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آخُر خبٍر 

زلـــزاُل ميَلــة ُيحـدُت 
فزعـا لـدى الّسكـان 

خّلف الزلزال الذي ُسجل، صبيحة أمس 
اجلمعة، على مستوى بلدية سيدي مروان 

بوالية ميلة، هلعا كبيرا لدى املواطنني، 
خاصة قاطني مدينة ميلة القدمية. وأصدرت 

مديرية الوقاية التابعة ملصالح احلماية املدنية 
الوالئية بياًنا، أشارت فيه إلى أّنه لم يتم 

تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، عدا بعض 
التشققات التي ظهرت باحلي القدمي، يف حني 

أكدت أن فرقها امليدانية واجلهات املتخصصة تعمل على تقييم األضرار التي حلقت 
باملنازل، كما قامت الفرق بطمأنة بعض املواطنني الذين أصيبوا بحالة فزع.جتدر 

اإلشارة إلى أّنه ُسجلت هزة بشدة 4.5 درجة على سلم ريشتر. 

05
الطارف

َتطـّوُع أطبـاٍء َخواص 
وُممرضيــَن لَدعــم 

األطقـم الّطبّيـــة
06

تيسمسيلت
3387 طالًبـــــا 
سُيجروَن امتحانــاِت 
البكالوريا االفتراضّي

08
األغواط

ُعّمـــال الَبلديــــة 
ـون للُمطالبــة  َيحتجُّ
بُمستحقاتهم الُمتأّخرة

02
الّشــروُع فـي إجـالِء   

الَعاِلقنَي  اجلزاِئرييـَن 
الَوطــِن  خــارَج 

َتجِديـُد فـَرض الَحجر 
الُجزئي بـ 29 والية 

لمــدة 10 أيــاٍم
قّررت احلكومة متديد احلجر 

اجلزئي املنزلي، املفروض على 29 
والية من الساعة الثامنة مساء إلى 
غاية الساعة اخلامسة صباحا من 

اليوم املوالي، بداية من اليوم السبت 
وملدة 10 أيام، وهذا يف إطار الوقاية 

من انتشار وباء فيروس كورونا 
)كوفيد19-( ومكافحته.

َتعِويــُض أســَواق الَماشيــة بنقــاط َبيـــع ُمعتَمـــدة 
يتسابق املواطنون القتناء األضحية من أجل إقامة شعائر العيد، التي سبق وأن أثارت جدال واسعا بسبب انتشار الوباء؛ هو وضع دفع بالسلطات الوصية 

إلصدار قرارات متنع من خاللها فتح أسواق املاشية، وتعويضها بنقاط بيع معتمدة، وفق شروط احترازية ووقائية تفاديا النتشار اجلائحة، ما سبب ارتفاعا 
يف األسعار بالعديد من واليات الوطن. 

ارتفاٌع غيُر مسبوٍق َتشهُده أسعاُر األَضاِحي! 09

إخَفـاُء اإلَصابــة بُكوروَنــا.. إخَفـاُء اإلَصابــة بُكوروَنــا.. 
قـتــل بـــواح!قـتــل بـــواح!

مُيثلوَن إلى َجانِب من ال َتظهُر عليِهم أعراُض اإلَصابِة بنَي 70 و 80 % مْن احلاالِت 

الّصحي واجٌب  الّصحي واجٌب  احلجُر  مشنـــان:مشنـــان: احلجُر      
وَخرقــه حرام! املرضـــى  وَخرقــه حرام!علــى  املرضـــى  علــى 

الَفيروس بال أعراض الَفيروس بال أعراض  قـادري:قـادري: نسبة َحاملّي  نسبة َحاملّي 
8080  %% من عدد املصابيـن من عدد املصابيـن قـد تقـارب قـد تقـارب 

يدفُع   امُلجَتمعيُّ  نمُر  التَّ يدفُع  امُلجَتمعيُّ  نمُر  التَّ باملكــي:باملكــي: 
مرضهــم!  إخفاء  إلى  مرضهــم! امُلصابيـن  إخفاء  إلى  امُلصابيـن 
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أخبار السياسة
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غلق أسواق الماشية مؤخرا كان الضربة القاصمة 

َتراجــُع أرَبــاِح الُمواليـن نسبُتـه 
80 % بَسبــــب كورونــا

أحمد بوكليوة
للجمعية  العام  األمني  أمس،  أكد، 
ملوقع  به  أدلى  تصريحه  يف  للتجار  الوطنية 
»سبق برس« أن مصاحله سجلت منذ مارس 
املاضي تراجعا كبيرا يف سوق املواشي، مرجعا 
املناسبات واألفراح  تعليق إجراء  إلى  السبب 
التي عادة ما تكون يف فصل الصيف، والتي 

تشهد استهالكا كبيرا للحوم. 
عدة  عوامل  هناك  أن  املتحدث  وأوضح 
أثرت على سوق املواشي، بينها انهيار القدرة 
الشرائية للمواطن وتغير أولوياته نتيجة احلجر 
املاشية  أسواق  غلق  قرار  وصدور  الصحي، 
كورونا،  وباء  تفشي  جراء  وقائي  كإجراء 
مؤكدا  للمواطنني،  الشرائية  القدرة  وضعف 
املوالني  أرباح  على  ستؤثر  العوامل  هذه  أن 
السنوات  يف  تصل  كانت  التي  ومبيعاتهم 

املاضية إلى ما يقارب 5 ماليني رأس غنم.
السلطات  للجمعية  العام  األمني  وطالب 
بتحديد  املنتخبة  املجالس  ومسؤولي  احمللية 
حتت  تكون  آمنة  لألضاحي  بيع  نقاط 
مسؤوليتهم ورقابتهم املباشرة ملنع أي احتكاك 

أو تفٍش للوباء. 

أسدى الوزير األول، عبد العزيز جراد، 
من  املعنية  الوزارت  ملختلف  إلى  تعليمات 
والبحري  اجلوي  األسطول  تعبئة  أجل 
سيتم  التي  الفندقية  الـمؤسسات  وكذا 
الوقائي،  الصحي  احلجر  لفترة  استخدامها 
وهذا يف إطار مواصلة عملية إجالء املواطنني 

العالقني باخلارج.
يوم  جراد،  األول  للوزير  بيان   وذكر 
مواصلة  إطار  ويف  أنه  املنصرم،  اخلميس 
باخلارج،  العالقني  املواطنني  إجالء  عملية 
مت إسداء تعليمات إلى كل من وزير الشؤون 
واجلماعات  الداخلية  وزير  اخلارجية، 
ووزير  النقل  وزير  العمرانية،  والتهيئة  احمللية 
السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي 
والبحري  اجلوي  األسطول  تعبئة  أجل  من 
يف األيام القادمة، باإلضافة إلى املؤسسات 
هذا  يف  استخدامها  سيتم  التي  الفندقية 
لـمدة  الوقائي  الصحي  احلجر  لفترة  اإلطار 
األشخاص  على  املطبق  يوما  عشر  أربعة 

الذين سيتم إجالؤهم.

العملية  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
التي سيتم الشروع فيها ابتداء من األسبوع 
األول  املقام  يف  األسبقية  ستعطى  القادم 
األشخاص  على  عالوة  العالقة،  للعائالت 
الطالب  وكذا  العالج  لتلقي  تنقلوا  الذين 
جتنيد  ذلك، سيتم  وفضال عن  اخلارج.  يف 
كل  خالل  والقنصلية  الدبلوماسية  املقرات 
ومساعدة  العملية  هذه  لتأطير  األسبوع  أيام 

إلى  عودتهم  غاية  إلى  املعنيني  املواطنني 
البالد.

املواطنني  أن  البيان  أوضح  كما 
سيتم  اإلجالء  عملية  يف  الـمسجلني 
املراكز  خالل  من  بهم  واالتصال  إخطارهم 
البريد  طريق  عن  والقنصلية  الدبلوماسية 

اإللكتروني والرسائل القصيرة.
صفية نسناس 

بداية من هذا األسبوع

الّشروُع في إجالء الجزائرييَن الَعالقيَن خارَج الَوطن

اإلجراء سيطبق بداية من اليوم

 َتجِديــُد فـرِض الَحجـر الجزئـي
 بـ 29 والية ولمدة 10 أيام

 
قررت احلكومة متديد احلجر اجلزئي املنزلي املفروض على 29 والية من الساعة الثامنة 
اليوم السبت  املوالي، وذلك بداية من  اليوم  مساء إلى غاية الساعة اخلامسة صباحا من 
وملدة 10 أيام أخرى، وهذا يف إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس )كوفيد19-( ومكافحته.
وأورد بيان ملصالح الوزير األول أنه، وبعد استشارة الّلجنة العلمية والسلطة الصحية، 
وبعد أن أبرز تقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني تزايد سرعة انتشار وباء فيروس 
التنفيذي  الـمرسوم  أحكام  مبوجب  الـمتخذة  التدابير  متديد  تقرر  )كوفيد19-(،  كورونا 
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والـمتضمن تدعيم نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-( ومكافحته.
وسيتم بداية من اليوم متديد إجراء احلجر اجلزئي املنزلي ملدة عشرة أيام، من الساعة 
للواليات  بالنسبة  الـموالي،  اليوم  من  صباحا  اخلامسة  الساعة  غاية  إلى  مساء  الثامنة 
التالية وهي أدرار، الشلف، األغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، 
البويرة، اجلزائر، اجللفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، املسيلة، 
خنشلة،  الوادي،  تيسمسيلت،  بومرداس،  بوعريريج،  برج  وهران،  ورقلة،  معسكر، 
سوق أهراس، تيبازة، وغليزان، كما يتم متديد منع حركة الـمرور ملدة عشرة أيام، مبا فيها 
السيارات اخلاصة، بالواليات املشار إليها سابقا ؛ حيث ال يعنى هذا اإلجراء وسائل نقل 
الـمستخدمني ونقل السلع، وسيمدد إجراء تعليق نشاط النقل احلضري العمومي واخلاص 

لألشخاص خالل العطلة األسبوعية يف الواليات التسع والعشرين سالفة الذكر.
ويبقى الوالة مخولني باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل 
والية، بعد موافقة السلطات املختصة، السيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات احلجر 
أحياء  أو  بلدات  أو  بلديات  عدة  أو  بلدية  يستهدف  بشكل  الكلي  أو  اجلزئي  املنزلي 
تشهد بؤرا للعدوى، كما تخّول لهم منح تراخيص للمرور، يف حالة الضرورة أو يف حالة 

األوضاع االستثنائية.
واألماكن  الفضاءات  تطهير  عمليات  مواصلة  املتخذة  اإلجراءات  بني  ومن 
العمومية عبر كامل الواليات، وكذا تكثيف حمالت االتصال وحتسيس الـمواطنني 
على مستوى األحياء، مؤكدين على الوالة ضرورة إشراك اجلمعيات وجلان األحياء من 
أجل حمل الـمواطنني على تدارك اخلطورة والتقّيد بالبروتوكوالت الصحية الـمعمول 
الكمامات  وارتداء  للعدوى  الـمانعة  واحلواجز  النظافة  تدابير  احترام  والسيما  بها، 

إجباريا والتباعد اجلسدي.
صفية نسناس

الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا:

40 وفــاًة و 2600 إصابــٍة 
لك الطبِي بُكورونا ُسجلت في السِّ

 
كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 
40 وفاة و2600 حالة مرضية يف صفوف السلك الطبي، منذ بداية تفشي فيروس كورونا 

باجلزائر.
أن  الوطنية،  للصحافة  به  أدلى  تصريح  يف  فورار  جمال  أمس،البروفسور  يوم  أكد، 
السلك الطبي - حتى اآلن - فقد 40 موظفا من طاقمه، قضوا متأثرين بوباء كورونا عبر 
مختلف واليات الوطن، وإصابة 2600 آخرين بهذا الوباء، مشيرا إلى أن العاملني بقطاع 
الصحة عامة والسلك الطبي خاصة قد تعبوا من طول مدة الوباء التي وصلت إلى 5 أشهر 

منذ بداية انتشاره يف اجلزائر، خاصة بعد ارتفاع احلصيلة، يف األيام األخيرة. 
وأكد املتحدث أن كل أعوان السلك الطبي، ورغم الظروف الصعبة احمليطة بهم، إال 
انتشار  اجلزائري يف ظروف جيدة يف ظل  املواطن  ما عليهم من أجل وضع  يقدمون  أنهم 
داعيا  الوباء،  هذا  مجابهة  يف  األبيض  اجليش  يقدمه  الذي  الكبير  الدور  مبرزا  الوباء، 
التباعد  واحترام  الوقائية  بالتدابير  االلتزام  خالل  من  التعاون  ضرورة  إلى  املواطنني  كافة 
االجتماعي، والتحلي بالوعي وروح املسؤولية، وأخذ الوضعية الوبائية على محمل اجلدية. 
أحمد بوكليوة

طالبوا بإجالئهم سريعا 

ـــوَن  الَعالُقـــون بَكنــدا يحتجُّ
أمـام مقـر القنُصلّية الجزائرّية 

 
نظم العديد من اجلزائريني العالقني بكندا وقفة احتجاجية، األسبوع املنصرم، أمام 
إلى  نقلهم  اجلزائرية  السلطات  مطالبني  "كيبيك"،  مقاطعة  "مونتريال"  بـ  القنصلية  مقر 

اجلزائر، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها.
نظم عالقون بكندا رفقة أفراد من اجلالية اجلزائرية، األسبوع املاضي، وقفة احتجاجية 
رئيس  بذلك  مناشدين  "كيبيك"،  مقاطعة  يف  "مونتريال"  بـ  اجلزائرية  القنصلية  مقر  أمام 
العالقني بكندا إلى اجلزائر والذين يعانون من  التدخل لنقل  اجلمهورية عبد املجيد تبون 

ظروف معيشية صعبة. 
وأكد العالقون أنهم من احلائزين على التأشيرة السياحية، حيث تعذر عليهم العودة 
إلى اجلزائر بسبب تعليق الرحالت اجلوية منذ بداية أزمة فيروس كورنا، مشددين على 
إلى اجلزائر، معبرين عن سخطهم  لنقلهم  ضرورة تخصيص طائرة لهم يف أقرب اآلجال 
اجتاه مسؤولي القنصلية، متهمني إياهم بإهمالهم، يف حني أنهم يعانون ظروفا صعبة خاصة 
هنالك، فمنهم من يعانون تدهورا يف حالتهم الصحية، كونهم لم يستطيعوا توفير أدوية 

ألمراضهم املزمنة بعد نفاد ما كان بحوزتهم من مال نقلوه من اجلزائر.
أحمد بوكليوة

كشف األمين العام للجمعية الوطنية للتجار، محمد البشير ثابتي، عن تراجع في سقف أرباح الموالين بنسبة 80 بالمائة منذ 
بداية أزمة كورونا، بسبب قرار غلق األسواق وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ستدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة 
كور: عرُض إستراتيجّية الوَقاية من الَفساد وُمكافحته قريًبا 

من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئيس   أعلن 
املشروع  أن  كور،  طارق  ومكافحته،  الفساد 
التمهيدي حول اإلستراتيجية الوطنية للوقاية 
من الفساد ومكافحته سيتم عرضه قريبا على 

السلطات العمومية.
الهيئة  رئيس  أمس،  أول  كشف، 
طارق  ومكافحته،  الفساد  من  للوقاية  الوطنية 
تقنية  عبر  ألقاها  له  مداخلة  خالل  كور، 
بعد  لالجتماع عن  والسمعي  املرئي  التواصل 
إعداد  حول  دولية  تقنية  مشاورات  دورة  يف 
الفساد  من  للوقاية  الوطنية  اإلستراتيجية 
هذه  حول  التمهيدي  املشروع  أن  ومكافحته، 
اإلستراتيجية يوجد يف مرحلته النهائية وسيتم 
قريبا طرحه على السلطات العمومية، مضيفا 
عليه،  العمومية  السلطات  مصادقة  بعد  أنه 

بصياغة  ستتكفل  للجنة  املشروع  تقدمي  سيتم 
كما  اإلستراتيجية.  لهذه  النهائية  النسخة 
الكشف  سيتم  النسخة  هذه  إن  يقول  أردف 
عنها يف ديسمبر القادم أي مبناسبة اليوم العاملي 

ملكافحة الفساد املصادف ليوم 9 ديسمبر.
هذه  بخصوص  كور  طارق  وأوضح 
ديناميكية  ضمن  تندرج  التي  اإلستراتيجية 
 " إن   : قائال  فساد  دون  جديدة  جزائر 
على  ستسهر  الوطنية  اإلستراتيجية  هذه 
املجتمع  حتويل  بغية  الفساد  على  القضاء 
لألموال  احلسن  والتسيير  واحلفاظ  اجلزائري 
دولة  إرساء  إلى  أيضا  تتطلع  وأنها  العمومية، 
مجال  يف  واملسائلة  الشفافية  وتكرس  قانون 
ترتكز  أنها  إلى  مشيرا  العام"،  الشأن  تسيير 
شفافية  وهي  أساسية  محاور  خمسة  على 

املجتمع  ومشاركة  العمومية  احلياة  وأخالقية 
املدني ووسائل اإلعالم يف الوقاية من الفساد 
ومكافحته وترقية ونزاهة القطاع االقتصادي، 
وتعزيز دور وقدرات هيئات املراقبة والعدالة يف 
الدولي  التعاون  إلى  إضافة  الفساد  مكافحة 

وحتصيل األرصدة. 
من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  وتتوقع 
اإلستراتيجية  هذه  دخول  ومكافحته  الفساد 
طبقا  املقبلة،  السنة  من  بداية  التنفيذ  حيز 
هذه  أعدته  الذي   "2021-2025" للمخطط 
اإلستراتيجية  هذه  تطبيق  أن  علما  الهيئة، 
سيتم قطاعا بقطاع وأن خرائط حول املخاطر مت 
املالية  غرار  القطاعات على  لبعض  تصميمها 

والتجارة والصحة وغيرها. 
أ . ب./ )و.أ.ج( 



عّمـــار قـــردود

تظهر  الذين ال  األشخاص  من   خاصة 
عليهم األعراض، وكشفوا أن هؤالء ميثلون ما 
بني 70 و80 يف املائة من احلاالت املؤكدة يف 
اجلزائر، وهي نسب تقديرية وليست رسمية 
من  وحّذروا  تنخفض،  قد  كما  ترتفع  وقد 
إلى األصحاء خاصة  الفيروس  نقلهم عدوى 
وأصحاب  الضعيفة  املناعة  ذوي  منهم 
احلوامل،  والنساء  واملسنني  املزمنة  األمراض 
من  التكثيف  بضرورة  احلكومة  وطالبوا 
حمالت الرصد والكشف املبكر حملاصرة البؤر 

الوبائية املشكلة يف غالبها من هذه الفئة.
وحذرت منظمة الصحة العاملية والعلماء 
والباحثون عبر العالم من انتقال العدوى من 
يتمكنوا من حتديد  لم  لكنهم  أعراض،  دون 

مدى خطورة هذا االحتمال.
كما نّبهوا من خطر آخر يأتي من طرف 
يخفون  لكنهم  بالفيروس،  املصابني  املواطنني 
الناس  ومخالطة  االحتكاك  ذلك ويواصلون 
ويخترقون احلجر الصحي وتعليمات احلكومة 

وخاصة وزارة الصحة.
املصابني  هؤالء  إن  األطباء  ويقول 
رغم  أعراض  أي  عليهم  تبدو  ال  بالفيروس 
الفيروس  بعدوى  ُيصابون  معظم من  أن 
حاسة  وفقدان  وحمى  سعال  من  يعانون 
الذوق والشم، لكن هناك من ال تبدو عليهم 
إطالقًا أي من هذه األعراض وال يعرفون أنهم 
يسببه  الذي   »19– »كوفيد  فيروس  ينشرون 
الفيروس. إال أن هناك فئة أخرى تعرف أنها 
ألسباب  بالفيروس  إصابتها  وتخفي  مصابة 
الفئة  هذه  ومتثل  مبررة،  غير  لكنها  مختلفة 

خطًرا كبيًرا.

االحتكاك  أن  على  األطباء  وأجمع 
واللمس هما أكثر وسائل انتقال العدوى فيما 
الفيروس يستغل  إن  حيث  املواطنني،  بني 
ال  عندما  الناس  حرص  وقلة  يقظة  عدم 
لإلصابة،  عرضة  بأنهم  دراية  على  يكونون 
باإلجراءات  يلتزموا  لم  الذين  أولئك  خاصة 
الوقائية كارتداء الكمامة والقفازات والتباعد 

االجتماعي.
واخلطير يف األمر أن متوسط عمر املصابني 
عاًما،  و40   35 ما بني  هو  أعراض  دون  من 
املصابني  إلى  بالنسبة  تقريًبا  عاًما   55 مقابل 
بالوباء،  اإلصابة  أعراض  عليهم  الظاهرة 
أّن النساء هن أكثر عرضة لإلصابة من  كما 
دول  جميع  يشمل  األمر  وأن  أعراض،  دون 
األطباء  فقط. وأوضح  اجلزائر  وليس  العالم 
أنه ال ميكن معرفة العدد احلقيقي للمصابني 

بفيروس »كورونا« دون أعراض.
إن نظرات الريبة واالحتقار التي الحقت 
 ، »كورونا«  فيروس  أصابهم  ممن  الكثيرين 

وحتى خروج بعضهم من مستشفيات احلجر 
الذي يالزم  الوصم  يرحمهم من  لم  الصحي 
ما  ودائمًا  بـ«كورونا«،  اسمه  يرتبط  َمن 
السبب  وكأّنهم  الناس  نظرات  من  يشعرون 
يف نشر املوت حولهم، وهو األمر الذي جعل 
الكثير من املصابني يخفون إصابتهم ، فضاًل 
مستشفيات  لبعض  الكارثية  الوضعية  عن 

الوطن.
ونتيجة لتخفيف إجراءات احلجر الصحي 
واملنزلي يف بعض الواليات ، ورفعه كلًيا يف 
وبدء  املاضي،  19 والية منذ منتصف جوان 
وسائل  استخدام  يف  األشخاص  من  املزيد 
العمل  إلى  والعودة  واخلاص  العمومي  النقل 
املستترة  املخاطر  مع  التعامل  فإن  والتسوق، 
أصبح مهمًا أكثر من أي وقت مضى. يف ظل 
انعدام أية وسيلة ملعرفة َمن ِمن بني احلشود 
املتزايدة قد يكون حاماًل للفيروس دون علمه 

أو يعلم ولكنه يخفي ذلك.
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قال الدكتور مصطفى قادري، األخصائي 
واألوبئة،لــ«أخبار  الفيروسات  علم  يف 
من  املائة  يف   80 يقارب  ما  الوطن« إن 
بفيروس  إصابتهم  ثبتت  الذين  األشخاص 
كورونا يف اجلزائر لم تظهر عليهم أي أعراض 
مرتبطة بالوباء أو يخفون إصاباتهم ويواصلون 
مع  يحتكون  طبيعي، حيث  بشكل  حياتهم 
الناس وُيخالطونهم وهنا َمكمن اخلطر. وأشار 
األشخاص  من  كبير  عدد  »هناك  أن:  إلى 
إال  املرض،  أعراض  عليهم  تظهر  لم  الذين 
أن التحاليل الطبية أثبتت إصابتهم بكورونا«.
األمور  أصعب  »من  أنه  قادري  وأوضح 
عملية  يف  واألطباء  العلماء  واجهت  التي 
الوقاية،  عبر  كورونا  فيروس  انتشار  من  احلّد 

ال  الذين  بالفيروس  املصابني  مع  التعامل  هو 
تظهر عليهم أعراضهم، مما يعقد مسألة عزلهم 
»، مشيًرا إلى »أن نتيجة فحص كورونا عند 
نسبة من األشخاص لم يكن لديهم أعراض 
جاءت إيجابية، لكن عدد األشخاص الذين 
سينقلون العدوى آلخرين ، من بني هؤالء ، 

غير معروف لألسف«.
الوبائية احلالية  وكشف قادري أن احلالة 
يف البالد واملتسمة بالتزايد املطرد واملخيف يف 
الــ500  عدد اإلصابات الذي تخطى حاجز 
إصابة يومًيا ، واحتمال تخطيه الــ600 بداية 
من اجلمعة أو السبت، ُتؤكد مصداقية دراسة 
املائة من اإلصابات  70 يف  أّن  تقّدر  غربية، 
وأّن  معروفة،  غير  العالم  يف  بــ«كورونا« 

اإلسقاط على اجلزائر يجعل عدد اجلزائريني 
علمهم  دون  لـ«كوفيد19-«  حملهم  احملتمل 
بذلك، يتراوح بني 150 ألف ومليون ونصف 
الذين  املصابني  يخص  وفيما  حالة.  املليون 
قال  بالفيروس،  إصاباتهم  إخفاء  يتعمدون 
قادري » إن »التنمر االجتماعي والوصم بالعار 
واخلوف من الفضيحة واملقاطعة يدفعان الناس 
عن  واالمتناع  باملرض،  إصابتهم  إخفاء  إلى 
بالفحوصات  والقيام  الصحية  الرعاية  طلب 
األوضاع  ناهيك عن  الصحي،  احلجر  وقبول 
املزرية التي توجد عليها مختلف مستشفيات 
فيديوهات  تناقل  الوضع  فاقم  وما  الوطن 

لبعض املستشفيات مؤخرا«.
ع. ق

ُيمثلوَن إضافًة إلى من ال َتظهُر َعليِهم  أعراُض الَفيروِس بيَن 70 و 80 % من الَحاالِت 

إخفاُء اإلَصابة بـ »ُكوفيد19-«.. 
َقتـــــــل َصامــــــت!

