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الُبوليَسارُيـــو ُتحّمـــُل الُمنتظــــَم 
الّدولــيَّ َمسؤولّيـــَة األْســــرى 
الذهب،  ووادي  احلمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الوطنية  األمانة  أثنت 

باملقابل، كشفت عن  الصحراوي.  املوجهة للشعب  املساعدة اجلزائرية  أمس، على جهود 
5 أطنان من املخدرات خالل األشهر األخيرة،  ُسربت عبر اجلدار املغربي  حجز أزيد من 

املغربية  السلطات  الشعبي. يف حني، حملت  التحرير  العازل، بفضل جهود جيش 
املنتظم  مطالبة  املغربية،  بالسجون  الصحراويون  األسرى  له  يتعرض  ما  مسؤولية 

الدولي بالضغط من أجل إطالق سراحهم .
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َكمـا لـو أنَّـُه منَّـا
  ُيكننا فهم شخصية »طاغور 

رامبدرانات« )1941-1861( بالعودة 
إلى مصادر تشكلها. لم يكن شاعرا 

ومسرحيا ورساما وكاتب قصة فحسب، 
بل كان سياسيا ومصلحا وفيلسوفا 
ومتصوفا ورجل دين، وأكادييا ذا 

تصورات جادة، باعتراف رئيسة وزراء 
الهند أنديرا غاندي. أسهم ذهابه إلى 

بريطانيا لدراسة القضاء يف جعله يهتم 
باألدب واملوسيقى، هناك اطلع على 

شكسبير وميلتون وبيرون وشيلي، كما 
درس جوته، دانتي، بترارك، وغيرهم.

أقــــالم15

02َمرحلُة الَعودِة إلى اإلغالِق َتلوُح يف األُفق 09
 الحكـــُم علــى َطحكـُوت بـ 16 سنًة 
الِك َعاِئلتــه ـْ َناِفــذة وُمصــادرِة أمـ

أدانت هيئة محكمة سيدي أمحمد، أمس األربعاء، رجل األعمال محي الدين طحكوت 
16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر  إليه، وسّلطت عليه عقوبة  املوجهة  بالتهم 
بـ8 ماليني دينار، فيما حكمت هيئة احملكمة ذاتها على كل من الوزير األول الّسابق 

10 سنوات حبسا نافذا. أحمد أويحيى والوزير األّول السابق عبد املالك سالل بـ 

05
تيارت

َغلُق 3 أسواق تَجارّيٍة 
للَحّد من َتفشي الَوباِء

08
الوادي

 َبلدّيـُة العقَلة..ُعزَلٌة 
وَنقاِئـٌص بالُجملــة!

د. السعيد بوطاجيـــن 	

االستهتــاُر والالُمباالة.. ُيعّمقـان 
انتشـــار ُكورنــا بجيجـــل! 

06
تبسة

أزمــُة الِميـاه تضرُب 
الشريَعـة من َجديـٍد

حراويِّ يف ِعّز اجَلائَحة  أْثَنت على َدعِم اجَلزائِر للّشعِب الصَّ

صور معتمة ترسم يوميات املواطنني 
يف والية جيجل؛ إحدى أكبر املدن 

اجلزائرية، وواحدة من بني أكثر املناطق 
تسجيال لعدد حاالت املصابني بفيروس 

كورونا، شوارع وحافالت مكتظة، 
ومواطنون يخرقون إجراءات احلجر 

الصحي، فيما اكتظت املستشفيات 
وباتت األطقم الطبية عاجزة عن 
التكفل باملصابني، تصرفات أضحت 

تعكس عدم مباالة وتهاون املجتمع إزاء 
اإلجراءات االحترازية للحّد من تفشي 
اجلائحة، وباتت تنذر بانفجار الوضع 

والعودة إلى اإلغالق مجددا.

الّطبيـُب.. ال نبَي في قوِمه!الّطبيـُب.. ال نبَي في قوِمه!
: نـــــــي كا بر

األِطبـــاء  أخطــــاُء   
َموجودُة،  وامُلمّرِضنَي 

تبَقـــــى  لكّنهــــــــا 
َفردّيٌة!  فــاٍت  َتصرُّ

بيَة واإلَدارِية بامُلسَتشفياِت اعِتداءاُت َجسِدّيٌة وَلفِظّية َتطاُل األطُقَم الطِّ

االعِتـــداُء  اهلل:  بوعبـــــد 
َيستدِعـي  األِطباء  على 
قواِنيــــــــــــَن  ســـــــــــــنَّ 
وَراِدعــــــــة ! َصارمــــــًة 

يوسفـــــي:    
َتغليــُظ  َينبِغــي 
َبـــــــــــــِة  لُعقو  ا
امُلعتِديـــن  علـى 
األطُقـــِم  عـلــى 

بّيــــــــــــة الطِّ

حليلـــــــــو:  بن 
قانــوٍن  َســِنّ  نحـَو 
ُعقوبــًة  ُيسّلــُط 
امُلعَتِديـــن  علـــى 
 10 لـــــــ  َتصــــــُل 
ِسجًنـــا!  سنواٍت 

03

 أويحيى وساّلل ُعوِقبا بـ 10 َسنواٍت



02
أخبار السياسة
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حراويِّ في ِعّز الَجائَحة  أْثَنت على َدعِم الَجزائِر للّشعِب الصَّ

الُبوليَسارُيو ُتحّمُل الُمنتظَم الّدوليَّ 
َمسؤولّيـــَة األْســـــرى

سارة بومعزة 

للجبهة  الوطنية  األمانة  ثمنت 
ووادي  احلمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
الذهب، أمس، خالل عقد دورتها الثانية 
برئاسة إبراهيم غالي األمني العام للجبهة 
جهود  الصحراوية،  اجلمهورية  ورئيس 
للشعب  وحكومة  شعبا  اجلزائرية  الدعم 
الصحراوي، آخرها مبادرة إقامة مستشفى 
ميداني وتنظيم جسر جوي وقوافل لنقل 
الدعم اإلنساني يف إطار تعزيز اإلمكانيات 
الالجئني  مخيمات  مستوى  على  املتوفرة 
الصحراويني ملكافحة وباء كورونا، مؤكدة 
التأكد  من  التمكن  على  ساعد  ذلك  أن 
من خلو هذه املخيمات - إلى حد الساعة 
جميع  اجتاحت  التي  اجلائحة  من   -

القارات.
يتم  لم  أنه  اخلتامي  البيان  وأكد 
فيها  ألقى  التي  الساعة  حلد   - تسجيل 
بفيروس  إصابة  حالة  أي   - كلمته 
السلطات  تديرها  التي  املناطق  يف  كورونا 
من  احملررة  األراضي  يف  الصحراوية 
العزة  ومخيمات  الصحراوية  اجلمهورية 
الوقائية  باإلجراءات  منوهة  والكرامة، 
التي أقرتها السلطات الصحراوية، مؤكدة 
أن الدولة الصحراوية حافظت على السير 
اخلدمات  ومختلف  للمؤسسات  العادي 

التي  واملعيشية  والصحية  االجتماعية 
تقدم لالجئني رغم ما يسجل من نقص 

يف بعض املواد.
التحرير  أهبة جيش  على صعيد  أما 
السداسي  أن  البيان  فأوضح  الشعبي، 
برامج  مجموعة  2020 شمل  من  األول 
وفعاليات يف مجاالت التكوين العسكري 
وأنشطة  التكتيكية  واملشاريع  والتدريب 
لها  كانت  مختلفة  وثقافية  رياضية 
استعداد  على  اإليجابية  انعكاساتها 
على  وشددت  ومعنوياته.  اجليش 
سيادتها  كامل  الصحراوية  الدولة  ممارسة 
النواحي  خالل  من  احملررة  املناطق  على 
ومختلف  القائمة  والبلديات  العسكرية 
تقدمه  وما  واالجتماعية  اإلدارية  مرافقها 

من خدمات للسكان هناك.
 من جهة ثانية، وحول ملف األسرى 
فحملت السلطات املغربية مسؤولية ما قد 

تنكيل  من  له  يتعرضون  ما  على  يترتب 
وتعذيب وهدر ألبسط احلقوق من أضرار 
جسدية ومعنوية، طالبت املنتظم الدولي 
بالعمل على اإلفراج فورا عنهم وحمايتهم 
ومن  املغربي  القمع  أجهزة  بطش  من 
وباء  تفشي  ظل  يف  قصد  عن  اإلهمال 

كورونا.
اخلارجي،  للميدان  تطرقها  ولدى 
أعربت األمانة الوطنية عن تشبثها املطلق 
والصريح باملوقف الوطني الذي أكده املؤمتر 
اخلامس عشر للجبهة واملتمثل يف مراجعة 
يتطلب  الذي  املتحدة،  األمم  مع  التعاطي 
التي  والعراقيل  العقبات  رفع  يف  اإلسراع 
أعضاء  وبعض  املغربي  احملتل  يضعها 
مجلس األمن بغية منع بعثة األمم املتحدة 
لالستفتاء يف الصحراء الغربية )املينورسو( 
التي أنشئت من أجلها  املهمة  تنفيذ  من 
واملتمثلة يف تنظيم استفتاء تقرير املصير.

سيدي  محكمة  هيئة  أدانت 
األعمال  رجل  األربعاء،  أمس  أمحمد، 
املوجهة  بالتهم  طحكوت  الدين  محي 
إليه، وسّلطت عليه عقوبة 16 سنة سجنا 
ماليني  بـ8  تقدر  مالية  وغرامة  نافذا 
دينار، فيما حكمت هيئة احملكمة ذاتها 
على كل من الوزير األول الّسابق أحمد 
أويحيى والوزير األّول السابق عبد املالك 

سالل بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
بالل  ذاتها  احملكمة  أدانت  كما 
طحكوت، ابن محي الدين طحكوتبالتهم 
املنسوبة إليه، وحكمت عليه بـ 7 سنوات 
سجنا نافذا، و8 ماليني دج غرامة مالية 
سجنا  سنوات   7 بـ  طحكوت  وحميد 

نافذا و8 ماليني دج غرامة مالية، وناصر 
و8  نافذا  حبسا  سنوات   3 بــ  طحكوت 
أصدرت  كما  مالية،  غرامة  دج  ماليني 
احملكمة ذاتها أحكاما قضائية ضد رشيد 
طحكوت متثلت يف 7 سنوات سجنا نافذا 
حني  يف  مالية،  غرامة  دج  ماليني  و8 
غرامة  دج  مليون   32 بـ  أصدرت حكما 

لكل شركة متهمة.
جميع  مصادرة  احملكمة  قررت  كما 
كل  ومصادرة  طحكوت  عائلة  أمالك 

احلسابات البنكية للعائلة. 
هذه  يف  ذاتها،  احملكمة  و أقرت 
الوزيرين  من  كل  على  حكما  القضية، 
وعبد  أويحيى  أحمد  السابقني  األولني 

سنوات،   10 بـالسجن  سالل  املالك 
يوسف  السابق  الصناعة  وزير  وأدين 
وحكمت  إليه،  املنسوبة  بالتهم  يوسفي 
نافذا  عامني حبسا  بعقوبة  احملكمة  عليه 
أدين  بينما  غرامة،  دينار  ألف  و300 
إساءة  بتهمة  غول  عمار  السابق  الوزير 
استغالل الوظيفة، وسلطت عليه عقوبة 
3 سنوات حبسا و300 ألف دينار غرامة.
 20 عقوبة  بتسليط  القاضي  ونطق 
الدولي  بالقبض  أمر  مع  حبسا  سنة 
السالم  عبد  األسبق  الصناعة  وزير  ضد 

بوشوارب.
صفية نسناس

 أويحيى وسّلل ُعوِقبا بـ 10 َسنواٍت
 الحكُم على َطحُكوت بـ 16 سنًة َناِفذة وُمصادرِة أْملِك َعاِئلته

 ثّمن مخطط الحكومة لإلنعاش االقتصادي
األفسيو يدعو لتبني اقتصاد قوي 

ومتنوع للصمود مستقبل
التي  األخيرة  بالقرارات  املؤسسات محمد سامي عقلي  رؤساء  منتدى  رئيس  أشاد 
القرارات  الوطني، معتبرا هذه  الرامي إلنعاش االقتصاد  بها مخطط عمل احلكومة  جاء 
النفط  عائدات  تراجع  من  املتضرر  الوطني  االقتصاد  دواليب  يف  حركية  بإحداث  كفيلة 
وتفشي فيروس كورونا. وقال عقلي، يف تصريحات أدلى بها لإلذاعة الوطنية يوم أمس 
األربعاء، إن املنتدى ملس إرادة ورغبة لدى احلكومة لتنشيط االقتصاد الوطني، مشيرا إلى 
أن الوضعية الوبائية أظهرت أنه بدون اقتصاد متنوع وقوي ال ميكننا الصمود، خاصة وأن 
أكثر من 90 باملائة من النسيج االقتصادي اجلزائري هو عبارة عن مؤسسات ذات حجم 
من  تعد  البيروقراطية  معترفا أن  مشابهة،  أزمات  مواجهة  ميكنها  ال  متوسط،  أو  صغير 
النقاط السوداء التي تعيق تطور االقتصاد اجلزائري وأن منتدى رؤساء املؤسسات ملس إرادة 
لدى احلكومة لتنحية هذه العقبة من أمام املستثمرين. وعلى صعيد آخر، كشف املتحدث 
ذاته أن إصالح املنظومة البنكية واملالية املتخلفة وجعلها متوائمة مع املعايير الدولية بات 
أكثر من ضرورة، خصوصا يف ظل االقتصاد الرقمي املتنامي، مؤكدا على أهمية السماح 
بفتح بنوك خاصة وتعزيز اخلدمات املصرفية اإلسالمية المتصاص الكتلة النقدية املوجودة 

يف السوق السوداء، التي قدرها بني 60 و80 مليار دوالر إلنعاش االقتصاد.
صفية نسناس

الكشف عن المواقع المعنية بتسليم مفاتيح السكنات 
مكتتبو السكن الترقوي مدعوون لدفع الشطر األخير

املواقع  إلى  املوجهني  املكتتبني  كافة  العقارية  للترقية  الوطنية  املؤسسة   دعت 
السكنية املعنية بعملية تسليم مفاتيح السكنات إلى التقرب من مصاحلها التجارية 

قصد تسوية وضعيتهم املالية، بتسديد الشطر األخير من سعر املسكن.
عملية  بأن  لها  بيان  يف  العقارية،  للترقية  الوطنية  املؤسسة  أمس،  أفادت، 
مسكن   260 موقع  من:  بكل  تتعلق  العمومي  الترقوي  سكنات  مفاتيح  تسليم 
فايت،  بأوالد  املشاريع  مديرية  مستوى  على  السويدانية،  ببالطو  عموميا  اترقويا 
املشاريع  مديرية  مستوى  على   6 عمران  علي  عموميا  ترقويا  مسكنا   114 وموقع 
بالرويبة بوالية اجلزائر العاصمة، وموقع 80 مسكنا ترقويا عموميا باألربعاء بوالية 
البليدة على مستوى مديرية املشاريع بالبليدة. أما بوالية تيارت، فتمس العملية 

موقع 218 مسكنا ترقويا عموميا، على مستوى مديرية املشاريع بالوالية.
 كما سيتم تسليم موقع 82 مسكنا ترقوي عموميا بالقصر والية بجاية، وموقع 
36 مسكنا ترقويا عموميا بوالية تيسمسيلت، و300 مسكن ترقويا عموميا بوالية 
مستغامن املوجهني إلى عمارات من 1 إلى 9، وموقع الشعيبة 1 والشعيبة 2 بوالية 

عنابة على مستوى مديرية املشاريع والية عنابة.
أحمد بوكليوة

أّكد على المواطنين احترام إجراءات الوقاية
بلمهدي يدعو المواطنين إلى االستعانة بالمذابح المعتمدة

تعتبر سنة  بأّن األضحية  بلمهدي،  يوسف  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزير   صرح 
مؤكدة وليست واجبا، حيث إنها تسقط عن األشخاص غير قادرين على شراء الغنائم.

وقال بلمهدي، يف تصريح أدلى به للتلفزيون العمومي، مساء أول أمس، إن جائحة 
كورونا فرضت حالة من العسر يف النفقات وتضييق املعيشة على الناس، داعيا املواطنني 
من  ينقص  اإلجراء  إن هذا  حيث  األضحى،  عيد  أيام  املعتمدة  املذابح  على  لالعتماد 
تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعقيم الشوارع للحد من انتشار الفيروس. 

كما نوه املتحدث بضرورة جتنب املصافحة والزيارة يف ظل جائحة كورونا.
ويف سياق آخر، دعت جلنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، يف بيان لها، 
املواطنني إلى االلتزام الصارم بشروط األمن والسالمة والنظافة يف أجواء عيد األضحى، 
مؤكدة أنه يجوز ذبح األضاحي يف اليومني الثاني والثالث، تفاديا لالكتظاظ والتجمعات 
الوقائية وااللتزام بها، نظرا للوضع االستثنائي وخوفا من  مع وجوب احترام اإلجراءات 

زيادة انتشار فيروس كورونا بسبب األخطاء املتوقعة يف أجواء عيد األضحى.
صفية. ن

قال إن خدمة الجيل الخامس ليست أولوية حاليا، بومزار:
 code ” إطلُق خدمِة الّدفع عن طريق

QR” سيتحقق قبل نهاية السنة
الوزارة  أن  بومزار  إبراهيم  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  البريد  وزير  كشف 
ستطلق، قبل نهاية السنة، خدمة الدفع عن طريق ” code QR”. وأوضح الوزير، 
لرقمنة  بريديا يسعى  4052 مكتبا  أن  نزوله ضيفا على اإلذاعة األولى،  أمس، خالل 
كل اخلدمات، مؤكدا أنه على مؤسسة البريد أن تطور وتوفر خدمات أخرى للمواطنني. 
وأضاف املسؤول ذاته أنه لدينا 27 مليون حساب جاٍر و22 مليون فقط يتم التعامل بها، 
مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تعزيز مكانة مكاتب البريد، ملتفتا إلى التعاون مع وزارة 
التجارة لتسريع العمل بالدفع اإللكتروني. ويف سياق متصل، أفاد املتحدث بأن خدمة 
الوزارة هي  أولوية  وأن  لها،  اجليد  التحضير  ويجب  أولوية حاليا،  ليست  اخلامس  اجليل 
توفير أحسن اخلدمات بالتساوي عبر كل مناطق الوطن، حيث سنعمل مع عدة متعاملني 
على  والرد  الشكاوى  كل  خلية الستقبال  وضع  عن  كاشفا  االنترنت،  لتحسني خدمة 
بطاقاتهم  الستعمال  اجلزائريني  كل  الوزير  دعا  أخرى،  جهة  من  الزبائن.  انشغاالت 
الستخراج األموال من مكاتب البريد، مضيفا أن الوزارة ستعمل على إعادة فتح العديد 
من مكاتب البريد يف منطقة القبائل.                                             محمد رضوان

أثنت األمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أمس، على جهود المساعدة الجزائرية الموجهة 
للشعب الصحراوي. بالمقابل، كشفت عن حجز أزيد من 5 أطنان من المخدرات خلل األشهر األخيرة، ُسربت عبر الجدار 
المغربي العازل، بفضل جهود جيش التحرير الشعبي. في حين، حملت السلطات المغربية مسؤولية ما يتعرض له األسرى 

الصحراويون بالسجون المغربية، مطالبة المنتظم الدولي بالضغط من أجل إطلق سراحهم في ظل إهمال وضعهم عن قصد 
خاصة مع تفشي وباء كورونا.

قال إن استغلل الطاقة الشمسية يضمن مستقبل األجيال القادمة 
عطار: يجب دعم الشباب لخلق الثروة وتحقيق النمو الطاقوي

املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  شدد، 
عطار، على ضرورة خلق مناصب العمل 
النمو،  وحتقيق  الثروة  خللق  للشباب، 
مشيرا إلى أن الطاقة هي األساس لتأمني 
يف  أكثر  االستثمار  إلى  داعيا  املستقبل، 
هذا املجال، واستغالل الطاقة الشمسية، 
لتأمني مستقبل الوطن واألجيال القادمة.
دعا، أمس، وزير الطاقة عبد املجيد 
عطار، خالل تنصيب املجلس األخالقي 
أكثر  االهتمام  إلى  سونلغاز  ملجمع 
قائال: »يجب علينا  املتجددة،  بالطاقات 

االستثمار أكثر يف هذا املجال، واستغالل 
مستقبل  لتأمني  الشمسية،  الطاقة 
بالول  مضيفا  القادمة«،  واألجيال  الوطن 
أي  إلى  تفضي  لن  القدمية  الطرق  إن 
شيء، كما يجب أن يكون اخلطاب أكثر 
األساس  هي  الطاقة  أن  مؤكدا  شفافية، 
أكثر يف  العمل  املستقبل، ويجب  لتأمني 
هذه املرحلة االنتقالية، إلخراج البالد من 
مناصب  خلق  خالل  من  الوضعية  هذه 
وحتقيق  الثروة  خللق  للشباب  العمل 
النمو، موضحا أن األمن الطاقوي للجزائر 

يقتضي االنتقال إلى منوذج طاقوي يرتكز 
على عقلنة استهالك الطاقة، واللجوء إلى 

الطاقات املتجددة.
وأكد املتحدث أن توفير اجلو املناسب 
للعمل، ومساعدة الشباب على االستقرار 
التركيز  من  جو  بخلق  يسمح  باملؤسسة، 
على ضرورة  مشددا  اإلنتاج،  والزيادة يف 
مختلف  بني  والتعاون  اجلهود  تكاتف 
لتسهيل  مجاله،  يف  كل  القطاعات، 
تسريع مختلف املشاريع التابعة للمؤسسة.
أحمد بوكليوة



عّمـــار قـــردود

مؤخرا،  السطح،  على  وطفت 
على  واللفظي  اجلسدي  االعتداء  ظاهرة 
واملستشفيات،  الصحية  باملراكز  األطباء 
الطبي  الطاقم  يؤرق  كابوًسا  باتت  حيث 
كل  يف  يتعرضون  الذين  الطبي  وشبه 
التمريض  يف  مهامهم  أداء  أثناء  مرة 
العنف،  أشكال  مختلف  إلى  والعالج 
غياب  ظل  يف  اجلسدي  أو  اللفظي  سواء 
الطبية وعدم وجود  املصالح  األمن داخل 
ملثل  حًدا  يضع  أن  شأنه  من  رادع  قانون 
فاألشخاص  اخلطيرة،  االعتداءات  هذه 
املستشفيات  إلى  املرضى  يرافقون  الذين 
من أهاليهم وأصدقائهم ُيحملون املسؤولية 
توفر  عدم  واملمرضني يف  لألطباء  الكاملة 
ووسائل  األسرة  كنقص  اإلمكانيات 
العالج كالضمادات أو األكسجني الطبي 
أو الدم واالنتظار الطويل الناجت عن الضغط 
أقسام  يف  خاصة  األطباء  وقلة  الكبير 
االستعجاالت التي عادة ما تشهد توافًدا 

كثيًفا على معظم مستشفيات الوطن.
املواطنني حتت ضغط  بعض  أن  كما 
اإلجراءات  ومع  أقربائهم،  أحد  موت 
يف  غضبهم  شحنة  يفرغون  البيروقراطية 
أول من يقابلهم، وهو ما يجعل األسالك 

املختلفة باملستشفيات ُعرضة بصفة تكاد 
تكون يومية لالعتداءات واملشادة اللفظية 

والتي تصل إلى حد التعنيف اجلسدي.

