
 السنة 01 - العدد 183 السبت   16 رمضان 1441  هـ  - 09 ماي 2020م 16 صفحة         20دج

09091616

كشَف عبد املجيد شيخي املديُر الَعام لألرشيِف الَوطني وُمستشار رئيس اجلمهورية 
 1945 8 ماي  أّن »ملفَّ أحداِث ومجازِر  الَوطنّية  اكرِة  والذَّ الَوطني  امُلكّلف باألرشيِف 
ا  وطنّيً يوًما  ماي   8 الـ  اجلمهورية  رئيِس  إعالِن  بعَد  هذا  ويأِتي  الَبرملان،  إلى  وصَل 

اكرة.  للذَّ

اِكرة حتفٌة ِمعمارّية نادرٌة شاهدٌة على جرائِم فرنسا االستعمارّية  ئيُس يعلُن الـ 8 ماي يوًما وطِنًيا للذَّ الرَّ

مجــاِزُر الـــ مجــاِزُر الـــ 88 مــاي تطــرُق أبــواَب الَبرلمـان  مــاي تطــرُق أبــواَب الَبرلمـان 
05

عنابة  
تمديُد توقيِف الُفرن العالي 
لُمرّكــب سيــدار بالحّجــار

06
بجاية 

بلديُة »إغرام«.. وجٌه َتنموّي 
شاِحــٌب وَمشاريــٌع َغاِئبــة!

08
الوادي 

حل ُيحافظـوَن علــى  الَبدو الرُّ
مضاِنية رغَم الجاِئحة  العاداِت الرَّ

   معتقُل »بوقندورة« باألربعاء..    معتقُل »بوقندورة« باألربعاء.. 
َد الَعربـي بـن مهيـِدي!  َد الَعربـي بـن مهيـِدي! ُهنا استشهـِ ُهنا استشهـِ

ُمسوّدة الّدستوِر.. ُمسوّدة الّدستوِر.. 
َتعديُل ميزاِن الُحكم!

سات ساتَيسعى إلى إحداِث تواُزٍن بنَي امُلؤسَّ َيسعى إلى إحداِث تواُزٍن بنَي امُلؤسَّ

0303

ما تزاُل الّشواهُد الّتاريخيُة حُتاكي 
قصًصا وحكاياٍت عن َجرائم ِفرنسا 
االستعمارّيِة؛ جرائٌم بِقيت وصمَة 
كران.  النُّ رغم  َجبيِنها  يف  عاٍر 
معتقُل »بوقندورة« واحٌد من هذه 
واهِد التي حَتِكي قصًصا ُمؤملًة  الشَّ
والّتقتيِل،  عذيِب  التَّ عن  وحكاياٍت 
يف واحٍد من أبشِع َمراكز الّتعذيِب 
ي  الذِّ املكاُن  وهو  االستعمارّية، 
بن  الَعربي  البطُل  ِفيه  اسُتشهَد 

ْمِهيدي.

ُسؤاالِن َيتعاقبان: األخالُق واألرَزاق!
ينا  ُيربِّ صغاٍر  أطفاٍل  َمحَض  ونحُن  ُكّنا، 
غيرة والّناُس فيها َقليلوَن،  جوُّ القريِة الصَّ
كأمثاِل  بعًضا  بعُضهم  يعرُف  وُجّلهم 
عالقاُتهم  َفكانْت  الواحِد،  البيِت  َساِكني 
الّوِد بينُهم متينًة، وكانْت  وأواصُر  رصيَنًة 
)َدكاكنُي املوِت واحَلياة( حُتِدث يف القريِة 
ِفيها  له  وكلٌّ  الّناُس عليها  جلبًة ويجتمُع 
كاَن  ا  أّيً مساِهمٌة  قدٌم  ولُه  قدٍم،  َموطَئ 
شكُلها وَكيفما أثّرْت، فكاَن )دّكاُن احلياِة( 
وكاَن  ازدياْد،  أو  ِختان  أو  ِزفاٍف  حفُل  فيها 
اجتماًعا  أو  لرجٍل  جنازًة  املوِت(  )ُدّكان 
طفٌل  أو  حريٌق  َحقٌل  فيها  ُمصيبٍة  على 

َغريٌق أو حادٌث بطريٍق.

د. جيدور حاج بشير 	15

ئاسة والَبرملان ئاسة والَبرملانُعهدتاِن َفقط يف الرِّ ..    ُعهدتاِن َفقط يف الرِّ
ظام الَبرملاني واستحداُث  ظام الَبرملاني واستحداُث .   استبعاُد النِّ .   استبعاُد النِّ

ِئيس  ِئيس منصِب َنائب الرَّ منصِب َنائب الرَّ

غِيير وايا يف التَّ ر عن صدِق النَّ غِييراملسوّدُة تعبِّ وايا يف التَّ ر عن صدِق النَّ البناء: البناء: املسوّدُة تعبِّ
عديِل ال ترَقى إلى  عديِل ال ترَقى إلى مسوّدُة التَّ أوصديق:أوصديق: مسوّدُة التَّ

عبية  عبية َحجم املطالِب الشَّ َحجم املطالِب الشَّ

16
 َتسجيُل 187 إصابًة جديدًة بُكورونا في الَجزاِئر

أعلنت وزارة الّصحة والسكان وإصالح املستشفيات، األمس اجلمعة، عن تسجيل 
187 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

يف  كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
اجلزائر، جمال فورار، أن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا ليبلغ 

5369 مصابا.

فاء  فيما تماثَل 144 مصاًبا للشِّ

أقالم
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ونوغي يكشُف باألرقام حجَم الفساِد الذي طاَل الوكالَة 

!)L’ANEP( انهياُر إمبراطورّيِة النَّهب في

خالد دحماني 

سهرة  بّث  خاص  لقاء  يف  ونوغي،  وقال 
التي  املعايير  هذه  إن  احلياة،  قناة  على  األربعاء 
اجلرائد ستضع حدا الستحواذ  ستنشر الحقا يف 
العمومي،  اإلشهار  على  اإلعالمية  غير  الِقوى 
اآلن  من  ميارسها  لن  الصحافة  أن  على  مشددا 

فصاعدا سوى الصحفيون.
ووعد املتحدث بالدفاع عن حقوق الصحفيني 
لم  أموال  ملا حازته اجلرائد من  من خالل فضحه 
تصرف لصالح موظفي القطاع، قائال إنه سيجتمع 
وإدارة  الضرائب  ومديرية  العمل  مبفتشة  قريبا 
الضمان االجتماعي لوضعها يف الصورة من حيث 
عدم  مقابل  اإلعالمية  املؤسسات  هذه  جتنيه  ما 

التزامها حتى بتأمني الصحفيني.

لم أتلَق أيَّ اتصاٍل من الِرئاَسة بشأِن َمنح 
اإلشَهار الُعمومي

نفى ونوغي ما يرّوج له بشأن تعرضه لضغوط 
من جهات رسمية. وقال إنه لم يتلق أي اتصال 
أو من أي جهة رسمية بشأن  الرئاسة  هاتفي من 

منح اإلشهار العمومي جلريدة ما.
القوى غير اإلعالمية،  استحواذ  وكشف عن 
ماليير  على  األخيرة،  الـ4  السنوات  خالل 

كانت  األموال  هذه  إن  وقال  العمومي.  اإلشهار 
للوالء  وفقا  العمومي  اإلشهار  غطاء  حتت  توّزع 
لهم  عالقة  ال  أشخاص  منها  استفاد  والوساطة، 
ورياضيون  برملانيون  بينهم  من  الصحافة،  مبهنة 
السياق  يف  املتحدث،  وأوضح  سابقون.  ووزراء 
يف  مرات   3 أسبوعية   طبع   اكتشف  أنه  ذاته، 
األسبوع لالستحواذ على اإلشهار العمومي وهو ما 
يعد هدرا للمال العام، والتي حتصلت بحسبه على 

88 مليار سنتيم من وكالة »آناب«.
واعتبر املتحدث أن هذه القوى غير اإلعالمية 
رئاسيات  منذ  تغّير  الوضع  أن  تفهم  لم  مازالت 
أحد  بإحلاح  قوله  يف  مستدال  املاضي،  ديسمبر 
لن  ما  وهو  اإلشهار،  مبنحه  عليه  البرملان  نواب 

يحصل.

قائمٌة بـ 40 عنواًنا ُيمنُع خفُض ِحّصَتها من 
اإلشهار! 

توليه مسؤولية  فور  تفاجأ  أنه   وكشف ونوغي 
تضم  سابقا  أعّدت  قائمة  بوجود  الوكالة  تسيير 
40 عنوانا، طلب منه عدم خفض اإلشهار  نحو 
القائمة  هذه  إن  وقال  لها.  املخصص  العمومي 
دون  العمومي  اإلشهار  امتياز  من  تستفيد  كانت 
نافذة  جهات  من  توصية  على  بناء  حق،  وجه 

سابقة.

  ُصحفيو »وقَت الجزائِر« ضحّيُة مالِك 
الُمجمَّع الذي حاَز 54 ملياًرا كإشهاٍر ُعمومي

الوطنية  للوكالة  العام  املدير  الرئيس    حّمل 
مجّمع  صحفيي  معاناة  مسؤولية  واإلشهار  للنشر 
وقت اجلزائر بحرمانهم من األجور ألشهر عديدة، 
وقت  جريدة  إن  ونوغي  وقال  املجّمع.  مسؤولي 
بالسجن  حاليا  القابع  حداد  علي  ملالكها  اجلزائر 
 54 الـ4 سنوات األخيرة، على  حتصلت، خالل 
مليار سنتيم كإشهار عمومي، وهو ما ينفي معاناة 
هذه املؤسسة من أزمة مالية ويطرح عدة تساؤالت 
حول وجهة هذه األموال التي حرم منها موظفوها.

 )L’ANEP( جريدة الّنهار تحّصلت من  
على 113 مليار سنتيم!

  رّد ونوغي على بيان مجّمع النهار الذي ربط 
وكالة  بسحب  النهار  جريدة  صدور  توقيف  قرار 

آناب اإلشهار العمومي من اجلريدة.
توقفت  التي  النهار  جريدة  إن  ونوغي  وقال 
على  األخيرة  سنوات  الـ4  مؤخرا حتصلت خالل 
عن  متسائال  عمومي،  كإشهار  سنتيم  مليار   113
مصير هذه األموال التي حرم منها عمال املؤسسة 
اإلعالمية. وأضاف ونوغي أنه رغم األموال التي 
لدى  ديونها  أن  إال  النهار،  عليها جريدة  حتصلت 
املطابع العمومية )وسط، شرق وغرب( قّدرت إلى 

غاية هذه اللحظة 52.3 مليار سنتيم.
وكالته  سحب  سبب  أن  املتحدث  وأوضح 
أن  إلى  يعود  اجلريدة  هذه  من  العمومي  اإلشهار 

هذا املجمع اإلعالمي متابع بتهم فساد.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس   أعلن 
أول أمس، أنه أصدر قرارا باعتبار الـ8 ماي من كل 
تعليمات  أعطى  كما  للذاكرة«،  وطنيا  »يوما  سنة، 
بإطالق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، مؤكدا 
هذه  جوانب  بكل  اإلحاطة  ضرورة  املؤرخني  على 

احملطة التاريخية الفاصلة.
مبناسبة  األمة  إلى  يف رسالته  تبون  وقال 
»أصدرت   ،1945 ماي   8 ملجازر  الـ75  الذكرى 
بهذه املناسبة قرارا باعتبار الثامن ماي من كل سنة 
يوما وطنيا للذاكرة، كما أعطيت تعليمات بإطالق 
سندا  تكون  بالتاريخ،  خاصة  وطنية  تلفزيونية  قناة 

للمنظومة التربوية يف تدريس هذه املادة ».
توجيهات  أعطى  أنه  تبون  الرئيس  وكشف 
»باالنتهاء من إطالق أسماء شهداء املقاومة الشعبية 
السكنية  املجمعات  على  املجيدة  التحرير  وثورة 
التاريخية  املعالم  ترميم  يف  والتوسع  املدن،  وأحياء 
الباهظ  الثمن  على  األجيال  مرِّ  على  لتقف شاهدة 
االحتالل  لوحشية  التصدي  يف  شعبنا  دفعه  الذي 
فوق  وموحدا  كرميا  يعيش حرا  االستعماري، حتى 
صياغة  يف  به  ومسترشدا  مباضيه  فخورا  أرضه، 
والعدالة  احلقة  الدميقراطية  ظل  يف  املستقبل 

االجتماعية«.
أن  الصدد،  هذا  يف  اجلمهورية،  رئيس  وأّكد 
»تاريخنا سيظل يف طليعة انشغاالت اجلزائر اجلديدة 
وانشغاالت شبابها، ولن نفرط فيه أبدا يف عالقاتنا 

اخلارجية«.
جوانب  جميع  »استجالء  إلى  املؤرخني  ودعا 
األمة،  ذاكرة  يف  احملطات  من  وغيرها  احملطة  هذه 
ماضيها  معرفة  يف  الصاعدة  األجيال  حلق  إنصافا 
درجات  »أعلى  باعتماد  وذلك  تفاصيله«،  بأدق 
التي  »األمة  أن  إلى  مشيرا  النقل«،  يف  الصدق 
حتفظ تاريخها إمنا حتفظ ذاتها، وتزيد يف قدرتها على 

إنضاج الوعي الشعبي يف التصدي ملناورات تيارات 
البحر  من  األخرى  الضفة  على  عنصرية  ولوبيات 
قبرته  عهد  يف  الزمن  بها  توقف  املتوسط،  األبيض 

إرادة الشعب إلى غير رجعة«.
ولدى تطرقه إلى مجازر الثامن ماي، أكد رئيس 
اجلمهورية أن هذه املجازر »كشفت بصفة قطعية عن 
الفرنسي االستيطاني«،  الوجه احلقيقي لالستعمار 
لالحتالل  الوحشي  الدموي  »القمع  أن  واعتبر 
جبني  يف  عار  وصمة  سيظل  الغاشم  االستعماري 
قوى االستعمار التي اقترفت يف حق شعبنا، طيلة 
132 سنة، جرائم ال تسقط بالتقادم رغم احملاوالت 
ضد  »جرائم  أنها  على  مؤكدا  لتبييضها«،  املتكررة 
قامت  ألنها  احلضارية،.  القيم  وضد  اإلنسانية، 
بالسكان  الغرباء  الستبدال  العرقي  التطهير  على 
األصليني، كما قامت على فصل اإلنسان اجلزائري 
بكل  شخصيته  ومسخ  ثرواته،  ونهب  جذوره  عن 

مقوماتها«.

 األودَيُة وأفراُن الِجير مقابٌر جماِعّية لـ 
 ! 45.000 جزائريٍّ

هذا،. وستبقى ذكرى مجازر 08 ماي التي تعد 
جرائم ضد اإلنسانية بقعة سوداء تلطخ تاريخ فرنسا 
الفرنسيون  كان  فبينما  الدهر،  مدى  االستعمارية 
ونهاية  النازية  أملانيا  على  احللفاء  بانتصار  يحتفلون 
اآلالف  عشرات  خرج  الثانية،  العاملية  احلرب 
وقاملة  وخراطة  سطيف  الشوارع  إلى  اجلزائريني  من 
اجلزائر،  باستقالل  سلميا  للمطالبة  أخرى  ومدن 
حربها  يف  أعانوها  هم  إن  فرنسا  به  وعدتهم  الذي 
على النازية. إال أن احلكومة الفرنسية ردت بدموية 
ووحشية بأن قتلت 45.000 جزائري.. وواصلت 
قوات االحتالل وميليشياتها جرائمها اجلماعية لعدة 
امرأة وال  تستثن طفال وال  لم  أخرى حيث  أسابيع 

شيخا.
لقد ُقتل أشخاص ُعّزل عن قرب وُحمل آخرون 
خارج  نقلم  أو  األودية  يف  إللقائهم  الشاحنات  يف 
يف  ويدفنون  جثثهم  حُترق  أن  قبل  إلعدامهم  املدن 
مقابر جماعية. كما استخدم اجليش الفرنسي أفران 

اجلير للتخلص من جثث الضحايا.
العقوبات  قانون  من   )212-1( املادة  وَتعتبُر 
الفرنسي جرائم ضد اإلنسانية: » »الترحيل )...( 
اإلعدام  لعمليات  واملنهجية  املكثفة  املمارسة  أو 
باالختفاء  املتبوع  األشخاص  واختطاف  الفورية 
سياسية  بدوافع  إنسانية  غير  أفعال  أو  التعذيب  أو 
السكان  ضد  منسقة  خطة  إطار  يف  منظمة   )...(

املدنيني ».
هذه  إلى  قط  الفرنسيون  املسؤولون  يلجأ  ولم 
اجليش  ممارسات  مع  متاما«  »يتوافق  الذي  النص 
الفرنسي ضد اجلزائريني سواء خالل الثورة التحريرية 
ماي  الثامن  غرار  على  املرتكبة سابقا،.  اجلرائم  أو 
إليه  أشار  حسبما  وقاملة،  وخراطة  بسطيف   1945

مؤرخون فرنسيون.
املنقضي على موقعه  األربعاء  ويف مقال نشره، 
كور  لو  »أوليفييه  اجلامعي  تأسف  لإلنترنيت، 
ماي   8 مجازر  على  فرنسا«  »لصمت  غراندميزون« 
1945، مشيرا إلى أن »أبناء هؤالء الضحايا ما زالوا 

ينتظرون اعتراف فرنسا بهذه اجلرائم«.

 زيتوني: نقُل الّتاريِخ ألجيال الُمستقبل هو 
أكبُر ضماٍن لتحصيِن األمَّة

الطيب  احلقوق،  وذوي  املجاهدين  وزير   أّكد 
تركها  التي  الرسالة  أن  املاضي،  اخلميس  زيتوني، 
اجلزائري  الشعب  كل  من  تتطلب  ثقيلة  الشهداء 

رصَّ صفوفه والتوجه جميعا نحو بناء املستقبل.
وقال الوزير، يف كلمة له ألقاها مبتحف املجاهد 

ملجازر  الـ75  الذكرى  مبناسبة  نظمت  ندوة  خالل 
التي  املقدسة  »الرسالة  إن   ،1945 ماي  الثامن 
طريق  بدمائهم  عّبدوا  الذين  شهدائنا  عن  ورثناها 
الصفوف  رصَّ  منا  تتطلب  ثقيلة  رسالة  احلرية، 
والتوجه جميعا نحو املستقبل«، وهذا لن يتأتى اال 
التي كرست نضال أجدادنا  العليا  باملثل  بالتمسك 

على مر السنني«.
واعتبر زيتوني أن »تثمني موروثنا التاريخي ونقله 
األمة  لتحصني  ضمان  أكبر  هو  املستقبل  ألجيال 
ماضيها  أمجاد  على  معتمدة  بوطنها  صلتها  ومتتني 
اجلديدة  اجلزائر  بناء  يف  املأمول  النجاح  لتحقيق 

القوية«.
سيبقى  اجلزائري  »الشعب  أن  الوزير  وأضاف 
مدينا لهؤالء األبطال، ولكل الشهداء الذين عبدوا 
الفاحت  ثورة  إلى  الشعبية  املقاومات  احلرية من  طريق 
نوفمبر« معتبرا أن تلك املجازر محطة حاسمة ألنها 
 - كافح  الذي  اجلزائري  الشعب  حلرية  »أسست 
وقتذاك - من أجل االنعتاق من االستعمار«، رغم 
ما تعرض له من جرائم »ستظل وصمة عار يف جبني 

مرتكبيها«
الدينية  الشؤون  وزير  أكد  آخر،  جانب  ومن 
أن  اللقاء  حظر  الذي  بلمهدي،  يوسف  واألوقاف، 
وفاء الشعب اجلزائري لتضحيات الشهداء وكل من 
ضحى يف سبيل هذا الوطن هو »رسالة لكل من يريد 
اجلزائر ستنتهي  أن  يعتقد  ولكل من  باجلزائر شرا، 
الوزير أنه طاملا  الثورية«. وأضاف  إذا انتهت األسرة 
أن الشعب تشرب من روح الشهداء، فال خوف على 
اجلزائر التي »أريد لها يف العديد من املرات أن تركع، 

لكنها لم تستجب«.
ق.و/ وأج 

قّرَر استحداَث قناة تلفزيونية وطنّية ُتعَنى بالّتاريخ 

اِكرة تّبون ُيعِلُن الـ 8 ماي يوًما وطنيًّا للذَّ

 ،)ANEP( كشف الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر واإلشهار
العربي ونوغي، عن تحديد 15 معيارا ستعتمده الوكالة في توزيع اإلشهار 

العمومي على الجرائد الورقية.



