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سدُّ الفراِغ الّتعليمي لغاية سبتمبر موضوَع َجدٍل 

د ُمعّدالِت االنتَقال وزارُة الّتربية ُتحدِّ
محمد رضوان 

الوزير، يف اجتماع جمعه  وأوضح 
بأنه قد مت احتساب  بالنقابات أمس، 
معدلي الفصلني األول والثاني لالنتقال 
يف جميع أقسام األطوار الثالثة مبا فيها 
وشهادتي  ابتدائي،  اخلامسة  قسم 
شهر  يف  والبكالوريا  االبتدائي  التعليم 
دروس  استدراك  أجل  ومن  سبتمبر، 
سيلتحقون  القسمني  هذين  تالميذ 

مبقاعد الدراسة نهاية أوت.
يف هذا الشأن، تضاربت اآلراء لدى 
ثّمنت  حيث  االجتماعيني،  الشركاء 
الــ »سناباست« القرارات املتخذة نظرا 
السريع  واالنتشار  الراهنة،  لألوضاع 
لفيروس كورنا املستجد يف حال العودة 
ذاتها  النقابة  أشادت  كما  للدراسة. 
التعليم  شهادة  امتحان  تأجيل  بقرار 
املتوسط مع شهادة البكالوريا إلى شهر 
سبتمبر كون فكرة االنتقال إلى الثانوي 
مبعدل الفصلني ليست يف صالح جميع 
على  باالعتماد  حتى  التالميذ، 
معدالت اإلنقاذ أي 9 من 20، وذلك 
ما ميكن أن يكون فيه إجحاف يف حق 
9، خاصة  إلى  لم يصل معدلهم  من 
من بلغوا سن 16، إال أن اإلبهام يبقى 
يلف كيفية ملء الفراغ التعليمي لفترة 

احلجر.
الّنشطاء  بعض  يرى  باملقابل، 
منصف،  غير  القرار  أنه  التربويون 
كون  التلميذ،  حق  يف  إجحاف  وفيه 

تالميذ الرابعة متوسطة ما زالوا أطفاال 
و16   14 بني  تتراوح  صغيرة  أعمارهم 
امتحانهم  يتم  أن  ميكن  وال  سنة 
عن  االنقطاع  من  أشهر   06 بعد 
 ،)2020 مارس   12 )منذ  الدراسة 
الدراسي  حتصيلهم  سيجعل  ما  وهو 
 - هذا  من  واألخطر  احلضيض.  يف 
بحسبهم - هو اجلانب النفسي عكس 
بلغت  أعمارهم  الذين  البكالوريا  طلبة 
18 سنة أو فاقت، وهم أكثر وعيا وعلى 

بوابة الولوج للجامعة.
واعتبر املتابعون أن برمجة امتحانني 
رسميني يف شهر سبتمبر ومع الدخول 
إن حدث -  واملدرسي -  االجتماعي 
وسيخلق  ومعقدا  ا صعبا  أمر  سيكون 
من  كبيرة  وصعوبات  جّمة  مشاكل 
حيث التأطير والتحضير لالمتحانات، 
املتوسطات  أغلب  أن  هذا  إلى  أضف 

امتحان  مراكز  ستكون  والثانويات 
ومؤطروها من )مديرون - مستشارون- 
مشرفون(،   - مقتصدون  نّظار- 
الدخول  سيحّضر  عمن  يتساءلون 
ويتكفل  املواطنني  ويستقبل  املدرسي 

بانشغاالتهم.
كما أن الدخول املدرسي سيتأخر 
بسبب  أكتوبر(،  )بداية  موعده  عن 
برمجة امتحانني رسميني يف سبتمبر، 
ألن املعروف أن نتائج التعليم املتوسط 
ال تظهر إال بعد ثالث أسابيع من إجراء 
تظهر  الباكالوريا  ونتائج  االمتحان، 
النتائج  هذه  فإن  وعليه  أسبوع،  بعد 
من  الثاني  األسبوع  قبل  تظهر  لن 
التوجيه  مجالس  انعقاد  ومع  أكتوبر، 
والتسجيالت  الوضعيات  وضبط 
وعودة األساتذة املصححني سنكون يف 

األسبوع الثالث من شهر أكتوبر.

رزيق،  كمال  التجارة  وزير  اعتبر 
مع  أجراه  حوار  يف  اإلثنني،  أمس 
)و.أ.ج(، أن اإلجراءات املتخذة قبل 
رمضان بالتعاون مع دوائر وزارية أخرى 
متدخلني  وبفضل  األمن،  ومصالح 
آخرين يف العملية من فالحني وجتار، 
ومحاربة  استقرار  بتحقيق  سمحت 
تسجيل  باستثناء  واالحتكار  املضاربة 
)السميد  فقط  مادتني  يف  اختالل 
قائال  اللحوم،  شعبة  ويف  والفرينة( 
احملتكرين  لردع  عمدت  الوزارة  إن 
واملضاربني بكل صرامة، متحدثا بلغة 
تدخل  ألف   42 من  أكثر  عن  األرقام 
الثالثي  خالل  التجارة  أعوان  نّفذه 

األول من السنة اجلارية. 
بأن  رزيق  اعترف  املقابل،  يف 
انتشار  من  للحد  املتخذة  اإلجراءات 
أثرت  البالد  يف  »كوفيد19-«  وباء 
الوزارة،  برنامج  على  مباشر  بشكل 
معارض  تنظيم  يترقب  كان  الذي 
على مستوى كل والية وتطبيق أسعار 
تفاضلية وعروض ترويجية، مضيفا أن 
مصاحله عمدت لتدارك الفوضى التي 
سجلت بداية الشهر، وذلك من خالل 
قرار إلغاء عطلة التجار األسبوعية إلى 
غاية نهاية شهر الصيام، حيث أكد أن 
صاحبه  الذي  السوق  متوين  يف  اخللل 

كان  الشهر  بداية  األسعار  يف  ارتفاع 
عطلتهم  يف  التجار  خروج  سببه 

األسبوعية.
»أخلقة  على  التجارة  وزير  وراهن 
قطاعه«، وتطهير السوق من املضاربني 
باألسعار،  واملتالعبني  واحملتكرين 
أجل  من  رمضان  عقب  موعدا  ضاربا 
للقضاء  وإجراءات  تدابير  اتخاذ  إعادة 
بعض  يف  احلاصلة  الفوضى  على 
جلنة  تنصيب  عن  كاشفا  املجاالت، 
أخلقة  مسألة  لدراسة  حديثا  وزارية 
على  تعكف  حيث  التجاري  العمل 
اإلشكاالت  أسباب  واستقصاء  بحث 
الشعب  بعض  مستوى  على  املسجلة 

والفروع التجارية.
أما بخصوص قرارات بعض الوالة 
التجارية،  األنشطة  تعليق  بإعادة 
املواطنني  امتثال  عدم  أن  الوزير  أوضح 
أهم األسباب  الوقاية كان من  لشروط 

التي أدت إلى إعادة الغلق.
أسعار  ارتفاع  ملسألة  وبالعودة 
الفضيل،  الشهر  بداية  اللحوم احلمراء 
باإلجراءات  قام  قطاعه  أن  الوزير  أكد 
ضد  صالحياته  إطار  يف  تدخل  التي 
يف  الشكاوي  وردته  كلما  املضاربني 
»عملية  أن  إلى  مشيرا  املجال،  هذا 
االستيراد ليست من مهام وزارة التجارة 

كما أن املوالني يخضعون لوصاية وزارة 
أخرى«.

بحليب  التموين  مجال  ويف 
األكياس املدعم، سجلت وزارة التجارة 
التوزيع،  يف  تذبذبا  تشهد  والية   18
أكد  الذي  نفسه،  املسؤول  بحسب 
مراقبة شبكة  القطاع يحرص على  أن 
جتار  جانب  إلى  وامللبنات  التوزيع 
النظر  إعادة  يتم  أنه  موضحا  التجزئة، 
يف شبكة امللبنات يف الواليات وخارطة 
التوزيع مع ضمان استقاللية كل والية 
نقل  دون  باحلليب  مواطنيها  متوين  يف 

املادة ما بني الواليات.
من جهة ثانية، سّجل وزير التجارة 
أن األرقام املصرح بها من طرف بعض 
اخلسائر  حول  االقتصاديني  اخلبراء 
فترة احلظر  التجار خالل  التي تكبدها 
قواعد  على  معتمدة  »غير  الصحي 
وزارته  أن  موضحا  دقيقة«،  علمية 
»اجتمعت عدة مرات مع ممثلي التجار 
بعد من  تتمكن  لم  ذلك  وبالرغم من 
نسب  ولتحديد  دقيق.  رقم  حتديد 
تضرر النشاطات، ال بد من تقدمي أرقام 
نحن  ميدانية،  دراسات  على  مبنية 
نهائي  رقم  تقدمي  على  حاليا  عاجزون 

ألن احلجر الصحي لم ينته بعد«.
س. بومعزة

18 والية ُتعاني تذبذبا في توزيع الحليب 
ُب لجنًة لُمكافحِة االحتكار والُمضارَبة رزيق ينصِّ

كشف وزير التربية والتعليم محمد واجعوط أّن معدل االنتقال في التعليم االبتدائي يتحدد بـ 4.5/10 والّتعليم 
المتوسط والثانوي 9/20.

ُمفوضّية شؤوِن الّلجئين:
الُمستشفى الَجزائري بمخّيماِت الّلجئيَن 

حراوِيين رهاٌن إنَسانّي  الصَّ
اجلزائر  مبادرة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية   ثمنت 
بإنشاء مستشفى ميداني يف مخيمات الالجئني الصحراويني، مؤكدة على الدور 
الذي سيلعبه هذا العمل اإلنساني يف توفير رعاية صحية للشعب الصحراوي. 
العمل  هذا  دور  يعزز  ما  أن  اإللكتروني،  موقعها  على  املفوضية،  وأوضحت 
اإلنساني أنه يأتي خالل هذه الفترة من األزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء 
كورونا، مؤكدة على الّدور الكبير الذي سيلعبه هذا املستشفى امليداني من رعاية 
صحية عالية اجلودة للشعب الصحراوي، وهو ما يؤكد التضامن القوي للشعب 
اجلزائري مع الشعب الصحراوي. من جهة أخرى، ثمن رئيس اجلمهورية العربية 
الصحراوية الدميقراطية، إبراهيم غالي، األحد املنقضي خالل زيارته للمستشفى 
الصحراوي،  الشعب  تصرف  حتت  اجلزائر  وضعته  الذي  العسكري  امليداني 
»اخلطوة اجلبارة التي قامت بها الدولة اجلزائرية من خالل اجليش الوطني الشعبي 
بقرار من رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، الذي يقضي بتوفير هذا املستشفى 
أجل  من  الطبية  والوسائل  احلديثة  الصحية  املصالح  مختلف  على  يتوفر  الذي 

مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(«.
أفراد  ولكافة  اجلزائرية  للسلطات  وعرفانه  تقديره  عن  غالي  الرئيس  وعبر 
اجليش الوطني الشعبي على اجلهود املبذولة لضمان اخلدمات الصحية، وتخفيف 
املعاناة عن الشعب الصحراوي خالل هذا الظرف الذي يشهده العالم جراء انتشار 

جائحة كورونا.
وأج

قال إّن اإلحصاءاِت الُمقّدمة دقيقٌة 
امات  ُد ضرورَة ارتَداِء الكمَّ بن بوزيد يؤكِّ

 أكد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، 
أن إحصاء عدد الوفيات جراء وباء كورونا يف اجلزائر يتم بدقة، يف حني أن بعض 
الدول ُتسجل وفيات خارج املستشفيات. وأضاف الوزير بن بوزيد، خالل زيارته 
يف  الشفافية  على  تعتمد  وزارته  أّن  املدية،  لوالية  اإلثنني  أمس  قادته  تفقدية 
تقدمي اإلحصائيات. وداعا الوزير اجلزائريني لصناعة الكمامات منزلًيا، وارتدائها 
للوقاية من الفيروس، ملوًحا بإلزامية ارتدائها. كما أوضح بن بوزيد أّن الكمامات 
ملواجهة  األولى  الصفوف  يف  املوجودين  الصحي  القطاع  لعمال  توجه  املستوردة 
الوزير أن قرار رفع احلجر الصحي بيِد احلكومة  الوباء بالدرجة األولى. وأضاف 

ومرتبط مبدى حتسن الوضع الصحي العام يف البالد.
خالد دحماني

إلى 15 جوان القادم 
الَمحكة تقّرُر تأجيَل محاكمِة حداد 

وطحكوت وعولمي
تأجيل  اإلثنني،  أمس  العاصمة،  باجلزائر  أمحمد  سيدي  محكمة  قررت 
لـ«استكمال  القادم،  جوان   15 تاريخ  إلى  حداد  علي  األعمال  رجل  محاكمة 
حداد  قضية  وتتعلق  بعد«.  عن  احملاكمة  بإجراءات  اخلاص  التقني  التحضير 
اإلدارة  طلبيات  احتكار  بنية  وجمركية  عقارية  امتيازات  عدة  من  باستفادته 
البنكية، باإلضافة  العمومية والظفر بالعديد من الصفقات العمومية والقروض 
إلى االستيالء على أسهم مصنع اإلسمنت التابع ملجمع  جيكا  بغليزان. كما مت 
تأجيل قضيتي مراد عوملي ومحي الدين طحكوت املتهمني بالضلوع يف ملفات لها 
عالقة بالفساد للحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة 
منهم  السابقني،  املسؤولني  من  العديد  أيضا  معهم  ويتابع  والقوانني.   للتشريع 
الوزيران األوالن السابقان أحمد اويحيى وعبد املالك سالل وكذا العشرات من 
بوشوارب،  السالم  عبد  وهم  السابقني  الصناعة  وزراء  منهم  السابقني،  الوزراء 
بن  عمارة  األسبق  التجارة  وزير  إلى  باإلضافة  محجوب،  وبدة  يوسفي  يوسف 
يونس وكذا وزير النقل األسبق عبد الغني زعالن إلى جانب والة سابقني منهم 

والي اجلزائر العاصمة األسبق عبد القادر زوخ.
خالد دحماني

 
سطيف

الَجيش ُيوقف عنصَر دعٍم للجماعاِت اإلرهاِبّية
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، عنصر دعم للجماعات 

اإلرهابية بسطيف، يف حني دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بتبسة.
وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني ورد يوم أمس أنه يف إطار محاربة التهريب 
مختار  باجي  ببرج  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفارز  حجزت  املنظمة،  واجلرمية 
و81800  الدفع  رباعية  مركبات  و5  5 شاحنات  السادسة،  العسكرية  بالناحية 
لتر من الوقود و5,75 أطنان من املواد الغذائية. من جهة أخرى، أوقف عناصر 
الدرك الوطني، خالل عمليات منفصلة نفذتها بكل من تلمسان وعني متوشنت 
فيما  املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما   19,6 بحوزتهم  جتار مخدرات   8 وغليزان، 

ضبط حرس احلدود 6680 قرصا مهلوسا بالطارف.
ق.و



صفية نسناس
 

اجلمهورية  لرئاسة  بيان  أفاد   
إعادة  املتخذة  التدابير  بني  من  بأنه 
املنظمة   )49/51( قاعدة  يف  النظر 
باستثناء  األجنبي  لالستثمار 
وأنشطة  اإلستراتيجية  القطاعات 
شراء وبيع املنتجات، كما مت إقرار رفع 
للشركات  املصدر  من  االقتطاع  معدل 
تأدية  بعقود  العاملة  األجنبية 
إلى   24% من  اجلزائر  يف  خدمات 
فتح  على  تشجيعها  بهدف   ،30%
إلغاء حق  عن  باجلزائر فضال  مكاتب 
املسبق  بالترخيص  واستبداله  الشفعة 
إلزامية  وإلغاء  األجنبية  لالستثمارات 
متويلها باللجوء إلى التمويالت احمللية. 
الوزراء  مجلس  قرر  ذلك،  عن  فضال 
إعفاء املكونات املقتناة محليا من طرف 
صناعات  قطاع  يف  الباطن  متعاملي 
واإللكترونيك  والكهرباء  امليكانيك 
اجلمركية  الرسوم  من  الغيار  وقطع 
والرسم على القيمة املضافة ملدة سنتني 
نظام تفضيلي  وإنشاء  للتجديد،  قابلة 

بالنسبة ألنشطة التركيب.
و يف تعقيبه، وّجه رئيس اجلمهورية 
 )49/51( قاعدة  بإخضاع  تعليمة 
ألي  جتنبا  شفافة  تنظيمية  لنصوص 
تأويل أو التباس يف احلفاظ على الثروة 
باتخاذ  تعليمات  أعطى  الوطنية، كما 
حق  استعمال  بخصوص  مماثل  إجراء 
الشفعة على أن يكون من اختصاص 
من  عميقة  دراسة  بعد  األول  الوزير 
طرف اخلبراء، وكذلك الشأن بالنسبة 
ألي تنازل عن األسهم بني الشركات 

األجنبية الناشطة باجلزائر.

تّبون يفصُل في ِملّف تركيِب 
يارات  السَّ

ت  السيارا،  تركيب  ملف   أثار 
 ،2014 سنة  عنه  اإلعالن  منذ 
مع  لذروتها  لتصل  االنتقاد  من  زوبعة 
بعد  به  املتعلقة  الفساد  ملفات  فتح 

سّيرت  التي  الفساد  برؤوس  اإلطاحة 
أرقام خيالية  والتي كشفت عن  امللف 
إلى  الوطني  باالقتصاد  وأدت  للنهب 
الهاوية، وهو ما دفع برئيس اجلمهورية 
خالل اجتماع الوزراء إلى إصدار إلغاء 
أس  جتهيزات   استيراد  امتيازات  منح 
املوجهة ملصانع  كا دي   كا دي وسي 
رخص  وباملقابل،  السيارات.  تركيب 
جديدة  مركبات  الستيراد  الرئيس 
جاهزة لوكالء السيارات، لتدق بذلك 
احلكومة آخر مسمار يف نعش مصانع 
التركيب املتوقفة عن النشاط منذ أزيد 
أصحابها  تورط  ثبوت  بعد  سنة  من 
الرأي  هزت  كبرى،  فساد  قضايا  يف 
بسجن  اليوم  معظمهم  وتواجد  العام، 

احلراش.
التي  الفساد  حتقيقات  وفضحت 
التجاوزات  فيفري   22 حراك  أعقبت 
الضخمة املرتكبة يف مصانع التركيب، 
نفخ  بورشات  تسمى  باتت  والتي 
أمواال  التهمت  حيث  العجالت، 
ضخمة من خزينة الدولة كمساعدات 
الضرائب.  لتتهرب عقبها من تسديد 
إدماج  نسبة  بضمان  تلتزم  لم  كما 
معقولة وتوظيف اليد العاملة اجلزائرية، 
ولم حتترم ما ينص عليه دفتر الشروط 
حيث  التركيب،  بنشاط  اخلاص 

استطاع أصحاب هذه املصانع يف ظرف 
5 سنوات جني ثروات طائلة يف حني 
لم يساهم هؤالء يف حل أزمة السيارات 
منذ  تتفاقم  فتئت  ما  التي  اجلزائر  يف 

سنة 2014. 
وبدا رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون صارما اجتاه مصانع التركيب منذ 
املرادية عقب  قصر  فيه  يوم دخل  أول 
 12 يوم  للجمهورية  كرئيس  انتخابه 
اليمني  أدائه  ومبجرد  املاضي.  ديسمبر 
الدستورية، كان أّول نشاط له تدشني 
معرض املنتوج احمللي بقصر املعارض، 
خالل  العبارة  بصريح  قال  حينما 
إن  العسكرية  الصناعة  بجناح  جولة 
جناحها  أثبت  التي  الوحيدة  الصناعة 
هي  امليكانيك  مجال  يف  اجلزائر  يف 
تسيير  املنضوية حتت  التركيب  مصانع 
املؤسسة العسكرية، مضيفا  الصناعة 
الصناعة  هي  العسكرية  امليكانيكية 
وعلى  اجلزائر  يف  املوجودة  الوحيدة 
تقتدي  أن  األخرى  التركيب  مصانع 
بذلك  مبرزا  خطاها   يف  وتسير  بها 
التهمت  التي  املصانع  غضبه من هذه 
وفقا ملا كشفته احملاكمات العلنية لرموز 
نهاية  اجلزائريون  شهدها  التي  الفساد 

السنة املاضية 12 ألف مليار سنتيم.
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جلنة  وعضو  االقتصادي  اخلبير  دعا 
الوطني، هواري  الشعبي  باملجلس  املالية 
موسع  نقاش  فتح  ضرورة  إلى  تيغرسي، 
وضمان  واالقتصاد  املالية  قضايا  حول 
شفافية أكثر، مؤكدا على ضرورة إشراك 
القطاعات  والشركاء يف حتديد  املختصني 
التي وصفت باإلستراتيجية املستثناة من 
قاعدة )51/49(، منتقدا ما وصفه بتغّول 
اإلدارة والبيروقراطية املعرقلة لالستثمار.

