
َور النَّمِطّيُة من اإلعالِم التَّقليِدي إلى  الصُّ
اإلعاَلِم الَجِديد .. َعوٌد على َبدٍء!

ورِة  ورِة الِذهنّيِة أو الصُّ  اسُتخِدم ُمصطَلُح الصُّ
الَقرن  اِت  ِعشرينيَّ يف  مّرٍة  ألّوِل  مِطية  النَّ
»والتر  األْمريِكي  حِفي  الصُّ طرِف  من  املاِضي 
خُص  الشَّ يحمُله  ُشعوٍر  عن  ر  لُيعبِّ ليبماّن، 
يستِنُد  ه  لكنَّ قبُل،  من  َيختِبرُه  لم  أمٍر  جتاَه 
على  يعتِمُد  وال  ُمختزٌن،  ِذهنيٍّ  َتصوٍر  إلى 
نٍة أو ُمباشرٍة، بْل على صورٍة َصنعها  َمعرفٍة ُمعيَّ
مت له. ويف َعصرِنا احلالي ال شيَء أقدَر  أو ُقدِّ
وَر وَتشِكيلها أكثَر من وسائِل  على إعطاِئنا الصُّ

ورِة. اإلعالِم، السيما عبَر الصُّ

د. حسينة بوشيخ  	15
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04
أعتقُد أن مناقشَة »وثيقة مرجعية« ُيعد نُصها القانون األعلى 
ذي  بادَئ   - َتستدعي  رِصينة،  منهجيٍة  إلى  بحاجٍة  للدولة، 
بها  يعجُّ  وأدبياٍت  مواَد  حشَد  وليَس  الّتصور«  »هندسَة   - بدٍء 
مقتطعٌة  أحياًنا  ولألسف،  عاملًيا.  والقانوني  ياسي  السِّ الفكُر 
َينابيِعها  من  ت  وتغذَّ فيها  نشأت  التي  بيعية  الطَّ سياقاتها  من 
ياسية  والسِّ االجتَماعّية  للبيئاِت  ِتبعا  وتطّورت  الَفلسفّية 

َعليها.  وامُلشتغلني  مَلدارِسها 
َتامة  قناعٍة  على  أنا  لذلك، 
هَي  دستوٍر«  »هندسَة  بأّن 
َفلسفّية  منظوراٍت  إلى  بحاجٍة 
واقتَصادّية  وِسياسيٍة  وِفكرّيٍة 
َيستدِعي  وهذا  واجتماعّية، 
احلّية  الُعقوِل  كلِّ  حشَد  ِمّنا 
وجَتنيَد  البلُد،  بها  تزخُر  التي 
الفضاء  يف  الَفاعلنَي  مختلِف 

إلى  وصواًل  الَوطني، 
»الّتوافق كمقاربٍة وُمارسٍة، 
تأِتي  بعدها،  وَمكسب«. 
الَقانونّية،  ياغاُت  الصِّ
من  تكون  بينها  وامُلفاضلُة 

َمهّمة »ُفقهاِء الَقانون«. 

02
حي 15 يوًما أخَرى الحكومُة تقّرُر تمديَد الحجِر الصِّ

إحصاُء إحصاُء 176176 إصابًة جِديدًة إصابًة جِديدًة
 بـ »ُكوِفيد  بـ »ُكوِفيد 1919« « 

والّسكان  الّصحة  وزارة  أعلنت 
أمس  املستشفيات،  وإصالح 
 176 تسجيل  عن  الثالثاء، 
جديدة  مؤكدة  إصابة  حالة 

بفيروس كورونا يف اجلزائر.
باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
اجلزائر،  يف  كورونا  فيروس 

عدد  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
البالد  يف  بالوباء  املصابني 
ارتفع بهذا ليبلغ 6067 إصابة.

ُسجل  فقد  املتحّدث،  وحسب 
8 وفيات  24 ساعة،  خالل آخر 
ليرتفع  بالوباء،  املصابني  بني 
 515 إلى  الوفيات  إجمالي عدد 

حالة.

16

فاع الثَّاني  فاع الثَّاني الَجيش الُبرتقالي.. خُط الدِّ الَجيش الُبرتقالي.. خُط الدِّ
في ُمواَجهة الَجاِئحة! في ُمواَجهة الَجاِئحة! 

يعمُل  زمالِئه،  رفقَة  جيجل  مدينِة  َشوارع  يف  امَلجهول  اجلنديُّ  يقُف   
ملٍل،  وال  َكلٍل  دوَن  اجلائحِة  ملواَجهة  وثباٍت  وَصبر  وإخالٍص،  بتفاٍن 
، الذي يهندُس لَتعقيم األزقِة والّشوارِع  ليصنَع فخَر اجليِش الُبرتقاليِّ
طهيِر! ظافة امُلكلفوَن بعملياِت الّتعقيم والتَّ وامُلؤسسات. إّنهم ُمهندسو النَّ

05
املسيلة

ون  َطاِلبو الّسكن يحتجُّ
أمـام َمقــّر الواليــِة 

06
غليزان

استحداُث َتطبيٍق إلدَماج 
الُمصابيـَن بكــورونا 
فــــي الُمجتمــــِع

08
أدرار 

ُسكـان »يتحــّدون« 
الجائـحَة والوالــِي 
يفرُض غراماٍت َمالّية
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فاء  157 مريًضا للشِّ ُمقاِبل متاُثِل 

مسوّدُة الّدستوِر لم َتفِصل يف َطِبيَعته، وَتركته َهِجيًنا

15 يوًما إضافية. امَلنزلي  حي  الصِّ أمٍس من واليِة وهران، عن مَتديد احلجِر  العزيز جراد، يوَم  األّوُل، عبد  الوزيُر  أعلَن 
ه عبَر أمواِج إذاَعة وهران اجِلهوّية، يف إطاِر زيارِته للوالّيِة أّنه، وباستشارِة َرئيس اجُلمهورّية،   وكشَف جّراد، خالَل تدخلِّ
حِي 15 يوًما أخرى ، بدًءا من الـ15 ماي اجَلاري. ليتأّجل تاريَخ رفِع  عبد املجيد تبون، قّررْت احُلكومُة متديَد احَلجر الصِّ
ي َفيروِس ُكورونا، مجّدًدا وميتُد إلى غايِة 29 ماي اجَلاري. وأوضًح الوزيُر  حي، الذي يأتي يف إطاِر ُمكافحِة َتفشِّ احَلجِر الصِّ
امُلواطنني. مصلحِة  يف  يصبُّ  ذلك  أّن  إلى  مشيًرا  الوباِء،  على  للقضاِء  امُلّتخذة  دابيِر  التَّ إطاِر  يف  يدخُل  اإلجراَء  هذا  أن 

ُد أّن الوباَء لم يبُلغ نهايَته َبعد  الوزيُر األّول يؤكِّ

فون بالّتطهير بجيجل ظافِة امُلكلَّ إّنهم ُمهندسو النَّ

ُمحتشد »أفلو«.. 

أقـــالم

 د. مهماه بوزيان - خبير
 يف الّشؤون الطاقوية

ظام الّسياسيِّ حمس: مسوّدُة الّدستوِر أهملت الفصَل يف َطبيعِة النِّ
بن عبو: ينبِغي بناُء َشرعّيِة امُلؤّسساِت قبل احَلديِث عن نَظاِم احُلكم

ئيِس وَناِئبه يشوُبها الغموُض! قُة بصالِحيات الرَّ أوصديق: املواُد املتعلِّ

ة فــي الِتَمــاِس َراحــُة األمّـَ
ستـُور ٍة« للدُّ  »ُروٍح وظيفيـّـَ

نقاشات

َتحديد نظاِم الُحكم.. التردُد!



02
أخبار السياسة
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جّراد يؤّكد أّن الجزائر لم تبلغ مرحلة نهاية الوباء 

حي  ُر تمديَد الحجِر الصِّ الحكومُة تقرِّ
15 يوًما أخَرى

خالد دحماني

عبر  تدخله  خالل  جراد،   وكشف 
أمواج إذاعة وهران اجلهوية يف إطار زيارته 
رئيس اجلمهورية  وباستشارة  أنه  للوالية، 
متديد  احلكومة  قررت  تبون  املجيد  عبد 
الـ15  من  بدًءا  إضافية،  يوًما   15 احلجر 
احلجر  رفع  تاريخ  ليتأجل  اجلاري.  ماي 
مكافحة  إطار  يف  يأتي  الذي  الصحي، 
تفشي فيروس كورونا، مجّدًدا، وميتد إلى 
اإلجراء  هذا  أن  موضحا  ماي،   29 غاية 
للقضاء  املتخذة  التدابير  إطار  يف  يدخل 
على الوباء، مشيرا الى أن ذلك يصّب يف 

مصلحة املواطنني.
باملقابل، قال الوزير األول إن الوضعية 
يف  نتحكم  ألننا  باخلير  »تبشر  الوبائية 
قائال:  ليضيف  تطّوره«،  ويف  الوباء  هذا 
تزايد لكن  أن عدد احلاالت يف  »صحيح 
يوجد كفاءات تقف باملرصاد وهو الشيء 
الذي جعل اجلزائر من أوائل البلدان التي 
بالّرد  مّكنت  صحية  منهجية  أدخلت 

وبسرعة على الوباء«.
تفاؤله فيما  الوزير األول عن  وأعرب 
وباء  بتفشي  املتعلقة  الوضعية  يخص 
بالقول  حّذر  أنه  غير  كورونا،  فيروس 
يتعني  مما  الوباء«  نهاية  يف  لسنا  »نحن 
بعض  و«تفادي  الوقائية  بالتدابير  التقّيد 

السلوكات التي قد ترجعنا الى الوراء«.
ليؤكذ  جراد  عاد  ثانية،  جهة  من 
املنظومة  يف  النظر  إعادة  ضرورة  على 
سلبيات  يوجد  أنه  موضحا  الصحية، 
طبية  ونخبة  كثيرة  إيجابيات  هناك  لكن 

النَّسق جعل  يف  وانسجام  املستوى  عالية 
أسس  على  ومبنية  قوية  الوباء  مواجهة 

عملية وأكادميية، وليست عشوائية. 
ويف حديثه عن صور التضامن الوطني 
التي رسمها املواطنون خالل هذه األزمة، 
أبرز الوزير األول أن ذلك ليس غريبا على 
الشعب اجلزائري. وأشار إلى أن التضامن 
ال يكون يف األمور املادية فحسب بل أيضا 
من  للوقاية  وإرشادهم  املواطنني  توعية  يف 
األخالقي  »املفهوم  أن  معتبرا  الوباء، 

أساس محاربة الوباء يف هذه املرحلة«.

األنعام  لتغذية  الوطني  الديوان  جلأ 
إلى  أمس،  )أوناب(،  الدواجن  وتربية 
تسويق مخزون من الدجاج قدره 57000 
قنطار بسعر 250 دج للكيلوغرام الواحد، 
ارتفعت  التي  الدجاج  أسعار  كسر  قصد 

بشكل كبير خالل األيام األخيرة.
للديوان،  العام  املدير  الرئيس  أوضح 
يف  الثالثاء،  أمس  بطراوي،  محمد 
العملية  هذه  أن  )و.أ.ج(،  لـ  تصريح 
التي  الدواجن  أسعار  لـ«كسر  جاءت 
لـ  فوصلت  األخيرة،  اآلونة  يف  التهبت 
360 دج لكلغ«، حيث مت تخصيص 51 
نقطة بيع على مستوى 23 والية مبا فيها 
وعنابة  ووهران  والبليدة  العاصمة  اجلزائر 
وغرداية  ومستغامن  وتلمسان  وقسنطينة 
وغيرها  وإليزي،  وادرار  بلعباس  وسيدي 

من الواليات.

نقاط  توجد  أنه  املتحدث  وأوضح 
الشراقة  بلدية  من  بكل  بالعاصمة  البيع 
)مقر  البنيان  عني  وبلدية  )القرية( 
الديوان الوطني لضبط اللحوم واملنتوجات 
)نقطتني  داي  حسني  وبلدية  الفالحية( 
األولى على مستوى مدخل شارع  للبيع 
املجمع  من  بالقرب  والثانية  طرابلس 
وبلدية  جيبلي(،  للحليب  العمومي 
ستبدأ  نقاط  ثالثة  يوجد  حيث  الرغاية 
األربعاء،  من  ابتداء  الدواجن  بيع  يف 
مت  أنه  إلى  أشار  كما  املسؤول.  حسب 
طريق  عن  متنقلة  بيع  نقاط  تخصيص 
عبر  السكنية  لألحياء  تتنقل  شاحنات 
التراب الوطني لبيع الدواجن للمواطنني، 
دون أن يتحملوا مشقة التنقل إلى النقاط 
الصحي  احلجر  ظل  يف  السيما  الثابتة، 
الذي تعرفه العديد من الواليات بسبب 

تفشي وباء كورونا، حيث قال: »حتركت 
مستوى  على  شاحنات  أربعة  الثالثاء 
الوادي  بباب  أحياء  نحو  العاصمة 
لبيع  واحملمدية  بلوزداد  ومحمد  واحلراش 
للكيلو  دج   250 بسعر  البيضاء  اللحوم 

للمواطنني«.
بأن  املدير  صرح  الصدد،  هذا  يف 
الدواجن كان قد عرف، قبل بدء  إنتاج 
معتبرا  فائضا  الصحي،  احلجر  إجراءات 
مما أدى إلى انخفاض األسعار، وأن هذا 
لتغذية  الوطني  الديوان  دفع  الفائض 
تخزين  إلى  الدواجن  وتربية  األنعام 
إخراج  مت  الدجاج  من  قنطار   67000
كمية منها مع بداية رمضان وبقيت كمية 
إخراجها  يف  شرع  التي  قنطار   57000

ملجابهة ارتفاع األسعار.
محمد رضوان

لكسِر أسَعار الّدجاج
جاج »أوناب« يشرُع في َتسويِق 57 ألَف قنطاٍر من الدَّ

أعلن الوزير األول، عبد العزيز جراد، 
يوم أمس من والية وهران، عن تمديد 

الحجر الصحي المنزلي 15 يوًما 
إضافية.

عبر مختلف الجامعات
الُمنّظمة الُطالبّية الُحّرة تفتُح ورشاٍت 

ستور  لمَناقشِة ُمسودَّة الدُّ
الطالب  أمام  املجال  فتح  احلّرة  اجلزائرية  الطالبية  املنظمة  أعلنت 
للمساهمة يف مناقشة مسودة مشروع تعديل الدستور. وأوضحت املنظمة، 
أّنها بعد استالمها نسخة من املسودة، قررت فتح  يف بيان نشرته أمس، 
ورشات محلية عبر مختلف اجلامعات لفتح املجال جلميع الطلبة للمساهمة 
أكثر يف عملية النقاش وإثراء املقترحات، بحيث تكون هذه الورشات عبر 
املنظمة سُتطلق عملية سبر  أّن  البيان  التحاضر عن بعد. كما أكد  تقنية 
اآلراء واستبيان يف األوساط الطالبية عبر األرضية الرقمية للمنظمة، ملعرفة 

مدى قبول الطلبة املسودة واستقبال مقترحاتهم حول التعديالت املرجوة.
كما دعت املنظمة نظيرتها من املنظمات الطالبية والنقابية وجمعيات 
إثراء  قصد  مشتركة  بتصورات  للخروج  والتشاور  لاللتقاء  املدني  املجتمع 
املنظمة  رئيس  أّكد  األخير،  ويف  الدستور.  تعديل  مشروع  حول  النقاش 
للجامعة  أن يكون  للمسودة من أجل  والصريح  اجلاد  النقاش  على ضرورة 
مساهمة كبيرة بقوة الطرح واملقترح. ودعا رؤساء املكاتب اجلامعية للمنظمة 
إلى التجاوب وتفعيل الورشات على املستوى القاعدي، وفًقا للبيان ذاته.
خالد دحماني

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة كورونا
 عّماُل ُسوناطراك يتبّرعوَن بـ 53 

ملياَر سنتيٍم 
سوناطراك  مجمع  ملستخدمي  عمل  يوم  بأجر  التبرع  عملية   مكنت 
بالشراكة مع فدرالية عمال القطاع يف إطار التضامن الوطني ملكافحة تفشي 
فيروس كورونا من جمع حوالي 53 مليار سنتيم. وأوضح بيان نشرته يوم 
الوطنية  الفدرالية  بها  بادرت  التي  العملية  هذه  الوطنيةأّن  الشركة  أمس 
والغاز والكيمياء قد »عرفت مشاركة كبيرة من مستخدمي  النفط  لعمال 
املجمع«، مضيًفا أّنها جنحت يف جمع نحو 53 مليار سنتيم. وقد مت جمع 
هذا املبلغ، يضيف املصدر ذاته، بفضل املشاركة الطوعية لعمال سوناطراك 

ومختلف فروعها على غرار نفطال وشركة طاسيلي للطيران.
واختتم املجمع الطاقوي بيانه بتأكيده بأن »سوناطراك وفية أكثر من أي 
وقت مضى ملبدئها كمؤسسة مواطنة ستكون حاضرة دوما من أجل مرافقة 

جميع األعمال الهادفة إلى تعزيز التضامن الوطني«.
خ.د

انتقدت طرحها في هذه الظروف.. جبهة العدالة والتنمية:
ُمسوّدة تعديِل الّدسُتور بعيدٌة عن 

