
»َلعنـُة الَموارد« بين »َوهم 
الّنظريِة« وَتعطيل القدرات!

ال وجود لـ«لعنة املوارد«؛ فاملوارد 
الطبيعية هي »نعمة« حبانا اهلل 
بها، واخَلْيِرَيُة تكمن يف »الّرشاد« 

الّسياسي واملؤسساتي والتنظيمي 
والتشريعي الستغاللها ؛ لذلك 

ه اجلزائر نحو التوّسع  أرى يف توجُّ
يف استكشاف املكاِمن املنجمية 

وتثمينها مسًعى حيوًيا، هو 
بحاجة إلى تعزيز.

د. بوزيان مهمـــــاه 	أقــــالم15
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08
إليزي

َتسِخيـُر َمصلحـِة طـبِّ 
األطَفـال لعالج مرَضى 

»ُكوفيــــد 19« 
06

البيض
َرصـــُد 90 مليــــوَن 
دينار إلَعانـة الَعائـالت 
الُمتضّررة مـن ُكورونـا

16
الطارف

 َجفـاُف الَحنفّيـات يدفُع 
ُسكــاَن حـّي »الشهداء« 
بعيـن العسل لالحتجـاج

16
مجلس الوزراء درس خّطة اإلنعاش 

االقتصادي واالجتماعي

الُحكوَمـة َترفــُع 
رهاَن »االنفطام« 
عـــن الّنفــط 

بتقنية التحاضر املرئي والسمعي 
لالجتماع عن بعد، عقد مجلس 
الوزراء، أمس األحد، اجتماعه 

الدوري برئاسة رئيس اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون. ودرس مجلس 

الوزراء عدًدا من العروض ذات الصلة 
املباشرة باخلطة الوطنية إلنعاش 

الوضع االقتصادي واالجتماعي.

الَحايــْك.. لبــاُس وقــار يقــاوُم االندثــاَر بالُبليـــَدة 
لباس تقلدي حارب االستعمار الفرنسي يف عاصمة املتيجة، كان رداء تلّحف به النسوة، وأيضا وأشقاؤهن الرجال قصد إخفاء األسلحة والقنابل حتت هذا 

اللحاف األبيض. وكان احلايك رمزا للتشبث بالهوية والتمّيز عن الوجود االستيطاني آنذاك، قبل أن يتحول إلى لباس وقار ورمز للهوية اجلزائرية، غير أنه 
بات – اليوم - مهددا باالندثار مع التطور االجتماعي. 

واجَه االسِتعَمار 09 وَتقِليٌد  إرٌث 

ُهناَك أمــٌل..!ُهناَك أمــٌل..!
ــرٌة لـم ُتسَتّغـل َبعــد رغـَم َتفِشــي ُكورونــا.. إمكاَنــاٌت ُمتوفِّ

••  َبن ُبوزيـــد ُيهـــل َبن ُبوزيـــد ُيهـــل 
  4848 حــــة  حــــة مـــدراَء الصِّ مـــدراَء الصِّ
ة  ة ساعة لتوفير األِسرَّ ساعة لتوفير األِسرَّ

03-02

•• مرابــط:  مرابــط: ُيكــُن ُيكــُن 
جتـاوز  جتـاوز للَمنظومة  للَمنظومة 
احلالــــيِّ  احلالــــيِّ الَوضــع  الَوضــع 
مــــن  مــــن والّتخــوُف  والّتخــوُف 
ـُدوِث األْســَوأ! ـُدوِث األْســَوأ!ح ح

َرفعَنــا  َرفعَنــا   البليــــــدة:  البليــــــدة:   ••
االسِتيعابيَة  االسِتيعابيَة الُقـدرَة  الُقـدرَة 
َسريـــٍر  َسريـــٍر    700700 إلــــــى إلــــــى 

َتشّبٌع  َتشّبٌع   قسنطينـة:  قسنطينـة:   ••
َمصالـح  بكافــة  َمصالـح َتاٌم  بكافــة  َتاٌم 

 !» !»1919   –– »كوفيــــد »كوفيــــد 



02
أخبار السياسة
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توقعات بانتعاش محور »الجزائر - باماكو« 

ة  أزمُة مالي َتزيُد من َمتاعِب الَجزائِر األمِنيِة واالقِتصاديَّ

عّمـــار قـــردود

احتقانًا  سنوات،  عدة  منذ  مالي،  وتشهد 
سياسيًا واجتماعيًا، مع أزمة أمنية واقتصادية، 
االنتخابات  بعد  أكثر  تفاقمت  األوضاع  ولكن 
اتهمت  حني  املاضي،  مارس  نهاية  التشريعية 
احملكمة  وأصبحت  بالتزوير،  السلطة  املعارضة 
ووقع  املعارضة،  من  طعن  محل  الدستورية 

خالف بني أعضائها واستقال عدد منهم.
كما اختطف زعيم املعارضة سوميال سيسي 
حملة  يف  كان  عندما  املاضي،  مارس  نهاية 
بحوزة  يزال  ما  اآلن  وحتى  بتمبكتو،  انتخابية 
خاطفيه، دون أن تنجح السلطات يف فك أسره، 
جمعته  لقاءات  عدة  يف  بذلك  كيتا  وعود  رغم 

مع املعارضة.
بعد شهرين من االنتخابات ومن اختطاف 
زعيم املعارضة، ظهرت حتالفات جديدة يقودها 
وبعض  املدني  املجتمع  وحركات  األئمة 
الشارع يوم  إلى  السياسيني، خرجت  الناشطني 
اخلامس من جوان املاضي، ورفعت منذ البداية 

مطلبًا وحيدًا: »استقالة الرئيس«.
اجلمعة  املنظمة  األخيرة  املظاهرة  ولكن 
لها  تدعو  مظاهرة  ثالث  تعد  التي  املاضية، 
املعارضة يف غضون شهر، خرجت عن السيطرة، 
يف بلد عرف يف تاريخه القريب انتفاضات شعبية 
دامية، فسقط مساء اجلمعة أربعة قتلى - على 
نهب  وقع  فيما  اجلرحى،  وعشرات   - األقل 
التلفزيون،  )البرملان،  حكومية  مباني  يف  واسع 
وحدثت  التلفزيون  بث  وقطع  اإلداري(،  احلي 

اضطرابات يف اإلنترنت.
إلى  أنصارها  دعت  قد  املعارضة  وكانت 
»عصيان مدني« إلرغام الرئيس على االستقالة، 
ولكن هذا العصيان سرعان ما حتول إلى أعمال 
يف  الفوضى  واندلعت  النطاق،  واسعة  عنف 

أحياء عديدة من العاصمة باماكو.
مالي  يف  السياسية  األزمة  أن  واضحًا  وبدا 
وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما يثير مخاوف 
جميع  باتت  التي  اجلزائر  وخاصة  اجلوار  دول 
يف  السياسي  الوضع  فانفجار  ملتهبة،  حدودها 
األمن  على   - شك  أدنى  دون   - سيؤثر  مالي 

الوضع  ظل  يف  خاصة  واجلزائري،  اإلقليمي 
مناطق  يف  سنوات  عدة  منذ  الهش  األمني 

واسعة من مالي.
التزامها مبواصلة جهودها  وجددت اجلزائر 
يف  السلم  التفاقية  الفعلي  التطبيق  أجل  من 
توقيع  مرور خمس سنوات على  ورغم  مالي. 
عرقلت  التي  الصعوبات  ورغم  مالي،  اتفاق 
التي  املناسبة  اآللية  تبقى  التام،  تنفيذه 
بتسوية  التكفل  ألجل  اليوم،  نفسها  تفرض 
املراقبني،  بحسب  مالي  يف  لألزمة  مستدامة 
حيث ما تزال اجلزائر تتصدر الوساطة وتترأس 
الشؤون  وزير  الذي أكد  االتفاق  متابعة  جلنة 

 - آنذاك   - املالي  الدولي  والتعاون  اخلارجية 
منذ  )أي   2019 جويلية  يف  درامي  تييبيلي 
السلم  اتفاق  تنفيذ  أن  العاصمة  باجلزائر  سنة( 

واملصاحلة يف مالي »ما زال جارًيا«.

 ِمحوُر »الجزائر - باماكو« َسيشهُد انِتعاًشا 
جزائريون  األمن  يف  وخبراء  محللون   توقع 
أن  الوطن«،  »أخبار  مع  حديثهم  يف  وماليون، 
يزيد النشاط الدبلوماسي بني اجلزائر وباماكو وأن 
املالية على ضوء  الساحة  إلى  بقوة  اجلزائر  تعود 
البلد،  هذا  يشهدها  التي  اخلطيرة  األحداث 
تعرفه  الذي  األمني  الوضع  إلى  ذلك  مرجعني 
نفسها  ستفرض  التي  املالية  اجلزائرية  احلدود 

على الدبلوماسية اجلزائرية كأولوية قصوى.
عبد  العقيد املتقاعد  األمني  اخلبير  واعتبر 
لـ«أخبار  تصريح  يف  الشريف،  العربي  احلميد 
التي  النقائص  من  الكثير  هناك  أن  الوطن«، 
خاصة  املالية«،   - »اجلزائرية  العالقات  تشوب 

يف املجال االقتصادي واألمني.
»إهمال  إلى  ذلك  الشريف  العربي  وأوعز 
اجلزائر دورها يف مالي يف السنوات األخيرة من 
حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سواء 
من الناحيتني السياسية أو االقتصادية، بالرغم 
للجزائر،  إستراتيجيًا  عمقًا  متثل  مالي  من أن 
البلدين  تربط  التي  الشاسعة  خاصة مع احلدود 
والبالغ طولها 1376 كيلومترًا والقريبة من مواقع 
إستراتيجية بترولية جنوبي اجلزائر، وهي احلدود 

استنفار  األخيرة حالة  السنوات  تشهد يف  التي 
أمني من جانب اجلزائر، بسبب النشاط املتزايد 
الشمال  يف  املتمركزة  اإلرهابية  للجماعات 

املالي«.

 »مامادو صومايال«: الجزائُر البلُد الَوحيُد 
الذي ُيمِكُنه بسُط األمِن في الَمنطقِة 

»مامادو صومايال  املالي  األمني  اخلبير   أما 
عدم ترك  بضرورة  اجلزائر  نصح  فقد  موسى«، 
الساحة املالية أمام دول تدعم صراحة اجلماعات 
تقويض  هدف  ب،  واملال  باألسلحة  اإلرهابية 

أمنها وأمن املنطقة ككل.
»العالقات  أن  موضحا  »مامادو«  وأضاف 
عمق  ولها  ومصيرية  حيوية  ومالي  اجلزائر  بني 
األمن  ارتباط  بسبب  وحيوي،  إستراتيجي 
مهتمة  واجلزائر  باآلخر،  منهما  لكل  القومي 
ودبلوماسيتها  املالي،  بالشأن  جدًا  كبير  بشكل 
تقوم بعمل وجهود كبيريني للمساهمة يف حتقيق 
يؤثر  الوضع كما هو عليه  بقاء  فيه، ألن  األمن 
للجزائر،  القومي  األمن  على  مباشرًا  تأثيرًا 
واملخدرات  األسلحة  تهريب  يف  يتسبب  فهو 

وغيرهما«.
أمني يف  انهيار  أّي  أن  »مامادو« من  وحّذر 
اإلرهابية،  للجماعات  َمحًجا  سيجعلها  مالي 
مؤكدا أن احلّل الوحيد واألمثل لألزمة يف مالي 
هو تطبيق اتفاق املصاحلة والّسالم يف مالي الذي 

رعته اجلزائر.

استغاثة  نداء  قسنطينة  والية  أطباء   أطلق 
وتوعية بالوضع الكارثي الذي يعيشه املستشفى 
تسجيل  بعد  خصوصا  بقسنطينة،  اجلامعي 
بفيروس  اإلصابات  عدد  قياسي جديد يف  رقم 
يوم  يف  إصابة   50 بـإحصاء  وذلك  كورونا، 
واحد، وهو الرقم الذي يعكس نوعا ما االنتشار 
الوقت  البلديات، يف  احلقيقي للمرض مبختلف 
تاما  تشبعا  املرجعية  املستشفيات  تعرف  الذي 
يستلزم فتح مصالح جديدة الستقبال املصابني، 
مختلفة  ومصادر  أطباء  تأكيد  من  الرغم  على 
استحالة التكفل بجميع املصابني حتى يف حالة 
تخصيص جميع املستشفيات على تراب الوالية 

الستقبالهم.

َتسخيُر َمصلحَتي األمراِض الِجلدّيِة والُعيوِن 
الستقباِل َمرضى ُكورونا

بوالية  املرجعية  املستشفيات    تعرف 
قسنطينة تشبعا تاما، وعجزا عن استقبال املزيد 
مصلحة  تسخير  من  الرغم  على  املصابني،  من 
ابن  اجلامعي  باملستشفى  اجللدية  األمراض 
سريرا،   16 على  تتوفر  والتي  مؤخرا،  باديس، 
على أن يتم فتح مصلحة طب العيون أيضا، بعد 

غلقها مدة 7 أشهر، ومصلحة األمراض الصدرية 
التي أغلقت للسبب نفسه، ليرتفع عدد األسرة 
الذي  األمر  وهو  باملستشفى،  سريرا   120 إلى 
قال بشأنه األطباء واملهتمون إنه غير كاف، مع 
التكفل  يف  الوالية  تعرفه  الذي  بالعجز  اإلقرار 
به  تنبأ  لطاملا  الذي  األمر  املصابني،  بجميع 
كثيرون يف ظل انعدام الوعي واستهتار املواطنني 
معظم  ويوجد  هذا،  الوقاية.  إجراءات  بتطبيق 
املرضى أو الذين ينتظرون الكشف عن إصابتهم 
بالفيروس يف ساحة املستشفى اجلامعي ينتظرون 
يف  األرض  يفترشون  بحيث  طويلة  طوابير  يف 
انتظار الكشف عن إصابتهم لتأكيدها أو نفيها، 
بالعديد منهم  أديا  وقلقا كبيرين  ما خلق تذمرا 
إلى العزوف عن تلقي العالج والبقاء يف املنزل.

ُمصابوَن ُيخفوَن مرَضُهم 
تعتبر  التي  الالمباالة  سياق  ويف   هذا، 
السبب رقم واحد يف ارتفاع اإلصابات بعاصمة 
الشرق وغيرها، فإلى غاية يوم أمس استمر تهاون 
املستجد  كورونا  بفيروس  املواطنني  من  العديد 
استمرت  حيث  املصابني،  أعداد  ارتفاع  رغم 
يف  استثناء،  دون  األحياء  بجميع  التجمعات 

بشكل  واجلنائز  األعراس  إقامة  تواصلت  وقت 
طبيعي، مع اختيار الكثير من العائالت إخفاء 
أمر إصابة أفرادها باجلائحة، خاصة بالنسبة ملن 
الذين  أو  مبنازلهم  الصحي  احلجر  وجهوا إلقامة 
يقوموا  ولم  الضوئي  باملاسح  إصابتهم  ثبتت 
بالتحاليل الالزمة، وهم املصابون الذين تسببوا 

بشكل كبير يف انتشار العدوى.

أطباُء يستنِجدوَن بالَفايسُبوك لَتحميِل 
الُمواطنيَن الَمسؤوليَة 

 لإلشارة، فإن العديد من األطباء بقسنطينة 
الفايسبوك  موقع  على  بصفحاتهم  استنجدوا 
تعرفه  الذي  الوبائي اخلطير  الوضع  للتحذير من 
بتحمل  املواطنني  مطالبني  الشرق،  عاصمة 
املسؤولية والتحلي بالقليل من الوعي، فيما أكد 
املكلف باإلعالم مبستشفى قسنطينة اجلامعي أن 
الوالية حاليا لن ينفع معه  الوضع الذي تعيشه 
املوجودة  املستشفيات  جميع  تخصيص  حتى 
ليبقى  املصابني،  الستقبال  البلديات  مبختلف 
التحلي بالوعي والوقاية أحسن طريقة للتخفيف 

من حدة الكارثة.
خديجة بن دالي

مصابون يخفون مرضهم واألطباء يستغيثون 
َتشبــٌع تــاٌم بَكافـِة َمصالـِح »ُكوِفيــد 19« بقسنِطيَنـة

مع مراعاة إجراءات الوقاية 
َمجلُس األئّمِة يدُعو لَفتِح 

الَمساجِد  َتدريجيًّا 
قطاع  وموظفي  لألئمة  املستقل  الوطني  املجلس  دعا 
استثنائي  أول أمس، يف اجتماع  الدينية واألوقاف،  الشؤون 
بعد،  عن  لالجتماع  والسمعي  املرئي  التحاضر  بطريقة  عقد 
تاريخ  منذ  املغلقة  املساجد  وضعية  للنظر يف  والذي خصص 
احلكومة  أقرتها  التي  اإلجراءات  إطار  2020، يف  مارس   17
بشكل  ولو  املساجد  لفتح  احلكومة  كورونا،  فيروس  حملاصرة 

تدريجي مصحوب بإجراءات الوقاية املمكنة.
وأفاد البيان الصادر عن املجلس، والذي حتصلت »أخبار 
ثقته  رغم  أنه  أكد  املجلس  بأن  منه،  نسخة  على  الوطن« 
املواطنني  سالمة  على  حرَصهم  وتفهمه  األطباء  يف  الكبيرة 
أمرا ضروريا يف ظل  املساجد أصبح  قرار غلق  أن مراجعة  إال 
الرفع التدريجي للحجر وللمنع الذي مّس كثيرا من النشاطات 

اإلدارية والتجارية واالقتصادية.
ويضيف البيان أن فتح املساجد تدريجيا أمام روادها أصبح 
مطلبا معقوال، كما بدأت ترتفع به أصوات املواطنني يوما بعد 

يوم.
بشكل  ولو  املساجد  فتح  احلكومة  املجلس  ناشد  كما 
املمكنة، مثل ما  الوقاية  بإجراءات  تدريجي، فتح مصحوب 
كتكليف  واإلسالمية،  العربية  الدول  بعض  يف  منتهج  هو 
الدينية يف كل املساجد بإقامة  األئمة وموظفي قطاع الشؤون 
اجلمعة باحلد األدنى املعتمد يف مذهبنا، واإلبقاء على بيوت 
يف  الصلوات  وإقامة  النساء،  مصليات  وكذا  مغلقة  الوضوء 
على  تتوفر  التي  املساجد  إلى  بالنسبة  املفتوحة  الساحات 
الفردي  ساحات مفتوحة، وتعويض ذلك يف غيرها بالسجاد 
قدر  الصفوف  إقامة  يف  التباعد  مراعاة  وكذا  مصلي،  لكل 
كاملصاحف  باأليدي  يتداول  ما  كل  وسحب  املستطاع، 

والسبحات وغيرها.
محمد رضوان

عقَب تعّرضهما لوعكة صحّية 
نقُل ساّلل وأويحيى إلى ُمستشَفى 

»ُمصطَفـــى باَشـــا« 
وعبد  أويحيى  أحمد  السابقان  األوالن  الوزيران   غاب 
املالك سالل، أمس، عن محاكمة رجل األعمال طحكوت، 

وذلك نظرا لوجودها مبستشفى مصطفى باشا.
سالل  املالك  عبد  السابقان  األوالن  الوزيران  يوجد 
وأحمد أويحيى باملستشفى اجلامعي مصطفى باشا، باجلزائر 
مرض  عن  الوطن   أخبار  مصادر   كشفت  العاصمة، حيث 
غيابهما عن محاكمة رجل  استدعى  ما  السابقني،  الوزيرين 
األعمال محي الدين طحكوت. أكد دفاع أويحيى أّن موكله 
يوجد باملستشفى، مشيرا مجّدًدا إلى أّن الوزير األسبق سبق 

أن توبع بهذه التهم وسبق احلكم فيها.
ومن جانب آخر، رفض دفاع رجل األعمال اتهام موكله 
هّرب  أن  لطحكوت  يسبق  لم  أّنه  مؤكدا  األموال،  بتبييض 

أمواال، وال توجد قرينة دليل واحدة على ذلك.
خالد دحماني

سيدي داود ببومرداس
َشيُخ زاويِة »سيدي أعمر 
الشريف« في ِذّمة اهلل

أحمد  اجلليل  الشيخ  أمس،  أول  اهلل،  رحمة  إلى  انتقل 
الواقعة  الشريف«  »أعمر  سيدي  زاوية  على  القائم  مبطوش 

بأعالي بلدية سيدي داود شرقي والية بومرداس.
ألزمه  مرض  إثر  سنة   86 يناهز  عمر  عن  تويف  الفقيد 
الغزير، حيث  بالعلم  املنطقة  لدى سكان  له  ُيشهد  الفراش، 
نذر حياته لإلشراف على شؤون زاوية سيدي اعمر الشريف 
واللغة  الكرمي  القرآن  وخدمة  داود،  سيدي  ببلدية  الشهيرة 
العربية، حيث تخرج على يده العديد من حفظة كتاب اهلل 

املنحدرين من املنطقة.
سميرة مزاري

أعلن رئيس مالي إبراهيم ببكر كيتا، أمس األول السبت، حل المحكمة الدستورية »بحكم الواقع«، وإعادة تنظيم االنتخابات التشريعية في 
الدوائر التي تثير الخالف، في تنازل جديد بعد يومين من تنظيم مظاهرة تطالب باستقالته، تخللتها أعمال شغب وعنف أسفرت عن سقوط عدة 

قتلى وعشرات الجرحى، فيما اعتقلت الشرطة بعض قيادات المعارضة.



عّمـــار قـــردود

من  عدد  فتح  ثانية،  جهة  من 
اخلبراء نقاشات حول مجموعة البدائل 
ميكن  والتي  الوصاية  أمام  املطروحة 
على  املستشفيات،  دعم  خاللها  من 
إليه  اللجوء  ما مت  الفنادق، وهو  رأسها 
يضاف  والية،  أكثر من  على مستوى 
واالستعانة  اخلاصة،  العيادات  لها 
األحياء  وحتى  الرياضية  باملركبات 
إلى  اجلامعية  واملستشفيات  اجلامعية 
جانب استغالل إمكانات اجليش، يف 
من  الوصاية  مرابط  الدكتور  دعا  حني 
على  املفتوحة  املساحات  الستغالل 

غرار فضاء آرديس.