أدلى  تصريحات  تيغرسي، يف  ودعا 
بها لإلذاعة يوم أمس االثنني، إلى ضرورة 
سحب ملف االستثمار وتسيير العقارات 

الصناعية والفالحية والسياحية من الوالة 
بتغّول  وصفه  ما  منتقدا  احمللية،  واإلدارة 
إلى ضرورة  داعيا  وبيروقراطيتها،  اإلدارة 
اإلسراع يف رقمنة كل القطاعات وضمان 
إحصائيات دقيقة للحّد من الضبابية يف 

التسيير وضمان شفافية أكبر. 
حتديد  ضرورة  على  املتحدث  وأّكد 
القطاعات  بوصف  املعنية  املجاالت 
قاعدة  عليها  تنطبق  التي  اإلستراتيجية 
إشراك  ضرورة  إلى  داعيا   ،)49/51(
وتقنيني  خبراء  من  املعنيني  جميع 
وشركات ومنظمات، مضيفا أن إلغاء هذه 

االستثمارات  جللب  كاف  غير  القاعدة 
مع  لالستثمار  مناخ  غياب  ظل  يف 
رؤية  اعتماد  إلى  داعيا  اإلدارة،  تغّول 
القطاعات. وحول  ورقمنة  إستراتيجية 
من  الوزراء  مجلس  اجتماع  تضمنه  ما 
رحب  الشرائية،  القدرة  تخص  قرارات 
تيغرسي بها معتبرا إياها غير كافية مؤكدا 
انخفضت  اجلزائر  يف  الشرائية  القدرة  أن 
بـ 50 باملائة يف العشر سنوات األخيرة، 
لألجور  متحرك  سلم  اعتماد  إلى  داعيا 

يرتبط أساسا بنسبة التضخم.
صفية نسناس

ُص باستيراد الَمركبات الجديدة الحكوَمٌة ترخِّ

يارات وَمصيُر  ترّقُب انتعاِش أسواق السِّ
َمصانِع الّتركيب َمجهوٌل

قال إن نسبة القدرة الشرائية انخفضت بـ 50 %.. تيغرسي:
لُبّد من سحِب ملّف الستثَمار وَتسييِر العّقارات من الُوّلة

اقترح تحويلها إلى مصانع لقطع الَغيار. .هادف:

ينبِغي إعادُة الّنظِر في ُعقود 
الُمؤّسساِت األّم لَتطوير صناَعة 

يارات  السِّ
 قال اخلبير االقتصادي عبد الرحمان هادف إن القرارات التي 
أصدرها مجلس الوزراء األخير واملتعلقة بقانون املالية التكميلي 
املالية  قانون  بها  جاء  الذي  االختالل  بعض  لتصحيح  جاءت 
تعيشها  التي  احلساسة  املرحلة  لهذه  دفعة  وإلعطاء   ،2020

اجلزائر من أجل إعادة بعث االقتصاد الوطني.
الوطن«،  أخبار   « معه  أجرته  اتصال  يف  هادف،  وثمن 
املتعلقة  خاصة  األخير  الوزراء  مجلس  عن  املنبثقة  القرارات 
للمؤسسات  النشاط  بعث  وإعادة  الشرائية  القدرة  بدعم  منها 

االقتصادية ودعم احلركية بها.
التفضيلي  النظام  إلغاء  أن  إلى  ذاته  املتحدث  أشار  كما 
دي«  كا  و«آس  دي«  كا  »سي  مجموعات  باستيراد  اخلاص 
لوكالء  والترخيص  السيارات،  لتركيب   )SKD/CKD(
يف  سيساهم  اجلديدة،  السياحية  املركبات  باستيراد  السيارات 
ما  وهو  بها،  النشاط  وعودة  السيارات  وكاالت  املكانة  إعادة 
سيعود حتما باإليجاب كونها كانت تشغل آالف العمال وتلبي 
حاجيات الزبائن بأسعار مقبولة بعد أن احتكرت مصانع تركيب 
السيارات املجال لوحدها. ويف هذا اخلصوص، اعتبر هادف أن 
قرار إنشاء مصانع تركيب السيارات كان خطأ وجب تصحيحه 
عبر إعادة حتويلها إلى مصانع صنع قطع الغيار، مشيرا إلى أنه 
فئة  تخدم  وهمية  وليست  حقيقية  مصانع  لتحقيق  األوان  آن 
معينة، حيث البد من إعادة النظر يف عقود الشراكات التي مت 
السيارات ببالدنا،  لتطوير صناعة  املؤسسات األم  إمضاؤها مع 

وهو ما سيكون له أثر إيجابي جدا على ميزانية الدولة.
ومبنظور اقتصادي، قال هادف إن مصانع تركيب السيارات 
لم يكن لها أي فائدة على االقتصاد الوطني سوى أنها سمحت 
بالنهب املُقّن وخدمة مصالح فئة معينة، مشيرا إلى أن الرئيس 
ومنذ إعالنه عن التزاماته خالل حملته االنتخابية كان محور 
ترتكز  التي  الرئيسية  النقاط  أبرز  أحد  الوطنية  املقّومات  تثمني 
الغذائي عن  األمن  وهي حتقيق:  أساسية،  محاور  ثالثة  على 
طريق عصرنة قطاع الفالحة، وكذا حتقيق األمن الطاقوي بتلبية 
الكهربائية  خاصة  الطاقات  بعض  وتصدير  اجلزائر  حاجيات 
منها لدول اجلوار، وأخيرا االنتقال الرقمي الذي سيسمح ببناء 
املضافة  القيمة  خللق  مصغرة  مؤسسات  وإنشاء  املعرفة  اقتصاد 

وامتصاص البطالة. 
صفية نسناس

اتخذ مجلس الوزراء، المنعقد يوم األحد المنقضي بصفة استثنائية بتقنية التواصل المرئي تحت رئاسة رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، جملة من القرارات خّصت مختلف القطاعات المتعلقة بمحور اإلنعاش القتصادي، حيث تقرر إلغاء النظام 
التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات »سي كا دي » و«آس كا دي«« )SKD/CKD( لتركيب السيارات، والترخيص 

لوكالء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.



إرادة  ينــــبع من  الـــــذي  أي دســـتور حــــــــّي هو 
القلوب  شعـــبيــة حقيقية،  سيكـــــــون حاضرا يف كل 
فهـــــو  األجيال؛  كل  عند  ونفسيا  األعني  لكل  ماثال 

أفضل  يحقق  الذي 
والسياسات  املؤسسات 
  ، ت سا ر ملمــــا ا و
هو  فالدستــــــور 
مشروع وطني وتاريخي،  

يظهــــر هوية الشعب التي على أساسها هو جدير باحليـــاة 
الـــــتاريخية  جتربتـــــه  وكــــــذلك  أرضــــــه  فوق 
سياسيا  نشــــاطا  باعتباره  رسالة  حامل  فهو  والنضالية، 
وطنية  ومسؤوليـــة  وشريفا  عميقا  اجتماعيا  وعقدا  عظيما 
وتاريخية، حيث يحدد كيفية متثيل وجتسيد السيادة الشعبية 
موّحــد،  كيان شرعي  مبوجب  كل سلطة  هي مصدر  التي 
الشعب  مكونات  مصالح  جميع  خالله  من  وتتحقــــق 
وحرياتهم  حقوقهم  كامل  ويضمن  إقصــــــاء  أو  متييز  دون 
وينــــّظم  االجتماعي  ِسلمهم  ويجســـــد  اإلنسانية، 
الوطـــن  سالمة  يحــــقــــــق  مبا  بعضهم  جتاه  واجباتهم 
والنمو املستقــــر وينشر التعــــايش الطبيعي بينهم بشكل 

فّعال ومنّظم.

العبث  من 
السياسي والّطيش 
توضع  أن  القانوني 
أو  الدساتير 
بعيــــدا  تعّدل 
اإلرادة  عن 

ومن  الّشرعيات.  كل  أساس  هي  التـــــــي  الشعبيــــة، 
جديدة  مواد  تضاف  أو  تنسخ  أن  اجلسيـــــم  اخلطــــأ 
؛  جديدا  دستورا  ويعتبــــر  للشرعية  فاقــــد  لدستــــور 

فالدستور احلقيقي هو الذي يكون نتاج إرادة الشعب.

وهذا، ما ال ينطبق على احلالة اجلزائرية بطبيعة األزمة 
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 الّندوُة الَوطنّية وحَدها َما َيضُع 
ُدستوًرا ُملِزًما لكلِّ الّسلط واألزِمَنة

يحتل الدستور مكانة محورية في كل منظومة قانونية باعتباره القانون األسمى الذي تبنى عليه كل مؤّسسات 
الدولة وقوانينها وهو الضامن لحقوق وحريات المواطنين،  ويعتبر حدثا سياسيا وتاريخيا يحمل بعدين، بعدا 

سياسيا في المقام األول وبعدا تقنيا في المقام الثاني.

تجلى الّنظرة األحادية للنظام في اعتبار كل ما يأتي من السلطــــــة هو الصحيح والمثالي واألرجح واألصلح، 
والذي ال يقبل النقاش وكل ما يأتي من الّشعب ومن شرائحه وخبرائه وطاقاته ومتخصصيه دائما خاطئ.

المشكل ليس النص بل تطبيقه بروحه، بلد تمارس فيه السلطة خارج المؤسسات الّرسمية، 
ال فائدة من تحليل وانتقاد طبيعة النظام السياسي المقترح في مسودة الدستور.

إن الذين يراهنون على الحلول الدستورية يجب أن يفهموا أن كل الّدساتير 
التي عرفتها الجزائر، منذ االستقالل إلى اليوم، لم تكن تعّبر عن اإلرادة 
الشعبية بل استعملت إلعادة ترتيب أوراق الّنظام ِوفق مقتضيات كل مرحلة.

 من العبث السياسي والطيش القانوني أن توضع الدساتير أو ُتعّدل 
بعيــــدا عن اإلرادة الشعبيــــة التـــــــي هي أساس كل الشرعيات.

بقلم: عبد المالك بوشافة السكرتير األول 
السابق لجبهة القوى االشتراكية

التي تعيشها منذ االستقالل إلى يومنا هذا،  فهي أزمة سياسية 
أخالقية قبل أن تكون أزمة اقتصادية واجتماعية األزمة عميقة 
يراهنون  الذين  إن  تتطلب حلوال سياسية.  األبعاد،  ومتعددة 
على احللول الدستورية يجب أن يفهموا أن كل الّدساتير التي 
عرفتها اجلزائر، منذ االستقالل إلى اليوم، لم تكن تعّبر عن 

ة  د ا ر إل ا
بل  الشعبية 
ستعملت  ا
ة  د عا إل
ترتيب أوراق 

عاكسة  كانت  إما  فهي  مرحلة،  كل  مقتضيات  وفق  النظام 
لتوازن  عاكسة  أو  معينة  فترة  يف  القوي  للشخص  أحادية  لنظرة 
ا لعاداته  مصالح النافذين يف مراكز القرار. فالنظام القائم مازال وفيَّ
وممارسته الناجتة عن تفكيره األحادي الذي ال يأبه بالرأي اآلخر 
العقل  معه  وإلغاء  إلغائه  على  يقوم  فهو  به،  االعتراف  ويرفض 
ومنطقه الذي يقّر بالتنوع والتعددية احلقيقية ال الشكلية،  ويظهر 
واملثالي  الصحيح  السلطــــــة هو  يأتي من  ما  ذلك يف كون كل 
ال  والذي  واألصلح  واألرجح 
يقبل النقاش وكل ما يأتي من 
الشعب ومن شرائحه وخبرائه 
دائما  ومتخصصيه  وطاقاته 

خاطئ.

وأن كل من هو يف منصب القرار هو املالك للحقيقـــة املطلقة 
املستوى لألخذ من  وليس يف  يعرف شيئا  ليس كذلك ال  ومن 

أفكاره وآرائه.

تلك  أن  الزمن  يثبت  ألم   
تتجاهل  التي  املـمارســـــات 
الشعب  ومواقف  اآلخر  الرأي 
وتتــعامل معه بالالمباالة كثيرا ما 

زادت يف تأزمي الوضع وتعقيد وضع البلد ووصوله إلى االنسداد. 
ال ميكن للسلطة السياسيـة والقائمني على شؤون البالد أن يطوروا 
من ممارستهم السياسية بالتخلي عما سبق رغم أن عامــل الوقت 
أثبت بنها غير صاحلة وال مفيـــدة يف عــــصر االنفتاح اإلعالمي 
الوعي  وازدياد  والسياسي 

الشعبي.

إلى  بلة  بن  عهد  منذ   
انقالبا  يكن  لم  إذا  اليوم،  
انقالب  فهو  عسكريا،  
لكل  دستوًرا  ألنفسهم  النظام  يف  القرار  صانعو  يقدم  انتخابي. 
والية رئاسية وبطريقة االعداد نفسها،  أي تشكيل جلنة وتوضع 
لها معالم وحتدد لها حدودا ال ميكن جتاوزها والذي يعني هو الذي 
يقرر وهنا يكون الدستور ليس دستور الشعب بل هو دستور الذي 

عينته اللجنة.  

املشكل ليس النص )القول( بل تطبيقه بروحه. بلد متارس 
حتليل  من  فائدة  ال  الرسمية،   املؤسسات  خارج  السلطة  فيه 

وانتقاد طبيعة النظام السياسي املقترح يف مسودة الدستور.

التي  النظام  تأييد إستراتيجية  النقاش هو  املشاركة يف هذا 

»جتعل تغيير كل شيء يبدو على ما يرام حتى يبقى كل شيء 
يف مكانه.

السياسيني  غير  السياسة  وعلماء  الدستوريون  هؤالء 
أن  النص،  يجب  للغاية على مناقشة محتوى هذا  حريصون 
يفهموا أواًل أنه ليس لدينا حتى مؤسسة رئاسية،  قادرة على 
الذين  القرار احلقيقيون هم  إن صناع  وضع دستور كما يشاء، 

يضعون الدساتير لكل والية رئاسية.

نص يحترمه صانعو القرار عندما يناسبهم لتعزيز نظامهم،  
الدستورية  احلقوق  باحترام  األمر  يتعلق  عندما  يخرقون  وأنهم 
للمواطنني واملواطنات الذين تغيَّب إرادتهم بطريقة أحادية؛ إذ 
بشكل  فتــــقوم  الشعبية،   اإلرادة  تغييب  إلى  السلطة  تلجأ 
السياسي  التوظيف  عملــــية  يف  سلطاته  مبمارسة  بآخر  أو 
الصـياغة  جلنة  تـــتولى  إذ  الدستـــور،   وعناصر  ملكــــونات 
التي تعينـــها السلطة َحبك الّثغرات واملـــبررات الــــقانونية 

بالشكـــل الذي يحقـــــــق للنظام السياسي القائم ممارســــة 
إرادته السياسية بشكل مطلق على حسـاب اإلرادة الشعبـــية 
ثم تـمرره عــــبر استفتاء، بغض النظر عن نسبة املشاركة وهذا 
هو مبتغى كل سلطة استبدادية ترفض دوما مشاركة شعبيـة 
واسعة وحقيقية، إذ يكون دورها فّعاال وجتعــل الدســتور نابـــعا 
من وجــــدانها وتاريخها حيث يضم مبادئ وقــــــيما وأهدافا 
ومعاجلـــات وحتديات وهنا يكون للدستور مكانة يف النفـــوس 
ومسؤولية تاريخيــة وقدسيــــة يف احترامــه وحمايـــته، هذه 
أو  املنتخبة  التأسيسية  اجلمعية  عبر  تكون  الشرعية  الطريــقة 
عن طريق ندوة وطنية تكون قراراتها ملزمة للجميع.  ويف كلتا 
واسع بني كل  وتوافق  إجماع  الدستور محل  احلالتني سيكون 
القدرة على الصمود ألطول مدة  له  الشعب، وتكون  مكونات 
ممكنة ألنه نابع عن توافق تاريخي بني كـــــــل املكونات دون 

إقصاء او متييز،ألن الطائر ال ميكن ان يطير بجناح واحد.

مالحظة: العنوان من وضع التحرير



فيروز رحال
تبسة،  لوالية  والسكان  الصحة  مديرية  منشور  وحسب 
من  بالرغم  فإنه  الرسمية،  صفحتها  عبر  أتاحته  الذي 
يزال  الوضع ما  أن  الوباء إال  التي سجلت يف مواجهة  النتائج 
خطيرا، خاصة بعد تسجيل العديد من أشكال االستخفاف 
واالستهتار، وكذا الالوعي، لدى العديد من مواطني الوالية، 
على غرار عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية وعلى رأسها تبادل 
اإلفطار  دعوات  تبادل  وكذا  اإلفطار،  بعد  العائلية  الزيارات 
اجلماعي، ليكون خير مثال على نتيجة هذه األفعال اخلاطئة 

تسجيل تسمم غذائي جماعي ببلدية العوينات منذ يومني. 
التحكم يف  املصدر على ضرورة  أكد  السياق،  هذا   ويف 
األحياء  يف  والتجوال  اخلروج  من  ومنعهم  األطفال  تصرفات 
كالتجمعات  التصرفات  من  العديد  املنشور  أعاب  كما  ليال. 
أثناء ممارسة بعض النشاطات املمنوعة مبوجب إجراءات احلجر 
الليل  أو  النهار  يف  سواء  األوقات  كل  وهذا خالل  الصحي، 

خاصة على مستوى بعض األحياء الشعبية.
و يؤكد املصدر أن التغلب على الوباء والعودة إلى احلياة 
لذلك  املواطنني،  وانضباط  بوعي  مرهون  الوالية  يف  الطبيعية 

وجب على سكان تبسة االلتزام بكافة اإلجراءات الوقائية.
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إثر تسجيِلها خروٍق َعديدة

ر  حة بتبسة ُتحذِّ مديرّيُة الصِّ
حي من ُخطورِة الَوضِع الصِّ

َه مدير الصحة لوالية تبسة »السعيد بلعيد« نداًء لجميع المواطنين يطالبهم من خالله بضرورة أخذ الحيطة  َوجَّ
والحذر وتطبيق إجراءات الحجر المنزلي وكذا اإلجراءات الوقائية الالزمة، نظرا لخطورة الوضع الصحي، محذرا 

من حالة االستهتار والالمباالة التي أبداها المواطنون خالل الشهر الفضيل.

