثنني،  غد  من  بداية 
احمليطات  مستوى  على  تقتصر  اخلدمة 
احلضرية فقط وداخل إقليم والية اجلزائر 

دون أن ميتد إلى خارجه، وجاء ذلك تطبيقا 
على  تنص  التي  األول  الوزير  لتعليمة 
االقتصادية  النشاطات  بعض  استئناف 

التجارية واخلدماتية على مرحلتني.
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02
تّبون يدُعو لمنِح الُحكومَة الوقَت 

للّتكُفِل باْنشغاالِت الُمواطنيَن
أوضَح الرئيُس عبد املجيد تّبون، خالَل مقابلٍة 
ُصحفيٍة جمعتُه بعدٍد من ُمثلّي بعِض وسائِل 

اإلعالِم الوطنية، ُبّثت مساَء اجُلمعِة امُلنقضي، أّن 
احلكومَة تشتغُل منُذ قرابَة 5 أشهٍر، قبَل أن ُتعّطَل 

عمَلها جائحُة كورونا، وبالتالي أصبَح من 
الّضرورِي َمنَحها الوقَت إلجناِز َبرنامِجها. 
وأبرَز اّلئيُس أن حقَّ امُلواطِن ال َيضيُع، كما 
َتطّرَق إلى الَعديِد من القضايا الّداخليِة 

واخَلارجيِة، التي َتشغُل الرأيَّ العاَم.

ستور دِة الدُّ ستورِقراءة في أهمِّ ُبنوِد ُمسوَّ دِة الدُّ ِقراءة في أهمِّ ُبنوِد ُمسوَّ

تنقالت فردية وشروط صارمة للوقاية

سيـارات األجـرة تستأنـف نشاطـها بـالعاصمــة بدايـة مـن غـد

حي ِعلمّيٌة قاَل إّن القراراِت امُلتعّلقَة برفِع احَلجر الصِّ

د. محي الدين سمير - جامعة جيجلد. محي الدين سمير - جامعة جيجل

شـات
نقـا

شـات
نقـا

روبورتاجروبورتاج

َمصيُرالَحجَمصيُرالَحج  مـعّلـٌقمـعّلـٌق!!
41300 جزائــريٍّ َسُيحـــرمــوَن

 من أداِء َفريــــضِة احَلــــّج 

البتُّ رسِمًيا يف َقراِر إلغاِء احَلّج من َعدِمه بحَر األسبوِع اجَلارّي

حـني للَحــّج األَقـــّل مـــن 50 ســـنًة ـٌّة للمرشَّ قرعـٌة اسِتثنائي

د. ذبيح: َدرُء املفاِســـَد مقـــّدٌم علــــى َجلـــِب امَلصالــــــِح
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قال إن القرارات المتعلقة برفع الحجر الصحي »علمية«

تبون يدعو لمنح الوقت للحكومة للتكفل 
بانشغاالت المواطنين

صفية نسناس/ وأج

كما ذكر الرئيس تبون باملناسبة بتعهداته 
 12 لرئاسيات  االنتخابية  احلملة  خالل 
على  املجتمع  فئات  ملختلف   2019 ديسمبر 
العالي  والتعليم  التربية  لقطاع  املنتسبني  غرار 
الهشة  الفئات  على  الضرائب  تخفيض  مع 
منبها من بعض مظاهر االحتجاج  وغيرهما، 
غرار  على  مؤخرا  ظهرت  التي  واالضطرابات 
الشخصي  اهتمامه  إلى  مشيرا  الطرق،  غلق 
مبناطق الظل وتابع يف هذا اجلانب إلى أن هناك 
أياد حتّرض بعدة وسائل وهناك تكالب أجنبي 

على اجلزائر.

 االنحرافات خالل مناقشة مسودة 
الدستور »منتظرة«

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  قال 
أن »االنحرافات« التي حصلت خالل النقاش 
بخصوص  الدستوري  التعديل  حول  املفتوح 
إياها  معتبرا  »متوقعة«،  كانت  األمة  ثوابت 
يف  الكاملة  ثقته  مجددا  صيف«،  »سحابة 
أعضاء جلنة اخلبراء املكلفة بصياغة مقترحات 

التعديل الدستوري.
وحول مسألة متديد املدة املخصصة للنقاش 
حول ما يتضمنه التعديل الدستوري املرتقب، 
ما  إلى  راجع  القرار  هذا  أن  الرئيس  أوضح 
عرفته البالد من تفشي جائحة كورونا واحلجر 
مشيرا  لها،  للتصدي  فرضه  مت  الذي  الصحي 
بأنه كان مبرمجا يف بداية األمر عرض مشروع 
اجلاري  جوان  شهر  البرملان  على  التعديل 
املعطيات  أن  غير  بعدها،  االستفتاء  وإجراء 
عرفتها  التي  الصحية  الظروف  بسبب  تغيرت 

البالد.
تواصل  التي  املقترحات  بأن  أضاف  كما 
رئاسة اجلمهورية استالمها، والتي بلغ عددها 
ليكون  اجلاري  الشهر  نهاية  غاية  إلى   1500
التأخير يف عرض املشروع على ممثلي الشعب 

قد بلغ يف نهاية املطاف مدة شهر ونصف.
احلكم  بنظام  يتعلق  ذي صلة  سياق  ويف 
املستقبلي الذي ستعتمده اجلزائر، ذكر رئيس 
التي  التجربة  وليد  االختيار  أن  اجلمهورية، 
التوجه  أن  إلى  أشار  أنه  غير  البالد  تعيشها 
الرئاسي،  شبه  النظام  نحو  يسير  احلالي 
مذكرا بأن املهم هو اخلروج من النظام الرئاسي 

الصلب.

القرارات المتعلقة برفع الحجر الصحي » 
علمية«

اجلمهورية  رئيس  أكد  ثانية  جهة  من   
عبد املجيد تبون، أن كل القرارات التي سيتم 
ستكون  الصحي  احلجر  يخص  فيما  اتخاذها 
إدارية«،  أو  سياسية  قرارات  وليست  »علمية 
للجنة  يرجع  الشأن  هذا  يف  قرار  أي  أن  مبرزا 
الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس 

كورونا.
ضرورة  إلى  اجلمهورية،  رئيس  ودعا 
الذي  العلمية،  اللجنة  هذه  بقرار  االقتناع 
سيتخذ حلماية املواطن، مشيرا إلى أن اجلزائر 
حاربت منذ البداية هذا الوباء بطريقة علمية.

دام  ما  أنه  تبون  أوضح  امللف  نفس  ويف 
هناك وفيات وانتشار لوباء كورونا لن نستطيع 

فتح  يتطلب  القرار  هذا  كليا، ألن  احلجر  رفع 
لم  مرحلة  وهي  اجلوي  املجال  وفتح  احلدود 
نصل إليها بعد ألن عدة دول ال تزال تسجل 

إصابات ووفيات باآلالف.
حلد  يوجد  ال  انه  إلى  أشار  أن  وبعد 
شدد  اجلديد،  الوباء  لهذا  عالج«  »أي  اآلن 
الوقاية  لوسائل  املواطنني  احترام  ضرورة  على 
الواقية  األقنعة  ارتداء  منها  الوباء  لتقليص 
اليوم  حتوز  اجلزائر  أن  مبرزا  التحاليل،  وإجراء 
حتاليل  إلجراء  مخصصا  مركزا   26 على 
وتيزي  ومتنراست  ببشار  مراكز  منها  الكشف 
وأن  املراكز سيرتفع  أن عدد هذه  وزو، مضيفا 
كافة األرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول 
هدفها  وعلمية  شفافة  أرقام   « هي  الوباء  هذا 

التغلب على الوباء ».

على المؤسسات االقتصادية التزام 
الشفافية

دعا رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
جائحة  من  املتضررة  االقتصادية  املؤسسات 
كورونا إلى اعتماد النزاهة والشفافية يف طلب 
الرقابة  وسائل  متلك  التي  الدولة  من  الدعم 
املقدمة  املعطيات  صدق  من  للتأكد  الالزمة 

بشأن اخلسائر املتكبدة.
أن  إلى  السياق،  هذا  يف  تبون  وأشار 
طيلة  نشاطها  واصلت  االقتصادية  املؤسسات 
بصفة  إال  تتوقف  ولم  الصحي  احلجر  فترة 
مت  مخزونات  على  حيازتها  إلى  إضافة  جزئية 
القطاع  أن  مضيفا  الفترة،  هذه  خالل  بيعها 
اخلاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 باملئة 
من عماله عليه أن يثبت أنه سرح )مؤقتا( فعال 
سندرس  حينها  أجورهم  ودفع  العمال  هؤالء 
»تأثير  بوجود  مقرا  خسائره،  ونعّوض  حالته 
مالي و اقتصادي و نفسي« للجائحة لكنه قلل 
من تأثيرها املالي قائال: »من الناحية املالية، 
ليس هناك تأثير كبير ألننا أخذنا احتياطاتنا.

هم  الوباء  من  املتضررين  أكثر  أن  واعتبر 
مثل  احلرة  واملهن  اليدوية  املهن  أصحاب 
ألنهم  األجرة  وسائقي  والنجارين  احلالقني 
هاته  بأن  وذكر  ماليا،  ادخارا  عادة  ميلكون  ال 
الشريحة قد استفادت من منحة املليون سنتيم 
يف شطرها األول والثاني قريبا، مبرزا أن دعم 
إلى  »سيصل  املتضررة  الطبقة  لهذه  الدولة 
املؤسسات  بعض  طلب  منتقدا  حد«،  أبعد 
جبائيا  عفوا  املعتبر  احلجم  ذات  االقتصادية 
من  ثالثة  أو  شهرين  بسبب  كاملة  لسنة 

احلجر.
من جهة أخرى، اعتبر تبون أن »األوان لم 

يحن بعد لفتح املجال اجلوي اجلزائري مؤكدا 
ويراعي  للمختصني  يرجع  القرار  هذا  مثل  أن 

احلفاظ على صحة وسالمة املواطنني.

 مشاركة الجيش خارج الحدود تتم 
بإرادة ثلثي ممثلي الشعب

 أكد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
الشعبي  الوطني  اجليش  مشاركة  مسألة  أن 
الوطني،  التراب  خارج  عسكرية  عمليات  يف 
حتت  ستكون  املرتقب  الدستوري  التعديل  يف 
مظلة املنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ 
أنها ستكون مرتبطة مبوافقة ثلثي  السالم كما 

أعضاء البرملان.
الواردة  النقطة  إلى  تبون،  الرئيس  وتطرق 
يف مسودة املشروع التمهيدي لتعديل الدستور 
مبشاركة  املتصلة  و  للنقاش  حاليا  املطروح 
اجليش الوطني الشعبي يف عمليات عسكرية 
خارج احلدود حيث أكد على أن ذلك »سيتم 

بصفة دميقراطية و مبوافقة ثلثي البرملان«.
اجليش  بأن  التذكير  على  حرص  كما 
عديدة  مرات  يف  و  له  سبق  الشعبي  الوطني 
املشاركة يف عمليات خارجية حتت الراية األممية 
و يف حروب يف إطار الدفاع العربي املشترك غير 

أنه لم و لن يشارك أبدا يف عمليات عدوان.

لوبيات تعمل على ضرب المصالح بين 
فرنسا والجزائر

العالقات  ملف  إلى  تطرقه،  ولدى   
اجلمهورية  رئيس  أكد  الفرنسية،  اجلزائرية 
عبد املجيد تبون، أن اجلزائر وفرنسا جتمعهما 
مع  التعامل  عليهما  حتتم  مشتركة  مصالح 
احلسنة  النية  هذه  أن  غير  البعض،  بعضهما 
تأجيج  »اللوبيات«  مبحاولة  أحيانا  تصطدم 
هذه  ضرب  وبالتالي  الطرفني  بني  النيران 

املصالح.
وأوضح يف حديثه عن العالقات اجلزائرية 
كانت  الذي  الشريط  خلفية  على  الفرنسية 
تهجمتا  فرنسيتان  عموميتان  قناتان  بثته  قد 
احلراك  و  الدولة  مؤسسات  على  خالله  من 
الشعبي على عدم وجود أي مشكل مع نظيره 
به  الذي يجمعه  ماكرون،  اميانويل  الفرنسي، 
مرة  أكثر من  أبدى  تام«، حيث  »اتفاق شبه 
الوطنية  الذاكرة  مسألة  »تشرفه« حول  مواقف 

وجرائم االستعمار الفرنسي.
جل  أكد  الليبي  امللف  وبخصوص 
اجلزائري،  الطرح  جانب  إلى  تقف  األطراف 
»اجلزائر  بأن  املتنامي  اقتناعهما  على  عالوة 

تسير على طريق الدميقراطية خطوة بخطوة«.

تنقالت فردية وشروط صارمة للوقاية
سيارات األجرة تستأنف 
نشاطها بداية من غد 

بالعاصمة
النقل  نشاط  باستئناف  أمس،  العاصمة،  والي  أمر   
بسيارات األجرة الفردية، حتت شروط محددة ملزاولة العمل 
من أجل الوقاية وتفادي نقل العدوى بفيروس كوفيد19-، 

دون زيادة يف تسعيرة التوصيلة يف كل عملية نقل.
أعلن، أمس،  يوسف شرفة والي اجلزائر العاصمة يف 
بيان للوالية، عن استئناف نشاط النقل بسيارات األجرة 
الفردية بداية من غد االثنني، مشيرا إلى أن هذه اخلدمة 
تقتصر على مستوى احمليطات احلضرية فقط وداخل إقليم 
والية اجلزائر دون أن ميتد إلى خارجه، وجاء ذلك تطبيقا 
بعض  استئناف  على  تنص  التي  األول  الوزير  لتعليمة 
النشاطات االقتصادية التجارية واخلدماتية على مرحلتني.
أن  ميكن  بنشاط  يتعلق  األمر  أن  املتحدث  وأوضح، 
على  مشددا  به،  يستهان  ال  بشكل  للعدوى  ناقال  يكون 
إلى  األجرة  بسيارات  الفردي  النقل  منط  خضوع  ضرورة 
بروتوكول صحي صارم، كفيل بالوقاية من خطورة عدوى 
كل  داعيا  الزبون،  أو  للسائق  بالنسبة  سواء  كورونا،  وباء 
يف  واملتمثلة  الالزمة  الوقائية  بالتدابير  االلتزام  إلى  منهما 
plexy glace  يفصل بني  مادة  واقي من  وضع زجاج 
السائق والزبون، إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة لكل 
حتت  واملطهر  الكحول  محلول  وضع  والزبون،  السائق  من 
لكل  واحد  بزبون  األماكن  عدد  حتديد  الزبائن،  تصرف 
عملية نقل، وجوب جلوس الزبون باملقعد اخللفي للسائق، 
كما  بالستيكية  بأغلفة  السيارة  مقاعد  تغليف  وجوب 
يتعني تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل، تنظيف السيارة 
والتعقيم  التنظيف  منتظمة،  وبصفة  يوميا  مطهر  مبحلول 
الدوري ملساند الرأس والذراع وكذا مقابض أبواب السيارة 

مبواد مطهرة.
سيؤدي  القواعد  لهذه  االمتثال  عدم  أن  شرفة  وأكد 
للعقوبات  الصارم  التطبيق  مع  للنشاط  الفوري  الوقف  إلى 

املنصوص عليها وفق القوانني والتنظيمات.
وبخصوص الشروط التي حددتها اجلهات الوصاية من 
أجل مزاولة النشاط، قال عبد القادر بوشريط رئيس النقابة 
الوطنية للناقلني اخلواص ألخبار الوطن »أن الشروط احملددة 
نقل  لتفادي  بها  االلتزام  ويجب  مشروعة  األفراد  لنقل 
أسعار  بأن  املواطنني« مضيفا  العدوى وحرصا على صحة 
يهمنا اآلن هو  ما  »إن  قائال  التوصيلة ستبقى على حالها 

العودة إلى العمل«. 
أحمد بوكليوة

على رأسها البروفيسور صنهاجي
تنصيب الوكالة الوطنية

 لألمن الصحي
لألمن  الوطنية  الوكالة  تنصيب  السبت،  أمس  يوم  مت 
يضمن  متطور  نظام صحي  وضع  ستتولى  التي  الصحي، 
مستوى عال من العالج والطب النوعي وتوسيع الوقاية من 

مختلف األمراض.
كمال  البروفيسور  اجلمهورية،  رئيس  ونصب، 
األمن  وكالة  أن  موضحا  للوكالة،  رئيًسا  صنهاجي، 
أن  مبرزا   ،19 كوفيد  وباء  بظهور  مرتبطة  ليست  الصحي 
هذه الوكالة تتكون من أخصائيني وخبراء وعلماء جزائريني 
بالنظام  تامة  دراية  ولديهم  الطب  يف  عاملي  مستوى  ذوي 
بقدراتهم  اعترفت  أوروبية  دول  وعدة  أمريكا  يف  الصحي 
العلمية، وسيعمل هؤالء يف هذه اللجنة مع خبراء وأطباء 
الدوري مع وسائل  لقاءه  احمللي، مضيفا يف  الواقع  يعرفون 
ستكون  الوكالة  أن  اجلمعة،  سهرة  ُبث  بالذي  اإلعالم، 
مبثابة املخ الذي سيضمن مستوى عال من العالج والطب 
من  الوقاية  وتوسيع  واألمومة  الطفولة  وحماية  النوعي 
األعضاء  مبثابة  الوزارة  ستكون  فيما  األمراض،  مختلف 

التي تطّبق يف امليدان.
صفية. ن

أوضح الرئيس عبد المجيد تبون خالل مقابلة صحفية مع عدد من وسائل اإلعالم الوطنية، بثت مساء الجمعة، بأن الحكومة تشتغل منذ 
قرابة 5 أشهر، في حين عطلت العمل جائحة كورونا ومن الضروري منحها الوقت إلنجاز برنامجها، مبرزا بأن حق المواطن ال يضيع، 

كما تطرق إلى عديد القضايا الداخلية والخارجية التي تشغل الرأي العام .



عّمــــار قـــردود

آمال  تنقطع  لم  ذلك  ورغم  لكن 
الراغبني يف احلج من اجلزائريني واملسلمني 
على حد سواء حتى اآلن يف أداء فريضة 
يف  اإلسالم،  أركان  من  اخلامس  الركن 
إمكانية  عن  تتحدث  التي  األنباء  ظل 
بنحو  رمزي  لعدد  السعودية  استقبال 
لهم  املسموح  احلجاج  نسبة  من   20%

سنويًا، حتى ال تنقطع فريضة احلج.
ومن املقرر رسمًيًا أن يبدأ موسم احلج 

لهذا العام يف 28 جويلية املقبل، على أن 
يستمر حتى الثاني من أوت القادم ، إال 
إمكانية  اآلن  تقرر حتى  لم  السعودية  أن 
أعداد  نسبة  ارتفاع  مع  خصوصًا  ذلك، 
منذ  »كورونا«  بفيروس  يوميًا  املصابني 
مطلع جوان اجلاري وأعادت، اجلمعة قبل 
جدة،  يف  التجول  حظر  فرض  املاضية، 
ارتفاع  بعد  احلج،  رحالت  تهبط  حيث 
أيام من  بعد  باملدينة،  معدالت اإلصابة 

رفعه بعدة مدن.

