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اجللفة

الَوالـي يأمـُر بَسحـب 
َتراخيــص الّتنقــل 

06
بومرداس

َتحويـُل َبيـت للّشباب 
إلى َمركـز لُمتابعــِة 
مرضى »كوفيد 19«

08
الوادي

اْر الَمـــاء  َشبــاُب دوَّ
َيغِلقــون البلدّيــــة 
للُمطالبـة بالتَّشغيـل!

02
قال إنَّ باِطَن األرِض َيحِوي 

1000 مادٍة َمعدنّيٍة

َعرقـاب: سُيعــاُد 
الّنظُر في َقانـوِن 
الّنشاِط الَمنجِمـي 

أكَد وزير املناجم، محمد عرقاب، 
على أن استحداث دائرة وزارية 
خاصة بقطاع املناجم يدخل 
ضمن االهتمام الذي توليه 
احلكومة لتنشيط القطاع 

املنجمي عبر الوطن، حتى يلعب 
دورا يف اإلنعاش االقتصادي ودعم 

الصناعات التحويلية من جهة، 
ويخلق مناصب الشغل والقيمة 

املضافة من جهة أخرى.

قلــٌق إزاَء َتصاُعــِد َمنحـى »كوفيــد 19« بغليـزان!
يف ظل االرتفاع املتواصل لعدد اإلصابات بفيروس كورونا، وكذا تزايد عدد الوفيات بهذا الوباء، يعيش سكان والية غليزان على وقع هستيريا كبيرة 

وقلق من خطر اإلصابة بهذا الوباء اخلطير، الذي بات يسجل أرقاما متصاعدة تنذر بأزمة صحية معقدة،  إذا ما استمر استهتار املواطنني باجلائحة،  
ِدهم باإلجراءات الوقاِئية. وعدم َتقيُّ

ِم الَوضع09  اسِتهتاُر امُلواِطننَي وراء تأزُّ

الَجامعــة والّتعليم اإللكتُروِني..الَجامعــة والّتعليم اإللكتُروِني..
ل »كورونا« راسة وتغوُّ نحَو َمليوَني طالب بني َضرورة استئَناف الدِّ

روس احُلضورّية مع َتشديد َتدابير الوقاية  زنَداقــــي: ال بديَل عن الدُّ

!  %20 َتتجاوْز  روِس اإللكتُرونّيِة لم  للدُّ الّطلبِة  َمــــــرُزوق: اسِتجابُة  بـن 

03

 »َنموَذٌج َعصريٌّ لألعَمال الّتجارّية« 
ة؟ لُسوناطـراك.. لَماذا ُيعّد أولويَّ

كل األعناق مشرئبة نحو املؤسسة الوطنية 
»سوناطراك«، وكل األلسن تلوكها كقطعة 
»مضيغة« ُيتسلى بتدويرها، وكل السهام 

مصوبة نحو هذا »القلب النابض«. ويف كّل يوم 
يزداد عدد الِعصي املوضوعة يف عجالت هذه 

القاطرة القوية لالقتصاد الوطني، ويتعاظم كّم 
املكابح لها! لكن قّلة من يسعى لتقدمي املعاجلات 

ن املجموعة  املنهجية، التي بإمكانها أن متكِّ
الوطنية من تصويب املسار وفتح اآلفاق نحو 

عمليات بنائية تعود بالنفع على اجلميع. ويف ظّل قلة النقد »املال« مال 
الناس نحو كثرة النقد والتجرمي. وكأن ذلك هو قدرنا كمجموعة وطنية!

د. بوزيان مهمـــــاه 	أقــــالم15

َفشـٌل علـــى َفشـل!َفشـٌل علـــى َفشـل!

َتدِريجّيًة وتقدمُي  َنقترُح عودًة  ِميــالط:  
امُلاَضرات  َقاعـة  فـي  امُلوّجهــة  األعَمــال 
َتدِريجّيًة وتقدمُي  َنقترُح عودًة  ِميــالط:  
امُلاَضرات  َقاعـة  فـي  امُلوّجهــة  األعَمــال 
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أخبار السياسة
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قال إن باطن األرض يحوي 1000 مادة معدنية

َعرقاب: »سُيعاُد الّنظُر في َقانوِن 
الّنشاِط  الَمنجِمي«

صفية نسناس

وقال عرقاب، يف تصريحات أدلى 
بها لإلذاعة الوطنية يوم أمس األحد، 
يرتكز  املنجمي  القطاع  تطوير  إن 
يف  النظر  إعادة  أولها  محاور  أربع  على 
املنجمي جلعله  للنشاط  املسير  القانون 
احملليني  للمستثمرين  جاذبية  أكثر 
فيتمثل  الثاني،  احملور  أما  واألجانب. 
الوطنية  اخلريطة  يف  النظر  إعادة  يف 
للمعايير  تستجيب  جلعلها  املنجمية 
العاملية من حيث الدقة. بينما يهدف 
احملور الثالث لتطوير املناجم القائمة عبر 
إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها. أما 
العنصر  تكوين  فيخص  الرابع،  احملور 

البشري لرفع كفاءة املوارد البشرية.
ومن جهة أخرى، أرجع املتحدث 
ضعف مساهمة قطاع املناجم يف الثروة 
الصناعة الوطنية والناجت الداخلي اخلام 
عن  السابقة  احلكومات  ابتعاد  إلى 
كانت  التي  السبعينيات،  أهداف 
ترمي لتطوير استغالل الثروات املعدنية 
أن  إلى  مشيرا  والسطحية،  الباطنية 
احلكومة - اآلن - بصدد التوجه نحو 
على  املعتمد  الوطني  االقتصاد  تنويع 

عائدات احملروقات.
أن  إلى  عرقاب  الوزير  أشار  وقد 
مادة   1000 نحو  يحوي  اجلزائر  باطن 
من  طن  مليون   70 منها  معدنية، 
وبوخضرة  الونزة  بني  موجودة  احلديد 

جبيالت.  غار  يف  طن  ماليير   3 و 
فتبلغ  الفوسفات،  إلى  بالنسبة  أما 
كميته 2.5 طن موجودة بني بئر العاتر 
أخرى  معادن  عن  فضال  وضواحيها 
إعادة  أن  مبرزا  نفيسة،  وغير  نفيسة 
املوجودة  املنجمية  النشاطات  بعث 
يشمل مرحلتني؛ األولى قصيرة املدى 
ومتوسطة املدى تتراوح بني ثالثة أشهر 
إلى سنة، حيث إن هناك ثالث مناجم 
حتظى باألولوية يف املرحلة احلالية هي 
منجم أميزور للزنك الذي سيوفر املادة 
وتصدير  اجلزائرية  للصناعات  األولية 

الباقي إلى اخلارج.

كما صرح املتحدث بأن منجم غار 
الهامة  الثالثة  املناجم  أحد  جبيالت 
انتهت به الدراسات وسيدخل مرحلة 
االستغالل بالتعاون مع شريك أجنبي 
 ،2021 سنة  من  األول  الثالثي  يف 
األولية  املادة  توفير  على  ويعمل 
يتعلق  فيما  أما  اجلزائرية.  للمصانع 
مبنجم فوسفات الشرق اجلزائري، فقد 
قال إنه مشروع ضخم ومتكامل ملفتا 
أجريت  األولية  الدراسة  أن  إلى  النظر 
زمني  جدول  ولديه  متوقف  غير  وأنه 
وسيشهد يف 2021 االنطالقة الفعلية.

كشفوزير املالية أمين بن عبد الرحمان 
يف  اإلسالمية  الصيرفة  اعتماد  سيتم  أنه 
البنوك العمومية ابتداء من الشهر املقبل، 
املقنن ضيع  غير  االستيراد  أن  إلى  مشيرا 
على اجلزائر أمواال كبيرة، مؤكدا أن هدف 
واالستثمار  الصناعة  متويل  هو  القطاع 

واملنتوج الوطني. 
الرحمان  عبد  بن  أمين  أمس،  أكد، 
أنه  الوطنية  لإلذاعة  به  أدلى  تصريح  يف 
يف  اإلسالمية  الصيرفة  اعتماد  سيتم 
أن مصاحله  إلى  مشيرا  العمومية،  البنوك 

ستسعني بفتوى قبل االنطالق يف العمل 
قال  باخلارج،  البنوك  وبخصوص  بها. 
بنوك  توفير  إلى  نهدف  »ال  املتحدث 
جزائرية باخلارج فقط من أجل توفيرها«، 
مضيفا أنه سيكون هناك جديد قبل نهاية 
السنة اجلارية، مرجعا نقص السيولة املالية 
ممارسات حدثت  تراكمات  أسماه  ما  إلى 
يف السابق، داعيا مصاحله لضرورة العمل 
عميق،  إصالح مصريف  أجل جتسيد  من 
الطرق  بكل  سيعمل  قطاعه  أن  مؤكدا 
إلى  باإلضافة  املصدرين  ومرافقة  ملساعدة 

رقمنة كل املكاتب ومفتشيات الضرائب. 
وأوضح بن عبد الرحمان أن القطاع لديه 
لعمليات  للتصدي  امليكانيزمات  كل 
الشفافية  لتجسيد  األموال،  تبييض 
مشددا  الوطنية،  البنوك  يف  املطلقة  املالية 
متويل  يف  القطاع  مساهمة  ضرورة  على 
النهوض  يف  تساهم  التي  املعامالت  كل 
باالقتصاد الوطني، قائال: »إن االستيراد 
يف  وطنية  ثروات  علينا  ضيع  املقنن  غير 

مختلف مناطق الوطن.
أحمد بوكليوة

قال إنه سيتم االستعانة بفتوى قبل االنطالق في العمل بها
هر الُمقِبل يرَفِة اإلْسالِمية الشَّ َوزيُر الَماِلية: اعِتماُد الصَّ

هالك 8 أشخاص في حوادث الّسير خالل يومين
الُعثور على َتاِئَهين ُجثَّتيِن َهامدَتين 

بَتمنراست! 
 3257 األخيرة،  ساعة   48 خالل  املدنية،  احلماية  مصالح  سجلت 
تدخال نفذتها يف مناطق مختلفة من الوطن، وهذا على إثر تلقيها مكاملات 
ذاتها،يوم  املصالح  مديرية  بيان  وأوضح  املواطنني.  طرف  من  االستغـاثة 
أمس، أن وحدات احلماية املدنية خالل الفترة املمتدة بني 18 و19 جويلية 
نظمت عبر كافة التراب الوطني 116 عملية حتسيسية لفائدة املواطنني عبر 
كافة الواليات، حتثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد احلجر الصحي وكذا 
كل  عبر  تعقيم  عملية   131 بـ  قيامها  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  التباعد 
واليات الوطن، شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية 
والشوارع. هذا، وخصصت املديرية العامة للحماية املدنية لهاتني العمليتني 
621 عون حماية مدنية مبختلف الرتب، و88 سيارة إسعاف و86 شاحنة، 
إقامتني موجهتني للحجر الصحي  باإلضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 
بوالية اجلزائر.  كما تدخلت وحدات احلماية املدنية، خالل الفترة نفسها، 
و  املرور سجلت عبر عدة واليات.  تعلقت بحوادث  149 عملية  من أجل 
خلفت هذه احلوادث وفاة 08 أشخاص و إصابة 183 آخرين بجروح مختلفة 
قبل  احلوادث  املصابني يف مكان  إسعاف  اخلطورة. هذا، وجرى  متفاوتة  و 
حتويلهم إلى مستشفيات احمللية. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت بوالية الشلف 
إثر وفاة شخصني و إصابة 03 آخرين بجروح عقب انقالب سيارة وسقوطها 
يف واٍد على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بلدية و دائرة تنس. إلى جانب 
هذا، انتشل غطاسو احلماية املدنية لوالية عنابة جثة شابة تبلغ من العمر 
21 سنة غرقت يف البحر بشاطئ سيدي سالم بلدية و دائرة البوني. وعليه، 
نقلت جثة الضحية إلى املستشفى احمللي، يف حني تدخلت عناصر احلماية 
املدنية لوالية متنراست من أجل نقل جثتي شخصني تائهني يبلغ أحدهما 
69 سنة من العمر وعمر الثاني 44 سنة، إلى املستشفى احمللي، حيث عثر 
إلى  وبالنسبة  مدينة عني صالح.    من  كلم   80 مسافة  بعد  على  عليهما 
احلرائق، أخمد جهاز مكافحة حرائق الغابات و احملاصيل الزراعية للحماية 
املدنية 10 حرائق منها حريق شب بغابة، وحريقان شبا باألحراش، و07 
من  هكتار  تلف  إلى  احلرائق  هذه  أدت  و  زراعية.  حرائق شبت محاصيل 
الغابات، و4 هكتارات من األحراش، وهكتارين من احلشائش، 1.5 هكتار 

من القمح، 1050حزمة تنب، 210 شجرة مثمرة و 40 نخلة.
 أحمد بوكليوة

إلى جانب عقلنة اإلنفاق وترشيده
ُسونطراك ُتراِهُن على َتعزيِز 
االحِتياَطات وأْنشطِة التَّحويِل 

كل  ستسخر  بأنها  سوناطراك  للمحروقات  الوطنية  الشركة  أكدت   
الوسائل لتحقيق األهداف التي حددها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
فيما يتعلق بتحديث إدارتها وحتسني كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.

وذكرت، يف بيان صدر يوم أمس األحد، أن قرارات رئيس اجلمهورية 
توليه  الذي  الوزراء األخير تؤكد، مرة أخرى، االهتمام  املتخذة يف مجلس 
تهدف  التي  القرارات  لسوناطراك ومستقبلها، وهي  للدولة  العليا  السلطات 
إلى تفعيل أنشطة املجمع من خالل تسطير أهداف لتحديث طرق تسييره، 
وحتسني كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية وتعزيز موارده البشرية التي متثل 
التي  الدولة،  رؤية  متاما يف  االنخراط  احلقيقية، حيث ستعمل على  ثروته 
تصبو بشكل خاص إلى تعزيز االحتياطيات من احملروقات وحشد مقدرات 
االكتشافات لزيادة مستويات اإلنتاج، وتطوير أنشطة التحويل لتثمني املوارد 
الطاقوية للبالد، وعقلنة اإلنفاق وترشيده من أجل تعزيز قدرة املجمع على 
الشركة  قررت  فقد  الغرض،  ولهذا  واستدامته.  ربحيته  وضمان  الصمود 
الوطنية للمحروقات مواصلة تنفيذ برنامجها اإلستراتيجي من خالل مشاريع 
التحسني التي تشمل: حتديث وظيفة املوارد البشرية، وتنفيذ نظام املعلومات 
وتعزيز  والتطوير  البحث  وتنشيط   ،) والرقمنة..  املؤسسة،  موارد  )تخطيط 
احملتوى احمللي. وجتدر اإلشارة إلى أن رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون كان 
قد أمر يف آخر اجتماع ملجلس الوزرا، بإجراء معاينة معمقة لشركة سوناطراك 
إلى  باإلضافة  باخلارج،  الشركة  متثيليات  عدد  خفض  و  ممتلكاتها  لتقييم 
خفض مناصب املسؤولية التي ال ترتبط بأداء املجمع، داعيا إلى االنتقال يف 
تسيير سوناطراك إلى احملاسبة التحليلية السليمة، مبرزا الركود الذي يعرفه 
القطاع منذ عدة عشريات، حيث أعطى تعليمات من أجل بعث نشاطات 
وموثقة،  دقيقة  دراسات  طريق  عن  املستغلة  غير  االحتياطات  استكشاف 
مذكرا بوجود عدة حقول يف هذا املجال سواء عبر التراب الوطني أو يف عرض 
البحر. كما شدد رئيس اجلمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه يف 
القطاع ويخص استرجاع االحتياطات املوجودة بغية التوصل - على املدى 
القصير - إلى رفع نسبتها إلى 40%. كما حث يف هذا اإلطار على وقف 

استيراد الوقود واملنتوجات املكررة قبل الثالثي األول من سنة 2021.
صفية نسناس

شّدد وزير المناجم، محمد عرقاب، على أن استحداث دائرة وزارية خاصة بقطاع المناجم يدخل ضمن االهتمام الذي توليه 
الحكومة لتنشيط القطاع المنجمي عبر الوطن، حتى يلعب دورا في اإلنعاش االقتصادي ودعم الصناعات التحويلية من جهة، 

ويخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة من جهة أخرى.

زناني بوجمعة عضو المكتب الوطني لألرندي لـ »أخبار الوطن«:
ياسُي خدمٌة للَوطِن أَنا في ِخدَمة ُسّكان الَجنوِب و العمُل السِّ

بوجمعة  زناني  مؤخرا،   ، ُعنيِّ
الوطني حلزب التجمع  عضوا باملكتب 
و  بالبيئة  مكلفا  الدميقراطي  الوطني 

الطاقات املتجددة. 
سابقا  عضوا  كان  الذي  وهو 
السياسية  للتشكيلة  الوطني  باملجلس 
قد  ؛و  متنراست  لوالية  ممثال  ذاتها 
التي  التغييرات  سباق  يف  ذلك  جاء 
االستثنائي  املؤمتر  بعد  احلزب  عرفها 
للمؤمترات  الدولي  باملركز  انعقد  الذي 

على  مت  و  مؤخرا.  الصنوبر،  بنادي 
الوطني  املجلس  أعضاء  انتخاب  إثره 
بأنه  املعروف  زيتوني  الطيب  تزكية  و 
أحد مؤسسي احلزب و احملسوب على 
العام  لألمني  مناوئا  كان  الذي  التيار 
السابق أحمد أويحي املسجون حاليا. 
قال  الوطن«،  مع«أخبار  له  لقاء  ويف 
بوجمعة زناني إنه يسعى إلى أن يكون 
وأن  إليه،  املسندة  املهمة  مستوى  يف 
عموما  اجلنوب  ساكنة  بصدق  يخدم 

العمل  معتبرا  خصوصا،  متنراست  و 
السياسي امتدادا خلدمة املواطن.

من  النشطاء  من  اعتبر عدد  قد  و 
املنتدبة  الوالية  و  أدرار  و  متنراست 
زناني  تعيني  مختار  باجي  برج 
الكبير  اجلنوب  صوت  إليصال  فرصة 
وإيصال  املؤسسات،  مختلف  إلى 
مختلف  إلى  الساكنة  انشغاالت 

هيئات الدولة. 
ق.و



عّمـــار قـــردود
جناعتها،  تثبت  لم  البدائل  هذه  لكن    
الطالبية  التنظيمات  من  عدد  بحسب 
للتكوين  العام  املدير  اعترف  والنقابية،حيث 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوعالم 
سعيداني، يف ماي املنصرم، بأن بعض الطلبة 
على  مؤكًدا  اإلنترنت،  مع  صعوبات  وجدوا 
البرنامج  أسابيع الستكمال  ثالثة  تخصيص 
البيداغوجي قبل إجراء االمتحانات بعد رفع 
العزل الصحي، ما جعل نحو 2 مليون طالب 
واضطراري  مؤقت  بشكل  متوقفني  جامعي 
اجلامعية  يستكملوا سنتهم  ولم  الدراسة  عن 
أن  العلم  مع   ،2020/2019 للموسم 

تضّم  اجلامعية  للمؤّسسات  احلظيرة الوطنية 
 50 بينها  العالي،  للتعليم  مؤّسسات   106
عليا  مدرسة   20 13مركًزا جامعًيا،  جامعة، 
عليا  مدرسة  و11  عليا،  مدارس   10 وطنية، 

لألساتذة، وإضافة إلى ُملحقنْي جامعيني.
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وتسعى 
وما  اجلامعي  املوسم  إلنقاذ  جاهدة  العلمي 
وباء  تفشي  بعد  الثاني  السداسي  من  تبقى 
»كورونا«، الذي تسبب يف إغالق مؤسسات 
التعليم العالي بشكل اضطراري وتوقف احلياة 
العادية للمواطنني، من خالل تفعيل التعليم 
فيه كل جامعات  انخرطت  والذي  بعد  عن 
الصحية  املخاطر  تقييم  الوطن، وتعمل على 
التوازن  إيجاد  وحتاول  التعليم  خسارة  مقابل 

املناسب. وكشف وزير التعليم العالي، عبد 
أنه  اجلاري،  جويلية  مطلع  زيان،  بن  الباقي 
سيتم إكمال السداسي الثاني بداية من 23 
السداسي  أن  زيان  وأوضح بن  املقبل.  أوت 
 23 الثاني للموسم اجلامعي احلالي ميتد من 

أوت إلى غاية نهاية أكتوبر 2020.
بإجراء  السماح  مت  قد  أنه  إلى   ونشير 
بطلبة  اخلاصة  التخرج  مذكرات  مناقشات 
جوان  شهر  والدكتوراه  واملاستر  الليسانس 
مراعاة  مع  املقبل،  سبتمبر  وشهر  املاضي 
وذلك  االجتماعي  والتباعد  الوقائية  التدابير 
املناقشة  اللجنة  وأعضاء  الطالب  بحضور 

فقط، أي بدون جمهور.
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دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
املاضي  اخلميس  زيان،  بن  الباقي  عبد 
عمال  نقابات  ممثلي  العاصمة،  باجلزائر 
مشروع  بشأن  مقترحاتهم  لتقدمي  القطاع 
البيداغوجية  النشاطات  استئناف  بروتوكول 
املوسم  إنهاء  بغرض  واخلدماتية،  واإلدارية 
يف  املقبل  الدخول  وحتضير  احلالي  اجلامعي 

»ظروف مقبولة«.
والبحث  العالي  التعليم  وزير  أكد  كما 
باجلامعة  الدراسة  استئناف  أن  العلمي 
سيكون بشكل تدريجي، مع ضرورة مراعاة 
موضحا  جامعية،  مؤسسة  كل  خصوصيات 
لإلجراءات  الصارم  باالحترام  الّتقيد  ضرورة 
الصحي  الظرف  تطور  ومراعاة  الوقائية 
أيضا  واألخذ  البالد،  يف  الوبائية  والوضعية 

التعليم  مؤسسات  خصوصيات  االعتبار  يف 
يف  سواء  فيها،  توجد  التي  واملناطق  العالي 

شمال البالد أو بجنوبها.
بن  مبنى  يف  األول  الرجل  وأضاف 
عكنون يقول: »إن هذه األوضاع االستثنائية 
غير املسبوقة تتطلب اعتماد املرونة من أجل 
املستمرة،  واملراقبة  التعليم  أمناط  تكييف 
والتقييم حسب الظروف الصحية السائدة يف 
املتحدث  شدد  كما  جغرافية«.  منطقة  كل 
على ضرورة »تعزيز سيرورة الرقمنة وتعميمها 
على  سواء  القطاع،  نشاطات  مختلف  على 
باملؤسسات  أو  املركزية  اإلدارة  مستوى 
هذه  ستتيح  حيث  واخلدماتية،  التعليمية 
السيرورة تنويع أساليب التعلم املوضوعة حتت 

تصرف الطالب لضمان تكافؤ الفرص«.