ببلدية  رشانة  قرية  سكان  معاناة  تتواصل 
الشروب  املاء  مع  املسيلة،  والية  شرق  املعاضيد 

وعلى مدار الفصول األربعة. 
وبحسب مواطني القرية يف حديثهم ألخبار 
الوطن، فان السنوات متر عليهم وتتشابه، كما هو 
احلال مع املجالس البلدية احمللية التي تعاقبت على 
رئاسة بلدية املعاضيد، فاملعاناة واحدة فيما يخص 

املاء الشروب، الذين يضطرون إلى شراء الصهاريج 
أو اجلرارات وبسعر يصل  الشاحنات  احململة على 
املعاناة  وتتضاعف  جزائري،  1000دينار  إلى 
صيفا، كما عبر املواطنون عن أن شراء الصهاريج 
الذين  أولئك  خاصة  جيوبهم  أنهك  مرة  كل  يف 
القرية  مواطنو  حتدث  كما  محدود،  دخل  لديهم 
أنبوب  أن  من  الرغم  على  املدينة  غاز  غياب  عن 

الغاز مير على قريتهم، لكن معاناتهم مع قارورة غاز 
البوتان التزال متواصلة، يف ظل الظروف املناخية 
رفع  انتظار  ليبقى  القرية،  تعرفها  التي  الصعبة 
2013للطاقة،  التكميلي  البرنامج  عن  التجميد 
توديع  ومنه  رشانة  قرية  لسكان  الوحيد  املخلص 

كابوس قارورات غاز البوتان من دون رجعة. 
سعد لعجال

أسواق  يف  البيضاء  اللحوم  أسعار  عرفت 
مبرر  ارتفاعا غير  االنتباه  املسيلة وبشكل ملفت 
حيث وصل الكيلو غرام من الدجاج إلى ما يزيد 
ما  يف  التجزئة  محالت  بعض  يف  240دج  عن 
املدن  يف  وبخاصة  القصابات  بعض  يف  جتاوزه 
غرار  علال  كبرى  سكانية  كثافة  تعرف  التي 
األسعار  وهي  وبوسعادة  املسيلة  الوالية  عاصمة 
يف  توفره  من  بالرغم  للزيادة  مرشحة  تبقى  التي 
عديد املداجن.  شهدت محالت التجزئة توافدا 
كبيرا للزبائن القتناء الدجاج مبناسبة نصف شهر 
رمضان والتي تعرف باسم »النصفية« كمناسبة 
جتار  أحد  وحسب  اجلزائريني  عامة  بها  يحتفل 
األيام  يف  ارتفاعا  سيعرف  السعر  فإن  التجزئة 
وكل  مجهولة  تبقى  ألسباب  القادمة  القليلة 

ملفت  وبشكل  ارتفع  اجلملة  سعر  أن  أعرفه  ما 
وفرة  رغم  الدواجن  مربي  طرف  من  لالنتباه 
املنتوج وهو ما أدى النهيار السعار مع بداية الشهر 
ال120دج  اجلملة  يتعد سعر  لم  الفضيل حيث 

للكيلو غرام
عن  املربني  من  الكثير  عزوف  إلى  أدى  مما 
خسائر  من  تكبدوه  ملا  الدواجن  تربية  ممارسة 
اإلنتاج  يف  تراجعا  سيحدث  ما  وهو  فادحة 
يصل  قد  والذي  األسعار  يف  ارتفاعا  وبالتالي 

حلدود ال300دج للكيلو غرام الواحد. 

جمال أبو أشرف

محمد  بوعريريج  برج  والية  والي  وضع 
بن مالك جملة من الشروط والتدابير املفروضة 
على جتار اخلضر والفواكه بالوالية وذلك جتنبا 
للفوضى التي من شأنها أن تسبب املزيد من 
اإلصابات بفيروس كورونا، فيما كّلف مدراء 
البلديات  ورؤساء  الفالحية  واملصالح  التجارة 
تطبيق  بإلزامية  األمنية  املصالح  رفقة  والدوائر 

القرار وتنفيذه على التجار. 
هو  الوالئي  القرار  يف  جاء  ما  أبرز  ومن 
مهما  واملنتوجات  والفواكه  اخلضر  بيع  منع 
كان نوعها على حواف الطرق وأمام الفضاءات 
انتشار  بعد  وذلك  الوالية  إقليم  عبر  التجارية 
الوالئية  الطرقات  حواف  على  التجارة 
مبراعاة  التجار  إلزام  الى  باالضافة  والوطنية، 

شروط الوقاية من وباء كوفيد 19 ال سيما وضع 
الكمامات واحترام مسافة التباعد االجتماعي 
والتعقيم، مع ضرورة جتديد وتكثيف عمليات 

املراقبة بصفة دائمة ومستمرة.
يف  الوالي  أعطى  السياق،  ذات  ويف 
تعليمته أمرا بتنظيم وتوزيع التجار عبر مختلف 
رؤساء  طرف  من  ترخيص  بواسطة  االحياء 
ألية  جتنبا  وذلك  الوالئية  الشعبية  املجالس 
فوضى أو سوء تسيير من املمكن أن يحدث، 
للعقوبات  سيتعرضون  املخالفني  أن  أكد  فيما 
التجار  على  قاسية  ستكون  والتي  القانونية 
ووضع  النشاط  لرخصة  سحب  يف  املتمثلة 

املركبة يف احملشر. 
صفاء كوثر بوعريسة

لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
قاملة ببلدية عني بن بيضاء بدعم من الوحدة 
منزل  حريق  اجل  من  بوشقوف،  الثانوية 
45 سنة يف حالة صدمة  تبلغ  إمرأة  وإسعاف 
مستشفى  الى  االسعاف  بسيارة  نقلها  مت 

الذرعان.
مطبخ  مستلزمات  على  احلريق  أتى  وقد 
قارورة  و2  خشبيتني  ونافذتني  باب  ثالجة، 

غاز البوتان.
خديجة بن دالي

متكنت عناصر األمن الوالئي باملسيلة يف 
إجراءات  بتطبيق  املتعلقة  لنشاطاتها  حصيلة 
الوالئي  للقرار  وتنفيذا  اجلزئي  الصحي  احلجر 
رقم 744 املؤرخ يف 07 أفريل 2020 املتضمن 
املتعلقة  اإلدراية  التدابير  التنفيذ  حيز  وضع 
للحجر  املخالفة  واملركبات  باألشخاص 
الصحي اجلزئي عبر تراب والية املسيلة للحد 

من إنتشار كورونا فيروس خالل النصف األول 
توقيف 1618 شخصا  من  رمضان  شهر  من 
بها يف هذا  املعمول  القوانني  بذات  يلتزموا  لم 
اإلجراءات  ضدهم  اتخذت  حيث  الشأن، 
وضع 131 مركبة  مع  الالزمة،  القانونية 

و57 دراجة نارية باحملاشر البلدية. 
جمال أبو أشرف

 111 عنابة  بوالية  األمن  مصالح  أغلقت 
محل جتاري داخل إقليم اإلختصاص بسبب 
مخالفات قام بها التجار تتعلق بالنظافة وعدم 

احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا
الشرطة  قوات  قامت  الصدد  هذا  ويف 
والتنظيم  العامة  الشركة  الوالئية  للمصلحة 
خالل شهر ماي اجلاري ب452 عملية مراقبة 
 63 غلق  اقتراح  إلى  أفضت  املنظمة  للمهن 

مخل جتاري مع تنفيذ 48 قرار غلق للمحالت 
التجارية. 

عنابة  أمن والية  قامت مصالح  باملوازراة 
يف الفترة السالفة الذكر بالعديد من احلمالت 
التحسيسي لفائدة التجار واملواطنني على حدا 
سولؤ وهذا من أجل الوقاية من تفشي فيروس 

كورونا
ف سليم

مستوى  على  وقع  مرور  حادث  خلف 
الطريق الوطني رقم 89وبالضبط مبخرج بلدية 
عني امللح اثر انحراف سيارة سياحية وفاة امرأة 
يف العقد الرابع من عمرها وجرح 03أشخاص 
و29سنة  سنة  بني  أعمارهم  تراوحت  آخرين 

حيث مت اسعافهم ونقلهم ملستشفى عني امللح 
يف  حتقيقا  املختصة  املنية  املصالح  فتحت  يف 

مالبسات احلادث.

جمال أبو أشرف

باملنطقة  هيونداي  شركة  عمال  نظم 
الصناعية بالرة ببلدية امليلية وقفة احتجاجية 
منددين بالوضع املزري الذي يعيشونه بسبب 
واجورهم  الشهرية  مستحقاتهم  تلقيهم  عدم 
يتخبطون  جعلهم  الذي  األمر  أفريل  لشهر 
مع  خاصة  وماليةصعبة  إجتماعية  اوضاع  يف 
يف  الفطر  عيد  وقروب  رمضان  شهر  مصاريف 
اشتكوا  العمال  الصحي  احلجر  أجواء  ظل 
وتقاعسهم  الشركة  مسؤولي  وصمت  متاطل 
كابوسا  أصبحت  التي  املشكلة  هاته  حل  يف 
املعنية  السلطات  مطاليني  للعمال  حقيقيا 

التدخل من أجل حل مشكلتهم.

.. وارتفاع غير مسبوق في أسعار الدجاج 

باالرتفاع  جيجل  والية  مواطنوا  تفاجأ 

مختلف  يف  الدجاج  حلوم  ألسعار  املفاجئ 
الى  سعرها  وصل  والتي  واألسواق  احملالت 
يف  كان  بعدما  الواحد  غرام  للكيلو  350دج 
االرتفاع  هذا  واحد  يوم  قبل  200دج  حدود 
اعتبره  والذي  اجليجلي  املستهلك  استنكره 
يف  واضح  واستثمار  التجار  قبل  من  ابتزاز 
الشهر الفضيل وارتفاع االستهالك به من جهة 
أخرى أكد التجار ان هذا االرتفاع راجع لنقص 
وأن  الكبير  الطلب  اإلنتاج عكس  وانخفاض 
هذا األمر خارج عن سيطرتهم وراجع للمربي 
فيما أكد مربوا الدواجن أنهم يتكبدون خسائر 
احمللي  السوق  تقالبات  ضحية  وأنهم  كبيرة 
ارتفاع  هو  االرتفاع  هذا  سبب  ان  انا  وأكدوا 
50دج  إلى  سعره  وصل  الذي  الصوص  سعر 
بعدما كان يف حدود 10دج للصوص الواحد.
سهام عاشور

محل   111 عنابة  بوالية  األمن  مصالح  أغلقت 
قام  مخالفات  بسبب  اإلختصاص  إقليم  داخل  جتاري 
بها التجار تتعلق بالنظافة وعدم احترام التدابير الوقائية 

من فيروس كورونا
للمصلحة  الشرطة  قوات  قامت  الصدد  هذا  ويف 
الوالئية الشركة العامة والتنظيم خالل شهر ماي اجلاري 
ب452 عملية مراقبة للمهن املنظمة أفضت إلى اقتراح 
غلق 63 مخل جتاري مع تنفيذ 48 قرار غلق للمحالت 

التجارية. 
الفترة  أمن والية عنابة يف  قامت مصالح  باملوازراة 
السالفة الذكر بالعديد من احلمالت التحسيسي لفائدة 
التجار واملواطنني على حدا سولؤ وهذا من أجل الوقاية 

من تفشي فيروس كورونا
ف سليم

املسيلة،  بوالية  بلديات   03 سكان  اليزال 
وهي بلديات الشالل، ونوغة، أمسيف، ينتظرون 
التكوين  مبراكز  خاصة  مشاريع  عن  التجميد  رفع 
املهني وان كانت بلديات الشالل ونوغة وأمسيف 

تندرج ضمن املشاريع املجمدة لسنة 2013
املشاريع  عن  التجميد  رفع  مطلب  بات 
اخلاصة ببناء مراكز التكوين املهني، بات ضرورة 
إلى  أمسيف  بلدية  متربصو  يضطر  ملحة، حيث 

اخلبانة  الدائرة  مقر  صوب  33كلم  مسافة  قطع 
ما  وهو  هناك،  املهني  التكوين  مبركز  لاللتحاق 
التكوين  مبركز  االلتحاق  يرفضون  الكثيرين  جعل 
ونوغة  بلديتي  متربصي  مع  احلال  وهو  املهني، 
التنقل  على  مجبرين  يكونون  الذين  والشالل، 
على  الوالية  وعاصمة  الضلعة  حمام  بلدية  إلى 
التسربات  حتملها  التي  األرقام  ظل  ويف  التوالي، 
والظروف  دراسي،  موسم  كل  نهاية  املدرسية 

والتي المتكن جل تالميذ  الصعبة،  االجتماعية 
مشوارهم  إكمال  من  والثانوي  املتوسط  الطورين 
الدراسي، وهي الظروف ذاتها التي لم تساعدهم 
من  اخلروج  من  متكنهم  حرفة،  تعلم  سبيل  يف 
لرفع  الوصية  الوزارة  حترك  انتظار  يف  الفقر،  دائرة 
التجميد عن مشاريع التكوين املهني، ومعه نهاية 

معاناة التنقل اليومي للمتربصني. 
سعد لعجال

المسيلة
 مطالب برفع التجميد عن مشاريع التكوين المهني 

المسيلة
قرية رشانة تفتقر إلى الماء والغاز

المسيلة
ارتفاع كبير في أسعار الّلحوم البيضاء 

برج بوعريريج 
الوالي يضع شروطا لتنظيم تجارة الخضر والفواكه

قالمة
نشوب حريق في عين بن بيضاء 

المسيلة
توقيف 1600 شخص خالل رمضان

عنابة 
 غلق 111 محال تجاريا في رمضان 

المسيلة 
هالك سيدة في حادث سير 

جيجل
عّمال شركة »هيونداي« يحتجون عنابة 

 غلق 111 محال تجاريا في رمضان 
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بن سعدية نورالدين
توفر  مع  قائمة  السمك  أزمة  تزال  ما   
يف  تعد  لم  خيالية  وبأسعار  قليلة  كميات 
الوالية.  مواطني  من  األعظم  السواد  متناول 
فترة  واستمرار  الفضيل  الشهر  هذا  خاصة يف 
احلجر الصحي. أين نلمس غياب شبه شكلي 
افطار  موائد  يوميات  على  األسماك  ألطباق 
األيام  هذه  فاألسعار  املستغامنية.   العائالت 
حيث  قياسية،  مستويات  بلغت  الفضيلة 
جتاوز سعر الكيلوغرام الواحد من السردين الـ 
سعره  فقرب  امللكي  اجلمبري  أما  500دج،  
5000دج أما باقي األصناف األخرى فلم تعد 

يف متناول العائالت املتوسطة. 
عليها  تتوفر  التي  الهائلة  الكميات  ورغم 
تعتبر منطقة صيد  والتي  السمك  الوالية من 
الهضبة  التساع  عالية  كثافة  ذات  بامتياز 
البحرية التي متتد على طول الشريط الساحلي 
أوالد  من  100كم  عن  يزيد  والذي  للوالية 
بثروة  وتزخر  غربا،   املقطع  إلى  شرقا  بوغالم 
سمكية متنوعة من السمك األزرق واألبيض 
2700كم  صيد  مساحة  على  والرخويات. 
ألف طن سنويا،    25 بــ  يقدر  ومخزون صيد 

استثماريا  مشروعا   23 اعتماد  إلى  باالضافة 
يف مجال تربية املائيات يف األحواض العائمة، 
من  والتي  االستغالل  مرحلة  بعضها  دخلت 
شأنها رفع قدرة اإلنتاج بالوالية من االسماك.  
تدرج  أصبحت  مبستغامن  العائالت  أن  إال 
موائدهم  تزين  كانت  طاملا  التي  األسماك 
أغلب  لغالئها يف  نظرا  الثانويات  ضمن سلم 

األسواق.

بعض  قبل  نن  األسعار  يف  املضاربة 
عدم  نتيجة  العشوائي  والصيد  الدخالء،  
قبل  من  البيولوجية  الراحة  فترة  احترام 
يغرقون  أصبحوا  الذين  الصيادين  بعض 
تصلح  ال  النمو  مكتملة  غير  بأسماك  السوق 
الوالية من استهالك  أبناء  لالستهالك. حرم 
بشراء  اكتفوا  والذين  الضرورية.   املادة  هذه 

اللحوم البيضاء يف هذا الشهر املبارك.

ارتفاع في األسعار وشحٌّ في الّثروة السمكية 

 ُكورونا َيحرم الُمستغانمييِّن 
الّسمَك في رمضان!

ما تزال مختلف أسواق والية مستغانم تشهد نقصا فادحا في الّثروة السمكية منذ بداية هذه السنة، في 
مشهد لم يعتد عليه سكان مستغانم من قبل، سيما في مثل هذه الظروف الجوية المناسبة!

خلف حادث مرور خطير وقع، فجر 
أمس، على مستوى الطريق السيار شرق 
يف  شخص  مصرع  ببومرداس  غرب   _

االربعينيات من العمر.
عدة  اصطدام  يف  متثل  احلادث 
غرب،  شرق  السيار  بالطريق  مركبات 
والي  اوالد  املسمى  باملكان  وحتديدا 

اجتاه  االربعطاش  لبلدية  التابعة 
الجزأير، وتسبب يف وفاة شخص يبلغ 
مت  املكان،  عني  سنة يف   47 العمر  من 
مبستشفى  اجلثث  حفظ  ملصلحة  حتويله 

الرويبة.
سميرة مزاري

والسكان  الصحة  مدير  أشاد 
ادريس  بجاية،السيد«احلاج  بوالية 
العومية  السلطات  خوجة«، بقرار 
القاضي بغلق احملالت وقاعات احلفالت 
عدد  يف  ارتفاع  على  الضوء  مسلطا 

االصابات.
 واشار املسؤول ذاته الى وجود منابع 
للعدوى،  عبر احلركة الكثيفة للسكان 
وباالسواقاملمنشؤةباقليم  باملدينة، 
وجود  احتمال  من  محذرا  الوالية، 
االكتظاظ  بسبب  خطيرة  وضعيات 
على  املواطن  تهافت  يف  لوحظ  مثلما 
شراء احللويات التقليدية. وذكر مواطني 
هذه الوالية،بان مصاحله،بصدد فتحت 
ملحقات صحية جديدة تابعة ملستشفى 
على  االكتظاظ  جراء  الوالية  عاصمة 
املركزي،  باملستشفى  العدوى  جناح 
باعتبار أن الفيروس بات يتحول بطريقة 
عجيبة حيرت االطباء واملختصني وعن 
الطواقم  بها  تقوم  التي  التحاليل  جدوى 
الصحية  الوضعيات  لتحديد  الطبية 
بالضبط، أوضح بأن النتائج يتم احلصول 
عليها فى ظرف قياسى بتحيني النتيجة 
بوجوب  مطالبا  باستور،  معهد  من 

التحلي بالصرامة كاسترتيجية مستقبلية 
الصحية،  الوضعية  التعامل مع هذه  يف 
انتشار  خلفض  بالوعى  ذلك  باقتران 
الفيروس، كاشفا بانه مت توفير الكمامات 
بالوالية، وكانت االولى وطنيا يف تقدمي 
حاثا  إلنتاجها،   تضامنية  هبات 
املجهود  ملواصلة  انتاجها  على  القائمني 
تزويد  مع  املجال،  هذا  يف  املبذول 
بالدعم  مشيدا  بها،   االسواق  مرتادى 
ولصحة  لقطاعه  الوالي  اواله  الذي 
للمواطنني  بدعوته  العمومية،  الساكنة 
لرفع التحدى بالبقاء اسبوعني بالبيوت، 
مع الزام االطفال باحلجر املنزلي لتخطي 
لبرفيسور  وجدد  الصحية.  االزمة  هذه 
الطبية  االعانة  مصلحة  »طليبة«رئيس 
عمران«،   »خليل  اجلتمعي  مبستشفى 
الفيروس  هذا  خطورة  من  التحذير 
القاتل، مؤكدة بانها لم تقصر اي مجهود 
االبيض  اجليش  مبعية  له  التصدي  يف 
لالنتصار عليه، ملحة على االسر للبقاء 
من  عينيات  بوجود  جازمة  بالبيوت،  
سوق  من  فيروس  اليها  انتقل  احلاالت 

اخلضر والتجمعات يف األحياء.
بـــلقاسم.ج

تعرضت صبيحة امس طفلة تبلغ 
من العمر 14 سنة الى إصابات متعددة 
بحي  الرابع  الطابق  من  سقوطها  بعد 
)البوسكي(،  عدل  مسكن   1500
حيث تدخلت مصالح احلماية املدنية 

على جناح السرعة لنقل الضحية الى 
املستشفى اجلامعي عبد القادر حساني 

لتلقي العالج.
رفيق.ف

الثانوية  الوحدة  عناصر  قامت 
بوالية  الدين  خير  بدائرة  املدنية  للحماية 
بئر على  بانتشال جثة رجل من  مستغامن 
مستوى دوار الصوابرية ببلدية خير الدين. 
غرق  سنة   65 العمر  من  يبلغ  الضحية 

إصابته  بعد  مترا.   45 بطول  بئر  داخل 
إصالح  يريد  كان  أين  كهربائية  بصعقة 

عطب يف محرك لضخ مياه السقي.
بن سعدية نورالدين.