 تأجيل الحج..سابقة تاريخية لم 
تحدث منذ قرون

السعودي  والعمرة  احلج  وزير  ودعا   
دول  أيام،  منذ  طاهر،  بن  صالح  محمد 
احلج  عقود  إبرام  يف  التريث  إلى  العالم 
تفشي  ظل  يف  الرؤية«،  تتضح  »حتى 
سيد  الترقب  ليصبح  »كورونا«،  فيروس 
العالم  سيشهد  كان  إذا  ما  حول  املوقف 
هذه السنة تأجيل موسم احلج، يف سابقة 

تاريخية.
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بالديوان  مسؤول  مصدر  وكشف 
الوطن«  لــ«أخبار  والعمرة  للحج  الوطني 
الدينية  الشؤون  وزارة  من  وبأمر  أنه 
التحضيرات  كل  جتميد  مت  واألوقاف 
أبلغت  أن  بعد  وذلك   2020 حج  ملوسم 
السعودية كل الدول املعنية باحلج بالتريث 
اإللغاء  خلياري  مستعدة  اجلزائر  أن  وأفاد 
يتطلب  ما  وهو  احلجيج  عدد  تقليص  أو 
احلجاج  لتحديد  استثنائية  قرعة  إجراء 
منها  الشروط  من  جلملة  وفًقا  املعنيني 
تكون  أن  ينبغي  ال  حيث  السن،  عامل 

أعمار املعنيني أكبر من 50 سنة وخلوهم 
من أية أمراض مزمنة.وعن عدد احلجاج 
حال  يف   2020 بحج  املعنيني  اجلزائريني 
مت تقليصه بسبب »كورونا« أوضح املصدر 
ذاته أنه سيكون ما بني 5 و8 آالف فقط 
وهذا يف حال قرر رئيس اجلمهورية السماح 

للحجاج اجلزائريني بأداء موسم احلج.
وأكد املصدر أن دواًل إسالمية كبرى 
مثل إندونيسيا وماليزيا قررت عدم إرسال 
حجاجها إلى السعودية للحج هذا العام، 
اإلسالمية  الدول  باقي  تقدم  أن  متوقًعا 

على اخلطوة نفسها.
شيء  يصلنا  »لم  أنه  أوضح  لكنه 
احلجاج  استقبال  السعودية  بوقف  يتعلق 
احلج  إلغاء  قرار  أن  واألكيد  اآلن،  حتى 
نهاية  قبل  املوسم سيكون  من عدمه هذا 
األسبوع اجلاري وبعد صدور القرار رسمًيا 
سيتم عقد اجتماع طارئ للجهات املعنية 
باحلج برئاسة وزير الشؤون الدينية ملناقشة 
رئيس  لعرضه على  تقرير  وإعداد  املوضوع 

اجلمهورية الحًقا«.
ع.ق

ألول مرة السعودية تدرس رسمًيا إلغاء الحج:

مصيـر الحـج معـلق

ستقتصر على األعمار دون 50 سنة،  مسؤول بديوان الحج:
قرعة استثنائية وسط الحجاج الجزائريين

السعودية دعت الجزائر لعدم الفصل في 
مصير موسم الحج

أكد وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يوسف بلمهدي، منذ أيام أن اجلهات 
النهائية  اإلجراءات  يف  املضي  »عدم  إلى  اجلزائر  دعت  السعودية  يف  املسؤولة 

لعملية احلج حتى النظر يف تطور الوضعية الوبائية«.
وترقية  حلماية  الوطنية  باملفوضة  لقائه  هامش  على  بلمهدي  الوزير  وقال 
التقارير  دائما  ننتظر  املساجد:«إننا  فتح  إعادة  ملناقشة  شريف،  مرمي  الطفولة، 
الطبية العاملية خاصة تلك الصادرة عن السعوديني الذين يتابعون عن كثب تطور 
الوضع«، مضيًفا أن اجلانب السعودي راسل اجلهات املعنية يف اجلزائر ودعا إلى 
»عدم املضي يف اإلجراءات النهائية لعملية احلج حتى النظر يف تطور الوضعية 
الوبائية«، مؤكًدا بأن »التشاور قائم بني اجلانبني ونأمل خيرا لكن لم يصلنا بعد 

أي شيء يذكر بخصوص مصير حج هذا املوسم«.
ع.ق

41300 حاج جزائري سُيحرمون من 
أداء مناسك الحج لسنة 2020 

سيتم حرمان 41 ألف و300 حاج جزائري من أداء مناسك احلج أو تقليص 
عددهم يف حال قررت السعودية إلغاء موسم احلج أو اتخاذ ترتيبات أخرى، و يف 
مطلع جانفي املاضي مت رفع احلصة املخصصة للحجاج اجلزائريني إلى 41300 

خالل موسم احلج 2020، بعدما كانت 36 ألف يف السنوات املاضية.
ومت إجراء قرعة احلج ملوسم 2020 و2021 يوم السبت 8 فيفري 2020 ما 
يعني أنه يف حال تأجيل موسم حج 2020 فإن احلجاج املعنيني بحج 2020 
سيؤدون مناسك احلج يف 2021 واحلجاج املعنيني بحج 2021 سيؤدون مناسك 
احلج يف 2022. وكان من املفروض أن ُينظم الديوان الوطني للحج والعمرة،136  
رحلة للحجاج اجلزائريني خالل موسم 2020، على أن تكون أول رحلة يوم 4 

جويلية املقبل من اجلزائر العاصمة.
ع.ق

 أفتى الدكتور محمد دمان ذبيح، 
عبد  األمير  جامعة  يف  الشريعة  أستاذ 
بقسنطينة،  اإلسالمية  للعلوم  القادر 
بسبب  والعمرة  احلج  تعليق  بخصوص 
به  خّص  تصريح  يف  »كورونا«  وباء 
إذا  الوباء  »إن  قائاًل:  الوطن«  »أخبار 
من  الظن  غلبة  حتقق  أو  فعال،  انتشر 
خالل املختصني أن احلجاج سيصابون 
وغيره،  االزدحام  بسبب  الوباء  بهذا 

عمال  مؤقتا  والعمرة  احلج  منع  فيجوز 
مقدم  املفاسد  »درء  الفقهية  بالقاعدة 
باإلضافة  هذا  املصالح«،  جلب  على 
واألمان  االستطاعة  شرطي  أن  إلى 
متحققني  غير  والعمرة  احلج  ألداء 
هنا، وال شك أن هذا االجتاه هو الذي 
يتماشى مع مقاصد الشريعة التي دعت 

إلى احلفاظ على النفس واهلل أعلم« .
ع.ق

د.محمد دمان ذبيح -أستاذ الشريعة في جامعة األمير عبد القادر -:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 إجماع شرعي على توقيف الحج 
والعمرة »مؤقًتا« بسبب »كورونا«

القره  على  املسلمني،  لعلماء  العاملي  لالحتاد  العام  األمني  أفتى  شرعًيا، 
انتشار  واحلج بشكل مؤقت يف حال  العمرة  أداء مناسك  منع  بجواز  داغي، 
فيروس كورونا اجلديد وتأكد أنه ُيهدد حياة املعتمرين واحلجيج. وأصدر »القره 
داغي« فتوى مفصلة حول األحكام املتعلقة بانتشار فيروس كورونا والتعامل 
يتعلق  فيما  الفتوى  يف  وجاء  الناس.  من  الكثير  حلياة  تهديده  ظل  يف  معه 
الظن  غلبة  حتقق  أو  قطعًا  الوباء  انتشر  إذا  أنه  »الراجح  واحلج:  العمرة  مبنع 
هذا  يصيبهم  قد  بعضهم،  أو  احُلجاج،  أن  املختصني-  اخلبراء  خالل  -من 
به  تدرأ  ما  مبقدار  مؤقتًا  احلج  أو  العمرة  منع  فيجوز  االزدحام،  بسبب  الوباء 
املفسدة«. وأضاف أن »الفقهاء اتفقوا على جواز ترك احلج عند خوف الطريق، 
ولذلك  واألمان،  األمن  مع  إال  تتحقق  لن  احلج(  )ألداء  االستطاعة  إن  بل 
فإن األمراض الوبائية تعد من األعذار املبيحة لترك احلج والعمرة، بشرط أن 
احلج  بسبب  انتشاره  أو  املرض،  بوجود  الظن  غلبة  على  قائمًا  اخلوف  يكون 
والعمرة«. كما أفتى علماء األزهر الشريف وعلماء فلسطينيون بجواز تأجيل 
املنطقة  يف  انتشر  قد  »كورونا«  فيروس  كان  إذا  اجلاري،  للعام  والعمرة  احلج 
احمليطة باحلرمني الشريفني، وثبت أيضا أن طرق العدوى انتشرت بشكل كبير 
.وقال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء يف األزهر الشريف، إنه 
يجوز تأجيل احلج والعمرة هذا العام إذا كان فيروس »كورونا« منتشرا يف املنطقة 
احمليطة باحلرمني الشريفني، وإذا كانت طرق العدوى منتشرة بطريقة كبيرة. 
وأوضح مهنى، يف تصريح نقله عنه موقع مصراوي، أنه يجب على من أدى 
احلج والعمرة من قبل عدم أدائهما هذا العام، سواء كان الفيروس موجوًدا أم 
املولى  إال  مداها  يعلم  منفعة ال  للفقراء  بتكاليفهما  التبرع  أن  إلى  ال، الفتا 
والعمرة  أداء احلج  لم يستطع  العلماء من  وناشد عضو هيئة كبار  عز وجل، 
هذا العام بسبب انتشار املرض، أن يدعو املولى عز وجل أن يرزقه أداءهما يف 

القريب العاجل بإذن اهلل.
موفق رباح

مع اقتراب موعد موسم الحج، ُتطرح تساؤالت أكثر حيرًة حيال التدابير التي يمكن أن تتبع مع تداعيات انتشار فيروس 
»كورونا« إذا استمر في االنتشار حتى جويلية المقبل موعد الحج، هل سيكون سيناريو االنتظار إلى موعد الحج -على أمل أن 

ـوهو إن حدث  تتم السيطرة على المرض عالميًا باكتشاف لقاح- هو األكثر مالءمة، أم سيكون هناك اتجاه إلى تعليق شعيرة الحجـ 
سيكون حدثًا غير مسبوق- أم سيتم االكتفاء بحجاج الداخل، أم سيقتصر موسم الحج على أعداد قليلة ومختارة من دول معينة، وفي 
هذه الحال، ما الذي يضمن عدم وجود حاملين لهذا المرض من تلك الدول؟ وهل ستكون الجزائر معنية بذلك أم سيتم حرمان أزيد 

من 41 ألف حاج جزائري من أداء هذه الشعيرة التي تعتبر حلم العمر للكثيرين؟.

 البت رسمًيا في إلغاء الحج من عدمه سيتم بحر هذا األسبوع 	

ولن يكون قرار إلغاء املسلمني من تأدية 
الركن اخلامس يف اإلسالم هو األول من نوعه 
حيث   ، السابق  يف  مرات  عدة  حدث  فقد 
يذكر عدد كبير من املؤرخني أن شعائر فريضة 
احلج تعطلت على مر التاريخ حوالي 40 مرة.
وأول هذه املواسم التي تعطل فيها احلج 
ميالدية،   940 يف  حدث  كلًيا  أو  جزئًيا 
دماء  وسفكهم  القرامطة  هجوم  بسبب  وكان 
مذبحة  بعد  واقتالعهم  اهلل،  بيت  حجاج 
رهيبة احلجر األسود ونقله إلى مدينة »هجر« 
ميالدية   968 احلج يف  تعطل  بالبحرين.كما 
إن  كثير  ابن  ويقول  األوبئة،  إحدى  بسبب 
به  »فمات  املكرمة  مكة  يف  انتشر  الداء  هذا 
يف  احلجيج  جمال  ماتت  وفيها  كثير،  خلق 
الطريق من العطش ولم يصل منهم إلى مكة 
إال القليل، بل مات أكثر من وصل منهم بعد 
لم  إنه  قيل  ميالدية   983 عام  ويف  احلج«. 
يحج أحد من العراق بسبب الفنت واخلالفات 

بني خلفاء بني العباس وخلفاء بني عبيد. 
رحالت  توقفت  هجرية   1213 عام  ويف 
سنة  ويف  الفرنسية،  احلملة  أثناء  يف  احلج 
1344 هجرية حدث ما سمي باحململ املصري 
انقطاع احلج متامًا من مصر.أما يف  ونتج عنه 
عام 1253م فعاد أهل بغداد للحج بعد توقف 
دام 10 سنوات؛ بعد وفاة اخلليفة املستنصر. 
ويف 1000 ميالدية انقطع املصريون عن احلج 
شدة  بسبب  الفاطمي  باهلل  العزيز  عهد  فى 
الغالء، كذلك تقرر األمر يف 1028 ميالدية، 
فريضة  أداء  من  املصريون  يتمكن  ولم  كما 

احلج يف 1168 بسبب حرب داخلية.
 1030 عام  يف  احلج  موسم  وتعطل 
سوى  الفريضة  يؤِدّ  لم  حيث  ميالدية، 
العراق  أهل  وانقطع  العراق،  من  مجموعة 
موسم  يف  احلج  عن  ومصر  والشام  وخراسان 
توقف موسم احلج  1039 ميالدية. كما  عام 
السالطني  اختالف  بسبب   1099 عام  يف 

قبل سقوط القدس يف يد الصليبيني بخمس 
سنوات، ولم يتمكن املصريون من أداء فريضة 

احلج يف عام 1168 بسبب حرب داخلية.
ويف 1257 ميالدية لم يحج أحد من أهل 
يف  امللوك  رايات  من  راية  ترفع  ولم  احلجاز، 
مكة، ويف 1814م مات نحو 8000 شخص 

يف احلجاز بسبب الطاعون.
حيث   ،1799 يف  جزئًيا  احلج  وتعطل 
الفرنسية  احلملة  أثناء  احلجيج  قوافل  توقفت 
النعدام األمن على الطرقات. أما يف 1831م 
فتفشى وباء هندي خالل موسم احلج، ومات 
حتى   1837 ومن  احلجاج،  من  كثير  بسببه 
ومن  األوبئة،  تفشي  احلجاز  شهدت   1840
الكوليرا،  وباء  تفشى  1883م  حتى   1846
من  للهروب  الناس  ودفع  احلج  عطل  الذي 

احلجاز، ومت حجرهم صحيًا.
عّمــــار قـــردود

شعائر فريضة الحج تعّطلت حوالي 40 مرة على مّر التاريخ

بعض االقتراحات المقدمة لعدم إلغاء 
موسم حج 2020:
 -1 إنقاص عدد احلجاج القادمني إلى السعودية

وعند  احلجاج  قدوم  قبل  يوم   14 ملدة  الصحي  حجر  فرض   2-
الوصول أيضا

3 -توفير أكثر من 20 مليون كمامة للحجاج
-4 اقتراح عدم جتاوز احلجاج 100 حاج أثناء رمي اجلمرات

-5 تنظيم طواف من خالل مجموعات صغيرة
-6إلزام التباعد بني احلجاج أثناء الوقوف يف جبل عرفة



الغموض  من  العديد  يوجد  كما 
وعدم الوضوح يف بعض املواد املعّدلة، 
كان  معدلة  غير  مواد  أيضا  توجد  كما 
فيها  النظر  وإعادة  تعديلها  من األجدر 
متني  جسر  وبناء  الشعب  ثقة  لتعزيز 

بني السلطة والشعب اجلزائري ويكمن 
املسودة  حول  املالحظات  بعض  إيجاز 

كالتالي: 
النظام  الفصل يف طبيعة      عدم 
رئاسي أو برملان أو شبه رئاسي، حيث 
للنظام،  واضحة  غير  طبيعة  نالحظ 
وإنفراد  الفرد  حكم  يسيطر  يزال  ما 
الرئيس بكل الصالحيات من سيطرة 
فهو  الشعبي  الوطني  اجليش  على 
ووزير  املسلحة  للقوات  األعلى  قائد 
القضاء  على  يسيطر  كما  الدفاع، 
البالد  يف  األول  القاضي  بصفته 
وهو  للقضاء  األعلى  املجلس  ورئيس 
رئيس  من  كلها  التعيينات  صاحب 
املجلس  رئيس  إلى  العليا  احملكمة 
األعلى للدولة إلى تعيني القضاة وكل 
السيطرة  وكذلك  القضائية،  املناصب 
واالستئثار  اخلارجية  السياسة  على 
الدستور  حسب  سواه  دون  بذلك 
يسيطر  اجلمهورية  رئيس  واملسودة، 
خالل  من  التنفيذية  السلطة  على 
ألنه  والوزراء،  احلكومة  رئيس  تعيني 
ليس مجبرا على تعني رئيس احلكومة 
من األغلبية البرملانية بل يتشاور معها 
فقط )والذي كان من األجدر مراجعة 
األغلبية  أمام  املجال  بفتح  املادة  هذه 
من  تنبثق  حكومة  إلنشاء  البرملانية 
لتجسيد  البرملانية  واألغلبية  البرملان 
الشعب(،  وإرادة  لتوجهات  فعلي 
واألمر نفسه يف اإلدارة احمللية واألمن، 
واملالحظ يف ظل كل هذه الصالحيات 
املشرع  أن  للرئيس  جدا  الواسعة 
اجلزائري ال يشترط نسبة معينة إلقرار 
االنتخابات مبعنى أن الرئيس قد يحكم 
للمواطنني يف  يف ظل مشاركة ضعيفة 
االنتخاب،  عن  الشعب  عزوف  ظل 
الشعب  مطالب  إلى  نظرنا  وإذا 
عنها  يعبر  والزال  كان  الذي  اجلزائري 
أن  ذلك  من  نفهم  احملطات  كل  يف 
يعطي  برملاني  بنظام  يطالب  الشعب 

انتخابات  خالل  من  ملمثليه  الفرصة 
برملانية شفافة ونزيهة، والذي يتشكل 
تنفيذ  على  تشرف  التي  احلكومة  منه 
كما  ومحاسبتها  ومراقبتها  برنامجها 
العاملية،  الدميقراطيات  يف  احلال  هو 
رئيس  لصالحيات  حقيقي  وتقليص 
اجلمهورية ملنع تغول السلطة التنفيذية 
ما  وهو  السلطات األخرى،  بقية  على 

يسمح مبنع اإلنفراد باحلكم.
داخل  الوطنية  اللغة  تعزيز   
تبقى  وال  وغيرها  الدولة  مؤسسات 
وضع  وضرورة  الدستور  حبيسة 
إجراءات وآليات لتطبيق هذه املادة وردع 
االستخدام  نالحظ  ونحن  املخالفني، 
التام للغة الفرنسية يف اإلدارة اجلزائرية 
يف مختلف مستوياتها، كما أن مسودة 
وهذا  الفرنسية  باللغة  كتبت  الدستور 
مخالف للدستور باعتبار اللغة الفرنسية 
ليست لغة رسمية يف اجلزائر، مما يطرح 
تساؤل هو مواد الدستور وغياب آليات 
مشكل  يجعل  ما  امليدان،  يف  تطبيقه 
يرافق  أن  يجب  والذي  يضاف  آخر 

التعديالت الدستورية. 
دور  تعطي  تزال  ما  املسودة   
والتعيينات  اإلدارية  للهيئات  كبير 
وهو  املنتخبة،  الهيئات  حساب  على 

بالدميقراطية  إخالل  يشكل  ذاته  بحد 
املساواة  مبدأ  تطبيق  منع  التشاركية، 
اجلزائري،  الشعب  أبناء  جميع  بني 
واحدة  فئة  أن  الشعب  يالحظ  حيث 
تدوير  وسياسة  املناصب  على  تتداول 
اجلزائرية  الكفاءات  وإبعاد  املناصب، 
بناء  يف  تساهم  أن  لها  ميكن  التي 
املجال  فتح  وضرورة  جديدة،  جزائر 
املجاالت  مختلف  يف  اجلزائريني  أمام 
أيضا  املجال  وفتح  وعرض،  طوال 
الوصاية  وإنهاء  اجلزائري  الشباب  أمام 
اجلميع  حررها  اجلزائر  ألن  الثورية، 

ويبنيها اجلميع.
الغموض  من  حالة   
رئيس  نائب  دور وصالحيات  تكتنف 
يف  الدميقراطي  واملرجع  اجلمهورية 

اختيار النائب، خاصة يف ظل إمكانية 
للرئيس  مانع  إذا حدث  للعهد  إكماله 
حول  كثيرة  إشكاالت  يطرح  ما  وهو 
إلغاء  نقترح  لذلك   النقطة،  هذه 
رئيس  ويبقى  الرئيس،  نائب  منصب 
املجلس الشعبي الوطني هو من ينوب 
الشغور« يف ظل  حالة  الرئيس يف  عن 
واالكتفاء  األمة  مجلس  إلغاء  اقتراح 

مبؤسسة تشريعية وحيدة«.
األمة  مجلس  إلغاء  اقتراح   
»ميارس   :  112 املــاّدة  تنص  حيث 
من  يتكّون  برملان  الّتشريعّية  الّسلطة 
الّشعبّي  املجلس  وهما  غرفتني، 
الّسيادة  وله   ، األّمة  ومجلس  الوطنّي 
عليه«،  والّتصويت  القانون  إعداد  يف 
ويف رأينا مجلس األمة ليس له معنى 
واالحتفاظ بالبرملان اجلزائري املنتخب 
من الشعب »املجلس الشعبي الوطني« 
لثقة  وتعزيز  للدميقراطية  تعزيز  هو  فقط 
اخلزينة  على  عبء  وخفض  الشعب 

تراجع  ظل  يف  خاصة  العمومية 
إيرادات الدولة، مع إمكانية االستعادة 

بالكفاءات الوطنية عند احلاجة.
اللغة  لدسترة  بالنسبة   
األمازيغية كلغة وطنية، أتساءل كيف 
أن مسودة مشروع الدستور مت صياغتها 
ولم  والفرنسية  العربية  وهي  بلغتني، 
يتم صياغتها باللغة األمازيغية؟ وعدم 
احلروف  حول  اليوم  غاية  إلى  التوافق 

وطريقة كتابتها.
العهدتني   إقرار   نثمن   
للرئاسة والبرملان، لكن يبقى يف رأيي 
لم  ألّنه  مضبوط،  وغير  ناقص  األمر 

يوجد  »حاليا  السابقة  العهدات  يراع 
ليحصل  يعود  ثم  عّدة عهدات  له  من 
علي عهدات أخرى وهذا مخالف لروح 

التعديل«.
السلطة  يخص  فيما   
بخصوص  تراجعا  نالحظ  القضائية 
إلغاء  حيث  من  القضاء  استقاللية 
القاضي  حماية  على  التنصيص 
والتحوالت  الضغط  أشكال  كل  من 
األعلى  املجلس  إبقاء  مع  واملناورات، 
للقضاء حتت السلطة التنفيذية، إضافة 
يف  التعيني  آلية  تكريس  اعتماد  إلى 
احملكمة الدستورية، خصوصا املناصب 
التي كانت تنبثق عن البرملان املنتخب 
الذي  االنتخاب  من  بدال  شعبيا 

يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية.
مبدأ عدم جواز نقل القاضي   
والضمانات املرتبطة به، مبدأ ميكن أن 

يفتح أبواب التالعبات.
على  يحافظ  الدستور   
األعلى  مجلس  يف  التعييينات  نظام 
للقضاء، وفتح املجال النتخاب ممثلني 
تعيني  من  أفضل  املجلس  يف  للقضاة 
النقابات  وضع  نعرف  ألننا   « نقابيني 

يف اجلزائر وعدم متثيلها احلقيقي«.
احملامني  إشراك  اقتراح   
وهو  القضائية  املؤسسات  يف  واملوثقني 

ما يعزز من استقاللية العدالة.

احملكمة  تشكيلة   تعديل 
الدستورية السيما طريقة تعيني 

أعضائها: » غير مقبول«:

      4 أعضاء معينني من طرف 
رئيس اجلمهورية  

-   عضوان اثنان )2( معينان من 
الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس  طرف 
اثنان  وعضوان  النواب،  غير  من      
رئيس مجلس  معينني من طرف   )2(
األمة،  مجلس  أعضاء  غير  من  األمة 
احلزبي  االنتماء  عدم  اشتراط  مع 

لألعضاء املعينني.
طرف  من  منتخبني  قضاة   4   -
زمالئهم. اقتراح  2 للرئيس 2 للبرملان 
، 6 ينتخبهم القضاة، مما يعزز املشاركة 
الفعالة للقضاة ويعطي أكثر استقاللية 

للمحكمة.

الوطنية  السلطة  لـدسترة  بالنسبة 
املستقلة لالنتخابات:

الوطنية  السلطة  مهام  تعزيز   -
وتشكيلتها،  لالنتخابات،  املستقلة 

وتنظيمها وعملها.
- نثمن هذا املسعى لكن املشكلة 
تعيني  كيفية  وضوح  عدم  الكبيرة 
احملكمة  مثل  الهيئة  هذه  أعضاء 
هذه  ينسف  مشكل  هذا  الدستورية 

الهيئة يف حد ذاته.
- عدم وجود ضمانات وإجراءات 
وجترمي  االنتخابات،  لتزوير  ردعية 
التي  لالنتخابات  التزوير  عملية 
وبناء  احلكم  منظومة  أساس  تشكل 

دولة القانون واجلزائر اجلديدة.