أمرت  قد  العالي  التعليم  وزارة  وكانت 
رؤساء اجلامعات بالّتقيد بجملة من التدابير 
مختلف  استئناف  عملية  تنظيم  خالل 
والبيداغوجية،  التعليمية  النشاطات 
الدراسة يف  لسير  إجراءات جديدة  وفرضت 
أسرة  وصحة  على سالمة  حفاظا  اجلامعات 
القطاع، وأمرت بضرورة قياس درجات احلرارة 
بانتظام عند الدخول إلى اجلامعة مع إلزامية 
وضع الكمامة وتخفيض كثافة حضور الطلبة 
)16 طالًبا يف 50 م2(، باإلضافة إلى احترام 
نقل 25 طالبا كحد أقصى يف احلافلة مع منع 
وجبات  وضمان  والتجمعات  الغرباء  دخول 
التعليم  استمرار  جانب  إلى  للطلبة،  منقولة 

عن بعد وتعزيزه.
ع.ق

نحو ِمليوَني طالٍب َجامعيٍّ بيَن ِمطرَقة الّتعُلم وِسنداِن الوباِء

استئناُف الّدراسة في زمن »كورونا«.. 
َهاجــُس الجامعـــة الجزائريــــة

بن زيان يدعو الشركاء لتقديم مقترحاتهم

استئناُف الّدراَسة بالَجامعات سَيجري بَشكل َتدريجّي

 عضو تجمع الطلبة الجزائريين األحرار، 
عبد الوهاب بن مرزوق:

روس  اسِتجابــُة الّطلبــة للـــدُّ
اإللكتُرونّية لم تتجاوْز 20 %

عبد  األحرار،  اجلزائريني  لتجمع الطلبة  بالبيداغوجيا  املكلف  الوطني  املكتب  أفاد عضو 
العالي  التعليم  وزير  مع  وبعد لقائهم  بأنه  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  مرزوق،  بن  الوهاب 
اللقاءات مع الشركاء االجتماعيني، يوم الثالثاء 14 جويلية،  والبحث العلمي يف إطار سلسلة 
وذلك لبحث ومناقشة الطريقة العملياتية لتسيير وإنهاء السنة اجلامعية احلالية والتحضير للدخول 
اجلامعي املقبل، وهذا يف ظل انتشار وباء كورونا الذي يتطور ويتزايد بشكل مخيف هذه األيام، 
خُلص اللقاء إلى إمكانية استئناف النشاطات البيداغوجية بشكل تدريجي ابتداًء من يوم 23 
إلى أن ال أحد يستطيع اجلزم باالنحسار  املقبل، وهذا كتاريخ مرجعي وليس نهائي نظًرا  أوت 

اجلزئي أو الكلي للوباء«. 
وأساتذة  طلبة  من  اجلامعية  األسرة  صحة  أن  يؤكدون  كاحتاد،  أنهم،  مرزوق  بن  وأضاف 
وعمال يجب أن تراعى يف املقام األول، جاعال من رجوع الطلبة إلى مؤسساتهم مرهونا بالوباء 
فمن االستحالة أن يكون دخول جامعي إذا استمر الوباء يف التزايد، يف حني اعتبر أنه يف حالة 
تدريجيا يف بعض  الرجوع  يكون  أن  فيمكن  املقبلة  نسبة اإلصابات خالل األسابيع  انخفضت 
الستكمال  النهائية  السنوات  طلبة  يلتحق  مرحلتني  عبر  وهذا  احلجر  عنها  رفع  التي  الواليات 
مشاريع تخرجهم، ثم يلتحق البقية مع االلتزام بإجراءات ارتداء الكمامات، التباعد االجتماعي 
وعدم التجمع وقياس احلرارة وتعقيم وتطهير الهياكل البيداغوجية واإلقامات، وهذا يقع على عاتق 
األسرة اجلامعية ككل. والدخول يكون اختيارًيا مع األخذ باحلسبان النقل بني الواليات بالنسبة 

للطلبة الذين ال يقطنون يف واليات مؤسساتهم. 
أما بالنسبة إلى طلبة اجلنوب الكبير فقال إن موسم احلر يستحيل فيه الرجوع إلى مقاعد 
هذا  من  مستثناة  تكون  ولذلك  للوباء  تطورا  تعرف  ال  اجلنوبية  الواليات  بعض  أن  ولو  الدراسة 

اإلجراء«. 

الت النَّجاِح!  عليُم عن بعٍد ال َيحوُز مؤهِّ التَّ
 وبالنسبة إلى التعليم اإللكتروني أو التدريس عبر األرضيات اإللكترونية، أشار بن مرزوق 
بالقول: »فنحن صرحنا وما زلنا نقول إن التعليم احلضوري فقط هو احلل إلنقاذ املوسم اجلامعي. 
احلبر.  من  الكثير  وأسالت  واألساتذة  الطلبة  وسط  اجلدل  من  الكثير  أثارت  التي  النقطة  هذه 
.نحن كتنظيم طالبي صرحنا يف عدة مناسبات بأن التعليم عبر األرضيات ال ميكن أن ينجح 
نظًرا إلى عدم توفر الشروط املناسبة إلجناحه، سواء الوسائل املادية أو البشرية أو التقنية والظروف 
للدروس  الطلبة  استجابة  نسبة  هي  فقط   20% »نسبة  أن  مرزوق  بن  وكشف  االجتماعية«. 
تهيئة كل  األجدر  الذي كان من  النمط  لهذا  نسبة ضعيفة  األرضيات، وهي  عبر  اإللكترونية 
الظروف له. ومن جانب آخر، أضاف أنهم ينتظرون استغالل هذه الفترة إلعادة تهيئة األرضيات 
وتكوين األساتذة وتوفير الوسائل املادية والتقنية والتنسيق مع القطاعات االقتصادية والتقنية من 
بريد ومواصالت ومتعاملي الهاتف، إليجاد صيغ وعروض خاصة بالطلبة؛ وهذا، ليندمج الطلبة 
اجلدد مع هذا النمط ويعتادوا عليه.  أما بخصوص طلبة السنة األولى ليسانس، الذين ميثلون 
األرضيات  عبر  التعليم  ستعزز  أنها  الوزارة  أقرت  الطلبة والذين  عدد  إجمالي  من   % 24 نسبة 
بالنسبة إليهم بصفة خاصة، فاعتبره قرارا غير منصف نظًرا إلى أن طلبة السنة األولى أيضا يعانون 
الطلبة اجلدد  لفائدة  التعليم اإللكتروني مستقبال  تعزيز  الظروف نفسها، متابعا: »فاألجدر  من 

وإدراج مقاييس خاصة بهذا النمط وتكوين األساتذة وتوفير الوسائل املادية والتقنية ».
ع.ق

على مستوى الوزارة والجامعات

إنشـاُء َخاليــا لُمتابعـِة َسيــِر 
نــة الَجامعّيــة  اختتــام السَّ

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء خلية مركزية على مستوى اإلدارة املركزية 
للوزارة، وكذا خاليا محلية على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي ملتابعة سير اختتام السنة 

اجلامعية 2019/2020 والدخول اجلامعي 2020/2022.
أجل  من  اجلامعات  مستوى  على  احمللية  اخلاليا  هذه  بإنشاء  يقضي  قرارا  الوزارة  ووجهت 
متابعة اختتام السنة اجلامعية اجلارية والدخول اجلامعي املقبل، باإلضافة إلى املراقبة والتأكد 

من تطبيق البروتوكول الوقائي املتفق عليه من طرف الوزارة ونقابات القطاع.
كما أفاد البيان ذاته بأن املدينة اجلامعية التي تضم أكثر من مؤسسة علمية وبحثية، وبغية 

ضمان تنسيق فعال مع السلطات احمللية، سيتم الحًقا تعيني منسق عن طريق مفرز وزاري.
ع.ق

عضو االتحاد الطالبي الحّر، على زنداقي:
 ال بديـَل عن الدروس الُحضورّية 
مــع تشديـد تدابيـر الوقايـة

يعتقد العضو باالحتاد الطالبي احلر، على زنداقي، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن اعتماد 
التدريس عبر أرضيات رقمية القى استياء كبيًرا من قبل الطلبة بسبب التأخر الكبير يف رقمنة 
القطاع، وافتقار أغلبية اجلامعات ألرضية التعليم عن بعد فضاًل عن املادة العلمية يف حد ذاتها. 
ويرى أن الدروس عن بعد ال ميكنها تعويض الدروس حضوريا، بسبب عدم توفر اإلمكانات لدى 
للدراسة حضوريا بشكل  العودة  الوحيد واألمثل هو ضرورة  إلى أن احلل  الطلبة. وأشار  جميع 
مخفض وتدريجي مع مراعاة - قدر املستطاع - اإلجراءات الوقائية، واقترح يف حال تدهور الوضع 
الصحي قبل 22 فيفري القادم واستمرار تفشي الوباء متديد السنة اجلامعية وإجراء االمتحانات 
شهر سبتمبر بعد تقدمي حصص تعويضية للطلبة، وهذا حسب تقدم كل جامعة يف الدروس مع 

األخذ بعني االعتبار بعض اجلامعات التي لم تنه االمتحانات االستدراكية للسداسي األول.
ع.ق

 فرضت الوضعية الصحية التي تمر بها البالد جراء تفشي وباء »كورونا« التعليق المؤقت للنشاطات البيداغوجية حضورًيا 
في مؤسسات التعليم والتكوين منذ مارس المنصرم، وإثر ذلك تم اللجوء لمواصلة التعليم عن بعد وذلك عبر منصات 

بيداغوجية مخصصةـ باإلضافة إلى رسائل رقمية لالتصال...

من  »الكناس«،  لنقابة  العام  األمني  ميالط  احلفيظ  عبد  قال 
أثبتت- بعد  الدراسة عن  إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  جهته، يف 
لألسف- فشلها الذريع ألسباب موضوعية ومنطقية، خاصة وأن 99 
باملائة من الدروس ُتقدم بطريقة غير مباشرة وغير تفاعلية بني الطالب 

واألستاذ«.
من  دولة   58 قامت  العاملي،  الصعيد  »على  أنه  ميالط  وأوضح 
منظمة  أجرته  سريع  عاملي  حتليل  يف  املسح  شملها  دولة   84 أصل 
اليونسكو بتأجيل أو إعادة جدولة االختبارات، فيما قدمت 23 دولة 

طرًقا بديلة مثل االختبار عبر اإلنترنت أو االختبار املنزلي«.
 « قائاًل:  النقابة،  طرف  من  املقترحة  احللول  أهم  ميالط  وقدم 
بحسب  أقل  أو  املدرج  يف  طالًبا   40 اقتراح  مت  احللول  من ضمن  إن 
تقدم  بينما  والية،  لكل  الوبائية  والوضعية  جامعة  كل  خصوصية 
الدخول  إلى  بالنسبة  وأما  احملاضرات.  قاعة  يف  املوجهة  األعمال 
يكون  أن  على  الطلبة،  إلى  بالنسبة  تدريجًيا  فسيكون  اجلامعي، 
الصارم  االلتزام  وضرورة  مبؤسساتهم  التحاقهم  فترات  تباعد يف  هناك 

باإلجراءات الوقائية«.

األمين العام لنقابة »الكناس«، عبد الحفيظ ميالط: 

َنقتــرُح عــودًة َتدريجّيــًة وبرمجـَة األعَمــاِل 
الُموّجهــة فــي قاعـــة الُمحاَضــــرات 

ع.ق
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وكان القضاء اجلزائري قد أصدر، يف سبتمبر املاضي، أمرا 
بالتحقيق ثم حبس بن حمادي الذي ميلك وعائلته أكبر مجمع 
للصناعة اإللكترونية يف اجلزائر، بتهمة »سوء استغالل الوظيفة 

ومنح صفقات عمومية بطريقة غير قانونية«.
دفاع  هيئة  القضاء يف طلب  يبت  أن  املقرر  بينما كان من 
بن حمادي لتمكينه من اإلفراج املؤقت إلى غاية حتديد موعد 
حملاكمته، بعد شهرين من اإلفراج عن شقيق له كان متهما يف 

القضية نفسها.
رأس  يف   1953 جانفي   04 يوم  ولد  حمادي  بن  موسى 
الوادي برج بوعريريج، هو دكتور باحث ورجل سياسي جزائري 
متخصص يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. شغل منصب 
سنة  يف  بومدين.  هواري  بجامعة  اآللي  اإلعالم  يف  أستاذ 
CE�( 19855، أسس املركز الوطني يف اإلعالم العلمي والتقني
RIST(، والذي أصبح سنة 1993 أول مزود خلدمة اإلنترنت 
نائبا  انتخابه  2002 قبل  املركز حتى سنة  باجلزائر. ترأس هذا 
التحرير  جبهة  قائمة  يف  بوعريريج  برج  والية  عن  وممثال  برملانيا 
العام للشركة  الرئيس املدير  20085 منصب  الوطني. تقلد سنة 

 2010 سنة  يف  ثم  اجلزائر(،  )اتصاالت  لالتصاالت  اجلزائرية 
واالتصال.  اإلعالم  وتكنولوجيات  البريد  وزير  منصب  تقلد 
 ،»2025 »اجلزائر  للتخطيط  الوطنية  اللجنة  أيضا عضو يف  وهو 
كما قاد اللجنة الوطنية للتعليم االفتراضي يف الفترة املمتدة بني 

فيفري 2003 وحتى تعيينه يف احلكومة.

الحجز الفندقي والتسجيل يتمان عبر البريد اإللكتروني
إجالء التونسيين والجزائريين المقيمين 

هذا األربعاء  بّرا
أعلنت السفارة التونسية باجلزائر أنها تعتزم القيام بعملية إجالء للتونسيني 
 2020 22 جويلية  يوم  بتونس  واملقيمني  املختلط،  الزواج  ذوي  واجلزائريني 
أكدت، أمس،  الطبول.  أم  املعبر احلدودي  السابعة صباحا عبر  الساعة  يف 
التسجيل لالستفادة من  الراغبني يف  أنه على  لها  بيان  التونسية يف  السفارة 
هذه العملية القيام باحلجز الفندقي مع التقيد بقائمة النزل املنشورة بالصفحة 
األجنبي  املقيم  وبطاقة  السفر  وجوازات  الفندقي  احلجز  من  نسخة  وإرسال 

بتونس على البريد االلكتروني:
 .ambtnijlaa2020@gmail.com 

وجتدر اإلشارة إلى أن أحد الوالدين معفي من احلجر الصحي اإلجباري 
بالنزل مع االلتزام باحلجر الصحي الذاتي إذا كان مرافقا ألبنائه دون سن 12 
تسهيل  قصد  على صفحتها  تطبيقا  التونسية  السفارة  وضعت  سنة، حيث 
عملية التسجيل واإلحصاء على هذا الرابط.                      أحمد بوكليوة

السيناتور سبوتة:
نحو تزويد 7 واليات بمخابر الكشف 

عن »كورونا«
 كشف السيناتور فؤاد سبوتة عن وعود وزير الصحة بتوفير مخبر حتاليل 
لفيروس »كوفيد19-« على مستوى جيجل، وذلك باإلضافة إلى قائمة تضم 
لقاء جمعه  أنه وبعد  فؤاد سبوتة، أمس،  السيناتور  6 واليات أخرى. أكد 
بوزير الصحة وطرحه النشغال سكان جيجل فيما يخص توفير مخبر حتاليل لـ 
»كوفيد 19«، تلقى وعودا بحل اإلشكال وإنه مت برمجة والية جيجل ضمن 

قائمة تضم 7واليات التي سيتم منحها مخبر حتليل كامل التجهيز. 
من جهة أخرى، أكد السيناتور ويف رسالة نصت على طلب مستعجل 
تزداد  بالوالية  الصحية  الوضعية  للوزير أن  إرسالها  مت  بالوالية  املخبر  لفتح 
تعقيدا، يف حني أن تأخر ظهور وإرسال النتائج من ملحقة باستور بقسنطينة 
أثر سلبا على مواجهة اجلائحة، حيث قدر عدد  الذي  الوضع، األمر  يفاقم 
العينات التي تنتظر النتائج نحو 600 تنتظر عينة منذ 10 أيام، ما يؤثر سلبا 

على نفسية املصابني والطواقم الطبية.
سهام ع

22 جويلية غّرة شهر ذي الحجة
بوناطيرو: عيد األضحى فلكيا سيِحّل 

يوم الجمعة 31 جويلية 
كشف عالم الفلك لوط بوناطيرو أنه، وباالعتماد على احلساب الفلكي، 

فإن أول أيام عيد األضحى املبارك سيكون يوم اجلمعة 31 جويلية 2020. 
ذي  شهر  هالل  حتري  ليلة  أن  الفلك  عالم  بوناطيرو  لوط  أمس،   أكد، 
حيث  القعدة،  ذي   29 لـ  املوافق  جويلية   20 االثنني  يوم  تكون  احلجة 
يستحيل رؤية الهالل بعد غروب الشمس، موضحا أن اقتران الشمس بالقمر 
بتوقيت اجلزائر وغروب   185:22 الساعة  20 جويلية يكون على  يوم اإلثنني 
الشمس يكون نحو الساعة 20:20، مضيفا أن القمر حينها يكون ملتصقا 
بالشمس وضوء الشمس مينعه من الظهور، لذا تكون الرؤية مستحيلة مساء 
اإلثنني 20 جويلية، ألن القمر يكون قريبا من الشمس وبالتالي لن يتكّون 
ذي  لشهر  مكمال  يكون  جويلية   21 الثالثاء  يوم  أن  مؤكدا  مرئيا،  يكون  أو 
القعدة، أي 30 يوما، وبالتالي فإن يوم األربعاء 22 جويلية هو أول أيام شهر 
عرفات  وقفة  أن  على  تؤكد  الفلكية  االعتبارات  أن  إلى  مشيرا  احلجة،  ذي 
يوم  املبارك يكون  أيام عيد األضحى  30 جويلية وأول  يوم اخلميس  ستكون 

اجلمعة 31 جويلية 2020.
أحمد بوكليوة

وهران 
توزيع 2679 وحدة سكنية مختلفة الّصيغ 

بوهران،  األحد  أمس  الصيغ،  مبختلف  سكنية  وحدة   2679 توزيع  مت 
بحضور وزير السكن كمال ناصري. وحسب املصدر الذي أورد اخلبر، فإنه 
من ضمن السكنات املوزعة 2304 سكنات تندرج يف صيغة البيع باإليجار 
بصيغة  وحدة   75 جانب  إلى  إيجاري،  عمومي  مسكن  و300  -عدل- 
القطب عبد  الترقوي املدعم. كما حضر عملية تسليم السكنات، باملسجد 
احلميد بن باديس، ومبعية وزير الشباب والرياضة، كل من سيد علي خالدي 

وكاتبة الدولة املكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري.
محمد رضوان

دعت مديرية الصحة لوالية بومرداس 
الطبي  للشبه  اخلاصة  املدارس  خريجي 
املجندين  نظرائهم  ملساندة  التطوع  إلى 
التصدي  قصد  الصحية،  باملؤسسات 
تفشيا  تشهد  التي  كورونا،  جلائحة 
مجابهة  أشهر.  منذ  باجلزائر  ملحوظا 
به  متر  الذي  الصعب  الصحي  للوضع 
 ،»19 »كوفيد  تفشي جائحة  البالد جراء 
لبومرداس، يف بيان  دعت مديرية الصحة 
الطبي  شبه  يف  املتخصصني  أمس،  صدر 
الذين زاولوا تكوينهم باملدارس اخلاصة إلى 
التطوع، وااللتحاق باملستشفيات من أجل 
مساندة اجليش األبيض املوجود منذ أشهر 

بالوباء  باملصابني  للتكفل  الواجهة،  يف 
االستشفائية  املؤسسات  على  املتوافدين 
وبرج  دلس  من  بكل  الكائنة  الثالثة 
منايل والثنية. وأوضحت املديرية أن شبه 
الطبيني الراغبني يف التطوع يتوجب عليهم 
إبرام  أجل  من  مصاحلها،  من  التقرب 
العمومية  املؤسسات  مع  خاصة  اتفاقيات 
االلتحاق  من  يتمكنوا  حتى  الصحية، 
أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  املؤسسات.  بهذه 
قطاع الصحة ببومرداس يسجل منذ بداية 
الطبية  شبه  األطقم  جانب  إلى  اجلائحة 
نقصا كبيرا يف الطاقم الطبي املتخصص، 
يأتي يف املقدمة أطباء التخدير واإلنعاش، 

مستخدمو  طرحه  الذي  االنشغال  وهو 
قطاع الصحة بالوالية، خالل لقاء جمعهم 
األسبوع  نهاية  يحياتن«  »يحي  بالوالي 
النقص  حدة  تزداد  أن  وينتظر  املنقضي. 
الشروع  مع  تزامنا  املقبلة،  األيام  خالل 
قورصو،  من  بكل  الشباب  دور  حتويل  يف 
مراكز  إلى  مصطفى  وسي  يسر  دلس، 
وهو  بالوباء،  املصابني  ومراقبة  متابعة 
الوالئية  السلطات  الذي اضطرت  اإلجراء 
يوم  من  اعتبارا  اتخاذه،  إلى  ببومرداس 
عن  الضغط  تخفيف  أجل  من  أمس، 

املستشفيات.
سميرة مزاري

بومرداس
خريجو مدارس شبه الطبي الخاصة مدعوون للّتطوع

برج بوعريريج 

جثمان الوزير األسبق بن حمادي 
يوارى الثرى بمقبرة رأس الوادي

وصل جثمان موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال األسبق لمسقط رأسه ليوارى الثرى بمقبرة أحمد 
عاشور ببلدية رأس الوادي ببرج بوعريريج، وذلك بعد أن توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل سجن 

الحراش، الذي يقبع فيه منذ شهر سبتمبر من السنة المنقضية. واقتصرت جنازة موسى بن حمادي على حضور مجموعة صغيرة 
من عائلته وأصدقائه الذين دفنوه بمقبرة رأس الوادي. 