صفية نسناس/ )و.أ.ج(
 

بصياغة  املكلفة  اخلبراء  جلنة  استهلت   
بديباجة  مقترحاتها  الدستور  ملراجعة  اقتراحات 
بضرورة  تعتقد  والتي  للبالد،  األسمى  القانون 
»األساس  باعتبارها  معمقة  دراسة  محّل  جعلها 
ما  وهو  الدستور،  عليه  يقوم  الذي  املذهبي«، 
عليها،   التعديالت  من  جملة  إدراج  إلى  دفع 
 2019 فبراير   22 الشعبي  احلراك  ذكر  غرار  على 
كحدث متميز يف تاريخ الشعب اجلزائري، فضال 
واملعاهدات  االتفاقيات  إلى  أيضا  اإلشارة  على 
بتكريس  املرتبطة  وتلك  الفساد  مبكافحة  املتعلقة 
حقوق اإلنسان وترقيتها. أما فيما يتعلق بأحكام 
أن بعضها  اللجنة  الدستور احلالي، فقد الحظت 
صيغ بشكل أفقدها معناها القانوني وهو ما يفسر 
احلاالت،  بعض  يف  وتفسيرها  تطبيقها  صعوبة 
البعض منها وإلغاء  ما دفع بها إلى إعادة صياغة 
القانوني  غير  طابعها  إلى  بالنظر  اآلخر  البعض 
واإلبقاء على أحكام أخرى،  نظرا إلى ما تعبر عنه 
إجماع  حتقيق  بغية  أخرى  وجتاوز  من حساسيات 

حول الدستور.
أن  اللجنة  الحظت  نفسه،   السياق  ويف 
بالنظر  تندرج  الدستور احلالي يتضمن أحكاما ال 
وإمنا  الدستورية،   األحكام  ضمن  طبيعتها  إلى 
يف  إدراجها  يكن  ولم  التشريع،  مجال  ضمن 
التعديالت الدستورية املتتالية إال بسبب االعتقاد 
أو  مبدأ  كل  على  الدستوري  الطابع  إضفاء  بأن 
أسمى  قانونية  قيمة  سيمنحها  مؤسسة  أو  قاعدة 

وهو »ما حاد بالدستور عن هدفه«.

  تدعيُم الحقوِق األَساسّيِة والُحرّياِت الَعامة
األساسية  احلقوق  بتدعيم  يتصل   ففيما 
واحلريات العامة، عادت اللجنة إلى كل النقائص 
دستور  من  ابتداء  السابقة  الدساتير  شابت  التي 
1989 وصوال إلى املراجعة األخيرة للدستور سنة 
دراستها  عند  عملت  أنها  إلى  مشيرة   ،2016
املقررة  احلقوق  تكريس  مواصلة  على  احملور  هذا 

وتدعيمها بحقوق وحريات جديدة، مع إحاطتها 
بضمانات ضرورية لتفعليها.

من  أكثر  إدراج  ارتأت  السياق،  هذا  ويف 
عشرين حقا وحرية جديدة مكرسة يف االتفاقيات 
تشير  والتي  اجلزائر،  عليها  التي صادقت  الدولية 
إليها ديباجة الدستور، وهي احلقوق التي تضمنها 
مسودة  من  الثاني  الباب  من  األول  الفصل 
الدستور،  كما عملت - يف هذا السياق - على 
ضبط وحتديد هذه احلقوق واحلريات، كلما دعت 

احلاجة إلى ذلك إلى غير ذلك.

ئاسة والَبرلمان ُعهدتاِن َفقط في الرِّ
وقد شكل الوصول إلى اعتماد »نظام رئاسوي 
مفرط« نتيجة التعديالت التي مت إدراجها يف دستور 
2008 مسألة أثارت نقاشا واسعا يف اللجنة، متحور 
اجلمهورية من خالل  رئيس  تقييد سلطات  حول 
برنامجه اخلاص  مع  رئيس احلكومة  نظام  اعتماد 
باألوامر  بالتشريع  اجلمهورية  رئيس  سلطة  وإلغاء 
التعيني بني رئيس اجلمهورية  توزيع سلطة  وإعادة 
الرئاسي من  الثلث  إلغاء  ورئيس احلكومة، وكذا 

تشكيلة مجلس األمة.
و قد خلصت اللجنة، بعد هذا النقاش، إلى 
تغيير  إلى  »سيؤدي  القيود  هذه  مثل  اعتماد  أن 
طبيعة النظام السياسي، وهو ما يخرج عن محاور 
فرضية  اللجنة  استبعدت  التكليف«. كما  رسالة 
حقيقيا  بديال  يشكل  ال  »الذي  البرملاني  النظام 

بالنظر إلى السوسيولوجيا السياسية للجزائر.
اعتماد  على ضرورة  اللجنة  أعضاء  اتفق  وقد 
احلالي  الشكل  على  يبقي  رئاسي  شبه  نظام 
التنفيذية وجتانسها  السلطة  للحكم لضمان وحدة 
من  اجلمهورية  رئيس  وحترير  نشاطها،  وترشيد 
احملافظة  مع  احلكومي  بالتسيير  املرتبطة  األعباء 
خاصة على شرعيته التي يستمدها من االنتخاب 
عن طريق االقتراع العام، مع اعتبار إنشاء منصب 
نائب رئيس اجلمهورية من شأنه أن يشكل سندا 
كلما  اختصاصاته  ممارسة  يف  اجلمهورية  لرئيس 

دعت الضرورة إلى ذلك.

على  اللجنة  عملت  نفسه،   السياق  ويف 
احلكومة  عمل  على  البرملان  رقابة  سلطة  تعزيز 
حقوق  تعزيز  مع  اآلليات  من  جملة  خالل  من 
إقرار  مت  ذاته،   املسعى  يف  البرملانية.  املعارضة 
حماية العهدة االنتخابية بضبط احلصانة البرملانية 
مبمارسة  املرتبطة  األعمال  بني  التمييز  مت  حيث 
املهام البرملانية كما هي محددة يف الدستور، وهي 
التي ال ميكن أن يكون عضو البرملان محل متابعة 
بشأنها واألعمال غير املرتبطة بتلك املهام،  والتي 
ال يتمتع بشأنها إال بحصانة إجرائية وفق الشروط 

التي يحددها القانون العضوي. 
اللجنة  فإن  للبرملان،  الثانية  الغرفة  وبشأن 
مجلس  إنشاء  وراء  كانت  التي  الفكرة  أن  تعتقد 
أساس  على  قائمة  كانت   1996 سنة  األمة 
»الرغبة يف توسيع التمثيل إلى الكفاءات الوطنية 
وممثلي  البرملان  داخل  كاف  بشكل  املمثلة  غير 
األمر«  واقع  ويف  أنه  غير  اإلقليمية،  اجلماعات 
ما  وهو  محتواهما  من  االهتمامني  هذين  إفراغ  مت 
ولد لدى اجتاه من الرأي العام شعورا بعدم جدية 
اعتقادها  اللجنة سجلت  أن  إال  املؤسسة«،   هذه 
»تدعيم  بغية  األمة  مجلس  على  اإلبقاء  بضرورة 

التمثيل وتوازن املؤسسات ودوام الدولة«.

تعزيُز استقاللّيِة الَقضاء ومحاربُة الَفساد
العدالة،  قطاع  استقاللية  بخصوص   أما 
الدساتير  أن  من  الرغم  على  أنه  اللجنة  فترى 
واملبدأ  القضاء  استقاللية  مبدأ  كرست  اجلزائرية 
أن  إال  القضاة،  عزل  جواز  عدم  وهو  بها  املرتبط 
تأسيس  منذ  اعتمادها  مت  التي  اإلصالحات 
بصورة  متس  لم  العدالة  إلصالح  الوطنية  اللجنة 
أجل  ومن  القانونية.  اجلوانب  إال بعض  أساسية 
منع  اللجنة  اقترحت  القاضي،  استقاللية  تعزيز 
إجراءات  اتخاذ  من  العمومية  الهيئات  مختلف 
تعطيل  أو  االستقاللية،  بهذه  املساس  شأنها  من 
تنفيذ األحكام القضائية حتت طائلة العقاب، كما 
ارتأت االهتمام بتشكيلة املجلس األعلى للقضاء 
العدالة،  الستقاللية  ضامنة  كهيئة  وبصالحياته 
حتقيق  شأنها  من  التي  احللول  من  ذلك  غير  إلى 
هذه الغاية، من منظور اللجنة. ويف السياق املتعلق 
بالعدالة الدستورية، تقترح اللجنة حتويل املجلس 
وبالتالي  دستورية؛  محكمة  إلى  الدستوري 
حيث  وصالحياتها،  تشكيلتها  يف  النظر  إعادة 
القوانني  مطابقة  مراقبة  إلى  رقابتها  متديد  تقترح 
األوامر  دستورية  مراقبة  والى  الدولية  لالتفاقيات 

التي يصدرها رئيس اجلمهورية.
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البناء،  حركة  رئيس  اعتبر 
عبد القادر بن قرينة، أن اإلفراج 
عن مسّودة الدستور بالتزامن مع 
هو   ،45 ماي   8 مجازر  ذكرى 
إشارة رمزية وخطوة أولية سليمة 

نحو بناء اجلزائر اجلديدة.
يف  البناء،  حركة  أكدت 
يبان أصدرته يوم أمس اجلمعة، 
عن  اإلفراج  توقيت  اختيار  أن 
مسودة الدستور تعبير عن مدى 

صدق النوايا واإلرادة السياسية 
إليه  يتطلع  الذي  التغيير  يف 
من  عنه  عبر  والذي  الشعب، 
احلراك  يف  انتفاضته  خالل 
أن  البيان  أضاف  كما  املبارك. 
اإلعالن  تترقب أوان  احلركة 
القادمة  اخلطوات  انطالق  عن 
معا  بها  سيستكمل  التي 
ضمن  تندرج  أخرى  خطوات 
الشامل،  اإلصالح  برنامج 

الذي يهدف إلى تكريس سيادة 
الشعب وحماية وحدته وصون 
هويته الثابتة، من خالل جتديد 
للممارسة  الناظمة  القواعد 
املؤسسات  وبناء  السياسية، 
دولة  دعائم  ومتتني  اجلديدة، 
مجتمع  يف  والقانون  احلق 
متماسك، تتأصل فيه احلريات 

الفردية واجلماعية وتنبسط.
صفية. ن

عهدتان فقط في الرئاسة والبرلمان

ستور يحَتِمُل  ئاسة: َمشروُع تعديِل الدُّ الرِّ
ياَدة التَّعديَل والَحذَف والزِّ

قالت إنه ُيعّبر عن صدق الّنوايا في إحداِث الّتغيير
ستوِر  حركُة الِبناء ُتثمِّن اإلفراَج عن مسودة الدُّ

عشيَة الـ 8 ماي

الخبير الدستوري.. فوزي أوصديق:
عبّية  مسودُة التَّعديِل ال ترَقى لحجِم الَمطالِب الشَّ

 انتقد اخلبير الدستوري فوزي أوصديق ما جاء يف مسودة التعديل املطروحة، معتبرا أنها 
تتضمن عدة نقائص كونه مجرد اجتهاد أولي من قبل اللجنة، خاصة أنها تبعت مرحلة 

حساسة بحجم احلراك الشعبي، يف حني ترك التفصيل يف احملاور إلى وقت الحق.
 أشار أوصديق،  يف فيديو نشره عبر صفحته الرسمية مبوقع » فايس بوك«، إلى أنه من 
خالل قراءته الشخصية واألولية ملسودة مشروع الدستور اجلزائري اجلديد، والذي رآه مبثابة 
»مراهقة دستورية«، وجد املسودة ال تتوافق واألحالم التي رسمها اجلزائريون عقب احلراك 
الدستور جلزائر جديدة،   يرسم  أن  ينتظر  اجلزائريني كان  وكبقية  أنه  إلى  الشعبي، مشيرا 
غير  املسدودة  يف  جاء  ما  فإن  وبالتالي  للتغيير  الطامحني  اجلزائريني  وأحالم  طموح  ويقدر 
كاف، مشيرا إلى أن حتديد مناصب بعهدتني وترك مناصب أخرى مفتوحة غير متوازن«، 

مضيفا أنه ال يجب تغيير الفتة بأخرى بل يجب أن تسير كامل املؤسسات بالقانون. 
صفية. ن

أفرجت رئاسة الجمهورية، يوم الخميس المنقضي،  عن مسودة الدستور الجديد والتي تضمنت عدة اقتراحات أبرزها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يعّين من طرف الرئيس، فضال عن تكريس مبدأ عدم 
ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين. واألمر نفسه بالنسبة للنواب، ونظام رئيس الحكومة مع برنامجه الخاص وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع باألوامر.
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عقب شروع بعض الّدول في رفع الحجر الصحي...عرقاب:

أسعار النفط ستنتعش خالل الّسداسي 
الثاني من 2020

محمد رضوان

وأوضح عرقاب على هامش اجتماع 
وزاري ثالثي القطاعات لتحسني تدفق 
الهاتف،  خدمات  ونوعية  األنترنيت 
تدفق  شهدت  العاملية  »السوق  يقول: 
خالل  البترول  من  معتبرة  كميات 
الفترة املمتدة بني شهر مارس وأفريل«، 
مضيفا »تفشي الوباء أدى إلى إحداث 
حالة من عدم التوازن يف السوق وبالتالي 
اختالل كبير ما بني العرض والطلب«.
دول  مجموعة  أن  إلى  أشار  كما 
أفريل املاضي   12 اتفقت يف  »أوبك+« 
مليون   9.7 بـ  إنتاجها  تخفيض  على 
برميل يوميا خالل ماي وجوان 2020، 
الفاحت  يتواصل من  التخفيض  وأن هذا 
جويلية الى نهاية ديسمبر 2020 لكن 
بوتيرة أقل أي بـ 8 مليون برميل يوميا. 
تواصل  أن  على  االتفاق  ينص  كما 
ألوبك  التعاون  ببيان  املعنية  البلدان 
الرامية  جهودها   2016 يف  عليه  املوقع 
إلى حتقيق استقرار السوق، التي تأثرت 
وهذا  »كوفيد19-«،  بجائحة  بشدة 
من خالل تقليص إنتاجها بـ 6 مليون 
 2021 جانفي  الفاحت  من  يوميا  برميل 

إلى نهاية أفريل 2022.
هذا  بفضل  أنه  املتحدث  وأضاف 
االتفاق سيتم تخفيض نحو 20 باملائة 
يف  األعضاء   10 الـ  الـدول  إنتاج  من 
)أي  احلصص  من  املعفية  غير  أوبك 
وفينزويال  إيران  باستثناء  األوبك 
وليبيا(، باإلضافة إلى شركائهم الـ 11 
وأذربيجان  روسيا  أي  )أوبك+(،  من 
االستوائية  وغينيا  والبحرين  وبروناي 
والسودان  وعمان  وماليزيا  وكازخستان 

وجنوب السودان واملكسيك. 
وأكد عرقاب أن حصة اجلزائر من 
تقدر  األولى  املرحلة  يف  التخفيضات 
 193 تليها  يوميا،  240 ألف برميل  بـ 
املرحلة  يف  لتصل  يوميا  برميل  ألف 
األخيرة من اتفاق )أوبك+( إلى 145 
التي  املعطيات  اليوم، حسب  يف  ألف 
أوردها وزير الطاقة يف وقت سابق، كما 
كان قد طمأن بأن مداخيل اجلزائر لن 

تتأثر من هذه التخفيضات.

والعمران  السكن  وزير  دعا 
إلى  ناصري،  كمال  واملدينة، 
املكتتبني  أسماء  قوائم  حتضير  ضرورة 
الترقوي  بسكنات  يتعلق  فيما  خاصة 
يف  والتسريع   ،)LPA( الـ  املدعم 
والتجزئات  الريفية  السكنات  إجناز 

االجتماعية.
الوزارة،  بيان  يف  جاء  ما  وحسب 
تقييمي  اجتماع  خالل  الوزير،  أمر 
التحاضر  تقنية  عبر  الوزارة  مبقر  ترأسه 
األمني  ضم  والذي  بعد،  عن  املرئي 
العام للوزارة، رئيسة الديوان، املفتش 
العام، املدراء العامون املركزيون ومدراء 
املدراء  وكذا  الوصاية  املؤسسات حتت 
اجلنوب  لواليات  للقطاع  التابعيني 
متنراست،  بشار،  )أدرار،  اجلزائري 
غرداية،  األغواط،  بسكرة،  تندوف، 
والذي  وورقلة(،  إليزي  الوادي، 
البرامج  كل  يف  كثب  عن  للنظر  عقد 
الواليات،  بهذه  املوجودة  السكنية 
خاصة البرامج املنتهية والتي لم تسلم 
هي يف  التي  تلك  إلى  باإلضافة  بعد 
بعد،  تنطلق  لم  والتي  اإلجناز  طور 
احمللية  السلطات  مع  بالعمل  املعنيني 
لتحضير القوائم االسمية للمكتتبني، 
الترقوي  بسكنات  يتعلق  فيما  خاصة 
على  توفرها  مع   ،)LPA( املدعم 
العقارية،  وأوعيتها  املالية  أظرفتها 

الريفية  السكنات  إلى  باإلضافة 
والتجزئات االجتماعية.

ناصري  أكد  أخرى،  من جهتة 
ضرورة  القطاع  إطارات  على 
خاصة  املبرمجة  املشاريع  استكمال 
جائحة  بسبب  توقفا  عرفت  وأنها 

»كوفيد19-«.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص 
باإليجار  البيع  صيغة  سكنات 
عرض  تقدمي  مت  فقد   ،)AADL(
من طرف املدير العام لوكالة »عدل« 
من  والية  بكل  املوجودة  ملشاريعه 
يف  تقدما  تعرف  والتي  الواليات، 

اإلجناز على العموم.
الوزير  أسدى  الشأن،  هذا  يف 
مع  التنسيق  بضرورة  تعليمات 
التي  املشاريع  لربط  مؤسسة سونلغاز 

لعدم  تسلم  ولم  بها  األشغال  انتهت 
ربطها بشبكات الكهرباء والغاز. 

باملوازاة، قدم املدير العام للهندسة 
تضمن  عرضا  والبناء،  املعمارية 
الواليات  هذه  تعرفها  التي  العوائق 
التهيئة، حيث عرض عدة  يف مجال 
توصيات من أجل رفع هذه العراقيل، 
مؤكدا على تكثيف اخلرجات امليدانية 
ملراقبة  الواليات  عبر  املؤهلني  لألعوان 
البنايات غير املرخصة وتسوية امللفات 
العالقة )08/15( واملقدرة بـ 13.474 

املذكورة  واليات  العشر  عبر  املوزعة 
سابقا.