عب  ُطموِح  الشَّ
 أكدت جبهة العدالة والتنمية أن مسودة تعديل الّدستور املطروحة للنقاش 
بعيدة عن حتقيق طموحات وآمال الشعب ومطالبه املعبر عنها من خالل احلراك 
الشعبي، الذي ظل ملدة سنة كاملة وما يزال يطالب بالتغيير الشامل والعميق، 
السياسية  الظروف  مع  تتناسب  وال  مالئمة  غير  إصدارها  ظروف  أن  مؤكدة 
واالجتماعية التي تعيشها اجلزائر، خاصة يف ظل تفشي فيروس كورونا. وحسب 
فقد  »فاسيوك«،  الرسمية  صفحتها  على  والتنمية  العدالة  جبهة  نشرته  بيان 
اجتمع املكتب التنفيذي الوطني للجبهة، بحضور رئيس مجلس الشورى الوطني 
عبر تقنية التحاضر عن بعد، من أجل تقدمي قراءة أولية ملسودة تعديل الدستور، 
مسجلة عدم مالءمة الظروف السياسية واالجتماعية إلصدارها وفتح نقاش فّعال 
يعطيها حقها من األخذ والّرد، ويسمح للجميع باالطالع عليها، مرجعة ذلك 
ملا وصفته باجلو الذي أوجدته النظرة األمنية يف التعامل مع النشطاء السياسيني 
الواليات  من  الكثير  عرفتها  التي  االعتقاالت  خالل  من  احلراك،  وشباب 
واألحكام التي تصدر هنا وهناك ضدهم، من جهة. وبقاء أزمة انتشار فيروس 
كورونا مما أطال زمنها وأبقى على اإلجراءات املرافقة لها مبا فيها احلجر الصحي، 
وهو ما يرهن فتح نقاش واسع حول ما جاءت به املسودة، من جهة أخرى. كما 
من  العديد  يطرح  بالذات  التوقيت  هذا  يف  الوثيقة  هذه  طرح  أن  البيان  أضاف 
التنفيذي  املكتب  املقابل جدد  لكن، يف  احلقيقية.  خلفياته  بشأن  التساؤالت 
الدستور،  مسودة  دراسة  لتعميق  املناسبة  اإلجراءات  باتخاذ  التزامه  الوطني 
وكذا توفير الشروط املوضوعية لتمكني مؤسسات اجلبهة من حتديد موقف نهائي 
حولها، حيث أعلن عن تكليف جلنة وطنية بالتنسيق مع رئيس اجلبهة ورئيس 
القاعدية  املؤسسات  جميع  وتكليف  املسودة،  لدراسة  الوطني  الشورى  مجلس 
احلراك  ولشباب  وللمتعاطفني  للمختصني  واسعة  استشارة  وإطالق  مبدارستها، 
حول ملف التعديل الدستوري، لتكون أرضية مساعدة إلعداد تقرير شامل ومعبر 
ومساعد ملؤسسات اجلبهة يف حتديد املوقف النهائي، وكذا السعي إليجاد إطار 
للتشاور مع الطبقة السياسية من شخصيات وأحزاب مختلفة ومؤسسات املجتمع 

املدني.
محمد رضوان

لبناِء »الجزائر الجديدة« 
ستور َمجلُس األّمِة يدعو الَفاِعليَن إلثراِء ُمسوّدِة الدُّ

مختلف  األمة  مجلس  دعا 
إلثراء  الوطنية  الساحة  يف  الفاعلني 
بناء  أجل  من  الدستور  تعديل  مسودة 
اجلزائر اجلديدة، وذلك خالل اجتماع 
رؤساء  شمل  موسعا  املجلس  ملكتب 
املجموعات البرملانية واملراقب البرملاني 
صالح  بالنيابة  املجلس  رئيس  برئاسة 

قوجيل.
بحسب  األمة،  مجلس  واعتبر 
أن  الثالثاء،  أمس  اجللسة،  بيان 
لتعديل  التمهيدي  املشروع  مسودة 
لتحديات  استجابة  »تأتي  الدستور 
الراهن واملستقبل ومبا يتواءم مع البيئة 

عبر  واستراتيجيا،  سياسيًا  املتغايرة 
مبعاجلة  تتكفل  دستورية  أدوات  تبّني 
كل اختالل وإخفاق، وتنظم ما يطمح 
اجلزائري«.وأكد  الشعب  إليه  ويصبو 
املجلس على أهميتها )املسودة( بالنظر 
إثرائه  بعد  الدستور  إليه  سيفضي  ملا 
اجلديدة،  اجلمهورية  مالمح  رسم  يف 
حجر  يشكل  دستور  على  مراهنا 
الزاوية يف البناء املؤسساتي للجمهورية 
املمارسة  تعميق  خالل  من  اجلديدة 
إلى  للوصول  التشاركية  الدميقراطية 
فيها  وتتكامل  اجلميع،  حتتضن  دولة 
وتتكرس  بالفعل  املؤسسات  جميع 

لألفراد  واحلقوق  احلريات  فيها حقيقًة 
واملؤسسات.

مجلس  دعا  ثانية،  جهة  من 
والطبقة  الوطنية  الشخصيات  األمة 
والفاعلني  أطيافها  مبختلف  السياسية 
االقتصاديني واالجتماعيني ومنظمات 
هذا  االنخراط يف  إلى  املدني  املجتمع 
ومبا  العام  الصالح  يخدم  مبا  املسعى، 
ومطالب الشعب  تطلعات  يحقق 
إرساء  يف  الشباب  السيما  املشروعة، 
والعيش  احلّقة  الدميقراطية  قواعد 

الكرمي.
رحمة عمار



صفية نسناس

تعديل  مسودة  مستوى  وعلى 
الدستور التي مت اإلفراج عنها اخلميس 
الدستورية  اللجنة  املاضي، استبعدت 
البرملاني،  النظام  خيار  بالكامل 
هذا  أّن  النهائي  تقريرها  يف  واعتبرت 
السياسي »ال يشكل  النظام  النوع من 
بدياًل حقيقيًا بالنظر إلى السوسيولوجيا 
اعتماد  وقّررت  للجزائر«،  السياسية 
الّشكل  على  ُيبقي  رئاسي  شبه  نظام 
السلطة  وحدة  لضمان  للحكم  احلالي 
اجلمهورية من  رئيس  وحترير  التنفيذية 
احملافظة،  مع  احلكومي  التسيير  أعباء 
يستمدها  التي  على شرعيته  خاصة، 

تقييد  حددت  كما  االنتخاب،  من 
من  اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
احلكومة  رئيس  نظام  »اعتماد  خالل 
سلطة  توزيع  وإعادة  خاص،  ببرنامج 
ورئيس  احلكومة  رئيس  بني  التعيني 
يف  الرئاسي  الثلث  وإلغاء  اجلمهورية، 
رئيس  سلطة  وإلغاء  األمة،  مجلس 
مؤكدة  باألوامر«،  للتشريع  اجلمهورية 
أن ذلك سيؤدي إلى تغّير طبيعة النظام 

السياسي.
رفضها  اللجنة  بّررت  كذلك، 
للحزب  يتيح  الذي  البرملاني  النظام 
حّق  البرملان  يف  الفائزة  األغلبية  أو 
وتشكيلها  للحكومة  رئيس  اقتراح 

الزدواجية  سابقة  جتربة  سيعيد  بأنه 
رئيس  بوجود  التنفيذية،  السلطة 
لكنها  للحكم،  ثاٍن  كقطب  حكومة 
أبقت لرئيس اجلمهورية هامشًا بصيغة 
امللزمة«  غير  و«االستشارة  »املمكن« 
إلى  الذهاب  قبل  النيابية،  لألغلبية 

خيار تكليف رئيس احلكومة.
وتبّرر اللجنة عدم مساسها بطبيعة 
النظام القائم بأّن مهمتها غير تأسيسية 
كاملة  صياغة  إعادة  لها  تتيح  وال 
السياسي،  النظام  ومراجعة  للدستور 
حددها  التي  القيود  بسبب  وكذا 
الرئيس تبون للجنة يف رسالة تكليفها 

بتعديل الدستور.
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األحزاب  مواقف  تباينت 
التي  الدستور  مسّودة  بشأن  السياسية 
أعلن  ففيما  الرئاسة،  عنها  أفرجت 
البعض تأييده وأشهر آخرون رفضهم، 
قبل  تترّيث  األحزاب  أغلبية  تزال  ما 

إعالن موقفها النهائي من املسّودة.
اعتبرت حركة  السياق،   يف هذا 
املقترحة  الوثيقة  أن  السلم  مجتمع 
لم تفصل يف طبيعة  الدستور  لتعديل 
أبقته  أن  بعد  السياسي،  النظام 
»هجينا ال ميثل أي شكل من أشكال 

األنظمة املعروفة يف العالم«.
وأشارت حمس، يف بيان لها، إلى 
نائب رئيس  يتعلق مبنصب  أنه وفيما 
اجلمهورية املقترح إدراجه يف للدستور 
الرزاق  عبد  تشكيلة  أكدت  اجلديد، 
الغموض  يشوبه  املنصب  أن  مقري 
وطريقة  وصالحياته  دوره  حيث  من 
احلريات،  مستوى  وعلى  تعيينه، 
التي  السياسية  التشكيلة  اعتبرت 

الدستور  مسودة  أن  مقري  يرأسها 
هذا  بخصوص  تقدم  لم  املستقبلي 
احملور أي ضمانات دستورية يف املشروع 
جترمي  وعدم  االنتخابات،  لنزاهة 
الوثيقة املقترحة التزوير وعدم اتخاذها 
أكبر  باعتباره  ضده  ردعية  تدابير  أي 

آفة هي أساس كل أزمات البالد.
أخذت  الوثيقة  أن  احلركة  وترى 
التضييق  إلى  سيؤدي  شعبويا  توجها 
التأسيس  حيث  من  األحزاب  على 
الكامل  واحلق  السياسية  واملمارسة 
سلبا  يؤثر  مبا  ناخبيهم،  لتمثيل 
مخالف  بشكل  البرملاني  األداء  على 
العاملية  الدستورية  التوجهات  لكل 
-حسبها، باإلضافة إلى أنها لم تعِط 
املنتخبة  للهيئات  كافية  صالحيات 
والكفيلة بتجسيد املادتني )-7 8( من 
الدستور،  واللتان متثالن مطلبا أساسيا 
كما  الشعبي.  احلراك  مطالب  من 
بدور  التمسك  إلى  ذاته  املصدر  أشار 

اإلدارية  وخاصة  املُعينة-  الهيئات 
املنتخبة مما ميثل  منها - على حساب 
وإخالال  احمللية  للتنمية  أساسيا  عائقا 
والتوجهات  التشاركية  بالدميقراطية 

الالمركزية.
من  الثالث  باحملور  يتعلق  وفيما 
القضائية،  السلطة  وهو  املقترحات 
مثلت  الوثيقة  أن  حمس  اعتبرت 
القضاء  استقاللية  بخصوص  تراجعا 
من حيث إلغاء التنصيص على حماية 
الضغط  أشكال  كل  من  القاضي 
إبقاء  مع  واملناورات،  والتحوالت 
السلطة  للقضاء حتت  املجلس األعلى 
التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس 
الدستورية،  احملكمة  يف  التعيني  آلية 
تنبثق  كانت  التي  املناصب  خصوصا 
بدال من  املنتخب شعبيا  البرملان  عن 
االنتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة 

وحيادية.
صفية نسناس

بعدما قفزت مسوّدة الّدستور على َتحديِده

الفصُل في َنمِط الُحكم في الَجزاِئر. . مؤّجٌل!

قالت إّنها ستدرس فحواه دراسًة عميقة.. حمس:

مسودُة الّدسُتوِر أهملت الفصَل في طبيعِة النٍّظام الّسياسيِّ

قالت إّن تحديث طبيعة الّنظام ما تزال بعيدة. . بن عبو:
ينبِغي بناُء َشرعّيِة الُمؤّسساِت قبل 

الَحديِث عن نَظاِم الُحكم
فتيحة  األستاذة   أّكدت 
بن عبو أن احلديث عن طبيعة 
أن  املفروض  من  الذي  النظام 
يحكم اجلزائريني مازال مبكرا، 
االعتبار  إعادة  يجب  بل 
بعض  ونبذ  التمثيلي  للنظام 
سائدة  كانت  التي  املمارسات 

على غرار الرشوة و«الشكارة«.
يف  عبو،  بن  وأوضحت 
أخبار   « معها  أجرته  اتصال 
شبه  النظام  أن  الوطن«، 
الرئاسي الذي تنادي به بعض 
للتصنيف  قابل  غير  األطراف 

من الناحية النظرية، كما أن الدستور يف اجلزائر لم يتغير منذ 1996 
وحتى هذه املسودة، مشيرة إلى أن ما عرفته اجلزائر إّبان نظام الرئيس 
املخلوع كان مجرد خرق واستعمال لصالحيات أكثر من الالزم من قبل 
الرئيس، إذ كان لديه احلق كفاعل سياسي يف قراءة بعض الصالحيات 

التي جتعله يتمدد لتصبح قراءته »تعسفية«.
قالت  فقد  للجزائر،  املالئم  والنظام  احلكم  طبيعة  يخض  وفيما 
نعمل جميعا على  أن  إذ يجب  إنه حديث سابق ألوانه،   املتحدثة 
احترام املؤسسات والقوانني وبناء دولة حديثة ووضع حد للممارسات 
و«  والتزوير  البيروقراطية  غرار  على  املؤسسات  أداء  شوهت  التي 

الشكارة«. 
ص. نسناس

الخبير في القانون الّدستوري.. فوزي أوصديق:
ئيِس  المواُد المتعلِّقُة بصالِحيات الرَّ

وَناِئبه يشوُبها الغموُض

وّجه اخلبير يف القانون الدستوري فوزي أوصديق، يف فيديو نشره 
عبر صفحته بالفايس بوك، بعض املالحظات العامة التي تخص تعزيز 
الفصل بني السلطات الثالث؛ فبالنسبة للبند من املادة 30 إلى غاية 
تعكس  اعتبرها  واحلكومة،  اجلمهورية  رئيس  مبهام  املتعلقة   88 املادة 
أسماه  مما  انزعاجه  أبدى  أنه  غير  املاضية،  بالدساتير  باملقارنة  جرأة 
االعتماد على خط حتريري للمناصب االنتخابية بشكل أفقي لرئيس 
اجلمهورية وعدم االعتماد على خط عمودي وسطحي على البلديات 

واملراكز اإلقليمية.
تناولها  التي  الرئيس  لسلطات  بالنسبة  أنه،  املتحدث  أوضح  كما 
الدستور من املادة 88 إلى املادة 100 واحلكومة من املادة 101 إلى املادة 
118،  تكلمت هذه املواد عن حتديد العهد املادة 92 وهو شيء جيد، 
مباركا االقتراحات يف هذا اخلصوص. كما أشار إلى أن املادة 96 أبقت 
على الغموض حول منصب رئيس اجلمهورية؛ كون التعيني يكون يف 
يّد رئيس اجلمهورية فهو اختياري لكن املادة 117 أشارت إلى غير ذلك 

وهو ما يعني تناقضا صريحا بني املادتني، ما يعد خرقا للدستور.
التي   108 املادة  الغامضة،  النقاط  إنه من بني  أوصديق  قال  كما 
بعد  يجري  احلكومة  رئيَس  اجلمهورية  رئيس  تعيني  أن  إلى  أشارت 
ما  وهو  الفائز  احلزب  استشارة  بعد  وليس  البرملانية  األغلبية  استشارة 

يعد تشويه للتمثيل الشعبي يف مثل هذه احلاالت.
ص.ن

بعد خمسة أشهر من بلوغ قصر المرادية، طرح الرئيس عبد المجيد تبون للنقاش العام مسودة التعديل الدستوري التي تمّثل 
أّول ورشة في برنامج اإلصالح السياسي الشامل الذي أعلن عنه، إذ إنه أعلن خالل تعهدات سابقة أنه سيعمل على اعتماد نظام 
سياسي جديد يقّيد سلطات الرئيس، من خالل صياغة دستور جديد يوازن بين النظام الرئاسي الذي حكم البالد منذ االستقالل 

عام 1962 وبين النظام البرلماني، ويصون البالد من كل أشكال اإلنفراد بالسلطة ويعزز الديمقراطية القائمة على 
التعددية السياسية.



الدستور كوثيقة، ليس رصف قواعد أشبه باحلكم، وال جتميع مقترحات أو 
حشد أفكار تأخذ بألباب عامة الناس وحتى العارفني أيضا، وإاّل لكان من السهل 
أن نوكل أمر صياغته ألمهر األدباء عندنا ليطربنا وليكتب ما يحلو لنا، أو ألفضل 

الوعاظ بيننا إلستثارة نشوة الغبطة فينا.
الدستور ليس نصًا نضّمنه أمانينا بالرفاه وأحالمنا بنشدان العدل واإلنصاف، 
وكّل ما يعجبنا أو يدهشنا أو يحقق مبتغى نضاالتنا التي تصطبغ بحظوظ أنفسنا 
أحيانا واالنتصار لذواتنا على حساب كيان األمة اجلزائرية العظيمة، وإال لكان 
صياغته  مهمة  إسناد  باإلمكان  أو   .  .!!. دستور.  كتابة  منا  كان  ألّي  مخّوال 
لشخصية علمية مرموقة، وبذلك نكون قد اكتفينا وانتهينا من موبقات اخلالف. 

.
حلفظ  مجتمعة  األمة  تضعها  ناظمة  مرجعية  وثيقة  هو  سادة،  يا  الدستور 
سادة،  يا  الدستور  ورخائها.  ومنائها  واستمرارها  حياتها  معالم  ولضبط  كينونتها 
عند وضعه، ينبغي أن يتسم بـ »الوحدة البنائية« ملواده يف تناسقها وتكاملها، وبـ 
»الوحدة العضوية« ملضامينه يف انسجامها. من هنا، يتعني علينا احلسم بداية يف:

الناظمة  املبادئ  ق -        فو

الدستورية. 
 -     املبادئ التأسيسية التي ينبغي أن يقوم عليها هذا الدستور. 