التي  التعديالت  بني  ومن   -
التي  املادة  »حذف  االستغراب  تثير 
اجلزائرية  باجلنسية  التمتع  تستوجب 
لتولي املناصب السامية يف الدولة، يف 
من  أسماء  توجد  بالبعيد  ليس  وقت 
»مزدوجي اجلنسية« يتابعون يف قضايا 
يحمل  من  منهم  البالد،  هزت  فساد 

اجلنسية الفرنسية واألمريكية.
خاصة  قوانني  أعطت  »الوثيقة   -
توضيح  إلى  حتتاج  البلديات  لبعض 
الفدرالي  النظام  من  التخوف  ظل  يف 
خصوصية  إلعطاء  أو  اجلزائر،  يف 
أبواب  تفتح  الوطنية  املناطق  لبعض 
وتضرب  الوطنية،  الوحدة  تهدد  قد 
عرض احلائط مبدأ املساواة بني جميع 

اجلزائريني.
التخوفات  تثير  التي  احملاور  من   -
ما يتعلق  احلقوق األساسية واحلريات 
دون  العبادات  ممارسة  “حماية  العامة 
مبمارسة  للجميع  يسمح  وهو  متييز”، 
دياناتهم بكل حرية، أي ميكن لليهودي 
ارتداء لباسه الديني، واملسيحي أيضا 
ورمبا ديانات أخرى، هذا قد يهدد وحدة 
الشعب اجلزائري ويؤدي إلى تشققات 
قد تكون لها انعكاسات وخيمة، وهو 
دين  “اإلسالم  مع  يتعارض  ما  أيضا 
ولذلك  دستورية،  مادة  وهي  الدولة” 
املادة  لهذه  والتفصيل  التوضيح  ضرورة 

املفخخة.
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 قـراءة في أهـم بنـود مسـودة الدستـور   
  المسودة جاءت في وقت حساس وفي ظل ظروف استثنائية تعيشها الجزائر والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا، ما يجعل دراستها واالهتمام بها من طرف األحزاب 

والمجتمع المدني والمواطنين صعبا نوعا ما، وال يعطى حقه من اإلثراء اإليجابي، فرغم وجود كثير من البنود الجيدة  التي يمكن أن تبعث باألمل في نفوس 
الجزائريين وتحركهم نحن تزكية هذه التعديالت، ألنه يلبي بعض متطلبات الشعب ويساهم في استدراك بعض الثغرات والنقائص، إال أّنه هناك تحفظات كثيرة على 

مواد يمكن اعتبارها قنابل متفجرة ربما قد تنسف بالمسودة، 

الدكتــــور 
محــي الديــن سميـــر 

جامـــعة جيــــجل

ما يزال يسيطر إنفراد الرئيس بكل 
الصالحيات فهو: وزير الدفاع، القاضي 
األول يف البالد ورئيس املجلس األعلى 

للقضاء وهو صاحب التعيينات كلها من 
رئيس احملكمة العليا إلى رئيس املجلس 

األعلى للدولة 

تعزيز اللغة الوطنية داخل مؤسسات 
الدولة وغيرها وال تبقى حبيسة 

الدستور وضرورة وضع إجراءات وآليات 
لتطبيق هذه املادة وردع املخالفني

حالة من الغموض تكتنف دور 
وصالحيات نائب رئيس اجلمهورية 

واملرجع الدميقراطي يف اختيار النائب

حالة من الغموض تكتنف دور 
وصالحيات نائب رئيس اجلمهورية 

واملرجع الدميقراطي يف اختيار النائب

مجلس األمة ليس له معنى واالحتفاظ 
بالبرملان اجلزائري املنتخب من الشعب 

»املجلس الشعبي الوطني« فقط هو تعزيز 
مبدأ عدم جواز نقل القاضي للدميقراطية

والضمانات املرتبطة به، مبدأ ميكن 
أن يفتح أبواب التالعبات



خديجة بن دالي

السيد  قسنطينة  والية  والي   وأكد 
أحمد ساسي عبد احلفيظ على ان التوزيع 
املرحلي للسكنات االجتماعية بعني عبيد 
سنة  من  االول  الثالثي  خالل  سيكون 
الربط  اشغال  فقط  تزال  ال  2021 حيث 
و  الشبكات  مبختلف  والثانوي  الرئيسي 

الذي سيشرع به شهر جويلة القادم.
التنفيذي األوخلالل  املسؤول  و شدد 
على  عبيد،  عني  بلدية  الى  قادته  زيارة 
الظل  مبناطق  التنمية  عجلة  دفع  ضرورة 
الصاحلة  املياه  توفير  ناحية  من  خصوصا 
توفيق  و  الصيف  فصل  خالل  للشرب  
التي  و  الطبيعي  بالغاز  العدادات اخلاصة 
تعرف نقصا على املستوى الوطني وسيتم 
 300 من  أزيد  لربط  بالتدريج  توفيرها 

سكن بشبكة الغاز.
العشرات  ببلدية عني عبيد  وتتواجد 
 20 املعمرة  قرية  منها  الظل  مناطق  من 
بقاعة  االشغال  توقفت  والتي  أوت 
االجناز  نسبة  وصلت  ان  بعد  بها  العالج 
من  يعانون  السكان  وظل  باملائة،     80
تقدم  من  بالرغم  الصحية  التغطية  غياب 
مواطنوا  اشتكى  كما  االشغال،  نسبة 
القرية من غياب البالوعات و عدم تسريع 
وثيرة مشروع التهيئة احلضرية مبا يف ذلك 
وإجناز  األرصفة  وتهيئة  الطريق  تزفييت 
األمطار،وينتظر  مياه  صرف  بالوعات 
عمومي  مسكن   50 توزيع  املواطنون 
ولم  االشغال  به  انتهت  والذي  ايجاري 

يتبقى إال الربط بالغاز قيد اإلجناز
والي  وافق  الشياق  نفس  يف 
بتحويل   السكان  مطلب  قسنطينة  على 
بلدي  فرع  إلى  البلدي  للحرس  قدمي  مقر 
وأمر بإعداد بطاقة  تقنية من أجل التكفل 

بلدية  الى  قادته  زيارة  خالل  بذلك 
عني عبيد. و بقرية برج مهيريس تفقد 
إيجاري  عمومي  مسكن   18 مشروع 
األشغال  جميع  به  انتهت  والذي 
املتعلقة بالسكنات بينما التزال اشغال  
إعادة  وتفقد مشروع  بالكهرباء .  الربط 
اإلعتبار للطريق البلدي الرابط بني برج 
مهيريس  و منطقة الظل مكاكعة بطول 
2.5 كلم  والذي انتهت به األشغال، 
املناطق  عن  العزلة  فك  إطار  يف  وذلك 

النائية، وتعتبر قريتي زهانة وبئر كراطس 
عبيد  عني  ببلدية  الظل  مناطق  بني  من 
اهتراء  من  القريتني  هاتيه  تعاني  بحيث 
الطرقات و ضعف التغطية الصحية و كذا 
الطبيعي،  الغاز  بشبكات  الربط  غياب 
لقرية  زيارته  خالل  الوالي  تفقد  حيث 
زهانة مشروع تهيئة القرية وأمر باستئناف 
الظروف  بسبب  توقفت  التي   االشغال 
املتعلقة بكوفيد 19 حيث التزمت مقاولة 
وتدارك  األشغال  باستئناف  اإلجناز  
التأخر لتسليم هذا املشروع .  كما وافق 
والي الوالية على مطلب السكان بتمديد 
تسجل  لم  إضافية  م   500 ب  الطريق 
وتفقد  القرية  بتهيئة  اخلاص  املشروع  يف 
بئر  بقرية  وابتدائية  الريفي  البناء  أيضا 
الظل  مناطق  أخذ  وسيتم   . الكراطس 

وبدائرة  الوالية  بإقليم  احملرومة  واملناطق 
عني عبيد بعني االعتبار حسب األولويات 
و يف مقدمتها تعزيز التزويد باملياه الصاحلة 
التدفق،   لزيادة  القنوات  وجتديد  للشرب 
مبرمجة  عملية  عن   كشف  حيث 
للشرب  الصاحلة  باملياه  التوزيع  لتأمني 
القادم  جويلية  شهر  فيها   سينطلق   التي 
حيث اكد ان املشروع سيمس  بلدية عني 
عبيد  كأولوية نظرا  للنقص املسجل على 

مستوى التزويد باملياه مبناطقها .
اضافة الى ربط السكان والقرى بالغاز  
الطبيعي فمنها ما أستكمل ومنها ما يزال 
تأمني  امتام مشاريع   انتظار  قيد اإلجناز يف 
الصحي  الصرف  الشبكات  وإجناز  املياه 
العيادات  مختلف  تأهيل  إعادة  كذلك  و 
الصحية والتي هي من ضمن االولويات.

أوقفت قوات الشرطة التابعة لفرقة 
باملصلحة  املعلوماتية  اجلرمية  محاربة 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
التحقيقات  أربعيني،  أثبتت   ، تبسة 
حتريضية  مناشير  نشر  يف  تورطه 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
لرموز  خاللها  من  فايسبوك  يسئ 
العدالة  قطاع  الدولة  وكذا  يف  قيادية  

يف البالد .

هذه  فوقائع  للشرطة  بيان  وحسب 
القضية تعود إلى رصد منشورات وصور 
حتتوي  الفايسبوك  صفحات  أحد  عبر 
على عبارات من شأنها املساس باألمن 
إلى  باإلضافة  العام  والنظام  العام 
القضائية  األحكام  شأن  من  التقليل 
والطعن يف نزاهة قطاع العدالة واإلساءة 
لرموز قيادية عليا يف البالد ، ليتم بناء 
القضية  يف  حتقيق  فتح  ذلك  على 

التقنية  الوسائل  مختلف  باستعمال 
احلقيقية  الهوية  بتحديد  اخلاصة 
 ، تواجده  ومكان  احلساب  لصاحب 
لدى  العدالة  أمام  وتقدميه  توقيفه  ثم 
محكمة تبسة والتي أصدرت يف حقه 
حكما يقضي بـ18 شهر حبس نافذ مع 

اإليداع وغرامة مالية.
فيروز رحال

عنابة
توقيف 1686 شخصا ووضع 189 

مركبة في المحشر
جوان   5 من  املمتدة  الفترة  خالل  عنابة  والية  أمن  مصالح   قامت 
 128 باحملشىر  ووضع  1686 شخص  بتوقيف   2020 جوان   11 غاية  إلى 
ملجابهة  الوقائية  والتدابير  القرارات  ملخالفة  وهذا  نارية  دراجة  و61  مركبة 
يف  الالزمة  القانونية  االجراءات  إتخاد  مع  املستجد  كورونا  فيروس  وباء 
حق املخالفني. ويف بيان خللية اإلعالم واإلتصال ألمن والية عنابة أمس 
اجلمعة تلقت أخبار الوطن نسخة منه فإنه خالل الفترة السالفة الذكر مت 
الفارط.  باملقارنة مع األسبوع  املخالفني  ارتفاع محسوس يف عدد  تسجيل 
ودعت مصالح أمن والية عنابة املواطنني إلى ضرورة اإللتزام باالجراءات 
والتدابير االحترازية املتخذة من طرف السلطات وهذا حفاظا على صحتهم 

وصحة عائالتهم واحلد من تفشي فيروس كورونا.
 ف سليم

تفكيك شبكة  مختصة في سرقة السيارات
بعنابة  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  اجلنائية  الفرقة   متكنت 
من تفكيك شبكة لسرقة السيارات وحسب بيان مصالح أمن والية عنابة 
أمس اجلمعة الفرقة اجلنائية للشرطة القضائية جنحت يف إسترجاع سيارتني 
القانونية  االجراءات  إتخاد  مت  حيث  فيهما  املشتبه  توقيف  مع  مسروقتني 

الالزمة يف حقهم مع حتويلهم على اجلهات القضائية املختصة.
والقناعة  العزمية  بنفس  تواصل  عنابة  والية  أمن  أن  البيان  واضاف 
عملياتها الشرطية من أجل محاربة اجلرمية وردع كل ما من شأنه املساس 
بأمن املواطن وسالمة ممتلكاته. ويف سياق متصل قامت مصالح األمن مند 
مطلع الشهر اجلاري ب511 عملية شرطية أفضت إلى توقيف 67 شخص 
أجل  من  شخص   215 وتوقيف  محظورة  بيضاء  أسلحة  حيازة  أجل  من 
133 شخص محل بحث من  العقلية وتوقيف  واملؤثرات  املخدرات  حيازة 
طرف اجلهات القضائية وتوقيف 2078 شخص متورط يف جرائم مختلفة.
ف سليم

األمراض الفطرية تهدد  حقول 
الطماطم الصناعية

 حذرت مديرية املصالح الفالحية لوالية عنابة أصحاب مزارا الطماطم 
الصناعية املوزعة عبر بلديات كل من البوني ، احلجار ، العلمة ، الشرفة 
وواد العنب من األمراض الفطرية التي بدأت يف الظهور يف الفترة األخيرة 
يف العديد من املزارع ما بات يستوجب على الفالحني  أخد احليطة واحلذر 
طرف  من  بها  وينصح  تستعمل  التي  باملبيدات  احلقول  برش  وااللتزام 
اجلهات املعنية للقضاء على هذه الفطريات املدمرة حلبة الطماطم ولتفادي 
الفالحية  أفادت مديرية املصالح  تكبد الفالحني خسائر مالية فادحة. و 
يف  احلشرية  واألفات  الفطرية  األمراض  بعض  ظهور  إثر  على  أنه  أمس 
التي تشهدها  املتذبذبة  املناخية  التغيرات  الصناعية نظير  الطماطم  حقول 
حاليا الوالية، قامت مفتشة قسم الصحة النباتية و إطارات القسم الفرعي 
الفالحي للعلمة  على مراقبة الصحة النباتية ملساحات الطماطم يف منطقة 
للفالحني  وإرشادات  نصائح  قدمت  حيث  العلمة،  ببلدية  احلصحاصية 
متثلت يف املراقبة الدورية للنبات والتدخل باملبيدات الضرورية ويف األوقات 
مع  عقالني  وتسميد  منتظم  معاجلة  برنامج  تسطير  عن  فضال  املناسبة، 
محاصيلهم  على  أعراض  أي  ظهور  من  الشك  حالة  أنه يف  على  التأكيد 
املفتشية  من  التقرب  عليه  الصناعية  الطماطم  نبات  غرار  وعلى  الزراعية 
الوالئية للصحة النباتية الكائن مقرها ما وراء امليناء من أجل مرافقتهم يف 

معاجلة تلك الفطريات الضارة مبنتوجهم .
ف سليم
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األولوية لمناطق الظل بقسنطينة

توزيع 4 آالف سكن اجتماعي بعين 
عبيد خالل الثالثي األول من 2021

تبسة
18 شهرا حبسا  لمروج مناشير تحريضية عبر الفايسبوك

 من المقرر أن يتم توزيع ما ال يقل عن 4 آالف  وحدة سكنية  في صيغة السكن االجتماعي بوالية قسنطينة خالل الثالثي  
األول من السنة المقبلة ، عقب االنتهاء من استكمال أشغال ربطها بشبكات الكهرباء  الغاز و الماء .

بتازة  الوطنية  احلضيرة  أطلقت 
العاملي  اليوم  ومبناسبة  جيجل  بوالية 
املصادف ل17جوان   التصحر  ملكافحة 
مستوى  على  موسعة  بيئية  تظاهرة 
ملختلف  معارض  تضمن  مقرها 
نشطاتها وتدخالتها البيئية كما تخلل 
عن  املسابقات  عديد  تنظيم  التظاهرة  
تكرمي  األخير  يف  ليتم  النث  طريق 

الفائزين

 االعتداء على شاب بطعنات

خنجر«بالقنار«
تعرض شاب يف العقد الثاني إلى 
ببلدية  الظهر  مستوى  على  طعنات 
يعود  االعتداء  حيثيات  نشفي   القنار 
من  مجموعة  بني  وقع  شجار  إلى 
الصيدليات  إحدى  داخل  الشباب 
إلى  ادى  ما  فاحش  كالم  واطالقهم 

رقعة  لتتسع  الضحية   والد  تدخل 
ويتعرض  الصيدلية   خارج  الشجار 
بأداة املنجل على  الشاب إلى طعنات 

مستوى الظهر
إلى  الضحية  نقل  وقد  هذا 
مستشفى مجدوب سعيد بالطاهير  يف 
حالة حرجة فيما مت فتح حتقيق معمق 

من قبل مصالح األمن
سهام.ع

جيجل
الحضيرة الوطنية بتازة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر
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قدمت من فرنسا نهاية شهر ماي الماضي

 316 رعية جزائري يغادرون الحجر 
الصحي ببومرداس

سميرة مزاري

شرعت السلطات الوالئية ببومرداس 
الوافدين على  منذ الصبيحة يف ترحيل 
الوالية وإحلاقهم بذويهم، حيث سخرت 
بغية  احلافالت  من  عددا  الغرض  لهذا 
وجهاتهم  إلى  اجلزائريني  الرعايا  إيصال 
عبر مختلف ربوع الوطن. وكان يف توديع 
بومرداس  والي  من  كل  الوالية  ضيوف 
الشعبي  املجلس  رئيس  يحياتن،  يحي 
الوالئي عز الدين قانة إلى جانب مدير 
غادروا  للبترول، حيث  اجلزائري  املعهد 
أي  تسجيل  دون  ساملني  املعهد  إقامة 

إصابة بفيروس كورونا بني أوساطهم.
اجلزائري  املعهد  أن  اإلشارة  وجتدر 

 30 ليلة  استقبل  ببومرداس  للبترول 
ماي املنصرم حوالي 316 مغتربا جزائريا 
احترازي  كإجراء  فرنسا،  من  قدموا 
التي  التاجي  الفيروس  جائحة  ظل  يف 

األخيرة،  األشهر  يف  البالد  ضربت 
الرعاية  من  املغتربون  استفاد  حيث 
الصحية الالزمة طيلة فترة احلجر، إلى 

غاية التأكد من سالمتهم.

غادرت، أمس، 316 رعية جزائرية قدمت من فرنسا في 30 ماي المنصرم إقامة المعهد الجزائري للبترول ببومرداس، أين 
قضت فترة الحجر الصحي المقدرة بــ 14 يوما، دون تسجيل أي إصابات بينهم.

غليزان
نقائص بالجملة  بحي 400 مسكن ببن داود

اجلامعي  باملركز  يدرسون  الذين  اجلامعيني  األساتذة  من  مجموعة   رفع 
احلاج   بسيدي  مسكن   400 بحي  والقاطنني  غليزان  بوالية  زبانة  أحمد 
من  إنتشالهم  أجل  من  الوالئية  للسلطات  ،نداءا  داود  بن  ببلدية  املعزول 
جملة  من   بسبب  فترة  منذ  يعيشونها  التي  الصعبة  اإلجتماعية  الظروف 

النقائص التي نّغصت حياتهم اليومية .
ويقول املشكون بأنهم سئموا الظروف التي يعيشونها خاصة نقص االنارة 
لهم  مبايسمح  الثابت  بالهاتف  بيوتهم  ربط  وحتى  الطبيعي  الغاز  العمومية، 
من  عدد  وقال  اليومي.  عملهم  يف  هي ضرورية  التي  االنترنيت  باستعمال 
120 سكن  له  اجلامعي خصص  املركز  بأن  الوضع،  من  الناقمني  االساتذة 

بحي 400 سكن اجتماعي مبنطقة سيدي احلاج بذات البلدية .
ويؤكد املشتكون بأنهم يعيشون ظروفا صعبة، بحكم جملة النقائص التي 
تطبع احلّي والتي لم تبادر السلطات احمللية أو ديوان الترقية والتسيير العقاري 
باحتوائها. ومنها النقص الفادح يف االنارة العمومية وهو مايدفعهم يف الكثير 
من األحيان إلى تغيير املصابيح من جيوبهم لتبديد الظالم الذي يخيم كل 
ليلة وزاد من تفاقم الوضع، وفق أحد األساتذة انعدام األمن، والذي حرمهم 
حتى من القيام بزيارات إلى عائالتهم للذين يقطنون خارج الوالية خوفا من 

تعرضها إلى الّسرقة .
الثابت  بالهاتف  السياق ذاته اشتكى األساتذة من عدم ربط احلّي  ويف 
من  االستفادة  من  ماحرمهم  وهو  االنتظار  رهن  طالباتهم  بقيت  حيث 
االنترنيت، خاصة وأنها ضرورية لعملهم اليومي، والغريب على حد تعبيرهم 

أن األحياء املجاورة تتوفر على هذه اخلدمة.
وال يغفل األساتذة عن ذكر مشاكل أخرى على غرار النقل أين يلجأون 
إلى »كلونديستان« يف تنقلهم إلى عملهم أو حتى القتناء حاجياتهم اليومية. 
انهكهم  التي  البوتان  غاز  قارورات  يستعملون  بأن  قالوا  حيث  املدنية   وغاز 
التدخل  على  حلملها  الوالية  لوالي  استغاثة  نداء  باطالق  وخلصوا  جلب. 