ُر األكبُر غيُر   الُمواِطنوَن. . الُمتضرِّ
ُمباٍل! 

كثير  تعامل  ذلك،  مقابل   ويف 
من املواطنني مع هذا الوباء رغم خطره 
من  بنوع  السريع  وانتشاره  الشديد 
إذ  والالمباالة،  واالستهانة  االستهتار 
اعتبروه أمًرا هّيًنا ال يحتاج - يف نظرهم 

واملكوث  الصحي  إلى فرض احلجر   -
العائالت  تهافتت  حيث  البيوت؛  يف 
على  احلجر  إجراءات  تخفيف  بعد 
التجمعات  وتنظيم  الزيارات  تبادل 
يف  وجتولت  رهيبة،  بأعداد  العائلية 
األسواق الشعبية التي عرفت اكتظاًظا 
واحلفالت،  األعراس  وأقامت  كبيًرا، 
عائلية،  اإلصابات  ربع  جعل  ما 
عن  فضاًل  الصحة،  وزير  قاله  مثلما 
املقاهي  يف  املسجلة  الواسعة  احلركة 

واملطاعم واألحياء والشوارع وغيرها من 
فيها  يكثر  التي  العمومية  الفضاءات 

االحتكاك بالغير.
وناشد املسؤولون واخلبراء واألطباء 
تغيير  املواطنني  هؤالء  والصحفيون 
اجلديد  الوضع  مع  والتأقلم  سلوكهم، 
غير محمودة  تفادًيا ألي سيناريوهات 
الوباء  هذا  مواجهة  ألن  العواقب، 
الفّتاك مسؤولية جماعية يتشارك فيها 

اجلميع دون استثناء.
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أعرب رئيس نقابة ممارسي الصحة 
مرابط، يف  إلياس  الدكتور  العمومية، 
قلقه  عن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح 
من احتمال أن تصل املستشفيات عبر 
الوطن إلى »أعلى قدرة استيعابية«.و 
قال إن »عدد احلاالت أصبح يتزايد، 
حالة  يف  مرضى  »هناك  أن  وأضاف 
صعبة يف العناية الفائقة، ويقدر عدد 

هؤالء بالعشرات«.
مخاوف  هناك  أن  مرابط  وأوضح 
الوباء إلى  من أن تؤدي سرعة انتشار 
االستشفائي  النظام  قدرات  استنفاد 
الوطني، مشدًدا على الوضع الصعب 
يف واليات بسكرة، سطيف، املسيلة، 

الطارف وباتنة.
اجلزائر  بإمكان  بأنه  مرابط  وأفاد 
التكفل بــ100 ألف حالة من مرضى 
»كوفيد19-« ونحو 30 ألف يف أقسام 
االستعجاالت يف الوقت احلالي. لكن 
اآلن  عليه  مما  أكثر  األمور  ساءت  إذا 
احلكومة  ونصح  ستتفاقم  فاملشكلة 
الكبرى  باملساحات  باالستنجاد 
وحتى  املعارض  وقصر  كــ«أرديس« 
باألسرة  جتهيزها  خالل  من  املساجد 
واملستلزمات الضرورية لتفادي األسوأ 
املستشفيات،  على  الضغط  وتخفيف 
ال  »كورونا«  وباء  أن  إلى  النظر  الفًتا 
ميكنه أن ينسينا بقية األمراض خاصة 

املستعصية منها.
»لذلك  يقول:  مرابط  وأشار 
حتى  وسعنا  يف  ما  بكل  القيام  علينا 
الوباء«،  هذا  انتشار  وتيرة  تنخفض 
مؤكًدا على أن تراخي أغلبية املواطنني 
إلى  أدى  الوقاية  بتدابير  واستخفافهم 
تفشي وباء »كورونا« وتوسع رقعته يف 
اآلونة األخيرة، مشيًرا إلى أن مخطط 
شَقي  يتضمن  أن  يجب  املواجهة 
حتلي  إلى  داعًيا  والردع،  التحسيس 
بتدابير  والتزامهم  باملسؤولية  املواطنني 

الوقاية بشكل صارم.
ع.ق

غُط ارِتفاُع َحاالِت اإلَصاباِت بُكوروَنا استنَزَف َطاقَة الُمستشفياِت االسِتيعاِبّية   ضَّ

 ُهنــــــاَك  أَمـــــــٌل. .!

الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الّصحة العمومية:
ُيمِكن للَمنظومِة َتجاوُز الَوضِع الَحاليِّ والتَّخوُف ِمن ُحدوِث األْسَوأ!

عقب استنفاد المستشفيات طاقتها االستيعابية
َتسخيُر الَفنادِق إليَواِء َمرضى »ُكورونا«

 كشفت سلطات والية اجلزائر العاصمة، أمس األول السبت، عن تخصيص 
الوالية، الستقبال مرضى »كوفيد19-«، وهذا بعد تخطي  ألف سرير يف فنادق 
املستشفيات واملؤسسات الصحية طاقتها االستيعابية. وقال والي اجلزائر العاصمة، 
يوسف شرفة، السبت املاضي يف مؤمتر صحايف، إّن الفنادق ستستقبل املصابني 
الضغط على  لتخفيف  املرض خطرًا على حياتهم،  الذين ال يشّكل  بالفيروس، 
مستشفيات العاصمة. وأضاف شرفة أّنه تتّم معاجلة 917 مصابًا يف املنازل، مع 
متابعة وتوجيهات األطباء باملراكز االستشفائية. ولفت إلى تخصيص 13 مصلحة 
بالوالية الستقبال املصابني بفيروس كورونا. وال تقتصر اخلطوة على  استشفائية 

والية العامة إذ جلأ إليها عدة واليات.                                               ع.ق

الدكتور محمد بوعبد اهلل رئيس لجنة الّصحة في المجلس الشعبي الوطني سابًقا:

   َتوِفيُر الُمختبراِت ُممكٌن واإلْشكاُل 
في َطاقِة اسِتيَعاِب الُمستشَفياِت 

توفر  الوطن«حول  لــ«أخبار  حتدثوا  ومختصني  أطباء  آراء  وتباينت   هذا، 
هذا  ملواجهة  البشرية  واملوارد  التجهيزات  من  يكفي  ما  على  البالد  مستشفيات 
الفيروس الذي يجتاح العالم. وقال الدكتور محمد بوعبد اهلل، رئيس جلنة الصحة 
والكواشف  املختبرات  أن  املرجح  »من  سابًقا،:  الوطني  الشعبي  املجلس  يف 
االستيعابية  الطاقة  يف  يكمن  املشكل  ولكن  التحاليل،  إلجراء  كافية  املوجودة 
للمستشفيات، وهنا أحتدث عن مرضى »كوفيد19-« فقط دون احلديث عن الذين 
»مستشفيات  يقول:  وأضاف  وغيره«،  كالسرطان  األخرى  األمراض  من  يعانون 
اليوم ونحن يف وضعية  بالك  الوضع طبيعي، فما  اجلزائر دائًما مكتظة حتى يف 

وبائية خطيرة قد تأتي على األخضر واليابس«.
ع.ق

 مدير الّصحة لوالية البليدة:
َرفعَنا الُقدرَة االسِتيعابية إلى 700 َسريٍر 
»أخبار  لـ  جمعي  أحمد  البليدة  لوالية  الصحة  مدير  أمس،  يوم    كشف، 
الوطن«، أن البليدة ال تعاني من االحتياج يف العنصر البشري، خاصة يف الطواقم 
ال  أنها  كما  ذلك،  يف  فائض  لديها  العكس  على  بل  الصحة،  وممارسي  الطبية 
تعاني من نقص يف مادة األكسجني وأجهزة التنفس االصطناعي، وعدد األسرة 

املوضوعة حتت تصرف املصابني بفيروس جائحة كورونا كايف.
وأضاف محدثنا يقول إن مديرية الصحة املعنية أطرت وسّيرت بعناية وحكمة 
توفير عدد  وأنهم متكنوا من  الوباء،  يوم من ظهور  أول  منذ  أزمة جائحة كورونا، 
األسرة بشكل كاٍف ويزيد، حيث قال يف هذا الصدد إن عدد األسرة املوجود حاليا 
فيروس  بجائحة  املعنية  االستشفائية  املصالح  كامل  عبر  سرير،   700 إلى  ارتفع 
جراحة  مبصلحة  اجلديد  باجلناح  حديثا  أضيفت  سرير   100 منها   ،»19 »كوفيد 
األعصاب باملركز االستشفائي اجلامعي »فرانتز فانون«، ما يعني عدم وجود أي 
نقص يف التكفل بحاالت املصابني بوباء كورونا، مضيفا يف هذا السياق أن مصلحة 
اإلنعاش والتخدير تتوفر على 53 جهاز تنفس اصطناعي، وأن نسبة االستغالل 
تتراوح بني الـ 50 و60 باملائة، كما أن لديهم فائضا أيضا يف عدد األطباء قوامه 
700 طبيب، موزعني عبر كامل مصالح »كوفيد 19«، ونسبة االحتياج إليهم، ال 
تتعدى أيضا 50 باملائة. و عن مادة األكسجني، قال مدير الصحة لوالية البليدة 
أنهم  بالوالية لم تعان من أي نقص، معتبرا  إن فيه وفرة واملصالح االستشفائية 
االستعانة  عن  احلديث  عن  أما  التموين.  مصدر  من  قربهم  بحكم  محظوظون 
التزايد يف عدد  تبعا حلجم  املصابني  لفائدة  اجلامعية ألجل تخصيصها  باألحياء 
احلاالت املصابة بفيروس كورونا، ف أكد أحمد جميعي بأن احلديث عن ذلك 
مستبعد يف ظل املعطيات املذكورة.                                عبد الناصر حمودة 

قال إّن الوضع مازال تحت الّسيطرة
ِمهياوي: َما َتشَهُده الَجزاِئر ليَس موجَة وباٍء َثاِنيًة!

تفشي  ورصد  ملتابعة  الصحية  اللجنة  عضو  مهياوي  رياض  البروفيسور  نفى 
فيروس كورونا يف اجلزائر أن تكون البالد بصدد مواجهة موجة ثانية من الوباء، مشيرا 
إلى أنه منذ األسبوع املاضي مت تسجيل أرقام غير مسبوقة يف عدد اإلصابات مرجعا 
تصريحات  يف  مهياوي،  البروفسور  وقال  التشخيص.  عمليات  ارتفاع  إلى  ذلك 
أدلى بها للقناة اإلذاعية يوم أمس األحد، إن حالة القلق التي عبرت عنها بعض 
كورونا،  فيروس  من  والوقاية  احلماية  وسائل  يف  النقُص  مردها  الطبية  األوساط 
مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على التكفل بكل انشغاالتهم، الفتا النظر - من 
جهة أخرى - إلى االستعانة بالطواقم التي هي خارج اخلدمة لسد العجز املسجل 
يف الكوادر الطبية. وقلل املتحدث، يف السياق ذاته، من خطورة وحجم اإلصابات 
تزايد  املواطنني عقب تسجيل  التي سادت لدى  الهلع  بفيروس كورونا بعد حالة 
يف عدد اإلصابات يف األيام األخيرة، مؤكدا أن الوضع مازال حتت السيطرة. على 
صعيد متصل، قال مهياوي إن الهدف املرجو هو التقليل من عدد الوفيات نافيا أن 
يكون عدد الوفيات املعلن عنها غير صحيح، ردا على بعض املشككني يف صحة 

األرقام الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالوضعية الوبائية.
صفية نسناس

خلق االنتشار السريع والواسع لفيروس »كورونا« في البالد وضعًا مقلًقا للغاية، خاصة وأن عدد الحاالت أصبح يتزايد بشكل 
خطير، األمر الذي فتح ملف الطاقة االستيعابية للمستشفيات بالجزائر، وهو الملف الذي فصل فيه وزير الصحة بإعطاء أمر 

لمدراء الصحة بزيادة عدد األسرة على مستوى المستشفيات.

أمر عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة 
مدراء  املستشفيات  وإصالح  والسكان 
الوطني،  التراب  مستوى  على  الصحة، 
بزيادة عدد األسرة باملستشفيات، لصالح 

مرضى جائحة كورونا.
وأورد الوزير، يف لقاء عقده يوم أمس 
املؤسسات  ومدراء  قطاعه  مبدراء  وجمعه 
اإلصابات  عدد  ارتفاع  أن  االستشفائية، 
املوجة  ملواجهة  أكثر  نتضامن  يجعلنا 
للمواطن  األحسن  وتقدمي  اجلديدة، 
وأسدى  األسرة.  بعدد  تعلق  ما  خاصة 
عبر  الصحة  ملدراء  تعليماته  بوزيد  بن 
كامل التراب الوطني القاضية بزيادة عدد 
مرضى  الستقبال  باملستشفيات  األسرة 
من  باملائة   30 وتخصيص  كورونا،  وباء 

لالستعجاالت،  باملستشفيات  األسرة 
والباقي كله سيستغل يف مجابهة الوباء، 
املعنيني  للمسؤولني   - بذلك   - مانحا 
مهلة 48 ساعة لرفع نسبة األسرة، رافضا 
إعادة أي مواطن بحاجة إلى اإلنعاش إلى 
بيته بحجة عدم وجود أسرة لالستقبال، 
تكون  ملا  العدد،  ارتفع  وإن  »حتى  قائال 
األسرة موجودة والعالج موجود كل شيء 
قلقه  عن  الصحة  وزير  وعّبر  بهدوء«.  مير 
التاجي  بالفيروس  اإلصابات  بخصوص 
لكن  ستمر،  »األزمة  قائال  اجلزائر،  يف 
أن  ونتمنى  ثمن،  وبأي  متى  أدري  ال 
اإلصابات  من  العديد  الوباء  يحصد  ال 
الزيادة  نسبة  أن  إلى  مشيرا  والوفيات«، 
مقارنة  منخفضة  اإلصابات  عدد  يف 

املواطنني  كافة  ومطمئنا  الدول،  بباقي 
بأن  الصحي  القطاع  ومستخدمي 
واأللبسة  والكمامات  الواقية  املستلزمات 
لن  أنه  املتحدث  وأكد  كافية.   الواقية 
بعض  ألن  وطني  حجر  هنالك  يكون 
الواليات لم تسجل أي إصابة، موضحا أن 
الوزارة األولى هي من تقرر احلجر الصحي 
بعد تسليمها اإلحصائيات واألرقام حول 
التي  األرقام  كل  وأن  الوبائية،  الوضعية 
تقدمها الوزارة حول وباء كورونا هي أرقام 
قائال:  التامة،  الشفافية  وفق  صحيحة 
»أنا أقول كل احلقيقة للجزائريني واللجنة 
احلقيقة  بكل  اجلزائريني  تصارح  العلمية 

حول الوضعية الوبائي«.
أحمد بوكليوة

قال إّن أزمة كورونا ستمر لكّننا ال نعلم متى وبأّي ثمن؟!
ة حِة 48 ساعًة لَتوِفير األِسرَّ َبن ُبوزيد ُيمِهل ُمدراَء الصِّ

َتخِصيُص 70 % ِمن أِسّرة الُمستشفياِت لَمرضى »كوفيد_ 19« 	
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رحمة عمار 

فيما  أنه  نفسه  البيان  وأوضح 
بالوقاية  املتعلقة  النشاطات  يخص 
املسبب  كورونا  فيروس  انتشار  من 
وحدات  قامت  »كوفيد19-«،  لوباء 
نفسها،  الفترة  خالل  املدنية  احلماية 
 67 بـ  الوطني،  التراب  كافة  عبر 
عبر  املواطنني  لفائدة  حتسيسية  عملية 
حتثهم  بلدية،   44 مست  والية   10
قواعد  احترام  ضرورة  على  وتذكرهم 
بالتباعد  االلتزام  الصحي وكذا  احلجر 
بـ  القيام  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
70 عملية تعقيم عبر 10 والية مست 
وهياكل  منشآت  بلدية، وشملت   36
السكنية  املجمعات  وخاصة  عمومية 
العامة  املديرية  خصصت  والشوارع، 
للحماية املدنية لهاتني العمليتني 331 
عون حماية مدنية مبختلف الرتب، 50 
باإلضافة  و55 شاحنة  إسعاف  سيارة 
مكان  لتغطية  أمنية  أجهزة  وضع  إلى 
بوالية  الصحي  للحجر  موجه  لإلقامة 
احلماية  وحدات  نفذت  كما  اجلزائر. 
 84 نفسها،  الفترة  خالل  املدنية، 
مرور  حوادث  تسجيلها  إثر  تدخال 
خلفت احلوادث إصابة 107 أشخاص 

مت  اخلطورة،  ومتفاوتة  مختلفة  بجروح 
إسعافهم يف مكان احلوادث ثم حتويلهم 
لم  للذكر،  احمللية.  مستشفيات  إلى 
يتم تسجيل أي حالة وفاة خالل الفترة 

املمتدة من 11 إلى 12 جويلية.
مكافحة  جهاز  بخصوص  أما 
الزراعية،  واحملاصيل  الغابات  حرائق 
عنها  جنمت  حريقا   29 سّجل  فقد 
خسائر تتمثل يف تلف 75 هكتارا من 
الغابات، 06 هكتارات من األدغال، 
112 هكتارا من احلشائش، 45 هكتارا 
من القمح، 1300 حزمة تنب، 1090 

يف  نخالت.  و106  مثمرة  شجرة 
لوحدات  السريع  التدخل  حني سمح 
احلماية بإخماد احلرائق ومنع انتشارها 
إنقاذ  وكذا  األخرى  للمحاصيل 
النباتي  الغطاء  من  مهمة  مساحة 

مقدرة مبئات الهكتارات.
مصالح  تدخلت  لإلشارة،   
إليزي النتشال  لوالية  املدنية  احلماية 
 24( ذكر  جنس  من  شخص  جثة 
يف  مائية  بركة  يف  غرقا  تويف  سنة(، 
ببلدية  تيكوباوين  املسمى  املكان 

جانت.

سكيكدة
تأجيل   ملف الفساد الخاص بالمؤسسة المنائية 
 أجل، نهاية األسبوع املاضي، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة 
بعد  وهذا  سكيكدة،  يف  املنائية  املؤسسة  مستوى  على  الفساد  ملف  فتح 
والوزير  للمؤسسة  العام  املدير  الرئيس  بينهم  من  به،  مشتبها   27 استدعاء 
السابق بوجمعة طلعي وعدد من إطارات املؤسسة ورجال األعمال من بينهم 

ابن رئيس البرملان األسبق سعيداني.
وبحسب مصادرنا املطلعة، فإن التأجيل تقرر إثر التماس تقدم به عدد من 
محامي دفاع املشتبه بهم أمام النيابة، التي قبلته وفضلت إعادة استدعاء كل 
املشتبه بهم مطلع هذا األسبوع للمثول أمامها بخصوص جملة من القضايا 
التي تتعلق بالفساد، بينها مشاريع مشبوهة ومشكوك فيها وتبديد للمال العام 
وتضخيم للفواتير على مستوى املؤسسة املنائية، استفاد منها عدد من رجال 
األعمال واملستثمرين املتورطني بطرق ملتوية وبتواطؤ العديد من رجال النفوذ.
جمال بوالديس

جيجل
االشتباه في 4 حاالت ُضبطت بنقطة 

المراقبة »سيدي معروف«
  يف إطار العمل الذي تكلف به القائمون على نقطة املراقبة الطبية املنصبة 
نهاية األسبوع على مستوى املدخل الشرقي لوالية جيجل، فقد مت الكشف 
عن 04 حاالت مشتبه بإصابتها بالفيروس تعاني من أعراض املرض وتتمثل 
يف حالة قدمت من والية ميلة، ويف حالتني قدمتا من والية سكيكدة وحالة 

مقيمة باجلزائر العاصمة. 
القاضية  احلاالت،  هذه  مثل  يف  بها  املعمول  اإلجراءات  اتخاذ  مت  وقد 
service co� كورونا  فيروس  إلى مصلحة  إصابتهم  املشتبه يف  (بتحويل 
للتحليل  العينات  وأخذ  اإلجراءات  الستكمال  باملستشفي   ،) vid-19

والتأكد من احلاالت اإليجابية.
 سهام عاشور

برج بوعريريج
توقيف ثالثيني سرق نصف مليار

 من داخل مركبة
ألقى عناصر األمن احلضري الرابع ألمن والية برج بوعريريج القبض على 
شخص قام رفقة شقيقه الفار بسرقة مبلغ مالي قدره 573 مليون سنتيم من 
العملة الوطنية ومبلغ آخر قدره 5000 أورو من داخل مركبة، كانت مركونة 
بحي وسط املدينة عند نزول الضحية )ب – س( 32 سنة أمام أحد احملالت 

التجارية القتناء بعض املستلزمات. 
ومتكنت التحقيقات الشرطية، حسب خلية االتصال والعالقات العامة، 
من حتديد هوية الفاعلني ويتعلق األمر بكل من ) ز ـ م ( )31 سنة(، الذي مت 
توقيفه فيما بقي شقيقه املشتبه بيه ) ز – ن ( )27 سنة( يف حالة فرار، ليتم 
النيابة احمللية بتهمة  – م( أمام  إجناز ملف قضائي قدم مبوجبه املشتبه به )ز 

السرقة من داخل مركبة، أودع بسببه املؤسسة العقابية.
كوثر بوعريسة

المسيلة 
الشرطة القضائية توقف 3 موظفين 

بتهمة التزوير 
ويف  القضائية،  الشرطة  واالقتصادية مبصالح  املالية  الفرقة  عناصر   متكن 
إطار محاربة اجلرمية، وخاصة ما تعلق منها بجرائم سوء استغالل الوظيفة، 
بتهمة  بني 33 و59 سنة،  أعمارهم  أشخاص تراوحت  من توقيف 3 
مع  عرفية  املزور يف محررات  واستعمال  التزوير  وكذا  الوظيفة  سوء استغالل 

استعمال لقب مهنة منظمة قانونا مع املشاركة يف النصب واالحتيال.
 وقائع القضية حسب خلية اإلعالم باألمن الوالئي تعود لشكوى تقدم بها 
أحد اخلبراء العقاريني، وراح ضحيتها الشاكي و36 شخصا آخرين، مفادها 
الوظيفة،  استغالل  والئية باملسيلة يف سوء  ملديرية  تابعني  موظفني   3 ضلوع 
حيثيات القضية  حتقيق حول  بفتح  ذاتها  املصالح  إثر ذلك قامت  وعلى 
استكمال إجراءات التحقيق  إقليميا.  وبعد  املختصة  النيابة  مع  بالتنسيق 
املسيلة،  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  القضية  أطراف  تقدمي  مت 
أمر  والذي  نفسها،  احملكمة  لدى  التحقيق  على قاضي  الذي بدوره أحالهم 
بوضع املتهمني الرئيسيني رهن احلبس املؤقت مبؤسسة إعادة التربية باملسيلة، 

فيما مت إخضاع املشتبه فيه الثالث حتت الرقابة القضائية.
جمال أبو أشرف

رئيسة  رابحي  عقيلة   طالبت 
االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة 
باملجلس  املهني  والتكوين  والعمل 
رسالة وجهتها  الوطني، يف  الشعبي 
إلى والي جيجل، بتاريخ 08 جويلية 
الردع  إجراءات  بتشديد   ،2020
بعد تسجيل التمادي يف عدم ارتداء 

التباعد  احترام  وعدم  الكمامات 
إلى  بالنسبة  السيما  االجتماعي، 
بكراء  يقومون  الذين  األشخاص 
الواليات  من  للوافدين  منازلهم 
يف  يساهم  الذي  األمر  األخرى، 

تفشي الوباء. 
من جهة أخرى، راسلت رئيسة 

والسكان  الصحة  وزير  ذاتها  اللجنة 
 07 بتاريخ  املستشفيات،  وإصالح 
قطاع  وضعية  بخصوص  جويلية، 
ما  خاصة  جيجل،  بوالية  الصحة 
 )IRM  ( جهاز  بانعدام  تعلق 

وتعطل السكانير من حني آلخر.
 سهام.ع

بعد تزايد عدد اإلصابات 
رابحي تطالب بالّتصدي لمخالفي قواعد الوقاية

خالل 24 ساعة 

الحماية المدنية تجري 70 عملية 
تعقيم عبر 36 بلدية

سجلت وحدات الحماية المدنية، في حصيلتها اليومية المقدمة يوم أمس، 3189 تدخال في مناطق مختلفة من الوطن، وهذا 
على إثر تلقيها مكالمات االستغـاثة من طرف المواطنين، بحسب ما أوضح بيان مديرية الحماية المدنية.