وزعت جمعية اإلرشاد واإلصالح 
رمضان  شهر  بداية  منذ  اجلزائرية، 
على  غذائيا  طردا   3725 املعظم، 
العائالت املعوزة، باإلضافة إلى 700 

وجبة إفطار ساخنة ببومرداس.
نشاطات  حصيلة  كشفت  كما 
املكتب  عنها  أعلن  التي  اجلمعية، 
 937 توزيع  عن  ببومرداس،  الوالئي 
الشهر  بداية  منذ  وفواكه  خضر  سلة 
القاطنة  احملتاجة  األسر  على  الفضيل 
 375 وكذا  الوالية  مناطق  مبختلف 
على  التنظيف  مبواد  خاصة  حزمة 
والهيئات  احلساسة  املؤسسات 
للجمهور، السيما وأن شهر  املستقبلة 
مع  تزامن  السنة  لهذه  املعظم  رمضان 
ظرف استثنائي نتج من جراء جائحة 

كورونا.
نشاطات  احلصيلة  وأوضحت 
»أخبار  حتوز  التي  الرمضانية  اجلمعية 
املكتب  تكفل  عنها  نسخة  الوطن« 
 100 من  بــأزيد  ببومرداس  الوالئي 

يتيم، مع تقدمي 151 منحة نقدية على 
طقم   43 توزيع  مع  األيتام،  عائالت 
الضعيفة  الشرائح  على  العيد  لكسوة 

يف املجتمع.
ساهمت  أخرى،  جهة  من 
اجلزائرية  واإلصالح  اإلرشاد  جمعية 
يف توفير مستلزمات الوقاية من فيروس 
اإلطار  هذا  يف  قامت  حيث  كورونا، 
 50 700 كمامة واقية مجانية  بتوزيع 
بالوالية،  املواطنني  على  مطهر  عبوة 
االستشفائية  املؤسسات  إهمال  دون 
هي  استفادت  التي  العالج  ومراكز 
األخرى من 55 لباس واقي و70 قناع 
وجه، كمبادرة منها اجتاه مهنيي قطاع 
الواجهة وعلى  باعتبارهم يف  الصحة، 
بالفيروس  املصابني  مع  دائم  احتكاك 

التاجي.
سميرة مزاري

التمست محكمة البيض حكم 6 
اشهر حبس نافذة يف حق 3 اشخاص 
استخدموا صفحة الفايس بوك التهام 
غرب  جنوب  الغاسول  بلدية  رئيس 
البيض بالتالعب بتوزيع مادة السميد 
التي منحتها السلطات الوالئية للبلدية 
بغرض بيعها للعائالت املتصررة جراء 

جائحة كورونا.  
فيها  حققت  التي  القضية  وقائع 
فرقة الدرك الوطني بالغاسول تعود الى 
حوالي الشهر والنص حيث استلمت 
بلدية الغاسول كمية من السميد تقدر 
بحوالي 30 قنطار ومت بعها ملواطنني غير 
وسط  مشاكل  اثارت  بيعها  عملية  ان 
وحاجة  كميتها  لقلة  نظرا  السكان 
التي  الندرة  بعد  للمادة  السكان 
سجلت يف فيها جراء جائحة كورونا.  
الفايس  على  نشروا  الثالثة  املتهمون 
منشورات تتهم رئيس بلدية بالتالعب 
واحملاباة يف بيع السميد ليتم فتح ملف 
للمحاكمة.   وحتويلهم  لهم  قضائي 
النطق باحلكم سيكون االحد القادم. 
 نورالدين رحماني

الشباب  من  مجموعة  مؤخرا،  أطلق، 
اسم  حتمل  رقمية  منصة  بومرداس  بوالية 
واملبادرات  التبرعات  جلمع   »35 »نتعاونو 

اخليرية لفائدة العائالت احملتاجة.
التي  الرقمية  املنصة  تسمح  حيث 
والية  من  جامعيون  وطلبة  شباب  أنشأها 
التبرعات  جمع  عملية  بتسهيل  بومرداس 
واملبادرات اخليرية، كون املتطوعني يف املنصة 
يتنقلون شخصيا إلى احملسنني من أجل جمع 
يف  مستحقيها  إلى  توصيلها  ثم  التبرعات 

بيوتهم.
منشور  يف  املبادرة،  أصحاب  وأوضح 
موقع  على  للمنصة  الرسمية  الصفحة  على 
املنصة  إنشاء  من  الغرض  أن  الفايسبوك، 
جائحة  من  املتضررين  عن  التخفيف  هو 
يف  العمل  عبر  منه،  واحلد   ،19 كوفيد 
التواصل  مواقع  باستخدام  رقمية  منصة 
وبالتنسيق  االجتماعي )فايسبوكوانستغرام، 
مع اجلمعيات اخليرية الناشطة على املستوى 

احمللي لتأطير هذه التبرعات.
املنشور،  وفق  املنصة،  تسعى  كما 
واملنظمات  باجلمعيات  املتبرعني  ربط  إلى 
التبرعات، كونها  االنسانية التي حتتاج هذه 
وبالتالي  االنساني  العمل  مجال  يف  تنشط 

هي أدرى باملتضررين احلقيقيني من اجلائحة 
الذين يستحقون فعال هذه املساعدات.

إلى  وباإلضافة  أخرى  جهة  من 
أكد  الذكر،  سالفة  اإلنسانية  األهداف 
هاته  أن   »35 »نتعاونو  منصة  على  القائمون 
األخيرة حتوي روابط ومعلومات قيمة موجهة 
لفائدة العائالت املتواجدة يف احلجر املنزلي، 
بالتركيز أساسا على نشر الوعي حول أهمية 
الوباء،  محاصرة  يف  الوقائية  التدابير  احترام 
والعمليات  املبادرات  مختلف  إبراز  وكذا 
اخليرية  اجلمعيات  تقدمها  التي  التطوعية 
دون  به،  يحتذى  مثاال  وجعلها  واحملسنون 
أنشئت  الذي  األسمى  الهدف  إهمال 
جمع  إلى  الدعوة  وهو  أال  املنصة  أجله  من 
تذليل  املبادرات اخليرية مع  التبرعات ودعم 
وصول  دون  حتول  التي  الصعوبات  كل 

املساعدات إلى مستحقيها.
سميرة مزاري

بومرداس 
إطالق منصة »نتعاونو 35« لجمع التبرعات

ببومرداس
مصرع شخص في حادث سير 

مدير الصحـة لواليـة بجايـة: 
ارتفاُع عـدد اإلصابات مردُّه خرق إجــراءات 

الوقايــــة

سيدي بلعباس 
سقوط طفلة من على الطابق الرابع

مستغانم
انتشال جّثة رجل من بئر 

بومرداس
توزيع 3725 قفة و700 وجبة إفطار يوميا 

البيض
حبس 3 شبان شّهروا

 برئيس بلدية الغاسول 
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أخبار السر ايا

عبَر خطاب متلفز، أطّل رئيس الوزراء البريطاني 
»بوريس جونسون« )Boris Johnson( على 

البريطانيين  ُيعلمهم بمستجدات الحجر الصحي التي أقرتها 
بريطانيا، مستجدات قابها البريطانيون بكثير من التهّكم 

واالستياء؛ فهي لم تأتهم بجديد ، بل بكثير من خيبة األمل، 
.)The Independent( بحسب الـ

َهِزئ البريطانيون من شعار الحجر الجديد القائل: »ابقوا 
متأّهِبين« )stay alert( الذي تبنته الحكومة مؤخرا بدَل 
شعار »ابقوا في منازلكم« )Stay at home(، وقالوا 

إن التعديالت الجديدة التي طرأت على قواعد اإلغالق 
سخيفة جدا، إذ ال تجبر الحكومُة عماَل الشركات واإلدارات 
على االلتحاق بمناصبهم إن تمكنوا من العمل من المنزل، 
وطالبت عمال البناء والمصانع باالتحاق بمناصبهم ابتداء 
من األربعاء المقبل، ما جعل البريطانيين يتهكمون من 
قرار كهذا، كون هؤالء ينتمون إلى فئة العمال الهشة 

واألقل قدرة على توفير مستلزمات الوقاية!

شكرت العبة التنس الجزائرية إيناس إيبو رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، على وقفته معها ودعمه لها.

وغردت إيبو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل اإلجتماعي 
“تويتر”، قائلة: »شكًرا سيدي الرئيس هذه الكلمات ُتشرفني«. وواصلت 

العبة التنس الشابة تقول: »حلمي هو التتويج بأكبر ُمنافسات الغراند 
سالم ألسعد الشعب الجزائري«. واختتمت ابنة سطاوالي تغريدتها 
بالقول: »أتمنى أن توفر لي كل اإلمكانات لتحقيق ذلك إن شاء هللا«.

وكان رئيس الجمهورية أمر وزير الشباب والرياضة، األحد المنقضي، 
في تغريدة خاصة عبر حسابه »تويتر«، بتوفير جميع اإلمكانات 

الرياضية المتاحة لمساعدة العبة التنس الجزائرية.

كانت ذكرى غزوة بدر الكبرى، التي صادفت الـ 17 من شهر رمضان، 
فرصة الستذكار عدة نقاط، بداية من كون شهر رمضان شهر إنجازات، 

وكيف يمكن للقناعة بالفكرة قناعة عميقة أن تجعل صاحبها يحمل 
مشروعا حضاريا كامال، ويحضر لمواجهة من يفوقه عتاد وعدة، وكيف 

ينبغي رغم اليقين باهلل التحضير والتجهيز والتخطيط ألهدافنا.

كشفت دراسة جديدة أن تنظيف األسنان بالفرشاة والمعجون 
يمكن أن يساعد في الحماية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها »ذا صن« البريطانية أن 
طبيب األسنان واألستاذ في جامعة »بريستول« »مارتن 

أدي«، قال إن معجون األسنان يحتوي على المنظفات نفس 
التي ُتشبه جل الغسيل اليدوي، ويمكن أن يعمل كوقاية لمدة 

ثالث إلى خمس ساعات بعد االستخدام. وأكد أن غسل األسنان 
لمدة دقيقتين قبل الخروج في الهواء الطلق، يمكن أن يمنع 

اإلصابة بالمرض أو نشره.

البريطانّيون يتهّكمون بـ »بوريس«!

 األمازيغّيُة أوَلى! 

إيُبو.. َتشكُر وَتحلم!معجوُن األسناِن َيقي من ُكورونا! 

كتبت الصحفية فتيحة بروينة في منشور أتاحته على صفحتها 
فايسبوك: »لو ٌخِيرت بين أن أتعلّم الفرنسية واألمازيغية، الخترت 
األمازيغية؛ فهي مّنا ونحن منها. في حروف الفرنسية عالق دم 
الشهداء ونصفهم أمازيغ«، هكذا جاءت ردة فعل الصحفية حين 

تعلق األمر بالهوية والثقافة.

»َبدٌر«.. َتخطيٌط »َبدٌر«.. َتخطيٌط 
رغَم الَيقينرغَم الَيقين

فّندت مصالح أمن والية معسكر إدعاءات قائلة بتأخرها في معالجة قضايا فساد تتعلق 
بالعقار على مستوى الوالية، مشيرة إلى أنه - مرة أخرى- نشرت إحدى الصفحات على 

الفايسبوك، بتاريخ 07 أفريل 2020، في إطار حملة تستهدف سلك األمن الوطني، 
أخبارا مغلوطة تضليلية تندرج في مناورة مبيتة تستهدف اإلساءة إلطارات أمن والية 
مستغانم والمساس بشرف موظفين عموميين؛ إذ ادعت الصفحة تأّخر مصالح أمن 

مستغانم في معالجة قضايا فساد تتعلق بالعقار بالوالية. 
وأبرزت المصالح ذاتها أنه دون الخوض في الدوافع التي تبقى معروفة لدى رّواد مواقع 
التواصل االجتماعي، فإن هذه الجهات المضللة تستند إلى االبتزاز والوشاية بنسج وقائع 

مغلوطة للتشكيك في جهود مصالح الشرطة وإطاراتها وتظليل الرأي العام. 

أمُن 
مستغانم 
ُب  يكذِّ

اإلشاَعات 
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عبداهلل مجبري
لـ  حديثهم  يف  السكان،  بعض  قال 
بدأت  األزمة  هذه  إن  الوطن«،  »أخبار 
املياه  التذبذب يف  منذ شهرين من خالل 
االنعدام  إلى  واستمرت  للشرب  الصاحلة 
يف احلنفيات ماجعل السكان يضطرون إلى 
التي جتدها  الفقاقير واآلبار  استعمال مياه 
غير أحيانا غير مراقبة وغير خاضعة ملعايير 
السالمة الصحية. وأمام هذا يناشد سكان 
الوصية  السلطات  من  أقبلي  بلدية  أحياء 
املشكل  ومعاجلة  التدخل  املياه  وشركة 

الذي مينعهم من التزود باملياه كغيرهم من 
سكان بلديات أولف. وويف نفس السياق 
أدرار  جنوب  متليحة  قصر  سكان  يطالب 
من املجلس الشعبي البلدي لبلدية تيمي 
اآلن  عليه  هم  التي  للوضعية  حل  إيجاد 
يف  العطش  يواجهون  القصر  هذا  فسكان 
عز الشهر الفضيل ويف ظل انتشار فيروس 
اضطر  الذي  األمر  املستجد.   19 كوفيد 
بساكنة هذا القصر إلى االجتاه صوب مياه 
أنواع  مبختلف  محملني  والفقاقير  الينابيع 
الدالء التي أثقلت كاهلهم وهذا رغم علم 

السلطات احملليةالتي لم حترك ساكناو دون 
ظل  الذين  املواطنني  هؤالء  شعور  مراعاة 
يف  عطشهم  تروي  ماء  قطرة  وراء  سعيهم 
يف  لدرجةاحلرارة  احملسوس  االرتفاع  ظل 
لذا  ومناهم.  همهم  أكبر  توات  عاصمة 
هم يناشدون والي الوالية بضرورة الضرب 
من حديد إلشباه هؤالء املسؤولني احملليني 
ملشاكل  حلول  إيجاد  يف  اليسعون  الذين 
وطالبوه  املواطنني  بواقع  واملتصلة  العالقة 
بتزويدهم بهذه املادة احلية يف أقرب وقت.

 مياه الفقاقير واألبار أضحت ملجأ الّسكان 

قصوٌر وأحَياء بأدرار ُتعاِني 
العطَش في عزِّ الَجائحة 

يعاني سكان أحياء بلدية أقبلي، جنوبي والية أدرار، هذه األيام ندرة في الماء؛ األمر الذي أثار استياء المواطنين الذين 
يطالبون السلطات المحلية بالتدخل إليجاد حل لهذا الوضع، التي بات يؤرقهم، خصوصا في هذا الظرف االستثنائي الذي 
تمر به البالد جراء تفشي جائحة كورونا التي تتطلب المزيد من الوقاية، فانعدام هذه المادة الحيوية طال أمده. 

التابع  اخليرات  سبل  مجلس  شرع 
واألوقاف  الدينية  الشؤون  ملديرية 
عبر  اليتيم  كسوة  حملة  يف  باألغواط 
املدير  كشف  حيث  الوالية،  مساجد 
باخو عبدالقادر  السيد  للمديرية  الوالئي 
أن املجلس يسعى جلمع مبالغ معتبرة من 
يتامى  بكل  التكفل  أجل  من  احملسنني 
الوالية وطموح املجلس هو منح كل يتيم 

من  فيه  يرغب  ما  لشراء  دينار  أالف   5
اليتيم  رواق  مبادرة  أن  مفيدا  مالبس،  
كل  تنظيمها  على  املجلس  دأب  التي 
ناجحة  وكانت  احملسنون  احتضنها  سنة 
الفئة  هذه  مع  التضامن  من  ومكنت 
كل  يف  عليها  والسرور  الفرحة  وإدخال 

عيد.
نورين.ع

من  الوقاية  اإلجراءات  إطار  يف 
من  اإلدارة  وتقريب   ،»19 »كوفيد  وباء 
بوالية  البريد  مؤسسة  باشرت  املواطن 
مؤقتة.  بريدية  شبابيك  إنشاء  إلى  أدرار 
باإلعالم  املكلف  يقول  املبادرة  وعن 
املذكور  املؤسسة  مستوى  على  واالتصال 
العملية مست  أن  مغنون  مبارك  السيد  ة 
دائرة اولف حيث مت فتح ثالث شبابيك 
احلاج  اوالد  البلدي  بالفرع  االول 
االداري  بالفرع  والثاني  تيمقطن  بلدية 
الثالث  الفرع  وأما  حينون،  زاوية  البلدي 
وعن  بتقراف،  املغيلي  الشيخ  بابتدائية 
شباكني  افتتاح  مت  فقد  رقان  بدائرة  دائرة 
زاوية  اإلدارية  امللحقة  من  بكل  ملحقني 
تاوريرت،  اإلدارية  وامللحقة  الرقاني، 
افتتاح شباك  فتتم  كنتة  زاوية  بدائرة  أما 
انتظار  يف  زاقلو  البلدي  بالفرع  وحيد 

تثبيت جميع الشبابيك البريدية امللحقة 
بدوائر الوالية. وأضاف السيد بلقاسم أن 
بالفروع  امللحقة  البريدية  الشبابيك  هذه 
مختلف  ستقدم  شأنها  من  البلدية 
سحب  من  البريديـــــــة  العمليـــات 
وبيع  احلواالت،   ودفع  االموال،  وإيداع 
من  وغيرها  الفواتير  وتخليص  الطوابع،  
املكاتب  تقدمها  التي  البريدية  اخلدمات 
البريدية االخرى،وعن الهدف يقول ذات 
لتنهي  جاءت  هذه  العملية  أن  املتحدث 
عناء تنقل املواطنني إلى املكاتب البريدية 
يف  وهي  النقل  وجود  عدم  عدم  ظل  يف 
مرحلتها األولى مست دوائر اولف ورقان 
وزاوية كنتة يف انتظار تعميمها على باقي 
من  أزيد  تثبيت  املنتظر  ومن  هذا  الدوائر 

30 شباك ملحق بها.
عبداهلل مجبري

بوالية  كوينني  بلدية  سكان  دق 
الوادي ناقوس اخلطر، جراء تدهور الوضع 
البيئي يف بلديتهم بفعل انتشار الروائح 
الكريهة واحلشرات التي مصدرها محطة 
اخلاصة  الرئيسية،  والضخ  التصفية 
يف  املوجود  الصحي  الصرف  بشبكة 

اجلهة الشرقية من البلدية. 
بالوضع  املهتمني  و أوضح عدد من 
البيئي أن كوينني التي كانت إلى وقت 
الوادي،  والية  بلديات  أنظف  قريب، 
ومضربا لألمثال يف ذلك، باتت تعيش 
تلوث  جانب  خاصة يف  متدهورا  وضعا 
محطة  موقع  من  تنبعث  حيث  الهواء، 
أقصى شمال شرق  املوجودة يف  املصب 
املساء  ساعات  يف  خاصة  البلدية،  
يف  الكريهة  الروائح  تسببت  أين  والليل 
إصابة عدد من السكان بأمراض مختلفة 
وغيرها،  كالربو  منها  التنفسية  خاصة 
هو  املذكور  للوضع  انعكاس  أكبر  ولعل 
املذكورة،   البلدية  من  مواطنني  رفض 
قبل  سكنيةلهم  حتصيصات  لتخصيص 
ثالث سنوات يف إطار املرسوم التنفيذي 
عبد  األسبق  األول  الوزير  أمضاه  الذي 
واليات  يخص  والذي  سالل،   املالك 
العقارات  أسعار  أن  كما  اجلنوب، 
اجلهة  يف  السكنات  وكذا  املوجودة، 
مقارنة  أسعارها  يف  إنخفاضا  ذاتها،  
أخبار  وعلمت  كوينني.  أحياء  بباقي 
بلدية  مصالح  أن  املوضوع  يف  الوطن،  
الوطني  بالديوان  كوينني، اتصلت مرارا 
تفاقم  ملشكل  إيجاد حل  قصد  للتطهير 
مشاكل التلوث بسبب محطة التصفية، 

الهيئة  قبل  من  حدث  شيء  ال  لكن 
املذكورة. 