واحتواء املشاكل املطروحة يف أقرب وقت ممكن .
ب.أمني

مطالب بتهيئة الملعب الجواري بحي 
500 مسكن

غليزان  الوالية  عاصمة  يف  ببرمادية  سكن   500 حي  سكان   طالب 
املتواجد باحلي الذي يعتبر  الوحيد  امللعب اجلواري  من بضرورة إعادة تهيئة 
املتنفس الوحيد للشباب به ، خصوصا وأن وضعيته باتت ترهق األولياء خوفا 
ملمارسة  هاما  ترفيها  مرفقا  امللعب  هذا  يتخذون من  ممن  أبنائهم  على صحة 

رياضتهم املفضلة .
الكارثي  الوضع  عن  احلي  بهذا  الشباب  املواطنني  من  مجموعة  وعبر 
القدم  وكرة  الرياضة  ملمارسة  إال  شيئ  لكل  يصلح  بات  الذي  للملعب 
باخلصوص بسبب إهتراء أرضيته الترابية التي لطاملا تسببت يف عدة إصابات 

للشباب وخصوصا األطفال .
احمللية  السلطات  اهمال  استيائهم من  التعبير عن  احلي  ويواصل سكان 
ملطلبهم الوحيد باعادة تهيئة امللعب بالعشب اإلصطناعي وتسييجه حتى ال 
امللعب يعتبر  للمنحرفني خصوصا و أن هذا  الى مرتع  الغرباء ويتحول  يخله 
مرفقا ترفيها هاما ووحيدا لشباب احلي وميارسون فيه ريتضتهم املفضلة كرة 

القدم .
ب.أمني

البليدة
إعادة فتح السوق األسبوعي للمواشي 

باألربعاء
أقدمت  السلطات احمللية لبلدية األربعاء بوالية البليدة، على فتح إعادة 
فتح السوق األسبوعي للمواشي ، بعد غلقه احترازيا يف إطار التدابير املتخذة 

لتفادي تفشي وباء كونونا منذ قرابة 3 أشهر.
البيطرية  إعادة فتح السوق جاء بعد عملية حتسيسية قامت بها املصالح 
املوالني وبالتنسيق بني املستمر املكلف بالسوق ومصالح األمن،   يف أوساط 
وحسب مسير السوق فإن إعادة فتح السوق  أمس شهد قدوم عدد كبير من 
املوالني من مختلف الواليات، مع اتخاذ تدابير الوقاية اخلاصة بتفادي تفشي 
وفاء كورونا ، وذلك بتوزيع الكمامات مجانا على املوالني واملتسوقني وفرض 
التباعد بني األشخاص مع  تعقيم العربات ، من جهة ثانية فان إعادة فتح 
عيد  اقتراب  مع  السوق  بإنعاش  يسمح  باألربعاء  للمواشي   األسبوع  السوق 

األضحى املبارك.
أيوب بن تامون

لبومرداس،  التجارة  مديرية   سلمت 
وبالتنسيق مع الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب 
العمل قافلة تضامنية ملصالح وزارة التجارة، 
حتوي أزيد من 120 طن من املواد الغذائية.

عملية التسليم متت بقصر املعارض صفاكس 
باجلزائر العاصمة وبحضور وزير التجارة كمال 
التضامنية  القافلة  احتوت  حيث  رزيق، 

املوجهة لفائدة سكان مناطق الظل  أزيد من 
120 طن من املواد الغذائية منها 50 طن من 
مادة الفرينة بنوعيها، 40 طن من السميد، 
10 طن من العجائن، 104 طن سكر، 10 
لتر   960 إلى  باإلضافة  تنظيف  مواد  طن 
جافة. حبوب  كلغ  و630  املائدة  زيت  من 
أنه  رزيق  التجارة كمال  وزير  أكد  وباملناسبة 

 48 5000 طن مساعدات عبر  قد مت توزيع 
والية منذ انطالق عملية التبرعات.كما نوه 
التجار  تضامن  بروح  ذاته  الوقت  يف  الوزير 
واملتعاملني االقتصاديني الذين لم يترددوا يف 
تقدمي الدعم واملساعدات للمواطنني يف ظل 
األزمة الصحية التي متر بها البالد على غرار 

باقي دول العالم.             سميرة مزاري

توزيع 120 طن من المواد الغذائية لسكان مناطق الظل

رفع فالحو ببلدية بني دوالة يف والية 
بالشرعية  وصولها  مطالب  عدة  وزو   تيزي 
الى والي الوالية و على رأس هذه املطالب، 
شق املسالك الريفية التي تسهل تنقلهم بني 
القرى و املداشر و عبر أراضيهم، خاصة و 
وتضاريس  جبلي  طابع  ذات  املنطقة  أن 
مختلف  تدر  بساتينها  كانت  ولطاملا  صعبة 
الفالحني  تنقل  صعوبة  أن  إال  اخليرات 
املائية، حال دون  املوارد  قلة  إلى  باإلضافة 
دفع النشاط الفالحي من جديد. ومن بني 
بشقها،  الفالحون  يطالب  التي  املسالك 

التجمعات  و  القرى  إلى  املؤدية  تلك 
إجناز  على  يلحون  حيث  الكبيرة  السكانية 
ثانوية  الى  لعامييش  متوسطة  من  طريق 
امياش اعمر مرور باملكان املسمى تراحي غير 
أنهم يضطرون إلى التنقل إلى هذه البلدية 
وأكدوا  كيلومتر   8 عن  تزيد  مسافة  بقطع 
السكان  أن  و  آمنة  باتت  املنطقة  أن  على 
إجناز  شأن  من  بأنه  مضيفني  إليها،  عادوا 
الطريق، بعث احلركة الفالحية االقتصادية 
و حتى السياحية،السكنية نظرا للمؤهالت 
الطبيعية التي تتمتع بها، و يطالب فالحون 

أيضا بشق مسلك باجتاه منطقة عني امسوان 
املسافة  اختصار  و  التنقل  لتسهيل  املجاورة 
الوالي  زيارة  استغلوا  قد  فالحون  وكان 
من  جملة  لطرح  املنطقة،  إلى  السابق 
املطالب، حيث و على غرار مطالبتهم بشق 
بني  بلدية  باجتاه  الطريق  إجناز  و  املسالك 
تراخيص  مبنحهم  أيضا  طالبوا  فقد  دوالة، 
بعدم  اصطدامهم  بعد  خاصة  آبار،  حلفر 
الفالحني  وعد  الوالي قد  وكان  املاء  إيجاد 

بالنظر يف مطالبهم.          أحمد .اليان

تيزي وزو
فالحو بلدية بني دوالة يطالبون بفتح المسالك الفالحية لالستثمار

حجز 82 كلغ  من اللحوم 
البيضاء الفاسدة

للمصلحة  التابعة  الشرطة  عناصر   متكنت 
من  بجاية  والية  بأمن  العمومي  لألمن  الوالئية 
البيضاء غير خاضعة  اللحوم  حجز كمية من من 
بـ 82,5 كلغ  تقدر  والصحة  املراقبة  لشروط 
موجهة  كانت  الدجاج  أحشاء  من  و 10 كلغ 
للتسويق مبدينة بجاية.  تفاصيل العملية جاءت 
العاملة على مستوى  الشرطة  توقيف عناصر  بعد 
مجهزة  غير  جتارية  ملركبة  أعمريو  الطرق  مفترق 
معبئة  بأنها  تبني  مراقبتها  بغرفة التبريد، وبعد 
بكمية من اللحوم البيضاء وكذا كمية من أحشاء 
الدجاج، ال حتمل أية تعريفة تبني مصدرها وغير 
خاضعة لشروط الذبح واملراقبة من طرف الطبيب 
البيطري، ليتم حجزها بناءا على أمر من الطبيب 
البيطري التابع للمصالح الفالحية للوالية وحتويلها 
إلى محشر احليوانات التابع للبلدية وإتالفها مبادة 
اجلير، أما املخالف فقد مت إجناز ملف جزائي ضده 

وأرسل للعدالة.
بـــلقاسم.ج

يف  بجاية،  بلدية  مصالح  شرعت 
فتح 04 ملحقات جديدة للحالة املدنية 
البلدية،  مناطق  عديد  مستوى  على 
سعيا منها للتخفيف عن الضغط الذي 

يشهده يوميا املقر الرئيسي بالبلدية.
التي  املناطق  هذه  بني    ومن 
تيزي  منطقة  اإلجراء  بهذا  استفادت 
ب  املدينة  وسط  عن  تبعد  التي 
1200م، حيث فتحت امللحقة اجلديدة 
توافدوا  الذين  املواطنني  وجه  أبوابها يف 
املدنية  احلالة  وثائق  الستخراج  اليها 
إلمتام ملفاتهم اإلدارية واملدرسية خاصة 
والتقاعد  املدرسية  باملنحة  املتعلقة 
انطباعا  ترك  الذي  األمر  وهو  وغيرها، 
أن  حيث  املنطقة،  سكان  لدى  حسنا 
معاناة  من  الراحة  لهم  ستوفر  العملية 
التنقل واملصاريف املترتبة عنها، ويأملون 
التي  املجهودات  هذه  مثل  تتواصل  أن 

توفر الرفاهية واالستقرار للسكان، ومن 
وسائل  فقد وضعت  البلدية  إدارة  جهة 
امللحقات  هذه  مستوى  على  الوقاية 
للمواطنني  وحتى  املوظفني  لفائدة 
الصحية  السالمة  احترام  ضرورة  مع 
والطوابير  التجمعات  منع  وبالتحديد 
امللحقات كما أكده  الطويلة داخل هذه 
والشك  تيزي،  مللحقة  اإلداري  املمثل 
التي  احلميدة  املساعي  هذه  مثل  أن 
دأبت عليها الدولة يف السنوات األخيرة 
املواطن  من  اإلدارة  لتقريب  منها  رغبة 
وهي السياسة التي مّت اعتمادها يف قطاع 
ترحابا  لقيت  والتي  العامة  اإلدارات 
انتظار  كبيرا من لدن املواطنني وهذا يف 
مفر  ال  عصرية  كأداة  الرقمنة  توسيع 
منها يف مختلف القطاعات ذات الصلة 

بتحسني املستوى املعيشي للمواطنني.
بـــلقاسم.ج

بجاية 
فتح أربعة ملحقات إدارية جديدة للحالة المدنية
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أخبار السر ايا

نجح فريق طبي مكون من المؤسسة 
االستشفائية األم و الطفل و مستشفى 

بن عمر الجيالني بمدينة الوادي، 
زوال أول أمس الجمعة في توليد سيدة 

مصابة بفيروس كوفيد 19 .
العملية أشرف عليها الطاقم الطبي 
وشبه الطبي من أطباء متخصصين 

وعاملين وقابالت وممرضين بمصلحة 
الوالدة للمؤسسة االستشفائية  

المتخصصة بن ناصر بشير بالوادي 
بالتوازي مع فريق طبي للمؤسسة 

العمومية اإلستشفائية بالوادي بن عمر 
الجيالني .ورزقت السيدة بمولودة 

طفلة، التي أبصرت النور وهي  بصحة 
جيدة .

تمكن في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الجمعة غطاسو الحماية 
المدنية للوحدة الثانوية أحمد بوزة في القل غربي والية سكيكدة، من 
انتشال جثة الشاب المختفي منذ أربع أيام »م.ر« 19  سنة و التي 

ظهرت تطفو في عرض بحر الميناء في ظروف مجهولة حيث تم تحويله 
على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور، بينما باشرت 

مصالح األمن المختصة في تحقيق دقيق لتحديد مالبسات الوفاة .

في ظل االحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجوب عدة مدن بالعالم انطالقا من الواليات 
المتحدة األمريكية، برزت للسطح مختلف أشكال العنصرية على رأسها معالجة 

فئات بشرية كأنها حيوانات في صورة االستعالء األوروبي الذي ساد حقبة من 
الزمن، لكن بعض التقارير كشفت أن ذلك لم ينته.

وفي عام 2012 ُنشرت بعض الحقائق المفزعة التي تشير إلى نشأة نوع 
جديد من الممارسات العنصرية ضد األعراق والسالالت البشرية األفريقية 

واآلسيوية، وذلك عن طريق انتشار ما أطلق عليه ُمصطلح »سفاري 
البشر«، والذي تمت اإلشارة إليه على أنه استبدال لفكرة حدائق الحيوان 
البشرية في القرن الفائت، وذلك بأخذ السياح في جوالت سفاري لقبائل 
بشرية ال تزال تعيش الحياة البدائية، وما يطبعها من ممارسات ال إنسانية 

ضدهم.

تشير دراسة جديدة إلى أن فرض 
استخدام الكمامة للحد من انتشار 

فيروس كورونا المستجد في مناطق 
اعتبرت بؤرا للجائحة ربما حال دون 
إصابة عشرات اآلالف بالعدوى، بل 
إن الباحثين في الدراسة التي نشرت 
في دورية بي.إن.إيه.إس »األكاديمية 
الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة« 

قالوا إن استخدام الكمامة أهم من قواعد 
التباعد االجتماعي والبقاء في المنزل.

 والدة طبيعية  لسيدة مصابة بكورونا

أوقفني إن كنت تريد أوقفني إن كنت تريد 
استشارة طبيةاستشارة طبية

انتشال الشاب المختفي انتشال الشاب المختفي الكمامة أهم من التباعد االجتماعيالكمامة أهم من التباعد االجتماعي
بعرض البحر بالقلبعرض البحر بالقل

وجد طبيب يمني وجهته من خالل التنقل بين األحياء ومساعدة 
المرضى مجانا، تحت شعار »أوقفني إن كنت تريد استشارة 
طبية«.واختار الطبيب هذا العمل التطوعي في الوقت الذي 
أغلقت فيه مستشفيات اليمن أبوابها أمام المرضى، في ظل 

الحرب المشتعلة منذ سنوات وتفشي وباء كورونا.وقام الطبيب 
بتعليق الفتة على نوافذ سيارته كتب فيها: “أوقفني إن كنت تريد 
استشارة طبية”.وتحولت المبادرة االنسانية للطبيب لشعار لرواد 

مواقع التواصل االجتماعي.

من قال الحدائق البشرية انتهت؟من قال الحدائق البشرية انتهت؟

يبدو أن منظمة 
اليونيسف تهتم 
بمرضى فيروس 

كورونا وخاصة منهم 
المراهقين، حيث 

كتبت مقاال خاصا تهتم 
فيه بكيف يحافظون 
على صحتهم العقلية 
خالل الجائحة بتقديم 
6 طرق يتمكن من 
خاللها المراهقون 

من مواجهة الواقع، 
مؤكدين أن الشعور 

بالقلق في هذه الحالة 
أمر طبيعي في ظل 
الظروف الحالية، 

داعين إياهم إليجاد ما 
يصرف نظرهم عن 

الوضع السائد.

اليونيسيف تهتم بمرضى كوفيد اليونيسيف تهتم بمرضى كوفيد 1919
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عبد اهلل مجبري

العمال  تسريح  ظاهرة  أصبحت 
هذه  يف  العمل  من  وتوقيفهم 
الشركات عادية وحرمانهم من أبسط 
والحسيب  حق  وجه  دون  حقوقهم 
به شركة  قامت  ما  .وهذا  والرقيب 
باألوراسية  املسماة  واحلراسة  األمن 
املهام  استالمها  بعد  مباشرة  حيث 
بفسخ  قامت  النباهة  شركة  من 
بيان  األمن.وأوضح  أعوان  عقود 
لرابطة  الوالئي  مكتب  عن  صادر 
اإلنسان  حقوق  عن  لدفاع  اجلزائر 
أن األعوان السابقني قد قاموا بتأدية 

كان  عندما  وإخالص  بتفان  مهامهم 
زهيد  وبراتب  اإلجناز  طور  يف  املجمع 
. وعند االنتهاء من األشغال وحتسن 
راتبهم يتفاجؤون بفسخ عقودهم عندما 
استلمت املهام الشركة املذكورة أنفا .

وأشار البيان إلى الوضعية النفسية 
التعسف  هذا  جراء  يعيشونها  التي 
البيان أن من بينهم  خصوصا كماذكر 
عائالتهم  على  يصرفون  متزوجني 
ناهيك عن الظرف الصحي التي متر به 
الذي  كورونا  وباء  تفشي  جراء  البالد 

الشرائح  كافة  مع  التضامن  يتطلب 
التي تضررت منه .

هؤالء  يناشد  الوضع  هذا  وأمام 
بهلول  العربي  أدرار  والي  األعوان 
التدخل قصد إرجاعهم إلى مناصبهم 

تفاديا لزيادة البطالة وحفظ كرامتهم.

اليزي
فالحون يشتكون من تفشي السرقة في حقولهم

 يشتكي العديد من فالحو بلدية اليزي من تنامي ظاهرة سرقة وتخريب 
احملاصيل الزراعية والبساتني من مجهولني خاصة احملاصيل الزراعية املتواجدة 
مبنطقة احللوفة وبالباشير والتي يتواجد بها وبكثرة منتوج البطيخ األحمر ' 
الدالع« األمر الذي اجنر عنه تكليف الفالحني خسائر مادية كبيرة وإتالف 

العديد من احملاصيل املوسمية .
وكما أعرب العديد منهم عن استيائهم جراء تنامي هذه الظاهرة السلبية 
و الغريبة على املجتمع يف املنطقة والتي حسبهم يقترفها أصحاب الدرجات 
احللوفة  منطقة  من  فالح  خمدا  يقول  أثرهم  تتبع  حسب  على  النارية 
يقوم  التي  السطو  أن عملية  يؤكد على  والذي  وصاحب مستثمرة فالحية 
بها مجهولني تتعرض لها أكثر احلقول البعيدة عن املجمعات السكنية والتي 
يتسلل اليها اللصوص يف أوقات يحددونها سابقا بعد مراقبة جميع حتركات 
الفالح وغالبا ما تكون يف فترات الليل أو الصباح الباكر وهي الفترات التي 
تقل فيها احلركة يقول . وغالبا ما تكون الضحية يضيف املتحدث الفالح 
البسيط والفقير لكونه ال ميلك يد عاملة مستقرة داخل املستثمرة الفالحية 
كحال الكثير من الفالحني الكبار ليتم سرقة تعب الفالح البسيط من طرف 
فئات من املتسلطني واملنحرفني والذين ال يفرقون بني شخص فقير وال عامل 

بسيط وال راعي إلحدى احلقول.
و يناشد الفالحون املتضررين من ظاهرة تنامي سرقة احملاصيل الزراعية 
يكابدهم خسائر  الذي  املشكل  النظر يف  الوصية بضرورة  وإتالفها اجلهات 
كبيرة بعد تعب شهور من اجل جنيها وتخليصهم من هذا الكابوس الذي 
القطاع  أوال على  تعتمد  التي  العائالت  الكثير من  رزق  يهدد مصدر  بات 

الفالحي كمصدر قوتهم يف ظل تبعات اجلائحة .
براهيم مالك

أدرار
سكان بلدية تيمياوين يواجهون العطش

كم    800 بنحو  الواقعة  احلدودية  تيمياوين  بلدية  سكان    يطالب 
مختار  باجي  لبرج  اإلدارية  باملقاطعة  املنتدب  والوالي  ادرار  والي  والية 
ندرة  ازمة  العاجل حلل  التدخل  ادرار  لوالية  املائية  املوارد  ومديرية مصالح 

املياه الصاحلة للشرب .
باتت هذه األزمة القدمية اجلديدة  تتراوح مكانهاولم تعرف انفراجا حقيقيا 
بالرغم من تدشني مشروع جلب املاء من تقراوت )85 كلم( شمال غرب 
مقر البلدية. إال أن الوضعية على حالها متسائلني عن أسباب عدم  تدفق 
الذي  املشروع  اكتمال  وعدم  املواطنني  كافة  احتياجات  يلبي  بشكل  املياه 
كلف خزينة الدولة أزيد من 280مليارسنتيما ماأجبر العديد من املواطنني 
على العودة حلفر املزيد من اآلبار التقليدية للتزود مباء الشروب والسقي بينما 
يضطر آخرون لشراء مياه الصهاريج  يوميا ب1000دج ل1000لتر مشيرين 
ومحطات  املضخات  يف  أعطاب  حول  للمياه  اجلزائرية  مبررات  تكرار  الى 
الضخ  ما يستوجب اإلسراع يف فتح حتقيق حول أسباب عدم جناح املشروع 
الذي انطلقت أشغال اجنازه يف2013 ومت تدشينه الول مرة  سنة2015   دون 
أملني  العطش  ازمة  ونهاية  الساكنة  بحنفيات  املياه  تدفق  يتحقق حلم  ان 

اإلسراع يف حل املشكلة يف اآلجال.
عبداهلل مجبري

ورقلة
انعدام السيولة المالية بالموزعات 

البريدية يؤرق الزبائن
حالة  ورقلة  الوالية  وبلديات  دوائر  مبختلف  اجلزائر  بريد  زبائن   يعيش 
جل  من  اموالهم  سحب  من  متكنهم  عدم  جراء  كبيرين  وقلق  إستهجان 
املوزعات اآللية البريدية املتواجدة على مستوى اقليم الوالية ، فضال عن 
نقص السيولة مبكاتب البريد حيث لم يتمكن الزبائن سحب املبالغ التي 

يريدونها واالكتفاء مببلغ 20 ألف دج فقط لكل زبون .
مستحقات  دفع  فترة  مع  الوضعية  تزامن  الزبائن  معاناة  من  زاد  وما 
حرجة،  باجلد  البعض  وصفها  فترة  يف  األيام  هذه  واملاء  املاء  و  الكهرباء 
انه  الوطن«  »اخبار  السلبية حسبه ل  هاته  املتضررين من  أحد  أكد  حيث 
قصد معظم املوزعات اآللية املالية املتواجدة على مستوى اقليم الوالية ولم 
يتمكن من سحب امواله و وصل به احلد التنقل صبيحة اجلمعة الى دائرة 
احلجيرة التي تبعد ب 100 كلم عن مقر الوالية ، ولم يتمكن من سحب 
يف  األسبوع  نهاية  حياتهم  نغص  ما  السيولة،  انعدام  السبب  لذات  راتبه 
ظاهرة نعتت من قبل املتضررين بالكارثية،  محملني مسؤولي بريد اجلزائر 
بورقلة املسؤولية الكاملة، وعليه يناشد زبائن بريد اجلزائر بورقلة تدخل والي 

الوالية التدخل ملعاجلة الوضع املزري لذات القطاع .
يوسف بن حيزية

ورقلة
كارثة ايكولوجية تهدد سكان بلدية خويلد

منذ  خويلد  سيدي  بلدية  تشهد 
يف  تتمثل  بيئية  كارثة  سنة  من  اكثر 
تسربات باجلملة ملياه الصرف الصحي 
بركا  عنها  نتج  ما  نقطة  من  اكثر  يف 
الى  ادى  قذرة  ما  مائية  ومسطحات 
انشار كبير للحشرات السامة و انبعاث 
الروائح الكريهة االمر الذي اثار انزعاج 

السكان وتذمرهم الشديد خاصة .
تعالت اصوات سكان  حي القارة 
الشمالية بحي بني ثور بسبب ما أسموه 
اإلهمال املنتهج الذي نتج عقب انتهاء 
الصرف  شبكات  تأهيل  اعادة  اشغال 
الصحي بالشارع الرئيسي ملنطقة القارة 