بقسنطينة  سينا«  »ابن  مخبر  أطلق 
واألمن  الصحة  قطاعات  لصالح  مبادرة 
إجراء  يف  تتمثل  املدنية،  واحلماية 
كورونا  فيروس  عن  الكشف  حتاليل 
املوجود  املخبر  مستوى  على  مجانا، 
الوقفة  بعد  وذلك  املدينة،  بوسط 
االحتجاجية التي نظمها مهنيو الصحة 
مطالبهم  بني  وكان  األسبوع،  نهاية 
الفيروس  كواشف  من  جزء  تخصيص 

للسلك الطبي بعد حرمان العديد منهم 
من الكشف عن إصابتهم من عدمها، 
وهو ما يزيد من نسبة اإلصابة بالفيروس 
وأكد  منه.  واملقربني  الطبي  الوسط  يف 
طبيب باملخبر أن هذه املبادرة تأتي عقب 
الثالث  األسالك  بذلتها  التي  اجلهود 
خالل 4 أشهر من بداية الوباء معرضني 
على  أنه  موضحا  للخطر،  أرواحهم 
على  املهنية  البطاقة  استظهار  املعنيني 

»ابن  مبخبر  االستقبال  قاعة  مستوى 
الفحص  إجراء  من  للتمكن  سينا«، 
األعباء.   بكل  املخبر  بحيث سيتكفل 
الصحة  قطاع  مهنيو  استحسن  وقد 
املبادرة،  هذه  املدنية  واحلماية  واألمن 
نقص  مشكلة  حتل  أنها  اعتبار  على 
الكواشف باملستشفيات املرجعية، وحتد 

من االنتشار الواسع للفيروس.
خديجة بن دالي

 باإلضافة إلى أفراد الشرطة والحماية المدنية
استفادة األطباء من تحليل الكشف عن كورونا بقسنطينة

العاصمة 
عمال إيتوزا يشلون حركة الّنقل 

شهدت حركة النقل يف شبكة مؤسسة النقل احلضري وشبه احلضري للجزائر العاصمة، أمس، اختالال بسبب قرار إضراب 
اتخذه املكتب النقابي للمؤسسة. وأوضح املكلف باالتصال باملؤسسة ذاتها أحسن عباس أن »مؤسسة النقل احلضري وشبه احلضري 
اتخذه  قرار  وذلك بسبب  أمس،  رحلة صباح  أول  انطالق  منذ  اختالال  أن شبكتها شهدت  تعلم مستخدميها  العاصمة  للجزائر 
املجلس النقابي للمؤسسة التابع لالحتاد العام للعمال اجلزائريني يقضي بشن إضراب ابتداء من أمس«. كما أوضح أن املفاوضات 
التي باشرتها املديرية العامة ملؤسسة النقل احلضري وشبه احلضري للجزائر العاصمة، منذ 14 جويلية، من أجل إيجاد حل لهذا 
النزاع لم تفض ألي نتيجة، وعليه فإن املؤسسة قد قامت بإشعار زبائنها بأنه سيكون هناك اضطراب يف التنقل بشبكتها. ويضيف 

املتحدث يقول: »و لهذا، تعتذر مؤسسة النقل احلضري وشبه احلضري للجزائر العاصمة لزبائنها عن أي إزعاج قد يحدث لهم.
محمد رضوان
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وحسب السكان فإن غياب هذه املادة احليوية الضرورية يف 
هذا الفصل بالذات وشهر جويلية على وجه اخلصوص هو أمر 
غير منطقي خاصة يف ظل موجة احلر التي تضرب الوالية منذ 
املياه  توفير  يف  املعنية  السلطات  تهاون  أن  معتبرين  عدة،   أيام 
لبيوتهم أمر غير مقبول رغم شكاويهم املتعددة من غياب املياه 
بضرورة  احملتجني  املواطنني  وطالب  حلنفياتهم.   زيارتها  وعدم 
طال  الذي  باملاء  التزود  يف  التذبذب  مشكلة  حل  يف  التعجيل 
أمده،  وهو ما أدى بهم الى القيام باالحتجاج للمرة الثانية يف 
ظرف أسبوع واحد دون وصول صوتهم وااللتفات نحو مطلبهم 

الذي اعتبروه مشروعا وحقا ضروريا من الضروري البت فيه. 

التجمعات  من  العديد  تعاني 
احلضرية ببلدية البوني كسيدي سالم،  
البوني مركز،  بوخضرة،  بوخضرة 3 
املتجولة  األبقار  ظاهرة  من  والصرول 
إلى  احلضرية  األحياء  حولت  التي 
البيانات  رغم  بإمتياز  ريفية  جتمعات 
وتصريحات السلطات الوالئية يف كل 
الظاهرة  محاربة  بخصوص  مناسبة 
بالشعبوية  التصريحات  تلك  ووصفت 
من  تزيد  باتت  األخيرة  حني  يف 
للتجمعات  العمراني  النسيج  تشوه 

احلضرية.
حلي  الساحلي  بالشريط  فاملتجول 

الكبير  الكم  يالحظ  سالم  سيدي 
بالشاطئ  املتواجدة  املتجولة  لألبقار 
ويحدث  القمامة  حاويات  محيط  ويف 
ذلك أمام أعني منتخبي بلدية البوني 
دون أن يتخد هؤالء أي إحراء للقضاء 
الظاهر  إنتشار  الظاهرة فضال عن  على 
بالبوني مركز وبوخضرة 3 قبالة جماعة 
إسطبالت  عدة  تواجد  جراء  البوني 
لتربية املواشي داخل النسيج العمراني 
أجل  من  املواطنني  شكاوى  ورغم 
أن مصالح  إال  تلك اإلسطبالت  إزالة 
تلك  عن  الطرف  تغض  البلدية 
بوخضرة  حي  يشهد  كما  املمارسات 

األبقار  وجدت  حيث  الظاهرة  تفشي 
مصدرا  القمامة  حاويات  يف  املتجولة 
بلدية  من  مصادر  وحسب  لغذاءها. 
لتغرمي  بلدية  متداولة  هناك  أن  البوني 
ب1مليون  احملجوزة  األبقار  أثحاب 
سنتيم على كل بقرة يتم حجزها من 
قبل مصالح البلدية وهذه املداولة تنتظر 
من يفعلها يف امليدان من أجل القضاء 
على هذه الظاهرة. يغضون الطرف عن 
ظاهرة تفريخ إسطبالت تربية املواشي 
ببلدية  املنتخبني  تهزم  املتجولة  األبقار 

البوني بعنابة.
ف سليم

الطارف
القبض على شقيقين يروجان المهلوسات 

بالذرعان
متكن أمن والية الطارف ممثال يف أمن دائرة الذرعان من وضع حد لنشاط 
عصابة إجرامية تتكون من 03 أشخاص من بينهم شقيقني أعمارهم مابني 
العقد الثاني والثالث ينحدرون من مدينة الذرعان املعنيني كانوا ينشطون 
يف إطار عصابة إجرامية منظمة مختصة يف ترويج املؤثرات العقلية مستغلني 
وصفات طبية لألمراض العصبية النفسية لشراء األدوية املهلوسة مت خالل 
هده العملية حجز 378 قرص مهلوس أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يعد من 
القانونية أجنز يف  الترويج وبعد استيفاء جميع اإلجراءات  عائدات عملية 
حقهم ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار واملتاجرة مبواد مخدرة 
ممثلة يف أقراص مهلوسة قدموا مبوجبه أمام اجلهات القضائية لدى محكمة 

الذرعان أين صدر يف حقهم جميعا أمر إيداع.
ف سليم

جيجل
تسجيل أول وفاة في صفوف الجيش األبيض 
تويف عشية اليوم الطبيب العام بوراوي أحسن متأثرا باصابته بالفيروس 
ادخل  قد  كانت  العوانة  ببلدية  يشتغل  والذي  الضحية  أسبوعني  مند 
اإلنعاش مند 12يوم بعد مضاعفات قبل ان يتم وضعه حتت جهاز التنفس 
االصطناعي ليلة أمس،املرحوم يعتبر من بني أكفأ األطباء العامون بالوالية 
كما أنه عضو منتخب باملجلس الشعبي البلدي ببلدية العوانة ليكون أول 

طبيب بجيجل يتوفى بسبب الفيروس.
سهام عاشور
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 أزمة ماء حادة نّغصت حياتهم

سكان حي 350 مسكنا ببرج 
بوعريريج يغلقون الّطريق

عنابة
 األبقار تشّوه مظهر بلدية البوني الحضاري

قسنطينة
توزيع مساعدات طبية على أربعة مستشفيات 

بادرت نهاية األسبوع جمعية العلماء املسلمني مكتب قسنطينة إلى توزيع 50 حقيبة مساعدة على التنفس من أصل 1500 
حقيبة يجري توزبعها على مستوى وطني. وحتتوي احلقيلة على عديد الوسائل التي تساعد مرضى »كوفيد 19« على التنفس وتسهل 
عمل الطاقم الطبي والشبه الطبي.  كما ان بعض احملتويات ال تتوفر يف املستشفيات. وسيتم توزيع هاته املساعدات على املستشفى 
املرجعي عبد احلكيم ابن باديس مستشفى ديدوش مراد مستشفى البير ومستشفى اخلروب. ومت باملناسبة توزيع 2000 قفاز و250 

لباس واقي على مختلف املستشفيات مع التبرع بكرسيني متحركني لفائدة املستشفى اجلامعي.
خديجة بن دالي

تبسة
مناقشة 2246 مذكرة تخرج

بوالية  التبسي  العربي  جامعة  مدير  بودالعة«  »عمار  البروفسور  كشف 
تبسة ألخبار الوطن، أن مصاحله قامت مبناقشة حوالي 2246 مذكرة تخرج 
ماستر من بني 3731 مذكرة بنسبة 60.2 %،  وهي العملية التي تسير 
وفق برنامج مدروس مسبقا ومضبوط املراحل من أجل حتقيق أريحية كبيرة 
بسبب  التأخير  على  املجبرة  املناقشات  من  قليل  عدد  إال  يبقى  لم  حيث 
التربصات وجتارب امليدانية يف مختلف الشركات واملؤسسات والتي تزامنت 
مع اجلائحة الصحية، ومن املزمع استكمال مناقشتها يف شهر سبتمبر القادم.
وأضاف ذات املتحدث، أن جامعة تبسة شهدت أيضا خالل هذه الفترة، 
مناقشة 15 رسالة دكتوراه و20 تأهيل جامعي ونسبة جد مقبولة ومرضية، 
وبالرغم من الظروف الصحية إال أن التزام إدارة جامعة العربي التبسي بتوفير 
الوقائية والتباعد اجلسدي لفائدتهم،  حيث انطالقا من تاريخ  اإلجراءات 
7 جويلية مت تسليم أكثر من 320 شهادة تخرج على الطلبة الذين استوفوا 
 2019/2020 لسنة  املاستر  من  ديون  أي  دون  املطلوبة  أرصدتهم  مجموع 
يف بعض االختصاصات منها الهندسة املعمارية وامليكروبيولوجيا تطبيقية، 

واقتصاد كمي.
وأكد البروفيسور بودالعة عمار، أن الدخول اجلامعي املزمع انطالقه يوم 
23 أوت املقبل سيكون تدريجيا وفق استعداد الطلبة واجلامعة ومبراعاة جميع 
الشروط والتدابير الوقائية للحفاظ على سالمة الطلبة واألساتذة واملوظفني، 
مضيفا أنه فيما يخص انشغاالت سكان والية تبسة حول إمكانية فتح كلية 
جائحة  فإن  الدير،  ببوحلاف  اجلديد  اجلامعي  الصرح  مستوى  على  للطب 
كورونا كانت سبب يف توقف دراسة املوضوع التي انطلقت فيه مصاحله سابقا 
بتعاون من خبراء من جامعة صفاقس للبحث والتنسيق بني الدولتني ملا له 

من أهمية كبيرة وجب دراسة معمقة لنجاح املشروع.
فيروز رحال

حي  عائالت  من  العديد  تعيش 
20 أوت ببلدية العوينات والية تبسة، 
يف وضعية كارثية متثلت يف منظر رهيب 
للنفايات وانتشار دائم للروائح الكريهة 
تتجمع  أين  القذرة  املياه  من  املنبعثة 
املؤدية  واألفاعي  واجلرذان  احلشرات 
فتاكة ال محالة، يف ظل  أمراض  إلى 
غياب مصالح النظافة الذين ال يقومون 
مبهامهم على أكمل وجه وال يقصدون 

احلي إال نادرا.
وقفت  مزرية  جد  وضعية  هي 
قنوات  جتد  أين  الوطن،  أخبار  عليها 
كافة  عبر  املنفجرة  الصحي  الصرف 
منها  تنبعث  والتي  احلي  شوارع 
فيها،  التنفس  يصعب  كريهة  روائح 
من  احلشرات  أسراب  عن  ناهيك 

الذباب والبعوض والتي تنقل مختلف 
األمراض، دون أن ننسى أكثر ما يؤرق 
سكان احلي، هو خطر الكالب الضالة 
والقطط والفئران التي انتشرت بشكل 
رهيب يف الساحات واملنازل أو األفاعي 
وكبار  األطفال  لسالمة  واملهددة 
بعض  أبدى  أخرى  جهة  السن.ومن 
الشديد  غضبهم  عن  احلي  قاطني 
الذين  اآلخر  البعض  جلوء  جراء 
احلضري  والوعي  احلس  عنهم  يغيب 
عشوائية  بطريقة  القمامة  إلقاء  إلى 
يف  رميها  عناء  أنفسهم  تكليف  دون 
األماكن املخصصة لها، لتتراكم بذلك 
العمارات،  أمام  النفايات يف جتمعات 
وصحة  احلي  جلمال  اعتبار  أي  دون 
الروائح  بانتشار  مبالني  غير  السكان 

ما  النفوس،  لها  تشمئز  التي  الكريهة 
أطفالهم  على صحة  يتخوفون  جعلهم 
أو  املعدية  باألمراض  اإلصابة  من 

املتنقلة عبر مختلف احليوانات.
معاناة متواصلة استنكرها السكان 
مطالبني بتدخل السلطات إليجاد حل 
الوضعية  هذه  إلنهاء  لها،  استعجالي 
الالزم  من  أكثر  طالت  التي  الكارثية 
وارتفاع  الصيف  فصل  يف  خاصة 
إعداد  خالل  من  احلرارة،  درجات 
احلي  شوارع  وتطهير  للتنظيف  برنامج 
من أجل احلد من تفاقم الظاهرة وكذا 
أقرب  الكابوس يف  تخليصهم من هذا 

وقت.
فيروز رحال

تبسة
الّنفايات تجتاح حي »20 أوت« بالعوينات

أقدم سكان حي 350 مسكنا، المعروف بحي »داالس«، بوالية برج بوعريريج، على غلق طريق »مجانة« أمام ثانوية 
»السعيد زروقي«، احتجاجا منهم بسبب انعدام المياه بحنفياتهم، منذ مدة طويلة. 

إعـــــــالن
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية
 سكيكدة،  بجاية،  الوادي، اجللفة، وهران، تيزي وزو وقسنطينة

شروط الّتوظيف
- خبرة سنتني )على األقل(

-  اتقان فنيات التحرير والكتابة الصحفية
-  التحكم يف اللغة العربية

- إتقان التصوير والتركيب )املونتاج(
 يرجى إرسال الطلبات عبر البريد اإللكتروني املدون أدناه:

morasilone2021@gmail.com
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رفيق.ف

تندد  شعارات  املتجون  ورفع 
باالقصاء والتهميش ومنها » ال للظلم، 
كرهنا الذّل...«وغيرها من الشعارات، 
يف  النظر  اجلمهورية  رئيس  مطالبني 
وضعية قريتهم، والتي صنفوها حسبهم 
كمنطقة من مناطق الظل املهمشة والتي 
السكن  غياب  ظل  يف  مراعاتها  يجب 

العمومية،  اإلنارة  الترفيهية،  واملرافق 
نقص  عن  فضال  الطرق..،  واهتراء 
التجهيز باملركز الصحي واملاء والتي تعد 

أدنى ضروريات العيش الكرمي،حيث
شهيد   45 بقرية  احملتجون  عبر 
سخطهم  عن  حمادوش  سيدي  ببلدية 
التي  الوضعية  إزاء  الشديدين  وتذمرهم 
يعيشونها أمام مرأى السلطات احمللية، و 
التي لم تعر أي اهتمام لهم، وهو األمر 

الذي أثار غضبهم بالرغم من الشكاوي 
املعنية،  املصالح  إلى  املقدمة  املتكررة 
على غرار وعود السلطات بترحيلهم رغم 
املطالب امللحة على مدار السنني، فيما 
البؤس  يعيشون ويالت  املتضررون  يبقى 
واحلرمان، يف وقت خرجوا فيه يناشدون 
اجلحيم  من  انتشالهم  العليا  السلطات 
طويلة  سنوات  منذ  يعيشونه  الذين 
ضمن منطقة من مناطق الظل املهمشة.

البيض
دخول مخبر الكشف عن كورونا حيز 

الخدمة قريبا 
استفادت والية البيض من مخبر للكشف عن فيروس كورونا يرتقب 
ان يدخل اخلدمة يف غضون االسبوعني القادمني على اقصى تقدير حسبما 

أعلن عنه والي والية البيض. 
سيتم  والتي  البيض  لوالية  املبرمجة  الصحة  وزير  زيارة  انتظار  يف  و   
ان  الى  املتحدث  ذات  اضاف  املخبر  هذا  فتح  عن  رسميا  اإلعالن  فيها 
التأطير املادي للمخبر متوفر ويبقى اإلشكال مطروح على مستوى التأطير 
البشري حيث انه من شروط وزارة الصحة لفتح مثل هكذا مخبر ان يكون 
بالعدد  املتوفر  غير  التخصص  وهو  امليكروبيولوجيا  عليه طبيب يف  املشرف 
الكاف محليا ووطنيا ما يطرح مشكل يف فتح املخبر. ويف هذا الصدد اشار 
اخلواص  املخابر  مسيري  باحد  االستنجاد  سيتم  أنه  الى  املتحدث  نفس 
لتسيير مخبر كورونا الى غاية إيجاد املسير املطلوب. وسيمكن فتح املخبر 
حاليا  التي حتول   19 كوفيد  حتاليل  نتائج  عودة  التأخر يف  من  التقليل  من 
الى والية وهران وتستغرق بعض األحيان اكثر من 15 يوما ما خلق عديد 
املشاكل بني املواطنني واملؤسسات االستشفائية. نشير الى ان والية البيض 
عرفت االونة االخيرة ارتفاع يف عدد االصابات بكوفيد 19 بشكل مضاعف 
ما دفع بالسكان الى املطالبة بضرورة فتح مخبر للكشف بشكل مستعجل 

وتكثيف عمليات التعقيم والتوعية 
نورالدين رحماني

سيدي بلعباس
األمن يداهم أوكار اإلجرام

الفارط،  بلعباس خالل شهر جوان  نظمت مصالح أمن والية سيدي 
العديد من عمليات الشرطة التي مست جميع أحياء وشوارع مدينة سيدي 
خاللها  مت  هام،  ومادي  بشري  تعداد  لها  سخر  العمليات  هذه  بلعباس، 
قضائيا، كما  واملسبوقني  املشبوهني  تواجد  وأماكن  اإلجرام  بؤر  استهداف 
احلضري  الوسط  واإلجرام يف  العنف  أشكال  مختلف  محاربة  إلى  تهدف 
حتويل  على  أسفرت  شرطة،  عملية   65 بـ  عددها  املقدر  العمليات  هذه 
1384 شخصا من أجل دراسة حالتهم، توقيف 76 شخص صدر يف حق 
مركبة شرطة سيدي   635 مراقبة  مت  إيداع، كما  أمر  منهم  أشخاص   08
دحر  أجل  من  فجائية  بصفة  العمليات  هذه  مواصلة  على  تعمل  بلعباس 
اجلرمية وتوقيف مرتكبيها وبسط جو من األمن والطمأنينة يف نفوس املواطنني 
الصارم  التنفيذ  والسهر على  آمن،  اليومية يف جو  تنقالتهم  ومتكينهم من 

إلجراءات احلجر الصحي.
رفيق.ف

معسكر
تنظيم حملة تنظيف واسعة

 بدائرة تغنيف 
تشهد بلديات املقاطعة االدارية لتغنيف بوالية معسكر حملة تنظيف 
الردم  رفع  خالل  من  الكبيرة  والعني  االحياء  من  العديد  مست  واسعة 
واالتربة وتنظيف بالوعات تصريف مياه االمطار حيث تتواصل هذه العملية 
وفق برنامج سطرته مصالح الدائرة،ويف اطار الوقاية من فيروس كورونا فضال 

عن القضاء على النقاط السوداء. 
املدني  واملجتمع  اجلمعيات  مختلف  هذه  التطوعية  احلملة  يف  وشارك 
كجمعية بشائر الرحمة لفرع تغنيفباالضافة الى امني عام الدائرة، حيث 
اخلضراء،  املساحات  تهيئة  والصلبة،  اخلضراء  النفايات  وإزالة  برفع  قاموا 
وتنظيف البالوعات، لتجنب انسدادها عند تهاطل األمطار. فيما مت، من 
جهة أخرى، القيام بعمليات تنظيف وإعادة تهيئة بعدة أحياء كانت مبرمجة 
يف إطار عملية التهيئة التي تقوم بها السلطات احمللية ولم تتردد هذه االخيرة 
يف تقدمي املساعدة وذلك توفير 4 شاحنات، و2 آالت رافعة للنفايات، يف 
الدائرة خالل األسبوع اجلاري،  حني ستتواصل العملية، حسب مصالح 
بجميع بلديات الدائرة خاصة يف بعض املواقع التي حتتاج التهيئة والردوم، 

دون األخذ بعني االعتبار املساس بالبيئة. 
كما صرح رئيس الدائرة ان العملية متواصلة يف االيام القادمة وذلك 
باشراك كل جمعيات فاعلة خاصة يف هذا الظرف الذي متر به البلد واعادة 

الوجه اجلمالي لرجل تغنيف كما يلقبها البعض. 
بلعالم بهيجة

سيدي  مدينة  سكان  اشتكى 
الشرب  مياه  تدفق  نقص  من  بلعباس 
دون  حال  ما  األخيرة،  الفترة  خالل 
تبقى  إذ  العلوية،  الطوابق  إلى  وصولها 
واألول،  األرضي  الطابق  على  تقتصر 
املشتكني  حسب  تستدعي  وضعية 
األخيرة  هذه  للمياه،  اجلزائرية  تدخل 
مع  تعاملها  طريقة  عليها  أعابوا  التي 
زبائنها خاصة وان متاعبهم اليومية مع 
تذبذب توزيع املياه تتجدد مع فصل كل 
صيف يف غياب تام ملخطط استعجالي 
هذا  على  والقضاء  التكفل  شأنه  من 

املشكل نهائيا. 
االحترازية  اإلجراءات  عجز  أمام   
التي تتخذها اجلهة الوصية كل مرة من 
تثبت  التي  األزمة  هذه  مجابهة  اجل 
كل مرة عدم جناعتها، ويف ذات السياق 
ناشد سكان العديد من الطوابق العلوية 

غرار  على  األحياء  ببعض  املتواجدة 
حي اجلزيرة، حي 400 مسكن بسيد 
السلطات  »الروشي«  حي  اجلياللي، 
حل  وإيجاد  التحرك  اجل  من  املعنية 
بهذا  تزويدهم  األمر  تطلب  وان  حتى 
إلى حني  الصهاريج  العنصر عن طريق 
للمياه،  احلادة  الندرة  مبشكلة  التكفل 
الصهاريج  اقتناء  عليهم  تعذر  بعدما 
يف  الصعب  املادي  وضعهم  بسبب 
تعيشها  التي  الصحية  الظروف  ظل 
البالد، داعني يف الوقت ذاته اجلزائرية 
وتوفير  مسؤوليتها  حتمل  إلى  للمياه 
هم  داموا  ما  احليوي  العنصر  هذا  لهم 
ومن  دوريا  فواتيرهم  بتسديد  ملتزمني 
املائية  املوارد  مدير  اعترف  أخرى  جهة 
مصاحله  بعجز  بلعباس  سيدي  لوالية 
عن متويل سكان املدينة باملياه الشروب 
املشاريع  من  العديد  جتميد  بسبب 

البرنامج  ضمن  مدرجة  كانت  التي 
االستعجالي الذي مت وضعه للتخفيف 
الوالية  تعرفها  التي  العطش  أزمة  من 
كل فصل صيف، وقال ذات املتحدث 
تعليق  يف  تسبب  كورونا  جانحة  بان 
التي  العمليات  من  العديد  أشغال 
وأضاف  عميق.  بئر   34 اجناز  تخص 
أحصت  مصاحله  بان  الوالئي  املدير 
سوداء  نقطة   17 املاضية  املدة  خالل 
باملدينة جميع هذه األحياء تعاني من 
عدم وصول املياه للطوابق العلوية بسبب 
كثرة الطلب وقلة الكمية اليومية األمر 
املائية حسب  املوارد  مبديرية  دفع  الذي 
إعطاء  إلى  مديرها  لسان  على  جاء  ما 
للجزائرية  البسيط  بالتراضي  مشروع 
املشكل  بهذا  التكفل  اجل  من  للمياه 

يف اقرب اآلجال.
 رفيق.ف

سيدي بلعباس
تسجيل تذبذب في توزيع الماء بعدة أحياء

طالبوا والي سيدي بلعباس بحّل مشاكلهم 

سكــان قرية 45 شهيــدا بسيــدي     
حمـادوش يحتجون!
نظم العشرات من سكان قرية 45 شهيدا، 

ببلدية سيدي حمادوش بوالية سيدي 
بلعباس، وقفة احتجاجية ورفعوا جملة 

من المطالب، نظرا إلى الوضعية الكارثية 
التي باتوا يتخبطون فيها، حيث رفعوا 
الفتات دونوا فيها عدة شعارات تندد 

بالتهميش والوعود الكاذبة. 