إطالع  على  أكادمييون  أفاد  و 
الصحي  الصرف  مشروع  بتفاصيل 
يف  الوادي،  والية  منه  استفادت  الذي 
املياه  صعود  ظاهرة  على  القضاء  إطار 
مليار  اآلالف  ل4  وصل  مالي  بغالف 
أنه  سنوات،  عشرة  نحو  قبل  سنتيم 
كان يفترض أن توضع جتهيزات خاصة 
تنقية  أجل  من  التصفية  محطة  يف 
الصرف  أحواض  من  املنبعثة  الهواء 
على  اشتماله  إلى  باإلضافة  الصحي، 
به،   محيطة  واسعة  خضراء  مساحات 
من أجل ضمان تصفية الهواء، وخفض 
املنبعثة  الكريهة  الروائح  مستويات 
هؤالء  يتم بحسب  لم  ذلك  لكن  منه، 

بالشكل الكايف واملطلوب. 
التي  الكريهة  الروائح  انتشار  ومع 
تزداد انتشارا كلما هبت الرياح الشرقية 
التصفية  محطة  بات  املنطقة،   على 
مصدرا  كوينني،  يف  الرئيسية  والضخ 
لدى  املعروفة  منها  الضارة  للحشرات 
السكان ومنها الغير معلومة، على غرار 
بإسم  محليا  تعرف  وحشرة  الباعوض 
أن  من  السكان  ويخشى   « الوشواشة   «
أمراض خطيرة  إنتشار  يتسبب ذلك يف 
باجللد  املرتبطة  تلك  خاصة  بينهم 
سكان  ويناشد  والعيون،   واحلساسية 
التدخل  الوالية  والي  املذكورة  البلدية 
من أجل تعديل الوضع يف احملطة وحتسني 

الوضع البيئي يف كوينني. 
رشيد شويخ

العقيلة ببلدية  يشتكي سكان قرية 
العقلة التابعة لوالية الوادي،  من نقص 
قريتهم،  مستوى  على  التهيئة  مشاريع 
خاصة تلك املتعلقة،  بإهتراء الطرقات 
الصرف  قنوات  وانعدام  الفرعية، 
أقلقت  التي  الثنائية  هذه  الصحي،  
بالنظر  الوصية  اجلهات  األهالي،وطالبوا 

يف انشغالهم.
و يعيش سكان قرية العقيلة التابعة 
لبلدية العقلة ظروفا قاسية، يف ظل انعدام 
العديد من املرافق الترفيهية والضرورية، 
قنوات  مبشروع  األمر  تعلق  إذا  خاصة 
احليوي  املشروع  هذا  الصحي،  الصرف 
سكان  يراود  حلم  مجرد  بقي  الذي 
عنه  اجنر  انعدامها  أن  حيث  القرية،  
والصحية  البيئية  املشاكل  من  العديد 
األهالي،  صحة  تهدد  باتت  التي 
مبرر،  الغير  إقصائهم  من  واستغربوا 

القرى  من  العديد  استفادة  بعد  خاصة 
باإلضافة  املشروع،هذا  بهذا  واملناطق 
الفرعية،  الطرقات  إهتراء  مشكل  إلى 
وبحيرات  لبرك  تتحول  ما  غالبا  التي 
احلفر  نتيجة  األمطار،  تساقط  أثناء 
مبختلف  بالطرقات  املتواجدة  واملطبات 
املتناثر  الغبار  ناهيك عن  القرية،  أحياء 
املركبات  مرور  أثناء  خاصة  الهواء،  يف 
بالقرب من املنازل، األمر الذي إنعكس 
لهم  وتسبب  املواطنني  سلبا على صحة 
يف إنتشار العديد من األمراض كأمراض 
تصيب  التي  وتلك  واجللدية  احلساسية 
طالب  وباملقابل  هذا  التنفسي،   اجلهاز 
بالوقوف  الوصية  السلطات  من  السكان 
أرقتهم  التي  االنشغاالت  هاته  على 

وباتوا يفكرون جديا يف مغادرة القرية.
رشيد شويخ

املهنية  احملالت  من  العشرات  الزالت 
ببلديات األغواط تتعرض للتخريب وحتول 
وممارسة  للفساد  أوكار  إلى  منها  الكثير 
 124 حوالي  صرف  رغم  وهذا  الرذيلة 
مليار سنتيم على إجنازها واستنزفت أوعية 

عقارية كبيرة وسط أحياء كبيرة
منها  نزعت  احملالت  هذه  بعض 
جدرانها  تخريب  ومت  والنوافذ،   األبواب 
وحولها البعض ألغراض خاصة، وحتولت 
وممارسة  للفساد  أوكار  إلى  أخرى  محالت 
وتسبب  املنحرفني  طرف  من  الرذيلة 
البعض  وظل  للسكان،  يومية  مشاكل 
أنشطة  خللق  مستغل  وغير  مغلق  األخر 
املستفيدين  طرف  من  بها  ومهنية  جتارية 

منها كما جاء يف دفتر الشروط
الوالة  من  الصادرة  التعليمات  ورغم 
الستغالل  إجراءات  التخاذ  للبلديات 
املستفيدين  قائمة  كتطهير  احملالت  هذه 
عقود  إللغاء  سابقا  املوزعة  احملالت  من 
االستفادة للذين لم يستغلونها،  وإحصاء 
هذه  من  لالستفادة  املودعة  الطلبات 
لتوزيع  املطلوبة  والنشاطات  احملالت 
حبر  بقيت  أنها  غير  املنجزة،  احلصص 

على ورق
االغواط  والية  استفادت  .لإلشارة 
محل   1755 منها  أجنز  محل   2400 من 
منها أكثر من 1600 محل مربوط بشبكة 

الكهرباء. 
ع. نورين

األغواط
مجلس »ُسبل الخيرات« يطلق حملة ِكسوة اليتيم

أدرار
إنشاء شبابيك بريٍد في التجمعات السّكانية

الوادي
كارثة بيئية تهدد سكان بلدية »كوينين« 

الوادي
األغواط قرية لعقيلة تشتكي غياب الُبنى الّتحتية

محالت تجارية تتحول
 إلى أوكار للمنحرفين 
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ا بالَجنوب، غيَر أّن العديَد من الَعراِقيل ُتعِثُر  لها ألْن تكوَن ُقطبا ِجهويًّ ُر واليُة األغواِط على إمكاَناٍت ِفالحّية و سياحيٍة و ِصناعّيٍة هاَمٍة، من َشأِنها أن ُتؤهِّ  تتوفَّ
تقّدَم الِواليِة في هذا المجاِل، نظَرا إلى ُضعف آلياِت الَجذِب بها، بحسِب خبراٍء في الَمجال.

أكدت دراسات حول تهيئة اإلقليم وكشف 
خبراء منهم اخلبير االقتصادي وكاتب الدولة 
وأيام  ملتقيات  يف  البشير  مصيطفى  السابق 
تتحول  مؤهلة ألن  االغواط  والية  أن  دراسية 
إلى قطب اقتصادي جهوي نظرا لإلمكانيات 
تتوفر  التي  والصناعية  والسياحية  الفالحية 
سكانيا  توزيعا  تشهد  الزالت  لكن  عليها 
ومنوا غير متوازنا ولم تتحول إلى مركز جذب 
واليوجد بها نسيج صناعي والمحطات حتويل 

فالحي أو فالحة عصرية

• إمكاناٌت ِفالحّية و ثروٌة َحيواِنّية
 

فالحية  إمكانيات  على  تتوفر  فالوالية 
املليوني  حدود  وصلت  حيوانية  وثروة  كبيرة 
مائية ضخمة جوفية وسطحية  وموارد  رأس، 
واملواد  الرمل  بحاسي  الغاز  وحقول  وسدود، 
الصناعات كمواد صناعة  للعديد من  األولية 
األجر واالسمنت واحللي واحلليب ومشتقاته 
واجللود واألواني والنسيج ومواد البناء وتوجد 
ودينية  طبيعية  هامة  سياحية  مواقع  بالوالية 
فيوجد بها املقر العام للخالفة للطريقة التجانية 
من  الزائرين  أالف  سنويا  تستقطب  التي 
مختلف مناطق العالم ومناطق سياحية بكل 
مخلوف،  وسيدي  الغيشةوسبقاقوتاويالة  من 
إضافة إلى موقعها االستراتيجي حيث تتوسط 
خارطة البالد وتتقاطع بها ثالث طرق وطنية 
وتتوفر على  االربع،  الوطن  تربط كل جهات 
وجيوب  والصحة  العالي  للتعليم  هياكل 

عقارية مهمة.

• غياُب نسيٍج صَناعيٍّ فعَّال 

املؤهالت  هذه  استغالل  يكبح  ما  لكن 
صناعي  نسيج  غياب  هو  اخلبراء  حسب 
و  الفالحي،  للتحويل  محطات  و  فعال، 
فالحة عصرية تغطي الطلب، و مراكز جذب 
للسكان، حيث يتمركز 72 باملائة من مجموع 
نسمة  700ألف  من  بأكثر  املقدرين  السكان 
وأفلو  االغواط  الوالية  مقر  بلديات  بثالث 
وحاسي الرمل، وتتربع على مساحة 25ألف 
باملائة من مساحة   5 يعادل  كلم مربع أي ما 
من  طن  مليون   37 سنويا  تنتج  التي  فرنسا 
احلبوب، وحسب مصيطفى أن هذه املساحة 
تعني  االقليمية ألنها  النظر  مهمة من وجهة 
من منظور كثافة السكان 23 مواطنا لكل كلم 
مربع واحد وهومعيار مهم يف هندسة العمران 
ورفاهية السكان والتمتع بفرصة العقار، لكن 
بلديات  بني  متوازن  غير  توزيعها  النسبة  هذه 

الوالية حيث ترتفع يف بلدية مقر الوالية إلى 
اخلنق  وببلدية  مربع،  الكلم  يف  مواطن   435
سلبا  يؤثرا  وهذا  مواطنا   3،7 إلى  تنخفض 
الوالية  مركز  يشهد  إذ  التنمية  توجيه  على 
توسعا عمرانيا يف االسكان بشكل مريح بينما 
يف  كبيرة  نقائص  من  تشكو  بلديات  الزالت 
التنمية، وهذا يحتاج برأي اخلبير االقتصادي 
والعدالة  الذكاء  حملتوى  البشير  مصطفى 
االقليمية على املستوى احمللي، حيث يتطلب 
ذكي  اقتصادي  بنسيج  احمللية  التنمية  تعزيز 
وفكرة  االقتصادية،  املدينة  فكرة  على  مبني 
بها  الوالية  وأن  خاصة  اجلهوي،  التكامل 
كليات جامعية تقنية تسمح باندماج البحث 
التطبيقي مباشرة يف أهداف التنمية احمللية عن 
مصيطفى  وكشف  املؤسسات،  مشاتل  طريق 
الحتضان  تصلح  األغواط  والية  أن  البشير 
تعكس  اجلنوب  يف  جهوية  اقتصادية  مدينة 
مركز  مبثابة  وتكون  واإلقليمية  اليقظة  معايير 
اإلقليم،  عدالة  وحتقيق  للسكان  جذب 
حتت  التصاعد  يف  اآلخذة  البطالة  ومحاصرة 

ضغط حملة الشهادات

• مطالٌب بتسهيِل االسِتثَمار 

وبالنظر إلى إمكانيات الوالية التي ذكرنا 
خالل  شهدته  الذي  العمراني  والتوسع 
املناسب  من  يكون  األخيرة،  سنة  الـ20 
بتسهيل  الصناعي  التوسع  االنطالق يف  اآلن 
يف  واالستثمار  القرار  والمركزية  االستثمار، 
الهوة  وجتسير  احمللية،  السلطات  صالحيات 
من  العلمي  البحث  ومحيط  املؤسسة،  بني 
االجتماعي  ومحيطيها  اجلامعة  وبني  جهة، 
ذلك  وغير  ثانية.  جهة  من  واالقتصادي 
الصناعي،  العقار  مجال  يف  احليازة  كتسهيل 
خدمة  يف  اإلدارة  وضع  مع  الفالحي  والعقار 
القيود اجلديدة على  املال اخلاص، ألن  رأس 
اإلنفاق  من  مبزيد  تسمع  ال  الدولة  مال  رأس 
أكثر  األغواط  مستقبل  وسيكون  العمومي. 
بشروط  ملتصقة  كانت  ما  بالنمو  التصاقا 

ومعايير يقظة اإلقليم
تهيئة  مخطط  تضمن  فقد  لإلشارة 
مت  الذي  االغواط  بوالية  اخلاص  االقليم 
من   2014 مارس  يف  االولى  مرحلته  عرض 
طرف املديرية االوطنية لتهيئة االقليم ببسكرة 
االمكانيات  أشهر  تسعة  إعداده  دام  والذي 
الكبيرة والهائلة التي تتوفر عليها الوالية وأبرز 
االختالالت املسجلة يف مجال تسيير االقليم 
الوالية  بعاصمة  السكاني  التمركز  منها 
التنمية  يف  التوازن  وغياب  الرأس«  »تضخم 

وعدم استغالل الثروات املوجودة. 

مطالٌب بدعِم آليات الَجذِب و االستثَمار 

ا  ل األغواط لُتصِبَح ُقطًبا اقِتصاديًّ إمكاناٌت هاَمة ُتؤهِّ
• ثرواٌت ِفالحّية بحاجٍة إلى َمحّطاِت َتحويل 
•  إمكاَنات ِصناعّية تبحُث عن َنسيج ِصناعيٍّ 

•  هياكٌل ِسياحّية تحناُج دعًما و َتثِمينا 
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سيرجيو راموس قائد ريال مدريد

»إسبانيا تحتاج لكرة القدم وهدفنا التتويج بالليغا«

القسم الرياضي

نقلتها  تصريحات  خالل  راموس،  وقال 
»استكمال  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة 
لكرة  والبلد حتتاج  إلى وقت،  يحتاج  املوسم 
واجلماهير  كبير،  اقتصادي  كدعم  القدم 
بحاجة إليها إللهائهم«. وأضاف: »أنا أموت 
الليغا  تعود  ولكي  أخرى،  مرة  للمنافسة 
نكون  أن  علينا  يجب  ُمجدًدا،  طبيعتها  إلى 
منضبطني، حتى نتمكن من القضاء على هذا 
الفيروس«. وتابع: »أريد أن أرسل رسالة دعم 
لكل شخص فقد أحد أفراد أسرته، وسوف 
نتكاتف«.  أن  وعلينا  األمر،  هذا  نتجاوز 
الوقت  يف  القدم  كرة  العب  حياة  وعن 
احلالي، كشف »يجب أن نذهب إلى املدينة 
ُمقسمة،  مناطق  يف  فالديبيباس  الرياضية 
ونتبع القواعد، فاألمر ليس طبيعًيا، وُمعقًدا 
يتطلب  احلالي  الوضع  لكن  الشيء،  بعض 

التي  هي  الليغا  »رابطة  وأردف:  ذلك«. 
ستتخذ القرارات، وضربت أملانيا املثال الذي 
نكون  أن  نحب  فنحن  اتباعه،  علينا  يتعني 
مع عائالتنا، لكن يجب أن نكون أكثر مرونة 
واستكمل:  أيًضا«.  القواعد  مع  التعامل  يف 
»أود أن ألعب يف البرنابيو ُمجدًدا، لكن هناك 
نلعب«.  أن  حالًيا  واملهم  جتديدات،  أعمال 
أجاب:  برشلونة،  مع  النقاط  فارق  وعن 

جيًدا،  الفريقني  مباريات  جدول  »أعرف 
سيكون  املباريات،  اجلماهير  حضور  وبدون 
لكن  الشيء،  بعض  شجاعة  بالبطل  التنبؤ 

هدفنا هو أن نتوج باللقب«.
ُيذكر أنه تتبقى 11 جولة يف الليغا، التي 
نقطة،   58 برصيد  برشلونة  صدارتها  يعتلي 
املركز  يف  مدريد  ريال  عن  نقطتني  بفارق 

الثاني.

النادي الملكي يتخلى عن 
صفقة سانشو

 كشفت تقرير صحفي إسباني، عن املوقف 
النهائي لريال مدريد بشأن التعاقد مع اجلناح 

الشاب اإلجنليزي جادون سانشو، جنم بوروسيا 
دورمتوند.

ويعتبر سانشو )20 عاًما( واحًدا من بني 
جنوم كثيرة ارتبط اسمها باالنتقال لريال مدريد، 
مثل مبابي، بوغبا، هاالند، كامافينغا، ماني، 

وأوباميكانو.
وكان دورمتوند قد اشترط احلصول على 130 
مليون أورو مقابل بيع سانشو، رغم انضمامه يف 
صيف 2017، مقابل أقل من 10 ماليني أورو.

وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« 
اإلسباني، فإنه على الرغم من سهولة ضم 
سانشو، وسعره الذي يعتبر يف املتناول، إال 
أن كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، هو 
الهدف األول لريال مدريد، وبالتالي لن يتم 
التفاوض على شراءه هذا الصيف، أو حتى 

الصيف املقبل.
ويعتبر مانشستر يونايتد أحد أكثر األندية 
اهتماًما بضم سانشو، حيث ينوي التفاوض 
على ضمه هذا الصيف، ومع ذلك ال يشعر 
ريال مدريد بأي قلق حيال ذلك، خصوصا 

وأن أولوياته تتمثل يف مبابي، وإيرلينغ هاالند، 
زميل سانشو يف دورمتوند.

هيريرا: »دورتموند استفز نيمار ومبابي«
يثق أندير هيريرا، العب 
جيرمان،  سان  باريس  وسط 
مبابي  كيليان  زميليه  بقاء  يف 
الفريق،  مع  جونيور  ونيمار 
بإمكانية  التكهنات  رغم 
مدريد  لريال  انتقالهما 

وبرشلونة، الصيف املقبل.
هذا  يف  هيريرا  وقال 
تصريحات  خالل  الصدد، 
اإلسبانية:  »كوبي«  إلذاعة 
بي  مع  باقيان  ومبابي  »نيمار 

إس جي، ويتأكد ذلك بصورة أكبر يف ظل األوضاع احلالية.. الثنائي يدين بالوالء 
واالنتماء للمشروع الباريسي«.

قال  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  من  دورمتوند،  بوروسيا  إقصاء  وحول 
الذهاب بشكل علني، ونشروا  بفوزه يف  الفريق األملاني  اإلسباني: »لقد احتفل 
بعض التغريدات عبر احلسابات الرسمية، تسببت يف خدش كبريائنا، بقولهم: 
يونايتد  مانشستر  العب  وواصل  يصنعهم(«.  بل  النجوم  يشتري  ال  )دورمتوند 

السابق: »ليس من اجليد أن تغضب نيمار ومبابي«.
وفاز الفريق الباريسي إياًبا بهدفني دون رد، يف حديقة األمراء، ليعوض خسارته 

ذهابا )2-1( يف أملانيا.
رئيس  أوالس،  ميشيل  جان  مع  يتفق  أنه  إلى  هيريرا  أشار  آخر،  سياق  ويف 
أوملبيك ليون، بشأن ضرورة توفير مباريات ودية لألندية الفرنسية، لتجهيزها لدوري 
األبطال، حال استئناف املسابقة يف أوت املقبل. وعن فترة احلجر الصحي، أمت: 
»لقد بدأت احلجر يف باريس، ألنه كان بإمكاني ممارسة الرياضة هناك.. لكن بعد 

منع أي نشاط، حصلت على إذن بالعودة إلى مدينة سرقسطة )اإلسبانية(«.