كما دعا إلى التعجيل يف املصادقة 
من  للتمكن  التعمير  أدوات  على 
السكنية  للبرامج  املوجه  العقار  تهيئة 
والتجهيزات العمومية واحترام النسيج 
التي تشيد  للمنطقة  املعماري  والطابع 
ضرورة  إلى  باإلضافة  السكنات،  بها 
اخلارجية  التهيئة  إجناز  وتيرة  تسريع 
والسكنات  العمومية  للتجزئات 

العمومية بهذه الواليات.
محمد رضوان

 أمر بإنجاز السكنات الريفية والتجزئات االجتماعية عاجال
)LPA( وزير الّسكن يأمر بتحضير القوائم االسمّية لمكتتبي الـ

طيلة فترة جائحة فيروس كورونا 
 الَجيش يضُع مستشفًى ميدانيا تحت 

عِب الّصحراوي ف الشَّ تصرُّ
كلفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مصالح الصحة العسكرية 
بوضع مستشفى ميداني حتت تصرف الشعب الصحراوي، قصد توفير جميع 
اخلدمات واملساعدات الطبية الضرورية طيلة فترة جائحة فيروس كورونا التي 

تعرفها مختلف بلدان العالم.
دعم  إطار  »يف  أنه  اجلمعة،  أمس  الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  وأوضح 
اجلزائري  الشعبني  بني  واألخوية  اإلنسانية  الروابط  وتعزيز  التضامن  جهود 
وباء  بانتشار  املتعلق  الراهن  الصحي  الوضع  ظل  والصحراوي، السيما يف 
رئيس  السيد  من  أمر  على  وبناء   ،)COVID-19( املستجد  كورونا 
كلفت  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية، 
القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مصالح الصحة العسكرية بوضع حتت 
تصرف الشعب الصحراوي مستشفى ميداني، قصد توفير جميع اخلدمات 
واملساعدات الطبية الضرورية طيلة فترة اجلائحة التي تعرفها مختلف بلدان 

العالم«.
يوم  الصحراوي،  للشعب  قدمت  قد  كانت  اجلزائر  أن  بالذكر  جدير 
ومعدات  الغذائية  مواد  يف  تتمثل  إنسانية  مساعدات   ،2020 أفريل   30
ببوفاريك  اجلوية  القاعدة  من  انطالقا  عسكرية  طائرات  نقلتها  صيدالنية 

بالناحية العسكرية األولى.
)ق.و(

الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته:
الموزعون والبائعون يرتكبون تجاوزات يوميا 

خالد  ومشتقاته،  للحليب  الوطني  للديوان  العام  املدير  الرئيس  قال 
سواملية، إن وحدات بيع احلليب ومشتقاته، التي أنشأها املجمع العمومي 
للحليب »جبيلي«، ساهمت يف التحكم يف عملية توزيع حليب األكياس 
السنة  بداية  مع  معقولة،  وبأسعار  احلليب  مشتقات  مختلف  وكذا  املدعم 

اجلارية عبر مختلف بلديات الوطن. 
وأوضح سواملية، على هامش تدشني نقطة بيع جديدة بحي 5 جويلية 
ملجمع  التابع  )كوليتال(،  اجلزائر  حليب  مركب  طرف  من  الزوار  بباب 
»جبيلي«،«أن السلطات العمومية قامت قبل شهر رمضان بتزويد امللبنات 
بكميات مضاعفة من غبرة احلليب لضمان الوفرة يف إنتاج احلليب املدعم 
واحملدد سعره بـ 25 دج«، مشيرا إلى وجود جتاوزات يومية يرتكبها بعض 

املوزعني والبائعني الذين يستغلون حليب األكياس ملآرب أخرى.
كما أضاف أنه، من خالل املراقبة املستمرة ملسار كيس احلليب املدعم 
على مستوى امللبنات واألحياء، حسب ما تقتضيه بنود العقد الذي يربط 
الديوان الوطني للحليب وامللبنات، متت مالحظة أن بعض املوزعني والتجار 
السريع،  الربح  حتقيق  أجل  من  لنب  إلى  لتحويله  املدعم  احلليب  يستغلون 
املسؤول  املشروب يف شهر رمضان، وكشف  الطلب على هذا  نظرا الرتفاع 
ذاته صدور عدة قرارات بتوقيف نشاط موزعي احلليب بالعاصمة وإحالتهم 

إلى العدالة، يوميا.
يف هذا الصدد، صرح املدير العام ملركب اجلزائر )كوليتال( التابع ملجمع 
»جيبلي«، محمد ميراوي، أنه بالنسبة ملراقبة توزيع احلليب على مستوى 
أحياء العاصمة، فإن الوزارة الوصية قامت بتنصيب جلنة مختلطة تتكون من 
أعوان تابعني للديوان الوطني للحليب وأعوان تابعني لوزارة التجارة وآخرين 
مسار  مراقبة  يف  اللجنة  مهام  وتتمثل  اجلزائر،  لوالية  الفالحية  للمصالح 
موزعي  بتوقيف بعض  قامت  أن هذه األخيرة  إلى  املدعم، مشيرا  احلليب 
احلليب متلبسني بتحويل هذه املادة إلى وجهات أخرى الستغالل احلليب 

املدعم يف إنتاج مشتقات احلليب أخرى )األجبان والزبادي(.
وأكد املتحدث ذاته أن وحدة »كوليتال« الكائنة ببئر خادم )العاصمة( 
تنتج يوميا 600 ألف لتر من احلليب املدعم وال يواجه املركب أّي مشاكل يف 
مجال التموين باملادة األولية )غبرة احلليب(، مشيرا إلى أنه وباإلضافة إلى 
احلليب املدعم يقوم املجمع بتسويق مشتقات احلليب بوفرة وبأسعار معقولة. 
محمد رضوان

جّدد وزير الطاقة والرئيس الدوري لمؤتمر أوبك، محمد عرقاب، تأكيده بأن سوق النفط سيسترجع توازنه خالل السداسي 
الثاني من العام الحالي، بعد شروع العديد من الدول في رفع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس كورنا المستجد، 
قائال: »تفاؤلنا كبير في عودة التوازن المرجو لسوق النفط خالل السداسي الثاني 2020، سيما أن بعض الدول من 
قارات مختلفة مثل آسيا وأوروبا وستليها أمريكا شرعت في رفع الحجر الصحي تدريجيا، مما سيتبعه انتعاش في الطلب«.



ف سليم

والي  برميي  الدين  جمال  وكان 
مدير  رفقة  أمس  تفقد  عنابة  والية 
عزيزي  منطقة  الفالحية  املصالح 
على  للوقوف  الشرفة  بلدية  أحمد 
أسبوعي  سوق  مشروع  جتسيد  مقترح 
للحوم  عصري  مذبح  زائد  للمواشي 
احلمراء بقدرة ذبح 100 رأس يف اليوم 
للمستثمرة  التقنية  البطاقة  وتتمثل 
املتمثلة يف تعاونية النجاح املختصة يف 
مساحة  على  وتطويرها  املواشي  تربية 
9.75 هكتار وتتمثل مكونات املشروع 
يف سوق املواشي ومذبح بلدي عصري 
ومحرقة  اليوم  يف  رأس   100 بطاقة 
وغرفتني  الساعة  يف  كلغ   10 فضالت 

القذرة  املياه  معاجلة  ومحطة  تبريد 
بئر عميق،  مقهى،  ومطعم،  ومصلى 
االجناز  واجال  بيطري،  مكتب  إدارة، 
املشروع  أهداف  وتتمثل  شهرا   12
حماية البيئة والقضاء على نقاط البيع 

وتوفير  وتأمني  عنابة  بوالية  العشوائية 
جيدة  بنوعية  احلمراء  اللحوم  مادة 
والتحكم يف أسواق األعياد واملناسبات 
خاص  قطب  وخلق  عصرية  بطريقة 

باللحوم احلمراء.

عن  احلجار  سيدار  مؤسسة  أكدت 
متديد توقف الفرن العالي الى غاية تنفيذا 
لقرارات السلطات العمومية بشأن متديد 
احلجر الصحي بسبب فيروس كورونامع 
ضمن احلد األدنى من اخلدمة للحفاظ 
هذا  انتشار  وجتنب  عمالها  صحة  على 
الوباء الذي ال يزال يزعزع اإلقتصاد يف 
جميع انحاء العالم.يف هذا الوقت أمرت 
طاقمها  كل  لها  بيان  يف  العامة  املديرية 

والتنظيف  الصيانة  األعمال  بالتخطيط 
والتخلص من األعشاب وكذلك عملية 
اجلرد من أجل االستعداد بإعادة تشغيل 
محتمل ألنشطاتها من خالل إستدعاء 
عدد من للموظفني ال يتجاوز 50 باملائة 
كما نص عليه القرار الوزاري مع استمرار 
اإللتزامباالجراءات الوقائية ملكافحة هذا 
الوباء.ويف سياق متصل ويف إطار تدابير 
تواصل  عن  املؤسسة  أعلنت  السالمة 

بتدابير  لإلمتثال  التحسيس  عمليات 
بني  الوباء  تفشي  ملنع  الالزمة  الوقاية 
واستمرار  الوحدات  مختلف  يف  العمال 
وحمالت  والتطهير  التعقيم  عمليات 
وحدات  مستوى  على  يوميا  التوعية 
من  األدنى  احلد  جهاز  وإنشاء  الشركة 
التحضير  لضمان  السالمة  خدمات 

إلعداد التشغيل احملتمل للمنشأت
ف سليم

قسنطينة
توقيف 185 شخصا وغلق 40 محال 

في مداهمات ليلية
ماي   05 لـ  املوافق  أمس  ليلة  قسنطينة  والية  أمن  مصالح  باشرت 
السكنية،  التجمعات  من  العديد  واسعة شملت  شرطية  2020عمليات 
األحياء والشوارع بإقليم الوالية، مت خاللها توقيف185 شخص ملخالفتهم 

احلجر الصحي اجلزئي، كما مت اخضاع 07 أشخاص الختبار حالة. 
08 مركبات ودراجتني ناريتني.  أما بالنسبة للمركبات فقد مت مراقبة 
كما أسفرت املداهمات عن تدخل قوات الشرطة ضد 05 محالت جتارية 
مساء  لها  يضاف  الصحي،  احلجر  ساعات  خالل  نشاطها  متارس  كانت 
أمس على مستوى املدينة اجلديدة علي منجلي 35 محل خالف قرار منع 
النشاط مت ضبطهم بني الواحدة زواال والسادسة مساء، ويدخل ذلك يف إطار 
احلد من انتشار فيروس كورونا املستجد وحرصا منها على ضرورة االحترام 
الصارم إلجراءات احلجر الصحي وتأمني املواطنني وممتلكاتهم، خصوصا يف 
ظل االرتفاع املتزايد لعدد املصابني بحيث تعدى عددهم عتبة املئتي حالة.
خديجة بن دالي

حريق يلتهم 3 مستودعات بحامة بوزيان
سجلت مصالح امن والية قسنطينة حريق على مستوى 3 مستودعات 
بالطريق  الكائن  مواد بالستيكية  املنزلية من  واللوازم  االواني  ببيع  خاصة 
الوطني رقم 79 بحي جبلي احمد املعروف بحي الكنتولي بحامة بوزيان، 
13 شاحنة تدخل، سيارتي  للعملية  املدنية  وقد سخرت مصالح احلماية 
اسعاف و60 عون للحماية املدنية،، حيث مت السيطرة على احلريق وحماية 
ضمان  مع  بشرية  خسائر  تسجيل  دون  املجاورين،  والسكان  املمتلكات 
سيتم  حني  يف  احلريق  اخماد  من  التام  التأكد  غاية  إلى  احلراسة  عملية 

تقييم اخلسائر املادية من طرف خبير مختص.
خديجة بن دالي
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أخبار الداخل

المشروع ستحتضنه منطقة عزيزي أحمد بالشرفة

نحَو إنجاز ُسوق أسبوعّيٍة للمواشي 
وَمذبٍح عصرّي بعنابة

 عنابة 
تمديد توقيف نشاط الفرن العالي لمركب سيدار بالحجار

استفادت بلدية السرقة بعنابة من مشروع سوق أسبوعي للمواشي ومذبح بلدي عصري. يتربع المشروع على مساحة تقدر بنحو 
10 هكتارات، بمنطقة عزيزي أحمد.

لبياطرة  الدورية  املراقبات  إطار  يف 
عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية 
الفضيل،  الشهر  يف  ونحن  خاصة 
الفرعي  للقسم  البيطرية  الطبيبة  قامت 
مكتب  مبعية  الباردة  لعني  الفالحي 
حفظ الصحة للبلدية بإتالف 120 كلغ 

من حلم الدجاج واألحشاء وجاءات هذه 
األمن  أعوان  توقيف  إثر  على  العملية 
بعني  الثابث  املرور  حاجز  يف  الوطني 
قادمتني  كانتا  تبريد  لشاحننت  الباردة 
من والية قاملة وبهما كميات معتبرة من 
بأسواق  للتسويق  املوجه  البيضاء  اللحوم 

مدينة عنابة وبعد املعاينة البيطرية تبني 
التي مت معاينتها غير صاحلة  الكمية  أن 
لإلستهالك البشري، ليتم حترير محضر 
مخالفة وإتالف حيث أتلفت احملجوزات 
مع تخويل امللف على اجلهات القضائية 

املختصة.                        ف سليم

استقبلت مديرية املصالح الفالحية 
 399 الوالئية  البيطرية  باملفتشية  ممثلة 
دولة  من  مستوردة  حلوب  بقر  رأس 

فرنسا من ميناء عنابة. 
وحسب مديرية املصالح الفالحية 
لوالية عنابة فإن األبقار املستوردة معدة 
ساللة  حواملمن  ؛  )أراخي  للتناسل 
اجللد  لون  أولشتاين مزدوجة  برمي 
بيضاء سوداء وبيضاء_حمراء وملقحة 

إصطناعيا، مستوردة من دولة فرنسا، 
املفتشة  قبل  من  مراقبتها  متت  أين 
احليواني  الصحي  للحجر  البيطرية 
وبياطرة املديرية مع إتخاذ كل التدابير 
احلجر  ملركز  حولت  وبعدها  الالزمة 
سقمان  مزرعة  مستوى  على  الصحي 
داغوسةبلديةالبسباس  مبنطقة  عمار 
العمليات  إلستكمال  الطارف  بوالية 
املتقبة. ويف سياق متصل أعلنت ذات 

املصالح أن بلدية عنابة تعززت بإعادة 
اخلاص  سيبوس  البلدي  املذبح  فتح 
تزيد  ملدة  غلقه  بعد  البيضاء  باللحوم 
ملدة ثالثة أشهر وإستيفاء كل الشروط 
النظامية من نظافة ووقاية لعطي دفعة 
هاته  إنتاج  وتيرة  إلى  زائدين  وتشجيع 
املادة احليوية الواسعة الطلب يف السوق 

احمللية.
ف سليم

استالم 399 بقرة حلوب مستوردة من فرنسا

سكيكدة 
مصرع رضيع في حادث بعين قشرة 

لقي رضيع يبلغ 18شهرا مصرعه، دهسا حتت عجلة سيارة مجنونة على 
مستوىقرية بودوخة ببلدية عني قشرة غربي والية سكيكدة.

احلادثة التي وقعت عندما كان الرضيع قرب باب بيتهم العائلي على 
الطريقالوالئي رقم 43 إلى جانب شقيقه وعدد من األطفال وحتى والده، 
فإذ بسيارةمجنونة تصدمه قرب الرصيف ولم يتوقف صاحبها الذي الزال 
على  بتحويله  الرضيع  إلنقاذ  محاولة  اجلميع يف  حيثسارع  فرار،  حالة  يف 
بجراحه  متأثرا  األخيرة  أنفاسه  لفظ  أنه  غير  اخلدمات،  املتعددة  العيادة 

البليغة. 
 جمال بوالديس

القبض على عصابة تسرق المواشي
متكنتمصالح أمن دائرة رمضان جمال بأمن والية سكيكدة،من االطاحة 
تتراوح  املواشي  أشخاص تخصصت يف سرقة  ثالثة  من  متكونة  بعصابة 
الضبطية  تلقي  الى  تعود  القضية  و33سنة. حيثيات   30 بني  أعمارهمما 
القضائية بأمن الدائرة لشكوى من طرف أحداملواطنني حول أختفاء مشبوه 
لقطيع من املواشي اخلاص به املتكون 25 رأس مناملعز ونعجة واحدة وهذا 
تلقي مصالح  وفور  مناملدينة  بالقرب  مبفردهم  املراعي  بأحد  تركهم  أن  بعد 
األمم الشكوى كثفت من عملية البحث والتحري قبل أنيتم توقيف املشتبه 
بهم يف أحد االحراش يحاولون اقتياد القطيع إلى أحد االسطبالت استعداد 
لبيعها لدي أصحاب القصبات يف عز رمضان. ليتم أقتيادهم علىالتحقيق 

بخصوص جناية تكوين جمعية أسرار والسرقة بظروف التعدد.
جمال بوالديس

تشميع ورشة تصنع كمامات غير صحّية 
على  عملّية  خالل  سكيكدة،  والية  أمن  مصالح  أمس،  متّكنت، 
مستوى إقليم االختصاص بوسط املدينة، من تفكيك ورشة سرّية لصناعة 
توقيف  مت  وصحّية. حيث  مشروعة  غير  بطريقة  الطبّية  الكّمامات  وإنتاج 
الثاني والثالث من  العقد  الورشة، الشاب ومرافقته فتاة وهما يف  صاحبة 
العمر، وحجز أزيد من 15 ألف كمامة، ومعدات مختلفة، العملية تدخل 
يف إطار محاربة املمارسات التجارّية غير القانونّية حيث مت اتخاد كل التدابير 

القانونية الالزمة ضد املشتبه بهما. 
جمال بوالديس

حجز 120 كلغ من اللحوم الفاسدة

التنفيذي  املكتب  رئيس  كشف 
بعنابة  اجلزائريني  واحلرفيني  التجار  إلحتاد 
6434 سائق  نحو  أنه  رياض سليماني«   «
سيارة أجرة وتاجر وأصحاب مدارس تعليم 
السياقة بالوالية قاموا بإيداع إستمارة طلب 
اإلعانة لدى املصالح الوصية سواء املديرية 
النقل أو التجارة واملكتب التنفيذي لالحتاد 
ومتكني  للطلبات  الغربلة  عملية  انتظار  يف 
مودعي اإلستمارات من اإلعانة املقررة من 
ويأتي  مبليون سنتيم.  واملقدرة  الدولة  طرف 

هذا يف الوقت الدي أنتهت فيه رسميا املدة 
طلبات  لقبول  احلكومة  طرف  من  احملددة 
اإلعانة للتجار واحلرفيني واصحاب سيارات 
األجرة املتضررين من احلجر الصحي. وكان 
واحلرفيني  التجار  لإلحتاد  التنفيذي  املكتب 
أصحاب  كافة  دعا  قد  عنابة  لوالية 
وأصحاب  األجرة  وسيارات  احلافالت 
مصالح  إلى  التقرب  السياقة  تعليم  مدارس 
مديرية النقل أو مكتب االحتاد وهذا لسحب 
إستمارة املعلومات املخصصة ألرباب األسر 

بسبب  نشاطهم  مزاولة  عن  توقفوا  الذين 
احلجر املنزلي املتخذ يف إطار التدابير الهادفة 
للحد من إنتشار وباء فيروس الكورونا. وأكد 
يف بيان له أن العملية مستعجلة وهذا فبل 
تاريخ 01 ماي 2020 حيث بالنسبة للتجار 
يتصلون مبديرية التجارة وبالنسبة للحفرفيني 
واملتحصلني على بطاقة حريف يتصلون بغرفة 
متعامل  وكل  واحلرف  التقليدية  الصناعة 
يتصل على حسب الهيئة أو املديرية التابعة
ف سليم

سائقو سيارات األجرة يطالبون باإلعانة
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W

بجاية 

بلديُة »إغرام«.. وجٌه َتنموّي شاِحٌب 
وَمشاريٌع َغاِئبة!

بـــلقاسم.ج

 صرح عديد الشباب ممن التقيناهم 
يتخبطون  التي  املزرية  الوضعية  عن 
الثقافية  العزلة  بفك  مطالبني  فيها، 
أي  يجدون  ال  وقت  بلديتهم، يف  عن 
يحويهم  فضاء  أي  وال  لهم  متنفس 
طاقاتهم  تفجير  من  متكينهم  أجل  من 
اإلبداعية، فبلديتهم تفتقر إلى املرافق 
والترفيهية  والثقافية  الشبانية  والهياكل 
الشباب  معظم  وأن  خصوصا  املجهزة، 
وآخرون  البطالة  شبح  يف  يتخبطون 
يجدون  وال  وجامعات  معاهد  خريجو 
الذي  األمر  إليه،  يذهبون  مكان  أي 
وينعكس  حياتهم  على  ينغص  بات 
عالم  ولوجهم  ومخافة  يومياتهم  على 
املخدرات واالنحراف، يف الوقت الذي 
تتدهور فيه حياة السكان من سيء إلى 

األسوأ، حيث عبر نزالؤها وعلى وجه 
قلقهم  عن  التالميذ  أولياء  اخلصوص 
أبناءهم. منه  يعاني  الذي  الوضع  إزاء 
أغرام وعلى وجه  بلدية  وطالب سكان 
البلدية  مصالح  الشباب  اخلصوص 
ضمن  الشبانية  املرافق  إدراج  بضرورة 

ظل  يف  بالقطاع  والنهوض  مشاريعها 
التي  والالمباالة  التهميش  سياسة 
على  املنتخبون  املسؤولون  ينتهجها 
الشبانية  للفئة  االعتبار  ورد  السكان، 

على أنهم جيل املستقبل.