  »املعالم اإلطار« لصياغته.
مانعة  جامعة  قواعدها  ألّن  مختصرة،  الدساتير  تأتي  ذلك،  على  وبناء 
شاملة، تقوم على فلسفة سياسية منسجمة، وتأتي موادها وبنودها وكأنها تنبع 

من مشكاة واحدة.
الّيوم، مدعوون إلقرار دستور جديد، جتد األمة اجلزائرية نفسها  إْذ نحن  و 

أمام خيارين: 
مانع إلنتاش  األمة،  لكينونة  دستور جامع  التمكن من وضع  إما        -  
الكايف  الوقت  استغراق  علينا  يستوجب  وهذا  كيانها.  يف  والفرقة  الفتنة  بذور 
إلعداده وإنضاج مضامينه ثم إقراره، واستنفاذ الوقت الالزم للوصول إلى »التوافق 
الوطني«، وهذا يستدعي تفادي اخلضوع إلكراهات »التسقيف الزمني« للعملية، 

فنبل املبتغى ُيعفينا من ذلك. 
 

املرحلة،  هذه  يف  االكتفاء،  وإما      - ضع   الضرورة بو »دستور 

الراهن  إلكراهات  استجابة  ت السياسية«،  يا حتد و
املرحلة ورهانات األفق املنظور. الكل يدرك أن رئيس اجلمهورية املنتخب لعهدة 
من خمس سنوات، كان قد التزم بتغيير النظام، وإعادة بناء »اجلزائر اجلديدة«، 
عهدته  من  األولى  السنة  قاربت  وقد  واليوم  الوطني،  احلراك  مطالب  وحتقيق 
ومتعددة  ومعقدة  صعبة  عاملية  أزمة  ظل  يف  نصفها،  انقضاء  على  الرئاسية 
اجلوانب ألقت بظاللها على الوضع اإلقتصادي للبلد، لكن مهما تكن صعوبات 
الوضع، فال ميكن للرئيس أن يبقى مكبل اإلرادة، فالبد لإلصالحات السياسية 

واالقتصادية واملؤسساتية أن تشق طريقها نحو األفضل واألجود واألجنع لبلدنا. 
كما أن »الظرفية احلالية« حتول دون القيام بإستشارات واسعة يف مكّوناتها وممتدة 
الوطني ككل،  السياسي  املجتمع  أو مكونات  للرئاسة  بالنسبة  يف زمنها، سواء 
بحكم حالة اإلغالق واحلجر للحّد من انتشار فيروس كوفيد19-، وما ترتب عن 
ذلك من استحالة عقد التجمعات الوطنية اجلامعة واللقاءات الثرّية والنقاشات 

العامة الواسعة األطر والفضاءات.
لكّن الرئيس هو يف سباق مع الزمن لتجسيد التزاماته، لذلك ال ميكن أن 
اجلديد  الدستور  وممتدا، ألن  مفتوحا  دستور جديد  الزمني إلقرار  السقف  يبقى 
مختلف  )مراجعة  املوعودة  العميقة  اإلصالحات  سلسلة  مباشرة  من  سيمكنه 
القوانني العضوية، وتنظيم االنتخابات، وتنصيب املؤسسات والهيئات اجلديدة( 
للذهاب  بحاجة  الرئيس  أن  احملتومة، كما  االقتصادية  إلى االصالحات  إضافة 
العمل  وتيرة  سرعة  تكن  ومهما  شعبي،  استفتاء  طريق  عن  الدستور  إلقرار 

أخرى  زمنية  فترة  عهدته  من  هذا  قادمة.سيستهلك 
مسوغُا  وتعطي  الضرورة  تنبع  هنا،  من 

الضرورة  »دستور  لفكرة 
عن  يترتب  مبا  السياسية«، 
تأجيل  من  الضرورة  هذه 
احلسم يف »املبادئ الناظمة فوق 

الدستورية« ومنها على اخلصوص 
ملرحلة  الهوية  وعناصر  اللغة  مسألة 

بالتأكيد  وهذا  الحقة، 
إبقاء  عنه  يترتب 

العمل مبضامينها الدستورية السارية حاليا إلى حني 
»التوافق«. من هذا املنظور أجد :

وظيفي  دستور  إلى  بحاجة  نحن  أوال، 
لوضع  االستعجال  منا  كان  كلما  ألنه  مرحلي، 
احلضاري،  املجتمعي  احلراك  ملطالب  يرتقي  دستور 
الشعب  من  عريضة  ملكونات  تروق  لن  وثيقة  على  سنحصل 
اجلزائري، مهما كانت نكهة طهيها، وحيثما كان االستعجال كثرت العثرات، 
كان  ومهما  واضعوها،  بها  يتحلى  التي  اخلّيرة  اإلرادات  طبيعة  كانت  مهما 
مستوى حسهم الوطني وسمو مراميهم، فبسبب طبيعة الظروف والتحوالت التي 
نعيشها، سُيستنبت لنا دستور جديد غير ناضج وغير جامع، سيكون بحاجة إلى 

مراجعات الحقا، قد جندها الزمة بعد عهدتني من اآلن.
لذلك ينبغي لنا أن نتحلى بالواقعية، ولنفكر يف وضع »دستور مرحلة« أو 
»دستور الضرورة السياسية«، ليكن توصيفه كما شئتم، املهم أن يكون »دستورًا 
أنه يحدد املؤسسات األساسية للجمهورية وطبيعتها والوظائف  وظيفيًا«، مبعنى 
بينها،  فيما  للعالقات  واملنظمة  لها،  الناظمة  تؤديها، واألسس  أن  ينبغي  التي 
فنحن بحاجة إلى دستور ُيفصل فيه يف منط النظام السياسي )رئاسي، برملاني، 
شبه رئاسي(، ويحدد طبيعة مؤسسات الدولة، بالشكل الذي يجسد التوازن، 
واإلنسجام والتناغم والتكامل فيما بينها، وليس التداخل، والتضاد أو التشرذم، 
وفعالية  قوة  يعطي  مبا  اجلزائري،  اإلداري  النظام  هيكلة  إعادة  من  ميّكن  دستور 
التنظيم  يف  النواة  املؤسسة  وبصفتها  القاعدية«  »اجلماعة  كونها  لـ«البلدية« 
التنفيذية  والهيئات  ومجالسها،  البلديات  ويحرر  احمللية،  للجماعات  اإلقليمي 
التي متثل أدوات تنفيذ املخططات القطاعية، دستور يعيد النظر يف املوقع القانوني 
واقع األمر، دستور  املطلق يف  لوالة اجلمهورية، ويحّد من سلطانهم 
يعيد التوازن بني القطاعات الوزارية، ويخرجنا من تغّول قطاعات 
ومتفصالته،  لنظامنا  اإلداري  التنظيم  هرمية  يف  بعينها، 
والرقيب  الناهي  اآلمر  بعينها هي  قطاعات  بحيث جند 

قد  القطاعات.  مختلف  آداءات  على  املسيطر 
هذه  من  العديد  بأن  قائل،  يقول 
الدستور  »مسودة  يف  واردة  النقاط 
املقترحة«، ليعذرني كّل قائل بذلك، ألن 
التوصيفات املتداولة لم تخلو منها مختلف الدساتير 

السابقة. .!! يا سادة، ما ينقصنا هو الوضوح يف »الفلسفة السياسية 
كتقاليد يف  الدستور  روح  تسري  وكيف  ؟  نحكم  . كيف  احلكم«.  لنمط 

نظامنا  هرمية  امتداد  على  واالدارية  والتنظيمية  السياسية  املمارسات  مختلف 
ومؤسساتنا ؟

 
organigramme fonction� )ثانيا، ينبغي وضع تصور هندسي 
ثم  وتنفيذية(  وقضائية،  )تشريعية،  احملورية  الوطنية  املؤسسات  ملختلف   )nel

 ،)schéma synoptique( مجتمعة  آلداءاتها  وظيفي  مخطط  وضع 
السلطات«،  بني  »الفصل  ومكنونات  وطبيعة  حقيقة  تصور  ذلك  بعد  ليمكننا 
ألن  األمر،  واقع  يف  الفعل  عن  بعيدا  اخلطاب  مكان  نراوح  سنبقى  فإننا  وإال 
غياب  مع  لكن  الفصل،  هذا  لتكريس  تسعى  كانت  تواليها  يف  اجلزائر  دساتير 
التصور العملي وهندسة ذلك، أصبحنا يف كل محطة ُنخرج اخلطاب املمجد لهذا 

الفصل، والتباكي عليه. 
يا سادة، إن هذا التوازن املبحوث عنه، ينبغي أن نحدده أوال من خالل تصور 
هيكلي يضبط تعداد املؤسسات والهيئات )التشريعية، والقضائية، والتنفيذية( 
وتوزعها هرميا، والتداخل فيما بينها، لنستطيع حتديد »نقاط التمفصل والتوازن« 
والتناغم  التوازن، واالنسجام  مبا يجسد  السلطات،  والفصل يف  الصالحيات  يف 

والتكامل فيما بينها، وليس التداخل، والتضاد أو التشرذم.
 

 ، لثا ثا
املقاربات  من  يخرجنا  دستور  إلى  بحاجة  نحن 
التوالدية املكرسة ألمناط تنظيمية هجينة معرقلة لألداء والفعالية وخانقة للتنمية، 
نقد،  محل  هو  الذي  )البلدية-الدائرة-الوالية(  نظام  من  ننتقل  أن  يعقل  هل 
بسبب وجود نظام الدوائر الوسيط غير املنصوص عليه دستوريا، والذي ال جدوى 
النظام من خالل إضافة »الدوائر احلضرية« ثم »الواليات  إلى تعقيد هذا  منه، 
املنتدبة«، وبدال من وقف هذا التوالد ومعاجلة الوضع بالشكل األمثل، جند مشروع 
الدستور اجلديد يتوجه إلى اقتراح »أن ُتخص بعض البلديات بنظام خاص«. يف 
تقديري ال ميكن أن يتطور البلد مبثل هذه املقاربات، بل سنزيد من »مستوى متييع 
األدوات الناظمة خللق وإنشاء الهيئات القاعدية للجمهورية ويف عملها وأدائها«ّ 
والتخلي  اجلمهورية«  لوالة  القانوني  »الوضع  مراجعة  يف  يكمن  سادة،  يا  احلل 
مبا  كلية،  عملها  نظام  مراجعة  مع  »البلدية«  مكانة  وتعزيز  الدوائر،  نظام  على 
وتوسعة  االستثمارات  تطوير  من  احمللية  التنمية  لقضايا  حقيقة  خادمة  يجعلها 

اجلباية احمللية وخدمة شؤون وحاجيات ومتطلبات الساكنة محلّيا.
رابعا، حني نتمكن من وضع دستور من هذا القبيل، سنتفرغ بعدها لفتح 
ورشات وطنية للتفكير والنقاش الهادف الهادئ يف »املختلف فيه حاليا«، ألنه 
ليس من املعقول التحول يف طبيعة األولويات، واالنتقال من التكفل باملستعجل، 
إلى مصادرة »املختلف حوله، واملختلف عليه، واملختلف فيه« من خالل دسترته، 
عليه  ُسنكره  ما  بجحيم  كلنا  نصطلي  »كاظمة«  داخل  كاملة  األمة  سيضع  مبا 
يا  ووجهتها.  وجاهتها  دالئل  يف  أصال  مختلف  ذرائع  حتت  البعض،  بعضنا 
واملختلف  حوله،  »»املختلف  دسترة  والرشاد  واحلكمة  املنطق  من  ليس  سادة، 
عليه، واملختلف فيه« وليس من احلكمة جعل هذا »املختلف« يف مرتبة »املبادئ 
الناظمة فوق الدستورية«. يا سادة، كفانا استعجاال، فكل استعجال هو هروب 
للتعدد اخلفي، بدال من  التنوع، وهو تكريس  لروح  منا من احلقيقة، ومصادرة 

التنوع اجللي املثمر الذي يعزز أرصدة قوتنا كأمة مجيدة.
قبل  اعتقادي،  ل يف  خو لد املقترحة ا الدستورية  املواد  تفاصيل  يف 

الشعب  على 

ي  ئر ا جلز تقدمي ا مباشرة  وقبل  السيد، 
لتصور  ننطلق منه،  أن  املفترض  الذي أجد من  املنظور،  هو  فهذا  االقتراحات، 
مضامني دستور يحرر إرادة الفعل االقتصادي واالجتماعي واملؤسساتي يف جزائر 

الغد.

04
نقاشات

 السنة 01 - العدد 187 -االربعاء  20 رمضان  1441  هـ  - 13 ماي 2020م

َراحـــة األّمـــَة فــي الِتَمــــاِس
ستور  »ُروح وظيفية« للدُّ

أعتقد أن مناقشة »وثيقة مرجعية« ُيعد نصها القانون األعلى للدولة، بحاجة إلى منهجية رصينة، تستدعي بادئ ذي بدء »هندسة التصور« وليس حشد مواد 
وأدبيات يعج بها الفكر السياسي والقانوني عالميا، ولألسف أحيانا مقتطعة من سياقاتها الطبيعية التي نشأت فيها وتغّذت من ينابيعها الفلسفية وتطورت تبعا 
للبيئات اإلجتماعية والسياسية لمدارسها والمشتغلين عليها. لذلك أنا على قناعة تامة بأن »هندسة دستور« هو بحاجة إلى منظورات فلسفية وفكرية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية، وهذا يستدعي منا حشد كل العقول الحّية التي يزخر بها البلد، وتجنيد مختلف الفاعلين في الفضاء الوطني، وصوال إلى »التوافق، 

كمقاربة، وممارسة، ومكسب«، بعدها تأتي الصياغات القانونية، والمفاضلة بينها يكون من مهمة »فقهاء القانون«. 

السياسية«،  الضرورة  »دستور  بوضع  المرحلة،  هذه  في  لالكتفاء،  أدعو 
أن  كما  طريقها.  تشقَّ  أن  والمؤسساتية  واالقتصادية  السياسية  لإلصالحات  فالبّد 

»الظرفية الحالية« تُحول دون القيام باستشارات واسعة في مكّوناتها وممتدة 

»دستور الّضرورة السياسية«، يترتب عنه تأجيل الحسم في »المبادئ 
الناظمة فوق الدستورية« ومنها على الخصوص مسألة الّلغة وعناصر الهوّية 

لمرحلة الحقة. 

»دستور الّضرورة السياسية«، يترتب عنه تأجيل الحسم في »المبادئ الناظمة 
فوق الدستورية« ومنها على الخصوص مسألة الّلغة وعناصر الهوّية لمرحلة الحقة. 

األساسية مرحلة« يحّدد المؤسسات »دستور 
للجمهورية وطبيعتها والوظائف التي ينبغي أن تؤديها، واألسس 

الناظمة لها، والمنظمة للعالقات فيما بينها.

بقلم : د. مهماه بوزيان 
باحث وخبير يف الشؤون الطاقوية



سعد لعجال

وقفة  نظموا  قد  احملتجون  وكان 
أمام  املاضية  األيام  يف  احتجاجية 
كانوا  والتي  االجتماعية،  السكنات 
إلى  ستنتهي  معاناتهم  بأن  يحلمون 
األبد، وأن صيامهم سيكون مبنازلهم، إال 
أن األمور بقيت على حالها، وما زاد الطني 
الذي حسبهم عطل  بلة هو وباء كورونا، 
بالوالية  األول  الرجل  كان  وان  حلمهم، 
شهر  لقاؤه  خالل  أكد  قد  العرجا  الشيخ 
مارس املاضي، باملجتمع املدني باملسيلة، 
خالل اختتام زيارته لدوائر والية املسيلة، 
طالبوه  الذين  للمواطنني  إجابته  ويف 
باإلفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين 
املسيلة،  لدائرة  االجتماعي  السكن  من 
إفراج  وال  التوزيع  أن  الوالي  رد  فكان 
االجتماعي،  للسكن  النهائية  للقوائم 
التي  األضرار  يف  يكمن  العائق  أن  طاملا 
االجتماعية،  السكنات  لها  تعرضت 
التي  والسرقة  والتكسير  اخلراب  جراء 
فاقت  والتي  السكنات،  لها  تعرضت 
خسائرها 04ماليير سنتيم، وهنا نعود إلى 
كرونولوجيا اقتحام السكنات االجتماعية 
السنة  تاريخ23أفريل من  إلى  تعود  والتي 
دائرة  مصالح  أفرجت  حينما  املاضية، 

للمستفيدين  األولية  القائمة  عن  املسيلة 
صيغة  سكنية  1262وحدة  حصة  من 
الوالي  عهد  يف  اجتماعي،  إيجاري 
السابق إبراهيم أوشان، والذي قرر بعدها 
قائمة  يف  حتقيق  وفتح  القائمة،  جتميد 
تزويرهم  ثبت  من  وإرسال  املستفيدين، 
إلى  االجتماعي  السكن  ملفات  يف 
اجلهات القضائية ليحاكموا، ونظرا ملوجة 
شهدتها  التي  الكبيرة،  االحتجاجات 
عاصمة الوالية، منها اقتحام منزل رئيس 
وإحراق  الطرقات  وغلق  وقتها،  الدائرة 
مصالح  بني  ومواجهات  العجالت، 

للسكنات  واقتحام  واحملتجني،  األمن 
قوات  تتدخل  أن  قبل  االجتماعية 
بإجالء  قامت  التي  الشغب  مكافحة 
املقتحمني من السكنات، إلى غاية قدوم 
أمر  الذي  العرجا،  الشيخ  احلالي  الوالي 
القائمة األولية  بفتح حتقيق يف  هو اآلخر 
االجتماعي،  السكن  من  للمستفيدين 
املستفيدين  قائمة  عن  اإلفراج  ليتم 
شهد  والذي  االجتماعي،  السكن  من 
لم  الذين  ومن  املقصيني  من  احتجاجا 
مع  القائمتني،  يف  بتاتا  أسماؤهم  تدرج 

فتح مكتب الستقبال الطعون. 

كشف املدير العام للديوان اجلزائري 
الرحمان  »عبد  السيد  للحبوب  املهني 
 « املرموثية   « منطقة  أن   ،« بوشهدة 
التابعة إقليميا إلى بلدية نقرين جنوب 
العام  خالل  ستستفيد  تبسة،  والية 
وجتميع  لتخزين  خاص  مبكان  املقبل، 
أربعني  يتسع ألزيد من  والذي  احملصول 
عمل  لتسهيل  كمساهمة  قنطار،  ألف 
إلى  التنقل  عناء  وجتنيبه  الفاّلح، 
يف  منتوجه،  لتخزين  املجاورة  املناطق 
انتظار رفع الّتجميد على بعض املشاريع 

التي ستساهم قطعا يف تطوير طرق السقي 
والزراعة والرفع من احملصول.

