
0404
ال ُبدَّ من َتفعيـِل دور الَجمعياِت في صناعِة 

ُمجتمٍع واٍع في الّدسُتور الُمقبل
تعتبر اجلمعيات مبختلف أشكالها وألوانها الشريان احليوي 
الذي يدعم مسيرة تطور الشعوب يف مجملها وأجزائها، من 

جمعيات األحياء احمللية إلى اجلمعيات الوطنية، من جمعيات 
الفنون إلى اجلمعيات اخليرية واالجتماعية، من جمعيات 
أولياء التالميذ إلى جمعيات التجار واملقاولني، وألن تكّتل 

البشر يعد من سنن احلياة منذ األزل ..
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في َبيِت محمد َشحُرور
   يف التسعينيات من القرن املاضي، نّظم لنا 
احتاد الكّتاب العرب بدمشق جلسة علمية 
مع املفكر الّسوري محمد شحرور )1938 ــ 
2019(، أستاذ الهندسة املدنية بالعاصمة 
السورية. قام بذلك كلٌّ من الدكتور علي 

عقلة عرسان والدكتور عبد اهلل أبو هيف. 
كان األّول أمينا عاما لالحتاد، والثاني 

مستشارا لوزير الثقافة، وكانت سوريا بهّية 
كالّشهد والورد، وبلدا ظّل يحب اجلزائريني 
ويستضيفهم بأشكال راقية وجب علينا أن 
ننقشها يف الذاكرة حتى ال ننسى فضائل 
هذا البلد علينا. لك كل الّتقدير يا بلد 

احلضارة واألصدقاء الذين لم نعد نسمع 
عنهم شيئا بعد أن تاهوا وتهنا!

أقــــالم15
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الّلوحة الَرقميـــة.. الّلوحة الَرقميـــة.. 

02مشاريُع الّتنميِة مؤجلٌة إلى إشعاٍر آخَر 
18 سنًة ِسجًنا نافًذا يف حقِّ حّداد و12 سنًة ألويحيى وساّلل

الَمحكمُة تَقضي بُمصادرِة أمالِك ُكلِّ الُمّتهِمين
قضت محكمة سيدي أمحمد باجلزائر العاصمة، يوم أمس األربعاء، بـتسليط عقوبة 18 

سنة سجنا نافذا يف حق رجل األعمال علي حداد وتغرميه بـ 8 ماليني دج، كما حكمت 
بالسجن ملدة 12 سنة سجنا نافذا يف حق الوزيرين األولني األسبقني أحمد أويحيى وعبد 

املالك سالل، اللذين مت تغرميهما بدفع مليون دج.

02
قسنطينة

أسبـــوُع َيفِصــــُل 
حــي  الِقطــاَع الصِّ
عـن نفاد الَكواِشـف 

06
بومرداس

باحــــِة   منـــــُع السِّ
دوِد والبرِك  فــي السُّ
وإصداُر َقراٍر بَتسيِّيجَها

05
تبسة

أحياُء ِبئر الَعاتر دوَن 
ماٍء ُمنذ أزيد من شهٍر

د. الّسعيد بوطاجيـــن 	

َكة! َكة!َمشروٌع على رماٍل ُمتحرِّ َمشروٌع على رماٍل ُمتحرِّ

الّرقمنُة َمطلوبٌة لكّن ليَس  الّرقمنُة َمطلوبٌة لكّن ليَس   ُبوِديبة:  ُبوِديبة:     
بامَلدرسِة. َتنهُض  بامَلدرسِة.دون مناهٍج  َتنهُض  دون مناهٍج 

   ُبوشِرمي:    ُبوشِرمي: انعداُم َقاعدِة َبياناٍت انعداُم َقاعدِة َبياناٍت 
الَرقمنَة    ُيِعيقاِن  اإلنترَنت  الَرقمنَة   وَتدّفُق  ُيِعيقاِن  اإلنترَنت  وَتدّفُق 

الّلوحاِت  الّلوحاِت  َمشروُع  بن زينة:بن زينة: َمشروُع 
بالَفشل  ُمهّدٌد  بالَفشل الّرقِميِة  ُمهّدٌد  الّرقِميِة 

ُص بامَلشروع  أسباٌب بيداُغوجّية وتقنّية وَمالّية َتتربَّ

نقاشــــات 

د. عطية يوسف دكتور يف إدارة األعمال، وأستاذ محاضر يف جامعة "العربي بن مهيدي"- أم البواقي

سنوات طوال قضتها عائالت مبداشر 
بلدية احلوامد يف والية املسيلة حتت 

عتبة الفقر؛ أوضاع معيشية صعبة 
عّمقت معاناتهم يف ظل قسوة الطبيعة 

وإهمال املسؤولني املتعاقبني على إدارة 
شؤون املنطقة، مسؤولون لم يجن منهم 
املواطنون سوى وعود لم تتجسد أبدا 

على أرض الواقع.

روبورتـاجروبورتـاج

10 آالِف َنسمـٍة تحـت َعتبـِة 
الَفقـر بالَحوامـد بالمِسيلـة 
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أخبار السياسة
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المحكمة قضت بمصادرة أمالك كل المتهمين

18 سنًة ِسجًنا نافًذا في حقِّ حّداد 
و12 سنًة ألويحيَى وساّلل

صفية نسناس

وشمل احلكم أيضا مصادرة كل ممتلكات 
املتهمني يف قضية علي حداد الذي مت جتميد 
حساباته البنكية يف الوقت الذي حكم على 
ربوح  وهم:   ، اخلمسة  األخير  هذا  إخوة 
ـ4  باحلبس  ومزيان  وسفيان  وعمر  ومحمد 
 8 قيمتها  مالية  وغرامة  نافذا  سجنا  سنوات 
ماليني دج لكل واحد منهم. كما أصدرت 
الدعوى  بانقضاء  حكما  ذاتها  احملكمة 
التهمة  يف  سالل  املالك  عبد  ضد  العمومية 
املتعلقة بتمويل احلملة االنتخابية لرئاسيات 
الوزيرين  على  احلكم  ومت   ،2019 أفريل 
يوسفي  ويوسف  بدة  محجوب  األسبقني 
بسنيتني سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 
ألف دج لكل منهما ، و3 سنوات سجنا نافذا 
ضد الوزير األسبق عبد الغني زعالن وبـ 20 
عاما سجنا نافذا وغيابيا يف حق وزير الصناعة 
مالية  وغرامة  بوشوارب  السالم  عبد  األسبق 
مبليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
جهة  من  الصادرة  األحكام  وشملت 

سنوات يف حق   10 ملدة  نافذا  سجنا  أخرى 
الوزير األسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها 
والي  نافذا ضد  مليون دج ، وسنتني حبسا 
بن  اهلل  عبد  األسبقني  عنابة  ووالي  البيض 
سنوات   5 وكذا  سلماني  ومحمد  منصور 
القادر  عبد  األسبق  الوزير  ضد  نافذا  حبسا 
دج  ألف   500 قيمتها  مالية  وغرامة  قاضي 
املتهمني عمارة  نافذا ضد  و3 سنوات حبسا 

مببلغ  وتغرميهما  طلعي  وبوجمعة  يونس  بن 
500 ألف دج.  وكان وكيل اجلمهورية لدى 
محكمة سيدي أمحمد قد التمس، يف 24 
جوان املاضي، 15 سنة سجنا يف حق أحمد 
املالك سالل و18 سنة سجنا  أويحيى وعبد 
يف حق علي حداد، كما قضت احملكمة ذاتها 
بتعويض املتهمني اخلزينة العمومية بالتضامن 

مببلغ 135 مليار سنتيم.

الوطني  التحرير  جبهة  حزب  رفع 
الدستور، على  101 مقترح يخص تعديل 
بنظام  البلديات  بعض  تخصيص  رأسها 
وجملة  الديباجة  إلى  أشار  فيما  خاص، 
أو  بالشكل  تعلق  ما  سواء  املواضيع  من 
احلاصل  اجلدل  أن  اعتبر  فيما  املوضوع، 
إلى  راجع  الهوية  مواضيع  بخصوص 
رسالة  يف  الواردة  بالتوجيهات  التقّيد  عدم 
التكليف املوجهة من قبل رئيس اجلمهورية 
وأفاد  الدستور.  مسودة  تعديل  جلنة  إلى 
حزب جبهة التحرير الوطني، بحسب بيان 
أصدره يوم أمس، أنه رفع اقتراحات تخص 
الديباجة، داعيا لإلبقاء على فقرات دقيقة 
يف الصياغة ومحكمة يف التعبير وردت يف 
مع حذف جمل  املفعول،  الدستور ساري 
من فقرة من فقرات اقترحتها جلنة الصياغة 

التي يرأسها أحمد لعرابة.
الباب  بخصوص   ، األفالن  واعتبر 
حتكم  التي  العامة  باملبادئ  اخلاص  األول 
البلديات  بعض  تخصيص  أن  املجتمع، 
متييز سلبي  إلى  يؤدي حتما  بنظام خاص 
بني مناطق اجلمهورية بعضها على بعض، 
ويشكل مساسا بوحدة منط تسيير البلديات 
مراعاة  هو  املبتغى  الهدف  كان  وإذا  حتى 
وبالنسبة  منها.  للبعض  املالية  اجلوانب 
للمادة 17 ، ترى التشكيلة السياسية التي 
إضافة  ضرورة  بعجي  الفضل  أبو  يقودها 
لفظ اإلدارية لتوصيف الالمركزية لتوضيح 
يف  املذكورة  الالمركزية  من  املقصود  أن 
الدستور ليس له معنى سياسي درءا ألي 
لبس أو تأويل.  أما بخصوص التعديالت 
التي أدرجتها جلنة الصياغة يف باب احلقوق 

واجلماعية،  الفردية  واحلريات  األساسية 
فاحلزب ثمنها ، منوها بالتعديالت املتعلقة 
اجلمعيات  وتأسيس  العمومية  بالتظاهرات 
مشيرا  التصريح،  مبجرد  اجلرائد  وإنشاء 
بناء  على  دوما  يحرص  احلزب  أن  إلى 
بالصالبة  تتمتع  قوية  دستورية  مؤسسات 
مواجهة  لها  تضمن  التي  واالستقاللية 

األعباء اجلسيمة امللقاة على عاتقها.
وأعرب حزب جبهة التحرير عن قلقه 
جراء اجلدل الدائر يف الساحة الوطنية حول 
مرجعا  الوطنية،  والثوابت  الهوية  قضايا 
سببه إلى التجاوز وعدم التقيد بالتوجيهات 
الواردة يف رسالة التكليف املوجهة من قبل 
مسودة  تعديل  جلنة  إلى  اجلمهورية  رئيس 

الدستور.
صفية نسناس

األفالن يقّدم مقترحاته حول مشروع مسّودة الدستور
َجدُل الُهوّية َسبُبه عدم الَتقيُّد بَتوجيهاِت َرئيِس الُجمهورّية

  تخصيص بعض البلديات بنظام خاص يؤدي حتما إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية ، ويشكل مساسا بوحدة نمط تسيير البلديات 	

 تسّبُب ضربات شمس خطيرة على المسنين واألطفال
ُر من ُخطورِة الَموجاِت  مَرابط يحذِّ

الَحرارّيِة
يف  احلرارة  درجات  يف  قياسًيا  ارتفاًعا  األيام،  هذه  اجلوية،  األرصاد  ترتقب 
الكثير من واليات الوطن، خاصة يف املناطق الصحراوية، حيث أكد العديد من 
الغالبية من الناس تعتقد أن ضربة الشمس حتدث بعد  األطباء واألخصائيني أن 
التعرض املباشر وملدة طويلة ألشعة الشمس، لكن هذا الفهم اخلاطئ قد يتسبب 

يف الوفاة دون إدراك السبب.
لـ  حديثه  يف  العمومية،  الصحة  ممارسي  نقابة  رئيس  مرابط  إلياس  وأوضح 
»أخبار الوطن«، بخصوص ضربات الشمس جراء املوجات احلرارية، أن أعراض 
اإلصابة تختلف حسب السن واحلالة الصحية للمريض، مبينا أن األعراض التي 
باقي  عند  منها  أخطر  الشمس  ضربة  جراء  الصغار  واألطفال  املسنني  على  تظهر 
الفرد للشمس يعد  له  الوقت الذي يتعرض  العمرية األخرى، مضيفا أن  الفئات 
عامال أساسيا يف درجات اإلصابة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى ارتفاع 
حرارة اجلسم واإلحساس بآالم يف البطن أو آالم حادة يف الرأس مصحوبة بالرعشة، 
كما قد تؤدي إلى حروق على مستوى نسيج العني، وتقرحات على مستوى اجللد.
وأوصى املتحدث كل املواطنني، خاصة العمال الذين يزاولون نشاطهم حتت 
أشعة الشمس، بضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية من أجل احلفاظ على سالمتهم 
وذلك بارتداء ألبسة واقية من األشعة، واستعمال مرهم واٍق للجلد من التقرحات 
والندبات، واستهالك كميات كافية من املاء، موجها - بذلك - نصائح خاصة 

باملسنني لتفادي التعرض ألشعة الشمس يف أوقات الذروة.
من جهة أخرى، قدمت مديرية احلماية املدنية بعضا من النصائح الوقائية من 
املوجة احلرارية إثر إعالمها بقدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب واليات الوطن، 
ومتثلت هذه النصائح يف عدم التعرض ألشعة الشمس خاصة األشخاص املسنني 
الذروة،  املزمنة واألطفال، جتنب اخلروج والتنقل خالل فترة  وأصحاب األمراض 
إال يف حاالت الضرورة، واخلروج يف الصباح الباكر أو يف وقت متأخر من املساء، 

البقاء حتت الظل قدر املستطاع.
احلرارة  درجة  تكون  أن  مبجرد  املبنى  أنحاء  هوائي يف جميع  تيار  استحداث   
وواجهات  والستائر  النوافذ  إغالق  الداخلية،  احلرارة  درجة  من  أقل  اخلارجية 
الشرفات التي تتعرض ألشعة الشمس طول النهار، إطفاء األنوار أو التقليل من 
والبستنة،  كالرياضة،  بدنية  تتطلب مجهودات  التي  األعمال  استعمالها، جتنب 
واحلرف األخرى، االستحمام عدة مرات يف اليوم بدون جتفيف البدن، أو باستعمال 
مرذاذ املاء، إعطاء األشخاص املسنني، األطفال واملرضى شرب املاء بانتظام وعدم 

االنتظار حتى يصابوا بالعطش.
هوائي،  مكيف  على  سيارتهم  تتوفر  ال  الذين  السيارات  سائقي  وبخصوص 
احلرارة،  فيها  تشتد  التي  أوقات  خالل  طويلة  مسافات  قطع  بتفادي  فنصحتهم 
بالليل،  أو  احلرارة  دراجات  انخفاض  عند  املساء  من  متأخر  وقت  يف  وبرمجتها 
داخل  وحدهم  األطفال  ترك  وعدم  الظل،  حتت  أو  الباردة  األماكن  يف  االحتماء 

سيارة.
أحمد بوكليوة

قسنطينة
حي عن نفاد  أسبوُع َيفِصل الِقطاَع الصِّ

الَكواِشف
 دّق، أمس األربعاء، أعضاء املجلس الشعبي الوالئي بقسنطينة ناقوس اخلطر 
بعد قرب نفاذ الكواشف اخلاصة بفيروس كورونا بوالية قسنطينة بحيث لم يتبَق 
بالوالية سوى نحو 600 كاشف فقط ، ستنفذ خالل أسبوع فقط، وهو ما سيوقع 
الوالية  والي  إليه  نبه  الذي  املشكل  قريبا،  توفيرها  الوالية يف عجز يف حالة عدم 
الذي كشف أن مديرية الصحة قامت بطلب كميات أخرى من الكواشف من معهد 

باستور يف انتظار توفيرها. 
وخالل الدورة العادية األولى للمجلس الشعبي الوالئي لسنة 2020 ، والتي 
الكواشف  بتوفير  الوالئي  الشعبي  املجلس  أعضاء  طالب  أمس،  يوم  انعقدت 
اخلاصة بفيروس كورونا قبل نفاذها ، مع توفير مادة األكسجني ملستشفى قسنطينة 
عبر  املادة  هاته  من  تبرعات  بطلب  قاموا  األطباء  بعض  وأن  خصوصا  اجلامعي، 
شبكات التواصل االجتماعي، ناهيك عن انعدام األلبسة الواقية بهذا املستشفى، 
التي  امليزانية  أن  املجلس  رئيس  وأكد  بالعدوى.  ما يعرض األطباء لإلصابة  وهو 
توجيهها  من  بدال  الطبية  املصالح  لبعض  االعتبار  املجلس وجهت إلعادة  قدمها 
لشراء النقائص، يف حني أكد الوالي أنه مت حتويل ميزانية بعض القطاعات كقطاع 

الثقافة ملواجهة اجلائحة.
املجلس  أعضاء  رفض  الوالية  تشهده  الذي  اخلطير  الصحي  الوضع  ظل  ويف 
الشعبي الوالئي مناقشة مشروع املخطط التوجيهي للتعمير يف ظل عدم مطابقته، 
وباء  يخص  فيما  املواطنني  بانشغاالت  للتكفل  احلالية  الفترة  بتخصيص  وطالبوا 
بضرورة  إقناعهم  الوالية  وووالي  املجلس  رئيس  بالرغم من محاولة   ،»19 »كوفيد 
مناقشة املخطط لعدم عرقلة املشاريع ، وهو ما استدعى الذهاب للتصويت الذي 

انتهى بتأجيل دراسة املخطط. 
هذا، وكانت جريدة »أخبار الوطن« قد تناولت موضوع تدهور املنظومة الصحية 
بالوالية يف أعدادها السابقة، وهو غيض من فيض املشاكل التي يعاني منها القطاع 

بعاصمة الشرق اجلزائري ، والذي استغلته بعض العيادات اخلاصة بالوالية.
خديجة بن دالي

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم أمس األربعاء، بـتسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل األعمال 
علي حداد وتغريمه بـ 8 ماليين دج، كما حكمت بالسجن لمدة 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين األولين األسبقين أحمد 

أويحيى وعبد المالك سالل، اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج.

ملساعدي  الوطنّية  الّنقابة  دعت 
الّتمريض، عمال قطاع الصحة، إلضراب 
2020.نشرت  جويلية  و06  اليوم  عام 
على  الرسمية  صفحتها  على   ، النقابة 
الفيسبوك، بيان حتت إمضاء رئيسها حمزة 
قطاع  يف  العمال  كل  فيه  تدعو  خروبي، 

الصحة للتوقف عن العمل ملدة ساعتني يوم 
02 و06 من الشهر اجلاري والقيام بوقفات 
احتجاجية على مستوى كل املستشفيات، 
الوزارة  كون  األجور،  برفع  أساسا  للمطالبة 
فيه  توضح  بيان  بإصدار  تقم  لم  الوصية 
مطالب  من  حتقيقه  تستطيع  ما  للعمال 

رسمية،  بطريقة  لها  مرفوعة  شرعية 
قطاع  عمال  على  القفز  يف  بذلك  متواصلة 
»بل  قالوا:  حيث  بحسبهم،   - الصحة 
تعتبرهم  العادة االجتماع مبن  حاولت مثل 

ممثلي العمال وما هم إال مبمثلي أنفسهم«.
محمد رضوان

يتجدد االثنين المقبل
ُمساِعدو الّتمريض يشّنوَن إضراًبا َوطنّيا الّيوم

طالب العمال املستفيدون من التكوين 
األطوار  كل  يف  التأطير  رتب  يخص  الذي 
حتت  وضعيتهم  بتسوية  التربية  بوزارة 
اتخاذ  الوطنية  التربية  لوزارة  آن  أما   « شعار 
عن  هؤالء  وأعرب  السبل؟«.  وأجنح  أجنع 
تخوفهم من إلزامهم مبواصلة التكوين خالل 
استكمال  بحجة  وأوت  جويلية  شهري 

مستحيل  يعد  والذي   ، الساعي  احلجم 
خطأ  أنه  معتبرين  بحسبهم،  التطبيق، 
جسيم إن اعتمدته وزارة التربية ألن الوباء 
مما  الفترة  هذه  خالل  واسعا  انتشارا  عرف 
منطقية  وحلول  تدابير  اتخاذ  يستوجب 
يف  التكوين  مواصلة  أهمها  من  وواقعية، 
بداية شهر سبتمبر، خاصة وأن املستفيدين 

من التكوين يحوزون على كل الدروس عبر 
منصات التعليم عن بعد. كما شددوا على 
أن معاجلة اإلشكال القائم ينبغي أن تراعي 
اجلزائر  تعرفها  التي  االستثنائية  الظروف 
إخالل  أي  ودون  أوال  وقائي  كإجراء   ،

بالعملية التكوينية ثانيا.
محمد رضوان

طالبوا باستئناف التكوين شهر سبتمبر المقبل
ُحون لُرتِب الّتأطيِر يسَتنِجُدون بوزارِة التَّرِبية الُمترشِّ



عمار قردود

الشروع  يتم  أن  املقرر  من  وكان 
التربوية  التكنولوجية  العملية  هذه  يف 
الدراسي  املوسم  من  بداية  الهامة 
املقبل »2021 - 2020« لكن الظروف 
تفشي  تداعيات  سّببتها  التي  الراهنة 
جائحة »كورونا« أجلت املشروع، على 
بشكل  الرقمي  النظام  تطبيق  يتم  أن 
مدارس  إنشاء  خالل  من  تدريجي 
اجلزائر  مدارس  يف  خاصة  منوذجية 

العميقة قبل تعميمه الحًقا.
فقد  ذاتها،  املصادر  وبحسب 
بشكل  الوطنية  التربية  وزارة  باشرت 
والتنفيذية  العملية  اخلطوات  فعلي 
متطورة  رقمية  تعليمية  مناهج  إلعداد 
حتت إشراف خبراء يف املجال التربوي 
من  التلميذ  سيدرسه  لذي  والرقمي، 
خالل محفظته الرقمية، التي تشكل 
املدرسية  التقليدية  للمحفظة  بدياًل 

واملقررات الورقية.
البيداغوجي  احملتوى  وسيشمل 
التربوي الرقمي كافة املواد التعليمية، 
التكنولوجيات  أحدث  إلى  ويستند 
املتوفرة يف هذا املجال، مبا فيها احملفظة 
بالتالميذ،  اخلاصة  اإللكترونية 
داخل  التفاعلية  الرقمية  والسبورة 
الفصل واملناهج الرقمية التفاعلية التي 
يتم الولوج إليها عبر احلوسبة السحابية 

من خالل اإلنترنيت.
وستتيح هذه البرمجيات - املصنعة 
جزائرية  كفاءات  طرف  ومن  محلًيا 
100 باملائة- التي تتوفر عليها اللوحات 
الرقمية التواصل بني التلميذ واألستاذ 

حتى خارج املؤسسة التعليمية. 