األخصائي في علم الفيروسات واألوبئة ، الدكتور مصطفى قادري:

ِنسبـــُة َحاملـــــّي الَفيــروس دون أعــــراض 
َقــد ُتقــارُب 80 % مـن َعـدِد الُمَصابيـن

رئيس الّلجنة الوزارية لإلفتاء، محند أو إيدير مشنان: 

حــــي واجـــــــٌب   الحجــُر الصِّ
علــى الَمرضــى وَخرُقــه حـراٌم!

كسر  أن  اجلمعة،  أمس  مشنان،  أوإدير  محند  لإلفتاء  الوزارية  اللجنة  رئيس  أكد 
به مناسبة  بأدلى  الصحي »حرام«. وأوضح مشنان يف تصريح إعالمي  إجراءات احلجر 
اليوم املفتوح تضامًنا مع اجليش األبيض، أن احلجر الصحي واجب على املَرضى واملصابني 

بــ«كورونا«، كما أنه واجب على عامة الناس حتى يقون نفسهم شر الوباء.
دينيا،  حرام  الصحي  احلجر  عن  االمتناع  بأن  لإلفتاء  الوزارية  اللجنة  رئيس  وأفاد 
إدراك  يجب   « وأضاف املتحدث  ووطنه.  ودينه  نفِسه  حق  اإلنسان يف  يرتكبها  وكارثة 
خطورة األمر، هناك عائالت فقدت ذويها بسبب املرض، وهذا نتيجة االستخفاف وعدم 

تطبيق اإلجراءات الوقائية التي أوصت بها اجلهات املختصة«.
ع.ق

المتخصص في الطب النفسي الدكتور رشيد بالمكي:

التَّنـــمُر الُمجَتمعـيُّ يدفُع الُمصاِبيَن 
إلـــى إخفــــاِء َمرِضهـــم 

 من جهة أخرى، أوضح الدكتور رشيد باملكي املختص يف الطب النفسي لــ«أخبار 
واالكتئاب  اإلحباط  حالة  ويفاقم  املصابني  على  سلبيًا  يؤثر  كورونا  »فيروس  أن  الوطن« 
الناس  مقاطعة  عند  تتوقف خطورته  ال  االجتماعي  فالوصم  املريض،  يصاحبان  اللذين 
للمصاب وأهله، وإمنا ميتد ليؤثر على سلوك املصاب ويشحنه مبشاعر سلبية جتاه املجتمع 

الذي يرفضه.
على  بهم،  احمليطني  ِقبل بعض  من  مبرر  غير  نفورًا  واجهوا  املصابني  أهالي  أن  كما 
الرغم من إبالغهم بأنهم غير حاملني للفيروس، بل إن البعض وجه لهم أصابع االتهام.

العالقات  على  للمحافظة  للمرضى  النفسية  املرافقة  أهمية  على  باملكي  وشدد 
االجتماعية والصحة النفسية للمصابني، معتبًرا أن اجلانب النفسي مهم جًدا يف التكفل 
باملرضى. كما أوضح أن إخفاء مرضى »كورونا« إصابتهم بالوباء خوًفا من السخرية هو أمر 

خطير قد يتسبب يف ارتفاع أكبر لعدد اإلصابات.
ع.ق

القيادي بالنقابة الوطنية ألطباء الصحة العمومية، 
الدكتور عودية فاتح:

عــزُل الُمصابيــَن بأعـراٍض َظاهرٍة 
يحــل نصـف المشكلــة فقــط! 

 يرى الطبيب بإحدى مستشفيات سطيف والقيادي بالنقابة الوطنية ألطباء الصحة 
عليها  تظهر  ال  التي  احلاالت  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  فاحت، يف  عودية  العمومية، 
الوقائية.  التدابير  الرغم من  الوباء واستمراره على  انتشار  إلى  بالفعل  أعراض قد تؤدي 
فإذا كان هناك أشخاص ال يعرفون أنهم مريضون أثناء تنقلهم بحرية ومخالطتهم لزمالئهم 
يف العمل وللناس يف الشوارع واألسواق وغيرها، فمن املؤكد أن ذلك سيزيد من انتشار 

العدوى«.
بالفيروس  الذين هم مصابون  يتأتى من هؤالء األشخاص  وأوضح أن اخلطر األكبر 
وال تظهر عليهم األعراض، وكذلك من أولئك الذين يخفون إصابتهم باملرض العتبارات 
القصوى  األهمية  إيالء  بضرورة  احلكومة  وطالب  إطالًقا،  مبررة  غير  وأخرى  موضوعية 
التركيز على  النسبة األكبر وأن  الناس يف اجلزائر، والذين يشكلون  لهذين الصنفني من 
التعامل مع الذين يأتون إلى املستشفيات عندما تكون لديهم أعراض ال يعالج سوى نصف 

املشكلة ورمبا ربعها فقط وهنا مكمن اخللل ومصدر الكارثة«.
و أوضح عودية أننا حينما جند أن ما بني 70 و80 يف املائة من األشخاص املصابني 
بالوباء عمًدا، فاخلطر يشتد  والذين يخفون إصابتهم  أعراض  بالفيروس يف بالدنا بدون 
وتظهر  له  احلاملني  األشخاص  من  أكبر  بسرعة  للمرض  ونشرهم  نقلهم  إمكانية  من 
عليهم أعراض، ألن هؤالء يتم عزلهم يف املستشفيات يف الوقت املناسب مما يساعد على 
نرى ذلك  لهذا  رمبا  غالًبا.و  يتم ذلك  بينما يف هذه احلاالت ال  العدوى،  نشرهم  وقف 
االرتفاع املتزايد يف عدد اإلصابات رغم بذل احلكومة جهود معتبرة للحّد من تفشي الوباء 

وانتشاره، وطالب عودية بتوسيع الكشوفات عن الفيروس باجلزائر. 
ع.ق

الخبير االجتماعي عبد الحميد سي علي:

َينبِغي نبُذ الّتعامِل بُدونيٍة مع الُمصاِبين 
تصريح  يف  جهته،  من  علي،  سي  احلميد  عبد  االجتماع،  علم  يف  اخلبير   يعتبر 
ولن  فضيحة  وال  عاًرا  وال  عيًبا  ليست  كورونا  بفيروس  »اإلصابة  أن  الوطن«،  لــ«أخبار 

تكون، وشدد على وجوب رفض التعامل مع املرضى بهذه الدونية وحتميلهم املسؤولية.
الوباء وتداعياته الصحية اخلطيرة  بالفيروس يوجدون بني مطرقة  إن املصابني  و قال 
عليهم وبني سندان التجريح والتنمر اللذين يطاالنهما من طرف الناس وخاصة اجليران 
واألهل واألقارب، وهو ما يزيد من تدهور حالتهم النفسية والصحية ويتعرضون لالكتئاب 
والعزلة، الشيء الذي جعلهم يخفون حقيقة إصابتهم بالفيروس حتى على أقرب الناس 
إلى  »وحتويله  »كورونا  مرض  مع  اجلزائري  املجتمع  تعاطي  علي سوء  إليهم.وانتقد سي 
تهمة تالحق صاحبها حتى بعد الشفاء، وأرجع ذلك إلى انعدام الوعي بني اجلزائريني، 
محّذًرا من أن مثل هذه املعاملة السيئة واملهينة ملرضى »كورونا« ستكون لها تأثيرات على 

العالقات االجتماعية داخل املجتمع قد متتد إلى ما بعد »كورونا«.
ع.ق

نّبه عدد من األطباء ومتخصصون ، في حديثهم لــ«أخبار الوطن »، إلى العدد الكبير لمصابي »كورونا« الذين ال تظهر عليهم 
أعراض، وأولئك الذين يعلمون إصابتهم بالفيروس لكنهم يخفون حقيقة ذلك وال يتوانون عن االحتكاك بالناس ومخالطتهم.

وباء  لرصد  العلمية  اللجنة  أما عضو 
»كورونا« يف اجلزائر، ورئيس عمادة األطباء، 
تصريح  يف  بركاني، فيعتقد  بقاط  محمد 
عديدة  حاالت  هناك  أن  الوطن«  لــ«أخبار 
أعراض  عليهم  تظهر  ال  »كورونا«  ملرضى 
املرض، حيث يتم تسريحهم من املستشفيات 
التي تعرف، يف الفترة األخيرة، تشبًعا كبيًرا، 
وتعدت قدراتها االستيعابية كما هو الشأن يف 
اجلزائر العاصمة بشرط اإلمضاء على تعهدات 

ببقائهم يف منازلهم واخلضوع للحجر الصحي 
لكن  سلبية،  حتاليلهم  نتائج  ظهور  غاية  إلى 
- يضيف بركاني- العديد من هؤالء املرضى 
وخرقوا  والتعليمات  الشروط  هذه  يطبقوا  لم 
يتجولون  وراحوا  الصحي  احلجر  إجراءات 
بني الناس ويحتكون بهم ويخالطونهم بشكل 
عادي، معرضني حياة اآلخرين للخطر، بينما 
أصاًل  يخفون  من  بالوباء  املصابني  من  هناك 
من  خوفهم  بسبب  للفيروس  حملهم  حقيقة 

إلى  الوباء  حتول  بعدما  بهم،  احمليطني  نظرة 
املصابون  وبات  الكثيرين،  عند  عار  وصمة 
حني  يف   ، والسخرية  للتنمر  يتعرضون  به 
يخفي آخرون إصابتهم باملرض، ورغم ظهور 
األعراض عليهم إال أنهم يفضلون االستشفاء 
الذاتي خوًفا من املكوث يف املستشفيات وطول 
مدة اخلضوع للحجر الصحي هم وعائالتهم.
ع.ق

رئيس عمادة األطباء بقاط بركاني:

اِتي  الَعديُد من الُمصابيَن لم َيلتِزُموا بالحجِر الذَّ
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أحمد بوكليوة

حميدو  أمس، محمد  أول  استقبل، 
النقابة  رئيس  من  كال  السياحة  وزير 
واألسفار،  السياحة  لوكاالت  الوطنية 
جلمعيات  الوطنية  الفيدرالية  ورئيس 
واألمني  والسفر،  السياحة  وكاالت 
التجارة  لعمال  الوطنية  لالحتادية  العام 
الفيدرالية  رئيس  وكذا  والسياحة، 
تعزيز  إطار  يف  الفنادق،  ملستغلي  الوطنية 
الشركاء  مختلف  مع  والتقارب  التشاور 
حول  للحديث  واملهنيني  االجتماعيني 
الوضعية احلالية املترتبة عن تفشي فيروس 
واالجتماعية  االقتصادية  واآلثار  كورونا 

الناجمة عن هذه اجلائحة. 
مختلف  بعرض  اللقاء  هذا  وسمح 
متثلت  والتي  واملقترحات،  الصعوبات 
قروض  على  احلصول  تسهيل  يف  أساسا 
من  للتخفيف  ميسرة،  بفوائد  بنكية 
املمنوحة  الديون  مستحقات  دفع  عبئ 
املتنوعة  املستحقات  كل  تأجيل  وكذا 

واجلبائية،  االجتماعية  االلتزامات  من 
االنشغاالت  مختلف  تشخيص  مت  حيث 
تفشي  عن  ترتبت  التي  والصعوبات 
النشاط  عن  تداعياته  وتأثير  كورونا  وباء 
السياحي يف اجلزائر. وأكد محمد حميدو 
على التزام الدولة من أجل مرافقة متعاملي 
لتخطي  األصعدة  مختلف  على  القطاع 
بها اجلزائر،  متر  التي  الصحية  األزمة  هذه 
النشاط  على  تداعياتها  تخفيف  بهدف 

املبذولة  اجلهود  بكل  ُمشيدا  السياحي، 
للمساهمة  املتعاملني  مختلف  طرف  من 
تفشي  من  للحد  الوطني  اجلهد  يف  بقوة 
فيروس كورونا. ودعا املتحدث إلى ضرورة 
العمل سويا من أجل تخطي هذه املرحلة 
لبعث  بعدها،  ملا  والتحضير  الصعبة 
النشاط السياحي بتفعيل املجلس الوطني 
القطاعي  العمل  تعزيز  أجل  للسياحة من 
املشترك لتنمية حقيقية لقطاع السياحة. 

ميلة
تسجيل هزة أرضية بشدة 4.5 درجة 
 سجل مركز رصد الزالزل، أمس، هزة أرضية قوية ضربت بوالية ميلة.

وحسب املركز رصد الزالزل، فقد سجلت الهزة يف الساعة التاسعة و12 
دقيقة، وبلغت شدتها 4.5 درجات على سلم ريشتر. وقد حدد مركز الهزة 

على بعد 1 كلم، شمالي سيدي مروان، بوالية ميلة.
ق.م

المركز االستشفائي الجامعي بقسنطينة 
حكم بـ 3 سنوات سجنا نافذة ضد 

المعتدي على طبيب 
بثالث  حكما  اخلميس،  مساء  بقسنطينة،  الزيادية  محكمة   أصدرت 
أثناء  طبيب  على  باالعتداء  متهم  شخص  ضد  نافذا  سجنا  سنوات   )3(

ممارسته مهامه باملركز االستشفائي اجلامعي الدكتور بن باديس.
وقد توبع املعني وهو يف العقد الثالث من العمر بـ«االعتداء على طبيب 

أثناء ممارسته مهامه« و«الضرب واجلرح العمدي«.
قريب  وهو  املتهم  قام  عندما  املاضي،  األسبوع  إلى  القضية  وقائع  وتعود 
ألحد املرضى املصابني بـ »كوفيد19-« باالعتداء على طبيب تسبب له يف 
شكوى  الضحية  إثرها  على  ليودع  لكمة،  له  وجه  أن  بعد  األنف  يف  كسر 
عقب  أنه  أيضا  يذكر  املعتدي.  قسنطينة  والية  أمن  مصالح  أوقفت  فيما 
تفشي ظاهرة االعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري 
زغماتي،  بلقاسم  األختام،  حافظ  العدل  وزير  وجه  الصحية،  املؤسسات 
الثالثاء املنقضي، تعليمة إلى النواب العامني لدى املجالس القضائية إليقاف 
األشخاص الذين يقومون باالعتداء على مستخدمي قطاع الصحة وتقدميهم 

أمام وكيل اجلمهورية.
العامني لدى املجالس القضائية  النواب  التعليمة بتحسيس  كما تقضي 
التي  بالصرامة  معها  التعامل  إلى  ودعوتهم  من جهة،  الظاهرة  هذه  بخطورة 

تستدعيها الظروف الصحية التي متر بها البالد، من جهة أخرى. 
ق.و

فيما حجز 3 مسدسات رشاشة
الجيش يقضي على 3 إرهابيين بالمدية 
الشعبي،  الوطني  للجيش  مفرزة  املنقضي،  اخلميس  مساء    متّكنت، 

مبنطقة الشاون ببلدية دراق والية املدية، من القضاء على 3 إرهابيني.
للعملية  ومواصلة  اإلرهاب  مكافحة  إطار  يف  أنه  ذاته  املصدر  وأوضح 
املنفذة مبنطقة الشاون، بوالية املدية بالناحية العسكرية األولى، والتي مكنت 
صبيحة اخلميس من القضاء على إرهابيني اثنني، متكنت مساء مفرزة للجيش 
وحجز  ثالث،  إرهابي  على  القضاء  من  نفسها،  باملنطقة  الشعبي،  الوطني 

مسدس رشاش من نوع كالشنيكوف«.
 3 وحجز  إرهابيني   3 على  القضاء  إلى  العملية  هذه  حصيلة  وارتفعت 
مسدسات رشاشة من نوع كالشنيكوف و3 قنابل يدوية و3 نظارات ميدان 

و3 مخازن وكمية من الذخيرة«.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي يف »سياق ديناميكية النتائج اإليجابية 
الوطني الشعبي، لتؤكد مدى حرص  التي حتققها مختلف وحدات اجليش 
وعزم قوات اجليش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة اإلرهاب ومطاردة 
فلول هؤالء املجرمني والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني«.
ق.و

مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج
تعيين نزيه برمضان مستشارا لدى

 رئيس الجمهورية 
نزيه  تعيني  يتضمن  مرسوما  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس   وقع 
واجلالية  اجلمعوية  باحلركة  مكلفا  اجلمهورية  رئيس  لدى  مستشارا  برمضان 

الوطنية باخلارج.
اجلمهورية،  رئيس  »وقع  أمس،  أول  اجلمهورية،  لرئاسة  بيان  يف  وجاء 
السيد عبد املجيد تبون، مرسوما يتضمن تعيني السيد نزيه برمضان مستشارا 

لدى رئيس اجلمهورية مكلفا باحلركة اجلمعوية واجلالية الوطنية باخلارج«.
ق.و

التابعة  الشرطة  أوقفت قوات 
والية  عيسى بأمن  سيدي  ألمن دائرة 
أعمارهم  تراوحت  املسيلة 3 أشخاص 
املؤسسة  بني 24 و54 سنة بتهمة اقتحام 
االستشفائية سيدي عيسى ونشر معلومات 
وإهانة هيئة  الفيسبوك،  عبر  مغلوطة 
مت  املوتى.كما  بحرمة  واملساس  نظامية 
بغرض  منشورات  عرض  تهمة  توجيه 
بالنظام العام  املساس  شأنها  من  الدعاية 
الغير  حياة  تعريض  العمومي،  واألمن 
فترة  خالل  للخطر  اجلسدية  وسالمتهم 
احلجر الصحي مع إهانة هيئة نظامية وكذا 

بحرمة  واملساس  باالعتداء  التهديد 
تداول  إثر  بدأت  القضية  املوتى.  وقائع 
التواصل  صفحات  عبر  فيديو  مقطع 
جثة  تصوير  االجتماعي »فيسبوك« يبني 
متوفى من داخل مصلحة احلجر الصحي 
سيدي  »كوفيد 19« مبستشفى  ملرضى 
عيسى، حيث وبالتنسيق مع النيابة احمللية 
أفضت  والتي  القضية  يف  حتقيق  فتح  مت 
وناشره،  الفيديو  مصور  إلى  التوصل  إلى 
أربعة  توقيفه  بعد  بهاتفه  ضبطت  حيث 
تسجيالت فيديو مصورة من داخل املصلحة 
هوية شركائه  التعرف على  مت  ذاتها، كما 

وتوقيف اثنني منهم، فيما بقي الثالث يف 
حالة فرار. وبحسب التحقيقات، فقد قام 
املصلحة  إلى  بالدخول  فيهم  املشتبه  أحد 
وبعد  اخلارجي.  احلديدي  السياج  عبر 
تقدميهم  مت  اإلجراءات  كافة  استكمال 
أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة سيدي 
عيسى من أجل التهم املذكورة آنفا، الذي 
الذي  التحقيق  بدوره أحالهم على قاضي 
أمر بإيداع اثنني منهم مؤسسة إعادة التربية 
فيه  املشتبه  وضع  فيما  عيسى  بسيدي 

الثالث حتت إجراءات الرقابة القضائية. 
جمال أبو أشرف

تراوحت أعمارهم بين 24 و54 سنة 
توقيف 3 أشخاص ضلعوا في اقتحام مشفى »سيدي عيسى«

رفقة الشركاء االجتماعيين 

وزارة السيــاحة تفتح ملفــات 
تداعيـــات أزمــة كورونــا

ترأس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اجتماعا ضم عددا من إطارات الشركاء االجتماعيين 
والمهنيين بهدف تعزيز التشاور والتقارب فيما بينهم، والحديث حول الوضعية الحالية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا 

واآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة.

الوالئية  الفرقة اجلنائية باملصلحة  متكنت 
من  متنراست  والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
فك لغز جرمية شنعاء راح ضحيتها شخص، 
والذين  عشر،  اإلحدى  مرتكبيها  وتوقيف 
عن  سنة(   24 )19و  بني  أعمارهم  تتراوح 
قضية تكوين جماعة إجرامية لغرض اإلعداد 
واجلرح  والضرب  والتعذيب  االحتجاز  جلناية 
أسلحة  باستعمال  للوفاة،  املفضي  العمد 
بيضاء واستحضار مركبة وطمس أثر اجلرمية مع 
به  التبليغ عن جناية.وحسبما صرحت  عدم 
العامة ألمن والية  والعالقات  االتصال  خلية 
متنراست جلريدة »أخبار الوطن«، فإن حيثيات 

القضية تعود إلى نداء استقبلته مصالح األمر 
أحد  )15-48( من طرف  الرقم األخضر  عبر 
الهوية  مجهولة  جثة  اكتشاف  مفاده  املواطنني 
بقرية  الفوضوية  اإلحاطات  إحدى  داخل 
الشرطة  عناصر  تنقلت  مت  وعليه،  اينزاون. 
بأمن الوالية على الفور، وبالتنسيق مع النيابة 
احمللية مت فتح حتقيق يف القضية، حيث مت مترير 
بصمات الضحية املتويف على النظام اآللي ومت 

حتديد هويته بتقنية التعرف على البصمات.
إلى  التوصل  مت  التحقيقات،  وبعد 
قضى  حيث  األشخاص،  من  مجموعة 
القيام  بصدد  كانوا  حني  معهم  ليلة  الضحية 

اينزاون،  بعملية سطو على أحد املنازل بقرية 
وألقي  بالفشل  باءت  السطو  محاولة  أن  غير 
صاحب  طرف  من  الضحية  على  القبض 
املسكن، ومن ثم اختفى أثره إلى غاية العثور 
بالتحقيق  ذاتها.  بالقرية  هامدة  جثة  عليه 
جميع  إلى  التوصل  مت  املسكن،  صاحب  مع 
الذين  اجلرمية  يف  فيهم  املشتبه  األشخاص 
اعترفوا بضلوعهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
إجراءات  استكمال  بعد  القتل.  عملية  يف 
التحقيق سيتم تقدمی املشتبه فيهم أمام النيابة 

احمللية بتمنراست.
كرزيكة أحمد

تمنراست 
األمن يفّك لغز جريمة قتل ويوقف مرتكبيها

تباحثا وضعية أرباب العمل 
بلحيمر وربراب يناقشان سبل إنعاش االقتصاد 

استقبل وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، يوم اخلميس، رجل األعمال والرئيس املدير العام 
ملجمع سفيتال يسعد ربراب. وأوضح بيان وزارة االتصال، أول أمس، أن اللقاء املطول جرى مبقر الوزارة وتناول سبل إنعاش االقتصاد 
الوطني من خالل خطة احلكومة الرامية لتشجيع املؤسسات االقتصادية، وتلبية حاجيات السوق الوطنية بتشجيع الصادرات وتقليص 
حجم الواردات يف ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البالد. كما مت التطرق خالل هذا اللقاء إلى وضعية أرباب العمل يف اجلزائر، وبحث 

آليات إسهامهم يف تعزيز الوضع االقتصادي واالجتماعي.