يشتكي سكان بلدية إغرام التابعة إلقليم دائرة اقبو غربي بجاية نقص المرافق الحيوية والهياكل الشبانية، التي 
من شأنها استقطاب المواهب الشابة وكذا الشباب البطال. وأبدى سكان البلدية تخّوفهم من انحراف الشباب وولوجهم 
عالم المخدرات، خاصة وأن البلدية تقف متفرجة دون أن تسعى لتجسيد هذه الفضاءات تجنبا لما ال يحمد عقباه.

بجاية
مصرع شخص في حادث سير

باملكان  وقع،  خطير  مرور  حادث  يف  حتفه  سنة   23 ر.ج  الشاب  لقي 
املسمى »موزاية« التابع لبلدية ببوخليفة شرقي بجاية،على مستوى الطريق 
الوالئي رقم أ23.احلادث وقع بني دراجة نارية كان على متنها الشاب الفقيد 
والتي  النارية  الدراجة  يقود  كان  نوع. BFMالشاب  من  نفعية  ومركبة 
من  نفعية  مركبة  مع  لوجه  وجها  اصطدام  ليقع  الرياضي،  النوع  من  هي 
نوع BFM مما أدى لوفاة الشاب بسبب خطورة اإلصابة التي تعرض لها.
لنقل الضحية نحو مصلحة حفظ اجلثث،يف حني  املدنية تدخلت  احلماية 

فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيقا يف القضية.
بـــلقاسم.ج

حجز427 كلغ من اللحوم الفاسدة
والية  ألمن  التابعة  البيئة  وحماية  العمران  شرطة  عناصر  متكنت 
من  مجموع 427 كلغ  حجز ما  من  املاضي  األسبوع  نهاية  بجاية، خالل 

اللحوم البيضاء و24 كلغ من أحشاء الغنم.
وتفتيش  مراقبة  بعملية  الشرطة  عناصر  قيام  بعد  جاءت  العملية 
األمنية،  مستوى احلواجز  على  التبريد  بغرف  املجهزة  املركبات  أستهدفت 
وكمية  البيضاء  اللحوم  من  توقيف مركبتني معبئتني بكميات  مت  حيث 
على  يحوزون  ال  أصحابها  أن  كما  تعريفة  أية  الغنم، ال حتمل  أحشاء  من 
الشهادات الثبوتية ملصدرها، وبعد معاينة اللحوم من طرف الطبيب البيطري 
التابع ملصالح الفالحية للوالية وتبني بأنها غير صاحلة لإلستهالك البشري 
كونها غير خاضعة لشروط الذبح الصحي، ليتم حجزها وحتويلها إلى املذبح 
البلدي وإتالفها مبادة اجلير بحضور أصحابها، املعنيان مت دعوتهم بالتقدم الى 
املتخذة  القانونية  اإلجراءات  إلستكمال  بجاية  لوالية  التجارة  مديرية  مقر 

ضدهما.
بـــلقاسم.ج

بومرداس
حجز مواد أولية تخص صناعة المنظفات

مصالح  مع  بالتنسيق  للتجارة  االقليمية  املفتشية  أعوان  أمس،  متكن، 
التي  األولية  املواد  من  معتبرة  كميات  حجز  من  ببومرداس  الوطني  الدرك 

تدخل يف صناعة املنظفات مبخزن على مستوى بلدية أوالد هداج.
التجارة ببومرداس أن املخزن غير مصرح به، يقع بحي  وأفادت مديرية 
ينشط  اقتصادي  ملتعامل  تابع  سابقا،  املخفي  حوش  أو  بوضياف  محمد 
كميات  حجز  من  املصدر،  ذات  حسب  العملية،  مكنت  وقد  باملنطقة. 
معتبرة من املواد األولية التي تدخل يف صناعة املنظفات مجهولة املصدر، مع 

تشميع املخزن ووضع احملجوزات حتت حراسة املتعامل املخالف.
سميرة مزاري

البيض
غرق شاب في بركة ماء ببوعالم

23 سنة حتفه غرقا داخل بركة ماء مبنطقة  العمر  يبلغ من  لقي شاب 
قطارة التابعة لبلدية بوعالم شمال شرق والية البيض. الشاب انتشلته وحدة 
احلماية املدنية بعني املكان جثة هامدة وحولته الى مصلحة حفظ اجلثث اين 
اسباب  على  للتعرف  جثته  بتشريح  البيض  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  امر 
املنطقة  يقصدها سكان  البركة  ان  الى  متطابقة  اشارت مصادر  وقد  الوفاة. 
باملنطقة  احلرارة  درجة  تعرفه  الذي  الكبير  االرتفاع  مواشيهم يف ظل  لسقي 

منذ مطلع االسبوع املاضي. 
نورالدين رحماني

العاصمة
إحصاء 84 بناية غير مرّخصة خالل شهر أفريل

سجلت فرق شرطة العمران وحماية البيئة 84 تدخال متعلقا بإجنازات 
بناء بدون رخصة و16 تدخال خاصا بالتجارة غير الشرعية خالل شهر أبريل 

املاضي، حسبما جاء اليوم األربعاء يف بيان ملصالح أمن والية اجلزائر.
اجلزائر  والية  ألمن  البيئة  وحماية  العمران  شرطة  أن  البيان  وأوضح 
العمران  بقواعد  املساس  يخص  فيما  املاضي  أبريل  شهر  خالل  أحصت 
وتطهير الطريق العام 84 تدخال تعلق بإجنازات بناء بدون رخصة و16 تدخال 
شقها  يف  البيئة  بحماية  تعلق  فيما  وأشار  الشرعية.  غير  بالتجارة  متعّلقا 
املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد مّت إحصاء 376 تدخل متحور 
املوضوع من  النفايات  نظام  استعمال  أو رفض  النفايات  وإهمال  رمي  حول 
النفايات  أو إهمال  أو رمي  إيداع  املعنية و299 تدخل حول  الهيئات  طرف 
الهامدة الناجتة عن استغالل احملاجر واملناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم.
ق.م

على  بالشلف  املواطنني  أحد  عثر 
أو  السماميات  لفصيلة  ينتمي  طائر 
قام  األبابيل، حيث  بطيور  يعرف  ما 
بتسليمه حملافظة الغابات التي عاينته 

ووضعته حتت احلماية.
بذات  باإلعالم  املكلف  صرح 
لـ/ بوغالية،  محمد  املصالح، 
سلم  قد  املواطنني  »أحد  أن  وأج/، 
فصيلة  من  طائرا  الغابات  حملافظة 
اخلميس،  عليه   عثر  السماميات، 
حتت  ووضعه  معاينته  متت  حيث 
الفصيلة تعد  احلماية خاصة أن هذه 

نادرة وجدير بالبحث واالهتمام«.

الطائر  أن  املتحدث  ذات  وأبرز 
اخلبراء  طرف  من  معاينته  مت  الذي 
الطيور  أصناف  حماية  يف  املختصني 
هو يف »حالة جيدة« يف حني لم تعرف 
األسباب التي أدت إلى سقوطه على 
سطح األرض وهو الطائر الذي يعيش 

باملرتفعات واألعالي.
»لوعي  بوغالية  السيد  وثمن 
الذي  املواطن«،  هذا  لدى  البيئي 
وقام  الغابات  مبصالح  مباشرة  اتصل 
بتسليمه إليها، آمال أن تتضافر جهود 
اجلميع يف سبيل احملافظة على هكذا 
واملساهمة  الطيور  من  نادرة  أصناف 

التوازن  على  احلفاظ  يف  بذلك 
اإليكولوجي.

رئيس مصلحة  أوضح  من جانبه 
محمد  واحليوانات،  النباتات  حماية 
جنس  من  الطائر  »هذا  أن  عروس، 
ذو  سم   16 حوالي  طوله  يبلغ  ذكر 
اخللف  إلى  مسرحة  طويلة  أجنحة 
مخالب،  ولديه  هاللي  شكل  على 
وذيل  رمادية  مساحات  مع  بني  لونه 
خصائص  وهي  وقصير،  متشعب 
لفصيلة  ينتمي  الذي  األبابيل  طير 

السماميات«.
ق.م

الشلف
العثور على طائر من فصيلة »األبابيل«

مسبوقة  غير  بجاية حالة  تعيش 
املواطنني  بني  كورونا  وباء  انتشار  من 
وعدم  الكثيرين  مباالت  ال  بسبب 
حيث  والسالمة  األمن  بشروط  التقيد 
 150 عتبة  الى  املصابني  عدد  وصل 
يف  السلطات  تعمل  السياق  نفس  ويف 
املرحلة احلالية على تكثيف النشاطات 
كورونا  فيروس  ملواجهة  االتصالية 
وتفادي انتشاره، معتبرة أن التوعية هي 
»احلل األمثل« ملواجهة هذا الفيروس.

السريع  االنتشار  من  وبالرغم 
اجلزائري  الشرق  بعاصمة  للجائحة 
يعيرون  ال  املواطنني  من  الكثير  أن  إال 
تتميز  حيث  للخطر  كبيرا  اهتماما 
التجارية  واحملالت  اليومية  األسواق 
عن  ناهيك  الكبيرة  باالكتظاظ 
وهو  واالختالط  احملالت  على  التزاحم 
انتشار  يف  كثيرا  يساعد  الذي  احمليط 

الفعلية  املساهمة  ويجب  الفيروس، 
وحماية صحة  الوقاية  تدابير  اتخاذ  يف 
أولويات  من  تبقى  إذ  األشخاص، 
املرحلة  هذه  يف  املختصة  السلطات 
االتصالية  النشاطات  كل  تكثيف 
كما  آثاره،  من  واحلد  انتشاره  إليقاف 
أن مصالح املختصة سترافق أيضا املراكز 
املعدية  املختصة يف األمراض  الصحية 
عملية  لتسهيل  اختصاصها  إقليم  عبر 
املصابني  أو  بإصابتهم  باملشتبه  التكفل 
تواصل  آخر  جانب  من  بالفيروس«، 
مساهمتها  الوطني  األمن  عناصر 
انتشار  خطر  من  التوعية  يف  امليدانية 
بالتدابير  والتعريف  كورونا  فيروس 
االحترازية لتفادي اإلصابة به، حيث 
لفائدة  التوعوية  حمالتها  باشرت 
املواطنني عبر كافة البلديات التي تشهد 
مختلف  مع  بالتنسيق  كبيرة  حركية 

الصحة  مجال  يف  املتدخلني  الفاعلني 
املديرية  وذكرت  اإلعالم«،  ووسائل 
عبر  التوعية  حمالت  باشرت  أنها 
مواقع  يف  وحساباتها  الرسمي  موقعها 
والتي سمحت  االجتماعي،  التواصل 
باالطالع على التدابير االحترازية للحد 
الصحة  وحماية  الفيروس  انتشار  من 
أما  املجتمع،  يف  واجلماعية  الفردية 
ظهور  ومنذ  العملياتي،  الصعيد  على 
أولى حاالت االنتشار للفيروس،بادرت 
التدابير  باتخاذ  الوالئي  األمن  مصالح 
يف  املتدخلني  مع  بالتنسيق  الالزمة 
املواطن  فان  وذاك  هذا  وبني  مجال، 
األمر  بأخذ  مطالب  يبقى  البجاوي 
بجدية كبيرة من خالل االلتزام باحلجر 
الرهيب  لالنتشار  حد  لوضع  الصحي 

للجائحة.
بـــلقاسم.ج

بجاية
تنظيم حمالت توعوية واسعة لمنع انتشار الجائحة
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أخبار السر ايا

بعدما تعودنا على قفة رمضان 
التي يسهر على تقديمها 

المحسنون ألصحاب الدخل 
الضعيف في هذا الشهر 

المبارك، ها هي مبادرة أخرى 
تتمخض عن الحجر الثقافي، 
تتمثل في هبة تضامنية ذات 
صبغة ثقافية بادرت بها سيدٌة 
من مستغانم لدعم القارئ بكتب 
تهدى له مجانا تحت عنوان 

»قفة القارئ«. 

يبدو أن هفوات البرامج التلفزيونية للموسم الرمضاني الحالي لم تقتصر 
على البرامج الجزائرية فقط، إذ أثار ظهور صورة نادرة قيل إنها للرئيس 
السوري بشار األسد بدال عن صورة أمير الكويت في »أوبريت« غنائي 

ضجة كبيرة وردود فعل واسعة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعالمية، فقد ظهرت صورة بشار األسد التقطت 
له في طفولته على أنها ألمير الكويت صباح األحمد الصباح في مقدمة 
األوبريت »إنتو إلها«،  الذي أنتجه تلفزيون الكويت وشارك فيه عدد 

الفنانين العرب، ويتحدث عن إنجازات األمير ودولته خاصة في مواجهة 
»كورونا«.

وقد وجهت انتقادات كثيرة لما وصف بالخطأ الجسيم، الذي ظهر في 
بداية العمل وجاءت معظم التعليقات من دول الخليج، بينما لم يثر األمر 

اهتماما يذكر في سوريا فيما لم تعلق الكويت رسميا حتى اآلن.

نشرت صحيفة )Le Monde( الفرنسية، في عددها الصادر يوم 7 ماي الجاري، مقاال عرضت 
من خالله حصيلة وباء »كوفيد 19« في »هونغ كونغ«. واعتبرت الصحيفة »هونغ كوونغ« مثاال 

للنجاح في مكافحة الفيروس التاجي المستجد.
ورد في المقال أنه من أصل 1041 حالة »كوفيد 19« جرى تسجيلها في هذا البلد منذ تفشي الوباء 
العالمي، تحقق عالج 920 مصابا إلى غاية السابع من ماي الجاري. وإجمااًل - قالت الصحيفة - مات 
أربعة مرضى فقط! هو رقم قياسي يجعل »هونغ كونغ« رائدة في التحكم بالجائحة، والسيطرة على 

تفشي الفيروس.
وبّررت )Le Monde( حكمها هذا كون الكثافة السكانية في »هونغ كونغ« عالية جدا، ما يضع 

السكان في ازدحام يومي شديد ومثالي النتشار أي ميكروب سريعا. ومع ذلك،  لم تسجل حالة جديدة 
واحدة منذ أسبوعين تقريبا، ما جعل الحكومة تعلن يوم الثالثاء 5 ماي الجاري رفًعا جزئًيا لبعض 

إجراءات التباعد االجتماعي القليلة المفروضة منذ نهاية مارس.

حسب المدير الفني للمسرح الوطني محي 
الدين باشطارزي جمال قرمي، الجميع 

امتهن  مهنة الناقد الفني مع حلول شهر 
رمضان المبارك، حيث كتب في منشور له 
على الفايسبوك »النقد الفني في الجزائر 

انطباعي في العموم خاٍل من النقد البناء أو 
العملي والموضوعي«.

 قفٌة للقاِرئ في رمضان!

بن صّبان يلتفُت لَذِوي الِهمم

 بّشار الصّباح.. أميُر الكويت! الّنقُد.. ِمهنة الَجميع!

رفعت جمعية »الصابر ينال« لذوي االحتياجات الخاصة بورقلة )ذوي 
الهمم( رسالة شكر وامتنان للمدير العام للتلفزيون الجزائري احمد 

بن صبان، عقب توظيف كلٍّ من )ب.ز( في منصب صحفي بالمؤسسة 
العمومية لتلفزيون الجزائري محطة ورقلة الجهوية وهو طالب إعالم 
متحصل على شهادة الماستر في اإلعالم واالتصال تخصص إذاعة 
وتلفزيون، ويعد من فئة ذوي الهمم )االحتياجات الخاصة( والسيدة 
)ت.ج( من فئة المكفوفين متحصلة على شهادة الماستر في علم 

االجتماع. وجاء هذا التوظيف عقب تزكية مباشرة من المدير الجديد 
للمحطة الجهوية للتليفزيون بورقلة أسامة بن مازة. وقد لقي هذا 

التعيين استحسانا واسع النطاق بورقلة،  خاصة وأن هذه اللفتة تعُد 
األولى من نوعها. 

»هونغ كونغ« تطّوُق الجاِئَحة!»هونغ كونغ« تطّوُق الجاِئَحة!

تحّول إقناع المواطنين بارتداء الكمامات الشغل الشاغل ألعضاء حكومة 
جراد، وذلك بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة تعميم استعمالها، 

خاصة أن بوادر انفراج األزمة الحالية غير واضحة في األفق.
ودعا وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في آخر تصريحاته، لاللتزام 
بارتداء الكمامات، كما نزل للميدان عدة وزراء من أجل المساهمة في 

توزيعها والتحسيس بضرورة ارتدائها، على غرار وزير التكوين ووزير 
التجارة كمال رزيق، الذي نّشط - الخميس المنقضي - حملة تحسيسية 

ميدانية خّص بها التجار والمواطنين، وزع خاللها الكمامات وحّثهم على 
استعمالها.

الكّمامات 
شغُل الحكومِة 
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قرُع الطبل إلعالن دخول وقَتي اإلمساك واإلفطار

حل بالوادي ُيحافظوَن على  الَبدو الرُّ
العاداِت الرمضانية رغَم الجاِئحة

رشيد شويخ

التي  الرحل  البدو  عائالت  تصر 
أولئك  الوادي، خاصة  تقطن يف صحراء 
احلدودي  الشريط  بلديات  يف  املوجودين 
الذر  وبيار  حامد  زريبة  مناطق  غرار  على 
الشعائر  كل  أداء  على  وغيرها  والشارع 
من  بداية  رمضان  بشهر  اخلاصة  الدينية 

فريضة الصيام إلى القيام وتالوة القرآن. 
و مع ليلة الشك اخلاصة بتحري رؤية 
هالل شهر رمضان الفضيل، يجتمع البدو 
الرحل، يف مجموعات وذلك لترقب رؤية 
اجلزائريون  صام  ما  وكثيرا  الشهر،  هالل 
بصحاري  القاطنني  مشاهدات  على 
يف  كهل  وهو  اجلباري  ويقول  الوادي، 
أنهم  عمره،  من  اخلمسينيات  منتصف 
يضعون عالمات خاصة يف مناطق معينة 
صفاء  ويزيد  فيها  الهالل  رؤية  يتوقعون 
إحتمالية  تزايد  من  البادية  يف  السماء 
الرحل  البدو  يزال  وال  الهالل،  رصد 
بواسطة  رمضان،  دخول  خبر  يتناقلون 
ورغم  بينهم،  اخلبر  لنشر  وذلك  الطبل 
دخول  بعد  تناقصت  العادة،  هذه  أن 
نقالة،  هواتف  من  التكنولوجيا  الوسائل 
وبات استعمالها هذا الطريقة محدود، اإل 
زال  ال  التي  البدو  من جتمعات  كثيرا  أن 

الهاتف النقال نادر الوجود فيها. 
و لم تثني الظروف املعيشية واملناخية 
يف  كورونا  وباء  انتشار  حتى  وال  الصعبة 
هذه السنة، البدو الرحل يف والية الوادي 
من أن يؤذوا الشعائر الدينية اخلاصة بشهر 
قرآن،  وتالوة  وقيام  صيام،  من  رمضان 

يوميات رمضانية عندهم، وبحكم  وتبدأ 
بالعمل  الرعي  يف  يشتغل  أغلبهم  أن 
أيام  باقي  عن  عادة  يختلف  ال  بشكل 
القيلولة  ساعات  يف  ويلجأوون  السنة، 
يف  مقامة  زرائب  إلى  احلر  يشتد  أين 
وقبل  املنطقة،  صحراء  يف  متفرقة  نقاط 
ساعتني من املغرب، يبدأ البدو يف إعداد 
وجبة اإلفطار التي تتشكل باإلضافة إلى 
من  يرعونها،  التي  النوق  وحليب  التمر 
الرمال  على  يطهى  الذي  وهو  امللة،  خبز 
الساخنة ويكون محشو ببعض اخلضروات 
وجبات  امللة  تفارق  وال  اإلبل،  وشحم 
اإلفطار طيلة أيام الشهر الكرمي، باإلضافة 
والتي  الشعير   « دشيشة   « أو  شربة  إلى 
اللحم  وباستعمال  احلطب  على  تطهى 
العصيدة  تعد  كما   ،« القديد   « املجفف 
عنه  االستغناء  يتم  ال  أساسيا  طبقا 
التي  الشمس  تغرب  إن  ما  و  نادرا،  اإل 

الرملية،  الكثبان  فوق  األهالي  يترقبها 
حاليا  ويستعني  املغرب  آذن  بعدها  ليرفع 
الكثيرون بالساعات من أجل ضبط أوقات 
اإلفطار واإلمساك، كما تقرع أيضا الطبوع 
يسمعهم  لكي  اإلفطار  ساعة  حلول  عند 
وبعد  الصحراء.  يف  يقطن  من  غالبية 
املتفرقون يف  الرحل  البدو  يتجمع  العشاء 
أماكن معروفة  الوادي، يف  صحراء والية 
التراويح،  صالة  إلقامة  ليلة  كل  لديهم 
ببساطتها  الرحل  البدو  مصليات  وتتميز 
إنارتها  يتم  ما  وغالبا  بحجارة،  حتاط  إذا 
ملوقعه  منهم  كل  بعدها  ليعود  بالشموع، 
اإلمساك  موعد  ضبط  قد  يكون  أن  بعد 
تتشكل  التي  السحور  لوجبة  واإلعداد 
غالبا من التمر واحلليب التي يستعني بها 
السكان، ملواجهة متاعب يوم صيام جديد 
الطبول  قرع  منتظرين  الصحراء،  كبد  يف 

التي تسمع يف مناطق جتمعهم. 