 األطباُء...أْبرياٌء ُمذِنُبون
 لكن ومقابل اعتداء بعض املواطنني 
تأدية  أثناء  واملمرضني  األطباء  على 
واملراكز  املستشفيات  داخل  مهامهم 
هناك  احلقيقة،  نصف  وهو  الصحية 
وهو  منصفني  نكون  اآلخر حتى  النصف 
األطباء  بعض  من  فادح  تقصير  تسجيل 
وارتكابهم  املواطنني  جتاه  واملمرضني 
سيئة  آثار  عنها  نتجت  كثيرة  أخطاء 
جعلت املواطنني ُيصدرون ردود فعل عن 

يف  متاطلهم  بسبب  املشينة  األفعال  تلك 
القيام بواجبهم الطبي واملهني واألخالقي 
يف  وتهاونهم  خطر  حالة  يف  مرضى  اجتاه 
من  لهم،  الالزمة  الطبية  الرعاية  تقدمي 
من  أقبح  هي  ألعذار  اختالقهم  خالل 
واحملسوبية  الوساطة  عن  فضاًل  الذنوب، 

واحملاباة يف معاجلة املرضى.
بعض  ينكر  ال  أخرى،  جهة   من 
والفوضى  اإلرباك  حالة  أن  األطباء 
نتيجة اكتظاظ املستشفيات العمومية قد 
تكون من العوامل التي تؤدي إلى شحن 
لدى  سلبية  فعل  ردود  واستثارة  األجواء 

املرضى ومرافقيهم.
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مستشفيات  بإحدى  يقول الطبيب 
سطيف والقيادي بالنقابة الوطنية ألطباء 
الصحة العمومية، عودية فاحت، لــ«أخبار 
الوطن«، إن إشكالية االعتداءات تشمل 
وطواقم  باألطباء  االستخفاف  نقطتني: 
االعتداد  وعدم  جهة.  من  التمريض 
ثانية،  جهة  من  املستشفيات،  بحرمة 
معتبرا أن الردع هو األسلوب األمثل من 

أجل حفظ حرمة املكان.
»هؤالء  يقول:  عودية  ويضيف 
أطباء  من  املئات  أن  يعرفون  املواطنون 
املركزة  والعناية  واالستعجاالت  الطوارئ 
واجلراحات املعقدة ُيشتمون صباح مساء، 
وليس أمامهم خيار سوى العفو والتجاوز 
املمرض  أو  الطبيب  ألن  والصمت، 
سفاهتهم  يف  هؤالء  مجاراة  يستطيع  ال 

يف  للركض  لديه  وقت  وال  وبذاءتهم، 
أن  ميكن  ألنه  واحملاكم  األمن  مراكز 
تظهر  حتى  اآلخر،  الطرف  مع  يحبس 
كثيًرا  يحدث  وذلك  حني  بعد  احلقيقة 
أو  األمن  مركز  وحيًدا يف  نفسه  وسيجد 
احملكمة ال نقابة معه وال زمالء وال إدارة 
الطبيب  أن  أضاف  كما  مستشفى«. 
الشجار  على  حياته  طوال  يتعود  لم 
واملالسنات، ويعرف أنه ال نفوذ له، وال 
أحد يحميه، وليست هناك كاميرات يف 
املستشفى توثق جرمية هؤالء، ومعظمهم 
بالشهادة  أحد  يتطوع  ولن  براءة،  يخرج 
ألن الشاهد سيذوق األمرين، فضاًل عن 
االستدعاءات القضائية التي قد ينتظرون 

فيها خارج املكتب عدة ساعات.
فيفري  »يف  أنه  عودية  وأفاد 

مبستشفى  طبيبة  املاضي،تعرضت 
حالة  يف  كان  شخص  قبل  من  سطيف 
عليها  واعتدى  اجلسدي  لالعتداء  سكر 
فيما  خمر،  قارورة  مستخدًما  بالضرب 
حظيت الطبيبة بتعاطف وتضامن شعبي 
كبير بعدما مت نشر الواقعة عبر الفايسبوك 
خاصة وأنها حامل وكانت تؤدي مهامها 
خالل فترة املناوبة، ما اعتبروه جرمية وال 
يجب السكوت عنها ألن ذلك سيتسبب 

يف تنامي هذه الظاهرة أكثر«.
وقد طالب األطباء وجميع املواطنني 
بإيجاد حلول لهذه الظاهرة اخلطيرة ووضع 
تشريعات وعقوبات كفيلة باحلد من هذه 
االعتداءات اللفظية واجلسدية وكذا توفير 

األمن واحلماية داخل املستشفيات.
ع.ق

َحة  ارتفاٌع َمحسوٌس في َحاالِت االعِتداء على ُمنتِسبي ِقطاع الصِّ

األِطباُء. . أبِرياٌء ُمذِنُبون!

اعتداءات وتجاوزات تنتهك حرمة المستشفيات
بيِة واقِم الطِّ وَن بالطَّ ُمواِطنوَن يستِخفُّ

ِوزارُة الَعدِل تأمُر بَتوقيِف كلِّ ُمعتٍد فوًرا
التوقيف  مبوجبها  تقرر  تعليمة  الثالثاء،  األول  أمس  العدل،  وزارة   أصدرت 
املؤسسات  ومسيري  الطبي  وشبه  الطبي  السلك  على  يعتدي  من  لكل  الفوري 
الصحية. كما لفتت التعليمة إلى أنه سيتم »اتخاذ إجراءات التوقيف للنظر بحق 
التماسات  أمام وكيل اجلمهورية، مع تقدمي  أن يقدموا »وجوبيا  املعتدين«، على 
صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات احلكم واستئناف األوامر واألحكام 
املخالفة لهذه االلتماسات«.                                                            ع.ق

وزير الصحة : 
َسنتصَدى لكلِّ إخَفاٍق في الّتكُفل بَمرضى ُكورونا

 أعلن وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، 
التكفل مبرضى »كوفيد19-،  التزم »سنواجه كل إخفاق يف  أنه  املاضي،  األحد 
ونعاقب املتسبب فيه«، مردًفا »لقد مت تسليط بعض العقوبات وسُتسلط عقوبات 
أخرى إذا اقتضى األمر ذلك«.  وأكد أنه »سيتم اتخاذ ترتيبات تسمح برفع حجم 
قبول املرضى على مستوى املؤسسات االستشفائية بالنظر إلى ارتفاع عدد حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(«.                                  ع.ق

رئيس قسم األمراض المعدية في مستشفى بوفاريك، محمد يوسفي:

بّية  َينبِغي َتغليُظ الُعقوَبة على الُمعتِدين على األطُقِم  الطِّ
 أّكد رئيس قسم األمراض املعدية يف مستشفى بوفاريك بوالية البليدة، محمد 
التي  االعتداءات  من  الطبية  وشبه  الطبية  األطقم  حماية  ضرورة  يوسفي،على 
تطالهم من قبل أسر املرضى، خاصة يف ظل األزمة الوبائية اخلطيرة التي متر بها 
البالد بعد تزايد عدد اإلصابات الذي جتاوز الــ500 ألول مرة، باإلضافة إلى إقرار 
قانون املسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة على املعتدين على األطقم الطبية وشبه 
الطبية، مشيًرا إلى أن األطباء واملمرضني يعملون ليل نهار ودون توقف أو راحة، 
وأن اإلرهاق بلغ منهم مبلًغا خطيًرا حد اإلنهاك، والكثير منهم تعرض لإلغماء 
وحوادث مرور، فيما لقي بعض األطباء واملمرضني حتفهم، كما أصيب بعضهم 

بالعدوى واخلطر ال يزال متربًصا باجلميع دون استثناء«.
 ع.ق

رئيس لجنة الصحة سابقا، الدكتور محمد بوعبد اهلل: 
 االعِتداُء على األِطباء َيستدِعي
 َسنَّ قواِنيَن َصارمًة وَراِدعة

سابًقا،  الوطني  الشعبي  باملجلس  االجتماعية  والشؤون  الصحة  رئيس جلنة   أرجع 
الدكتور محمد بوعبد اهلل، تكرار حوادث االعتداء على األطباء إلى عدم وجود تشريع 
يحمي األطباء من مثل هذه احلوادث التي تزايدت، مبيًنا أن الطبيب يف مقر عمله بأمس 
احلاجة إلى توفير عنصر األمن واحلماية، مبا يكفل له الطمأنينة يف أداء رسالته بال قلق 
أو توتر، مشيًرا إلى أن الواقع املرير تعامل مع مهنة الطب كسائر املهن والوظائف األخرى 
املعتدين  تلقى  ضرورة  على  اهلل  بوعبد  وأكد  واحد.  آن  يف  واملصيبة  املأساة  هي  وتلك 
على األطباء ومنتسبي الصحة للجزاء العادل والعقوبة الرادعة لهذه احلوادث الناجمة عن 
للوباء وتخفيف  استسهال البعض تفريغ شحنة الغضب واحلزن يف من يحاول التصدي 
آالم املرضى يف هذه الفترة احلرجة، مؤكدا رفضه اعتبار الوفاة، أو عدم وجود مكان حلجز 
املريض، أو عدم وجود أسرة إنعاش، يف ظل وجود ضغط شديد على املنظومة الصحية 

حاليًا، مبررًا لقبول التصرفات العدوانية املشينة من قبل بعض املواطنني. 
قوية  أمنية  حماية  وجود  احلرجة  الفترة  هذه  يف  الضروري  من  اهلل إنه  بوعبد  وقال 
للمستشفيات، وسرعة إصدار تشريع فوري بتشديد عقوبة االعتداء على املستشفيات، 
معتبًرا أن ظاهرة االعتداء على الكوادر الطبية حتتاج من اجلميع التعاون يف سبيل القضاء 
عليها ومحاربتها بكل الوسائل، داعيًا املواطنني إلى تفُهم الظروف الصعبة التي يعمل بها 

األطباء كتردي بيئة العمل.
 ع.ق

المحامي والخبير في القانون جمال بن حليلو:
نحَو َسنِّ قانوٍن ُيسّلُط ُعقوبًة على 
الُمعَتِدين َتصُل لـ 10 سنواٍت ِسجًنا 

»القانون  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  بن حليلو،  القانوني جمال  واخلبير  احملامي   كشف 
احلالي ُيعاقب املعتدين على املوظفني أثناء أداء عملهم بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات 
حبًسا نافذة، وهذا قانون جزائي عام يشمل جميع املوظفني وال يخص األطباء. ولهذا 
من  املساعدة  الطبية  والكوادر  األطباء  يحمي  جديد  قانون  سّن  على  احلكومة  تعكف 

االعتداء، تصل فيه العقوبة للسجن 10 سنوات كحد أقصى وغرامة مالية معتبرة.
وأضاف بن حليلو يقول: »ينص القانون اجلديد الذي من املتوقع أن تصدره احلكومة، 
قبل نهاية العام اجلاري على السجن 10 سنوات وتغرمي كل من يعتدي جسديًا أو لفظيًا 
على طبيب أو كادر مساعد، وضد كل من يقوم بتحطيم املنشآت الصحية والعتاد الطبي أو 
ينشر معلومة غير صحيحة تساهم يف االعتداءات. كما نص القانون على تقدمي املتهمني 
حملاكمات فورية، إضافة ملنح احلصانة الكاملة للطبيب أثناء عمله، وعلى أن تتم احملاسبة 
عبر املجلس الطبي فقط. وشملت خطة احلكومة حلماية الكوادر الطبية كذلك وضع خطة 

تأمينية للمستشفيات ومشاركة الشرطة يف إدارتها.
ع.ق

تعرف المستشفيات، بخاصة خالل الفترة األخيرة، ضغطا نفسيا رهيبا، سواء بالنسبة للمرضى وأهاليهم أو بالنسبة لألطباء 
ومنتسبي السلك الطبي إجماال. ضغط يضاعفه اإلرهاق والتعب جّراء العمل الشاق خاصة في زمن »كورونا.

حديثهم  يف  وممرضون،  أطباء  حّذر 
الوطن«، من مغبة تكرار واستمرار  لــ«أخبار 
على  واللفظية  اجلسدية  االعتداءات  حاالت 
األطباء واملمرضني من طرف بعض املواطنني 
السلطات  وطالبوا  الوطن  مستشفيات  يف 
املختصة بضرورة حمايتهم وسّن قوانني رادعة 
واملستشفيات،  لألطباء  واحلرمة  الهيبة  ُتعيد 
أثناء  باهًظا  ثمًنا  دفعوا  أنهم  إلى  مشيرين 
مواجهتهم جلائحة »كوفيد19-«،منبهني إلى 
الصحية  واملراكز  املستشفيات  »تفريغ  خطورة 
من األطباء واملمرضني »،حيث إن الكثير من 
يف  نيتهم  عن  عبروا  الطبي  السلك  منتسبي 
من  يومًيا  له  يتعرضون  ما  بسبب  االستقالة 
تعب وإرهاق وضغوط نفسية وعصبية ناهيك 
قبل  من  واجلسدية  اللفظية  االعتداءات  عن 
بعض املواطنني، فضاًل عن مواجهتهم مخاطر 

يف  املرض  تفشي  منذ  بــ«كورونا«  اإلصابة 
فيفري املاضي.

بقاط بركاني: أخطاء األطباء والممرضين 
موجودة، لكنها تبقى تصرفات فردية!

اللجنة  عضو  قال  الصدد،  هذا   ويف 
العلمية لرصد وباء »كورونا« يف اجلزائر ورئيس 
عمادة األطباء، محمد بقاط بركاني، أن عدم 
خبرة اخلريجني اجلدد من األطباء يف التعامل 
الهادئ والسلس مع احلاالت احلرجة واخلطرة 
يلعب دوًرا أحيانًا يف استثارة ردود فعل سلبية 
إلى تسجيل  يؤدي  ما  ومرافقيه  املريض  لدى 

اعتداءات جسدية ولفظية.
أخطاء  هناك  كان  إن  بركاني  وأضاف 
بال  لألسف  موجود  أمر  األطباء-وهو  من 
شك- فهى فردية، وهناك الكثير من الهيئات 

التي جترى حتقيقات مع األطباء دون تعريض 
إجراءات  اتخاذ  ويتم  جتاوز،  ألي  األطباء 

ردعية يف حال ثبوت اخلطأ.
وأفاد بركاني بأن عدد األطباء يف اجلزائر 
وأصحاب  منهم  املتمرسني  خاصة  قليل 
من  الكثير  لهجرة  نظًرا  واخلبرة،  التجربة 
األطباء خالل السنوات املاضية خلارج البالد، 
حتى  اإلجازات  تقليص  إلى  أدى  بشكل 
الوجوبية منها، للطبيبات احلوامل، وأصحاب 
يعرضهم  ذلك  أن  مؤكًدا  املُزمنة،  األمراض 
وهو  غيرهم  من  أكثر  مبعدالت  العدوى  خلطر 
الراهنة، مشيرا  أزمة كورونا  ما حدث خالل 
إلى ضرورة تعزيز املنظومة الصحية باملزيد من 

األطباء حلل مشكلة العجز.
ع.ق

الطواقم الطبية تحّذر:
َحة  َتكراُر َحاالِت االعِتَداء يخلُّ بنَظاِم ِقطاِع الصِّ
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-   ِقراءٌة َتاريخيٌة َتحِليلّيٌة - 

 بين الّصحافِة الَوطنّيِة والِجهوّيِة. . 
إْشكالّيُة َضبِط الُمصطَلحْيِن في الَجزائِر

 يالحظ من قراءة الواقع الراهن للصحافة 
اجلزائرية عدم اقتصار صدورها على العاصمة 
وحدها، بل ميتد ذلك إلى مختلف الواليات 
التي تشهد نوعا من الصحف يروق للجزائريني 
تسميتها بالصحافة اجلهوية نسبة إلى اجلهة، 
الوقت الذي تعرف فيه الصحافة الصادرة  يف 
ويعبر  الوطنية.  الصحافة  باسم  العاصمة  يف 
االختالف بني هذين النموذجني عن اجتاهني 
متكاملني يف الصحافة، حيث يؤكد أحدهما 
الوطنية  األنباء  وصفة  املضمون  تنويع  على 
إرضاء  عن  اآلخر  يبحث  والدولية، يف حني 
والناحية،  املنطقة  أخبار  معرفة  إلى  احلاجة 
وهذه هي اجلاذبية التي يتمتع بها اخلبر احمللي 
الذي تستطيع الصحيفة وحدها معاجلته دون 
لها  والتلفزيون  اإلذاعة  مزاحمة  من  خوف 
هذه  إن  الصغير،  اليومي  احلدث  مجال  يف 
اجلاذبية هي من األسباب القوية لتعلق القارئ 
بصحيفته، وهي تضمن أيضا وجود كمية من 
التي  األسبوعية  أو  اليومية  اجلهوية  الصحف 
حتصر مدى إعالمها يف أحداث منطقة توزيعها 
فحسب.  اليومية  قرائها  حياة  مشاكل  ويف 
وجتربة الصحافة اجلهوية يف اجلزائر ليست يف 
الوطنية،  الصحافة  فيه  توجد  الذي  املستوى 
حتى  منها  تنُج  لم  كبيرة  صعوبات  نتيجة 
كان  التي  األخيرة  هذه  الوطنية،  الصحافة 
النظام احلاكم من قبل قد خصص لها مكانة 
أنه  إال  اجلهوية،  الصحافة  مكانة  من  أكبر 
ومقارنة بالتلفزيون لم تكن ذات أهمية كبرى.
الصحافة  تكن  لم    ،1985 فحتى سنة   
وكان  عناوين،  أربعة  من  إال  تتكون  الوطنية 
يف  نسخة   500.000 إلى  السحب  يصل 
لكل  نسخة   25 معدل  هذا  وميثل  اليوم، 

1000 ساكن.
احلقيقية  االنطالقة  إلى  عدنا    وإذا 
البداية  فإن  اجلزائر،  يف  اجلهوية  للصحافة 
كانت مع صحيفتي »النصر« يف قسنطينة و« 
اجلمهورية« يف وهران،  حيث اجتمع املكتب 
السياسي حلزب جبهة التحرير الوطني يف 17 
سبتمبر 1963 وقرر تأميم الصحف التي كان 
وهذه  واألجنبيون،   الفرنسيون  وميولها  ديرها 

الصحف هي :
 La Dépêche « التي عوضت بالنصر
عوضت  والتي   «  de Constantine

»L’Echo d’Oran «  .باجلمهورية
بهاتني  التعريف  املثال  وميكن على سبيل 

اجلريدتني اجلهويتني :

  النصر: تصدر يف مدينة قسنطينة عاصمة 
واليات الشرق،  وهي تابعة لوزارة اإلعالم، 
وكانت    ،1963 سبتمبر  يف  إنشاؤها  مت  وقد 
تصدر باللغة الفرنسية،  ثم بدأ تعريبها بصفة 
صفحاتها  من  صفحتني  بواقع  أي  جزئية،  
األولى والثانية ابتداء من شهر جويلية 1971،  
ثم كان التعريب الكامل لصفحاتها ابتداء من 
العدد رقم 156 الصادر يف جانفي عام 1972.
»اجلمهورية«  جريدة  تعتبر  اجلمهورية:   
وتصدر  الثانية،   اليومية  اجلهوية  اجلريدة 
الغرب  واليات  عاصمة  وهران  مدينة  يف 
اجلزائري،  وقد بدأ صدورها عام 1963 باللغة 
التعريب  لعملية  خضعت  ثم  الفرنسية،  
اجلزئي لبعض صفحاتها ابتداء من 1 جانفي، 
1976 ومت تعريبها الكامل بعد عام واحد من 

ذلك التاريخ أي يف 1جانفي 1977.
 ويتم تقسيم العمل الصحفي يف اجلمهورية 
بني أربعة أقسام هي: القسم اجلهوي : ويعتبر 
تطبيقا  التحرير  عمل  كل  يف  القيادي  القسم 
إنتاج  على  القسم  ويشرف  اجلريدة،   جلهوية 
وحترير صفحتني يوميا تضمان أخبار ونشاطات 
واليات غرب اجلزائر ثم القسم الوطني ويعمل 
الطابع  أساسا على صياغة كل األخبار ذات 
النشاطات  تغطية  على  ويساعده  الوطني،  
ويليه  بالعاصمة  الصحيفة  مكتب  الوطنية 
القسم احمللي إذ يعد هذا القسم صفحة محلية 
وهران  والية  اليومية من  باحلياة  تتعلق  يومية 
بتغطية  يقوم  الذي  التحقيقات  قسم  وأخبار 
والوطنية  اجلهوية  املستويات  على  شاملة 

واحمللية.
كما ظهرت العديد من الصحف واملجالت 
بشؤون  تعنى  التي  العناوين  أي  اجلهوية، 
لها وهذا حسب ما  التابعة  البلدية  أو  الوالية 