ف سليم

املتطوعني  هؤالء  التحاق  وجاء 
وإدارة  الصحة  مديرة  لنداء  استجابة 
قطاع  حاجة  عن  وإعالنها  املستشفى، 
العون  يد  تقدمي  إلى  بالوالية  الصحة 
واملساعده من قبل األطقم الطبية اخلواص 

واملمرضني املتطوعني
لوالية  والسكان  الصحة  مديرية 
أنه  لها  بيان  يف  أكدت  كانت  الطارف 
بجائحة  اإلصابات  تزايد  ضوء  يف 
ميلك  من  كل  على  الكورونايسنوجب 
العمومية  للصحة  متريض  مساعد  شهادة 
اخلواص تقدمي الدعم واملساندة كمتطوعني 
CO� بالكورونا  اخلاصة  احملنة  هاته  )يف 
VID 19(.  كما وجهت الدعوة لألطباء 

اخلواص )املختصون والعامون( الراغبني يف 
تقدمي يد املساعدة يف املستشفيات التقرب 
لوالية  والسكان  الصحة  مديرية  الى 
مواجهة  يف  واملساعدة  للتطوع  الطارف 
مديرة  السياق  ذات  ويف  اجلائحة.   هذه 

كافة  دعت   « زويزي  الدكتورة«  الصحة 
الوالية  تراب  عبر  اخلواص  الطبية  املخابر 
احملنة  هاته  يف  واملساندة  الدعم  بتقدمي 
بإجراء التحاليل الطبيه اخلاصة بالكورونا 

.)COVID 19(

الوالئية على مستوى  قامت السلطات 
بذراع  اجلديدة  باملدينة  املنتدبة  الوالية 
املشاريع  متابعة  جلان  بتنصيب  الريش 
طور  يف  التي  األمناط  املختلفة  السكنية 
يف  الشروب  باملاء  التزود  وعمليات  اإلجناز 
أشرفت  الصدد  هذا  ويف  الصيف.  فصل 
ذراع  اإلدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوالي 
املقاطعة  مبقر  وسيلة(  )بوشاشي  الريش 
تتكفل  قطاعية  جلنة  إنشاء  على  اإلدارية 
واملرافق  العمومي  السكن  برامج  مبتابعة 
تضم  والتي  املقاطعة  إقليم  عبر  العمومية 
كل من املدير العام للتهيئة املدينة اجلديدة، 
لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
السكن  مدير  عن  ،ممثل  العنب  وادي 
املعمارية  الهندسة  التعمير  ،ممثل عن مدير 
والبناء، ممثل عن مدير املوارد املائية، املدير 
العام  املدير  عن  ممثل  للطاقة،  املنتدب 

لديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل عن 
العام  املدير  عدل،  لوكالة  اجلهوي  املدير 
ممثل  العمراني،  واإلجناز  الدراسات  ملكتب 
مؤسسة  للمياه،  اجلزائرية  مؤسسة  عن 
اتصاالت  مؤسسة  والغاز،  الكهرباء  توزيع 
أعطت  التنصيب  عملية  وخالل  اجلزائر. 
من  لكل  صارمة  تعليمات  املنتدب  الوالي 
السهر  املعنية من أجل  القطاعات  مسؤولي 
على املتابعة اليومية ألشغال اإلجناز ملختلف 
جتتمع  حيث  العمومي  التجهيز  مشاريع 
اللجنة كل يوم خميس للتنسيق فيما بينها 
كما تقوم اللجنة املذكورة بتقدمي عرض حال 
حول تقدم األشغال ومخطط عملها املرحلي 
أسبوعيا كل يوم سبت.  كما قامت الوالي 
والتدخل  املراقبة  جلنة  بتنصيب  املنتدب 
يف  الضعطواإلضطرابات  مبناطق  للتكفل 
إقليم  عبر  للشرب  الصاحلة  باملياه  التزود 

عن  ممثلني  اللجنة  ضمت  حيث  املقاطعة 
املائية،  املوارد  مديرية  مصالح  من  كل 
مصالح االشغال العمومية، مصالح الديوان 
للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  للتطهير،  الوطني 
ضرورة  على  املنتدبة  الوالية  شددت  أين 
تطبيق محتوى التعليمة الوزارية رقم 1556 
املتضمنة   2020/06/24 يف  املؤرخة 
املتعلقة  العمومية  اخلدمة  سير  حتسني 
للشرب  الصاحلة  باملياه  املواطنني  بالتزويد 
مبناطق  للتكفل  املنتدب  الوالي  دعت  أين 
الضعطواإلضطرابات يف عملية التزويد باملياه 
الصاحة للشرب وحتديد املناطق التي تعاني 
من إختالالت وانقطاعات يف عملية التوزيع 
مع اتخاذ كل التدابير االستعجالية واحللول 

اجلذرية لتقدمي افظل خدمة للمواطن.
ف سليم

50 ألف متقاعد بقالمة على موعد مع الفوضى بسبب أزمة سيولة

طوابير غير منتهية بمراكز البريد 
تؤرق الزبائن والموظفين بقالمة

بداية  فمع  القاملي،  املواطن  يوميات  تطبع  البريد  مبراكز  الطويلة  الطوابير  تزال  ال 
ساعات الصباح األولى وبالرغم من ارتفاع درجات احلرارة يصطف اآلالف من املواطنني 
من مختلف الفئات، لسحب رواتبهم ليتفاجؤا بتحديد سقف السحب بسبب نقص 
واحيانا غياب السيولة املالية، ما تسبب يف تأخر تسليم أجورهم حسب ما ذكره أحد 
عيد  الستقبال  حتسبا  احلثيثة  التحضيرات  ظل  يف  الوطن،  أخبار  جلريدة  املواطنني 
األضحى املبارك حيث صرح أحد الزبائن ان العيد على األبواب وحلد الساعة لم يتمكن 
من سحب امواله لشراء أضحية العيد بسبب الطوابير الطويلة التي عرفتها مختلف مراكز 
مالية  سيولة  وجود  بعدم  ليصطدم  التوالي  على  الثالثة  للمرة  يأتي  انه  حيث  البريد، 
كافية أو نفاذها يف غالب األحيان ناهيك عن تعطل نظام السحب يف كل مرة بالنظر 
إلى عمليات السحب والدفع التي تتم خالل فترة األعياد.غير أن مشاكل مراكز البريد 
لم تتوقف عند هذا احلد بل تعدتها إلى حالة االحتقان وانتشار الشجارات والتوترات ما 
أدى إلى خلق ضغط كبير على مستوى الشبابيك وآالت السحب اإللكترونية، جراء 
خوفهم من نقص السيولة ككل مرة. وببريد اجلزائر بوسط مدينة قاملة الحظنا طوابير 
طويلة وفوضى عارمة أمام الشبابيك ما شكل اكتظاظ غير مسبوق وهو االمر الذي وقفنا 
عليه بجميع مكاتب البريد عبر مختلف بلديات الوالية ، حيث يسابق هؤالء عقارب 
الساعة الستخراج مبالغهم املالية، بغية اقتناء أضحية العيد. وبالرغم من تطمينات 
الوزير بتوفر السيولة املالية، إال ان مديرة البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال بوالية 
قاملة اكدت وجود تذبذب يف السيولة املالية بسبب الضغط الكبير الذي عرفته مراكز 
البريد منذ أسبوع ، بحيث مت حسبها االتفاق مع البنك املركزي لتوفير السيولة ملراكز 
البريد يف أقرب وقت، كما قامت املديرية العامة لبريد اجلزائر بتقدمي إعفاءات ضريبية 
عملية  أن  وأضافت  املالية،  السيولة  وتوفير  الدفع  بعملية  الكبرى  املؤسسات  لتشجيع 
من سحب  والفئات  الزبائن  لتمكني جميع  الطلب  عملية  ارتفاع  بعد  التسقيف متت 
30 ألف دينار جزائري، كما أكدت املديرية ان نقص  املبلغ إلى  رواتبهم ومت تسقيف 
الواليات خصوصا والية سكيكدة  باقي  املواطنني من  توافد  إلى  راجع  املالية  السيولة 
على مراكز بريد بوالية قاملة. وقد وّلد نقص السيولة املالية مبراكز البريد سخطا يف أوساط 
الزبائن، نتج عنه مالسنات كالمية بني عمال البريد واملواطنني الذين يتهمونهم باحملاباة 
الباكر يف طوابير سدت مدخل  املواطنون منذ الصباح  توزيع األموال، فقد احتشد  يف 
املركز، حيث أعرب عدد من املواطنني الذين حتدثوا إلينا عن تذمرهم من استمرار هاته 
األزمة بحيث أصبح املواطنون يقضون أياما يف مراكز البريد لسحب أموالهم، ولكن دون 
أن يتمكنوا من ذلك، وأضاف آخرون أّنهم تنقلوا إلى واليات أخرى من أجل سحب 
أموالهم ما خلف أعباء وتكاليف إضافية. هذا ويرتقب أن تعرف السيولة املالية بوالية 
قاملة خالل االيام القادمة، تأزما كبيرا يف ظل الشروع يف سحب معاشات املتقاعدين 
أقرتها  التي  االخيرة  االجراءات  من  وبالرغم  متقاعد  ألف   50 بالوالية  عددهم  البالغ 
الوصاية بتوزيع الفئات وزيادة عدد أيام الدفع لتصبح 4 أيام، غير ان نقص السيولة من 
شانه ان يخلق نوعا من الفوضى، يف وقت وجب التقيد بالتدابير واالجراءات الوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.                                     خديجة بن دالي

05 السنة 01 - العدد 238 -السبت 27 ذو القعدة 1441  هـ  - 18  جويلية  2020م
أخبار الداخل

التحقوا بزمالئهم بـ«مستشفى األمير عبد القادر« بالطارف 

تطّوع أطباء خواص وممرضين  
لدعم األطقم الطبّية

عنابة 
تنصيب لجان لمتابعة سير أشغال السكن بالمدينة الجديدة

مطالب بفتح مصلحة لالستعجاالت الطبية بعزابة
نظم، أمس، ممثلو أسرة املجتمع املدني احمللي يف بلدية عزابة شرقي والية سكيكدة، وقفة أحتجاجية، مطالبني السلطات الوالية التدخل 
العاجل من اجل التعجيل بفتح مركز اإلستعجاالت الطبية اجلديد مبستشفى وهذا يف ظل االكتظاظ الدي تشهده مصلحة كوفيد 19 بالقطاع 
الصحي التي باتت ال تلبي العدد الهائل من املواطنني الوافدين إليها. إحتجاج أسرة املجتمع املدني جاء ليدعم جهود نقابات الصحة التي 
طالبت مند ايام والي الوالية ومدير الصحة التدخل العاجل لتعجيل يف فتح تلك املصلحة التي هي جاهزة مند أسابيع الستقبال املرضى 
يف القطاع الصحي بعزابة الذي يشهد إكتظاظا رهيبا للوافدين إليه من كامل اجلهة الشرقية للوالية كما طالبوا بضرورة تدعيم الفريق الطبي 
العامل يف مصلحة كوفيد 19 التي باتت ال تقوى على تلبية مطالب املصلحة التي تعج بالوافدين إليها، نشير بان مدير الصحة تعهد بتحسني 
ظروف العمل يف القطاع الصحي يف عزابة ككل من خالل اخلريطة الصحية اجلديدة، وأكد بأن مصلحة االستعجاالت سيتم فتحها فور توفير 

الشروط الصحية والتنظمية لكن هي قريبا جدا.                                                                                             جمال بوالديس

تضم مقرا للحالة المدنية ومصلى وموقفا للسيارات
 تخصيص 30 هكتارا إلنجاز مقبرة بعنابة

اقترح والي والية عنابة« برميي جمال« إختيار مساحة تتراوح ما بني 20 أو 30 هكتار 
عامة  حديقة   ، ومصلى  املدنية  احلالة  إدارة  مقر  على  حتتوي  البلديات  مابني  مقبرة  إلجناز 
وموقف السيارات. وجاء إقتراح الوالي خالل زيارة مشروع توسعة مقبرة بوقنطاس التي تشرف 
عليه مصالح بلدية عنابة بعدما بات يعرف بأزمة »مقابر« بوالية عنابة أين خصصت البلدية 
مبلغ معتبر من امليزانية إلعادة توسعة املقبرة بعد تنازل صاحب الوعاء العقاري عليه لصالح 
أمالك الدولة.  وخالل الزيارة طالب الوالي بضرورة تلتكفل مبقابر الوالية القدمية منها كزغوان 
وبوحديد من خالل تنظيفها وتطهيرها من احلشائش والتفكير يف إيجاد مساحة عقارية يف 
أطراف املدينة جلعلها مقبرة ما بني البلديات وتهتم بها مصالح مختصة لتسييرها وتدعيمها 
مبقر للحالة املدينة ليتمكن اقاىب املتوفني من إستخراجالوثاىق اإلدارية املطلوبة كشهادة 
الوالة دون عناء التنقل للبلديات واجناز مصلي إلقامة فيها صالة اجلنازة وموقف للسيارات.  
ويجدر أن املجتمع املدني بوالية عنابة كان طالب من السلطات الوالئية يف عدة مناسبات 
بضرورة إجناز مقابر جديدة ببلدية عنابة بسبب عدم قدرة املقابر القدمية التي منها تعود الى 
عنابة  ببلدية  دفع  الدي  األمر  اجلديدة  القبور  من  مزيدا  إستيعاب  من  اإلستعمارية  احلقبة 

بغلق العديد منها.                                                                        ف. سليم

ضبط 56 قنطارا من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة
لوالية  التجارة  التابعة ملديرية  التجارية  واملمارسات  الغش  الرقابة وقمع  كثفت مصالح 
حلماية  البلديات  جل  يف  واملقصبات  التجارية  للمحالت  املراقبة  حمالت  من  عنابة 
املستهلكني من مخاطر التسممات الغذائية خاصة ونحن يف فصل الصيف املعروف بتزايد 
الغذائية. خالل هذا األسبوع وحسب حصيلة مديرية  بالتسممات  عدد حاالت اإلصابة 
البيطرية مت حجز أزيد من 56  التجارية حول نشاط فرق قمع الغش بالتنسيق مع املفتشية 
قنطار من مواد غذائية وحلوم فاسدة وغير صاحلة لإلستهالك البشري تتمثل يف 48 قنطار 
من مواد أولية دسمة )زبدة( فاسدة ومضرة بصحة املستهلك وجاءات عملية احلجز على إثر 
تفتيش نشاط وحدة إنتاجية بالوالية قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش كما مت حجز 5,53 
بلدية  مستوى  على  األدمي  لإلستهالك  صاحلة  الغير  واحلمراء  البيضاء  اللحوم  من  قنطار 
سيدي عمار حيث ظهرت عليها عالمات زرقاء وخضراء تبني فسادها زيادة عن جناح أعوان 
بلدية احلجار ومصدر تلك  اللحوم على مستوى  2,94 قنطار من  الرقابة يف إحباط تسويق 

اللحوم كان مواقع الذبح العشوائي بحجر الديس ببلدية سيدي عمار.
ف سليم

التجارة  ملديرية  النقابي  الفرع  أعلن 
 16 بتاريخ  أنه  له  بيان  لوالية عنابة أمس يف 
التجارة  مديرية  مبقر  إجتماع  عقد  مت  جويلية 
لوالية عنابة بني الفرع النقابي وعضو النقابة 
األخيرة  املستجدات  حول  املدير  مع  الوطنية 
املتعلقة بوباء كورونا وذلك بعد ظهور حتاليل » 
سيرولوجي« إيجابي ألربعة موظفني وكذلك 
عائالتهم  أفراد  أحد  موظفني  إحصاء خمسة 
مصابة بوباء كورونا حيث متت بحسب املصدر 
للحفاظ  االجراءات  من  مجموعة  مناقشة 

على سالمة املواطنني. 
والي  إبالغ  مت  بأنه  البيان  وأضافت 
ومديرية  للتجارة  اجلهوي  واملدير  بالوالية 
وكذلك  الوباء  حول  باملستجدات  الصحة 
أسمية  بقائمة  األخيرة  هذه  مراسلة  متت 
أثحاب  املوظفني  وارقام هواتف  حتمل عناوين 

إلجراء  االيجابي  »سيرولوجي«  التحاليل 
حالة  ويف  كورونا  وباء  عن  الكشف  حتاليل 
برتوكول  تطبيق  يتم  إيجابي  حتليل  صدور 
الثحة  مديرية  مصلحة  طرف  من  به  املعمول 
بالغلق  كان  سواء  الوباء  انتشار  من  للحد 
كشف  حتاليل  إحراء  او  الكلي  او  اجلزئي 
سريعة للموظفني، وبخصوص املوظفني الدين 
أكد  كورونا  بوباء  مصابة  عائالتهم  أحد  لهم 
البيان انهم يبقون يف احلجر املنزلي مع واجب 
االتصال باالدارة يف حالة ظهور عليهم أعراض 
14و15جويلية  يومي  مرضية مستجدة كما مت 
)عنابة  مؤسسة  قبل  من  للمديرية  تعقيم 
مستمرة  العملية  هذه  ستبقى  كما   ) نظيفة 
قصد  داخلية  مصلحية  مذكرة  إصدار  ومت   ،
باملديرية  املوظفني  تواجد  نسبة  من  التقليل 
املديريات  داخل  العدوى  نقل  ولتفادي 

واملفتشيات والتي تنص القيام بالعمل الرقابي 
بني  والتنسيق  امليدان  يف  السوق  ومالحظة 
الرؤساء واملصالح عن طريق الهاتف أو البريد 
االلكتروني وتنظيم مصالح املديرية واالداريني 
وبأعداد  بالتناوب  األعوان  بتواجد  يسمح  مبا 
الكمامات  من  معتبرة  كمية  وتوفير  محدودة 
ذات اإلستعمال املتعدد وجال التعقيم ولوازم 
قياس  جهاز  وإقتناء  الفيروس  من  الوقاية 
احلارس  تصرف  حتت  ووضعه  السريع  احلرارة 
للمديرية  األشخاص  دخول  عند  إلستعماله 
مهما  شخص  أي  دخول  منع  على  والتأكيد 
الكمامة  إرتداء  دون  زائر  أو  موظف  كان 
وكذلك التشديد على ألتزام املوظفني بإرتداء 
الكمامات وعدم نزعها نهائيا داخل املكاتب 

وذلك لعدم تعريض زمالءهم للخطر.
ف. سليم

نقابة قطاع التجارة تحّذر من تفشي الوباء بين الموظفين

أعلنت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 240 سريرا ببلدية البسباس بالطارف، نهاية األسبوع الماضي، عن تطوع ثالث 
أطباء عامين و10 ممرضين لدعم زمالئهم األطباء وشبه الطبيين الموجودين في الصفوف األولى لمواجهة فيروس كورونا 

المسبب لوباء ) Covid19(، وذلك بمستشفى األمير عبد القادر بالبسباس.
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W

يعانون مشاكل بالجملة وسئموا الوعود كاذبة

الّتنمية مطلب سكان قرية »أهل محمد« بمعسكر

بلعالم بهيجة

مكاتب  عن  بعيدة  القرية  تعتبر 
من  زاد  الذي  األمر  الدائرة  البريد يف 
الشيوخ  وخاصة  القرية  معاناة سكان 
إلى  بهم  يدفع  ما  منهم  واملتقاعدين 
ببلديات  البريد  مكاتب  الى  التنقل 
كل  توفر  رغم  هذا  يحدث  اخرى 
امليزات واخلصائص لفتح مكتب بريد 

بالقرية . 

  الغاز الطبيعي.. المشروع الحلم
تعتبر القرية من اقدم قرى الدائرة 
ال  ونسمة  مساحة  اكبرها  بني  ومن 

عن  البحث  معاناة  مع  سكانها  زال 
الشتاء  برد  عز  البوتان يف  غاز  قارورات 
األنبوب  أن  من  بالرغم  الصيف  وحر 
ليبقى  ترابها  حتت  مير  الغاز  الرئيسي 
سبب  ما  يتسائل  سكانها  لسان  حال 
حرماننا من هاته املادة الضرورية والتي 
الدائرة  قرى  معظم  منها  استفادت 
هم  عدا  ما  املجاورة  والقرى  والبلدية 
الدراسة  يف  النظر  باعادة  طالبوا  حيث 
والتي  الغاز  ملشروع  السابقة  التقديرية 

كانت جائرة يف حقهم حسب رأيهم.
اإلضافة إلى النظر يف إمكانية ربط 
قريتنا من محطة العالميية )الكرانيف( 
يتقاسمه  وسكانها  قريتنا  تراب  أن  مبا 

العني  وراس  العالميية  بلديتا  من  كل 
من  األخيرة  احملطة  هاته  لقرب  وأيضا 
قريتنا و- دراسة إمكانية تزويد قريتنا يف 
التوزيع  شبكة  مبشروع  العاجل  القريب 
مليون سنتيم   800 مبليار  واملقدرة  للغاز 
مبشروع  الحقا  تزويدنا  يتم  ريثما  وهذا 

شبكة النقل أو محطة توزيع . 

 االكتظاظ يرهن الموسم الدراسي 
الى جانب تدعيم املنظومة التربوية 
مبرافق بيداغوجية جديدة للقضاء على 
االكتظاظ  ومشكلة  املدرسي  التسرب 
داخل األقسام. حيث ان مدرسة قرية 
اهل محمد هي املدرسة الوحيدة بقرى 
املركز  البلديات  باستثناء  البلدية  تراب 

حيث  الدوامني  بنظام  تعمل  والتي 
من  قسمني  نزع  أنه مت  السكان  صرح 
واحد  بقسم  تعويضهم  ومت  الفوالذ 
الذي  املدير  مكتب  ان  حيث  فقط  
هو يف نفس الوقت قاعة اساتذة وقاعة 
اذ ان  قفص  عن  اجتماعات عبارة 
باالضافة  م²  تتعدى 4  ال  مساحته 
الى ان فناء املدرسة اصبح يشكل خطر 
القرميد  اقسام  واسقف  ابنائنا  على 

ايلة للسقوط يف أي حلظة.
وناشد السكان والي والية والسلط
ات احمللية للنظر يف انشغاالتهم خاص
ة انها ليست وليدة الساعة وانهم يعانو

ن منها منذ سنوات عديدة.

رفع سكان قرية »أهل محمد« بدائرة عقاز التابعة لوالية معسكر جملة من المطالب واالنشغاالت التي باتت تنغص  
حياتهم ويومياتهم، ما جعلهم يشعرون باإلقصاء والتهميش. وتتعلق مشاكلهم بعدم استفادتهم من المشاريع الهامة 
والضرورية، وانعدام الغاز الطبيعي وعدم وجود مكتب بريد، ناهيك عن اكتظاظ األقسام التربوية باإلضافة إلى 

جملة من المشاكل والنقائص األخرى.