يشرع بيت الشباب الشهيد »سعيد 
زمور« الواقع ببلدية قورصو غربي والية 
األحد، يف  اليوم  من  بداية  بومرداس، 
استقبال مرضى كوفيد 19على املستوى 
احمللي، تخفيفا للضغط عن املؤسسات 

االستشفائية.
يحياتن  يحي  بومرداس  والي  أمر 
لوالية  الصحة  مديرة  من  وباقتراح 
بيت  بتحويل  الليام  فتيحة  بومرداس 
ملراقبة  مركز  إلى  لقورصو  الشباب 
للمرضى  الصحية  الوضعية  ومتابعة 
الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وخضعوا 
املؤسسات  مستوى  على  للعالج 

االستشفائية بالوالية.
ويف هذا الصدد، أوضحت مديرية 

الصحة لبومرداس يف بيان لها، أمس، 
التواصل  مبوقع  الرسمية  صفحتها  عبر 
العملية  أن  فايسبوك  االجتماعي 
اليوم  من  بداية  اخلدمة  حيز  ستدخل 
 ،2020 جويلية   19 لــ  املوافق  األحد 
أين ستخصص لذلك فرقة طبية تابعة 
اجلوارية  للصحة  العمومية  للمؤسسة 
املتابعة  ضمان  على  تسهر  لبومرداس، 
بالوباء،  للمصابني  الطبية  واملراقبة 
باملستشفيات،  للعالج  خضعوا  الذين 
على  الضغط  تخفيف  أجل  من 
الثالث  االستشفائية  املؤسسات 
منايل  برج  دلس،  من  بكل  املتواجدة 

والثنية.
ستكون«  الفرقة  أن  وأضافت 

يف  اخصائيني  أطباء  من  مكونة 
الصدرية  األمراض  املعدية،  األمراض 
العمل  طب  جانب  إلى  والتنفسية، 

وعدد من املمرضني«.
بومرداس  والية  أن  بالذكر  وجدير 
أرقاما  األخيرة  اآلونة  تسجل يف  باتت 
املصابني  عدد  حيث  من  مخيفة 
تراخي  بسبب  كورونا،  بفيروس 
املواطنني يف التقيد باإلجراءات الوقائية 
مسافات  واحترام  الكمامات  كارتداد 
جعل  ما  وهو  االجتماعي،  التباعد 
قلقلهم  عن  يعربون  للموضوع  املتابعني 
من تداعيات هذا االرتفاع على الصحة 

العمومية.
سميرة مزاري

بومرداس
استغالل بيت للشباب لمتابعة مرضى كورونا
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بات موضوع الممهالت على مستوى طرق بلدية 
ونوغة حديث الساعة،  بعدما راح المجلس البلدي 
ببلدية ونوغة بالمسيلة يضع الممهالت عشوائيا 
ودون احترام المقاييس المعمول بها في مثل هذا 

الشأن.
اشتكى مستعملو الطرقات عدم احترام المعايير في 
وضع ممهالت الطريق، حيث ال يفصل بين ممهلة 

وأخرى سوى عدد من األمتار قد ال يتعدى عدد أصابع 
اليد الواحدة، حيث اكتفى المشتكون بالقول: »يظهر 
أن هناك قصة حب بين المجلس البلدي والدودانات«، 
وأصبح قولهم هذا شبيها بـ »هاشتاغ« على مواقع 
التواصل االجتماعي، فيما قال آخرون هذه العملية ال 
تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون وتغطية لفشل 

المجلس منذ تنصيبه أواخر 2017.

كشف األمين العام لألمم المتحدة »أنطونيو غوتيريش« أن نصف ثروات 
العالم يملكها 26 شخصا، فيما تعيش الغالبية العظمى من البشر في ظل 

ظروف تفتقر للمساواة، وهي االعترافات األممية التي جاءت انتقادا 
لتكديس الثروات العالمية ليس لدى فئة من البشر بل لدى أفراد على 

المستوى العالمي.
وأضاف »غوتيريش«، خالل فعالية االحتفال بعيد ميالد نيلسون مانديال: 
»عدم المساواة ميزة عصرنا. 70 بالمائة من سكان العالم يعيشون تحت 
وطأة انعدام المساواة في الدخل والثروة«، مضيفا أن »أغنى 26 شخصا 
في العالم يحوزون على ثروات تساوي ثروة نصف سكان العالم«. وشدد 

على أنه »لسد هذه الثغرات وإبرام عقد اجتماعي جديد، يجب وضع 
ميثاق عالمي جديد يضمن توزيعا أوسع وأكثر إنصافا للسلطة والثروة 

والفرص، على المستوى الدولي«.

تعرض، يوم أمس، قطيع غنم إلى حادث مرور 
خطير بمخرج بلدية بومهرة احمد بقالمة،  ما 

أدى إلى نفوق 7 من رؤوس الغنم وإصابة سائق 
السيارة. ومع اقتراب عيد األضحى المبارك، ازدادت 
حوادث المرور التي راح ضحيتها قطعان الغنم،  
حيث وقع حادث مماثل منذ أسبوعين ببلدية عين 
عبيد بقسنطينة، بعد قيام شاحنة من الحجم الكبير 
بدهس العشرات من رؤوس الغنم في مشهد تقشعر 
له األبدان.  األمر الذي يدعو السائقين والموالين 

على حد السواء إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر. 

بيَن الِمير والُممهالِت ِقّصة.. 

َطبيب الًفقراِء ُيودُِّعهم!

ير َتستهِدف الَماِشيَة! َثرواُت الَعالِم بيِد 26 شخًصا!َحوادُث السَّ

توفي، فجر أمس، الطبيب محمد توات، الذي يملك عيادة خاصة بمنطقة 
شراعبة ببلدية الكاليتوس في الجزائر العاصمة، متأثرا بإصابته بفيروس 

كورونا.
الدكتور محمد توات ابن مدينة األربعاء في والية البليدة، والذي يعرف بطبيب 

الفقراء والمساكين،  بقي مالزما عيادته ولم يغلقها في وجه المرضى منذ 
بداية جائحة كورونا، مخاطرا بحياته، قبل أن تتدهور حالته الصحية وينقل 
على جناح السرعة إلى المستشفى، حيث اتضح أنه حامل لفيروس كورونا. 
ونظرا إلى تعقد حالته الصحية، حّول الفقيد على مصلحة »كوفيد 19«، 

ومنها إلى مصلحة اإلنعاش، حيث لفظ أنفاسه األخيرة.

قامت إدارة موقع التواصل االجتماعي »تويتر« بحذف مقطع فيديو 
من منشور الرئيس األمريكي »دونالد ترامب« بعد تقديم شكوى 

بشأن انتهاك حقوق النشر، وتم نشر الفيديو كإعالن في إطار الحملة 
االنتخابية، وما خلق المشكلة هو احتواء الفيديو على موسيقى تابعة 
لفرقة الروك األمريكية »لينكين بارك«، التي اشتكت لتويتر ما أدى 

إلى إزالة الفيديو، وكتب في مكان المقطع المحذوف تم حذف المحتوى 
استجابة لطلب من مالك حقوق النشر.

»تويتر« 
َيحِذُف َتغريدَة 

»ترامب«!

 إنقاُذ َمريِض »ُكوفيد 
19«.. َحدٌث في بسكَرة

استحدث مجموعة من األطباء المتطوعين، في والية بسكرة، خلية إسعاف ُوِسمت بـ »خلية إنقاذ 
مريض »كوفيد 19«. وتتمثل مهام هذه الخلية في توفير الدعم الطبي والتوجيه الصحي لمرضى 
»كوفيد 19« في منازلهم، ما يوفر عليهم مشقة التنقل للمستشفيات التي تشهد ضغطا كبيرا. كما 
يحسب لهذه المبادرة دورها الكبير في التقليل من العدوى بالوباء. هي مبادرة تستحق التشجيع 
واالهتمام إعالميا والتضامن شعبيا والتكفل من قبل الوزارة الوصية لتعميمها على باقي واليات 

الوطن،  كما تستدعي إبداء االحترام والتقدير لكل من انخرط فيها.
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نورين عبدالقادر

عشرات العائالت التي تقطن هذه 
وتربية  الفالحي  النشاط  متارس  املنطقة 
جد  عن  أب  توارثوها  التي  املاشية 
وظلت املنطقة مهمشة متاما من املشاريع 
البلدية  منها  استفادت  التي  التنموية 
شيخ  يقول  حيث  االستقالل،  منذ 
ناهز 100سنة » هناك مسلك ريفي منذ 
مبقر  املنطقة  يربط  االستعمارية  احلقبة 
البلدية مسحت أثاره العوامل الطبيعية، 
وأضحت املنطقة معزولة متاما عن العالم 

 83 صاحب  ابنه  »ويضيف  اخلارجي 
الذي  والدنا  نقل  النستطيع   « ربيعا 
الفرنسي للعالج  كافح ضد االستعمار 
وتردي  النقل  وسائل  توفر  لعدم  نظرا 
كراء  يكلفنا  حيث  املسلك،  وضعية 
جزائري،  3000دينار  حوالي  سيارة 
وحتى احلصادات ال تصل إليهم جلمع 
محصولهم الفالحي من القمح والشعير 
ويتم سنويا تركهم للمواشي ترعى فيه، 
أما االنشغال اآلخر الذي يؤرق سكان 
بالكهرباء  ربطهم  عدم  فهو  املنطقة 
بضوء  الظالم  يطاردون  الزالون  حيث 

الطاقوية  للمواد  الشمعة،ويلجأون 
لكن  الفالحية  مستثمراتهم  لسقي 
املصاريف الباهضة التي أصبح يتطلبها 
منهم  الكثير  دفع  الفالحي  النشاط 
السكان  واشتكى  نهائيا،  عنه  للتخلي 
للمياه  ونقاط  عالج  قاعة  انعدام  من 
وانتشار البطالة يف أوساط أبناءهم بعد 
والنشاط  املاشية  تربية  عن  تخليهم 
الفالحي بسبب الظروف القاسية التي 
الظروف  هذه  وشجعت  يعيشونها، 
حركة النزوح نحو املدن بحثا عن حياة 

معيشية أفضل .

األغواط
بالوعات الصرف الصحي تهدد حياة سكان 

»5 جويلية«
يشتكي سكان حي 5 جويلية بحاسي الرمل من خطر مجاري وبالوعات 
إلى سقوط  أدى ذلك  تنقيتها، حيث  بعد  التي تركت مفتوحة  القذرة  املياه 
سيارتني فيها وأصبحت تشكل خطر على حياة الساكنة واألطفال خاصة وأنه 
تنبعث منها الروائح الكريهة التي جتلب احلشرات السامة وتزعج السكان يف 

ظل اشتداد احلرارة، وناشد هؤالء السلطات احمللية بالتكفل باملشكل .
نورين عبدالقادر

تمنراست
مواطنون يطالبون بتوفير تقنية الجيل 

الرابع  لموبليس
يشتكي سكان بلديات واليات متنراست على غراربلدية عني قزام أبلسة 
عني أمقل  أدلس تاظروك من عدم ربط هذه البلديات بتقنية الهاتف الرابع 
لإلنترنيت ملتعامل شبكة الهاتف النقال موبليس يف حني تشكوا بعض القرى 
بتقنية  املزودة  الشبكة  النقالة بسبب سوء  إنعدام األنترنيت عبرهواتفهم  من 

اجليل الثاني حلد الساعة.
وقد أكد بعض املواطنني لهذه البلديات جلريدة اخبار الوطن ان اخلدمات 
بخدمات  املتعلقة  خاصة  جيدا  رديئة  لزبائنها  املؤسسة  هذه  من  املقدمة 
الشبكة  بطء يف  يشهد  أين  تطلعاتهم  ملستوى  بعد  ترقى  لم  التي  األنترنيت 
وعدم التدفق اجليد وحسب ما صرح به هؤالء أن املشكل مرده لضعف الشبكة 
والهوائيات وربطها بتقنية اجليل الثالث الذي يشهد إنقطاعات يف أغلب أوقاته 
املؤسسة استياء كبيرا لضعف اخلدمات  أبدى هؤالء من مشتركي هذه  وقد 
التي تدوم  املتتالية  إلى جانب االنقطاعات  بشكل كبير، وهذا منذ سنني، 

أكثر من يوم أحيانا.
أما بعض القرى بهذه البلديات على غرار تبربيرت تينتارابني أمقيد فهم 
بتقنية  الساعة  حلد  ربطها  بسبب  األنترنيت  خدمات  ضعف  من  يشتكون 
لي  أكد  اخلدمة حيث  هذه  تنقطع  حتي  لها  الدخول  فبمجرد  الثاني  اجليل 
بعض الشباب من قرية تبربيرت بتاظروك أن خدمات الهاتف النقال بقريتهم 
منعدمة جدا ففي الوقت الذي يصرح فيه املسؤولني بتصدير اإلنترنيت للخارج 
اجليل  على  تعتمد  من  وهناك  بعد  التغطية  تصلها  لم  اجلزائر  يف  قرى  هناك 
الثاني والبعض األخرى على اجليل الثالث.وأضاف هؤالء أن اإلبحار يف عالم 
األنترنيت عبر شبكة موبليس يف قريتهم يعتبر مستحيل يف ظل ضعف الشبكة 
بسبب تغطيتها بتقنية اجليل الثاني الذي ال يستجيب لرغباتهم.وقد صرح 
هؤالء جلريدة أخبار الوطن انهم يلجأون أحيانا إلى قطع 08 كيلومترات ملقر 
البلدية من أجل اإلبحار يف عالم األنترنيت خاصة مواقع التواصل اإلجتماعي 
بتقنية  والبلديات  الواليات  تدعيم  تفكر يف  أن  للدولة  وهم مستغربون كيف 

اجليل اخلامس وهم حلد الساعة بتقنية اجليل الثاني.
البلديات  هذه  تدعيم  املختصة  السلطات  هوالء  يناشد  املنطلق  هذا  من 
بتقنية اجليل الرابع وحتسيني اخلدمات بالقرى بزيادة املقعرات الهوائية والتي 

من شأنها القضاء على عزلتهم التي طال أمدها .
كرزيكة احمد

الوادي
شباب دوار الماء يغلقون البلدية

 للمطالبة بالتشغيل
البلدية  مقر  احلدودية  املاء  دوار  بلدية  سكان  من  العشرات  أمس  أغلق 

٫وذلك للمطالبة بالتشغيل.
حيث أقدم احملتجون ويف معظهم من الشباب البطال، مقر البلدية باملتاريس 
واحلجارة ومنعوا املوظفني من االلتحاق مبناصب عملهم، كما رفعوا شعارات 
التشغيل، واستغربوا من  الذي طالهم يف مجال  والتهميش  باالقصاء  منددة 
عدم وجود عروض خاصة بالعمل يف بلديتهم التي تتواجد بها شركات بترولية 
»اونفور  احلفر  الوطنية ألشغال  الشركة  غرار  جنوبها،على  أقصى  تشتغل يف 
».كما طالب شباب دوار املاء بانشاء مقر للوكالة احمللية للتشغيل على مستوى 
تراب بلديتهم خاصة وانهم يعانون األمرين عندما يتنقلون الى بلدية الدبيلة 
املاء حاليا .اذ يقطعون مسافة تزيد  التي امللحقة بها دوار  للوكالة  حيث مقر 
عن 240 كيلومترا يف رحلة ذهاب واياب .تكلفهم مصاريف باهضةيظطرون 
االفتراضي من ذويهم لتسديدها،هذا واوضح عدد من احملتجني انهم ماضون 

يف اعتصامهم الى غاية تلبية مطالبهم .
رشيد شويخ

أدرار
إصابة 17 شخصا في حوادث سير خالل شهر جوان

لألمن  الوالئية  املصلحة  سجلت 
خالل  أدرار  والية  بأمن  العمومي 
جسماني  مرور  15 حادث  شهر جوان 
بجروح  إصابة 17 شخص  عن  أسفر 
متفاوتة اخلطورة ألسباب تعود يف املقام 

األول إلى العنصر البشري.
من  املصلحة  ذات  متكنت  كما 
خالل حواجز املراقبة املرورية والدوريات 
إقليم  مستوى  على  والراجلة  الراكبة 
تسجيل 136 جنحة  من  االختصاص 
بقيادة  مجملها  يف  تعلقت  مرورية 
على  احليازة  دون  النارية  الدارجات 

شهادة  انعدام  مع  السياقة  رخصة 
محاضراملراقبة  سريان  وعدم  التأمني، 
يف  واالستمرار  للمركبات  التقنية 
رخصة  بسحب  التبليغ  رغم  قيادتها 
شهادة  سريان  وكذاعدم  السياقة، 
رخصة  بدون  والقيادة  التأمني 
إلى 16 جنحة  باإلضافة  السياقة 
اإلحصائيات  تنسيقية.نفس 
مع  بتسجيل 234 مخالفة،  سمحت 
للمركبات  توقيف  إحصاء 230 حالة 
استوجبت  النارية  والدراجات 
يف  ليتم  احلظيرة،  يف  وضع 108 حالة 

نفس السياق تسجيل 54 حالة سحب 
التعليق . لغرض  السياقة  لرخص 
فرقة  سجلت  فقد  ذلك  على  عالوة 
شرطة العمران وحماية البيئة عددا من 
املجهودات  ظل  يف  وذلك  املخالفات 
مختلف  حملاربة  املبذولة  امليدانية 
املخالفات املاسة بالبيئة والعمران متثلت 
واحدة )01( يف  تسجيل مخالفة  يف 
نفس  لتسجل  العمران،  مجال 
مجال  الفرقة )02( مخالفتني يف 

املياه.
عبداهلل مجبري

اإلعالمية  املعاجلة  موضوع  شكل 
والقانونية ألزمة كورونا محور فعاليات 
عن  التحاضر  تقنية  باستخدام  ملتقى 
القانون  مخبر  طرف  من  نظم  بعد 
واملجتمع جلامعة أحمد دارية واملكتب 

الوالئي جلمعية اجليل الرائد بأدرار .
العلمي الذي جتري فعالياته  املؤمتر 
بعد  عن  التحاضر  تقنية  باستخدام 
يسلط الضوء من خالل محاور متعددة 
اإلعالمية  املعاجلة  حتديات  على 
خالل  من  كورونا،  ألزمة  والقانونية 
املتمثلة  امللتقى  إشكالية  عن  اإلجابة 
وسائل  تناول  كيفية  يف  البحث  يف 
منذ  كورونا  جائحة  ألزمة  اإلعالم 

بدايتها إلى وقتنا الراهن،

يتناولها  أكادميية  حملاور  وفقًا  وذلك 
اإلعالمية  املعاجلة  أبرزها  الويبينار؛ 
التلفزيونية  القنوات  عبر  وأنواعها 
واإلذاعات  واخلاصة،  العمومية 
نشر  يف  ودورها  واجلوارية  احمللية 
املكتوبة  الصحافة  الصحي،  الوعي 
واإللكترونية وطرق املعاجلة اإلعالمية 
لهذه األزمة الصحية، إكراهات احلجر 
ومظاهر  اجلزائية  واألحكام  الصحي 
اإلعالم  قانون  وكذا  اجلديدة،  اجلنح 
األزمات  معاجلة  يف  ومدى صالحيته 

عموما وأزمة وباء كورونا خصوصا.
األول  الدولي  الويبينار  ويشهد 
لدكاترة  واسعة  مشاركة  نوعه  من 
غرار  على  الدول  عديد  من  وباحثني 

قطر،السعودية، اإلمارات وليبيا.
وعن الهدف من الويبينار أوضحت 
إلى  يرمي  بأنه  له  العلمية  اللجنة 
املساهمة يف فهم هذه األزمة يف بعدها 
والقانوني وذلك من خالل  اإلعالمي 
والتشريع  اإلعالمي  الطرح  تقصي 
القوانني  على  التعرف  القانوني، 
القدمية واجلديدة املتعلقة بهذه اجلائحة 
باألخبار  املتعلقة  القوانني  خصوصا 
مواجهة  يف  فاعليتها  ومدى  الكاذبة 
األحكام  مناقشة  إلى  إضافة  الوباء، 
الوقائية  التدابير  مبخالفي  املتعلقة 
كمنحى قانوني جديد فرضته األزمة.
عبداهلل مجبري

»منذ االستقالل ونحن نعيش في الظالم، ونحلم بأن نرى الّنور في ظل الجزائر الجديدة«؛ بهذه العبارة لخص سكان تجمع 
منطقة »التربي«، التي تبعد عن مقر البلدية قلتة سيدي سعد شمالي األغواط بـ 25 كلم .