الشمالية حيث تسربت املياه املستعملة 
الى سطح الشارع الرئيسي الرابط بني 
مقر الفرع البلدي بحي السيليس الى 
مفترق طرق  مبنطقة  احلي  غاية مخرج 
من  مستنقعا ضحال  مشكلة  اجلمارك 
اضحت  التي  امللوثة  املستعملة  املياه 
والباعوض  الضفادع  لتكاثر  مرتعا 
واجلرذان و الصراصير والعقارب السامة 
وغيرها  الصراصير  على  تقتات  التي 
كما اصبح هذا املستنقع يشكل خطرا 
لم  حيث  احلي  أطفال  على  محدقا 
حتى  تتمكن  احلي   بهذا  االسر  تعد 
هواء  لتغيير  منازلها  نوافذ  فتح  من 

البيت بسبب انبعاث الروائح الكارثية 
ما  ملنازلهم  احملاذي  املستنقع  هذا  من 
جعلهم يعيشون حبيسي املنازل مغلقة 
وباء  تفشي  بسبب  والنوافذ  األبواب 
و  جهة  من  الوالية  بعاصمة  كورونا 
بسبب  بيوتهم  نوافذ  من  حرمانهم 
تسربات  من  النتنة  الروائح  انبعاث 
مياه الصرف الصحي من جهة اخرى 
وهو ما جعل السكان بهتني املنطقتني 
التدخل بشكل  الوالي بوستة  يطالبون 
عاجل من اجل ايجاد حل استعجالي 

لهذه اآلفة
زاهية سعاد

 كشف مدير التجهيزات العمومية 
أن  حمودي  جمال  الوادي  لوالية 
وتيرة اإلجناز يف املشاريع التابعة لقطاع 
الصحة تعرف تقدما كبيرا ،اذ وصلت 
مستشفى  يف  األشغال   تقدم   نسبة 
مستشفى  و  اجلديد  الطفل  و  األم 
مدينة جامعة اجلديد ومختلف املرافق 
إلى  مجملها  يف  وصلت  قد  الصحية  
معظمها  تسليم  ويرتقب   ، باملئة   75

قبل نهاية السنة اجلارية .
و أوضح مدير التجهيزات العمومية 
الوادي  والية  بصحفيي  لقاء  يف 
املؤسسة  أشغال  أن   األول  ،أمس 
االستشفائية املتخصصة األم و الطفل 
قد قاربت نسبة تقدم وتيرة البناء فيها 
،إلى نحو 80 باملئة ،حيث استكملت 
املرافق  و  األجنحة  األشغال يف عديد 
رعاية  له ، على غرار مصلحة  التابعة 
يف  التعجيل  مت  بسببها  التي  اخُلدج 

وتيرة االجناز اثر احلريق املأسوي الذي 
املستشفى  يف  ذاتها  املصلحة  يف  وقع 
و  املاضي  العام  من  سبتمبر  القدمي يف 
،وكشف  ُخدج  بحياة08  أودى  الذي 
اإلستشفائي  املرفق  أن  املتحدث  ذات 
الوالية  سكان  ينتظر  والذي  اجلديد 
مديرية  ملصالح  تسليمة  ،سيتم  فتحه 
قبل  جتهيزه  ،بعد  والسكان  الصحة 
موفى السنة اجلارية 2020.من جهته 
أهم  بثاني  األشغال  تعرف  أخرى 
الوالية  منه  استفادت  صحي  مرفق 
،والذي  جامعة  مدينة  مستشفى  وهو 
تبلغ طاقة استعابه 120 سريرا بغالف 
مالي وصل ل24 مليار سنتيم ،تقدما 
ملحوظا إذ  وصلت نسبة تقدم أشغال 
إلى  به  ستنجز  التي  ال17  األجنحة 
بعد  تسلميه  ،ويتوقع  باملئة   32 نحو 
نحو سنتني ،كما كشف ذات املسؤول 
العيادة  اجناز  اشغال  يف  تقدم  عن 

الشهداء  بحي  العالجات  املتعددة 
تسليمها  يرتقب  والتي  الوادي  مبدينة 
ملصالح الصحة ،قبل بداية شهر أكتوبر 
القادم ،ونفس الشيء ملستشفى مدينة 

املغير .
مدير  كشف  السياق  ذات  ويف 
الوادي  لوالية  العمومية  التجهيزات 
بعديد  األشغال  ،أن  حمودي  جمال 
رأسها  على  والتي  العمومية  املرافق 
عرفت  ،قد  الصحة  قطاع  مشاريع 
احلجر  بحكم  طفيفة  تأخيرات  
السلطات  اتخذته  الذي  الصحي 
العمومية ملكافحة وباء كورونا املستجد 
،والتي بينها توقيف العمل يف ورشات 
لم  والتي  العمومية  واألشغال  البناء 
األسبوع  مطلع  إال  العمل  تستأنف  مت 

اجلاري .
رشيد شويخ

الوادي
تسليم مستشفى األم و الطفل قبل نهاية السنة

الرابطة الوالئية للدفاع عن حقوق االنسان تندد

شركات مناولة بأدرار تحيل  العمال 
على البطالة

يعيش قطاع التشغيل بأدرار على وقع قنابل موقوتة بسبب الخروق والتجاوزات التي تسجل يوميا في حق اليد العاملة 
والبطالين الذين يحلمون بواقع مغاير ويجعلهم منتجين في المجتمع  بشكل يحفظ كرامتهم.
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زاهية سعاد

ال تزال  عاصمة الوالية مدينة ورقلة خالل االيام اجلارية تسجل ارتفاعا 
كبيرا يف عدد املتوفني من املصابني بفيروس كورونا املستجد كوفيد 19  حيث 
اصبح تسجيل املتوفني تقريبا بشكل يومي حسب ما افاد به »ذراق بلباي« مدير 
الصحة اجلديد الذي استقبل جريدة اخبار الوطن مبكتب املديرية هذا األخير 
الذي بدى متشائما بسبب االرتفاع غير الطبيعي لعدد احلاالت املؤكد اصابتها 

بهذا الفيروس بسبب عناد املواطنني وعدم التزامهم باجراءات الوقاية.

 انفالت للوضع بسبب الالوعي
ان  الصحة اجلديد  اكد مدير  الوطن  ليومية اخبار   ويف اجابته عن سؤال 
االنفالت الذي حدث خالل االيام االخيرة للشهر الفضيل بعاصمة الوالية 
ورقلة هو من سبب انتشار الفيروس وتفشيه بهذه الصفة املخيفة حيث تناقل 
التزامهم  وعدم  للمخاطر  تقديرهم  عدم  بسبب  بينهم  فيما  الفيروس  السكان 
باجراءات التباعد فيما بينهم خاصة يف ما تعلق بظاهرة لهفة السكان بعاصمة 
املدينة ورقلة  اقتناء مالبس العيد خاصة النساء منهم اللواتي خرجن بشكل 
غير طبيعي لهثا عن ألبسة  الغيد لألطفال وهو ما عرض املئات منهم للفيروس

 جناح خاص لعالج  المصابين بمستشفى محمد بوضياف
االستشفائية  املصالح  كل  ورقلة  بوالية  الصحة  مصالح  خصصت   وقد 
بوضياف  محمد  االستشفائية  العمومية  باملؤسسة  الثاني  بالطابق  الواقعة 
19  حيث مت  املستجد كوفيد  بوباء كورونا  املصابني  املرضى  بورقلة الستشفاء 
ترحيل 5مصالح من الطابق الثاني بهذا باملستشفى ودمجها يف مصالح  اخرى 
ملنع  باحكام  الطابق  هذا  منافذ  غلق  ومت  وأسرتها   غرفها  عدد  من  لالستفادة 
على  حفاظا  الطابق  هذا  والى  من  أهاليهم  و  املرضى  باقي  خروج  او  دخول 
السالمة العامة و منعا لتفشي العدوى دخل املستشفى  ويف ذات السياق فقد 
خصصت مصالح الصحة الوالية  ما مجموعه 200 سرير لعالج مرضى فيروس 
البناية  كورونا املستجد كوفيد 19 وهي موزعة بني مصلحة الكوفيد التي هي 
اجلديدة  واجلراحية  الطبية  لالستعجاالت  مقرا  لتكون  كانت  التي  اجلديدة 

بذات املستشفى وهذا حتسبا ألي ارتفاع يف عدد احلاالت مستقبال

  تخصيص 22 جهاز إنعاش للحاالت المتأزمة
 كما واضاف محدث اخبار الوطن بان مصاحله قد خصصت ما يربو عن 
22 سرير انعاش مجهز بجهاز التنفس االصطناعي بالطابق األرضي ملصلحة 
الكوفيد أي مبصلحة االستعجاالت الطبية اجلديدة مخصصة للحاالت املتأزمة 
التي عادة ما  تصل املستشفى يف حاالت جد متدهورة من االصابة وذلك منعا 
لعمليات لنقل املرضى املتأزمني بني اروقة املستشفى وبالتالي تناقل الفيروس 
باقي  عن  متاما  الكوفيد  ملصلحة  األرضي  بالطابق  املصابني  عزل  يتم  حيث 

املصالح

خطط بديلة تحسبا للطوارئ
مصاحله  ان  ورقلة   لوالية  العمومية  الصحة  على  اجلديد  الوافد    اضاف 
وبالتنسيق مع والي الرالية لديها خطط استثنائية مخصصة للحاالت الطارئة 
واحلرجة يف حال تسجيل عدد مضاعف من االصابات املؤكدة غير انه يتمني 
ان ال تصل االمور الى ذلك احلد املخيف وخطط الوالية يف هذه احلالة ستكون 

قاسية نوعا ما حسب تصريحه

  أهالي المصابين يشكون سوء التكفل
 ويف اجابته عن سؤال يومية أخبار الوطن عن تعالي اصوات اهالي املرضى 
و ذويهم بسبب ما أسموه بسوء التكفل مبرضى الكوفيد مبختلف مصالح املؤسسة 
االطباء  بعض  بإحجام  تعلق  فيما  خاصة  بورقلة  اجلوارية  للصحة  العمومية 
الدعم  وتقدمي  ومنتظم إلسعافهم  املرضى بشكل دوري  زيارة  واملمرضني على 
النفسي واملعنوي لهم أفاد مدير الصحة بأن ذاك وارد احلدوث خاصة يف فترة 
من الفترات التي  شهدت فيها املصلحة توافدا كبيرا جدا على، حيث ارتبك 
الطاقم الطبي نوعا ما كما أن املصابني بالكوفيد 19 من غير املصابني بأمراض 

مزمنة حادة ال يتطلب عالجهم املداومة الطبية بقدر ما يتطلب تعاطيهم للعالج 
الرافع للمناعة  بشكل دوري، حيث يتم تشخيص حاالتهم و منحهم العالج 
محدد  هو  كما  العالج  بتعاطي  لهم  النصح  وتقدمي  املناعة  تعز  التي  باألدوية 
يف الوصفة الطبية ومنها توجيههم لغرفهم للعالج واملئات منهم شفيو بنفس 
الطريقة غير أن حاالت اخللل حتدث يف كل املستشفيات ويف أكبر دول العالم.
ولعل اهم ما يشغل الرأي العام احمللي مبدينة ورقلة وضواحيها هو اشكالية 
تناقل  املنددة بذلك بسبب  النظافة داخل املستشفى حيث تعالت األصوات 
صور من داخل املستشفى تفيد بتراكم النفايات وتصاعد املياه املستعملة اضافة 
االستشفائية  باملصالح  والنساء  الرجال  بني  مختلطة  املياه  دورات  وجود  إلى 
املؤكدة  احلاالت  الستشفاء  بورقلة  الصحة  إدارة  خصصتها  التي  اخلمسة 
بالكورونا من غير احلاالت اخلطيرة، حيث كان  قد أوضح العديد من أهالي 
املرضى أن دورات املياه بهذه املصالح مختلطة بني الرجال والنساء كما أنها توجد 
يف حالة كارثية بسبب عدم التنظيف اليومي ما سبب انتشار الروائح الكريهة 
ما اضطر العشرات من املرضى التنقل بني أروقة املصالح بحثا عن دورات مياه 
نظيفة لقضاء احلاجات البيولوجية او بحثا عن اماكن وجنبات مظلمة لقضاء 
حاجاتهم يف قارورات املياه املعدنية ورميها يف سالت املهمالت أو فوق أكوام 
القمامات ما يجعل الفيروس يتنشر بصفة خطيرة بني اروقة وجنبات مصالح 
االستشفاء من الكوفيد 19 أفاد املدير اجلديد للصحة والسكان بوالية ورقلة أن 
مصاحله قد تعاقدت مع مؤسسة نظافة خاصة للقيام بعملية التنظيف اليومي 
التزام  عدم  ان  مضيفا  ممكن  وجه  اكمل  على  بدورها  تقوم  املؤسسة  هذه  وان 
اصبح  العمومية  الصحية  الهياكل  داخل  التشايف  باخالقيات  املرضى  بعض 
ظاهرة سلبية بعموم البالد كما أردف أن مالكة هته املؤسسة إمنا تسهر بنفسها 
على تطبيق بنود االتفاقية املبرمة بني مؤسستنا وبني قطاع الصحة بورقلة وان 
تناقل تلك الصور على منصات مواقع التواصل االجتماعي حدث يف يوم واحد 

فقط ولم  تتكرر هذه الظاهرة بعدها.

مخاوف من كارثة بيولوجية في األفق
التصاعد  يالحظ  بورقلة  املستجد  كورونا  فيروس  النتشار  املتتبع   ولعل 
الليالي دخول  اخلطير لعدد االصابات املؤكدة به حيث مت تسجيل يف احدي 
محمد  العمومية   االستشفائية  باملؤسسة  منه  لالستشفاء  مؤكدة  حالة   48
الطبية  املستشفى طواقمه  فيها  استنفر  التي  الليلة  تلك  بورقلة وهي  بوضياف 
كلها وحدثت فيها اختالالت يف بعض جوانب التكفل بسبب العدد املهول 
معلنة  اخلطر  ناقوس  تدق  الصحة  مصالح  يجعل  ما  وهو  بالفيروس  للمصابني 

دخول الوالية يف املرحلة االخطر يف مواجهة هذا الوباء القاتل.
وقد اضطر قطاع الصحة بورقلة الى تسريح كل املصابني بالفيروس الذين ال 
تصل اصابتهم حسب اشعة السكانير الى ٪10 للعالج مبنازلهم وعدم منحهم 
اسرة للعالج داخل املستشفى بسبب نقص عددها واقتراب امتالئها بالكامل 
مبن تزيد نسبة اصابتهم بأزيد من ٪15 الذي  يستوجب ابقاءهم حتت العناية 

الطبية داخل املستشفى.

  ورقلة  تتصدر قائمة الواليات  االكثر خطورة
 ويف  ذات السياق تصدرت والية ورقلة سلم الترتيب للواليات التي تعرف 
واجلزائر  البليدة  والية  عن  متقدمة  مرات   4 من  أكثر  للفيروس  كبيرا  انتشارا 
احلجر  إجراءات   بطبيق  السكان  التزام  عدم  بسبب  وذلك  مرتني  العاصمة  
أحياء   3 واسع جدا يف   بشكل  الفيروس  انتشار  ما ساهم   والوقاية  الصحي  

شعبية كبرى هي املخادمة وبني ثور والرويسات.

 مواطنون يطالبون بالحجر الكلي
 ونظرا للوضعية اخلطيرة التي تعيشها عاصمة املدينة ورقلة بسبب تفشي 
االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمة  االَصوات  بعض  تعالت  فقد  الوباء 
ملطالبة الرئيس تبون بضرورة عزل مدينة ورقلة وتطبيق احلجر الكلي عليها ملدة 
15يوما حصرا للوباء وحفاظا على االرواح خاصة يف ظل ارتفاع عدد الوفيات 

بالوباء بالوالية الى معدالت قياسية خالل  هذه االيام.

الوباء يجتاح ورقلة والالوعي يؤّزم الوضع

 بؤرة تفشي الجائحة تعود للواجهة في عاصمة البترول والغاز

تصدرت الواليات العشر األكثر انتشاًرا للوباء، وسجلت أرقاًما مخيفًة في عدد الوفيات، عاصمة 
البترول والغاز تحارب كورونا بشراسة،  في ظل غياب وعي  بعض المواطنين، الذين عّقدوا 
الوضع، القطاع الصحي بورقلة بات يدق  ناقوس الخطر، و فعاليات المجتمع المدني تطالب 

بالحجر الكلي خوفا من  تفشي الجائحة.

 مواطنون يطالبون بالحجر الكلي 	
 الالوعي يرهن اختفاء الوباء 	
  مدير الصحة: عناد المواطنين سيقود للهاوية 	
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برشلونة ينجو من 
تعديالت دوري 

األبطال
كشف تقرير صحفي، امس السبت، 
عن تطور جديد بشأن سيناريو استئناف 
مباريات دوري أبطال أوروبا، عقب أزمة 

فيروس كورونا املستجد.
زعمت  قد  التقارير  بعض  وكانت 
نهائي  بثمن  املتبقية  املباريات  أن  مؤخًرا 
لشبونة،  يف  ستقام  األبطال،  دوري 
ويوفنتوس  برشلونة  أندية  يجعل  ما 
لقاء  لعب  ميزة  تخسر  سيتي  ومانشستر 

اإلياب يف معقلها.
فإنه  »ليكيب«،  لصحيفة  ووفًقا 
واملباريات  التعديالت،  لهذه  صحة  ال 
األبطال  دوري  نهائي  ثمن  يف  املتبقية 
املستضيفة،  الفرق  مالعب  على  ستقام 
سيلعبان  ونابولي  برشلونة  أن  يعني  ما 

موقعة اإلياب يف الكامب نو.
األنباء  الفرنسية،  الصحيفة  وأكدت 
السابقة بشأن إقامة األدوار املقبلة بدوري 
مدينة  يف  واحدة  مباراة  من  األبطال 

لشبونة البرتغالية.
 ومن املقرر أن جتتمع اللجنة التنفيذية 
املقبل،  األربعاء  األوروبي،  لالحتاد 
القاري،  املوسم  نهاية  بشأن  قرار  التخاذ 
مدار  على  يعقد  أن  ميكن  اجتماع  وهو 

يومني.

150 مليون أورو خسائر الدوري األلماني من حقوق البث
أن  صحفية،  تقارير  كشفت 
 150 سيخسر  األملاني  الدوري 
مليون أورو من إيرادات حقوق البث 

التلفزيوني، بسبب فيروس كورونا.
»كيكر«  مجلة  وتوقعت 
األندية  حتقيق  الرياضية،  األملانية 
الدرجة  لدوري  التابعة  الـ36 
موسم  يف  الثانية،  والدرجة  األولى 
2021/2020، إيرادات بقيمة 1.2 

مليار أورو بدال من 1.35 مليار أورو كان منصوصا عليها يف العقد اإلعالمي احلالي.
واستندت املجلة يف تقريرها إلى خطاب بهذا اخلصوص بعثت به اللجنة املالية التابعة 

لرابطة الدوري األملاني إلى األندية الـ36 اول أمس اجلمعة.
يشار إلى حدوث مشاكل يف مدفوعات حقوق البث التلفزيوني، بعد توقف الدوري 
األملاني، بسبب جائحة كورونا. وكان كريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذي للرابطة، قد 
أدلى بتصريحات يف نهاية أفريل املاضي، قال فيها إنه اتفق مع كل الشركاء اإلعالميني 
البث  حقوق  من  املستحقة  األقساط  عن  مقدمة  دفعات  على  احلصول  على  »تقريبا« 

التلفزيوني.
ويف أعقاب اجلمعية العمومية لرابطة الدوري األملاني يف 23 أفريل املاضي، يف املوسم 
احلالي 2020/2019، مت توزيع 51 مليون أورو على األندية الـ36، ومن املنتظر توزيع 200 
مليون أورو أخرى عند إمتام بث آخر مباريات املوسم احلالي. وذكرت »كيكر« أن هذا يتوقف 

على »سلوك الشركاء يف الدفع«.

إيموبيلي يشعل صراعا بين ليفربول واليونايتد
إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد 
مع شيرو إميوبيلي، مهاجم التسيو، 
يف امليركاتو الصيفي املقبل. ويعتبر 
مانشستر يونايتد ثالث األندية التي 
أجل  من  بإميوبيلي،  اسمها  يرتبط 
ليفربول  بعد  الصيف،  هذا  ضمه 

ونابولي.
»كالتشيو  موقع  وبحسب 
ميركاتو« اإليطالي، فقد جذب تألق 

املهاجم الدولي اإليطالي أنظار مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير.
ويتصدر إميوبيلي )30 عاًما(، قائمة هدايف الدوري اإليطالي برصيد 27 هدًفا، وبفارق 
6 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو. وسجل إميوبيلي 30 هدًفا يف 33 مباراة مبختلف 
املسابقات هذا املوسم. وارتبط إميوبيلي باالنتقال إلى البرمييرليغ، من بوابة ليفربول، للعمل 
مجدًدا مع مدربه القدمي يف بوروسيا دورمتوند يورغن كلوب. ويعد نابولي من ضمن املهتمني 

أيًضا به، حيث يعتبر نادي مسقط رأسه.
السماح  الصعب  من  سيكون  أوروبا،  أبطال  لدوري  التأهل  من  التسيو  اقتراب  ومع 

إلميوبيلي مبغادرة العاصمة اإليطالية.