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 
الوطني،  األمن  مصالح  مع  بالتنسيق 
متنراست  والية  أمقل  بعني  أمس  أول 
القبض  السادسة،  العسكرية  بالناحية 
على اإلرهابي املسمى »أحمد ولد شيال« 
التحق  الذي  أحمد«،  »ملوكي  املكنى 
مبنطقة  الناشطة  اإلجرامية  باجلماعات 

بيان  بحسب   ،2012 سنة  الساحل 
أصدرته يوم أمس وزارة الدفاع الوطني.

إطار  ويف  أنه  ذاته  البيان  وأوضح 
وبالناحية  املنظمة  اجلرمية  محاربة 
العسكرية الرابعة، أوقفت مفارز للجيش 
أشخاص،   7 بجانت  الشعبي  الوطني 
وضبطت 9 مولدات كهربائية و11 مطرقة 

ضغط، باإلضافة إلى 18 كيسا من خليط 
متفجرة  ومواد  الذهب  وخام  احلجارة 
التنقيب  يف  تستعمل  مختلفة  ومعدات 
الذهب، يف حني حجز  املشروع عن  غير 
من  وحدة   7027 الوطني  الدرك  عناصر 

مختلف املشروبات بالوادي.
رحمة عمار

عين أمقل
الجيش يلقي القبض على اإلرهابي ملوكي أحمد

عمار  ببروكسل،  اجلزائر  سفير  ندد 
»احلملة  بـ  املنقضي،  السبت  بالني، 
اإلعالم  وسائل  تشنها  التي  التضليلية« 
للمساعدات  مزعوم«  املغربية حول »حتويل 
الصحراويني،  لالجئني  املوجهة  اإلنسانية 
املؤسسة  »غير  االدعاءات  هذه  أن  موضحا 
مت تفنيدها قطعا من قبل مسؤولني سامني 
ويف  بامللف.  مكلفني  األوروبي  االحتاد  يف 

بخصوص  )و.أ.ج(،  لـ  سؤال  على  رده 
قال  املغربي،  اإلعالم  يشنها  التي  احلملة 
املغربية  اإلعالم  »وسائل  إن  بالني  السيد 
تضليلية  حملة  أسابيع  منذ  تشن  وأذنابها 
مسعورة تسعى من خاللها إلى إقناع الرأي 
العام بأن املساعدات اإلنسانية التي مينحها 
الصحراويني  لالجئني  األوروبي  االحتاد 
البوليساريو  جبهة  طرف  من  حتويلها  يتم 

اجلزائري  الدبلوماسي  وتابع  وبلدنا«. 
املؤسسة  غير  االدعاءات  »هذه  على  ردا 
واملتكررة منذ 2015 من طرف دبلوماسيي 
البرملان  مستوى  على  وأذنابه  البلد  هذا 
اليمني  من  أوروبيون  )برملانيون  األوروبي 
املتطرف خاصة(، والتي ال يجب أن تبقى 

دون جواب. 
)و.أ.ج(

تكذيبا لمزاعم وسائل إعالم مغربية
 االتحاد األوروبي يفّند خبر  تحويل الجزائر المساعدات اإلنسانية



خديجة بن دالي

ترامواي  توسعة  مشروع  يزال  وال  هذا 
قسنطينة، املمتد من محطة قادري ابراهيم 
احلميد  عبد   2 قسنطينة  جامعة  إلى 
بلغت  ان  بعد  بطيئة  بوثيرة  يسير  مهري، 
تسبب  حيث  باملائة،   82 األشغال  نسبة 
املشروع،  جائحة كورونا يف تعطيل تسليم 
الثاني  باجلزء  االجناز  نسبة  بلغت  حيث 
اجناز  نسبة  أما  باملائة   58.23 للمشروع 
 37,15 االستقالل  بحي  املوجود  اجلسر 
% أما بالنسبة لنفق رقم 5 فوصلت نسبة 
بالنسبة   % و89,64   %  96,90 اإلجناز 
قسنطينة  لوالي  وكانت    .6 رقم  للنفق 
الشركة  كوسيدار،  لشركة  العام  واملدير 
فيها  أمر  ميدانية  زيارة  للمشروع،  املنجزة 
العوائق  بإزالة  الوالية  عن  األول  املسؤول 

املياه  بتصريف  املتعلقة  السيما  التقنية 
املعني  للمسؤول  تعليمات  وجه  حيث 
بضرورة اإلنتهاء منها خالل األيام القادمة 
وكذلك بالنسبة لتحويل شبكة الغاز. هذا 
أوامر من أجل تسريع  الوالي  السيد  ووجه 

املتواجدة  تلك  خصوصا  األشغال  وتيرة 
والنقاط  الطرقات  مفترق  من  بالقرب 
منها  لإلنتهاء  كبيرا  ضغطا  تعرف  التي 
سريعا من أجل حترير حركة السير والتفرغ 
لالشغال الداخلية على مستوى الورشة. 

سيشرع شهر سبتمبر القادم يف توزيع 
الرتبة  مبنطقة  عدل  بصيغة  سكن   1500
ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة وذلك بعد 
االنتهاء من عملية االجناز بحيث لم يتبقى 
بنجارة  املتعلقة  األشغال  بعض  إال  منها 
على  وذلك  والدهان  والنوافد  األملنيوم 
اخلارجية  األشغال  أما  العمارات  مستوى 
تقريبا  فهي  املختلفة  والشبكات  للطرق 
األشغال  بعض  إال  يتبقى  ولم  منتهية 
املتعلقة بالربط بشبكة الغاز والتي وعدت 
غضون  يف  ستنهيها  بأنها  سونلغاز  شركة 

املعنية  اجلهات  تنهي  أن  بعد  أسبوع 
املوكلة  الصحي  بالصرف  متعلقة  أشغال 
الوالي  شدد  والتي   EMIVAR لشركة 
وسيتم  فورا.  منها  اإلنتهاء  ضرورة  على 
مبشروع  املتعلقة  السكنات  باقي  توزيع 
6000 سكن بيع بااليجار » عدل« مبنطقة 
التربة بديدوش مراد تباعا، بحيث ال تزال 
املتبقية  احلصص  مستوى  على  األشعال 
األشغال  خصوصا  عادية،  بوثيرة  تسير 
الثالثية  باألشغال  أو  بالعمارات  املتعلقة 
فهي  املختلفة  والشبكات  بالطرق  املتعلقة 

توجيهات  ظل  يف  عادية،  بوتيرة  تسير 
الوالية  عن  التنفيدي  املسؤول  وتعليمات 
من  الرفع  اجل  من  الصينية  للشركة 
الورشة  يف  العمال  عدد  وزيادة  الوتيرة 
قصد  جدد  مناولني  مع  التعاقد  وكذلك 
يف  األشغال  يف  املسجل  التأخر  تدارك 
يف  املختلفة،  والشبكات  الطرق  مجال 
باألمور  املتعلقة  املشاكل  حني سيتم حل 
لوكالة  العام  املدير  مع  ومناقشتها  اإلدارية 

عدل قصد تذليلها وتسهيلها. 
خديجة بن دالي

عنابة
توقيف 3153 متورطا في قضايا 

تتعّلق  بالمخدرات 
قامت مصالح أمن والية عنابة خالل السداسي األول من السنة اجلارية 
2020 بـ 14463 عملية شرطية، كما متكنت من استرجاع 05 سيارات و19 
دراجة نارية محل سرقة، إضافة إلى توقيف 3153 شخص متورطني يف قضايا 
القنب  مادة  من  غرام  و23  كلغ   08 حجز  مع  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات 
الهندي، 16603 قرص مهلوس، 174.92 غرام من مادة الكوكايني، و55 
غرام من مادة الكراك، بحسب ما جاء يف حصيلة ملصالح األمن. وبحسب 
املصدر فقد بلغت عدد املكاملات الهاتفية الواردة عبر األرقام الهاتفية اخلضراء 
التبليغ  32689 مكاملة هاتفية، شملت  الهاتفي،  واحملول   104 15 48  ،17
تواصل  عنابة  والية  أمن  مصالح  بأن  البيان  وأضاف  مختلفة.  قضايا  عن 
املساس  شأنه  من  ما  كل  لدحر  الشرطية،  عملياتها  والقناعة  العزمية  بنفس 
بأمن املواطن وسالمة ممتلكاته، كما تثمن مشاركة املواطنني يف محاربة اجلرمية 
وتدعوهم على مواصلة التبليغ، وهذا باعتبارهم عنصر فعال يف حتقيق املعادلة 
الفترة  خالل  عنابة  والية  أمن  مصالح  قامت  متصل  سياق  ويف  األمنية. 
407 شخص،  بتوقيف   ،2020/07/09 إلى   2020/07/03 من  املمتدة 
القرارات والتدابير  47 مركبة و51 دراجة نارية، وهذا ملخالفة  ووضع باحملشر 
اإلحترازية املتخذة ملجابهة وباء فيروس كورونا، كما قامت مصالح أمن الوالية 
خالل الفترة السالفة الذكر بتوقيف 260 شخص من أجل عدم إرتداء الكمامة 

الواقية، مع إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق املخالفني.    
                              ف سليم
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فيما بلغت نسبة األشغال 82 بالمائة

تأّخر في تسليم مشروع توسعة 
ترامواي  قسنطينة

قسنطينة
توزيع 1500 سكن »عدل« بديدوش مراد سبتمبر المقبل

اشتكى سكان المدينة الجديدة »علي منجلي« بقسنطينة من مخلفات ورشات مشروع »الترامواي« المفتوحة، والتي أثرت على 
حياة المواطنين اليومية خصوصا بعد غلق المحور الدوراني بحي االستقالل، الذي يعتبر نقطة إستراتيجية بالمدينة الجديدة 
»علي منجلي«، ما نتج عنه اكتظاظ كبير بمدخل المدينة، بحيث يقضي سائقو السيارات ساعات طويلة في االنتظار، كما 

تذمر سكان المدينة من الفوضى والضوضاء اللتين تسببهما شاحنات وآالت األشغال.

برج بوعريريج 
سكان »عوين زريقة« يطالبون بغلق 

الّسوق الفوضوي
بوعريريج  برج  ببلدية  املالح  الواد  زريقة مبدخل  عوين  يشتكي سكان حي 
من حالة السوق احملاذي لسكناتهم، والذي أصبح مجلبة للنفايات والتجمعات 
أزمة حقيقية  تشكل  باتت  التي  والفوضى  إليها  آل  التي  املزرية  احلالة  بسبب 
أدخلتهم يف دوامة من القلق والغضب.  ويطالب السكان من السلطات احمللية 
واملعنية التدخل ألجل إنهاء حالة السوق التي باتت تشكل خطرا على الصحة 
العمومية بسبب الفوضى والنفايات املتراكمة يف كل حدب وصوب، وهو األمر 
الذي لم يستحسنه املواطنني الذين أكدوا أن هذا السوق بات مضّرا غير نافع 
خاصة كونه سوقا كبيرا يتجمع فيه املواطنني والتجار الذين ال يلتزم أغلبيتهم 
كورونا  جائحة  الكمامات خاصة يف ظل  وارتداء  االجتماعي  التباعد  بشروط 
التي تعصف بالوالية ذات التعداد السكاني الكبير.  جدير بالذكر أن سكان 
حي عوين زريقة قد قاموا بغلق الطريق تعبيرا منهم على رفضهم حلالة السوق 
حلالة  سريع  حل  ايجاد  ضرورة  على  شددوا  أين   ،’‘ خطيرا   ’‘ اعتبروه  الذي 
خالل  من  صارمة  ردعية  بإجراءات  مطالبني  عشوائي،  اعتبروه  الذي  السوق 
اجبار املعنيني على التزام كافة شروط النظافة والتباعد االجتماعي، وإال الغلق 

النهائي له تفاديا حلصده أرواح مستقبال.   
صفاء كوثر بوعريسة

تبسة
سكان حي االستقالل ببئر العاتر 

يطالبون  بالتهيئة 
الوالية  عاصمة  عن  كلم   90 العاتر  ببئر  االستقالل  يشتكي سكان حي 
من  بالرغم  اليومية  حياتهم  أرقت  التي  االنشغاالت  من  عديد  من  تبسة 
الشكاوى املتكررة للسلطات احمللية إال أن هذا أقصي من جميه البرامج التنموية 

املسجلة على مستوى البلدية لتتواصل معاناتهم إلى مدى طويل. 
وحسب تصريح بعض من سكان احلي، فإن الزائر لهذا احلي يستغرب من 
حالته الراهنة من خالل تواجد العديد من برك مياه الصرف الصحي األمر الذي 
جعل قاطنوه يعانون الويالت شتاًءا وصيفا خاصة يف الوقت الراهن الذي يتزامن 
مع اجلائحة الصحية، وبالرغم من أن السيد الوالي أعطى تعليمات يف اجتماعه 
الذي عقد مؤخرا على مستوى املعهد الوطني املتخصص يف التكوين املهني ببئر 
العاتر، باإلسراع يف تهيئة هذه التجمعات السكنية، إال أن هذه النقطة السوداء 
التي يقطن فيها 150 عائلة ال تزال تعاني من غياب التهيئة احلضرية على غرار 
السكنية  أن األحياء  الشروب، مؤكدين  املياه  الصرف الصحي وشبكة  قنوات 
استياء  زاد من  الذي  الوضع  وهو  الضرورية  املرافق  متوفرة على جميع  املجاورة 

سكان حي االستقالل.
و بني طيات املعاناة مع مختلف هذه النقائص التي أرهقت هؤالء، يناشد 
سكان حي االستقالل والي الوالية السيد موالتي عطاهلل النتشالهم من الغنب 
الذي يعيشون فيه من أزل، والنظر يف عديد االنشغاالت من أجل حياة كرمية 

كغيرهم من املواطنني.
فيروز رحال

بوالية  احلبوب  تخزين  طاقة  ستتعزز 
وذلك  اجلديدة،  املشاريع  من  بعدد  قاملة 
طاقة  بني  وفارق  فادح  نقص  تسجيل  بعد 
الديوان  وسيأخذ  التخزين،  وطاقة  االنتاج 
إجناز  عاتقه  على  للحبوب  املهني  اجلزائري 
تعاونية  امتالك  لعدم  نظرا  املشاريع  هذه 
القدرة  على  لقاملة  اجلافة  والبقول  احلبوب 
عمل  جلسة  بعد  وذلك  إلجنازها،  املالية 
جمعت والي الوالية مع املدير العام للديوان 
تعاونية  ومدير  للحبوب  املهني  اجلزائري 
اين  قاملة،  بوالية  اجلافة  والبقول  احلبوب 
مت طرح اشكال التخزين خاصة وانها والية 
فالحية بامتياز خاصة شعبة احلبوب. وقد 
 3 إجناز  بينها  من  املشاريع  عديد  برمجة  مت 
 200000 تفوق  إجمالية  بسعة  مخازن 

مخلوف،  عني  من  كل  يف  وذلك  قنطار 
هذه  اجناز  يف  وسيشرع  وبلخير،  الركنية 
الوعاء  على  احلصول  فور  الثالثة  املشاريع 
قاملة  والي  فإن  وللذكر  لها،  الالزم  العقاري 
العقار  مبنحه  للديوان  املبدئية  موافقته  منح 
بحيث يتم حاليا البحث عن أراضي صاحلة 
يف  أيضا  ويدخل  املخازن.  هاته  إلجناز 
املشاريع التي تستفيد منها الوالية اإلنطالق 
مبنطقة عني  إجناز مخزن صوامع  القريب يف 
 300000 بسعة  تاملوكة  ببلدية  التراب 
قنطار، وللعلم مت اختيار منطقة عني التراب 
الجناز هذا املشروع لتوسطها منطقة تاملوكة 
وواد زناتي وعني العربي وعني مخلوف، ما 
مهم.  جد  املشروع  إجناز  مكان  من  يجعل 
مؤسسة  ستستأنف  السباق  ذات  ويف 

باتيميتال أشغال إجناز صومعة بلخير والتي 
وهذا  قنطار  ألف   200000 تخزينها  سعة 
بعدما كان املشروع متوقفا ملدة. وبهذا تكون 
املشاريع  هذه  على  حتصلت  قد  قاملة  والية 
 ،1982 سنة  منذ  مبثلها  حتضى  لم  التي 
احلبوب  يتكبدهامنتجوا  التي  املعاناة  بعد 
التي  املشاريع  وهي  طويلة،  سنوات  طيلة 
اجلزائري  الديوان  سياسة  إطار  يف  تدخل 
من  التقرب  يف  املتمثلة  للحبوب  املهني 
اإلنتظار،  عناء  والتخفيف عنه من  الفالح 
كما تعهد الديوان اجلزائري املهني للحبوب 
بالنظر يف إنشغاالت فالحي شعبة احلبوب 
بقاملة، والعمل على حل كل املشاكل التي 

تعترض نشاطهم.
خديجة بن دالي

قالمة
مشاريع جديدة لتعزيز طاقة تخزين الحبوب

سكيكدة
األمن يداهم أوكار الجريمة والفساد

شنت مصالح أمن دائرة القل غربي والية سكيكدة، حملة مداهمة واسعة يف عدد من املناطق املشبوهة التي يتجمع فيها املنحرفني 
من متعاطي اخلمور واملخدرات و، يف عملية تأتي ساعات عقب ظهور عصابات مجهولة تعتدي على املواطنني وتستهدف ممتلكات 
املواطنني.  العملية التي أشرف عليها رئيس أمن دائرة القل وضابط الشرطة القضائية، شارك فيها كل عناصر الشرطة سواء أفراد بالزي 
املدني أو بسيارات وفرقة الشرطة القضائية املتنقلة، حيث مست عدد من النقاط املشبوهة على مستوى إقليم اإلختصاص، حيث 
مكنت من توقيف عدد من املشبوهني منهم من كان محل أمر بإلقاء القبض وأخرين بخصوص حيازة وإستهالك وترويج املخدرات 
واألقراص املهلوسة واخلمور، حيث مت توقيف أزيد من 25 شخص وحتويل عدد منهم على مقر أمن الدائرة قصد التحقيق معهم وحجز 
أسلحة بيضاء وكمية معتبرة من اخلمور.                                                                                              جمال بوالديس
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 مستغانم

سكان »أوالد بوغالم« يطالبون 
بمحطة لتصفية المياه المستعملة

بن سعدية 

إجناز محطة للتصفية من شأنه توفير 
مياه للسقي الفالحي بهذه البلدية التي 
تتربع على اراضي خصبة أغلبها تابعة 
ستضع  أنها  كما  فالحية.  ملستثمرات 
املياه  توفير  يف  الفالحني  ملعاناة  حدا 
فالحي  موسم  كل  خالل  الضرورية 
الفالحية،  الشعب  من  العديد  وتنشع 
البالستيكية  البيوت  داخل  السيما 
املياه  قلة  نتيجة  أعدادها  التي تقلصت 
الكافية وبشكل أكبر هذا العام بعد ندرة 
وانخفاض منسوب سد كراميس  املياه 
السقي يف  مبياه  املنطقة  ميون  كان  الذي 
ما  وهو  كراميس.  مشروع حوض  إطار 
على سقي  الفالحني  من  الكثير  أجبر 
بأثمان  الصهاريج  بواسطة  محاصيلهم 
للصهريج  و800دج   500 بني  تراوح 

الواحد. تضاف للمصاريف األخرى.
ففي هذا اإلطار كشف العديد من 
حتدثوا جلريدتنا :أن وجود محطة لتصفية 
املياه املستعملة أصبح أمرا ضروريا بعدما 

وتسبب  أراضينا.  خدمة  عن  عجزنا 
يف عزوف الكثير عن مواصلة نشاطهم 
أما  البطالة.  على  وإجبارهم  الفالحي 
سبب  عن  فتساءل  اآلخر  البعض 
جتميد مشروع احلاجزين املائيني اللذان 
سنوات  منذ  املنطقة  منهما  استفادت 
فاحلاجزين  بعد.  جتسيدهما  يتم  ولم 
املائيني يقول عمي عبد القادر سيمونان 
بوزقارت  املرابطني،  دواوير  فالحي 
مياه  من  إضافية  بكميات  وغيرها 

البحر.  إلى  تذهب  أنها  عوض  الري، 
كما أنهما سينعشان باقي أنواع الزراعة 
التي اختفت بسبب  املثمرة  كاالشجار 

اجلفاف.يضيف آخر.
فالحو  يجدد  أخرى  جهة  من 
سقي  مشروع  بتوسيع  مطلبهم  املنطقة 
دواوير  باقي  ليشمل  كراميس  حوض 
اجلهة الشرقية من البلدية، من خالل 
القناة  من  انطالقا  فرعية  قنوات  مد 

الرئيسية املوجودة بوسط البلدية.