قالوا إنهم يعيشون في الظالم منذ فجر االستقالل 

 العــزلة تطــّوق سكـان تجّمـع 
»التــربي« باألغـــواط

المعالجة اإلعالمية ألزمة كورونا موضوع ملتقى »ويبينار«
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تسجلها  باتت  التي  املرعبة  األرقام  كل  ورغم 
حالة   131 الرسمية  األرقام  تعد حسب  والتي  الوالية 
إصابة مؤكدة وتسجيل يومي حلاالت جديدة ال تزال 
هو  بغليزان  نالحظه  ما  أن  إال  الصحية  الرعاية  حتت 
القلة  جتد  حيث  الصحي  بالوضع  الكلي  اإلستهتار 
القليلة من املواطنني يرتدون الكمامات واألقنعة الواقية 
ويطبقون اإلجراءات الوقائية وهو ما ينذر بوضع صحي 

أخطر يف القريب العاجل. 

تزايد مقلق في عدد اإلصابات والوفيات
 يشهد مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الوالية 
غليزان ضغطا رهيبا جراء تزايد عدد اإلصابات وإمتالء 
املؤكدة  املسجلة  باحلاالت  املعدية  األمراض  مصلحة 
تسبب  ، حيث  املصلحة  داخل  العالج  تتلقى  والتي 
القلق  من  حالة  يف  بالوباء  اإلصابة  حاالت  إرتفاع 
التي تسهر على ضمان  الطبية  والضغط على األطقم 
مخيفة  أرقاما  تسجيل  بعد  وذلك  للمرضى  العالج 
اإلصابات  عدد  فاق  حيث  التوقعات  كل  تعدت 
ما  املختصة  املصلحة  مستوى  على  كورونا  بفيروس 
يفوق 100 حالة إصابة حسب ما علمته أخبار الوطن 

من مصادر من داخل املستشفى. 
أيام   5 تتعدى  ال  فترة  خالل  املستشفى  وسجل 
سواء  للمرضى  يومي  وإستقبال  وفاة   15 يناهز  ما 
احلاالت املؤكدة أو املشكوك فيها التي تتقدم للمصلحة 
الوقوف  العالج بعد  او  التحاليل  املختصة ألجل أخذ 
الذي  السكانير  طريق  عن  للفيروس  تعرضهم  على 
يشير لبعض احلاالت التي تكون مشكوم يف إصابتها 

لتحويلها لإلختبار ومن ثمة للعالج بالكلوروكني. 

ضغط على مستشفى محمد بوضياف
 يقوم أعوان مستشفى محمد بوضياف مبجهودات 
بفيروس  املصابني  املوتى  دفن  أجل  من  يوميا  كبيرة 
الوطن خالل  أخبار  ما وقفت عليه  كورونا من خالل 
األسبوع  نهاية  مع  اإلستشفائية  للمؤسسة  زيارتها 
مهنية  ظروف  يف  األعوان  يتواجد  حيث   ، املاضي 
صعبة للغاية ويقوم بواجباتهم بصفة كاملة دون متاطل 
خصوصا ما تعلق بدفن املوتى الذين يرافقونهم داخل 
سيارات اإلسعاف للمقبرة سواء داخل عاصمة الوالية 

او املقابر املجاورة حسب إقامة كل ضحية. 
الكبيرة  الصعوبات  على  الوطن  اخبار  ووقفت 
املستشفى  أعوان  على  املمارسة  الرهيبة  والضغوطات 
ممن  يوميا  الضحايا  وحتى  املرضى  عائالت  قبل  من 
مهام  من  به  يقومون  وما  االعوان  مهام  يتفهمون  ال 
إقترابهم  جراء  يومية  مخاطر  من  يتعرضهم  وما  نبيلة 
خالل  واألموات  املرضى  مع  دائمة  بصفة  وتعاملهم 

عملية الدفن أو وضعهم مبضلحة حفظ اجلثث. 

إجراءات وقائية صارمة
اإلقليم  داخل  الصحي  الوضع  تدهور   دفع 
احلضري لبلدية غليزان حترك مصالح البلدية من خالل 
تفعيل مجموعة من القرارات واإلجراءات الهامة للحد 
الوباء الذي بدأ ينتشر ويتسلل عبر الكثير  من إنتشار 
وباقي  البلدية  رئيس  رسمها  خطة  وفق  األحياء  من 
املنتخبني يف إطار اإلجراءات الوقائية للتصدي لفيروس 

كورونا. 
رفقة  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس   وأشرف 
الكشف  حملة  إنطالق  على  األعضاء  من  مجموعة 
 19 كوفيد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حلاالت  املبكر 
للصحة  العمومية  املؤسسة  وممرضي  أطباء  تنظيم  من 
اجلوارية » عيادة مدية خلضر غليزان » املعروفة بالطوب 
وهذا  الوالئي  واألمن  املدنية  احلماية  مصالح  مبشاركة 

الذي  احلي  وهو  برمادية،   1026 حي  مستوى  على 
نظرا  بالفيروس  اإلصابة  حاالت  بعض  يسجل  بات 
ملا يشهده من إزدحاموإحتكاك كبير للمواطنني بسبب 
تصرفات  وطريقة  داخله  الفوضوية  األسواق  إنشار 
يطبقون  وال  يستهترون  زالوا  ال  ممن  به  املواطنني 
الوقائية  باإلجراءات  تعلق  مبا  خصوصا  التعليمات 
رغم التدخالت الكثيرة لرجال األمن التابعني لألمن 
صعوبات  يجدون  أصبحوا  والذي  العاشر  احلضري 

كبيرة يف التعامل مع املواطنني داخل احلي. 

عمليات تعقيم األحياء متواصلة
إشراف  غليزان حتت  بلدية  مصالح  أيضا   قامت 
من  كل  ومبساهمة  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
املدنية  احلماية  ومصالح   ONA التطهير  مديرية 
مدينة  وأحياء  شوارع  لبعض  واسعة  تعقيم  بعملية 
ديار  وحي  الڨرابة  وحي  املدينة  وسط  منها  غليزان 
الورد وشارع بنعمة وشارع زمورة وشارع احلاج عروسي 
، حيث ال تزال العملية متواصلة لتمس باقي أحياء 
وشوارع املدينة يف األيام املقبلة بإعتبارها عملية مهمة 
تهدف إلى القضاء على الفيروس اخلطير وتطهير كل 
بصفة  املواطنني  عليها  يتردد  التي  العمومية  األماكن 
مستمرة والتي تشكل خطرا كبيرا على صحتهم جراء 

كثرة اإلحتكاك فيما بينهم. 

 لجنة لمكافحة تربية المواشي بالنسيج 
العمراني

سارعت بلدية غليزان يف إطار اإلجراءات الوقائية 
ملكافحة  الوالئية  اللجنة  لتنصيب  كورونا  فيروس  من 
العمراني  النسيج  داخل  واألبقار  املاشية  تربية  ظاهرة 
وهذا يف إطار الوقاية من األمراض املتنقلة عبر احليوان 
اللجنة  هذه  وتشكلت  كورونا  وباء  تفشي  مع  خاصة 
من بعض املصالح احساسة منها بلدية غليزان ومديرية 
والهندسة  والبناء  التعمير  ومديرية  الفالحية  املصالح 
الوطني  والدرك  البيئة  ومديرية  جانب  إلى  املعمارية 
واألمن الوالئي واحلماية املدنية ومكتب حفظ الصحة 
على ان تباشر اللجنة عملها يف األيام القليلة القادمة 
اإلقليم  يشهد  حيث  األضحى  العيد  مع  تزامنا  وهذا 
واملوالني  املاشية  ملربي  كبيرا  نشاطا  بغليزان  احلضري 
املواطنني  على  ماشيته  لعرض  الفترة  يستغلون  الذين 

وهو ما تتخوف منه مصالح البلدية. 

خرجات ميدانية للتصدي لتربية الماشية قرب 
التجمعات

بناءا على شكاوي املواطنني ويف إطار عمل اللجنة 
الوالئية ملكافحة تربية املواشي واألبقار يف وسط النسيج 
احلضري وداخل احملالت السكنية على مستوى إقليم 
بلدية غليزان قامت رئيسة جلنة الفالحة والري والصيد 
البحري السيدة » العابد سهام » بالتنسيق مع كل من 
والسكان  الصحة  ومديرية  الفالحية  املصالح  مديرية 
ومديرية البيئة ومكتب حفظ الصحة البلدي ومديرية 
األمن  ومصالح  الوطني  الدرك  وصالح  والتعمير  البناء 
ميدانية  بخرجة   ، املدنية  احلماية  ومصالح  الوالئي 
لتحسيس األشخاص الذين يزاولون هذا النشاط الغير 
قانوني وتوعيتهم ملا يترتب عن ذلك من إزعاج وروائح 
 ، احليوان  عبر  املتنقلة  األمراض  على  زيادة  كريهة 
حيث منحت لهم إعذارات محددة مبدة زمنية أقصاها 
واألبقار  املواشي  هذه  لتحويل  املبارك  األضحى  العيد 
خارج النسيج العمراني وإال سيتعرضون إلى حجز هذه 
األخيرة حيث ال تزال العملية متواصلة حتى القضاء 

على هذه الظاهرة نهائيا. 

حمالت نظافة للقضاء على الحشرات وتطهير 
المحيط

بالوقاية من  املكلفة  البلدية  اللجنة  إطار عمل  يف 
األمراض املتنقلة عن طريق املياه واحليوان ومكافحتها 
اإلنتصار  مست حي  واسعة  نظافة  تتواصل حمالت 
حتت   ) مينا  واد   ( غليزان  لبلدية  الغربي  واملدخل 
إشراف رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان 
جلنة  وكذا  غليزان  لبلدية  التقنية  املصالح  ومبشاركة 
الصحة والسكان وجلنة الفالحة والري والصيد البحري 
ومكتب حفظ الصحة البلدي وبحضور كل من ديوان 
الردم  ومركز   OPGI العقاري والتسيير  الترقية 
 ONA للتطهير الوطني  والديوان   CET التقني
املائية وممثل األمن  واملوارد   ADE للمياه  واجلزائرية 
املساحات  تنظيف  مت  حيث  املدنية  واحلماية  الوالئي 
مت  كما  الضارة  احلشائش  من  والتخلص  اخلضراء 
األشجار  وتقليم  املتراكمة  النفايات  من  احلي  تنظيف 
ويف األخير مت وضع أدوية القوارض يف أقبية العمارات 

والعملية مستمرة لتمس كل أحياء مدينة غليزان. 
 

ِم الَوضع  اسِتهتاُر الُمواِطنيَن وراء تأزُّ

َقلٌق إزاَء َتصاُعِد َمنحى »كوفيد 19« بغليزان!
في ظل االرتفاع المتواصل لعدد اإلصابات بفيروس كورونا وكذا تزايد عدد الوفيات بهذا الوباء، 
يعيش سكان والية غليزان على وقع هيستيريا كبيرة وقلق من خطر اإلصابة بهذا الوباء الخطير، 

الذي بات يسجل أرقاما متصاعدة تنذر بأزمة صحية معقدة إذا ما استمر استهتار المواطنين بالجائحة 
، وعدم تقّيِدهم باإلجراءات الوقائية.

 رئيس بلدية غليزان: الوضع الصحي مقلق وعلى 
المواطنين الّتقيد بالوقاية 

جلول  حاج  بن  السيد  غليزان  بلدية  رئيس   كشف 
الوالية  بعاصمة  الصحي  الوضع  بأن  الوطن  قويدر ألخبار 
بات مقلقا جدا بسبب التفشي اخلطير للجائحة التي بدأت 
الوضع  وهو   ، أحدا  يتوقعها  يكن  لم  كبيرة  أرقاما  تسجل 
املجهودات  من  املزيد  بذل  حسبه  يتطلب  أصبح  الذي 
لتطبيق إجراءت وقائية أكثر صرامة والسهر على تفعيلها 

وعلى املواطنني التقيد بتلك اإلجراءات الوقائية. 
البلدية من خالل برنامجها احلالي  وقال بان مصالح 

تولي اهمية كبيرة للوضع الصحي حيث شرعت يف عملية تنظيم األسواق والقضاء على الفوضوية منها واالماكن 
العمومية التي تشهد إنتشارا رهيبا للمواطنني وإزدحاما كبيرا كما هو احلال بسوق القرابة الشعبي الذي ال يوال 
الركابة بعد  الباعة غير الشرعيني وأيضا زونقة  الباتوار من  بالبلدية ، كما مت حسبه تفريغ سوق  نقطة سوداء 
إلى جانب تخصيص خرجات ميدانية  الشرعيني  الباعة غير  لتطهير هذه االماكن من  مباشرة حملة واسعة 
لبعض األحياء التي عرفت تسجيل حاالت إلصابات مؤكدة بالفيروس والقيام بتعقيمها وتطهيرها للقضاء على 
الفيروسات وأيضا مباشرة اللجنة املختصة حملاربة تربية املواشي واألبقار داخل اإلقليم احلضري تزامنا مع عيد 

األصحى املبارك.
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قمة برشلونة ونابولي مهددة 
بعدم اللعب في كامب نو

االحتاد  رئيس  نائب  أوفا،  ميشيل   أكد 
األوروبي لكرة القدم »يويفا«، جتهيز عددا من 
برشلونة  مباراة  الستضافة  املرشحة  املالعب 
إذا  نو،  كامب  ملعب  من  بدال  ونابولي، 
كورونا يف  بفيروس  اإلصابة  استمرت حاالت 

برشلونة باالرتفاع.
ومن املقرر أن يحل نابولي اإليطالي ضيفا 
على برشلونة، يف لقاء إياب دور الـ16 لدوري 
ملعب  على  املقبل،  أوب  يف  أوروبا،  أبطال 

كامب نو.
زيادة يف حاالت  وشهدت مدينة برشلونة 
مت  أساسها  وعلى  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 

فرض قيود جديدة على التباعد االجتماعي.
ويعيش نابولي حالة من القلق بسبب زيادة 
إسبانيا، حيث  كورونا يف  بفيروس  اإلصابات 
بالقنصلية  اتصاال  البارتينوبي  مسؤولو  عقد 

اإليطالية يف برشلونة، للتعبير عن قلقهم.
وقال أوفا يف تصريحات صحفية: »نابولي 
سيلعب رسميا يف برشلونة، ما لم يكن هناك 
لعب  بعدم  املباراة  قبل  حكومية  تعليمات 
رئيس  نائب  وأضاف  إسبانيا«.  القدم يف  كرة 
ذلك،  يحدث  أال  »نأمل  األوروبي:  االحتاد 
اإلياب حتى اآلن  مباراة  لذلك سيتم خوض 
نفسه  الوقت  يف  ولكن  نو،  كامب  ملعب  يف 
»إذا  أوفا:  ميشيل  وتابع  بديلة«.  لدينا حلوال 
عدم  وقررنا  التطورات،  بعض  األمور  شهدت 
إقامة املباراة يف كتالونيا، فمن احملتمل أن تقام 

على أرض محايدة، وحتديدا يف البرتغال«.
لشبونة،  مدينة  تستضيف  أن  املقرر  ومن 
أوروبا،  أبطال  لدوري  املتبقية  املباريات  جميع 
املباراة  وحتى  نهائي  ربع  الدور  من  بداية 

النهائية.

باتريك كلويفرت مرشح بقوة لخالفة سيتين
صحفي  تقرير  كشف 
عن  األحد،  امس  إسباني، 
كيكي  خلالفة  جديد  مرشح 
بدالء  مقاعد  على  سيتني 
من  العديد  وكانت  برشلونة. 
مستقبل  أن  زعمت  التقارير، 
سيتني يف برشلونة بات مهدًدا 
وتوتر  الليجا،  خسارة  عقب 

عالقته مع غرفة املالبس.
»موندو  لصحيفة  ووفًقا 

ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن الهولندي باتريك كلويفرت أسطورة برشلونة، مرشح بقوة 
خلالفة سيتني على مقاعد بدالء البارسا يف دوري أبطال أوروبا.

حيث  كلويفرت،  مع  التعاقد  تفضل  برشلونة  مالبس  غرفة  أن  إلى  وأشارت 
ما  كلويفرت  لدى  أن  وأوضحت  الكتالوني.  للنادي  النووي  احلمض  يحمل  يرونه 
يريده ليونيل ميسي، جنم البارسا، من حيث إضافة القوة والشخصية للفريق، ألن 
األمر  وهذا  املواقف،  كل  مواجهة  ويستطيع  البدالء  مقاعد  على  زعيم  الهولندي 
يفتقده برشلونة بقوة. وقالت الصحيفة إن عالقة كلويفرت مع الالعبني الكبار يف 

برشلونة ممتازة، كما أنه يعرف جيًدا الالعبني الشباب يف النادي.
إلى  يونغ  دي  فرينكي  مواطنه  انضمام  يف  دوًرا  لعب  كلويفرت  أن  وأضافت 
والفرنسية  واإلجنليزية  واألملانية  )الهولندية  لغات   6 يتحدث  أنه  كما  برشلونة، 
واإليطالية والبرتغالية(. وأحملت إلى أن لديه خبرة واسعة يف مختلف البلدان متنحه 

القدرة على التعامل مع غرفة املالبس.
أنه  على  كلويفرت  إلى  ينظرون  البارسا  يف  الالعبني  أن  الصحيفة  وذكرت 
اتباع أسلوب  »زيدان برشلونة«، كونه كان العًبا صاحب مستوى عاٍل، ويستطيع 
واضح إلدارة غرفة املالبس بنجاح. واختتم »موندو ديبورتيفو« تقريرها بالتأكيد أن 
التي  الكتالوني، ألنه من الشخصيات  النادي  كلويفرت شخص محبوب جًدا يف 

تتعامل باملودة نفسها مع الالعبني الكبار وأفراد األمن وعمال النظافة.

أوباميانغ يكرر رقم روني  
إمييريك  بيير  الغابوني  املهاجم  سجل 
شباك  يف  هدفني  آرسنال،  جنم  أوباميانغ، 
مانشستر سيتي، قاد بهما فريقه لبلوغ نهائي 

كأس االحتاد اإلجنليزي.
وبحسب شبكة »سكاي سبورتس«، فإن 
أوباميانغ هو أول العب يسجل هدفني أو أكثر 
كأس  بطولة  مانشستر سيتي خالل  يف شباك 
العب  آخر  ويعتبر  سنوات.   8 منذ  إجنلترا، 
واين  اإلجنليزي  املهاجم  الرقم،  هذا  حقق 
روني، جنم مانشستر يونايتد السابق، وحتديًدا 
إحصائيات  شبكة  أما   .2012 جانفي  يف 

هدفني  يسجل  آرسنال  من  رابع العب  هو  أوباميانغ  أن  إلى  أشارت  فقد  »أوبتا«، 
خالل مباراة واحدة يف ملعب وميبلي. وسبق أوباميانغ كاًل من الثالثي، ريج لويس 
وألكيسيس   ،)1987 الرابطة  كأس  )نهائي  نيكوالس  تشارلي   ،)1950 )نهائي 

سانشيز )نصف نهائي كأس إجنلترا 2015(.

رغم إرتباطه بعقد لمدة موسمين

زيدان يثير الجدل حول 
مستقبله مع ريال مدريد

أثار الفرنسي زين الدين زيدان، شكوكا حول مستقبله في منصب المدير 
الفني لنادي ريال مدريد اإلسباني. وتوج النادي الملكي تحت قيادة زيدان، 
بلقب الدوري اإلسباني، الخميس الفارط، عبر فوزه على فياريال بهدفين 

مقابل هدف، قبل جولة من نهاية المسابقة.
القسم الرياضي

ويتبقى لزيدان عامني يف عقده مع ريال 
مدريد، لكنه رفض التأكيد على بقائه مع 

الفريق بعد نهاية املوسم احلالي.
وقال زيدان يف تصريحات نقلتها صحيفة 

»ماركا« »لدي عقد هنا، لكن ال ميكن أبدا 
أن تعرف ما الذي سيحدث«. وأضاف »ال 
أو  املقبل  املوسم  يف  سيحدث  عما  أحتدث 
وأشعر  بعقد  مرتبط  أنا  يليه،  الذي  العام 
بالسعادة هنا، وسعيد مبا أقوم به، لكن ال 

ميكن أبدا التنبؤ مبا سيحدث يف كرة القدم«. 
وتابع مدرب الريال »لهذا أشعر باالسترخاء 
بشأن مستقبلي، ألنه يف عالم كرة القدم قد 
تتغير األمور بني عشية وضحاها، ال أعرف 

ما الذي سيحدث حتديدا يف املستقبل«.

غارسيا على أعتاب تدريب فالنسيا
اقترب فالنسيا اإلسباني بشكل كبير من تعيني خايف 

جارسيا يف منصب املدير الفني اجلديد للفريق. وتولى 
سالفادور غونزاليس تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب إقالة 
البرت سيالدس الشهر املاضي ويستعد فالنسيا لإلعالن عن 

تعاقده مع غارسيا هذا اإلثنني بحسب إذاعة »كادينا سير« 
اإلسبانية.

وسبق لغارسيا العمل يف الدوري اإلسباني حيث تولى 
تدريب ماالجا بني عامي 2014 و2016. ورحل غارسيا عن 

تدريب ماالغا وانتقل لروبن كازان الروسي قبل أن يتولى 
تدريب واتفورد اإلجنليزي يف جانفي 2018 وقاده لنهائي 

كأس االحتاد يف املوسم املاضي. ولكن غارسيا تعرض لإلقالة 
من تدريب واتفورد يف وقت سابق من املوسم احلالي وابتعد 

عن العمل منذ ذلك احلني.

صفقة تبادلية تنهي معاناة 
برشلونة وآرسنال

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن برشلونة عرض على 
آرسنال صفقة تبادلية خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

احلالية.
وبحسب موقع »فوت ميركاتو« الفرنسي، فإن برشلونة 

عرض على آرسنال صفقة تبادلية تشمل نقل البرازيلي 
فيليب كوتينيو إلى ملعب اإلمارات مقابل احلصول على 

توقيع الفرنسي ماتيو غندوزي هذا الصيف.
وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بانتهاء مشوار 

الفريق يف دوري أبطال أوروبا، بعدها سيعود إلى برشلونة، 
الذي يسعى للتخلص منه بسبب راتبه الكبير، ومستواه 

املتراجع.
وأشار التقرير إلى إيدو غاسبار، املدير الرياضي 

آلرسنال، لم يخف اهتمامه بكوتينيو، حيث تواصل مسؤولو 
الغانرز مع وكيل أعماله لعدة أشهر، خصوصا بعد علمهم 

برغبة الالعب يف العودة إلى البرمييرليغ.
أما بالنسبة لغندوزي الذي وصل آلرسنال يف صيف 

2018، لم يتخذ قراًرا بشأن مستقبله، لكنه يفضل مشروًعا 
رياضًيا جيًدا لبقية حياته املهنية.

وخرج غندوزي من حسابات مدربه ميكيل أرتيتا، 
عقب مباراة برايتون يف البرمييرليج، ودخوله يف مشادة عنيفة 

مع أحد العبي الفريق اإلجنليزي.