يلي: 
جريدة احلقائق نوعية الصدور غير منتظمة 
منتظمة  غير  الصدى  جريدة  )اجلزائر(،  
الوثائق غير منتظمة  الصدور مقرها غرداية،  
الصدور مقرها سيدي بلعباس،  مجلة الزيبان 
شهرية الصدور مقرها بسكرة،  احلوار تصدر كل 
شهرين مقرها تبسة،  الشهر شهرية الصدور 
مقرها البويرة،  العناب أسبوعية صادرت سنة 
الصادرة  أسبوعية  األوراس  بعنابة،    1999
الصادرة  شهرية  العاصمة  حياة  بباتنة،  
الصادرة  أسبوعية  الفجر  العاصمة،   باجلزائر 
الصادرة  أسبوعية  »الكرونيكر«  بقسنطينة،  
باملدية،  بريد الشلف أسبوعية صادرة بالشلف 
ببسكرة،  جامعية(1991-2005  الواحة) 
  ،2004  2003- سنتي  الصادرة  الوسط 
2008مقرها  سنة  الصادرة  وهران  صدى 
وهران،  أصداء الونشريس الصادرة بالشلف،  

 ( األسبوعي  للنصر  ملحق  قسنطينة  فجر 
محلية  اخبارية  أسبوعية  األوراس    ،)1989
جسور  جريدة  األوراس،   منطقة  يف  تصدر 
الغرب  منبر  بقسنطينة،   الصادرة   1991
2009-  ) إقليمية  جهوية  إخبارية  يومية) 
2010 تصدر يف الغرب اجلزائري،  الهضاب 
)رئيس   L’atlas 1991   ،1985-1986
L’avenir de mas�  التحرير فتوحي(
cara 1962 تصدر يف غرب البالد معسكر،  
 La dépêche de kabylie 2007
 L’écho القبائل،  منطقة  يف  تصدر 
أصداء   -  de l’ourasenis1995
L’ écho d’oran 1934-  ،الونشريس
2008 رئيس التحرير »بيار« الصادرة بوهران،  
سطيف  يف  الصادرة   L’eveil de setif
El man� ،1963 1955وتوقفت سنة  سنة
باملدية،   و1998   1990 بني  الصادرة   char
Matin de sahra الصادرة سنة 1984 
 Matidja actualité الصحراء،   يف 
 Les nouvelles de  ،1955 سنة 
حميداشي  بوبكر  التحرير  رئيس   l’est
البالد،  1992-1991 يف شرق  الصادرة سنة 
 Le petit 1955-1963setifien
 Le quotidien d’Alger  ،بسطيف
بلقاسم  كمال  حتريرها  رئيس   1991-2003
Le quoti� العاصمة،  باجلزائر   الصادرة 
الناشطة   dien de kabiliye 1999
 1998Le quotidien  ،مبنطقة القبائل
2015Soum� بوهران،    d’oran
La tri�  ،بوالية بجاية mam newss
 bune d’ouest 2010،  L’alger
 indistriel 1995، Alger ce soir

1965-1964 عبد العزيز بلعزوق. 
مصادر الصحافة اجلهوية:

أن  ميكن  الصحيفة  مصادر  إلى   بالنسبة 
جند:

 وكالة األنباء الجزائرية كمورد رئيس 
للصحافة الجهوية

وتوزيعها  املعلومات  بجمع  تتكفل  حيث 
األخرى  اجلماهيرية  اإلعالم  وسائل  على 
اجلهوية  الصحافة  وبإمكان  عامة،   بصفة 
يف  باشتراكها  التوزيع  هذا  من  تستفيد  أن 
الوكالة حتى تضمن احلد األدنى من األخبار 
واملعلومات،  والباقي يقع على عاتق مجموعة 
خصوصا  بالصحيفة،   العاملني  الصحفيني 
وأن الوكالة توجد يف 48 والية املكونة للتراب 
اثنني  من  مكتب  كل  يف  ويعمل  الوطني،  
أهمية  أشخاص حسب  ستة  أو  إلى خمسة 

مكتب الوكالة وموقعه.

 الصحفيون
واألخبار  املعلومات  جمع  مهمة  تقع    
العاملني  الصحفيني  عاتق  على  اجلهوية 
جلسم  الفقري  العمود  مبكانة  وهم  باجلريدة، 
التكوين اإلعالمي  توفر  اإلنسان،  مع شرط 

لكل صحفي.
  المتعاونون المحليون

  هؤالء وإن لم يثروا اجلريدة مبواضيع مهمة 
كثيفة  مبادة  يوميا  الصحيفة  ميدون  أنهم  إال 
الصحف  وبإمكان  القراء،  لبريد  تخصص 
على  مشرفني  مع  عالقات  توطيد  اجلهوية 
أنشطة مختلفة على مستوى البلديات إلثراء 

صحيفتهم بكل ما جد من خبر يف املنطقة.
  مشاكل الصحافة الجهوية في الجزائر 

   لقد عانت الصحافة اجلهوية يف اجلزائر 
ولعل  طويلة،   ملدة  أهملت  فقد  أمرين،  
لألنشطة  الشديد  التمركز  إلى  يرجع  السبب 
والوصاية  والثقافية،   والسياسية  االقتصادية 
الشديدة املفروضة على وسائل التعبير والنشر 
احلياة  مفرطة  لعملية  ميكن  وال  كبيرة  حلقبة 
السياسية واالقتصادية والثقافية إال أن تؤدي 
إلى تغيير جذري يف نظام االتصال واإلعالم 
هذه  يواجه  ما  وأول  نفسه،  اجلماهيري 
والتنظيمية  املادية  الصعوبات  هو  الصحافة 
»خبرة   عمال مهارة، تصور. .. الخ.« وال 
 « الصحافة  مهنة  أن  من  أحد  على  يخفى 
وتتطلب  جدا،  معقدة  وبيعا«  وتنظيما  حتريرا 
وموهبة  عالية  فنية  وخبرة  جبارة،  مجهودات 
والتصوير  املالحظة  يف  ودقة  وخارقة،  فذة 
جيدا  وفهما  وغربلتها،  األخبار  يف  وحتقيقا 

لنفوس البشر وميولهم.
 1990 لسنة  اإلعالم  قانون  أهمل  وقد    
الصحافة اجلهوية واعتبرها مبواصفات الصحف 
املجاالت،  جميع  يف  نفسها  الكبيرة  اليومية 
وهذا غير صحيح. وعليه، فهناك فراغ رهيب 
الصحف  أن  على  زيادة  امليدان،  هذا  يف 
تصدر  التي  تلك  فيها  مبا  اليوم  املوجودة 
بقسنطينة ووهران، ال تهتم باألخبار اجلهوية 
واحمللية، بحيث يبقى املواطن الذي يعيش يف 
جيجل مثال أو تبسة أو يف مغنية أو يف غرداية 
دائما على سبيل املثال يجهل متاما ما يجري 
املوجود  النشاط  رغم  ناحيته  ويف  مدينته  يف 
والتلفزيون-  اإلذاعة  أن  املالحظ  ومن  فيها. 
العالقات  يف  كبيرا  تغييرا  أدخلت  خاصة- 
بني الناس داخل هذه القرى واملدن الصغيرة، 
بحيث أصبح االنعزال أكثر واألنانية أعظم، 
يخفف  احمللية  املكتوبة  الصحافة  وجود  ولعل 

من هذه اآلفات االجتماعية.

حافِة الِجهوّيِة في الَجزائِر  أوَضاُع الصَّ
بعد االسِتقالل 1962

 د. مهداوي نصرالدين أستاذ في علوم اإلعالم واالتصال  	



فيروز رحال

و قال املعنيون يف تصريح لـ«اخبار 
بخمس  يعملون  كانوا  انهم  الوطن« 
 24 مدة  يعمل  فريق  كل  فرق، 
أيام،  أربعة  ملدة  باحلجر  ويقوم  ساعة 
أشخاص   10 من  متكون  فريق  وكل 
منذ  وهذا  أطباء،  وشبه  أطباء  بني 
أرهقهم  الذي  األمر  وهو  الوباء  بداية 
أين  األخيرة  الفترة  يف  خاصة  كثيرا 
مخيفة،  بدرجة  املصابني  عدد  ارتفع 
بتدعيم  املؤسسة  عمال  طالب  وقد 
يخفف  أن  ميكن  طبي  بكادر  املؤسسة 
املطالبة  إلى  إضافة  العمل،  ضغط 
جميع  تسلمتها  والتي  »كوفيد«  مبنحة 

بسبب  تبسة  والية  إال  الواليات 
التهاون يف اإلجراءات اإلدارية فقط. 

طبيب  فرحات«  »سفيان  وكشف 
األطباء  أن  على  الصحة،  مبديرية 
يوميا  يقومون  بكارية  مبستشفى 
وحوالي  طبي  فحص   250 بحوالي 
بالهني  ليس  أمر  وهو  »سكانير«،   90
اإلجراءات  تطبيق  ظل  يف  خاصة 
أو تنقل عدوى  الوقائية جتنبا لإلصابة 
التحاق  سيتم  أنه  مضيفا   ،19 كوفيد 
طاقم طبي متكون من حوالي 34 فرد 
العمومية نحو  املؤسسات الصحية  من 
القادم،  األحد  يوم  بكارية  مستشفى 
بأطباء  املستشفى  تدعيم  سيتم  فيما 
غرار  على  املؤسسات  من  العديد  من 

ويف  اإلجتماعي،  والضمان  اجلامعة 
أقرب وقت سيتم صرف منحة كوفيد 

جلميع عمال املؤسسة. 
عمال  نظم  فقد  السياق  ذات  ويف 
بالشريعة  الشبوكي  محمـد  مستشفى 
رافضني من خاللها  احتجاجات  عدة 
باألمراض  خاصة  مصلحة  تخصيص 
املستشفى  بذات  املستجدة  التنفسية 
تخوفا من انتشار الوباء يف باقي املصالح 
بتخصيص  مطالبني  االستشفائية، 
ملرضى  كليا  أخرى  استشفائية  نقطة 
لذات  رد  ويف  غيرها،  دون  فقط  كورنا 
صّرح  اإلشكال،  هذا  عن  املتحدث 
بأن مديرية الصحة ستقوم بتطبيق قرار 

الوزير ضد كل من يرفض العمل.

تعيش بلدية الشريعة 47 كلم عن 
عاصمة الوالية تبسة على وقع معاناة 
ثالثية األبعاد، انطالقا من غياب املاء 
الشروب واجلائحة الصحية لتصل إلى 
احتجاج أصحاب الصهاريج، فحسب 
سكان احلي اجلديد فإن إّن وضعيتهم 
أزمة  أمام  الصيف  بداية  منذ  تأزمت 
يعانون منها خاصة  التي  املياه اخلانقة 
بوجود العديد من العائالت يف احلجر 
حاالت  لوجود  نظرا  املنزلي  الصحي 
الذي منعهم من اخلروج  اشتباه األمر 
احتجاج  إلى  إضافة  التنقل،  أو 
قرار  بسبب  املياه  صهاريج  أصحاب 

استخراج  بضرورة  البلدية  رئيس 
الصالح  املاء  وتوزيع  لنقل  رخص 
التي  الوزارية  للتعليمة  طبقا  للشرب 
تنص على تنظيم ممارسة نشاط التزود 
البشري  لالستهالك  املوجهة  باملياه 
عن طريق الصهاريج املتحركة، ليبقى 
املواطن البسيط هو املتضرر الوحيد من 

هذه القرارات.
ويف حديث ألخبار الوطن مع عدد 
من مواطني بلدية الشريعة الذين عبروا 
السلطات  حيال  غضبهم  شديد  عن 
التزود  التي عجزت عن ضمان  احمللية 
بهذه املادة احليوية، يف ظرف يزداد فيه 

يف  االنقطاعات  بحكم  عليها  الطلب 
بعض األحياء والتذبذب يف التوزيع يف 
أحياء أخرى، التي تزامنت مع اقتراب 
شديدة  حر  وموجة  األضحى،  عيد 

اجتاحت الوالية،
منهم  الشريعة،  سكان  ويناشد 
حتت  املوجودين  اجلديد  احلي  سكان 
احلجر املنزلي، اجلهات املعنية بضرورة 
االسراع يف ايجاد حل لهذا االشكال 
للتقليل من معاناتهم التي وضعتهم يف 

أزمة ال يحسد عليها.
فيروز رحال

المسيلة
األمن يقبض على ُمرِوجي مخدرات 

ويف  املسيلة  بأمن  العقلية  واملؤثرات  املخذرات  مكافحة  فرقه  متكنت 
املتاجرة  بجرائم  منها  ماتعلق  وخاصة  احلضري  اإلجرام  إطارمحاربة 
حيازتهما  بتهمة  شخصني  توقيف  العقلية،من  واملؤثرات  باملخدرات 

ومتاجرتهما باملخدرات يبلغان من العمر31 سنة. 
وهي العملية التي جاءت على إثر معلومات وردت ذات املصالح مفادها 
مستوى  على  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  بترويج  يقومان  وجود شخصني 
أحد احملالت التجارية بقطاع اإلختصاص، وعليه قام عناصر األمن بإعداد 
خطة محكمة مكنت من توقيف املشتبه فيهما بداخل احملل وبعد التفتيش 
مختلف  مهلوسا من  قرصا  على310  بداخله  العثور  مت  للمحل  الدقيق 
مع  ب21غراما  وزنها  معالج( قدر  املخدرات )كيف  من  كمية  مع  األنواع 
ا قاطعني )كيتور( يستعمالن يف تقطيع املخدرات باإلضافة إلى قارورة غاز 
أمام  وتقدميهما  فيهما  للمشتبه  إجناز ملفني قضائيني  ليتم  للدموع،  مسيل 
السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة املسيلة من أجل احليازة غير الشرعية 
أسلحة  وحمل  حيازة  وكذا  االجتار  لغرض  العقلية  واملؤثرات  للمخدرات 
وسكني( دون  للدموع  مسيل  غاز  السادس )قارورة  الصنف  من  بيضاء 
الفوري، حيث  املثول  أحالهما على جلسة  بدوره  الذي  مقتضى شرعي، 
استفاد  فيما  باملسيلة،  التربية  إعادة  بإيداع أحدهما مبؤسسة  أمر  صدر 

املشتبه فيه الثاني من استدعاء مباشر.
جمال ابو اشرف

الطارف
طوابير أمام مراكز البريد 

بوالية  البريد  مراكز  تعرف 
طوابير  األخيرة  األيام  يف  الطارف 
كل صباح  جتتمع  تنتهي  ال  بشرية 
من  احلارقة  الشمس  أشعة  حتت 
مدخراتهم  على  احلصول  أجل 
تزامنت  والتي  الشهرية  ورواتبهم 
الراتب الشهري  هذه املرة مع صب 

لعمال وموظفي قطاع التربية. 
وحسب ما مت الوقوف عليه فان محيط مراكز البريد على غرار القباضة 
الرئيسية بعاصمة الوالية يفتقر ألي عمليات توعوية وحتسيسية يف أوساط 
زبائن بريد اجلزائر لدفعهم لاللتزام بالتباعد اجلسدي وارتداء وسائل الوقاية 
املواطنني  جعل  ما  املستجد  كورونا  فيروس  عدوى  لتفادي  كالكمامات 
يعرضون أنفسهم خلطر اإلصابة بالفيروس يف سبيل احلصول على أموالهم 
والتكفل  االضحى  عيد  حللول  حتسبا  إليها  احلاجة  أمس  يف  هم  التي 

بحاجيات عائالتهم اليومية. 
ويساءل الكثير من املواطنني عن التطمينات التي يف كل مرة تطلقها 
التدابير  وعن  والتحسيس  التوعوية  عمليات  عن  اجلزائر  بريد  مؤسسة 
معاشات  صب  عند  الفيروس  جائحة  انتشار  لكبح  عنها  املعلن  الوقائية 
املتقاعدين ورواتبهم املوظفني يف كل مناسبة حيث تكتفي مصالح البريد 
ال  اخلارج  يف  حني  يف  البريدية  املراكز  بداخل  فقد  باالجراءاتاإلحترازية 

تدابير وقائية وال هم يحزنون.
ف سليم
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إثر تسجيل عدة إصابات بكورونا في تبسة

عّمال المصلحة المرجعية بمستشفى 
»بوقرة« يحتجون

تبسة
أزمة المياه تضرب الشريعة من جديد

تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف
 أئمة عنابة ينظمون قافلة تحسيسية

 ضد فيروس كورونا 
نظمت مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية عنابة حتت شعار )معا 
للتصدي لوباء كورونا / كلنا معنيون( القافلة التحسيسية األولى ضد مخاطر 
وباء كورونا املستجد كوفيد 19. ويف هذا الصدد ويف إطار عمليات التصدي 
لوباء كورونا املستجد كوفيد 19 أشرف مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية 
عنابة« جمال عمي« على إنطالق القافلة التحسيسية ضد الوباء الذي عرف 
إنتشارا رهيبا يف جميع بقاع العالم ولم تسلم من هذا الوباء اجلزائر كغيرها 
من دول املعمورة. وحسب مدير الشؤون الدينية فإن هذه القافلة التحسيسية 
ينشطها أئمة والية عنابة حيث جابت يف يومها األول عدة أحياء من بلدية 
ديدوش  أحياء   إلى  وانتقلت  العزيز  مسجد  من  كانت  واالنطالقة  عنابة 
بوزراد  8 مارس،  الرمي،  األبطال، سيدي عاشور،  الصفصاف، حي  مراد، 
حسني، ساحة الثورة، شارع األمن الوالئي، شاطئ ريزي عمر والتي تهدف 
19.مؤمدا على  والوقاية من تفشي فيروس كوفيد  التحسيس والتوعية  الى 
مواصلة القافلة التحسيسية لتجوب جميع األحياء ببلديات بوالية عنابة عبر 

مكبرات الصوت وتوزيع املطويات. 
ف سليم

عيسى  سكيكدة،  والية  قرروالي 
لفتح  جديد  من  الترخيص  عروة، 
وهذا  الزبائن،  أمام  االنترنت  قاعات 
واحتجاجات  غضب  موجة  عقب 
كبيرة من قبل أصحاب تلك القاعات 
كبيرة  مالية  خسائر  تكبدوا  الدين 
لتلك  مؤجرين  غالبيتهم  اعتبار  على 

القاعات مببالغ مالية كبيرة.

قرار والي الوالية وأن لقيا انتقادات 
بالوقاية  املهتمني  قبل  من  كبيرة 
الشروط  اآلن   19 كوفيد  ومحاربة 
يف  وردت  التي  وااللتزامات  القانونية 
حيث  من  كافية  كانت  الوالي  قرار 
والسالمة  الوقاية  على  احلفاظ  ضرورة 
السماعات،  وسائل  استعمال  ومنع 
الزبائن بال كمامات  وكذا منع دخول 

ناهيك عن منع القصر اقل من 16 سنة 
تكليف  من  ووقائية  تنظيمية  وشروط 
وتسخير فرق األمن العمومية بالضرب 
لتلك  املخالفني  إيزاء  حديد  من  بيد 
والتنظيمية  والوقائية  الصحية  الشروط 
التي تصل إلى حد املتابعات القضائية 

والغلق.
جمال بوالديس

سكيكدة
 الترخيص لمقاهي اإلنترنت بمزاولة نشاطها

أقدم عمال المصلحة المرجعية لألمراض التنفسية، بالمؤسسة االستشفائية بوقرة بولعراس ببكارية، على تنظيم وقفة 
احتجاجية داخل المؤسسة جراء الضغط الكبير وكذا النقص الفادح في عدد العمال مقابل تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا 

لدى الطواقم الطبية وشبه الطبية.
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 تيارت

الوالي يقّرر غلق 3 أسواق للحد
 من تفشي الجائحة

مالك. ج

و حسب القرارات التي تلقت 
فإن  منها  نسخا  الوطن«  »أخبار 
السوق  من  يشمل كل  الغلق  قرار 
املغطاة للخضر والفواكه بحي املنظر 
القدمي  األثاث  اجلميل وكذا سوق 
الواقع بحي السوناتيبا وكذا السوق 
بزوينة  والفواكه  للخضر  اجلواري 
قرار  ويأتي  السوناتيبا  بحي  ميلود 
الوالي بناء على تقارير من مديرية 
التجارية التي اقترحت غلق فوري 
ادنى  احترام  عدم  شوهد  ان  بعد 
اكتظاظ  عنه  نتج  الوقاية  شروط 
كبيرة  فئة  اكتراث  امام عدم  كبير 
من املواطنني للتدابير الوقائية رغم 

وجوب  على  السلطات  حتذيرات 
استعمال الكمامات واحترام مسافة 
اآلمان مما خلق تخوف لدى السلطات 
املؤسسات  مختلف  استقبال  امام 
لعدد  األخيرة  الفترة  يف  الصحية 
كورونا  بفيروس  املصابني  من  كبير 

االمر الذي جعل والي والية تيارت 
محمد أمني درامشي يقرر غلق تلك 
استتباب  غاية  الى  مؤقتا  األسواق 
مازال  املقابل  ويف  الصحي  الوضع 
لعرض  املخصص  الشعبي  السوق 
محليا  املعروف  القدمية  األشياء 
توافد  اآلخر  هو  يعرف  بالقليزية 

يستبعد  لم  حيث  للمواطنني  كبيرا 
عرض  منع  يتم  ان  مسؤول  مصدر 
لعدم  السوق  هذه  يف  السلع  جميع 
احترام هؤالء ألدنى التدابير اخلاصة 
اكتظاظ  الصحي مع وجود  بالتأطير 

أثار استياء املواطنني انفسهم.

قّرر الوالي غلق 3 أسواق تجارية بمدينة تيارت كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا »كوفيد 19«، الذي عرف 
في األيام األخيرة انتشارا واسعا أثار تخوف الجميع.