يحافُظ البدُو الّرحِل، في والية الوادي على عاداِتهم وتقاليدهم الخاصِة بالّشهر الفضيِل، تورُثوها منذ قروٍن ولم َتتأثْر 
هر الَفضيل إلى غاية َتحّري هالِل شّوال؛ تقاليٌد  بالّتغُيرات التِّكنولوجّية، وذلك بداية من َتحّري رؤيِة هالل ُدخول الشَّ

يحافظون عليها رغَم زحِف الَجائحة.

األغواط 
الروائح الكريهة تهّدد صّحة سكان أفلو

اجتاحت أحياء مدينة أفلو خالل األيام الفارطة روائح كريهة خاصة يف 
الفترات الليلية سببت صعوبة يف التنفس للكثير من املرضى الذين يعانون 
من الربو أو أمراض احلساسية وحرمت البعض من البقاء داخل سكناتهم 
محملني  الروائح  هذه  مصادر  حول  السكان  من  الكثير  تساؤالت  وأثارت 
مسؤولية ذلك للسلطات احمللية، وال يستبعد البعض أن تكون هذه الروائح 
التي يستعملها الفالحون ملستثمراتهم  النتنة منبعثة من فضالت الدجاج 

الفالحية خاصة وأن املدينة حتيط بها األراضي الفالحية من كل جهة.
وعبرت اجلمعيات املهتمة بالبيئة عن قلقها من األخطار التي أصبحت 
تهدد احمليط والصحة العمومية بالبلدية بسبب الرمي العشوائي للفضالت 
والقمامات وبقايا الهدم وأشغال البناء بالقرب من النسيج العمراني، حيث 
أصبح ركامها عبارة عن صور يحيط باملدينة من اجلهات األربع، إضافة إلى 
أخطار املياه املستعملة املتدفقة عبر الواد املدسوس الذي يخترق وسط املدينة 

ومير باألراضي الفالحية. 
ع نورين

ورقلة 
القضاء يبّرئ رئيس بلدية تقرت السابق

السابق  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  ببراءة  ورقلة  محكمة  نطقت 
لبلدية تقرت محمد السعيد معاد امللقب ب« اسماعني« يف العقد السابع 
الشعبي  املجلس  رئاسة  توليه  فترة  به خالل  املتابع  اجلرم  من  العمر،  من 
البلدية لعاصمة وادي ريغ، حيث توبع معاد بجرم التزوير واستعمال املزور 
يف محررات رسمية، غير أن دفاع املتهم اثبت بأن موكله بريء من التهم 
املير  نزاهة  أثنى على  املذكورة، كما  القضية  له ضلع يف  له وليس  املوجهة 
السابق خالله عهدته باملجلس املذكور، ليتم النطق ببراءة املير السابق يف 
منتصف الشهر الفضيل، احلكم املذكور ارتاح له جل أهالي منطقة تقرت 

الكبرى وخاصة من له معرفة خاصة باملتهم ودراية جيدة بقضيته.
يوسف بن حيزية

تندوف
العائالت ُتحيي األلعاب التقليدية في 

سهرات رمضان
تلجأ عائالت تندوفية منذ حلول شهر رمضان املبارك إلى إحياء بعض 
يف  مسلية  رمضانية  سهرات  وقضاء  للترفيه  املوروثة  التقليدية  األلعاب 
السلطات  أقرته  الذي  اجلزئي  الصحي  تداعيات احلجر  لتجاوز  عائلي  إطار 

العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
العنصر  أوساط  يف  سيما  املنتشرة  »السيك«  لعبة  يفضل  من  فهناك 
النسوي، حيث يجتمع حولها أفراد العائلة الواحدة بعد يوم شاق من العمل 
ممارستها  أجواء  يسود  ما  عادة  والتي  الرمضانية،  السهرة  خالل  والصيام 
احلماس والتنافس الشديد بني الفريقني كلما تقدمت اللعبة، مثلما أوضح 

لوأج رئيس جمعية التراث القدمي  محمد بلعيد.
وإذا كانت بعض األلعاب التقليدية والتي تستمد تسمياتها ومصطلحاتها 
اخلاصة من البيئة الصحراوية، يتوخى منها قضاء وقت الفراغ والترفيه عن 
النفس، فإن العابا أخرى تتجاوز حدود التسلية إلى أدوار تعليمية وتثقيفية، 
األطفال،  لدى  سيما  واحلفظ  الذكاء  مهارات  تنمية  يف  تساهم  أنها  ذلك 
ومن بينها ألعاب »نيروبة« و«خيل مبية« و«الوحيدة« و«دمراو« و«خريبق« 
وغيرها، علما أن الكثير منها مهدد باالندثار مبرور األيام، حسبما ذكر من 

جهته أحد املهتمني بالتراث احلساني مبنطقة تندوف.
ومن بني األلعاب التي تعتمد على قوة البنية اجلسدية جند لعبتي »أراح« 
و«أكرور« والتي ال تزال بعض العائالت التندوفية متارسها داخل األفنية، 
وإن كان الكثير من السكان قد تخلو عن ممارستها بسبب تغير منط املعيشة، 

مثلما شرح السيد سعدي بيه.
بعيد  حد  إلى  تشبه  التي   « »الدقوقة  بلعبة  كذلك  األمر  يتعلق  كما 
لعبة الكرة احلديدية يف هذا العصر، وتختلف عنها يف األدوات املستعملة، 

يضيف املتحدث.
وتوجد أيضا لعبة »الداما » التي تساعد على تنمية مهارات التخطيط 
خاصة لدى الرجال، وهي تشبه لعبة الشطرجن مع اختالفات يف عدد القطع 

وقواعد احلركة، مثلما جرى توضيحه.

الوادي 
إقبال كبير على مشروب » الالقمي« في رمضان

مشروب  على  سوف  وادي  منطقة  سكان  إقبال  يزيد 
رمضان  شهر  حلول  مع  خاصة  النخيل  عصير  أو  الالقمي 
نظرا لفوائده اجلمة إذ يعتبر النسغ الناقص للتمر ومن فوائده 
لغناه  نظرا  والعطش  للجوع  شاربه  حتمل  زيادة  على  قدرته 

بالفيتامينات واملياه.
و مشروب » الالقمي » ملن ال يعرفه وهو شراب طبيعي 
أشجار  من  استخالصه  ويتم  النخل.  لب  من  يستخرج 
النخيل التي جتاوز عمرها األربعني سنة على األقل، وتبدأ 
وال  جريدها  من  النخلة  جترد  أن  بعد  استخراجه  عميلة 
الشوك  يزال  ثم  جريدات،  أو خمس  أربعة  إال  فيها  يترك 
من اجلريد حتى ميكن اجللوس عليه واالنتقال فوق النخلة 
يظهر  حتى  الليف  كشف  الوقت  نفس  يف  ويتم  بسهولة، 
اجلمار«شحمة النخلة« وهو على شكل سنام البعير أبيض 
اللون حلو املذاق وهو كذلك يأكله أهل اجلنوب نظرا لغناه 
واليات  من  العديد  يف  اجلمارة  باسم  واملعروفة  بالبروتني، 
شكل  على  حوض  اجلمارة  حول  يحفر  وبعدها  اجلنوب. 
نحو  وعرضه  سنتمترين  نحو  عمقه  يكون  مستديرة  حلقة 
صغيرة  بفتحة  احلوض  هذا  وينتهي  بقليل  أكثر  أو  ذلك 
إلى خارج  مجوفة  قصبة  أو  بالستيكي  أنبوب  فيها  يوضع 
شراب  جمع  أجل  من  أعد  إناء  يف  ليصب  النخلة  رأس 
الالقمي.  وعند املساء وقبل غروب الشمس بساعة - أي 
بعد أن تنخفض درجة احلرارة - يتم إزالة القشرة العليا من 
فوق اجلمارة على أن ال يزيد سمك هذه القشرة املزالة يوميا 
مباشرة  اإلناء  يوضع  القشرة  كشط  وبعد  املليمترين،  عن 
اجلمارة  وكأن  املشهد  لهذا  الناظر  ويتخيل  األنبوب  حتت 

تدمع وتخرج هذا السائل رشحا من اللب ليتجمع يف اإلناء 
وتستمر هذه العملية الشبه آلية إلى قبيل شروق الشمس، 
باستخراج  يقوم  الذي  الشخص  وهو  الالقماجي  ليسرع 
إلى  يتحول  الثالجة حتى ال  إلى  وأخذه  الالقمي بجمعه 
يف  األولى  الصباح  ساعات  مع  ليعرض  مسكر،  شارب 
كبيرا من طرف  إقباال  املادة  هذه  تلقى  أين  الوالية  أسواق 
طويلة  طوابير  تتشكل  إذ  رمضان  املواطنني خاصة يف شهر 
حول باعة الالقمي بل أن الكثير من سكان مدينة الوادي 
بأربعني  عنهم  تبعد  قرى  إلى  التنقل  إلى  يضطرون  مثال 
الواحد  اللتر  يباع  الذي  الالقمي  اقتناء  اجل  من  كيلومترا 
منه بنحو مئة دينار. لتستهلكه العشرات من العائالت مع 

االفطار. 
رشيد شويخ
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عبد الناصر حمودة 
الى  الواقعة  االربعاء  ببلدية  يقع  الذي  بوقندورة  معتقل 
التاريخية  الشواهد  اهم  من  يعد  البليدة،  والية  عاصمة  شرق 
على جرائم االستعمار الفرنسي يف حق الشعب اجلزائري ابان 
ارتكبت  التي  واجلرائم  التعذيب  من خالل  التحريرية،  الثورة 
بني اسواره وغرفه املظلمة، صرخات الشهداء الذين ماتوا حتت 
أعراضهن  دنست  الالئي  الشريفات  النساء  وبكاء  التعذيب 
الذي  اجلالد  ارغود  انطون  والعقيد   « شارلو   « أمثال  يد  على 
يف  باسلوبه  املنطقة  اهالي  نفوس  يف  واخلوف  الرعب  نقل  اراد 
التعذيب والتقتيل ورمي جثث الشهداء بالساحات العمومية، 
حق  يف  اإلجرامية  عملياته  غرفة  بوقندروة  قصر  جعل  حيث 

اإلنسانية.
تاريُخ قصِر َمزرعة »بوقندور«

العهد  الى  االربعاء  مبدينة  بوقندورة  قصر  تاريخ  يعود 
ذو  الهندسي  اجلانب  من  ونادرة  رائعة  حتفة  يعد  العثماني،و 
بعيد  حد  الى  يشبه  تصميمه  األندلسي،  اإلسالمي  النمط 
البريد املركزي او متحف بارادو مبدينة حيدرة، اتخذه االستعمار 
مدة   « RCA « افريقي  مطاردة  الثالث  لفيلقه  مقرا  الفرنسي 
فاقت األربعة عشر شهرا، بني 29 نوفمبر 1956 و01 ديسمبر 
ومترامي  واسع  قطاع  على  ميتد  عملياتها  مجال  وكان   ،1957
وتابالط  واألربعاء  وبوقرة  ملوان  حمام  منطقة  يضم  األطراف 
مت  كما  مربع،  كيلومتر   700 الـ  تقارب  مساحة  على  ومفتاح 
طالء آليات ومدرعات الفيلق قبل ان تقلع الى امليناء وتشحن 
بهدف املشاركة يف العدوان الثالثي على مصر مبزرعة بوقندورة 
ارغود عندما  للعقيد  العدوان مخيبة  نهاية  أنباء  ان تصل  قبل 

كان مبحرا قبالة مدينة عنابة.
الَعقيد »أنطوان أرغود« جّلُد مزرعِة »بوقندورة«

An�  ارتبط اسم العقيد الفرنسي السابق انطون ارغود »
ومنظمات  األوروبية  األقلية  بذاكرة   »toine Argoud
القالئل  الفرنسيني  الضباط  ابرز  احد  كونه  السوداء  األقدام 
 « أطروحة  عن  األخيرة  الدقائق  الى  بشراسة  دافعوا  الذين 
اجلزائر فرنسية »، مستعمال كل األساليب اإلجرامية ومعارضا 
ينص  ما  حسب  معاملتهم  ويرفض  األسرى  محاكمة  لفكرة 
عليه القانون الدولي مبررا ذلك بقوله » يف الوقت الذي يطبق 
بعد  الفرنسي،  اجليش  على  كان  الشاملة  احلرب  املتمردون 
يعطى  بينما  التحقيق  قاض  امام  بأقوالهم  يدلو  ان  االشتباك، 
االرهابيون املسلحني املوقوفون لباسا مدنيا ويسلمون الى العدالة 
وينجون بعقوبات السجن » وكان يردد » يجب تنفيذ االعدام 
يف مكان تنفيذ اجلرمية ويأمر عساكره بقتل كل من يجدوه هناك 
ذلك يف  فعل  وقد  فورا  االعدام  تنفيذ  يجب  ارغود  وبرأي   ،«
غالب األحيان مع األسرى الذين وقعوا يف قبضته واقرب مثاال 
إعدام الشهيد » رابح بوركاشي » املدعو » املانكو » يف صبيحة 
عيد الفطر من يوم 14 ماي 1957 بعدما عذبه على مدى اسبوع 
كامل دون ان يفتك منه شيئا، جمع الناس قرب قصر بوقندورة 

ونفذ فيه اإلعدام رميا بالرصاص إرهابا للشعب وتخويفهم. 
 الِجنرال »بول أوساريس« والعقيُد »أرغود« صورٌة 

طبَق األصِل 
الشهيد  اوساريس جالد  بول  اجلنرال  يجمع  الذي  الواقع 
بوقندورة،  مزرعة  جالد  ارغود  والعقيد  مهيدي  بن  العربي 
التلذذ بذكر اجلرائم، واحلقيقة ان االعترافات اإلجرامية التي 
ارتكب  ما  القليل  اوساريس ال متثل اال  بول  السفاح  بها  أدلى 
والعبودية  لإلجرام  وكر  الى  حول  الذي  بوقندورة  معتقل  يف 
 « امزيان   « مزرعة  يفوق  ومركز  احلرمات،  وانتهاك  واالغتيال 
و« فلة » سوزوني » او » حوش أشو » ومركز التعذيب األخرى 
عبر التراب الوطني مما جعل من عايشو فترة الثورة يقولون عنه » 
انه مركز تعذيب مرعب وقلة أولئك الذين خرجوا منه أحياء » 
وال تزال أدوات اجلرمية شاهدة على همجيتهم ومنها غرفة حتت 
ساللم القصر وخم الدجاج الذي كان يدفع اليه املعذبون لتنقر 

جراحهم وهم يف حالة انهاك شديد.
تصريُح »بول أوساريس«: أعدمُت بن مهيدي بَمزرعٍة تقُع 

نحَو 20 كلم جنوَبي العاِصمة
الذي  اوساريس  بول  اجلنرال  السفاح  تصريح  خالل  من 
حدد بالتقريب مكان املعتقل الذي نفذ فيه حكم اإلعدام يف 
مهيدي  بن  أعدمت   « قائال  مهيدي  بن  العربي  الشهيد  حق 
مبزرعة على بعد اكثر من 20 كلم جنوب العاصمة » هذا يدل ان 
املزرعة التي مت االشارة اليها دون ذكر اسمها من قبل اوساريس 
تقع  التي  بوقندورة  مزرعة  تعد  كتابيهما،  يف  ارغود  العقيد  او 
باقليم والية البليدة وبالضبط ببلدية االربعاء املعروفة سابقا بـ« 
العاصمة  اجلزائر  الى جنوب  تقع  التي   « موسى  بني  االربعاء 
على مسافة حوالي 25 كيلومترا، هذا ما يرجحها وبشكل كبير 
خاصة  اوساريس،  اجلالد  عنه  حتدث  الذي  املكان  تكون  ان 
ان مزرعة بوقندورة كانت مبثابة املعتقل املخيف واملرعب لدى 
التي  والتقتيل  التعذيب  أساليب  خالل  من  املنطقة،  سكان 
كانت متارس فيه، حيث شهدت ساحة املزرعة إعدامات يومية 
من  بهم  جيء  وآخرون  باملنطقة  معروف  بعضهم  للمعتقلني، 
جميع مناطق القطاع الشاسع الذي يقع حتت مسؤولية ارغود، 
بل ان أشخاصا اخرين جيئ بهم من العاصمة واحلراش وعني 
»صنصالة  وادي  غرار  على  املزرعة،  مبحاذاة  واعدموا  طاية 

واملوحلني ».
أرشيُف ِسجّل الوفيات يحِوي قائمًة طويلًة تحت اسِم 

)Inconnu(
و بالعودة الى ارشيف احلالة املدنية لبلدية األربعاء وإلقاء 
نظرة بني تاريخي 29 نوفمبر 1956 و01 ديسمبر 1957 تظهر 
للباحث قائمة طويلة جدا من الوفيات املسجلة حتت عنوان » 
مجهول » اعلن عنهم يف غالب األحيان الدركي » ازناردانندري 
» او » ديزليون روبير » او » ديديارموند » او » باربيار اوغست 
»، والغريب يف االمر ان كل من العقيد ارغود والعقيد روجي 
باربورو الذي سبقه الى مزرعة بوقندورة تكتما على ذكرها يف 

كتابهما رغم انهما امضيا وقتا طويال بني جدرانها، بينما تبقى 
دوافعهما يف اخفائها وجتاهلها معروفة ومفهومة، بعدما ارتكبوا 
جرائم شنيعة يف حق الشعب اجلزائري، وما لم يذكره جالد 
الوداد  من العبي  اعدام سبعة  املباشرة يف  مسؤوليته  بوقندورة 
الرياضي لبلدية ريفي » مفتاح حاليا » بتاريخ 30 سبتمبر 1957 
وعربية  وتامورتامليلود،  الوناس،  وتيراك  بوعالم  تيراك   « وهم 
عكاشة، وسعودي عبد القادر، وسنوسي محمد، ورقاد رشيد« 
هؤالء كانوا مبزرعة بوقندورة يف اخليمة رقم 02 وبعد اعدامهم 
سجلوا يف دفتر الوفيات من قبل الدركي » ديزور روجي » على 
اساس انهم قتلوا يف حوش الشاوش باالربعاء بغية اخفاء اثار 

اجلرمية وعدم ذكر معتقل بوقندورة.
الّشهيُد علي بومنجل أعدَمُه »أوساريس« أيًضا! 