والي  رفقة  إشرافه  خالل  هذا  كان 
والسلطات  عطاهلل  موالتي  السيد  الوالية 
االنطالق  إشارة  إعطاء  على  احمللية، 
باملنطقة  والدرس  احلصاد  ملوسم  الرسمي 
مفّصل  عرض  بعد  للوالية  اجلنوبية 
باألرقام حول اإلنتاج الفالحي واإلنتاجية 
بالوالية، وكذا نشاطات املصالح الفالحّية 
وعلى رأسها السيد املدير »ثامن سعيد«، 

التي  والتجهيزات  الوسائل  إلى  إضافة 
يحتكم عليها القطاع، الذي تدعم مؤخرا 

ب » 283 » آلة حصاد.
وحسب ما كشف عند مدير املصالح 
الفالحية خالل هذا العرض، فقد قّدرت 
املساحة املزروعة من احلبوب لهذا املوسم 
 «  148 بنحو«  الوالية،  مستوى  على 
ب  قّدرت  حصاد  ومساحة  هكتار،  ألف 
السنة  هذه  ويتوّقع  هكتار،   «  90345  «
قنطار،  ألف   « و200  مليون   « إنتاج 
على  العمل  يجري   « املرموثية   « ومبنطقة 

حصد ما يزيد عن » 2550 » هكتار، 
واإلنتاج املتوّقع بها قد يصل إلى » 108 

ألف و500 » قنطار.
فالحو  استغل  السياق  ذات  ويف 
العديد من  لتقدمي  الفرصة  املنطقة هذه 
غرار  على  الوالي  للسيد  االنشغاالت 
ومياه  الريفية  للكهرباء  املاسة  حاجتهم 
السكن  منح  مع  الزراعي،  السقي 
الريفي وفك العزلة عنهم، ناهيك عن 
مناشدته لتسوية العقار الفالحي ومنح 
عقود االمتياز، وبدوره أكد والي الوالية 
للفالحني، أن هذه العوائق سيتم جتاوزها 
توفير  مع  الفالحي  الدعم  بعودة  تدريجيا 
بئر عميقة للسقي، ومنح سكنات ريفية 
مفيدا  مناطقهم،  يف  لتثبيتهم  ملستحقيها 
أنه يسعى إلى توفير كل الظروف املالئمة 
للفالحني، حلثهم على الرفع من اإلنتاج 
طرف  من  املسّطرة  األهداف  وحتقيق 
مصالح الدولة، بجعل الفالحة مستقبال 

اقتصادا بديال عن احملروقات.
فيروز رحال

عنابة 
مطالب بإنشاء صندوق لدعم أصحاب 

سيارات األجرة
إثر  أنه على  بعنابة  اجلزائريني  واحلرفيني  التجار  االحتاد  الوالئي  املنسق  أكد 
اإلحتجاجات املتكررة لسائقي سيارات األجرة بوالية عنابة وتبعا إلحلاح العديد 
من رؤساء احملطات قررت األمانة التنفيذية تنظيم لقاء على مستوى املقر الوالئي 
حضره ممثلي كل البلديات ملناقشة الوضع املتدهور ألصحاب املهنة وفتح النقاش 
مع إعطاء الفرصة لكل املعنيني لتقدمي اإلنشغاالتواإلقتراحات حيث تقرر صياغة 
تقرير يوجه إلى والي الوالية إلطالعه على حجم معانات أصحاب املهنة يف ضل 
للفائدة. وحسب  التقرير  قررنا نشر نسخة من  السائقني  الراهن والعالم  الوضع 
املصدر فإن اللقاء خرج بجملة من االقتراحات أهمها إنشاء صندوق محلي لدعم 
الصحي  احلجر  فترة  إمتداد  حسب  شهريا  متجددة  قروض  ملنح  السائقني  فئة 
السائقني  فإن  للدعم  احمللي  الصندوق  إنشاء  تعثر  حال  ويف  فؤائد  بدون  قروض 
بها  املعمول  الوقائية  واإلجراءات  الصحية  الشروط  وفق  العمل  بإطالق  يطالبون 
والتي من بينها نقل 50 باملائة من حجم الركوبة من إعالم الزبائن بتسديد ثمن 
بالتراضي من أجل سالمة اجلميع ومراعاة للظرف الصحي  الركوبة كاملة وهذا 
والركوب يكون يف الكرسي اخللفي ووضع عازل شفاف بني السائق والزبون وإرتداء 
وأكد  احلضري  للنقل  األجرة  سيارة  سائق  النقطة  يف  ويشترك  للسائق  الكمامة 
البيان أن هناك إنشغالني ومطلبني ابرزها متديد مدة إيداع اإلستمارات لعشرة ايام 
إضافية وإعادة النظر يف احملاضر التي حررت للسائقني الذين خالفوا قواعد احلجر 
بسبب ظروفهم االجتماعية املتدنية جدا. ودعا البيان والي الوالية إلى رفع الغنب 
املوازي سيارات  النشاط  السائقون وهم يشاهدون أصحاب  التي يشهده  النفسي 
الفررود يعملون بكل حرية فعمد من السائقني إلى نزع الالصق األصفر والعمل 

كسيارة فرود بجانب الناشطني املوازين.
ف سليم

سكيكدة
اإلطاحة بعصابة تنصب على الّتجار 

متكنت الفرقة اجلنائية ألمن والية سكيكدة، من تفكيك شبكة مختصة يف 
النصب واالحتيال على التجار عبر منصات التواصل اإلجتماعي، الشبكة مكونة 
الفيسبوك،  املعروضة يف  السلع  من زوج ينحدران من والية عنابة كانا يشتريان 

على أن يقوما بدفع املبلغ عبر مكاتب البريد.
إال أنهما كانا يقومان بتزوير وصل االستالم وإرساله إلى صاحب السلع على 
يف  قضائي  ملف  واجناز  القانونية  اإلجراءات  كافة  إستكمال  بعد  صور.  شكل 

حقهما مت تقدميهما مبوجبه لدى وكيل اجلمهورية مبحكمة سكيكدة.
جمال بوالديس
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أرادوا اإلفراج عن قائمة المستفيدين الّنهائية

ون أمام مقِر  كن يحتجُّ َطاِلبو السّّ
والية  المسيلة

تبسة 
إعطاء إشارة انطالق موسم الحصاد جنوبي الوالية

احتّج عدد من المستفيدين من حصة 1262 وحدة سكنية بصيغة إيجاري اجتماعي بدائرة المسيلة أمام مقر والية 
المسيلة، مناشدين والي الوالية الشيخ العرجا اإلفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين من السكن االجتماعي، وتسليم 
مفاتيحها ألصحابها،وهم الذين ملوا من االنتظار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، والتي تباينت بين 

أعباء الكراء وضيق المساكن العائلية.

بوالية  بومرقد  عمارات  سكان  قام 
مستوى  على  الطريق  بغلق  بوعريريج  برج 
املدخل الشرقي للمدينة وذلك تعبيرا منهم 
على غضبهم الكبير من السوق الفوضوي 
أمام سكناتهم،  املتواجد  والفواكه  للخضر 
بسبب  الفوضى  من  حالة  أحدث  مما 
الغاضبون  السكان  األوساخ.   انتشار 

ولم  ـ  حسبهم  ـ  ذرعا  بهم  ضاقت  الذين 
احتجاجية  وقفة  تنظيم  يجدوا حاّل سوى 
ومنها التصعيد نحو غلق الطريق من أجل 
يف  املتمثل  الوحيد  مطلبهم  الى  االلتفات 
والفواكه  للخضر  الفوضوي  السوق  نقل 
احملاذي لعماراتهم نحو وجهة أخرى تكون 
الذي  االزدحام  ظل  يف  خاصة  مناسبة، 

يعرفه السوق ما يشكل خطرا على الصحة 
سكان  وكذا  العمارات  لسكان  العمومية 
التباعد  الوالية بسبب عدم احترام مسافة 
السوق  رواد  االجتماعي واالكتظاظ وكثرة 
اخلضر  لشراء  مكان  كل  من  يأتون  الذين 

والفواكه. 
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج 
سكان »بومرقد« يغلقون الطريق

المسيلة
 هالك طفل في حادث سير

خلف حادث مرور وقع دقائق قبل افطارمبخرج بلدية الدهاهنة بوالية املسيلة 
مصرع طفل يبلغ 6سنوات صدمته سيارة سياحية حيث لفظ أنفاسه بعني املكان 
أثار  حني  يف  مقرة  مبستشفى  اجلثث  حفظ  ملصلحة  نقله  مت  اين  بجروحه  متأثرا 
احمللية  السلطات  مطالبني  الوطني  الطريق  أغلقوا  الذين  السكان  احلادث حفيظة 
املتهورين  وبخاصة  السواق  من سرعة  تقلل  أن  شأنها  من  ممهالت  اجناز  بضرورة 

منهم. 
جمال إبو أشرف

جيجل 
الوكالة الوطنية للنفايات تتبّرُع بمعدات طبية 
املتجددة  والطاقة  البيئة  وزارة  من  وبتوصية  للنفيات  الوطنية  الوكالة  قامت 
مكافحة  يف  اجلهود  تعزيز  اجل  من  جيجل  لوالية  ومساهمات  تبرعات  بتقدمي 
الفيروس هاته املساهمات التي كانت عبارة عن معدات ومواد شبه طبية ووسائل 
التعقيم والتطهير أشرفت على تسليمها الوكالة للمصالح الوالئية من جهة أخرى 
تقدمي معدات  وكدا  لعمال مستشفى جيجل  الوكالة معدات صيدالنية  قدمت 
واعتراف  كعربون شكر  وتكرميهم  ببلدية جيجل  النظافة  لعمال  وقائية  ومالبس 

بجهودهم يف مواجهة الوباء.

قافلة جمعية العلماء المسلمين تحط بني ياجيس
واصلت قافلة جمعية العلماء املسلمني مسارها نحو مختلف واليات الوطن 
لتحط رحال هاته املرة يف كل من بجاية وجيجل والتي قامت من خاللها توزيع 
ملستشفيات  طبية  ومواد  التعقيم  ومواد  غدائية  مواد  من  قفة  الف  عن  مايزيد 
الواليتني فكانت البداية من مستشفيات خراطة وبجاية وبعض احياء وبلديات 
اكثر  اعتبرت  والتي  جيجل  بوالية  ياجيس  بني  ببلدية  رحالها  لتحط  بجاية 
واطارات جمعية  العملية اشرف عليها شباب  جمعوي  بالوالية  فقرا  البلديات 

العلماء املسلمني والتي مت توزيع مواد غدائية على الفقراء واحملتاجني
سهام عاشور 
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بلغت قيمة إنجازه 500 مليار سنتيم 

تسليُم َمركِز ُمكاَفحة الّسرطان بالشلف 
قبَل نهايِة 2020

طه. أمني

مركز  مشروع  إجناز  أشغال  تعرف 
متسارعة  وتيرة  السرطان  مكافحة 
اإلنشاءات  مختلف  استكمال  بعد 
املنتظر  من  حيث  والهياكل  األساسية 
أن يسلم بداية السنة املقبلة بعد تعهد 
أمام وزير  القائمون على املشروع بذلك 

للوالية  زيارته  خالل  والسكان  الصحة 
املشروع  ذات  وكان  املنصرم.  األسبوع 
محل إعادة تقييم للقيمة املالية له منذ 
500مليار  إلى  لتصل  األشغال  بداية 
السرطان  مرضى  سنتيم.ويأمل 
يف  املجاورة  الواليات  وحتى  الوالية 
احليوي  املرفق  هذا  أشغال  استكمال 
والتنقل  املرضى  مع  معاناتهم  إلنهاء 

وهران  او  العاصمة  البليدة  والتي  إلى 
إلجراء التحاليل اخلاصة بهذا املرض.

للتحاليل  وحدة  توجد  مت  لإلشارة 
ملحقة  السرطان  مبرض  املتعلقة 
بعاصمة  »باج«  »األخوات  مبستشفى 
يصل  ما  خدماتها  من  يستفيد  الوالية 

إلى 1500 مريض حتصيهم الوالية.

الشلف 
 مديرية التجارة تدعو للتقّيد بإجراءات الوقاية 

دعت مصالح والية الشلف كافة التجار ممن مت استثناؤهم من قرار الغلق الى 
19 واإلسهام يف احلد من  فيروس كورونا كوفيد  الوقاية من  بتدابير  التقيد  ضرورة 
انتشار هذا الوباء عن طريق ارتداء الكمامات بالنسبة ألصحاب احملالت التجارية 
وكذا املستخدمني املتواجدين باحملل حتت طائلة الغلق اإلداري للمحل فورا. ووفقا 
لبيان مصالح الوالية فإن أصبح لزاما على التجار الناشطني حاليا ممن مت استثناؤهم 
من إجراءات الغلق املقررة من قبل السلطات العمومية أصبح اليوم لزاما على هؤالء 
خالل  األفراد  بني  التباعد  احترام  وكذا  الكمامات  ارتداء  ومستخدميهم  التجار 
النشاط التجاري وهي إجراءات تدخل ضمن التدابير االحترازية للوقاية من انتشار 
فيروس كورونا الذي سجل بالوالية ما يصل إلى 55 حالة نها حالة وفاة واحدة.
للزبائن واملواطنني على مختلف  وتأتي هذه اإلجراءات بعدما لوحظ تهافت كبير 
احملالت التجارية دون مراعاة لإلجراءات الوقائية سواء من قبل الزبائن أو أصحاب 
االكتظاظ  من  حاالت  التجارية  احملالت  معظم  شهدت  حيث  احملالت،  هذه 
والتطهير  التعقيم  أدوات  استعمال  أو  الكمامات  بوضع  التقيد  وعدم  والتدافع، 
باحملالت. وهي حاالت وقف عليها املكتب الوالئي حلقوق اإلنسان بالوالية الذي 
رأى إنها ال تنفع معها أي إجراءات وقائية أمام انعدام الوعي الصحي وثقافة التسوق 

العقالني لدى الزبون.
طه امني

بجاية
مديرية الّري تنّظم حملة لتطهير الوديان

اخلاصة  املؤسسات  بعض  مع  بجاية،بالتنسيق  لوالية  الري  مديرية  شرعت 
بجاية،واملقدر  ببلدية  املتواجدة  الوديان  كل  تنظيف  عملية  الوالئية، يف  واملصالح 
عددها ب 11 واد، يف إطار احلملة التي يتم تسطيرها سنويا لتفادي انتشار مختلف 
املخيف  االنتشار  من  املواطنني  أغلب  يشتكي  البعوض.  غرار  على  األمراض، 
للبعوض الذي قد يزيد من خطر اإلصابة بوباء »كورونا« املستجد، وهو ما جعل 
تبقى  التي  بالنظافة،  االعتناء  ضرورة  على  يصرون  واملختصني  الصحية  املصالح 
من بني احللول التي تسمح بتفادي انتشار األمراض املعدية.كما أن هذه العملية 
تتزامن مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات احلرارة التي قد تتسبب يف انتشار 
أجل  والبشرية من  املادية  الوسائل  اخلطيرة، حيث مت جتنيد كل  األمراض  بعض 
بجاية،فيما ستشمل  بلدية  األولى  املرحلة  يف  ستعني  التي  العملية،  هذه  إجناح 
الري  مديرية  التنسيق بني  القادمة، حيث سيتم  األسابيع  البلديات خالل  باقي 
أنواع  مختلف  رمي  بسبب  امللوثة  الوديان  وضعية  تعتبر  البلديات،فيما  ومسؤولي 
النفايات، نقطة سوداء بوالية بجاية،خالل السنوات األخيرة، وتتطلب االعتناء 
عن  املنتقلة  تلك  خاصة  األمراض،  مختلف  انتشار  تفادي  أجل  من  والتنظيف 
باشرتها  التي  التطهير  سياق حمالت  يف  العملية  هذه  تدخل  كما  املياه.  طريف 

مختلف املصالح، تفاديا النتشار وباء »كورونا«ببجاية. 
بـــلقاسم.ج

مستغانم
انقالب سيارة ُيخّلف 4 جرحى 

شهد الطريق السيار طور اإلجناز مبنطقة اوالد بن تكوك ببلدية وادي اخلير بوالية 
مستغامن حادث مرور تسبب يف جرح 04 أشخاص من عائلة واحدة إثر انقالب 
سيارتهم من نوع بيجو 208. مت نقلهم من قبل أفراد احلماية املدنية بالوحدة الثانوية 

بعني تادلس إلى املستشفى.
بن سعدية نورالدين

الحماية المدنية تنظم قافلة طبية تحسيسية 
طبية  قافلة  مستغامن  لوالية  املدنية  احلماية  مديرية  مقر  من  أمس  نطلقت 
للتحسيس والتوعية من مخاطر انتشار فبروس كورونا كوفيد 19، القافلة من تنظيم 
أطباء احلماية املدنية مبشاركة اجلمعية اجلزائرية لألطباء العامون وجمعية االطباء 
العامون للوالية وكذا اجلمعية الوطنية للدفاعةعن حقوق اإلنسان ومبشاركة وسائل 
احترام  كيفية  املسبق يف  التحضير  إلى  التحسيسية  القافلة  هذه  تهدف  اإلعالم. 
االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  الكمامات  ارتداء  يف  املتمثلة  الوقائية  اإلجراءات 
للحد من انتشار الوباء.وقد شملت هذه القافلة امليدانية زيارات عدة مرافق، منها 
ساحة البلدية، السوق املغطاة ومحطة نقل املسافرين بوسط املدينة. كما تخللتها 
تقدمي توصيات ونصائح للمواطنني من كبار السن الرجال والنساء وكذا الشباب. 