العاصمة
الشروع في ترحيل سكان البنايات 
الفوضوية ببراقي وبرج البحري

شرعت مصالح والية اجلزائر يف عملية ترحيل سكان احليني القصديريني 
»بن جعيدة« )برج البحري( و«بوشاقور« )براقي( إلى سكنات اجتماعية 

الئقة وذلك ضمن برنامجها اخلاص بالترحيل وإعادة اإلسكان.
وجاء على الصفحة الرسمية لوالية اجلزائر بالفايسبوك  أن بداية عملية 
البحري  برج  ببلدية  جعيدة«  »بن  القصديري  احلي  يف  القاطنني  ترحيل 
و«بوشاقور« ببلدية براقي وأن التحضيرات جارية لتسهيل عمل السلطات 
لبلدية  التابع  للترحيل نحو حوش موهوب   26 العملية  واألمنية يف  احمللية 
براقي وأوالد فايت والدويرة. كما ذكرت ذات املصالح احمللية على سكان 
احلي القصديري  االلتزام باإلجراءات الالزمة للوقاية من وباء كورونا بوضع 
الكمامة والتباعد اجلسدي واستعمال السائل املعقم  وأيضا ضرورة تقدمي 
املبلغ املطلوب لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري واملقدر ب 37000 دج 
أكد يف  أن  يوسف شرفة  سبق  العاصمة   والي  أن  يذكر  املفتاح.  حقوق 
تصريح سابق على ضوء زيارات ميدانية لورشات قطاع السكن  أنه سيتم 
كمرحلة  اجتماعية  وحدة سكنية   7.000 استسالم   2020 خالل سنة 
أولية من ضمن حصة إجمالية تقدر ب 22.000 وحدة سكنية اجتماعية 
يشرف  السكنية  وأن هذه احلصة  االنطالق  مرحلة  وأخرى يف  اإلجناز  قيد 
)الدار  بالعاصمة  العقاري  والتسيير  للترقية  الثالثة  الدواوين  اجنازها  على 
البيضاء - حسني داي وبئر مراد رايس( وذلك لتلبية الطلبات املسجلة يف 

السكنات الهشة واملهددة باالنهيار وكذا سكنات األسطح واألقبية.
ق.م

انقطاع التموين بالكهرباء ببلدية سيدي 
موسى اليوم

للشركة  التابعة  قسنطينة  والغاز جلسر  الكهرباء  توزيع  مديرية   أعلنت 
اليوم  بالكهرباء  التموين  انقطاع يف  والغاز،  عن  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
الثالثة  غاية  الى  صباحا  سا(   7( السابعة  الساعة  من  يوليو   16 اخلميس 
اطار  يف  ذ  االنقطاع  الشركة،  فإن  لذات  بيان  وبحسب  زواال.  سا(   15(
االشغال املنجزة على مستوى اخلط عالي التوتر 30 كيلو فولت.وسيمس 
الرايس وحي دهيمات  مناطق حوش  بالكهرباء  النموين  االنقطاع يف  هذا 

والشهيد نزالي وحي هرواة يف اقليم بلدية سيدي موسى.
 3303 الرقم  زبائنها  قسنطينة يف خدمة  التوزيع جلسر  مديرية  تضع  و 

طيلة 24سا و7ايام/ 7 لإلجابة على كل استفساراتهم.

البّيض
ربط 179 مسكنا بشبكة المياه 

الصالحة للشرب
استفادمتؤخرا،  179 عائلة من قاطني مناطق الظل بالبّيض، من شبكة 
السلطات  مبعية  توشن  الوالي كمال  أشرف  للشرب؛ حيث  الصاحلة  املياه 
العائالت من هذه الشبكة احليوية، يف إطار  احمللية، على عملية استفادة 

برنامج إحياء الذكرى املزدوجة لعيدي االستقالل والشباب.
تتوزع هذه العائالت التي مت ربط مساكنها بهذه الشبكة، على كل من 
قرية دير احلسيان التابعة لبلدية سيدي طيفور، التي مت بها ربط 150 مسكنا 
باملياه الصاحلة للشرب، حيث كلفت العملية غالفا ماليا قدره 7 ماليني دج 
ضمن املخطط البلدي للتنمية. كما مت ربط قريتي الرصفة واخلضيرة التي 
يقدر عدد قاطنيهما بنحو 29 ألف ساكن والتابعتني لبلدية بوعالم، بهذه 
البلدي  املخطط  إطار  يف  دج  العمليتان 9.8 ماليني  كلفت  وقد  الشبكة. 
للتنمية. ويف نفس السياق، مت تدشني خزان مائي ذي سعة تخزين 500 متر 
باملاء  بوعالم،  لبلدية  التابع  الوديان  السكني  املجمع  لتزويد  مكعب، 
الشروب، ووضع حيز اخلدمة بئر عميقة لتزويد سكان وموالي منطقة القفى 
التابعة لبلدية سيدي أعمر. كما عرفت املناسبة إعطاء إشارة إجناز وجتهيز 
ثالثة آبار عميقة للمياه الصاحلة للشرب. وقد ُرصد للعملية 51 مليون دج 
ضمن املخطط القطاعي للتنمية، بينما استفاد 23 ساكنا باملجمع السكني 
بوعالم، من شبكة  ببلدية  الظل  ُتعد إحدى مناطق  التي  الغربية  الوديان 
من  ربط 200 مسكن  مشروع  انطالق  إشارة  وأُعطيت  الطبيعي.  الغاز 
مبنطقة  منها 50 مسكنا  الكهرباء،  بشبكة  البّيض،  ببلدية  الظل  مناطق 
احلوض.  بقرية  و100 مسكن  مكثر،  مبنطقة  و50 مسكنا  عمران،  أوالد 
ويف إطار تدعيم بلدية البّيض باملنشآت الرياضية والشبانية، مت وضع حيز 
اخلدمة القاعة متعددة الرياضات ذات 500 مقعد، فيما مت تسليم مقررات 
االعتماد لصالح أربع جمعيات محلية ذات طابع تضامني وخيري تنشط 
على مستوى بلدية سيدي أعمر. ومت خالل نفس البرنامج تدشني ثالثة 

مطاعم مدرسية، منها مطعمان ببلدية البّيض وآخر ببلدية سيدي أعمر.

اشتكى سكان قرية توريرت مقران 
ايراثن  ناث  األربعاء  لبلدية  التابعة 
املرافق  نقص  من  وزو  تيزي  والية 

الضرورية ألبسط ظروف احلياة.
وعبر السكان خالل لقائهم بـ«اخبار 
الوطن« عن تذمرهم واستيائهم، سيما 
الذي  األمر  الكهرباء  شبكة  انعدام 
أجبرهم على البحث عن حلول عاجلة 
الصيف  أي مكان خاصة يف فصل  يف 
إلى  احلرارة  درجات  لالرتفاع  املتميز 
جانب الوضعية املزرية لشبكة الطرق، 
وغياب  للشرب  الصاحلة  املياه  وقلة 
السكان  طالب  وقد  الصحية  املرافق 
إجناز  بضرورة  الوالئية  السلطات  من 
تلبية  من  يتمكنوا  حتى  مائي  خزان 
الضرورية،  املادة  هذه  من  احتياجاتهم 
إلى جانب ربط بعض املنازل بالكهرباء، 
العمرانية  التهيئة  مطلب  إلى  إضافة 

التي أصبحت أكثر من ضرورية يف ظل 
املنطقة.  تعرفه  الذي  العمراني  التوسع 
مبقر  القرية  يربط  الذي  الطريق  وحتى 
5 كلم غزته احلفر  البلدية على مسافة 
يربط  أنه  خاصة  عزلتهم،  يف  زاد  مما 
أما  أخرى  مبناطق  اإلبتدائية  املدرسة 
يف القطاع الصحي، فإن السكان القرية 
للعالج  قاعة  غياب  ظل  يف  يعاني 
طويلة  مسافات  األهالي  يقطع  حيث 
حوالي  إلى  األحيان  بعض  يف  تصل 
للحصول على بعض اخلدمات  8 كلم 
اجلواري  الصحي  املركز  يف  الصحية 
ما  البلدية،  خاصة  مقر  يف  الكائن 
أو  األطفال  وتلقيح  حقن  بأخذ  يتعلق 
يعتمدون  أنهم  إذ  الطبية،  الفحوصات 
يف تنقالتهم على وسائل النقل اخلاصة 
متحملني األثمان الغالية التي يفرضها 
يف  سيما  السيارات،  هذه  أصحاب 

تلزمهم  التي  االستعجالية  احلاالت 
تيزي  املركزي  مستشفى  إلى  التنقل 
وزو علما أن السكان قاموا بتوفير قطعة 
إلعفائهم  صحي  مرفق  إلقامة  أرض 
مما  القرية  إقليم  التنقل خارج  عناء  من 
التي أصبحت  بلة،  البطالة  الطني  زاد 
السبب  وهو  الشباب  وسط  منتشرة 
وتذمرهم. دون  استيائهم  زاد يف  الذي 
فضاءات  إلى  القرية  افتقار  ننسى  أن 
والشباب  الثقافة  ودار  والتسلية  للترفيه 
ومالعب جوارية وساحات للعب، رغم 
مرفق  أول  لبناء  أرضية  اختيار  مت  أنه 
شباني بهذه القرية وحتى بناء مسجد 
فإن  هذا  كل  ظل  يف  السكان  لفائدة 
السلطات  من  يلتمسون  القرية  سكان 
وإجناز  وتخصيص  التدخل،  احمللية 

مشاريع تنموية
احمد.  اليان

تيزي وزو
سكان توريرت مقران يطالبون بالتنمية

نظم، أمس، الطاقم العامل بالعيادة 
جنوب  عمران  لبني  اخلدمات  متعددة 
شرق والية بومرداس وقفة احتجاجية، 
طبيبة  إصابة  يف  االشتباه  خلفية  على 
بفيروس  املؤسسة  مستوى  على  عاملة 

كورونا.
خالل  من  العيادة  عمال  طالب 
التحاليل  بإجراء  االحتجاجية  الوقفة 
لكل  كورونا  بفيروس  اخلاصة  الطبية 
فيهم  مبا  باملؤسسة،  العامل  الطاقم 

األطباء واملمرضون وحتى أعوان األمن 
إصابة  يف  االشتباه  بعد  والنظافة، 

إحدى الطبيبات بالفيروس التاجي.
من  مطلعة  مصادر  وأوضحت 
املعنية قد  أن  الوطن«  لــ«أخبار  العيادة 
وهي  الثنية  مبستشفى  التحليل  أجرت 
تخوف  أن  غير  النتائج،  انتظار  بصدد 
بالعدوى،  إصابتهم  من  العيادة  عمال 
إلى  دفعهم  بالطبيبة  الحتكاكهم  نظرا 
على  العيادة  مدير  إلجبار  االحتجاج، 

إخضاعهم للفحص.
العيادة  مدير  وعد  جهته،  من 
»عمر  عمران  لبني  اخلدمات  متعددة 
العمال  لكل  التحاليل  بإجراء  شايب« 
يف  بالطبيبة  اتصال  على  كانوا  الذين 
كورونا،  بفيروس  إصابتها  ثبوت  حال 
الطاقم  غضب  من  هدأ  الذي  األمر 
يلتحقون  وجعلهم  باملؤسسة،  العامل 

مبناصبهم بشكل عادي.
سميرة مزاري

بومرداس
عمال العيادة متعددة الخدمات ببني عمران يحتجون
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أخبار السر ايا

تعرض نظام الري التقليدي ”فقارة آرمول” بتمنطيط جنوبي 
والية أدرار لالنسداد لمدة أسبوعين متتالين، بسبب تراكم الرمال 

التي تخلفها رياح الصحراء، ليبادر أهالي المنطقة بإصالحها 
في ظل غياب سلطات الوالية.  واشتكى سكان تمنطيط لـ ”أخبار 
الوطن” من عدم اهتمام السلطات المعنية بإصالح فقارة آرمول 

التي تعتبر واحدة من أهم أنظمة الري التقليدي بتمنطيط، 
خاصة أن هذا التراث يعد معلما سياحيا وموروثا ثقافيا وهي 

المورد األساسي لبساتين وواحات تمنطيط، والتي صنفت عالميا 
كمنطقة رطبة حسب اتفاقية ”رامسار”. كما عبر المعنيون عن 
سخطهم إزاء اإلهمال الكبير الذي طال هذا الموروث، مطالبين 
المسؤولين بدعمهم من أجل الوقوف على هذا اإلرث والحفاظ 
عليه لألجيال القادمة، في حين نظم نشطاء جمعويون من بلدية 
تمنطيط وعلى رأسهم جمعية ”فقارة آرمول” حملة صيانة رغم 
الصعوبات وأزمة الوباء التي يشهدها الوطن، وقلة اإلمكانات 

وارتفاع درجات الحرارة.

 تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة ألمن والية غليزان، خالل هذا 
األسبوع، من توقيف 05 أشخاص ينتمون لشبكة وطنية تحترف النصب 
واالحتيال بإيهام الشباب بتمكينهم من العبور إلى الضفة األخرى بتنظيم 

رحالت هجرة شرعية )حرقة(. 
وجاءت العملية بعد االستغالل الجيد للمعلومات التي وردت إلى الفرقة 

والبالغ الذي تقدم به شاب بعد تعرضه للنصب واالحتيال من قبل 
05 أشخاص، اثنان منهم يقيمان بوالية وهران، أخذا منه مبلغا ماليا 
وأوهموه بأنه ثمن العبور به إلى إسبانيا عن طريق هجرة غير شرعية.

 
 ليتم فتح تحقيق في القضية وتكثيف األبحاث والتحريات التي مكنت من 
تحديد هوية المحتالين، وبعد القيام بإجراءات التفتيش التي خضعت لها 

مساكنهم تم حجز قارب ومحرك باإلضافة إلى خزان خاص بتعبئة البنزين 
وبعض المعدات التي تستخدم في الهجرة غير الشرعية.

من أجل تسويق بضاعته، لم يجد بائع فواكه على مستوى 
سوق الشهيد ”مولود برينيس” بباش جراح بالعاصمة من 

طريقة سوى البوح بحجم الصعوبات التي تكّبدها في سبيل كسب 
قوته. وممتعضا من الوضع العام السائد في البالد، دعا البائع 
– بل ترجى – رواد السوق لشراء سلعته المتمثلة في فاكهة 

النيكتارين، مؤكدا أن حجمها الصغير ال ينقص من لذتها وال من 
قيمتها الغذائية. هذا، وصدح صاحبنا بصوته العالي يكشف حجم 
الصعوبات التي واجهها بصفته فالح عمل جاهدا من أجل إنقاذ 
موسمه الفالحي، خاصة في ظل ما عرفه الموسم من ضغوط 

كبيرة فرضتها ظروف الحجر الصحي. عال صوت الفالح مميطا 
اللثام عما خلفته األزمة الحالية من انعكاسات ومن ظروف صعبة 

انعكست على كل الفئات، فعسى أن يحدث ربنا بعد هذا أمرا. 

ُفوقاَرة َتمنِطيط َتستِغيث

”ماينامة” الّشارِع َتتِبيلُتها ُسموٌم!

االحتياُل َيطاُل سوَق ُكرونا َجعل الفالَح َخِطيبا! 
”الَحرقة”!

حّذر العديد من الناشطين في مجال حماية المستهلك من الظاهرة التي 
استفحل أمرها، مؤخرا، بوالية وادي سوف، ويتعلق األمر بطهو طبق 
الماينامة بطريقة غير صحية، بحيث تعتمد هذه الطريقة على وضع 
شباك مصنوع من مواد غير صالحة للطهو في برميل حديدي صغير 
غالبا ما يكون من مخلفات الشركات البترولية، وهذا البرميل كان 

مخصصا لمواد سامة وخطيرة على صحة اإلنسان.
وأكد الناشطون على ضرورة وضع حد لهذا الفعل كون عواقبه جد 

وخيمة على صحة المستهلك.

أفاد العشرات من األشخاص الراغبين في االستفادة من خطوط النقل 
الحضري الفردي بآفلو بأنهم وضعوا ملفاتهم لدى مصالح مديرية النقل 

منذ نحو ستة أشهر، ومازالوا - إلى حد اآلن - ينتظرون اعتمادها 
ومنحهم الرخص بمزاولة نشاطهم.

وكشف هؤالء أنهم قاموا بكل اإلجراءات المطلوبة، حيث تحصلوا على 
شهادات التكوين، واستأجروا أرقام الخطوط من المجاهدين، واقتنوا 

سيارات ومنهم من اضطر لالستدانة من أجل القيام بهذا النشاط للتكفل 
بعائالتهم، لكن بقيت ملفاتهم عالقة على مستوى المديرية دون أن يتلقوا 

جوابا رغم شكاويهم المتكررة وتضررهم من مصاريف كراء األرقام 
والضريبة المفروضة عليها. 

افَتُحوا ُخطوَط 
الّنقِل الَفردّي 

بآفلو! 

 تّقــــرت َتجمُع  تّقــــرت َتجمُع 134134 مليوَن  مليوَن 
سنتيــٍم فــي َيــوميــن!سنتيــٍم فــي َيــوميــن!

ارتفعت حصيلة حملة التبرع التي تشرف عليها جمعية ”آفاق الطالب العربي” الخيرية بتقرت إلى أزيد من 134 مليون سنتيم بعدما 
جمعت في يومها األول أزيد من 70 مليون سنتيم، خصصت لفائدة مرضى فيروس كورونا ”كوفيد 19” الماكثين بالمؤسسة االستشفائية 

”سليمان أعميرات” بتقرت هدف الحملة هو اقتناء معدات وأجهزة طبية منها أجهزة التنفس االصطناعي الجميل في العملية أن جميع 
أبناء تقرت شاركوا في حملة التبرع هذه دون استثناء؛ فحتى األطفال ساهموا بما جمعوه في حصاالتهم، فيما وهبت حرائر تقرت حليها 
دون تردد أما رجال األعمال المعروفين بالمدينة، فقد اكتفوا بدور المتفرج، فيما تحمل الفقراء و”الزواولة”على عاتقهم الحملة بتقديمهم 

أعز ما يمتلكون، هكذا يفعلها أبناء الجزائر في وقت الشدة والمحن.
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رشيد شويخ

العقلة،  سكان  من  عدد  أوضح 
التهميش  مظاهر  أن  الوطن«  لـ«أخبار 
ظاهرة  تبدو  التنموي،  والتخلف 
يربطها  الذي  الطريق  من  القرية  على 
بعاصمة الدائرة الرباح ومنها إلى مدينة 
الوادي، تغطي الرمال املتكدسة أجزاء 
كبيرة منه، ما صعب احلركة من وإلى 
العقلة، كما أن مختلف املسالك التي 
التابعة  بالقرى  البلدية  عاصمة  تربط 
شبه  والربابة  والعقيلة  كسندروس  لها 
مقطوعة بسبب حركة الرمال، و التي 
املسالك  من  كبيرة  أجزاء  معها  تغطي 
إلى  احلركة  معه  صعبت  والطرقات، 
البلدية  سكان  يقول  و  القرى،  عديد 
أكبر  تكدسا  تشهد  السنة  هذه  أن 
من  الرملية  الزوابع  قوة  بسبب  للرمال 
التي  النشاطات  أغلب  ولتوقف  جهة 
البلدية  مصالح  عادة  بها  تقوم  كانت 
ألجل إزاحة الرمال بسبب اإلجراءات 
النتشار  تفاديا  طبقت  التي  اخلاصة 

جائحة كوورنا »كوفيد 19«.

 نقائص بالجملة
كما تعاني البلدية والقرى التابعة 
لها من نقائص جمة، خاصة يف قطاع 
تقوم  التي  املجهودات  رغم  الصحة، 
الصحية  أن اخلدمات  إال  الوصاية  بها 
مازالت دون تطلعات السكان حسبهم، 
حتديدا  الربابة  وقرية  البلدية  أن  فرغم 
البوحمرون  لوباء  رهيبا  انتشارا  عرفت 
شخصا   14 بحياة  أودى  سنتني  قبل 
املوجودة  العالج  قاعة  أن  إال  فيها، 
تلبي حاجيات  البلدية ال  يف عاصمة 
األهالي املتزايدة، ويرى سكان العقلة 

لعدد  السنوي  االرتفاع  ورغم  أنه 
يقترب  والذي  البلدية،  يف  السكان 
أن  إال  حاليا،  ساكن  اآلالف   9 من 
اخلدمات  يف  حتسني  يوازيه  لم  ذلك 
الطبية املقدمة لهم وال توسيع يف قاعة 
العالج، و أضافوا أنهم وجدوا أنفسهم 
مجبرين مع ضعف اخلدمات الصحية 
وانعدامها ليال ويف نهاية األسبوع، الى 
التنقل نحو عاصمة الدائرة على مسافة 
الوادي،  مدينة  إلى  أو  كيلومترا   15
هناك  إلى  التنقل  تكاليف  متحملني 

بأموالهم اخلاصة يف غالب األحيان. 

 اسواق منعدمة
كما تفتقر العقلة، إلى سوق الئق 
رغم  واللحوم،  والفواكه  للخضر  يومي 
يف  ألهلها  العظمي  الغالبية  اشتغال 
الزراعة أو تربية املواشي، فتجار اخلضر 
سلعهم  يعرضون  يزالون  ال  والفواكه 
ما  الطريق،  قارعة  على  املختلفة 
يعرض اخلضر والفواكه ملختلف مظاهر 
حقيقي  خطرا  يشكل  ما  وهو  التلوث 
أهالي  ويطالب  السكان،  صحة  على 
للخضر  يومية  سوق  بتهيئة  العقلة 
ظروف  يف  عرض  تضمن  والفواكه 
مناسبة من جهة، كما أنها ومن شأن 
فتح السوق توفير عديد مناصب شغل 
البلدية، وضمان مورد  لشباب وأهالي 
مالي إضايف مليزانية البلدية التي تعاني 

العجز. 