السفاح بول اوساريس جالد الشهيد العربي بن مهيدي، 
قال يف مذكرته » ان قلة من السجناء الذين كنا نسألهم ونحقق 
 « الليل  ذلك  غداة  يف  احلياة  قيد  على  يبقون  الليل  يف  معهم 
مناضال  كان  الذي  احملامي  بومنجل  علي  الشهيد  اعدم  حيث 
خالل  من  التحرير،  جبهة  بحزب  جدا  هاما  دورا  ويلعب 
حيث  اخلارجية،  احلكومات  مع  واملستمرة  الواسعة  اتصاالته 
ما  اوساريس  السفاح  قول  حد  على  اخلارجية  وزير  مبثابة  كان 
 « مبدأ  عند  ونزوال  نهائيا،  منه  والتخلص  اعدامه  عليه  حتم 
التفاوض معه ذات  او مسؤول من احملتمل  تصفية كل مثقف 
واحملامي  املهيدي  بن  العربي  انطبقت على  القاعدة  » هذه  يوم 
علي بومنجل الذي عذب عذابا رهيبا قبل قتله على يد اجلالد 
اوساريس وزبانيته بعمارة يف االبيار، ورميت جثته هامدة من 
العام بحادث ااالنتحاراملزعومن  الرأي  الطابق السادس لاليهام 
خاصة وانهم قبل اعدامه ادخلوه الى مستشفى امراض العقلية 
من شدة  بانهيار عصبي  اصابته  بعد  يوما   20 فيه  اقام  الذي 
التعذينب ولتستر على جرمية القتل بالتعذيب خارج العدالة لم 
باشراكها  اجلالدون  واكتفى  عائلته  الى  الشهيد  جثمان  يسلم 
الرقابة املشددة،  يف مراسيم الدفن مبقبرة سيدي امحمد حتت 
 4 وسنه  االربعاء  مدينة  دخل  الذي  بومنجل  علي  الشهيد 
سنوات، درس وترعرع فيها الى غاية تخرجه، وبعد االستقالل 
والده  فيها  ودرس  فيها  يدرس  كان  التي  االبتدائية  اطلق على 

واخته، اسم » ابتدائية الشهيد علي بومنجل ».
دحمان تواتي باحٌث في الّتاريخ قاَم بدراسٍة حول ُمعتقل 

»بوقندورة« وجلِده
من  ان  تواتي  دحمان  التاريخ  يف  والباحث  االستاذ  اكد 
جنوب  املوجودة  االستعمارية  العسكرية  القيادة  مراكز  اهم 
اجلزائر العاصمة هي » مزرعة بوقندورة » التي كان يشرف عليها 
العقيد » انطوان ارغود » الذي يعد من اكثر الضباط الفرنسيني 
تعصبا واثقلهم جرائم يف حق الشعب اجلزائري، بل انه اسؤهم 
 « السفاح  بها  ادلى  التي  االجرامية  االعترافات  وعن  ارهابا، 
بول اوساريس » وما كتبه يف مذكراته حول مقتل البطل الرمز 
الشهيد العربي بن مهيدي، حيث ذكر بانه قام باعدام الشهيد 

مزرعة  املوت يف  الى  بيديه  املهيدي شخصيا خنقا  بن  العربي 
تقع جنوب اجلزائر العاصمة بـ 20 كلم، وهو ماينطبق الى حد 

كبير على مزرعة بوقندورة.
ُمجاهدو المنطَقة: معتقُل »بوقندورة« مركُز تعذيٍب 

ُمرعٌب لن َننساه ماَحِينا!
بأخبار  لقائهم  يف  االربعاء  مدينة  مجاهدوا  بعض  اكد 
الوطن ان معتقل بوقندورة كان وكرا لالجرام والعبودية واالغتيال 
وانتهاك احلرمات، وقلة اولئك الذين خرجوا منه احياءا، حيث 
بداخل  اما  االعدام،  مصيره  يكون  يدخله  جزائري  كل  كان 
امام  بالرصاص  ويرمى  العمومية  الساحة  الى  ينقل  او  املعتقل 
العقيد  ترهيبهم، كما اكدوا ان صورة  الشعب من اجل  اعني 
ارغود وحثالته امثال »شارلو » البناء االسباني واحلركي » جلول 
» اسوء مناذج بشرية عرفتها مزرعة بوقندورة التي ستبقى راسخة 

يف ذاكرتهم ما دام أنهم اليزالون على قيد احلياة.

تحفٌة ِمعمارّية نادرٌة شاهدٌة على جرائِم فرنسا االستعمارّية 

معتقُل »بوقندورة« باألربعاء.. ُهنا 
استشِهَد الَعربي بن مهيِدي! 

• فٌن هندِسّي من الّنمِط اإلسلِمي األنَدُلسي 
• مَن دخَل معتقَل »بوقندورة« لم يكْن آِمًنا

•  اعترافاُت لمجرميَن ِفرنسيين 
• شهاداُت سّكاِن المنطَقة.. حّتى ال َننسى! 

واهِد التي  ما تزاُل الّشواهُد الّتاريخيُة ُتحاكي قصًصا وحكاياٍت عن َجرائم ِفرنسا االستعمارّيِة؛ جرائٌم بِقيت وصمَة عاٍر في َجبيِنها رغم النُّكران. معتقُل »بوقندورة« واحٌد من هذه الشَّ
ي اسُتشهَد ِفيه البطُل الَعربي بن ْمِهيدي. َتحِكي قصًصا ُمؤلمًة وحكاياٍت عن التَّعذيِب والّتقتيِل، في واحٍد من أبشِع َمراكز الّتعذيِب االستعمارّية، وهو المكاُن الذِّ

روبورتاج
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قال أنه سعيد مع نادي رين

إدواردو كامافينغا يصدم ريال مدريد

القسم الرياضي

)أويست  صحيفة  نشرتها  مقابلة  ويف 
ذو  الالعب  قال  اجلمعة،  أمس  فرانس( 
بشأن  قلقا  ليس  إنه  األنغولية،  األصول 
مستقبله، الذي يتركه يف يد وكالئه ووالديه.
كل  على  أركز  ال  »أنا  كامافينغا:  وقال 
الرائعة  األندية  بأن تكون هذه  ذلك. سعيد 
لست  العكس،  على  لكنني،  بي،  مهتمة 
بالرضا يف  أنني أشعر  مهتما بذلك، خاصة 
أترك  رين«. وتابع: »سنرى ماذا سيحدث. 
يف أيدي والدّي ووكالئي إدارة هذه املسألة«. 
وحول مستقبله، قال: »سنرى ذلك يف نهاية 

يركز »حصريا على  أنه  إلى  املوسم«، مشيرا 
كرة القدم«. وبدأ كامافينغا مسيرته قبل عام 

يف رين، حيث أصبح جنما.
من  لوالدين  أنغوال  يف  الالعب  وولد 
الثانية  سن  يف  فرنسا  إلى  ووصل  الكونغو، 

وحصل على اجلنسية يف نهاية عام 2019، 
بينما ميتد عقده مع رين حتى عام 2022.

يحلم  أنه  الشاب،  الالعب  ويؤكد 
باملشاركة يف األلعاب األوملبية ويف كأس األمم 

األوروبية، ويف املونديال يوما ما.

بيانيتش يوافق على 
االنضمام لبرشلونة

البوسني  أن  اجلمعة،  امس  إيطالي،  تقرير صحفي  أكد 
ميراليم بيانيتش، العب وسط يوفنتوس، وافق على االنضمام 

لبرشلونة، يف املوسم املقبل.
اإليطالية،  سبورت«  ديللو  »الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
إلى  االنضمام  قرر  بأنه  يوفنتوس  مسؤولي  أبلغ  بيانيتش  فإن 
برشلونة، يف حالة مغادرة السيدة العجوز، وبات حسم الصفقة 

التبادلية متروًكا لالتفاق بني الناديني.
املدرب  من  املطلوب  األول  االسم  أن  إلى  وأشارت 
ماوريسيو ساري واملدير الرياضي فابيو بارتيتسي يف الصفقة، 
هو آرثر ميلو جنم برشلونة، إال أن األخير يرفض بوضوح مغادرة 

»كامب نو«.
الصفقة  لدخول  أسماء   3 برشلونة عرض  أن  وأوضحت 
ونيلسون  فيدال  وأرتورو  راكيتيتش  »إيفان  هم  التبادلية، 

سيميدو«.
مقتنع  غير  يوفنتوس  إن  اإليطالية،  الصحيفة  وقالت 
إشبيلية.  إلى  االنضمام  يريد  الالعب  أن  كما  براكيتيتش، 
تقدمه  بسبب  فيدال،  عودة  العجوز  السيدة  مسؤولو  ويرفض 
يتم  قد  بينما  آرثر،  أقل من  الفنية  قيمته  أن  العمر، كما  يف 
التفكير يف ضم سيميدو، إذا رحل ماتيا دي تشيليو. وذكرت 
الصحيفة، أن يوفنتوس يفكر يف طلب مقابل مادي، جنًبا إلى 

جنب مع تبادل الالعبني.

إعالن مبابي هدافا للدوري 
الفرنسي بشكل رسمي

اول أمس،  القدم،  الفرنسي لكرة  الدوري  رابطة  أعلنت 
منح كيليان مبابي جنم فريق باريس سان جيرمان املتوج بلقب 
الدوري احمللي، لقب هداف البطولة يف موسم 2019-2020 

رسميا، برصيد 18 هدفا.
مبابي

أوانه  قبل  الدوري  منافسات  أنهت  قد  الرابطة  وكانت    
يقارب شهر ونصف على  ما  بعد  املنصرم،  أفريل  نهاية شهر 
تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا املستجد، كما أعلنت 
تتويج املتصدر باريس سان جيرمان باللقب، رغم تبقي عشر 

مراحل على نهايته الفعلية.
ورغم تعادل مبابي مع العب موناكو وسام بن يدر بعدد 
ركالت  من  أهداف  ثالثة  سجل  األخير  أن  إال  األهداف، 
هدف  أي  الفرنسي  املنتخب  جنم  يسجل  لم  جزاء، يف حني 

بنفس الطريقة، ما منحه األفضلية.
واختير العب وسط الفريق الباريسي األرجنتيني أنخيل 
متريرة حاسمة خالل   14 الدوري مع  ممرر يف  أفضل  ماريا  دي 
املوسم، متفوقا على الدولي اجلزائري إسالم سليماني العب 

موناكو، ويوان كورت العب بريست.

مدرب موناكو، روبرت مورينو:
»سننافس باريس على الدوري الفرنسي«

فريقه  أن  موناكو،  مورينو، مدرب  روبرت  كشف 
لقب  على  املنافسة  على  قادرا  يكون  أن  يتمنى 

جيرمان  سان  باريس  مع  الفرنسي  الدوري 
البرنامج  يف  مشاركته  ولدى  ما.  وقت  يف 
أنه  إلى  أشار  ترانزستور«،  »إل  اإلذاعي 
أنه  إال  موناكو،  لفريق  تدريبه  من  بالرغم 
املدينة  من  قريبة  ألنها  إيطاليا،  يف  يعيش 

الرياضية وألن اللغة هناك أسهل.
وكان تعليق الدوري الفرنسي من القضايا 

األخرى التي تناولها أثناء احلوار: »من ناحية، 
لم نحب ذلك ألن التصنيف ال يعجبنا وتركنا 

من  نوعا  األمر خلق  هذا  بأن  وأقر  أوروبا«.  خارج 
ء اليقني ألنه مت متديد اإلجراءات حتى جويلية، ما يسمح  ببد

فترة اإلعداد للموسم اجلديد يف ذلك الشهر، والدوري يف أواخر أوت. وحول 
منافسة  قادرا على  وأن يكون  موناكو  النمو يف  مورينو مواصلة  يريد  املستقبل، 

باريس سان جيرمان يف وقت ما.

موهبة مجانية في الطريق إلى »الغانرز«
أولى  إمتام  من  آرسنال  يقترب 
املقبل،  للموسم  استعدادا  صفقاته 
وفقا ملا ذكرته تقارير صحفية إجنليزية 

امس اجلمعة. 
»مترو«،  صحيفة   وأكدت 
مدرب  بني  متقدمة  مفاوضات  أن 
آرسنال ميكيل أرتيتا وممثلي الالعب 
لويس،  جورج  الشاب  النرويجي 
إلى  التوصل  أجل  من  حاليا  جتري 

اتفاق.
وخضع لويس لتجربة اختبارات ناجحة يف آرسنال امتدت ألسبوعني، نال 

خاللها إعجاب املسؤولني هناك.
وحل الالعب ذو الـ 19 سنة ضيفا على النادي أوائل مارس املاضي، عندما 

تغلب آرسنال على وست هام يونايتد 1-0.
أقدم  بعدما  مقابل،  دون  لويس  على خدمات  احلصول  آرسنال   وبإمكان 
قضى  الالعب  بأن  علما  النرويجي،  ترومسو  األخير  فريقه  ترك  على  األخير 

األيام األولى من مسيرته يف الدرجات الدنيا بالنرويج.
للفريق  سينضم  األصل،  الرواندي  لويس  فإن  الصفقة،  إمتام  حال   ويف 

الرديف )حتت 23 سنة(، بقيادة املدرب ستيف بولد.

إيكاردي يعرض على آرسنال
أكد تقرير صحفي بريطاني، امس اجلمعة، إمكانية 

إبرام صفقة تبادلية يف امليركاتو الصيفي املقبل بني إنتر ميالن 
وآرسنال. ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإنه ُعرض 

على آرسنال احلصول على خدمات ماورو إيكاردي، مهاجم 
إنتر املعار إلى باريس سان جيرمان، مقابل ارتداء بيير 

إمييريك أوباميانغ، مهاجم الغانرز، لقميص النيراتزوري.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه حتى اآلن ال توجد 

نية لدى سان جيرمان لشراء إيكاردي، كما يرفض إنتر 
عودته إلى »سان سيرو«، بسبب توتر عالقة الالعب مع 

اجلماهير واإلدارة. ويحق لسان جيرمان حتويل إعارة إيكاردي 
إلى بيع نهائي، خالل الصيف املقبل، نظير 70 مليون أورو.
وأوضحت »ذا صن« أن الصفقة التبادلية ستكون مفيدة 

للناديني، ال سيما أن هناك احتمالية لدى آرسنال خلسارة 
أوباميانغ مقابل 30 مليون إسترليني فقط، مع وجود اهتمام 

من قبل املنافس مانشستر يونايتد.

مدرب ليغانيس، أغيري:
»الليغا ستعود في 20 جوان«
قال خافيير أغيري مدرب ليغانيس، إن موسم الدوري 
اإلسباني، سيعود يف 20 جوان بعد توقفه بسبب جائحة 

فيروس كورونا وسيكتمل قبل نهاية جويلية.
وأبلغ أغيري موقع »ماركا كالرو« املكسيكي: »مت حتديد 

موعد عودة البطولة وسنبدأ يف 20 جوان وسينتهي رسميا 
26 جويلية، سنلعب 11 جولة خالل أيام السبت واألحد 

واألربعاء واخلميس«. وأضاف »رابطة الدوري أبلغتني 
رسميا باألمر وأنا سعيد للغاية بوضع برنامج التدريبات«.

ولم يتسن لرويترز احلصول على تعليق من رابطة الدوري 
لكنها أعلنت يف وقت سابق من األسبوع احلالي أنها تسعى 
الستئناف البطولة يف جوان بعد إكمال الفرق جميع مراحل 
البروتوكول األربع. وتوقفت منافسات كرة القدم يف إسبانيا 

يف مارس مثل أغلب البطوالت الرياضية يف العالم.
وخضع العبو فرق الدرجتني األولى والثانية يف إسبانيا 
الختبارات األربعاء الفارط وعادت بعض الفرق من بينها 
برشلونة حامل اللقب واملتصدر وليغانيس، صاحب املركز 

قبل األخير، إلى التدريبات الفردية أمس اجلمعة.

رابطة الدوري األلماني تحدد 
تاريخ 16 ماي إلستئناف 

المنافسات
قالت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم، إن املوسم 

سيستأنف يف 16 ماي، لتصبح أول بطولة دوري كبيرة يف 
أوروبا تستأنف نشاطها يف خضم جائحة فيروس كورونا.

وأكدت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم أن البوندسليغا 
ستستأنف نشاطها السبت 16 ماي احلالي بدون جمهور 

بإقامة املرحلة السادسة والعشرين التي تشهد على اخلصوص 
دربي الرور بني بوروسيا دورمتوند وشالكه، وليس يف 15 منه 

كما أعلنت سابقا. ويحل بايرن ميونيخ متصدر الترتيب 
بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورمتوند، ضيفا على أونيون 

برلني.
وتقام السبت ست مباريات، واألحد مباراتان، على أن 

تختتم املرحلة اإلثنني بلقاء فيردر برمين مع باير ليفركوزن.
وكانت الرابطة حددت األربعاء تاريخ 15 ماي موعدا 

الستئناف منافسات البطولة احمللية املعلقة منذ منتصف 
مارس بسبب فيروس كورونا املستجد، وذلك بعد موافقة 

السلطات على عودة املباريات دون جمهور.
وكانت املستشارة أنغيال ميركل أعلنت األربعاء إثر 
اجتماعها مع مسؤولي املقاطعات احمللية الـ16، السماح 
باستئناف النشاط يف النصف الثاني من الشهر احلالي.

وستكون البوندسليغا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف 
منافساتها بدون جمهور بعد اضطرارها إلى التوقف ملدة تسعة 

أسابيع بسبب فيروس كورونا املستجد.

أكد موهبة كرة القدم الفرنسية الشاب 
إدواردو كامافينغا، الموجود على رادار 

األندية األوروبية الكبرى، أنه ال يفكر في 
مستقبله في الوقت الحالي ألنه سعيد مع ناديه 
الحالي، رين. وارتبط الالعب ذو الـ 17 

سنة باالنتقال إلى أندية أوروبية كبرى، على 
رأسها ريال مدريد.
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الفيدرالي،  املكتب  عضو  أكد 
عمار بهلول،  أن اجلميع ينتظر الضوء 
أجل  من  السلطات  من  األخضر 
أمس  بهلول  البطولة،وقال  استئناف 
»املكتب  الوطنية  لإلذاعة  تصريح  يف 
الطريق  الفيدرالي صادق على خريطة 
الرابطة  طرف  من  اقتراحها  مت  التي 

من  األخضر  الضوء  وننتظر  الوطنية 
»البعض  وأضاف  فقط«،  السلطات 
يريد اإكمال البطولة واآلخر يريد إنهاء 
املوسم، وهذا أمر موضوعي وعادي«، 
املكتب  بيد  ليس  الشيء  »هذا  وتابع 
وإن  علينا  سلط  الوباء  ألن  الفيدرالي 
واضاف  علينا«،  يرفع  ربي  اهلل  شاء 

»يوم األحد سنجتمع مع الوزارة لوضع 
أجل  من  الصحية  الطريق  خريطة 
واملسيرين«،  الالعبني  صحة  ضمان 
من  »أستغرب  كالمه  ختم  حني  يف 
يطالب إنهاء املوسم يف الفترة احلالية، 
من  الوقت  من  الكثير  أمامنا  يزال  ال 

أجل استئناف املوسم«.