ليون يسيل لعاب غوارديوال
الفريق  جنوم  أحد  بيع  بجدية يف  الفرنسي،  ليون  أوملبيك  نادي  مسؤولو  يفكر 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. أشارت صحيفة »ليكيب« يف تقرير لها إلى 
أن إدارة ليون قررت بيع جنم خط الوسط حسام عوار )21 عاما( مقابل 50 مليون 

أورو.
وأضافت أن خطة النادي الفرنسي تشير إلى بيع عوار يف األيام األولى من سوق 
االنتقاالت، واستغالل املقابل املادي يف إبرام صفقات أخرى. ولفتت ليكيب إلى 
أن عوار قدم أداًء جيًدا مع أوملبيك ليون يف املوسم اجلاري، خاصة يف املواجهات 
مع  تعاقده  ميتد  عوار  أن  وأوضحت  ويوفنتوس.  باريس سان جيرمان  الكبيرة ضد 
بيب  باهتمام شديد من اإلسباني  2023 ويحظى  الفرنسي حتى صيف  النادي 

غوارديوال املدير الفني ملانشستر سيتي اإلجنليزي.

باكايوكو يعرض نفسه على »بي 
إس جي«   

 يطمع أحد العبي نادي تشيلسي، يف االنتقال لصفوف 
باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي يف املواسم الثالثة 
األخيرة. ذكرت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية يف تقرير لها 
إلى  تشيلسي  من  املعار  باكايوكو  تيموي  الوسط  العب  أن 

موناكو يحلم باالنضمام لبي إس جي.
وأضافت أن ما يعزز ذلك، أن نادي موناكو لن يفعل خيار 

الشراء يف عقد استعارة تيموي، واملقدر بـ42 مليون أورو.
إدارة  إقناع  يحاوالن  ووكيله  الالعب  أن  إلى  وأشارت 
النادي الباريسي بالتعاقد معه. ولفتت إلى أن باكايوكو يتبع 
للنادي  جلب  الذي  فيتمان  روجر  األملاني  األعمال  وكيل 
الباريسي ثالث صفقات هم جوليان دراكسلر، ماكسيم تشوبو 

موتينغ وتيلو كيرير.
لسان  الرياضي  املدير  ليوناردو  أن  باريزيان  لو  ونوهت 
جيرمان يقدر إمكانيات باكايوكو، وكان وراء ضمه إلى ميالن 
معاًرا يف 2018، لكن حتى اآلن ال يوجد حترك ملموس بشأن 

إمتام هذه الصفقة.

الريال يمنح آرسنال المهلة 
األخيرة بشأن أوباميانغ

 كشف تقرير صحفي إجنليزي، عن خطوة جديدة من ريال 
مدريد جتاه الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال.

بعد  كبير،  باسم  هجومه  لتدعيم  مدريد  ريال  ويسعى 
لوكا يوفيتش، حيث  التي قدمها الصربي  املستويات املخزية 

يعتبر أوبامياجن من بني تلك األسماء.
مدريد  ريال  فإن  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة  وبحسب 
قبل  أوباميانغ،  بشأن  النهائي  قراره  آرسنال معرفة  طلب من 
عاًما(   30( أوباميانغ  عقد  وينتهي  املقبل.  جوان   15 يوم 
اللندني  النادي  يفكر  لذا  املقبل،  املوسم  بنهاية  آرسنال  مع 
جدًيا يف بيعه هذا الصيف، لتجنب رحيله مجاًنا.  وأوضح 
أوباميانغ،  قراًرا بضم  ريال مدريد  اتخاذ  أنه يف حالة  التقرير 
إلى  داني سيبايوس  الوسط  انتقال العب  الصفقة  تشهد  قد 
اسم  تضمني  الصفقة  تشهد  لم  وإن  نهائي.  بشكل  آرسنال 
 50 بدفع  مطالب  مدريد سيكون  ريال  فإن  داني سيبايوس، 
مليون أورو، وهو رقم كبير للغاية على العب يبلغ من العمر 

30 عاًما.

الدوري اإليطالي في مأزق بعد 
تجميد حقوق البث

املالكة  3 مصادر على صلة باألمر، أن الشركات  ذكرت 
حلقوق البث التلفزيوني لدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 
 2019-2020 موسم  عن  األخيرة  الدفعة  تدفع  لم  القدم، 

الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
يف  اإليطالي،  األولى  الدرجة  دوري  منافسات  وتوقفت 
واالحتاد  الدوري  رابطة  وترغب  املاضي،  مارس  من  التاسع 
بدون  واللعب  املوسم  استئناف  يف  القدم  لكرة  اإليطالي 
جماهير. ولم تقرر احلكومة اإليطالية حتى اآلن، ما إذا كانت 
ستعطي الضوء األخضر الستئناف الدوري، رغم أنها رفعت 

احلظر عن التدريبات الفردية األسبوع املاضي.
الدفع  خدمة  وهي  »سكاي«،  إن  املصادر،  وقالت 
الرقمية  الرياضة  وشركة  إيطاليا،  يف  األبرز  املشاهدة  مقابل 
يسددوا  لم  آي.إم.جي،  العاملية  الرياضية  والوكالة  دازون 
قيمته  تبلغ  والذي   2019-2020 القسط األخير عن موسم 
أندية  أن  املصادر،  وأضافت  أورو.  مليون   220 اإلجمالية 
بنهاية  األخيرة  الدفعة  تلقي  تتوقع  كانت  اإليطالي  الدوري 
األسبوع املاضي. والقسط األخير هو جزء من الرسوم السنوية 
البالغة 1.3 مليار أورو، التي يدفعها مالكو احلقوق إلى أندية 
الدوري اإليطالي، من أجل بث املباريات وفقا التفاق مدته 3 

سنوات وينتهي املوسم املقبل.
وقالت مصادر، يف وقت سابق إن مالكي احلقوق قدموا 
لرابطة الدوري اإليطالي مقترحات مختلفة لتأجيل أو تقليص 
قيمة الدفعة األخيرة، لكن هذه املقترحات رفضتها األندية. 
الدوري  ألندية  عادي  غير  اجتماع  يناقش  أن  املتوقع  ومن 

اإليطالي املسألة يوم األربعاء املقبل.

شدد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، 
على رغبته وزمالئه في الفوز بلقب الليغا هذا 
الموسم، فور استكمال المنافسات، التي توقفت 
في األشهر األخيرة، بسبب تفشي وباء كورونا.
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قال أنه ال يمكن أن نقارن أنفسنا بألمانيا وإسبانيا، مدوار:

»مصير البطولة سيتضح بعد انتهاء 
الحجر الصحي«

وصرح مدوار قائال »خالل اجتماعنا 
وزارة  عن  ممثلني  بحضور  جرى  الذي 
من  انه  أكد  اجلميع  والرياضة،  الشباب 
املبكر اتخاذ قرار استئناف املنافسة، مادام 
احلجر الصحي ال يزال يطبق، كل شيء 
بعدها  احلجر،  هذا  رفع  عقب  سيتضح 

ميكننا الفصل يف هذا األمر«.
ويأتي هذا االجتماع، الذي جرى مبقر 
الوزارة وغاب عنه الوزير سيدعلي خالدي 
ورئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خير 
الدين زطشي، عقب طلب قدمه املكتب 
املنافسة.  موضوع  الى  للتطرق  الفيدرالي 
والتظاهرات  املنافسات  جميع  توقيف  ومت 
املاضي  مارس   16 تاريخ  يف  الرياضية 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضاف »الرؤية لم تتضح بعد، لكن 
تقرر  ما  افتراضيا يف حال  برنامجا  سطرنا 
االجتماع  خالل  املنافسات.  استعادة 
شاهدنا عرضا ملمثل املركز الوطني للطب 
يتعرض  قد  التي  املخاطر  حول  الرياضي 
لها الرياضي يف حال استئناف املنافسة«.
او  اللقب  منح  »قضية  ايضا  وواصل 
اقرار عدم الصعود والنزول يف حال التوقف 
النهائي للبطولة أمر غير وارد حاليا، ألنه 
ال ميكننا االعالن عن أي شيء ما دمنا ال 

منتلك املعطيات«.

أنفسنا  نقارن  أن  ميكننا  »ال  واضاف 
بأملانيا وإسبانيا، فاألندية اجلزائرية تعاني 
من نقص اإلمكانيات، وال متتلك حتى 

منشآت، ومرافق خاصة بها«.
الذي  البيان  الى  مدوار  تطرق  كما 
نشره، فريق شباب بلوزداد متصدر الرابطة 
فيه  يطالب  والذي  توقيفها،  قبل  االولى 
باتباع البلدان التي اوقفت نهائيا بطوالتها 
املقبل  للموسم  التحضير  يف  والشروع 
الصدد  هذا  يف  وقال   ،)2020-2021(
وواصل: »ما قامت به إدارة شباب بلوزداد 
غير مقبول، وكان من األفضل أن تراسلنا 
على  بيان  نشر  عوض  موقفها،  لتحديد 

إلى  قريشي  »أدعو  وختم  اإلنترنت«، 
انشغاالته،  وطرح  الرابطة،  من  التقرب 
نهاية  يف  فأنا  اخلدمة،  يف  سأكون  وأنا 
عهدتي، وقد ال أتولى منصبا جديدا مرة 
أخرى«. وحسب خارطة طريق االحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم، فقد متت برمجة ما 
 2019-2020 موسم  لقاءات  من  تبقى 
والثانية  االولى  الرابطتني  من  لكل 
وذلك  أسابيع   8 مدار  على  احملترفتني، 
مرحلة  وبعد  الصحي  احلجر  رفع  عقب 
ستة  او  خمسة  بني  ما  تتراوح  حتضير 
السلطات  قرار  تاريخ  كان  مهما  اسابيع، 

العمومية.

لالحتاد  الطبية  اللجنة  رئيس  أكد 
الدين  جمال  القدم،  لكرة  اجلزائري 
موعد  حتديد  استحالة  دمارجي، 
الستئناف التدريبات، والبطولة، يف ظل 

استمرار أزمة فيروس كورونا املستجد.
وقال دمارجي »الكل يعلم أن فيروس 
كورونا ال ميس كرة القدم فقط، بل قضية 
الصبر  علينا  يجب  لذا  عمومية،  صحة 
وتابع  النشاط«،  استئناف  قبل  والتريث 
»نتفهم سبب قلق الالعبني، ورغبتهم يف 
أدعوهم  ولكنني  التدريبات،  إلى  العودة 
إلى التحلي بالصبر، خاصة أن استئناف 
وما  الصحة،  وزارة  بقرار  مرتبط  النشاط 
للحد  بالتعليمات  االلتزام  إال  عليهم 

»صحيح  وأضاف  الفيروس«،  انتشار  من 
يؤثر  التدريبات  عن  الالعبني  ابتعاد  أن 
لكننا  وجاهزيتهم،  معنوياتهم  على 
والتفكير  باالحترافية،  بالتحلي  مطالبون 
االنضباط  فعدم  العامة،  املصلحة  يف 
وختم  حقيقية«،  كارثة  يف  يتسبب  قد 
»اللجنة الطبية قدمت بعض التوصيات، 
واتخذت عدة إجراءات حلماية الالعبني 
والفرق، فال ميكننا املخاطرة بحياة الناس 

من أجل كرة القدم«.
الشباب  وزارة  بالذكر،  جدير 
والرياضة، قررت تأجيل الفصل يف موعد 
استئناف البطولة، إلى غاية انحصار وباء 

كورونا املستجد.

تشاوريا،  اجتماعا  الوزارة  وعقدت 
كرة  رابطة  رئيس  بحضور  أمس،  اول 
العام  الكرمي مدوار، واألمني  القدم، عبد 
إلى  ساعد،  محمد  اجلزائري،  لالحتاد 
العام  جانب ممثل وزارة الصحة، واألمني 

للوزارة.
رفض  الصحة  وزارة  ممثل  أن  وعلم 
املكتب  مقترحات  على  املوافقة 
الفيدرالي، باستئناف النشاط دون حضور 

اجلماهير.
بتأجيل  الوزارة  ممثل  طالب  كما 
انحصار  حتى  البطولة  مصير  يف  احلسم 
وحفاظا  الوضع،  لتفاقم  تفاديا  الوباء، 

على سالمة الرياضيني واألشخاص.

رئيس اللجنة الطبية لالتحاد الجزائري، دمارجي:
»ال يمكننا المخاطرة بحياة الالعبين من أجل كرة القدم«

أكد أن وزارة الشباب والرياضة ستتكفل عاجال بانشغالها، تبون:

»ال يمكن للجزائر أن تضيع موهبة 
رياضية مثل إيناس إيبو«

أعلن رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، دعمه لبطلة التنس إيناس إيبو، 
التي انتقدت موقف النمساوي دومنيك ثيم، على خلفية رفضه املساهمة يف 
صندوق دعم العبي التنس املتراجعني يف الترتيب، والذين تضرروا من توقف 

املنافسات جراء تفشي جائحة كورونا.
وقال تبون، يف تغريدة يف حسابه على تويتر اول أمس »ال ميكن للجزائر أن 
تضيع موهبة رياضية مثل إيناس إيبو، وهي يف مقتبل العمر وزهرة العطاء، يف 
اختصاص نادرا ما ينجب جزائريني يبرعون فيه«، وأضاف »عاجال ستتكفل 
بانشغاالتك، كل دعمي ومساندتي، ومتنياتي لك  الشباب والرياضة  وزارة 

بالنجاح إن شاء اهلل«.

ميالن يرفض عرض سان جيرمان 
لضم بن ناصر

النجم  لضم  جيرمان  سان  باريس  به  تقدم  عرضا  ميالن  نادي  رفض 
الدولي اجلزائري إسماعيل بن ناصر. ووفًقا ملوقع »10 سبورت« اإللكتروني 
الفرنسي، فإن سان جيرمان طلب احلصول على خدمات بن ناصر مقابل 30 

مليون أورو، لكن عرضه قوبل بالرفض من إدارة النادي اللومباردي.
ومن املرجح أن يتقدم سان جيرمان بعرض آخر لضم بن ناصر، يف ظل 
منتخب  مع  املتوج  الالعب  بخدمات  للظفر  الفرنسي  النادي  مسؤولي  رغبة 

اجلزائر ببطولة كأس األمم اإلفريقية التي أقيمت مبصر صيف العام املاضي.
ودفع ميالن 16 مليون أورو لفريق إمبولي اإليطالي للتعاقد مع بن ناصر 
يف الصيف املاضي، ليصبح أحد العناصر األساسية يف الفريق خالل املوسم 

احلالي املتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد يف إيطاليا.
وشارك بن ناصر 22 عاما، يف 23 مباراة مع ميالن يف مختلف املسابقات 
هذا املوسم، فيما أشار املوقع الفرنسي إلى أن سان جيرمان رمبا يكون مطالبا 

بدفع 40 مليون أورو إلغراء ميالن باالستغناء عن الالعب.

األلعاب األولمبية بطوكيو
الجزائريان دايخي ومعطوب يحتفظان 

بفرصة التأهل
معطوب،  والمية  دايخي  حسني  اجلزائري،  الكاراتي  ثنائي  يحتفظ 
بحظوظهما يف التأهل إلى األلعاب األوملبية طوكيو 2020، املؤجلة إلى الفترة 
بني 23 جويلية و 8 أوت 2021، حسب رئيس جلنة تنظيم املنافسات باالحتاد 

الدولي للكاراتي، اجلزائري ياسني أعراب.
طوكيو  لدورة  املؤهل  األوملبي  الترتيب  يف  ال24  الصف  دايخي  ويحتل 
)املغاير للترتيب العاملي(، بينما تتواجد مواطنته معطوب عند املركز ال25، 

لكن يف صنف األوزان املشتركة.
املوسم  طوال  للنقاط  الرياضي  جمع  على  األوملبي  الترتيب  ويعتمد 
باملشاركة يف املونديال، البطوالت القارية وست دورات من »السيري أ« وستة 

من الرابطة األولى.
»يتواجد دايخي يف املرتبة التاسعة ومعطوب يف املرتبة 12، يف مركزين 
جيدين يف الترتيب العاملي، لكن فيما يخص الترتيب األوملبي فهما بعيدان 
نوعا ما«، أوضح أعراب، مشيرا أن الثنائي اجلزائري ضحية غيابه عن دورات 

»السيري أ« وخاصة الرابطة األولى.
وبخصوص املوعد األوملبي، قام االحتاد الدولي للكاراتي بدمج أصناف 
 80 املقدرة ب  الدولية  اللجنة األوملبية  له  التي منحتها  األوزان وفق احلصة 
رياضيا )40 لكل جنس(، موزعة على الكوميتي )60( والكاتا )40(. ويبدو 
أن هذا الدمج لم يخدم الرياضيني يف اقتطاع بطاقة احلضور للعرس األوملبي.

دايخي  أمثال  املصارعني  بعض  يخدم  ال  الدمج  »هذا  أعراب  وأضاف 
)84+ كلغ( الذي يضطر للمصارعة يف صنف )75+ كلغ( و)84- كلغ( مع 
العلم أن هذا الصنف انتهت تقريبا جميع منافساته وهو نفس األمر بالنسبة 
تواجه اجلزائريني هي عدم  التي  الصعوبة  أن  ملعطوب )68- كلغ(«، مؤكدا 

مشاركتهما يف مواعيد »املجموعة أ« والرابطة األولى.
واعتبر اخلبير اجلزائري يف حتليله قائال »دايخي ومعطوب ال يزاال ميتلكان 
فرصة لتسجيل حضورهما يف موعد طوكيو،  لتمثيل الكاراتي اجلزائري، ولو 
أنها ضئيلة، مبوجب إلزامية مشاركتهما يف آخر دورتني مؤهلتني و »صعودهما 

فوق منصة التتويج«.

اكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اول أمس، انه لم يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باستئناف المنافسة، 
المتوقفة منذ منتصف مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرا أن كل شيء سيتضح عقب رفع الحجر الصحي.

نادي  رئيس  مالل،  شريف  فتح 
شبيبة القبائل، النار على إدارة شباب 
بلوزداد، بعد مطالبتها بإلغاء البطولة، 

بسبب انتشار وباء كورونا املستجد.
وكان النادي البلوزداد، قد أصدر، 
نهاية األسبوع، بيانا دعى من خالله 
السلطات الرياضية، إلى ضرورة إلغاء 
جولة.  آخر  ترتيب  واعتماد  البطولة، 
وقال مالل »ال أعلم من سمح لشباب 
الفرق  عن  نيابة  بالتكلم  بلوزداد 
اجلزائرية، فعندما تعلن الرابطة موسما 
اجلميع،  على  القرار  سيكون  أبيضا، 
ولن يكون هناك متوج باللقب«، وختم 
مباريات  استكمال  فكرة  مع  »نحن 
ننتظر  أن  علينا  لكن  فقط،  البطولة 

حتى تكون الظروف مواتية الستئناف 
النشاط«.

شباب  نادي  إدارة  مجلس  ودعا 
الدين عمارة،  برئاسة شرف  بلوزداد، 
الدوري  إلغاء  ضرورة  إلى  السلطات 
انتشار  بسبب  املوسم؛  هذا  احمللي 
النادي  املستجد، وقال  فيروس كورونا 
الالعبني  »صحة  بيان  يف  البلوزدادي 
والطواقم الفنية واألنصار، تعتبر أولوية 
على  بدقة  ونحرص  لنا،  بالنسبة 
ومختلف  السلطات،  قرارات  احترام 
وأضاف  الصحة«،  قطاع  هيئات 
تتطلب  جماعية  لعبة  القدم  »كرة 
الرفاق  بني  دائما  جسدًيا  احتكاكا 
تنقالت  تنظيم  يتم  واخلصوم، فكيف 

وإن  الفنية، حتى  واألجهزة  الالعبني 
حاليا  يوجد  فال  الوفود،  تقليص  مت 
ليحقق  عليه  متفق  مثالي  ظرف  أي 
وتابع  املخاطرة«،  من  منعدمة  درجة 
»بالنظر لهذا الوضع الشائك واملرهق، 
توقيف  الفيدراليات قررت  العديد من 
بطوالتها احمللية، وترسيم التوقيف عند 
آخر روزنامة مت إجراؤها، وحتى االحتاد 
بطوالت  أجال  واألوروبي  الدولي 
ومسابقات مرموقة، أليس من احلكمة 
»سيكون  وختم  ذلك«،  من  االعتبار 
ينبغي  ما  وأفضل  وقائيا،  إجراء  هذا 
اتخاذه، ونتمنى أن يلقى إجماعا لدى 
كل الفاعلني يف كرة القدم، للتحضير 

بهدوء للموسم املقبل«.