تيزي وزو
تفكيك شبكة تمتهن النصب واالحتيال 

متكنت مصالح امن والية تيزي وزو بعد حتريات معلوماتية دقيقة من 
موقع  على  وارسال  صور  وارسال  نشر  يف  لتورطها  معروفة  محامية  توقيف 
فرقة  طرف  من  احملظورة  منشوراته  رصد  املتهمة  ومت  االجتماع  التواصل 
مكافحة اجلرمية املعلوماتية بتيزي وزو حيث تنشط املتهم ضمن مجموعة 
فايسبوكية متخصصة يف نشر الصور واالبتزاز يف حيث قامت هذه األخيرة 
إلرسال لشخص محمل بحث مقيم بإسبانيا صور احملاميتني اين حاولت 
املتهمة تبرير فعلتها باملرح تارة وبتحذير أصدقائها تارة أخرى النيابة تابعتها 
بتكوين جمعية أسرار بتهمة النصب واالحتيال ونشر وتوزيع وترويج وعرض 

مواد إ متعلقةباالبتزاز
احمد اليان

بومرداس
التكفل بــ 28 طفال مصابا بالوباء 

خالل 3 أشهر
منايل  برج  ببلدية  الواقعة  االستشفائية  العمومية  املؤسسة  استقبلت 
شرقي والية بومرداس 28 طفال مصابا بفيروس كورونا منذ بداية اجلائحة، 

مت التكفل بهم على مستوى املؤسسة.
مت  فقد  أوعمران،  العقيد  مستشفى  إدارة  عنه  كشفت  ما  وحسب 
كورونا  بفيروس  إصابة  حالة   28 عددها  والبالغ  احلاالت،  بـكل  التكفل 
لدى األطفال، مت إخضاعهم للعالج مبصلحة كوفيد 19 فور ثبوت إصابتهم 
بالوباء، من قبل فريق طبي متخصص يف األمراض املعدية وطب األطفال.
أول طفل مصاب  استقبل  قد  منايل  برج  أن مستشفى  وأشارت مصادرنا 
بفيروس كورونا يف الفاحت أفريل املنصرم، وإلى غاية اليوم مت التكفل بــ28 
طفال آخر كلهم غادروا املستشفى يف صحة جيدة، دون تسجيل أي حاالت 
مستعصية أو مضاعفات بني هؤالء املصابني.ويف سياق متصل، أوضحت 
 16 إدارة مستشفى برج منايل قد جهزت منذ بداية اجلائحة  مصادرنا أن 
سريرا مبصلحة كوفيد 19، من أجل التكفل بأطفال الوالية يف حال إصابتهم 

بالوباء.
سميرة مزاري

معالجة 25 قضية جنوح لدى األطفال
عاجلت فرقة حماية الفئات الهشة باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية بومرداس 80 قضية متعلقة باألطفال، خالل السداسي األول 
من السنة اجلارية، منها 25 قضية جنوح و55 قضية أخرى كان ضحاياها 

أطفال.
للطفل  الوطني  اليوم  مبناسبة  بومرداس  أمن  عنها،  كشف  احلصيلة 
جنوح  حاالت  ارتفاع  مع  وتزامنا  سنة،  كل  من  جويلية  لـــ15  املصادف 

األطفال بالوالية.
الهادفة  وباملناسبة، كثف أمن بومرداس من خرجاته األمنية اجلوارية 
الوقاية من جائحة كورونا، حيث مت تسليط الضوء أكثر على شريحة  إلى 
وأصحاب  العائالت  إلى  وإرشادات  نصائح  عدة  بتوجيه  وذلك  األطفال، 
سنة   16 من  األقل  األطفال  ودخول  اصحاب  بتفادي  التجارية،  احملالت 

لغرض التسوق.
باإلضافة إلى حتسيس األولياء بعدم التردد على الشواطئ رفقة أبنائهم، 
التنقالت  لتفادي  املركبات  سائقي  وخاصة  الطرقات  مستعملي  وتوعية 
وسالمة  على صحة  املركبات، حفاظا  داخل  األطفال  ومرافقة  العشوائية 
وبغرض حمايتهم من مخاطر  الوباء من جهة،  انتشار  األطفال من خطر 

اآلفات االجتماعية من جهة أخرى.
سميرة مزاري

مستغانم
انتشال جثة غريق بشاطئ الشعايبة

متكنت فرقة الغطاسني لوحدتي احلماية املدنية بخروبة وحاسي مامش 
بوالية مستغامن من انتشال جثة فتاة بشاطئ الشعايبية ببلدية بن عبد املالك 
رمضان، الضحية التي تبلغ من العمر 22 سنة وتنحدر من والية غليزان.
نتبجة  صعبة  ظروف  يف  السباحة  بسبب  غرقها  بعد  بحث  محل  كانت 
القضية.  يف  حتقيقا  األمنية  املصالح  فتحت  فيما  القوية.  الشرقية  الرباح 
لالشارة هذه حالة الغرق الثانية التي يتم انتشالها من شواطئ مستغامن رغم 

عدم افتتاح موسم االصطياف بسبب جائحة كورونا.
بن سعدية. ن

أشرف عميد أول للشرطة »بطيوي 
جويلية  شهر  منتصف  الغاني«  عبد 
ملرفق  اخلدمة  حيز  وضع  على  اجلاري 
متقاعدي  نادي  يف  متمثل  اجتماعي 
املكتب  رئيس  بحضور  الشرطة،  جهاز 
ملتقاعدي  الوطنية  للجمعية  الوالئي 
األمن الوطني رفقة عدد من املتقاعدين 
املصالح  رؤساء  الشرطة  إطارات  وكذا 

خالل فعاليات االفتتاح. 
ان هذا  الشرطة  اشاد عميد  حيث 
اجلهاز يعتبر مكسبا مهما باالضافة الى 

املهني  التكفل  درجات  أعلى  حتقيق 
األمن  جهاز  مبنتسبي  واإلجتماعي 
الوطني عاملني منهم ومتقاعدين وكذا 
ذوي احلقوق، مشيرا ضمنها بأن افتتاح 
ميثل  النادي  لهذا  اخلدمة  حيز  ووضع 
متقاعدي  شريحة  اجتاه  طيبة  التفاتة 
اعتراف  وعربون  الوطني  األمن 
مسارهم  طيلة  وتضحياتهم  مبجهوداتهم 
املهني حفاظا على أمن املواطن وسالمة 
املرفق  بأن هذا  بالذكر  ممتلكاته، جدير 
إجنازه  مكان  اختير  الذي  االجتماعي 

لتوفر  السريع  التدخل  كتيبة  بجوار 
زيادة  والطمأنينة،  الراحة  أسباب  كل 
على تدعيمه بكل عوامل الترفيه على 
وملعب  احلديدية  للكرة  ملعب  غرار 
لفضاء  إضافة  القدم،  لكرة  جواري 
فرحة  وسط  باألطفال،  للترفيه خاص 
متقاعدي  لدى  كبيرين  واستحسان 
التي  اإللتفاتة  بهذه  الشرطة  جهاز 
لألمن  العامة  املديرية  بها  خصتهم 

الوطني.
بلعالم بهيجة

معسكر
نادي متقاعدي األمن الوطني يدخل حيز الخدمة

بوالية  االسبوع،  نهاية  انتهت 
االمتحان  فعاليات  تيسمسيلت، 
االفتراضي، باك أون الين، والتي انطلقت 
غاية،  الى  واستمرت  جويلية،   8 يوم 
من  فريدة  مبادرة  الشهريف  نفس  من   14
ان  الى  األرقام  لغة  اجلزائر.تشير  يف  نوعها 
 ،3387 أصل  من  تلميذا   1196 مايفوق 
شهادة  امتحانات  الجتياز  مرشحا  تلميذا 
اجتازوا   ،2020  ،2019 ملوسم  البكالوريا 
الين،  أون  باك  ـ  االفتراضي  االمتحان 
جاءت  التي  املبادرة  منازلهم،هذه  من 
شهادة  المتحانات  التحضير  عملية  ضمن 
التالميذ  حلماية  وكذا  املقبلة،  البكالوريا 
سمحت  كرونا،  فيروس  من  واملؤطرين 
بتسجيل  البكالوريا  على  املقبلني  للتالميذ 

بعد  اإللكتروني،  البريد  عبر  أنفسهم 
التسجيل  استمارة  ملء  بإجراء  القيام 
البكالوريا  شهادة  المتحان  اإللكتروني، 
االفتراضي، التي وضعتها مصلحة الرقمنة 
التسجيل  عملية  لتسهيل  التربية  مبديرية 
سير  جدول  سيكون  اإللكتروني،حيث 
هذه االمتحانات يتماش والقوانني املعمول 
خالل  من  الرسمية  االمتحانات  يف  بها 
احترام جدول التوقيت اليومي لالمتحانات 
الشعب  لكل  املخصصة  الزمنية  والفترة 
التصحيح  عملية  ان  كما  والتخصصات 
االمتحانات  انتهاء  بعد  مباشرة  ستنطلق 

التي سيالزمها االحترام الصارم.
هذه املبادرة الفريدة من نوعها يف اجلزائر 
والتي جتاوزت نسبة املشاركة بها حدود 34 

باملائة، استحسنها األولياء والتالميذ الذين 
ابدوا اهتماما وتفاعال بالغا مع احلدث الذي 
اعتبروه مبثابة حتضير نفسي وتقييم لقدرات 

التالميذ
يف سياق متصل كشفت مديرية التربية 
عن انشاء ما مجموعه 91715 حساب بريد 
تصرف  حتت  وضعت  جديد  الكتروني 
التالميذ، بحيث يكون لكل تلميذ حساب 
خاص به، وسيرافقه مع دفتر املراسلة هذه 
من  التالميذ  ستمكن  اإللكترونية  اخلدمة 
استقبال الدروس كما ستسمح للمؤسسات 
التربوية مبتابعة التالميذ والقيام مبجموعة من 
االمتحانات التدريبية لفائدة املتمدرسني يف 

األطوار التعليمية الثالثة.
عبد القادر. ت

تيسمسيلت
3387 تلميذا يجرون امتحانات البكالوريا االفتراضي
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أخبار السر ايا

سجلت والية سكيكدة، يوم أمس، اختفاء طفلين في 
ظروف ما تزال مجهولة، وذلك على مستوى وسط 

مدينة بلدية أوالد أحبابة أقصى جنوبي الوالية.
واستنادا إلى مصادر »أخبار الوطن«، فإن األمر 

يتعلق بطفلين أحدهما في الثامنة واآلخر في التسعة 
من العمر، سجل اختفاؤهما في ظروف ما تزال 

غامضة، في حين تم ربط اختفائهما باختفاء والدتهما 
سابقا، وهو ما يثير عدة عالمات استفهام وسط 

سكان سكيكدة.
مصالح األمن، من جهتها، باشرت التحري والتحقيق 

لفك لغز اختفاء الطفلين، في حين خلفت الحادثة 
حملة تضامن واسعة من قبل أسرة المجتمع المدني 
المحلي، فتم تنظيم عملية البحث عن الطفلين ضياء 

الدين ومعتز. 

عزت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عائلة الفنان التشكيلي عمار 
عاللوش، وتضمن منشور الوزيرة المتاح أول أمس، »بقلوب مؤمنة 
بقضاء هللا وقدره، تلقينا نبأ وفاة قطب من أقطاب الفن التشكيلي في 

الجزائر، األستاذ والفنان الكبير عمار عاللوش. فنان من طينة الكبار، 
وهب نفسه وحياته لخدمة الفن التشكيلي، دافع وبأخالق الفنان العالية 

على فناني الجزائر، باختالف مشاربهم وفنهم.«
كما أضافت الوزيرة تقول: “إننا برحيل الفنان عمار عاللوش نكون 

قد خسرنا قامة من قامات الفن التشكيلي في الجزائر، وفنانا من الذين 
ناضلوا من أجل توحيد صوت الفنانين الجزائريين، وفنانا من خيرة فناني 
بالدي، وال يسعنا في هذا المقام سوى أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى 
عز وجل، سائلين إياه أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان، وألهله 

وذويه من بعده الصبر والسلوان”.

أصدرت مجلة »مملكة الفكر« اإللكترونية عددها األول، وهي 
صفحة تهتم بالمواضيع األدبية لمختلف الكتاب من أرجاء 
الوطن، حيث فتحت صفحاتها للمساهمة بمختلف األجناس 

األدبية، وأتاحتها للفاعلين والمثقفين واألكاديميين.
وصرح مسؤول تحرير مجلة مملكة الفكر »خضراوي 
يحيى«، بأن المجلة تعمل على تشجيع الكتاب في تقديم 
المواضيع التي تهتم باألدب، من: نقد وحوارات ومقاالت 

واإلحاطة بها وخاصة أن الصفحة - حسبه - أتاحت فرصة 
تشجيعهم على القراءة والكتابة حتى يتم إنشاء جيل مثقف 

واٍع ينهض بحال المجتمع.
كما أعلنت مجلة مملكة الفكر عن مشاريع مسابقات ثقافية 

لفائدة القراء والكتاب وحتى البراعم.

اختفاٌء ُمِريب لِطفَلين بسِكيكدة

 َمصاِعُد الِعمارات. . ُبؤرُة وباٍء! 

ي عاِئلَة َمملكُة الِفكـــر.. عالٌم َرقميٌّ َرحــــٌب!  َبن ُدودة ُتعزِّ
»عّمار عاللوش«

في عز تفشي جائحة كورونا، أثار موضوع تعقيم المصاعد جدال واسعا 
بين رواد مواقع التواصل االجتماعي، ومن المعلوم أن األماكن المغلقة 
هي أهم مسببات انتشار الفيروس وأكبر بؤر احتضانه، ما يستوجب 

التحلي بالحرص اتجاهها.
ويأتي على رأس هذه األماكن مصاعد العمارات، وهي المرافق التي 
ينبغي االنتباه لها والحذر منها كثيرا، حيث ركز العديد من المعلقين 

على ضرورة تكاتف سكان العمارة من أجل اإلشراف على التنظيف هذه 
المصاعد دوريا.

Orque ba- (أثار تسجيل فيديو يوّثق وجود الحوت القاتل الجميل
leine( بأحد شواطئ عين تيموشنت الكثير من التعليقات، كما حظي 
بالكثير من المشاركات على مواقع التواصل االجتماعي، وإن لم يتسن 

التأكد – بعد - من صحة ما جاء في الفيديو إال أن المعلقين عليه أكدوا أن 
الحوت القاتل صور بأحد شواطئ عين تيموشنت.

كما لم يتم التأكد ما إن كانت الحالة سجلت كحالة جنوح لقطيع من 
الحيتان القاتلة، أم أن هذه الحيتان تنقلت إلى الشواطئ الجزائرية في ظل 

توقف حركة المالحة البحرية بشكل شبه تام في عز جائحة كورونا.

اأُلورَكـــا 
تسَتكِشُف مياَه 
الَجزاِئـــــر! 

ُش على ُكورونا! ُش على ُكورونا!ُيوتيوْب ُيشوِّ ُيوتيوْب ُيشوِّ
قّرر موقع يوتيوب التشويش على كل التسجيالت المرئية )تسجيالت الفيديو( التي تتناول موضوع جائحة 
»كوفيد 19«، أو كل ما تعلق بها من قريب أو بعيد؛ كالحديث عن تفشي الفيروس التاجي المستجد، أو 
نشر الحصيلة اليومية التي تسجلها البلدان المتضررة من هذا الفيروس، بل وقرر » يوتيوب« حظر كل 

موضوع طبي يتعلق بالوباء يطرحه على الموقع شخص غير متخصص في الطب.
علل )Tom Leung( »توم ليونج« مسؤول اإلنتاج بـ »يوتيوب« هذا القرار بأن الموقع قّرر 

التشويش على كل تسجيل يتناول موضوعا حساسا، فيه كالم عن الخسائر في األرواح، وقال إن الحديث 
عن تفشي الفيروس التاجي، واحد من المواضيع التي اعتبرها الموقع حساسة وبالتالي يتعذر إرفاقها 

بإعالنات، ما يكلّف الموقع خسائر مادية. 
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نورين عبدالقادر

لـ«  تصريح  يف  احملتجون  وقال 
يتقاضوا  لم  إنهم  الوطن«  أخبار 
الظروف  مرتباتهم منذ شهرين رغم 
وتأخر  البالد،  بها  متر  التي  الوبائية 
منذ  العالقة  املنح  وضعية  تسوية 
واملنح  التمدرس  عدة أشهر كمنحة 
دفع  وتأخر  واألقدمية  العائلية 
املردودية وهو ما انعكس سلبا على 
يجد  لم  حيث  املعيشية  ظروفهم 
الغذاء  حتى  به  يوفر  ما  بعضهم 
للديون  وجلأوا  لعائالتهم  اليومي 
وتراكمت   « »والكريدي  والتسول 
عليهم فواتير الغاز والكهرباء واملاء. 
توفير وسائل  واشتكوا من عدم 

الوقاية  ووسائل  العمل  وجتهيزات 
بوباء  العدوى  من  تقيهم  التي 
كورونا ومت حرمانهم حتى من منحة 

الكثير  منها  استفاد  التي  العدوى 
ال  أخرى  قطاعات  يف  العمال  من 

عالقة لهم باجلمهور.

االغواط
 مطالب باإلفراج عن قائمة السكن االجتماعي 
يواصل العشرات من احملتجني اعتصامهم أمام مقر البلدية لألسبوع الثالث 
املقترحني  قائمة  عن  باإلفراج  السكن  بتوزيع  املكلفة  الدائرة  جلنة  مطالبني 
ومت  أشهر،  عدة  منذ  املنجزة  إيجاري  اجتماعي  سكن   102 من  لإلستفادة 
900 ملف،  بأكثر من  واملقدرة  السكن  النوع من  هذا  طالبي  ملفات  دراسة 
يتلقوا جوابا حول  لم  لكن  األبواب  أنهم طرقوا كل  احملتجني  وحسب هؤالء 

آجال توزيع هذه احلصة. 
نورين عبدالقادر

متطوعون يهيئون الحديقة العمومية بـ«آفلو«
إلى  أفلو  بلدية  ومثقفي  وفناني  شباب  من  املتطوعني  من  مجموعة  بادر 
لها كمعلم  االعتبار  وإعادة  وتزيينها  املدينة  بوسط  العمومية  احلديقة  تنظيف 
تاريخي ومتنزه للعائالت بعد أن حتولت إلى وكر لآلفات االجتماعية واندثرت 

بها الكثير من اآلثار.
وتعد هذه احلديقة املتنفس الوحيد لسكان املدينة للتنزه بها والترويح عن 
النفس لكنها حتولت نتيجة اإلهمال إلى وكر لآلفات اإلجتماعية من طرف 
املنحرفني وتعرضت للقضاء على كثير من املعالم اآلثرية بها والتي تعود إلى 
احلقبة الرومانية منها قطعة لصخرة منقوشة بكتابة رومانية كانت موجودة مبقبرة 
أقناب ببلدية احلاج املشري ومت حتويلها للحديقة وبقي منها جزء فقط، وحسب 
أستاذ التاريخ عمران من يوسف أنها تعد من حدائق التجارب العلمية مثل 
حديقة احلامة، حيث كانت جترى بها جتارب ألصناف كثيرة من األشجار وقد 

تعرضت الكثير من االشجار للتلف بسبب االعتداءات. 
نوري.ع

»جمعية الربكة«  توزع 100 ألف كمامة
أمس  أول  باألغواط  واإلنساني  اخليري  للعمل  البركة  جمعية  وزعت 
100 ألف كمامة يف إطار مشروع توزيع مليوني كمامة على املستوى الوطني، 
والعام   « االبراهيمي  »أحمد  اجلمعية  رئيس  إنطالقها  علي  أشرف  العملية 

األمني للوالية من مقر الوالية. 
وتدخل املبادرة حسب رئيس اجلمعية يف إطار دعم املجهود الوطني ملواجهة 
واالقتصادية  والنفسية  الصحية  آثاره  ملختلف  والتصدي  كورونا  وباء  إنتشار 
واالجتماعية، وأشاد املكلف باإلعالم على مستوى ديوان الوالية » سيد علي 
مراد » باملبادرة واعتبرها عمال إنسانيا راقيا تشجعه السلطات وتدعمه مؤكدا 
أن الوالية منفتحة على كل املبادرات اخليرية واإلنسانية التي تقوم بها مختلف 
الوعي  اجلمعيات والهيئات واملؤسسات والتي ساهمت بشكل كبير يف نشر 

ومواجهة وباء كورونا بالوالية وقللت من متدده إلى أغلب بلديات الوالية. 
نورين عبدالقادر

أدرار
سكان قصر »تيطاف« يطالبون بتسييج المقبرة

أدرار(  جنوبي  كم   30  ( تامست،  ببلدية  تيطاف،  قصر  يطالب سكان 
السلطات احمللية بضرورة رد االعتبار للمقبرة الكائنة بالقصر. وقال السكان أن 
هذه املقبرة تعرض جدرانها يف اآلونة األخيرة إلى السقوط ماجعلهاعرضةللعبث 
وانتهاك حرمة املوتى بها وأضاف السكان أن األطفال لعدم وجود متنفس لهم 
بني  فيها  يلعبون  لهم  مفضلة.  وجهة  املقبرة  هذه  أصبحت  للعب  وفضاءات 
القبور. وهذا رغم الشكاوي سكان احلي إال أن هذه الوضعية مازالت مستمرة 
يهدد  أصبح  الذي  الوضع  هذا  وأمام  احملليني.  املسؤولني  ومسمع  مرأى  أمام 
قدسية املكان يناشد سكان احلي املذكور السلطات احمللية وعلى رأسها رئيس 
ته  الوضعية  هذه  العاجل إلنهاء  التدخل  بضرورة  البلدي،  الشعبي  املجلس 

ورداإلعتبار لها وذلك من خالل إحاطتها.
عبداهلل مجبري

األمن يستقبل 800 مكالمة استغاثة شهر جوان
من  جوان  شهر  خالل  أدرار  والية  ألمن  العمليات  قاعة  استقبلت 
املواطنني حيت  قبل  من  واردة  هاتفية  800 مكاملة  من  اجلاريةأزيد  السنة 
وشملت  القضايا  عديد  معاجلة  من  الواردة  املكاملات  مختلف  سمحت 
و153 مكاملة  واالغاثة،  املساعدة  بتقدمي  خاصة  النداءات 86 مكاملة  هذه 
بالتبليغ )حوادث  خاصة  والتوجيه، 150 مكاملة  االستعالم  بطلب  متعلقة 
ذات  سجلت  االختفاء ( كما  حاالت   - احلرائق   - املرور- السرقة 
املصالح 360 مكاملة هاتفية ذات الصلة بطلب مختلف التدخالت إلى جانب 

ورود 54 مكاملة أخرى. 
عبداهلل مجبري

الوادي 
الخدمات الصحية متدنية بقرية »مية االعشاش«

األعشاش  ميه  قرية  سكان  دق 
التابعة لبلدية ميه ونسة والواقعة على 
بعد 48 كيلومترا غرب مدينة الوادي، 
ناقوس اخلطر، بسبب تردي اخلدمات 
الصحية بل غيابها يف غالب األحيان، 
مع  السكان  صحة  على  أثر  ما  وهو 
تفشي فيروس كورونا من جهة وتزايد 

أعداد املصابني باللسع العقربي.
الواقعة وسط  القرية  ودعا سكان 
ضرورة  إلى  الكبير،  الشرقي  العرق 
فتح قاعة العالج التي أنشئت وسط 
القرية، أمام السكان يوميا وتخصيص 
طبيب يناوب فيها، ثالث مرات يف 
األسبوع على األقل، وحتدث سكان 
ميه األعشاش على أن القرية الواقعة 
يف منطقة نائية من جهة، و اشتغال 
يف  سكانها  من  العظمة  الغالبية 
النشاط الفالحي يجعل من استمرار 
اخلدمات التي يقدمها املرفق الصحي 
بشكل يوميا أمرا أكثرا من ملح، غير 

أنهم أشاروا إلى أن قاعة العالج التي 
مت افتتاحها قبل شهور عديدة، تشهد 
أبوابها أمام السكان،  تذبذبا يف فتح 
مبا أنها ممرضا وحيد يشرف على تقدمي 
اخلدمات الصحية فيها، لكن وبحكم 
التابعة  الطيبات  منطقة  يقطن يف  أن 
لوالية ورقلة، جعله كثير التغيب عن 
عمله، وكشف سكان ميه األعشاش 
أنهم وأمام تذبذب اخلدمات الصحية 
مضطرين  أنفسهم  وجدوا  قريتهم  يف 
تتجاوز  طويلة  مسافات  لقطع  للتنقل 
إلى  للوصول  كيلومترا   20 أحيانا 
يف  العالجات  املتعددة  القاعة 
تضميد  أجل  من  البلدية،  عاصمة 
بتطعيم  القيام  أو  احلقن  أو  جرح 
األطفال، كما تضطر النساء احلوامل 
الكبير  املستشفى  إلى  االنتقال  إلى 
الشيء  حملهن  وضع  قصد  بالوادي 
حاالت  تسجيل  إلى  أدى  الذي 
النسوة  بعض  وفاة  إلى  أدت  خطيرة 

جراء بعد املسافة. كما عبر األهالي 
الكبير  االنتشار  جراء  قلقهم  عن 
لعدد حاالت اللسع العقربي بينهم، 
على  الضارة  احلشرات  انتشار  بفعل 
أن  مبا  األفاعي  وحتى  العقارب  غرار 
القرية بعيدة نوعا ما عن التجمعات 
عاصمة  خاصة  األخرى،  السكانية 
بحسب  تسبب  ما  وهو  البلدية، 
السكان إلى تسجيل اصابات عديدة 
كان  العقربي،  للسلع  السكان  بني 
حاالت  تسجيل  أسباب  بني  من 
وفاة بينها عدم وجود مناوب يف قاعة 
القرية وعدم وجود املصل  العالج يف 
وطالب  العقربي.  للتسمم  املضاد 
الصحة والسكان يف  األهالي مديرية 
عبد  الوالية  ووالي  جهة  من  الوادي 
العاجل،  للتدخل  سعيد  بن  القادر 
وتوفير التأطير البشري، و املادي فيها 

وذلك يف أقرب األوقات.
رشيد شويخ

بوالية  الشرطة  قوات  حجزت 
الوادي، ما ال يقل عن 20 ألف قرصا 
مهلوسا وذلك يف بلدية الرباح الواقعة 

جنوب والية الوادي. 
نشاط  إحباط  يف  جنحت  كما 
تقوم  كانت  التي  اإلجرامية  الشبكة 
بنقل وترويج احلبوب املهلوسة واملكونة 

من ثالثة أشخاص. 
وحسب خلية اإلتصال والعالقات 
العامة مبديرية أمن والية الوادي، فإن 
العملية تعود إلى استغالل معلومات 
وصلت أمن دائرة الرباح، حول وجود 
نشاط مشبوه لعدد من األفراد يقومون 

بترويج واإلجتار يف األقراص املهلوسة، 
قصد  عملياتية  خطة  إعداد  ليتم 
عملية  وأسفرت  بأفرادها،  اإليقاع 
القضية  يف  املعمق  والتحري  البحث 
من طرف الشرطة إلى إكتشاف كمية 
ومموهة  مخزنة  املهلوسة  احلبوب  من 
ليتم  املعزولة  األماكن  بأحد  بإحكام 
بـ  قدرت  معتبرة  كمية  على  العثور 
واستمرارا  مهلوس،  قرص   10808
مت  األبحاث  وبتكثيف  للتحقيق 
الذي  الشبكة  أفراد  على  التعرف 
مت  أشخاص  ثالث  أفرادها  عدد  بلغ 
منت  على  تلبس  حالة  يف  ضبطهم 

مركبة سياحية وهم بصدد نقل كمية 
 8610 بـ  قدرت  معتبرة  جد  ثانية 
ملقر  توقيفهم وحتويلهم  أين مت  قرص، 
اإلجمالية  احلصيلة  الدائرة،  أمن 
للمحجوزات قدرت بـ 19418 قرص 
مهلوس وسيارة سياحية كانت تستغل 
التنقل  يف  الشبكة  أفراد  قبل  من 
إستكمال  بعد  السموم،  وترويج هذه 
إجراءات التحقيق يف القضية، حيث 
جرى حتويلهم لوكيل اجلمهورية لدى 

محكمة الرباح.
رشيد شويخ

يشن عمال النظافة وأعوان األمن وعمال شبابيك الحالة المدنية ببلدية األغواط، منذ عدة 
أيام، حركة احتجاجية بسبب تردي أوضاعهم المهنية واالجتماعية، جراء هضم حقوقهم وعدم 

توفير شروط العمل ووسائل الوقاية من وباء كورونا. 