يطالب سكان بلدية أوالد بوغالم الواقعة بالجهة الشرقية لوالية مستغانم بإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة، التي تصب 
بكميات معتبرة في البحر، مهددة بذلك الشريط الساحلي والوسط البيئي بهذه المدينة، خاصة وأن القناة الرئيسة للمياه 

المستعملة تصّب على مقربة من الشاطئ.

البيض
حجز 517 كغ من الكيف بضواحي 

أرباوات
متكنت يوم أول أمس فرقة مشتركة للجيش الشعبي الوطني واجلمارك 
517 كلغ بضواحي  املعالج قدرت ب  الكيف  معتبرة من  من حجز كمية 
بلدية أربوات جنوب والية البيض ومت على إثر العملية حجز سيارة رباعية 
من نوع هيليكس حسبما اعلنت عنه فرقة اجلمارك بالبيض. وتأتي العملية 
التي تعد الثانية بعد أقل من أسبوع من حجز كمية هامة أيضا من الكيف 
بضواحي بلدية بريزينة قدرت ب 527 كلغ ليبلغ بذلك مجموع ما مت حجزه 
من الكيف املعالج خالل األسبوع اجلاري مايقارب 11 قنطار وهي احلصيلة 
األعلى من نوعها بوالية البسض منذ سنوات. وأرجعت مصادرنا سبب 
الذي  التضييق  الى  األخيرة  األونة  البيض  والية  بإقليم  املهربني  نشاط 
تعرضوا له بالواليات الشمالية على غرار تلمسان وسيدي بلعباس بعد إقرار 

احلجز املنزلي وتشديد نقاط الرقابة. 
نورالدين رحماني

رصد 90 مليون دينار إلعانة
 العائالت المتضررة 

املتضررة  العائالت  عليها  التي حتصلت  املالية  املساعدات  قيمة  بلغت 
جراء جائحة كورونا بوالية البيض 90 مليون دج حسبما أعلن عنه والي 
الوالية، وقد إستفادت من هاته اإلعانات التي تقدر مبليون سنتيم ما يقارب 

9 آالف عائله من مختلف شرائح املجتمع وعلى دفعتني. 
 وكانت جمعيات وممثلني للمجتمع املدني بالبيض أعلنت أن القيمة 
التي مت رصدها للتكفل بالعائالت املتضرره جراء جائحة كورونا بوالية البيض 
غير كافية وال تغطي االحتياجات اخلاصة بهاته العائالت والتي قدىت 
عددها بأكثر من 25 ألف عائلة مطالبة والي الوالية ببذل املزيد من اجلهد 
لتويف املزيد من اإلعانات يف ظل ترهور غير مسبوق للوضع اإلجتماعي العام 
تواصل  أخر  جانب  من  البيض.  بوالية  الدخل  واملتوسطة  الفقيره  لألسر 
عديد اجلمعيات بوالية البيض حملتها التضامنية مع األسر املعوزة حسث 
صرح عباس نورالدين رئيس جمعية كافل اليتيم بالبيض إلى ان اجلمعية 
تقدم شهريا مايقارب 200 طرد غذائي بشكل مستمر لالرامل واأليتام منذ 
املساعدات  وتقدمي  معها  التضامن  الى  احملسنني  رعت  كنا  اجلائحة  بداية 
لتوزيعها على مستحقيها وقدر عدد العائالت التي حتصيها اجلمعية والتي 
الدفاع  أشارت جمعيات  من جانب  عائلة.  بألف  للمساعدة  بحاجة  هي 
عن البطالني وترقية الشغل بوالية البيض ان نسبة البطالة بالواليهإرتفعت 
بقطاع  خاصة  مسبوق  غير  بشكل  العمل  فرص  وتقلصت  رهيب  بشكل 
ورشات  عديد  توقف  بعد  كورونا  جائحة  بعد  العمومية  واألشغال  البناء 
الشغل  قطاع  أزم  ما  النشاط  عن  واملقاولني  العمل  أرباب  وتوقف  العمل 

بالوالية وساهم يف تزايد عدد البطالني. 
نورالدين رحماني

الشلف
ج المؤثرات   اإلطاحة بشبكة تروِّ

العقلية بوادي الفضة
أطاحت الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الفضة )20 
العقلية وحجزت قرابة  املؤثرات  لترويج  كلم شرق الشلف( بشبكة محلية 

2000 قرص مهلوس  حسبما علم السبت لدى ذات اجلهاز األمني.
وأوضح   مالزم أول«فراحنة حليم« لـ«وأج«، أن هذه العملية النوعية 
متت  العقلية  واملؤثرات  باملخدرات  االجتار  محاربة  إطار  يف  تندرج  التي 
استغالال ملعلومات مفادها نشاط مجموعة من األشخاص يف ترويج وبيع 

األقراص املهلوسة لتباشر ذات الفرقة حترياتها وأبحاثها.
وأسفرت هذه العملية استنادا للمصدر عن توقيف ثالث أشخاص )37 
مالي وكذا سيارة  ومبلغ  1974 قرص مهلوس  زهاء  43 سنة( وحجز  إلى 

سياحية كانت تستعمل يف نشاط هذه الشبكة.
وبعد استكمال امللف اجلزائي املنجز يف حق املشتبه فيهم حول قضية 
»االجتار غير الشرعي يف املؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة« مت 

إحالتهم على اجلهات القضائية لدى محكمة العطاف.
املشاريع  ميكن حلاملي  لوهران:  البطالة  عن  للتأمني  الوطني  الصندوق 

استخدام منصة »أرائكم« لتحسني النظام.
ق.م

املشاريع  حاملي  سيتمكن   
التابعني للصندوق الوطني للتأمني عن 
االقتراحات  تقدمي  من  لوهران  البطالة 
حتسني  أجل  من  واالنشغاالت 
اإللكترونية  املنصة  خالل  من  النظام 
الفرع  من  استفيد  حسبما  »أرائكم«، 
هذه  وستسمح  الهيئة.  لذات  احمللي 
العمل  وزارة  وضعتها  التي  املنصة 
والتشغيل والضمان االجتماعي حلاملي 
االقتراحات  جميع  بصياغة  املشاريع 
املشاكل  جميع  وطرح  واالنشغاالت 

املتعلقة بإنشاء املؤسسات وذلك بهدف 
املقدمة  واملزايا  اخلدمات  نوعية  حتسني 
حلاملي  أيضا  ميكن  كما  للجمهور. 
ميدان  واخلبراء يف  واجلامعيني  املشاريع 
وممثلي  واجلمعيات  والنقابيني  العمل 
اقتراحاتهم  التعبير عن  املدني  املجتمع 
وللترويج  املنصة.  هذه  يف  والتدخل 
لهذه املنصة  استخدم الصندوق الوطني 
أساسي  بشكل  البطالة  عن  للتأمني 
إلى  للوصول  اإللكترونية  اخلدمات 
وقد   .-19 كوفيد  بسبب  مستخدميها 

مت توزيع املنشورات وامللصقات للزوار مبقر 
البطالة  عن  للتأمني  الوطني  الصندوق 
للدخول  شروحات  تقدمي  يتم  حيث 
وفق  اليومية   وفوائدها  املنصة  لهذه 
نفس املصدر. للتذكير فإن هذه املنصة 
لفترات  دائمة ولكنها ستكون مفتوحة 
مما  السنة  خالل  مرات  عدة  محدودة 
الصندوق  وخبراء  إلطارات  سيسمح 
حاملي  وتظلمات  انشغاالت  بدراسة 

املشاريع.
ق.م

وهران
»أراؤكم« منصة إلكترونية لفائدة أصحاب المشاريع

تشرع والية بومرداس يف توزيع 4450 وحدة سكنية يف 
مختلف الصيغ، منها 3000 سكن يف صيغة البيع باإليجار 

بخميس اخلشنة وجهت ملكتتبي العاصمة.
األسد  حصة  من  بالعاصمة   2 عدل  مكتتبو  استفاد 
3 آالف وحدة  املوزعة، حيث حتصلوا على  السكنات  من 
سكنية املنجزة ببلدية خميس اخلشنة، فيم وزعت 1450 

سكن املتبقية على أبناء الوالية.
وحسب ما كشفت عنه مديرية السكن لوالية بومرداس، 
استفاد  التي  الــ1450 وحدة سكنية  فقد ضمت  مؤخرا، 
منها طالبو السكن ببومرداس حصصا سكنية يف عدة صيغ 
االجتماعي  املدعم،  الترقوي  باإليجار،  البيع  غرار  على 
الريفي، حيث  بالسكن  إعانات خاصة  وحتى  التساهمي 

 551 منها  عدل،  803 سكن يف صيغة  توزيع  احلفل  شهد 
ببرج  اجنازها  جاري  وحدة   1500 أصل  من  سكنية  وحدة 

منايل و252 سكن يف نفس الصيغة ببلدية أوالد هداج.
كما أكد ذات املصدر ذاته توزيع 550 وحدة سكنية يف 
 200 التساهمي منها  الترقوي املدعم واالجتماعي  صيغتي 
سكن ترقوي مدعم ببلدية بومرداس للمرقي العقاري يسرف، 

بومرداس  بلديتي  من  بكل  الصيغة  نفس  يف  سكن   200
العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  اجناز  من  هداج  وأوالد 
اجتماعية  سكنية  وحدة   150 إليها  يضاف  لبومرداس، 
تساهمية ببلدية بومرداس و97 إعانة خاصة بالسكن الريفي 

وزعت على املستفيدين من مختلف البلديات.
سميرة مزاري

بومرداس
توزيع 4450 وحدة سكنية في مختلف الصيغ
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أخبار السر ايا

أمرت السلطات في كوريا الشمالية جنودها 
بالشروع في تربية ما ال يقل عن 15 أرنبا عن كل 
فرد، حسبما ذكره تقرير لموقع »ديلي إن كي«، 

المتخصص بالشأن الكوري.
ويشير التوجيه الصادر عن الجيش الشعبي الكوري 

إلى دعوة الجنود وعائالتهم لتربية المزيد من 
األرانب، لتوفير مصدر غذائي خاص بهم.

واعتبر المكتب السياسي التابع للجيش أن األمر يعد 
وسيلة لتعزيز إمدادات اللحوم في البالد بطريقة غير 

مكلفة، وأنه يندرج ضمن توصيات الزعيم »كيم 
جونغ أون »الداعية للتوسع في تربية الحيوانات 
العاشبة، حسبما نقلته صحيفة »نيويورك بوست« 

األميركية.

هدد، نهاية األسبوع، عدد من أرباب العائالت في بلدية الخروبة 
ببومرداس باالنتحار جماعيا، بسبب أزمة السكن الخانقة التي 

يعانون منها منذ عقود.
 توعد المعنيون بوضع حد لحياتهم رميا بأنفسهم من أعلى عمارة 

موجودة بالبلدية، احتجاجا منهم بسبب األوضاع المزرية التي 
يتخبطون فيها رفقة عائالتهم منذ سنوات، المترتبة عن أزمة 

السكن. وطالب أرباب العائالت من مصالح دائرة بودواو بترحيلهم 
عاجال إلى سكنات الئقة تحفظ لهم كرامتهم.

من جهة أخرى، وعد رئيس دائرة بودواو أرباب العائالت بالنظر 
في وضعهم والّتكفل بهم في أقرب اآلجال، بما يسمح به القانون 

وتتيحه البطاقية الوطنية للسكن.

تفاجأت أسرة من مدينة »أتالنتا« االأمريكية، من 
توجيه دعوة تصويت لقطهم، حيث أوضح المواطن 
األمريكي »رون تيمز« أنه بعدما فحص بريده يوم 
األربعاء الماضي، وجد طلب تسجيل ناخب موجها 
إلى »كودي تيمز«، قطه الذي نفق منذ 12 عاماً.

وقالت »كارول تيمز« لقناة »واغا« التلفزيونية إن 
كودي كان »قطاً عظيماً داخل المنزل وخارجه. لقد 
أحب أسرته، وأحب الحي.  كان في الثامنة عشرة 

من عمره عندما نفق«.

! أراِنٌب لَتحقيِق األمِن الِغذائيِّ

ُكورونا َيفَضُح اسِتهتاَر األحزاِب 

.. ِقٌط يتلقَّى دعوًة للتَّصويِت  َتهِديٌد بانِتَحار َجماعيٍّ
افع سقف! والدَّ

انتقد ناشطون على شبكات الّتواصل االجتماعي طريقة عقد أقدم 
حزب معارض في الجزائر مؤتمره، بسبب عدم االلتزام بالتدابير 

الوقائية من انتشار وباء كورونا.
وتواجه األحزاب السياسية ، مؤخرا، سيال من االنتقادات بسبب 

عامل التوقي من انتشار فيروس كورونا، بداية من األرندي 
عبورا ابألفالن ووصوال لألفافاس، متسائلين عن الّدور الذي 
ينبغي أن تؤديه الطبقة السياسية في التوعية، وكيف أصبحت 

تعمل على خرق شروط الوقاية غير مبالية بالعواقب.

 تقدمت النائب البرلمانية عن والية جيجل »عراضة إيمان« 
بطلب مستعجل لوالي جيجل لفتح مخبر تحاليل للكشف عن 
» كوفيد 19« بجيجل. واقترحت إيمان عراضة على الوالي 
استغالل مخبر قسم البيولوجيا بجامعة جيجل، كونه مجهزا 
وقابال تقنيا لتحويله مؤقتا إلى مخبر تحاليل للكشف الفوري 

على الفيروس، شرط تدعيمه بجهاز مخبري )PCR(. يذكر أن 
اقتراح البرلمانية اعتمد حال في عدة واليات.

َمطلٌب ِبفتح َمخبٍر 
للَكشِف عن 
ُكوروَنا بِجيجل

َيُد الَوباِء َتمتدُّ إلى ُمديِر ُمسَتشفى
توفي السيد يزيد يوسفي مدير المؤسسة االستشفائية المتخصصة لألمومة 

والطفولة »الحكيم سعدان« باألغواط، إثر إصابته بفيروس كورونا.
هذا، ويحصد الفيروس التاجي مؤخرا أرواح العديد من الطواقم والكوادر الطبية 

عبر العديد من المستشفيات، وهو ما دفعهم لدعوة المواطنين بالتزام شروط 
الوقاية حماية ألنفسهم وغيرهم.
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ابراهيم مالك

تزايد  بعد  اإلجراءات  هذه  وتأتي 
والتي  باجلائحة  املصابة  احلاالت  وارتفاع 
تارقيوانتميضي  مستشفى  يستطيع  لن 
استيعابها إضافة إلى وجود حاالت تنتظر 
به  صرح  ما  حسب  حتاليلها  من  التأكيد 

مدير الصحة بالوالية زناتي احمد. 
املسئول خالل حديثه  ويضيف ذات 
ألوالئي  الشعبي  املجلس  دورة  اختتام  يف 
انه مت الشروع يف حتضير فنادق يف كل من 
وكذا  اليزي  والية  ومقر  جانت  مقاطعة 
بيوت الشباب مبختلف البلديات كهياكل 
ما  حال  يف  األيام  قادم  يف  استقبال 
لذالك وكما حتدث عن  الوضع  استدعى 
توفر 200 ألف قناع واقي من الكمامات 
من  قناع   7700 وكذا  العادي  النوع  من 

قارورة   850 الى  باإلضافة   FFP2 نوع 
 1946 توفر  عن  فضال  وهذا  معقم  جال 
قرص كلوروكني املستخدم يف البروتوكول 
العالجي. ومن جهتها وجهة جلنة اليقظة 
لغرض  نداء  الساكنة  كافة  إلى  بالوالية 
تأجل التنقل لالماكن املوبوءة اال لضرورة 

من  الوافدين  استقبال  وعدم  القصوى 
والتقيد  السالمة  لغرض  املجاورة  الوالية 
الكمامات  وارتداء  الوقاية  بإجراءات 
للوضعية  نظرا  االجتماعي  والتباعد 
الوبائية التي تستدعي احليطة واحلذر أكثر 

من وقت مضى. 

برج باجي مختار
البدو الرحل يستفيدون من حملة تلقيح 

ضد الحصبة 
األسبوع  نهاية  نظمت 
اجلوارية  الصحة  مؤسسة 
باجي  برج  املنتدبة  بالوالية 
مختار قافلة طبية مكونة من 
قرى  باجتاه  وممرضني  أطباء 
ولقد  الرحل.  البدو  ومناطق 

مست العملية
تني  االولى  مرحلتها  يف 
توراوت،انفرتتتان،وكذااهض
املناطق  هذه  ضا،وتقراوت 
البعيدة عن املقاطعة مايقارب 
40كلم حيث أشرف الطاقم 
الطبي على على تلقيح اكثر 
من 300 شخص بني صغير 
وكبير ضد البوحمرون. ولقد 

استحسن سكان هذه املناطق املبادرة التي هم يف أمس احلاجة لها خصوصا 
األطفال منهم وكبار السن هذا وستتواصل احلملة يف االسبوع املقبل لتشمل 

أماكن تواجد هذه الفئة وخاصة بوادي ومراعي بلدية تيمياوين.
عبداهلل مجبري

إليزي
 الجني العشوائي يهّدد نبتة
 »الدرين« باالنقراض 

بالتاسيلي  الطبيعية  املواقع  مختلف  مستوى  على  الدرين  نبتة  تواجه 
نازجر خطر االنقراض بسبب القطع اجلائر واملتاجرة بها بحثا عن عائدات 
عيد  اقتراب  مع  خاصة  والرعاة  للماشية  مهم  جد  كالء  باعتبارها  مالية 
االضحى االمر الذي بات يهدد بشكل اكبر توازن الوسط الطبيعي والبيئة 
النباتي  الطبيعي  واملخزون  لتراث  صارخ  وانتهاك  التاسيلينازجر  بحظيرة 
حاج  حفيظة  واالستغالل  احملافظة  مديرة  به  صرحت  ما  حسب  باملنطقة 

اعمر ل اخبار الوطن. 
واحلراسة  املراقبة  اعوان  محاوالت  رغم  انه  املسئولة  ذات  وتضيف 
بضرورة  الرعاة  مع  وتكرارا  مرارا  لتاسيلينازجر  الثقافية  للحظيرة  التابعني 
حماية التراث النباتي وخاصة نبتة الدرين التي يكثر عليها الطلب كثرا يف 
هاته االيام والزامية استغاللها استغالل عقالني يف حدود احلاجة باعتبارها 
باملنطقة  الرعاة  استقرار  اهمية يف  لها من  وملا  باملنطقة  للماشية  مهم  كالء 
الغذائية  والقيمة  النباتي  بالتنوع  تذخر  التي  الرعوية  مسطحاتهم  وعلى 
للحيوان اال انها تشهد عمليات جمع جائرة خاصة يف منطقة تخامالت وواد 
ايهان واهرهر وعملية بيعها ملربي املاشية واالبل باملدينة دون مراعاة التهديد 
الكبير للتوازن البيئي باحملمية وماينجر عنها مستقبال خاصة على الرعاة على 
غرار التجوال بحثا عن كالء يف عز ايام اجلفاف الذي تشهده املنطقة عامة. 
على  املعنية  للسلطات  نداء  واالستغالل  احملافظة  مديرة  وجهت  وكما 
راسها محافظة الغابات والبيئة والسلطات احمللية والفالحة والسياحة بضرورة 
التدخل والنظر يف حل االشكال الذي يهدد الطبيعة والبيئة واالنسان ايضا 
بسبب هذه التصرفات السلبية من القطع اجلائر وغيرها من املمارسات على 
مستوى محمية التاسيلينازجر وضرورة فرض عقوبات ومنع هاته التصرفات 
باملنطقة  واملاشية  الرعاة  استقرار  يهدد  عويص  املشكل  لكون  القانون  بقوة 
باعتبارها رعوية بامتياز واعطاء اهمية للتراث االيكوثقايف فهو عملة صعبة 

يصعب استرجاعها يف حالة ضياعها. 
براهيم مالك

تمنراست 
مطالب بتجهيز وحدة الحماية المدنية »شريفي أبه« 

تاظروك  دائرة  سكان  يعاني 
عن  كلم   300 بعد  على  الواقعة 
مشاكل  من  متنراست،  الوالية  مقر 
العتاد  بغياب  منها  املتعلقة  خاصة 
بالوحدة  الالزمة  واالمكانيات 
)شريفي  املدنية  للحماية  الثانوية 
إفتقارها  يف  واملتمثلة  بتاظروك  أبه( 
الدفع  ذات  اإلسعاف  لسيارات 
الرباعي الالزمة للتدخل يف مختلف 
احلوادث ولعّل ما زاد من تأزم الوضع 
كبيرة  مساحة  تغطي  كونها  بالوحدة 
وقراها  تاظروك  ببلدية  للتدخل 

وبلدية أدلس وقراها مع العلم أن البلديتان 
متراميتان األطراف.