القافلة ستواصل حملتها لتشمل كافة دوائر الوالية. 
بن سعدية نورالدين

نفوق 3600 فرخ دجاج في حريق 
تسبب حريق نشب يف بيت بالستيكي لتربية الدواجن مبنطقة أوالد حمدان 
ببلدية عني نويصي بوالية مستغامن يف نفوق 3600 فرخ دجاج. فيما متكنت عناصر 

احلماية املدنية من إخماد احلريق وإنقاذ 14 قنطار من أغذية الدواجن. 
بن سعدية نورالدين

الدراسات  مخبر  مدير  قدم 
واألنثروبولوجية  والنفسية  االجتماعية 
بجامعة غليزان األستاذ بغدادباي عبد 
تطبيق  بإنشاء  متعلقا  مشروعا  القادر 
املصابني  مساعدة  اطار  يف  خاص 
الوزارة  طلب  عند  نزوال   ،19 بكوفيد 
التعليم  ومخابر  مؤسسات  من  الوصية 
التي  الوقائية  اخلطة  ضمن  العالي، 
لغليزان  اجلامعي  املركز  إدارة  وضعتها 

ملجابهة جائحة كورونا.
يل علمت اخبار الوطن أن املقترح 
ميكن  خاص  تطبيق  بتصميم  يتعلق 
مع  التواصل  من  كورونا  بوباء  املصابني 
التخصصات  مختلف  يف  مختصني 
االتصال  يف  مختصني  أو  أطباء  سواء 
إلرشادهم  اجتماعيني  أو  نفسانيني  أو 
مرحلة  منذ  لهم  النصائح  وتقدمي 
االشتباه يف اصابتهم وكذا خالل فترة 

االستشفاء وإعادة ادماجهم يف محيطهم 
الشفاء من اإلصابة،  االجتماعي بعد 
النفسية  اآلثار  من  للتقليل  وذلك 
واالجتماعية احملتملة على هؤالء، ومن 
جهة أخرى مساعدتهم يف كسر احلجر 
إلى  املنشأ يهدف  التطبيق  و  الصحي. 
على  املفروضة  االتصالية  العزلة  فك 
من  عنها  ينجر  أن  ميكن  وما  املصابني 
للمريض،  واجتماعية  نفسية  مشاكل 
مجانيا  يكون  أن  يجب  أنه  مؤكدا 
ووطنيا معمما على نطاق واسع، ميكن 
بعضهم  مع  التواصل  من  املصابني 
مع  وكذلك  أقاربهم  ومع  البعض 
املختصني. علما أن ما مييزه هو خاصية 
وفيه  الكتابي  أو  الشفهي  االتصال 
أو  للطبيب  املستخدم  يطلبها  خيارات 
للمختص يف شتى املجاالت احلياتية، 
تخصصه  جهة  من  مختص  وكل 

تفادي  على  املصاب  ويوجه  يساعد 
املرضية.  احلالة  وتأزم  واإلصابة  التأثر 
االستشرافية  للنظرة  شرحه  ويف 
املستقبلية من جراء تعميم العمل بهذا 
ميكن   « املخبر:  مدير  التطبيق،يقول 
دراسة  على  يساعد  ان  التطبيق  لهذا 
منها  تخصصات  عدة  من  املصابني 
وحتى  والنفسية  واالجتماعية  الطبية 
االتصالية من خالل توفير قاعدة بيانات 
موثوقة. كما نوه الى أنه يتطلب تنفيذ 
مختصني  مبرمجني  تقنني  املقترح  هذا 
وبرمجيات  التطبيقات  تصميم  يف 
من  متطوعني  وأساتذة  اآللي  االعالم 
أطباء،  السيما  التخصصات  مختلف 
االجتماع،  علم  ومختصني يف  أساتذة 
األدب  النفس،  علم  االتصال، 

واللغات ».
ب.أمني

تصميم تطبيق إلدماج المصابين بكرونا اجتماعيا

جلمعية  البلدي  املكتب  بادر 
بتوزيع  بغليزان  واإلصالح  اإلرشاد 
تضم  طرود  يف  متمثلة  مساعدة   300
املتنوعة  الغذائية  املواد  من  كميات 
املتضرة  واملعوزة  الفقيرة  العائالت  على 
من احلجر الصحي حيث ال تزال هذه 
مع  تزامنا  متواصلة  التضامنية  العملية 
الشهر الفضيل وانتشار جائحة كورونا. 
تضامني  بدور  اجلمعية  وتقوم 
بشدة  وتبرز  السنة  ذيلة  متواصل 
بإحصاء  تقوم  أين  رمضان  شهر  خالل 
السنة  طيلة  والفقيرة  املعوزة  العائالت 
يف  جتلى  ما  وهو  مساعدتها  أجل  من 
التي  التضامنية  العمليات  بعض 
الفضيل  الشهر  باية  قبل  فيها  شرعت 
وتتواصل  الصحي  احلجر  وخالل 

األسر  لفائدة  الثالثة  مرحلتها  يف 
والسيما  الدخل  ومحدودة  احلرومة 
أوضاعا  يعيشون  الذين  األشخاص 
األحياء  من  بالعديد  صعبة  مادية 
على غرار سياميطال واملدينة اجلديدة 
بن عدة بن عودة )برمادية( منذ فرض 
على  يبقي  والذي  الصحي  احلجر 
حتصيل  دون  مبنازلهم  منهم  العديد 
رئيس  يومهم. وحسب تصريح  قوت 

البلدي للجمعية » رحال عبد  املكتب 
قامت  بأنه  قال  الوطن  ألخبار   « اهلل 
البشرية  طاقاتها  كافة  بتجنيد  اجلمعية 
هذه  ايصال  ضمان  أجل  من  واملاية 
املستهدفة  العائالت  الى  املساعدات 
بعض  وتبرعات  اجلمعية  من  بدعم 
تلك  جانب  إلى  حيث  احملسنني، 

مساعات  قفف  يف  املتمثلة  املساعدات 
غذائية بادرت اجلمعية بتقدمي قفف من 
البيضاء كل  واللحوم  اخلضر األساسية 
واأليتام  األرامل  عائالت  على  أسبوع 
واملعوزين واملتضررين من اجلائحة مبعدل 

50 قفة أسبوعيا. 
ب.أمني

غليزان 
توزيع 300 طرد غذائي على العائالت الفقيرة

من المنتظر أن تنتهي األشغال بمركز مكافحة السرطان 
بالشلف قبل نهاية السنة الجارية، بعد استكمال كافة 

عمليات التجهيز المقررة بهذا المركز الحيوي، الذي سيكون 
ذا طابع جهوي؛ كونه سيستقبل المرضى من واليات تيارت، 

تسيمسيلت، غليزان وعين الدفلى.
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أخبار السر ايا

شهدت محطة مترو األنفاق في باريس 
ازدحاما كبيرا منذ الساعات األولى من 
صباح االثنين، أول أيام الرفع الجزئي 

لتدابير الحجر بفرنسا.
وبدأت الحكومة الفرنسية بتخفيف بعض 
تدابير الحجر المنزلي، المفروض منذ 
الـ17 مارس الماضي، مع السماح 
للشركات بإعادة الفتح وعودة العمل 

لمناصبهم. غير أّن السلطات الفرنسية 
أبقت بعض القيود المهمة قائمة، خاصة 
بالنسبة للسفر، إلى غاية إعادة تقييم 
الوضع أوائل جوان. وفي ظل هذا، 
ألزمت الحكومة الفرنسيين بارتداء 

الكمامات في وسائل النقل العام وإجبار 
العمال في المحطات على ضمان 

إجراءات التباعد االجتماعي.

تعرض موظف بمستشفى يوسف دمرجي بتيارت العتداء عنيف من 
طرف 5 أشخاص تسببوا له في إصابات وصفت بالبليغة، ووقعت الحادثة 
بعد وفاة امرأة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث توجه 5 أشخاص 
من افراد عائلتها الى الطاقم الطبي قصد نقل المتوفاة إلى مسكنهم، حيث 
ابلغوهم أن عملية الدفن تتكفل بها الدولة لتجنب أي عدوى غير أنهم 

توجهوا إلى مقر اإلدارة قصد الحصول على ترخيص للتكفل بعملية الدفن 
حيث شرع أحدهم بتصوير اإلدارة وراحوا يبحثون عن مديرة المصالح 

الصحية التي كانت في مهمة خارج مكتبها غير أنهم دخلوا مكتب 
الموظف المعتدى عليه و شرعوا في تصويره دون أن يعرف السبب حيث 
طلب منهم الكف عن التصوير داخل مكتبه مما أدى إلى وقوع مالسنات 

كالمية قبل أن يتطور الوضع الى مهاجمته و انهالوا عليه بالضرب 
وتسببوا له في اصابات و كدمات على مستوى الوجه قبل ان يغادروا 

المستشفى. 
و قد علمت أخبار الوطن أن الموظف منحت له شهادة عجز ب 15 يوما 

من طرف الطبيب الشرعي و رفع شكوى لدى المصالح األمنية.

نشر موقع الـ )washington post(، يوم أمس، خبرا مفاده أن 1900 
موظف سابق في وزارة العدل وجهوا رسالة مفتوحة للجمهوري »ب. وليام 
بار« )William P. Barr( يدعونه فيها للتنحي عن منصب المدعي العام 
للواليات المتحدة األمريكية، بتهمة اعتدائه على القانون جراء تحركه إلسقاط 

قضية رفعت ضد رئيس البالد »دونالد ترامب«. أكد الموقعون على الرسالة أن 
استقالة »بار« تضمن إرساء الديمقراطية والعدل في مجريات القضية المرفوعة 
ضد رئيس البالد. يذكر أن »ترامب« يواجه اتهاما بتسّببه في قتل آالف اآلالف 
من األمريكيين كونه لم يتخذ اإلجراءات المناسبة لمواجهة جائحة كورونا رغم 

دعوات المتخصصين بسرعة فرض الحجر الصحي.

ألزم الحجر مختلف الفئات بالتباعد االجتماعي، وكشف 
عن ردود فعل ميزت هذه المرحلة. جعل الحجر البعض 
يقف وقفة نظام ويعيد ترتيب أوراقه، فيما ذّكر البعَض 

اآلخر بأيام صباه؛ الروائي بشير مفتي يحن إلى 
صغره، وليس بعيدا عن عالمه اإلبداعي تساءل في 

منشور أتاحه على الفايسبوك: »ما هو البيت الشعري 
الذي تحفظه منذ الصغر ،أنا: )وزاِئَرتي كأنَّ ِبها َحياٌء 
** َفليَس َتزوُر إالّ في الَظالِم(. أيذكر مفتي بيت شعٍر 
تحنانا لذكرى علقت، أم علِق البيت ليصبح ذكرى؟!

حام!  باريس تغرُق في الزِّ

بن دودة.. تشيُد وتهنِّئ

اإلعتداء على موظف بسبب وفاة بكورونا  مفتي يِحنُّ لزائرٍة َحيَِّية! 

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تهانيها للكاتب يوسف بعلوج 
عقب تتويجه األخير في أدب الطفل من العراق. كتبت الوزيرة في 
منشور لها على الصفحه الرسمية »يوسف بعلوج من األسماء 
المبدعة التي استطاعت بجديتها ومثابرتها إسعادنا بنصوصها 

المسرحية واألدبية التي حازت في كل مرة على الثناء واإلعجاب. 
وها هو مرة أخرى يشرفنا كجزائريين بحصوله على جائزة 

»قنبر« الدولية ألدب الطفل التي ينظمها للعراق«.

َحاِميها َحراِميهاَحاِميها َحراِميها

أماط، يوم اإلثنين المنقضي، البروفسور بلحوسين الخبير في علم األوبئة 
وعضو لجنة متابعة تفشي كورونا في الجزائر اللّثام عن مستجدات الوضع 

الوبائي في الجزائر. صّرح الخبير بأن الوضع في البالد ليس بالكاريثي 
فنقلق، وليس بالجيد فنرفع أو نخّفف تدابير الحجر الصحي.

ومن خالل كلمته التي وجهها البروفسور بلحوسين للجزائريين عبر 
بّث مباشر أتاحته صفحة )Esseha.com(، أكد المتخصص أن 

االنتصار على وباء »كوفيد 19« يتطلب تحُقق شرطين أساسيين ال نجاة 
للجزائريين دونهما؛ األول يتعلق بااللتزام بوضع الكمامات الطبية في 

األماكن العامة، والثاني يتلخض في نجاعة التحقيق الوبائي، بخضوع كل 
من احتك بمصاب للحجر طواعيًة! 

ال 
انتصاَر.. إال 
بَشرَطين! 
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تهاون وتعٍد خرق صارخ للّتعليمات بورقلة 

َمليون سنتيم غرامٌة لكِل من ال يضُع 
بية الَكّمامات  الطِّ

زاهية سعاد

ما زال سكان والية نصف مليونية 
كمدينة ورقلة لم يصلوا بعد الى تلك 
بهم  احملدق  باخلطر  الوعي  الدرجة من 
بالتحذيرات  السكان  يلتزم  لم  حيث 
العليا  السلطات  ترسلها  التي  اليومية 
اعالمية  البالد على شكل رسائل  يف 
ارتفاع يف  املتاحة  الوسائل  يف مختلف 

عدد احلاالت املصابة بالفيروس.

 مواطنون يستخّفون بكورونا
عند حديثنا للعشرات من شباب 
غير  انهم  تبني  ورقلة  الوالية  عاصمة 
للعدوى  تلقيهم  ملخاطر  متاما  مدركني 
مجموعات  يف  يتجمعون  فتجدهم 
متأخر  الي وقت  ويتسامرون ويسهرون 
رغم حتذيرات السلطات العليا يف البالد 

إال انهم غير آبهني باملخاطر.

 انتشار األسواق الفوضوية 
التي  وضوحا  األكثر  السمة  ولعل 
هو  هذا  كورونا  وباء  تفشي  عن  جتلت 
وانتشار  الفوضوية  االسواق  انتشار 
املدينة  املوازية يف كل جنبات  التجارة 
خاصة يف الساحة املقابلة ملتوسطة ابن 
بوسط  الشعبي  ثور  بني  بحي  هجيرة 
الفوضوية  السوق  وكذا  ورقلة  مدينة 
البلدي  امللعب  ساحة  باتت  التي 
عاصمة  جنوب  الرويسات  لبلدية 
السوق  وايضا  يستقطبها  ورقلة  مدينة 
للتحار  مرتعا  اصبحت  التي  الشعبية 
واملشترين مبنطقة مفترق طرق منداس 
الرابط بني بلديتي ورقلة وعني البيضاء 
حيث باتت هته االسواق تشكل خطرا 
ساحة  سوق  خاصة  مبرتاديها  محدقا 
ابن هجيرة كونه يقع وسط اكبر حتمع 
وقد  بورقلة  الشعبية  لالحياء  سكتي 
األقنعة  يلبسون  التجار  ال  ان  الحظنا 
وكان  يتعامل  فاجلميع  املشترين  وال 

كورونا غير موجودة.

 ارتفاع عدد اإلصابات بسبب 
الالمباالة 

وقد تخطت مدينة ورقلة عتبة املئة 
خالة مؤكدة منذ اسبوع الى اسبوعني 
ذلك  ورغم  السطور  هذه  كتابة  من 

فاملواطنون غير مبالني متاما بالوباء القاتل 
فال تزال التجمعات سائرة املفعول وال 
الكمامات  يرتدون  ال  الشباب  زال 
غير  فالغالبية  ذلك  يفعلون  التجار  وال 
آبهني مبخاطر هذا الوباء الذي عجزت 

دول عظمى عن احتوائه.
 عمال اإلدارات ملتزمون بوضع 

الكمامات 
العمومية  االدارات  عمال  لعل 
البلديات  ومقرات  كاملستشفيات 
ومراكز البريد وغيرها الوحيدون الذين 
الوقاية  اجراءات  باحترام  يلتزمون 
الطبية  األقنعة  يلبسون  جتدهم  حيث 
القفازات  يلبسون  االحيان  بعض  ويف 
لدى  استحسانا  لقي  ما  وهو  الطبية 

زبائنها. 
 ندرة في محاليل التعقيم 

لتوفير  نشاطها  الصيدليات  تزاول 
االدوية للسكان غير انها ال تتوفر على 
وسائل الوقاية من الفيروس كاملعقمات 
اقتنائها  على  التهافت  بعد  واالقنعة 
الوباء  انتشار  من  االولى  االيام  خالل 
احلرارة  خفض  ادوية  الى  باالضافة 
ما  كبيرة  بكميات  والكبار  للصغار 
سيجعلها نادرة يف االيام القليلة القادمة 
حسب بعض الصيادلة بجنوب املدينة 
كميات  السكان  بعض  اقتنى  فقد 
مضاعفة من دوائي اسبيجيكودوليبران 
قد  اليةطاريء  حتسبا  ومشتقاتهما 
يلحق بهم من جهة وخوفا من ندرتها 
جهة  من  الطبية  واالقنعة  كاملعقمات 

أخرى.

 نفاذ المواد الغذائية بسبب الجشع
كميات  على  احلصول  يزال  وال 
واملواد  والفواكه  اخلضر  من  مضاعفة 
املسيطر  الهاجس  والبقوليات  الغذائية 
على سكان والية ورقلة حيث تهافت 
فيها  واحدثوا  احملالت  على  الساكنة 
نفاذا لكل املواد الغذائية العامة خاصة 
جعل  ما  وهو  والفارينة  الدقيق  مادتي 
نقاذ  تفتح  العمومية  اجلنوب  مطاحن 
ورقلة  مدينة  من  بكل  خاصة  بيع 

ومدينة احلجيرة ومدينة تقرت

 تجار يكّدسون مواَد منتهية 
الصالحية

التي  املداهمات  حملة  كشفت 
خالل  الوطني  االمن  قوات  بها  تقوم 
العشرات  الى  املنصرمني  االسبوعني 
عن  والتجزئة  باجلملة  التجار  من 
خاصة  املدينة  جتار  من  عدد  تكديس 
منهم مبنطقة املخادمة الكبرى لكميات 
منتهية  االستهالكية  املواد  معتبرة من 
الصالحية حيث اصيب الشارع احمللي 
ورقلة  مدبنة  وأن  خاصة  قوية  بصدمة 
شهدت حمالت تطوعية يف االسابيع 
األولى لهذه اجلائحة مع األسر الفقيرة 
واملعدومة ولم يتبرع لهم هوالء التجار 

بتلكم امَلواد قبل نفاذها
تبقى مدينة ورقلة وسكانها املقدر 
ساكن  املليون  نصف  بنحو  عددهم 
منوذجا قائما لكل شيء اسمه مترد على 
والوقاية  السالمة  واجراءات  القوانني 
تخطي  رغم  القاتل  الوباء  هذا  من 
املدينة لعتبة 110 حالة إصابة مؤكدة.