 اشتكوا انعدام وسائل العمل والوقاية

عمال بلدية األغواط يحتجون 
ويطالبون  بمستحقاتهم

حجز 20 ألف قرص مهلوس بـ »الرباح«
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 جمال أبو أشرف

ارتفاع غير مسبوق في أسعار األضاحي بالمسيلة 
قبل عيد األضحى  أياما  باملسيلة  املاشية  بيع  مواقع  عرفت 
لعدد حاالت  بالنظر  فيروس  كورونا  وباء  أوج  يف  ونحن  املبارك 
آلخر،  يوم  من  مقلقة  باتت  والتي  املرتفعة  املؤكدة  اإلصابة 
الكباش  سعر  تتراوح  إذ  األسعار،  يف  محسوسا  ارتفاعا 
أسعار  ارتفعت  كما  فوق،  فما  سنتيم،  بني 5 إلى 6 ماليني 
النعاج التي يفضلها البعض بدل الكباش. بالرغم من اإلقبال 
احملتشم على األضحية هذه السنة إال أن غياب األسواق جعل 
وأن  خاصة  املقبلة  بالسنوات  مقارنة  األسعار  يرفعون  املوالني 

األسواق تعرف نوعا من املنافسة.
وحسب )ب،أحمد( فإن املتجول بنقاط البيع التي انتشرت 
املوالني  لدى  الزرائب  وحتى  الطرق  قارعات  على  كالفطريات 
يالحظ غالء أسعار املاشية التي ارتفعت مقارنة بالسنة املاضية، 
حيث بلغ سعر اخلروف لم يصل سنه السنة 35 ألف دينار، من 
فاقت  زيادة  عرفت  األضاحي  أن  على  أّكد  )ح،ناصر(  جهته 
ال5000دج مقارنة بالعام املاضي وهذا بسبب غياب األسواق 
حيث جعل الكثير من ملواطنني يتهافتون على إسطبالت املوالني 
وزرائب الفالحني دون معرفة األسعار يف حني رد )ع،فاحت( فالح 
على االرتفاع سببه بالدرجة األولى لغالء األعالف فتخيل أن 
قنطار النخالة فاق ال3000دج يف ما وصل سعر الشعير حلوالي 
4000دج للقنطار دون نسيان استغالل السماسرة مناسبة عيد 
األضحى لرفع األسعار، يقول محدثنا، موّضحا أّن غالبية الباعة 

املوجودين على قارعات الطرق ليسوا مبوالني. 

نقاط البيع العشوائية تعود هذا األسبوع
يبدو أن تعليمة والي الوالية السيد الشيخ العرجا واخلاصة 
انتشار  فتحها أليام بهدف احلد من  بعد  املواشي  أسواق  بغلق 
وباء كورونا فيروس ، لم تلق استجابة من طرف الباعة خاصة 
وأن الظاهرة ال تزال سائدة بالنظر للزرائب التي نصبت يف أكثر 
قريتي  من  60يف كل  رقم  الوطني  الطريق  غرار  على  نقطة  من 
البويرة وعني اجلراد والطريق الوالئي رقم 01بكل من بير ماضي 
واملريجات بحمام الضلعة إضافة ألم الشواشي وبير احللو ببلدية 
تارمونت دون نسيان نقاط بيع بونوغة وبني يلمان وأوالد تواتي 
نقاط  على  املواطنني  إقبال  لك  يتراءى  هجرس حيث  بسيدي 
بيع املواشي بربوع الوالية لالستفسار عن أسعار األضحية هذا 
العام قبل الشراء، حيث انتشرت نقاط البيع العشوائي مبختلف 

بلديات املسيلة. 

أسعار األضاحي في ارتفاع مستمر 
وحسب الكثير ممن حتدثنا لهم فإن األضحية تراوح سعرها 
بني 35000دج و45000دج للخروف الذي لم يبلغ عمره السنة 
فيما تراوحت أسعار الكباش من 50000دج و80000دج أما 
املاضية  بالسنة  مقارنة  ارتفاعا  اآلخر  هو  فسعرها عرف  النعجة 
ارتفع سعرها ملا يقارب  بزيادة بلغت حدود ال5000دج حيث 

تعرف  ما  أو  اخلروفة  أما  أدنى  و32000كسعر  ال40000دج 
حدود  يف  ارتفاعا  األخرى  هي  سعرها  عرف  فقد  بالرخلة 
28000و35000دج  بني  سعرها  تراوح  حيث  ال3000دج 
وبالرغم من احلجر اجلزئي بعض بلديات الوالية والذي يبدأ على 
الساعة الواحدة على غرار بلديات سيدي عيسى ومقرة وبرهوم 
وبوسعادة إضافة لعاصمة الوالية املسيلة حيث يبدأ فيها احلجر 
الصحي بداية من الساعة الواحدة زواال إال أن املواطن يبقى يف 
سباق ضد الزمن القتناء األضحية وهو ما جعل العارفني بخبايا 

سوق املاشية يعرف ارتفاعا غير مسبوق يف األسعار. 

 القضاء على 6 نقاط عشوائية لبيع األضاحي ببومرداس
عشوائية  نقاط   6 بومرداس  لوالية  التجارة  مديرية  أحصت 
األيام  يف  عليها  القضاء  مت  الوالية،  إقليم  عبر  األضاحي  لبيع 

األخيرة رفقة مصالح الدرك الوطني. 
تدخل أعوان التجارة مبعية أفراد الدرك الوطني، منذ األسبوع 
الفارط، لوضع حد لنشاط 6 نقاط عشوائية لبيع األضاحي، 3 
منها بأحياء بلدية بومرداس، يف حني مت تسجيل النقاط الثالثة 
األخرى بإقليم بلدية برج منايل، حيث قام األعوان املتدخلون 

بإزالة كل النقاط مع استدعاء املخالفني. 
وجتدر اإلشارة أن والي بومرداس لم يصدر حلد كتابة األسطر 
إقليم  عبر  األضاحي  لبيع  منظمة  نقاط  بإقامة  يسمح  قرار  أي 
الوالية، وحسب ما كشفت عنه مديرية التجارة لبومرداس فإ، 
القرار اخلاص بإنشاء هذه النقاط يتواجد قيد التحضير من قبل 

املصالح املختصة وسيعلن عنه يف القريب العاجل. 
وأضافت أن النقاط »ستخضع إلى اختيار دقيق ومدروس، 
البالد جراء تفشي  بها  متر  التي  الظروف االستثنائية  متاشيا مع 

جائحة كورونا، ضمانا للصحة العمومية«. 

 فتح 20 نقطة لبيع أضاحي العيد بعنابة 
 ويف والية عنابة تقرر فتح 20 نقطة لبيع األضاحي حتسبا 
لعيد األضحى عبر والية عنابة وذلك بقرار من والي الوالية، 

جمال الدين برميي. 
وقد مت فتح هذه النقاط عبر مجموع بلديات الوالية وذلك يف 
الفترة من 15 إلى 30 يوليو اجلاري من الثامنة صباحا إلى غاية 
الرابعة زواال، حسب ما ذكرته ذات املصالح، الذي أوضح بأن 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  اتخذت  قد  االحترازية  التدابير  كل 
التدابير  النقاط حتديد جملة  املستجد.  وتضمن قرار فتح هذه 
الوقائية التي تلزم مستعملي نقاط البيع باحترامها والسهر على 
الكمامات  كارتداء  عليها  والوافدين  املوالني  من طرف  تطبيقها 
على  املواطنني  توافد  تنظيم  إلى  باإلضافة  املطهرات  واستعمال 
مواقع البيع لضمان التباعد اجلسدي وتفادي جتمع املواطنني بهذه 

الفضاءات. 
وإلى جانب تسخير أكثر من 20 طبيبا بيطريا لضمان املراقبة 
الصحية ألضاحي العيد، ستسهر فرق املراقبة املختلطة التي مت 
تنصيبها باملناسبة بالتنسيق ما بني مختلف املصالح على ضمان 

احترام التدابير املتخذة للوقاية من انتشار كوفيد19-.

ارتفاٌع غيُر مسبوٍق َتشهُده أسعاُر األَضاِحي! ارتفاٌع غيُر مسبوٍق َتشهُده أسعاُر األَضاِحي! 

َتعويُض أسَواق الَماشية َتعويُض أسَواق الَماشية 
بنقاِط بيٍع معتمدةبنقاِط بيٍع معتمدة

يتسابق المواطنون القتناء األضحية من أجل إقامة شعائر العيد، التي يتسابق المواطنون القتناء األضحية من أجل إقامة شعائر العيد، التي 
سبق وأن أثارت جدال واسعا بسبب انتشار الوباء؛ هو  وضع  دفع  سبق وأن أثارت جدال واسعا بسبب انتشار الوباء؛ هو  وضع  دفع  

بالسلطات الوصية إلصدار قرارات تمنع من خاللها فتح أسواق الماشية، بالسلطات الوصية إلصدار قرارات تمنع من خاللها فتح أسواق الماشية، 
وتعويضها بنقاط بيع معتمدة وفق شروط احترازية ووقائية تفاديا وتعويضها بنقاط بيع معتمدة وفق شروط احترازية ووقائية تفاديا 
النتشار الجائحة، ما سبب ارتفاعا غير مسبوق في أسعار األضاحي النتشار الجائحة، ما سبب ارتفاعا غير مسبوق في أسعار األضاحي 

بالعديد من واليات الوطن. بالعديد من واليات الوطن. 
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يوفنتوس يضبط قائمة 
المسرحين

لصنع  اإليطالي،  يوفنتوس  مسؤولو  يخطط 
خالل  الفريق  قائمة  يف  التغييرات  من  العديد 
املوسم املقبل. ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن 
يوفنتوس ُيقيم العديد من األسماء يف الفريق حتسًبا 
نتائج  إلى  النظر  دون  خدماتهم،  عن  لالستغناء 
اإليطالي  الدوري  يف  املوسم  هذا  العجوز  السيدة 
غونزالو  أن  إلى  وأشار  أوروبا.  أبطال  دوري  أو 
أنه  رغم  للرحيل،  املرشحني  مقدمة  يف  هيغواين 
أن  وأوضح  الفريق.  مع  أساسًيا  يشارك  يزال  ال 
تبادلية  صفقات  يف  يدخلون  قد  الالعبني  بعض 
كريستيان  واملعارين  برنارديسكي  فيدريكو  مثل 
إن  اإليطالي  املوقع  وقال  بيلغريني.  ولوكا  روميو 
سامي  أيًضا  تضم  للمغادرة،  املرشحني  قائمة 
دي  ماتيا  إلى  باإلضافة  ماتويدي،  وبليز  خضيرة 
تشيليو ودانيلي روجاني. يذكر أن البوسني ميراليم 
العجوز،  السيدة  عن  الراحلني  أول  هو  بيانيتش، 

بعد أن مت بيعه إلى برشلونة.

باليردي يقترب من 
أولمبيك  مارسيليا

بوروسيا  توصل 
التفاق  دورمتوند 
أحد  انتقال  بشأن 
النادي  مدافعي 
واألسود،  األصفر 
األندية  ألحد 
بالدوري  الكبرى 

الفرنسي.
وأكدت صحيفة 

مارسيليا  أوملبيك  نادي  أن  الفرنسية  »ليكيب« 
ليوناردو  األرجنتيني  املدافع  مع  التعاقد  بصدد 

باليردي على سبيل اإلعارة من دورمتوند.
خيار  بند  يشمل  االتفاق  أن  إلى  وأشارت 
بحصول  ويقضي  اإلعارة،  نهاية  قبل  الشراء 
صاحب  بيع  نظير  أورو  مليون   15 على  دورمتوند 

الـ21 عاًما.
وكان باليردي قد انضم إلى الفريق األملاني يف 
جانفي 2019، قادًما من بوكا جونيورز األرجنتيني 
عدم خسارته  يعني  مما  أورو،  مليون   15.5 مقابل 
لألموال حال بيعه العام املق. ولم يستطع باليردي 
لم  إذ  فافر،  لوسيان  السويسري  املدرب  ثقة  نيل 

يظهر سوى يف 7 مباريات بالدوري األملاني.

ريال مدريد بطال لليغا للمرة 34 في تاريخه
اإلسباني،  الدوري  بلقب  مدريد  ريال  ُتوِّج 
أمس،  اول   ،2-1 فياريال  ضيفه  على  الفوز  عقب 
الـ  ألفريدو دي سيتفانو، ضمن اجلولة  على ملعب 

37 )قبل األخيرة( من البطولة.
ل أهداف ريال مدريد، جنمه الفرنسي كرمي  سجَّ
بن زمية يف الدقيقتني 29 و 77، فيما سجل هدف 

فياريال، فيسنتي إيبورا يف الدقيقة 83.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم 

بينه  الفارق  ليغانيس، حيث أصبح  أمام  اللقب رسمًيا بعيًدا عن نتيجة مباراته األخيرة 
امليرينغي  واستحق   .1-2 أوساسونا  أمام  اخلسارة  عقب  نقاط،   7 برشلونة  منافسه  وبني 
اللقب هذا املوسم بكل جدارة، إذ تألق يف اخلطوط األمامية بتمتعه بثاني أفضل هجوم يف 

الدوري خلف برشلونة )68 هدفا مقابل 81( وأفضل دفاع بتلقي شباكه 23 هدفا فقط.
كما متيز بتنوعه الهجومي، إذ أنه الفريق الوحيد يف البطوالت األوروبية اخلمس الكبرى 
الذي سجل له 21 العبا مختلفا هذا املوسم يف طليعتهم بن زمية الذي ما زال ميلك فرصة 
إزاحة جنم برشلونة وقائده ليونيل ميسي عن عرش ترتيب الهدافني يف املرحلة األخيرة بعد 
أن سّجل الليلة هدفه رقم 21 مقابل 23 ألفضل العب يف العالم. وسيفتقد ريال مدريد 
يف فرحة تعزيز رقمه القياسي يف الليغا، جلمهوره الغائب بسبب وباء »كورونا الذي فرض 
ألفريدو دي ستيفانو  اللقب على استاد  أبواب موصدة. وأتى حسم  املوسم خلف  إكمال 

عوضًا عن املعقل التاريخي سانتياغو برنابيو بسبب أعمال التأهيل اجلارية فيه.
بالنسبة  اآلن  األهم  يبقى  برشلونة،  مع  الدوري  معركة  على  الستار  أسدل  وبعدما 
لزيدان، أن يتمكن فريقه من قلب اخلسارة التي تلقاها يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا على أرضه أمام مانشستر سيتي 2-1، حني يحل ضيفًا على األخير يف السابع من 

أوت، من أجل مواصلة احللم بإحراز لقبه الرابع يف املسابقة كمدرب للنادي امللكي.

مدرب ليستر، رودغرز:
»قادرون على كتابة التاريخ بالتأهل األوروبي«

قال بريندان رودغرز، إن فريقه ميكنه 
تأهله  حال  التاريخ،  من  املزيد  كتابة 
الثانية.  للمرة  أوروبا،  أبطال  دوري  إلى 
يف  وجوده  على  سيتي،  ليستر  وحافظ 
املمتاز،  اإلجنليزي  بالدوري  الرابع  املركز 
بعد فوزه اول أمس على شيفيلد يونايتد 

بهدفني دون رد.
عدنا  »لو  الصحفيني  رودغرز،  وأبلغ 
بالزمن إلى العام املاضي عندما كنا نضع 
أهدافنا للموسم احلالي، هدفنا كان الوجود 

واملنافسني  البطولة  طبيعة  إلى  بالنظر  هائال  حتديا  هذا  »كان  وأضاف  مراكز«.   6 أول  بني 
وميزانيات األندية األخرى«. وتابع »لكن سوًيا جنحنا يف فعل ذلك ونقوم بعمل جماعي. 
حتى اآلن حققنا هدفنا ومنلك مباراتني حتى النهاية، دعونا نرى هل نستطيع فعل ذلك 
 ،2015-2016 باللقب يف موسم  الفائز  التاريخ«. ويلعب ليستر،  املزيد من  أم ال وكتابة 
ضد توتنهام هوتسبير  غدا األحد، قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد يف ختام املسابقة. 
وسيخوض ليستر آخر جولتني يف الدوري اإلجنليزي، دون الثالثي جيمس ماديسون وبن 
نهاية  حتى  يلعبا  لن  تشيلويل  وبن  »جيمس  رودغرز  ونوه  فوكس.  وكريستيان  تشيلويل 

املوسم، كريستيان رمبا يغيب لفترة من 12 إلى 14 أسبوعا. إنه مصاب يف الفخذ«.

بتزكية يورغن كلوب

ليفربول يتحرك نحو 
صفقة تياغو ألكانتارا

كشف تقرير صحفي ألماني، امس الجمعة، عن 
اقتراب ليفربول من حسم صفقة مميزة خالل 

الميركاتو الصيفي المقبل.

القسم الرياضي

فإن  األملانية،  »بيلد«  لصحيفة  ووفًقا 
ناديه  إدارة  منح  كلوب،  يورغن  املدرب 
مع  التعاقد  حلسم  األخضر  الضوء  ليفربول، 
ميونخ.  بايرن  وسط  العب  ألكانتارا  تياغو 
وأشارت إلى أن مسؤولي الريدز توصلوا التفاق 
مع ألكانتارا حول الشروط الشخصية للعقد، 

عقب احلصول على موافقة كلوب.

األزمة  أن  وأوضحت 
الناديني،  بني  اتفاق  وجود  عدم  يف  تزال  ال 
جنيه  مليون   36 ميونخ،  بايرن  يطلب  حيث 
إسترليني، أما ليفربول مستعد لدفع 18 مليوًنا 
فقط. وذكرت الصحيفة أن تياغو طرح منزله 
يف مدينة ميونخ للبيع، مما يوحي بأنه يستعد 
مع  تياغو  عقد  وينتهي  نهائًيا.  أملانيا  ملغادرة 
بايرن ميونخ يف صيف 2021، وأبلغ الالعب، 

إلى  الرحيل  يف  برغبته  البافاري،  مسؤولي 
هاينز  كارل  وقال  الصيف.  هذا  جديد  فريق 
ميونخ،  لبايرن  التنفيذي  الرئيس  رومينيغه 
خوض  يف  يرغب  تياغو  إن  أسبوعني،  قبل 
االحترافية.  مسيرته  خالل  جديدة  جتربة 
أمله  ميونخ،  بايرن  فليك مدرب  هانز  وأبدى 
يلعب  الذي  بايرن،  مع  تياغو  استمرار  يف 

ضمن صفوفه منذ 2013.

آرسنال يخسر خدمات مارتينيلي 
حتى نهاية 2020

أعلن نادي آرسنال، أن مهاجمه الشاب غابرييل مارتينيلي، 
سيغيب عن املالعب حتى نهاية العام احلالي، بعد تعرضه إلصابة 

يف الركبة خالل التدريبات، وخضوعه لعملية جراحية.
وتعرض مارتينيلي )19 عاًما( لإلصابة خالل تدريبات النادي 

اللندني يف 21 جوان املاضي، وخضع لعملية باملنظار.
التدريبي  املركز  يف  الالعب  »يتواجد  بيان  يف  آرسنال  وقال 
من  ودعما  رعاية خاصة  يتلقى  يومية، حيث  بصورة  بنا  اخلاص 
املقبلة على  الفترة  الطبي، وسيستمر تعافيه خالل  الطاقم  جانب 
2020«. ومنذ  نهاية  للتدريبات بصورة كاملة بحلول  العودة  أمل 
أهداف   10 مارتينيلي  أحرز  املاضي،  العام  يف  للنادي  انضمامه 
خالل 26 مباراة يف جميع املنافسات يف أول موسم له يف صفوف 
النادي الذي يدربه اإلسباني مايكل أرتيتا. ويحتل آرسنال حاليا، 

املركز التاسع بني فرق الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد 53 نقطة.

بوكيتينو يدخل حسابات 5 أندية
السابق  الفني  املدير  بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  ارتبط 
لتوتنهام، بقيادة أكثر من فريق خالل املوسم املقبل. ووفًقا لصحيفة 
»ذا صن«، فإن بوكيتينو ضمن حسابات 5 أندية لتولي املسؤولية 
وبوروسيا  ويوفنتوس  مدريد  وأتلتيكو  ميالن  إنتر  وهي  الفنية، 

دورمتوند، باإلضافة إلى نيوكاسل.
القائمة  ضمن  بوكيتينو  وضع  ميالن  إنتر  أن  إلى  وأشارت 
نتائج  تراجع  بعد  كونتي،  أنطونيو  لتعويض  املرشحة  املختصرة 
يوفنتوس  أن  وأوضحت  املوسم.  هذا  الثاني  الدور  يف  النيراتزوري 
مع  والتعاقد  ساري  ماوريسيو  مدربه  عن  للتخلي  استعداد  على 

بوكيتينو، إذا أخفق الفريق يف دوري أبطال أوروبا.
إبرام  على  يتوقف  نيوكاسل،  مع  بوكيتينو  تعاقد  أن  وذكرت 
 300 نظير  السعودي  االستثمار  صندوق  إلى  النادي  بيع  صفقة 
من  لإلقالة  تعرض  قد  بوكيتينو  وكان  إسترليني.  جنيه  مليون 
قبل إدارة توتنهام يف منتصف املوسم احلالي، بسبب تراجع نتائج 

الفريق.