بلدية  اهالي  من  البعض  اكد  حيث 
تاظروك جلريدة اخبار الوطن انهم إستبشروا 
خيرا بإفتتاح هذه الوحدة يف نوفمبر2019 
واجلماعات  الداخلية  وزير  طرف  من 
احمللية كونها رفعت احلرج عليهم أين يقوم 
التدخالت  مبختلف  تفاني  وبكل  أفرادها 
احلرائق  وإطفاء  املواطنني  وإجالء  ألنقاذ 
املساهمة  إلى  إضافة  وأدلس  بتاظروك 
األماكن  وتعقيم  تطهير  عملية  يف  مؤخرا 

بسبب إنتشار اجلائحة
اهالي  على  نعمة  كانت  فقد 

إليها  يلجأون  أصبحوا  الذين  البلديتني 
كانوا  أن  بعد  والتدخل  للمساعدة 
يتدخلون بأمكانياتهم البسيطة يف مختلف 
احلوادث لكن أصبحوا يشتكون مؤخرا من 
متلك  أين  الوحدة  بهذه  اإلمكانيات  قلة 
إسعاف  وسيارة  احلرائق  إطفاء  شاحنة 
ذات احلجم الصغيرال تصلح يف الطرقات 
وأدلس  تاظروك  بلديتي  من  املعبدة  الغير 
تارابني-مرتوتك- تني  غرار  على  لقراهما 
وبعض  متكندوت-إسقراسن-أيتوكالن- 

املناطق األخرى.
السيارة  هذه  أن  هؤالء  أضاف  حيث 
الوحيدة املتواجدة بالوحدة ال تغطي هذه 

املناطق فأحيانا يقع حادث يف منطقة 
من مناطق بلدية ادلس ويتزامن هذا 
مع وقوع حادث أخر يف تاظروك يجعل 
حيرة  يف  املدنية  احلماية  وحدة  أفراد 
املواطنني  نداءات  أمام  أمرهم  من 

بضرورة التدخل يف هذا احلادث.
األهالي  بعض  لنا  صرح  وقد 
أثناء  وتاظروك  هيرافوك  قرية  من 
منطقة  يف  طفل  غرف  حادث  وقوع 
سيارة  أن  القرية  بذات  إسقراسن 
املدنية  للحماية  التابعة  اإلسعاف 
بشق  لكن  احلادث  لعني  وصلت  قد 
لتلك  مصممة  ليست  ألنها  األنفس 

الطرقات الصعبة
وأمام هذا الوضع يناشد هؤالء املدير 
الوحدة  هذه  تزويد  املدنية  للحماية  العام 
اإلسعاف  سيارات  خاصة  الالزم  بالعتاد 
للطرق  املصممة  الرباعي  الدفع  ذات 
تاظروك  بلديتي  من  املتجهة  واملسالك 
احلماية  وحدة  ألن  قراها  إلى  وأدلس 
ألول  تفتتح  عندما  حسبهم  املدنية 
التجهيزات  بكامل  مدعمة  تكون  مرة 
واملركبات وهذه الوحدة منذ إفتتاحها بها 
شاحنة وسيارة إسعاف واحدة ال تكفيان 

لتغطية مساحة بلدية تاظروك وأدلس

فتح وكالة تجارية التصاالت الجزائر ببلدية أبلسة
قامت مؤخرا مديرية اتصاالت اجلزائر 
لوالية متنراست بوضع قيد اخلدمة لوكالة 
أبلسة  بلدية  مستوى  على  جديدة  جتارية 
والية  غرب  كلم   80 بعد  على  الواقعة 
أشغال  من  االنتهاء  بعد  وهذا  متنراست 
من  الهيكل  منها  إستفاد  التي  التهيئة 
التحول  متطلبات  وفق  عصرنته  خالل 
تقدمي  مجال  يف  القطاع  يعرفه  الذي 
وحتسني اخلدمات واألداء، حسب مصدر 
من املديرية. وأضاف املصدرجلريدة أخبار 
الوطن أنه بغية حتسني اخلدمة للمواطنني 
قضاء  عملية  تسهيل  من  ومتكينهم 
غير  صرح  وتوسيع  تهيئة  مت  مصاحلهم  
مستغل وحتويله لوكالة جتارية على مستوى 
بلدية أبلسة والتي ال محال ستحسن فيها 

وسيلت  أبلسة  أهالي  وبإمكان  اخلدمات 
شكاوي  تقدمي  بغية  لها  التقرب  اليوم 
بشأن اإلنقطاعات يف األنترنت أو الهاتف 
بكل  جديدة.  خطوط  فتح  أو  الثابت. 

أرياحية بعد تزويدها مبختلف الوسائل. 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
بدوره  احمد  تواتي  السيد  أبلسة  لبلدية 
أكد للجريدة ان تدعيم منطقة أبلسة بهذه 
مكسب  يعتبر  والواسع  اجلديد  الصرح 
كبير ملنطقتي ابلسة وسيلت بعد أن كانت 
أنشطتها  تزاول  اجلزائر  إتصاالت  مؤسسة 
للمعايير  يستجيب  ال  ضيق  مكان  يف 
واألن  العصرية  بالوسائل  مدعم  وغير 
املواطنني  من  طالبا  الوكالة  هذه  جتهيز  مت 
اإلستفادة  اجل  من  الوكالة  لهذه  التقدم 

مختلف  وطرح  خدماتها  مختلف  من 
اإلنشغاالت.

أبلسة ودائرة سيلت  املواطنون ببلدية 
بالوالية  اإلتصال  قطاع  مجهودات  ثمنوا 
هؤالء  أكدا  حيث  أبلسة  بلدية  ومصالح 
املنطقة  به  الذي تدعمت  الصرح  ان هذا 
يعتبر من األمور املهمة التي يبحثون عليها  
املنطقة  يف  اخلدمات  تتحسن  أن  ءاملني 
يشهد  الذي  اإلنترنيت  تدفق  ويزداد 
أحيانا إنقطاع وضعف الشبكة العنكبوتية 
كما يأملون تدعيم الوكالة مبناصب شغل 
جديدة للشباب. كما يناشدون السلطات 
التي  للهيئات  أخرى  فروع  فتح  الوالئية 

ليس لها مكاتب باملنطقة.
كرزيكة احمد

خصصت إدارة المؤسسة العمومية االستشفائية »تارقي وان تميضي« بإليزي جناح مصلحة طب األطفال الستقبال الحاالت 
المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد من العنصر النسوي، وهذا فضال عن تحضير إقامة المعهد الوطني للتكوين 

المهني من أجل تحويله إلى مصلحة للعزل الطبي.

 معهد التكوين المهني سيحّول إلى مصلحة للعزل الطبي 

تخصيص مصلحة طّب األطفال 
بمستشفى إليزي لمرضى كورونا
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عبد الناصر حمودة 

التقليدية  األزياء  من  أصنافا  اندثار  يهدد 
يف  املناطق  بعض  بها  تشتهر  التي  النسائية 
تصادف  ان  النادر  من  اصبح  اجلزائر،حيث 
امرأة او عجوزا تلبس » احلايك » ذلك اللباس 
التقليدي الراقي الذي عرفت به نسوة عاصمة 
العاصميات،  اقرانهن  غرار  على  املتيجة 
النظام  محاوالت  رغم  به  تشبثن  الالئي 
الفرنسي يف طمسه، بحجة حترير  االستعمار 
غير   - التخلف- حسبهم  من  اجلزائرية  املرأة 
ان الزمن وظهور موديالت عصرية جديدة كانا 

كفيالن بذلك. 
»الحايك« رفيق المرأة ورمز الثقافة 

الجزائرية 
حسب   « احلايك   « اجلزائر  نسوة  عرفت 
يف  العثماني  التواجد  منذ  املؤرخني،  بعض 
مكون  ابيض  غطاء  عن  عبارة  وهو  اجلزائر، 
من قطعة واحدة تتم حياكته من أجود أنواع 
القماش احلريري البراق، وتطرز أطرافه بأجمل 
الثقافة  اإلشكال، أين أضحى رمزا من رموز 
اجلزائرية،و جزءا من تاريخها وتراثها، حيث 
املرأة اجلزائرية لقرون وكان يعد بالنسبة  رافق 
إليها رمزا لألنوثة واالحتشام، وال تخرج من 
رأسها  من  ومستورة  مرتديته  وهي  الى  بيتها 
احلايك  خصوصيات  بني  ومن  قدميها،  الى 
قوامها وال يظهر  املرأة ويغطي  انه يشد جسد 
األحيان  بعض  ويف  العينني  اال  وجهها  من 
عينا واحدة، وهذا حسب رغبة املرأة يف حد 
ذاتها، وللحايك أنواع ويختلف حسب املناطق 
 « العاصمة  املرمى » ويف  على غرار » حايك 
احلايك االسود » املعروف باملالية ويف الشرق 
اجلزائري أما مبدينة وهران مشهورة ببوعوينة. 

 الجالبة والحجاب اكتسحا المشهد الُبليدي 
مهددا  بالبليدة   « احلايك   « اضحى 
من  اخرى  النواع  املجال  فاسحا  بالزوال 
اخلارج،  من  املستوردة  العصرية  االلبسة 
الشرقي  واحلجاب  املغربية  اجلالبة  غرار  على 
التركية واملعروفة بـ »  وعلى رأسها املوديالت 
عادتنا  مع  تتماشى  ال  التي   « السلطان  حرمي 
احلفاظ  رية  مأمو  من  صعب  مما  وتقاليدنا، 
على موروثنا الثقايف وتعريفه لالجيااللقادمةن 
االلبسة  فيه  اكتسحت  الذي  الوقت  يف  هذا 
ظل  يف  ردائتها  رغم  املدينة  أسواق  الصينية 
غياب االلبسة السورية بسبب احلرب وغياب 

املنتوج اجلزائري احمللي. 

 الحايك حشمة وتضليل للمستعمر 
 « بـ  متشبثات  البليدة  نسوة  ظلت 
بعضهن  وبقينا  االستقاللن  بعد   « احلايك 
والثمانينات،  السبعينات  سنوات  غاية  الى 
بالنسبة  وخاصة  منازلهن  من  عند خروجهن 
املرأة من  يغطي جسد  وهو زي  للمتزوجات، 
اعلى رأسها الى اسفل قدميها، ويغطي ايضا 
جزاء من وجهها حيث ال تظهر سوى عيناها 
او عينا واحدة فقط، ولم يكن » احلايك » يف 
زي  مجرد  للجزائر،  الفرنسي  االحتالل  فترة 
والعفة  واحلشمة  الوقار  قيم  الى  يؤشر  نسائي 
للبليديات، بل كان وسيلة واداة للمجاهدين 
من  العسكرية  عملياتهم  لتنفيذ  والفدائيني 
منطقة  من  تنقالتهم  يف  خلفة  وتنكر  جهة، 

الخرى لتضليل القوات االستعمارية. 
 زينة العروس البليدية ورمز عنفوانها

زينة  البليدية  العروس  عند  احلايك  يعد 
حترص  حيث  واالعتزاز،  لالفتخار  ولباسا 
كل عروس على ان تخرج باحلايك الستقبال 
لباس  اول  وبكون  احلفالت  بقاعة  ضيوفها 
هذه  اصبحت  اين  تصديرتها،  يف  ترتديه 
لتتعرف عليه  للحياك  تبقى  العادة اخر نفس 
بنات جيل اليوم، قبل اعادته الى رف اخلزانة 
ثمينة يصعب احلصول  اثرية  وحفظه كقطعة 
تلك  حبيس  احلايك  ليبقى  مجددا،  عليها 
زفاف  حفل  تنظيم  امل  على  يعيش  اخلزانة 
نفس  وأخذ  اخلروج  من  ميكنه  بالعائلة،  اخر 

إرٌث وَتقِليٌد واجَه االسِتعَمار 

الَحايْك.. لباُس وقاٍر 
يقاوُم االنِدثاَر بالبليدة

لباس تقلدي حارب االستعمار الفرنسي في عاصمة المتيجة، كان رداء تلّحف به النسوة، وأيضا وأشقاؤهن 
الرجال قصد إخفاء األسلحة والقنابل تحت هذا الرداء األبيض. وكان الحايك رمزا للتشبث بالهوية والتمّيز 
عن الوجود االستيطاني آنداك، قبل أن تحول إلى لباس وقار ورمزا للهوية الجزائرية، غير أنه بات مهددا 

باالندثار مع التطور االجتماعي. 
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برشلونة مهدد بفقدان 
غريزمان

تلقى كيكي سيتني، املدير الفني لبرشلونة، صدمة 
قوية عقب الفوز الصعب على بلد الوليد، بهدف دون 

رد، اول أمس، ضمن مباريات اجلولة 36 لليغا.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن برشلونة 
آخر  غريزمان يف  أنطوان  الفرنسي  النجم  بفقدان  مهدد 

مباراتني بالليغا بسبب اإلصابة.
وكشفت الصحيفة، أن غريزمان يعاني من انزعاج 
يغيب  قد  وبالتالي  الرباعية،  الرؤوس  ذات  العضلة  يف 
مع  غريزمان  وخرج  وأالفيس.  أوساسونا  مباراتي  عن 
األوروغواياني  منه  بداًل  ودخل  الثاني،  الشوط  بداية 
لويس سواريز. ولم يصدر برشلونة بعد أي بيان رسمي 

يفيد بتشخيص إصابة جريزمان، أو حتى إصابته.

ميسي يسجل رقما تاريخيا 
في »الليغا«

التشيلي  تقدم 
وسط  جنم  فيدال،  أرترور 
األول  بالهدف  برشلونة، 
يف  الكتالوني  للفريق 
اول  الوليد،  بلد  شباك 
مباريات  ضمن  أمس، 
للدوري   36 اجلولة 

ليونيل  الهدف من صناعة األسطورة  اإلسباني. وجاء 
ميسي، قائد برشلونة، ليسجل رقًما تاريخًيا جديًدا يف 

مسيرته الذهبية.
فقد  لإلحصائيات،  »سكواكا«  شبكة  وبحسب 
اإلسباني،  الدوري  تاريخ  أول العب يف  أصبح ميسي 
يسجل أكثر من 20 هدفا، ويصنع أكثر من 20 هدفا يف 
نفس املوسم. ودخل ميسي مباراة اليوم ويف رصيده 22 

هدفا، كما قدم 19 متريرة حاسمة.
وأصبح البرغوث، أول العب من برشلونة يقدم 20 
متريرة حاسمة يف الليجا، منذ تشايف هيرنانديز الذي قدم 

أيًضا 20 متريرة حاسمة موسم 2008-2009.

المدير الفني لتشيلسي، المبارد:
»لست قلقا بشأن المربع الذهبي«

أكد فرانك المبارد، املدير الفني 
املوسم  فريقه  إنهاء  أن  لتشيلسي، 
ال  أمر  الذهبي،  املربع  يف  احلالي 
يقلقه، موضًحا أن الشيء األهم اآلن 

هو التركيز على عيوب أداء فريقه.
كبيرة  لهزمية  تشيلسي  وتعرض 
أمس،  أول  يونايتد،  شيفيلد  أمام 
بثالثية نظيفة، ضمن مباريات اجلولة 

35 للبرمييرليغ.
وتعقد موقف تشيلسي نسبًيا يف 

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بات مهدًدا بالتراجع للمركز اخلامس، حال 
فوز مانشستر يونايتد وليستر سيتي يف اجلولة ذاتها. وقال المبارد يف تصريحات عقب 
خسرنا  لذلك  الكرة،  ميتلكون  وعندما  وذهنًيا  بدنًيا  منا  أفضل  كانوا  »لقد  املباراة: 
املباراة«. وأضاف: »كل ما كان ميكنني سماعه كان أصوات العبي شيفيلد يونايتد، 

إنهم فريق جيد، وإذا أتيت إلى هنا ولعبت بشكل سيء، فهذا هو ما سيحدث«.
نستطع  ولم  للغاية،  بطيئني  »كنا  البلوز:  مدرب  قال  فريقه،  أداء  تراجع  وعن 
تسريع الرمت باألجنحة التي لدينا، حاولنا السيطرة، وهو ما فعلناه، لكننا لم نشكل 
تهديًدا حقيقًيا على املرمى«. وتابع: »بعد التأخر بهدفني دون رد، بات األمر صعًبا 
علينا، أنا أحلل املوسم ككل من أجل االستقرار على األخطاء، نحن بحاجة إلى 
تصحيحها بسرعة، من أجل التعايف واملنافسة على املراكز األربعة األولى«. وواصل 
اجللوس  هو  أفعله  ما  كل  األولى،  األربعة  املراكز  بشأن  قلًقا  لست  »أنا  المبارد: 
ومشاهدة املباريات والنظر يف ما نريد القيام به، لكن اليوم أنا مهتم بسوء أدائنا«. 
وأمت: »سنرى أين نحن عندما نقترب من مواجهة نورويتش، لكن ال ميكنني اللعب 

أمام نورويتش أو مانشستر يونايتد أو وولفرهامبتون كما فعلنا اليوم«.

»بي إس جي« يكافئ كيمبيمبي بعقد 
حتى 2024

باريس  نادي  أعلن 
الفرنسي،  جيرمان  سان 
الدولي  العبه  عقد  متديد 
كيمبيمبي،  بريسنيل 
فرنسا.  منتخب  مدافع 
وأشار النادي الباريسي عبر 
إلى  »تويتر«،  حسابه على 
عقدا  وقع  كيمبيمبي  أن 
صيف  حتى  ميتد  جديدا 

.2024
وقال كيمبيمبي عقب 

توقيع التعاقد »باريس هو النادي الذي يرتبط به قلبي، والذي نشأت بني جدرانه، 
أتواجد بصفوفه منذ بلوغي 8 سنوات«. وأضاف املدافع الدولي »توقيع تعاقد جديد 

لفترة أطول مع بي إس جي ميثل فخرا كبيرا بالنسبة لي«.
ويعد برسنيل ركيزة أساسية يف دفاع الفريق الباريسي سيعتمد عليها بصورة أكبر 
يف املستقبل بعد االستغناء عن البرازيلي املخضرم تياجو سيلفا، الذي ينتهي تعاقده 

بنهاية املوسم اجلاري يف أوت املقبل.

فيدال العب خط وسط فريق برشلونة:

»سنركز على دوري األبطال 
إذا خسرنا الليغا«

أبدى أرتورو فيدال العب خط وسط فريق برشلونة، سعادته بتسجيل هدف االنتصار 
لفريقه، خالل مواجهة بلد الوليد، اول أمس، ضمن الجولة 36 من الليغا، في لقاء 

شهد العديد من اللقطات الجدلية.

القسم الرياضي

تصريحات  خالل  فيدال،  وقال 
نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »كان 
الوليد  بلد  لعب  حيث  صعًبا،  االنتصار 
بشكل جيد للغاية، وكانت األمور صعبة 
انتصرنا«.  أننا  املهم  الشيء  لكن  علينا، 
علينا  الصعب  من  أنه  »نعلم  وأضاف: 

أن نستمر يف التقدم، ويجب أن نتحسن 
إلى  بحاجة  ونحن  أكبر،  بشكل  ونركز 
وتابع  اللقب«.  على  القتال  مواصلة 
فيدال: »قدمت أداًء جيًدا، والشيء املهم 
كانت  التي  الثالث  النقاط  حصدنا  أننا 
صعبة للغاية، وآمل أن أستمر يف تسجيل 

األهداف«.
نسيطر  حني  شتيغن؟  »تير  وأردف: 

أخطائنا  اخلصوم  تستغل  الكرة،  على 
يفعل  شتيغن  وتير  مرمانا،  إلى  للوصول 
ويساعدنا«.  صحيح،  بشكل  األشياء 
ال  به  الفوز  »اللقب؟  فيدال:  واختتم 
التحسن ونبذل  يعتمد علينا، وسنواصل 
ننجح، سنصل  لم  وإذا  لدينا،  ما  أقصى 
بأفضل مستوى ملواصلة الصراع على دوري 

األبطال«.

يوفنتوس يخسر جهود كوادرادو 
أمام ساسولو

املقبلة  الفريق  مباراة  عن  يوفنتوس،  العب  غياب  تأكد 
أمام ساسولو، واملقرر لها األربعاء املقبل، مبنافسات اجلولة 33 

من الدوري اإليطالي.
األمين  الظهير  كوادرادو،  خوان  الكولومبي  وحصل 
زاباتا  لدوفان  عرقلته  بعد  صفراء  بطاقة  على  ليوفنتوس، 
مهاجم أتاالنتا، خالل مباراة الفريقني اول امس مبلعب أليانز 

ستاديوم، يف منافسات اجلولة 32 من املسابقة.
أمام  املقبلة  املباراة  عن  كوادرادو  يغيب  أن  املقرر  ومن 
للبطاقة  وصل  بعدما  البطاقات  تراكم  بسبب  ساسولو، 
الناحية  يف  مهًما  عنصًرا  البيانكونيري  ليفقد  له،  اخلامسة 

اليمنى للفريق.

مونييه يلمح لفشل مفاوضاته مع 
سان جيرمان

املنتقل  بلجيكا،  منتخب  مدافع  مونييه،  توماس  أملح 
فشل  إلى  األملاني،  دورمتوند  بوروسيا  لصفوف  حديثا 
نهاية  حتى  جيرمان،  سان  باريس  مع  االستمرار  مفاوضات 

املوسم اجلاري.
 فقد وجه البلجيكي تيموثي كاستانيي، العب أتاالنتا 
اإليطالي، رسالة ملواطنه مونييه عبر »تويتر«، مبناسبة مواجهة 
بي إس جي يف دور الثمانية لدوري األبطال، قائال: »أخيرا 
توماس  ورد  املواجهة؟«.  هذه  يف  سأفتقدك  هل  سنتقابل.. 
وكان  أسف«.  بكل  »نعم،  كاستانيي:  تساؤل  على  مونييه 
النادي األملاني، قد رحب بإعارة مونييه إلى نظيره الفرنسي، 
حتى نهاية مشوار األخير يف دوري أبطال أوروبا، هذا املوسم. 
لكن تعليق الظهير البلجيكي، يشير إلى فشل املفاوضات بني 

الطرفني.