 تهاون وال مباالة وخرق إلجراءات الحجر الصحي، وتعٍد صارخ على التعليمات التي أقرتها الحكومة تفاديا النتشار الجائحة، 
مقابل ارتفاع في عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، هذه حال بعض المواطنين بوالية ورقلة الذين لم يستجيبوا لنداء 

السلطات الوصّية×؛ ما اضطر والي الوالية لفرض غرامة مالية على المخالفين بلغت مليون سنتيم.

أدرار
سكان حي 300 مسكن يطالبون بإنصاف  

المتعّففين
طالب سكان حي 300 مسكن محمد بلبشير بعاصمة الوالية أدرار السلطات 
احمللية بضرورة إعادة النظر يف عدد قوائم املستفيدين من املساعدات الغذائية ألن 
املعونات التي حتصل عليها حيهم تعد غير كافية بالنظر لعدد املعوزين الذي يفوق 

أكثر من عدد الطرود الغذائية التي حتصلوا عليها  حسبهم-. 
 وقال السكان خالل حديثهم مع »اخبار الوطن«إنالقائمة املرسلة من طرف 
التي  املعونات  عدد  بينما  188 شخصا  على  املذكور حتتوي  احلي  رئيس جمعية 
أرسلتها لهم البلدية التكفي إال ل20 شخصا وهو مااعتبروه إجحافا يف حق ساكنة 
احلي خصوصا بعد ما تأكدوا على أن أغلب أحياء عاصمة توات قد تلقوا جميع 
املساعدات كاملة بدون زيادة والنقصان على حسب القوائم املرسلة إليهم وراحوا 
يف االتهامات إلى أبعد من ذلك واعتبروا أن ماحصل يف متييز وإقصاء حي على 
حي هو حملة انتخابية مسبقة يقوم بهابعض املنتخبني محليا. وأمام هذا الوضع 
وإنصاف  العاجل  بالتدخل  بهلول  العربي  أدرار  والي  املذكور  يناشد سكان احلي 
هذه الفئة املتعففة وإعطائها حقها يف ظل هذه الظروف الصحية االستثنائية التي 

متر بها البالد فضال عن شهر رمضان الذي حتيا فيه قيم التضامن واخلير.
عبد اهلل مجبري

إليزي
إنجاز سوق مغّطاة مطلب التجار والزبائن

مواطنو  من  العديد  ناشد 
احمللية  السلطات  اليزي  بلدية  وجتار 
للخضر  مغطاة  سوق  تخصيص 
يزال  ال  حيث  باملدينة  والفواكه 
عديدة  مشاكل  من  يعانون  هؤالء 
يتعلق  فيما  كاهلهم خاصة  أثقلت 
املوجهة  االستهالكية  باملنتجات 
أين  وفواكه  خضر  من  للمواطن 
على  منتجاتهم  الباعة  بعرض 
اإلحياء  مختلف  يف  األرصفة 
باملدينة على غرار حي الوسط الذي 
الذي  األمر  األرصفة  فيه  استغلت 
مروري  وازدحام  فوضى  يف  تسبب 
مفرغة  إلى  املكان  وحتول  كبير 
الفوضوية  التجارة  بسبب  عمومية 
ل  تصريحهم  يف  الساكنة  حسب 

اخبار الوطن. 
قام  أين  الفوضويني  التجار  جتاوزات  من  ماي   08 حي  سكان  ويشتكي 
استغالل  واستباحتهم  ومداخلها  ملنازلهم  احملاذية  املساحات  على  باالستيالء 
مداخل احملالت األكثر اقباال لدى املواطنني من أمام مداخلها ويحدث هذا يف ظل 
وجود أسواق مغلقة على مستوى بلدية اليزي لم يتم استغاللها بعد رغم انتهاء 
األشغال بها األمر الذي بات يقلق التجار واملواطنني على حد سوى خاصة مع 
زيادة احلركية باملدينة يف الشهر الفضيل والتوسع العمراني واالستقطاب ألعداد 
مطالبني  املجاورة  واألحياء  القرى  مختلف  من  القادمني  املستهلكني  من  كبيرة 
اجلهات الوصية بالتدخل العاجل من اجل القضاء على التجارة الفوضوية التي 

استفحلت مؤخرا باليزي والتي أصبحت هاجسا يوميا يؤرقهم. 
احمللية  السلطات  الوطن من  أخبار  التجار يف حديثهم ل  ومن جهتها طالب 
واجلهات الوصية بضرورة تخصيص أماكن لعرض سلعهم ومنتجاتهم االستهالكية 
تقنني نشاطهم  املدينة من اجل  يتوسط  والفواكه  للخضر  وبرمجت سوق مغطى 
شغلهم  مناصب  على  حفاظا  وهذا  احمللية  املنتجات  ألصحاب  خاصة  وتنظيمه 
شانه  ومن  البلدية  ميزانية  على  بالفائدة  يعود  الذي  التجاري  نشاطهم  وتسهيل 

خلق مناصب شغل لشباب البطال باملنطقة. 
براهيم مالك

اإلطاحة بجمعية أشرار تمتهن سرقة 
المركبات

من  اليزي  والية  بأمن  القضائية  لشرطة  الوالئية  املصلحة  عناصر  متكنت 
تفكيك جمعية أشرار مختصة يف سرقة املركبات وتوقيف الفاعلني. 

وتعود تفاصيل القضية حسب بيان مصالح األمن وعلى اثر تقدم احد املواطنني 
لتقييد شكوى عن سرقة سيارته بأحد أحياء مدينة اليزي ومع التحقيق يف القضية 
وتكثيف األبحاث والتحريات مت رصد تواجد السيارة املسروقة أين مت استرجاعها 
وبعد  الوالية  امن  مقر  إلى  وحتويلهم  الفاعلني  توقيف  مع  وجيزة  زمنية  فترة  بعد 
مواجهة املشتبه فيهم بجميع األدلة والقرائن مت االعتراف باجلرم املنسوب إليهم. 

وذكر البيان انه مت استكمال جميع اإلجراءات القانونية ومت تقدميهم أمام وكيل 
يف  اصدر  ابن  أشرار  جمعية  تكوين  قضية  عن  اليزي  محكمة  لدى  اجلمهورية 

حقهم اإليداع مبؤسسة إعادة التربية. 
براهيم مالك

والي ورقلة يقرُّ غرمًة بمليون سنتيم 
يندرج  بيان  نص  على  البارحة  ورقلة  والية  والي  بوستة  الصديق  بوبكر  امضى 
يف اطار التدابير واالجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا » كوفيد19« 
ومكافحته وتعبئة املواطنني للمساهمة يف اجلهد الوطني للوقاية من انتشار هذا الوباء قرر 
فيه من بينها الزام املواطنني املتوافدين على احملالت واملراكز التجارية ارتداء الكمامات 
الواقية اجباريا حيث يلتزم املواطنون املتوافدون على املصالح االدارية بارتداء الكمامات 
الواقية اجباريا وعلى اصحاب احملالت واملراكز التجارية اجبار املتوافدين على ارتداء 
هذه الكمامات كما يلزم العاملني باحملالت واملراكز التجارية ارتداء الكمامات الواقية. 
كل مخالف لالجراء يتعرض الى العقوبات االدارية بالنسبة الصحاب احملالت 
واملراكز التجارية تصل حد الغلق واملتابعة القضائية كما يعاقب بغرامة مالية 10 االف 

دج كل من يخالف هذا االجراء.
زاهية سعاد
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 يقُف الجنديُّ الَمجهول في َشوارع مدينِة جيجل رفقَة زمالِئه، يعمُل بتفاٍن وإخالٍص، وَصبر 
، الذي يهندُس لَتعقيم  وثباٍت لمواَجهة الجائحِة دوَن َكلٍل وال ملٍل، ليصنَع فخَر الجيِش الُبرتقاليِّ
األزقِة والّشوارِع والُمؤسسات. إّنهم ُمهندسو النَّظافة الُمكلفوَن بعملياِت الّتعقيم والتَّطهيِر في 

مدينٍة باتت ُتلّقب بـ »ُووهان« الَجزائر!

يف  اجلزائر  أطباء  فيه  يقف  الذي  الوقت  يف 
مشكلني  الفيروس  مواجهة  يف  األولى  الصفوف 
والكوادر  الطواقم  كل  رفقة  األول  الدفاع  خط 
اجليش  اسم  عليهم  يطلق  اصبح  والذي  الطبية 
املجهول  اجلندي  يقف  الوقت  هذا  يف  األبيض 
الذي يضحي ويعمل بتفان يف مكافحة الفيروس 
مؤديا عمله يف هدوء وصمت دون أي بروتوكوالت 
تنتشر  مجموعات  مشكلني  تشجيعات  حتى  او 
اجلائحة  مجابهة  وهو  واحد  بهدف  وهناك  هنا 
الذين  النظافة  عمال  البرتقالي-او  –اجليش  انه 
يعملون كخط دفاع بالشوارع واملؤسسات الصحية 
غير  الطبية  والطواقم  البشر  مخلفات  رافعني 

مكترثني للخطر الذي يهدد حياتهم

 ظروٌف َصعبة!

عمال  فيها  يزاول  التي  تلك  صعبة  ظروف 
النظافة عملهم فبعد ان كانت مخلفات القمامة 
والنفاية تهدد حياتهم وتسبب لهم أدى جسدي 
اصبح خطر اكتساب العدوى واالصابة بالفيروس 
ويومياتهم  حياتهم  وينغص  ايامهم  عليهم  يؤرق 
هذا  مواصلة  عليهم  حتتم  عملهم  طبيعة  ان  غير 
العمل خاصة وان النظافة والتعقيم احد اهم سبل 
النظافة يف  عمال  اضطر  أخرى  من جهة  الوقاية 
مختلف احياء جيجل وبلدياتها الى العمل دون 
الوقاية الشيء الذي جعلهم  توفير سبل وادوات 
واقية  البسة  وال  وقائية  كمامات  دون  يعملون 
اجلهات  تداركته  والذي  رسمي  صمت  ظل  يف 
الرسمية ووفرت لهم أدوات ومالبس الوقاية غير 
ان هذا لم يكن الضمان لهم او باألحرى لم يكن 
سببا كافيا لتحقيق الراحة النفسية فقد بقي خطر 
يقلل  لم  هذا  ان  اال  يهددهم  الفيروس  اكتساب 
النبيلة  وظيفتهم  عن  يبعدهم  ولم  عزميتهم  من 
ومواصلة مواجهة العدو اخلطير فكانوا صدا منيعا 

ضد انتشار الوباء

 قصُة ِكفاح ُترَوى
ال احد ميكنه انكار تلك املجهودات العظيمة 
واطقم  كوادر  من  األبيض  اجليش  يبدلها  التي 
غير  كورونا  انتشار  كبح  يف  باملستشفيات  طبية 
يبدل  خاص  نوع  ومن  اخر  جيشا  هناك  انه  ان 
جهودا كبيرة ومضاعفة ينتشر كاجلندي املجهول 
من  الكثير  اثارة  دون  املستشفيات  أروقة  بني 

صورة  باملستشفيات  النظافة  فعمال  الضجيج 
التصدي  يف  والشجاعة  الكفاح  صور  من  أخرى 
لفيروس كورونا يواجهون شبح الوباء يوميا بصدور 
عارية فبعد فرض اجلائحة ظروفا استثنائية مهنيا 
الوقاية الصارمة والتعقيم الدوري  وتطبيق شروط 
عمال  على  املسؤولية  وثقلت  املهام  تضاعفت 
يف  فاصبحوا  االستشفائية  باملؤسسات  النظافة 
خط موازي خلطوط األطباء واملمرضني كل يدافع 
واختصاصه  بطريقته  الفيروس  على  ويقضي 
تسميتهم  حق  الطبية  االطقم  كان  فادا  املهني 
البرتقالي  اجليش  تسمية  فان  األبيض  باجليش 

تليق بعمال النظافة

 عيوٌن ال َتنام
يواصل اجليش البرتقالي حربه ضد الفيروس 
مسرحا  جيجل  وبلديات  واحياء  شوارع  فكانت 
يشهد ويدون جهودا بطولية لعمال لم يستسلموا 
التعقيم  عمليات  فبعد  حربهم  يف  يتعبوا  ولم 
اليومية يف مختلف األماكن والتي كانت تشهدها 
الشهر  ليالي  أضحت  رمضان  قبيل شهر  جيجل 
لعمال  مسبوق  غير  مهنيا  نشاطا  تشهد  الفضيل 
الصيام  تعب  عزميتهم  يكبح  لم  الذين  النظافة 
بني  يسيرون  النحل  مثل خلية  فكانوا  لياليه  وال 
كل  بتعقيم  يقومون  واملنازل  واالحياء  الشوارع 
زاوية تسقط نظراتهم عليها من اعلى الشاحنات 
رجال  صورة  كانت  االقدام  على  سيرا  حتى  او 
بزي واقي برتقالي األبرز والصورة املميزة لسهرات 
الى  عملهم  مواصلني  العام  لهذا  الفضيل  الشهر 
ساعات متأخرة من الليل ولساعات الفجر األولى 
هاته الصورة رسمت بكل بلديات والية جيجل 
من زيامة منصورية غربا الى سيدي معروف شرقا 

كل حسب إمكانيات بلديته

 إشادٌة وتبجيٌل 

اعترافا باملجهود الذي يبدله عناصر اجليش 
مديرية  قامت  الفيروس  مواجهة  يف  البرتقالي 
إفطار  طاولة  بإقامة  بجيجل  املدنية  احلماية 
جماعية على شرف عمال النظافة وباقي العمال 
من اسالك امنية وطبية املبادرة التي خلقت جوا 
اخويا بني مختلف الهيئات والعمال استحسنها 
عمال النظافة الذين اعتبروها افضل تكرمي لهم 
هاته  بدور  مسبوق  غير  واعترافا  وملجهوداتهم 
العديد  قامت  أخرى  جهة  من  املهمشة  الفئة 
املجهول  اجلندي  بتكرمي  احمللية  جمعيات  من 
نفسه  االمر  الطبية  االطقم  تكرمي  مع  موازاة 
زيامة  ببلدية  اإلسالمية  الكشافة  به  قامت 
بزيارة تكرميية  السالم  فوج  قام  منصورية حيث 
مبنح  قاموا  والذين  البلدية  مبقر  النظافة  لعمال 
جهودهم  نضير  للعمال  شرفية  وشهدات  ورود 
املتجددة  والطاقة  البيئة  وزارة  قامت  املقابل  يف 
بتقدمي  للنفايات  الوطنية  الوكالة  يف  ممثلتا 
لعمال  والتعقيم  الوقاية  ومستلزمات  مالبس 
الوكالة  النظافة بوالية جيجل والذي اكد ممثل 
ان السلطات الوطنية ممتنة للجهود الكبيرة التي 
احلساس  الظرف  هذا  يف  النظافة  عمال  يبدلها 
الشعب  فئات  وكل  السلطات  شكر  وبلغهم 
به من مسؤولية  اتسموا  ما  لهم على  اجلزائري 

وشجاعة يف مواجهة الوباء

 دعواٌت لتكريِم الَجيش الُبرتقالي
على  دعوات  النشطاء  من  العديد  اطلق 
منصات التواصل االجتماعي من اجل ضرورة 
هاته  الفيروس  زوال  بعد  النظافة  عمال  تكرمي 
الصفحات  من  العديد  تبنتها  والتي  الدعوات 
أخرى  دعوات  مع  تزامنت  بجيجل  احمللية 
املواطنني  لدى  الدهنية  بتغيير  مطالبة  توعوية 
والقضاء  النظافة  لعامل  املواطن  نظرة  وتغيير 
النظافة  عامنل  ملهنة  احملتقرة  النظرة  تلك  على 
هاته الدعوات طالبت من السلطات إعادة النظر 
يف مثل هاته املهن التي يكون فيها املوظف يف 
املوت  خطر  مع  لوجه  وجها  االمامية  الصفوف 
نظر  بإعادة  للفكرة  املتبني  الشباب  طالب  كما 
تعيش  التي  الفئة  هاته  لدى  االجر  سلم  الى 
التهميش والتي اضح االجر الذي تتلقاه اليسد 
رمق قوت يومهم خاصة بعد هذا الفيروس الذي 
وشجاعتها  صرامتها  الفئة  هاته  فيها  ابانت 
اخلط  يف  فاضحوا  ميارسونها  التي  املهنة  ونبل 
االمامي املواجه للفيروس بعد اجليش األبيض 
فكانو مبثابة احلصن املنيع ضد انتشار الفيروس 
بكا  يحارب  جيش  ضمن  الصنديد  واجلندي 

قواه عدو مجهول.