بوغبا على مشارف تجديد عقده 
مع مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إجنليزي، عن تطور مفاجئ بشأن مستقبل 
الفرنسي بول بوغبا، جنم مانشستر يونايتد. ويرتبط بوغبا بعقد مع 
متديده  إمكانية  مع  املقبل،  املوسم  نهاية  حتى  يونايتد  مانشستر 
ملوسم إضايف حال اتفاق الطرفني. وبحسب صحيفة »ديلي ميل« 
النادي  مع  عقده  مشارف جتديد  على  بات  بوغبا  فإن  البريطانية، 

خالل األيام املقبلة، حيث سيوقع عقًدا مدته 5 أعوام.
وارتبط اسم بوغبا على مدار هذا املوسم بالرحيل عن مانشستر 
يونايتد يف الصيف، واالنتقال إما ليوفنتوس أو لريال مدريد. لكن 
قوية عقب  رأيه بعد عودته بصورة  بوغبا غير  أن  الصحيفة أكدت 
الوسط  يف  زميله  بجوار  واضحة  بصورة  وتألقه  النشاط  استئناف 
بات  بوغبا  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  فيرنانديز.  برونو  البرتغالي 
قريًبا من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد يستمر حتى صيف 

2025 لقطع الطريق متاما أمام األندية الطامحة لضمه.

إنتر يسعى لتعاقد مع سانشيز 
بشكل  نهائي

إنتر ميالن يحاولون  أفاد تقرير صحفي إيطالي، بأن مسؤولي 
املعار  الفريق  مهاجم  سانشيز،  أليكسيس  التشيلي  مع  التعاقد 
من مانشستر يونايتد اإلجنليزي، بشكل نهائي، وذلك بناء على 
سبورت«  ديلو  »الغازيتا  صحيفة  وبحسب  كونتي.  أنطونيو  رغبة 
مانشستر  مع  التفاق  التوصل  حالًيا  يحاول  إنتر  فإن  اإليطالية، 
يونايتد، بشأن شراء سانشيز بشكل نهائي. وأوضحت الصحيفة، 
أن كونتي مقتنع متاًما باستمرار سانشيز مع الفريق املوسم املقبل، 
وطلب ذلك بالفعل من بيبي ماروتا، املدير التنفيذي للنيراتزوري، 
عن  بالتخلي  اليونايتد  إلقناع  كبيرة  جهوًدا  سيتطلب  األمر  لكن 
مانشستر  إلى  وأشارت  املالية.  الناحية  من  خصوًصا  مهاجمه، 
يونايتد إذا قرر التخلي عن مهاجمه، فلن يقبل بإعارته مرة أخرى، 
وسيقوم ببيعه نهائًيا. وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد سيطلب 
برحيل  السماح  أجل  من  أورو،  مليون   20 يتخطى  ماليا  مبلغا 
سانشيز. وشارك سانشيز حتى اآلن يف 22 مباراة مع إنتر بجميع 

املسابقات، حيث سجل هدفني فقط، وصنع 7 آخرين.
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لدى نزوله أمس ضيًفا على القناة اإلذاعية األولى، دافع زطشي عن 
اجلمعية  إلى  باالحتكام  الفارط،  األربعاء  زوال  الفيدرالي  املكتب  قرار 
الكروية  املنافسات  استئناف  بشأن  سّيد  قرار  التخاذ  االستثنائية  العامة 
من   82 »املادة  زطشي  وكشف  عدمها.  من   2020  2019- للموسم 
القانون األساسي تسمح للمكتب الفيدرالي باتخاذ قرار استثنائي يف وضع 
استثنائي، لكننا حرًصا على اشراك كل فاعلي كرة القدم يف اتخاذ قرار 
العامة  اجلمعية  إطار  يف  ذلك  يكون  أن  قررنا  املصداقية،  ومينح  مناسب 
وليس داخل مكتب مصّغر«، واستدّل الرجل األول يف الفاف بعقد االحتاد 
الفرنسي قبل أسابيع جلمعية عامة هي من توّلت قرار إسقاط النوادي املعنية 
يف الدرجة األولى الفرنسية. وأعطى زطشي انطباًعا قوًيا بعدم استئناف 
البطوالت، موّضًحا »معطيات شهر جويلية تزيل األمل الذي كان قائًما يف 
األشهر السابقة، واملسألة اآلن يف كيفية توقيف البطولة«، علًما أّن ثالثة 
احتماالت مطروحة على أعضاء اجلمعية العامة االستثنائية، بني موسم 
والنزول.  بالصعود  البطل  حتديد  أو  نزول،  بدون  البطل  حتديد  أو  أبيض 
»مبدأ  موضحا  االستثنائية،  العامة  اجلمعية  قانونية  على  زطشي  وشّدد 
يؤكد  واملشّرع  األعمال،  واحدة يف جدول  نقطة  يقوم على  اجلمعية  هذه 
ذلك، ومن غير املعقول االنتظار إلى اجلمعية العامة العادية املوسم املقبل، 
وهو ما يفرض مراجعة القانون األساسي احلالي الستبعاد الثغرات التي 

تزرع الشك«.  

»الفيفا منحت موافقتها للفاف بشأن اإلستشارة المكتوبة«
وكشف زطشي أنه إن تعّذر عقد اجلمعية العامة االستثنائية بسبب 
اجراءات احلجر الصحي، سيتم اعتماد صيغة استشارة مكتوبة مع كل 
وأوضح  الدولي   االحتاد  أقّرها  الصيغة  وهذه  العامة،  اجلمعية  أعضاء 
»االستشارة املكتوبة ستتم بالتصويت على مواصلة البطوالت من عدمها، 
ويف حال إقرار التوقيف، كيف سيكون األمر؟«، وطمأن زطشي بأّن عملية 
االستشارة املكتوبة ستكون سهلة، بعد فرز الرسائل التي ستصل الفاف.   
عدة  زطشي«لدينا  أشار  االستثنائية،  العامة  اجلمعية  عقد  مكان  وبشأن 
حلول، ونفّكر يف إقامتها بامللعب التابع للمركز الوطني للمنتخبات الوطنية 
بسيدي موسى، لكن إذا حّتمت الظروف ولم يّتم عقد اجلمعية ستكون 

االستشارة املكتوبة كإجراء قانوني«.
وربط زطشي موعد اجلمعية العامة االستثنائية بتلقي رّد وزارة الشباب 
مطلع  من  اعتبارا  بسرعة  قرار  اتخاذ  وجوب  على  أّلح  لكنه  والرياضة، 
األسبوع القادم، وأوعز قائال »مع تفاقم الوباء، ال ميكننا التحكم يف قرار 
القرار  لإلسهام يف  دميقراطية  أخذ صيغة  فّضلنا  لذا  أشهر،   4 منذ  عالق 
األخير بعيًدا عن أي انفرادية، وال بّد من احترام قرار املكتب الفيدرالي، 

ونحن ماضون لقرار يتخذه اجلميع«.
املكتب  قرارات  أّن  إلى  زطشي  نّوه  البعض،  انتقادات  على  ورًدا 
نأمل  كنا  مارس  شهر  يف  البطولة  توقف  »منذ  واضحة  كانت  الفيدرالي 
يف استئناف النشاط الكروي على مدار األشهر األربعة املنقضية، إاّل أّن 
املسؤولية  وروح  الصحية،  األزمة  مع  بالتأقلم  وعلينا  تغيرت،  املعطيات 
مع  يتناسب  والقرار  مبّكًرا،  االجتماع  الفيدرالي  املكتب  على  فرضت 
حجم املشكلة التي نعيشها«. ونّبه رئيس املكتب الفيدرالي »األمر ليس 
أمر صعب،  التوقيف  أو  فاملواصلة  البطولة،  مواصلة  أو  توقيف  مجّرد  يف 
ال  األمر  وأّن  كثيرة، خصوًصا  واحتماالت  دراسة  املسألة  تتطلب  وعليه 
يقتصر على البطولة احملترفة األولى فحسب، بل كل البطوالت عبر اجلزائر 

العميقة«.

»نحترم شباب بلوزداد وعلى قريشي التعقل«    
الفريق  بإعالنه  بلوزداد  شباب  نادي  ملسؤولي  الكثيرة  املطالبات  إثر 
كشف  املوسم،  هذا  األولى  احملترفة  للبطولة  بطاًل  واألبيض  األحمر 
مطلع  منذ  األولى  احملترفة  البطولة  تصّدر  بلوزداد  شباب  »حقيقة  زطشي 
الفتنة  ضّد  لكننا  امللموس،  والفني  اإلداري  التغيير  بفعل  املوسم، 
وأضاف  لنشره«.  األشخاص  بعض  يسعى  الذي  والتهريج  والتشويش 
نرى  لكننا  املواصلة،  دائًما على  الشباب، ونحن كاحتاد حرصنا  »نحترم 
أّن  مع  األنصار،  وّد  يريدون كسب  شعبوية  األشخاص ألغراض  بعض 
امليدانية،  واملشروعات  القاعدي  باالشتغال  يكون  أن  يفترض  عملهم 
قريشي  توفيق  إلى  قوية  رسالة  زطشي  ووّجه  املوقف«.  استغالل  وليس 
الرياضي لشباب بلوزداد، حيث قال »نطالب قريشي بأكثر رزانة،  املدير 
وسنكون أكثر املهّنئني لشباب بلوزداد يف حال إقرار تتويجه باللقب، لكن 
على املسؤولني عدم استغالل الفراغ احلالي الفتكاك حّب املناصرين على 

حساب الفاف«.

»الجمعية العامة االستثنائية سيكون لها السيادة«  
املوسم  لقرار  االستثنائية  العامة  اجلمعية  اعتماد  أّن  زطشي  وصّرح 
األبيض سيفرض إعادة كل شيء إلى نقطة الصفر، وهذا القرار إن يتم 
العامة  اجلمعية  يف  املسؤولية  روح  »هناك  مضيًفا  سّيًدا،  سيكون  اتخاذه 
لذا  احتماالت،   3 بني  ما  الفصل  يف  السيادة  لها  وسيكون  االستثنائية 

الذهاب إلى استشارة اجلمعية االستثنائية هام للغاية«.
والحظ زطشي أّن تبني سيناريو السنة البيضاء سيفرض إبقاء صيغة 
2019/ 2020 يف املوسم 2020 /2021، وتابع »ال مشكلة يف اعتماد 
الصيغة اجلديدة اعتباًرا من املوسم القادم، لكن اعتماد الصعود بدون نزول 
انتقالية بـ20 نادًيا ملوسم واحد، على أن نعود بعده  سينتج عنه مرحلة 
إلى الصيغة األصلية. لكن لو اتخذ املكتب الفيدرالي قرار املوسم األبيض 

لسقطت الصاعقة وتعرضنا للعديد من اإلنتقادات«.

»الميركاتو الصيفي لن يتجاوز 12 أسبوعا«
كما أكد زطشي، أنه ال يجب أن يتجاوز امليركاتو الصيفي 12 أسبوعا 
استثنائي،  الظرف  ألن  الفيفا  من  بقرار  وهذا  وقت  أي  يف  فتحه  وميكن 
وقال »امليركاتو الصيفي ال يجب أن يتجاوز 12 أسبوعا وليس لديه وقت 
وهذا  املناسب  الوقت  يف  الصيفي  امليركاتو  »سنفتح  وأضاف  محدد«، 
وتابع  املقبل«،  للموسم  املناسب  التحضير  أجل  من  استثنائية  لظروف 
»على مسؤولي األندية أن حتضر نفسها من أجل البرتوكول الصحي حتسبا 

للموسم اجلديد«.

»مساعدات الفيفا ستستغل في البروتوكول الصحي«
قائال  مصاحله  حماية  عن  ناد  كل  تفتيش  طبيعًيا  زطشي  واعتبر 
قّررت  إذا  االجماع،  على  حرًصا  املكتب  داخل  قرار  اتخاذ  »حتاشينا 
اجلمعية العامة إنهاء املوسم، سنتتّبع الوضع الصحي، بالتزامن، سنفتتح 

موسم التحويالت الصيفي الذي سيمتّد لـ12 أسبوًعا«.
وحّث رئيس الفاف على استثمار سائر املسيرين  منذ اآلن يف الشروط 
التأقلم  وعلينا  الفيروس  مع  نتعايش  »نحن  ملفًتا  نواديهم،  عبر  الصحية 
وهذا  القادم،  املوسم  يف  مطروًحا  سيبقى  املشكل  ألّن  الواقع،  األمر  مع 
ما يفرض توظيف أموال من ميزانية التسيير يف تفعيل الشروط الصحية، 
وضعيات  يف  املتواجدة  والهياكل  املالعب  من  الكثير  وضعية  وحتسني 

صعبة، ملمارسة كرة القدم يف ظروف أفضل.
يقّسم  لو  »املبلغ  الفيفا، عّلق زطشي:  قدمتها  التي  املساعدة  وبشأن 

على النوادي لن يغطي حاجيات النوادي، لذا ال بّد من استشارة اجلمعية 
العامة، ونتصور باستثمار املبلغ يف توفير الشروط الصحية ملمارسة اللعبة«.

»خرجة أعراب لم تكن في محلها«
وكشف زطشي ايضا خالل تدخله«لدينا حصيلة حقيقية دقيقة بشأن 
حسابات جميع النوادي احملترفة، واقترحنا حلواًل إلخراجها من أزماتها، 
لكن تبقى مسؤولية النوادي كبيرة وعليها مراجعة تنظيمها وحتدثنا بصفة 
شخصية مع وزير الشباب والرياضة وقدمنا له عماًل دقيًقا بشأن وضعية 
الدين أعراب رئيس مجلس  النوادي احملترفة«. ورًدا على تصريحات عز 
إدارة ناد وفاق سطيف، سّجل زطشي استغرابه قائال«كالم أعراب ليس 
سوء  عن  ناجم  اإلفالس  واملنطقي  فريقه،  بإفالس  يقّر  فهو  محله،  يف 
الشروط  لدفتر  االستجابة  على  القدرة  ناٍد  كان ألي  إذا  ونقول  التسيير، 
الساري املفعول ال مشكلة، لكن اختزال احلل يف احلصول على األموال، 

هذا ال يصّح، ويفرض حسن التسيير الذي يعّد من األولويات«.

»نملك الهامش الزمني الكافي الستكمال مباريات الكأس«  
بشأن استكمال أدور الربع والنصف والنهائي ملنافسة كأس اجلمهورية 
اجلمعية  على  الكأس  أمر  »سنقترح  زطشي  أوضح   ،2020  /2019
العامة، سواًء بإلغاء الكأس أو املواصلة، علًما أننا منلك الهامش الزمني 
أوت   31« زطشي  وذكر  الكأس«،  أدوار  من  تبقى  ما  الكايف الستكمال 
التي  النوادي  بقائمة  االفريقي،  االحتاد  لتزويد  آجل  أخر  القادم سيكون 
ستمّثل اجلزائر يف املنافسات القارية، وعلينا أن نتّخذ القرارات يف املكتب 
الفيدرالي، مثلما ميكن التفاهم مع هيئة أحمد أحمد بإرجاء إرسال هوية 

حامل الكأس إلى ما بعد التاريخ املذكور«.

»بوصوف يعد موهبة وأنا سعيد النتقاله إلى أوروبا«
سطيف،  وفاق  املوهبة  بانتقال  الكبيرة  سعادته  زطشي،  أبدى  كما 
قائال  أوروبا، معترفا مبوهبة هذا األخير  اسحاق بوصوف، لالحتراف يف 
أوروبا«، وأضاف«  إلى  بانتقاله  الالعب بوصوف  »سعيدا جدا من أجل 
بوصوف يعد موهبة كبيرة، والعمل احلقيقي سيبدأ اآلن، حيث عليه أن 
يحظى بالتوجيه الصحيح، للعمل بجد وفرض نفسه. أنا سعيد النتقاله 
بالتكوين،  أكثر  تهتم  أصبحت  األندية  أن  على  دليل  وهذا  أوروبا،  إلى 

وهذا أمر جيد لكرة القدم اجلزائرية«.

أكد أنه تم طرح 3 احتماالت، زطشي:  

»سنحسم مصير الموسم الكروي قبل نهاية الشهر الجاري«
أعلن رئيس االتحاد الجزائري، لكرة القدم، خير الدين 

زطشي، أمس الجمعة، عن حسم مصير الموسم الكروي الحالي 
قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكًدا وجود 3 احتماالت قائمة، 
وطرح زطشي االستشارة المكتوبة كمخطط بديل في حال 

تعّذر تنظيم الجمعية العامة االستثنائية.

خالدي يدعو إلى تسريع وتيرة األشغال
»سنجند كافة اإلمكانيات إلنهاء مشروع ملعب تيزي وزو«     

تفقد وزير الشباب والرياضة، سيدعلي خالدي، رفقة والي والية تيزي وزو، 
محمود جامع، اول أمس، مشروع ملعب تيزي وزو اجلديد، الذي تعرف أشغاله 
على  الرسمي  حسابها  عبر  بيان،  يف  الوزارة  وأكدت   .2019 ماي   5 منذ  توقفا 
»فيسبوك«، أن خالدي قرر فسخ العقد مع مجمع » أتي أر اش بي«  اململوك لرجل 

األعمال، علي حداد، بعدما مت غلق احلساب العام نهائيا.
كما طالب خالدي اجلهات املختصة، بإعداد دفتر الشروط املتعلق باألشغال 
املتبقية، قصد إطالق مناقصة الختيار متعامل جديد إلمتام األشغال. وكلف الوزير 
تنفيذ هذه  الوالي، على  بالسهر حتت سلطة  وزو،  لتيزي  والرياضة  الشباب  مدير 
القرارات، وإيالء األولوية القصوى للمشروع. جدير بالذكر أن امللعب اجلديد لتيزي 

وزو الذي يقع يف منطقة بوخالفة يتسع ل 50 ألف متفرج، إنطلقت األشغال فيه سنة 2010، حيث مت تقدمي العديد من تواريخ التسليم ويف كل مرة 
تؤجل وبلغت نسبة تقدم أشغال هذا املشروع حوالي 80 باملائة، وفًقا للعرض الذي مت تقدميه يف املوقع بعد ان مت وضع العشب الطبيعي.

احمد اليان
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االقِتراحاُت الُمفّصلُة الَخاصًة بهذا 
الَموضوِع َفُيمكن َتقديُمها على الّشكِل 

الّتاِلي:
أن  نقترح  فإننا  ذكره،  سبق  ملا  تتمة 
هذا  الثالث  الباب  من  األول  الفصل  يكون 
بعنوان »السلطة التنفيذية« بدال من الفصلني 
بعنوان  األول  الفصل  املسودة،  يف  املقترحني 
بعنوان  الثاني  والفصل  اجلمهورية«،  »رئيس 
»رئيس احلكومة«، على أن يقسم هذا الفصل 
األول الذي اقترحناه إلى فرعني، الفرع األول 
الثاني  والفرع  اجلمهورية«،  »رئيس  بعنوان 

بعنوان »احلكومة«.
تعديل  نقترح  سابقا):   91)  95 املادة 
الفقرة الثالثة من هذه املادة لتصبح كما يلي:

»-3 يقرر إرسال وحدات من اجليش إلى 
اخلارج لتساهم يف عمليات حفظ السلم واألمن 
طبقا مليثاق األمم املتحدة ويف إطار منظمة األمم 
الدول  جامعة  أو  اإلفريقي  االحتاد  أو  املتحدة 
العربية بعد مصادقة البرملان بغرفته املنعقدتني 

معا على ذلك بأغلبية الثلثني من أعضائه«.
املادة  هذه  من   6 الفقرة  إلغاء  ونقترح 
لكون  للرئيس  نائب  تعيني  بإمكانية  املتعلقة 
متاما  وتتعارض  دميقراطية،  غير  آلية  التعيني 
نحو  التغيير  يف  الشعبي  احلراك  مطالب  مع 
عنها  املعبر  الشعبية  لإلرادة  الكلي  التجسيد 
يف املواد 7، 8، 9،11، 12، 15 وغيرها من 
املؤسساتي  الفراغ  من  التخوف  أما  الدستور. 
وتكرار التجربة املريرة التي عاشتها اجلزائر بعد 
مرض الرئيس املخلوع وتولي قوى غير دستورية 
تولي  بدل  ملهامه،  ومصادرتها  السلطة  زمام 
رئيس مجلس األمة مهام رئيس الدولة طبقا 
للمادة 102 من الدستور، فهو وإن كان شرعيا 
مبدد،  تخوف  أنه  إال  الفكرية  الناحية  من 
لسبب بسيط وهو أن املجلس الدستوري تواطأ 
يف  وتقاعس  الدستورية  غير  القوى  تلك  مع 
 102 املادة  »تفعيل  الدستورية  مهامه  ممارسة 
لم  بحيث  نفسه  تلقاء  من  آليا  الدستور  من 
أي  من  اإلخطار  النتظار  حاجة  أي  له  تكن 
يف  الدستورية  صالحياته  يزاول  حتى  جهة 

هذا املجال. 
يكون  ولن  اخلوف  لهذا  مبرر  ال  فإذن، 
وأنه:  خاصة  مؤسساتي،  فراغ  أي  هناك 
»منتخب«  األمة  مجلس  رئيس  لدينا  أوال- 
مباشرة  الدولة  رئيس  مهام  يتولى  أن  مبقدوره 
عند شغور منصب رئيس اجلمهورية وتثبيت 
والبرملان،  الدستورية  ذلك من طرف احملكمة 
ثانيا،  الدستوري.  اختصاصه  حسب  كل 
التي  »املستقلة  الدستورية  احملكمة  لدينا 
يجب عليها أن تزاول نشاطاتها وتقوم مبهامها 
ومن  آليا  وتطبيقه  الدستور  حماية  »ضمان 
تلقاء نفسها، أي من غير أي متاطل أو انتظار 
أي إخطار من أي جهة كانت، على أن يكون 

ذلك بقوة الدستور. 
النحو  على  الشعبية  اإلرادة  ولتجسيد 
الفقرة  تعديل  نقترح كذلك  آنفا،  إليه  املشار 

السابعة من هذه املادة لتصبح كما يلي:
األغلبية  من  احلكومة  رئيس  »-7يعني 
وينهي  األخيرة  هذه  استشارة  بعد  البرملانية 

مهامه مبوجب ذات االستشارة.«

نقول  من جهة  سابقا):   92 )  96 املادة 
بأنه وقع سهو يف الفقرة الرابعة من هذه املادة 
ويتعلق األمر بعدم اإلشارة إلى الفقرة التاسعة 
واخلامسة،  الرابعة  الفقرتني  جانب  إلى 
هذه  يف  النظر  إعادة  نقترح  ذلك  والستدراك 

الفقرة لتصاغ بالشكل التالي:

»المادة 96:.....................
)بدون تغيير(.