فتح النار على إدارة شباب بلوزداد، شريف مالل:   

»نحن مع فكرة استكمال مباريات البطولة«
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أخبار الثقافة

بالّتنسيق مع جمعية »المنارة« الّناشطة بقورصو

مديريُة الّثقافِة لبومرداس تطلُق 
مسابقَة الُممثِّل الَصغير

أطلقت مديرية الّثقافة لبومراس، بالتنسيق مع جمعية »المنارة« الثقافية الناشطة بقورصو، مسابقة الممثل 
الصغير، خالل الشهر الفضيل.

سميرة مزاري

الثقافة  مديرية  وأوضحت 
إطالق  أن  لها،  بيان  يف  ببومرداس، 
بعد  جاءت  الصغير  املمثل  مسابقة 
جناح مسابقة مذيع املنارة التي نظمتها 
واختتمت  الثقافية  »املنارة«  جمعية 

فعالياتها األسبوع املاضي.
مسابقة  أن  املصدر  ذات  وأشار 
ذوي  لألطفال  موجهة  الصغير  املمثل 
وبنات  أبناء  التمثيل، من  املواهب يف 
يف  »ريح  شعار  حملت  وقد  الوالية، 
دارك والدي ميثلولك« تزامنا مع الشهر 
فرض  الذي  املنزلي  واحلجر  الفضيل 
كورونا  جائحة  جراء  العائالت  على 

التي ضربت البالد.
فذكرت  املسابقة،  شروط  عن  أما 
املشاركة  أن  لبومرداس  الثقافة  مديرية 
مقتصرة على أبناء الوالية من مختلف 
يتراوح سنهم  وأن  والدوائر،  البلديات 
أعطيت  باملقابل  سنة،  و15   6 بني 
موضوع  اختيار  حرية  للمشاركني 
الدراما،  أو  الفكاهة  املشاركة سواء يف 

شريطة االنتقاء اجليد للمفردات.
املنظمة  اجلهة  اشترطت  كما 
الصغار  املشاركني  على  للمسابقة 
دقيقة  بني  الفيديو  مدة  تتراوح  أن 

ودقيقتني، حيث ال تقبل الفيديوهات 
التي تقل مدتها عن الدقيقة أو تتجاوز 
العروض  استبعاد  مع  الدقيقتني، 

التنشيطية والبهلوانية من املشاركة.
التي  الفيديوهات  أن  وأضافت 
على  ترسل  الشروط  فيها  تتوفر 
ماسنجر اجلمعية أو الصفحة الرسمية 
موقع  على  ببومرداس  الثقافة  ملديرية 
فايسبوك مرفوقة  التواصل االجتماعي 
للمشارك  الشخصية  باملعلومات 
العنوان  السن،  واللقب،  كاالسم 
ورقم الهاتف حتى يسهل التعرف على 

املشاركني يف حالة الفوز باملسابقة.
كال  شرعت  متصل،  سياق  ويف 
من اجلمعية ومديرية الثقافة ببومرداس 

يف استقبال فيديوهات املشاركني بداية 
غاية  وإلى  اجلاري  ماي  الرابع  من 

املنتصف من نفس الشهر.
املنارة  جمعية  أن  اإلشارة  وجتدر 
يرأسها  والتي  قورصو  ببلدية  الناشطة 
عبد  وليد  املسرحي  واملخرج  الكاتب 
احمللية  اجلوائز  بعديد  والفائزة  الالهي، 
قد  الرابع  الفن  مجال  يف  والدولية 
املاضية  األسابيع  يف  أيضا  أطلقت 
مسابقة مذيع املنارة لفائدة األطفال من 
ذوي املواهب يف التنشيط، حيث تقرر 
بعد جناح املبادرة تنظيم مسابقة أخرى 
الشريحة  لذات  موجهة  التمثيل  يف 
بسبب  املنزلي  احلجر  يف  القابعة 

اجلائحة.
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في مجال أدب الطفل
رع الفضي لجائزة »قنبر« الدولية ج بالدِّ الكاتب يوسف بعلوج يتوَّ

توج الكاتب يوسف بعلوج بالدرع 
ألدب  الدولية  قنبر  جلائزة  الفضي 
القصة، وبهذا  العراق فرع  الطفل من 
يسجل حضور اجلزائر يف هذه املسابقة 
مركز  ينظمها  التي  الهامة  الدولية 
للعتبة  التابع  الطفل  لثقافة  احملسن 
شهدت  املسابقة  املقدسة.  العلوية 
يف  عمل   500 من  أكثر  تنافس 
الشعر،  شملت  التي  الثالثة  فروعها 
تتويج  وجاء  املصورة،  والقصة  القصة 
بعلوج بالدرع الفضي يف فرع القصة، 
العراق،  من  فائزين  مجموعة  ضمن 
سوريا ومصر، وسيتم طباعة األعمال 
العتبة  منشورات  ضمن  املتوجة 
واسع  نطاق  على  وتوزيعها  العلوية، 
لدى  املطالعة  لتشجيع  مشروع  ضمن 
عقب  بعلوج  يوسف  وقال  األطفال. 
ال  اجلائزة  بهذه  »سعادتي  تتويجه: 
أدب  بلد  تأتي من  أوال ألنها  توصف 
منافسة  تصعب  حيث  العراق،  هو 
ثانيا  عموما،  املسابقات  يف  أدبائه 
ألنها تأتي من جهة لها تقدير كبير يف 
التتويج  يجعل  ما  العراقيني،  وجدان 
يأخذ بعدا اعتباريا كبيرا لدى العموم 

واألوساط األدبية على حد السواء«.
أضاف:  للجائزة  تسلمه  وعن 
بقدر  بالتتويج،  سعادتي  »بقدر 

أسفي على األخبار التي وصلتني 
بإمكانية إلغاء حفل توزيع اجلائزة، 
كورونا  لفيروس  احلالية  فالظروف 
أثرت على التحضيرات حلفل كبير 
الفائزين.  شرف  على  سيقام  كان 
من جهتي أمتنى أال يلغى احلفل، 
بعد  الحق  وقت  إلى  يؤجل  وأن 

نهاية األزمة«.
للكاتب  تتويج  أول  هذا  ليس 
بعلوج يف مجال أدب الطفل، حيث 
داخل  عديدة  بجوائز  وفاز  سبق 

وخارج اجلزائر يف القصة واملسرح، هي 
جائزة الشارقة لإلبداع العربي 2012، 
جائزة   ،2013 اخلّيام  نادي  جائزة 

رئيس اجلمهورية 2014 وجائزة الهيئة 
العربية للمسرح 2018، لتضاف هذه 

اجلائزة إلى مساره اإلبداعي.
صارة. ب

تحت شعار: »معارج األرواح ومقامات األفراح« 
العائالت المستغانمية تستمتع ببرامج 

شهر رمضان عبر الفضاء األزرق
عبد  ولد  الثقافة  دار  تواصل 
الثقافة  مبديرية  كاكي  الرحمن 
برامجها  عرض  مستغامن  لوالية 
شهر  بداية  منذ  الدينية  الثقافية 
اإلنترنت،  عبر  املبارك  رمضان 
االرواح  معارج  شعار  حتت 
رحاب  يف  األفراح  ومقامات 
عرض  خالل  من  رمضان، 
يتم  األنبياء،  قصص  سلسلة 
عن  حلقة  كل  يف  احلديث  فيها 

نبي من األنبياء اهلل.
البرامج  هذه  تتضمن  كما 
بعنوان  أخرى  دينية  سلسلة 
الشيخ  يقدمها  الروح  حديث 
جانب  إلى  تونس،  بن  خالد 
الطبوع  ملختلف  فنية  سهرات 
الغنائية كاألندلسي حيث يكون 

عشاق هذا النوع من الطرب على موعد مع جلسات لفرق موسيقية كثيرة، 
والنشاط وكذا جمعية  الفن  على غرار جمعية وشاح األندلس، جمعية 

ابن باجة. 
بالوالية  الشعبية  املوسيقى  مع جنوم  اآلخر حاضر  هو  الشعبي  الطرب 

أمثال الشيخ معزوز بوعجاج، الشيخ حمه بلجياللي وخالد بوخاري.
دينية  ومدائح  إنشادية  وصالت  عرض  البرنامج  إدارة  سطرت  كما 
للفرقة النسوية الفقريات التابعة للزاوية العلوية، يف حني يتواصل عرض 
أفالم وثائقية، مداخالت واللقاءات شعرية مع صور يف إطار شهر التراث.
ولتشجيع البراءة وخلق جو التنافس واملبادرة، تزامنا مع استمرار جائحة 
كورونا وما تبعها من مالزمة البيوت يف إطار احلجر الصحي املنزلي ستنظم 
دار الثقافة مسابقتني، االولى حول أحسن لوحة فنية معبرة لألطفال عن 
ذكرى مجازر 08ماي 1945، والثانية حول أحسن صورة معبرة عن اليوم 

للعاملي للعيش بسالم. 
أعمال  عرض  برمجة  مت  االنترنت  فضاءات  عبر  والترفيه  وللضحك 

فكاهية مع العديد من الكوميديني.
نور الدين. ب

يوان الوطني للّثقافة واإلعالم من تنظيم الدِّ
ليلى بورصالي وحميدو سهرة الّيوم عبر 

منّصة التواصل االجتماعي
يطل على منصة التواصل االجتماعي الديوان الوطني لإلعالم والثقافة 
يف إطار ليالي رمضان الشهر الفضيل كل من املطربة ليلى بورصالي واملطرب 
حميدو، يف إطار التواصل مع اجلمهور يف ظل احلجر املنزلي بعد ما كانت 

سهرات رمضانية يف كل من قاعة األطلس واملوقار.
وهي خطوة يسعى الديوان الوطني للثقافة واإلعالم ملواصلة مهامه يف 
ظل التدابير الوقائية املتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد19-، بهدف 
تعزيز  املباركة، من خالل  رمضان  اجلزائرية يف سهرات  العائالت  مرافقة 
نشاطاته الثقافية والفنية على مختلف منصات التواصل االجتماعي بغية 

احلفاظ على عالقاته مع اجلمهور تزامنا مع فترة احلجر الصحي.
رمضان«،  رحاب  يف  األفراح  ومقامات  األرواح  »معارج  شعار  وحتت 
شرع الديوان يف بث حصري يوميا ملختارات من عروض وحفالت لفنانني 
املوسيقي  التراث  بها  يزخر  التي  الطبوع  مختلف  يف  أبدعوا  جزائريني 

الوطني، وكذا عروض تربوية وترفيهية لألطفال.
لإلشارة برنامج البث الذي يسطره الديوان يهدف كذلك إلى مد جسور 
التواصل بني الفنان وجمهوره عبر العالم االفتراضي من خالل موعد يومي 
لبث السهرات الفنية وموعد أسبوعي فترة الظهيرة لألطفال على الفضاءات 
الرقمية الرسمية للديوان يف كل من قناة اليوتييوب والصفحة الرسمية على 

مواقع التواصل االجتماعي يف كل من الفايسبوك، االنتستغرام والتويتر.
وقد أحيي الديوان الوطني للثقافة واإلعالم أولى سهرات رمضان مع 
فرقة الفردة البشارية وكمال بورديب وعزيوز رايس، محمد روان، سلمى 

كويرات.
ومقامات  األرواح  القادمة حتت شعار »معارج  األيام  كما سيحيي يف 
التواصل االجتماعي مع  األفراح يف رحاب رمضان« سهراته على منصة 
كل من الفنانة رمي حقيقي، دليلة نعيم، اللمة البشارية، عبد القادر شاعو 

والفنانة بهجة رحال وغيرهم.
صارة بوعياد
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آسيا.ع
 

الشخشوخة أو تريدة سيدتا األطباق في 
النصفية

        وبعيدا عن فيروس كورونا، يكتسي 
االحتفال بليلة النصفية طابعا مييزه عن باقي 
سطيف،  والية  سكان  لدى  رمضان  أيام 
حيث تقوم النسوة لتحضير ما لذة وطاب من 
املأكوالت فإضافة إلى الطبق املعتاد والذي ال 
أطباق  أغلب  ولعلها  السطايفية  املائدة  يفارق 
الفريك  شربة  وهي  أال  اجلزائري  الشرق 
وطاجني احللو، يف حني تقوم السيدة بتحضير 
إما  يا  وهو  املناسبة  بهذه  آخر خصيصا  طبق 
الكسكس  أو  التريدة  أو  الشخشوخة  طبق 
ويعتبر  اخلضر،  أنواع  ومختلف  باللحم 
االحتفال بهذه الليلة فرصة أيضا للم الشمل 
ومع  املاضية،  السنوات  األسر يف  جتتمع  أين 
والسهر  باليوت  الرجال  التزم  الصحي  احلجر 
مع بعضهم على فناجني الشاي واملكسرات، 
يف حني يلجأ البعض اآلخر لقراءة القرآن، أما 
والشاي  القهوة  فناجني  على  فتلتفنت  النسوة 
كيف  واحلديث  احللويات،  من  طاب  وما 

احتفلت أسرهم بهذه املناسبة.

تصويم األطفال وختانهم مؤجل
      ومن بني العادات الراسخة أيضا لدى 
املباركة  الليلة  هذه  يف  سطيف  والية  سكان 
تصومي األطفال الصغار كما جرت عليه العادة، 
واجلد  الوالدين  بحضور  احتفالي  جو  وسط 

واجلدة، وهو ما أكدته إحدى السيدات التي 
أكدت بأنها حترص دوما ألن يصوم أطفالها يف 
هذه الليلة، وأضافت بأنها اختارت هذه الليلة 
ألنها ليلة مباركة واعتادت عائلتها على القيام 
أنها  التي  أخرى  سيدة  الرأي  وتوافقها  بها، 
أكدت بأنها حتضر لصوم ابنتها يف هذه الليلة 
اجلزائريني،  جلميع  مباركة  ليلة  باعتبارها 
خلتان  املناسبة  تغتم  األسر  كانت  وبعدما 
أبنائهم مت هذا املوسم الرمضاني تأجل أغلب 
العائالت لعملية ختان أبنائهم إلى إشعار آخر 

ومرور احملنة التي تعيشها اجلزائر، خاصة وأن 
إليهم  تنقل  كورونا  بفيروس  املصابني  بعض 

الفيروس عن طريق املستشفى

 االحتفال بالنصفية ال يتنافى مع الشرع
     وال تخلو االحتفاالت بليلة النصف من 
شهر رمضان املبارك، من األجواء الروحانية، 
وملعرفة رأي الشريعة اإلسالمية يف االحتفال 
بهذه املناسبة اقتربنا من بعض األئمة بوالية 
سطيف، والذين أكدوا لنا بأن االحتفال بهذه 

ال  التي  والتقاليد  العادات  يف  يدخل  الليلة 
يحتفل  الليلة  هذه  الشرع، ألن  مع  تتعارض 
بها اإلنسان شكرا هلل عزوجل وأنه قطع شوطا 
ال  منهم  الكثير  أن  كما  رمضان،  من  كبيرا 
والتضرع  واالبتهاالت  الدعاء  فرصة  يفوتون 
هلل عزوجل واإلكثار من النوافل والصدقات، 
بيوتهم  يف  املكوث  املواطنني  بعض  دعا  كما 

ملنع انتشار الفيروس، واحلفاظ على أهلهم.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
بلدية املسيلة 
دائرة املسيلة 
والية املسيلة 

اعــــــــــــــــــــــــــالن
السيد  بان  املسيلة  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  يعلن 
املسير هاللي فيصل /رشيد  قد تقدم بطلبه من اجل انشاء مشروع 
مستودع تخزين ) البوليمار ( بالعنوان التعاونية العقارية الوفاء 8 قطع 
باحملل رقم 1 بوسط املدينة بلدية املسيلة دائرة املسيلة  والية املسيلة  
بناءا علي مراسلة مدير التنظيم والشؤون االجتماعية  مصلحة التنظيم 
والشؤون العامة فرع املنشاة املصنفة واحلرفيني  حتت  رقم 100/2020 
بتاريخ 16/3/2020 املتضمن ملف النشاط املذكور اعاله يعني السيد 
جراف عاشور محافظ محقق لكل االقتراحات واالعتراضات املصرح 
لهذا  مفتوح  سجل  يف  اعاله  املذكور  النشاط  حول  للمواطنني  بها  
القرض  باملديرية التقنية املوجودة بالبلدية وذلك ملدة  15 يوم ابتداء 

من تاريخ االعالن بجريدتني وطنيتني.

اشــهــــار

سطيف

فيروس كورونا يفسد االحتفال بليلة النصفية

 Akhbar El waten 12/05/2020

 على عكس السنوات الماضية في هذا اليوم من شهر رمضان المعظم، أين تجتمع العائلة السطايفية لالحتفال بليلة الـ 15 من شهر رمضان أو ما يعرف 
بليلة النصفية، وألول مرة جاء االحتفال هذه السنة ناقصا بعد تفشي وباء كورونا ما حرم الكثير من العائالت االجتماع واللقاء والسهر، ولمعرفة 
العادات والتقاليد التي ورثتها العائالت السطايفية منذ عقود من الزمن، لالحتفال بليلة الـ 15 من شهر رمضان المعظم، قمنا بجولة ببعض البلديات 
أين أجمع كل من التقينا بهم أنها ليلة غير عادية في بيوتهم سواء من خالل التحضير لها من خالل المأكوالت، أو من خالل صيام األطفال وعمليات 

ختانهم، خاصة مع تغير بعض األمور جراء تفشي وباء كورونا.

إخماد حريقين متفرقين
ببلدية  املدنية  احلماية  مصالح  أمس  أول  مساء  متكنت      
العلمة الواقعة شرقي والية سطيف  من إخماد حريق بنايتني 
إصابات  تسجيل  ودون  االنتشار  من  ومنعهما  سكنيتني 

لساكنيها.
على  باإلعالم  املكلف  لعمامرة  أحمد  النقيب  وحسب 
األول  احلريق  فإن  املدنية،  للحماية  الوالئية  املديرية  مستوى 
سجل بحي صخري أين اندلع يف غرفة بالطابق األرضي لبنانية 
سكنية فردية، طوق احلريق ومنع من االنتشار إلى باقي أجزاء 
املنزل الذي يضم طابقني علويني كذلك ويتربع على 180منتر 
مربع، خلف إحتراق أجهزة كهرومنزلية، أثاث وافرشة وتشوه 
يف  كهربائية  شرارة  عن  ناجت  كان  الثاني  األسقف،  و  اجلدران 
خزانة العدادات الكهربائية بالطابق األرضي إلحدى عمارات 
السكن اجلماعي بحي 800 مسكنا، مضيفا ذات املتحدث أن 
مصالح احلماية املدنية حتذر ساكني العمارات بضرورة احلفاظ 
املشتركة  األجزاء  مختلف  حتمل  التي  اخلزائن  نظافة  على 
باقي  وكذا  والهاتف  املاء  الغاز،  بالكهرباء،  التموين  لشبكات 

سلم العمارة جتنبا ملثل هذه احلرائق التي كثيرا ما تتكرر.
آسيا.ع

حجز 2000 وحدة من 
المعقمات الكحولية

واملالية  االقتصادية  الفرقة  عناصر  متكن      
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
شبه  املواد  من  معتبرة  كمية  ضبط  من  سطيف، 
الطريق  يف  للبيع  املعروضة  مفوترة  غير  صيدالنية 
العمومي.   ومتت العملية على إثر استغالل معلومة 
صيدالنية  شبه  مواد  بعرض  شخص  بقيام  تفيد 
أدنى  مراعاة  ودون  الشمس  أشعة  حتت  للبيع 
الشروط الالزمة لبيع وحفظ هذا النوع من املطهرات 
الكحولية سريعة التلف، ليتم التنقل على الفور إلى 
سطيف،  بدينة  األسبوعي  السوق  فضاءات  أحد 
بلغت  التي  الكمية  وحجز  ذلك  من  التأكد  مت  أين 
وثيقة  أي  يحوز صاحبها  ال  وحدة   2000 من  أزيد 
حتقيقا  فتحت  القضائية  الضبطية  مصدرها،  تثبت 
ملفا  املخالف  ضد  وأعدت  القضية،  مالبسات  يف 
جزائيا ضد املخالف الذي  أحيل مبوجبه أمام اجلهات 

القضائية، يف حني مت إتالف الكمية احملجوزة.
 آسيا.ع
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

         عرفت اجلزائر منذ استرجاع 
دساتير  أربعة   1962 سنة  سيادتها 
إال  كلها  تكن  ولم  تعديالت  وست 
وظيفة ديكورية ال أكثر، فكل رئيس 
مقاسه  على  دستوره  فصل  جزائري 
واإلرادة  اجلزائر  مقاس  على  وليس 
الشعبية. فال أحد يختلف بكون هذه 
االنتقال  من  اجلزائر  منعت  الدساتير 
من وضع تاريخي جعل كل السلطات 
إلى  التنفيذية  السلطة  إرادة  حتت 
لتطلعات  يستجيب  دميقراطي  وضع 
نوفمبر  أول  وبيان  اجلزائري  الشعب 
ال  وضوح  بكل  نص  الذي   1954
دميقراطية  دولة  إقامة  على  فيه  لبس 
املؤسسات  دولة  أي  اجتماعية 
منذ  اجلزائر  فدساتير   ... والقانون 
بعيدا عن  الوطن  االستقالل جعلت 
ومن  الشعبية،  واإلرادة  الدميقراطية 
اعتمد  اجلزائري  النظام  أن  املعروف 
مصادر الشرعية غير الشرعية الشعبية 
وسائل  وعلى  الثورية  الشرعية  منها 
الدولة املعنوية التي اعتمدها يف بقاءه 
يف  املتمثلة  املعنوية  منها  السلطة  يف 
الرمزيات والقانون واملادية املتمثلة يف 
فمثال  واملال،  والقوة  اإلداري  اجلهاز 
اللجنة  أعطته  بوتفليقة«  »دستور 
املكلفة بصياغته صالحيات ال حدود 
»نابليون  حتى  عليها  يحصل  لم  لها 
الذين  أن  املؤسف  ومن  بونابرت« 
بوتفليقة« هم أساتذة  صاغوا »دستور 

القانون.