راكيتيتش ينتظر مكالمة بيكهام
كشف تقرير صحفي إسباني، عن إمكانية انتقال النجم 
إلى  برشلونة،  وسط  العب  راكيتيتش،  إيفان  الكرواتي 

الدوري األمريكي هذا الصيف.
املوسم  برشلونة  مع  عاًما(   32( راكيتيتش  عقد  وينتهي 
أجل حصول  من  الصيف،  هذا  رحيله  املرجح  ومن  املقبل، 
بداًل من رحيله مجاًنا. وبحسب  البارسا على عائد مادي، 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فقد ُسئل راكيتيتش عن إمكانية 
ديفيد  »رمبا  فأجاب:  األمريكي،  الدوري  يف  للعب  انتقاله 

بيكهام سوف يتصل بي«.
والذي  األمريكي،  ميامي  إنتر  نادي  بيكهام  وميتلك 
سيشارك هذا املوسم يف دوري احملترفني، ويسعى النجم الكبير 

إلحضار العديد من النجوم من أجل حتقيق بداية قوية.
جدير بالذكر أن هناك العديد من األندية األوروبية التي 
تسعى لضم راكيتيتش، من بينها ناديه السابق إشبيلية، إال 

أن راتبه الكبير يقف حائاًل أمام ذلك حتى اآلن.

صراع إنجليزي على ضم يوفيتش
كشف تقرير صحفي إسباني، عن اهتمام إجنليزي قوي 
مدريد،  ريال  مهاجم  يوفيتش،  لوكا  الصربي  مع  بالتعاقد 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
يوفيتش متاح يف سوق االنتقاالت، وهناك العديد من األندية 
املهتمة باحلصول على خدماته، حيث يتابعه تشيلسي وليستر 
سيتي  ليستر  أن  إلى  التقرير  وأشار  بقوة.  اإلجنليزيني  سيتي 

تواصل مع وكيل أعمال يوفيتش بالفعل.
وأوضحت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ميكن أن يفكر يف 
بيع يوفيتش مببلغ يقارب 35 مليون أورو، وهو رقم أقل بكثير مما 
دفعه الريال لشرائه من آينتراخت فرانكفورت األملاني الصيف 

املاضي )60 مليون أورو(. يف الوقت ذاته، فإن ميالن
زالتان  خلالفة  يوفيتش  مع  التعاقد  يستهدف  زال  ما 
النادي  مغادرة  من  جًدا  قريًبا  أصبح  الذي  إبراهيموفيتش 
اإليطالي، لكنه ال يستطيع دفع ما يطلبه ريال مدريد وسيطلب 

استعارته.
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محمد هشام

املؤقت  املسير  املكتب  رئيس  وأوضح 
وممثل النادي الهاوي لدى الشركة التجارية 
السطايفي  الرياضي  للوفاق  إيقلز«  »بالك 
الصفقة  »هذه  قائال  زغالش  جابر  السيد 
اإليجابية  املالية  مردوديتها  من  وبالرغم 
إال  أورو،  ألف   900 الفريق   على خزينة 
يف  أخرى  سنة  الالعب  بقاء  نود  كنا  أننا 
الفريق  منه  يستفيد  حتى  الوفاق  صفوف 
تزيد  وبالتالي  أكثر  تكتيكيا  وينضج  أكثر 

قيمة حتويله إلى االحتراف«.
السائدة  »الظروف  زغالش  وأضاف 
بسبب  البطولة  توقف  يف  املتمثلة  حاليا 
للنادي  املادية  والظروف  كورونا  جائحة 
ورغبة الالعب يف االحتراف، جعلت منا 
األمور  بأن  مشيرا  الواقع  لألمر«،  نرضخ 
املادية تأتي بعد مصلحة الالعب والفريق.
املؤقت  املسير  املكتب  رئيس  وكشف 
ما  الصفقة  هذه  أن  سطيف  وفاق  لنادي 
التحويالت  من  لسلسلة  بداية  إال  هي 
لشبان الفريق املتألقني نحو نوادي أوروبية 
من  حاليا  الفريق  يحوزه  ما  إلى  بالنظر 
األصناف  مختلف  يف  موهوبني  العبني 
بزميله  إقتداءا  قدراتهم  إبراز  بإمكانهم 
إسحاق بوصوف الذي يعد انتقاله يف هذا 
كبيرا  تشجيعا   )2001 مواليد  )من  السن 
لرفقائه الذين ستمنح ل7 أو 8 منهم فرصة 
حسب  القادم  املوسم  األكابر  مع  اللعب 

الفريق  إدارة  سطرتها  التي  االستراتيجية 
مع التقني التونسي نبيل الكوكي.

أن  زغالش  صرح  آخر،  سياق  ويف 
ميوت  وال  ميرض  سطيف  وفاق  نادي 
اإلدارية  العوائق  تسوية جميع  حيث متت 
مبا يف ذلك التقرير املالي واألدبي للموسم 
للنادي   2018/2019 الفارط  الرياضي 
القليلة  األيام  يف  شكل  الذي  الهاوي 
مشكلة أعاقت استفادة النادي من عديد 

اإلعانات املالية.
إسحاق  الشاب  الالعب  فإن  للتذكير 
مشواره  بدأ   2001 مواليد  من  بوصوف 
ثم  ميلة  شباب  نادي  فريق  يف  الرياضي 
التحق بصفوف وفاق سطيف ألقل من 17 
سنة موسم 2017/2018 حيث مت انتقاؤه 

الذين  التقنيني  من  مجموعة  طرف  من 
ليرتقي  آنذاك  العملية  هذه  على  أشرفوا 
 2019  /  2018 املوالي  املوسم  يف  بعدها 
جنمه  ليبرز  سنة   19 من  أقل  صنف  إلى 
أقحمه  الذي  دوار  سفيان  املدرب  بقيادة 
الدوبلي  معه  ونال  اللقاءات  جميع  يف 
سجل  الصنف  لهذا  والكأس  البطولة 
املنافسات  مختلف  يف  هدف   31 خاللها 
األمر الذي سمح له بتقمص ألوان الفريق 
ليرتقي بعدها  20 سنة  الوطني ألقل من 
اجلاري  املوسم  خالل  األكابر  صنف  إلى 
إمكانات  على  أبان  2019/2020 حيث 
الكوكي  نبيل  التقني  قيادة  حتت  كبيرة 
الوطنية  الكثير من األندية  وأصبح مطمع 

واألوروبية.

رئيس المكتب المسير المؤقت لوفاق سطيف، زغالش:

»صفقة بوصوف ما هي إال بداية لسلسلة 
من التحويالت نحو نوادي أوروبية«

مولودية الجزائر
أزمة المستحقات تطفو على السطح

تعاني  التي  األندية  قائمة  إلى  اجلزائر،  مولودية  نادي  انضم 
من أزمة مالية خانقة، حرمته من الوفاء بالتزاماته املادية، وتسديد 
العبي  أن  وعلم  العالقة.  الفني  واجلهاز  الالعبني،  مستحقات 
املولودية يف قمة االستياء، بسبب تأخر مجلس اإلدارة يف تسديد 
العالقة، حيث طالبوا بضرورة دفع جزء من األجور يف  املستحقات 
أن رئيس مجلس اإلدارة  أقرب وقت ممكن. ذات املصادر أكدت، 
بالصبر،  بالتحلي  وطالبهم  بالالعبني،  اتصل  أملاس،  الناصر  عبد 

وانتظار دخول األموال، للحصول على مرتباتهم العالقة.
أزمة مالية رهيبة بعد  جتدر اإلشارة إلى أن جل األندية تعاني 
كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  مارس،  شهر  منذ  البطولة،  توقف 

املستجد.

بن رحمة يواصل صنع الحدث مع 
بريندفورد

واصل الدولي اجلزائري سعيد بن رحمة تألقه يف دوري الدرجة 
األولى االجنليزي مساهما يف فوز ناديه بريندفورد على داربي كاونتي 
ثنائية  رحمة  بن  وسجل  أمس.  اول  واحد  هدف  مقابل  بثالثية 
 43 اللقاء املندرج يف إطار اجلولة  49 و64 يف  الدقيقتني  لفريقه يف 
من الدوري. واشادت املواقع  الرياضية، سواء اإلجنليزية أو العاملية 
برينتفورد.  فريقه  الدولي اجلزائري يف اآلونة األخيرة مع  يقدمه  مبا 
كما أن هدفه العاملي يف شباك داربي كاونتي، أصبح حديث العالم 
واخلاص. لإلشارة بهذا الفوز حافظ بريندفورد على املركز الثالث يف 

جدول الترتيب برصيد 78 نقطة.

أكد أنه لم يتم إقالته، رجراج:  
»سعيت جاهدا للدفاع عن حقوق 

شباب قسنطينة«
يعلم  أنه ال  العام لشباب قسنطينة، رشيد رجراج،  املدير  أكد 
بقرار إنهاء مهامه من مالك النادي، مشيرا إلى أنه تقدم باستقالته 

ملجلس اإلدارة يوم 24 جوان املاضي، بسبب التزاماته العائلية.
وقال رجراج »أؤكد أن مجلس إدارة اآلبار لم يقم بإقالتي، بل 
أنا من تقدمت باستقالتي بسبب استحالة مواصلة مهامي على رأس 
إدارة النادي«، وأضاف »حلد اآلن لم يتم إبالغي بقرار إنهاء مهامي 
من مجلس اإلدارة، وأؤكد أنني سعيت جاهدا للدفاع عن حقوق 
شباب قسنطينة يف العديد من القضايا، ومن بينها قضية احلارس 
مزيان«، وتابع »ال أعلم ملاذا كل هذا التهويل رغم أن قضية احلارس 
املنازعات،  جلنة  طاولة  على  تزال  وال  بعد،  فيها  يفصل  لم  مزيان 
الفريق، ولن نسامح يف حق  لقد كلفنا محاميا بالدفاع عن حقوق 

الشباب أبدا«.

»الفيفا« ترغم اتحاد الحراش على 
دفع مستحقات حمادي الدو 

حسمت جلنة النزاعات التابعة للفيفا، دعوى املدرب التونسي 
حمادي الدو، ضد فريقه السابق احتاد احلراش. وتقرر إلزام الفريق 
اجلزائري بدفع 14 ألف أورو للدو، مع تكاليف الشكوى، التي تقدر 
التحق  قد  كان  الدو  حمادي  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  أورو.  بـ1800 
باحتاد احلراش يف أكتوبر 2017، قبل فسخ العقد بني الطرفني، يف 
منذ  تطاوين،  احتاد  فريق  الدو حاليا على  ويشرف   .2018 جانفي 
مغادرة  من  مّكنته  إيجابية  نتائج  لتحقيق  وقاده  املاضي،  ديسمبر 

القاع، واحتالل املركز العاشر بـ13نقطة.

وتحرم مولودية بجاية من اإلستقدامات
القدم،  لكرة  الدولي  لالحتاد  التابعة  النازعات،  جلنة  أصدرت 
قرار مبنع فريق مولودية بجاية، من اإلستقدامات. وجاء هذا القرار، 
بعد الشكوى التي أودعها الالعب املالي، مليك توري، ضد إدارة 
»املوب«، لدى جلنة املنازعات التابعة للفيفا، لعدم تلقيه مستحقاته 
املالية. وقررت جلنة املنازعات، حرمان مولودية بجاية، من تسجيل 

أو استقدام العبني جدد، لثالثة فترات انتقالية لالعبني متتالية.
القدم،  لكرة  الدولي  لالحتاد  التابعة  املنازعات  واشترطت جلنة 
على إدارة مولودية بجاية، دفع مستحقات الالعب املالي، لرفع هذه 

العقوبة عن الفريق.

محرز  رياض  اجلزائري  الدولي  واصل 
مستوياته الطيبة التي يقدمها مع مانشستر 
يف  هدف  بصناعة  املوسم،  هذا  سيتي 
لقاءات  برايتون، ضمن  أمام  فريقه  مباراة 

اجلولة 35 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
للسيتي،  الثالث  الهدف  وصنع محرز 
اجلانب  من  متقنة  عرضية  أرسل  بعدما 
برأسية  سترلينغ  رحيم  تابعها  األمين، 

سكنت الشباك.
ويعد ذلك الهدف التاسع الذي يصنعه 
ليكون  املوسم،  هذا  البرمييرليغ  يف  محرز 
يف  لألهداف  الالعبني صناعة  أكثر  ثالث 

الدوري اإلجنليزي هذا املوسم.
مانشستر  يف  زميله  القائمة  ويتصدر 
سيتي النجم البلجيكي كيفني دي بروين 
الثاني  املركز  يف  ويتواجد  هدًفا،  بـ18 
ألكسندر  ترينت  لليفربول  األمين  الظهير 

أرنولد بصناعة 12 هدًفا.
التي   32 رقم  املرة  هي  هذه  أن  كما 
أهداف   4 سيتي  مانشستر  فيها  يسجل 
على األقل يف البرمييرليغ حتت قيادة املدرب 
اإلسباني بيب غوارديوال منذ بداية موسم 
آخر  فريق  أي  من  أكثر   ،2017  2016-
مانشستر  أن  بالذكر،  جدير  املسابقة.  يف 

سيتي تغلب على مضيفه برايتون بخماسية 
من   35 اجلولة  مباريات  ضمن  نظيفة، 
خماسية  وسجل  اإلجنليزي.  الدوري 
مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينغ يف 
الدقائق -21 -53 81، وغابرييل جيسوس 
يف الدقيقة  44 وبيرناردو سيلفا يف الدقيقة 

.56
سيتي  مانشستر  رفع  النتيجة  وبتلك 
رصيده إلى 72 نقطة معزًزا موقعه يف املركز 
الثاني، بينما جتمد رصيد برايتون عند 36 

نقطة يف املركز الـ15.
محمد هشام

محرز يواصل عروضه القوية مع مانشستر سيتي

أن  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن 
)كومنيبول(  اجلنوبية  أمريكا  تصفيات 
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم املقررة يف 
قطر عام 2022، ستنطلق يف شهر أكتوبر 
سبتمبر،  يف  مقررة  كانت  بعدما  املقبل 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  وذلك 

املستجد.
صادر  رسمي  بيان  يف  االحتادي  وقال 
األمريكية  االحتادات  مع  التشاور  بعد  إنه 
وكومنيبول  فيفا  بني  االتفاق  مت  اجلنوبية 
لكرة  اجلنوبي  األمريكي  ----االحتاد 

أمريكا  تصفيات  تأجيل  على  القدم- 
اجلنوبية إلى شهر أكتوبر 2020.

تصفيات  تنطلق  أن  املقرر  من  وكان 
والثانية  االولى  باجلولتني  اجلنوبية  أمريكا 
يف مارس املاضي لكن تفشي وباء فيروس 
كورونا حال دون ذلك. ويف وقت سابقي 
قرر )كومنيبول( بدء التصفيات يف سبتمبر 
قبل ان يرحل التصفيات إلى الشهر الذي 
تقام  التي  التصفيات  يف  ويشارك  يليه.  
بطريقة الدوري 10 منتخبات هي البرازيلي 
البارغوايي  االوروغوايي  االرجنتيني 

االكوادوري  كولومبياي  فنزويالي  تشيليي 
البيرو وبوليفيا.

األولى  االربعة  املنتخبات  وتتأهل 
قطري  يف  املقررة  النهائيات  الى  مباشرة 
مع  اخلامس  املركز  صاحب  يلعب  فيما 
وسبق  امللحق.  مباراتي  يف  أوقيانيا  بطل 
لالحتاد االمريكي اجلنوبي أن أعلن تأجيل 
يف  مقررة  كانت  التي  أمريكا  كوبا  بطولة 
األرجنتني وكولومبيا من 12 جوان الى 12 
جويلة 2020 الى تاريخ 11 جوان حتى 11 

جويلية 2021.

تحسبا لمونديال قطر 2022

انطالق تصفيات أمريكا الجنوبية أكتوبر المقبل

أفادت إدارة وفاق سطيف، أن إبرام صفقة انتقال العب الفريق المتعدد المناصب إسحاق بوصوف إلى نادي كورتري البلجيكي عبر المجمع 
العالمي لتحويل الالعبين المسمى »فوتبول سيتي« فرضتها الظروف الراهنة.
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منذ متى عشقت الكتابة والقلم ومتى كان 
أول نص لك ؟

كان  لي  نّص  أول  عشرة،   الّرابعة  سن  أوائل  يف 
ألقيتها  قد  دعاًء سماوّيا، كنت  فلسطينية حتمل  قصيدة 

بحفل تكرمي لي مبتوسطتي.

أنت اليوم بصدد إصدار عملك األول وهو 
عبارة عن رواية،  فأنت تكتبني وتبدعني يف 

الرواية وطالبة يف السنة السادسة طب،  هل 
هذا نتاج التمازج أم ماذا ؟

رغم زحف األدب نحوي بسّت سنوات طب إاّل أنني 
فضلت التوّجه العلمي أوال،  وما إن وجدت نفسي راضية 

على نتائجي أدرت وجهي نحو األدب بقناعة.

إصدارك اجلديد »سكيزوفرينيا« نص 
يحاكي مرض الفصام،  كيف تبلورت يف 

ذهنك أن تستحضري هذا املرض،  وما 
هو إحساسك وشعورك قبل وأثناء وبعد 

تدوينك ملعارفك يف العلوم الطبّية لتأثيث 
أحداث الرواية،  التي متزج بني الطابع 

العلمي واألسلوب األدبي؟
يف فبراير 2019 حتديدا مبشفى الّرازي كان أول لقاء 
رفقته  أمضيت  بالفصام،   مصاب  مريض  مع  حّي  لي 
كّل حلظة  أمله يف  جتّرعت  قد  كنت  أسابيع  ثالثة  تربص 
تتعدى  ال  أمنيتي  كانت  حينها  األرق،  أصابني  حتى 
الواقع  بني  املظلم  العالم  تصف  والتي  الرواية  هذه  كتابة 
واخليال الذي يعيشه مرضى الفصام،  أضيء من خالله 
الّطريق لكل سكيزوفريني نحو الّتشخيص ولكل مواطن 
كنت  الفئة،   لهذه  الّنازفة  اجلراح  ملس  ينبض  قلب  ذو 
أشعر بالّراحة واالطمئنان كوني أجّسد علما نافعا بقالب 

روائّي شبابي.

أنت طالبة طب.. دعيني أسألك عن اخليط 
الرفيع بني الطب واألدب، ومتى يغتال 

أحدهما اآلخر؟
أظن أّن امتالك املوهبة األدبية وإن طمسناها لسنوات 
عجاف ال تلبث إاّل أن تنبثق وهكذا حدث معي،  صحيح 
أّني طالبة طب ولكن األدب يغتال روحي ويسعى نحوي 

كّلما نأيت عنه،  خاصة أّيام القسوة وحلظات البالء

هل تشعرين أن الكتابة األدبية أضافت إليك 
شيئا مهما مثال؟

سواء  لإلضافة،  تقودنا  احلياة  يف  جتربة  كل  طبعا 
الكتابة  إضافات  أّن  أظّن  اليوم  ولّح  سلبية،   أو  إيجابية 

أغلبها إضافة جمالية إيجابية لي.

رغم دراستك العلمية يف كلية الطب،  فضلِت 
االجتاه األدبي، ملاذا؟

عبر  واملتميزين  القدامى  األدباء  حياة  يف  ننبش  لو 
دراسات  ذوو  كانوا  الفريدين  املتفّردين  لوجدنا  العصور 
لم  وأنا  األدب،   عن  مختلفة  فكرية  واجتاهات  علمية 
أفّضل االجتاه األدبي إاّل بعد أن شهدت العزوف الشبابي 
عن املقاالت العلمية اجلامدة،  وفتور مشاعرهم اجّتاهها،  

فارتأيت الكتابة األدبية للّنفع واالمتاع يف آن واحد.

»سكيزوفرينيا« رواية علمية متزج بني 
اخليال والعلم لكسب القارئ، وذلك قصد 

التعريف بهذا املرض،  وتستند إلى دروس 
الطب النفسي،  وما توّصل إليه البحث 

العلمي عامليا، إضافة إلى البرامج التوعوية 
التي تتناول جتارب واقعية حقيقية ملرضى 

الفصام،  هل لك أن حتدثينا أكثر عن هذا 
اإلصدار املهم،  كيف جاءتك فكرته،  وهل 

كنت مرتبة أفكاره قبل نشره ؟
الفصام،  انبثقت فكرته من الواقع املؤلم الذي نعيشه 
: تزايد عدد مرضى الفصام من جهة،  وجهل احمليطني 
بهم من جهة أخرى،  واملعتقدات اخلاطئة حول األمراض 
أو  شيفرتها  فّك  من  والباحثني  الكّتاب  وعزوف  العقلية 
احلديث عنها حتى ضمن مقاالت علمية،  أو محاضرات 
أو لقاءات،،  بالنسبة لي يخلو أّي عمل من وسام الّنجاح 
إذا ما رّتبت أهدافه وسّطرت غاياته، فاألكيد أن الفكرة 

محبوكة والهدف واضح.

ماذا لو حدثتنا عن فصول الرواية ؛ 
شخوصها واقعية أم من نسج اخليال،  وهل 

للواقع واألحداث ومتغيراتها أثر وانعكاسات 
؟

تكاد  وال  صفحاتها  أغلب  يف  الواقع  متّس  روايتي 
تخرج عنه إاّل باألسماء والصفات الشكلية، وماعدا ذلك 

فللقارئ احلكم الّتام بحقيقة ما كتبته.