إّنهم ُمهندسو النَّظافِة الُمكلَّفون بالّتطهير بجيجل

فاع الثاني في ُمواَجهة الَجاِئحة!  الَجيش الُبرتقالي. . خُط الدِّ
 ظروُف عمٍل َصعبة وخطٌر ُمحِدق  	
 دعواٌت لتكريِم الُجنديِّ الَمجُهول 	
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أكد أنه لن يرسل الالعبين إلى المسلخ، أحمد أحمد:  

»التصفيات اإلفريقية لن تستأنف إذا استمر الوباء« 

القسم الرياضي

»دي  مع  حوار  يف  كشف  كما 
السمراء مع األوبئة،  القارة  دوبلويف«  تاريخ 
ومنه انتشار وباء إيبوال بشكل فّتاك يف عام 

.2014
االحتاد  قرار  يف  سبًبا  الوباء  هذا  وكان 
األفريقي لكرة القدم، عدم تعليق املباريات 
واكتفى  الوباء،  فيها  انتشر  التي  البلدان  يف 
أماكن ال يشكل  إلى  املباريات  بنقل  آنذاك 
فيها جتمع اجلماهير والالعبني خطًرا. وعلى 
مدى الفترة األولى من انتشار جائحة كورونا 
يف  جًدا  محدودة  انتشاره  مستويات  بقيت 

أفريقيا.
دوبلويف«  مع«دي  حصري  لقاء  ويف 
أّنه من  رئيس »كاف«  أحمد  أحمد  كشف 
لألرقام  طبقا  نتائج  إلى  الوصول  الصعب 
»لكون  ذلك  وأرجع  أفريقيا،  يف  املعلنة 
التجارب التي أجريت بهذا االجتاه محدودة 
يف  أجريت  التي  التجارب  ملعدالت  طبقا 
بلدان أفريقيا، ولذلك يبقى من املقلق دائًما 
طريقة  حول  واضحة  رؤية  امتالكنا  عدم 

التعامل مع اجلائحة«.
بشأن  وتردده  الكاف  حذر  يفسر  وهذا 
أحمد  الكاف  لرئيس  وبالنسبة  التطبيع، 
للشعوب  أخرى  أسبقية  هناك  فإن  أحمد 

األفريقية
نقص  »هناك  اخلصوص:  بهذا  ويوضح 
يف الرؤية، علينا أن ننتظر، أنا بصفتي رئيًسا 
)لالحتاد( أدعو اجلميع لتوخي احلذر والتريث 
يف التطبيع مع الوضع«. وتابع: »خارج هذا 
القدم سبًبا  أن تصبح كرة  أريد  السياق، ال 

لنسف اإلجراءات االحترازية التي فرضتها 
احلكومات للتعامل مع اجلائحة«.

..«الكاف« يمد يد المساعدة
أّن  لـ »دي دوبلويف«  وأكد أحمد أحمد 
فيروس  ألن  تستأنف  لن  القارة  تصفيات 
كوفيد19- مازال خارج السيطرة يف أفريقيا، 
وعلى الدوريات واملسابقات القارية التريث. 
يشار إلى أّن أغلب البلدان قد ألغت بطوالتها 
أو  تصفيات  ودون  خاسرين  أو  فائزين  دون 

تأهل.
سبتمبر  حتى  بطولتها  أّجلت  موريتانيا 
2020، فيما تخطط تنزانيا ملواصلة اللعب 
فقررت  بورندي  أما  مغلقة،  أبواب  خلف 

العودة إلى املالعب يف أول جوان املقبل.
االحتاد  أن  أحمد  أحمد  وكشف 
الداخلة  لألندية  مالًيا  دعًما  قدم  األفريقي 
»إطالق  خالل  من  القارية  التصفيات  يف 
نهاية  انتظار  دون  سريًعا،  املالية  حوافزهم 

املوسم« حسب وصف أحمد.
الدوريات  ستضرب  كورونا  أن  ورغم 
الوطنية يف أفريقيا وستضع أنديتها يف أزمات 
تكون  لن  األندية  أن  إال  خانقة،  مالية 

مضطرة إلى استئناف الدوريات التي تلعب 
عن  املتأتية  املالية  التبعات  من  للنجاة  فيها 
توقف املنافسة، باعتبار أن الرياضة األفريقية 

بشكل عام تفتقد للسيولة املالية.

ويشيد بتضامن النجوم لمواجهة 
الجائحة  

على  الضوء  الكاف  رئيس  وسلط 
أسرة  أفراد  أظهره  الذي  العفوي  التضامن 
السابقني  فالنجوم  األفريقية.  القدم  كرة 
دروغبا  وديديه  إيتو  صامويل  أمثال  من 
صالح  كمحمد  احلاليني  النجوم  ومثلهم 
جهود  دعم  يف  مالًيا  ساهموا  ماني  وساديو 
القارة. كما  اجلائحة على مستوى  مكافحة 
شارك هؤالء النجوم يف حمالت توعية حول 
اليدين  قبيل غسل  الوقائية من  االجراءات 

وارتداء كمامات الوقاية.
أزمة  من  اخلروج  سبيل  يبني  وحتى 
يف  أسبقية  القدم  كرة  تكون  لن  كورونا، 
فإّن  أحمد  ألحمد  وبالنسبة  أفريقيا،  قارة 
»األسبقية للصحة، ومثل أي ظاهرة أخرى 
يف احلياة البشرية، إذا استمرت األزمة، ال 

ميكننا أن نرسل شبابنا إلى املسلخ«.

الفيفا يحدد تاريخ 
18 سبتمبر لعقد 
جمعيته  العامة

القدم  لكرة  الدولي  االحتاد   أكد 
سيعقد  أنه  الثالثاء،  امس  )فيفا(، 
)كونغرس(  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
املقبل كحدث مباشر عبر  18 سبتمبر  يوم 
اإلنترنت بسبب وباء فيروس كورونا. وكان 
للجمعية  الـ70  االجتماع  يعقد  أن  مقررا 
العمومية هذا الشهر يف العاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا. وذكر الفيفا أنه وصل التفاق 
عمل  مجموعة  من  توصيات  على  مبني 
االعتبار  يف  أخذت  التي  كورونا  فيروس 
الوضع العام والقيود املفروضة على السفر.

في حال استئناف الموسم خلف األبواب المغلقة
خسائر فادحة تنتظر أندية البريميرليغ

كشف تقرير صحفي بريطاني، 
امس الثالثاء، عن خسائر فادحة 
البرمييرليغ،  أندية  لها  تتعرض  قد 
خلف  املوسم  استئناف  مت  إذا 

األبواب املغلقة.
ومنح بوريس جونسون، رئيس 
أمس،  اول  البريطاني،  الوزراء 
الضوء  اإلجنليزي،  الدوري  رابطة 
املنافسات  الستئناف  األخضر 
خلف أبواب مغلقة، اعتباًرا من 1 

جوان املقبل.
بيس ي  »بي  وبحسب شبكة 

سبور« البريطانية، فإن خسائر أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز قد تصل إلى 340 مليون 
جنيه إسترليني، إذا مت استئناف املوسم بدون جماهير.

والتقى رؤساء أندية الدوري اإلجنليزي، اول أمس، ملواصلة عرض االقتراحات حول 
كيفية إعادة املسابقة، مع تصميم اجلميع على استئناف املوسم. وتضمنت االقتراحات 

إقامة املباريات املتبقية على مالعب محايدة، وهو ما رفضه حدد كبير من األندية.
تبلغ  والدولية،  احمللية  للقنوات  كبيرة  فاتورة  تواجه  قد  األندية  أن  التقرير  وأوضح 
قيمتها حوالي 340 مليون جنيه إسترليني، إذا مت استئناف املوسم خلف أبواب مغلقة، 

مؤكًدا أن هذا الرقم ميكن أن يرتفع أكثر إذا مت تقليص املوسم أو إلغاء الهبوط.
أن  هو  األول  رئيسيني،  لسببني  الضخمة  األموال  استرداد  الناقلة  القنوات  وتطلب 
املباريات لم تقم يف موعدها احملدد، والثاني هو أنه لن يكون هناك متفرجني يف املدرجات.

نادي التسيو يتواصل مع ممثلي راكيتيتش
عن  الثالثاء،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
دخول ناٍد جديد يف سباق التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان 
راكيتيتش، جنم وسط برشلونة، يف امليركاتو الصيفي املقبل.

هذا  بنهاية  برشلونة  عن  الرحيل  من  راكيتيتش  واقترب 
ابتعاده عن املشاركة أساسًيا، وتبقي موسم  املوسم، يف ظل 
الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  وبحسب  عقده.  يف  واحد 
فقد دخل التسيو ضمن األندية املهتمة بضم راكيتيتش يف 
العاصمة  نادي  أن مسؤولي  إلى  وأشارت  املوسم.  نهاية هذا 
اإليطالية تواصلوا مع ممثلي راكيتيتش لبحث إمكانية التعاقد 

معه لثالثة مواسم.
واقترب التسيو من التأهل لدوري أبطال أوروبا يف املوسم 
التعاقد مع العبني أصحاب خبرات،  املقبل، لذا يرغب يف 
من أجل الظهور بشكل يليق بالنادي يف البطولة األوروبية. وال 
يرغب راكيتيتش يف مغادرة إسبانيا، حيث يفضل االستمرار 
مع برشلونة لنهاية عقده، لكن مع اقتراب التعاقد مع البوسني 
للرحيل. ويسعى  قد يضطر  يوفنتوس،  بيانيتش من  ميراليم 
برشلونة للحصول على 20 مليون أورو من وراء بيع راكيتيتش، 

وهو ما يصعب مهمة ناديه السابق إشبيلية يف استعادته.
ويدرك التسيو أن العبه الصربي ميلينكوفيتش سافيتش 
على رادار العديد من األندية األوروبية، لذلك سيكون لديه 

املال الكايف إلحضار راكيتيتش.

برشلونة يصر للظفر بخدمات بيانيتش
برشلونة  إن  الثالثاء  امس  إسباني  صحفي  تقرير  قال 
ويوفنتوس يتمسكان بعقد صفقة تبادلية يف امليركاتو الصيفي 
ميراليم  البوسني  بخدمات  للظفر  برشلونة  ويسعى  املقبل. 
جلب  يوفنتوس  فيه  يتمنى  الذي  الوقت  يف  بيانيتش، 
»موندو  صحيفة  وبحسب  تورينو.  إلى  ميلو  آرثر  البرازيلي 
اإلطالق  على  ميانع  ال  يوفنتوس  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
اإلذن  منحه  البارسا  أن  كما  برشلونة،  إلى  بيانيتش  رحيل 
بالتفاوض مع ميلو، لكن املشكلة تكمن يف عدم رغبة األخير 
يف الرحيل عن النادي الكتالوني. وأكد آرثر يف بيان رسمي 
متسكه باالستمرار مع برشلونة، وعدم رغبته يف مغادرة كامب 
نو، مشيًرا إلى أنه لم يقدم شيئا مع الفريق حتى اآلن. ورغم 
متسك فابيو باراتيسي، املدير الرياضي ليوفنتوس، وماوريسيو 
بيانه  مع  حتى  آرثر،  بضم  البيانكونيري  مدرب  ساري، 
إقناع  فشل  حال  بديلني،  اسمني  حتديد  مت  أنه  إال  األخير، 
العب الوسط البرازيلي بالرحيل عن كامب نو. وأشار التقرير 
إلى أنه مت حتديد البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير األمين، 
لشالكه.  املعار  الدفاع  قلب  توديبو،  كلير  جان  والفرنسي 
ويسعى يوفنتوس لتدعيم مركز الظهير األمين يف ظل عدم تقدمي 
اقتراب ماتيا  املنتظر منه، وكذلك  للمستوى  دانيلو  البرازيلي 
تنتهي  الذي  لتوديبو،  بالنسبة  أما  الرحيل.  من  تشيليو  دي 
بإعجاب  فيحظى  اجلاري،  املوسم  بنهاية  شالكه  إلى  إعارته 
مسؤولي يوفنتوس باعتباره مدافعا شابا وميلك مستقبال مميزا.

غاريث بيل يرفض االنتقال لنيوكاسل
نية  عن  الثالثاء،  امس  فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف 
الويلزي غاريث بيل، جنم ريال مدريد، يف إحباط مخططات 
مدربه زين الدين زيدان. ويتطلع ريال مدريد للتخلص من بيل 
هذا الصيف، يف ظل خروجه من حسابات املدرب زين الدين 
زيدان، باإلضافة لراتبه الضخم، والذي يسعى النادي لتوفيره 
يف ظل األزمة االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا. وارتبط 
اسم بيل باالنتقال إلى نيوكاسل، الذي اقتربت ملكيته من 

االنتقال إلى صندوق االستثمار السعودي.
واعتبر ريال مدريد هذا األمر مبثابة فرصة رائعة، باعتبار 
أن نيوكاسل سيملك القدرة املادية على شراء بيل ودفع راتبه، 

إال أن الالعب سيحبط هذه املخططات.
وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن بيل ال ينوي 
الرحيل عن ريال مدريد يف امليركاتو الصيفي املقبل. وأوضح 
أن بيل سيفعل كل ما يف وسعه للبقاء مع ريال مدريد حتى 
نهاية عقده يف صيف 2022. عالوة على ذلك، فقد أخبر 
وكيله جوناثان بارنيت مسؤولي ريال مدريد، بأن بيل ليست 
يرضي  ال  موقف  وهو  الصيف،  هذا  املغادرة  يف  رغبة  لديه 
املدرب زيدان، الذي يبدو حريًصا على عدم رؤية الالعب يف 

فريقه خالل أشهر قليلة.

لم تكن مغادرة كرة القدم األفريقية لمالعبها 
استثناء في زمن كورونا، وفيما تستعد فرق 
الدوري األلماني للعودة إلى المالعب، فإّن رئيس 
الكاف أحمد أحمد يأمل في انحسار الجائحة قبل 

عودة المسابقات األفريقية.



1 السنة 01 - العدد 187 -االربعاء  20 رمضان  1441  هـ  - 13  ماي  2020م 1
أخبار الرياضات

محمد حمري، رئيس سريع غليزان ألخبار الوطن:

»على السلطات اإلسراع في اإلعالن 
عن نهاية الموسم الكروي«

أمني.ب

حاليا  يستحيل  بأنه  حمري،  وقال 
متر  البالد  أن  مادام  البطولة،  إستئناف 
فيروس  بسبب  استثنائية،  بظروف 
وخيمة  ستكون  العواقب  وأن  كورونا، 
ولو  حتى  وهذا  الالعبني،  حياة  على 

لعبت املباريات دون جمهور.
مسؤولي  من  حمري  محمد  وطالب 
قرار  إتخاذ  بضرورة  اجلزائرية،  القدم  كرة 
غرار  على  الكروي،  املوسم  بإنهاء  نهائي 
ما مت اللجوء إليه بالنسبة للدراسة، مادام 
إلى  جديد  من  العودة  جدا  يصعب  أنه 
أجواء املنافسة، ودعا ايضا املسؤولني إلى 
بعض  فعلت  كما  املوسم  إنهاء  ضرورة 
يفكرون  يعودوا  لم  ألنهم  مؤخرا،  الدول 
التوقف  القدم، فضال عن  إطالقا يف كرة 
والذي  شهرين،  من  ألكثر  دام  الذي 
اللياقة  على  السلبي  األثر  له  سيكون 

البدينة لالعبني.
بخصوص  حديثه  حمري   وواصل 
استئناف املنافسة قائال »ليس فقط تاريخ 
طريق  يف  عقبة  يقف  ما  هو  االستئناف 

األندية، فحتى لو حدد 

تاريخ العودة للمنافسة  فإننا نحتاج على 
أجل  من  أكثر  او  أسابيع  ألربعة  األقل 
البطولة  مباريات  تعليق  ألن  التحضير، 

جعل األمر مشابه لبداية املوسم.«
هوية  حتديد  كيفية  وبخصوص 
الثانية،  الرابطة  من  الصاعدة  األندية 
إلى الرابطة األولى، فقد أكد حمري أن 
حتديد  أجل  من  احلالي  الترتيب  إعتماد 

ق  لفر هو الصاعدة ا

أفضل حل، خاصة وأنه يرضي اجلميع.
رئيس  كشف  حديثه،  ختام  ويف 
الصحي،  باحلجر  ملتزم  أنه  مينا«  »أسود 
دائمة  بصفة  الوقائية  اإلجراءات  ويطبق 
وال يخاطر بحياته، وأضاف بأنه ال يغادر 
االلتزام  أن  مؤكدا  للضرورة،  إال  بيته 
على  محال  ال  الصحي سيقضي  باحلجر 

تفشي فيروس كورونا.

سيتوبال البرتغالي يفسخ عقد غيالس   
أنهى نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي، ارتباطه بالدولي اجلزائري نبيل غيالس، بالتراضي بعد جتربة قصيرة. وانضم 
غيالس )30 عاما( إلى سيتوبال، مطلع املوسم اجلاري، وقال النادي يف بيان »يعلن فيتوريا سيتوبال إنهاء عقد الالعب 
نبيل غيالس بالتراضي بني الطرفني بأثر فوري«، وأضاف »يشكر فيتوريا سيتوبال الالعب على مساهمته مع النادي خالل 

املوسم احلالي، ويتمنى له التوفيق على الصعيدين الشخصي واملهني«.
ولم يذكر البيان سبب إنهاء العالقة بني الطرفني. وشارك الالعب يف 15 مباراة هذا املوسم سجل خاللها هدفني.