شباب ضائع
يشكلون  والذين  البلدية  شباب 
تعاني  اذ  سكانها،  من  كبيرة  نسبة 
كلي  الشبه  الغياب  من  الفئة  هذه 
يجدون  ال  حيث  الشبانية،  للمرافق 

أوقات  قضاء  ألجل  هيكل  أي 
اآلفات  من  وحمايتهم  فراغهم، 
االجتماعية التي تهددهم جراء انتشار 
باعة املهلوسات واخلمور واملخدرات يف 
محيط البلدية ، هذا إضافة إلى عدم 
وجود من يعتني ويوجه مواهبهم، فال 
يف  أما  للثقافة،  دار  وال  للشباب  دار 
املجال الرياضي فال يوجد ملعب ميكن 
كرة  املفضلة  رياضتهم  فيه  متارس  أن 
القدمي  فامللعب  مخاطر،  بدون  القدم، 
ملمارسة  إال  شيء  لكل  يصلح  بات 
املنطقة  شبان  وينتظر  القدم،  كرة 
البلدي  الشعبي  املجلس  تتحرك  أن 
للعقلة، ألجل تسجيل وبرمجة مرافق 
من  وحمايتها  الشبانية  الفئة  لصالح 
براثن االنحالل والوقوع يف شر اآلفات 

االجتماعية. 

 البلدية ترد
من جهتها مصالح بلدية العقلة يف 
سكان  انشغاالت  على  ردها  معرض 
أن  الوطن  ألخبار  أكدت  البلدية، 
تتجاوزها، ألنها  العالج  قاعة  مشكلة 
الصحة  مديرية  تدخل يف صالحيات 
وأن  املستشفيات  واصالح  والسكان 
قامت  قد  واحاطة  تبليغ  من  ماعليها 
الستفادة  السياق  يف  فعال،مشيرة  به 
مستوى  على  عالج  قاعة  من  البلدية 
نحو  قبل  تدشينها  جرى  الربابة  قرية 
إنشاء  مطلب  بخصوص  أما  شهر. 
ذات  فأكدت  البلدية  يف  مجهز  سوق 
املصالح أنه طور الدراسة، كما كشفت 
البلدية من  استفادة  آخر عن  يف شأن 
البلدي  امللعب  تأهيل  إعادة  مشروع 

قريبا.

أدرار
تنصيب توهامي محمد رئيسا لألمن الوالئي 

السيد  عن  الغربي بشار ممثال  اجلنوب  لشرطة  اجلهوي  املفتش  أشرف 
ادرار على مراسيم تنصيب  الثقافة لوالية  الوطني بقصر  العام لألمن  املدير 
هذا  ادرار،  والية  امن  رأس  على  محمد  الشرطة السيد توهامي  عميد 
هامة  مناصب  امليدانية، حيث تولى عدة  بكفاءته وخبرته  اإلطار املعروف 
الوطني على  العامة لألمن  املديرية  إطار سياسة  التنصيب يف  ويندرج هذا 
رأسها السيد املدير العام لألمن الوطني والتي تهدف إلى متكني إطارات كفئة 
من املسؤولية بغرض احلفاظ على أمن وسالمة املواطن وتلبية مطالبه يف ظل 
اإلطار  هذا  النتائج، يف  وحتقيق  املردودية  زيادة  مع  والنظم  القوانني  احترام 
أعطى السيد املفتش اجلهوي لشرطة اجلنوب الغربي بشار تعليمات صارمة 
اليومي  العمل  أداء  وااللتزام يف  واالستقامة  باالحترافية  التحلي  أجل  من 
املواطن، من  دون أن يدخر أي جهد يف سبيل احلفاظ على امن وسالمة 
حسن االستقبال وتوجيهه وتلبية مطالبه خاصة يف مجال مكافحة اجلرمية 
ادرارعميد  والية  امن  اكد رئيس  جهته  االجتماعية من  اآلفات  ومحاربة 
من  هوادة  دون  العمل  على  التام  إستعداده  محمد  توهامي  السيد  الشرطة 
اجلمهورية  قوانني  إحترام  ظل  يف  املواطن  وسالمة  امن  على  احلفاظ  اجل 
وإحترام حقوق اإلنسان وان يكون يف مستوى الثقة التي وضعتها فيه املديرية 

العامة لألمن الوطني على رأسها السيد املدير العام لألمن الوطني.
 عبداهلل مجبري

حمالت تحسيسية للحد من انتشار الوباء
اشراف  وحتت  ادرار  لوالية  الوالئي  الشعبي  املجلس  من  نواب  شرع 
رئيس املجلس الدكتور عبد اهلل بحماوي يف تنظيم حملة حتسيس وتوعية 
ضد تفشي جائحة كورونا مست بعض قصور بلدية ادرار على غرار أوالد 
وشن واوالد علي واوالد ونقال يف خطوة الستكمال جهود املجلس الرامية 
وتوجيهات  نصائح  نواب  قدمت  حيث  اجلائحة  مكافحة  يف  للمساهمة 
كورونا  فيروس  من  اإلصابة  من  الوقاية  سبل  حول  للعائالت  وارشادات 
وكيفية حماية أفراد العائلة منه ومت باملناسبة توزيع كمية من األقنعة الواقية 
منذ  املجلس  لإلشارة شكل  بالوالية   مناطق  عدة  احلملة  تشمل  أن  على 
بداية ظهور وباء فيروس كورونا جلنة للصحة واملتابعة وشارك يف عملية تنظيم 
القوافل التضامنية لفائدة مناطق الظل والوقوف على عمليات إجناز وسائل 
والصناعات  احلرف  وجمعيات  وورشات  املهني  التكوين  مبؤسسات  الوقاية 
وقف  كما  والتضحيات  والعطاء  البذل  على  للمتطوعني  تشجيعا  التقليدية 
ما  باملؤسسات االستشفائية سيما  املسجلة  النقائص  املجلس على  أعضاء 

يتعلق بتوفير األجهزة والوسائل الطبية املستعملة يف مجابهة الفيروس.
عبداهلل مجبري

اقتناء جهاز »BCR » للكشف عن 
فيروس كورونا

اقتناء  يف  بهلول  العربي  الوالي  يف  متمثلة  أدرار  والية  مصالح  بادرت 
جهاز الكشف والتحليل عن فيروس كورونا.  وذكر بيان مصالح الديوان أن 
العملية جاءت ضمن برنامج ميزانية الوالية مشيرا إلى أن القصد منها هو 
العمل على تعجيل احلصول على نتائج أسرع للتحليل والكشف للمواطنني 
يف آجال قريبة خاصة مع بعد املسافة مايسبب طول ظهور النتائج. وأضاف 
باقتنائه ريثما  التي كلفت  أنه يتم تركيب اجلهاز من طرف الشركة  البيان 
يحل وفد خاص من معهد باستور لوضعه حيز اخلدمة. هذا وقد استبشر 
سكان أدرار بهذه املبادرة التي قام بها املسؤول األول عن الوالية خاصة بعد 
ولكن  اجلهاز  هذا  لشراء  واملنظمات  املدني  املجتمع  أطلقها  التي  احلمالت 
بقيت ترواح مكانها وحتى أن املبلغ املجموع لم يصل لقيمة اجلهاز املعني. 
عبداهلل مجبري

ورقلة
 شباب »سعيد عتبة« يواصلون
 حمالت التنظيف والتشجير

حمالت  يواصلون  ورقلة  ببلدية  عتبة  سعيد  حي  من  شباب  مازال 
املنصرمني  اليومني  خالل  انطلقت  التي  احلمالت  هذه  باحلي  التنظيف 
اسفرت عن تشجير غالبية الشوارع الرئيسية وتنظيفها اين استغل الشباب 
اوقات الفراغ التي نتجت عن تواصل احلجر الصحي بالوالية يف نشاطات 
ايجابية تعود بالفائدة على عموم الساكنة باحلي وقد تفاعل السكان بهذا 
احلي الشعبي العريق والكبير بايجابية مع اصحاب املبادرة حيث قدموا لهم 

كل سبل الراحة ملواصلة العملية لتشمل كل ازقة احلي.
زاهية سعاد

فقر وحرمان وعزلة طوقت السكان، هي يوميات أزيد من 8500 نسمة يقطنون بلدبة العقلة في والية الوادي، 
سكان يتجرعون مرارة العيش وقساوة الطبيعة وإهمال المسؤولين المتعاقبين على السلطة. المنطقة الواقعة الواقعة 
جنوب والية الوادي،لم تسافد من ايةمشاريع تنموية والتنموية من شأنها ان ترفع الغبن عن السكان وتبعث االمل في 

نفويهم بعد حرمان دام سنوات طوال.

السكان طالبوا بتدخل عاجل

العقــلة بالـــوادي. .عزلـة
 ونقــــائص  بالجملــة!
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بني  وجوده  يفرض  كورونا  فيروس  مازال 
عدد  ارتفاع  ومع  اجلزائري  الفرد  يوميات 
اإلصابات وتفاقم احلاالت اصبح تطبيق تدابير 
غير  حتمية  اصبح  بل  من ضرورة  اكثر  الوقاية 
انك وانت تتجول عبر مختلف شوارع وبلديات 
الوعي  غياب  صورة  ستصدمك  جيجل  والية 
لدى املواطنني يحدث هذا يف الوقت التي تعرف 
مع  اقسامها  بكل  اكتظاظا  الوالية  مستشفيات 

انتظار ظهور العديد من النتائج للمشتبه بهم.
 استهتار والمباالة

هكذا  اجلواجلة   تعني   ال  الكورونا  وكان 
وطقوس  عادية  حياة  بجيجل  للمتجول  يخيل 
يومية تسير بنمط عادي الشارع التجاري بحي 
الفرسان مكتظ عن اخره محالت تعج بالزبائن 
دون اتباع التجار والزبان التدابير الوقائية وعدم 
املعلقة  الالفتات  لتصبح  الكمامة  ارتدائهم 
على  حتث  التي  التجارية  احملالت  مبدخل 
واجهة  مجرد  للزبون  الكمامة  ارتداء  اجبارية 
اليومي بحي  السوق  يعرفها  احلالة  وفقط نفس 
موسى تزاحم واكتظاظ وطوابير من جهة أخرى 
وتر  على  تعزف  بجيجل  الشباب  فئة  مازالت 
ال  تعكس  مؤسفة  صورة  يف  للكورونا  الوجود 
وعي لديهم والتي تثرجمه عدم ارتدائهم القناع 
الواقي الذي قد يجنبهم هم وعائالتهم اإلصابة 

بالفيروس اللعني.

  حافالت مكتظة
من جهة أخرى عاد جل أصحاب حافالت 
النقل اجلماعي للعمل عبر كل اخلطوط احلضارية 
والبلدية ورغم التوصيات من رئاسة اجلمهورية 
ارتداء  والزامية  الوقاية  باتباع وتطبيق إجراءات 
بنص  االكتفاء  وكدا  واملسافر  للسائق  الكمامة 
التأكد  محاولتنا  واثناء  اننا  غير  فقط  الركاب 
من تطبيق كل هاته اإلجراءات التمسنا غيابها 
كليا فاحلافالت مكتظة والسائق والقابض مثل 
ارتداء  ثقافة  لديهم  غيبت  كلهم  املسافرين 
الكمامة غير انه وعند االقتراب من أي حاجز 
بارتدائها  املسافرين  السائق بطلب  امني يسارع 
يرتديه  الذي  األمني  احلزام  صورة  لنا  لتعاد 

السائق عند كل حاجز امني فقط.
  مستشفيات مزدحمة

جيجل  والية  مستشفيات  مختلف  تعرف 
املصابة  املتزايدة  االعداد  بسبب  اكتظاظا 
االجنحة  كل  جعل  الدي  االمر  بالفيروس 
يف  الطبية  الطواقم  ادخل  ما  اخرها  عن  متتلئ 
ظل  يف  عميقني  ونفسي  جسدي  تعب  حالة 
ستة  يتواجد  الذي  الوقت  يف  اإلمكانيات  قلة 
جيجل  مبستشفى  املركزة  بالعناية  اشخاص 
األطباء  مختلف  دق  أخرى  جهة  من  املركزي 
مطالبني  اخلطر  ناقوس  االجتماعيني  والفاعلني 
تفادي  اجل  من  باملسؤولية  بالتحلي  املواطنني 

كارثة بشرية وصحية بالوالية.

تحاليل مؤجلة
املستشفيات  اكتظاظ  ومع  أخرى  من جهة 
ينتظرون  املواطنني  من  العديد  مازال  بالوالية 
نتائج حتاليلهم مند أسبوعني حيث وصل عدد 
املشتبه بهم والذين ينتظرون نتائج حتاليلهم الى 
اربك  النتائج  هاته  ظهور  تأخر  ان  غير  املئات 
هاته  أصحاب  مع  التعامل  كيفية  يف  األطباء 
املشتبه  لدى  نفسيا  ظغطا  خلق  كما  احلاالت 
يف  التاخر  هذا  واخلوف  التلرقب  بسبب  بهم 
ظهور النتائج جعل البرملانية اميان عراضة تراسل 
يف  باإلسراع  إياه  مطالبة  جيجل  والية  والي 
الفيروس  الكشف عن  وتوفير جهاز  إيجاد حل 
من اجل الكشف املبكر والسريع على الفيروس 

واملواطنني  املرضى  والتقليل من معاناة  بالوالية 
وعائالتهم.
 نداء استغاثة

الى مواطني  نداء  اليوم  الوالية  والي  اصدر 
املساهمة  اجل  من  جيجل  والية  وسكان 
انتشاره  وتقليص  الفيروس  على  القضاء  يف 
باحلجر  االلتزام  خالل  من  وهذا  بالوالية 
الوقاية  وسبل  شروط  واتباع  السبوعني  املنزلي 
ارتداء  وكذا  األمان  مسافة  واحترام  تعقيم  من 
على  اليوم  نداءه  يف  الوالي  اكد  كما  الكمامة 
املدني  املجتمع  فعاليات  اشراك  يتم  انه سوف 
افراد  وتوعية  لتحسيس  اجلمعيات  ومختلف 
املجتمع للوقاية واحلد من انتشار هذا الفيروس.

َمرحلُة الَعودِة إلى اإلغالِق َتلوُح في األُفق

االسِتهتاُر والالُمباالة.. ُيعّمقان انتشاَر وباِء ُكورنا بجيجل

صور معتمة ترسم يوميات المواطنين في والية جيجل؛ إحدى 
أكبرى المدن الجزائرية، وواحدة من بين أكثر المناطق تسجيال 
لعدد حاالت المصابين بفيروس كورونا، شوارع وحافالت 

مكتظة، ومواطنون يخرقون إجراءات الحجر الصحي، فيما اكتظت 
المستشفيات وباتت األطقم الطبية عاجزة عن التكفل بحاالت 
المصابين، تصرفات أضحت تعكس عدم مباالة وتهاون المجتمع 
إزاء اإلجراءات االحترازية للحّد من تفشي الجائحة، وباتت 
تنذر بانفجار الوضع والعودة إلى اإلغالق مجددا.

  استهتار شعبي واضح 	
مستشفيات مكتظة بالمصابين 	
 400 حالة تنتظر نتائج التحليل 	
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بالتيني: »ديباال مثل 
مارادونا«

ميشيل  الفرنسي،  األسطورة  حتدث 
عن  األسبق،  يوفنتوس  جنم  بالتيني، 
األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم البيانكونيري، 

مؤكًدا أنه يحب طريقته وأسلوبه يف اللعب.
أهداف  عدد  يعادل  أن  ديباال  واستطاع 
بالتيني مع يوفنتوس، حيث سجل 68 هدًفا 

منذ انضمامه قادًما من باليرمو.
وقال بالتيني يف تصريحات ملوقع »كالتشيو 
املقارنات،  أحب  »ال  اإليطالي:  ميركاتو« 
رأيته  فنحن نختلف عن بعضنا، ليس ألنني 
أتابعه  عندما  ولكني  املرات،  من  العديد  يف 
رائعة  أشياء  يفعل  ما  دائًما  فهو  كثيًرا،  أحبه 
من حيث الركض واملراوغة، فأنا بالتيني وهو 
مختلف عني«. وأضاف: »بالنسبة لي، يتعلق 
األمر باألدوار، ميكنهم وضعه يف أي مركز من 
لقد  األهداف،  وسيسجل  األمامية،  املراكز 
من  العديد  سجل  الذي  الوسط  العب  كنت 
األهداف«. وتابع: »ديباال مختلف كلًيا عني، 
فهو ليس العب وسط، ولكنه مهاجم وظيفته 
اسم  ارتباط  عن  وبسؤاله  األهداف«.  إحراز 
ديباال بالرحيل عن يوفنتوس الصيف املاضي، 
لكنه  االنتقاالت،  سوق  قوانني  »إنها  قال: 
مثل  إنه  وليوفنتوس،  له  وأمر جيد  يغادر،  لم 

مارادونا«.
أنييلي  يحبها  التي  الصفات  »ميتلك  وأمت: 
)رئيس يوفنتوس( أيًضا، ال ميكنني أن أجعله 
يقول أشياء قد ال يفكر بها، ولكن نعم إذا كان 

يحبه فسوف يقدره للغاية«.

إنتر يجدد آمال برشلونة في ضم الوتارو
األربعاء،  امس  إسباني،  تقرير صحفي  كشف 
على  تسهل  ميالن،  إنتر  من  جديدة  خطوة  عن 
برشلونة ضم مهاجم النيراتزوري الوتارو مارتينيز يف 

امليركاتو الصيفي.
الصيف،  هذا  الوتارو  ضم  برشلونة  ويستهدف 
الشرط  قيمة  أورو  مليون   111 دفع  يستطيع  لن  لكنه 

اجلزائي يف عقده.
وسبق لبرشلونة أن اقترح على إنتر دفع 70 مليون 
جونيور  األيسر  ظهيره  منحه  إلى  باإلضافة  أورو، 

النادي اإليطالي رفض تقييم  أن  أورو، إال  بـ41 مليون  البارسا  فيربو، والذي قدره 
فإن  ديبورتيفو« اإلسبانية،  املبلغ. وبحسب صحيفة »موندو  بهذا  الشاب  الالعب 
موقف إنتر قد تغير، بعد حتليل السوق، حيث رأى النادي اإليطالي أن السعر الذي 

حدده برشلونة لم يكن سيًئا.
يتمتع  مميز،  شاب  ظهير  فيربو  أن  يرون  إنتر  مسؤولي  أن  الصحيفة،  وأضافت 
بخبرات دولية، حيث فاز باألورو حتت 21 عاًما مع منتخب إسبانيا، ولديه شخصية 

جيدة.

أرتيتا: »على آرسنال التعلم من ليفربول«
مدرب  أرتيتا  ميكيل  قال 
ناديه  على  يجب  إنه  آرسنال 
اإلجنليزي  للدوري  املنتمي 
يتعلم  أن  القدم  لكرة  املمتاز 
كيفية  يف  ليفربول  فعله  مما 
املدرب  بقيادة  التشكيلة  بناء 

يورجن كلوب.
تولى  الذي  كلوب،  وقاد 
ليفربول   ،2015 يف  املسؤولية 
مرة  الدوري ألول  لقب  حلصد 

يف 30 عاما هذا املوسم بعدما توج يف العام املاضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر 
األوروبية وكأس العالم لألندية.

وتابع أرتيتا للصحفيني قبل مواجهة ليفربول اليوم األربعاء »ما فعله هذا النادي 
ثقافة  وتعلم  التشكيلة  لبناء  الوقت  إلى بعض  لقد احتاج  تأكيد  أمر مذهل. بكل 
جديدة وفلسفة جديدة وطريقة لعب تناسب املدرب«. وأضاف »لقد بدأ يف التعاقد 
مع كل العب يخدم املطلوب، وهو ما فعله بذكاء، وقد تعاقد مع العب مميز يف كل 
مركز«. وواصل »ومن الناحية املادية تلقى مساندة كبيرة وأبرم صفقات ضخمة ما 
تسبب يف تغيير النادي«. وأكمل »الشكل احلالي يختلف عما كان عليه األمر منذ 
بكل  لكن  الشيء  بعض  تكون محدودة  البناء  على  ناد  أي  قدرات  أربع سنوات. 

تأكيد هذا يجب أن ننظر إليه ونرى كيف حدث ذلك ألنه مثال رائع«.

في مقابلة مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية

سواريز يلمح إلى إمكانية 
رحيل ميسي عن برشلونة
تحدث األوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن مستقبل زميله األرجنتيني 
ليونيل ميسي، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن كامب نو، وكذلك الفرنسي أنطوان 

غريزمان، وتذبذب مستواه في موسمه األول مع البارسا.

القسم الرياضي

صحيفة  معه  مقابلة  يف  سواريز  وقال 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »ال أرى ميسي 
وأضاف:  برشلونة«.  بخالف  فريق  بأي 
»لكن، القرار الذي سيتخذه ليو سيكون بناًء 

على التفكير يف مستقبله وأسرته«.
وتابع: »أحياًنا نكون جميًعا سيئني ألننا 
القبيل،  هذا  من  أشياء  أو  للهزائم  نتعرض 
ولكن كوني صديًقا، سأوصيه دائًما أن يكون 
يف املكان الذي يشعر فيه بالراحة والسعادة، 
يف  سيبقى  برشلونة،  يف  سعيًدا  كان  فإذا 
التغيير،  إلى  بحاجة  كان  إذا  أما  النادي، 

فسوف يعرف ما يحتاجه هو وأسرته«.

مشروًعا  ميسي،  أولويات  عن   وبسؤاله 
سواريز:  أجاب  أسرته،  أم  ناجًحا  رياضًيا 

»أعتقد أن العائلة سعيدة يف برشلونة«.
أن  هو  ميسي  يتمناه  ما  »أكثر  وأكمل: 
أن  يجب  لكنه  ناجًحا،  مشروًعا  هناك  يكون 
يتشاور أواًل مع عائلته ومع والده )وكيله(، ويف 
هذه احلالة، سيكون على دراية بالقرار الذي 
زميله  يف  رأيه  وعن  اتخاذه«.   عليه  يجب 
»إنه العب  قال:  غريزمان،  أنطوان  الفرنسي 
وواصل:  جًدا«.  ومحبوب  متواضع،  رائع، 
»واجه أنطوان وقًتا عصيًبا ألن األمور لم تسر 
كما أراد، لكنه حصل على دعمنا، يف بعض 
تغييرك يف وقت متأخر  يتم  األحيان، عندما 
من املباراة، ينخفض احترامك لذاتك قلياًل، 

ما  دائًما  لكن  اجلميع،  ولكن  فقط  هو  ليس 
لك«.  املشورة  لتقدمي  بجوارك  زمالئك  يكون 
وزاد: »الالعب الذي قضى يف النادي سنوات 
عديدة يعرف مدى صعوبة الوصول إلى فريق 
مثل برشلونة، والشرط هو تقدمي احلد األقصى 
أن  وعليك  أيام،  ثالثة  كل  مستواك  من 
تتعلم كيف تتعايش مع طموحات البارسا«. 
من  العديد  إلى  يتحدث  »غريزمان  وأكمل: 
صعوبة  مدى  يعرف  هو  الفريق،  يف  زمالئه 

الوصول إلى هذا النادي والتقدم«.
نكون  أن  صعوبة  يعرف  هو   « وختم: 
على  مساعدته  نحاول  وكلنا  مهاجمني، 
كسب الثقة وصناعة األهداف والتسجيل.. 