 »الّطابالت« ليَست هدًفا بل 
وِسيلًة!

نوعية  »الطابالت« نقلة   وتعد 
جتسد  حال  يف  للمنظومة التربوية 

إعالن  بحسب  ميدانًيا،  استعمالها 
أول  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير 
أمس، حيث يقوم النظام التربوي على 
أساسي  بشكل  التكنولوجيا  إدخال 
ان  التعليمية، علما  العملية  يف 
ستكون  بل  هدفا  ليست  »الطابالت« 

وسيلة.
يف أكتوبر 2019، قال وزير التربية 
بلعابد  احلكيم  عبد  السابق  الوطنية 
الكتاب  تلغي  لن  الرقمية  اللوحة  إن 
قرار  أن  بلعابد  وأوضح  املدارس.  يف 
توفير اللوحة اإللكترونية، من شأنه أن 

يخّفف احملفظة.
وأشار وزير التربية - آنذاك - إلى 
اللوحات  تفعيل  يف  املضي  سيتم  أنه 
كل  استفادة  غاية  إلى  بالتدريج، 
أن  بلعابد  وأضاف  منها.  التالميذ 
مبدأ  تكريس  إلى  يسعى  القطاع 
املساواة، لكي تكون اللوحة يف متناول 

9 ماليني تلميذ.
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الوطنية  اجلمعية  رئيس  نصح 
علي،  زينة  بن  التالميذ،  ألولياء 
وزارة  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
إلى  اللجوء  بعدم  الوطنية  التربية 
اللوحات الرقمية أو تعميم استعمالها 
يف مدارس اجلزائر، محذًرا من مخاطر 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  استغالل 

التدريس على التالميذ باجلزائر.
استغالل  مخاطر  زينة  بن  وعّدد 
التدريس،  احلديثة يف  التكنولوجيات 
على  وخيمة  عواقب  تسبب  والتي 
عضالت  كإضعاف  األطفال،  صحة 
يستخدمها  التي  وحتديًدا  اجلسم 
على  والتأثير  القلم،  وإمساك  للكتابة 
قدرته على التركيز، من خالل تقليلها 
وإضعاف انتباهه لألشياء التي حوله.
التدريس  أن  زينة  بن  وأوضح 
سيؤثر  الرقمية  اللوحات  باستخدام 
الوقائي  الدماغي  احلاجز  على  كثيًرا 
الطفل ميتص  الطفل؛ ألن دماغ  لدى 
أضعاف كميات األشعة التي ميتصها 
هذه  البالغ،كما أن  الشخص  دماغ 
قدرة  اضطراب  يف  تتسبب  اللوحات 

الطفل على التحكم يف شهيته، فضاًل 
وعدم  واخلمول  الكسل  تسببها  عن 
النشاط  وممارسة  النهوض  يف  الرغبة 
الرياضية،  التمارين  حتى  أو  احلركي 
ما يؤدي إلى زيادة وزنه وما يصاحب 
صحية،  ومشاكل  أمراض  من  ذلك 
يف  كبيرة  صعوبات  له  ستسبب  كما 
تضعف  حيث  والتدريس،  التعلم 
إلى  باإلضافة  القراءة،  على  قدرته 
ساعات  عدد  يف  واضطراب  األرق 
حمل  سيفضل  الطفل  ألن  النوم؛ 
واللعب  »الطابالت«  أو  »اآليباد« 
عن  ناهيك  النوم،  من  بداًل  عليه 
يصبح  بحيث  وقلقه  عصبيته  زيادة 
أكثر عنًفا وعدوانية مع تراجع قدراته 
أن  إلى  زينة  بن  وأشار  التذكر.  على 
بالدنا ال تتحكم بالشكل الذي يجب 
مشروع  فإن  وبالتالي  اإلنترنت،  يف 
يف  بالفشل  ُمهدد  الرقمية  املدرسة 
كانت  إذا  محدثنا  وتساءل  مهده. 
الوطن  عبر  التربوية  املؤسسات  جميع 
تتوفر  أو  هاتفية  خطوط  على  تتوفر 
األدوات  صيانة  يف  مختصني  على 

الرقمية،  اللوحات  مثل  اإللكترونية 
الرقمية  اللوحة  تعّطلت  حال  ففي 
من  إلى  مثاًل  األستاذ  أو  للتلميذ 
ملصلح  يأخذها  لو  لتصليحها؟  يلجآن 
املدرسة  خارج  اإللكترونية  األدوات 
ثالثة  أو  يومني  مهلة  منه  سيطلب 
احلالة  هذه  فهل- يف  أيام إلصالحها 
- يتوقف التلميذ عن أخذ الدرس أو 
تقدميه من طرف األستاذ؟ األكيد أن 
هناك عدة عوائق حتول دون إجناح هذا 
املشروع املهم، لكنه يتطلب إمكانيات 
وتطبيقه  وتقنية  ومادية  بشرية  معتبرة 
على أرض الواقع ليس سهاًل واألكيد 
لن يكون اليوم أو غًدا بل يحتاج ملدة 

طويلة نسبًيا.
وأفاد بن زينة بأن اجلزائر ما تزال 
بعيدة عن رقمنة املدرسة، وأنها حتتاج 
لتجسيد  سنوات   8 أو   7 األقل  على 
هذا املشروع الهام، وقال إن املشكلة ال 
تكمن يف »الطابالت« وإمنا يف املناهج 
ويف  ميتة  تربوية  منظومة  تسيير  ويف 
القيم واألخالق املفقودة يف املجتمع.

ع.ق

أسباب بيداغوجية وتقنية ومالية تتربص بالمشروع 

َكة! قِمية.. َمشروٌع على رماٍل ُمتحرِّ اللَّوحُة الرَّ

رئيس جمعية أولياء التالميذ علي بن زينة:
َمشروُع الّلوحاِت الّرقِميِة ُمهّدٌد بالَفشل

المكلف باإلعالم لدى »الكناباست«، مسعود بوديبة: 
الّرقمنُة َمطلوبٌة لكّن ليَس دون مناهٍج 

َتنهُض بالَمدرسِة
بوديبة، يف تصريح  »الكناباست« مسعود  املكلف باإلعالم لدى  أّك 
لـ«أخبار الوطن »، أن »احلديث عن تعميم اللوحات اإللكترونية سمعناه 
استعمال  تعميم  ولهذا  ذلك  من  أكثر  تستحق  واملدرسة  املرات،  عديد 
»الطابالت« يف مدارسنا هو أمر سيكون إضافة لكن ال ميكن احلديث عن 
الشكل الهندسي وإغفال حتصني أسس املدرسة مادًيا وبشرًيا، من حيث 
تقوية املنظومة التربوية والهياكل والتكوين اجليد ألفراد اجلماعات التربوية 
عموًما واألستاذ باخلصوص وبناء مناهج وبرامج تسمح بتحقيق الغايات 
واألهداف املسطرة واليوم املؤسسات التربوية ليس باستطاعتها توفير أبسط 
العوامل يف العمل، حيث لدينا مشكلة أوراق، أقالم، طالسة، فما بالك 

الوسائل العلمية التي هي أساس البرامج اجلديدة.
التعليم  املستقل ألساتذة  الوطني  للمجلس  الرسمي  وأضاف الناطق 
ال  تربوية  ملؤسسات  معدومة  شبه  ميزانية  ظل  »يف  والتقني أنه  الثانوي 
باتوا  املؤسسات  هذه  على  القائمني  وحتى  والغاز  الكهرباء  حتى  تغطي 
يتسولون لتغطية العجز وهذه كارثة بكل املقاييس، وُتسيء لسيادة الدولة 
اجلزائرية على اعتبار أن املدرسة هي أولوية أولى للحكومة، ولهذا نحن 
نتمنى أن اإلرادة السياسية تتجه ويف عجالة نحو بناء أساس قوي للمدرسة 
اجلزائرية. أما فيما يخص جتهيز اللوحات الرقمية وتعميمها على املستوى 
الوطني، فقال إنهم يتمنونه أن يتجسد لكن أن يحقق أهدافه فال أعتقد 

ذلك لكنه ال ميكن التركيز على بناء هندسي دون بناء أساس قوي«.
ع.ق

الخبير الدولي في تكنولوجيا االتصال والمعلومات، 
يوسف بوشريم : 

 انعداُم َقاعدِة َبياناٍت وَتدّفُق اإلنترَنت 
ُيِعيقاِن َرقمنَة الَمدرسِة 

يوسف  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  يف  الدولي  اخلبير   كشف 
بوشرمي، يف تصريح لـــ«أخبار الوطن«، أن دول متطورة كثيًرا عن اجلزائر 
وال مجال للمقارنة بينها خاصة يف مجال الرقمنة والتكنولوجيا اجلديدة 
اللوحة  استعمال  تعميم  من  تتمكن  لم  ذلك  ومع  وأمريكا،  أملانيا  مثل 
الرقمية يف مدارسها ألسباب موضوعية، مشيًرا إلى أن استعمال اللوحة 
الرقمية يف مدارسنا يستوجب أواًل حتميل جميع الكتب واملناهج املدرسية 
هذه  البيانات  قاعدة  تكون  أن  والبد  بيانات،  قاعدة  أو  سنتر«  »داتا  يف 
كبيرة وكبيرة جًدا ألنها تتضمن جميع الكتب واملناهج الدراسية جلميع 
املواد والشعب ولكافة األطوار التعليمية الثالث، واجلزائر تفتقر لـ خادم 
ضخم »سيرفور« أجل إنشاء »داتا سنتر«، وهو ما يحتاج إلى إمكانيات 
مالية وبشرية معتبرة ومدة زمنية ليست بالقصيرة على األقل سنتني أو 3 
سنوات ؛ مبعنى إذا كانت احلكومة تنوي تطبيق مشروع الرقمنة بداية من 
املوسم الدراسي املقبل فإن األمر يعد من املستحيالت. وإذا أرادت تطبيقه 
يف املوسم املوالي، فاألمر كذلك مستحيل أما خالل املواسم القادمة أي 
بعد 3 أو 5 سنوات فيمكن ذلك لكن على أن يتم بشكل تدريجي ليتم 

تعميمه الحًقا متى مت توفير جميع الوسائل الالزمة لذلك.
أو  باألنترنت  االتصال  ضرورة  تتطلب  اإللكترونية  اللوحة  ثانًيا، 
الــ«داتا سنتر« و«السيرفور«، متسائال عن حجم التدفق يف اجلزائر، وما 
إن كان يسمح لها بتحقيق رقمنة قطاع التربية، معتبرا أنه أكبر عائق يف 
املدارس،  يف  الرقمية  اللوحات  استعمال  تعميم  يف  احلكومة  رغبة  وجه 
ألن الرغبة شيء وجتسيدها على أرض الواقع شيء آخر متاًما، مضيفا »و 
لكم أن تتصوروا عندما يكون التلميذ يدرس بـ »الطابالت« وفجأة تنقطع 
الدرس مثاًل؟و وفًقا  له  أو األستاذ هل نعيد  اإلنترنت، ماذا سيفعل هو 
لألوضاع احلالية يستحيل تعميم استعمال اللوحة الرقمية على أزيد من 
9 ماليني تلميذ ويف وقت واحد تقريًبا على أساس أن الدروس موحدة. 

مزودة  اجلزائرية  املدارس  جميع  كانت  إن  بوشرمي  تساءل  كما 
باألنترنت؟ وإن كانت جميع مدارس اجلزائر العميقة تتوفر على خطوط 
هاتفية؟ ليجيب عن سؤاله بالقول: »ال أعتقد ذلك بل إن هناك مدارس 

تفتقد حتى للربط الكهربائي فما بالك باإلنترنت«.
وأشار بوشرمي إلى أن اجلزائر حتتل املرتبة األخيرة يف تدفق اإلنترنت 
عاملًيا )173(، كما حتدث عن افتقاد اجلزائر إستراتيجية تأمني البيانات 
التغيير،  لهذا  ومواكبتهم  واألساتذة  املعلمني  تكوين  ناهيك عن ضرورة 

وجتنيد مهندسني مختصني يف هذا الشأن.
ع.ق

كشفت مصادر »أخبار الوطن« أن وزارة التربية الوطنية تستعد إلطالق أول تجربة للمدرسة الذكية في البالد خالل 
الموسم الدراسي »2024 – 2023«، قبل أن تعتمد قراًرا يقضي بتعميم هذا النظام الرقمي الذكي، الذي يعتمد على 
التكنولوجيات الحديثة في عملية التلقين التربوي، بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف مناطق 

الجزائر في آفاق 2030.



اجلزائر  يف  اجلمعيات  أما 
عموما ، فلم تعرف تطورا كبيرا 
من حيث الكم والنوع، إذ جند 
العديد من اجلمعيات هنا وهناك 
من  أنشأت  الذي  أثرها  أن  إال 
أجله ال يكاد يرى، فال جمعيات 
أولياء التالميذ تقوم بالدور املنوط 
بها وال اجلمعيات الثقافية تقوم 
بتوعية املواطن اجلزائري بالطريقة 
التي جتعله قادرا على تطوير نفسه 
نطاقها.  يعيش يف  التي  وبيئته 
وأكثر من ذلك ، فهناك العديد 
يف  رأوا  الذين  االنتهازيني  من 

اجلمعيات اخليرية واالجتماعية 
األموال  لنهب  مقننة  طريقة 
النفوذ  لبسط  سريعة  ووسيلة 
عبر  االمتيازات  على  واحلصول 
املتعاقبة على املستوى  األنظمة 
احمللي والوطني، وهذا كله ساهم 
يف تهرب فئة كبيرة من املواطنني 
من العمل اجلمعوي؛ أي، أننا 
ثقافة  غياب  إن  القول  نستطيع 
سبب  هي  اجلمعوي  العمل 
لكثير  نفسه  الوقت  يف  ونتيجة 
من املمارسات الالأخالقية من 

املواطن واإلدارة.

يف  اجلديد  النظام  أن  إال 
ألهمية  تفطن  أنه  يبدو  اجلزائر 
النهوض  يف  اجلمعوي  الدور 
جمعيات  من  ابتداء  باألمة، 
اخليرية  واجلمعيات  األحياء 
دورا  تلعب  أن  استطاعت  التي 
كورونا،  وباء  أزمة  يف  كبيرا 
هي  األحياء  جمعيات  أن  كما 

سيعتمد  التي  السرية  اخللطة 
الرقابة  تفعيل  يف  النظام  عليها 
الدولة  أجهزة  على  الشعبية 
ومؤسساتها، التي نخرها الفساد 
إلى درجة ال يستطيع  والكسل 
حتديا  بها  يرفع  أن  رئيس  أي 
وثقافيا  اقتصاديا  البالد  لتطوير 
واجتماعيا أو حتى معاجلة أزمة 
من  واضحا  ذلك  وجند  ظرفية، 
خالل التشجيع الذي حتظى به 
من وسائل اإلعالم وتسهيل يف 
أن  كما  التأسيس،  إجراءات 
قانون  يف  جوهريا  تعديال  هناك 

اجلمعيات مبسودة الدستور حول 
حل اجلمعيات، والتي ال تكون 
قضائي،  قرار  خالل  من  إال 
أكثر  أمانا  سيعطي  الذي  األمر 
وحتقق  لتنشط  للجمعيات 

كل  عن  منأى  يف  أهدافها 
ضغوط وابتزاز.

يطرح  الذي  السؤال  أما 
هو:   ، جديد  نفسه،من 
»هل سيقتنع املثقف اجلزائري 
بجدية التوجه اجلديد للنظام، 

واملبادرة يف االنخراط أو تأسيس 
شأنها  من  أهداف  لها  جمعية 

الوعي  وزيادة  العام  اجلو  حتسني 
للمجتمع  واجلماعي  اجلمعوي 
احلي،  مستوى  على  اجلزائري 

البلدية والوالية والوطن؟«.
هناك العديد من املقترحات 
بالعجلة  تدفع  أن  ميكن  التي 
عجالت  وحتريك  الدوران  نحو 
التي  املسيرة  لتبدأ  أخرى، 

هذا  يف  جزائري  كل  يتمناها 
والبداية  بالذات،  الوقت 
أكيد يف تقييم ما هو كائن 
والطابع  العدد  حيث  من 
االختصاص(،  )مجال 
جهة  ومن  جهة.  من 
النشاطات  حجم  أخرى، 
ومدى حتقيقها لألهداف املسطرة 
املجتمع،  يف  احلقيقي  وتأثيرها 
كما أن تشخيص املشاكل التي 
تعاني منها اجلمعيات وتبويبها 
سيسمح  متجانسة  خانات  يف 
قرارات  وإصدار  ترتيبات  بوضع 
وألن  بالتأكيد.  ومفيدة  ناجعة 
ما  دائما  واملواطن  السلطة 

قليلة  أزرار  على  الضغط  يريدان 
إن  القول  نستطيع  وواضحة، 
إال  ما  نوعا  مستبعد  األمر  هذا 
والبداية  باملستحيل،  ليس  أنه 
كل  بتفعيل  تكون  أن  ميكن 
التالميذ،  أولياء  جمعيات  من 
والتعليمية  الثقافية  اجلمعيات 
هذه  األحياء،  وجمعيات 
التركيز  مت  قد  بالفعل  األخيرة 
إلى  كورونا  أزمة  خالل  عليها 
التي  اخليرية  اجلمعيات  جانب 
ال نرى فيها احلل السريع واألدوم 
لم  الذي  اجلزائري  للمجتمع 
شراء  سياسة  بفعل  إال  يتعفن 

السلم االجتماعي.

سبق،  ما  أساس  وعلى 
تفرق  أن  السلطة  على  نقترح 
أساس  على  اجلمعيات  بني 
درجة األهمية يف مشروع اجلزائر 
اجلديدة، وتدعم اجلمعيات ذات 
األولوية سواء إعالميا أو ماديا، 
ورشات  تكوين  خالل  من  أو 
من  تبني  دراسية،  وأيام  عمل 
خاللها أهمية املواطن اجلزائري 
ودوره يف تفعيل هذه األنواع من 
اجلمعيات، وهذا العمل بالذات 

اجلمعيات  أهداف  احد  هو من 
الثقافية والتعليمية التي يجب أن 
ترسخ لثقافة املواطنة، فتبني للفرد 
ماله وما عليه كي يكون املجتمع 
أكثر أمنا وازدهارا. أما جمعيات 
أولياء التالميذ، فيجب أن نؤمن 
بأنها اجلهاز الرقابي األكفأ لتقييم 
من  التربوية  املنظومة  وتقومي 
أخرى  جهة  ومن  جهة، 
فهم وإيصال انشغاالت تلك 

املنظومة لألسر واألهالي.
من  الثالث  النوع  أما 
فيها  نرى  التي  اجلمعيات 
األهمية البالغة لبناء جزائر 
جديدة هي جمعيات األحياء؛ 
هو  التكتالت  من  النوع  فهذا 
االنتشار  واسع  سيكون  الذي 

يف  اجلزائرية  الدولة  ويساعد 
الثقايف،  وحسه  املجتمع  توعية 
من خالل احلوار وفهم أبجديات 
دراسة  من  القرارات  اتخاذ 

األسهل  والطرق  املشاكل 
والسلوكيات  حللها،  واألكفأ 
الالئقة وغير الالئقة حلياة أفضل 
املتبادل. كما  يسودها االحترام 
النوع  هذا  خالل  من   - ميكن 
وترسيخ  فهم   - اجلمعيات  من 
ثقافة املصالح املتبادلة على املدى 
البعيد، وعند بلوغ هذا املستوى 
من التفكير ميكن محاربة الفساد 
بداياته.  يف  واإلجرام  والرذيلة 

توفير  ميكن  أخرى،  جهة  ومن 
املورد البشري السليم ليكون وقودا 
فكم  واالزدهار،  التنمية  لعجلة 
من مستثمر تراجع عن مشروعه 
البشري  املورد  ضعف  بسبب 
وكم  بكفاءته،  الثقة  وعدم 
بسبب  مصنعه  أغلق  آخر  من 

اإلهمال والتسيب املستمر.
يعني  ال  أكيد   هذا، 
باقي  السلطات  تشجع  أال 
أن  نود  لكن  اجلمعيات، 
أن  القريب  املستقبل  يف  يتم 
األزرار  على  السلطات  تضغط 
الصحيحة، والتي لها تأثير قوي 
يف بناء أجيال واعية وقادرة على 
تفيد  أخرى  عجالت  حتريك 
يفوتنا  ال  كما  والعباد،  البالد 

أن ننصح بوضع خطوط حمراء 
لكل فرد أو جهة تريد استغالل 
تلك اجلمعيات ألغراض خاصة 
تفسد املال والفرد، فنحن يف زمن 

البناء ال الهدم«.

04
نقاشات

 السنة 01 - العدد 195 -الثالثاء  03 شوال  1441  هـ  - 26 ماي 2020م
W

مساهمة في إثراء مسوّدة الدستور الجديد:

 »ال بدَّ من تفعيِل دور الجمعياتِ في صناعةِ 
مجتمٍع واٍع ومتحضٍر في الدّستور المقبل«

 السنة 01 - العدد 227 -اخلميس  11 ذو القعدة  1441  هـ  - 02  جويلية  2020م

هناك تعديل جوهري يف قانون اجلمعيات مبسودة    
الدستور حول حل اجلمعيات، والتي ال تكون إال من 

خالل قرار قضائي، األمر الذي سيعطي أمانا أكثر للجمعيات 
لتنشط يف منأى عن كل ضغوط وابتزاز.