زانيولو يشعل الصراع بين 
يوفنتوس وإنتر

أفاد تقرير صحفي إيطالي، بأن يوفنتوس وإنتر يتنافسان 
بقوة، من أجل احلصول على خدمات جوهرة روما، يف 

امليركاتو الصيفي.
وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن الثنائي 
فابيو باراتيسي وبيبي ماروتا، املسؤوالن عن ملف التعاقدات 

يف يوفنتوس وإنتر، سيدخالن يف منافسة شرسة، لضم 
نيكولو زانيولو، جنم روما.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يسعى إلجراء صفقة 
تبادلية مع روما، تشمل نقل فيديريكو بيرنارديسكي إلى 

نادي العاصمة، مقابل احلصول على زانيولو صاحب الـ21 
عاًما.

من جانبه، فإن روما غير متحمس لفكرة إدخال 
اإليطالي بيرنارديسكي صاحب الـ26 عاًما يف املفاوضات، 

ويفضل احلصول على املال نقدا.
ويقدر روما سعر نيكولو زانيولو بنحو 50 إلى 60 مليون 

أورو، وهو ما يحاول مسؤولو يوفنتوس تقليله خالل الفترة 
املقبلة.

أما بالنسبة إلنتر ميالن، فيملك ميزة أكبر لضم زانيولو، 
وهو أحقيته يف احلصول على خصم 15 باملائة من نسبة 
إعادة بيع الالعب، ألن جوهرة روما كان ضمن صفوف 

النيراتزوري.
وهذا يعني أن إنتر ميالن سيقلل املقابل املطلوب مبقدار 

7 إلى 8 ماليني أورو، وهو ما يضعهم يف املقدمة بسباق ضم 
نيكولو زانيولو.
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محمد هشام

والرياضة  الشباب  وزارة  رفض  ورغم 
املوسم،  استكمال  األندية  وغالبية 
تطبيق  وصعوبة  الراهنة،  الظروف  بسبب 
قبل  من  املقترح  الصحي،  البروتوكول 
اجلزائري  لالحتاد  التابعة  الطبية  اللجنة 
للعبة، إال أن هذا األخير يصر على تأجيل 
جعله  ما  وهو  البطولة،  مصير  يف  احلسم 
الشباب  وزارة  مع  خفي  صراع  يف  يدخل 
على  طرف  كل  إصرار  والرياضة، يف ظل 

موقفه، لتبقى األندية اخلاسر األكبر.
أكد  زطشي،  الدين  خير  أن  ورغم 
أن هيأته تصر على  أكثر من مناسبة،  يف 
اجلمعية  إلى  واللجوء  املوسم،  استكمال 
وزارة  أن  إال  نهائي.  قرار  التخاذ  العامة 
رخصة  االحتادية  منح  رفضت  الرياضة 
لعقد جمعية استثنائية، األمر الذي يؤكد 

رفضها لكافة املقترحات.
على  والرياضة  الشباب  وزارة  وتصر 
النشاط  الستئناف  مقترحات  أي  رفض 
التي  الصعبة  الظروف  بسبب  الكروي، 
إضافة  الوباء،  تفشي  منذ  اجلزائر  تعيشها 
يرى  الذي  إلى موقف سيدعلي خالدي، 
أصبح  القدم،  لكرة  اجلزائري  اإلحتاد  أن 

يناور لتحقيق أمور خفية.
للفاف  الوزارة  وجاء يف رسالة وجهتها 
القدم  لكرة  اجلزائرية   االحتادية  »تقدمت 
عادية  عامة  ترخيص عقد جمعية  بطلب 
اختراعا  هذا  يعتبر  استثنائية  دورة  يف 
الهيئة  وأضافت  ومراوغة«،  قانونيا 
هو  الطلب  من  القصد  كان  »اذا  الوزارية 
القانون  فان  عادية،  عامة   جمعية  عقد 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  االساسي 
انعقادها.  وكيفيات  شروط  بدقة  يحدد 
عقد جمعية  الطلب  من  القصد  كان  واذا 
املادة  من   6 الفقرة  فان   استثنائية،  عامة 
االحتادية  لهذه  االساسي  القانون  من   29
حتدد بدقة اختصاصها  يف ثالث حاالت 
دون سواها وهي تغيير مقر الفاف، تعديل 

النظام االساسي وحل الفاف«.
وأفادت الوصاية يف ذات الرسالة »اذا 
تنظيم   هو  الطلب  هذا  من  الغرض  كان 
يف  الفاعلني  جميع  مع  واسعة  استشارة 
ممكنة  االستشارة  فان  القدم،  كرة  عائلة 

دون االخالل بالقانون االساسي لالحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم«.

بتاريخ  الصادر  ببيانها  الوزارة  وذكرت 
بعدم  يقضي  والذي  الفارط،  جويلية   9
الترخيص  باستئناف املنافسات الرياضية 
توصيات  على  بناء  الراهن،  الوقت  يف 
جائحة  ورصد  ملتابعة  العلمية  اللجنة  
الصحة  لوزارة  التابعة  »كوفيد19-« 

والسكان واصالح املستشفيات.
لالحتادية  الفدرالي  املكتب  وكان 
استدعاء  الفارط،  االربعاء  يوم  قرر،  قد 
يف  للفصل  استثنائية  عامة   جمعية 
وعلى  احلالي.  املوسم  منافسات  مستقبل 
وزارة  الفاف،  راسلت  األساس،  هذا 
الشباب والرياضة وكذا االحتادية الدولية، 
بغية احلصول على املوافقة بتنظيم جمعية 

عامة استثنائية يف ظل جائحة كورونا.
هذه  عقد  خالل  من  الفاف،  وتعتزم 
على  اقتراحات  ثالثة  عرض  اجلمعية، 
وافقت  حال  يف  العامة،  اجلمعية  أعضاء 
النهائي  التوقيف  على  األخيرة  هذه 
إعالن  األول  املقترح  ويتضمن  للمنافسة. 
دون  البطل  حتديد  والثاني  أبيض،  موسم 
البطل  الثالث فيتضمن حتديد  أما   نزول، 

مع الفرق الصاعدة والنازلة.
موقف  يختلف  أخر،  جانب  من 
الرابطة احملترفة، عن موقف وزارة الشباب 
والرياضة، حيث قاد رئيسها، عبد الكرمي 
أندية  رؤساء  مع  اجتماعات  عدة  مدوار، 
لتحديد  والثانية،  األولى  الدرجتني 

موقفهم من استكمال املوسم.

وبعد أن كانت من بني املؤيدين لقرار 
الرابطة  موقف  انقلب  البطولة،  استكمال 
احملترفة رأسا على عقب، بعد تفشي الوباء 
األندية  وتأكيد  املصابني،  عدد  وارتفاع 
على عدم قدراتها على تطبيق البروتوكول 

الصحي، واإلجراءات الوقائية.
اخلاسر  اجلزائرية  األندية  وتعتبر 
االحتاد  بني  الدائر  الصراع  من  األكبر، 
والرياضة،  الشباب  ووزارة  اجلزائري، 
خصوصا أن توقف النشاط، تسبب لها يف 
قادرة  خسائر مادية ضخمة، وجعلها غير 

على حتمل أية أعباء إضافية.
ورغم اختالفها يف كيفية إنهاء املوسم، 
بني مطالب باإللغاء ومنحه اللقب، ومصر 
قلب  على  قدرته  ظل  يف  املواصلة  على 
نقص  بسبب  للعودة  ورافض  املوازين، 
اجلزائرية  األندية  أن  إال  اإلمكانيات، 
أجمعت على استحالة استكمال املوسم، 
غياب  بسبب  بالذات  الوقت  هذا  يف 

اإلمكانيات.
الفترة  يف  الفيدرالي  املكتب  ويعيش 
الضغط  بسبب  حقيقية،  أزمة  احلالية 
الرهيب املفروض عليه من األندية والوزارة 
الوصية، األمر الذي جعله غير قادر على 
مستقبل  بشأن  وحاسم  نهائي  قرار  اتخاذ 
التأخير  يف  استمراره  أن  ورغم  البطولة. 
والتأجيل سيزيد الطني بلة، إال أن املكتب 
وإشراك  االنتظار،  على  يصر  الفيدرالي 
نهائي  قرار  اتخاذ  قبل  الفئات،  جميع 

يرضي جميع األطراف.

إتهمته بالمراوغة وخرق القوانين

زطشي يدخل في صراع مع وزارة 
الشباب  والرياضة

قاد ميالن الكتساح بولونيا بخماسية
بن ناصر يضع بصمته األولى مع 

»الروسونيري«
افتتح الدولي اجلزائري، إسماعيل بن ناصر، جنم وسط ميالن، 

سجل أهدافه مع »الروسونيري«، حيث قاد فريقه للفوز
اجلولة  مباريات  ضمن   ،5-1 بنتيجة  أمس  اول  بولونيا،  على 
عن  ميالن  تصريح  لقناة  يف  ناصر  وأبدى  اإليطالي.  للدوري   34
من  األولى  الدقائق  يف  امضاه  الذي  الهدف  بهذا  الكبيرة  سعادته 
على  الفريق  ساعدت  ألنني  سعيد  »أنا  قائال  الثاني  الشوط  زمن 
حتقيق الفوز، كما أن تسجيل هدف شيء عظيم«، وأضاف »لقد فزنا 
وهذا يجعلني يف غاية السعادة، وأهدي هذا الهدف لزوجتي«، وتابع 
»لقد قمنا بعمل رائع لكن هذه املباراة اآلن جزء من املاضي، ويجب 
أن ننظر لألمام ألننا سنعود للعب بعد 3 أيام«، وأضاف »نحن يف 
مسيرة من االنتصارات، لكن ال يزال أمامنا 4 مباريات، ولم نصل 
بعد إلى مبتغانا، ألن كل هذا سيكون بال فائدة إذا لم نلعب بشكل 
جيد يف هذه الفترة«. وحقق الفريق اللومباردي انتصاره السادس يف 

آخر 8 مباريات، ورفع رصيده إلى 56 نقطة.
البلجيكي  بهديف  سريعًا  بيولي  ستيفانو  املدرب  فريق  وتقدم 
تشالهان  هاكان  والتركي   10 الدقيقة  يف  سايليمايكرس  أليكسيس 
تومياسو  تاكيهيرو  الياباني  يقلص  أن  قبل   ،24 الدقيقة  يف  أوغلو 

النتيجة من تسديدة صاروخية يف الدقيقة 44.
مع  األول  هدفه  ناصر  بن  إسماعيل  الثاني، سجل  الشوط  يف 
ميالن يف الدقيقة 49، قبل أن يقضي الكرواتي أنتي ريبيتش على 
مهرجان  كاالبريا  دافيدي  ليختتم   ،57 الدقيقة  يف  بولونيا  آمال 

األهداف للروسونيري يف الدقيقة 90+2.
جدير بالذكر، أن بن ناصر انتقل إلى ميالن مطلع هذا املوسم، 
قادما من إمبولي، عقب تتويجه مع »اخلضر« بلقب كأس أمم أفريقيا 
2019. وجنح بن ناصر يف حجز مكانة أساسية يف تشكيل ميالن، 
جيرمان  سان  باريس  مثل  الكبرى  الفرق  من  العديد  أنظار  ولفت 

ومانشستر سيتي.
م.هشام

اتحاد بلعباس  
النادي الهاوي يخطط لتحويل ديونه 

إلى أسهم  
يسعى النادي الهاوي الحتاد بلعباس لتحويل ديونه لدى الشركة 
إلى أسهم يف ذات  120 مليون دج  بنحو  واملقدرة  للنادي  الرياضية 
علم  ما  حسب  األغلبية،  على  يستحوذ  بأن  له  تسمح  الشركة 
بأن  يدرك  »اجلميع  قائال  صرح  مرسلي.  الذي  عباس  رئيسه  من 
نرى  وعليه  إفالس،  بلعباس هي يف حالة  الرياضية الحتاد  الشركة 
على مستوى النادي الهاوي بأنه من األفضل لنا حتويل ديوننا جتاه 
األولى  الرابطة  الناشط يف  القدم  كرة  فريق  تدير  التي  الشركة  هذه 
هذه  من خالل  يستعد،  الهاوي  النادي  وأضاف  أن  أسهم«،  إلى 
العملية، الحتمال إحلاق النادي احملترف مبؤسسة اقتصادية عمومية، 
متأسفا يف نفس الوقت 'للحالة املزرية التي وصل إليها االحتاد بعدما 
تخلى عنه كل املساهمني. وأبرز عباس مرسلي بأن النادي الهاوي، 
الذي يرأسه منذ سنتني، كثيرا ما قدم يد العون للنادي احملترف من 
خالل التنازل عن اإلعانات املالية التي يتلقاها من طرف السلطات 
مفرغة،  حلقة  يف  دائما  يدور  »الفريق  يقول  وتابع  لصاحله  احمللية 

بالنظر إلى املشاكل املالية غير املنتهية التي يعاني منها«.
األمور  زمام  أخذ  الهاوي  النادي  قرر  الوضعية،  هذه  وأمام 
نفس  وفق  واأللوان،  الشعار  ملكية  على  يحوز  وأنه  سيما  بيديه، 
بعد  الرياضية  الشركة  أسهم  أغلبية  امتالك  بأن  مؤكدا  املتحدث، 
احتاد  بتجنيب  الهاوي  للنادي  سيسمح  أسهم،  إلى  الديون  حتويل 
نفس  املسؤول يف  ذات  وذكر  العواقب.  مأمون  غير  مصيرا  بلعباس 
والتي  دج  مليون   40 بنحو  تقدر  التي  املالية  اإلعانة  بأن  السياق، 
ينتظر ناديه احلصول عليها من السلطات الوالئية والبلدية، ستحول 
هي األخرى إلى رصيد النادي احملترف، الذي أضحى ملزما بتسديد 
عدة أجور شهرية لالعبيه لتفادي جلوئهم إلى جلنة املنازعات التابعة 
لالحتاد اجلزائري لكرة القدم. ويعتقد مرسلي بأن احلل الوحيد الذي 
أغلبية أسهمه من طرف  ناديه لتجنب االندثار هو شراء  أمام  بقي 
مؤسسة اقتصادية عمومية، مثلما هو الشأن بالنسبة ألندية أخرى يف 
الرابطة األولى، مشددا بأن الغاية من رغبة إدارة النادي الهاوي يف 
االستحواذ على أغلبية أسهم الشركة الرياضية للنادي احملترف، هي 

»تسهيل عملية إحلاق محتملة لالحتاد مبؤسسة اقتصادية عمومية«

تعيش األندية الجزائرية بقسميها األول والثاني خالة من اإلبهام بسبب الغموض الذي يكتنف مصير الموسم الكروي في ظل توقف 
النشاط الكروي منذ مارس الفارط، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الذي  سراي،  غالطة  نادي  تغلب 
ينشط يف صفوفه الدواي اجلزائري، سفيان 
اول   ،3-1 جوزتبه  ضيفه  على  فيغولي، 
وقبل  والثالثني  الثالثة  املرحلة  يف  أمس، 
األخيرة من الدوري التركي املمتاز، والتي 
مع  سبور  عنتاب  غازي  تعادل  شهدت 
قاسم باشا 2-2. وشارك فيغولي أساسيا 

املواجهتني  عن  غاب  أن  بعد  املواجهة  يف 
فيغولي  وغادر  العقوبة،  جراء  املاضيتني، 
غالطة  ورفع   .89 الدقيقة  يف  املواجهة 
املركز  يف  نقطة،   55 إلى  رصيده  سراي 
 39 عند  جوزتبه  توقف  بينما  اخلامس، 
وتقدم  عشر.  احلادي  املركز  يف  نقطة، 
سراي،  لغالطة  بهدف  ساراتشي  مارسيلو 

نابوليوني  ستيفانو  لكن   ،60 الدقيقة  يف 
 .78 الدقيقة  يف  جلوزتبه،  التعادل  أدرك 
الثاني لغالطة  وسجل إميري اكبابا الهدف 
سراي، قبل تسع دقائق من النهاية، وتبعه 
يونس اكجون بتسجيل الهدف الثالث، يف 

الوقت بدل الضائع.
م.هشام

فيغولي يقود غلطة سراي للفوز

محرز يودع منافسة كأس االتحاد اإلنجليزي
ودع الدولي اجلزائري، رياض محرز، منافسة كأس االحتاد اإلجنليزي، بعدما أقصى فريقه مانشستر سيتي سهرة اول أمس يف الدور نصف 
نهائي على يد نادي أرسنال. وعرفت هذه املواجهة، التي إحتضنها ملعب وميبلي سقوط حامل اللقب مانشستر سيتي، بثنائة دون رد، سجلهما 
بيار إمييريك أوباميانغ، يف الدقيقتني 19 و71. وشارك رياض محرز أساسيا خالل هذه املواجهة، قبل أن يترك مكانه لزميله فيل فودين يف الدقيقة 

65. وسيواجه نادي أرسنال اإلجنليزي، يف املباراة النهائية لكأس االحتاد، الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي.                   م.هشام
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الفصل الرابع- العــدالــة
استكماال ملا شرعنا فيه بخصوص السلطة 

القضائية فإننا نقترح ما يلي:
أوال- استبدال عنوان هذا الفصل »العدالة« 
ألنه  القضائية«،  »السلطة  القدمي  بالعنوان 
إلى  واألقرب  عامليا،  واملعرف  املتداول  العنوان 

الفهم واالستخدام لدى العام واخلاص. 
ومعنويا  ماديا  بالقاضي  التكفل  ثانيا- 
مبدأ  بدسترة  نّنوه  اإلطار،  هذا  ويف  وتكوينا. 
عدم جواز نقل القاضي إال عن طريق املجلس 
القانونية  الضمانات  توفير  مع  للقضاء  األعلى 
ينبغي  ال  املقابل  يف  أنه  غير  بذلك.  املرتبطة 
أن تكون للقاضي هذه احلماية الدستورية مبثابة 
بدسترة  ننوه  كما  أبدية.  أو  مطلقة  حصانة 
ضرورة  مع  للقضاء  األعلى  املجلس  تشكيلة 
املنتخبني  احلكم  لقضاة  فيه  األغلبية  منح 
الوطنية  املنظمات  عن  مبنتخبني  وتطعيمه 
للمحامني والوسطاء القضائيني...)انظر البقية 
السلطات  بني  بالفصل  اخلاصة  املقترحات  يف 
القضائية  السلطة  واستقالل  عموما  وتوازنها 

خصوصا(. 
خامسا- فيما يخص مؤسسات الرقابة:

-1المحكمة الدستورية:
نثّمن استبدال املجلس الدستوري باحملكمة 
االقتراحات  مراعاة  بشرط  لكن  الدستورية، 

التالية: 
-إعادة النظر يف تركيبتها البشرية باستبعاد 
السيما  باملنتخبني،  واستبدالهم  فيها  املعينني 
رئيسها الذي يجب أن يكون حتما منتخبا مع 
السلطات  ممثلي  بني  التوازن  إحداث  وجوب 

الثالث:
 - التشريعية )منتخبان اثنان عن املجلس 
مجلس  عن  واحد  ومنتخب  الوطني  الشعبي 

األمة(.
املجلس  عن  )منتخب  التنفيذية   -
املجلس  عن  منتخب  األعلى،  اإلسالمي 
وسيط  عن  منتخب  اإلنسان،  حلقوق  الوطني 

اجلمهورية بعد دسترة هذا األخير(.
القضاء  عن  اثنان  )منتخبان  القضائية   -
اإلداري(  القضاء  عن  واحد  ومنتخب  العادي 
القانون  أساتذة  عن  منتخبني  ممثلني  وكذا 
 )15( أعضائها  مجموع  ليكون   )6( الدستوري 
بدال من )12(. وهذا على غرار بعض احملاكم 
الدستورية يف العالم، مثل: -احملكمة الدستورية 
اإليطالية التي تتكون، وفقا للدستور اإليطالي، 
تنتخبهم   5 البرملان،  ينتخبهم   5 يلي:  كما 
يعينهم   5 العليا«،  »احملكمة  القضائية  السلطة 

رئيس اجلمهورية، مع انتخاب رئيسها. 
واألكادميية  العلمية  الشروط  مراجعة   -
الواجب توافرها يف أعضائها، واالكتفاء بشهادة 
أو  الليسانس  »إما  اجلامعة  من  واحدة  تخرج 
شروط  وضع  بدل  الدكتوراه«.  أو  املاجستير 
علمية وأكادميية متيزية بني أعضائها. وهذا على 
غرار بعض احملاكم الدستورية يف العالم، مثل: 

التي  النمساوية  الدستورية  -احملكمة 
النمسا  دستور  من   147 املادة  حسب  تتألف، 
لعام 1920 املعدل، من عشرين عضوا، منهم 
وستة  أساسيا  عضوا  عشر  واثنا  ونائبه  الرئيس 
رئيس  يعينهم  »مستخلفني«،  بدالء  أعضاء 
الفيدرالية  -احلكومة  انتخاب:  بعد  الفيدرالية 
ثمانية أعضاء، -املجلس الوطني ثالثة أعضاء.
إلى  أعضاء،  ثالثة  الفيدرالي  -املجلس   
أن  أردنا  إذا  هذا  املستخلفني.  الستة  جانب 
منسجمة،  دستورية  محكمة  لدينا  تكون 

متناغمة ومستقلة فعال وحقيقة.
احملكمة  هذه  يف  العضوية  مدة  مراجعة   -
بدال  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  )عشر 
علما  للتجديد(.  قابلة  غير  سنوات  ست  من 
بأن الدول غير مجمعة وال حتى شبه متفقة يف 
هذا الشأن »بعضها جتعل مدة العضوية يف هذه 
احملكمة مدى احلياة على غرار أمريكا، وبعضها 
حتددها بـ 12 سنة قابلة للتجديد، كما هو احلال 
يف أملانيا، وبعضها أربع سنوات قابلة للتجديد 
دون حتديد كما هو الشأن يف سوريا...«. ونقر 
تركيبتها  ألن  العهدات  يف  االختالف  بهذا 
ومهامها وصالحياتها واختصاصاتها مغايرة متاما 
اجلمهورية  رئيس  لعهدات  بالنسبة  مقرر  هو  ملا 
واملؤسسات  السلطات  ورؤساء  والنواب 
وصالحياتهم  وملهامهم  املستقلة  والهيئات 

واختصاصاتهم. 
- إعادة النظر يف اختصاصاتها وصالحياتها 
الدستورية  -املراقبة  يلي:  ما  لتشمل  ومهامها 
املقترحة  الدستورية  للتعديالت  القبلية 
لالستفتاء سواء مببادرة من رئيس اجلمهورية أو 
مببادرة من البرملان، -املراقبة الدستورية البعدية 
والنهائية  الباتة  القضائية  والقرارات  لألحكام 
الصادرة عن اجلهات القضائية العادية واإلدارية 
العليا »احملكمة العليا ومجلس الدولة«، الفصل 
يف منازعات االختصاص التي تثور بني هيئات 
مع  اإلداري  القضاء  وهيئات  العادي  القضاء 
إلغاء الفقرة الرابعة من املادة 185 وكذا تعديل 
التنازع  محكمة  ألن  املسودة،  من   186 املادة 
املتكفلة حاليا بهذا االختصاص ستصبح بدون 