لقد كان مذهال أمام فياريال«.

ريال مدريد يعرض فاييخو 
وسيبايوس للبيع

 كشف تقرير صحفي، عن ترشيح ثنائي ريال مدريد 
للرحيل هذا الصيف، بعد انضمام املغربي أشرف حكيمي 
لصفوف إنتر ميالن. وبحسب صحيفة »ماركا«، فإن شبح 

الرحيل يحوم حول ثنائي الفريق امللكي خيسوس فاييخو 
وداني سيبايوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد بدأ يف عملية بيع 
العبيه هذا الصيف منذ عدة أسابيع، وكان الالعب األول 

هو املدافع خايف سانشيز الذي انتقل لبلد الوليد مقابل 3 
ماليني أورو، وتبعه حكيمي إلنتر.

أما فاييخو يلعب على سبيل اإلعارة لغرناطة الذي يريد 
ضمه بشكل نهائي، بجانب اهتمام من بعض األندية 

األملانية باحلصول على خدماته. ونوهت الصحيفة أن ريال 
مدريد سيحتفظ بخيار شراء فاييخو، حال بيعه بشكل 

نهائي هذا الصيف.
أما داني سيبايوس، فيبدو أن آرسنال يستعد لتقدمي 

عرض من أجل احلصول على خدماته بشكل نهائي، كما 
يتمتع الالعب باهتمام فالنسيا وريال بيتيس، ويقدر الريال 

قيمة العبه بـ 25 مليون أورو.
ويعد خوخي دي فروتوس، املعار لريو فايكانو، من 
املرشحني للرحيل، ويتمتع باهتمام سيلتا فيجو وريال 

بيتيس، ويقدر ريال مدريد سعره بنحو 10 ماليني أورو.
أما الالعب الياباني تاكيفوسا كوبو ميلك اهتمام العديد 
من األندية، لكن ريال مدريد ال يفكر سوى يف إعارته فقط 

وليس بيعه بشكل نهائي.
ويهدف ريال مدريد من وراء بيع بعض العبيه، إلى 
حصد 120 مليون أورو، من أجل تقليل اخلسائر الناجمة 

عن غياب اجلماهير بسبب جائحة كورونا، وكذلك تقليل 
قائمة الفريق.

يوفنتوس يتحرك للحصول على 
خدمات سيرجينو  

 ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن يوفنتوس حترك نحو هدف 
برشلونة خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وبحسب 

صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، فإن يوفنتوس بدأ التحرك 
للحصول على خدمات األمريكي سيرجينو ديست ظهير 

أياكس، هذا الصيف.
وكان سيرجينو ديست حتت أنظار برشلونة متهيًدا 

للحصول على خدماته حال رحيل سيميدو، لكن أياكس 
طلب 20 مليون أورو، من أجل السماح برحيل الالعب. 

ونوهت الصحيفة أن بايرن ميونخ يهتم بضم ظهير أياكس، 
لكن يوفنتوس بدأ خطواته للحصول على ديست. ولم 

يتواصل برشلونة مع مارك أوفرمارس املدير الرياضي ألياكس 
فقط، بل مع البيئة املباشرة لالعب األمريكي أيًضا.

سان جيرمان يخطط لخطف 
راشفورد من مانشستر يونايتد

 كشف تقرير صحفي إجنليزي، أن باريس سان جيرمان 
مهتم بالتعاقد مع أحد أهم مهاجمي البرمييرليغ، يف امليركاتو 

الصيفي املقبل.
وبحسب صحيفة »صن« البريطانية، فإن سان جيرمان 

يجهز عرًضا ضخًما للفوز بخدمات املهاجم الدولي اإلجنليزي 
ماركوس راشفورد. ويعتبر راشفورد )22 عاًما( أحد النجوم 

الذين ال غنى عنهم يف تشكيلة أولي جونار سولسكاير، ومن 
املتوقع أن يواجه الباريسيون صعوبة كبيرة يف الفوز بالصفقة.
وما زال سان جيرمان يسعى لتدعيم هجومه بعد رحيل 
مهاجمه األوروجوياني إدينسون كافاني، وحتى بعد شراء 
األرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي. ويقدم راشفورد 

موسًما مميًزا مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 21 هدًفا 
وصنع 10 آخرين يف جميع املسابقات. ويستعد سان 

جيرمان ملواجهة أتاالنتا يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
باإلضافة ملواجهتي سانت إيتيان وليون يف نهائيي كأس 

فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.
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محمد هشام

القدم،  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  قرر 
امس األربعاء، استدعاء جمعية عامة استثنائية للبت يف مصير 
بسبب  الفارط،  مارس  منتصف  منذ  املتوقفة  املنافسات  مختلف 

جائحة فيروس كورونا، حسب ما علم من الهيئة الفيدرالية.
الفاف  مبقر  املنعقد  اإلجتماع  عقب  القرار  بهذا  اخلروج  ومت 
الدين  خير  االحتادية  يف  األول  الرجل  برئاسة  إبراهيم،  بدالي 

زطشي، وبحضور أعضاء املكتب الفيدرالي.
أعضاء  لعرض على  الفاف،  املصادر، تخطط  لبعض  وففقا 
الحقا،    تاريخها  سيحدد  التي  اإلسثنائية،  العامة  اجلمعية 
إلغاء  مع  أبيض  موسم  اإلعالن عن  يتضمن  األولى  مقترحني، 
اإلعتبار  بعني  األخذ  يف  يتمثل  الثاني  واملقترح  النتائج،  جميع 
إلغاء  مع  البطل،  لتعني   22 اجلولة  غاية  إلى  األندية  ترتيب 
الهبوط، وحتديد هوية األندية الصاعدة إلى القسم األعلى، وهو 
األمر الذي سيجعل من املوسم املقبل ينطلق ببطولة محترفة أولى 

ب 20 ناديا وقسم ثاني مبجموعتني من 18 ناديا لكل منهما.

للبت في مصير البطولة

»الفاف« تقرر استدعاء جمعية عامة استثنائية
بورعدة يرد على بيان إتحادية ألعاب القوى

»الوضــع الحالي أثقل كاهل 
تحضيراتي ألولمبياد طوكيو«

لعربي  اجلزائري،  لعداء  وجه 
العشاري،  اختصاص  يف  بورعدة، 
اجلزائرية، أللعاب  رسالة لالحتادية 
القوى، ورئيسه عبد احلكيم ذيب، 

ووزارة الشباب والرياضة.
يف  اخلامس  املركز  صاحب 
البطولة العاملية اختصاص العشاري 
أن  »فيسبوك«  على  حسابه  أكد 
قطاع  يف  شغل  مبنصب  مطالبته 
مستقبله  على  خلوفه  يعود  الرياضة 
وصوله  بعد  خاصة  االجتماعي 

لسن ال32.
بطل إفريقيا عدة مرات آبدى دهشته من بيان االحتادية اجلزائرية أللعاب 
القوى الذي استهدفه شخصيا وأشار الى وقائع خارجة عن املوضوع األساسي 
قائال »أود أن أعرب عن دهشتي من بيان احتاد ألعاب القوى، وكذلك تصريحات 
املالحظات  ببعض  وتتعلق  شخصي  تستهدف  التي  خاصة،  قناة  يف  الرئيس 
التي أدليت بها، وال متت بصلة ملا تعرضت له«، وأضاف »كما أود أن أؤكد أنا 
ومدربي أن االحتادية، والوزارة الوصية، هما الشريك واملرافق األول لنا يف كل 
أو إجراء، دون  ما يتعلق بإعدادنا وحتضيراتنا«، وأردف »ال يتم اتخاذ أي قرار 
التشاور أو املصادقة عليه، ودائًما حتت توجيه مدير الفرق الوطنية، الذي نكون 
أراها  التي  االنشغاالت  فإن  أخرى،  ناحية  »من  وتابع  به«،  دائم  اتصال  على 
مشروعة، كما ذكرنا أعاله، لم تشكك يف أي وقت يف املكافآت واالمتيازات 
التي حصلت عليها، بعد نتائجي الرياضية، وال حتى املساعدة والدعم واملرافقة 
والتحضير  لإلعداد  هذا،  يومنا  حتى  منها،  أستفيد  أزال  وال  استفدت  التي 
قرار  أي  تستدعي  كانت  تصريحاتي  أن  فرضا  زعمنا  »ولو  وواصل  الرياضي«، 
توضيح  بغرض  االحتاد،  من طرف  أُستدعى  أن  األولى  من  رمبا  لكان  تأديبي، 
األمور، من باب حماية االحتادية لرياضّييها، واحتواء املوضوع، وللصالح العام«، 
وأمت بورعدة »إنني أشجب بصدق هذا الوضع، الذي بدأ يثقل كاهل حتضيري 
األوليمبي لطوكيو 2021، ألن عواقبه سلبية على املردود الرياضي، وتؤدي إلى 

نتائج عكسية، على أمل أن تضع هذه التوضيحات حدا لهذا االنفالت«.

شباب  لنادي  التنافسي  القطب  مدير  أعلن 
الالعب  عقد  فسخ  قريشي،  توفيق  بلوزداد، 
بعقد  ارتباطه  بسبب  مني،  بن  عامر  اجلديد، 

احترايف مع أهلي البرج.
هددت  قد  البرج،  أهلي  إدارة  وكانت 
للرابطة  التابعة  املنازعات  جلنة  إلى  باللجوء 
وقع  أن  بعد  الالعب،  بعودة  للمطالبة  الوطنية، 
لصالح شباب بلوزداد، دون احلصول على وثائق 

تسريحه.
وقال قريشي »إدارة شباب بلوزداد لم تخطئ 
لقد كانت ضحية  الالعب،  تعاقدت مع  عندما 
للخطأ الذي ارتكبته الرابطة اجلزائرية«، وأضاف 
قبل  الالعب  عقد  قدمت  البرج  أهلي  »إدارة 
عبر  ذلك  لم حتدد  الرابطة  لكن  بلوزداد،  شباب 
موقعها، وهو ما جعلنا نوقع مع الالعب بعد أن 
اجلاري«،  الشهر  سينتهي  عقده  بأن  نعتقد  كنا 
وأمت »لقد قررنا تسريح الالعب وإعادته إلى ناديه 
السابق، نحن ال نريد أن تسبب هذه الصفقة يف 

تشويه عالقتنا مع أهلي البرج«.

شبــاب بلـوزداد يفســخ تعاقـده مـع بـن منـي

إداريا،  فراغا  وهران،  مولودية  نادي  يعيش 
شريف  طاهر  العام، سي  املدير  عهدة  انتهاء  بعد 
عامة،  جمعية  عقد  املساهمني  ورفض  الوزاني، 
مجلس  داخل  حقيقة  بأزمة  ينذر  الذي  األمر 

اإلدارة.
وكان الوزاني، قد طالب املساهمني بالشركة 

لتمديد  عامة،  جمعية  بعقد  للنادي،  احملترفة 
بعض  أن  غير  العامة،  اإلدارة  رأس  على  عهدته 

األعضاء رفضوا الفكرة جملة وتفصيال.
والرياضة  الشباب  مبدير  طاهر  سي  وإتصل 
بالتدخل  وطالبه  سيايف،  ياسني  وهران،  لوالية 
عامة،  جمعية  بعقد  املساهمني  إلقناع  شخصيا 

ومتديد  واألدبي،  املالي  التقريرين  على  للمصادقة 
الظرف  هذا  يف  النادي،  شؤون  لتسيير  عهدته، 
عهدته،  متديد  على  الوزاني  ويصر  العصيب. 
التي  املشاكل  وحسم  العالقة،  القضايا  إلنهاء 
الديون  بقضية  يتعلق  فيما  خاصة  تواجهه، 

واملستحقات املالية.

مولودية وهران

سليمانــي ضمــن إهتمامـات شريــف الوزانــي يصــر علــى تمديــد عهدتـه
نــادي مرسيليــا مجــددا

دخل الدولي الجزائري، إسالم سليماني، مجددا ضمن إهتمامات نادي 
مرسيليا، الناشط في الرابطة األولى الفرنسية. وقال موقع »فوت 
ميركاتو« الفرنسي، إن مارسيليا يريد تعزيز خط هجومه، من خالل 
التعاقد مع إسالم سليماني، مهاجم ليستر سيتي اإلنجليزي. وأضاف 
الموقع أن سليماني صاحب 23 عاما، يملك خبرات عالية في 

البطولة الفرنسية، وسعره سيكون مناسبا حال تفاوض األولمبيك مع 
ليستر، حيث يرغب هذا األخير في بيعه مقابل 10 ماليين أورو.

ولعب سليماني الموسم الماضي معارا لنادي موناكو، وشارك في 18 
مباراة بالبطولة سجل خاللها 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.
جدير بالذكر، أن هداف »الخضر« يحضى أيضا بإهتمام عدة أندية 
أوروبية، كما أنه مهتم بفكرة إنهاء مسيرته الكروية في إحدى 

األندية الخليجية.

مبولحي  يندمج في التدريبات 
الجماعية لالتفاق السعودي

انتظم اجلزائري الدولي رايس مبوحلي حارس مرمى االتفاق، يف التدريبات 
اجلماعية لفريقه، اول أمس بعد قدومه من فرنسا، استعدادا الستئناف منافسات 

الدوري السعودي للمحترفني.
وأقيم املران على ملعب عبد اهلل الدبل بالدمام، واشتمل على متارين بدنية 
وفنية، حيث طّبق العبو الفريق عددا من اجلمل التكتيكية، قبل أن يختتم املران 

مبناورة على منتصف امللعب.
وأعلن نادي االتفاق، جاهزية العبه حامد الغامدي، للمشاركة يف التدريبات 

اجلماعية، بعد اجتيازه االختبارات الطبية والبدنية.

تعقد اللجنة التنفيذية باالحتاد األفريقي لكرة 
قرارها  إلصدار  اخلميس،  هذا  اجتماًعا  القدم، 
بخصوص الدولة املستضيفة ملباريات دوري أبطال 

أفريقيا.
ويشهد نصف نهائي دوري األبطال، صداًما 
الزمالك  يواجه  حيث  تاريخيا،  مغربيا  مصريا 

الرجاء، بينما يالقي األهلي الوداد.

مباريات  استضافة  عن  الكاميرون  واعتذرت 
كورونا.  فيروس  انتشار  بسبب  األبطال  دوري 
مباريات  بطلب الستضافة  رسمًيا  وتقدمت مصر 
البطولة بدعم حكومي من وزير الشباب والرياضة 
يف  رغبتها  تونس  أبدت  فيما  صبحي.  أشرف 
حتى  رسمي  طلب  تقدم  لم  لكنها  االستضافة، 
 10 اآلن، مكتفية بالطلب الذي تقدمت به قبل 

لسان  على  تصريحات  يف  املغرب  وأبدت  أشهر. 
تقدمي طلب  دون  االستضافة  رغبتها يف  مسؤوليها 
رسمي. ويحسم الكاف خالل اجتماع اخلميس، 
بصعوبة  توقعات  وسط  املنظمة  الدولة  اسم 
العربي  البلد  أن  خاصة  للمغرب،  التنظيم  إسناد 
سيستضيف نصف نهائي ونهائي الكونفيدرالية، 

لتكون فرص مصر وتونس أكبر.

تنفيذية »الكاف« تجتمع اليوم لحسم مستضيف رابطة األبطال

إلغــاء طــواف الجزائــر 
2020 للدراجـــات

مت إلغاء طبعة 2020 لطواف اجلزائر للدراجات، بسبب جائحة كورونا 
فيروس )كوفيد19-( حسب ما أعلنت عنه اإلحتادية اجلزائرية لدراجات.
وقد اتخذ القرار خالل اإلجتماع األخير للمكتب التنفيدي، الذي 
عقد يوم السبت الفارط عن طريق تقنية الفيديو. »كان األمر صعبا  لكنه 

ضروري«، كشفت اإلحتادية اجلزائرية لدراجات، التي كانت تأمل يف حتسن 
الوضعية الصحية يف جميع أنحاء العالم، حتى تتمكن من تنظيم هذه 

املسابقة التي حتتل مكانا متميزا يف برنامجها.
وكانت هذه الدورة، املبرمجة مابني 4 و 10 جويلية  بني اجلزائر ووهران، 
مقسمة إلى سبع مراحل، ومن املقرر أن يتم برمجة الطبعة القادمة يف شهر 

مارس 2021، وفقا ملا ذكرته ذات الهيئة.

أكد وزير الشباب والرياضة التونسي، أحمد 
قعلول، أن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« لم 
يوجه الدعوة لهم باستضافة نصف نهائي ونهائي 

دوري أبطال إفريقيا حتي اآلن.
الدعوة  توجه  أن  الطبيعي  قعلول«من  وقال 
املرشح  بصفتنا  الكاميرون  اعتذار  بعد  لتونس 

سوف  األمر  علينا  ُعرض  »إذا  وأضاف  الثاني«، 
اجلماهير«،  من  لعدد  اجلوية  اخلطوط  فتح  ندرس 
وأكد قعلول، أن احلكومة التونسية ليس لديها أي 
بالتنسيق مع اجلامعة  املباريات  مانع يف استضافة 

التونسية.
قد  القدم،  لكرة  الكاميروني  االحتاد  وكان 

استضافة  عدم  عن  رسمي  بشكل  اعتذاره  أعلن 
بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن نصف نهائي دوري األبطال سيشهد 
صراعا مصريا - مغربيا خالل شهر سبتمبراملقبل، 
حيث يصطدم الزمالك واألهلي املصريان، بالرجاء 

والوداد املغربيني، على الترتيب.

وزير الرياضة التونسي، أحمد قعلول:

»ال نمانــــــع استضافـــــة دوري األبطــــال«
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الفصل الثاني- الواجبات
هذا  على  الحظناه  ما  فإن  ذكره،  سبق  ملا  تبعا 
للواجبات  املخصصة  املواد  عدد  أن  هو  املستوى 
تسع  مقابل  فقط  مقترحة  مواد  )خمس  جدا  قليل 
للحقوق  املخصصة  املواد  بعدد  باملقارنة  سابقا(  مواد 
مادة  وأربعون  )سبعة  العامة  واحلريات  األساسية 
تداركه  ينبغي  كبير،  خلل  فيه  أمر  وهذا  مقترحة(، 
هو  ما  غرار  على  بالواجبات  املتعلقة  املواد  عدد  بزيادة 

معمول به عامليا.
وبغض النظر عن تنويهنا بالتدقيقات التي حملتها 
أننا نقترح ترحيل  املواد، إال  الفقرات من هذه  بعض 
الباب  من  األول  الفصل  يف  الواردة  املواضيع  بعض 
واحلريات  األساسية  »احلقوق  بـ  واملعنون  الثاني 
بـ  املعنون  ذاته  الباب  من  الثاني  الفصل  إلى  العامة« 
باالنتخاب،  املتعلقة  تلك  منها  وخاصة  »الواجبات« 
واملال؛  واألرض  والعرض  النفس  عن  الدفاع  البيئة، 
جدا  قليلة  األخيرة  بهذه  املتعلقة  املواد  عدد  أن  ذلك 
كما أشرنا آنفا )خمس مواد فقط!( مقابل العدد الهائل 
من املواد املتعلقة باحلقوق األساسية واحلريات العامة 

)47 مادة(.