„

 هناك العديد من االنتهازيني الذين رأوا يف 
اجلمعيات اخليرية واالجتماعية طريقة مقننة 

لنهب األموال واحلصول على االمتيازات.

„
 ال يفوتنا أن ننصح بوضع خطوط حمراء 

لكل فرد أو جهة تريد استغالل تلك 
اجلمعيات ألغراض خاصة تفسد املال 

والفرد، فنحن يف زمن البناء ال الهدم.

„

البداية ميكن أن تكون بتفعيل كل من 
جمعيات أولياء التالميذ، اجلمعيات الثقافية 

والتعليمية وجمعيات األحياء.

„
د. عطية يوسف 

دكتور في إدارة األعمال، وأستاذ 
محاضر في جامعة »العربي بن 

مهيدي«- أم البواقي

اجلمعيات يف اجلزائر عموما لم تعرف تطورا 
كبيرا من حيث الكم والنوع، فنجد العديد 

من اجلمعيات هنا وهناك، إاّل أن أثرها الذي 
أنشئت من أجله ال يكاد يرى.

„

تعتبر الجمعيات بمختلف أشكالها وألوانها الشريان الحيوي الذي يدعم مسيرة تطور الشعوب في مجملها وأجزائها، 
من جمعيات األحياء المحلية إلى الجمعيات الوطنية، من جمعيات الفنون إلى الجمعيات الخيرية واالجتماعية، من 
جمعيات أولياء التالميذ إلى جمعيات التجار والمقاولين، وألن تكتّل البشر يعد من سنن الحياة منذ األزل نستطيع 

القول إن الجمعيات هي إحدى مظاهر ذلك التكتل، تسعى من خاللها مجموعة ما لخلق فرص أحسن وأكثر أو التخفيف 
من آثار األخطار والتهديدات المحدقة بها.



خديجة بن دالي

هذا ودخل سكان قرية حلوفة يف سلسلة 
املشاريع  اشهر بسبب نقص  منذ  احتجاجات 
التنموية وغياب مختلف الشبكات وقاموا مبنع 
املقاولة املنجزة ملشروع عدل 2 مبنطقة الرتبة من 
العمل بسبب ما أسموه باحلقرة والتهميش وهو 
يقرر  ان  قبل  املشروع،   تعطيل  يف  تسبب  ما 
والي الوالية تخصيص مشاريع الربط مبختلف 
الشبكات يف إطار التكفل االمثل مبناطق الظل 
ظل  منطقة   200 عددها  بلغ  والتي  بالوالية 

موزعة عبر 12 بلدية.
كما مت يوم أمس وضع حيز اخلدمة حملطتي 
إطار  يف  الطبيعي  الغاز  وشبكة  للمياه  ضح 
االستقالل  لعيدي  املزدوجة  الذكرى  احياء 
بوالية  التنموية  املشاريع  وجتسيد  والشباب 
املياه  تدشني محطة ضخ  مت  قسنطينة، حيث 
بلدية حامة  السخونة  مبنطقة  للشرب  الصاحلة 
60 باملائة من  بوزيان، والتي ستسمح بتزويد 
الصاحلة  باملياه  يوسف  زيغود  بلدية  سكان 
للشرب يف انتظار اجناز محطة لتحسني وتأمني 

البلدية  سكان  من  باملائة   40 لفائدة  التوزيع 
ككل،  وتهدف املضخة إلى زيادة سرعة تدفق 
املياه والتي كانت من قبل تعرف ضعفا مبعدل 
الثانية  لتر يف   200 لتصبح  الثانية  لتر يف   50
ومبعدل  يومي  بشكل  ليكون  التزويد  وحتسني 
14 سا يف اليوم الواحد. كما مت تدشني محطة 
ببلدية ديدوش مراد،  الرتبة  املياه مبنطقة  ضخ 
سكان  بتزويد  األخرى  هي  ستسمح  والتي 

6000 سكن عدل واجلهة العلوية لقصر لقالل 
باملياه الصاحلة للشرب بشكل يومي مبعدل 6 
مستقبال  حتسينها  إنتظار  يف  اليوم  يف  ساعات 
أخرى.   اجناز خزانات  بعد  24 ساعة  لتصبح 
ويف مجال الربط بالطاقة مت وضع حيز اخلدمة 
لشبكة الغاز الطبيعي مبشتة الرتبة وحتديدا قرية 
حلوفة لفائدة 286 منزل بطول شبكة يبلغ 11 

كلم مربع مع وضع محطة تخفيض. 

املقرات  بعدد  سطيف  والية  تدعمت 
األمنية اجلوارية وأخرى اجتماعية تدعمت 
دوائر  من  بكل  الوالية  أمن  مصالح  بهما 
وعاصمة  العلمة  وملان،  عني  آزال،  عني 
الوالية. أكد أمس، مراقب الشرطة محمد 
مالك مدير التعليم واملدارس باملديرية العامة 
تدشني  على  اشرافه  الوطني خالل  لألمن 
على حرص  اجلوارية  األمنية  املرافق  عديد 
قيادة جهاز األمن الوطني على إفتتاح أكبر 
اجلوارية  األمنية  املقرات  من  ممكن  قدر 

وبذلك رفع نسبة التغطية األمنية بالوالية، 
ممتلكاته،  املواطن وحماية  تأمني  إلى  سعيا 
حاثا أفراد الشرطة املعّينني بتلك املرافق إلى 
مواصلة اجلهود يف سبيل بسط األمن واألمان 
هذه  ان  ذاته  املسؤول  اضاف  يف النفوس.و 
النرافق ستوسع رقعة التغطية األمنية بإقليم 
هذه الوالية، حيث واستهل الزيارة بتدشني 
مقر األمن احلضري األول بعني آزال جنوب 
أهم  أحد  بتأمني  والذي سيتكفل  الوالية، 
الدائرة،  بهذه  املتواجدة  السكنية  األحياء 

إضافية  أمنية  خدمات  تقدمي  يف  ويساهم 
للمواطن، ليشرف بعدها على تدشني مقر 
اخلارجي بقالل، ومبدينة  احلضري  األمن 
اجلديد  املقر  تدشني  الوالية  شرق  العلمة 
التي  القضائية  للشرطة  املتنقلة  للفرقة 
ومشرف،  حديث  مقر  على  تتوفر  أضحت 
أن  بعد  الضرورية  املرافق  على جميع  يتوفر 
تابع  قدمي  مبقر  مهامه  يزاول  تعدادها  كانت 

إلحدى القطاعات الشريكة. 
آسيا.ع

أخبار جيجل 
حبس موظف بمديرية التجارة بتهمة االرتشاء 

مبديرية  موظف  بإيداع  أمرا  محكمة جيجل  لدى  ة  اجلمهورية  وكيل  أصدر 
التجارة بوالية جيجل احلبس الرتكابه جنحتي طلب رشوة واستغالل النفود يف 
لوكيل اجلمهورية لدى  بيان صحفي  املتعاملني االقتصاديني وجاء يف  حق أحد 
تاكسانة  املدعو )ل.ع( مسير  بها  تقدم  بناءا على شكوى  وأنه  محكمة جيجل 
وهو  )س.ع(  املدعو  ضد  القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  لدى  املعدنية  للمياه 
مقابل  رشوة  وطلب  االبتزاز  بخصوص  جيجل.  لوالية  التجارة  مبديرية  موظف 
عدم تنفيد إجراءات غلق املستودع اخلاص بالضحية حيث مت فتح حتقيق ابتدائي 
به  املشتبه  توقيف  مت  محكمة  خطة  وضع  وبعد  أنه  البيان  ويضيف  القضية  يف 
متلبسا باجلرم املتمثل يف استالم مبلغ مالي يقدر ب300الف د.ج بني الطرفني 
وكيل  أمام  القضية  أطراف  تقدمي  مت  االبتدائي  التحقيق  إجراءات  استيفاء  وبعد 
غير  مزية  طلب  بجنحتي  املتهم  متابعة  لتتم  جيجل  محكمة  لدى  اجلمهورية 
مستحقة واستغالل النفود وهي أفعال يعاقب عليها القانون حسب البيان لتحال 
القضية للمحاكمة مبوجب اجراء املثول الفوري ليصدر أمر بإيداع املتهم وتأجيل 

قضيته بطلب من دفاعه. 

العثور على امراة متوفية بمسكنها 
عثرت مصالح احلماية املدنية ببلدية جيجل على جثة امرأة يف العقد السادس 
من عمرها متوفية داخل مسكنها العائلي حيث تعود الوقائع الى تقدم افراد من 
واستحالة  املعنية  غياب  عن  املدنية  احلماية  مصالح  الى  ببالغ  املتوفية  عائلة 
التواصل واالتصال بها ما ادى مبصالح احلماية املدنية التوجه ملنزل املعنية وبعد 
انتشالها  ليتم  هامدة  جثة  عليها  عثر  اين  املنزل  اقتحام  مت  االمن  مصالح  بالغ 
وحتويلها ملصلحة حفظ اجلثث فيما مت فتح حتقيق ملعرفة مالبسات واساب والوفاة

وفاة طفل غرقا في برميل ماء
تويف طفل يف الرابعة من العمر غرقا بعد سقوطه ببرميل للماء كان بفناء املنزل 
العائلي الضحية والذي كان يلعب رفقة أخيه التوأم بفناء املنزل الواقع بالكيلومتر 
الثالث ببلدية جيجل سقط داخل برميل للماء ويف ظل غياب احد افراد العائلة 
اثناء وقوع احلادث لفظ الطفل أنفاسه بعد غرقه والذي مت انتشال جثته بعد تفطن 

العائلة لغيابه.                                                                   سهام.ع
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 عقب احتجاجات شهدتها قسنطينة أشهرا 

مشاريع لربط قرية »حلوفة« 
بشبكات المياه والكهرباء

سطيف
تدشين مقرات أمنية جوارية واجتماعية

استفادت المنطقة الريفية »حلوفة« الواقعة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة من مشروعي الربط بالمياه الصالحة للشرب وشبكة 
الكهرباء، ضمن ميزانية الوالية اإلضافية؛ وذلك بعد االنتهاء من إحصاء السكان الذين لم يستفيدوا بعد من هاتين الخدمتين 

الحيويتن، ليتم مستقبال تسجيل عمليات أخرى تتعلق بالتجهيزات العمومية المرافقة مع إتمام وتحسين المسالك والطرق.

البحث  بفرقة  الشرطة  قوات  متكنت 
اجرامية  بشبكة  االطاحة  من  والتدخل 
متكونة من05 أشخاص تتراوح أعمارهم 
قضية  لتورطهم يف  و49 سنة   27 بني  ما 
سلعة  تهريب  أشرار،   جمعية  تكوين 
ذات منشأ أجنبي،  عدم احترام القوانني 
املتعلقة باملراقبة اإلدارية والتقنية واالمنية 
ذات  األدوية  وتسليم  بتوزيع  اخلاصة 
اخلصائص املخدرة،  ومكنت العملية من 

حجز16690 كبسولة من دواء بريغابالني 
 152 300 ملغ،  مبلغ مالي يقدر بقرابة 
حيثيات  نقالة.   وهواتف  سنتيم  مليون 
لفرقة  وردت  معلومات  الى  تعود  القضية 
كمية  وجود  مفادها  والتدخل  البحث 
يف  املعروف  بريغابالني  دواء  من  كبيرة 
أوساط املروجني باسم » الصاروخ » عند 
أحد األشخاص بحي االخوة فراد زواغي 
بالتفتيش  اذن  استصدار  ليتم  سليمان،  

دواء  من  كمية  حجز  مت  بعد  وبتنفيذه 
 14470 بـ  تقدر  ملغ   300 بريغابالني 
مالي  ومبلغ  أجنبي  منشأ  ذات  كبسولة 
مع  باملوازاة  مليون سنتيم،    149 بـ  يقدر 
ذلك مت توقيف مشتبه فيهما مبحاذاة ذات 
احملجوزات  رفقة  اقتيادهما  ليتم  املكان 
االجراءات  الستكمال  الفرقة  مقر  الى 

الالزمة.
خديجة بن دالي

قسنطينة
اإلطاحة بشبكة تحوز 17 ألف كبسولة من »بريغابالين«

عنابة
اندالع حريق مهول بغابة »تامزالي« 

متكن أعوان محافظة الغابات بالتنسيق مع احلماية املدنية من إخماد حريق إندالع 
ببلدية عنابة  والرمي  العمرانية سيدي عاشور  للمناطق  احملاذية  تامزالي  على مستوى غابة 
حيث قدرت املساحة احملروقة بـ 03 هكتار من األحراش الغابية.  وحلسن احلظ أن ألسنة 
للغابة  الزمن بعد استغاثة السكان املجاورين  اللهب مت التحكم فيها بعد نحو ساعة من 
على مستوى حي الرمي خوفا من وصول النيران الى منازلهم وحدوث ما ال يحمد عقباه 
وذاك بتسخير شاحنات اإلطفاء واملعدات اليدويه املساعدة يف إطفاء احلريق الذي خلف 
حالة من اخلوف والذعر الشديدين يف أوساط سكان املنطقة وسياق متصل مديرية احلماية 
املدنية لوالية عنابة شرعت يف عملية حتسيسية توعوية للوقاية من حرائق احملاصيل الزراعية 
والغابات ملوسم 2020 لفائدة املزارعني أين قدمت لهم جملة من النصائح واالرشادات 

للعمل معا من اجل مجابهة احلرائق.
ف سليم

المسيلة 
توزيع 250 سكنا اجتماعيا ببرهوم والمعاضيد

املجلس  دورة  أشغال  هامش  على  العرجا  الشيخ  السيد  املسيلة  واليه  والي  أكد 
بلديتي  من  بكل  املسفيدين  قائمة  عن  االفراج  سيتم  على  أمس  نهار  الوالئي  الشعبي 
وهي حسبه  اإليجاري  العمومي  السكن  بصيغة  250سكنا  من حصه  واملعاضيد  برهوم 
للتدقيق والتمحيص بهدف ذهاب السكن ملستحقيه دون غيرهم  التي خضعت  القائمة 
حيث سيتم اإلفراج عن القائمة تزامنا والذكرى الثامنة واخلمسني عيد اإلستقال املصادف 
التنفيذية  الهيئة  املسؤول األول عن  للخامس من شهر جويلية. من جهة أخرى كشف 
إصابة   1604 19حوالي  كوفيد  وباء  انتشار  ومنذ  سجلت  قد  مصاحله  أن  بالواليةعلى 
200 حالة تخضع للعالج و82 حالة وفاة كما  بفيروس كورونا بوالية املسيلة وأكثر من 
أعطى تعليمات بغلق األسواق األسبوعية مبا فيها أسواق املواشي وسوق بن الطبي والكدية 
بهدف احلد من انتشار وباء كورونا فيروس.                             جمال أبو أشرف

تبسة
أحياء بئر العاتر دون ماء منذ شهر

املاء  تبسة، من غياب  العاتر جنوب والية  بلدية  أحياء  العديد من سكان  يشتكي 
غضب  حالة  ويخلق  قلق  مصدر  يشكل  أصبح  الذي  األمر  شهر،  من  ألكثر  الشروب 
عند السكان خاصة خالل هذه الفترة أين يزداد الطلب على هذه املادة احليوية تزامنا مع 
جائحة كورونا. وحسب ما جاء يف تصريحات سكان كل من حي هواري بومدين وحي 
الدائرة،  فإن هذا املورد احليوي الذي يزور حنفياتهم مرة كل أسبوع أضحى غائبا متاما يف 
الوقت الذي ازداد الطلب عليه، حيث جلأ العديد من السكان لسد احتياجاتهم إلى اقتناء 
الصهاريج التي أرهقت كاهلهم وأعيت جيوبهم، غير أن ذلك ليس يف استطاعة اجلميع، 
مؤكدين يف ذات السياق أن املياه وإن زارت حنفياتهم فيما مضى فهي تبقى لوقت جد 

قصير ويف ساعة جد متأخرة من الليل ال يكفي حتى مللء خزاناتهم.
فيروز رحال

بيضاء  بن  عني  بلدية  سكان  طالب 
بوالية قاملة باستكمال مشروع اجناز سوق 
وأن  خصوصا  ببلديتهم  للجملة  جهوي 
املشروع من شأنه تنشيط احلركية التجارية 
يقع  وأنه  خاصة  بالوالية،  واالقتصادية 
قاملة  واليتي  تربط  استراتيجية  منطقة  يف 
اخبار  جلريدة  تصريحهم  ويف  وعنابة، 
شباب  اغلب  ان  السكان  ذكر  الوطن 
البلدية يعانون من البطالة حيث كان من 

شغل  مناصب  املشروع  يخلق  ان  املنتظر 
مباشرة وغير مباشرة النتشال العديد منهم 
من شبح البطالة،  وكان قرار اجناز مشروع 
بالنسبة  فرج  بادرة  مبثابة  اجلهوي  السوق 
يف  فرحتهم  تغتصب  ان  قبل  إليهم، 
منتصف الطريق، ليتوقف املشروع بعد ان 
شارف على االنتهاء بسبب تأخر املقاولة 
املكلفة بالتهيئة اخلارجية يف عملية االجناز 
باملائة،   20 األشغال  نسبة  تتجاوز  ولم 

انتظار أن  ليتم تعيني مقاولة أخرى. ويف 
يرى هذا املشروع النور يبقى شباب مناطق 
وبني  فراغة  وادي  بيضاء،   بن  عني 
بوشقوفوبومهرة  خميسي،  جبالة  مزلني، 
أحمد بقاملة يعانون األمرين يف ظل اتساع 
ظل  يف  تضاعف  والذي  البطالة  شبح 

الوضع الصحي الذي تعيشه البالد. 
خديجة بن دالي

قالمة
مطالب باستكمال مشروع سوق الجملة بعين بن بيضاء
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سكانه يشتكون إقامتهم في مستودعات وانعدام التنمية

حي »الكاب« بالبليدة خارج اهتمام المسؤولين

عبد الناصر حمودة

واملتضرر  الفقير  احلي  سكان  دعوة 
جاءت   ،« الكاب   « كبير  بشكل 
من  انتشالهم،  املسؤولني  تستصرخ 
فقير،  محيط  وسط  احلياة  ظروف 
من  وإنقاذهم  وقاهرة،  صعبة  وظروف 
واملتأزمة،  الصعبة  واحلياة  األمراض 
املستودعات  يعرف  مبا  املقيمني  وأمل 
مسؤولون  يخصص  أن  يف  للتخزين، 
عنايتهم بتلك العائالت، ويأخذوا بهم 
ونقي،  كرمي  محيط  وسط  العيش  إلى 

ونظيف بعيدا عن األمراض واألوساخ 
والروائح  والناموس،  والقوارض 
يحلمون  يوم  كل  يف  وهم  الكريهة، 
األزمة  بعد  خصوصا  بترحيلهم، 
النتشار  البالد،  عرفتها  التي  الصحية 
فيروس جائحة كورونا وأن يتم انتشالهم 
من دوائر الفقر والنسيان والتخلف، هم 

واألطفال من اجليل الثالث.
باسم  ممثلون  رفع  السياق  يف  و 
بضواحي   ،« كالريا   « حي  جلنة 
 ،« السواكرية   « العتيق  الشعبي  احلي 
ومنتخبيهم،  املسؤولني  على  انشغالهم 

الظل  مناطق   « ضمن  تصنيفهم  حول 
»، خصوصا وأنهم حي نائي، ويعيشون 
وسط بناءات مغطاة بالترنيت، احملتوي 
على مادة » االميونت »، بعد أن حولوا 
اصطبالت لتربية األبقار زمن املعمرين، 
طرد  منذ  بها  احتموا  سكناتهم  إلى 
حياتهم  ظروف  أن  إال  االستعمار، 
العقد  مطلع  يف  اننا  رغم  تتحسن،  لم 
الثاني من القرن الواحد والعشرين ـ 21 
ـ، وهم يشددون على حتقيق حلمهم يف 
اإلعانة  إطار  » مجمع سكاني يف  بناء 

الريفية »، مبا تنص عليه القوانني.

وجهت العائالت التي تقطن حي »الكاب«، بدائرة مفتاح، نداء إلى المسؤولين، التمست فيه عدم تحرك السلطات المحلية، 
وعلى رأسها الجهاز التنفيذي، إليجاد حل نهائي ألزمتهم المتمثلة في إقامتهم بمستودعات كان المستعمر يخزن فيها 

المشروبات الكحولية. ومن جهة أخرى، دعا سكان » كالريا« السلطات لتصنيفهم حيا من أحياء مناطق الظل كونه حيا 
ريفيا نائيا ومعزوال. 