الرواية شهدت اختالفا يف كتابتها بني 
الريف واملدينة ودامت سنوات طويلة،  املكان 

والزمان أقاليم متعددة،  ماذا ميثالن لك ؟
ظهوره،   وأسباب  املرض  من  مستخلص  ذلك  كل 
جلّيا  يؤثر  البيئة  تغيير  أن  أظهرت  العلمّية  فالّدراسات 
وراثي  باستعداد  الّشخص  ولد  ما  إذا  الفصام  ظهور  يف 
واجبا علّي  التي خضتها كان  الطوال  السنني  أّن  ثّم  له، 
استحضارها،  فالطفولة والّصدمة التي عايشها بطل الرواية 
بنت جسرا صلدا بينه وبني الفصام،  وكذلك اخلسارات 
التي عايشها بعد ذلك وتعّثره يف عالقته مبحيطه وانعزاله 
كان والبّد أن يكون عبر سنوات عديدة ومراحل متتابعة، 
أي ان الّزمان واملكان والسنون أمر مهم مرتبط ببطل الرواية 

ومرضه وليس بشخصي.

حَركت الشخصّيات يف الرواية، وجنحت يف 
خلق بناء ونسيج فني متكامل،  منذ بداية 

رت الواقع املّر  الرواية حّتى نهايتها، وصوَّ
املعاش،  وقّلدت لكل شخصّية دورا ُيسّير 

األحداث؛ وصّورت صعاب ومشاكل مرضى 
الفصام داخل املجتمعات ؛ فانكشفت 

احلقيقة الزائفة واملعتقدات اخلاطئة 
داخل املجتمعات،  كيف متّكنت من كّل هذا 

يف قالب علمي وبأسلوب أدبي،  ما الذي 
ساعدك يف ذلك،  وهل أجهدتك الرواية وكم 
أخذت من الوقت لتصدر يف شكلها النهائي ؟ 

اطالعي  إّن  ثم  ذلك،   من  متّكنت  أّوال  اهلل  بفضل 
العلمّي بحكم دراساتي الطبّية ساعدني كثيرا، وموهبتي 
نافع  أمتّت ذلك  ال أجد إجهادا يف عمل  الكتابة قد  يف 
يخدم الفرد واملجتمع واملرضى،  فلو استبدلنا كلمة إجهاد 

بـ »الوقت« لقلت نعم قد أخذت من وقتي.

استخدمت أسلوب الرسائل التوعوية 
واألساليب العلمية والطبية،  وأدرجت بعض 

األلفاظ الدارجة واألمثال الشعبية،  هذا 
األسلوب يبدو حداثيا وعصريا ؛ متاشيا 

مع احلداثة وتطورات العصر؛ لتتناسب مع 
عمر الكاتبة يف إدخال احلداثة على أسلوب 

الرسائل واإلرشاد والتوعية،  هل تعّمدت 
ذلك فكان اختيارا مقصودا أم كان األمر 

مجرد صدفة ؟
تروقني،  ولذلك  الكتابة وال  الّصدفة يف  أعتمد  ال 
الواقع،  محاكاة  بغية  قصٍد  عن  ذكرته  ما  كّل  كان  فقد 
وإضفاء اجلانب اجلمالي على الرواية لكسب عقول القّراء 

نحو تصّفح الكتاب.

رواية »الفصام » رواية احتوت على معظم 
عناصر الرواية، حتمل رسالة اجتماعية 

؛ استخدمت أسلوبا سرديا شيقا، ولغة 
رصينة؛ روايتها ُتبشر بوالدة كاتبة جديدة، 

صاحبة موهبة ذات قدرات تفوق عمرها 
الزمني؛ وممكن التنبؤ لها مبستقبل زاهر يف 

عالم الكتابة الروائية، هل تفضلني كتابة 
الرواية فقط أم أن كتابة القصة تراودك بني 

احلني واآلخر؟
ولكن  روائي  بقالب  كانت  انطالقتي  أّن  أظن 
مستقبلي سيحّدد بناًء على نقد القارئ،  فالكاتب ملك 

لقرائه.

يقال إن الكتابة باتت ساحة مباحة 
للجميع، يعني أن كل من أراد أن يصدر كتابا 

يتضمن فكرة أو خواطر فهذا حقه، هل 
تعتبرين أن التعبير عن الرأي بالكتابة هو 
حق مطلق أم هو مقيد وتتحكم به شروط 

عديدة؟
أظّن أن الّنقد يطال اجلميع دون استثناء، ورأيي أن 
يكتب كّل من له رسالة واضحة،  وموهبة بّينة حّتى ال 
ونسمح آلخرين  مظلمة،   زاوية  يف  حّقة  مواهب  نحشر 

باستنزاف حّق أولئك يف الّساحة األدبية.

إلى أي مدى تعتبرين املرأة قادرة على 
إيصال أي فكرة أرادت، وما هي العوائق التي 

تواجهيها كأديبة؟
ما  إذا  يؤثران  عمره  أو  الكاتب  جنس  أّن  أرى  ال 
العوائق  الواضحة،   والّرسالة  واملوهبة،   الهدف  امتلك 
التي تواجهني قد تواجه أّية كاتب يف بداياته وليس لها 

عالقة بكوني »امرأة« .

مقولة   خوسيه ساراماغو   إن الرواية 
األولى ال بّد أن حتمل مشروع فكرة يواصل 
فيها الكاتب إلى اآلخر… هل تشعرين أنك 

بدأت مشروع كتابة رواية؟
يف  متتابعة  أخرى  اصدارات  لي  وستكون  أجل،  

نفس الّلون وحتمل قدًرا كافيا من الّرسائل والّتوعية.

أنت من الشرق اجلزائري حتديدا سكيكدة. 
. حدثينا عن األجواء الثقافية يف تلك 

املناطق ؟
أعيش مبعزل عن األجواء الثقافية، فالطّب يأخذ كّل 

وقتي.

ما الذي يفترض أن يفعله املثّقف كي يكسر 
جدار العزلة والّتهميش الذي يأكل عظامه، 

يف غياب حلول رسمّية على األقل؟
يجاهد بفكره وقلمه وريشته، فاحلّل يكمن يف أن ال 

نتوّقف عن الّسعي.

كيف تقرأ أمينة املشهد الثقايف اجلزائري 
ككل؟

قد  الّشباب  لدى  وخاصة  الثقايف  املشهد  أّن  أظن 
فالّثورة  املثقفني،  كنف  يف  بداياته  ووجد  طريقه  استهل 
للّشارع  ترميها  إن  التحريرية ما  الّثورة  الفكرية مثلها مثل 

حّتى يتّم احتضانها بشغف.

ملاذا صارت الرواية األهم إزاء الّسرود 
األدبية األخرى يف نظرك؟

حني  ولرمّبا  كثيرا،   يراودني  الذي  السؤال  هذا 
لون،   هكذا  يف  الكتابة  ارتأيت  اجلواب  علّي  استعصى 
على القارئ أن يجد فيه مهربا من واقعه أو ايجاد مكان 
وزمانها وصفاتها،  مبكانها  الرواية  لنفسه بني شخصّيات 

أي أّنه يجد يف ذلك املّتعة والّنفع معا.

السرد النسوي أثبت قوته ومكانته يف 
الوطن العربي يف السنوات األخيرة، دعيني 
أسألك كيف تقرئني السرد النسوي الروائي 
يف اجلزائر، وما مدى اقترابك من زميالتك 

األديبات الالئي سبقنك يف العملية 
اإلبداعية؟

بل  نسوية  جزائرية  رواية  قرأت  وأن  لي  يسبق  لم 
للكاتب  السوداء«  »الشامة  رواية  عدا  أصال،   جزائرية 
لي احلكم عليها  ولذلك ال يحّق  قرود«  آل  الرزاق  »عبد 
بالوّد  تّتسم  عالقة  زميالتي  باألدبيات  عالقتي  أّن  رغم 
واالحترام وتبادل األفكار،  ويجمعني بهن نسق تفكيرّي 

متكامل.

ماهي طموحاتك على الصعيد الّشخصي 
واالبداعي ؟

يصعب علّي تلخيص طموحاتي يف جملة أو اثنتني،  
وإّنا ادعو اهلل أن أكون غيثا نافعا أينما وقعت كطبيبة أو 
والفكر  واألخالق  الّدين  حسب  وأضيف  أنفع،   كاتبة 

املعاصر

كلمة ترغبني يف قولها أخيرا ؟
نعمه  أشكر  لذلك  أحد،   يبق  ال  حني  يبقى  اهلل 
وفضله أّوال وأخيرا،  ممتّنة لعائلتي التي آمنت بي للكاتب 
بداياتي،   يف  وّجهني  الذي   « قرود  آل  الرزاق  »عبد 
وسيادتكم أن منحتموني فرصة التعريف مبولودي األدبي 

األّول.
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من تأليف الكاتبة الّصاعدة أمينة لعرابة 

»سكيزوفرينيا«.. الفصام 
بين الواقع  والخيال! 

 هي شابة جزائرية في الخامسة والعشرين من عمرها،  ذات فكر  يرتبط كّل االرتباط 
باألمراض العقلية والعقد النفسية،  طالبة في االسنة السادسة تخصص طب بكلية عنابة، 

وناشطة في جمعيتين واحدة والئية واألخرى محلية بمدينة عزابة والية سكيكدة، هذه هي 
أمينة لعرابة مؤلفة رواية »سكيزوفرينيا« )مرض الفصام(.
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إشهار
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 ANEP: 2016011243 du 13/07/2020 - Akhbar El Watane N 160

إشـــــهــــــــــار

AKHBAR EL WATANE  13-07-2020

 ANEP: 2016011175 du 13/07/2020 - Akhbar El Watane N°160

إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية
2012 املتعلق باجلمعيات ذات  06-12 املؤرخ يف جانفي  القانون رقم  طبقا ألحكام 

الطابع اإلجتماعي السيما املادة رقم 18 منه.
لقد مت هذا اليوم : 06/07/2020 تأسيس اجلمعية احمللية .

املسماة: جلنة قرية أوالد عثمان - عني اخلضراء-.

املعتمدة حتت رقم: 08 بتاريخ : 06/07/2020.
الرئيس : بشير زروقي

عثمان   _عني  أوالد  بحي  الكائن  زروقي  جمال  السيد  مسكن  اإلجتماعي:  املقر 
اخلضراء_.
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جمال بوالديس

جدد امس محمد ليتيم 
لشبيبة  السابق  احلارس 
الطفلة  سكيكدة،والد 
يف  االن  هي  التي  انفال 
وضع صحي خطير و مهدد 
،جدد  السمع  بفقدان 
العام  النائب  صراخه لسيد 
سكيكدة  شبيبة  رئيس  و 
الى  يدعوه  قيطاري  جمال 
تسليمه اموال تبرعات فريق 
تقدر  التي  احلراش  احتاد 
ب300 مليون والتي وجهة 
السابق  احلارس  العانة 
عملية  اجراء  قصد  لشبيبة 
جراحية عاجلة لطفلة قصد 
زرع قوقعة سمع حيث انها 
صماء  لبقائها  مهدد  باتت 
التي  العملية  يف  تاخر  بعد 

قاربت السنة.
والد انفال جدد التماسه 

لرئيس شبيبة سكيكدة جمال قيطاري يطلب منه التعجيل بتسليم اموال الطفلة التي متسكت حسبه ادارة احلراش ممثلة وقتها باحلاج كمال بانها منحته مبلغ 
300 مليون على هامش لقاء اجلولة ما قبل االخيرة املوسم املاضي يف احلراش قصد تسليمها لعائلة ليتيم التي رفعت وقتها صراخها العائلة الرياضية، غير ان 
قيطاري رفض منحه املبلغ املالي الدي اختفى يف ظروف التزال مجهولة و متسك اب انفال صاحبت التسع سنوات حلل سلمي وودي للقضية على اعتبار ان 

حالة ابنته الصحي حرج للغاية.
نشير بان الرئيس قيطاري كان قد نفى يف اتصال مع اخبار الوطن،نفيه لتلك االتهامات مؤكدا بانه منح والد انفال كل املساعدات التي مت توفيرها منه و من 

محيط النادي مجددا بانه لم يستلم اي اموال من ادارة احلراش.

المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات العامة 
تعّين ممّثلين لها في الجزائر

عّينت املنظمة الدولية حلقوق اإلنسان والدفاع عن احلريات العامة ممثلني لها يف اجلزائر مكلفني باالتصال والسمعي البصري والعالقات مع وزارة اإلتصال.
وحسب بيان املنظمة الدولية املنشور على صفحتها الرسمية يف  الفايسبوك  ليلة أمس السبت، فقد مّت تعيني أحمد خير الدين من والية بومرداس كعضو 

مكتب الصحافة ونائب مكلف باالتصال والسمعي البصري.
كما عّينت األستاذة سعود صبيحة من بومرداس أيضا، كنائب مكلفة بالعالقات مع وزارة االتصال، واللذين سيمّثالن املنظمة يف اجلزائر أمام جميع اجلهات 

الرسمية واملسؤولة.
وقد جاء تعيني اجلزائريني تبعا للنظام الداخلي للمنظمة لتشكيل الهيئات اإلدارية واملكاتب يف مختلف مناطق ومدن اجلزائر وبعدما توفرت فيهما شروط 

العضوية من القانون األساسي والنظام الداخلي للمنظمة.

قضية أنفال ليتيم تاخد أبعادا خطيرة

الحارس السابق محمد ليتيم يتمسك 
باتهام رئيس شبيبة سكيكدة



كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

أرى يف توجه اجلزائر، نحو التوسع يف استكشاف 
املكامن املنجمية وتثمينها، مسًعا حيوًيا، هو بحاجة 
إلى تعزيز، ومن بني روافع هذا التعزيز، أجد حتمية 
يف  واملهيمنة  السائدة  اإلقتصادية«  »الفلسفة  تنقيح 
داخل  من  املعريف  بنائنا  وإخراج  األكادميي،  مجالنا 
من  أعتبرها  والتي  فيها،  املسجون  املعلبة  الصناديق 
نحو  التوجه  سابقة،  فترات  يف  إعاقة،  أسباب  بني 
وتنوعها  اختالفها  على  املنجمية  مواردنا  تثمني 
كابًحا  شكلت  بل  منها،  املعدنية  خاصة  وثرائها، 
»العطالة«  حالة  ولد  مبا  املنظومة ككل،  داخل  يقبع 
للموارد الطبيعية التي يحوز عليها البلد .. !!، لذلك 
التقليدية  املعرفية  األقفاص  كسر  احلتمية  من  أجد 
 .. الصناديق«  هذه  خارج  »التفكير  لـ  اإلنطالقة  و 
والتي  الواهية،  الفلسفة  هذه  أفكار  من  التحرر  ُبغية 
تتسمى كنظريات، مثل »لعنة املوارد« أو »لعنة املوارد 
الريعية« و  الهولندي و »العلة   الطبيعية«، و املرض 
»علة الوفرة«، .. والتي ارتقينا بها من مجال النظرية 
إلى مدارك املسلمات، بينما هي محّل نقد يف أسسها 

ومضامينها و سياقاتها و كذا تعميم مخرجاتها.

 1.      هل هناك حقا »لعنة موارد« ؟
على  أنه  وجدت  للموضوع،  تتبعي  خالل  من 
بـ  ما سمي  تعرضت  األخيرة،  الثالثة  العقود  مدى 
»«نظرية لعنة املوارد« إلى مسح نقدي واسع ملختلف 
مغالطات  على  تنطوي  أنها  وجد  حيث  أدبياتها، 
مما  أن  العلمية. حيث تبني  باحلقيقة  منهجية مضرة 
ال تتناوله هذه األدبيات، كإستخالص عام مشترك 
أن  هو  املستعرضة،  األمبريقية  الدراسات  ملجموع 
األداء االقتصادي ألي بلد يف ظل ازدهار استغالل 
املوارد الطبيعية يعتمد إلى حد كبير على السياسات 
للمورد  حّيازتها  على  وليس  حكومته،  تتبعها  التي 
املنجمي يف حّد ذاته. ومما ال تتناوله هذه األدبيات 
ومبحدداتها  معّينة  سياسات  اختيار  أن  هو  كذلك، 
هو  غيرها  وليس  السياقات  بعض  يف  النمو  لتعزيز 
السبب الكامن، واألهم، يف كون عديد السياسات 
البلدان  بعض  يف  وفاضح  واضح  بشكل  فعالة  غير 

وليس يف بلدان أخرى.
وحتى النماذج التي جرى بناؤها، حملاكاة ظاهرة 
النمو  هبوط  على  وأثرها  املنجمية  الثروات  صعود 
إلى  تعميم ذلك، تشير  إلى  السعي  و  اإلقتصادي، 
أن نيجيريا وفنزويال واملكسيك، مثال، متتعت بعوائد 
كبيرة من النفط، لكنها تبددت إيراداتها، مبا جعل 
بعض تلك النماذج تطلق عليها مصطلح »االستجابة 
ظاهرة  ولد  مبا  اإليجابية«،  اإليرادات  لصدمة 
البلدان  يف  للنمو  الضعيف  »األداء  يف  متثلت  عامة 
غير  اإليرادات  من  كبيرة  مكاسب  من  تعاني  التي 
املتوقعة«، نعم بهذا اللفظ »تعاني«، فاملعاناة كانت 
تستعد  لم  والتي  املتوقعة  غير  اإليرادات  عن  ناجتة 
بنى  إقامة  لغياب حرصها على  لتلقيها،  احلكومات 
و«سوقية«،  وإستثمارية  وتشريعية  مؤسساتية  حتتية 
جند  لذلك  الطبيعية،  املوارد  توفر  بسبب  وليس 
اإلنفاق  يف  الزيادات  إلى  توجهت  احلكومات  هذه 
اإليرادات بشكل  بتوزيع  تقم  ولم  العام،  الرأسمالي 
العوائد  هذه  استهالك  مت  بل  للثروة،  ومولد  منتج 

الهائلة أو ضخها يف أنشطة آمنة ولكنها غير فعالة و 
ليست حيوية وال هي منتجة للثروة، أو أنها عمدت 

إلى نقلها إلى خارج حدود البلد.
كما أننا حني نغوص يف ثنايا ظاهرة االقتصاديات 
الناشئة، بحًثا عن املزيد من التفاصيل، جند تبايًنا يف 
متغير النمو على املدى الطويل لالقتصاديات الوفيرة 
وفنزويال  وبوتسوانا  ماليزيا  )مثل  املعدنية  املوارد 
بأن  جند  كما  افريقيا(،  جنوب  الصني،  ونيجيريا، 
االفريقية  االقتصاديات  يف  املتسارع  النمو  منحى 
التي تعتمد على املساعدة، ال ميكن تفسيره بالشكل 
الطبعي )مثل موزامبيق وأوغندا وتنزانيا وغانا(، ألن 
حقيقة هذه االقتصاديات املعتِمدة على املساعدة هي 
مجبرة على متابعة سياسات اقتصادية أكثر ليبرالية، 
بل تهتك السيادة الوطنية، فهي تدل على أن »سياسة 
املؤشر الدولي« أهم لديها بكثير من مستويات األثر 
كبير  االقتصادي-اإلجتماعي، يف ظل وجود جدل 
الليبرالية  االقتصادية  السياسات  كانت  إذا  ما  حول 
منوًا.  األقل  للبلدان  األفضل  هي  واملنفلتة  املنفتحة 
»الدولة  فكرة  إلستحضار  معنى  ال  أنه  جند  لذلك 
الريعية« ونقدها بناًء على أمثلة من هذا القبيل، كون 
املقارنة،  الدراسات  شروط  تستويف  ال  األمثلة  هذه 
والسياقات  السياسات  يف  عميقة  تباينات  لوجود 

واملسارات.
بني  عالقة  بناء  حتاول  التي  األدبيات  أن  كما 
النمو«،  و«ضعف  الفساد«  و«شيوع  املعادن«  »وفرة 
دالئل  على  بناًء  الدعم  من  الكايف  القدر  تلقى  ال 
الدراسات اإلمبريقية، ألن االقتصاديات ذات الوفرة 
يف املوارد املعدنية والطبيعية ال تبدو أكثر فساًدا من 
املعدنية  املوارد  تلك  على  الوفيرة  غير  االقتصاديات 
والطبيعية، عالوة على ذلك، فإن تتبع األدلة يرشدنا 
الفساد  لم تستطع حتديد معدالت  أن األدبيات  إلى 
فيما يتعلق بالنمو على املدى الطويل، ألنها تخضع 
والرقابة  الضبط  أدوات  بوجود  يتعلق  مستقل  ملتغير 
يف  املؤسسات  وشرعية  الشفافية  معطى  وإدخال 
احلّيز الزمني، وال عالقة لذلك بوفرة املوارد املعدنية 

والطبيعية من عدمه.
الفترة )1990-1965(، سنجد  نأخذ  لو  مثال، 
النامية  لالقتصاديات  السنوي  النمو  متوسط  بأن 
جتاوز  قد  كبيرة  معدنية  موارد  على  تتوفر  ال  التي 
ذلك،  ومع  املعدنية،  املوارد  الوفيرة  االقتصاديات 
ففي نفس الفترة، كان متوسط معدل الفساد يف فيئه 
االقتصاديات األولى )التي ال تتوفر على موارد معدنية 
الثانية  االقتصاديات  فيئه  من  قلياًل  أعلى  كبيرة( 
)الوفيرة املوارد املعدنية(. كما جند يف الفترة الالحقة 
املمتدة بني )1990 و2000(، قد منت االقتصاديات 
وكانت  قلياًل،  أسرع  بشكل  املعدنية  املوارد  الوفيرة 
ال  التي  االقتصاديات  تلك  من  بقليل  فساًدا  أقل 
تتوفر على موارد معدنية. وهذا يدحض العديد من 
األدلة التي تسوقها الكثير من األدبيات لترسيخ فكرة 
محورية جتعل من الفساد صفة مالزمة لنماذج الدولة 
وجد  فقد  أخرى،  وبعبارة  وحتمية.  بل  الريعية، 
البلدان  من  كثير  يف  االقتصادي  األداء  ضعف  بأن 
الثروات  استغالل  طرق  إلى  أساسًا  يعود  منوًا  األقل 

منح  على  االعتماد  يجري  املنجمية، خاصة حيث 
امتياز اإلستغالل للشركات األجنبية، واعتماد أمناط 
تعاقد تصب لصالح األجانب، ولضعف التشريعات، 
أي  دون  وتسويقها  كخامات،  املعدنية  املوارد  ولبيع 
املعادن يف  وفرة  تكن  ولم  حتويلي،  أو  جهد صناعي 

حد ذاتها من أسباب املشكلة.