املعروضة  الدستور   مسودة تعديل 
للنقاش يف 2020 لم حتدد لنا طبيعة 
النظام هل هو رئاسي أو شبه رئاسي 
بشكل  ذلك  وطرحت  برملاني  أو 
املجال  يفتح  مما  واضح  وغير  مبهم 
يف  تستمر  أن  التنفيذية  للسلطة 
السلطات  فرض سلطتها على جميع 
 2019 فيفري   22 فحراك  األخرى، 
مسودة  ديباجة  إليه  أشارت  الذي 
منح  مطالبه  أهم  من  كانت  الدستور 
الشرعي  لصاحبها  الشرعية  السلطة 
الشعب وشعارها يف ذلك »دولة  وهو 
»نريد   - عسكرية«  ماشي  مدنية 
»تطبيق   - والقانون«  املؤسسات  دولة 
الدستور«. نفهم من  7 و8 من  املادة 
ذلك أن الشعب يطالب بنظام برملاني 
على  بناء  ملمثليه  الفرصة  يعطي 
انتخابات برملانية شفافة ونزيهة، حق 
برنامجها  وتنفيذ  احلكومة  تشكيل 
احلال  هو  كما  ومحاسبتها  ومراقبتها 
مع  العاملية،  الدميقراطيات  معظم  يف 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات  تقييد 
على  التنفيذية  السلطة  تغول  ملنع 
بقية السلطات األخرى وبذلك ميكن 
والفساد  االنحراف  منع  بكل صرامة 

واالستئثار باحلكم.

التنفيذية  السلطة  أن  املالحظ   
اللجنة  بتشكيل  وحدها  انفردت 
مشروع  بإعداد  املكلفة  الدستورية 
شك  وبدون  الدستور  تعديل  مسودة 
أمامها خطوطا حمراء. هذه  وضعت 

مبراجعة  تقم  لم  شك  بال  اللجنة 
جمهورية  لبناء  للدستور  عميقة 
جزائرية جديدة تتماشى مع تطلعات 
وذلك   2019 فيفري   22 حراك 
»فتساح  السيد  القاضي  رأي  حسب 
احملكمة  يف  السابق  القاضي  أوقرقوز« 
جنيف  يف  اإلنسان  حلقوق  اإلفريقية 
الذي قدم استقالته من جلنة صياغة 

مسودة تعديل الدستور.

  أبقت جلنة صياغة مسودة تعديل 
كنظام  الرئاسي  النظام  على  الدستور 
بذلك  مستبعدة  اجلزائر  يف  حكم 
اجلزائر  يصون  الذي  البرملاني  النظام 
بالسلطة  االنفراد  أشكال  كل  من 
ويعزز الدميقراطية والتعددية السياسية 
للبرملان  ويعيد  واحملاسبة  واملراقبة 

اعتباره وللشعب سيادته.

رفضت جلنة صياغة مسودة تعديل 
على صالحيات  قيود  وضع  الدستور 
الشعب  أن كل مطالب  الرئيس رغم 
 1988 أكتوبر   5 منذ  واألحزاب 
برملاني  نظام  إنشاء  هو  اآلن  وإلى 
امتد  الذي  الرئاسي  النظام  وإنهاء 
رديئة  جتارب  وأفرز  االستقالل  منذ 
وسيئة أدت باجلزائر إلى حرب أهلية 
اجلزائرية  بالدولة  تعصف  أن  كادت 
ووحدتها إلى جانب انتشار الفساد يف 
معرقال  أصبح  الذي  اإلداري  اجلهاز 
الفترة  موروث عن  فهو جهاز  للتنمية 
العصر  مع  يتماشى  وال  االستعمارية 

وال مع طموح الشعب، باإلضافة إلى 
حسيب  بال  العام  املال  نهب  انتشار 
يف  العليا  املناصب  ومنح  رقيب  وال 
الدولة ال على أساس الكفاءة والنزاهة 
الوالء واحملسوبية  ولكن على حساب 
واجلهوية ليضاف إليها يف عهد الرئيس 
يف  الهامة  املناصب  شراء  »بوتفليقة« 
حرية  تقييد  مع  الوسخ  باملال  الدولة 
الصحافة وتهديد كل من يندد بالفساد 
هذا  والسجن،  باالعتقال  واملفسدين 
ما جنته الدولة اجلزائرية املستقلة من 
االنفراد بالسلطة يف اجلهاز التنفيذي.

بدقة  النظام  طبيعة  حتديد  إن   
جميع  صالحيات  وضبط  ووضوح 
الذي  التغيير  مفتاح  هو  السلطات 
 2019 فيفري   22 حراك  به  طالب 
لدخول  اجلزائر  تنتظره  والذي 
دولة  بناء جزائر جديدة ...  مرحلة 
املؤسسات والقانون وحقوق اإلنسان.

مشروع  يف  وردت  لقد  بالفعل   
من  جملة  الدستور  تعديل  مسودة 
اإلصالحات لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه: هل بإمكان هذه اإلصالحات 
لتقييد  قانونيا  أساسا  تصبح  أن 
سلطات الدولة وتنظيمها وعلى رأسها 

السلطة التنفيذية؟  
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قراءة سريعة في مشروع 
مسودة تعديل الدستور

بقلم :عز الدين معزة 	



القصوى

º18
الصغرى

º13 

 05:33الفجر:

 06:59الشروق:
12:57الظهر:
 16:21العصر:
 19:47املغرب:

21:17العشاء:

. براقي:  الواليِة.  امُلنتهجة يف  الَتسيير  استاَء من طريَقة 

قطاُع الَموارِد المائيَّة ببومرداس استفاد ِمن 33 ملياَر ِدينار 

بلســـان: عبد العزيز تويقر

َقانوُن
 الَماليَّة!

384 منطقَة ظٍل بتبسِة  ُموازاًة مع تسجيِل 

كريكو: ندرُس ِإعداَد تطبيٍق 
للتَّبليغ َعن الَعائالِت الُمتعّفَفة 

َتّتِجه احُلكوَمة نحَو 
ُمعاجلِة الَكثيِر من 
ي  االخِتالالِت التِّ

تضّمَنتها َقواننُي امَلالّيِة 
نواِت امُلنَقضيِة؛  يف السَّ
راجِع عن  ِمن خالِل التَّ

ُجملٍة من الَقراراِت »غيِر 
تها  ة«، أقرَّ االقِتصاديَّ

ُحكوماُت امَلخلوِع بوتفليقة؛ 
ا تصبُّ  َقراراٌت كاَنت َظاهرّيً

يف ِخدمِة امَلصلحِة الَوطنّيِة، 
سويُق َلها  أو هكَذا جَرى التَّ

ياسيِة  عبَر الُبروباقندا السِّ
ي اعَتَمدتها  واإلعالِمّية التِّ

ي  ُحكوماُت الِعصاَبة، التِّ
ْت َمداخيَل الِبتروِل  اسَتغلَّ
الِقياِسّية يف بَناِء اقتصاٍد 

، َيرتِكُز على  ِريعيٍّ َهشٍّ
اإلنَفاِق بَشكٍل أساِسيٍّ 

عبَر آلّيِة االْستيراِد ؛ وُهو 
ي نقَل اجَلزاِئَر  وُجه الذِّ التَّ
ى  من َسيطرِة ما كاَن ُيسمَّ
ِبجماَعة »اخلمسَة عشَر 
ِجنراال« إلى َسيطرٍة من 
َنوٍع آخر. َسيَطرٌة أنَتجت 
اآلالَف من ِرجال األعماِل 
يَن َيُدوروَن  الَفاِسديَن، الذِّ
ياسّيِة  لطِة السِّ يف َفلِك السُّ

األشِد َفساًدا. ِسياساٌت 
يارِة  َنقلْت ِسعَر السَّ

وِق  امُلستوَردِة مُبواصفاِت السُّ
األروِبّيِة من أقلِّ من َمائة 
عف  َمليوِن َسنتيٍم إلى الضِّ

سَبِة إلى َسّياراٍت ُمرّكبٍة  بالنِّ
ا بَجودٍة أقّل، بعَد  َمحلّيً

امُلواَفقِة على إنشاِء َورشاٍت 
للَترِكيِب ُسِمّيت عَبًثا 

ُل غيَر َعشرٍة  َمصانَع، ال ُتشغِّ
بامَلائِة من ُقدرِة امَلصاِنع 

الِفعلّيِة؛ فَلم َتخلْق اإلضافَة 
شغيِل وال  على ُمستَوى التَّ

على ُمستَوى األسعاِر ؛و 
مَن  َطبعا، دفَع امُلواِطن الثَّ

نواِت. َقواِننُي  خالل ِتلَك السَّ
امَلالّيِة امُلتالِحَقة كانت 

طَو  َتعتِمُد يف كلِّ مّرٍة السَّ
على َجيِب امُلواِطن الَبسيِط، 

من ِخالل إقراِر امَلزيِد من 
راِئب امُلباِشَرة وغيِر  الضَّ
امُلباِشرِة، ُمقاِبَل إعفاِء 

أصَحاِب األْمواِل وامُلنَتِفعنَي 
وَن  يَن ُيسمُّ من امَلاِل الَعام الذِّ

َعبًثا ِرجاُل أعماٍل. و عبَر 
ُجملٍة من الَقراراِت التي 
َجاءت يف َقانوِن املالّيِة 

أكيِد  ْكِملّي، سيِتُم - بالتَّ التَّ
- إعاَدُة َتصويِب َدّفِة 

، لتسيَر  االقِتَصاد الَوطنيِّ
ي َيخِدُم  يف االّتاِه الذِّ
ي، وَيجعُل  اإلنتاَج امَللِّ
من االسِتيراِد ُعنصًرا 

ال وليَس أصَل الَعملّيِة  ُمكمِّ
ِتها. االقِتصاِدّية ِبُرمَّ

وَقضاَيا  واألسرِة  الوطنِي  الَتضامِن  وزيرُة  َكشفْت 
املَرأِة »كوثر كريكو«، أمس، ِمن ِواليِة تبسة، أنَّ هذِه 
املَناطُق  وهي  ظٍل  منطقَة   384 نحو  بها  ُتوجد  الواليَة 

الِتي تدخُل ِضمن أهِم أولوياِت القطاِع.
الهشة،  بالطبقة  االهتمام  على  الوزيرة  وراهنت 
القطاع  أن  رغم  االقتصادي  القطاع  يف  سكانها  ودمج 
له اختصاصات وصالحيات محددة، مؤكدة أن هدف 
احلكومة هو دفع املعوزين إلى األمام من أجل إخراجهم 
من قوقعة االحتياج عبر التنسيق مع جميع القطاعات.
 وأضافت الوزيرة أنه، منذ إطالق اخلدمة الرقمية 
يف الـ 27 من شهر أفريل اخلاصة باملسنني الذين هم يف 
لتشمل  اخلدمة  هذه  توسيع  دراسة  يتم  وضع صعب، 

لتكون  مزرية،  أوضاعا  تعيش  التي  العائالت  عن  التبليغ 
بيانات من أجل توفير احتياجات كل  القطاع قاعدة  لدى 

عائلة. 
وخالل هذه الزيارة، رصدت الوزيرة بعض انشغاالت 
املواطنني على غرار مشكل عويص تعاني منه بلدية الشريعة 
منذ سنوات طويلة، وهو مشكل نقص املياه، وكذا اهتراء 

تسجيل  إلى  إضافة  الريفية،  واملسالك  الطرق  من  العديد 
منها  تعاني  التي  االحتياجات  من  العديد  األخيرة  هذه 
مناطق الظل التي وقفت عليها شخصيا، مؤكدة أنه سيتم 
نقلها إلى اجلهات املعنية العليا للنظر فيها، وهذا بالتنسيق 

مع والي الوالية.
فيروز رحال

أجلت، صبيحة أمس، مصالح احلماية املدنية لدائرة 
من  البالغة  )ش.س(،  املدعوة  جثة  ميلة،  بوالية  بوحامت 
مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  سنة،   12 العمر 

بوحامت.
و بعد فحص اجلثة من قبل املصالح املختصة، تبنّي 

وجود آثار خنق على مستوى عنق الضحية.
األرجوحة  شريط  يكون  أن  نفسها  املصالح  ورجحت 
ستكشفه  ما  انتظار  يف  اللعب،  أثناء  رقبتها  حول  التف 

التحقيقات األمنية.
سيا. ع

أشاَد رئيُس اجُلمهوريِة عبد املجيِد تبون، 
يف ِرسالة تعزيٍة ومواساٍة لعائلِة املُجاهد ُعمر 

بوداود الذي َوافتُه املنّية األحد، بَدورِه »يف 
اجِلهادين األكبِر واأِلصغر«. كَما قّدم الوزيُر األوُل 

عبُد العزيِز َجراد تعاِزيه لعائلِة الفقيِد.
وجاء يف بيان رئاسة اجلمهورية، الذي صدر أمس 

اإلثنني: »على إثر وفاة املجاهد عمر بوداود، عضو 
املجلس الوطني للثورة اجلزائرية، ورئيس فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني بفرنسا أثناء حرب التحرير، بعث رئيس 

اجلمهورية عبد املجيد تبون، الّيوم، ببرقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد، طّيب اهلل ثراه، 
أشاد فيها بدور الراحل يف اجلهادين األكبر واألصغر، متضرعا إلى العلي القدير بأن يتغمده 

برحمته الواسعة، وأن يرزق أهله الصبر والّسلوان«.
هذا، وتويف املجاهد والرئيس السابق لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا عمر بوداود 
مساء السبت مبنطقة »أكس ال شابيل« يف أملانيا، عن عمر ناهز الـ 95 سنة. ونقلت )و.أ.ج( 

اخلبر عن أقارب له بأملانيا، حيث نعت آخر رئيس لفيدرالية جبهة التحرير الوطني لفرنسا 
.)1957-1962(

والتحق الفقيد بحزب الشعب اجلزائري شابا، حيث كان ينشط حتت إشراف املناضل 
الوطني زروالي. وبعد اندالع الثورة التحريرية، شارك إلى جانب شقيقه منصور بوداود يف 

جمع األسلحة باملغرب قبل تعيينه على رأس فيدرالية جبهة التحرير الوطني لفرنسا يف 1957 
من طرف عبان رمضان. وفتح ما يعرف باجلبهة الثانية التي سمحت جليش التحرير الوطني 
بتنظيم نشاطاته الثورية على تراب املستعمر. وكان الفقيد أيضا املخطط الرئيس ملظاهرات 17 

أكتوبر 1961.
ق.و

الفقيِد  عائلَة  تعّزي  ئاسُة  الرِّ

رئيُس ِفدراليِة َجبهة رئيُس ِفدراليِة َجبهة 
الّتحرير بفرنَسا ُعمر الّتحرير بفرنَسا ُعمر 
بوَداود في ذّمِة اهلل بوَداود في ذّمِة اهلل 

ميلة 

الُعثور َعلى ُجّثِة بنت َمخنوقًة بحبِل ُأرُجوحة

انتقَد وزير املوارد املائية أرزقي براقي بشّدة طريقَة تسييِر قَطاعِه بواليِة ُبومرداس، السّيما 
َما َتعلَق بإيصاِل املّياه الشروِب إلى ُمختلِف املَناطِق، َكاشفا أنَّ الِواليَة استفادْت ِمن أَغلفٍة 
َماليٍة َضخمٍة تتجاوُز 33 ملياَر ديناٍر، غيَر أنَّ القطاَع، حسَب قولِه، ما يزاُل ُيسّجل مشاكَل 

كبيرًة تستدِعي ُحلوال َعاجلة.
 وأوضح براقي، خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى والية بومرداس، أن 
الشروب  املياه  من  اليومي  اإلنتاج  معدل  يتعدى  معتبرة، حيث  مائية  موارد  متلك  الوالية 
سقف 230 ألف متر مكعب و95 مليون متر مكعب سنويا، يف حني ال يتجاوز الطلب على 
املاء الشروب يف السنة عتبة 65 مليون متر مكعب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة 
لهاته الكميات الضائعة من مياه الشرب، عبر القضاء على الربط العشوائي الذي يعتمده 

بعض الفالحني على املستوى احمللي.
وأضاف بقوله: »نعلم أن الوالية ذات طابع فالحي وهناك بعض الفالحني يتزودون مبياه 
السقي من قنوات التوزيع الرئيسة، يجب تسوية وضعيتهم وتزويدهم بعدادات كي يدفعوا 

فاتورة ما يستهلكونه«.
من جهة أخرى، ولدى تطرقه إلى االعتمادات املالية التي سخرتها الدولة للدفع بقطاع 
املوارد املائية ببومرداس، ذكر الوزير أن الوالية استفادت من مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 33 
قبل  من  تستغل جيدا  لم  األموال  هذه  أن  غير  القطاع،  مشروعا يف   85 دينار إلجناز  مليار 

املصالح املعنية بالوالية، حيث إن نحو 40 مشروعا مسجال لم ينطلق بعد.
سميرة مزاري
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إصابُة 168 شخصا وتعايف 163 مريضا يف 24 ساعة األخيرة 

حاالُت التَّعاِفي من ُكوروَنا ُتَضاهي عدَد اإلصابات! 
أعلنت وزارة الّصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن تسجيل 168 حالَة إصابة مؤكدة 

جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
أّن  فورار،  اجلزائر، جمال  فيروس كورونا يف  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
 5 املتحّدث ذاته، مت تسجيل  5891 مصاًبا.وحسب  ليبلغ  ارتفع بهذا  البالد  بالوباء يف  املصابني  إجمالي عدد 
وفيات بني املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 507 ضحية.كما كشف فورار عن 
 2841 إلى  بالوباء  للشفاء من بني املصابني  املتماثلني  ليرتفع إجمالي عدد  163 حالة شفاء جديدة،  تسجيل 

حالة.
خالد دحماني
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