معسكر
انتشال جثة طفل من بركة مائية

لقي طفل يف حوالي ال 17 من العمر حتفه غرقا، مساء أمس الثالثاء، بعدما 
منطقة  املامونية  ببلدية  مائية  بركة  داخل  األطفال  من  مجموعة  رفقة  يسبح  كان 

سيدي دحو والية معسكر.
35د  ال13سا  وقعت حوالي  الغرق  فإن حادثة  املدنية،  احلماية  بيان  وحسب 
 ،GRIMP مساء، حيث تدخلت فرقة الغطس وفرقة االنقاذ يف االماكن الصعبة
أين انتشلت جثة الضحية، التي حولت إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بوالية 
حادثة  حتقيقا يف  الدرك  مصالح  فتحت  كما  التشريح،  بإجراءات  للقيام  معسكر، 
الغرق التي تزامنت مع موجة حر شديدة ناهزت عتبة 40 درجة مئوية يف اليومني 

األخيرين. 
بلعالم بهيجة

تيسمسيلت
سكان حي النصر ببلدية العيون يحتجون

أعرب سكان حي النصر، 34 قطعة، وسط بلدية العيون يف والية تيسمسيلت، 
عن استيائهم العميق من الوضع املتردي الذي آل إليه حيهم، الذي أنشئ قبل 30 

عاما وبقي الى اآلن دون تهيئة حضرية
يشتكي سكان احلي البعيد كل البعد عن مواصفات التمدن من انتشار رهيب 
للنفايات مبختلف أنواعها التي شوهت منظر احلي وكانت سببا يف انبعاث الروائح 
يعرض  ما  املتشردة،  والكالب  السامة  احلشرات  لتجميع  مالئما  ومكانا  الكريهة 
حياتهم وحياة أبنائهم للخطر هذا بصرف النظر عن الغبار املتطاير يف الهواء بعامل 
والي  إلى  موجهة  عريضة  يف  احملتجون  وقال  الصيف،  فصل  أثناء  خاصة  الرياح 
تيسمسيلت، ان أشغال مشروع تهيئة حي النصر، انطلقت سنة 2016، واكتفت 
التراب الصلب قبل ان توقف أشغالها ويترك  املقاولة املكلفة باإلجناز بوضع  حينها 
احلي بال تهيئة خارجة وهو ما يستدعى تدخل السلطات الوالئية وعلى رأسها والي 

الوالية للوقوف عن كثب على معاناة سكان احلي جراء غياب التهئية
عبد القادر.ت

العاصمة
انقطاع الكهرباء في بلديات الشراقة 

والحمامات ابتداء من الخميس
يف  تذبذبا  العاصمة  غرب  واحلمامات  الشراقة  ببلدتي  احياء  بعض  ستشهد 
جتهيزات  جتديد  اشغال  بسبب  اجلاري  يوليو  و8  و7  و6   2 أيام  بالكهرباء  التموين 
الكهرباء  حسبما أفاد به يوم الثالثاء بيان الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.

بوزاد علي  السكني  واملجمع  60 مسكن  احياء حوش كلمان وحي  وستعرف 
ببلدية الشراقة وحي 26 مسكن نهج حميد قبالج وحي 136 مسكن سيفا ببلدية 
التاسعة  الساعة  يوليو من   2 بالكهرباء يوم اخلميس  التموين  احلمامات تذبذبا يف 
صباحا الى الرابعة مساءا. و فيما يخص يوم االثنني 6 يوليو سيمس هذا التذبذب 
كل من املجمع السكني بوزاد علي )جزئيا( بلدية الشراقة وحي 442 مسكن ببلدية 

احلمامات من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساءا.
و يف اليوم املوالي )7 يوليو( سيشهد كل من حي 91 مسكن ونهج حميد قبالج 
الى  صباحا  التاسعة  الساعة  من  بالكهرباء  التموين  يف  تذبذبا  احلمامات  ببلدية 

الرابعة مساءا حسب ذات البيان.
كما سيطال هذا التذبذب احياء »يف آس آي« مقابل القاعة متعددة الرياضات 
واملجمع  اراسيل  و64 مسكن  بلفودار  502 مسكن  الشراقة وكذا  ببلدية  وسوبرال 
السكني اراسيل ببلدية احلمامات يوم األربعاء 8 يوليو من الساعة التاسعة صباحا 

الى غاية الرابعة مساءا.
ق.م

بومرداس
اتفاقية »جزائريةـ  كورية« لرفع 

النفايات  الكيميائية 
اتفاقية  توقيع  على  ببومرداس  بن حراث  نصيرة  البيئة  وزيرة  أمس،  أشرفت، 
جزائرية ـ كورية، لرفع النفايات الكيميائية املتواجدة مبحطة توليد الكهرباء اجلديدة 

لرأس جنات، وفق املعايير املعمول بها على املستوى الدولي.
االتفاقية متت بني شركة دايو الكورية ومؤسسة غرين سكان املعتمدة من طرف 
وزارة البيئة، حيث تقضي االتفاقية بالتعاون يف مجال رفع املواد الكيميائية املتواجدة 
باألحواض  وحتديدا  جنات  لرأس  اجلديدة  الكهرباء  توليد  مبحطة  معتبرة  بكميات 
وهي  احملطة،  بذات  األجهزة  غسل  عملية  عن  الناجتة  املخلفات  جلمع  املخصصة 
هذه  خلطورة  نظرا  احمللي،  املستوى  على  واسعا  استحسانا  لقيت  التي  االتفاقية 
املخلفات سواء على البيئة أو الصحة العمومية. وجتدر اإلشارة أن ملف رفع املخلفات 
عن هاته األحواض قد أسال الكثير من احلبر، ولطاملا كان مطلبا رئيسيا للمواطنني 
ببلدية رأس جنات وعديد الصفحات احمللية على الفضاء األزرق، مما اضطر مبديرية 
البيئة ببومرداس إلى التحرك يف املوضوع، لكن املساعي سرعان ما توقفت بسبب 

جائحة كورونا.
سميرة مزاري

يف  الشعبي  بريان  أبناء حي  يعترف 
الوالية  مقر  من  الشمال  الى  بوفاريك 
يف  ممتازة  قبلة  أصبح  حيهم  أن  البليدة، 
املرور، خاصة  وحركية  التجارية  النشاط 
محورية،  اقتصادية  عناوين  يتوسط  وأنه 
الوطني  والسوق  االنسولني  مصنع  مثل 
ناهيك  والفاكهة،  اخلضروات  لبيع 
قلب  الى  ووصول  عبور  نقطة  كونه  عن 
الكثيرة  الشعبية  واألحياء  املدينة، 
ذلك  ومع  وبوينان،  الصومعة  بدائرتي 
فهو يحتاج إلى اهتمام ومشاريع حيوية، 
تترقي به وتساعد يف تسهيل حياة املواطن 
والتجار  الزوار  من  والوافدين  باحلي، 

إليه.  أول ما يتمناه أبناء احلي العتيق، 
تهيئة الطرقات غير املعبدة، وإبعاد عنهم 
تكونت،  التي  واخلنادق  احلفر،  نحس 
مياه  شبكة  جتديد  مشروع  يف  نتيجة 
بشبكة  ربطهم  إلى  دعوا  كما  الشرب، 
املشروع  يف  توقف  بعد  اجلديدة،  املياه 
عنهم  ومنع  كورونا،  جائحة  انتشار  قبل 
وأضافوا  القدمية،  الشبكة  من  التسربات 
اخلدمات  توسعة  أيضا  يريدون  بأنهم 
أطباء  وتوظيف  العالج،  بقاعة  الصحية 
لضمان  متريض،  ومساعدي  مختصني 
تغطية صحية ضرورية،و ملا ترقية قاعتهم 
يف العالج الى عيادة متعددة اخلدمات، 

خصوصا وأن حيهم أهل بكثافة سكانية 
ملشكل  حلول  إليجاد  دعوا  كما  هامة، 
مرور شاحنات الوزن الثقيل عبر حيهم، 
على  خطرا  تشكل  أصبحت  والتي 
أطفالهم، هم يطالبون أيضا مبركز بريدي 
فرعي، ومقر للشرطة، لتقريب خدمات 
االنحراف  لردع  وأيضا  إليهم  البريد 
يوقض  بات  يوميا،  هاجسا  بات  والذي 
بني  اخلوف  وينشر  ونشر  مضاجعهم، 
االنحراف،  مشاهد  لكثرة  اجلميع، 
واالعتداءات  السرقات  جرائم  وأحيانا 

على امللكيات اخلاصة. 
عبد الناصر حمودة

البليدة
مطالب بإنجاز مشاريع تنموية بحي بريان

يحي  بومرداس  والي  أصدر 
يقضي  قرارا  أمس،  أول  يحياتن، 
املائية  والبرك  السدود  السباحة يف  مبنع 
املتواجدة عبر الوالية، كما ألزم مالكيها 
حماية  وتسييجها،  منشآتهم  بحماية 

ألرواح املواطنني.
ها هو والي بومرداس يتحرك أخيرا 
املوت«  »برك  السباحة يف  ظاهرة  لوقف 
التي أسالت الكثير من احلبر يف اآلونة 
من  العديد  تخلف  والتي  األخيرة، 
مناطق  مختلف  عبر  سنويا  الضحايا 

الوطن.

عن  األول  املسؤول  أصدر  حيث 
يف  السباحة  مبنع  يقضي  قرارا  الوالية 
وأحواض  كالسدود  املائية،  املجمعات 
السقي اخلاصة بالفالحني، وكذا البرك 

عبر كافة إقليم الوالية.
كما ألزم القرار أصحاب املجمعات 
منشآتهم  مسؤولية  بتحمل  املائية 
مخالف  كل  أن  مؤكدا  وتسييجها، 
للقرار سيتعرض لعقوبات وفق التشريع 

والتنظيم املعمول بهما.
جدير بالذكر أن والية بومرداس قد 
املنصرم  ماي  منتصف  خالل  سجلت 

أطفال   4 غرق  يف  متثلت  أليمة  فاجعة 
غير  مائي  واحدة يف حوض  عائلة  من 
الناصرية،  بلدية  بضواحي  يقع  مسيج 
يف  آخر  طفل  غرق  قليلة  بأيام  وبعدها 
وفيات   5 أي  بتيجالبني،  مائية  بركة 
يف 10 أيام، األمر الذي جعل املواطنني 
على املستوى احمللي يدقون ناقوس اخلطر 
ويطالبون الوالي بفرض اجبارية تسييج 
املجمعات املائية، قبل سقوط املزيد من 

الضحايا.
سميرة مزاري

بومرداس
منع السباحة في السّدود والبرك وإصدار قرار بتسيجها
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أخبار السر ايا

تمكن فريق أعوان الحماية المدنية لوالية سيدي بلعباس من 
توليد سيدة داخل سيارة إسعاف، حسبما علم لدى المصالح 

ذاتها.
تدخلت الوحدة الرئيسة للحماية المدنية، صبيحة أول أمس، 

وبالضبط في الساعة 07 صباحا، من أجل إسعاف امرأة حامل 
المسماة )ن.ف( البالغة من العمر 22 سنة، حيث وأثناء 
عملية اإلسعاف تمكنت الحامل من وضع مولود من جنس 
أنثى، وجرت العملية بنجاح نظرا الحترافية وحنكة أعوان 
الحماية المدنية. كما تم نقل األم وابنتها إلى مصلحة التوليد 

في ظروف جد حسنة. 

احتفل الممثل المصري ومقدم البرامج رامز جالل بتحقيق قناته على موقع 
الفيديوهات اليوتيوب المشاهدة المليار، حيث بعث بتحية خاصة لجمهوره 

عبر صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي، مؤكدا أنه مستمر في 
مشوار برامج المقالب.

وكتب رامز جالل: “ما شاء هللا ال قوه إال باهلل، اللهم لك الحمد حتى 
ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”، مراهنا على 

استكمال المشوار.
هذا، ويسيل برنامج رامز السنوي الكثير من الحبر، نظرا للمشاهد الخطرة 
التي يتضمنها، حيث توعده الكثيرون ممن تعرضوا لمقالبه باللجوء إلى 
العدالة، فيما طالب آخرون بتوقيف بثه، في حين يبقى برنامجه يجلب كما 

رهيبا من المشاهدات !

أقدمت أردنية تنحدر من محافظة إربد على رفع دعوى قضائية هي 
األغرب على اإلطالق.وكشفت مصادر في وزارة العدل األردنية عن 
قيام المدعية برفع دعوى تعويض عن أضرار معنوية ومادية عن 

األذى الذي لحق بقطتيها، حيث قامت المدعية بترك قطتيها في مكان 
مخصص لرعاية الحيوانات، وسافرت إلحدى دول الجوار، لكن لدى 
عودتها فوجئت بوضع قطتيها المتدهور.وقالت إنهما كانتا ترفضان 
الطعام، مما دفعها لفحصهما صحيا ونفسيا، وحصلت على تقرير 
طبي بذلك.أكد أسد الشواهين محامي المدعية، من جهته،على أن 

الدعوى منظورة لدى محكمة صلح إربد، وبشكل جدي وبحسب أصول 
المحاكمات المتبعة كأي إنسان متضرر.

وأشار إلى أن هذه القضية هي األولى من نوعها في األردن، منوها 
بأنه سيترافع في هذه القضية، ولم يسبق أن تم قبول هذه القضايا من 

قبل المحامين وال حتى الهيئات القضائية.

َمخــــاٌض فـــي َسّيـــارِة اإلسَعــــاٍف

اْمِتيـاٌز رغـَم أْنـِف الَجاِئـحة!

تان! ُر ِقطَّ راِمز َيفتكُّ الُمشاهدَة الِمليار! َدعــوى َقضاِئّيٌة..والُمتضرِّ

في زمن الجائحة، نال الروائي واإلعالمي خير شوار شهادة الماستر 
في القانون، حيث كتب في منشور فايسبوكي »بعد جهد كبير، ناقشت 

مذكرة ماستر في القانون فرع »إدارة ومالية« بجامعة »الجزائر 1«.. 
وبعد مناقشة عميقة مع األساتذة يوسف سالوي ولخضر عليان وميريام 

أكرور، ُمنحت درجة ماستر بتقدير ممتاز«، فرغم الجائحة يجتاز 
شوار الماستر بامتياز، وهو التفكير اإليجابي الذي يصر الكثيرون على 

محاولة تعميمه.

أعلن مسرح »حسني شقرون« 
عن إطالق سهرات مسرح الهواء 

الطلق عبر منصات التواصل 
االجتماعي.

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار 
تعزيز النشاطات الثقافية والفنية 
عبر منصات التواصل االجتماعي 

تزامنا وفترة الحجر الصحي؛ 
ويتعلق األمر ببث سهرات مسرح 
الهواء الطلق »حسني شقرون« 

بوهران التي نظمت في إطار 
صيف الجزائر 2017، مؤكدين 
تواصلها عبر صفحة الديوان 

الوطني للثقافة واإلعالم، خاصة 
أنها عرفت مشاركة العديد من 

األصوات والفرق الفنية الجزائرية 
في مختلف الطبوع.

َسهــراٌت َفنّيــــٌة.. لكّنـــها  افتـراِضّيـــة!

إنــُدوِنيــسيــا إنــُدوِنيــسيــا 
تِبيـــُد تِبيـــُد َخفاِفيــَشها!َخفاِفيــَشها!

تشهد إندونيسيا، هذه األيام، ارتفاعا مذهال يف عدد اإلصابات بوباء »كوفيد 19«؛ األمر الذي جعلها جتنح 
حلل متطرف يكمن يف إبادة اخلفافيش التي يعتقد أنها مصدر انتشار فيروس كورونا. لقد أقدمت السلطات 

اإلندونيسية على جمع اخلفافيش من سوق احليوانات املوجودة مبدينة »سواكارتا«، ووضعتها يف أقفاص كبيرة 
استعدادا إلبادتها حرقا وباستعمال الغاز. قال سعيد رمضان مدير قسم الزراعة واحليوانات إن السلطات 

فتحت مشاورات عديدة أفضت إلى صدور قرار بإبادة هذا احليوان دون رأفة به. يذكر أن إندونيسيا أعلنت حالة 
الطوارئ، مؤخرا، جراء تفشي اجلائحة بشكل غير مسبوق مذ ظهر الوباء. 
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نورين عبدالقادر

مناطق  بسكان  األمر  ويتعلق   
والزريقة  األحمر  والكاف  بولقم  رأس 
واملقطع  والشبور  واحلطيبة  والفيض 
الذيب  وخنق  الشرقي  واجلالل 
واخلربة. إذ كشف سكان هذه املناطق 
مختلف  من  محرومني  ظلوا  أنهم 
مشاريع التنمية الريفية التي استفادت 
يف  مطالبهم  وتنحصر  البلدية.  منها 
بالكهرباء  آبارهم  وربط  املسالك  فتح 
الفالحي  نشاطهم  لترقية  الفالحية 
السكنية  التجمعات  بعض  وتزويد 

بالكهرباء الريفية لتوفير االنارة لهم.
من  البلدية  شباب  يشتكي 
مجال  يف  عليه  املفروض  التهميش 
من  حرموا  حيث  الشبانية  املرافق 
بلديات  كل  شباب  غرار  على  مسبح 
فصل  خالل  فيه  لالستجمام  الوالية 
حاليا  وجهتهم  تبقى  حيث  الصيف، 
كمسبح  منهم  القريبة  املسابح  بعض 
رغم  واألودية  للبرك  أو  مرة  واد  بلدية 

حياتهم،  على  خطورة  من  تشكله  ما 
الوحيد  امللعب  بتهيئة  كذلك  وطالبوا 
الفرق  الستقبال  وتعشيبه  بالبلدية 
احمللية،  واملقابالت  التدريبات  وإجراء 
الذين  الوالة  كل  أن  هؤالء  وكشف 
بهذين  وعدوهم  الوالية  على  تعاقبوا 
معلقة  وعودا  بقيت  لكن  املرفقني 

السباب مجهولة. 
حي  من  كل  سكان  يطالب 

العالج  قاعة  بفتح  قدور  الشبورودوة 
لتقدمي  قدور  دوة  بحي  املنجزة 
واملصابني  للمرضى  االسعافات 
هذا  يف  واحلشرات  العقارب  بلسعات 
العمومية  االنارة  وتوفير  الفصل، 
بحي  املنجزة  املدرسة  وفتح  للحي، 
املوسم  بداية  ألطفالهم  الشبور 

الدراسي القادم. 

الوادي 
توزيع 3400 وحدة سكنية يوم

 05 جويلية
عبد  الوادي  والي  كشف 
توزيع  عن  سعيد  بن  القادر 
مختلف  من  مسكنا   3400
الصيغ السكنية، وذلك خالل 
عيد  بذكرى  االحتفاالت 
 05 يف  والشباب  االستقالل 

من شهر جويلية القادم. 
التنفيذي  املسؤول  وأضاف 
الوالية،  مستوى  على  األول 
خالل اجتماعه برؤساء الدوائر 

واملدراء التنفيذيني املكلفني بقطاع السكن أن 3400 مسكنا املقرر توزيعها 
يف جويلية القادم، موزعة 190 مسكن اجتماعي ايجاري يف بلدية املقرن، 
الوالية  عاصمة  الوادي  بلديات  على  موزعة  مدعم  ترقوي  سكن   222
ب172 وحدة و30 يف بلدية الدبيلة وباقي احلصة وهي 20 ستوزع يف بلدية 
البياضة، أما السكن الريفي وهي اعانات تقدر قيمتها ب100 مليون سنتيم 
من  استفادة  قرار  فسيوزع  الريفية  واحمليطات  البلديات  يف  للقاطنني  موجه 
املواطنون  منها  استفاد  فقد  األسد  أما حصة  288 شخصا،  على  اعانات 
املستفيدون من اإلعانة اخلاصة بالتحصيصات السكنية االجتماعية التي 
مت إقرارها منذ 2014 وتعد منطا سكانيا جديدا أقرته احلكومة لفائدة سكان 
واليات اجلنوب والهضاب العليا، حيث ستمنح اعانات مالية على 2700 

شخصا استفادوا من التحصيصات يف بلديات مختلفة يف الوالية. 
من  سكنا   6925 توزيع  عن  الوادي،  والي  كشف  املوضوع  ذات  ويف 
موجه  نصفها  من  2020،أكثر  اجلارية  السنة  نهاية  مع  الصيغ  مختلف 
قرارا  ب4200  السكنية  االجتماعية  التحصيصات  من  للمستفيدين 
مخصص ملن توفرت فيه شروط لالستفادة من هذه الصيغة عبر البلديات 
السكني  النمط  على  احمللية  السلطات  وتعول  للوالية،  املشكلة  الثالثني 
وأنه مكن  الوادي، خاصة  والية  السكن يف  على مشكل  للقضاء  املذكور 
بلديات  أرضية يف  قطع  للسكن من احلصول على  5000 طالبا  ما معدله 
الوالية، وأضاف الوالي أنه وقبل نهاية 2020 سيتم توزيع 889 مقرر خاصا 
باحلصول على اعانات مخصصة للبناء الريفي، فيما ستوزع احلصة املتبقية 
وذلك يف شكل  املدعم  الترقوي  السكن  من  املستفيدين  على   506 وهي 
اعانات، يف يالحظ أن منط السكن االجتماعي االيجاري قد توقف عند 

الرقم 190 والذي خصص لسكان بلدية االجتماعي. 
رشيد شويخ

ورقلة
األطباء يناشدون  المواطنين التقّيَد 

بالتدابير الوقائية
طالب ممارسون يف الصحة العمومية مجندون على خط املواجهة األول 
يف مكافحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( بورقلة يوم األحد املواطنني 
ب«التحلي بروح املسؤولية واإللتزام الصارم بتدابير الوقاية  للتخفيف عليهم 

من الضغط يف عالج املرضى واملساهمة يف احلد من انتشار هذه اجلائحة.
وأجمع أطباء يف انطباعات جمعتها وأج  أن اإلمتثال الصارم للتدابير 
هذا  تفشي  من  واحلد  بالعدوى  اإلصابة  أعداد  تقليص  من شأنه  الوقائية 
بتقلص عدد املصابني  العمل  الفيروس اخلطير  ما سيخفف عليهم ضغط 
وبالتالي يساعد على خروج البالد من هذه األزمة الصحية الراهنة احلساسة.
ومن بني هؤالء املمارسني الذين حتدوهم رغبة كبيرة يف مواصلة اجلهود 
ملكافحة هذه اجلائحة  رغم الضغوط النفسية التي يتعرضون لها باستمرار  
الدكتورة ابتسام العاتي  أستاذة إستشفائية أخصائية يف األمراض املعدية 
باملؤسسة العمومية االستشفائية محمد بوضياف  التي شددت على ضرورة 
احترام قواعد الوقاية  مبا يف ذلك ارتداء القناع الواقي )الكمامة( والتباعد 