4. وزيادة على الوظائف املنصوص عليها 
قانون  يحدد  أعاله،  و9  و5   4 الفقرات  يف 
عضوي الوظائف القضائية األخرى التي يعني 

فيها رئيس اجلمهورية«.
ومن جهة أخرى، نقول إنه بزيادة الفقرة 
لسلطات  املسيرين  »األعضاء  بعنوان   12
الضبط« وكذلك الفقرة الرابعة بعنوان »وزيادة 
على الوظائف املنصوص عليها يف الفقرات 4 
الوظائف  قانون عضوي  أعاله، يحدد  و9  و5 
رئيس  فيها  يعني  التي  األخرى  القضائية 
اجلمهورية«. نكون قد ضخمنا من صالحيات 
رئيس اجلمهورية بال طائل. فالفقرة 9 تغني 
الفقرة  عن  تغني   2 والفقرة   ،4 الفقرة  عن 
12. ومبا أن ضررهما أكثر من نفعهما خاصة 
فإننا  السلطات«.  »توازن  ملوضوع  بالنسبة 
نقترح االستغناء عن هاتني الفقرتني )4 و12( 

وحذفهما متاما من هذه املادة.
إعادة  نقترح  سابقا):   102)  98 املادة 
البنود  إلغاء  بعد  املادة، السيما  هذه  صياغة 
وذلك  بدون موضوع  التي ستصبح  و9  و7   3
الذكر  السالفة  اقتراحاتنا  توافقا وانسجاما مع 

فيما يخص نائب الرئيس. 
املؤهلة  اجلهات  إلى  اإلشارة  نقترح  كما 
إلخطار احملكمة الدستورية »- رئيس مجلس 
 - الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس   - األمة 
رئيس احلكومة -األغلبية البرملانية -املعارضة 
التحرك  إلى  اإلشارة  جانب  إلى  البرملانية«، 
اآللي »التلقائي« لهذه احملكمة عند استحالة 
ممارسة رئيس اجلمهورية مهامه بسبب مرض 
يف  محتمل  متاطل  ألي  جتنبا  ومزمن،  خطير 
تفعيل أحكام هذه املادة على غرار ما حدث 
بسبب تلكؤ بل وتواطؤ املجلس الدستوري يف 

احترام وضمان التطبيق السليم للدستور.
املادة 103 (93 سابقا): هذه املادة يسودها 
البرنامج  بخصوص  السيما  كبير  غموض 
املطبق، هل برنامج األغلبية البرملانية كما هو 
أو  أدناه،   108 املادة  منصوص عليه سواء يف 
يف املادة 95 أعاله؟ أم برنامج عمل احلكومة 
أدناه؟   104 املادة  عليه يف  منصوص  هو  كما 
أم برنامج رئيس اجلمهورية؟ أم برنامج رئيس 
احلكومة؟. لذلك وجب التوضيح من خالل 

إعادة الصياغة. 
املادة تبني  104 (94 سابقا): هذه  املادة 
نظامنا  يف  األمة  ملجلس  »الهامشية«  املكانة 
نظامنا  ويف  عموما  الدستوري  املؤسساتي 
أمام  اآلن  نحن  لذلك  خصوصا.  البرملاني 

خيارين: 
املجلس  هذا  يحضى  أن  هو  األول  اخليار 
بصالحيات كاملة يف التشريع والرقابة، على 
وبالتالي  العالم،  له يف  املماثلة  املجالس  غرار 

يكون لدينا هنا اقتراحني:
عمل  برنامج  إخضاع  األول:  االقتراح 
بغرفتيه  البرملان  على  املعروض  احلكومة 
كل  مع  العامة،  للمناقشة  معا  املجتمعتني 

ما ينجر عن ذلك من آثار سياسية ودستورية 
متاما  و4   3 الفقرتان  تلغى  أن  على  وقانونية. 
من هذه املادة ويعاد حترير الفقرتني 1 و2 بالنحو 

التالي: 
عمل  برنامج  احلكومة  رئيس  »1.يعرض 
املجتمعتني  بغرفتيه  البرملان  على  احلكومة 
لهذا  البرملان،  ويجري  عليه.  للموافقة  معا 

الغرض، مناقشة عامة«. 
يكيف  أن  احلكومة  رئيس  »2.ميكن 
املناقشة  هذه  هذا، على ضوء  العمل  برنامج 

يف مجلس الوزراء«.
عمل  برنامج  إخضاع  الثاني:  االقتراح 
األمة  مجلس  على  املعروض  احلكومة 
للمناقشة العامة من جديد، مع كل ما ينجر 
عن ذلك من آثار سياسية ودستورية وقانونية. 
على أن يعاد حترير الفقرتني 3 و4 املذكورتني 

آنفا بهذا النحو: 
برنامج عمل  احلكومة  رئيس  »3.يعرض 
عليه.  للموافقة  األمة  مجلس  على  احلكومة 
مناقشة  الغرض،  لهذا  املجلس،  ويجري 

عامة«. 
يكيف  أن  احلكومة  رئيس  »4.ميكن 
املناقشة  هذه  هذا، على ضوء  العمل  برنامج 

يف مجلس الوزراء«. 
هذا  تقزمي  يف  االستمرار  هو  الثاني  اخليار 
املهام  مزاولة  من  حرمانه  ومواصلة  املجلس 
التشريعية والرقابية املنقوصة، ويف هذه احلالة 
بإزالته متاما من نظامنا  نقترح االستغناء عنه 
بإمكانية  فقط  االكتفاء  وليس  املؤسساتي، 
عرض  إطار  يف  الئحة  األمة  مجلس  إصدار 
رئيس احلكومة برنامج عمل احلكومة عليه؟. 

املادة 105 (95 سابقا)
واالقتراحات  املالحظات  ضوء  على 
السابقة نقترح كذلك إعادة النظر يف الفقرة 1 

من هذه املادة لتصاغ على النحو التالي:
»1.يقدم رئيس احلكومة استقالة احلكومة 
لرئيس اجلمهورية يف حالة عدم موافقة البرملان 
عمل  برنامج  على  معا  املجتمعتني  بغرفتيه 

احلكومة«. 
 »2. بدون تغيير«.

ضوء  على  سابقا):   96)  106 املادة 
نقترح  السابقة  واالقتراحات  املالحظات 
كذلك إعادة النظر يف الفقرتني 1 و2 من هذه 

املادة ليصاغا على النحو التالي:
»1.إذا لم حتصل من جديد موافقة البرملان 
عمل  برنامج  على  معا  املجتمعتني  بغرفتيه 

احلكومة ينحل البرملان وجوبا«.
تسيير  يف  القائمة  احلكومة  تستمر   .2«
وتنصيب  انتخاب  غاية  إلى  العادية  الشؤون 
برملان جديد وذلك يف أجل أقضاه ثالثة )3( 

أشهر«.
ضوء  على  سابقا):   97)  107 املادة 
نقترح  السابقة  واالقتراحات  املالحظات 
املادة لتصاغ على  النظر يف هذه  كذلك إعادة 

النحو التالي:
برنامج  وينسق  احلكومة  رئيس  »ينفذ 
بغرفتيه  البرملان  عليه  صادق  الذي  العمل 

املجتمعتني معا«.
املالحظات  ضوء  على   :108 املادة 
إعادة  كذلك  نقترح  السابقة  واالقتراحات 
النظر يف إعادة النظر يف الفقرتني 1 و2 من هذه 

املادة ليصاغا على النحو التالي:
»1.يعني رئيس اجلمهورية رئيس احلكومة 

من األغلبية البرملانية«.
»2. بدون تغيير«.

املادة،  هذه  سابقا):   98)  109 املادة 
املكانة  أخرى،  مرة  تبني،   8 فقرتها  السيما 
»الهامشية« ملجلس األمة يف نظامنا املؤسساتي 
الدستوري عموما ويف النظام الرقابي البرملاني 
خيارين،  أمام  اآلن  نحن  لذلك  خصوصا. 
األول هو أن يحضى هذا املجلس بصالحيات 
كاملة يف التشريع والرقابة، على غرار املجالس 
إلزام  نقترح  وبالتالي  العالم،  يف  له  املماثلة 
األمة  مجلس  إلى  يقدم  بأن  احلكومة  رئيس 
ما  مع كل  العامة،  السياسة  بيان  عرضا عن 
ودستورية  سياسية  آثار  من  ذلك  عن  ينجر 
يف  عليه  منصوص  هو  ملوا  طبقا  وقانونية 
أن  املادة. على  6 من ذات   ،5  ،4 الفقرات 
يعاد حترير الفقرة 8 املذكورة آنفا بهذا النحو: 
األمة  مجلس  إلى  احلكومة  رئيس  »يقدم 
ذلك  عن  ويترتب  السياسة  بيان  عن  عرضا 
اآلثار املنصوص عليها يف الفقرات 4، 5، 6 

أعاله«.
هذا  تقزمي  يف  االستمرار  هو  الثاني  اخليار 
املهام  مزاولة  من  حرمانه  ومواصلة  املجلس 
التشريعية والرقابية املنقوصة، ويف هذه احلالة 
بإزالته متاما من نظامنا  نقترح االستغناء عنه 
إلزام  بعدم  فقط  االكتفاء  وليس  املؤسساتي، 
األمة  مجلس  إلى  يقدم  بأن  احلكومة  رئيس 
عرضا عن بيان السياسة وبعدم ترتيب أي أثر 
عن ذلك مما هو منصوص عليه يف الفقرات 4، 

5، 6 من هذه املادة. 
املادة 110 (99 سابقا): بقدر ما نثّمن ما 
جاء يف هذه املادة السيما يف فقراتها 1، 4، 
8 املتعلقة مبهام رئيس احلكومة يف: - توجيه 
-تفويض  احلكومة،  عمل  ومراقبة  وتنسيق 
على  -السهر  للوزراء،  صالحياته  بعض 
حسن سير اإلدارة واملرافق العمومية... فإننا 
نالحظ أن صالحيات رئيس احلكومة ضئيلة 
ومحاصرة جدا وذلك بفعل السيما الفقرة 7 
للتعيني  بتأهيله  املتعلقة  ذاتها  املادة  هذه  من 
تندرج  ال  التي  للدولة  املدنية  الوظائف  يف 
ضمن سلطة التعيني لرئيس اجلمهورية. فمن 
زاوية جند رئيس اجلمهورية هو من يحدد هذه 
أن  جند  أخرى،  ناحية  ومن  املدنية  الوظائف 
هذه األخيرة، على قلتها تصطدم بصالحيات 
رئيس اجلمهورية وفقا للمواد 95، 96، 97، 

102 وغيرها.
املواد  هذه  يف  النظر  إعادة  وجب  لذلك 
 110 املادة  طبعا  فيها  مبا  مجتمعة  وغيرها 

السيما يف فقرتها 7.
)ُيتَبع(
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ستوِر ُمساهمًة في إثراِء ُمسّودة الَمشروِع التَّمهيِدّي لَتعديِل الدُّ

ستوِر َهذا ما أغَفلْتُه َلجنُة لعراَبة في ُمسّودِة الدُّ
الجزء الثالث
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AKHBAR EL WATANE  18-07-2020

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

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

املسماة: جمعية حي أوالد قويدر- عني اخلضراء-
املعتمدة حتت رقم: 06 بتاريخ : 06/07/2020.

الرئيس : إسماعني قادري
املقر اإلجتماعي: مسكن السيد وحشي عالوة حي أوالد قويدر طريق اوالد منصور _عني اخلضراء_.

AKHBAR EL WATANE  18-07-2020

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
والية : البليدة
دائرة : األربعاء
بلدية : األربعاء

                       منوذج اشهاري إلنشاء جمعية محلية  
 طبقا الحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات السيما املواد 07 و 08 و 12 منه لقد مت هذا اليوم 

10/02/2018 تأسيس اجلمعية احمللية ذات الطابع االجتماعي املسماة  »جمعية متيجة للصيد التحمائي و الغوص احلر  »
املسجلة حتت رقم : 17

بتاريخ : 30 جوان 2020
يترأسها السيد : اسماعيل رشيد

املقيمة بـ : املركب الرياضي ) االروقة سابقا ( االربعاء.

AKHBAR EL WATANE  18-07-2020

                  الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
والية : البليدة
دائرة : األربعاء
بلدية : األربعاء

                     منوذج اشهاري إلنشاء جمعية محلية  
 طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات السيما املواد 07 و 08 و 12 منه لقد مت هذا اليوم 

07/04/2018 تأسيس اجلمعية احمللية ذات الطابع االجتماعي املسماة  »جمعية الرياضية متيجة للهواء الطلق  »
املسجلة حتت رقم : 21

بتاريخ : 07/07/ 2020
يترأسها السيد : عالل اعمر

املقيمة بـ : املركب الرياضي ) االروقة سابقا ( االربعاء.
 

AKHBAR EL WATANE  18-07-2020

 إعـــــــالن  عـــــن   ضيــــــاع 
 

يعلن السيد حميد الشراطي عن ضياع ختم مستطيل الشكل مكتوب باللغة العربية، يحمل املعلومات التالية » حميد 
الشراطي جتارة بالتجزئة ملواد البناء جانب الطريق السريع غابة الزاوش بوقرة البليدة. س.ت 14/004077564/09  » .

وعليه فهو يتبرأ من اي مسؤولية استعمال غير قانوني و مشبوه منذ تاريخ ضياعه يف 14/07/2020

إشـــــهــــــــــار

AKHBAR EL WATANE  18/07/2020

 الجمهوريــــــة  الجزائريــــــة     الديمقراطيـــــــــة  الشعبيــــــــــة
الديوان العمومي للمحضر القضائــي

مكتب األستاذ قبقـــــــــوب بوجمعــة
محضر قضائي لدى محكمة بوفاريك

اختصاص مجلس قضاء البليـــــــــدة
شارع زهرة العيد بوعينان البليـــــدة

محضر تكليف بالوفـــــــــاء عن طريق النشر
 املادة 412 فقرة 03 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية

 
نحن األستاذ قبقوب بوجمعة محضر قضائي لدى محكمة بوفاريك اختصاص مجلس قضاء البليدة و الكائن مكتبه بشارع زهرة العيد، بوعينان البليدة ، 

و الواضع ختمه و توقيعه أسفله
لفائدة السيد )ة( / رامي كمــال.

العنوان بـ / مركز بهلي الصومعة ، والية البليدة
بناء على السند التنفيذي املتمثل يف / احلكم الصادر عن محكمة » بئر مراد رايس »  قسم » اجلنح » ، بتاريخ 27/06/2019 ، رقم اجلدول 03099/19 

، رقم الفهرس :04197/19 و املمهور بالصيغة التنفيذية املؤرخة يف :30/09/2018.
بناء على :محضر تبليغ السند التنفيذي و تبليغ التكليف بالوفاء و محضر التبليغ عن التكليف بالوفاء عن طريق البريد احملرر يف 02/01/2020 و محضر 
التبليغ للسند التنفيذي،  و محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق باحملكمة ببوفاريك بتاريخ 17/03/2020 و التعليق بالبلدية بأوالد شبل يف 07/05/2020.

بناء على :/ اإلذن بالنشر الصادر  عن رئيس محكمة بوفاريك بتاريخ 28/06/2020 حتت رقم 00689/20.
كلفنا السيد)ة( / شقنون جياللي.

العنوان بـ / حي الشعيبة أوالد شبل بئر التوتة ،والية اجلزائر.
بإلزام املطلوب )ة( شقنون جياللي و بالتضامن مع /عمرون سهام بدفع مقابل وصل على هذا األداء/

-         مبلغ 14.200.000,00 دج ) أربعة عشر مليون  ومائتني ألف دينار جزائري ( للضحية رامي  كمال مقابل املبلغ املسلوب .
-         مبلغ 2.000.000,00 دج )اثنان مليون دينار (للضحية رامي كمال ، كتعويض عن الضرر.

-         مبلغ 356.000,00 دج )ثالثمائة و ستة و خمسون ألف دينار جزائري( ميثل مقابل احلقوق التناسبية للمحضر.
-         مبلغ 67.640,00 دج )سبعة و ستون ألف و ستمائة و اربعون دينار جزائري( ميثل الرسم على القيمة املضافة.

-         مبلغ 6.906,00 دج ) ستة آالف و تسعمائة و ستة دينار جزائري ( ميثل مصاريف التنفيذ االختياري.
-         أي مببلغ إجمالي قدره :16.630.546 دج )ستة عشر مليون و ستمائة و ثالثون ألف و خمسمائة و ستة و أربعون دينار جزائري( .
-         و نبهناه / بان له مهلة خمسة عشر يوما )15 ( للوفاء تسري من تاريخ تبليغه هذا  احملضر و إال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.



14
مجتمع

 السنة 01 - العدد 238 -السبت 27 ذو القعدة 1441  هـ  - 18  جويلية  2020م

 براهيم مالك

  اجتياز مرحلة الذهول واإلنكار عند  املجتمع مبنطقة ازجر يف 
االيام االولى من زمن اجلائحة  كوفيد 19 وتغلبه على الوضع يقول 
األخصائي النفساني العيادي أمني بورية  ووصوله يف الوقت الراهن 
إلى قاعدة االعتبارات االجتماعية يف اخلدمات األساسية واألمن 
والتي يتوفر من خاللها األمن الصحي والغذائي اين جندت كل 
منه  البد  أساسي  إجراء  فهو  وجتسيده   حتقيقه  اجل  من  الوسائل 
النفسية  االضطرابات  مرحلة  يف  وقوعه  من  املجتمع  نؤمن  حتى 
كالشك والقلق وفقدان الثقة  التي ميكن أن تنجم عن اختالالت 
تسببها غياب تلك املستلزمات لصحة النفسية والتي تقوي املناعة 

الصحية بالدرجة األولى .
ويرى املتحدث امني بورية  يف لقائه مع أخبار الوطن ان حاالت 
الهلع والتوتر االولى تعتبر حالة طبيعية منتظره بعد ظهور وباء كورونا 
فايروس ومع مرور األيام استطاعت األغلبية و يف ظرف وجيز مسايرة 
الوضع  وبطريقة تدريجية  وهذا من خالل تكاثف جهود العديد من 
املؤسسات والهيئات و التحكم يف الوضع بعدما كانت املعنويات يف 
احلضيض حتى وصلت إلى اعلي الهرم تقريبا ويضيف خاصة من 
ناحية العالقات االجتماعية والترابط والتالحم املوجود أساسا يف 
املرتبطة  األحداث  كثيرا  التي حتيي  باملنطقة  االجتماعية  التركيبة 
اليومية  احلياة  تغلب على  التي  الهادئة  والوتيرة  بالصورة االيجابية 
لسكان باملناطق اجلنوبية . ويؤكد األخصائي النفساني ان الطبيعة 
التي يتعايش معها سكان اجلنوب رغم قساوتها تساهم بشكل كبير 
جتلب  التي  الدواعي  كل  غياب  يف  وذلك  النفسية  املناعة  قوة  يف 
االكتظاظ  غرار  على  البشرية  النفس  على  الضغط  وتثير  القلق 
على  اكبر  بصورة  يؤثر  الذي  القلق  مايسبب  والضجيج   والصخب 
من  خاصة  لالمراض  ومحاربتها  النفسية  املناعة  جهاز  قوة  مدى 
اجلانب النفسي  ومخلفات اجلائحة مستقبال التي ميكن ان ترمي 

بظاللها يف قادم األيام. وكما تعتبر الصحراء مساحة هادئة تساعد 
املواد  التوتر خاصة وإذا علمنا ان اغلب  التخفيف من درجة  على 
االستهالكية التي يعتمد عليها املجتمع هي طبيعية مالئمة لتقوية 
الدينية مستدال  باملرجعية  الكبير  التشبع  نهيك عن  املناعة  جهاز 
باجلانب  االهتمام  عدم  ان  أثبتت  التي  الدراسات  عن  ذالك  يف 
الروحاني لدى املرضى يف املستشفيات يعرضهم غالبا الى الشعور 

بالوحدة واإلهمال على عكس املتشبع بالقيم الدينية التي تساعد 
كانت  مهما  النفسي  معاشهم  من  وتخفف  األمل  مشاعر  إمناء  يف 
سخافة  األولى  بالدرجة  حتارب  فهي  الشخص  على  تأثيره  درجة 
ما يجعل  املقومات واألسس  له من  وفقدان األمل.فاملؤمن  احلياة 
نفسه أمنة مطمئنة يف كل وقت وحني وهو أكثر ثباتا وصبرا عند 

املصائب واألزمات واألوبئة .

بظهور الثالجات والوسائل األكثر فعالية يف التبريد يخطئ من 
يظن أن عهد -القربة - أو )أبيوغ( باللغة التارقية وهو وعاء تقليدي 
حلفظ املاء وتبريده مصنوع من جلد املاعز  قد وّلى واستغني عن 
ما  التي  الوسيلة  متنراست  وهي  الكثير من األهالي يف  خدماتها 
األداة  بوصفها  واسع  بشكل  والبدو  احلضر  يستعملها سكان  زال 
املناسبة والصحية  حلفظ وتبريد املاء دون احلاجة إلى أية طاقة.
وال تزال القربة أو )أبيوغ ( يحتفظ مبكانته الوظيفية داخل مجتمع 

متنراست.
الوطن  أخبار  جلريدة  األهالي  بعض  أكد  ما  وحسب 
فصل  يف  خاصة  طبيعيا  املاء  حلفظ  يستعمل  أن القربة أو)أبيوغ( 
املنطقة  احلرارة يف  لدرجات  الكبير  اإلرتفاع  يشهد  الذي  الصيف 
منهم  والبعض  بيوتهم.  يف  عنها  اإلستغناء  يستطيعون  ال  وانهم 
بالرغم من إمتالكهم للثالجات واملبردات العصرية التي تبرد املاء 
تسبب  املاء  ألنها ال  وتبريد  األداة حلفظ  هذه  يفضلون  أنهم  إال 
الثالجات  مباء  املرتبط  احلنجرة  إلتهاب  مثل  األمراض  بعض 
العصرية. وتتواجد بقوة يف عالم الريف والبدو الرحل ويف املناطق 

النائية ألهقار.
جريدة أخبار الوطن نزلت ضيفاعلى بعض النساء اللواتي لهن 
ولع ومتخصصات يف هذه احلرفة التقليدية املتجزرة منذ القدم يف 
مجتمع متنراست خاصة لسكان البدو الرحل حيث اكدت السيدة 
الصبروهي  من  الكثير  يتطلب  إجناز القربة أو )أبيوغ(  أن  )تيهة( 
وسيلة تقليدية بسيطة تصنع من جلد املاعز الذي تكسوه شعيرات 

درجات  على  واحلفاظ  املاء  تبريد  يف  كبيرة  فعالية  لها 
برودته ويتم حتضيرها بتخيط جلد املاعز ودبغه من خالل 
وامللح  كاأجار  البرية  األعشاب  من  مواد  بعدة  تلبيسه 
والقطران. ويترك اجللد مدة شهر على هذه احلال حتى 
تتفاعل كل املواد ويتشبع اجللد بها، ثم يوضع فيه املاء 
مدة ال تقل عن 15 يوما لتنقيته من بقايا مواد وأعشاب 

الدباغة حتى تعود صاحلة لالستعمال بعد ذاك
يطلق  جديدة  تكون  أن القربة عندما  أضافت  وقد 
أما عندما تصبح قدمية  بالتارقية مصطلح )أبيوغ (  عليها 
يف  وتعلق  مصطلح)أقدود(.  عليها  يطلق  الشعر  ويزال 
املنازل بواسطة حبال يف مكان بعيد عن الشمس أما عند 
البدو الرحل فتعلق أمام اخليام يف الظل  لكي يحافظ املاء 
على برودته وقد تعلق على اجلمال أثناء الترحال والسفر 
وال  الدفع  الرباعية  السيارات  وعلى  ألخر  مكان  من 
البدو الرحل يف ترحالهم  يستغني عنها اإلنسان خاصة 

سواء بالدابة أو بالسيارة .
ألضافة  البعض  يتعمد  وصحية  مياه القربة سليمة  ولتكون 
القطران نتيجة الطعم املتميز له وإضافة مواد طبيعية اخرى والتي 
حتافظ على التوازنات الصحية داخل جسم اإلنسان وخصوصيتها 

السيما وأن تكوينها طبيعي مائة باملائة.
هذا وبالرغم من ظهور الثالجات واملبردات تبقى القربة أو)أبيوغ( 
يصارع من أجل البقاء لهذا على اجلهات املختصة احلفاظ على هذا 

املوروث التقليدي بتنظيم مسابقات حول إجناز أحسن قربة حتى ال 
تندثر واألكيد أن حفاظ أهالي متنراست على كل عناصر اإلرث 
التقليدي يف حياتهم يعني بديهيا حفاظهم على اإلرث التاريخي 
واحلضاري الذي يعتبر جزء من هويتهم الضاربة يف أعماق التاريخ. 
وللحفاظ أيضا على البيئة بتجميع جلود املاعز وأستغاللها أحسن 

إستغالل.
أحمد كرزيكة

أمين بورية نفساني عيادي بديوان مؤسسات الشباب لـ »أخبار الوطن«:

التشبع بالمرجعية الدينية لدى األسرة يحميها
 مـن التبعــات السلبيـة لما بعـد الجائحـة

 طبيعة المناطق الجنوبية وهدوؤها حققت األمن النفسي عند السواد األعظم 	

مجتمع تمنراست متمسك بها رغم الثالجات

»القربـة« أو »أبيـوغ« باللغة التارقية مبـرد  تقليـدي   طبيعي
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100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