رومينيغه ال يستبعد تكرار 
بايرن للثالثية التاريخية

اعترف مايكل رومينيغه العب بايرن ميونخ السابق، بأنه لم 
يكن يتوقع ما يحققه زميله السابق هانز فليك املدير الفني للفريق 
هاينز  كارل  شقيق  مايكل  وقال  احلالي.  الوقت  يف  البافاري، 
باذر  سبورت  لبوابة  مقاله  يف  لبايرن،  التنفيذي  الرئيس  رومينيغه 
»علي أن أعترف بصدق، لم أكن أثق يف أن فليك سيحقق هذا 
النجاح ويقطع هذا املشوار«. وأضاف رومينيغه الذي خاض 152 
مباراة يف الدوري األملاني بقميص بايرن بني عامي 1981 و1988 
»ال زلت أتذكر عندما انضم إلى البافاري قادًما من ساندهاوزن يف 
ومتحفظا ومخلصا.  للغاية  هادئا  فليك كان  »هانز  وتابع   .»1985
كان مجرد شخص جيد لكنه لم يكن العبا قياديا«. وشدد على 
أن األمر األكثر إثارة لإلعجاب هو كيفية قيادة فليك لفريق بايرن 
الذي حققه. ولم  املذهل  التطور  الوقت احلالي، ومدى  ميونخ يف 
يستبعد مايكل رومينيجه، جناح فليك يف قيادة بايرن ميونخ لتكرار 
الفريق عام  التي حققها  الدوري والكأس ودوري األبطال،  ثالثية 

.2013

إدارة البارصا تساعد آرسنال 
في صفقة كوتينيو

أكد تقرير صحفي بريطاني، امس السبت، أن نادي آرسنال 
جنم  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي  مع  بالتعاقد  مؤخًرا  اهتمامه  جدد 
برشلونة املعار إلى بايرن ميونخ. ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، 
فإن آرسنال عزز اهتمامه مجدًدا بضم كوتينيو، بعد إبداء النادي 

الكتالوني مرونة يف تقليل الطلبات املالية.
واقعًيا،  أصبح  برشلونة  أن  إلى  البريطانية  الصحيفة  وأشارت 
وأدرك تضاؤل فرصه يف بيع كوتينيو، بسبب أزمة فيروس كورونا. 
ملدة  كوتينيو  إعارة  على  للموافقة  مستعد  برشلونة  أن  وأوضحت 
آرسنال  أزمة  أن  »ميرور«  وذكرت  أورو.  ماليني   10 نظير  موسم 
تظل يف راتب كوتينيو البالغ 250 ألف إسترليني أسبوعًيا. وقالت 
راتب  من  جزء  لدفع  مستعد  برشلونة  إن  البريطانية،  الصحيفة 
الالعب  ويحظى  آرسنال.  إلى  انتقاله  عملية  لتسهيل  كوتينيو، 
البرازيلي باهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام إلى جانب 

الغانرز.

بن تشيلويل يحسم الصراع بين 
تشيلسي ومانشستر سيتي

املقبل،  املوسم  ليستر، وجهته يف  تشيلويل، ظهير  بن  حسم 
ووفًقا  ضمه.  على  سيتي  ومانشستر  تشيلسي  بني  صراع  وسط 
إلى صفوف  االنتقال  يريد  فإن بن تشيلويل  لصحيفة »ذا صن«، 

تشيلسي، واللعب حتت قيادة فرانك المبارد مدرب البلوز.
وأشارت إلى أن صفقة بن تشيلويل تقدر بـ 50 مليون أورو، 
أورو على صفقات  مليون   150 ينفق المبارد  أن  املنتظر  بينما من 
أيسر جديد،  ظهير  لضم  البلوز  ويسعى  املقبل.  الصيفي  امليركاتو 
هذا  مهتز  مبستوى  ألونسو  وماركوس  بامليري  إميرسون  ظهور  عقب 
املغربي  اجلناح  مع  تعاقد  اآلن  حتى  تشيلسي  أن  يذكر  املوسم. 
املهاجم  ضم  من  اقترب  فيما  أمستردام(،  )أياكس  زياش  حكيم 

األملاني تيمو فيرنر )اليبزيغ(.

كورونا يغير خطة عودة نيمار 
إلى فرنسا

البرازيل  اضطر نيمار جونيور جنم باريس سان جيرمان ملغادرة 
مساء اول أمس عائدا إلى العاصمة الفرنسية بعد قضاء فترة احلجز 
صحيفة  وذكرت  بالده.  يف  أشهر  ثالثة  من  يقرب  ملا  الصحي 
ملتزما  السبت  أمس  فرنسا  وصل  نيمار  أن  الفرنسية  »ليكيب« 
بتعليمات ناديه بضرورة العودة إلى أوروبا قبل يوم 15 جوان اجلاري 
لتفادي وضعه يف احلجر الطبي من جديد. وأوضحت أن السلطات 
استقبال  إجراءات  تعديل  تدرس  األوروبية  الدول  من  عدد  يف 
باتت تصنف مصدرا خطرا  والتي  القارة  دول خارج  القادمني من 
لوباء كورونا خاصة أن البرازيل تسجل معدالت كبيرة يف اإلصابة 
ينوي  نيمار كان  أن  إلى  ولفتت  الفترة األخيرة.  بالفيروس خالل 
العودة من البرازيل يوم 21 جوان قبل 24 ساعة من موعد استئناف 
احملتمل  التعديل  إال  اجلديد،  للموسم  استعدادا  فريقه  تدريبات 
سيكون  وبالتالي  للبرازيل  مغادرته  من  عجل  الوقائية  لإلجراءات 
متاحا مع اليوم األول للتدريبات. وأشارت »ليكيب« إلى أن باقي 
وكيلور  كافاني  إدينسون  مثل  اجلنوبية  أمريكا  من  باريس  العبي 
نافاس وتياغو سيلفا من املنتظر عودتهم إلى فرنسا قبل حلول يوم 

الثالثاء املقبل.

هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام:

»مسيرتنا المذهلة سبب 
تراجعنا حالًيا«

قال هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير، امس السبت، إن مسيرة الفريق إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا أرهقت الالعبين للغاية في نهاية الموسم الماضي، ولم يكن لدى الفريق 

الوقت الكافي للتعافي قبل انطالق الدوري اإلنجليزي هذا الموسم.
القسم الرياضي

وقال احلارس الفرنسي إن توتنهام، الذي خسر 0-2 أمام ليفربول يف أول نهائي له يف دوري األبطال 
أثر سلبا  وهذا  املاضية  القليلة  السنوات  التوقعات على مدى  أداء جتاوز  قدم  املاضي،  العام  يف جوان 
على الالعبني.ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن لوريس )33 عاما( قوله »توجد خطورة عندما تقدم 
أكثر من إمكانياتك وقدراتك. املوسم املاضي كانت مسيرتنا مذهلة يف دوري األبطال وأنهينا املوسم 
مرهقني للغاية«. وأضاف »لم يكن هناك أي وقت للتعايف من املوسم املاضي قبل بدء املوسم اجلديد. 
رمبا يكون ذلك من عواقب اللعب أربع سنوات متواصلة مع بذل جهد كبير للمنافسة مع األندية 
على كل  تسيطر  أن  واحد ال ميكن  موسم  التراكمات وخالل  من  الكثير  »توجد  وتابع  الكبيرة«. 
شيء. ميكن أن يحدث ذلك«. وبعد إنهاء آخر أربعة مواسم بني املراكز األربعة األولى يف الدوري 
املمتاز، يحتل توتنهام حاليا املركز الثامن وخرج من كأس االحتاد اإلجنليزي ودوري األبطال قبل 
توقف املوسم يف مارس املاضي بسبب جائحة كوفيد19-. وسيستأنف النادي اللندني الدوري أمام 

مانشستر يونايتد صاحب املركز اخلامس يوم اجلمعة املقبل. وأضاف لوريس »نحن جاهزون بشكل 
أو بآخر وهذا فارق كبير. لم نكن محظوظني متاما بإصابة العديد من الالعبني. هذا أثر علينا كثيرا. 

لذلك استئناف الدوري مبثابة موسم جديد سينطلق«.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

االحتادات  رؤساء  الوزارة  وطالبت 
التحضيرات،  برامج  بتقدمي  الرياضية، 
الرياضيني،  تدريب  مراكز  عن  والكشف 
األلعاب  لدورة  تأهلهم  ضمنوا  الذين 

األوملبية، التي تأجلت إلى 2021.
بلعياط،  نذير  محمد  رسالة  يف  وجاء 
املدير العام للرياضة يف الوزارة، تأكيد الوزارة 
سعيها،  إطار  يف  تندرج  اخلطوة  هذه  أن 
لتوفير كل شروط احلماية الصحية والنظافة 
تأمني  جانب  إلى  وهذا  للرياضيني. 

التي  الوطنية،  الرياضية  املنشآت  وتعقيم 
بعد  التحضير،  فترة  يف  استغاللها  سيتم 
بلعياط  وطلب  الصحي.  احلجر  قيود  رفع 
رؤساء االحتادات التقدم بقوائم الرياضيني، 
املرشحني للتأهل لألوملبياد، وأسماء أعضاء 

األجهزة الفنية والطبية.

ناقش الطبيب الفدرالي مراد حمداوي 
طارق  أكابر،  الوطني  املنتخب  وطبيب 
نهاية  جرت  جلسة  خالل  بوسعيد 
يوتيب،  موقع  على  املباشر  على  األسبوع 
احترامها يف  الواجب  والتوجيهات  املبادئ 
الوطنية  للبطولة  األندية  استئناف  حال 

لكرة السلة.
االحتادية  رئيس  قال  وباملناسبة 
بوعريفي  رابح  السلة  لكرة  اجلزائرية 
تدخلهما  خالل  أوضحا  الطبيبان  ''أن 
مراعاتها  يتعني  التي  الصحية  اإلجراءات 
الرياضية،  األنشطة  استئناف  حالة  يف 
املعلقة بسبب وباء فيروس كورونا اجلديد«.
الهيئة  عن  األول  املسؤول  وأضاف 
صحي  بروتوكول  إرسال  ''سيتم  الفدرالية 

قريبا إلى وزارة الشباب والرياضة للمصادقة 
األندية  توجيه  سيتم  هناك  ومن  عليه، 

الستئناف أنشطتها«.
بعد  املنافسة  عودة  بوعريفي  واستبعد 
رفع احلجر الصحي نظرا للوضعية الصحية 

احلالية وكذلك لتقارير األطباء.
القسم  من   20 أصل  من  ناديا   16  

املمتاز أبدت رغبتها يف إلغاء املنافسة
من  ناديا   16( أندية  أغلبية  وأبدت 
لكرة  رجال  املمتاز-  القسم   )20 أصل 
إلغاء  يف  رغبتها  للمجموعتني،  السلة- 
املنافسة، املعلقة منذ شهر مارس املاضي، 

بسبب وباء كورونا.
وأوضح رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة 
السلة رابح بوعريفي قائال »طلبنا من أندية 

مصير  بخصوص  رأيها  بإعطائنا  النخبة 
املوسم الرياضي احلالي وقد أبدى 16 ناديا 
املمتاز رفضهم  القسم  20، من  من أصل 
استئناف البطولة الن الوضعية الصحية ال 

تسمح بذلك''.
حالة  يف   - االحتادية  رئيس  ويستبعُد 
تعيني  فكرة  بيضاء-  سنة  عن  اإلعالن 
املكتب  أن  الى  مشيرا  املوسم،  هذا  بطل 
هذا  جيدا  سيدرس  احلالي،  الفدرالي 

املوضوع.
لكرة  الوطنية  البطولة  كانت  للتذكير 
املاضي،  مارس   13 منذ  توقفت  السلة، 
بتعليق  العمومية  السلطات  قرار  عقب 
املنشآت  وغلق  الرياضية  النشاطات  كل 

الرياضية.

في حال استئناف األندية لبطولة كرة السلة
األطباء يشرحون القواعد الواجب احترامها

بن ناصر يودع منافسة كأس إيطاليا
ودع الدولي اجلزائري، إسماعيل بن ناصر، منافسة كأس إيطاليا، 
بعد أن أقصي رفقة فريقه ميالن من الدور نصف النهائي على يد نادي 

يوفنتوس بعد التعادل بنتيجة 1-1، يف مجموع املباراتني.
وانتهت مباراة اإلياب اول أمس بالتعادل السلبي 0-0، إال أن 
يوفنتوس استفاد من تسجيله هدفا خارج األرض يف مباراة الذهاب.

وسائل  مختلف  من  شديدة  إلنتقادات  ناصر،  بن  وتعرض 
اإلعالم، بعد مستواه املخيب أمام اليويف يف كأس إيطاليا. ومنحت 
الـ5/10 ملتوسط  جريدة »كورييري ديلو سبورت«، عالمة لم تتجاوز 
امليدان، كأسوأ عالمة يف الفريق بعد زميله أنتي ريبيتش الذي طرد 
يف بداية الشوط األول. وأوضحت الصحيفة، بأن بن ناصر، لم يقدم 
ما كان مطلوبا منه متاما، من جميع اجلوانب، وعلى رأسها إسترجاع 

الكرات وصناعة اللعب.
م.هشام

النشاط الرياضي في مصر يعود شهر 
جويلية القادم

قال املستشار نادر سعد، املتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء 
بغرض  األندية  مقرات  بفتح  السماح  مت  إنه  أمس،  اول  املصري، 
العضوية  اشتراكات  بجانب جمع  والصيانة،  التطهير  وهو  أساسي، 
حتى نهاية الشهر اجلاري. وقال سعد، عبر برنامج )احلكاية( بقناة 
املقبل  جويلية  يف  سيعود  الرياضي  »النشاط  مصر(:  سي  بي  )إم 
بشكل تدريجي، بشرط انخفاض أعداد اإلصابات بفيروس كورونا 
حتى نهاية جوان اجلاري، كما هو متوقع«. وأشار إلى أنه سيجري 
قرار  اجلاري، إلصدار  الشهر  بنهاية  الوزراء،  األمر يف مجلس  بحث 
الرياضي يف  النشاط  وتوقف  النشاط.  رسمي بخصوص موعد عودة 
مصر، يوم 14 مارس املاضي، بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد.

أزاحت وزارة الشباب والرياضة، الستار عن الخطوة األولى نحو عودة النشاط الرياضي، بعد فترة توقف 
بدأت في منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

لكرة  اجلزائرية  االحتادية  تكشف 
عن  األكثر  على  أسبوع  فترة  يف  القدم، 
النزاهة،  لقسم  اجلديد  الرئيس  هوية 
عبود،  باي  صالح  به،  صرح  حسبما 
بالهيئة  واإلعالم  اإلتصال  قسم  مسؤول 
املقرر ان  الفيدرالية، وقال عبود »كان من 
اجلديد  الرئيس  بتنصيب  االحتادية   تقوم 
لقسم النزاهة، لكن الشخص الذي اختير 
دعي  ملهام أخرى ضمن املؤسسة األمنية 
التي ينتمي إليها، بالتالي شرعنا يف عملية 
هذا  لتولي  املالئم  الشخص  عن  البحث 
أننا سنتعرف على  املؤكد  األمر  املنصب، 

هوية الرئيس يف مدة أسبوع على األكثر«.
وشرعت االحتادية منذ جويلية 2019 
لدى  اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ  يف 
من  »الفيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
الترويج  بطموح  القسم،  هذا  إنشاء  أجل 
كرة  ومنافسات  املقابالت  وحماية  لنزاهة 
اختيار  »مت  عبود  وأضاف  باجلزائر.  القدم 
هذا  لتولي  مترشحني  ثالث  ملفات 
الشخص  االحتادية  وستختار  املنصب، 
ننتظر  نحن  املؤهالت،  فيه  تتوفر  الذي 

أيضا موافقة االحتاد الدولي«.
شهر  يف  اجلزائرية  االحتادية  ونظمت 

وباملركز  مبقرها  عمل  حصة  الفارط  أوت 
لفائدة  موسى،  بسيدي  الوطني  التقني 
لالحتادية  القانونيتني  اللجنتني  أعضاء 
ورابطة كرة القدم احملترفة، مسيري األندية 
عن  للحديث  الدوليني،  واحلكام  احملترفة 

املوضوع املتعلق بهذه الهيئة اجلديدة.
وأفادت االحتادية عبر بيانها »تتضمن 
الشخص  عن  البحث  املقبلة،  املرحلة 
املعايير  على  يتوفر  الذي  األنسب 
رئيس  منصب  لتولي  الالزمة  واملؤهالت 

قسم النزاهة«.
م.هشام

بطموح الترويج لنزاهة وحماية المقابالت
»الفاف« ستكشف عن رئيس قسم النزاهة خالل أسبوع  

طالبت من االتحادات بتقديم برامج التحضيرات

وزارة الشباب والرياضة تتخذ الخطوة 
األولى نحو استئناف النشاط الرياضي

»فيفا« يجيز تمديد فترة 
االنتقاالت حتى ختام الدوريات

 قرر االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« تعديل لوائحه استثنائيًا بتمديد 
2019- ملوسم  احمللية  الدوريات  ختام  حتى  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
كورونا.  فيروس  فرضه  الذي  التوقف  فترة  االعتبار  يف  آخذًا   ،2020
املاضي  أفريل  أوائل  يف  توصيات  من  عنه  ما صدر  الدولي  االحتاد  وأكد 
إلى  باالنتقال  الراغبني  القدمية )لالعبني  األولوية لألندية  إعطاء  بضرورة 
أندية جديدة( بإنهاء املوسم بتشكيلتها األصلية من دون خسارة أي من 
الالعبني قبل ختام املوسم، وذلك من خالل متديد العقود إذا كان ذلك 
ضروريًا. ووافق مكتب مجلس »فيفا« على تعديالت مؤقتة بشأن لوائحه 
أربعة  ملدة  التداخل  استثناء  وبينها  الالعبني،  وانتقال  بوضع  اخلاصة 
أسابيع كحد أقصى بني فترة التسجيل الصيفية لالعبني واملرحلة األخيرة 

من موسم 2020-2019 )يف الدوريات احمللية(.
عادة، تبدأ فترة االنتقاالت الصيفية مبجرد اكتمال املوسم السابق، 
واألمر متروك لكل احتاد وطني من أجل حتديد تواريخ فترتي االنتقاالت 

الصيفية والشتوية التي ُيسمح خاللها بانتقال الالعبني.
ويسمح هذا التعديل لألندية بأن توقع مع العبني جدد لكن لن يكون 
 ،2020-2021 موسم  يف  إال  الرسمية  املباريات  يف  املشاركة  بإمكانهم 
وليس يف املوسم احلالي التي بدأ يعاود نشاطه تدريجيًا بعد توقف لقرابة 
ثالثة أشهر بسبب فيروس »كوفيد19-«. وهذه اإلصالحات التي تهدف 
إلى جعل سوق االنتقاالت أكثر مرونة مع احلفاظ على نزاهة املسابقات، 
أندية  ثالثة  ألوان  عن  بالدفاع  العب  ألي  استثنائيًا  بالسماح  مصحوبة 
مختلفة خالل نفس املوسم، مقابل اثنني حاليًا. وَتِعُد فترة االنتقاالت 
الصيفية بأن تكون معقدة بالنسبة ألندية البطوالت الكبرى التي وجدت 
أدى  الذي  الطويل  التوقف  بسبب  مخططاتها  تغيير  إلى  مضطرة  نفسها 
ألغي  حيث  فرنسا  باستثناء  الصيف،  منتصف  حتى  املوسم  متديد  إلى 
الدوري باكرًا ما سمح بافتتاح فترة االنتقاالت الصيفية االثنني لكن فقط 
بني أندية »ليغ 1«، يف حني سيحدد قريبًا موعد بدء انتقاالت الالعبني 
وبالتنسيق  »فيفا«،  سيصدره  ما  إلى  استنادًا  البالد  خارج  من  القادمني 
رابطة  رئيس  أشار  سابق،  وقت  ويف  األخرى.  األوروبية  البطوالت  مع 
الدوري اإلسباني خافيير تيباس إلى أن فترة االنتقاالت الصيفية ستفتح 
مبجرد انتهاء املوسم، وستكون من أواخر جويلية حتى أوائل أكتوبر، وهو 
ما أكده أيضًا الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز ريتشارد 
ماسترز بقوله أن فترة االنتقاالت ستفتح أيضًا مبجرد انتهاء املوسم. ويف 
حالة الالعبني الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية املوسم احلالي، دعا »فيفا« 
وتنتهي  ومعقولة«.  عادلة  وبشروط  نية  بـ«ُحسِن  متديدها  إلى  األندية 
عقود العديد من الالعبني يف أوروبا يف 30 جوان، أي قبل أسابيع عدة 
من انتهاء املوسم احلالي. وأوصى االحتاد الدولي أيضا السماح لالعبني 
الذين وقعوا اتفاقات مبدئية باالنضمام إلى أنديتهم اجلديدة يف األول من 

جويلية، بالبقاء يف أنديتهم احلالية حتى انتهاء املوسم.
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حاورها: خلضر بن يوسف

الكاتبة مروى عطوي امللقبة بـ »الفيلسوفة الصغيرة«، 
ابنة السابعة عشر ربيعا، صاحبة كتاب »أبجدية مزاجية« 
وقريبا »هواجس«، تلميذة بثانوية محمد تركي السنة ثانية 
كهربائية،  هندسة  تخصص  رياضي  تقني  شعبة  ثانوي 
حافظة لكتاب اهلل بجمعية العلماء املسلمني ببلدية أوالد 
عدي لقبالة فرع البصائر، حافظة لـ 2800 حديث نبوي 
شريف من كتاب املوطأ و300من كتاب صحيح البخاري، 
عضو بنادي فكرة وكتاب ببلدية أوالد عدي لقبالة والية 
التركية  »جميلتي«  االلكترونية  باملجلة  ناشطة  املسيلة، 
مجاالت،  عدة  يف  بكتابات  مشاركة   ،  güzelim
جامع  كتاب  على  مشرفة  جامعني،  كتابني  يف  مشاركة 
وصاحبة  محجبات  ألبسة  مصممة  بالقلم«،  »سواسية 
العالمة التجاريةmarocoll  لتصميم أزياء محجبات.

كيف كانت بدايتك يف عالم الكتابة؟
بدايتي والتي أعشقها كانت يف العاشرة من عمري، 
أستاذة  أول  ذكرته  ما  »هذا  راقية  تعابير  أكتب  كنت  إذ 
اكتشفت موهبتي، كانت بدايتي مع رسائل حب ألمي 
ثم الشعر احلر، ثم تطورت إلى الشعر العمودي وتعلمت 
الربيعي املصري  أساسياته علي يد الشاعر محسن حيدر 
من  العديد  أحفظ  كنت  املطر«،  »حتت  ديوان  صاحب 
األبيات الشعرية ملختلف الشعراء وشاركت مبسابقة شاعر 
بسبب  ألغيت  ولألسف  قصيدتي  وأعجبتهم  الرسول 
عمري الذي ال يتجاوز 18 سنة، ثم طورت أسلوبي بعدها 
أن  وروايات، وكان اجلميع  يخبرني  إلى خواطر وقصص 
كل  وفى  اهلل  لكتاب  حفظي  إلى  تعود  لساني  فصاحة 
مرحلة كان األهل واألحباب لي سند وعلى رأسهم أمي.