اجلسماني.
وحثت املواطنني إلى عدم التردد يف التقرب من املؤسسات اإلستشفائية 
وعدم  الالزم  العالج  لتلقي  بالفيروس  اإلصابة  بأعراض  الشعور  حالة  يف 
أنها  باملناسبة  وذكرت  الطبيب.  استشارة  دون  األدوية  بتناول  اإلكتفاء 
صادفت حاالت من هذا النوع ممن قدموا إلى املستشفى يف وضعية متأخرة 

ومنهم من فقدوا حياتهم.
وتؤكد يف ذات السياق  أن معنويات الفريق الطبي والشبه الطبي »عالية  
العمل فور  إلى  أنهم عادوا  بالفيروس إال  إلى إصابة بعض زمالئها  مشيرة 
استعادة عافيتهم  معتبرة أن التحاقهم مبصلحة كوفيد19- املتواجدة بذات 
املؤسسة العمومية اإلستشفائية كان عن قناعة  حيث حتدوهم رغبة صادقة 
ملواصلة القيام مبهمتهم النبيلة على أكمل وجه.                             ق.م

أدرار
 التحقيق الوبائي يكشف أسباب تفشي الجائحة

كشف تقرير ملديرية الصحة والسكان 
عن  الوالئي  الشعبي  املجلس  يف  عرض 
عدة عوامل ساهمت يف انتشار وباء كورونا 
املوقع  إلى  أشار  حيث  أدرار.  والية  يف 
احتضانها  باعتبار  للوالية  اإلستراتيجي 
للشركات الوطنية العاملة يف حقول النفط 
والغاز حيث سجلت أول إصابة فيها لرعية 
أحيائها  إلى  ينتشر  الوباء  بدأ  ثم  إيراني 
االنتشار  سبب  التقرير  وأرجع  وقصورها 
املواطنني  من  الكثير  التزام  عدم  إلى 
املرض  بأن  واعتقادهم  الصحي  باحلجر 
أن  كما  الشمالية.  الواليات  على  يقتصر 
وافتقارها  املركزية  املخابر  عن  املنطقة  بعد 
للمخابر مخصصة أبطأ من سرعة الكشف 
إلى  إضافة  اإليجابية.  احلاالت  عن 
جهل الكوادر الطبية والشبة الطبيني بهذا 
الوباء إلنه لم يكن مصنف من األمراض 
املتنقلة كما شكلت احلاالت املصابة التي 

التظهر عليها األعراض مصدر خطر على 
اإلصابات  منحى  جعل  مما  املصابني  غير 
استمرار  عن  فضال  مستمر.  تصاعد  يف 
بعض العادات والتقاليد االجتماعية على 
يف  أقيمت  التي  األعراس  حفالت  غرار 
والتجمعات  والوعدات  مارس  شهر  نهاية 
العدوى  انتقال  من حدة  زادت  العشوائية 
تقدمي  إلى  التقرير  وخلص  الساكنة  بني 
وصايا ومقترحات من أجل احلد من انتشار 
هذا  من  ثانية  موجة  وجتنب  اجلائحة  هذه 
التحسيسية  احلمالت  تكثيف  إلى  الوباء 
عبر أمواج اإلذاعة احمللية ووسائط التواصل 
صحي  برتوكول  وإعداد  االجتماعي 
يتماشى  الفيروس  انتشار  من  للوقاية 
عند  به  للعمل  املنطقة  خصوصيات  مع 
افتتاح املرافق العمومية املستقبلة للجمهور 
كاملساجد واملدارس القرآنية واملرافق التربوية 
يف  النهائية  االمتحانات  يف  الشروع  قبل 

إلى  إضافة  والثانوي.  املتوسط  التعليم 
وعرج  واجلامعة.  التكوين  ومراكز  املعاهد 
التقرير على أن املديرية الوصية قد أتخذت 
عدة إجراءات منذ بداية جائحة كورونا يف 
احلدودية  املعابر  مستوى  على  مارس  شهر 
واملطارات إضافة إلى املرافق الصحية فيما 
بشرية  موارد  الوبائية  للمراقبة  سخرت 
مهنيني  وعمال  وإدرايني  طبية  كوادر  من 
جلنة  إنشاء  الوالي  من  البدايةبقرار  يف  ومت 
الدولي  املطار  مستوى  على  والئية  طبية 
مبختلف  مجهزة  الكبير  بن  محمد  الشيخ 
اليقظة  جلنة  وإنشاء  الطبية.  التجهيزات 
الصحة  مديرية  مستوى  على  واملتابعة 
واجلوارية.  االستشفائية  املؤسسات  وكافة 
واملعاجلة  العزل  منطقة  حتديد  الى  وصوال 
سرير   240 اجلديد  املستشفى  عبر 

بتيليالن.
عبداهلل مجبري

األغواط  
توقع إنتاج 100 ألف قنطار من البطاطا 

ينتظر حتقيق إنتاج بأزيد من 100 ألف قنطار من محصول البطاطس املوجهة 
لالستهالك باملناطق الفالحية التابعة لدائرة غلتة سيدي سعد بوالية األغواط، 
هذه  وتأتي  بالوالية.  الفالحية  املصالح  مديرية  لدى  االثنني  يوم  علم  حسبما 
بعد  احلالي  الفالحي  املوسم  برسم  البطاطس  من  املتوقعة  املعتبرة  الكمية 
لزراعة  مخصصة  هكتار   700 تفوق  مساحة  على  فالحية  أراضي  استصالح 
البطاطس املوجهة لالستهالك، منها 529 هكتار ببلدية غلتة سيدي سعد و135 
هكتار ببلدية عني سيدي علي و32 هكتار ببلدية البيضاء، وفق ذات املصدر. 
وأوضح مدير املصالح الفالحية  حبيب بوسري أن والية األغواط تتجه لتسويق 

مادة البطاطس إلى الواليات املجاورة بعد حتقيق الوفرة وأيضا اجلودة التي تتمتع بها هذه املادة الغذائية باألراضي الفالحية للوالية 
خاصة بعد عمليات االستصالح التي استفاد منها الفالحون يف إطار سعي القطاع إلى توفير مرافقة حقيقية وفعالة للفالحني. وأشار 
بلقاسم )فالح من املنطقة( أن استفادته رفقة مجموعة من الفالحني من الدعم املادي يف إطار استصالح األراضي قد مكنه من 

إعادة االعتبار ملساحته الفالحية ومتكن من اقتحام نشاط غرس مادة البطاطس.
ق.م

ناشد سكان مناطق الّظل القاطنين ببلدية سيدي بوزيد والي الوالية برمجَة مشاريع تنموية بمنطقتهم لتحسين ظروفهم 
الصعبة التي يكابدونها.

األغواط

سكان مناطق الظل بـ »سيدي 
بوزيد« يستغيثون الوالي
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روبرتاج :جمال أبو أشرف

أنشئت  التي  الرمانة  تزال بلدية احلوامد أو  ال 
مبوجب التقسيم اإلداري لسنة 1984 بخطى تنموية 
أثقلت  التي  النقائص  من  جملة  أنهكتها  متثاقلة 
على  موزعة  ال10000نسمة  يفوق  ما  األخرى  هي 
على  وهناك  هنا  متناثرة  ومداشر  سكانية  جتمعات 
أوالد  إلى  الظهراوية  والرمانة  القبلية  الرمانة  غرار 
الشمل  أم  محجوبي  عياش  لقرية  إضافة  عيسى 
إلى  فباإلضافة  املشترك  قاسمهم  النقائص  لتبقى 
التهيئة احلضرية املؤجلة إلى انعدام شبه كلي لإلنارة 
صحة  إلى  معدوم  شبه  مدرسي  نقل  إلى  العمومية 
حتاول اخلروج من غرفة اإلنعاش فانتظار وترقب للشطر 
الثاني لغاز املدينة كل هذا أرغم احلوامد على املشي 

بخطى تنموية متثاقلة ومحتشمة
»أخبار الوطن »وهي حسبهم اجلريدة األولى التي 
هذه البلدية  على  املضروب  الصمت  جدار  كسرت 
ارتأت الوقوف على معاناة أهالي احلوامد يف ظل هذه 
النقائص املسجلة التي يعمل املجلس البلدي جاهدا 
لتجسيد بعض املشاريع التي من شأنها أن تساهم يف 
دفع عجلة التنمية بهذه البلدية التي تسمى احلوامد أو 

الرمانة كما يحلو للبعض تسميتها.

التهيئة الحضرية مؤجلة إلى حين
كلي  الشبه  الغياب  من  تعاني بلدية احلوامد 
اهتمامات  أولى  من  تبقى  والتي  احلضرية  للتهيئة 
املسؤولني احملليني حيث أكد لنا مرافقنا على أن جل 
حيث  وصيف  شتاء  األمرين  تعاني  أحياء البلدية 
تتحول شوارعها إلى ما يشبه األودية واملجاري املائية 
فيما تتحول األمكنة األخرى إلى مستنقعات وأوحال 
مما يصعب احلركة من والى داخل هذه األحياء شتاء 
فيما تتحول ملصدر للغبار واألتربة صيفا لتتحول معها 
يوميات السكان الى جحيم وتعرض أفراد األسر إلى 
مطالبني  وغيرها  والربو  كاحلساسية  األمراض  أنواع 
املتابعة  مجال  يف  دورها  بلعب  احمللية  السلطات 
من  مدينتهم  إخراج  بغية  احلقيقية  التقنية  واملراقبة 
دائرة التخلف وبالتالي إعطاءها الوجه احلقيقي الالئق

 اإلنارة العمومية والغاز حلم السكان 
انعدام  من  واملداشر  القرى  سكان  يشتكي 
شبكة اإلنارة العمومية مما زاد يف معاناتهم مع الظالم 
احلرارة  فصل  أبواب  على  ونحن  وبخاصة  الدامس 
احلشرات  انتشار  من  مخاوفهم  تتضاعف  حيث 
الضارة كالعقارب واألفاعي التي تعتبر احلوامد مرتعا 
بحياة  تودي  كادت  التي  احلاالت  هي  وكم  لها، 
معاناتهم  إلى  ويضاف  اإللهية  العناية  لوال  أصحابها 

ولياليهم  يومياتهم  الى  يحول  ما  املدينة  غاز  انعدام 
بقساوة  تعرف  املنطقة  وان  خاصة  جحيم  إلى  شتاء 
املتاخمة  طبيعتها وبرودتها شتاء كونها من البلديات 
جلبال األوراس األمر الذي يجبر املواطن بها إلى رحلة 
البحث عن قارورة غاز البوتان التي يبقى سعرها محل 
حاجة  مستغلني  اجلشعني  التجار  قبل  من  مضاربة 
يأمل  حيث  ومرات  مرات  ثمنها  لرفع  لها  املواطن 
العديد يف تزويد قراهم بهذه املادة احليوية التي تضمن 
البقاء  لهم حتى  وتضمن  بقراهم  الكرمي  العيش  لهم 
الفالحة  وأجدادهم  أبائهم  مهنة  وممارسة  بأرضهم 

وتربية املواشي. 

 النقص في التغطية الصحية يعمق المعاناة 
قطاع الصحة لم يكن مبنأى عن هذه املعاناة التي 
تطبع يوميات املواطن بهذه البلدية املغبونة كما يحلو 
لسكانها بتسميتها حيث يشتكون من نقص التغطية 
الصحية على الرغم من توفر البلدية على عيادة متعددة 
اخلدمات إال أنها ال تؤدي دورها الذي وضعت ألجله 
ظل  يف  يوميا  تعرفه  الذي  البشري  التدفق  بحكم 
من  الكثير  يف  منعدمة  تكون  تكاد  التي  اإلمكانات 
األحيان حيث يتجلى ذلك يف نقص التاطير الطبي 
ناهيك عن مطلب السكان لقاعة توليد يجنب النساء 
احلوامل عناء التنقل إلى البلديات املجاورة كبوسعادة 
كما لم يخف محدثونا حاجة البلدية لطبيب مناوب 
بالعيادة  املركزية  التدفئة  غياب  عن  ناهيك  ليال 
املذكورة خاصة وان اجلهات الوصية سبق وان وعدت 

يف وقت سابق بتسجيل مشروعها. 

 السكن.. المشروع الحلم 
تواجدنا  فرصة  العديد  استغل  أخرى  جهة  من 
أرقت  حسبهم  التي  االنشغاالت  من  املزيد  لطرح 
يومياتهم وجعلت الكثير يفكر يف النزوح إلى عاصمة 
سرور  بن  أو  كبوسعادة  املجاورة  أو البلديات  الوالية 
يؤويه رفقة عياله بعد أن حرم منه  عله يظفر بسكن 
بسبب ما أسماه باحلصة الضئيلة من السكن بنوعيه 
املواطنني  تلبي احتياجات  التي ال  التي متنح للبلدية 
حيث طالبوا يف هذا اخلصوص برفع حصة البلدية من 
السكن وبالتالي القضاء ولو جزئيا على هذا اإلشكال 
أنفسهم  وجدوا  الذين  العزاب  على  أكثر  وبخاصة 
بضرورة  الوالية  والي  ناشدوا  حيث  منه.  محرومون 
إضافية  حصص  ومينحهم  اجلد  مأخذ  مطلبهم  أخذ 
شكل  على  والسكن  االجتماعي  السكن  خاصة 

مجمعات ريفية.

 الشباب يبحث عن االستقرار
شباب بلدية احلوامد بتجمعاتها املنتش يزال  ال 

اجلواريةالشبانية  املشاريع  من  محرومة  وهناك  هنا  رة 
والرياضية بل كل ما ميت بالشباب ونشاطاتهم بالرغم 
ما تزخر به هذه البلدية من طاقات شابة ويف جميع 
يف  جزئيا  ولو  تساهم  أن  شانها  من  والتي  املجاالت 
القضاء على الروتني الذي أصبح ميزتهم التي متيزهم 
دون غيرهم من شباب الوالية حيث لم يفوت شباب 
اختصروها  والتي  انشغاالتهم  لطرح  الفرصة  املنطقة 
وال  فريقا  متلك  »بلدية ال  عنوانها  واحدة  جملة  يف 
تفتقر  أن البلدية  على  مضيفني   ،« بلديا  ملعبا 
متنفسا  تكون  أن  شأنها  من  التي  الرياضية  للمرافق 
لشباب احلوامد اذ ما استثنينا املركز الثقايف واملاتيكو 
الذي يبقى ال يلبي حاجيات الشباب ليبقى مالذهم 
منهم  الكثير  يجعل  ما  وهو  واملقاهي  الشارع  الوحيد 
بني مخالب شارع ال يرحم ناهيك عن حياة الروتني 
التي ألفها الشاب بهذه البلدية التي تعيش اكلينكيا 
كما يحلو لبعض الشباب وصفها حيث أصبح الوضع 
يكون  متنفس  على  املنطقة  افتقار  لعدم  يطاق  ال 
هذه  رغم  لكن  اجلهة،  لشباب  ومقصدا  مزارا  مبثابة 
من  جادة  التفاتة  يف  ينتظرون  الشباب  يبقى  املعاناة 
املديرية الوصية قصد برمجة مشاريع رياضية جوارية 

وانتشالهم من بني مخالب الضياع . 

 النقل المدرسي أزمة مزمنة 
لطرح  تواجدنا  فرصة  استغلوا  املتمدرسني  أولياء 
يتعلق  وانه  خاصة  يومياتهم  ارق  الذي  انشغالهم 
مبستقبل فلذات أكبادهم حيث عاودوا طرح مشكلة 
على  املسؤولة  اجلهات  من  وطالبوا  املدرسي  النقل 
التضامن  وزارة  وحتى  والوطني  الوالئي  املستوى 

للنقل  بحافالت  حظيرة البلدية  تدعيم  أجل  من 
املدرسي،وهذا لتغطية العجز املوجود يف هذه البلدية 
خاصة املناطق املعزولة والنائية وتدعيم احلظيرة بأكثر 
التالميذ يف  معاناة  من  التقليل  أجل  من  حافلة  من 
التنقل إلى مقاعد الدراسة األمر الذي أجبر القائمني 
على تسيير شؤون البلدية لالستنجاد باخلواص الذين 
يبقون ال يلبون الطلب وحسب محدثنا فان األمر يتعلق 
ومتوسط  ثانوي  بني  300تلميذ  عن  يزيد  ما  بنقل 
الصدد  هذا  يف  األولياء  من  العديد  طالب  حيث 
الوالية  والي  السيد  رأسها  وعلى  الوصية  اجلهات 
ببلدية احلوامد يقي  ثانوية  مشروع  برمجة  بضرورة 
متمدرسيها عناء التنقل الذي اجبر الكثير منهم على 

مقاطعة الدراسة مبكرا.

 الكهرباء الريفية مطلب الفالحين 
الفالحني  من  العديد  طالب  أخرى  جهة  من 
بتزويدهم بشبكة الكهرباء الريفية خاصة وان غياب 
باملولدات  االستنجاد  على  أجبرهم  العديد  لدى 
الستغاللها يف عملية السقي التي يعاني منها الكثير 
كاهلهم.  ترهق  أخرى  إضافة  املعنيون  يراه  ما  وهو 
ناهيك عن مطالبتهم بشق الطرق واملسالك الفالحية 
رخص  وحقولهم.مع  مزارعهم  الى  الوصول  قصد 
حفر اآلبار االرتوازية بهدف سقي منتوجاتهم وإنقاذ 

أشجارهم من اجلفاف
ورغم النقائص املسجلة التي لطاملا نغصت حياة 
على  الكثير  يعولون  أنهم  بلدية احلوامد إال  مواطني 
السكان  تطلعات  مستوى  يف  تكون  مشاريع  جتسيد 
تصل  وبذلك  األمام  إلى  التنمية  بعجلة  وتدفع 

مشاريُع الّتنميِة مؤجلٌة إلى إشعاٍر آخَر 

10 آالِف َنسمٍة تحت َعتبِة الَفقر بالَحوامد بالمِسيلة
سنوات طوال قضتها عائالت بمداشر بلدية الحوامد في والية المسيلة تحت عتبة الفقر ؛ أوضاع معيشية صعبة عمقت 
معاناتهم في ظل قسوة الطبيعة وإهمال المسؤولين المتعاقبين على إدارة شؤون المنطقة، مسؤولون لم يجن منهم 

المواطنون سوى وعود لم تتجسد أبدا على أرض الواقع.
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سولسكاير: »غرينوود 
يتطور لألفضل«

أولي  يونايتد،  مانشستر  مدرب  أثنى 
غونار سولسكاير، على أداء مهاجمه الصاعد 
فريقه  فوز  الذي ساهم يف  غرينوود،  مايسون 

على مضيفه برايتون بثالثية يف البرمييرليغ.
توقيع  حملت  احلمر،  الشياطني  ثالثية 
وبرونو   ،16 الدقيقة  يف  غرينوود  مايسون 

فرنانديز »هدفني« يف الدقيقتني 29 و50.
لشبكة  تصريحات  يف  سولسكاير  وقال 
بعض  قدموا  »الشباب  سبورتس  سكاي 
لغرينوود  األول  الهدف  االستثنائية،  األمور 
كان رائًعا، إنه فتى مميز«. وأضاف »غرينوود 
نعرف  جيًدا،  العًبا  ليصبح  لألفضل  يتطور 
الهجمات  تنفيذ  ونريد  السرعة  منلك  أننا 
رائًعا«.  كان  الثالث  الهدف  بسرعة،  املرتدة 
اإلذاعة  لهيئة  أخرى  تصريحات  ويف 
بإمكان  أن  »نعرف  املدرب  قال  البريطانية، 
غرينوود تسجيل أهداف كهذه، لكنه يصبح 
لزيادة  ساعدته  الصحي  احلجر  فترة  أقوى، 

قوته البدنية«.
 52 إلى  يونايتد  مانشستر  رصيد  وارتفع 
رصيد  جتمد  بينما  اخلامس،  املركز  يف  نقطة 
برايتون عند 33 نقطة يف املركز اخلامس عشر.

ليفاندوفسكي يثق في حصد لقب دوري األبطال
البولندي  النجم  أبدى 
ليفاندوفسكي  روبرت 
بطل  ميونخ  بايرن  مهاجم 
القدم  لكرة  األملاني  الدوري 
قدرة  يف  ثقته  )بوندسليغا(، 
بلقب  التتويج  على  الفريق 
بطولة دوري أبطال أوروبا، التي 
أوت  يف  منافساتها  تستكمل 
فترة  يواجه  أنه  رغم  املقبل، 
املنافسات  عن  طويلة  غياب 
قبل استئناف مشواره القاري.