موضوع.
للقرارات  البعدية  الدستورية  -املراقبة 
الباتة والنهائية الصادرة عن السلطات املستقلة 
من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة   -«
احملاسبة،  مجلس  السلطة،  ومكافحته  الفساد 
أو  البعدية  الدستورية  املراقبة  وغيرهما«.- 
النصوص  لكافة  احلالة،  حسب  القبلية، 
القانونية الصادرة سواء عن السلطة التشريعية أو 
السلطة التنفيذية: - التشريعية من املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية والقوانني العضوية والعادية 
 - للبرملان  الداخلية  واألنظمة  األوامر  فيها  مبا 
املراسيم  إلى  الرئاسية  املراسيم  من  والتنظيمية 
املراقبة   - القرارات.  وإلى  بل  التنفيذية 
الدستورية البعدية لألنظمة التي تصدرها بعض 
املؤسسات والهيئات املستقلة أيضا »- مجلس 
املجلس   - املصرفية  اللجنة   - والقرض  النقد 
اجلزائر  بنك  محافظ   - للمنافسة  الوطني 

وغيره«.
- بسط رقابتها الدستورية البعـدية والقبلية 

رئيس  يتخذها  التي  األوامر  كل  لتشمل 
اجلمهورية سواء يف حالة شغور البرملان بسبب 
أن  علما  االستثنائية،  احلالة  أثناء  أو  احلل 
التي قد يتخذها رئيس اجلمهورية يف  األوامر 
حالة االستعجال كنا قد اقترحنا سحبها من 
صالحيات رئيس اجلمهورية وإسنادها للبرملان 
حتى  ميارسه  له  أصيل  تشريعي  كاختصاص 
وإن كان يف عطلة بعد دعوته من قبل رئيس 
الدستورية  احملكمة  فإن  وبالتالي  اجلمهورية، 
ستراقبها مثلما تراقب بقية القوانني األخرى.
والهيئات  السلطات  جميع  حق  إقرار   -
أو  التفسيري  رأيها  طلب  يف  واملؤسسات 
البعدي، يف أي حكم  أو  القبلي  التفصيلي، 

دستوري أو قانوني »تشريعي أو تنظيمي«.
- تكريس اختصاصها بالنظر يف مختلف 
بني  حتدث  قد  التي  والنزاعات  اخلالفات 

الدستورية  والهيئات  واملؤسسات  السلطات 
اختصاصها  منازعات  ذلك  يف  مبا  والقانونية 
ومهامها وصالحياتها سواء من تلقاء نفسها أو 
أو املؤسسة  الهيئة  أو  السلطة  بعد إخطارها من 

املعنية.
من  سواء  أمامها  الدفوع  رقابة  توسيع   -
أو  اجلهات  حيث  من  أو  األشخاص  حيث 
من حيث التدابير أو حتى من حيث املضامني 
لتشمل جميع النصوص التنظيمية إلى جانب 
مع  التشريعية،  النصوص  كافة  على  اشتمالها 
تبسيط اإلجراءات املتبعة بها وتوسيع اجلهات 

التي ستولى القيام بهذه الدفوع.
كبار  محاكمة  يف  اختصاصها  إقرار   -
عن  اجلمهورية  رئيس  ومنهم  الدولة  مسؤولي 
العظمى،  باخليانة  وصفها  ميكن  التي  اجلرائم 
التي  واجلنح  اجلنايات  عن  احلكومة  ورئيس 
إلغاء  مع  ملهامهما.  أدائهما  مبناسبة  يرتكبانها 
العليا  احملكمة  عن  تتحدث  التي   191 املادة 

للدولة لعدم جدوى بقائها يف الدستور. 
»دستورية  مركبة  بطبيعة  تتمتع  -أن 
ورقابية«،  وإدارية، سياسية  قضائية  وقانونية، 
وصالحياتها  مهامها  أن  علمنا  إذا  خاصة 
وأن  آنفا،  ذكرنا  كما  متنوعة  واختصاصاتها 
أعضاءها لهم أيضا تخصصات مختلفة »أساتذة 
جامعيون، قضاة، برملانيون، إطارات سامية«، 
ولهم قوانني أساسية مغايرة حتكمهم من حيث 

حقوقهم وواجباتهم.
مهامها  وممارسة  آليا،  حتركها  ضرورة   -
الدستورية تلقائيا أي دومنا حاجة إلخطارها من 
كلما  املؤهلني  األشخاص  أو  السلطات  طرف 
للقانون،  أو  للدستور  خرق  ثمة  أن  لها  تبني 
وسيادة  الدستور  ستحمي  التي  وهي  السيما 
وستجسد  القانوني  األمن  وستضمن  القانون 
القانون  دولة  وستحقق  السلطات  بني  الفصل 
على  وهذا  والقانونية.  الدستورية  واملؤسسات 

غرار بعض احملاكم الدستورية يف العالم.
كل ذلك إلى جانب اختصاصاتها األخرى 
املتمثلة - من بابا التأكيد - فيما يلي: -الفصل 
واألوامر  والقوانني  املعاهدات  دستورية  يف 
عليها  املصادقة  قبل  »املعاهدات  والتنظيمات 
والقوانني واألوامر والتنظيمات قبل إصدارها«. 
- الفصل يف كل الطعون وليس الطعون اجلوهرية 

التي  الباتة  القرارات  ضد  تتلقاها  التي  فقط 
لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  تصدرها 
الرئاسية  واالنتخابات  االستفتاءات  بشأن 
والتشريعية وإعالن نتائجها النهائية. -الفصل 
شهر  خالل  والتنظيمات  األوامر  دستورية  يف 
من تاريخ نشرها. -الفصل، آليا ووجوبا، بقرار 
حول مجمل النص يف مطابقة القوانني العضوية 
اجلمهورية  رئيس  من  بإخطار  سواء  للدستور 
وغيره بعد مصادقة البرملان عليها أو من دون هذا 
الداخلي  النظام  اإلخطار. -الفصل يف مطابقة 
لكل من غرفتي البرملان للدستور. -الفصل يف 
توافق القوانني والتنظيمات مع املعاهدات طبقا 

للشروط احملددة يف املادة 198 من املسودة. 
هذا حتى تتوافق كل هذه القوانني واألحكام 
من  طبق،  عن  طبقا  واألنظمة،  والقرارات 
األسفل »القانون األدنى« إلى األعلى »القانون 
األسمى« وهو الدستور طبقا لنظرية الفيلسوف 
يتعلق  فيما  )كيلسن(  السويسري  والفقيه 
تكون  أردنا  هذا  القوانني.  تدرج  أو  بهرمية 
احملكمة الدستورية هي الضامنة لألمن القانوني 
وحماية الدستور والفصل بني السلطات وحتقيق 
دولة القانون واملؤسسات الدستورية والقانونية. 

-2مجلس احملاسبة 
ضمن  املجلس  هذا  دسترة  إعادة  نثمن 
مؤسسات الرقابة، مدعما بصالحيات إضافية 
حلماية األموال واملمتلكات العامة وترقية احلكم 
الشؤون  تسيير  على  الشفافية  وإضفاء  الراشد 
املواد  إحالة  مع  احلسابات.  وإيداع  العمومية 
يؤطره، كما هو  قانون عضوي  به على  اخلاصة 
مقترح يف املادة 208 وغيرها من املسودة. كما 
نثمن تقييد عهدة رئيس هذا املجلس بخمس 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهذا ليفسح 
يف  واملسؤوليات  املناصب  على  للتداول  املجال 

هذا املجلس. 
لتشمل  املجلس  هذا  رقابة  متتد  أن  ونقترح 
الرقابة  جانب  إلى  السابقة  أو  القبلية  الرقابة 
البعدية أو الالحقة، مع متتعه بالطبيعة املركبة 
واملالية  اإلدارية  عن  فضال  القضائية  والصفة 
واحملاسبية، خاصة إذا علمنا أن أكثرية أعضائه 
قضاة ولهم قانون أساسي يحكمهم من حيث 
»القانون األساسي  وواجباتهم يسمى  حقوقهم 
 1995 سنة  الصادر  احملاسبة«  مجلس  لقضاة 

واملعدل خاصة عام 2010. 
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ستوِر ُمساهمًة في إثراِء ُمسّودة الَمشروِع التَّمهيِدّي لَتعديِل الدُّ

ستوِر َهذا ما أغَفلْتُه َلجنُة لعراَبة في ُمسّودِة الدُّ
الجزء الخامس
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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 : 22/03/2020 جتديد اجلمعية احمللية . املسماة: جمعية 
بتاريخ :   03 املعتمدة حتت رقم:  بلدية عني اخلضراء-  الشهيد شنايف عبد اهلل  التالميذ ملدرسة  أولياء 
اهلل  عبد  شنايف  الشهيد  مدرسة  اإلجتماعي:  املقر  الغاني  عبد  سعدون   : الرئيس   .22/03/2020

بلدية _عني اخلضراء_.

إشـــــهــــــــــار

AKHBAR EL WATANE  20-07-2020
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د. حيدر العايب )قسم الفلسفة جامعة 
سطيف 02(

حط  األطلسي  من  الغربية  الضفة  ويف 
الفايروس رحاله عند أعتاب العالم اجلديد الوم 
أ التي بدت بدورها أكثر تخوفاوانزعاجا،وقد 
ُحددت مدينة نيويورك العاملية بؤرة للفايروس، 
زيادة على سيناريوهات داخل ديار العم سام 
الغذائية  املواد  تخزين  على  بالتنافس  بداية 
على  الطلب  ارتفاع  عند  انتهاء  والطبية 
عند  طوابيرا  فتجد  السالح،  حيازة  تراخيس 
تشهدها  التي  لتلك  مماثلة  األسلحة  متاجر 
الغذائية  للمواد  التجارية  واملراكز  املتاجر 
ظرف  ويف  فمثال  الصحية،  واملستلزمات 
زيادة  إلى  الصحة  وزارة  أشارت  أسبوعني 
طلب على تراخيس حيازة السالح إلى 1500 
طلب يوميا يف والية »ويسكونسن« لوحدها، 
وذلك خشية من انفالت أمني مرتقب حيث 
عن  الذاتي  الدفاع  سوى  املواطنني  يسع  ال 
داخلي  صراع  يف  الدخول  احتمال  أنفسهم، 
إن األمر وال شك  الكل،  الكل ضد  وحرب 

يبدو وكأنه نهاية تراجيدية للعالم !.
عن  احلديث  عن  وبعيدا  أّنه  غير 
السناريوهات الداخلية التي ال زالت رهينة ما 
استجد من معطيات وتقارير طبية واجتماعية 
يصب  كله  العالم  أّن  ورغم  الفايروس،  عن 
تفكيره يف وضعه الداخلي، يحاول هذا املقال 
رصد العالقات الدولية املمكنة يف مرحلة ما 

بعد كورونا.
اجلائحة  هذه  أن  شك  من  ليس      
حقيقي  اختبار  أمام  العالم  وضعت 
والصحية  العلمية  ملنظومته  ليس  ومصيري، 
لعالقاته  وإّنا  الداخلية حصرا،  واالجتماعية 
عمرت  طاملا  التي  حتالفاته  ورهن  اخلارجية 
األزمات  أمام  كبيرا  متاسكا  وشهدت  طويال 
هو  والسياسية.فها  واالقتصادية  األمنية 
ما  أرقى  أّنه  الذي عرف عنه  األوربي  االحتاد 
ألّن  حتى  حتالفات،  من  األمم  إليه  توصلت 
كدول  لتحالفاتها  نوذجا  جعلته  األمم  بعض 
جنوب شرق آسيا، هذا االحتاد الذي لم يكن 
كسر  وسالما،قد  بردا  اجلائحةعليه  اختبار  
الصحية  منظومته  تطور  رغم  التوقعات  كل 

منهامعاًفى  بخروجه  توقعاتنا  يكسر  لم  وإن 
منتصرا، خاصة وأن أوروبا عرفت أزمات مماثلة 
العصور  من  بداية  العتيق  تاريخها  مر  على 
الفترة  إلى  مرورا  الوسطى  القدميةوالعصور 
تتوسطهما  العامليتني  احلربني  وأزمة  احلديثة 
الباردة  واحلرب   1929 سنة  املالية  األزمة 
واألنفلونزا اإلسبانية سنة 1918 التي خلفت 
ضعف ضحايا احلرب العاملية األولىوالزالت 
أزمات مماثلة تعيشها أورباإلى يوم الناس هذا.

وضعت  قد  اجلائحة  هذه  أن  قلنا      
حقيقي  اختبار  أمام  الدولية  العالقات 
يشهد  السياسية  العالقات  فتاريخ   ، وخطير 
بناء  التي تكون سببا يف  العوامل  على عديد 
أّنها  جند  ما  وكثيرا  واالحتادات،  التحالفات 
بنيت على ما يعرف بـ »املصالح املشتركة« مع 
»اجلغرافيا«  كــ  طبعا  أخرى  عوامل  مساعدة 
الثقافية«،  و«اخللفية  التاريخية«  و«اخللفية 
وأحيانا يكون أثر »اخللفية الثقافية« أكثر تأثيرا 
واقعة  يفسر  ما  هذا  ولعل  »اجلغرافيا«  على 
اململكة  انفصال  عرفت  التي  »البريكست« 
على  فعالوة  األوربي،  االحتاد  عن  املتحدة 
احلفاظ  بريطانيا  حتاول  االقتصادية  األسباب 
على وحدتها »األجنلوسكسونية«على حساب 
وحدتها »القارية«، مع هاجس انفصال أملانيا 
التي ال تعد التينية ثقافة وإن كانت  كذلك 

أوربية جغرافيا.
العالقات أمنت وامليثاق  أّن ما يجعل  غير 
أشد بني األمم هي »وحدة املصير«، وهي تفوق 
املشتركة«  »املصالح  مبدإ  على  فعاليتها  يف 
وغيره من املبادئ األخرىالتي مت ذكرها، وهنا 
اجلائحة  هذه  أفصحت  فلقد  الفرس.  مربط 
على هشاشة وحدة املصير بني األمم خاصة أمم 
قدرها  إيطاليا جتابه  فها هي  األوربي،  االحتاد 
ومصيرها يف عزلة تامة، فال فرنسا وال أملانيا 
أ قادرة على مدِّ يد العون لها  الو م  وال حتى 
استشفائية  وجتهيزات  طبية  بأطقم  واسعافها 
أرسلت  الصني  وحدها  آخر،  مادي  متوين  أو 
هذه  إيطاليا  عن  يرفع  مبا  مجهزا  أطقمها 
اخلطوة  هذه  على  الصني  إقدام  إّن  البلوى. 
مع انكفاء دول االحتاد األوربي كل دولة على 
ذاتها، بنيَّ أّن ذلك االحتاد الذي ُبني أساسا 
على »املصالح املشتركة« بني أعضائه، بدأت 

متظهرات هشاشة عالقاته تتراءى للعيان أمام 
امتحان »وحدة املصير«، وهو ما تعكسه حادثة 
انزال راية االحتاد األوربي الزرقاء بإيطاليا ورفع 
علم الصني الشعبية، فهل تكون إيطاليا نافذة 
الشيوعية على أوربا بعدما التمست اخلالص 

من العمالق النائم الذي بدأ باالستيقاظ!
من  اجلائحة  لهذه  ليس  أّن  صحيح     
شك  وال  االيديولوجيا  لكن  أيديولوجيا 
بخارطة  ينبأ  ما  وهو  فيها،  وتستثمر  توظفها 
»وحدة  أساسها  جديدة  دولية  عالقات 
وناذج  رؤى  والشك  تغذيه  الذي  املصير« 
»وحدة  تعزز  أيديولوجية،فاأليديولوجيا 
»للمصالح  تعزيزها  مجرد  من  أكثر  املصير« 
املشتركة«، والعالم يشهد على خسارة بعض 
من  وعانت  وعالقاتها  ثرواتها  جل  الدول 
وحدة  سبيل  يف  اقتصادية  وعقوبات  تضييق 
ال  مصيرها  وحدة  من  ألنها  أيديولوجيتها 
احلالي  الروسي  الدعم  مثل  فقط  مصاحلها 
للنظام السوري ودعمه لـ »مادورو« بفنزويال، 
احلرب  إبان  املشروط  غير  انفاقه  قبل  ومن 
ذات  الدول  على  السوفياتي(  )االحتاد  الباردة 
وأمريكا  وآسيا  بإفريقيا  االشتراكي  النهج 
رغم  األوربية  الدول  بعض  وكذا  اجلنوبية 
خسارتها وإفالسها وحتى فساد بعض أنظمتها 
وقيادته  السوفياتي  االحتاد  أثقلت كاهل  التي 
دول  به  تضحي  مالم  وهو  بروسيا،  املركزية 
املشتركة«كالقوى  أخرى يف سبيل »مصاحلها 
اإلمبرياليةالتي  اخللفية  ذات  الرأسمالية 
أخذت من حلفائها بدل أن تعطي، وما أزمة 
األوربي  االحتاد  من  واسبانيا  اليوم  إيطاليا 

ببعيد.
رهينة  املشتركة  املصالح  أّن  اتضح  لقد 
تبنى  قد  اقتصادية  وأطماع  سياسية  ظروف 
عليها حتالفات قصيرة املدى وإن طالت، ألن 
ميأل  الذي  السائد  اجلو  هو  والتنافس  الترقب 
ساحتها، ففرنسا تترصد إلسبانيا التي بدأت 
لغرميتها  تترصد  كما  اقتصاديا  انتعاشا  تشهد 
يف  تتخبط  تركت  اليونان  كذلك  إيطاليا، 
أزمتها املالية ما بني-2010 2011 حتى كلفها 
األوربي  االحتاد  من  اخلروج  فكرة  طرح  األمر 
عرض  عن  احلديث  جرى  ذلك  من  واألكثر 
بعض دول االحتاد مساومة اليونان يف أراضيها 

وجزرها!، كذلك الصراع السياسي مؤخرا بني 
الليبية ومساعي  القضية  إيطاليا وفرنسا حول 

فرنسا عزل إيطاليا سياسيا.
املتوقعة  الدولية  العالقات  خارطة  إّن      
شك  وال  ستشهد  كورنا  جائحة  جتاوز  بعد 
عن  ينبأ  قد  ما  وهو  وخارجيا  داخليا  ترتيبا 
توقع  إلى  االضطرار  دون  فتية  قوى  تصاعد 
أن  املتوقع  من  فداخليا  معهودة،  قوى  تراجع 
الصحية  منظومتها  تنمية  على  دول  تعمل 
نسبة  وزيادة  البيولوجية  ابحاثها  وتطوير 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  على  اإلنفاق 
جتييش  على  العمل  ذلك  من  باملوازات 
الوقاية  بشروط  للدفع  وجماهيري  اجتماعي 
االجتماعية.  والرفاهية  الصحية  والرعاية 
فلرمبا  اخلارجية  العالقات  صعيد  على  أما 
ليبيرالية-  بديلة من دول  فيه حتالفات  تكون 
رأسمالية تتجه معضمها صوب اجلهة الشرقية 
التحالفات  هذه  حتديدا،  الصني  العالم،  من 
والدخول  اخلالف  تعميق  ضرورة  تقتضي  ال 
كما  ثالثة  عاملية  حرب  أو  صراع  دوامة  يف 
جديدة  حتالفات  هي  وإّنا  للبعض،  يعن  قد 
السابقة  الروابط  يف  النظر   إعادة  أساس  على 
واالستناد على روابط بديلة ال تشترط ضرورة 
»املصالح املشتركة« أو »اجلغرافيا« أو »اخللفية 
التاريخية والثقافية« بقدر ما يعتمد األمر على 

مبدإ »وحدة املصير والتعايش املشترك«.

ما بعد كورونا ورهانات العالقات الدولية
  قد يصعب التنبؤ بمرحلة ما بعد هذه الجائحة التي ألمت بإنسانية اليوم، خاصة وأّن العالم كله يصارع ألجل اللحظة، ولعل في هذا العالم من تسوده 

نزعة تشاؤمية تجعله يعدم  إمكانية الحديث عن مرحلة مابعد هذه الجائحة خاصة وهي تحصد يوميا مئات وآالت األرواح في آسيا الصين وإيران 
تحديدا والضفة الشمالية من البحر المتوسط إيطاليا واسبانيا وكذا بريطانيا. وها هي على أعتاب القارة السمراء التي تصارع بدورها خاصة الدول 

الشمالية والشمالية الشرقية منها كالجزائر والمغرب وتونس ومصر هذه الجائحة بما هو متاح لها من إمكانات مع تجييش المجتمع المدني وكذا 
العسكري واألمني للتصدي لها بداية بحمالت التوعية إعالميا وميدانيا، وبإجراءات استثنائية كإغالق دور العبادة وتعليق الدراسة وتسريح العمال مع 
الحفاظ على الحد األدنى من الخدمات الحيوية وغلق الفضاءات العامة حتى حفالت األعراس ومراسيم الجنائز التي باتت تخضع لرقابة أمنية للحد من 
التجمعات وبالتالي حصر انتقال العدوى، زيادة على إقرار العزل وحظر التجول خاصة في بؤر الفايروس مع فرض عقوبات وغرامات مالية على 
من يخترق تلك االجراءات، وهي ذات اإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية اآلسيوية كالمملكة األردنية والعراق،ولبنان -كأثر المتضررين خاصة 
مع أزمته السياسية والمالية الخانقة-،ودول الخليج كالكويت والسعودية بشكل أخصوألول مرة في التاريخ اإلسالمي نشهد او نسمع عن غلق لبيت اهلل 

الحرام، وهي كلها اجراءات احترازية من تفشي فايروس »كوفيد 19«. 