حدثينا باختصار عن كتابك »أبجدية 
مزاجية« فما هو مضمون دفتي الكتاب خاصة 

انه عبارة عن نصوص قصيرة جدا؟

هو عبارة عن مجموعة خواطر من الاّلمعنى، سرقتها 
من غرابة املجتمع، ذوات متعددة والعقول املعاقة وارمتيت 
نفسه  ال  سلبياته  رمي  اإلنسان  على  ليسهل  هنا  بها 
بكلمات حتمل شفرات، مبعنى كل شيء مكتوب هنا له 

داللة ومفهوم معني.

قصصك يف مجملها تتسم بتعاطف وتفهم 
للمشاعر البشرية يف اختزال قضايا صراع 

الذات مع اآلخر فما تعليقك؟
واختزال  البشرية  ملشاعر  بتفهم  بالفعل  تتسم  نعم 
سيجد  الكثير  أن  أعلم  األخر،  مع  الذات  صراع  قضايا 

نفسه بني السطور. 

من سيقرأ هذه املجموعة سيجد حضورا قويا 
لألنثى فهل حتتاج القصص دائما حلضورها 

كي تكون املختلف يف نظرك؟
صحيح، حتتاج إلى حضورها، هذا يعكس شخصية 

الكاتب التي تعطي انطباعا على شخصية القارئ.

وما هي أهم املوضوعات التي تطرقت إليها بني 
دفتي إصدارك وفيما تتمثل رسالتك األدبية؟

الفكرة  عن  التعبير  منهجية  إصداري،  يف  اعتمدت 
والشعور التي عملت بها تتباين بتباين املواقف واملواضيع 
أي أنني ال أتبع منهجية محّددة، كّل ما يهّمني أن تصل 
األلم  عن  التعزية  بأسلوبي  جاهدة  أحاول  كما  الفكرة، 

الذي يعانيه كّل منا يف حياته.

ما الذي يستثيرك للكتابة حدث أم صورة أم 
حالة معاناة للذات ولآلخر؟

التافه،  املجتمع  هو  أكتب  جعلني  الذي  السبب 
الذوات  ورؤية  اآلخرين  ومعاناة  املعاقة  العقول  وأصحاب 

الصادقة والراقية حتطم.

كيف كانت جتربتك مع دار النشر املثقف؟
جتربتي مع دار املثقفة كانت جتربة فريدة من نوعها 
الثقايف  الدار األكثر شهرة وإثارة للجدل  ، خاصة وأنها 
يف اجلزائر، وما مّيزها كثرة إقبال القراء وتوافد الصحافة 
وجناح األعمال، يعود سبب جناحها إلى تواضع طاقمها 
ميزات  عن  أبحث  كنت  اجلميع،  إلرضاء  واجتهادهم 
للنشر  املثقف  دار  يف  ووجدتها  النشر  دور  يف  خاصة 

والتوزيع.

يف رأيك إلى أيِّ حّد ينحاز الكاتب إلى الواقع 
وما اللحظة التي يشعر فيها أنه على وشك 

االنفجار الداخلي والتمّرد على هذا الواقع؟
العالم  هذا  إلى  الكاتب  انتماء  أن  رأيي  حسب 
انتماء كلّيا، فاألحداث واملواقف التي ترتبط بالواقع هي 
االنفجار  على وشك  أنني  يكتب، شعرت  التي جتعله 
الداخلي حّقا عندما كثرت التفاهات فكتبت ألجنو من 

كّل هذا.

هل تفكري باالنفتاح على أجناس أدبية 
أخرى وطرق أبواب تعبير مغايرة؟

مغايرة  أدبية  أجناس  على  باالنفتاح  أفكر  نعم 
بأسلوب  طبعا  رواية  عن  عبارة  ستكون  و«هواجس« 

مغاير.

ما هي مالمح املبدع املثقف الواعي امللتزم أمام 
القارئ؟

القارئ  أمام  امللتزم  والواعي  املثقف  املبدع  مالمح 
نقد  تقبل  والدقة،  بالصدق  يلتزم  أن  رأيي  أهّمها حسب 
على  باإليجاب  كتاباته  تعود  أن  اآلخرين،  وانتقادات 

القراء، احملاربة من أجل الفكرة التي يود أن يوصلها.

هل لك مشاريع ثقافية قريبا كرواية أو قصة 
وغيرها؟

نعم  توجد العديد من املشاريع الثقافية قريبا وأهمها 
كتابة السيناريو.

 السنة 01 - العدد 211 -االحد  22 شوال  1441  هـ  - 14  جوان  2020م

في ظل التضامن واالعتراف بتضحيات مهنيي الجيش األبيض
لوحة فنية في الفتة عمالقة تحيي عمال الصحة بالعاصمة

الالفتة  يف  بأعمالهم  الفنانني  من  مجموعة  شارك 
كانت  حيث  الصحة،  قطاع  عمال  حتيي  التي  العمالقة 
األعمال 12 املختارة )21×6 م = 126 م2(، والتي تدخل 
يف سياق التضامن واالعتراف والعرفان بجهود وتضحيات 

مهنيي القطاع الصحي باجلزائر.
كبيش  احلليم  عبد  من  كل  أعمال  اختيرت  حيث 
Une cou� عميور  دعاس  عادل   ،Salvationn

اإلسالم  نور   ،ronne contre le corona
قيسوس:  ليندة  املطمئنة،  النفس  أيتها  يا  بوراس: 
Thank you Wafa Bou� ڤزالن أمين   إجالل، 
هاجر   Embrace مركمال:  فطيمة  مرمي   ،dissa
زهرة  طيفور:  إسماعيل   State of soum بوغامن، 
 ،L’Angelo Custode  طعابة مصطفى  احلياة، 
 ،Hommage aux médecins ريان:  ياسني 
محمد لعبيدي  Tous concernés، زكريا بورزيق: 

اخلارقون بيننا.
سليم  الثقايف،  باإلنتاج  املكلف  الدولة  كاتب  وكان 
قطاع  عمال  إلى  املهداة  العمالقة  الالفتة  دشن  قد  دادة، 
الصحة، يف ساحة 1 ماي قبالة املركز االستشفائي اجلامعي 
املنتدبة للمقاطعة اإلدارية  الوالية  مصطفى باشا، بحضور 

املستشفى  ومدير  محمد  سيدي  بلدية  ورئيس  محمد  لسيدي 
اجلامعي مصطفى باشا وبعض الفنانني املشاركني يف هذا العمل 

وبعض عمال الصحة.
فنية  باإلعالن عن حملة  املبادرة جاءت  هذه  فإن  للتذكير 
أكثر  19 ماي، شارك فيها  للطالب،  الوطني  العيد  تشاركية يف 
عبر  قدموا  والهواة،  احملترفني  من  وفنانا،  وطالبا  شابا   70 من 
الذي يقدم  الطب  الفنية رسالة اعتراف وتقدير لقطاع  أعمالهم 
اليوم أروع األمثلة يف التفاني والتضحية من أجل كسب معركة 

وباء كوفيد19-، وذلك مبناسبة اليوم الوطني للفنان، 8 جوان.
»ال  دادة:  سليم  يقول  واإلنساني،  الفني  اإلجناز  وبهذا 
يفوتني أن أشكر كل من ساهم يف إجناح هذا املشروع والداعمني 
بلدية  محمد،  لسيدي  اإلدارية  املقاطعة  اجلزائر،  والية  له: 
سيدي محمد، شركة موبيليس، ستوديو Com’On، مطبعة 
غرافيك املثالي، سكان عمارة فوج 11 بحي ساحة 1 ماي، بلدية 
الفنية  احلملة  هذه  يف  املشاركني  كل  وكذلك  محمد،  سيدي 

التشاركية متمنيا لهم حظا سعيدا يف املرات القادمة.
ق.ث

لمخرجه سليم حمدي
فيلم »عرفان« لسليم حمدي يتأهل 

لمهرجان »أفريكالب«
»عرفان«  املطول  الروائي  الفيلم  تأهل 
ملخرجه سليم حمدي للطبعة السابعة ملهرجان 
»أفريكالب« املنظم من 23 إلى 30 أوت مبدينة 
تولوز الفرنسية، حسبما علم لدى فريق الفيلم.
يعتبر  الذي  املطول  الفيلم  هذا  ويتضمن 
مستويني  دقيقة   110 يف  لسليم حمدي  األول 
التي  ميينة-  املجاهدة  قصة  األول  السرد:  من 
تؤدي دورها شافية بوذراع- إذ تعبر هذه األخيرة 
الثاني هو قصة  و  عن حاجتها يف نشر قصتها 

املوهبة  حفيدها و خطيبته و أصدقائهما، مجموعة من الشباب على قدر واسع من 
يعيشون دون مخططات مستقبلية. ويقرر حفيد املُجاهدة الذي استوعب مدى حاجة 
جدته لنشر قصتها تنظيم متثيلية لقاء تلفزيوني مبساعدة أصدقائه بعدما باءت بالفشل 

كل محاوالته يف احلصول على مساعدة الجناز فيلم وثائقي حول التاريخ العائلي.
ويشارك يف الفيلم الذي ُعرض ألول مرة يف 2019 مجموعة من الفنانني املوهوبني 
تاريخيتني  التي تؤدي دورين مختلفني يف مرحلتني  بلباي  الشباب على غرار مليكة 

متباينتني وسمير احلكيم ومصطفى لعريبي.
يف  بلباي  مليكة  للفنانة  عادت  التي  ممثلة  أحسن  بجائزة  فاز  قد  الفيلم  وكان 
الرابعة  الطبعة  يف  التحكيم  جلنة  وجائزة  )املغرب(  بوجدة  للفيلم  املغاربي  املهرجان 
للمهرجان الدولي لسينما القدس )فلسطني( وهي تظاهرة أطلقت يف نفس الوقت عبر 

12 مدينة عربية من بينها اجلزائر العاصمة.
ويتضمن املهرجان الذي أنشئ سنة 2014 جناحا مخصصا للموسيقى و معرضا 

للتحف الفنية والتقليدية إلى جانب ورشات تكوين.
اإلفريقية يف  الدول  السابع يف  الفن  عن  تقدمي صورة  إلى  التظاهرة  هذه  وتهدف 
محاولة لتشجيع بروز مواهب جديد يف القارة السمراء ولدى اجلالية مع تطوير مشاريع 

لإلدماج االجتماعي من خالل السينما.
ق.ث

الكاتبة مروة  عطوي لـ »أخبار الوطن«:

أستعد إلصدار »هواجس« قريبا
قالت الكاتبة مروة عطوي لـ »أخبار الوطن«، أنها تفكر باالنفتاح على أجناس أدبية مغايرة كرواية ليكون 

إصدارها الجديد تحت عنوان »هواجس«، بعد مولودها األول »أبجدية مزاجية« الذي تضمن مجموعة خواطر من 
الاّلمعنى، سرقتها من غرابة المجتمع.
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 ANEP: 2031004013 du 14/06/2020 - Akhbar El Watane N°138

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية وهران                                                                                                                                                                                              مصلحة  البرمجة و املتابعة 

إعــــــالن عـــــــن املنــــــح املؤقــــــــــت 
رقم 2020/14 

طبقا ألحكام المادة رقم 65  من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02ذي الحجة  عام 1436الموافق لــــ 16سبتمبر  سنة 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 
و تفويضات المرفق العام  تعلن   مديرية التربية لوالية وهران  الممونين الذين شاركوا في اإلعالن  عن المناقصة الوطنية المفتوحة رقم : 02-2020/01 المتعلقة بعملية اقتناء 
التجهيزات لفائدة  02 متوسطتين قاعدة  6 برنامج عدل )بالموقع 03 ( 1200 سكن )و بالموقع 04 ( 1500 سكن )بالموقع 05( 1300سكن بعين البيضاء في إطار البرنامج 

المدمج لسنة 2017 
أنه بناءا على النتائج المحصل عليها إثر دراسة و تقييم العروض من طرف لجنة التقييم ، تقرر المنح المؤقت لصالح المؤسسات اآلتي ذكرها :

                           للمتعهدين  حق الطعن استنادا الى المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 لمؤرخ في 02ذي الحجة  عام 1436الموافق لــــ 16سبتمبر  سنة 2015 و 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  

مــــــــــالحظة                                  بالنسبة للحصتين  رقم 05 و  06  تم اختيار الممونين في انتظار زيادة التسريح المالي للعملية

3
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 رقم
احلصة

اقتناء التجهيزات و اثاث االقسام

احلصة

سارل كوبر اوتو بيستيج

املؤسسة

11 373 544,00

مدة اإلجنازاملبلغ بـــ د،ج

731010951209

مالحظاترقم التعريف اجلبائي

 عرض مطابق ملقاييس دفت الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفت الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفت الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفت الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفت الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفت الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

196731010883034

183480103730120

197831011140145

196731010883034

198248020014438 4 753 812,00

1 753 108,00

209 800,00

2 717 246,00

3 297 014,00

 بن عبدي للتجهيزات

الكو  كمبيوتر

الكو  كمبيوتر

 جلول عبد الكرمي

بوشيخي عبد الكرمي

اقتناءعتاد االعالم االلي و االداري

اقتناء عتاد إطفاء احلرائق

اقتناء عتاد مخابر االعالم االلي

اقتناء جتهيزات املدرج

اقتناء التجهيزات و اثاث املكتبية
و االدارية 

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

1
2

3
4

5
6

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة
دائرة المسيلة
بلدية المسيلـة

إعـــــــــــــــالن
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة

بأن السيد : حـيـمـر المسعـود
 قــد تقدم بطلبه مـن أجــل إنشاء مشروع إستغالل مؤسسة تسليـة

- – قاعة أنترنت
 بالعنوان / بالمحـل رقم 01 عمارة 01 الكـائـنـة بحــي 78 مسكــن

بلدية
.المسيلـة – دائـرة المسيلة – واليـة المسيلـة

.بناءا على القرار الوالئي رقم 617 بتاريخ : 17/03/2020
االقتراحات لكل  محقق  محافظ  سمـيــر  مرزوقــي   / السيـد   يعين 

واإلعتراضات
15 لمدة  وذلك  المسيلـة  لبلدية  القتنية  بالمديرية  بهـا   المصرح 

.يومـا
رئيس المجلس الشعبي البلدي

Akhbar El Watane  14-06-2020
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كرزيكة أحمد

أيتوكالن  منطقة  من  البعض  أكد  ما  وحسب 
اخبار  جريدة  نزلت  عندما  تاظروك  ببلدية  ومتكندوت 
الوطن عليهم أن حياتهم بسيطة ومعقدة يف ءان واحد 
من  الطبيعة  به  ما جادت  على  على  يعتمدون  وأنهم 
أوبارها  من  وإتخاذ  واأللبان  كاملاشية  احليوانات  حلوم 
وجلودها وسائل قد تساعدهم حلفظ بعض املواد مثل 

إجناز الشكوة أو أجيوير حلفض اللنب
وطريقة إجناز الشكوة أو أجيوير حسب هؤالء مير عبر 
بتاظروك  أيتوكالن  بقرية  النسوة  إحدى  مراحل.تقول 
تنجزمن  و  الصبرواملهارة  يتطلب  إجنازها  طريقة  أن 
عندهم  مناسبة  اى  فى  ذبحها  بعد  املاعز  جلد صغار 
)الصدقة السمية عيد األضحى املبارك.......إلخ ( 
فبعد الذبح يتم فصل الرأس عن اجللد. وأشارت إلى 

ثقب  مخافة  حادة  آلة  اى  السلخ  فى  اليستخدم  إنه 
من  السلخ  عملية  يف  اليد  الرجال  فنستعمل  اجللد  
اى  بطريقة التترك  اجللد  بفصل اجلسم عن  الداخل  

شوائب اودهون فى جلد الذبيحة من الداخل.
ثانية  مرحلة  الدبغ  مرحلة  ُتعد  املتحدثة   وتضيف 
الدبغ  عملية  تبدأ  ذالك  بعد  ثم  السلخ  مرحلة  بعد 
بإستخدام ثمار أجارلشجرة تاجارت  حيث يتم وضع 
اجللد  ويترك  اجللد  حجم  يسع  كبير  إناء  فى  املياة 
ايام حسب   10 تزيد عن  ملدة  أجار  مع  املياة  هذه  فى 
مايتطلبة اجللد من وقت ومايراة املصنع  ثم بعد ذالك 
يتم إستخراج اجللد من املياة   فمياه أجارتقوم بتسهيل 
متامًا  وإفرازاتة  اجللد  راحة  وإزالة  الشعر  من  التخلص 
اللنب  مع  واليتفاعل  ملمس خاص  اجللد  ُتعطى  كما 

او الزبدة.

وبعد اإلنتهاء من عملية الدبغ يتم غسل اجللد باملاء 
التجفيف  5 مرات مع مراعة  واملنظفات مايقارب عن 
فى الشمس عقب كل مرة ثم بعد ذالك ُتصبح جاهزة 

لإلستخدام بعد فركها باحللبة ومواد أخرى
أما عن طريق إستعمالها فيوضع فيها احلليب ويتم 
نفخها وبعض ذالك تعلق خلض احلليب لتحويله إلى 
لنب حامض أو إستخراج الزبدة. وطريقة اخلض حسب 
النساء من منطقة متكندوت هي  ما أشارت به بعض 
النساء  الكثير من  بها  تقوم  التي  القدمية  املهن  إحدى 
، ورغم متاعب هذه املهنة ملا حتتاجه من وقت طويل 
وصبر ومجهود بدني، إال أنها ما زالت مستمرة عندهن 
الشاقة  املهنة  وما ذلن يحتفظن بكافة تفاصيل وهوية 
املمتعة. وأستطعن أن ينقلن هذه احلرفة للفتيات حتى 

ال تندثر.

صعوبة الحياة وظروف المعيشة فى البادية أجبر أهالي والية تمنراست خاصة البدو الرحل  أن يتفننوا فى 
صناعة وسائل لحفظ الطعام والمشرب،  حيث يعتمد هؤالء لحفظ الحليب وتحويله إلى  لبن حامض وإستخراج 

الزبدة على وسيلة بسيطة وهي الشكوة أو أجيوير بالتارقية.

الشكوة أو أجيوير بالتارقية وسيلة 
البدو الرحل بتمنراست الستخراج 

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

أمرا  السؤال  هذا  طرح  مجرد         يبدو 
غير معقول و ينم عن روح عدمية غير مسؤولة 
يعقل  فال  مرضي،  وحتى  سوداوي  ومزاج 
التفكير يف غلق اجلامعة، وال ميكن أصال تصور 
علمية  وبدون مؤسسات  بدون جامعة  مجتمع 
قائمة  للدولة  تقوم  ال  هذا  من  وأكثر  وبحثية 
مبا  املستقبل  هي  اجلامعة  ألن  جامعة،  بدون 
حتققه من تراكم يف إنتاج الرأسمال املعريف ومبا 
تنجزه من عمل أكادميي لنقل املعرفة لألجيال 
الصاعدة وأكثر من ذلك فهي التي متهد الطريق 
لتحقيق شروط التحول والتغير نحو األفضل .