قال أنه لم يطلب منح لقب البطولة لشباب بلوزداد

توفيق قريشي: »نحن مستعدون 
للعودة الى المنافسة«

محمد هشام

بلوزداد،  لشباب  العام  املناجير  أكد 
لتوقيف  إقتراحه  بأن  قريشي  توفيق 
منه  الغرض  يكن  لم  الوطنية،  البطولة 
العامة،  املصلحة  بل  فريقه،  تتويج 
إدارة  إتهام  من  غاضبا  قريشي،  وظهر 
فريقه بالبحث عن مصلحتها، واملطالبة 
بتوقيف املنافسة الرسمية، وقال أمس، 
األولى  اإلذاعية  للقناة  تصريحات  يف 
يساعد  السيناريو  هذا  احلال  »بطبيعة 
الشباب، ولكني لم أقترح هذا السيناريو 
حالة  »يف  وأضاف  ضيقة«،  ألغراض 
نهاية  بشأن  ضمانات  هناك  كانت  ما 
فنحن  اجلميع،  صحة  وحماية  الوباء، 
مستعدون للعودة الى املنافسة«، وواصل 
الصدارة  يف  بلوزداد  »شباب  حديثه 
جاهزون  ونحن  املوسم،  بداية  منذ 
لإلستئناف بداية من يوم غد، وال نهاب  

أي 
العام  املناجير  أضاف  كما  كان«. 
من  يوم  أول  ومنذ  بلوزداد  »شباب 
البالد  دعم  عن  يبحث  كان  األزمة، 
بكل إمكانياته«، وواصل »أنا إقترحت 
توقيف البطولة، للخروج من األزمة التي 
وطنية  بطولة  متثله  الذي  وما  نعيشها، 
»رئيس  وأردف  الناس«،  صحة  أمام 

ية  ر جلمهو ا
يف آخر تصريحاته أكد بأن األولوية تبقى 
على  نسير  ونحن  املواطنني،  لصحة 
»اجلميع  أيضا  وكشف  النهج«،  نفس 
يتواجدون على األعصاب داخل الفاف 
خبرتي  من  نابع  وإقتراحي  والرابطة، 

كمختص كروي لديه باع طويل«.

إشهــــــار

 Akhbar El waten 09/05/2020

عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول:

»ننتظر الضوء األخضر من السلطات الستئناف البطولة«

وسط مخاوف بحبسه في فرنسا الماللي يكشف
»أقدم اعتذاري لعائلتي وأصدقائي ولكل الجزائريين«  

أنصاره ومؤيديه، عقب  الفريق، وكل  اعتذاره جلماهير  الفرنسي،  آجنيه  املاللي، العب  فريد  الدولي اجلزائري  قدم 
تورطه يف فضيحة أخالقية بفرنسا. وكانت الشرطة الفرنسية، قد اعتقلت الالعب، الثالثاء الفارط، بعدما تقدم جيرانه 

بشكوى ضده، بتهمة القيام بأفعال مخلة باحلياء، وعدم احترام خصوصياتهم.
وقال الالعب يف رسالة أبرزتها صحيفة »ليكيب« الفرنسية، اول أمس »من الصعب التعامل مع االنتقادات دائما، 
لقد مررت مبرحلة معقدة للغاية يف الفترة املاضية، من الناحية املعنوية واجلسدية«، وأضاف »أفهم جيدا قساوة األشخاص 
الذين تلقوا املعلومات، وأعلم أنه ال ميكن ألحد أن يتسامح مع مثل هذه األفعال، ولكنني أود أن أقدم اعتذاري لعائلتي 
املوقف  هذا  ولكن  بلغني،  حدث  ما  »كل  وأمت  اجلزائريني«،  وكل  العزيز،  النادي  مؤيدي  جميع  وكذلك  وأصدقائي، 
سيجعلني أقوى، وأكثر إدراًكا للقيم واملبادئ التي يجب أن أحافظ عليها، شكرا لكل األشخاص الذين كانوا معي خالل 

هذه املرحلة السيئة«.

غليزان  سريع  مدرب  كشف  
مع  هاتفي  تصريح  بوزيدي يف  يوسف 
اخبار الوطن، على أنه جد  راض عن 
حتضيرات العبيه الفردية وأنهم يطبقوا 

يف برنامجه كما ينبغي.
بتدريبات  سعيد  جد  »أنا  وقال 
يف  الالعبني  بها  يقوموا  التي  الفردية 
يوميا  لي  يرسلوا  وأنهم  الفترة  هذه 
كما  التدريبات،  هذه  تخص  تقارير 
يف  ينتظرهم  مبا  واعون  أنهم  لي  أكدوا 
غاية  يف  ستكون  والتي  القادمة  الفترة 
لتؤكد كل عمل  تأتي  والتي  الصعوبة 
البطولة  توقف  قبل  به  قمنا  الذي 

بسبب جائحة كورونا«.

يف  العاصمي  التقني  واعتبر 
الدائم مع العبيه  اتصاله  أن  حديثه، 
حالتهم  على  االطالع  من  مكنه 
دائم  اتصال  على  »أنا  قائال  البدنية 
أعضاء  إلى  يرسلوا  وهم  الالعبني  مع 
تخص  فيديوهات  الفني  الطاقم 
بالوعي  فخور  جعلني  مما  تدريباتهم، 
الكبير الذي وصل إليه، ومما يؤكد أن 
جدول  يف  نحتلها  التي  الثانية  املرتبة 
وجاءت  بالصدفة،  تأت  لم  الترتيب 
به،  قمنا  الذي  الكبير  العمل  بفضل 
كما نتمنى أن تتحسن األوضاع وتعود 
احلياة إلى طبيعتها ونواصل هذا العمل 

مع بعض«.

عشاق  كان  أخر،  جانب  من 
اللونني األبيض واألخصر، السباقني  
وأظهروا  كورونا  وباء  التضامن ضد  يف 
يف  البقاء  أجل  من  كبيرا   وعيا  
األوضاع  حتسن  أن  إال  البيوت، 
اإلصابات  عدد  وتقلص  الصحية 
الرياضي  الشارع  جعل  والوفيات 
هذا  الفريق  أن  على  يجمع  الغليزاني 
الرابطة  إلى  مفتوح  طريق  أمام  املوسم 
من  العديد  وهناك  األولى،  احملترفة 
البطولة  استئناف  جتعل  التي  احللول 
يتمكن  لكي  وهذا  ضروري  من  أكثر 

كل فريق أخذ حقه يف هذا املوسم.
ب.أمني

مدرب سريع غليزان، يوسف بوزيدي:

»إحترافية أشبالي أثبتت أن احتاللنا للبوديوم لم يأت 

شباب قسنطينة يصرف النظر عن 
التعاقد مع عمران

صرف مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة، برئاسة رشيد رجراج، النظر عن 
فكرة التعاقد مع هداف شباب باتنة، فايق عمران، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
الهواة  قسم  هداف  مع  املفاوضات  خط  فتحوا  »السياسي«  مسؤولي  أن  وعلم 
مسدوًدا،  طريقا  بلغت  املفاوضات  أن  غير  املاضية،  الفترة  يف  الشرقية  باملجموعة 

بسبب عدم توصل الطرفني التفاق نهائي حول الشروط الشخصية.
وتطمح إدارة شباب قسنطينة، النتداب العبني اثنني على األقل من األقسام 
املالكة  الشركة  القادم، خصوصا أن  املوسم  النادي يف  السفلى، لتخفيض ميزانية 

طالبت بتقليص األعباء املالية، إلنشاء أكادميية للشبان.
وتكبد النادي القسنطيني خسائر مادية فادحة، بسبب توقف النشاط الرياضي 

لفترة طويلة، يف ظل انتشار فيروس كورونا املستجد.

مولودية وهران تسعى إلطالق مشروع مركز التكوين، شريف الوزاني:

»المادة الخام موجودة وما ينقصنا هو 
اإلمكانيات المالية«

مركز  مشروع  ''هيبروك'' إلطالق  شركة  دعم  على  وهران  مولودية  إدارة  تراهن 
وحده  هو  القاعدي  العمل  إلى  العودة  بأن  اقتنعت  بعدما  الشابة  املواهب  تكوين 
الكفيل بإعادة أمجاد فريقها، حسبما علم، من إدارة هذا النادي الناشط يف الرابطة 

األولى لكرة القدم.
ويعتقد املدير العام للمولودية، سي الطاهر شريف الوزاني، ومساعدوه بأن مثل 
هذا املشروع يتطلب إمكانيات مالية كبيرة ال تقدر عليها إال مؤسسة عمومية مثل 
''هيبروك'' التي أضحت منذ العام الفارط املمول الرئيسي للحمراوة، يف انتظار شراء 

أغلبية أسهم الشركة الرياضية للنادي.
وصرح شريف الوزاني يف هذا الصدد يقول »يف مولودية وهران قررنا أن نضع حدا 
لسياسة ''البريكوالج''. لدينا مشروع طموح من خالل إطالق مركز تكوين النادي 
مع اعتماد تسيير محترف على غرار ما هو معمول به يف األندية الكبيرة. أعتقد أن 

املادة اخلام موجودة بوهران، وما ينقصنا فقط هو اإلمكانيات املالية«.
اجلزائري  املنتخب  مع  لألمم  إفريقيا  احلائز على كأس  األسبق  الدولي  ويسعى 
الغرب  عاصمة  بها  تزخر  التي  الكثيرة  الشابة  املواهب  استغالل  إلى   ،1990 يف 
أندية  مختلف  لتدعيم  هاما  خزانا  املتتبعني،  حسب  أصبحت،  والتي  اجلزائري 
الرابطة األولى، وهو ما يؤكد تواجد الكثير من خريجي األندية الوهرانية يف مختلف 

فرق النخبة.
وتابع املدير العام للحمراوة يف هذا السياق »نأمل يف أن يسترجع النادي امليزة 
الرئيسية التي كانت تطبعه يف السابق أي تلك املدرسة الكروية املعروفة مبا تنجبه 
منتشرة  املدينة  يف  اخلام  املادة  أن  والواقع  موسم.  كل  نهاية  يف  شابة  مواهب  من 
بني مختلف األندية احمللية على غرار جمعية وهران ومديوني وهران ورائد وهران، 
وحتى الفرق الناشطة يف األقسام الدنيا. لكن لتحقيق هذا املشروع، يتوجب الرهان 
اإلمكانيات  توفير  يستلزم  األمر  وهذا  عالية،  كفاءة  ذوي  ومكونني  مدربني  على 
املالية املعتبرة، التي ال ميكن إال لشركة عمومية الوفاء بها، وهو ما نسعى جاهدين 
لتحقيقه من خالل دعواتنا املتكررة لشركة هيبروك لشراء أغلبية أسهم النادي، مثلما 

حدث أيضا مع فرق أخرى من الرابطة األولى تسيرها حاليا مؤسسات عمومية«.
وكانت السلطات احمللية قد وعدت اإلدارة السابقة للمولودية مبنحها قطعة أرضية 
اجلير الستغاللها  بئر  ببلدية  إجنازه  اجلاري  اجلديد  الرياضي  املركب  مستوى  على 

لبناء مركز تكوين النادي.
التي  العراقيل  إلى  بالنظر  املشروع  يكون كافيا لالنطالق يف  قد ال  لكن ذلك 
تواجه شراء شركة ''هيبروك'' على أغلبية أسهم الشركة الرياضية للحمراوة، حيث 
التقارير  على  باحلصول  سوناطراك،  مجمع  فروع  أحد  تعد  التي  املؤسسة،  تطالب 
املالية لفترة تسيير النادي منذ دخوله عالم االحتراف يف 2010، وهي الوثائق التي 

ال تتوفر عليها اإلدارة احلالية.
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 ينظمها ديوان مؤسسات الشباب بأدرار

مسابقة »الصوت الذهبي »تستقطب 
أزيد من 90 مشاركا

نظم ديوان مؤسسات الشباب لوالية أدرار مسابقة »الصوت 
الذهبي«، في إطار المساهمة في اإلجراءات والتدابير التي 

بشرتها الدولة للقضاء على تفشي جائحة كورونا.

عبد اهلل مجبري

انطلقت  العملية شهرا كامال والتي  تدوم 
 19 إلى  وتستمر  املاضي  الشهر  من   21 يف 
عن  وعبر  دارك  يف  »ابقى  شعار  حتت  ماي 
مواهبك«، قال عن هذه املسابقة مدير الديوان 
مؤسسات الشباب محمد ولد احلاج لـ »أخبار 
الوطن«: »هي األولى من نوعها يف والية أدرار 
بحيث تشمل أربع مجاالت: التجويد والغناء 

والتقدمي اإلخباري والتعليق الرياضي«.
املسابقة  هذه  »إن  احلاج:  ولد  وأضاف 
هي  األولى  املرحلة  مراحل   3 من  تتكون 
مصور  فيديو  إرسال  يتم  بحيث  الكاستينغ 
إحدى  يف  للديوان  اإللكتروني  املوقع  إلى 

يتجاوز  ال  أن  على  السالفة  التخصصات 
الفائزين  احلكم  جلنة  تختار  ثم  دقيقتني 
التي يتم عرض  الثانية  للمرحلة  الذين ميرون 
بعد  املشاركني  من  جديدة  فديوهات  فيها 
التحكيم،  والتوجيهات من جلنة  اإلرشادات 
ويكون التصويت معيارا هاما يف اختيار الثالثة 
املرحلة  إلى  ليمروا  تخصص  كل  يف  األوائل 

النهائية التي جترى بنفس السياق«.
وأضاف ذات املتحدث أن الهدف من مثل 
محلية  مواهب  اكتشاف  هو  الفعاليات  هاته 
كانت تنتظر الفرصة لكي تبرز طاقاتها يف هذه 

املجاالت. 
يف  واسعا  رواجا  العملية  لقت  وقد 

التواصل  الشباب على مستوى مواقع  أوساط 
االجتماعي إذ شارك يف مرحلة »الكاستينغ« 
املئات من الشباب ومت عرض 96 فيديو على 

احلكم  جلنة  اختارت  الشباب  ديوان  موقع 
منهم 53 فيديو ليكونوا ضمن املرحلة الثانية.
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عن عمر ناهز الـ 75 عاما
الممثل والمخرج عبد الحميد حباطي في ذّمة اهلل

بقسنطينة،  األربعاء  اليوم  تويف 
املمثل واملخرج عبد احلميد حباطي عن 
عضال،  مرض  بعد  سنة،   75 ناهز  عمر 
حسبما أعلنه املسرح اجلهوي بقسنطينة، 
على صفحته مبوقع التواصل االجتماعي 

فايسبوك.
عبد  الراحل  أن  إلى  اإلشارة،  جتدر 
 1945 سنة  يف  املولود  حباطي،  احلميد 
أولى خطواته على  بقسنطينة، قد وضع 
ركح اخلشبة مع جمعية الهالل التمثيلي.
فرقة  أنشا  االستقالل،  وغداة 
»البهاليل«، مع ممثلني من أمثال بشير بن 
يتابع  أن  قبل  زغيمي،  ورشيد  محمد، 
تابع  الفنون الدرامية، كما  تكوينه مبعهد 
قبل  باخلارج،  تكوينية  دورات  الراحل، 
اجلزائري،  الوطني  باملسرح  يلتحق  أن 

كممثل محترف يف سنة 1965.
مصطفي  قرر  الفترة،  تلك  وخالل 
للمسرح  مديرا  حينها  كان  الذي  كاتب 
لإلشراف  يعينه  أن  اجلزائري،  الوطني 
باملسرج  والتنشيط،  التكوين  على 

اجلهوي بقسنطينة.
عديد  يف  أدوارا  ومثل  الراحل  اخرج  وقد 
»القانون  اخلصوص  على  منها  املسرحيات، 
 ،)1980( احلومة«  و«ناس   ،)1978( والناس« 
لعجب«  و«ديوان   ،)1983( يدوم«  حال  و«ال 

)1996(، أو أيضا »البوغي« )2003(.
وعالوة على نشاطه باملسرح والتنشيط الثقايف 

احلميد  عبد  الراحل  قدم  رأسه،  مسقط  مبدينة 
والتلفزيون،  السينما  يف  عدة  أعماال  حباطي، 
سيما يف أفالم »دورية نحو الشرق« )1971( لعمار 
 )1986( فابر«  السيد  و«طاحونة  العسكري، 
للشاشة  األعمال  وعديد  راشدي،  ألحمد 

الصغيرة.
ق.ث

في اجتماع ُعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد 
بن دودة تأمُر مدراَء المتاحِف بالّتهُيؤ 

لما بعَد الجاِئحة

مبديري  دودة  بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  املنقضي،  اخلميس  يوم   اجتمعت، 
ما  حسب  بعد،  عن  املرئي  التحاضر  تقنية  عبر  الوطنية    العمومية  املتاحف 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمية  على صفحتها  نشرته  للوزارة  بيان  جاء يف 
الوطنية  العمومية  املتاحف  مديري  مع  الثقافة  وزيرة  وتدارست  »فايسبوك«. 
بتلمسان، مختلف  التقليدي  للباس  املتحفي  التفسير  مركز  إلى  إضافة  الـ22، 
الزيارات  وكذا  والتعقيم  الصيانة  كأعمال  الغلق  فترة  أثناء  املبرمجة  النشاطات 
االفتراضية كما استمعت لعرض حال للمتاحف العمومية قدمه كل مدير على 

حده وفقا للبيان.
وأسدت السيدة بن دودة تعليماتها ملديري املتاحف العمومية الوطنية باتخاذ 
»حتيني  ضرورة  مع  املتاحف  داخل  الوقائية«  واإلجراءات  األمنية  التدابير  »كل 
مخطط األمن الداخلي« لكل متحف كما أمرت بضرورة »حتديد برنامج ملا بعد 

األزمة الصحية الراهنة.«
إطار  يف  الوطنية  العمومية  املتاحف  مبديري  الثقافة  وزيرة  اجتماع  ويأتي 
االجتماعات االفتراضية املتواصلة مع مديري ومسئولي املؤسسات الثقافية حتت 

الوصاية.
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صفاء كوثر بوعريسة

مع  تزامنا  الغذائية  املواد  ألسعار  املفاجئ  االلتهاب  مع 
دخول رمضان املعظم، يجد أرباب البيوت أنفسهم أمام مأزق 
يجعل  ما   ، والفواكه  اخلضر  اثمان  وازدياد  املدخول  ضعف 
الكثير منهم إما يلجأ القتراض مبلغ معني لشراء ما يحتاجه 
إلعداد وليمة اإلفطار والتي عادة ما تكون متواضعة ، وإما 
شهر  قضاء  يف  التحتم  خالل  من  الواقع  لألمر  لالستسالم 
ما  عادة  والتي   ، الغذائية  املواد  بعض  من  تيسر  مبا  الصيام 
تنفذ خالل فترة وجيزة ، هو حال ارق الفقراء ، وأدخلهم يف 

حالة جديدة من العَوز واحلاجة .
ببلدية رأس الوادي رأس الوادي شرق والية برج بوعريريج 
يتخذ '' احلسني '' من أحد األحياء مكانا لوضع سلعه ومواده 
الغذائية رفقة مجموعة من التجار واملتطوعني، ليس ببعيد 
عن السكنات ، يقع سوق للفئات الهشة والفقيرة وأصحاب 
الدخل احملدود ، ميتلئ عن بكرة أبيه باخلضر والفواكه واملواد 
هذا  منزل خاصة يف  يحتاجها كل  التي  الضرورية  الغذائية 

الشهر الفضيل .
'' سوق  بـ  السوق  املتطوعني  رفقة  أسمى  الذي  احلسني 
بأثمان   ،  '' الضعيف  الدخل  ألصحاب  مخصص  الزوالي 
استطاعوا  الهشة  الفئات  خاصة  اجلميع  متنازل  يف  معقولة 
القتناء  السوق  ارتادوا  الذين  العوائل  من  العشرات  جذب 
لوازم ونقائص رمضان من خضر وفواكه وبعض املواد الغذائية 

.
واعتبر احلسني أن هذه املبادرة جاءت لرفع الغنب ولو قليال 
متاما  مناسبة  هي  هنا  األسعار  أن  أكد  أين   ، الفقراء  على 
اخلضر  ثمن  ذلك ألن  واحملدود  الضعيف  الدخل  ألصحاب 
فوائد  دون  اجلملة  سوق  بثمن  نفسها  وهي  ثابت  والفواكه 
املبادرة  السعر ، متمنيا أن تعم  او كبيرة يف  زيادة طفيفة  او 
على كافة أنحاء الوالية خاصة محالت بيع اللحوم البيضاء 

التقينا  '' أحد املواطنني الذين  '' محمد  واحلمراء ، فيما أكد 
والفواكه  اخلضر  املنطقي ألسعار  غير  االرتفاع  ومع   '' أن  بهم 

واملواد الغذائية يف مختلف مناطق الوالية وليس راس الوادي 
فقط ، وجدنا أنفسنا أمام مشكل عويص وهو توفير هذه املواد 
باألموال  مثقلة  ليس  ملنازلنا ، جيوبنا  يومية  الضرورية بصفة 

لذلك كان هذا السوق ـ سوق الزوالي ـ مبثابة شعلة األمل التي 
الوالية  مواطني  قلوب  يزال يف  ال  اخلير  أنه  لنا  لتقول  جاءت 

وهذا الوطن رغم الظرف الراهن '' .