يف  ليفاندوفسكي  وقال 
صحيفة  نشرتها  تصريحات 
يف  األسبوعية  بيلد«  »شبورت 
األربعاء:  امس  الصادر  عددها 
فرصة  لدينا  أن  بوضوح  »أرى 

يف  كبير  بتناغم  ونحظى  جيد،  حال  يف  نحن  املوسم.  هذا  البطولة  بكأس  الفوز  يف  كبيرة 
الفريق.«

وتوج ليفاندوفسكي هدافا للدوري األملاني يف املوسم املنقضي الذي اختتم يوم السبت 
املاضي وتوج فيه بايرن ميونخ باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

وميكن لبايرن ميونخ حتقيق الثنائية احمللية للمرة الثالثة عشر يف تاريخه، حيث يلتقي باير 
ليفركوزن يوم السبت املقبل يف نهائي كأس أملانيا، ويف حالة انتزاع لقب الكأس، سيوجه 
أنظاره نحو هدف حتقيق ثالثية الدوري والكأس ودوري األبطال، التي حققها من قبل يف 

عام 2013.
وسيمنح هانز فليك املدير الفني لبايرن ميونخ، العبيه إجازة ملدة أسبوعني اعتبارا من يوم 

األحد املقبل، قبل بدء االستعدادات الستئناف املشوار يف البطولة األوروبية.
بأن  أمام تشيلسي اإلجنليزي، علما  الستة عشر  إياب دور  بايرن ميونخ مباراة  ويخوض 

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بايرن 3-3.
وتقام مباراة اإلياب يوم السابع أو الثامن من أوت وتقام بعدها منافسات أدوار الثمانية 

وقبل النهائي والنهائي يف لشبونة بني 12 و23 من الشهر ذاته.
أنه  11 هدفا،  الذي يتصدر قائمة هدايف دوري األبطال برصيد  ليفاندوفسكي ،  وأكد 
ال يشعر بالقلق إزاء فترة اإلجازة، حيث أن بايرن حقق الفوز يف جميع املباريات العشر التي 
16 ماي، عقب فترة توقف طويلة  خاضها يف الدوري والكأس بعد استئناف املنافسات يف 

بسبب أزمة كورونا.
املباريات  هذه  مثل  قبل  معتادا  أمرا  ليس  التوقف  هذا  »بالطبع  ليفاندوفسكي:  وذكر 
التوقف  إتقان ذلك بعد  املهمة. لكننا نحظى بالفعل باخلبرة يف االستعدادات، وجنحنا يف 
بسبب كورونا.« وأضاف :«سنستعد ملباريات دوري األبطال عبر مباراة أو مباراتني جتريبيتني. 
كذلك، رمبا ال يكون أمرا سيئا أننا سنخوض أوال مباراة اإلياب أمام تشيلسي قبل استئناف 

املشوار.«

مانشستر يونايتد، يوفنتوس والريال 
يتنفسون على صففة خيمينيز  

حتدث راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون، عن 
األنباء التي تربطه باالنتقال إلى كبار أوروبا خالل املوسم 

املقبل.
وقال خيمينيز، يف تصريحات أبرزتها صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية: »أواًل وقبل كل شيء أنا سعيد جًدا هنا 
يف وولفرهامبتون، حيث نشأت عالقة رائعة لي مع هذا 

املكان منذ اللحظة األولى«. وأضاف: »لست غريبا عن كل 
األنباء التي تتردد، حيث أن كل يوم يظهر فريق جديد، 

وكل يوم يقولون إنه جاء عرض جديد، ال أعرف عدد 
املاليني املطروحة«. وأمت: »من اجليد أن تعرف أنهم )األندية 

الكبرى( يتحدثون عنك، لكن ما يجب أن أفعله لتحقيق 
ذلك هو االستمرار يف القيام بعملي بشكل جيد هنا مع 

الذئاب«.
يذكر أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد من 

أكثر األندية التي ارتبط اسمها بالتعاقد مع خيمينيز خالل 
املوسم املقبل.

بايرن ميونخ يضم العب سان 
جيرمان كواسي

أعلن بايرن ميونخ، امس األربعاء، تعاقده مع الالعب 
الصاعد تانغوي كواسي، قادًما من باريس سان جيرمان. 

ووفًقا للموقع الرسمي للعمالق البافاري، تعاقد النادي 
مع الفرنسي صاحب الـ18 عاًما، حتى صيف 2024. 

وأشار إلى أن مركز كواسي األساسي يف قلب الدفاع، لكنه 
ميكنه لعب أكثر من دور آخر. وقال الالعب: »أنا سعيد 

جًدا ألنني قادر على اللعب مع بايرن، إنه ناٍد كبير، وآمل 
حًقا أن أكون قادًرا على إثبات نفسي هنا، ولعب الكثير 
من املباريات.. لذا سأعمل بجد«. وصرح حسن صالح 
حميديتش، املدير الرياضي لبايرن: »نحن سعداء للغاية 
عقب التعاقد مع كواسي، الذي يعد أحد أبرز املواهب يف 
أوروبا«. وأضاف: »أفضل مركز له هو قلب الدفاع، لكن 
ميكنه شغل العديد من املراكز األخرى.. نحن على يقني 

بأنه سيصنع مسيرة رائعة مع بايرن، وسيعزز فريقنا«.

أديبايور يغادر ناديه الجديد
أعلن نادي أوملبيا من باراغواي رحيل املهاجم إميانويل 

أديبايور بعد أقل من خمسة أشهر من انضمامه يف ظل 
املشكالت الناجتة عن جائحة فيروس كورونا املستجد.

ويقيم املهاجم البالغ عمره 36 عاما يف منزله يف طوغو 
أغلب فترة الوباء وأعلن النادي أن عودته إلى باراغواي 

ستتسبب يف مشكالت كبيرة تتعلق بالصحة والسالمة.
وقال النادي »لم يكن بوسع أوملبيا التعامل أيضا مع 

التكلفة اللوجستية العالية واملوقف االقتصادي املوجود يف 
البالد« وأكد النادي أن قرار االنفصال بني الطرفني جاء 

بالتراضي.
وسبق ألديبايور اللعب يف آرسنال ومانشستر سيتي 
وتوتنهام هوتسبير وريال مدريد وانضم إلى أوملبيا بشكل 

مفاجئ يف فيفري لكنه لم يحصل تقريبا على فرصة لترك 
بصمة بعد توقف املسابقة بسبب اجلائحة.

مانشستر سيتي يخطف بابلو 
مورينو من يوفنتوس

أكد نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي، ، تعاقده مع 
املهاجم اإلسباني الصاعد بابلو مورينو من صفوف يوفنتوس 

اإليطالي.
وتدّرج مورينو )18 عاما( يف قطاعات الناشئني يف 

يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي بعقد مدته 4 
أعوام.

ومن املتوقع أن ينضم مورينو، الذي لعب أيضا يف فريق 
الناشئني ببرشلونة اإلسباني، لزمالئه اجلدد يف سيتي يف 

الصيف.

القسم الرياضي

نقلتها  تصريحات  خالل  سيتني،  وقال 
إنها  »النتيجة؟  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة 
عار، فنحن نواجه صعوبات أكثر فأكثر، وخسارة 
أن  ويجب  اللقب،  نبتعد عن  أننا  يعني  النقاط 
مع  تغير  »األسلوب  وأضاف:  العمل«.  نواصل 
مختلفة  بأشياء  القيام  حاولنا  لقد  بويغ؟  ريكي 
إلى حد ما، وأتلتيكو دافع بشكل جيد للغاية، 
وأغلق املساحات أمامنا، لديهم العبون رائعون«.
وبسؤاله عن عدم ثقته يف غريزمان، أجاب: 
الظروف  لكن  مهم  العب  فهو  أتفق،  »ال 
يف  والالعبون  بذلك،  القيام  على  أجبرتني 
امللعب كانوا جيدين«. وتابع سيتني: »عادة ال 
أجري تغييرات يف وقت متأخر جًدا إذا لم يكن 

هناك حاجة إلضاعة الوقت«. وأردف: »أنا أثق 
حاسم  دور  له  سيكون  غريزمان  مثل  العب  أن 
يف املباراة، وسأحتدث معه، ولن أعتذر، لكنني 
أفهم أنه ميكن أن يشعر بحالة سيئة، وانا أشعر 

به لكنه العب وشخص رائع«.
للغاية  »أنا سعيد  برشلونة:  مدرب  واستمر 
بأداء الفريق، وصحيح أننا لم نتمكن من الفوز، 
لكن يف بعض األحيان كنا نتحكم بشكل جيد 
أتلتيكو  ضد  اللعب  السهل  من  وليس  للغاية، 

مدريد، فهو فريق منضبط للغاية«.
»ال  أجاب:  الفريق،  مع  مستقبله  وعن 
أشعر بأنني مهدد على اإلطالق«. ونوه سيتني: 
مع  حدث  ما  على  التعليق  سيميوني  »رفض 
غريزمان؟ يبدو بالنسبة لي أمًرا صحيًحا جًدا«. 
غرفة  من  بالدعم  يشعر  كان  إذا  عما  وبسؤاله 

املالبس، أجاب: »أشعر بالدعم منهم بالتأكيد، 
ولن أحتدث عما حدث يف االجتماع مع مجلس 

اإلدارة«.
للعب سواريز  »لم نكن نخطط  واستكمل: 
بأكملها، لكننا كنا مجبرين على ذلك،  املباراة 
من  الكثير  وسجال  تفاهم  بينهما  وميسي  فهو 
املاضية  املباراة  ويف  به،  سعيد  وأنا  األهداف، 
مليسي؟  »سقف  وواصل:  هدفني«.  سجل 
الالعبون مثله ال يوجد سقف لهم، وهو فاجأنا 
معتاد  »أنا  سيتني:  وختم  عديدة«.  لسنوات 
على التعامل مع املواقف الصعبة، والتي ستكون 
كنت  كما  سعيًدا  لست  واآلن  فترة،  بعد  قصة 
الداخل،  من  بالرضا  أشعر  لكنني  البداية،  يف 

وراض عن العمل الذي نقوم به«.

المدير الفني للبلوغرانا، سيتين:المدير الفني للبلوغرانا، سيتين:

»سعيد بأداء برشلونة »سعيد بأداء برشلونة 
ولن أعتذر لغريزمان«ولن أعتذر لغريزمان«

أبدى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، عدم رضاه عن نتيجة أبدى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، عدم رضاه عن نتيجة 
التعادل التعادل 2-22-2، أمام أتلتيكو مدريد، اول أمس، بالجولة ، أمام أتلتيكو مدريد، اول أمس، بالجولة 3333 من  من 

الليغا، مؤكًدا أنه سعيد بأداء العبيه.الليغا، مؤكًدا أنه سعيد بأداء العبيه.
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محمد هشام

وأوضح االحتاد يف بيان له أول أمس، أن 
التي  املساعدات  من  املساهمات ستقدم  هذه 
واالحتاد  )فيفا(،  للعبة  الدولي  االحتاد  قدمها 
جائحة  مواجهة  إطار  يف  )كاف(  اإلفريقي 

كورونا.
املكتب  عضو  كشف  متصل  سياق  يف 
الفيدرالي، محمد ساعد، أن خزينة »الفاف« 
إلى  باإلضافة  دوالر  مليون   1.3 بـ  تدعمت 

500 ألف دوالر خاصة للكرة النسوية.
وصرح ساعد قائال »يف بداية األمر طلبنا 
بالبروتوكول الصحي،  من األندية أن تتكفل 
ذلك«،  تستطيع  ال  أنها  قالت  األندية  لكن 
وأضاف »احلمد هلل دعم الفيفا والكاف جاء يف 
وقته، فقد تدعمت خزينة الفاف بـ1.3 مليون 
دوالر، باإلضافة إلى 500 ألف دوالر خاصة 
ستتكفل  »الفاف  وتابع  النسوية«،  بالكرة 
الناحية االقتصادية،  بالبرتوكول الصحي من 
وإذا كان املبلغ قد جتاوز املبلغ احملدد من طرفنا 

فعلى األندية أن تدفع ذلك الفارق«.
الفاف  ساعد،  أن  محمد  أكد  كما 
2020- موسم  استكمال  بقرار  متمسكة 
األخضر  الضوء  على  احلصول  بعد   ،2019

الصحية  والهيئات  احلكومية  السلطات  من 
باستئناف النشاط الرياضي.

لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  وتشبث 
اجلزائرية لكرة القدم أول أمس، بقراره املتخذ 
الكروي  املوسم  استئناف  بخصوص  سابقا 
2020-2019 واملعلق منذ 16 مارس املاضي 

بسبب جائحة كورونا فيروس املستجد.
حتت  املجتمع،  الفيدرالي  املكتب  وقرر 
قراره  على  االبقاء  زطشي  الدين  خير  رئاسة 
بأن  موضحا  املاضي،  أفريل  شهر  يف  املتخذ 
اتخاذ  يف  املخولة  تبقى  العمومية  السلطات 
النشاطات  استئناف  بشأن  النهائي  القرار 

الرياضية والكروية من عدمه.
ويف انتظار الرفع النهائي إلجراءات احلجر 
تقرر  بالتجمعات،  مجددا  والسماح  الصحي 
وضعها  التي  الطريق  خارطة  على  اإلبقاء 
افريل   30 يوم  لالحتادية  الفيدرالي  املكتب 
من  تبقى  ما  مبواصلة  تقضي  والتي  املاضي، 
من  لكل   2019-2020 الكروي  املوسم 
الرابطتني االولى والثانية يف غضون 8 أسابيع، 
حتضيرات  مرحلة  الى  االندية  خضوع  عقب 
مهما  أسابيع،  وستة  خمسة  بني  ما  تتراوح 
قبل  من  االخضر  الضوء  اعطاء  تاريخ  كان 

السلطات العمومية لالستئناف.

على  أسبوع  ملدة  تامة  راحة  فترة  تليها 
أخرى  مرحلة  ثم  لالعبني،  بالنسبة  األقل 
لعودة النشاط تدوم شهر، والتي تسبق بداية 
املوسم  ينطلق  بعدها  التسجيالت،  فترة 

اجلديد يف تاريخ يحدد الحقا.
غداة  الفيدرالي  املكتب  قرار  ويأتي 
القدم  لكرة  احملترفة  للرابطة  األخير  االجتماع 
واألندية، حيث قررت أغلبية الفرق التوقيف 
املصلحة  وتغليب  اجلاري  للموسم  النهائي 
كورونا  فيروس  عدوى  لتفشي  تفاديا  العامة، 

وسط الالعبني.
الرابطة، عبد الكرمي مدوار،  وكان رئيس 
باملائة من رؤساء األندية قد   90 قد أكد بأن 
املنافسة بسبب  عبروا عن رفضهم الستئناف 
الوضعية الصحية احلرجة التي جتتازها البالد.
استحالة  األندية  مسؤولو  أبرز  كما 
تشترطه  الذي  الصحي  البروتوكول  تطبيق 
ستقدم  هيئته  بأن  مضيفا  الصحة،  وزارة 
بخصوص  الفيدرالي  للمكتب  مفصال  تقريرا 

اجتماعها مع أندية وسط البالد.
والتظاهرات  املنافسات  كل  وتبقى 
مارس   16 منذ  اجلزائر  يف  معلقة  الرياضية 
بسبب  جويلية   13 غاية  وإلى  املاضي 

تفشي  فيروس كورونا.

كشف االتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه سيقدم مساهمات مالية لألندية لمساعدتها على تنفيذ البروتوكول الصحي الذي وافقت عليه 
وزارة الصحة، والذي يسبق العودة للمنافسة.

بعد أن تدعمت خزينته بـ 1.3 مليون دوالر

»الفاف« تقرر دعم األندية ماليا 
الستئناف البطولة

إلتقى براضية فرتول
زطشي يتحرك لتطوير الكرة النسائية

أندية  ممثلني عن   9 زطشي  الفاف خيرالدين  رئيس  استقبل 
الكرة النسائية من الشعب احمللية واإلقليمية، وشهد االجتماع، 
واملدير  فرتول،  راضية  النسائية،  القدم  كرة  رابطة  رئيسة  حضور 
املكتب  من  أعضاء  جانب  إلى  شفيق،  عامر  الوطني،  الفني 
الفيدرالي. وقال االحتاد اجلزائري لكرة القدم، يف بيان، إن زطشي 
للنهوض  واقتراحاتهم  األندية،  رؤساء  مشاكل  لكافة  استمع 
بالعمل على هذه االقتراحات، وتقدميها  بالقطاع. ووعد زطشي 

خالل االجتماع القادم للمكتب الفيدرالي الشهر املقبل.
الكرة  لتطوير  خطة  بإعداد  ستقوم  الفاف  أن  البيان  وأكد 
النسائية، من خالل العمل الذي تقوم به رئيسة رابطة كرة القدم 

للسيدات، ومدرب املنتخبات الوطنية.

بلقاسمي :»في حال لم أرحل إلى 
الخارج فسأبقى مع السنافر«

إسماعيل  الفتاح  عبد  قسنطينة،  شباب  مهاجم  حتدث 
بفريقه،  متسكه  مبديا  الكروي،  مستقبله  عن  بلقاسمي، 
وعزمه على مواصلة املشوار رفقة السياسي، يف حال عدم تنقله 

لإلحتراف.
على  النادي  إدارة  مع  »اتفقت  بلقاسمي  إسماعيل  وصرح 
إلى اخلارج«، وأضاف »كنت  أرحل  لم  جتديد عقدي، يف حال 
يف  فريق  ألي  ألعب  لن  بأنني  وأكدت  البداية،  منذ  واضحا 
العروض  »تلقيت بعض  وتابع  لشباب قسنطينة«،  اجلزائر سوى 
من اخلارج، لكن ال شيء رسمي حلد اآلن، فاألمر يقتصر على 

اقتراحات من جانب وكالء العبني فقط«.

السعودية وقطر ضمن 5 دول 
مرشحة الستضافة كأس آسيا 2027
ترشح  األربعاء عن  القدم امس  لكرة  أعلن االحتاد اآلسيوي 
قطر  بينها  ومن   2027 آسيا  كأس  نهائيات  الستضافة  دول   5
وأوزبكستان  والهند  إيران  عبرت  كما  والسعودية.  اللقب  حاملة 

عن الرغبة يف استضافة النسخة بعد سبع سنوات.
وقال يف بيان »سيبدأ االحتاد اآلسيوي اآلن يف العمل مع كل 
إعالن  وسيتم  الترشيح  ملف  وثائق  تقدمي  أجل  من  وطني  احتاد 

مستضيف النسخة 19 من البطولة القارية عام 2021«.
االحتاد  رئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وقال 
 2019 نسخة  يف  تسجيلها  مت  التي  القياسية  »األرقام  اآلسيوي 
يف اإلمارات تضع األساس لتعزيز قيمة ومكانة هذه البطولة وال 
شك لدينا يف أن الصني ستتجاوز كل توقعاتنا يف نسخة 2023«. 
واستضافت قطر، التي تنظم نهائيات كأس العالم 2022، كأس 
آسيا يف 1988 و2011 بينما استضافت إيران املسابقة يف 1968 
و1976 وحققت اللقب يف املرتني. وتتطلع السعودية، بطلة القارة 
3 مرات، الستضافة البطولة ألول مرة وكذلك أوزبكستان والهند 
للسيدات  آسيا  املاضي حقوق استضافة كأس  الشهر  نالت  التي 

.2022

اإلصابة تنهي موسم زفان مع 
سامارا الروسي

تعرض الدولي اجلزائري، مهدي زفان، إلصابة خطيرة خالل 
مشاركته يف املباراة التي جمعت فريقه سامارا، بنادي لوكوموتيف 

موسكو، ضمن الدوري الروسي.
وشارك مهدي زفان أساسيا يف هذه املباراة، إال أنه أجبر على 

مغادرة امليدان يف الدقيقة 39، من الشوط األول، لهذه املباراة.
وتعرض الدولي اجلزائري، إلصابة على مستوى أوتار الركبة 
انتهت  التي  املواجهة  هذه  استكمال  من  حرمه  ما  اليسرى، 

بالتعادل اإليجابي 1-1.
خطورة  مدى  لتحديد  طبية،  لفحوصات  زفان،  وسيخضع 
إصابته، والفترة التي سيغيب فيها عن املنافسة، لتلقي العالج.

بالسقوط،  مهدد  سامارا،  وناديه  زفان،  مهدي  أن  يذكر 
بتواجده يف املركز ما قبل األخير برصيد 23 نقطة، قبل خمسة 

جوالت من نهاية البطولة.

مرمى  حارس  مزيان،  إلياس  هاجم 
العام،  املدير  السابق،  قسنطينة  شباب 
حول  معه  تفاوض  الذي  رجراج،  رشيد 
االنتقاالت  فترة  خالل  عقده،  فسخ 
الشتوية املاضية. وقرر مزيان، اللجوء للجنة 
املنازعات، بالرابطة الوطنية احملترفة، لنيل 
عقده  فسخ  وتعويضات  مستحقاته  كامل 

من طرف واحد.
شباب  مع  »قضيتي  مزيان  وقال 

قسنطينة واضحة. لقد قمت بفسخ عقدي 
ضمانات  على  حصولي  بعد  النادي  مع 
مكتوبة للحصول على كامل مستحقاتي، 
لكن ال شيء حدث بعد ذلك«، وأضاف 
»تركت مكاني نظيًفا يف شباب قسنطينة، 
لم  بإرادتي.  الواسع  الباب  من  وخرجت 
عقدي  فسخ  على  شخص  أي  يجبرني 
إدارة  لكن  مستحقاتي،  كامل  تلقي  دون 
السياسي لم تلتزم باالتفاق«، وتابع »لقد 

مبسؤولي  االتصال  الطرق  بشتى  حاولت 
شباب قسنطينة، لكن ال أحد أجاب على 
إلى  للجوء  دفعني  األمر  وهذا  اتصاالتي، 
حقوقي«،  كامل  لنيل  املنازعات،  جلنة 
وختم »إدارة الشباب تقول إن رجراج جتاوز 
فسخ  اتفاقية  على  بالتوقيع  صالحياته 
العقد، وهذا األمر خطير جًدا، وقد يجره 

للعدالة بتهمة التزوير«.
م.هشام

مزيان يهاجم المدير العام لشباب قسنطينة

»إدارة السياسي لم تلتزم باالتفاق ولن أتخلى عن مستحقاتي«

الكروي  الفريق  تدريبات  شهدت 
بنادي أبها، اول أمس، على ملعب جامعة 
الالعب  غياب  بالقرعاء،  خالد  امللك 
والدولي اجلزائري مهدي  أحمد احلبيب، 
تدريباته  أبها  فريق  واستأتف  تاهرات. 
التونسي  املدرب  قيادة  حتت  اجلماعية، 
النشاط  تعليق  بعد  الشابي،  الرزاق  عبد 
اإلحترازية  اإلجراءات  إثر  على  الرياضي 

للوقاية من فيروس كورونا.
واجتمع خالد شعالن مدير الكرة، مع 
وهنأنهم  التدريبات  بداية  قبل  الالعبني 
بروتوكول  بتطبيق  وطالبهم  بعودتهم، 
واحلرص  املستمر،  بالتعقيم  التمارين 
على عدم التجمعات.وأعقبه املدرب عبد 
الفريق  خطة  شرح  الذي  الشابي،  الرزاق 
على  مشددا  املقبلة،  للمرحلة  الكروي 

استعدادا  بالتدريبات،  االنضباط  أهمية 
الدوري  منافسات  من  تبقى  ما  خلوض 
الالعبون  وأجرى  للمحترفني.  السعودي 
لياقية  لتمارين  متارين اإلحماء، باإلضافة 
عبد  اللياقة  مدرب  مع  متنوعة  وعضلية 
محطات  عدة  خالل  من  السليماني  اهلل 
املرمى متارين  تدريبية، كما أجرى حراس 

خاصة مع مدرب احلراس.