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

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

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

كنا ونحن محض أطفال صغار يربينا جو 
القرية الصغيرة والناس فيها قليلون، وجلهم 
يعرف بعضهم بعضا كأمثال ساكني البيت 
وأواصر  رصينة  عالقاتهم  فكانت  الواحد، 
املوت  )دكاكني  وكانت  متينة،  بينهم  الود 
ويجتمع  جلبة  القرية  يف  ُتِدث  واحلياة( 
وله  قدم  موطئ  فيها  له  وكّل  عليها  الناس 
قدم مساهمة أيا كان شكلها وكيفما أثّرت، 
أو  زفاف  حفل  فيها  احلياة(  )دكان  فكان 
ختان أو ازدياد، وكان )دكان املوت( جنازة 
حقل  فيها  مصيبة  على  اجتماع  أو  لرجل 

حريق أو طفل غريق أو حادث بطريق.
كانت تصاريف القدر يف القرية أو املدينة 
على  يطرأ  تغيير  مبثابة  املجتمع  أو  البلد  أو 
أوصال  يّشج  األحداث  من  هادئة  منظومة 
الرتابة فيها ويستتبعه ال محالة بأسئلة هي 
يف جوهرها قضايا ينشغل بها ذلك املجتمع 
الزمن تبعا ملا حل به  الناس ردحا من  من 
من حدث جلل مأل الدنيا وشغل الناس، 
ثم ما تلبث تلك القضايا واألسئلة أن تكون 
حينا  وتتنافر  حينا  تتكامل  جارفة  تيارات 
آخر، والناس فيها منخرطون بعضهم يف هذا 
وبعضهم يف ذاك، هي أسئلة يف )األخالق( 
تنكشف عن قيم إيجابية كالتآزر والتالحم 
وأخرى  البني،  ذات  وإصالح  الفرقة  ونبذ 
وذهاب  والكذب  والغدر  كاللهفة  سلبية 
املروءة، وأسئلة أخرى عن )األرزاق( وفيها 
قيم املساعدة وتقاسم الزاد وإغاثة امللهوف، 
وأيضا املضاربة والغش وتصّيد الفرص ورفع 

األسعار.
أخالق وأرزاق.. بأس يف القبيلة وبؤس 

يف املدينة:
ُيحّدثنا التاريخ أن كل ما يطرأ يف أحداثه 
من تغيير البد أن ترافقه نقاشات مستفيضة 
يف قضايا )أخالق( الناس وتدبير )أرزاقهم( 
أو  الهدوء  كسر  »اجتياح«  لـ  تبعا  فيها، 

»جائحة« لبست ثوب العدو.
هدوء  احملمدية  الرسالة  شقت  عندما 
املجتمع القريشي يف مّكة املكرمة ذات ليلة 
ببداية  إيذانا  )القراءة(  آية  ونزلت  مقمرة، 
اهلل  صلى  اخللق  خير  على  الكرمي  التنزيل 
الدين  أولى شذرات  اهلل  زرع  وسلم،  عليه 
إمرأة  أربعا:  البدء  من  ُعّدت  أنفس  يف 
احللم  يبلغ  لم  وطفل  صديق  ورجل  زوجة 
مجتمعني  كّونوا  مغمور،  وُمَتَبَنى  بعد 
وأحدثوا  سيدهم،  مع  الدين  حربة  رأس 
أزقة  يف  ومهمهمة  جلبة  واالهم  من  مع 
فيها بني مصّدق ومكّذب  والناس  القرية، 
وخائف ومذعور، وكانت دار الندوة جامعة 
أشراف  كل  من  وفيها  القوم  لتناقضات 
القبيلة شريفها، وأعضاؤها رجال هم طليعة 
بطون املجتمع وأفخاذه، وكانوا قبل الرسالة 
احلرب  مسائل  يف  يجتمعون  احملمدية 
والتجارة وسدانة الكعبة وخدمة احلجيج، 
والسجايا  بينهم  فيما  يتنافسون  وكانوا 
القتل  أيضا  ناقشوا  ورمبا  األخالق  ومكارم 
والغيلة وتأديب العبيد ورسم خطة اإلغارة 
أمر  أهمهم  وملا  املتاخمة،  القبائل  وسلب 
ولم  باتوا  وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  محمد 
يقّلبون  ندوتهم  دار  لهم مجلس يف  ينفض 
وما  السماوية  الرسالة  حملته  فيما  األمر 
فيها لهم وما عليهم فيها، فكانت أحاديث 
عواقب  عن  بينهم  تنساب  )األخالق( 
فعلهم املنكر يف النبي وأهله بنو عبد مناف، 
وكيف ستّعيُرهم العرب بهم، فكان صدى 
صوت شيخ عبد شمس »عتبة بن ربيعة« 
يتردد يف جنبات الدار أن »خلوا بني الرجل 
به سيد  الذي جاءهم  احلق  ودينه« وكالم 
النبي  عن  املغيرة«  بن  »الوليد  مخزوم  بني 
)ص( وعن القرآن، وكذا رأي »بنو عّدي« 
و«بنو سهم« عندما أشار »العاص بن وائل« 
إلى َسوَءة ستلحق قريشا إن هم َعَدوا على 

فكأمنا  أبناؤهم،  هم  الذين  النبي  أصحاب 
هم يضربون أفالذ أكبادهم بأفالذ أكبادهم، 
وكان يف الدار أيضا أحاديث يف )األرزاق(، 
طريق  يف  وهي  الشام  إلى  قريش  عير  عن 
املدينة التي أصبحت عاصمة دولة اإلسالم 
إليها  هاجر  وقد  احلبشة  يف  جتارتهم  وعن 
الذي  الود  يفسدون  وقد  املسلمني  بعض 

ظل قائما بينهم وبني النجاشي.
للكاتب  نشرت  احلديث،  األدب  ويف 
سنة   )Victor Hugo( الفرنسي 
Les Mi�( »18622 روايته عن »البؤساء
حراك  ملرحلة  تؤرخ  والتي   ،)sérables
اجتماعي وتغّير مجتمعي يف فرنسا، رافقته 
سقوط  بني  فترة  فيما  عاتية  ظلم  موجات 
حكم نابليون سنة 1815 والثورة ضد امللك 
التي  األول   )Louis� Philippe(

فشلت فيما بعد.
مرحلة  تكي  التي  الرواية  تناولت 
السلوك  يف  الرتابة  اقتناص  مراحل  من 
طويلة  فترة  خالل  فرنسا  يف  املجتمعي 
وينطلق  البلد،  ذلك  يف  األهالي  ومعاناة 
حلق  الذي  واملرج  الهرج  من  فيها  املؤلف 
الظلم،  )جائحة(  وهجوم  الناس  مبعايش 
والظلم  كالعدالة  أخالقية  أسئلة  ليتناول 
القصة  أبطال  من خالل سرد حكاية أحد 
)جان فاجلان( الذي قضى يف السجن 20 
سنة بسبب انحراف سلوكه، وكيف نقض 
وعدا باستقامة أمره بعد السجن حتى كاد 
يعود إليه لوال رأفة حلت بقلب رجل أعاد 

»فلجان« سرقته.
اإليجابية  األخالقية  األسئلة  فكانت 
القصة كمساعدة  مع سرد  تصاحبت  التي 
الضعفاء  عن  والذود  »كوزيت«  الطفلة 
مع  جنب  إلى  جنبا  تأتي  العمل  واحترام 
االجتماعية  العدالة  كغياب  سلبية  أخرى 
إلى  إضافة  احلقوق،  وهدر  الظلم  وتفشي 

الزمن  ذاك  واقع  حاكت  التي  الرواية  إثارة 
فرنسا  يف  الناس  معيشة  مسائل  من  كثيرا 
يف زمن »اجتياح« الظلم والعدوان فأماطت 
ونقص  اجلوع  وغلبة  احلالة  اللثام عن سوء 
بخيرات  الناس  أقلية  واستئثار  الثمرات 
بسوء  املرتبطة  األمراض  وتفشي  البالد 
الناس  من  البسطاء  كاهل  وإثقال  التغذية 

بالضرائب واملكوس.
بها  مر  التي  االجتياح  أزمات  بعد 
من  منها  عرفه  وما  اإلنساني  املجتمع 
فيه  أحدثته  وما  وحراك  وثورات  حروب 
ليعيش  املجتمع  ذات  يعود  نقاشات،  من 
أزمات  تأثير  بعيدة عن  ليست  أخرى  أزمة 
»االجتياح«، عندما تل به أزمة »جائحة« 
بني  وانتقلت  العالم  هّزت  التي  )كورونا( 
داخل  املتسرب  الغاز  كانتقال  أرجائه 
الغرفة، فأخذت دوله تنهار واحدة بواحدة 
تفشي  ومع  بالتتابع،  متأثرون  والناس 
عن  األخالقية  األسئلة  دوما  تثار  اجلائحة 
مكر اإلنسان باإلنسان وفساد طبعه وغلبة 
وأن  السريع  للنفع  وحبه  منه  الشرير  اجلزء 
يؤثر نفسه على غيره، مع وجود قيم أخرى 
الضعفاء  ومساعدة  والتكافل  كالتراحم 
كما  الطيبة،  الكلمة  وإفشاء  العون  وتقدمي 
لم ُيغفل اإلنسان املصاب وغير املصاب أمر 
معيشته وقوت عياله، ألنه علم أن األزمة 
فلن  املجتمع  أزقة  يف  بأطنابها  ضربت  إن 
معاشه  على  وستؤثر  حواريه،  منها  َتسَلم 
مما  وحظه  الرزق  يف  حقه  من  تنقص  وقد 

ُقسم له.
وتبقى قضايا األخالق واألرزاق مسائل 
تتوارد متتابعة أو متزامنة يف زمن االجتياح 
مرتبطة  األولى  ألن  اجلوائح،  زمن  ويف 
بقيم ُيجَبل اإلنسان عليها، والثانية ترتبط 
ساملا  وعيشه  بقائه  صميم  يف  تقع  مبسائل 

على األرض.
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أقالم

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

سؤاالن يتعاقبان: األخالق واألرزاق

من دار الندوة إلى البؤساء .. 
ومن البؤساء إلى زمن الوباء
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      َطامَلا  نَفرُت من ُمصطلِح 
»إَعادِة اإلْنتاِج« ِخالَل 

ِدراسِتي ِعلَم االجِتماِع؛ 
َفقْد كاَن امُلصَطلُح َنذيَر 

ُشؤٍم، وَيحِمُل بنَي طّياتِه 
الَكثيَر من الّشِر واألَسى 

ُر عن َسطوِة  وامَلآِسي،  وُيعبِّ
ي اْبُتِليَنا  »اإلْسَتاِتيكا« التِّ

بها منُذ ِنهايِة َثورِة 
حريِر وَنيِل االسِتقالِل؛  التَّ

غبُة يف  َلقْد كاَنت الرَّ
عيِل  غييِر َعارمًة لَدى الرَّ التَّ

األّوِل من امُلجاِهديَن 
ياِسينَي وأغلِب  والسِّ

نات امُلجتَمِع  أْطياِف وُمكوِّ
باِته  اجَلزاِئريِّ - بَتشعُّ
الِفكرّيِة والَعقاِئدّيِة - 

ي  غبُة التِّ امَلقهوِر؛ وهَي الرَّ
أحَرقْت أْحالَم ِفرنَسا 

االسِتعَمارّيِة وأوَهاَمها،  
وأعاَدت اجَلزائَر إلى أهِلَها؛ 

يِر يف  غيِّ وَلكنَّ ُمقاومَة التَّ
ِبداياِت االسِتقالِل َنتَج 
َعنها ُصعوٌد َقويٌّ مَلاِهيِة 
»إَعادِة اإلنَتاِج«؛ َفذاَبت 
يِر  غيِّ غبِة يف التَّ َفورُة الرَّ

غبِة يف احِلفاِظ  لَصالِح الرَّ
على َوضٍع َمرضيٍّ َبائٍس، 
عبيَّ  َقمَع االسِتعَداَد الشَّ
هاِب َبعيًدا  الَواسَع يف الذَّ

بهَذا الَبلِد. ومن ِخالِل 
ِع َمساِر الُعقوِد اخَلمسِة  َتتبُّ

ُع  امُلنَقضيِة،  ُيِكن َتتبُّ
ُثنائّيَة »اإلْسَتاِتيكا - 

يَناِميكا« ِبوُضوٍح؛ ِمن  الدِّ
ِخالِل ِنظاِم احُلكِم الَقائِم، 

ي جعَل َمبدَأ إعادِة  والذِّ
ا  اإلنَتاِج أساًسا َفلسِفّيً
للُحكِم؛ َفخاَبْت اآلَماُل 
وُأِعيَد َتشِكيُل أمَناِط 

الَفشِل َذاِتها؛ عبَر ِسياساِت 
ْص َنْص«.  »النَّ

       وُيِكن إسَقاُط ذِلَك 
ِبشكٍل َجليٍّ على امَلرحلِة 
ي َبدأْت  الُبوَتفِليقّيِة، التِّ
بَفورٍة وَحركّيٍة ُمعاِكسٍة 
َتاًما مَلبدأ »اإلِستاِتيكا«، 

قبَل أن َتستِعيَد هِذه 
األِخيرُة ُقّوَتها وَسطوَتها؛ 
َفعانْت الِبالُد من اخُلموِل 

االقِتصاديِّ والَوهِن 
ياسِي واجَلائحِة  السِّ

ِف  خلُّ االجِتماِعّيِة، والتَّ
الَتنمويِّ والَهالِك اإلنَسانيِّ 

يف َقوارِب امَلوِت وَساحاِت 
اجَلريِة االجِتماعّيِة 

واالقِتصادّيِة؛ فَعمَّ َفساُد 
انيِة على الِبالِد،  الُعهدِة الثَّ

وأعاَد إنَتاَج َنفِسه يف 
ابَعِة! الثِة والرَّ الثَّ

ي َيطرُح  ، والذِّ ؤاُل امُللحُّ  والسُّ
راٍت  ٍة عبَر ُمؤشِّ َنفَسه بشدَّ

ال ُيِكُن أن َتِغيَب عن امُلتابِع 
والَقابِع، هو: »َهل َنحُن أماَم 
َمرحلٍة َجديَدٍة من َمراحِل 

إَعادِة اإلنَتاِج؟«!

بلسان تويقر عبد العزيز
قامت عناصر أمن دائرة عني صالح بتقدمي 6 أشخاص مشتبه فيهم،  تتراوح أعمارهم  بني 
)60-38 سنة(، عن قضية اإلهمال الواضح املؤدي إلى ضياع أموال عمومية،  وكذا تبديد أموال 

عمومية، وإساءة استغالل الوظيفة. 
 وقائع القضية - حسب ما صرحت به خلية االتصال والعالقات العامة ألمن والية متنراست 
بوجود  تفيد  بأمن عني صالح،  ملصاحلهم  معلومات وصلت  تعود إلى   - الوطن«  »أخبار  جلريدة 
 EPMC( البناء وحدة عني صالح  مواد  إنتاج  إجناز مصنع لآلجر مبؤسسة  صفقة مشبوهة عن 
متنراست(. وبالتنسيق مع وكيل اجلمهورية لدى محكمة عني صالح، قامت عناصر الشرطة بأمن 

دائرة عني صالح بفتح حتقيق معمق حول القضية،  مع 7 موظفني حاليني وسابقني مشتبه يف 
ضلوعهم يف القضية  بالشركة سالفة الذكر.

وبعد استكمال اإلجراءات مت تقدمي 6 موظفني مشتبه فيهم أمام اجلهات القضائية املتخص
صة التي أصدرت يف حق 3 موظفني مشتبه فيهم أمر إيداع بالسجن، عن تهم اإلهمال الواضح 
املؤدي إلى ضياع أموال عمومية، تبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغالل الوظيفة، يف حني مت 

إخالء سبيل   بقية املتهمني. 
كرزيكة أحمد

إَعادُة تشكيِل 
الَمشهـــِد!

َتسِجيُل 5 وفياٍت خالَل 24 ساعًة األِخيرَة 

إحصـاُء 593 إصابة َجديدًة 
بكورونــا فــي الجزائــر

بفيروس  اجلديدة  اإلصابات  عدد  يواصل 
كورونا يف اجلزائر االرتفاع، حسبما أفادت به وزارة 
أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة 

اجلمعة.
اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  كشف  حيث 
البروفسور  كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية 
جديدة،  إصابة   593 تسجيل  عن  فورار،  جمال 
ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 21948 شخصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 

24 ساعة 5 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1057 حالة. كما كشف فورار 
عن تسجيل 323 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 

15430 حالة.

سوق أهراس

َتوِقيــــُف 6 أشَخـــــاٍص اعَتـــــدوا 
علـــى أفـــراد مــن الّسلــك الّطبــــّي 
 متكن عناصر الشرطة باألمن احلضري الثامن بأمن والية سوق أهراس، ضمن 3 عمليات منفصلة، من توقيف 6 

أشخاص قاموا باالعتداء على ممرض وحتطيم جتهيزات مبستشفى املدينة.
ونقلت )و.أ.ج(، أمس، أن محافظ الشرطة محمد كرمي مرداسي أوضح أن عناصر الشرطة باألمن احلضري الثامن 
املمرضني  أحد  تعرض  مفاده  اإلرسال،   قاعة  من  نداء  تلقي  عقب  الثاني  عقدهم  أولى شخصني يف  عملية  أوقفوا يف 
مبستشفى سوق أهراس لالعتداء والسب والشتم من طرف شخصني. أما القضية الثانية، فأسفرت عن توقيف 3 أشخاص 
يف عقدهم الثاني من العمر من ذوي السوابق القضائية بعد تلقي نداء بشأن قيامهم وهم يف حالة  سكر بتحطيم وتخريب 

عديد التجهيزات على مستوى مصلحة االستعجاالت الطبية باملستشفى ذاتها.
كما قام عناصر الشرطة باألمن احلضري الثامن، يف عملية ثالثة، بتوقيف شخص )30 سنة( حطم مدخل وزجاج 

مصلحة عزلة مرضى »كوفيد19-« مبستشفى سوق أهراس وذلك بعد تلقي نداء من قاعة اإلرسال.
وباستكمال جميع اإلجراءات القانونية،  مت إجناز ملفات قضائية يف حق املوقوفني الستة،  عن جرم »إهانة موظف أثناء 
تأدية مهامه بالسب والعنف«  بالنسبة إلى القضية األولى، وعن جرم »التحطيم العمد مللك الغير« بالنسبة إلى القضيتني 

الثانية والثالثة ليتم تقدمي املوقوفني أمام نيابة محكمة سوق أهراس.
)و.أ.ج(

وادي سوف 

َتعديُل َمواقيت الَحجر الّصحّي بـ 4 َبلديات
 أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن تعديل مواقيت احلجر الصحي اجلزئي على مستوى أربعة بلديات بوالية الوادي.
ويتعلق األمر بكل من بلديات الوادي، جامعة، املغير وكوينني، ليصبح توقيت احلجر من الرابعة مساًء إلى اخلامسة 

صباًحا. وسيشرع يف تطبيق مواقيت احلجر الصحي اجلزئي اجلديدة ابتداًء من اليوم السبت ملدة 10 أيام.
وينجم عن هذا احلجر اجلزئي التوقف التام لكل األنشطة التجارية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك توقيف حركة 
املسافرين والسيارات. كما مت رفع احلجر على كل من بلديات طالب العربي، بن قشة، دوار املاء، مرارة من الوالية ذاته.

خ.د

عني صالح 

فيــن بُمؤّسســة َمـواد البنـاء الحبـــَس  إيـــداُع 3 ُموظَّ

تيارت 

وفـاُة غّطاس في ُمحاولـة 
النتشــال جثتيـن من بئـر

شهدت والية تيارت، أمس، وفاة شهيد الواجب الغطاس 
باحلماية املدنية، العريف زواتنية خالد، أثناء تأدية مهامه يف عملية 

انتشال جثتني من داخل بئر.
كشف بيان للمديرية العامة للحماية املدنية، أمس، عن 
وفاة غطاس احلماية املدنية خالد زواتنية صاحب الـ43 سنة، 

أثناء  تأديته مهمة انتشال جثتني من بئر، حيث تدخلت وحدات 
احلماية املدنية لوالية تيارت يف الساعة 11 و25 دقيقة من أجل 

انتشال جثتي شخصني متوفيني كانتا يف بئر.
وحسب املصدر ذاته، الضحيتان دخال البئر من أجل القيام 

بعملية تنقيته يف املكان املسمى منطقة الشارف ببلدية تيارت.
خالد دحماني

طالبوا بصبِّ راتب شهر جويلية ومنحة »كوفيد 19« 

 عّمـــــال وأطبــــــاُء مستشفــــَى
 »ابــن باديس« بقسنطينـة يحتّجـون 

»ابن  اجلامعي  االستشفائي  املركز  عمال  نظم 
العمل،  عن  إضرابا  قسنطينة  بوالية  باديس« 
احتجاجا منهم بسبب ظروف العمل السيئة، بفعل 
انتشار كورونا وما رافقه من تأخر يف تسليم املرتبات 
وصرف املنح، وكذا عدم توفير وسائل العمل بعيدا 
عن خطابات املسؤولني املطمئنة، يف وقت يحرم فيه 
املعنيون يف حال اإلصابة باجلائحة من الفحوصات 

املختلفة والتحاليل الالزمة وكذا احلجر الصحي.
نسخة  الوطن« على  »أخبار  بيان حتصلت  ويف 
»ابن  مبستشفى  الصحة  نقابات  انتقدت  منه، 
شهر  رواتب  صرف  يف  التأخر  اجلامعي  باديس« 
رغم  االستشفائية  الهيئة  لعمال  بالنسبة  جويلية 

الظروف الصعبة التي مير بها املعنيون، وكذا تأخر صرف العالوة االستثنائية لـ »كوفيد 19« بالنسبة إلى عمال باملستشفى. 
هذا، واشتكت النقابات أيضا من عدم توفير وسائل الوقاية للعمال رغم إحلاح الشريك االجتماعي على ذلك، معتبرين 
  ،)PCR ( أن اإلدارة لم تتحمل مسؤوليتها كاملة اجتاههم سواء بخصوص الفحص واالستفادة من »السكانير« وحتليل الـ
وكذا االستفادة من احلجر الصحي بالفنادق املختلفة وتوفير اإلقامة باملستشفى، فيما لم يتم تسهيل االستفادة من العطل 

املرضية مع حرمان النساء احلوامل والنساء اللواتي لديهن أوالد أقل من 14 سنة من العطل.
الطبي  السلك  ومهنيي  للعمال  حتليل   300 من  أزيد  إجراء  مت  أنه  املستشفى  مدير  أكد  احملتجني،  على  رده  يف  و 
باملستشفى للكشف عن إصابتهم من عدمها بفيروس كورونا، ومت تخصيص  مصلحتي طب األوبئة ومصالح طب العمل 
إيداعها لدى أمني خزينة  24 جوان ومت  راتب شهر جويلية منذ  بإعداد  العملية، مضيفا أن مصالح األجور قامت  لهاته 

املستشفى ومت تسجيل تأخر من طرفه، كما مت إيداع منحة »كوفيد 19« لدى أمني اخلزينة. 
خديجة بن دالي 

 استقالته سببت أزمة يف تونس

ْسعيَّــد ُيراســل الُكتـَل الَبرلمانّيــَة 
لتعييــن خليفــــة الفخـــاخ

راسل الرئيس التونسي، قيس سعّيد، أمس اجلمعة، الكتل البرملانية لتقدمي أسماء الشخصيات 
املرشحة لرئاسة احلكومة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ.

ووجه قيس سعّيد مراسلته إلى األحزاب واالئتالفات والكتل املوجودة يف البرملان، وطالبهم بتقدمي 
مقترحاتهم حول الشخصية »األقدر«، التي ستخلف رئيس احلكومة املستقيل إلياس الفخفاخ.

وينص الدستور على أن يجري رئيس الدولة مشاورات اختيار الشخصية األقدر على رئاسة احلكومة 
يف غضون 10 أيام، فيما مينح مدة شهر لرئيس احلكومة الذي سيتم اختياره إلعالن تركيبة احلكومة.

ق.د



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