برج بوعريريج :

 »سوق الزوالي« أسعار في متناول 
الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف

بوالية  اخلاصة  التوليد  عيادات  فرضت 
وباء  وانتشار  املتزامنة  الفترة  هذه  خالل  بجاية، 
هذه  أصحاب  يقوم  بحيث  منطقها  كورونا، 
األخيرة بفرض أسعار خيالية على احلوامل مقابل 
أثار  ما  والروتينية وهو  البسيطة  املعاينة  أو  الوالدة 

سخطا وتذمرا يف أوساط املقبالت على الوالدة.
تواجه احلوامل واملقبالت على الوالدة خالل 
منذ  القائم  التوليد  عيادات  جشع  الفترة  هذه 
تفشي الوباء،حيث حتولت هذه األخيرة يف اآلونة 
جيوب  واستنزاف  المتصاص  بؤر  إلى  األخيرة 
يطلبونه من  ما  نظير  احلوامل،وذلك  املرضى من 
أموال مقابل توليد احلوامل،حيث استغلت بعض 
العيادات اخلاصة الظرف الراهن الذي متر به البالد 
أين  املتفشي،  كورونا  وباء  انتشار  يخص  والذي 
أسعار  برفعها  منطقها  لفرض  العيادات  عمدت 
التوليد بنوعيها القيصرية والوالدة الطبيعية حيث 
تتطلب هذه األخيرة أمواال طائلة ومضاعفة على 
التي كانت فيما سبق، إذ التمس الكثيرون هذا 

االرتفاع الفاحش واملبالغ فيه عبر بعض العيادات 
اخلاصة،ومن جهته فقد باتت العيادات اخلاصة 
بالتوليد اخليار الوحيد واملباشر للحوامل واملقبالت 
أين  وباء كورونا   انتشار  فترة  الوالدة خالل  على 
لغرض  النساء  عشرات  العيادات  هذه  تقصد 
العيادات  لتستغل  املعاينة  أو  املتابعة  أو  الوالدة 
للمقبالت على  الكثيف  الراهن واإلقبال  الظرف 
الوالدة،وبني هذا وذاك فقد اختارت الكثيرات من 
احلوامل العيادات اخلاصة ألسباب وجيهة،حيث 
أن املستشفيات العمومية تكتظ باملرضى املصابني 
األخيرة  هذه  خصصت  حيث  كورونا  بوباء 
وأتيحت للمصابني واالهتمام بهم أين باتت حتد 
تقدمي  الدوائر،من  عبر  املستشفيات  من  الكثير 
ترقى  ال  أدنى  بحد  خدمات  وتقدمي  اخلدمات 
لتطلعات املرضى يف ظروف استثنائية فرضها وباء 
والتي  الوالدة  مصلحات  فيها  مبا  املستجد  كورونا 

باتت تقدم خدمات محدودة .
من  كثيرات  تتوجه  االكتظاظ  ولتفادي 

االكتظاظ  من  هربا  اخلاص  القطاع  نحو  احلوامل 
جهة  من  العدوى  نقل  من  جهة،وخوفا  من 
أخرى باعتبار احلوامل فئة هشة ويسهل التقاطها 
للفيروس لتجد يف انتظارها العيادات اخلاصة التي 
زادت شهيتها واتسعت رقعة طمعها لتتعمد زيادة 
تقبض  أين  احلوامل  ومعاينة  الوالدة  تكاليف 
مصاريف باهظة مقابل معاينات بسيطة وروتينية 
فيما تقبض مبالغ خيالية مقابل الوالدة وخصوصا 
جهته  ومن  أجرتها،  تتضاعف  والتي  القيصرية 
املقبالت  توجيه  إلى  اخلاصة  العيادات  تعمد 
القيصرية  العملية  إجراء  نحو  الوالدة  على 
ملضاعفة االموال مقابل ذلك باعتبار ان العمليات 
القيصرية مكلفة مقابل الوالدة الطبيعية، إذ توجه 
لتجد  القيصرية  الوالدة  نحو  الوالدة  كل حاالت 
الوضع،  مقابل  مضاعفة  أضعاف  تدفع  احلوامل 
ومن جهته عبر الكثير من املواطنني عن تذمرهم 
اخلاصة  العيادات  انتهجته  ملا  الشديد  وسخطهم 
بها  متر  التي  احلرجة  الظروف  هذه  يف  بالتوليد 

يف  اجلهد  من  املزيد  بذل  تتطلب  والتي  البالد 
املتكاملة  اخلدمات  وتوفير  املرضى  خدمة  سبيل 
لهم وخصوصا فيما يخص النساء احلوامل والتي 
،أين  الوباء  من  خوفا  استثنائية  ظروفا  تعشن 
مولودها  لوضع  احلوامل  من  واحدة  كل  تسعى 
سواء  اجلوانب  كل  من  ومريحة  آمنة  ظروف  يف 
فيما  أن  غير  املادية،  التكاليف  او  اجليد  التكفل 
بالصدمة  الكثيرات  أصاب  بالتكاليف  يتعلق 
سوى  للحوامل  مفر  ال  أين  الذروة  أوقات  يف 
قبل  من  املفروضة  للتكاليف  والرضوخ  االنصياع 
وجدت  التي  اخلاصة  التوليد  عيادات  أصحاب 
املواطنني  جيوب  استنزاف  يف  وجنحت  ضالتها 
باهظة  بتكاليف  التوليد  خدمات  تقدمي  مقابل 
لتبقى هذه األخيرة تستغل الظروف الراهنة التي 
تعيشها البالد بسبب وباء كورونا وفرض منطقها 
ملستويات  األسعار  لرفع  ثغرة  كل  واستغالل 

قياسية غير مسبوقة.
بـــلقاسم.ج

بجاية 

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

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

األسعار.
أخالق وأرزاق.. بأس يف القبيلة وبؤس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

على األرض.
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اآلَن، وقْد َنزلْت ُمسوّدُة 
قاش، وجَب  ستوِر أرَض النِّ الدُّ

عامُل معَها بكِل  َعلينا التَّ
ما ُأوِتيَنا من ُقوِة االقتراِح 

رايِة  ياسية والدِّ واحِلنَكة السِّ
الَقاُنونّية؛ ذلَك أنَّ ُمسوّدَة 

ستوِر هذه،  سواٌء اعترضَنا  الدُّ
على طريقِة ِصياغِتها أو 

َتّفْظنا على َتركيبِة جلَنِتها،  
لطَة احَلاليَة  أو سواٌء أّيدَنا السُّ
أو َعارضَناها، أو اّتَفقنا بشأِن 
عديالِت اواختلفَنا  ُمحتوَى التَّ

حولُه؛ ستكوُن يف ِنهايِة املَطاف 
ى اجلزاِئُر  دستوُر ما ُيسمَّ

اجَلديدُة. وِمن هذا امَلنظوِر، 
قاش  فإنَّ االنخراَط يف النِّ

باالقتراِح واإلثراِء من شأِنه 
تقيُق َهدفِي َرئيَسْي هما:
 1. اقتراُح تعديالٍت َعميقٍة 

ي إلى دستوٍر  من شأِنه أن ُيؤدِّ
لطَة، ويكَبُح َشهوَتها  ُيحاصُر السُّ

يف االنحراِف مُبمارسِة احُلكِم 
عِدي  ُل ُجموَحها يف التَّ ويكبِّ

على امُلؤّسساِت واالنِزالِق نحَو 
احُلكم الَفرِدي، إذا متَّ قبوُل 
االقِتراحاِت. وهكذا، نكوُن 

قد انتَصرَنا يف َمعركٍة َثانيِة 
عِبّي  بعد َمعركِة احَلراِك الشَّ

لمي. السِّ
لطُة  2. ذا لْم تأُخذ السُّ

ئيُس  باالقِتراحاِت كما وعَد الرَّ
تّبون، سَنكوُن أمام إخالٍل 

بااللتزاَمات، ونكوُن أيضا قْد 
َسّجلنا نقطًة ِسياسيًة على 
لطة، ورفعَنا احلرَج عن  السُّ
أنُفسنا كُنخٍب وَكِسياِسيي 

وَناشطَي وُمواطني ُمهَتّمي 
ياسيِة الَهادَفة  بالَعملّيِة السِّ

إلى بناِء جزائَر جديدًة.
وخالُصة القوِل إنَّ الِنضاَل 
غييُر  ياسي معارٌك، والتَّ السِّ
يف ِنهايِة امَلطاِف هو تراكٌم 

ملكاسَب ِسياسيٍة وحقوقية 
وإعالمية، فليس من املعقول 
صيف  البقاُء على حافِة الرَّ

واالكتفاِء بـ »الهدرة«، يف حي 
لطُة - ألزيَد من  بقيت السُّ

َسنواٍت - كانْت وحَدها الفاِعُل 
. ورمَبا هذه  ياسيِّ يف احلقِل السِّ

هَي إرادُتها.
ي انطلَق  ياسيُّ الذِّ فامَلساُر السِّ

بانتخاباِت الـ 12 ديسمبر 
امُلنقضي لن يَتوّقَف عنَد 

ُمسوّدِة الّدستوِر؛ فهَو - حسَب 
امُلعطياِت امُلتّوِفرة - ماٍض إلى 

نهايِته، سواٌء ارتَضيَناُه أو 
اعترضَنا َعليه؛ َفِتلُكُم َطبيعُة 
األشياِء؛ إْذ ال ُيكن أن تبَقى 

الّدولُة دون ُمؤّسساٍت؛ ومن ُهنا 
يقوُل امَلنطُق إّن امُلشاركَة يف 

االقتراِح أفضُل من االنحالِل 
يف العدِم؛ فالَعدميُة ال َتبِني 
ق األحالَم.  األوطاَن وال ُتقِّ

غييَر  واملنطُق ذاُته يقوُل إّن التَّ
قطيِر - خيٌر من  - ولو بالتَّ

اجُلموِد والَعدم!

فاء  فيما متاثَل 144 مصاًبا للشِّ
 َتسجيُل 187 إصابًة جديدًة بُكورونا في الَجزاِئر

أعلنت وزارة الّصحة والسكان وإصالح املستشفيات، األمس اجلمعة، عن تسجيل 
187 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف  اللجنة  الناطق الرسمي باسم  وأوضح 
اجلزائر، جمال فورار، أن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا 
املرضى  بني  وفيات   6 تسجيل  ذاته،  مت  املتحّدث  5369 مصابا.وحسب  ليبلغ 

املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 488 ضحية.
عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالَة   144 تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 2467 متعافيا.
خالد دحماني

العام  املدير  شيخي  املجيد  عبد  -كشف 
رئيس  ومستشار  الوطني  لألرشيف 
الوطني  باألرشيف  املكلف  اجلمهورية 
والذاكرة الوطنية أن »ملف أحداث ومجازر 
ويأتي  البرملان،  إلى  وصل   1945 ماي   8
ماي   8 اجلمهورية  رئيس  إعالن  بعد  هذا 
يف  شيخي،  للذاكرة.وأوضح  وطنيا  يوما 
»ملف  أن  لإلذاعة،  بها  أدلى  تصريحات 
ملفات  من  واحد   45 ماي  شهر  أحداث 
ميكن  ال  التي  األساسية  الوطنية  الذاكرة 

نحو  ستتحرك  وإنها  عنها،  التغاضي 
املتعلقة  املطالب  لتجد  واحلل  االنفراج 
الترسيم«.وأكد شيخي  بها طريقها نحو 
أمام  عائقا  تقف  الذاكرة  ملفات  أن 
الطرفني اجلزائري  بني  العالقات  تقدم 
والفرنسي، ألنها تشكل رواسب املاضي، 
يقف  الذي  اجلماجم  ملف  غرار  على 
حال  فرنسي  تشريعي  إجراء  وجهه  يف 

دون تسليم جماجم الشهداء املتفق عليها، 
وملف  املفقودين  ملف  إلى  باإلضافة 
اجلزائرية.  بالصحراء  النووية  التفجيرات 
امللفات  هذه  »تناول  إن  قال  املقابل،  يف 
األزمة  انقضاء  بعد  أسرع  وتيرة  سيعرف 
الصحية املتعلقة بفيروس كورونا املستجد، 
اجلمهورية  رئيس  تصريحات  أن  خاصة 
مناسبات عديدة وهو  أكدت عليها يف  قد 
ذات املنحى الذي ينتهجه الوزير األول عبد 

بلسان :ريـاض هويـلي

على  خّيمت  التي  تلك  والصدمة،  احلزن  من  حالة 
مكافحي  أهم  أحد  فقدانها  بعد  بوعريريج  برج  والية 
تفشي فيروس كورونا، املمرض كمال معرف البالغ من 
العمر 51 سنة، واحد من أفراد اجليش األبيض الذي 
بفيروس  إصابته  بعد  اإلنعاش  مصلحة  يف  أليام  بقي 
»كوفيد 19«.بالزغاريد والبكاء وّدع زمالء املمرض كمال 
وزميلهم  الواجب،  فقيد  خلضر«  »بوزيدي  مبستشفى 
املمرض كمال معرف. هذا، وقد نُقَل الفقيد إلى مثواه 
ومرقده األخير نحو مقبرة سيدي بتقة بعاصمة الوالية 
لها  تقشعر  حزينة  أجواء  يف  املستشفى،  من  انطالقا 
األبدان، ميزها بكاء أبنائه وزمالئه من الكوادر الطبية 
رجاال ونساء من أطباء وممرضني وكذا عمال الصحة، 
العمل  يف  وتفانيه  احلسنة  بالسيرة  له  شهدوا  الذين 
وتقدميه روَحه فداء أثناء تأديته واجبه قبل أن يُصاب 
وقع   '' كمال   '' املمرض  ملوت  وكان  القاتل.  بالفيروس 
كبير على سكان الوالية، خاصة وأن برج بوعريريج لم 
التي  الكوادر الطبية  أية وفيات وسط  تسجل من قبل 

تفاعل  إذ  الوباء،  مكافحة  يف  كثيرا  عليها  يعّولون 
معتبرين  املمرض  وفاة  مع خبر  الوالية  سكان 
حماية  سبيل  يف  ملجاهد  كبيرة  خسارة  أنها 
املواطنني، مؤكدين أن الشهيد كمال أعطى 
والنفيس  بالنفس  التضحية  كبيرا يف  درسا 
حاليا  تقبع  التي  األرواح  عشرات  إلنقاذ 

مبستشفى بوزيدي خلضر وبن عبيد.
يان عائلَة  حة والواِلي ُيعزِّ  وزيُر الصِّ

هيد الُممّرض الشَّ
 وكان والي والية برج بوعريريج محمد بن 
مالك قد أرسل رسالة تعزية لعائلة املمرض 

فيها  معربا  كمال،  معرف  خلضر  بوزيدي  مبستشفى 
اجليش  أفراد  أحد  الوالية  لفقدان  الكبير  حزنه  عن 
بطولة  - مشهد  يزالون  وما   - رسموا  الذين  األبيض، 
عنوانه  تاريخ  ذهب،  من  بأحرف  التاريخ  سيخلده 
العام  املفتش  أن  كما  بالواجب.  وااللتزام  التضحية 
أتى  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  لوزارة 
بها  كلّفه  عزاء  برسالة  محمال  بوعريريج  برج  لوالية 
وزير الصحة، إليصالها لألطقم الطبية وعائلة املمرض 
''كمال معرف''، وذلك يف إطار زيارته الستالم املؤسسة 
بن  »أحمد  اجلديدة  املتخصصة  العامة  االستشفائية 
املرافق  الوالية  والي  رفقة  فيها  عاين  والتي  عبيد«، 

واألقسام املنتهية املقرر استالمها قريبا. 
صفاء كوثر بوعريسة

بية  لت أّوَل وفاٍة بـ »كوفيد 19« بي الَطواِقم الطٍّ سجَّ

واليُة برج بوعريريج تبِكي شهيَد الواِجب 

 اشتكوا نفاَذها من الصيدلّيات

واِلــي قسنطيــنة ُيلــِزم الُمواطنيــن بارتــداِء الَكّمامــات 

ستور  شبكُة »أخبار الوطن« تستقبُل مناقشاِت َتعديل الدُّ
 تُعلم شبكُة »أخبار الوطن« ُقّراءها واملُهتمني   من املتخصصني يف الشأن القانوني عن 
فتح صفحاتها ومواقعها لالقتراحات واملساهمات املُنَصبَّة يف إطار تعديل الدستور   إثراًء  
السياسي  النقاش  بأهمية  املؤسسة  من  إميانا  ذلك  لتعديله.ويأتي  التمهيدي  للمشروع 
تقّدم،  ما  على  وبناء  لإلثراء.  الدستور  مسودة  عرض   مع  موازاة  والثقايف،  والفكري 
عمدت شبكة »أخبار الوطن« إلى فتح صفحاتها ومواقعها)باللّغتني( أمام الُكتاب واملثقفني  
والسياسيني و الّطلبة، من أجل تقدمي مساهماتهم  واقتراحاتهم، وشرح رؤيتهم ملسودة 

الّدستور وما يجب أن تكون عليه.
نستقبل مراسالتكم عبر البريد املدون أدناه:

Redaction@akhbarelwatane.net

التَّغييــُر 
بالتَّقِطير!

يف ظلِّ السعّي إلى ترسيم امَلطالب املتعلقة ِبها 

َمجــازُر الــ 8 مـاي تطـرُق أبـواَب الَبرلمـان 

قسنطينة  والية  والي  األسبوع،  نهاية  قّرر، 
املواطنني  إلزام  احلفيظ  عبد  ساسي  أحمد 
التجارية  واملراكز  احملالت  على  املتوافدين 
نفسه  واألمر  إجباريا،  الكمامات  بارتداء 
أصحاب  على  يتعني  كما  لإلدارات،  بالنسبة 
السماح  عدم  التجارية  واملراكز  احملالت 
إذا  إال  محالتهم  بدخول  عليهم  للمتوافدين 
كانوا يرتدون الكمامات، ناهيك عن العاملني 
بيان  ذكر  كما  التجارية.  واملراكز  باحملالت 
الوالية أن أي مخالف لإلجراءات يتعرض إلى 
العقوبات اإلدارية بالنسبة ألصحاب احملالت 
واملراكز التجارية تصل إلى حد الغلق واملتابعة 
تتراوح  مالية  بغرامة  يعاقب  كما  القضائية، 
بني 10 آالف إلى 20 ألف دينار كل مخالف 

لهذا اإلجراء.
بتنفيذ  البلدية  املصالح  الوالي  ألزم  كما 
املغطاة  األسواق  مستوى  على  اإلجراء  هذا 

بأعوان  باالستعانة  والفواكه،  للخضر 
بتطبيق  مسؤول  كل  إلزام  مع  األمن، 
هذه اإلجراءات، وذلك يف إطار التدابير 
املتخذة للحّد من انتشار فيروس كورونا، 
تقييد  إلى   - باألساس   - ترمي  والتي 
التباعد  وكذا  األشخاص  جتمعات 
يف  للمساهمة  املواطنني  وتعبئة  األمني 

اجلهد الوطني.
والية  صيدليات  عرفت  وقد  هذا، 
من  للمواطنني  كبيرا  توافدا  قسنطينة 
أجل اقتناء الكمامات لتطبيق القرارات 
األخيرة، غير أنهم اشتكوا من نفاذها ؛ 
ما خلق تذمرا لدى املواطنني خصوصا 
مبختلف  والعمل  باخلروج  امللزمني 

اإلدارات واملراكز التجارية. 
خديجة بن دالي 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