رابعا- فيما يخص تنظيم وفصل السلطات )الباب 
الثالث(:

الذي  بالتغيير  ننوه  الشكل،  حيث  ومن  مبدئيا 
حصل يف عنوان هذا الباب من بدايته والذي يحاول 
تكريس مبدأ الفصل بني السلطات، لكن ومن حيث 
مبدأ  جتسيد  عن  بعيدين  مازلنا  أننا  نرى  املضمون 
ما هو  أن  واقعي. ذلك  السلطات بشكل  الفصل بني 
مقترح يف مسودة تعديل الدستور سواء يف الديباجة أو 
يف بعض املواد )م 15( والباب الثالث بفصوله األربعة 
ال يرقى إلى ما تصبوا إليه األمة من استقالل عضوي 
للسلطة  فبالنسبة  السلطات،  بني  وظيفي  وتخصص 
منصب  إلى  نثمنها،  التي  العودة،  رغم  التنفيذية 
الوزير األول ومنحه بعض  رئيس احلكومة عوضا عن 
وكذا  الدستور(  ال  التنظيم  )مبوجب  الصالحيات 
إمكانية تعيني رئيس اجلمهورية لنائب له يحّل محله 
منصب  شغور  عند  عموما  أو  وفاته  أو  استقالته  عند 
تثبته  قانوني  أو  دستوري  مانع  اجلمهورية ألي  رئيس 
مازال  اجلمهورية  رئيس  أن  إال  الدستورية.  احملكمة 
احلكومة  رئيس  تعيني  يف  مطلقة  صالحيات  ميلك 
وإنهاء مهامه،  فاستشارته لألغلبية البرملانية يف تعيينه 
ال تلزمه يف شيء وامتالكه أيضا الصالحية املطلقة يف 
وإنهاء مهامه ال يحقق  نائب رئيس اجلمهورية  تعيني 
هذا  يف  حتقيقه  إلى  نسعى  الذي  الدميقراطي  النهج 
املجال. إذ ال ميكن أن نتصور التسيير الدميقراطي لشؤون 
األمة وحتقيق دولة القانون وجتسيد مبادئ الدميقراطية 
وكان  اجلمهورية  رئيس  نائب  بتعيني  )االنتخاب(،  
باإلمكان انتخاب نائب رئيس اجلمهورية بعد دخوله 
املنافسة االنتخابية جنبا إلى جنب مع الرئيس ببرنامج 
رئاسي واحد ونيلهما معا ثقة الشعب، وكذا أدائهما 
كل  صالحيات  حتديد  ضرورة  مع  الدستورية  اليمني 
ال  احلالة  هذه  ويف  الدستور.  يف  حدة  على  منهما 
منصب  ذلك  بعد  يتولى  أن  اإلطالق  على  إشكال 
للعهدة  استكماال  اجلمهورية  رئيس  ثم  الدولة  رئيس 

الرئاسية وفقا للدستور. 
هذا، دون أن ننسى ما تثيره بعض املواد الدستورية 

املقترح تعديلها يف هذا اخلصوص 
رئيس  يعني  أن  على  تنص  التي   108 املادة  مثل 
األغلبية  استشارة  بعد  احلكومة  رئيس  اجلمهورية 
البرملانية ويكلفه بإعداد برنامج األغلبية البرملانية. فال 
تيقنوقراطيا  كان  سواء  احلكومة  رئيس  يعني  أن  يفهم 
مستقال أو منتميا لتيار سياسي معني ونكلفه بإعداد 
لتيارات سياسية أخرى مغايرة  تابعا  برنامج قد يكون 
األغلبية  لبرنامج  أو  اجلمهورية  رئيس  لبرنامج  سواء 
رئيس  ويعني  ينبثق  أن  نقترح  وعليه  البرملانية؟. 
هذه  برنامج  ويطبق  البرملانية  األغلبية  من  احلكومة 
األغلبية مدمجا يف برنامج رئيس اجلمهورية، بالتنسيق 
التنفيذية، سواء  السلطة  تدخل  أما  معا.   والتعايش 
برئيسها  أو  اجلمهورية(  )رئيس  السامي  برئيسها 
ونشاطات  أعمال  يف  احلكومة(  )رئيس  التنفيذي 
السلطتني التشريعية والقضائية فحدث وال حرج، إذ: 
-1يف السلطة التشريعية: مازال رئيس اجلمهورية 
يشرع باألوامر عند شغور املجلس الشعبي الوطني ويف 
استطالع  مبجرد  أشهر  ثالثة  ملدة  االستعجال  حاالت 
من  و156   1 146 الفقرة  )املادتان  الدولة  مجلس  رأي 
غرفتي  على  األوامر  هذه  تعرض  أن  على  املسودة(،  
البرملان للموافقة عليها يف أجل شهر من بداية أول دورة 

له،  مع اعتبارها ملغاة سواء يف حال عدم عرضها عليه 
و2 من   1 الفقرتان   146 )املادة  موافقته عليها  أو عدم 
آثار.  من  ذلك  يترتب عن  أن  ميكن  ما  مع  املسّودة(. 
األوامر  تلك  مبوجب  مكتسبة  بحقوق  حتى  متس  قد 
يشرع  -مازال  برملانيا.  عليها  املوافقة  تتم  ال  عندما 
باألوامر يف احلاالت االستثنائية مبجرد استطالع رأي 
مجلس الوزراء فقط، أي دون أخذ رأي مجلس الدولة 
الشأن  هو  كما  البرملان  غرفتي  على  عرضها  ودون  بل 
املجلس  املتخذة سواء يف حالة شغور  بالنسبة لألوامر 
 115 )املادتان  االستعجال  حالة  أو  الوطني  الشعبي 
هذه  كانت  وإن  املسودة(،   من  و5   4 الفقرتان  و146 
بحكم  تستوجب،  االستثنائية«  »احلاالت  األخيرة 
كافة  يف  األمة  متطلبات  بجميع  التكفل  طبيعتها، 
امليادين وليس يف التشريع فقط. مازال بإمكانه إصدار 
مشروع قانون املالية بأمر كما أعدته احلكومة يف حال 
تاريخ  من  يوما   75 مدة  يف  البرملان  عليه  يصادق  لم 
أيضا  هنا  كنا  وإن  املسودة(.  من   150 )املادة  إيداعه 
قد جند بعض التبريرات لهذه احلالة األخيرة، منها أال 
تبقى مصالح الشعب ومؤسسات الدولة من غير قانون 

مالية يؤطرها يف الوقت احملدد له. 
مصادقته على املعاهدات الدولية وإلزام املشرع بها 
)من خالل احملكمة الدستورية طبقا للمادة 198 الفقرة 
البرملان يف  غرفتي  اشتراك  دون  املسودة( وحده  4 من 
اتفاقيات  غرار  على  صراحة،   عليها  املوافقة  عملية 
واالحتاد،  والتحالف  السلم،  ومعاهدات  الهدنة، 
واملعاهدات اخلاصة بحدود الدولة وبقوانني األشخاص 
غير  نفقات  عليها  تترتب  التي  املعاهدات  من  وغيرها 
واردة يف ميزانية الدولة واالتفاقيات الثنائية أو املتعددة 
والشراكة  احلّر  التبادل  مبناطق  املتعلقة  األطراف 
وبالتعاون االقتصادي )املادتان 158 و159( من مشروع 

التعديل الدستوري املقترح. 
احتكاره للسياسة اخلارجية إلى درجة أن البرملان 
السياسة  هذه  حول  مناقشة  فتح  يستطيع  ال  مثال 
اخلارجية إال بطلب منه )من رئيس اجلمهورية()املادة 

150 من املسودة(. 
 استخدامه حق الفيتو »االعتراض« على القوانني 
التي يقترحها البرملان إلى جانب حقه يف طلب إجراء 
قانون  الوطني على  الشعبي  املجلس  ثانية من  مداولة 
بل  البرملان،  استدعاء  يف  وحقه  البرملان  عليه  صادق 
وحقه يف حل املجلس الشعبي الوطني بسبب أو من 

غير سبب.
رئيس  إن  القول  يكفي  القضائية:  السلطة  -2يف 
األعلى  املجلس  يرأس  من  هو  مازال  اجلمهورية 
للقضاء وهو من يحدد عن طريقه املسار املهني للقضاة 
)تعيني- ترقية- إنهاء مهام...( ذلك أنه هو من يعني 
شخصيتني يف هذا املجلس إلى جانب تعيني كل من 
الوطني ورئيس مجلس األمة  رئيس املجلس الشعبي 
اثنني لكل منهما من غير البرملانيني يف هذا املجلس. 

كل ذلك فضال عن ترأسه هو لهذا املجلس. وال 
ينوب  من  هو  العليا  احملكمة  رئيس  بأن  القول  يكفي 
هذا  ألن  املجلس،  رئاسة  يف  اجلمهورية  رئيس  عن 
اجلمهورية.  رئيس  طرف  من  معني  اآلخر  هو  األخير 
رئاسة  يتنازل رئيس اجلمهورية عن  أن  نقترح  وعليه، 
رئيس  حتى  وليكن  احلكم  قضاة  املجلس ألحد  هذا 
احملكمة العليا شريطة أن ينتخب من طرف نظرائه يف 
املجلس، كما نقترح أن متثل منظمة احملامني مبنتخبني 
لكل  كممثل  واحد  منتخب  جانب  إلى  عنها   )2(
الوطني حلقوق  املجلس  ورئيس  اجلمهورية  من وسيط 

اإلنسان يف هذا املجلس بحكم منصبهما.
أما بخصوص رئيس احلكومة،  فإنه - هو اآلخر 
- يتدخل يف السلطة التشريعية من خالل عدة آليات 

أبرزها:
للند  ندا  للبرملان  القوانني  بتقدمي مشاريع  -املبادرة 

مع البرملانيني )م147(. 
لدورات  األعمال  جدول  ضبط  يف  -املساهمة 
القوانني  مشاريع  األسبقية يف حتديد  وله  بل  البرملان، 

التي حتظى باألولية عن غيرها.         
القوانني  مشاريع  إرفاق  عدم  أو  إرفاق  -إمكانية 
مبشاريع  الدورة  أعمال  جدول  يف  ستسجل  التي 
السلطة  أن  )مبعنى  والتطبيقية  التنظيمية  النصوص 
التقديرية املطلقة تبقى دائما للسلطة التنفيذية يف هذا 

الشأن(.
القانوني  النص  على  تعديل  أي  إدخال  -عدم 
مبوافقة  إال  البرملان  غرفتي  بني  اختالف  يسوده  الذي 

احلكومة.
آو  قانون  اقتراح  أي  ضد  الفيتو  حق  -استعمال 
البرملان إذا لم يكن مرفقا  تعديل قانون يقدمه أعضاء 

بالتدابير واإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور.
األعضاء  املتساوية  اللجنة  انعقاد  إمكانية  -عدم 

إال بطلب من رئيس احلكومة. 
احلكومة  رئيس  صالحية  ننسى  أن  دون   هذا، 
التي حتد، بكيفية أو بأخرى، من صالحيات البرملان 
يف املجال التشريعي السيما من خالل: - اإلحاالت 
الكثيرة للنصوص التشريعية على النصوص التنظيمية 
القوانني كمجال من مجاالت  يف تطبيقها، - تطبيق 

التنظيم الذي يعود لرئيس احلكومة. 
يتواله  الذي  التنظيم،  مجال  أن  إلى  اإلشارة  مع 
احلكومة  ورئيس  جدا  كبير  بشكل  اجلمهورية  رئيس 
املخصص  التشريع  مجال  من  أوسع  هو  أقل،  بشكل 
للبرملان )40 مجال تشريعي للبرملان مقابل 60 مجال 
ذلك  ولالستدالل على  التنفيذية(،  للسلطة  تنظيمي 
أنظر على سبيل املثال ال احلصر املواد: 90، 95، 152 
من مشروع التعديل املقترح.   يشار كذلك إلى أن وزير 
السلطة  عمل  يف  أخرى،  أو  بكيفية  يتدخل،  العدل 
التشريعية السيما من خالل طلبات رفع احلصانة على 
البرملانيني.  إجماال،  ميكن القول إن رئيس اجلمهورية 
يهيمن على السلطتني التشريعية والقضائية إلى جانب 
سيطرته على السلطة التنفيذية وعلى كافة القطاعات 
الوطني،  »الدفاع  السيادية  وغير  السيادية  احلكومية، 
املالية  الداخلية،  اخلارجية،  العدل،  الوطني،  األمن 
مثال  اخلارجية  لقطاع  فبالنسبة  لها.  التابعة  وغيرها« 
رأينا أن البرملان ال يستطيع فتح مناقشة حول السياسة 

اخلارجية إال بطلب من رئيس اجلمهورية.
 على ضوء ما سبق نطرح هذا السؤال: »ما محل 
واستقاللية  وتوازنها  السلطات  بني  الفصل  مبادئ 
السلطة القضائية من اإلعراب، سواء املنصوص عليها 
يف الديباجة أو يف املادة 15 أو يف الباب الثالث بفصوله 
األربعة من هذه التعديالت الدستورية املقترحة عمليا 

وميدانيا يف أرض الواقع؟«. 
اجلواب نظريا يكمن يف كون هذه املبادئ متوافرة 
لكن عمليا أمر آخر«. ونعتقد جازمني أن ذلك مرده إلى 
املخلوع، من خالل  الرئيس  أرساه  الذي  احلكم  نظام 
العشرين  املتكررة طيلة  املصلحية  الدستورية  تعديالته 
البعض  وصفه  حكم  نظام  الفردي،  احلكم  من  سنة 
بالنظام املختلط أو الهجني »ال هو رئاسي محض وال 
هو  وال  كامل  رئاسي  شبه  هو  ال  صرف،  برملاني  هو 
شبه برملاني تام، وال هو نظام مجلسي أو نظام حكومة 
اجلمعية النيابية...،  لذلك نقترح تغيير هذا النظام 
كما طالب به الكثيرون، مع تبني النظام البرملاني ألنه 
األقرب، دون غيره من األنظمة، إلى اجلزائر السيما 
من حيث الدميقراطية والتعددية احلزبية وجتسيد اإلرادة 
الشعبية املنصوص عليها يف املواد: 7، 8، 9، 12، 15 
الشعبي  احلراك  عنها  عبر  والتي  املسودة،  من  وغيرها 
مسيراته  مختلف  يف  ووضوح،  صراحة  بكل  املبارك، 
ووقفاته واحتجاجاته ومطالبه. وال يقلل من شأن هذا 
االقتراح التوجه القائل بأن »دميقراطيتنا مازالت ناشئة« 
أنه إن كان توجها  وأن »أحزابنا مازالت هشة«، ذلك 
على  حتما  ويسري  فسينطبق  صائبا،  قوال  أو  صاحلا 
األنظمة األخرى »الرئاسية وشبه الرئاسية، املجلسية 
بني  التوازن  تعزيز  بخصوص  أما  البرملانية«.   وشبه 
ما  ونقترح  املسّودة  يف  إيجابي  هو  ما  نثمن  السلطات 

يلي:
من  أكثر  أحد  أي  ممارسة  عدم  مبدأ  -تثبيت 
بوضعه يف  منفصلتني  أو  متتاليتني  رئاسيتني  عهدتني 
للتعديل  قابلة  غير  جامدة«  أو  »صماء  دستورية  مادة 

مستقبال ضمانا للتداول على السلطة.
رئيس  نائب  تعيني،  وليس  انتخاب،  -إمكانية 
اجلمهورية سعيا خللق نوع من التوازن داخل السلطات 

بصفة عامة وداخل السلطة التنفيذية بوجه خاص.
البرملانية،  األغلبية  من  احلكومة  رئيس  تعيني   -
املركز  تعزيز  مع  برنامجها  وتبني  استشارتها  بعد 
الدستوري والقانوني لرئيس احلكومة لتكريس التوازن 

املطلوب بني السلطات.
برئيسها  التنفيذية،  السلطة  تدخل  من  -احلد 
التنفيذي  ورئيسها  اجلمهورية«  »رئيس  السامي 
واختصاصات  صالحيات  يف  احلكومة«  »رئيس 
ومهام السلطتني التشريعية والقضائية على النحو املنوه 
السلطات  بني  املتوازن  الفصل  ملبدأ  إعماال  آنفا،  عنه 
االستقالل  أساس  على  بينها  املهام  تقاسم  أو  وتوزيع 
العضوي والتخصص الوظيفي بينها.  ولتدعيم السلطة 
التشريعية وتقوية استقالليتها نثمن ما هو إيجابي ونبرز 

املقترحات التالية:
ضمانا  فقط  بعهدتني  البرملانية  العهدة  -حتديد 
للتداول على السلطة لكن مع بعض التحفظات فيما 

يخص فقدان البرملان للكفاءات ذات اخلبرة والتجربة 
نتيجة لهذا التحديد أو التقييد. 

-حصر مجال احلصانة البرملانية مع ضرورة التمييز 
الدقيق والواضح، يف االستفادة من هذه احلصانة، بني 
األعمال املرتبطة مبمارسة العهدة وتلك اخلارجة عنها.
والوثائق  املستندات  بتقدمي  احلكومة  -إلزام 
مع  الرقابية،  مهامه  ملمارسة  البرملان  إلى  الضرورية 
التنصيص الدستوري على ما يترتب من تدبير أو جزاء 

عند مخالفتها لهذا اإللزام.
إثر  على  احلكومة  مسؤولية  ترتيب  إقرار  -ضرورة 
له  املمنوحة  الرقابية  اآلليات  لكل  البرملان  استخدام 

مبقتضى الدستور وليس إثر االستجواب فقط.
الصالحيات  بكافة  األمة  مجلس  -تدعيم 
املجلس  شقيقه  غرار  على  والرقابية،  التشريعية 
نظامنا  نهائيا من  »إلغائه«  إزالته  أو  الوطني،  الشعبي 

الدستوري واملؤسساتي.
ميدان  يف  اجلمهورية  رئيس  سلطة  -تقييد 
عند  فقط  التشريع  حق  له  يكون  مبعنى  التشريع، 
حالة  دون  أي  االستثنائية،  احلالة  ويف  البرملان  شغور 
القوانني  لسن  البرملان  دعوة  بإمكانه  ألنه  االستعجال 

فيها)املواد 115،  146 و156 وغيرها من املسودة(. 
نقدم  القضائية  السلطة  استقاللية  متتني  وبشأن 

املقترحات التالية:
وتكوينيا.  ومعنويا  ماديا  بالقاضي  -التكفل 
نقل  جواز  عدم  مبدأ  بدسترة  ننوه  اإلطار  هذا  ويف 
القاضي إال عن طريق املجلس األعلى للقضاء،  مع 
أنه  غير  بذلك.  املرتبطة  القانونية  الضمانات  توفير 
احلماية  هذه  للقاضي  تكون  أن  ينبغي  ال  املقابل  يف 
ننوه  كما  أبدية.  أو  مطلقة  حصانة  مبثابة  الدستورية 
ضرورة  مع  للقضاء  األعلى  املجلس  تشكيلة  بدسترة 
وتطعيمه  املنتخبني  احلكم  لقضاة  فيه  األغلبية  منح 
والوسطاء  للمحامني  الوطنية  املنظمات  عن  مبنتخبني 
منه  األربعة  سواء  منه  املعينني  وإبعاد  القضائيني، 
ببرملانيني  وتعويضهم  مبجلسيه  للبرملان  املمثلني 
املمثلني  املعينني  االثنني(  )بدل  األربعة  أو  منتخبني 
للسلطة التنفيذية واستبدالهم مبنتخب واحد عن كل 
من املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، وسيط اجلمهورية 

واملجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
-إسناد رئاسة املجلس األعلى للقضاء إلى قاض 
العليا  للمحكمة  األول  الرئيس  يكون  قد  منتخب 
على  عامة  جمعيات  يف  نظرائه  قبل  من  »املنتخب« 
والتأكيد  واإلداري.  العام  القضاء  هيئات  مستوى 
ميثلون  الذين  املنتخبني  القضاة  عدد  من  الرفع  على 
القضاء اجلالس يف عضوية هذا املجلس مبا يتناسب مع 
تعدادهم يف اجلهات القضائية، مع احلفاظ على عدد 

أقل يف قضاة النيابة املنتخبني.
وأعضائه  املجلس  هذا  رئيس  عهدة  تكون  -أن 
خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  على غرار 
السلطات  ورؤساء  والنواب  اجلمهورية  رئيس  عهدات 

واملؤسسات والهيئات املستقلة.
منظمات  عن  منتخبني  ممثلني  إدراج  يتم  -أن 
احملامني، الوسطاء القضائيني واملوثقني واحملضرين إلى 
ورئيس  القضاة  نقابة  عن  املنتخبني  املمثلني  جانب 
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان بحكم منصبه ضمن 
نثمن  وهنا،   للقضاء.  األعلى  املجلس  تشكيلة 
العليا  احملكمة  لدى  العام  والنائب  العدل  وزير  إبعاد 
رئيس  يتنازل  أن  ونتمنى  املجلس،  هذا  تشكيلة  من 
بني  الفصل  ملبدأ  تكريسا  له  رئاسته  عن  اجلمهورية 

السلطات واستقالل العدالة وحتقيق دولة القانون.
)العنوان من اقتراح هيئة الّتحرير(/ 

»ُيتبع«
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عبد اهلل مجبري

أدرار  لوالية  البيئة  مديرة  كرمت 
الفقيد بن عبد النبي العربي  عائلة 
بقصر بنهمي ببلدية فنوغيل بشهادات 
شرفية  وهذا نظير ماقام به من أعمال 
تخص شؤون الفقارة طيلة حياته حيث 
الذين  القصر  أعيان  من  الفقيد  كان 
يحرصون على احملافظة على هذا اإلرث 
الدائمة  الصيانة  خالل  من  املادي 
وزيادة حفر آبار الفقاقير ليزيد منسوب 

املاء فيها .
هذا  خبير  عائلة  استحسنت  فيما 
بها  قامت  التي  االلتفاتة  هذه  امليدان  
إطار  يف  جاءت  التي  البيئة  مصالح 
الشمالية  القصور  لبعض  زيارة ميدانية 
للبلدية املذكورة على غرار قصر بنهمي 
وضعية  على  اإلطالع  قصد  وودغة 
بعض الفقاقير التي مازالت نشطة إلى 
أغوسرو  فقارة  تفقد  حد اآلن حيث مت 
الزيارة  وبوفكر واسماعيل .وتأتي هذه 
الوزير  وتعليمات  توجيهات  إطار  يف 
الصحرواية  بالبيئة  املكلف  املنتدب  
نصت  التي  الشيخ  آل  حمزة  السيد 
املورد  هذا  على  الوقوف  ضرورة  على 
الزوال .ويف  عليها من  واحملافظة  املائي 
البيئة  دار  قامت  البيئي  السياق  نفس 

مبناسبة
العامليلمكافحةالتصحرواجلفا اليوم 
هدفه  منتدى محلي  بعقد  ف17جوان 
حضر  حيث  و  التكامل   و  التعاون 
امليدان  يف  مختصني  و  إطارات  اللقاء  
النقاط  ملناقشة  مختلفة  هيئات  من 

التي وضعت  للحوار من بينها  إعطاء 
معرفة  و  للمنطقة  للظاهرة  تشخيص 
االسباب و النتائج و احللول الناجعة  و 
توصيات  من   املنتدى  به  ماخرج  أهم 
اشجار  و  الواحاتي  النظام  حماية  هي 
خاصة  اآلفات  مختلف  من  النخيل 

البيوض و
ضد  التحسيس  عمليات  تكثيف 
املؤدية  و  بالتربة  املضرة  السلوكيات 

للتصحر وذلك بإشراك املجتمع املدني 
وكذا تكثيف اللقاءات و امللتقيات التي 
تعالج الظاهرة انطالقا من واقع املنطقة.
الشبانية  املشاريع  بتدعيم  أوصوا  كما 
و  الزراعية  باملستصلحات  املتعلقة 
على  للقضاء  اخلضراء  املساحات 
االبحاث  و  الدراسات  التصحروتثمني 
بالواقع. ربطها  و  اجلامعية  و  املخبرية 
متعددة  خلية  تكوين  إلى  إضافة 

الظاهرة،وتنظيم  تتابع  التخصصات 
و  املختصني  مع  ميدانية  خرجات 
الظاهرة  لتشخيص  املدني  املجتمع 

ميدانيا.
هذا  على  القائمون  ثمن  وقد  هذا 
على  املشاركني  مختلف  البيئي  اللقاء 
هذا   يبقى  و  املوضوع  مع  تفاعلهم 
و  لقاءات  النطالق  كالبنة  املنتدى 

منتديات أخرى مستقبال.