تاهرات يغيب عن تدريبات أبها السعودي
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حاوره: جمال أبو أشرف
ذلك  كيانه  ويف  والتأليف  الدراسة  بني  زاوج 
الشعراء، يف  ليس ككل  مرهف احلس، شاعر  الشاعر 
أحالمه يعيش الشاعر والفيلسوف حيث لقبوه بالشاعر 
من  بعنوان  شهر  وكل  بهيئة  يوم  كل  جتده  الفيلسوف 
ليلة ليجد له اسما  عناوين قصائده تغازله الكلمة كل 
بني فطاحلة الشعراء وتتمرد بني شفتيه الكلمات لتأخذ 
من كف يده منصة نحو العلى هو عبد اهلل طبوش ابن 
بالكلمات  مثقل  وهو  التقيناه  احلضنة  بعاصمة  ونوغة 
لنا يف حوار قصير  النظم حيث كشف  يتأوه من عشق 

أهم محطات حياته فكانت هذه الدردشة. 

من هو عبد اهلل ملن ال يعرفه من القراء؟
العمر  من  يبلغ  فلسفة  أستاذ  هو  طبوش  اهلل  عبد 
باملسيلة،  ونوغة  بلدية  من  املكمن  قرية  من  39سنة، 
نشأ يف أسرة متواضعة يعشق الشعر والفلسفة على حد 

سواء، صاحب ديوان الشعر بعنوان »عجائب احلب«.

من اختار األخر، هل الشعر اختارك أم أنت 
من اخترت اإلبداع فيه؟

يف احلقيقة الشعر هو من اختارني يف بداية األمر، 
سالم  جودي  واألخ  الصديق  طريق  عن  ذلك  وكان 
خاصة  الشعر  يف  الكتابة  فكرة  علي  عرض  من  فهو 
لي  كانت  وبذلك  املتوسط،  مرحلة  يف  عامة  واألدب 
قراءة  على  املداومة  بفضل  ولكن  محتشمة  محاوالت 
الشعر وجدت نفسي قادرا على الكتابة بأسلوب أرقى 
الشعرية صرت  الكتابة  بعد االنطالقة يف فضاء  ولكن 
أجد نفسي مشدودا إلى الكتابة، وال ميضي على فراق 

القصائد وحلن القوايف إال بعض الوقت حتى يراودني 
احلنني إلى أحضان الشعر من جديد فالشعر وأنا روح 

واحدة )أنا ما أكتب... وما أكتب أنا(.

مبن تأثر عبد اهلل من الشعراء؟
بالشاعر  إعجاب  أميا  أُعجبُت  املشوار  بداية  يف 
الكبير امرئ القيس السيما مبعلقته الشهيرة حفظت 
من  العديد  شرحها  وقرأت  األبيات  من  الكثير  منها 
بيانية  وصور  راقية  لغة  من  فيها  مبا  وتأثرت  مرات، 
رائعة وأما يف الشعر احلر واحلديث فإن نزار قباني هو 
من شد أنفاسي للولوج إلى عالم الذوق الرفيع والشعر 

البديع، إن أسلوبه يف الكتابة رائع يف نظري.

ما هي أهم مشاركاتك؟
من  الكايف  الرصيد  إلى  أفتقد  أنا  احلقيقة  يف 
املشاركة واإللقاء يف عالم الشعر وهذا طبعًا ألنني لم 

أقم بطبع ونشر الديوان إال مؤخرًا، فكانت لي مشاركتان 
وحضرت  قسنطينة  بجامعة  شعريتني  أمسيتني  يف 

املعرض الدولي للكتاب سيال 2019.

كيف يرى عبد اهلل وقع الشعر والشعراء؟
إن احلديث عن واقع الشعر والشعراء يف اجلزائر أمر 
يندى له اجلبني على اعتبار أن غالبية املهتمني باألدب 
إلى  الشعري وتوجهوا  التذوق اجلمالي  تركوا  والفن قد 
مجاالت أخرى كالرواية مثال، وخير دليل على ذلك هو 
نسبة مبيعات الدواوين الشعرية تكاد ال تصلح للمقارنة 
عن  العزوف  ذلك  أسباب  أما  الروايات،  مبيعات  مع 

فإن  وباختصار  عنها  للحديث  املجال  يسعنا  فال  الشعر 
يكتب  فكأنه  ديوانا شعريا  يكتب  اليوم حينما  الشاعر 
وهو متيقن أنه لن يلق النجاح كما لو كتب رواية فالقلة 

هم من مييلون لقراءة الشعر.

كلمة أخيرة :
يف األخير أمتنى أن يكون مستقبل الشعر والشعراء 
الفنون  ُسّلم  العتالء  الشعر  فيعود  اليوم  هو  مما  أفضل 
اجلميلة، كما أتوجه بالشكر اجلزيل جلريدة أخبار الوطن 
للقراء مبا يختلج يف  أبوح  الفرصة كي  أتاحت لي  التي 
نفسي عن عالم الشعر والتذوق اجلمالي، دون أن أنسى 

كل من شجعني عن الكتابة.
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بالغــــة  الريــح
 امضي إلى مشتهاي
اعبر مدن الملح...
هذه أشجار الريح

للريح حاالت ولي ولهي
أخطو إلى المنتهى.

حيث صخور الكلس والغرانيت 
وأسراب المواثيق
مثقلة حقائبي
بالشك..اليقين
بالمعنى النقيض

بالنقاش المتداول بين الطين 
والذهول

اعلق على مرايا البحر
قصائد العنب والتوت

في الـ...هناك رقصة رقصة 
الحيتان

وأغاني العمر المهدور
أتحدى رياح القادمين من مجاهيل 

الجهات
احرق أصابع االحطاب

وازرع أرخبيال بسشاعة الروح
تتجلى في خطواتي لغة الحصاد 

الغمام
ما تفصد عن عمق الجرح

من موسم السفر في كينونة 
السؤال
عللت
وحللت
وناقشت
وبعثرت..

واعدت ترتيب الحكايا
مزجت الغث بالسمين

مرة أخرى
غربلت المعاني

وضعت نقاطا وفواصال وعالمات 
شتى

هل تتضح جمل البالغة
فرادى.. أو مثنى وثالثا

 ورباعا...
إن شاءت غربتك
شرع بوابة الوعي

كي تخرج من صخب الصمت إلى 
صمت الحكمة

اعبر على مداي
وحاورني بالذي يقتضيه الجهر 

بمعناي
فانا ابحث عني كي القاني

واحددني..
بقلم الشاعرة: نادية نواصر

الشاعر الفيلسوف عبد اهلل طبوش لـ »أخبار الوطن«:

 الشعر اختارني فصرت له وفّيا رغم تراجعه أمام الرواية

 قال الشاعر الفيلسوف عبد اهلل طبوش لـ »أخبار الوطن« إن الشعر من اخَتَاره، مبرزا إعجابه بالشاعر نزار قباني الذي شّد أنفاسه في عالم الذوق الرفيع، 
متأسفا لما يعرفه ديوان العرب من تراجع أمام تقدم الرواية كأكثر األصناف األدبية مبيعا.

من الفاتح جويلية إلى الـ 22 من الشهر نفسه
عودة الفنون التشكيلية برواق محمد 

راسم بالجزائر العاصمة

معرض  يف  اإلبداع،  مع  موعد  على  التشكيلي  الفن  عشاق  سيكون 
سيحتضنه محمد راسم برواق الفنون يف اجلزائر العاصمة الذي يفتح أبوابه من 
جديد بعد فترة طويلة من غلق الفضاء بسبب فيروس كورونا، مبشاركة العديد 
22 من  غاية  إلى  ويستمر  الفاحت جويلية  التشكيلي من  الفن  الفنانني يف  من 
نفس الشهر. ومن بني الفنانني التي يحتضن الفضاء لوحاتهم اإلبداعية الفنان 
مباركي،  أسماء  نويصر،  ناجم  دريس،  عمور  ملني  دهام  قمرود،  املجيد  عبد 

جازية شريه، وكل من الفنان سعيد رحماني والفنانة هادية هجرس.
كما سيعرف املعرض الذي جاء حتت عنوان »لنمشي يف طريق السعادة« » 
الفنان التشكيلي نور الدين شقران الذي اختزل مسيرته التي تعدت 35 سنة 
من املمارسة الفنية، بالتجول يف عدة معارض فنية عربية منها وأوروبية، يعد 

أحد تالمذة الفنان الكبير »محمد إسياخم«، الذي كان له حضور قوي.
فنية  وأساليب  باجتاهات  التشكيلية  احلركة  دعم  يف  الفضل  له  كان  كما 
جديدة كالتجريد وشبه التجريد، من خالل بحثه يف الدالئل التراثية، وتبنيهم 
جليل جديد من الفنانني يعنى باملالمح والهوية، وهو املطلب األكثر إحلاحا على 
هذه احلركة يف تاريخها، وهو األمر الذي جعل »شقران« يحمل مبادئ معليمه 
وينضم جلمعية لوشام الكائن مقرها بباريس والتي تسعى للحفاظ على الهوية 

الوطنية واخلصوصية الثقافية.
صارة بوعياد

  نزار قباني شّد أنفاسي وجّرني إلى عالم الذوق الرفيع  	
  أتمنى أن يعود الشعر العتالء ُسّلم الفنون الجميلة  	

تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون
تنصيب األعضاء الجدد للمجلس الوطني 

لآلداب والفنون بالجزائر
باجلزائر  مؤخرا  أشرفت 
العاصمة وزيرة الثقافة والفنون 
على  دودة  بن  مليكة  السيدة 
اجلدد  األعضاء  تنصيب 
لآلداب  الوطني  للمجلس 
والفنون وتعيني الكاتب محمد 

ساري رئيسا للمجلس.
املجلس  هذا  ويتكون 
الذي استخلف أعضاؤه جزئيا 
من 13 عضوا من بينهم ممثلني 
والتشغيل  العمل  وزارة  عن 

إلى  االجتماعي  والضمان 
جانب كتاب وممثلني وفنانني يف شتى امليادين.

ومن بني األعضاء الذين مت تعيينهم يف هذه الهيئة االستشارية حتت وصاية وزارة الثقافة 
املخرج  من  وكل  للرئيس،  كنائبني  شعالل  جمال  والسيد  رزايق  نبيلة  السيدة  والفنون، 
زوبير  التشكيلي  والفنان  قميري،  خديجة  والكوريغرافية  عياد،  شريف  زياني  املسرحي 

هالل، واإلعالمي يوسف سايح.
وأثنت بهذه املناسبة السيدة مليكة بن دودة على محمد ساري )رئيس املجلس( الذي 

جددت ثقتها فيه، كما رحبت باألعضاء اجلدد املعينني.
وصرح رئيس املجلس محمد ساري أن هذه الهيئة االستشارية تعد »شريكا يف توصيف 

وفهم وضعية الفنانني وأحقيتهم يف احلصول على بطاقة الفنان«، وقوة اقتراح.
يف  ليكون  املجلس«،  شؤون  لترتيب  اليوم،  من  يبدأ  »العمل  أن  املتحدث،  وطمأن 

مستوى الثقة التي وضعت يف أعضائه.
وعلى هامش تنصيب أعضاء املجلس، وقفت وزيرة الثقافة والفنون على وضعية املكتبة 

الوطنية أين طافت مبختلف أجنحتها.
ويتكون هذا املجلس الذي تأسس يف 2011 مبوجب مرسوم تنفيذي من 13 عضوا يتم 

اختيارهم من بني الشخصيات الوطنية يف مجال الفنون واآلداب.
ق.ث
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حكم باحلجر
حكمت احملكمة حال فصلها يف قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا 

يف الشكل : قبول إعادة السير يف الدعوى بعد اخلبرة
يف املوضوع : افراغ احلكم الصادر بتاريخ 06 / 03 / 2019 حتت رقم فهرس 856 واملصادقة على تقرير اخلبرة املنجزة 

واملودعة بأمانة ضبط احملكمة بتاريخ 27/ 11 / 2019 حتت رقم إيداع 473 وبالنتيجة احلكم باحلجر على املدعو 
عليها يف االرجاع غالية حدة بنت سعيد وتعيني املدعي يف االرجاع غالية النوي بن سعيد بصفته والدها مقدما عنها 

بتسيير شؤونها وادارة أموالها وفقا للقانون.
ولهذه األسباب حكمت احملكمة يف املوضوع : تصحيح اخلطأ املادي الوارد يف ديباجة ومنطوق احلكم الصادر عن قسم 

شؤون األسرة محكمة املسيلة بتاريخ 02 / 02 / 2020 فهرس رقم 636/ 20 واملتعلق بالديباجة واملنطوق ليصبح لقب 
املدعي عليها يف الديباجة غالية بدال من غاية ويف املنطوق القول انهما ابناء السعيد بدال من سعيد والباقي بدون 

تغيير 
مع التأشير بحكم التصحيح على أصل احلكم املصحح وعلى النسخ املستخرجة منه 

AKاملصاريف القضائية تبقى على عاتق اخلزينة العمومية.
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ب. زهرة

   أعلنت العديد من العيادات اخلاصة 
غلق  عن  جيجل  والية  بلديات  مبختلف 
أبوابها بصفة مؤقتا يف وجه املرضى، على 
شروط  على  تتوفر  ال  العيادات  أن  اعتبار 

الوقاية من فيروس كورونا.
بهذه  آمنا«،  مكانا  تعد  لم  »العيادة 
اخلاصة  العيادات  إحدى  بررت  العبارة 
بوالية جيجل قرار تعليق العمل بها مؤقتا، 
الستمرار  تعود  ذلك  أسباب  أن  مؤكدة 
انتشار وباء كورونا وازدياد حاالت اإلصابة 
به بالوالية، إضافة إلى عدم توفر الظروف 
وعدم  املرضى«،  الستقبال  املالئمة 
الالزمة  اإلمكانيات  على  أيضا  حيازتها 

التي متكنها من منع العمل بصفة عادية، 
بالوالية  املرضى  معاناة  فاقم  الوضع  هذا 
أمراض  من  يعانون  الذين  أولئك  وخاصة 
الصحية  وضعيتهم  يتابعون  وكانوا  مزمنة 
بشكل دوري لدى هؤالء األطباء، مما يعني 
إلى  سيؤدي  مواعيدهم  عن  التخلف  أن 

عواقب وخيمة.
أدلى  تصريح  يف  املواطنني  أحد  وقال   
كانت  والدته  أن  الوطن«  »أخبار  لـ  به 
تعالج لدى طبيبة عامة منذ مدة، إال أنه 
تتمكن  لم  الصحية  األزمة  بداية  ومنذ 
يف  استمراها  لتأكيد  بها،  االتصال  من 
أن  إال  منها  كان  فما  عدمه،  من  العمل 
إصابتها  بعد  املعنية  العيادة  إلى  توجهت 
بعدم  لتفاجئ  طارئة،  صحية  مبضاعفات 

وجود الطبيبة، وهو ما جعلها تباشر رحلة 
بحث عن أي  عيادة طبية أخرى ال تزال 
حسب  البحث   يقتصر  ولم  اخلدمة،  يف 
بلدية جيجل فقط  املتحدث-  على  ذات 
بل امتد إلى بلديات أخرى كبلدية الطاهير 
إلى  اضطر  حيث  جدوى،  دون  لكن 
إعادة والدته إلى املنزل لتتحمل آالمها يف 

صمت.
»أخبار  لـ  فقالت  أخرى،  مواطنة  أما   
اخلاص  النسائي  طبيبها  إن  أيضا  الوطن« 
الطبية  التحاليل  ببعض  القيام  منها  طلب 
حتى  نتائجها  وجلب  مستعجل  بشكل 
لها،  الالزم  الدواء  وصف  من  يتمكن 
فيها  قصدت  الذي  الوقت  ويف  أنها  إال 
يحي  بن  الصديق  محمد  مستشفى 

التحاليل فوجئت  الوالية إلجراء  بعاصمة 
الزوار  وجه  يف  موصدة  املشفى  بأبواب 
أول  استقبال  إثر  على  وذلك  واملواطنني، 
حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وهي 
احلالة التي مت تأكيدها فيما بعد، هذا األمر 
الذي  للقطاع اخلاص  التوجه  أجبرها على 
لها  يبقى  فلم  وبالتالي  مؤقتا  نشاطه  علق 
حل آخر سوى تأجيل إجراء التحاليل إلى 
غاية هدوء األوضاع رغم تخلفها عن املوعد 
الذي حدده الطبيب يف وقت سابق. ويف 
باملعدات  اخلواص  األطباء  تزويد  انتظار 
هؤالء  يبقى  الالزمة  الوقائية  واملستلزمات 
متضرعني  منازلهم  يف  يعانون  املرضى 
العيادات  فتح  وإعادة  الوباء  هذا  زوال  هلل 

اخلاصة إلستئناف عالجهم.

لـعدم توفر الظروف المالئمة الستقبال المرضى

مرضى يتألمون في صمت والعيادات 
الخاصة بجيجل لم تعد مكانا آمنا

يستهويهن تربصات الخياطة والحلويات

ماكثات بالبيت يقتحمن عالم التكوين المهني ببجاية
النساء  من  الكثير  حتاول 
اليومي  الروتني  وكسر  البجاويات،الهروب 
احلرف  بعض  تعّلم  على  باإلقبال  حلياتهن 
واملهن كاحلالقة، اخلياطة واحللويات تنمية 
حني  املنزل،يف  يف  واستغاللها  لقدراتهن 
التربصات  هذه  مثل  على  أخريات  تقبل 
لدخول عالم الشغل بإنشاء ورشات صغيرة 
الكثير  حياة  خارجه.تختصر  أو  البيت  يف 
من ربات البيوت يف األعمال املنزلية وتربية 
األطفال، ولهذا فإنهن يبحثن عن أمور ميألن 
االنترنت  عن  وبعيدا  الفراغ،  أوقات  بها 
والقنوات الفضائية استهواهن عالم احللويات 
واخلياطة وغيرها من احلرف التي قررن عدم 
بل  الوسائل،  عبر هذه  االكتفاء مبشاهدتها 
منهن  مختصني،  يد  على  لتعلمها  اخلروج 

املهني  التكوين  مبراكز  للتكون  دخل  من 
أن  التربصات يكفي  أن هناك بعض  سيما 
تذهب حلصة واحدة كل أسبوع مما ال يشكل 
لهن أي خلل يف نظامهن العائلي، ومنهن 
محترفات  يد  على  للتعلم  االجتاه  قررن  من 
من  واحلالقة جعلن  واخلياطة  احللويات  يف 
من  مبالغ  مقابل  للتعليم  ورشات  بيوتهن 
املال. كسر الروتني هدف بعضهن. تعاني 
الكثيرات من امللل جراء الروتني الذي يطبع 
حياتهن التي تتمحور حول األعمال املنزلية 
وتربية األطفال، ولهذا فإن بعضهن يبحثن 
عن وسائل لقتل الروتني واالختالط بأناس 
تعّلم  مع  جديدة  عالقات  وتكوين  جدد 
يف  جيدا  أنفسهن  وتكوين  جديدة  حرف 
اخلياطة  احللويات،  احلرف كصناعة  بعض 

واحلالقة وغيرها من املهن التي ستساعدهن 
يف حياتهن اليومية جراء اكتسابهن للخبرة. 
من  الكثير  تفتح  املهني  التكوين  مراكز 
التخصصات للنساء عامة كاحلالقة، الرسم 
وصناعة  والطرز  اخلياطة  الزجاج،  على 
احللويات وغيرها، للماكثة يف البيت حرية 
االختيار ولها حتى حرية اختيار نوع التربص 
إما يومي يستوجب احلضور منها كل يوم، 
األسبوع  يف  واحدة  ليوم  تربصات  هناك  أو 
طيلة ستة أشهر، وهذا ما تختاره الكثيرات 
يتعرضن ألي  وال  كثيرا  يلزمهن  ال  ألنهن 
سبق  الذي  الزوج  أو  العائلة  من  مضايقة 
لها  سمح  لكنه  العمل،  من  منعها  وأن 
التخصصات.والعمل  إحدى  يف  بالتكوين 
الروتني،  كسر  إلى  إضافة  أخريات  هدف 

دخول  يف  البيوت  ربات  من  الكثير  تطمح 
يف  صغيرة  ورشات  بإنشاء  الشغل  عامل 
أو  للخياطة  مستقبال  محل  فتح  أو  املنزل 
لكنهن  حلويات،  محل  أو  حالقة  صالون 
ولهذا  شهادات  والى  التعلم  إلى  يحتجن 
املهني  التكوين  مراكز  إلى  يلجأن  فإنهن 
املجال  هذا  يف  املخضرمات  النسوة  وبعض 
البيت  يف  اجللوس  من  مللن  لتعليمهن، 
كاهل  أثقل  الذي  الزوج  مصروف  وانتظار 
ولهذا  تنتهي،  ال  مبصاريف  منهم  الكثير 
لكسب  احلرف  بعض  تعلم  قررن  فإنهن 
الطلب  مع  سيما  الزوج،  ومساعدة  الرزق 
ورشات  وعلى  احللويات،  على  الكبير 

اخلياطة وغيرها من احلرف.
بـــلقاسم.ج
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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

القرن  من  التسعينيات           يف 
العرب  الكّتاب  احتاد  لنا  نظم  املاضي 
السوري  املفكر  مع  علمية  بدمشق جلسة 
محمد شحرور )1938 ــ 2019(، أستاذ 
قام  السورية.  بالعاصمة  املدنية  الهندسة 
بذلك كّل من الدكتور علي عقلة عرسان 
األول  كان  هيف.  أبو  اهلل  عبد  والدكتور 
أمينا عاما لالحتاد، والثاني مستشارا لوزير 
كالشهد  بهية  سوريا  وكانت  الثقافة، 
اجلزائريني  يحب  ظل  وبلدا  والورد، 
ويستضيفهم بأشكال راقية وجب علينا أن 
ننقشها يف الذاكرة حتى ال ننسى فضائل 
يا  لك  التقدير  لك كل  علينا.  البلد  هذا 
نعد  لم  الذين  واألصدقاء  احلضارة  بلد 