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

الوطنية  املؤسسة  نحو  مشرئبة  األعناق  كل 
كقطعة  تلوكها  األلسن  وكل  »سوناطراك«، 
»مضيغة« ُيتسلى بتدويرها، وكل السهام مصوبة 
مؤسسة  بإعتبارها  النابض«  »القلب  هذا  نحو 
حيوية، ذات تصنيف مرموق عامليا، رغم كّل ما 
يزداد  يوم  أداءها من شبهات، و يف كّل  يشوب 
حجم املمهالت املنصوبة أمام هذه القاطرة القوية 
لإلقتصاد الوطني، ويتعاظم كّم املكابح لعجالت 
اللوم  يلقي  والكّل   ،!!.. ومنائها  وتطورها  سيرها 
ما  يف  إليه،  هي  ترمز  الذي  الطاقة،  قطاع  على 
نحن فيه من وضع، ونغدق عليها الكيل أوصافا 
شتى مبيزان »اقتصاد الريع«، لكن لو نتأمل بروية 
بأننا  أنفسنا  سنجد  هذا،  وضعنا  وبعمق  وبدقة 
يوميات  يف  الريع«  »منطق  يتعاطى  من  نحن 
قطاع  أفضال  على  كّلنا  نعيش  ألننا  حياتنا، 
سيجود  ما  تنتظر  حياتنا  منظومة  كّل  و  الطاقة، 
القطاعات،  بقية  يف  نحن،  ألسنا  علينا،  به 
الشائع  للمصطلح  وفقا  »الريع«  على  نعيش  من 
قّلة  لكن  ؟؟!!،  السياسي  اإلقتصاد  أدبيات  يف 
التي  املنهجية،  املعاجلات  لتقدمي  يسعى  منا من 
بإمكانها أن متّكن املجموعة الوطنية من تصويب 
تعود  بنائية  عمليات  نحو  اآلفاق  وفتح  املسار 
بالنفع على اجلميع .. ويف ظّل قلة النقد »املال« 
كأن  و   .. والتجرمي  النقد  كثرة  نحو  الناس  مال 

ذلك هو قدرنا كمجموعة وطنية ..
 المشهد العالمي :

1.      المحددات الضاغطة على »نموذج 
األعمال التجارية« القائم

النفطية،  الشركات  النفطية، كّل  الشركات 
حتقيق  مواصلة  وهو  أساسي  حتدي  أمام  هي 
متزايدة،  ضغوطات  يواجه  وهذا  األرباح، 
وحتديات متعاظمة، تتعلق أساسًا بـ : التنافس 
الشرس فيما بني مختلف الشركات النفطية، يف 
ظل جتاذبات السياسات الدولية املنفلتة كنتيجة 
و  الدولي  للنظام  املعياري  النظام  إلنهيار  حتمية 
التعامل  على  القائم  التوحش  لنظام  بقوة  العودة 
بالعقوبات والتهديدات مبا يشكل مخاطرة عالية 
العاملية  النفطية  الشركات  استثمارات  ملجمل 
تكاليف  رفع  منحى  غذى  مبا  للحدود،  العابرة 
التأمني على األنشطة واخلدمات واإلستثمارات 
شّح  إلى  إضافة  ومتزايد،  مضاعف  بشكل 
املوارد املالية بعد اإلنزياح الذي تشهده تدفقات 
الرخيص  النفط  بعيد  اآلمنة  اجلزر  نحو  األموال 
واملنسكب يف كّل مكان، وتراجع اإلستثمارات 
الضخمة،  للحقول  النفطية  قلة اإلكتشافات  مع 
عالية  أماكن  يف  تقبع  اإلكتشافات  جّل  و  بل 
الكلفة واملخاطرة، هذا ما جعل احلاجة تتعاظم 

واملهارات  التكوين  العالية  الكوادر  جذب  إلى 
امتيازات  منحها  يقتضي  الذي  الشيء  املؤكدة، 
معظم  بني  خفية  حروبًا  أذكى  مبا  جدا،  مغرية 
الشركات إلستنزاف املوارد البشرية لبعضها عن 
طريق املزايا املغرية، وأيضا حيازة التكنولوجيات 
وكذلك  وإحتكارها،  واآلداء  اخلصائص  العالية 
اإلستثمار يف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
لتجويد سالسل اإلنتاج وخفض التكاليف إلى 
أبعد نقطة، مبا يجعل الشركة املتحكمة يف ذلك 
ميكن  وال  خدماتها،  على  عاملي  طلب  موضع 

جتاوزها بأي حال من األحوال.
 2.      نموذج األعمال التجارية لشركات 

النفط العالمية العمالقة في مأزق
النفط  شركات  كبرى  مستقبل  أصبح  لقد 
العاملية )بي بي، شيفرون، إكسون موبيل، شل، 
توتال( موضع شك مستدمي، ومبعث قلق متعاظم 
لدى قادتها، ولعل مصدر املأزق، ال يقتصر فقط 
العاملي، هذه  املشهد  التطورات األخيرة يف  على 
يسيطرون  ال  التي  والكارثية  املريعة  التطورات 
النفطية  الشركات  هذه  مشاكل  بل  عليها، 
العاملية هي كثيرة العدد ومتعددة النواحي، وهي 
أعمق بكثير مما يطرح كجانب عالئقي مع جائحة 
كورونا، وتعود يف صيرورتها إلى أبعد من ذلك، 
لقد كانت رؤية شركات النفط العاملية للمستقبل 
الزمن  من  عشرية  من  أزيد  منذ  وغامضة  قامتة 
على األقل، رغم كّل توقعاتها املتفائلة املعلنة يف 
عديد التقارير، ثم غّذت هذه القتامة مخططات 
التصدي لتغير املناخ، و إنهيارات أسعار النفط، 
ليزيد فيروس كوفيد19- نخر لّب هذه الرؤية. و 
أول ما انتبه له قادة هذه الشركات النفطية العاملية 
هو »منوذج أعمالها التجارية« الذي رأت فيه بأنه 
واحد،  آن  احلّل« يف  »مفتاح  و  األزمة«  »موضع 
فنماذج أعمالها القائمة حالّيا لم تعد لها قابلية 
اإلستدامة، ولم تبق تفي بالغرض الذي أقيمت 
ألجله. بدأ تراكم التحديات بشكل واضح منذ 
للتكّيف  سعت  وقد  املاضي،  القرن  سبعينيات 
الثقل  ومراكز  واإلزاحات  التحوالت  طبيعة  مع 
وجتاذب القوى يف املشهد الطاقوي العاملي، حتى 
ظهرت النسخة األحدث لنموذج عمل شركات 
النفط العاملية خالل تسعينيات القرن املاضي، و 
قد مّت بناؤه على ركائز ثالث، تتمثل يف: تعظيم 
القيمة لدى املساهمني بناًء على استراتيجية توفر 
االحتياطيات  من  والرفع  املالية،  للعوائد  معايير 
القابلة لإلستغالل، مع خفض التكاليف استناًدا 
إلى العناصر اجلزئية من خالل االستعانة مبصادر 
خارجية. لكن هذا النموذج بدأ يواجه حتديات 
خطيرة مع تغير بيئة التشغيل، حتى قبل ظهور 
النفط  شركات  متكنت  وبذلك  كورونا،  جائحة 

الربع  خالل  احلياة  قيد  على  البقاء  من  العاملية 
األخير من القرن املاضي، ولكن املؤشرات على 
اآلونة  يف  يظهر  بدأ  يتعثر  بدأ  أعمالها  منوذج  أن 
تزايد  و  لها،  املالي  األداء  ضعف  مع  األخيرة، 
خيبة أمل املساهمني يف استمرار ُمراكمة الفوائد 
و حتقيق عوائد متزايدة عبر منوذج األعمال املتجذر 
يف افتراضات استمرار الطلب املتزايد على النفط، 
النموذج  بهذا  يطيح  نانونيا«  »كائنا  جعل  مبا 
الكبيرة«،  البيانات  القائم على »البيغ داتا، أي 
يصعب  بأحجية  تكون  ما  أشبه  مفارقة  بروز  مع 
حّل عقدتها، فمع بداية بروز مالمح ندرة النفط 
يظهر  كبيرة«  حقول  اكتشاف  غياب  »بسبب 
على  الطلب  انكماش  يف  يتمثل  سلبي  منحى 
اإلستثمارات  تراجع  إلى  أدى  ما  وهذا  النفط، 
بشكل مريع وقياسي، رغم احلاجة إلى تكثيف 
العاملية  االحتياطيات  لتجديد  اإلستكشافات 
القابلة لإلستغالل، هي بالفعل أحجية، وحّلها 

غير وارد حاليا عبر منوذج األعمال القائم.
3.      مستقبل شركات النفط العالمية 

العمالقة
يف ظل تعدد املشاكل والتحديات التي تواجه 
شركات النفط العاملية، ُيطرح أمامها العديد من 
اخليارات التي قد تسمح لها باإلستدراك وحتسني 
أوضاعها، ومن بني هذه اخليارات، جند تقليص 
التكاليف التشغيلية على أمل أن تنتعش أسعار 
النفط يف املنظور القريب، وهو جراء أولي جلأت 
إليه معظم هذه الشركات النفطية، و قبل ذلك، 
عمليات  من  املزيد  حدوث  اإلجراء  هذا  سبق 
االندماج الضخمة فيما بني العديد منها، وأيضا 
لها. واآلن جند جّل  تعديل احملافظ االستثمارية 
هذه الشركات النفطية العاملية تتوجه نحو هندسة 
التكنولوجيا  بناء  إعادة  تكون  داخلية،  حتوالت 
التنويع.  مساعي  تعظيم  مع  أهمها،  الداخلية 
على  النسور  لعبة  ملآالت  الترقب  من  أجواء  يف 
النفط الصخري األمريكي، و صعوبة  ثورة  بقايا 
اإلعتماد على نتائج اإلفتراضات، كما كان احلال 
يف املاضي القريب، جند كّل ما حتتاجه الشركات 
النفطية العاملية للبقاء هو االنتظار حتى تستأنف 
ظل  يف  الصعودي،  االجتاه  اخلام  النفط  أسعار 
سوق نفطية متر بتغيرات هيكلية جوهرية مدفوعة 
والتحوالت  التكنولوجيات  يف  مستعرة  بثورة 
اجليوسياسية. ويف وضع جائحة كورونا اجلاثم، 
ال يوجد من التعويذات ما ينقذ املوقف، بل ال 
حلل  لوحدها  جاهزة  حلول  من  يكفي  ما  يوجد 
التحديات األساسية املاثلة، وحتى إذا مت تنفيذ 
بخفض  املرتبطة  القاسية  اإلجراءات  من  جملة 
امليزانيات واملصاريف التشغيلية واحلّد من التوسع 
يف املشاريع التطويرية، فإن ذلك لن يعدو من أن 

بينما  احلواف،  حول  لعب  مجرد  سوى  يكون 
تبقى كامنة يف صلب منوذج  املعاجلات اجلوهرية 
وإستمرار  الشركات،  لهذه  التجارية  األعمال 
لذلك  وأرباحها.  أنشطتها  ودميومة  فاعليتها 
النفطية  الشركات  بعض  أعمال  تزدهر  أن  ميكن 
مناذج  تكون  التي  تلك  خاصة  املستقبل،  يف 
يف  بالتمّيز  تتصف  أصولها  قواعد  أو  أعمالها 
مجال تخصصها وتراكم خبراتها املهنية واملعرفية 
الشركات،  ملعظم  بالنسبة  لكن  والتكنولوجية، 
األعمال  ومنوذج  االستراتيجية،  يف  التغيير  فإن 
ليس القائم فقط، بل حتى احملتمل، أمر حتمي 

لها.

 4.      بعد كوفيد19-: هل هناك عصر 
جديد من الفرص لصناعة النفط والغاز ؟

الثالث  انهيارها  والغاز  النفط  صناعة  تشهد 
الصدمتني  بعد  عاًما،   12 خالل  األسعار  يف 
صناعة  متكنت  إذ   ،2008 منذ  السابقتني 
النفط من اإلنتعاش يف كّل مرة، واستمر العمل 
كاملعتاد. لكن هذه املرة األمر مختلف متامًا، حيث 
أصبح الوضع معقدا جدا تشابكت فيه العناصر 
والطبية  والسياسية  واإلنسانية  اإلقتصادية 
شكوكا  محصلتها  يف  أدخلت  والتي  والعلمية، 
العاملية،  املنظومة  حول  ومتزايدة  األثر  متضافرة 
يف  الوضع  هذا  جتاوزها  على  مقدرتها  مدى  ويف 
من  الصدمات،  فإجتماع  ممكن،  وقت  اقرب 
يشبه  مبا  السوق  أغرق  الذي  العرض  صدمة 
الطلب  انخفاض  وصدمة  األسود،  التسونامي 
غير املسبوق، وصدمة انهيار املنظومات الصحية 
بورصات  يف  األسهم  انصهار  وصدمة  العاملية، 
املال العاملية، وصدمة امنحاء الوظائف من سوق 
املالية  احلالة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  الشغل، 
أسوأ  يف  توجد  العاملي  النفط  لقطاع  والهيكلية 
حالة مما كانت عليه يف أسوء األزمات السابقة، 
رائدة،  نفطية  شركات  أداء  ضمور  إلى  أدى  مبا 
الذي  )الزيتي(،  الصخري  النفط  ضمور  وبداية 
شكّل ثورة عاصفة على مدى عشرية من الزمن، 
العودة  إمكانية  حول  متجذرة  شكوك  تولد  مع 
مجددا إلى األسواق املالية السخية التي جتاهلت 
يف  املال  لرأس  املالي  واالنضباط  احلذر  قواعد 
إلى  األسعار  وصول  مع  اليوم،  سابقة.  فترات 
أدنى مستوياتها خالل ثالثني )30( عاًما، أصبح 
اجلميع ينظر إلى األمر بأنه يشكل بالفعل واحدة 
للتحّول يف  املواتية  التاريخية  اللحظات  أكثر  من 
بداية  يستوجب  وهذا  العاملية،  النفط  صناعة 
صياغة »منوذج عصري لألعمال التجارية« ينحى 

بعيدا عن سياقات األزمة احلالية.
)يتبع( ..
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أقالم

بناء »نموذج عصري لألعمال التجارية« 
لسوناطراك، لماذا ُيعّد أولوية ؟

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com

)الجزء األول : مدخل(
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     ُيواجُه الُصحفّيوَن 
يف اجلزائِر َحملًة َشِرسًة 

يف اآلونِة األخيرِة؛ 
ُتسَتعَمل فيها ُمختلُف 

أنواِع اإلهاناِت والّتطاُوِل، 
قوَن  من قبِل ُأناٍس ال ُيفرِّ

بني الّنقِد واالنِتقاِد 
حاُمِل  بعلٍم  طاوِل والتَّ والتَّ

وبغير علٍم. ِفعال إّن ما 
نحُن فيِه هذِه األياُم 

ومنُذ عاٍم وَنيٍف إّنا هَو 
»وقٌت أصبَح ِفيه اجَلميُع 

اقِد  َيرتِدي عباءَة النَّ
والَفيلُسوِف؛ ُمعتقًدا أّن 

االنِتقاَد الَعشوائَي امُلفتقِر 
إلى احُلّجِة وامَلوضوِعّيِة 

ُجرأٌة وَصالبٌة«. 
     وِزيادًة على الَغوغاِء 

ص  اِس، َتخصَّ من النَّ
بعُض الّذين َحّررتُهم 

الغرُف امُلظلَمُة يف َقدِح 
نَي؛ هَي خبَط  حِفيِّ الصُّ
َعشواٍء فَغاِلًبا ما َتكوُن 

االِتهاماُت َعشواِئّيًة 
وُتوّجُه للَجميِع. 

وذهَب البعُض إلى حدِّ 
ي  عييِر« باخُلبزِة، وكأنِّ »التَّ

بالُصحفيِّ َسجنٌي يف 
َقضاَيا احَلقِّ العاِم َمحكوٌم 

عليِه بأْشغاِل امَلنفعِة 
حفُي َأجيٌر  الَعامِة؛ الصُّ

ها اخَلفاِفيُش يأكُل من  أيُّ
أْجرِته وَيِعيُش وُيطِعُم 

ي  أوالَده وَيكُسوُهم؛ وألنِّ
أعِرُف أّن امُلروءَة َغاِئبٌة 
عن َقاموِس َحياِتُكم، 

فإّني أسأُلكم لَتِقُفوا أمام 
امَلرايا وَتسأُلوا أنُفَسكم: ما 
ي َقّدمتُموه ألنُفِسُكم  الذِّ
وراُت  اِس؟ ما هَي الثَّ وللنَّ
ي ُقدُت من ِخالِلها  التِّ

عَب إلى احُلرّيِة  هذا الشَّ
واالنِعتاِق ؟ َكم من 

ُصحفيٍّ ُحوِصر وما َيزاُل 
يف ِفكرِه وِرزِقه مَحاصًرا 
وَلم ُيسَمع َلُكم ُخواٌر وال 

َعويٌل؟  وَكيَف َتستقِبُلون 
الّناَس يف أبَسِط 

َمواِقعُكم وُتِهيُنوَنهم؛ َبل 
وَتستعِبُدون األحراَر!

    إنَّ امُلشَتِغلوَن يف 
حافِة ألواٌن وأْشكاٌل؛  الصَّ
يُب واخَلبيُث،  فِفيهْم الطَّ
وِفيهم احُلرُّ وَغيُر امُلباِلي 
ي ال  وِفيهم امُلناِضُل والذِّ

َيرى يف األمِر أكثَر من 
ي وقَف  ِمهنٍة، وِفيهم الذِّ

لِم  وَيِقُف يف وجِه الظُّ
و«احُلقرِة«، وَينُشد 

ُمجتمًعا ُحّرا وَمسؤواًل، 
ي كافَح وجاَع  وِفيهم الذِّ

وباَت يف الَعراِء من أجِل أن 
َيُكون ما هَو َعليِه اآلَن، 
وَمّكَن لَنفِسه بُقدراِته 
ِق واْنتهاِج  ملُّ وليس َبالتَّ

َطراِئَق الَبغايا؛ فال 
اِس  َتتحاَمُلوا على النَّ

بغيِر َحقٍّ . فإنَّ امُلشِكلَة 
أَساًسا ُيِكُن َتلِخيَصها يف 

»َمثِل الَبعيِر«!

بلسان تويقر عبد العزيز
أجرى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس، مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل 
اإلعالم الوطنية يف إطار لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، تطرق من خاللها للرد على أسئلة 

تتعلق بعدة قضايا داخلية وإقليمية. 
وتطرق رئيس اجلمهورية للتزايد املخيف يف حاالت اإلصابة بفيروس »كورونا« بني املواطنني 

واإلجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها خالل األيام املقبلة خاصة خالل عيد األضحى الحتواء 
لقائه إلى خطة اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي فضاًل عن  الوباء، كما تطرق يف  انتشار هذا 
الوضع يف ليبيا وأسباب تأجيل زيارة رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة إلى اجلزائر والتي 

كانت مقررة السبت املاضي والوضع يف مالي ومنطقة الساحل. 
َفيُض قلــم
َتحاُمــل..!

هالُك 10 مرَضى خالَل 24 ساعًة األِخيرَة 

الَجزائر ُتحصي 535 إَصابًة 
َجديــــدة بكورونـــا 

تراجع عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر، أمس األحد، حسبما أفادت به وزارة 
الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، يوم أمس.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، البروفسور 
 23084 إلى  املصابني  ليرتفع إجمالي عدد  بكورونا،  535 إصابة جديدة  فورار، عن تسجيل  جمال 

مريضا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 10 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي 
ليرتفع  جديدة،  شفاء  307 حاالت  تسجيل  عن  فورار  كما كشف  حالة.   1078 إلى  الوفيات  عدد 

إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 16051 حالة.
رحمة عمار

بّثت اللقاء القنوات التلفزيونية واإلذاعية الوطنية

َرئيُس الُجمهورّيِة ُيقاِبُل بعَض َمسُؤوِلي َوساِئل اإلْعالِم الَوطنّية

اجللفة

الَوالي ُيسدي َتعليَمًة َتقضي 
نُقـل  بسحـب تراخيص التَّ

وجه، أمس، والي والية اجللفة محمد بن عمر، تعليمة إلى 
رؤساء الدوائر تقضي بسحب كل رخص تنقل األشخاص وعدم منح 

تراخيص مستقبال.
وجاء يف تعليمة الوالي حتوز »أخبار الوطن« على نسخة منها أنه، 
تنقل  تقرر سحب كل رخص  كورونا،  وباء  محاربة  متابعة  إطار  يف 
األشخاص وعدم منح أي ترخيص مستقبال ألي كان ومهما كانت 
بتنفيذ  حرفيا  التقيد  الدوائر  رؤساء  من  الوالي  طلب  صفته، حيث 

محتوى هذه التعليمة.
أحمد بوكليوة

 عقَب تعيينه اخلميس املاضي

البُروفّسـور »مصبـاح« يسَتلـُم َمهاَمـُه 
وزيـرا ُمنتدبا ُمكلَّفا بإصالح الُمستشفيات

أشرف وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، على مراسن تسلُّم البروفيسور 
إسماعيل مصباح مهامه اجلديدة، يف منصب وزير منتدب مكلف بإصالح املستشفيات لدى وزارة الصحة.

لوزارة الصحة والسكان  أفاد به بيان  للوزارة، حسبما  الوزير تنصيب سايحي عبد احلق أمينا عاما  كما أشرف على 
وإصالح ملستشفيات. وجرى حفل التنصيب مبقر وزارة الصحة بحضور كافة إطارات اإلدارة املركزية.

يذكر أن الوزير األول عبد العزيز جراد قد قام، السبت املاضي، بتنصيب البروفيسور مصباح يف مهامه اجلديدة بعد 
تعيينه يوم اخلميس املاضي وزيرا منتدبا مكلفا بإصالح املستشفيات من طرف رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.

وأشار البيان إلى أن األستاذ مصباح عمل بصفته اختصاصي يف األمراض املعدية يف املؤسسة االستشفائية لألمراض 
املعدية العادي فليسي )القطار سابقا( بالعاصمة. كما شغل عدة مناصب عليا، مضيفا أن هذه املناسبة »جتسد أيضا عودة 

سايحي عبد احلق الذي تقلد العديد من املناصب العليا خالل مسيرته املهنية الطويلة«.
)و.أ.ج( 

عّمــــار قـــردود

قسنطينة

ُنقص األْكسجين َيدفُع باألطّباء الُمقيميَن لالحتَجاج 
أقدم، أمس، األطباء املقيمون بقسنطينة على تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالظروف املزرية التي يعملون بها، يف ظل 

نقص عدد األسرة وتشبع املستشفى املرجعي باملرضى، ناهيك عن نقص األكسجني وغياب األمن، بحسبهم. 
مراكز صحية الستقبال  توفير  منها:  الوباء؛  للتمكن من مواجهة  املنظومة بشكل عاجل  بتحديث  احملتجون  طالب 
مرضى »كوفيد 19« خارج املستشفى اجلامعي »ابن باديس«، تكون مجهزة باألكسجني، باإلضافة إلى اإلسراع يف فتح 
املعهد شبه الطبي - حسبما وعد به والي الوالية - والذي يحوي 84 سريرا. وصرح احملتجون بأن عديد املرضى لقوا حتفهم 
بسبب عدم عبور األكسجني القنوات املهترئة، أي أن ضعف التدفق كان سببا يف أغلب األحيان يف وفاة املرضى،كما طالبوا 

بتوفير األمن لألطقم الطبية وشبه الطبية.
خديجة بن دالي

تسّبب يف حادث الطريق السريع »زرالدة – العاصمة« 

التماُس 4 َسنوات حبًسا في حقِّ َصاحب َسّيارة الـ »فابيا« 
 التمس وكيل اجلمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة يف حق 

املتهم الرئيس يف حادث السير الشهير بحادث سيارة »الفابيا« الذي وقع بالطريق السريع »زرالدة – العاصمة«.
كما التمس وكيل اجلمهورية سنتني حبسا نافذا و100 دج ألف غرامة يف حق املتهمني االثنني اآلخرين الضالعني 

يف القضية ذاتها.
بإيداع  أمر  قد  التحقيق  قاضي  22 جويلية، يف حني كان  يوم  القضية  باحلكم يف  النطق  يتم  أن  املنتظر  هذا، ومن 

املتهمني احلبس املؤقت.
ق.و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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