بجــــــــاية

نـــداء خيــــري لمسـاعدة يتـــامى  بأقبــو
ناشدت يتيمات من بلدية  أقبو  بوالية بجاية، تويف والدهن منذ أيام احملسنني ألجل تقدمي يد املساعدة لهن خاصة أنهن من 
ذوي االحتياجات اخلاصة للعلم والد الطفلتني رحمه اهلل تويف دون ترك أي مدخول أو ضمان للعائلة ) الزوجة والطفلتني (، ضف 
أنه كان يعيش بإعاقة ذهنية بنسبة %80.، قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، »من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج 

اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة«، واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون اخيه.

تكريم عائلة الفقيد بن عبد النبي بقصر بنهمي

بـن عبد النبي .. حــامل لواء 
الحفـاظ على تراث الفقــارة
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طاغور  شخصية  فهم  ميكننا       
بالعودة   )1861-1941( رامبدرانات 
شاعرا  يكن  لم  تشكلها.  مصادر  إلى 
قصة  وكاتب  ورساما  ومسرحيا 
ومصلحا  سياسيا  كان  بل  فحسب، 
وفيلسوفا ومتصوفا ورجل دين، وأكادمييا 
ذا تصورات جادة، باعتراف رئيسة وزراء 

الهند أنديرا غاندي.
لدراسة  بريطانيا  إلى  ذهابه  أسهم   
باألدب  يهتم  جعله  القضاءيف 
شكسبير  على  اطلع  هناك  واملوسيقى، 
درس  كما  وشيلي،  وبيرون  وميلتون 
وغيرهم.اهتم  بترارك،  دانتي،  جوته، 
طاغور مبسائل ستؤثر يف مواقفه، إضافة 
الوحدانية،  املنقحة،  الهندوسية  إلى 
الروح،  اخلالق،  العزلة،  الطبيعة، 
اإللهي،  احلب  الصوفية،  األغاني 
أدب  الشرقي،  احلضاري  التراث 

اخليال، الفلسفة.
كان والده نشطا يف اجلمعية الدينية 
راي،  راموهان  الكاهن  أسسها  التي 
إحداث  إلى  الكاهن  هذا  سعى  وقد 
تعديالت يف الدين والسياسة واملنظومة 
االجتماعية، مع تطهير الهندوسية من 
باحللول،  تعلق  ما  ذلك  يف  مبا  البدع، 

»النرفانا«وانحرافات البراهما.
»براهما  جمعية  طاغور  ترأس 
ساماج« التي تشير بنودها إلى عالقتها 
بروح القرآن:«يف البدء لم يكن شيء، 
الذي  العلي  الواحد  إال  يوجد  ولم 
خلق الكون كله إنه إله احلق واحلكمة 
خالد  وهو  والقوة،  واخلير  الالنهائية 
موجود يف كل شيء، واحد ال ثاني له، 
يف عبادته خالصنا يف أوالنا وأخرانا«.

  لم ينقطع طاغور عن تعاليم الدين. 
السالم،  دار  إلى  يأخذه  والده  كان 
وهناك يف املعبد كان يقرأ الفلسفة، قبل 
أن يقيم يف كوخ جهة الهمااليا ويتعلم 
االستقالل،  احلقيقة،  حب  أبيه  من 
الطبيعة.هناك  عناصر  يف  االنغماس 
النقاد  شبه  لذا  آخر.  منعطفا  عرف 
الغربيون ديوانه »أغاني املساء« بكتابات 
الرومنسية  أقطاب  أحد  شيلي، 
الالحقة  دواوينه  أّن  اإلجنليزية.غير 
وروحها  الرومنسية  عن  ستنحرف 
أثثها  التي  مسرحياته  كما  االنهزامية، 
مستفيدا  شعبية،  وروح  فلسفية  بأبعاد 
من اآلداب الغربية واحمللية، وما تعلمه 
تأثر  هل  الهندوسية.  ومن  املعبد،  يف 
ذلك،  يثبت  شيء  ال  بالقرآن؟  طاغور 
رغم مجاورته له يف عدة أشعار.كما جند 
تأمالت  يف  اخلالق  عظمة  إلى  إشارات 
لقد  اإلسالم.  روح  من  كأنها  صوفية 
وما  حوله  ما  كّل  يف  اخلالق  له  جتسد 
عدة/وبثمن  أعوام  »طوال  بداخله: 
وذهبت  البلدان/  مختلف  باهظ/جبت 
ملشاهدة احمليطات/ ولكن لم أفطن/ إلى 
قطرة الندى املتألقة/فوق سنبلة القمح/

أمام عتبة بابي/ يا موالي.«
 كما أن احلقول املعجمية تشير إلى 
بالطريقة  اخلالق،  إلى  التوحيد،  فكرة 
جالل  عند  عليها  نعثر  قد  التي  ذاتها 
الدين الرومي، أو عند ابن عربي: »لقد 
رحلت وحيدا/ يف الدرب القاسي حاجا 
نحو األمل/ ما أكثر األيام/التي بقيت 
أعماق  ففي  ذلك  ومع  رفاق/  بال  فيها 

نفسي/ شعرت برحمتك.«
هناك أيضا يف بعض أشعاره عالمات 
دالة على معرفته بالقرآن، ومن املستعبد 

»أيها  صدفة:  مجرد  ذلك  يكون  أن 
القلب املسكني/فلتفرح/إن أياما أخرى 
الساعة...أيها  أزفت  تأتي/لقد  سوف 

احلاج املسافر...«
 يجب التـأكيد على هذه املجاورات 
وبالثقافة  بالصوفية  عالقة  لها  التي 
متحفظني  سنظل  لكننا  اإلسالمية. 
كانت  رمبا  القرآن.  على  اطالعه  بشأن 
بعض   )1869-1948( غاندي  للمهامتا 
بوذيا،  تويف  غاندي  أن  ولو  التأثيرات، 
قال  قد  و  اإلسالم،  يحترم  كان  لكنه 
أن  :«أردت  ــ  صلعم  ــ  الرسول  عن 
ميلك  الذي  الرجل  هذا  صفات  أعرف 
البشر.  من  املاليني  قلوب  منازع  بدون 
االقتناع  كل  مقتنعا  أصبحت  لقد 
من  التي  الوسيلة  يكن  لم  السيف  أن 
بل  مكانته،  اإلسالم  اكتسب  خاللها 
كان ذلك من خالل بساطة الرجل مع 
دقته وصدقه...مع ثقته املطلقة يف ربه 
التي  هي  الصفات  هذه  رسالته.  ويف 
الصعاب،  وتخطت  الطريق،  مهدت 

وليس السيف«.
 رمبا كانت للرجلني عالقة ما باملوروث 
آثارها،  للهندوسية  لكن  اإلسالمي، 
املمارسات  من  تخلصها  بعد  خاصة 
أي  التوحيد،  إلى  ونزوعها  الوثنية 
مبدأ  واتباعها  للفعل  تهميشها  بانتقاد 
بني  الفاصل  يلغي  الذي  االستغراق 
اتبعه  الذي  املبدأ  وهو  والشر،  اخلير 
براهما،  الفناء يف  حالة  لبلوغ  املعدمون 

ومن ثم االنقطاع عن العالم.
طبقات  يخاطب  فكان  طاغور  أّما 
وتأمالته،  أسفاره  من  مستفيدا  الهند 
وكان يتوخى من وراء إنشاء دار السالم 
الغربية  ما بني احلداثة  التوفيق   :1901

حتقيق  يتم  هكذا  القومية.  واألصالة 
تلخص  قد  اإلنسان.  ينفي  ال  تقدم 
لقد  الفلسفية.  قناعاته  الفكرة  هذه 
املهامتا  يسميه  »كما  الهند  »منارة  كان 
وبالذات  مبحيطه  مرتبطا  غاندي، 
فلسفته  وكانت  الشرقي،  واملوروث 
العليا  النفس  قائمة على احلب، قانون 
واالنصهار  الوجود  فهم  تستطيع  التي 
ما  وذاك  للجمال،  منتجة  كقوة  فيه 
يفسر أسباب إطالقه على غاندي صفة 
بالسنسكريتية:  تعني  التي  »املهامتا« 

الروح العظيمة.
وقد تلخص توجهه هذه الكلمة التي 
طوكيو:«إن  بجامعة   1916 سنة  ألقاها 
األفراد  تبيد  إنها  نهمة.  أوربا  حضارة 
تعرقل  التي  والشعوب  والهيئات 
مسيرتها. إنها تستسيغ حلوم اآلدميني، 
حولها  الفراغ  تصنع  للطحن،  آلة  إنها 
وتركز جميع قواها صوب غاية واحدة: 
ال  الوطنية  وباسم  والسلطة،  الثروة 
دأبها  إن حضارة جتعل  الشرف.  تراعي 
أن تتمرد على القوانني التي سنها العلي 

القدير ال تنتهي إال إلى كارثة«.
كما قال يف كلمة بإقليم البنجاب: 
»لقد خلق اإلنسان ليبني عصره يف كل 
وبتضحياته... العقلية،  بقواه  زمن 
الذي  املنحط هو  الهمجي  وإن اإلنسان 
يعيش على كل ما يقدمه إليه الغير... 
يف  كله  الفخر  يرون  أناس  بيننا  يوجد 
أنه  يشعروا  أن  دون  الغربيني،  تقليد 
بل  لنا،  نافع  أجنبي  هو  ما  كل  ليس 
وال  بليغا.  ضررا  بنا  تلحق  أمور  هناك 
يجوز لنا أن نفتخر إال بعد أن جنود على 

اآلخرين مبا أنتجناه بأنفسنا«. 
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أقالم

كمـا  لــو
 أنـه مّنــا

بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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     َلم َأهِضْم - إلى َحدِّ 
الّساعِة - َكيَف مُلواطٍن أْن 

ًيتجّرأ باالعِتداِء على 
َطبيٍب ُيعاِلُج الّناَس وَيعَمُل 

جاِهًدا على َتخِفيِف 
آالِمهم، خاصَة وَنحُن يف 
روِف الَعِصيَبة  هِذه الظُّ

ي ميرُّ بَها الَعالُم أجَمع  التِّ
واجَلزائُر، ظروٌف َتقتِضي 

ُمواجهَة َفيروٍس َقاتٍل! ذلَك، 
ألنَّ الُوصوَل إلى اسِتخداِم 
الُعنِف مهَما كاَنْت َطِبيعُته 

– عادًة - َيعِني أّن كلَّ احُللوِل 
اسُتنِفَذت وَلم يبَق إاّل احللَّ 

 ! اِديكاليَّ الرَّ
   هذا َيقوُدني ِفعًل إلى 

: »َهل  ؤاٍل َجوهريٍّ َطرِح سُّ
ُهناك من يَتحّدُث إلى الّناِس 

يف امُلستشَفياِت وُيعِطيهم 
ي  ِحيحَة التِّ امَلعلومَة الصَّ

َيحتاُجوَنها؛ أقِصُد َتوجيَه 
امَلرضى أو أَهاِليهم، أو أوالِئَك 

يَن َيطلُبون َخدماٍت  الذِّ
ن َيرتاُد  أو َغيُرهم ِمَ

امُلستشفياِت؟
    احَلِقيقُة ُتخِبُرنا بها 

ِزيارُة أو ُمرافقُة َمريٍض إلى 
أيِّ ُمستشَفى يف اجَلزائِر؛ 
َفمنُذ ُدخوِلَك َباَبه وأنَت 
ن ُيوّجُهَك أو  َتبحُث عمَّ

ى ِتلَك امَلكاتُب  َيخِدُمك؛ فحتَّ
امُلسّماِة »َمكاتُب االسِتقباِل 
وجيِه« َتُدها ِبحاجٍة  والتَّ

- هي - إلى َتوجيٍه؛ إن 
االتصاَل يف ُمستشفياِتنا 

ُمنعدٌم، َبل َمعُدوٌم مع َسبِق 
ٍد، شأنها شأَن  إصراٍر وَترصُّ

كلِّ امُلؤّسساِت الّرسِمّية 
الّتي ُتعاِدي االّتصاَل وَتكفُر 

واُصل. بالتَّ
َفكُل ُمواطٍن ُفِجع بَفقِد 

َعزيٍز عليِه، قد َيكوُن أًبا أو 
أًما أو أًخا أو أخًتا أو َزوجًة، 
وال َيِجد من َيتواَصُل معه، 
ُم  وُيعِطيه امَلعلومَة ويَتفهَّ

ُظروَفه، سَيكوُن – حتًما - يف 
َوضٍع َصعٍب.

ُر       طبًعا، هذا ال ُيبرِّ
استخداَم الُعنِف حتى وإْن 

كاَن امُلصاُب َجلًل؛ لكّن، 
أْطَلَعنا بعُض الّناِس بأّن 
ُمعاناِتهم مع َموتاُهم يف 
َزمِن ُكوروَنا هَذا َكِبيرٌة 

جًدا؛ فُهناَك من فقَد أّمُه 
ولم َيستِطع َدفنها أسُبوًعا 

ِبسبِب عدِم َجاهزّيِة 
َتاليٍل الَكشِف عن ُكورونا 
! َتخّيلوا معي املشهَد: وفاٌة 

وفقٌد، وَترقٌب إن كاَنت 
امُلتوّفى ضحّيَة الَفيروِس أم 
ال! َهْب أّنُه )الَفقيد( كاَن 

مصاًبا، كيَف سيكوُن َمصيُر 
فسُي  غُط النَّ َعاِئلِته؟ الضَّ

َكبيٌر واالنِهياُر الَعصبيُّ قد 
يكوُن َحاضًرا؛ ِلهذا، أعتِقُد 

أّن الّظرَف ُيحّتُم على 
اجَلميِع َتكِثيَف الّتواُصل 

وَتسنِي آِلياِته حتى َنتجاوَز 
هِذه امَلرحلَة اخَلطيرَة بكُل 

َمقاِييسها، على أاّل َنعَل من 
االسِتثناِء َقاعدًة؛ َفتحّيٌة 
ألطباِئنا وُمّرِضيَنا ولكلِّ 

الَقاِئمنَي على ِعلِج َمرضاَنا 
رغَم ظروِف َعملِهم الَقاسّيِة.

بلســـــان: ريـــاض هــــــويلي

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  وافق املساهمون يف 
على طلب عضوية اجلزائر باملؤسسة املالية متعددة األطراف، حيث 
يف  عضوية  على  للحصول  طلًبا  قدمت  قد  البالد  سلطات  كانت 
يف  عملياتية  دولة  تصبح  أن  بهدف  املاضي  مارس  شهر  البنك 

املؤسسة املالية.
املؤسسة  محافظي  مجلس  أّن  األوروبي  للبنك  بيان  وأوضح 
االنضمام، حيث »سيتعّي  األولى من عملية  املرحلة  وافق على 

على اجلزائر تلبية بعض املتطلبات إلنهاء العملية«.
وقال يورغن ريغترينك، رئيس البنك بالنيابة، حسب البيان 
اجلزائر كعضو جديد يف  فخورون وسعداء الستقبال  »نحن  ذاته: 
البنك. إّنني أتطلع لبدء العمل يف البلد مبجرد اتخاذ قرار نهائي من 
العنان إلمكانيات اجلزائر، والسيما  مساهمينا. هدفنا هو إطالق 
املستدامة.  التنمية  ودعم  عمل  فرص  خللق  اخلاص،  القطاع  يف 
وعلى غرار دعمنا للدول املجاورة للجزائر، ميكن للبنك حشد موارد 

مالية كبيرة باإلضافة للخبرة الفنية واخلدمات االستشارية«.
خالد دحماني

الَحِكيـــُم 
والَعِنيـف!

 12 حالة وفاة سجلت خلل 24 ساعة

الَجزائــر ُتحصــي 554 
إصابـة جديـدة بكورونـا 

 
يواصل عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع، حسبما أفادت به وزارة الصحة 

والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األربعاء.
حيث كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 

فورار، عن تسجيل 554 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابي إلى 20770 شخصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 12 وفاة بي املصابي، ليرتفع إجمالي 

عدد الوفيات إلى 1040 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 441 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلي للشفاء بي 

املصابي بالوباء إلى 14732 حالة تعاٍف.
خالد دحماني

َقضّيُة امُلؤَسسِة امِلينائّية بسكيكدة 

وضُع 33 شخًصا تحت الّرقابِة الَقضائّيِة 
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة اجلنح بسكيكدة، يف ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بوضع 33 شخصا يتقدمهم 
املساهمة )ل، ي(  ورئيس جلنة  م(  ذاتها )ق،  للمؤسسة  العام  واألمي  ع(  املينائية )ط،   للمؤسسة  العام  املدير  الرئيس 
ونائبه، باإلضافة إلى رئيس قسم الشؤون االجتماعية وإطارات من املؤسسة املينائية، حتت الرقابة القضائية مع األمر باملنع 

من مغادرة التراب الوطني.
و بحسب بيان وكيل اجلمهورية لدى محكمة سكيكدة، فإن تلك القرارات تأتي عقب متابعة املتورطي بتهم تتعلق 
بجنحة التزوير واستعمال املزور يف محرر جتاري وعريف، جنحة حترير وإقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، كما مت متابعتهم 
بجنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح، جنحة إساءة استغالل الوظيفة بتأدية عمل على نحو مت خرق 
فيه القواني والتنظيمات املعمول بها، بهدف متكي الغير من منافع غير مستحقة، جنحة تبديد أموال عمومية واالستعمال 

الغير شرعي ملمتلكات عمومية لصالح الغير، جنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي. 
كما مت متابعة يف هذه القضية 3 متعاملي اقتصاديي وهم ) ب،م (، )ب،  ت(، ) ب،  ح ( بتهم تتعلق بجنحة 
التزوير واستعمال املزور يف محررات جتارية وعرفية، وجنحة حتريض موظف عمومي على استغالل نفوذه بغرض احلصول 

على منافع غير مستحقة.
جمال بوالديس

قاملة 

 َغرق شاٍب في بركِة ماٍء ُمخّصصٍة للّسقي 
تدخلت، صبيحة أمس، الوحدة الرئيسية للحماية املدنية بدعم من فرقة الغطاسي لوالية قاملة، يف حدود الساعة 
العاشرة وأربعي دقيقة، النتشال جثة غريق من بركة مائية بعمق 5 أمتار مخصصة للسقي مبشتة رجايبية بلدية بومهرة 

أحمد.
ويتعلق األمر بالشاب )ر. ع( البالغ من العمر 20 سنة. فبعد وصول إسعافات مكونة من شاحنة تدخل أّول للنجدة، 
وسيارة إسعاف وسيارة فرقة الغطاسي، أخرج عناصر احلماية املدنية الضحية من املاء، ومت نقله إلى مصلحة حفظ اجلثث 

باملؤسسة العمومية االستشفائية احليم عقبي بقاملة. 
خديجة بن دالي

استكمال املرحلة األولى 

البنُك األوروبيُّ إلعاَدِة اإلعماِر يواِفُق على انضماِم الَجزائر

وعد بنشر قوائم املستفيدين قريبا

 شرفة: إطالُق ِسلسلـِة 
َعملّيات َترحيٍل َقِريبا 
إطالق  عن  أمس،  شرفة،  يوسف  العاصمة،  والي  كشف 

سلسلة من عمليات الترحيل يف القريب العاجل.
على  بها  أدلى  صحفية  تصريحات  يف  أمس،  شرفة،  ووعد 
احلّيي  مست  والتي  عليها،  أشرف  التي  الترحيل  عملية  هامش 
القصديريي »بوشاقور« يف براقي و«بنجعيدة« يف برج البحري، بأن 
يف  الطعون  دراسة  ستتم  وأنه  أخرى،  عمليات  العملية  هذه  تتبع 
األيام  يف  املستفيدين  قوائم  نشر  سيتم  أنه  مؤكدا  القادمة،  األيام 
آخر، سيتم  أرضي  وعاء  استعادة  الوالي عن  القادمة. كما كشف 

استغالله يف بناء سكنات من مختلف الصيغ.
محمد رضوان

ثّمن عمل كل املتطوعني 

تكتُل الّتضاُمن يدُعو لتظاُفٍر أكبَر للُجهوِد
 ثمن التكتل الوطني للتضامن واإلغاثة جهود اجلمعيات واملنظمات املشاركة يف نشاطاته، داعيا هيئاته وهياكله 

ملواصلة اجلهود ومضاعفتها للخروج من الظرف الصحي الذي متر به البالد.
دعا، أمس، التكتل الوطني للتضامن واإلغاثة، يف بيان له، كافة هيئاته وهياكله ملواصلة اجلهود ومضاعفتها من 
أجل عبور الظرف الصحي املتفاقم بأقل األضرار، مثمنا كل جهود املتطوعي وكل اجلمعيات واملنظمات املشاركة يف 
نشاطات التكتل عبر كافة واليات الوطن املنصبة يف مواجهة جائحة كورونا، مبرزا دورهم الفعال من خالل مختلف 
املتضررين،  واملواطني  االستشفائية  املؤسسات  ملختلف  واالجتماعي  الصحي  والدعم  والوقائية  التحسيسية  البرامج 

ومواصلة النضال يف امليدان مبعية مختلف اجلهات. 
وأكد التكتل أنه سيعمل على تنظيم هياكله مستقبال، وفتح املجال لكل الصادقي مع االنطالقة يف هيكلته وفق 
التشريعات املعمول بها،  ليكون فضاء فعاال يدعم جهود املجتمع والهيئات الرسمية يف أي عمل تضامني وإغاثي 
كورونا  بوباء  اإلصابة  التقليل من حاالت  الصحية قصد  الوقاية  بتعليمات  أكثر  التقيد  طارئ، مشددا على ضرورة 

خاصــة يف عيد األضحى. 
أحمد بوكليوة



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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