 2.      الصناعات التحويلية .. البحث العلمي 
و التطور التكنولوجي، لفك طالسم »اللعنة«

لقد أغفل العديد من املنظرين ألدبيات »اللعنة« 
عنصرا  تكون  أن  بإمكانها  املعدنية  املوارد  وفرة  أن 
الصناعات  الصناعة، من خالل  التنمية  أساسيا يف 
التحويلية على وجه اخلصوص، لنأخذ أمثلة كندا، 
املتحدة  الواليات  وأيضا  روسيا،  و  أستراليا،  و 
التعليم  أثر  وملاذا  كيف  جيدا  لنفهم  األمريكية، 
التطور  و  العلمي  والبحث  اجلماعي،  والتكوين 
املوارد  تنمية  على  إيجابي جدا  بشكل  التكنولوجي 
أسهمت  كيف  و  االقتصاديات،  هذه  يف  الطبيعية 
االستثمارات واسعة النطاق يف االستكشاف واملعرفة 
وكيف  والتحويل،  والنقل  واإلستغالل  اجليولوجية 
ساهمت التقنيات املتطورة الستخراج املعادن وصقلها 
الطبيعية  املوارد  وسبكها واستخدامها، مبا جعل من 
املنجمية رافعة هامة للنمو االقتصادي والتصنيع على 
األوراق  لعديد  مؤلفون  كشف  كما  الطويل.  املدى 
الطبيعية  املوارد  استغالل  تطوير  أدى  كيف  العلمية 
بشكل  التقنية  عالي  صناعي  إنتاج  إلى  املنجمية 
متزايد يف السويد وفنلندا خالل القرنني التاسع عشر 

والعشرين.
بشكله  الرئيسي  السؤال  طرح  ينبغي  لذلك 
الطبيعية  املوارد  استخدام  يجري  ملاذا  »السياسي«، 
االقتصادي  النمو  تدعم  وكيفيات  بطرق  املنجمية 
يف  ذلك  يغيب  بينما  البلدان،  بعض  يف  والتنويع 
السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  وبحث  أخرى،  بلدان 
يف  تخنقنا  التي  الوهم«  »دائرة  نتجاوز  سيجعلنا 
املوارد«،  »لعنة  سراب  داخل  النقاش  ضالالت 
اخلامات  جتارة  على  كلية  اإلعتماد  بأن  وسنكتشف 
من  هو  »التنويع«  إلى  االقتصادية  املنظومة  افتقار  و 

مسببات ضعف النمو االقتصادي.

3.      البحث عن »عتبة النعمة«
من خالل ما سبق طرحه، رمبا قد يبقى يجادل 
البعض، ويندفع إلى التمترس خلف أسوار املقوالت 
املعهودة والقائلة بـ »حتمية لعنة املوارد«. لكن ليكن 
ذلك، فال مشكلة، ولندفع بالنقاش يف إجتاه إمكانية 
عن  لنتساءل  لذلك  النعمة«،  »عتبة  إلى  الوصول 
طبيعة العوامل التي بإمكانها حتقيق هذه اإلمكانية. 
ومنه أجد من األفيد احلديث عن الشروط املوضوعية 
»هندسة  يف  تساعد  التي  احلاسمة  للعوامل  احملددة 
عتبة النعمة« و املعّززة لإلفالت من »دائرة لعنة املوارد 
ونقمتها«. تتمثل أول هذه الشروط الرئيسية يف قدرة 
الدوالرات،  مباليير  مالية  موارد  حشد  على  الدولة 
ضغوطات  من  تعفيها  مبتكرة،  صيغ  خالل  من 
وضع  على  احلرص  مع  الداخلي،  الذاتي  التمويل 
األولوية  إعطاء  ألن  متوازن،  وجبائي  ضريبي  نظام 

النشاط  سيخنق  مرتفعة،  ضريبية  عوائد  لتحصيل 
املنجمي، لنأخذ على سبيل املثال حالة زامبيا التي 
يف  الفرد  دخل  يف  االنخفاضات  أسوأ  أحد  شهدت 
الفترة 2000-1960، وانخفض إنتاج النحاس من 
حوالي  إلى  الستينيات  سنوات  يف  طن  ألف   600
املاضي.  القرن  تسعينيات  نهاية  يف  طن  ألف   300
ويف  التسعينات،  أواخر  يف  احلكومة  على  كان  وما 
الصعب  اخليار  إلى  اللجوء  سوى  اليأس،  من  حالة 
واملتمثل يف خصخصة النشاط املنجمي ملادة النحاس 
وخفض معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 
األجنبي،  االستثمار  أجل جذب  من  املائة  يف   25
املدخالت،  على  اجلمركية  الرسوم  من  اإلعفاء  مع 
للشركات،  الكهرباء  على  االستهالك  رسوم  ومن 
ومتديد فترة املخاطرة يف العقود من عشر سنوات إلى 
األرباح  على  الضريبة  من  واإلعفاء  سنة؛  عشرين 
ُمهلكة.  تنازالت  وهي  اإلدارة،  ورسوم  والعوائد 
نفسه،  املناجم  قطاع  بهيكل  يتعلق  الثاني  والشرط 
وجعله مرنا وعملياتيا، و ُمتخففا من الثقل اإلداري. 
والشرط الثالث ينطوي على قدرة الدولة على تطوير 
باإلمكان  وهنا  املسار،  املزدوج  النمو  استراتيجيات 
وتشمل  البلدان  من  مجموعة  جتارب  من  اإلستفادة 

ماليزيا، وإندونيسيا، والصني، وموريشيوس.
الدولي  النقد  بع صندوق  قام  أظهر مسحا   وقد 
يف سنة 2008، ضعفا يف إيرادات الضرائب كنسبة 
مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي يف الدول اإلفريقية، 
على  املترتبة  اآلثار  من  استخالصات  نأخذ  ولو 
دولتني  من  املناجم  قطاع  يف  الضريبية  السياسات 
الدميقراطية.  الكونغو  وجمهورية  زامبيا  وهما  فقط، 
بإدخال  للقيام  ملحة  حاجة  هناك  أن  أواًل،  سنجد 
تعديالت على عقود التعدين من قبل الدول الوفيرة 
على  التفاوض  إعادة  خالل  من  املعدنية،  املوارد 
صيغ العقود ومضامينها، ألنها غير مواتية. و ثانيا، 
منظومة  تطوير  اإلفريقية  الدول  هذه  على  يتوجب 
»بناء القدرات« يف مجال املسح اجليولوجي من أجل 
التفاوضية للدولة يف مقابل الشركات  حتسني القدرة 

متعددة اجلنسيات.

4.      خاتمة
جامعة  من  جيمس«  »ألكسندر  الباحث 
أالسكا أنكوراج بالواليات املتحدة، كتب يف مجلة 
»لعنة  بعنوان  مقالة   )2015( التنمية  اقتصاديات 
املوارد: سراب إحصائي؟«، أورد فيها املعاينة التالية 
احمللي  الناجت  منو  يرتبط  املوارد،  على  باالعتماد   «  :
انخفاض  فترات  خالل  سلبي  بشكل  اإلجمالي، 
أسعار املوارد وإيجابًيا أيًضا خالل فترات ارتفاع أسعار 
املوارد، إال أن ارتباط اعتماد قطاع محدد بعينه على 
املوارد، فهناك القليل من األدلة القوية التي تشير إلى 
وجود  على  األدلة  من  القليل  هناك  أن  كما  ذلك، 
ففي  ذلك،  من  العكس  على  هولندي.  املرض 
يبدو  املوارد،  على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  البلدان 
تؤثر  اقتصادية  تداعيات  يولد  املزدهر  املوارد  قطاع  أن 
إيجاًبا على النمو يف القطاعات غير املتعلقة باملوارد«.
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ي  اِنيُة التِّ      َهِذه املَّرُة الثَّ
َأعَترُف ِفيَها - ِمن خالِل 

ي  هَذا امَلنبِر - باجُلهوِد التِّ
َحة،  َيبُذُلها َوِزيُر الصِّ

البُروْفيّسور َعبد الَرحماِن 
بن ُبوِزيْد. َصحيٌح أّنُه ليَس 

َلديَّ – وإلى َحدِّ الّساعِة 
ِني  - َسابُق َمعرفٍة به، لكنَّ

ُه َصادٌق ِفيما  أْشُعر بأنَّ
ه َيبُذُل ُقصاَرى  َيقوُله، وأنَّ
ُجهِده مُلواَجهِة هَذا الَوباِء؛ 
هَذا االعِتراُف وإْن كاَن ال 

َيعُدو أْن َيكوَن َدعًما َمعنوًيا 
ِبّيِة  للَوزيِر ولألْسرِة الطِّ

ي ُتواِجه الَفيروَس بُكِل  التِّ
ُه  بَسالٍة وَشجاعٍة، إال أنَّ
ال َينُعنا من َجرِد َبعِض 

امُلالحَظاِت الَعامِة:
حيُة  •أّواًل: امَلنظومُة الصِّ
الَوطِنيُة ُمهَتِرئٌة؛ َسواٌء 

على ُمستَوى َهياِكلها 
أو على ُمسَتوى َوساِئل 
وُطرِق َتسِييِرها؛ كيَف 

ال ونحُن ُمنُذ االسِتقالِل 
إلى َيوِمنا هَذا َلم َننِب 

ُمسَتشَفى بَحجِم 
ُمستشَفى »ُمصطَفى 

باَشا« اجَلامِعي امَلوروِث 
عن االسِتعَمار؟! كيَف ال، 
وأغلُب ُمسَتشفياِت الَوطِن 

ِبال أْجهزِة »سكانير«. 
لٌة  وإْن ُوِجدْت، َفهَي ُمعطَّ

أو - باألحَرى – غيُر ُمتاحٍة 
اِس؟!  لَعامِة النَّ

ي  •ثاِنًيا: َمّجاِنيُة الِعالِج التِّ
َظّلت وَما َتزاُل َمكسًبا من 

حِريرّيِة،  ورِة التَّ َمكاسِب الثَّ
حَتّولْت حتَت َضغِط 

عبوّيِة إلى  ياساِت الشَّ السِّ
ولِة وِشعاٍر  ِعبٍء على الدَّ

َيسمُعه امُلواِطُن وال َيلَمسُه 
ُه  يف َواقعِه؛ فِعندَما ُيوجَّ

هَذا امُلواطُن من امُلستشَفى 
إلى الِعياداِت اخَلاصِة 

حاليِل واألِشَعِة،  إلجراِء التَّ
وِعنَدما ُيطلُب من امَلريِض 
َجلُب أدِوَيِته معه؛ َفنحُن - 
ُهنا - َنتحّدُث عن َحضاَنٍة 

للَمرَضى  وال عالقَة 
حَلِديثنا هذا مَبّجانيِة 

الِعالِج! 
• َثاِلًثا: َتتعّلُق مالَحظُتنا 
الّثاِلثُة مُبواَجهِة »ُكوِفيد 

19« الَقاتِل، فإْن كاَنت 
عِبئُة لم َتبُلْغ َدرجاَتها  التَّ

الُقصوى َبعُد ِمن حيُث 
َتسخيِر اإلمَكاناِت َكما 

يطرَة  َيقوُل الَوزيُر، فإنَّ السَّ
على الَوباِء لْن َتتحّقَق ما 

َلم َينخرْط امُلواِطُن يف 
َعملّيِة ُمحارَبِة الَفيروِس 
،  وذلَك بالِتزاِمه بَتطبيِق 
ِده  المِة، وَتَقيُّ َمعاِيير السَّ

بإْجراءاِت الِوقايِة من 
ي الوباِء. َتفشِّ

    وِمن أجِل ما َتقّدَم؛ 
فاالشِتغاُل - الّيوَم - ينَبِغي 

ه يف امُلواطِن  أْن َيُصبَّ كلُّ
وَمعُه وِبه، فُدوَنُه )املواِطُن( 

ُيصِبُح األمُر بُرّمِتِه َعبًثا! 

مجلس الوزراء درس خّطة اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي

الُحكوَمــة َترفــُع رهــاَن االنفطـام عـن الّنفـط 
عن  لالجتماع  والسمعي  املرئي  التحاضر  بتقنية 
اجتماعه  األحد،  أمس  الوزراء،  مجلس  عقد  بعد، 
تبون.  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  برئاسة  الدوري 
الصلة  ذات  العروض  من  عدًدا  الوزراء  مجلس  ودرس 
االقتصادي  الوضع  إلنعاش  الوطنية  باخلطة  املباشرة 
خالل  الرئيس  حدد  قد  كان  أن  واالجتماعي، بعد 
املجلس الوزاري املصغر، الثالثاء املاضي، خارطة طريق 
وهو  واالجتماعي؛  االقتصادي  اإلنعاش  مشروع  ضبط 
مباشر  بشكل  معنيني  وزراء   8 حضره  الذي  االجتماع 
الطاقة،  من: وزير املالية،  بكل  األمر  ويتعلق  باخلطة. 
الصناعة، املناجم، التجارة، الفالحة والتنمية الريفية، 
املنتدب  والوزير  املتجددة،  والطاقات  الطاقوي  االنتقال 
لدى الوزير األول املكلف باالستشراف إلى جانب الوزير 

األول عبد العزيز جراد.
وناقش مجلس الوزراء عروض أهم الوزارات ومدى 
خطة  يف  الفعالة  املساهمة  على  وزاري  قطاع  كل  قدرة 
على  التركيز  مع  واالجتماعي،  اإلنعاش االقتصادي 
النفطي  غير  االقتصاد  على  االعتماد  نحو  الدولة  توجه 
يف  النفط  أسعار  تقلبات  رهينة  اجلزائر  تكون  ال  حتى 
األسواق الدولية. كما ترغب احلكومة يف تنويع اقتصادها 

من خالل التحول إلى الطاقات املتجددة.
املتجددة،  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  مجال  ففي 
خطة  حول  عرًضا  شيتور  الدين  البروفيسور شمس  قدم 
احلكومة لالنتقال بقطاع الطاقات املتجددة، وتطويره من 
الشمسية  الطاقة  غرار  على  مشاريع،  عدة  تنفيذ  خالل 
بقدرة إجمالية تصل حتى 4 غيغاواط، والتي تقارب 10 

أضعاف القدرة املركبة حالًيا وذلك من خالل إعادة بعث 
مشروع »ديزرتاك« بالشراكة مع أملانيا، مشروع »تافوك1«-
-tafouk1الذي أعلنت احلكومة عن إطالقه يف 21 
طموحات  أحد  ميثل  الذي  املشروع  وهو  املاضي  ماي 

اجلزائر االقتصادية يف السنوات القليلة املقبلة.
كما كان لقطاع الفالحة نصيبه من اخلطة الوطنية 
اخلزينة  على  ُيدر  وأنه  خاصة  االقتصادي،  لإلنعاش 
قدم  فقد  املناجم،  وزير  أما  دوالر.  مليار   25 العمومية 
كاستغالل  مباشرتها  سيتم  التي  املشاريع  ألهم  عرضه 
منجمي احلديد بغار جبيالت بوالية بشار والزنك بوالية 

بجاية والتربة النادرة.
عّمـــار قـــردود

بلســـــــان: رياض هـــــــــــويلي

 نظم، صبيحة أمس األحد، عدد من سكان حي 
العسل  بعني  البلدية  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  الشهداء 
التزود  مشكل  تفاقم  بسبب  منهم  احتجاجا  بالطارف، 

باملاء يف عز الصيف وجائحة كورونا.
الغاضبون عن سخطهم الكبير جراء  املواطنون  وعبر 
مياه  توزيع  يف  التذبذب  مشكل  من  املستمرة  معاناتهم 

اإلشكال  حللحلة  التدخل  إلى  »املير«  داعني  الشروب، 
املجلس  رئيس  تدخل  االحتجاج  عرف  كما  املطروح. 
الشعبي البلدي، الذي أكد أنه سيرفع كافة االنشغاالت 
مبطالبهم  التكفل  أجل  من  الوالئية  للمصالح  املطروحة 
املطروحة. ويقول احملتجون إن حي الشهداء كان يستفيد 
سابقا من املياه من شبكة التوزيع ببلدية القالة املارة على 

عني العسل، ولكن عند حتويلها أصبح احلي يستفيد من 
شبكة التزود اخلاصة بعني العسل، مما شّكل ضغطا كبيرا 
على خزان البلدية. يف سياق آخر، طالب سكان مشتة 
)فج نخلة( أيضا بحل مشكل املياه التي باتت ال تصل 
لهذه املشتة الصغيرة، كما طالبوا بإنشاء طريق تؤدي لهذه 

املنطقة وذلك يف إطار تنمية مناطق الظل.

 الَوِزيــــر
 والَفيروُس!

فيما هلَك 7 مرضى خالل 24 ساعًة

الَجزاِئُر ُتحِصي 483 إصابًة 
َجِديـــدة بُكوروَنـــا 

عاد عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر لالرتفاع مجددا، حسبما 
أفادت به وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األحد.

حيث كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف 
اجلزائر، جمال فورار، عن تسجيل 483 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني 
 7 24 ساعة  آخر  ُسجل خالل  فقد  ذاته،  املتحّدث  19195 شخصا. وحسب  إلى 

وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1011 حالة.
ق.و

عقَب إثارتها جلبًة وفوَضى

 ُمستشَفى وهران ُيقاِضي ُمغِنيَة »َراْي« 

 »امِلير« وعدهم برفع اإلشكال للّسلطات الوالئية

أزمُة الماِء َتدفُع ُسكاَن حّي »الشهداء« بِعين العَسل لالحِتَجاِج

جانت

َغرُق شاٍب في بركة ماٍء بـ "تيكوباوين"
 غرق شاب يف الرابعة والعشرون من عمره يف حوض مائي موجود باملكان املسمى تيكوباوين )80 كلم عن مقاطعة 
جانت(. الغريق املسمى )ع. ه ( نقلت جثته إلى مصلحة حفظ اجلثث باملؤسسة العمومية االستشفائية بجانت، بعد 
تدخل أعوان احلماية املدنية التابعني للوحدة الثانوية باملقاطعة الذين انتشلوا جثة الغريق مستعينني بغطاسني تابعني 
للوحدة.  هذا، ويذكر أنه بسبب موجة احلر التي تشهدها املنطقة، ُدِفع الكثير من الشباب إلى التوجه نحو العوم يف البرك 
املائية يف جبال التاسيلي، على غرار واحة اهرير ومنطقة فضنون وتيكوباوين، متجاهلني كل ما يحيط بهم من مخاطر.
براهيم مالك

  أعلن املركز االستشفائي اجلامعي لوالية وهران عن 
رفع دعوى قضائية ضد مغنية الّراي املدعوة الشابة »سهام 
املؤسسة  عن  أمس  يوم  صدر  بيان  يف  اجلابونية«.وجاء 
ليلة  تداوله  مت  الذي  الفيديو  يخص  »فيما  االستشفائية: 
الذي  فايسبوك،  االجتماعي  التواصل  شبكة  عبر  أمس 
الطبية  دارت أحداثه على مستوى مصلحة االستعجاالت 
والذي مت  بوهران،  باملركز االستشفائي اجلامعي  واجلراحية 
جاءت  هيستيرية  حالة  يف  كانت  سيدة  قبل  من  تصويره 
رفقة مريض، حيث إّنها لم حتترم القواعد املعمول بها على 
مستوى املصلحة، ولم حتترم دورها يف االنتظار وحاولت املرور 

قبل املرضى اّلذين كانوا موجودين قبلها«.
وأضاف البيان أّنه ملّا ُطلب من املعنية احترام القواعد 
انهالت بوابل من السب والشتم على األطقم الطبية وشبه 

الطبية ومستخدمي مصلحة االستعجاالت.
وأوضح البيان أن مثل هذه السلوكات غير املقبولة حتبط 

واملستخدمني  الطبية  وشبه  الطبية  األطقم  معنويات  من 
بالبالد،  أملت  التي  اجلائحة  ملواجهة  أشهر  منذ  املجندين 
قبل  من  ومعنوي  نفسي  دعم  لكل  بحاجة  أنهم  حني  يف 
املواطنني.كما اعترفت املؤسسة بوجود بعض النقائص على 
مستوى املصلحة، وأّنها حتاول دائًما تداركها كإدارة ومسيرين 
قدر املستطاع، معقبة بأّن هذا ال يبرر مثل هذه السلوكات 

التي تؤثر سلًبا على سيرورة املصالح االستشفائية.
وواصل البيان: »وعليه، فإّن إدارة املركز االستشفائي 
السيدة  ضد  قضائية  دعوى  رفعت  قد  بوهران  اجلامعي 
مصلحة  مستخدمي  على  والشتم  بالسب  تهجمت  التي 
اجلمهورية  وكيل  لدى  واجلراحية  الطبية  االستعجاالت 
املتخصص إقليمًيا من أجل البت يف هذا التعدي الصارخ، 
خلدمة  املجندين  الطبية  وشبه  الطبية  األطقم  طال  الذي 

املواطنني والصالح العام«.
خالد دحماني 

العاصمة 

احنــاِت النَّاقلــِة للَمواِشــــي  َحظـــُر دخـــوِل الشَّ
 أصدر والي اجلزائر العاصمة، يوسف شرفة، يوم أمس، قرارا يقضي بحظر دخول الشاحنات واملركبات الناقلة للمواشي إلى إقليم الوالية.وحسب بيان ملصالح 
الوالية، فقد مت حظر دخول الشاحنات واملركبات الناقلة للمواشي إلى إقليم والية اجلزائر. كما أمر الوالي، وفًقا للمصدر ذاته، مبنع نشاط بيع املواشي واألعالف 
منًعا باًتا، خارج النقاط املرخص لها إدارًيا ببيع املواشي.هذا، واستثنى قرار الوالي، حسب البيان نفسه، نقل املواشي املوجهة إلى املذابح مبوجب شهادة بيطرية.
خ.د

ف سليم



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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