نسمع عنهم شيئا بعد أن تاهوا وتهنا..
         استقبلنا محمد شحرور بأّبهة، 
وبروح صوفية يف بيته، وكان معي األستاذ 
عمار ساسي من جامعة البليدة، واألستاذ 
محمد ساري من جامعة تيزي وزو. كان 
من  ساعات  عدة  استغرق  استثنائيا  لقاء 
النقاش واألسئلة التي تتعلق مبنظوراته  يف 
التعامل مع الدين، من العاشرة ليال إلى 
فاتنا،  دمشق  ليل  وكان  صباحا،  الثانية 
شيئا يشبه أغاني نهر بردى و عبقرية جبل 
القدم.  منذ  املدينة  الذي يحرس  قاسيون 
الذين  الكبار  بتواضع  املؤلف،  أهداني 
كتابه  والقراءات،  التجارب  شحذتهم 
واإلميان،  اإلسالم  عنوان:  يحمل  الذي 
دون  متأنية،  قراءة  يستحق  كتاب  وهو 
خلفيات أيديولوجية، ودون أحكام مسبقة 
عن  النظر  بصرف  تبني،  مما  أكثر  تدّمر 
بعض مواقفنا من املؤلف وتوجهاته، ذلك 

أنه اتهم باملاركسية، ومبعاداة املسلمني.
أّن  آنذاك،  انتباهي،  لفت  ما            
على  بشكل خارق،  يجتهد،  املفكر  هذا 
عدة أصعدة مركبة، ومعقدة يف آن واحد، 
فباإلضافة إلى اطالعه الواسع على املوروث 
وملل  مالبسات  من  أحاطه  وما  الديني 
والتفسير  والفقه  واحلديث  القرآن  ونحل: 
اجتهد  فإنه  اخللفاء،  وتاريخ  والسياقات 
داللة  اللغوي،  املعجم  معرفة  يف  كثيرا 
بالوضع  تعلق  ما  ذلك  يف  مبا  وتأصيال، 
عندما  املعنى  مبمكنات  أي  واالستثمار، 
يفرضها  عينية  انزالقات  الكلمة  تشهد 
التحّول، أو احلاجة إلى استغاللها بشكل 
الثابتة.  القاموسية  حقيقتها  عن  مغاير 
إضافة إلى ذلك، هناك متكنه من البالغة 
للنص،  بتلقيه  اقترن  مهّم  كجزء  العربية 
يعرف،  كان  ومقاصد.  وكعمق  كتجّل، 
بشكل ما، علم العالمات والتداولية، وما 
واإلحالة  واجلملة  اللفظ  مبمكنات  تعلق 

وما كان ذا صلة بآليات حتليل اخلطاب. 
            كان ميلك أدوات متقدمة يف 
التعامل مع النص بنباهة الباحث املتزن. 
اجليب  كلمة  شرح  كيف  جيدا  أتذكر 
عّما  حتدث  وكيف  باحلجاب،  تعلق  وما 
من  وذلك  اجلهد«،  »تاء  تسميته  اقترح 
األفعال  بعض  داللة  بني  التفريق  أجل 
املتقاربة، أو تلك التي نعتقد أنها كذلك، 
يتساقط،  يّصاعد،  يتصاعد،  ومنها: 
من  وغيرها  يهوى،  يتهاوى،  يّساقط، 
أو من  التاء،  التي وردت بحرف  األفعال 
ومنها  الكرمي،  القرآن  يف  وخاصة  دونه، 
النخلة  بجدع  إليك  »وهّزي  مرمي:  سورة 

يساقط عليك رطبا جنيّا«. لقد قّدم شرحا 
السور،  بني  املوازنة  على  تأسيسا  دقيقا، 
القائمة فيما  الفروقات  ثّم استخراج  ومن 
ملعنى  حاملة  لنا  تبدو  التي  األفعال  بني 
معناها  يدرك  قد ال  التي  تلك  أو  واحد، 
حتى املتخصصني يف علوم اللغة وفقهها، 
املدنية، وليس  الهندسة  قادم من  أنه  مع 

من األدب واللسانيات.
        كان شحرور يقدم أمثلة مفصلة 
النبوي  احلديث  ومن  املصحف،  من 
الشريف بنوع من الليونة التي عادة ما بنت 
على شواهد متداخلة، أو متضاربة. لكنه 
وكالشالل  مبهارة،  بينها  فيما  يجمع  كان 
يتحدث عن املعنى وضده، عن سياقات 
القول واالستعمال، عن الظاهر والكمون، 
املمكنة  التحريفات  عن  املناطقة،  مبفهوم 
املرسل  عن  تاريخيا،  حصلت  التي 
ذا  كان  لقد  والسياق.  والرسالة  واملتلقي 
التأصيل  على  قدرة  وصاحب  معارف، 
تيار  إلى  ميله  نالحظ  لم  والتدليل. 
ملدرسة  أو  معينة،  إليديولوجية  أو  ما، 
النصوص،  على  يتكئ  لقد ظل  بعينها. 
عميقة  علمية  وبراهني  حججا  مقدما 
مؤثثة  لكنها  والنقض،  للمساءلة  قابلة 
جيدا، وال عالقة لها بالسفاسف اليقينية 
التي ميكن العثور عليها يف بعض الكتب 
املتحاملة على هذا وذاك، كما يحصل يف 

كثير من املهاترات.    
معجبني  اجللسة  من  خرجنا          
املتشعب  وبعلمه  التحليل،  يف  بطريقته 
يف  البحث  يفيد  أن  ميكن  الذي 
اإلسالميات، دون أن يكون منزال، أو غير 

كان  ما  منه  تأخذ  مختلفة  لقراءات  قابل 
اخلميس  يوم  ذلك  كان  للفهم.  فائدة  ذا 
إن تخني الذاكرة، ويف اليوم املوالي ذهبنا 
قّدم  الصالة.  ألداء  األموي  املسجد  إلى 
طيب  البوطي،  رمضان  اجلليل  الشيخ 
خطبة   )2013 ــ   1929  ( ثراه،  اهلل 
»الكافر،  شحرور:  حملمد  خصصها  نارية 
املرتد، توأم سلمان رشدي صاحب رواية 
عن  وقتها  تساءلت  شيطانية«.  آيات 
القيمة  بهذه  لعالم  كيف  واحد:  شيء 
عالم  حياة  يعّرض  أن  والدينية  العلمية 
والغوغاء  الدهماء  بتحريض  للخطر  آخر 
زنديقا،  شحرور  محمد  يكون  قد  عليه؟ 
تعالج  أن  وجب  كهذه  موضوعات  لكن 
يف مقامات مخصوصة بني علماء الدين. 
أّما العاّمة وقليلو العلم فال شأن لهم ألنهم 
دون  بظاهره،  أو  الشيء،  بذيل  يأخذون 
واتخاذ  للمعرفة  تؤهل  التي  الكلية  بنيته 
أن  وجب  قضايا  هناك  الصحيح.  املوقف 
تبقى بني اخلاصة وخاصة اخلاصة، دون 

إشراك اجلّهال.
وراء  العلماء  بعض  كان  هل          
االغتياالت والتصفيات التي حصلت يف 
كانوا  وهل  واإلسالمية؟  العربية  البلدان 
على بينة من أمرهم عندما ألقوا بجدالهم 
تلك  كانت  أم  الشارع؟  إلى  وخالفاتهم 
أخطاء لم تأخذ السياقات يف احلسبان إذ 
راهنت على الشعوب، دون تأجيل بعض 
املجتمع  نضج  تستدعي  التي  القضايا 
ثقافيا ومعرفيا؟ لقد رحل االثنان، وبقيت 
يحلها  لن  أمور  عالقة،  األمور  من  كثير 

سوى العقل والتسامح.
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شحــــرور
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ي َتشهُدها    االْحِتجاجاُت التِّ
َمناِطَق عديدٌة من الَوطِن 

بَسبِب ُنقِص أو َتأّخِر أو اْنعداِم 
نمّيِة - بحسِب كلِّ َمنطَقٍة  التَّ

- جّراَء َتراُكماِت ُعقوٍد من 
د ِبا ال َيدُع َمجااًل  الزمن ُتؤكِّ

ِك َفشَل اجِلهاِز اإلَداريِّ  للشَّ
هوِض  الِبيُروقراطيِّ يف النُّ
نميِة امَللّيِة،  َبشُروِع التَّ

الية: ُه الَعوامُل التَّ وذِلَك مردُّ
- أّواًل: َظلَّ اجِلهاُز اإلَداريُّ 

الِبيُروقراطيُّ َيتعامُل مع ِملفِّ 
نميِة امَللّيِة َكوحٍي ُيوحَى  التَّ
له من إَدارٍة َمركزّيٍة َتنظُر - 

نميِة امَللّيِة  هَي األْخَرى - للتَّ
ِوفَق َخصاِئَص قد ال َتتماَشى 

راسِة،  وامَلنطقَة َمحلَّ الدِّ
َبِعيًدا عن إْشراِك امَلجاِلس 

ي وَجدْت نفَسها  امُلنتَخبِة، التِّ
ُل أوزاًرا ُدوَن أْن تعَلَم  َتتحمَّ
َكيَف أو مِلاذا، َناِهيك عن 

إبَعِاد َفّعالياِت امُلجتمِع امَلدنيِّ 
بصَفٍة عامٍة، وامُلواِطن ِبصَفة 

نميِة - إن  خاَصٍة عن َبرامِج التَّ
ُوِجدت.

- ثاِنًيا: يف إَطاِر َتطبيِق 
ياَساِت امَلركزّيِة، الَحظَنا  السِّ

أنَّ اجِلهاَز اإلَداريَّ ُينِشُئ - 
أحياًنا - َمشاِريَع يف أَماِكَن غيِر 

ُمَناسبٍة جتعُل هذِه امَلشاِريَع 
َعِقيمًة بال َفائدٍة، وَكأّننا 

أماَم مهّمِة إْناِز امَلشُروِع دوَن 
أن ُنلِقي بااًل مَلرُدودِه وَمدى 

ِة منه. الّنجاعِة امَلرجوَّ
- ثالَثا: َعدُم اهِتماِم الُواّلِة 

- أو باألحَرى - َتكِليُفهم 
بَتسِيير الَبرامِج – هذا إن 
ُوِجدت - َجعلُهم يف َوضِع 

ين َيروَن  الِبيُروقراِطّينَي الذِّ
ُشؤوَن الَعامِة بأعنُيِ َتقاريِر 

األْجهزِة األْمِنّيِة، ال غيَر.
- راِبًعا: اْفقِتاُر اجِلهاِز اإلَداريِّ 
إلى امُلباَدرِة واالقِتراِح َجعلُه 
ا،  يِع َمحلّيً ِجهاًزا لَتقسيِم الرِّ

يْضمُن ُهدوًءا للَمركِز، وَيسهُر 
على َراحِته ليَس إاّل. 

ي  اويِة التِّ   وِمن ُمطَلِق هِذه الزَّ
َتبُدو َقاِتًة يف ُصورِتها، رغَم 

ي َتنُقله  ُوضوِح الَواقِع الذِّ
َحناِجُر امُلواِطننَي خالَل 

اْحِتجاجاِتهم الّتي َتشهُدها 
ُمخَتلُف َمناطِق عبَر الَوطِن، 
ئيِس إْن كاَن  نُي على الرَّ َيتعَّ

ِفعاًل َيسعى إلى َتريِك 
نميِة امَللّيِة وإْخراِج  َعجلِة التَّ

وِر،  َمناِطق الّظِل إلى النُّ
والّدفِع بَعجلِة االْقِتصاِد 

ظِر  امَلليِّ إلى األماِم، إعاَدُة النَّ
يف َمركزّيِة امَلشاِريع وَجعِلها 

َتنبِثُق من الَقاِعدة فال َتنِزُل 
َعليِهم من الِقّمِة، مع َتفعيِل 
عِبّيِة الِوالِئّيِة  امَلجالِس الشَّ
وَجعِلها ُقوَة اْقتراٍح وُمراَقبٍة 
وُمتاَبعٍة؛ ما َعدا هذا، َيبقى 
هاُن على اجِلهاِز اإلَداريِّ  الرِّ

ِرهاًنا أثبَت َفشَله يف َبعِث 
ي  نميِة امَللّيِة، التِّ َمساِر التَّ
نميِة الَوطِنّيِة. هَي َنواُة التَّ

منحى اإلصابات يواصل االرتفاع 

 الجزائـُر ُتحصــِي 365 إصابـًة 
بُكــورونا يــوَم األربَعـاِء

اجلزائر  يف  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  واصل 
والسكان  الصحة  وزارة  عنه  كشفت  حسبما  االرتفاع، 

وإصالح املستشفيات، أمس. 
العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  كشف  حيث 
ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، 
عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  إصابة   365 تسجيل  عن 
من  أّنه  فورار  وأوضح  شخصا.   14272 إلى  املصابني 
حتت  مريًضا   48 يوجد  بالوباء  املصابني  املرضى  بني 
عبر  املنتشرة  األوبئة  مكافحة  مبراكز  املركزة  العناية 

تراب الوطن.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 
الوفيات  عدد  إجمالي  ليرتفع  املصابني،  بني  وفيات   8

إلى 920 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 143 حالة شفاء جديدة، 
ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني 

بالوباء إلى 10040 متعافيا.
خالد دحماني 

باإلضافة إلى فرض ارتداء الكمامة

 الجزائُر َتحُظر التَّجُمعاِت الَعائلّيِة في الَعاِصمة
قررت والية اجلزائر حظر أي نوع من أنواع التجمعات العائلية - بشكل تام، السيما تنظيم حفالت األعراس، الزواج واخلتان، 

والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم يف انتشار فيروس كورونا.
كما فرضت الوالية، يف بيان أصدرته يوم أمس األربعاء، ارتداء الكمامات على سائقي املركبات ومرافقيهم. كما أشارت إلى 
أن تراخيص التنقل االستثنائية الصادرة يف الفترة املمتدة بني 15 و31 ماي تبقى صاحلة، موضحة أن أي مخالفة لبرتوكوالت 
الوقاية الصحية يف احملالت واألنشطة التجارية تعرض صاحبها لغلق احملل فورا، وسحب السجل التجاري منه باإلضافة إلى 

عقوبات مالية. 
باإلضافة إلى تلك التعليمات، سيتم إخضاع مختلف احملالت واألنشطة التجارية للمراقبة الدورية التي ستتولى القيام بها 

مصالح الوزارة مرفوقة بالقوة العمومية.
وأكد الوالي على ضرورة احترام مجمل التدابير الصحية والوقائية بصرامة، منوها إلى أنه سيتم تطبيق - بكل حزم وصرامة 

- كافة العقوبات التي تنص عليها القوانني والتنظيمات املعمول بها ضد كل مخالف لهذه التدابير.
صفية. ن

قال إنها ستساهم يف احلفاظ على الّصحة، بن بوزيد: 

يدالِني وَكالُة الُمنتجاِت الَصيدالِنّية َستساِهم في َتطويِر القطاِع الصَّ
تستعد الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدالنية ملباشرة مهامها بعد أن دشنها، يوم أمس، وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، 

مراهنا على مساهمتها يف تطوير القطاع الصيدالني.دشن، أمس األربعاء، وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الوكالة الوطنية 
للمنتجات الصيدالنية. وعلى هامش هذا التدشني، راهن الوزير على مساهمة الوكالة يف تطوير القطاع الصيدالني، قائال: 

»إن الوكالة لها أهمية بالغة يف املنظمة الصحية احلالية واملستقبلية من خالل حتسني ظروف االستشفاء والعالج »ّ، مضيفا يف 
السياق ذاته أن مهمتها الرئيسة تكمن يف تسجيل األدوية واعتماد األجهزة الطبية، والرقابة الصيدالنية على األدوية، كما أنها 
ستساهم يف احلفاظ على الصحة العمومية وصحة املواطن، مضيفا أنها ستساهم يف تطوير القطاع االقتصادي الصيدالني، 
حيث سيتم إعطاء األولوية البالغة لإلنتاج احمللي.                                                                    أحمد بوكليوة

البليدة

الَوالي ُيبقي على قراِر َتعليِق األنِشَطة التِّجارّية 
قرر والي البليدة، كمال نويصر، يوم أمس، تعليق النشاطات التجارية بالوالية مجّدًدا، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس 

كورونا. وجاء يف بيان لديوان الوالية أّن القرار يقضي بوقف النشاطات التجارية التي تستقطب توافًدا كبيًرا للمواطنني مدة 15 
يوًما. وأوضح البيان أّن أبرز النشاطات محل التعليق هي األسواق واألسواق األسبوعية، أسواق املاشية واملراكز التجارية.

ابتسام بوكثير 

بلسان :  ريــاض هويـــــــلـي

رصد، أمس األربعاء، الصندوق الوطني 
للعطل مدفوعة األجر والبطالة الناجمة 

عن سوء األحوال اجلوية 2.74 مليار دينار 
لقطاعات البناء واألشغال العمومية والّري، 
التي مست أزيد من ألف مؤسسة دخلت يف 

عطل استثنائية جراء وباء كورونا.
 وكشف املدير العام للصندوق عبد املجيد 

شكاكري لوكالة األنباء اجلزائرية، يوم أمس، 
أنه مت تقدمي تعويضات لـ 1.049 مؤسسة 

عمومية وخاصة تابعة لقطاع البناء واألشغال 
العمومية والّري من طرف الصندوق الوطني 
للعطل مدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن 
سوء األحوال اجلوية، وهذا يف إطار العطل 

االستثنائية لفائدة 113.458 عامال؛ أي 
بنسبة 2 باملائة من مجموع مؤسسات قطاع 
البناء التابعة للصندوق، حيث قدرت قيمة 

التعويضات بـ 2.74 مليار دينار.
وأوضح املسؤول ذاته أن الصندوق قد أطلق 

كإجراء استثنائي عملية تعويض 
اإلجازات املدفوعة مسبقا لسنة 
»2019 – 2020«، لفائدة عمال 

هذه املؤسسات والتي متتد فترتها 
املرجعية من 1 جويلية 2019 إلى 29 
فيفري 2020، املتعلقة بـ 8 أشهر 

من االشتراكات التي دفعها صاحب 
العمل للصندوق، مشيرا إلى أن هذا 
اإلجراء يخص املؤسسات املنتسبة 
للصندوق، والتي أعطت اإلجازات 

لعمالها بصفة مسبقة يف إطار 
تدابير احلجر الصحي عقب تفشي 
فبروس كورونا، والذين قدموا طلبهم 
للصندوق من أجل االستفادة من هذه 
اإلعانات املالية ؛ كونهم ال يستطيعون 

مواجهة اجلائحة.
أحمد بوكليوة

الصندوق الوطني للعطل مدفوعة األجر 

رصُد 2 ملياَر ديناٍر لَتعويِض 1000 ُمؤّسسٍة في ِقَطاع البناِء 

اإلَدارُة.. 
ال َتــِلُد َتنِميـًة!

تأجيل محاكمة طحكوت إلى الـ تأجيل محاكمة طحكوت إلى الـ 66 جويلية الجاري جويلية الجاري

أويحيى: لسُت غبيًّا ألوِدَع أموااًل أويحيى: لسُت غبيًّا ألوِدَع أموااًل 
َمشبوهًة في َبنٍك عُموميٍَّمشبوهًة في َبنٍك عُموميٍّ

سيدي  محكمة  قاضي  قرر 
أمحمد باجلزائر، يوم أمس، 
تأجيل محاكمة رجل األعمال 
إلى  طحكوت  الدين  محي 

تاريخ الـ6 جويلية اجلاري.
وتتعلق احملاكمة قيد التأجيل 
العام  املال  تبديد  بقضية 
امتيازات  على  واحلصول 
بتركيب  يتعلق  فيما  مادية 
تأجيل  وتقرر  السيارات. 
املذكور  التاريخ  إلى  احملاكمة 
الذي  االكتظاظ  بسبب 
والتخّوف  القاعة  شهدته 
كورونا. فيروس  تفشي  من 
هذا، وكان القاضي مبحكمة 
واجه  قد  أمحمد  سيدي 
أحمد  السابق  األول  الوزير 

إليه  املوجهة  بالتهم  أويحيى 
تركيب  قضية  يخص  فيما 
طحكوت.  ملجّمع  السيارات 
ورد أويحيى عندما استجوبه 
القاضي: “أنفي التهم املوجهة 
لي، وقد حوكمت على أساس 
ذاتها  والوقائع  نفسها  التهم 
وأوضح   .” نفسها  باحملكمة 
يقول:  األسبق  األول  الوزير 
اخلدمة  يف  وأنا  سنة   43“
يوًما،  احلرام  أقرب  ولم 
عالقة  ال  اجلزائرية  والدولة 
لها بتركيب السيارات”.وفيما 
يخص مشروع “فاتيا” أجاب 
“املشروع  بالقول:  أويحيى 
جاء يف إطار الصفقة الكبيرة 
اجلزائر  دولة  جمعت  التي 

وإيطاليا”.
األسبق  األول  الوزير  وواصل 
“الوزير يوسفي أرسل  يقول: 
يف  متعامال  بـ81  قائمة  لي 
ومنحت  التركيب  مجال 

املوافقة لـ 5+5”.
أويحيى:  أحمد  وتابع 
للرئيس  رفعت  “القضية 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
 40 فيها  أخرى  قائمة  لنجد 
منها مجمع عرباوي بباتنة”.

ومن جانب آخر، رّد أويحيى 
التي  األموال  يخص  فيما 
“لست  بحساباته:  ميلكها 
مشكوك  أموال  ألودع  غبيا 

فيها ببنك عمومي”.
خالد دحماني 