  و لألمانة العلمية فإن هذا السؤال طرح يف 
اجلزائر منذ سنوات عديدة و من طرف باحثني 
 « األستاذ  نشر   1994 سنة  ففي   ، جزائريني 
الياس ميري » كتابا باللغة الفرنسية عنوانه: » 
هل يجب غلق اجلامعة؟ » و صدر عن » املؤسسة 
يف  بالتحليل  تناول  فيه  و   « للكتاب  الوطنية 
املختلفة  الفصل األول  العالقة بني اخلطابات 
حول اجلامعة و واقعها و توقف بالتحديد عند 
املسؤولني  خطابات  أي   ، الرسمية  اخلطابات 
اجلامعي ،  الواقع  و  الوزارة  دوائر  على مستوى 
و كذلك خطابات املسؤولني اجلامعيني احملليني 
و خطابات األساتذة و الطلبة حول اجلامعة ، 
اليومي  أبعاد  الواقع  الثاني  بني  الفصل  يف  و 
فضيحة  و  الغيابات  آفة  خالل  من  للجامعة 
مشاكل  و  القانوني  الساعي  احلجم  اجناز  عدم 
و  اجلامعي  ،  املجتمع  أطراف  بني  االتصال 
بالتحليل عند ظاهرة  توقف  الثالث  الفصل  يف 
بدون جهد  لينتهي  النجاح  الغش من خالل 
إلى أن العالقة بني العالمات التالية يف اجلامعة 
ليست طبيعية  : فالعمل ال يؤدي إلى النجاح 
، و الغش ال يترتب عنه العقاب ، و املسؤولية 
ال تبنى على  الكفاءة ، و املعرفة ليست أساس 
اجلامعة  غلق  اقتراح  إلى  ليخلص   ، السلطة 
التي حتمل هذه املواصفات  . و توالت الكثير 
اجلامعة  واقع  تشخص  التي  الدراسات  من 
اجلزائرية و تشرح مشاكلها و إخفاقاتها و تقترح 
خطة طريق للرقي بهذه املؤسسة اإلستراتيجية 

يف حياة املجتمعات و األمم املعاصرة .
  و لكن يبدو أن واقع اجلامعة منذ سنوات 
لم يتغير نحو األحسن بل تغير من السيئ إلى 
حول  االجتماعية  التمثالت  أن  و   ، األسوأ 
اجلامعة تتجه نحو إسقاط ما تبقى من مصداقية 
حول هذه املؤسسة يف الوعي اجلمعي باالستناد 
على  قدرتها  فقدان  و  مخرجاتها  ضحالة  إلى 
االقتصادي  و  االجتماعي  الواقع  يف  التأثير 
حسب  اجلزائرية  اجلامعة  أن  و   . السياسي  و 

»لم   :  « جابي  الناصر  عبد   « السوسيولوجي 
تعد قابلة لإلصالح ، فقد فات وقت إصالحها 

و أن أوضاعها تزداد سوءا مع الوقت » .
باجلامعة  السلطة  خطاب  ارتبط  لقد    
و   ، أهمية  كبرى  اجتماعية  لها  كمؤسسة 
الوطنية  للدولة  بالنسبة  حيوية  إستراتيجية 
فاحلديث   ، الكمي  باجلانب  االستقالل  منذ 
الرسمي حول اجلامعة هو خطاب كمي ال ميل 
ضاعفت  التي  السلطة  باجنازات  التذكير  من 
االستقالل  منذ  اجلامعية  املؤسسات  عدد 
املقاعد  عدد  يف  رفعت  و   ، املرات  عشرات 
األساتذة  عدد  و  الطلبة  عدد  و  البيداغوجية 

اجلامعيني ...الخ .
على  احلقيقة  يف  اخلطاب  هذا  يغطي  و    
البحث  و  للجامعة  بائس  موضوعي  واقع 
العلمي و منظومة التعليم العالي ككل ، و هو 
الواقع الالمفكر فيه أصال ، ألن وظيفة اجلامعة 
الكالسيكية تتمثل على األقل كما هو أمرها يف 
العالم بأسره يف إنتاج املعرفة العلمية بجوانب 
الواقع املختلفة املادية منها و الرمزية أوال و نقلها 

للمتعلم ثانيا .
مؤسسة  هي  اليوم  اجلزائرية  اجلامعة  إن    
مهملة ، و هي يف أسوأ أحوالها ، سواء تعلق 
األمر بسؤال البحث العلمي أو سؤال التكوين 
سؤال  أو  اللغة  سؤال  أو  املستوى  سؤال  أو 
...  فهناك  العنف  سؤال  أو  األخالقيات 
إستراتيجية محكمة لتعومي اجلامعة ، و حتويلها 
،   فاملشكلة  الشهادات  لطبع  عمياء  آلة  إلى 
التي تؤرق اجلامعة اليوم ، هي كيف ميكن منح 
أكبر عدد ممكن من الشهادات يف جميع األطوار 
ألكبر  الدكتوراه  أي  الثالث  الطور  ذلك  يف  مبا 
 ، احملددة  اآلجال  يف  و  الطلبة  من  ممكن  عدد 
كما أن غرض األستاذ اجلامعي اليوم هو الترقية 
بأقل جهد ممكن ، فتجده يلهث وراء شهادات 
املشاركة يف امللتقيات العلمية دون تقدمي بحوث 
علمية ، و ال يتردد يف أن يضع اسمه على مقال 
و هو لم يكتب فيه حرفا واحدا ، و غير ذلك 
الناعم  الفساد  أو  األكادميي  الفساد  صور  من 
من مثل الشهادات املزورة و املقاالت املسروقة 
و  املنقولة  البحوث  و  التافهة  املداخالت  و 
املناقشات اخلجولة و التحكيم املبرمج و املوجه 
الترقيات  و  املصالح  جماعات  و  العصبيات  و 
هو  اليوم  اجلامعة  اهتمامات  فاخر   ، الزائفة 
الفئوية  املصالح  طغيان  أمام  العلمي  البحث 
لذلك  و  تقرر كل شيء ،  فاإلدارة هي من   ،
إلى  لألسف  حتولت  اجلامعة  أن  كيف  نرى 
جهاز طارد للكفاءات العلمية و كل من يعمل 

بصدق من أجل ترقيتها ، و كل ذلك يساهم 
و  للطلبة  التعليمي  املستوى  تدني  استمرار  يف 
إلى ذلك  األساتذة سنة بعد أخرى . يضاف 
القطيع بسبب  اجلامعية ضاعت يف  النخبة  أن 
اجلامعي  التكوين  و شعبوية  التعليم  دميقراطية 
للطلبة  الكبير  العدد  أمام  ، فال ميكن لألستاذ 
من  املجتهدين  و  األغبياء  من  النجباء  مييز  أن 
املفضلة  اللعبة  اليوم هي  فاجلامعة  الكسالى ، 
للجميع  مضمون  فيها  النجاح  و   ، للحماقات 
بل قد تضطر اإلدارة اجلامعية إلى التساهل يف 
جتد  حتى  أخرى  إلى  سنة  من  الطلبة  انتقال 
و   ، البيداغوجية  مقاعدها  القادمة  الدفعات 
لذلك يف كل دخول جامعي يتحدث املسؤولون 
اجلامعيون يف الوزارة و يف اجلامعات عن ضمان 
الوزارة ملقعد بيداغوجي أي كرسي لكل طالب 

جديد .
وطأة  حتت  ترزح  اليوم  اجلامعة  أن  كما    
الفساد الناعم و هي رهينة التنظيمات الطالبية 
و التنظيمات النقابية التي تتوالد كالفطريات و 
التي حتول أغلبها إلى إنتاج الفساد و تعميمه ، 
إن  من  بدال  للتجهيل  مصدرا  اجلامعة  لتصبح 
تكون مصدرا للتنوير . كما أن تزايد مستويات 
العنف يف اجلامعة بكل أشكاله من عنف مادي 
استشراء ظاهرة  و  بيروقراطي  إداري  إلى عنف 
الطالب  حقوق  من  حق  إلى  حتوله  و  الغش 
املشروعة مع تواطؤ اإلدارة و هيئة األساتذة مع 
ذلك يف بعض األحيان ال يبشر مبستقبل مشرق 

للجامعة .
  و السبب اجلوهري يف كل ما يحصل يف 
اجلامعة يعود برأي على األقل لكون اجلامعة ال 
تشكل مؤسسة إستراتيجية يف رهانات السلطة 
، بقدر ما هي مؤسسة اجتماعية يأتي االهتمام 
ممارسات  على  الشرعية  إضفاء  أجل  من  بها 
السلط املتعاقبة ، و أن ما يخفيه خطاب السلطة 
الكمي حول اجلامعة هو القول بأنه مقابل وجود 
أكثر من مليون طالب يف اجلامعة و تشييد أكثر 
من مئة منشأة جامعية فإننا جديرون بالسلطة 

و احلكم .
نية  كل  تكبح  التي  العوائق  بني  من  و     
جابي  ناصر   « يقول  كما  اجلامعة  إصالح  يف 
اجلامعة  إلصالح  السياسية  التكلفة  أن  هو   «
ال  القائم  النظام  أن  و   ، جدا  عالية  الفعلي 
ميلك نفسا إصالحيا لكون اإلصالح اجلامعي 
املتوسطة  القريبة و  نتائجه يف اآلجال  ال تظهر 
مما يجعل النظام السياسي ال يتحمس له كثيرا 
النه يفتش دائما عن النتائج السياسية املباشرة 
الثروة  و  فالريع  السلطة ،  بقاءه يف  التي تخدم 

كما   ، اإلصالح  يف  حقيقية  نية  كل  يهددان 
أن اإلصالح ليس بالعملية السهلة فهو يحتاج 
كفاءة  و  صادقة  نية  و  قوية  شرعية  إلى  أوال 
و  الفساد  ثورة على  هو  عالية ، ألن اإلصالح 
الفئات  لكل  الشرعية  غير  للمصالح  مقاومة 
تلك  مقدمة  و يف  القائم  الوضع  من  املستفيدة 
خلف  املتمترسة  الطالبية  التنظيمات  الفئات 
اجلامعية  اإلدارات  و  الطالب  حقوق  خطاب 
العمالية  النقابات  و  املرتشية  البيروقراطية 
مع  الذين صفوا حسابهم  و األساتذة  املختلفة 
ضمائرهم العلمية و املهنية و حتولوا إلى طوائف 
أداءها  ترقية  و  معلوماتها  جتديد  عن  عاجزة 
ما  كل  إلى  يضاف   ، البيداغوجي  و  العلمي 
هو  ما  يحدد  واضح  وطني  تصور  غياب  سبق 
مطلوب اجتماعيا من اجلامعة يف مجال الثقافة 

و التربية و السياسة  و االقتصاد .
  إن أزمة اجلامعة اليوم هي من أزمة النظام 
السياسية  اإلرادة  لغياب   ، القائم  السياسي 
دولية  مبعايير  وطنية  جامعة  بناء  يف  احلقيقية 
تستجيب لطموحات املجتمع و ترفع التحديات 
االقتصادية  و  االجتماعية  املشكالت  أمام 
العلمية  املعرفة  إيالء  خالل  من  السياسية  و 
مكانتها املنوطة بها و حتويلها إلى سلطة حقيقية 
يوكل لها رسم السياسات املجتمعية و التنموية 
، و حتول اجلامعة إلى مؤسسة إستراتيجية تنتج 
عليها  يعول  التي  العلمية  الكفاءات  و  الذكاء 
يف القطع مع التخلف و االستبداد و ولوج عتبة 
ريعية  لسلط  ميكن  فال  التقدم  ،  و  احلداثة 
بيروقراطية عصبوية فاسدة مستهترة أن تؤسس 
جلامعة  ميكن املراهنة عليها يف التطوير و التنوير 

و اإلبداع و االكتشاف و التنمية .
غلق  إلى  الدعوة  كانت  إذا  بالتالي  و    
اجلامعة دعوة غير مقبولة و غير معقولة ، و هي 
دعوة صادرة عن  اليأس من اإلصالح بسبب 
إلى اإلصالح  أمام  املبادرة  روح  و  إرادة  غياب 
سواء  للجامعة  املستمر  التراجع  و  التدهور  هذا 
بتدني  أو  اجلامعية  باألخالقيات  يتعلق  فيما 
مستوى الطلبة و األساتذة ، و استشراء الفساد 
و الغش و العنف ، و تراجع احلريات األكادميية 
، و طغيان الكم على الكيف بسبب دميقراطية 
التعليم التي فتحت اجلامعة أمام مئات اآلالف 
من الطلبة ، فإنه باملقابل ليس من املعقول و ال 
املقبول ترك اجلامعة تختنق و تغرق يف مشاكلها 
على  متوقف  البلد  مستقبل  ألن   ، املختلفة 
و  إصالحية  ثورة  إلى  بسرعة  الذهاب  ضرورة 
تغييرات جذرية  تعيد للجامعة مكانتها الرائدة 

و الطالئعية يف املجتمع .
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أقالم

هل يجب غلق الجامعة ؟
الدكتور : مصطفى كيحل  	
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 السنة 01 - العدد 211 
االحد 22 شوال1441 هـ - 14 جوان2020م

بقلم: ريــــــاض هويــــلـــي

ياسُي   الُعهر السِّ
َحراٌم أيًضا!

ة ةسكيكد سكيكد

استقـالـة رئيــس مصلـحة كوفـيد استقـالـة رئيــس مصلـحة كوفـيد 
1919  بمستشفـــى القـــلبمستشفـــى القـــل

تبـــون يتــــرأس اجتماعــا لمجلس 
الــــــوزراء اليــــــوم

اجتماعه  اليوم،  الوزراء،  مجلس  يعقد 
عن  املرئي  التواصل  بتقنية  الدوري 
رئيس  تبون،  املجيد  عبد  برئاسة  ُبعد، 
للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية 

املسلحة، وزير الدفاع الوطني.
ويتضمن جدول أعمال االجتماع ، حسب 
بيان لرئاسة اجلمهورية، دراسة عدد من 
التعليم  بقطاعات  الصلة  ذات  النقاط 
البحري  والصيد  العلمي،  والبحث  العالي 
والطاقة،  واملالية،  الصيدية،  واملنتجات 
والتنمية  والفالحة  واملناجم،  والصناعة 
الوضعية  وتطور  والتجارة،  الريفية، 

الصحية املرتبطة بجائحة كورونا.
خ.د

  رغم تقليص عدد العمال بسبب وباء كورونا إنتاج سوناطراك لم يتراجع

   حكــار: ال نستبعـد اللجـوء للتحكـيم 
الدولـي مــع شركــة »نـاتــورجـي«

    أكد الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، توفيق حكار، أول أمس بعني امناس )اليزي(، 
مستوياتها  نفس  على  وحافظت  تتراجع  لم  للمجمع  والغازي  البترولي  اإلنتاج  كميات  أن 
بالرغم من تقليص عدد العمال حتى على مستوى مراكز اإلنتاج كإجراء وقائي ضد تفشي 

وباء كورونا.
للعديد من  التفقدية  زيارته  نهاية  املسؤول يف لقاء صحفي عقب  الشأن، قال    و يف هذا 
تواصل  أمناس  بعني  والغازية  النفطية  املنصات  أن  باملنطقة   الغازية  و  النفطية  املنشآت 
هذه  أن  إلى  مشيرا  العمال،  من  فقط  باملائة   35 بتجنيد  وهذا  الكميات  بنفس  إنتاجها 
اإلجراءات مت اتخاذها كذلك على مستوى املديرية العامة وأنه مت تنظيم أكثر من 3.000 
اجتماع،  داخلي وخارجي، عبر تقنية التحاضر عن بعد، و مت االتفاق واإلمضاء على عدة 

اتفاقيات مع شركاء أجانب بهذه الطريقة.«
  وبخصوص النزاع حول أسعار الغاز بني سوناطراك وناتورجي، شدد حكار أنه يف حال ما 
لم يتم التوصل التفاق عند نهاية املفاوضات مع الشريك االسباني حول أسعار الغاز فإن 

اللجوء للتحكيم الدولي هو السبيل الوحيد.
 محمد رضوان

أكد، أمس، رئيس مصلحة كورونا 
عبد  مبستشفى   »19 »كوفيد 
بسكيكدة،  القل  يف  نطور  القادر 
عبد  مصابح  الواهم  الدكتور 
من  الرسمية  استقالته  الرزاق 
رئيس  و  األطباء  ككبير  مهامه 
الصحي  بالقطاع  كورونا  مصلحة 
املصيف  كامل  على  يشرف  الذي 
القلي وحتى دائرة متالوس وعني 

قشرة .
أمس  أكدها  التي  االستقالة 
»أخبار  مع  لقاء  يف  الدكتور 
الوطن«، تأتي عقب استنفاد كل 
املستشفى  مدير  مع  احلوار  سبل 

التسيير  بسوء  اتهموه  الذي 
الفريق  أمام  املعوقات  وخلق 
الطبي، حيث أعطى بلغة األرقام 
معاينتهم ألزيد من 200 مشتبه 
به وحتويل 47 شخص على مركز 
املختص سعد قرمش يف سكيكدة، 
على  املختص  الفريق  بأن  أكد  و 
للظلم  تعرض  املصلحة  مستوى 
أدرج  حيث  اإلدارة،  قبل  من 
ضمن  طبي  كفريق  أسمائهم 
استشارتهم  دون  املناوبة  قائمة 
رغم جهودهم يف تسيير مصلحة 
كوفيد وهي القطرة التي أفاضت 
اإلدارة  رفضت  حيث  الكأس، 

حسبه التراجع عن القرار،  رغم 
اعتبر  ما  هو  و  معها  االجتماع 
الفريق  هذا  حق  يف  إجحافا 
و نهارا  يف  الذي يعمل أصال ليال 
قطاع صحي ميتد إلى أزيد من 13 
الصحة  وزير  طالب  كما  بلدية، 

التدخل العاجل لفتح حتقيق.
الصحي  القطاع  مدير  بأن  نشير 
بالقل يرفض الرد على اتصاالت 
»أخبار الوطن« ملعرفة موقفه من 
الرأي  تصنع  باتت  التي  القضية 

العام احمللي.
جمال بوالديس

اتهم القيادة السابقة بالضغط على احلزب، بعجي :

 تبـون ترشـح للرئاسيـات حـًرا 
وجـراد تـرك الحـزب مـنذ مـدة
اتهم، أمس، األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، 

القيادة السابقة لألفالن باملناورة ومحاولة خلط احلسابات.
بأّن  أمس،  عام،  كأمني  بقيادته  للحزب  اجتماع  أول  خالل  بعجي  وأكد 
القيادة السابقة، تقف وراء البيان الصادر عقب انعقاد الدورة اإلستثنائية 
أّن  جّيًدا  يعلم  البيان،وأّنه  بهذا  له  عالقة  ال  أنه  مضيفا  املركزية،  للجنة 
رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، ترشح حًرا للرئاسيات كما أّن الوزير 

األول، عبد العزيز جراد، انسحب من احلزب منذ مدة طويلة.
خوذري  تعيني  مت  أّنه  بعجي  قال  الدستور  تعديل  مسودة  يخص  وفيما 
رئيس للجنة تعديل الدستور يف احلزب على أن تقدم اجلبهة مقترحاتها 

قريًبا لرئاسة اجلمهورية.
يعيشها  التي  الوضعية  عن  العتيد  للحزب  اجلديد  العام  األمني  وعلق 
أحزاًبا  اتهم  حيث  ميوت«،  وال  ميرض  قوي،  حزب  »األفالن  قائال:  احلزب 

مبحاولة ضرب حزبه من أجل التموقع على اخلارطة السياسية.
خالد دحماني

  بومرداس  بومرداس

العثـــور علــى ممــرض جثـــة 
هامــدة بمستشفـــى الثنـــية

     عثر، صبيحة أمس، على ممرض جثة هامدة مبصلحة املراقبة الطبية التابعة ملستشفى 
الثنية ببومرداس.

    ويتعلق األمر، حسب مصادر مطلعة من مستشفى الثنية، باملمرض املتخصص يف التخدير 
»ز، أمني« البالغ من العمر 31 سنة، عثر عليه ميتا يف الساعات األولى من صبيحة السبت يف 

مصلحة املراقبة الطبية، التي كان يعمل بها منذ ليلة أول أمس.
   وحسب مصادرنا فإن أسباب الوفاة تبقى مجهولة إلى حد كتابة األسطر، يف انتظار ما 

تكشف عنه نتائج الطب الشرعي اخلاصة باملعني.
 سميرة مزاري

 يف زمِن سيادِة الّتكنولوجياِت 
احَلديثِة ومواقِع الّتواصِل 
االجتماعيِّ التي زّودت كلَّ 

مواطٍن بذاكرٍة ُتخّزن كمياٍت 
َمهولًة من األحداِث والّنشاطاِت 
والّتصريحاِت؛ أْي أنَّ كلَّ مواطِن 

أضَحى ميلُك مركَز أرشيٍف 
خاًصا به، ُيستحَسن َبل َيتعنّيُ 

ياسِة الذي  على رُجِل السِّ
يتطّلُع إلى تسويِق بضاعٍة ما، 
خاصًة إذا كانت هذه الِبضاعُة 

مغشوشًة، أْي على َشاكلِة َترقيِع 
غشاِء َبكارِة حزٍب مثال، ُفَضّ 

َق جّراء مُمارسِة الُعهر  وُمزِّ
ياسي واالنحراِف األْخالقّي  السِّ
، وَبيِع املواقِف  والَعبث احلزبيِّ
يف ُسوق الّنخاسِة الّسياسيِة، 
ياسِة  أقوُل َينبِغي لرُجِل السِّ

هذا أن َيتجّنَب الكذَب الذي لم 
يُعْد حبُله قصيًرا كما ُيقاُل، 

بل أصبَح الكذُب يف َعهِدنا دوَن 
حبٍل؛ فـ »احَلاج ُغوغل« يحتِفُظ 

بكلِّ الَوثائِق، مكتوبًة كانْت أو 
َمسموعًة أو »َسمعّيًة- َبصريًة« 
أو صوًرا حّتى؛ والوصوُل إليها 
أسرُع من أن يرتَد طرِف رجِل 

الّسياسة الَكاذب إليِه.
 نقوُل هذا الكالَم ألّن االدعاَء 

بأنَّ األفالن لم ُيساِند يوًما 
خامسَة امَلخلوِع بقدِر ما ُيشّكل 

استهزاًء باجلزائرينَي يدلُّ 
على أنَّ هذا احِلزَب غيُر قابٍل 

لإلصالِح، وال للّتطوِر، وأّن توبَتُه 
ياسيِة َتبقى  من امَلعاِصي السِّ
فاُق  ُمعّلقًة ماداَم الكِذُب والنِّ

رَتني فيه. ِخصلَتني ُمتجذِّ
إّن من ُشروِط الّتوبِة أن َيعترَف 

امَلرُء بخطِئه، ومن ُشروِطها 
أيًضا - كما ُهو معروٌف عنَد 

ُفقهاِء الّدين - أّنْ َيتعّهَد املرُء 
نب امُلقَترِف.  باإلقالِع عن الذَّ

ويِف حاِل حزب َجبهة الّتحريِر 
الَوطنيِّ بقيادِة بعجي امُلزكى يف 
َزمن »ُكورونا«، اإلقالُع عن الُعهِر 
الّسياسي واالعتراُف باخلِطيَئِة 

يقَتضيان أْن يقوَل بعجي 
ي  األمنُي العاُم إنَّ األفالن لْم ُيزكِّ
اخَلامسِة، َصحيح! َفهو كان مع 

ُعهدٍة أَبدّيٍة يناُلها امَلخلوُع، كاَن 
مع احُلكم املطلِق لرئيِسه امُلقعِد، 

ُق وُيهّلُل والِعصابُة  كاَن ُيصفِّ
تنَهُب خزائَن البلِد، وُتفّكُك 

امَلنظومَة الَقيميَة للُمجتمِع، 
كاَن َيرُقص على أوَتاِر ِعصابٍة 

وهي َترهُن ُمستقبَل الِبالد، كاَن 
وكاَن ومازاَل - لألسِف – يكذُب.

 كاَن حرّيا باألمنِي العاِم لألفالن 
اجَلديِد أن ُيعلَن توبَة ِحزبه، 
عب، أن  فَح ِمن الشَّ ويطلَب الصَّ

يعترَف وُيظِهَر الّندَم؛ لكْن يبُدو 
أّنُه من َشبَّ على َشيٍء شاَب 

َعليِه، ومن جعَل من الّسفسطِة 
والكذِب ِسياسَته ال مُيكُنه 

العيَش يف الّصدق وبالّصدِق وإن 
افُتِضَح أمُره.

تسجيل 09 وفيات
112 إصابــة جديـــدة بكـورونا 

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

حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 10810 إلى  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
إصابة. وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 9 وفيات بني 

املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 760 حالة.
98 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد  كما كشف فورار عن تسجيل 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 7420 حالة.
خالد دحماني 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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