اجلزائرية،  التنس  العبة  حتولت 
إيناس إيبو، إلى بطلة يف أعني األمريكية 
نيك  واألسترالي  ويليامس،  فينوس 
من  كامال  دعما  نالت  كما  كيرجيوس، 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، ووزير 
خالدي،  سيدعلي  والرياضة،  الشباب 
فيها  تنتقد  مؤثرة  رسالة  نشرت  أن  بعد 
ثيم  دومينيك  عامليا  الثالث  املصنف 
إلغاثة  صندوق  تأسيس  فكرة  لرفضه 
الالعبني الذين يعانون ماليا بسبب توقف 

البطوالت نتيجة وباء كورونا.
األسترالي  التنس،  العبا  وكشف 
فينوس  واألمريكية  كيرجيوس  نيك 
إيناس  للجزائرية  مساندتهما  ويليامس، 
على  فيديو  مقطع  نشرت  التي  إيبو، 
منددة  اإلجتماعي،  التواصل  منصات 
دومينيك  النمساوي  بتصريحات  فيه 
صندوق  يف  املساهمة  رفضه  عقب  تيم، 
يواجهون  الذين  التنس  العبي  مرافقة 
ويليامس،  وتفاعلت  مادية.  صعوبات 
بطلة الغراند سالم سبع مرات، مع منشور 
»أنت  تعليقها  يف  كتبت  حيث  إيبو، 
بطلتي«. وأجابتها العبة التنس اجلزائرية 
عامليا   620 واملصنفة  عاما  ال21  صاحبة 
»لطاملا كنت بطلتي أيضا واآلن أضحيت 

أكثر من ذلك بالنسبة لي«.
األسترالي  قام  جانبه،  ومن 

كيرجيوس، الذي انتقد علنية تصريحات 
منشور  مع  تفاعال  تعليق  بكتابة  تيم، 
»واصلي  ليضيف  »احتراماتي!«،  إيبو 
مستعد  أنا  به،  تقومني  مبا  االستمتاع 
دوما ملساندتك«. وأثار فيديو إيناس إيبو، 
ضجة إعالمية دولية، بعدما كسب شهرة 
بسرعة  تداوله  إثر  اجلمهور  وسط  واسعة 
منذ  اإلجتماعي  التواصل  منصات  عبر 

سهرة السبت الفارط.
رئيس  أكد  السياق  نفس  ويف 
وزارة  أن  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
عاجال  ستتكفل  والرياضة  الشباب 
بانشغال الالعبة إيناس إيبو، عبر تغريدة 
ميكن  »ال  تويتر  موقع  يف  حسابه  على 
مثل  رياضية  موهبة  تضيع  أن  للجزائر 
وزهرة  العمر  مقتبل  يف  وهي  إيبو  إيناس 
ينجب  ما  نادرا  اختصاص  يف  العطاء، 
جزائريني يبرعون فيه. عاجال، ستتكفل 
كل  بانشغالك.  والرياضة  الشباب  وزارة 
بالنجاح  لك  ومتنياتي  ومساندتي  دعمي 

ان شاء اهلل«، قال الرئيس.
والرياضة،  الشباب  وزير  تأكيد  ليليه 
على  صفحته  عبر  خالدي،  علي  سيد 
للدولة  الكامل  االستعداد  الفايسبوك، 
ملرافقة العبة التنس اجلزائرية إيناس إيبو 
حتقيق  أجل  من  النخبة  رياضيي  وكل 

طموحاتهم.

النمساوي  كشف  أسبوعني،  وقبل 
ومنشط  عامليا،  الثالث  املصنف  تيم، 
مؤخرا،  املفتوحة  أستراليا  دورة  نهائي 
التضامن  صندوق  يف  املساهمة  رفضه 
ما  املتدني  التصنيف  لالعبي  املوجه 
بسبب  مالية،  صعوبات  يف  يضعهم 
ولدتها  التي  الصحية  األزمة  مخلفات 

جائحة كورونا فيروس.
من  الدعم  صندوق  اقتراح  وجاء 
الصربي  عامليا،  األول  املصنف  طرف 
العديد  ودعمها  دجوكوفيتش،  نوفاك 
من الالعبني على غرار اإلسباني رافائيل 
وقام  فيدرر.  روجر  والسويسري  نادال 
بتجسيد  احملترف  للتنس  الدولي  االحتاد 
 6 من  أكثر  مت جمع  املقترح، حيث  هذا 

ماليني دوالر لهذا الغرض.
وخالل املقابلة الصحفية التي أجراها 
النمساوية  اجلريدة  مع  تيم،  دومينيك 
»كرونن زيتونغ«، صرح قائال »ال يكافح 
التصنيف  ذوي  الالعبني  هؤالء  من  أي 
مدار  البقاء.على  أجل  من  الضعيف 
كل  يعطون  ال  ممن  الكثير  أرى  السنة، 
شيء للتنس. كثير منهم ليسوا محترفني 
أقدم  ملاذا  حقا  أرى  »ال  مضيفا  للغاية''، 
األموال ملثل هؤالء الالعبني أفضل إعطاء 
املال للمنظمات أو األشخاص الذين هم 

بحاجة إليها فعال«.

بعد أن أحدث نداؤها ضجة إعالمية دولية
األمريكية ويليامس واألسترالي كيرجيوس يدعمان إيناس إيبو

البطولة العربية للفنون القتالية عن بعد  

ياسمين سعيدي تتحصل على المرتبة االولى   
من  سعيدي،  ياسمني  الرياضية  حتصلت 
فريق أسود تيارت على املرتبة االولى يف بطولة 
جنم العرب للفنون القتالية. وقال عدة غالم اهلل 
مدرب ورئيس فريق أسود تيارت ألخبار الوطن، 
العرب  جنم  بطولة  إطار  يف  تدخل  املنافسة  ان 
لقتال الظل، بعد ان قرر االحتاد العاملي واملكتب 
التنفيذي لنخبة الفنون القتالية مبصر، مع شركة 
عن  بطولة  بتنظيم  الرياضي  التسويق  املصرية 
بعد بسبب وباء كورونا، أطلق عليها اسم جنم 
العرب وتنقل من منزل الرياضي املشارك الذي 
يقوم بأداء مهرات فنية ملدة دقيقة بدون مؤثرات 

إلختيار  بالتصويت  يقومون  حكام  طرف  من  التقييم  ويكون  تركيب،  أو  صوتيه 
النجم، حيث افتكت الرياضية، ياسمني سعيدي التي سبق لها املشاركة يف عدة 

بطوالت باملرتبة االولى عربيا.
مليك.ج

نادي ليون الفرنسي يرغب في التعاقد 
مع بلعمري   

على  للحصول  غارسيا،  رودي  املدرب  بقيادة  الفرنسي،  ليون  نادي  يسعى 
خدمات صفقة جزائرية، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

املدافع  وضعية  عن  استفسرت  ليون  نادي  إدارة  أن  مقربة،  مصادر  من  وعلم 
لتقدمي  السعودي، متهيدا  الشباب  بلعمري، العب  الدين  الدولي اجلزائري جمال 

عرض جيد إلدارة ناديه مقابل احلصول على خدماته.
ويحاول النادي الفرنسي، إبرام العديد من التعاقدات املميزة يف الفترة املقبلة، 

من أجل الصعود مرة أخرى إلى القمة محلًيا وأوروبًيا.
ظل  يف  للنادي،  اإلضافة  تقدمي  على  بلعمري  قدرة  يف  ليون  مسؤولو  ويثق 
اخلبرة الكبيرة التي يتمتع بها، واملستويات املميزة التي أصبح يقدمها مع املنتخب 
الوطني، والنادي السعودي. وسيتعني على بلعمري أن يحدد مستقبله خالل األيام 
القليلة املقبلة، يف ظل وجود العديد من العروض املقدمة لالعب من أندية مختلفة 
يف السعودية ومن خارجها. يشار إلى أن بلعمري كان من العناصر األساسية التي 

قادت اخلضر، لتحقيق بطولة أمم إفريقيا، التي أقيمت الصيف املاضي يف مصر.

بوالصوف محل إهتمام موناكو والترجي التونسي
عدة  النادي  إدارة  تلقي  سطيف،  لوفاق  العام  املدير  حلفاية،  فهد  كشف 
عروض من أندية أوروبية وعربية، للحصول على خدمات املوهبة الشابة، إسحاق 

بوالصوف، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
موناكو  غرار  على  أوروبية  أندية  من  عروض  عدة  تلقينا  »لقد  حلفاية  وقال 
الفرنسي، وعربية على غرار الترجي التونسي، لضم بوالصوف«، وأضاف »الالعب 
أصبح يف رواق مفتوح لالحتراف نحو اخلارج، وأعتقد بأنه يف طريقه خلوض آخر 
موسم له بألوان الوفاق«، وتابع »أطمئن اجلميع بشأن وضعية الالعب، وأؤكد أنه 
ال يشكو من أي إصابة خطيرة، وسيستكمل معنا املوسم بشكل عادي«، وختم 
دفع  ليست خطيرة، وسأحتمل مسؤولية  توري،  ماليك  الالعب  أن قضية  »وأؤكد 

مستحقاته العالقة، قبل انتهاء عقده مع النادي«.

التونسي وديع الجريء يعتزم الترشح 
لرئاسة »الكاف«

أكد رئيس االحتاد التونسي لكرة القدم وديع اجلريء أن لديه طموحات لرئاسة 
اجتاه  »هناك  تلفزيونية  تصريحات  يف  اجلريء  وقال  القدم.  لكرة  األفريقي  االحتاد 
داخل االحتاد التونسي لتزكيتي يف االنتخابات القادمة لالحتاد األفريقي، إذا تأكد 
لنا أنه ستكون لدي حظوظ كبيرة للفوز باملنصب«، وتابع »أريد أن أؤكد أنني لم 
ألتزم بتزكية طارق بوشماوي أو أي شخص آخر، وقلت يف تصريحي السابق إنه 
من البديهي أن أدعم أي تونسي حني يتقدم لرئاسة الكاف، سواء هو أو غيره، ألنه 

حتى عندما نختلف يبقى ذلك محليا«.
طارق  التونسي  األعمال  رجل  اسم  احمللية،  اإلعالم  وسائل  يف  بقوة  وتردد 
القدم  لكرة  الدولي  واالحتاد  األفريقي،  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  عضو  بوشماوي 

)فيفا( لرئاسة الكاف يف الفترة بني عامي 2021-2025.
وأصبحت  سنوات،   8 منذ  التونسي  االحتاد  رأس  على  متواجد  »أنا  وواصل 
أعرف 75  باملائة أو 80 باملائة من رؤساء االحتادات بالقارة معرفة شخصية وسأدرس 
للكاف  رئيسا  يصبح  أن  ميكنه  اجلريء  وديع  أن  إلى  توصلنا  وإذا  املوضوع،  معهم 
فسأقدم أوراق ترشحي«، وأنهى »االحتاد التونسي مبدئيا سيزكيني ولكن إذا تأكدنا 

أن حظوظ طارق بوشماوي ستكون أكبر للفوز حينها سندرس املوضوع«.

أكد رئيس سريع غليزان، محمد حمري، في تصريح له مع أخبار الوطن، بأن الظرف الصحي الذي تعيشه الجزائر جراء تفشي 
فيروس كورونا ال يساعد على اإلطالق إلستئناف البطولة، معتبرا الوضع الراهن غير مناسب لممارسة كرة القدم، وعبر عن 
أمله  في أن تسرع السلطات في اإلعالن عن نهاية الموسم الكروي، كما ناشد الرابطة المحترفة لكرة القدم، إليجاد  حال 

يرضي جميع النوادي في أقرب وقت ممكن.
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الُممثل نادير مساهل لـ »أخبار الوطن«

»جانت بين الجبال« أّول سلسلة بالتَّارقية في الجزائر
قال الممثل نادير مساهل لـ »أخبار الوطن« إن تجربته التلفزيونية السينمائية في أول سلسلة 

بالتارقية في الجزائر »جانت بين الجبال« ما هي إال امتداد للعمل المسرحي.

حاوره: براهيم مالك

يف أول ظهور للموهبة الصاعدة ابن مدينة جانت 
وصاحب األربعة والعشرين عاما الشاب ندير مساهل 
الذي أبهرة اجلميع يف تقمصه لدور اليتني ابن عائلة 
أماستان عبر السلسلة الفكاهية جانت ) جير ادرارن 
بارودي  محمد  للمخرج   ،« جلبال  بني  »جانت   )
اوقاسم  وعثمان  اعراب  بن  شافية  وحوار  وسيناريو 

وحداد محمد وإنتاج التلفزيون اجلزائري.
يف جتربة هي األولى من نوعها يف مشواره الفني 
األنظار  استقطاب  استطاع  أين  التارقية  باللهجة 
املسرح  خشبة  على  جتربته  بحكم  وجيز  ظرف  يف 
واحترافيته يف الدور املتقمص بشهادة العارفني بخبايا 
بامتياز يف  السلسلة  اكتشاف  اعتبروه  املسرح، حيث 
نحوى  خطواته  أولى  الشاب  الفتى  ليخطو  املنطقة 
حلمه والذي يعتبر مغامرة تستحق االلتفاتة واحلديث 

عنها يف حواره مع أخبار الوطن.

حدثنا عن بدايات املمثل املسرحي 
الصاعد نادير مساهل!

لم  للخشبة  وصعود  املسرح  عالم  إلى  ولوجي 
التخلص  علي  وجب  بداياته  يف  الهني  األمر  يكن 
ذالك  سني  صغر  رغم  اجلمهور  أمام  االرتباك  من 
رغم  تخطيه  وجب  حاجز  لدي  شكل  الذي  األمر 
مقاطعة  يف  املسرح  عميد  فبمساعدة  الظروف،  كل 
اوقاسم  عثمان  والكاتب  واملمثل  بالل  األخ  جانت 
يف فرقة تانكت والالغ التي كنا جنوب مختلف أحياء 
2016 وصوال  رمضان  ليالي  إحياء  مدينة جانت يف 
اجلنوب  مهرجان  احملترف  املسرح  يف  مشاركاتنا  إلى 

أرماده  مع  االحتكاك  حظ  لي  كان  حيث  الكبير، 
من أساتذة املسرح من مختلف مناطق الوطن حينها 
يف  الثقة  من  القليل  بالشيء  ولو  كسب  من  متكنت 
اعتبرها  وكما  واخلوف  التردد  على  والتغلب  النفس 
الولوج يف  التجارب هب انطالقتي احلقيقية يف  تلك 

التمثيل املسرحي.

كيف استطعت لعَب دور رئيس يف سلسلة 
جانت جير ادرارن، وما عالقة شخصية 

اليتني بنادير مساهل احلقيقية؟
شخصية اليتني التي تقمصت دورها يف مسلسل 
من  الفكرة  كانت  البداية  يف  جلبال  بني  جانت 
على  الضوء  تسلط  التي  الفكاهية  السلسلة  مخرج 
الدور  اليتني  أما  امستان،  وعائلة  انهي  اق  عائلة 
القضايا  مختلف  السلسلة  وتتناول  لشخصي  املمنوح 
النهاية على  االجتماعية يف قالب فكاهي وتتفق يف 
فتقمصي  االميوهاغ،  مجتمع  عند  االمزاد  مكانت 
أسرة  يف  املشاكس  الكسول  الفتى  ذالك  اليتني  دور 
امياس عدمي الطموح وكثير األماني ودائم الشجار مع 
اإلخوة يف البيت وهو شخصية تعيش املتناقضات يف 
حد ذاتها مت اختيار بعد أداء دور جتريبي أثناء عمليات 
التوزيع الشخصيات من طرف مخرج البرنامج كانت 
ولكن  الشخصية صعب  تلك  مع  التأقلم  البداية  يف 
واجلمهور  تقمصها  استطعت  واحمليط  األسرة  تشجيع 

يف النهاية هو احلكم.

أال جتد أن تقمص دور رئيس يف مقتبل 
العمر يف أول عمل تلفزيوني مغامرة؟

بالفعل هو مجازفة وانتحار كما يعتبره الكثيرون 
لكن حبك لعملك وطموحك لبلوغ القمة حتما يف 
النهاية ستصل يوما ما وتنتصر رغم اخليبات فذالك 
هو مبدئي يف احلياة عثرات ثم عثرات لكن يف أخر 
هكذا هي خشبة  وحالوتها،  طعمها  تتذوق  املطاف 
االستثمار  شانها  من  جتارب  عامة  والتمثيل  املسرح 
دافعي  هي  وعائلتي  قدوتي  هو  العمل  وحب  فيها 
واحتكاكنا مع أعمدت املسرح يف املنطقة هي أساسا 
مع  جتربتي  هي  فتلك  أكبر  طموحات  تعطينا  جرعة 
اجلمهور  وأكرر  أعيد  النهاية  ويف  الليتني  دور  أداء 
الكبير هو من  الوطن خاصة يف اجلنوب  املتلقي عبر 

ميزان املمثل.

ما هو أهم موقف ال ميكن نسيانه وأنت 
تصور املسلسل الفكاهي »جانت جير 

ادرارن«؟
بالفنان  لقاء  أول  لي  كان  السادسة  احللقة  يف 
جانت  مدينة  ابن  بالل  األستاذ  الفكاهي  املسرحي 

الضحك  من  نفسي  أمتالك  أن  استطع  لم  حينها 
أن  فيصعب  املرات،  عشرات  تكراره  أعيد  فاملشهد 
أمتاسك أثناء مقابلته ولكن تعودت، حتى أن مخرج 
السلسلة استغرب يف األمر وسألني عن حالتي لكن 
مرة املشهد بسالم فذالك املشهد بقيا صورة مرسومة 
يدل على حبي  إن دل على شيء  وهذا  ذاكرتي  يف 
لشخصية املمثل الفكاهي بالل والذي أعتبره القدوة 

بالنسبة لي.

ما هي رسالتك ملتابعي السلسلة؟
أرفع قبعتي لكل متابعي العمل الفكاهي جانت 
ممثلني  جمعت  واحدة  كأسرة  كنا  حيث  اجلبال  بني 
الذي  النجاح  هذا  نتوقع  لم  ومتنراست،  جانت  من 
يوميا  نتلقاه  التي  التشجيع  رسائل  من خالل  ملسناه 
عبر شبكة التواصل االجتماعي وخاصة عند مجتمع 
االميوهاغ، وهذا لن يزيدنا إال حماسا وتقدمي األفضل 

يف قادم األيام وأقول لهم انتم زادنا وشكرا.
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بسبب جائحة كورونا
الفنون الّتشكيلية تستنجد بالعالم االفتراضي

وكذا  الفنون،  وأروقة  التشكيليني  الفنانني  العديد من  اجته 
االفتراضي  العرض  فضاءات  إلى  التشكيلي،  الفن  جمعيات 
»كوفيد19-«  جائحة  ظل  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
التي متر بها اجلزائر على غرار العديد من بلدان العالم، مقدمني 
منذ  املنزل  من  انطالقا  فنية  مبعارض  التمتع  فرصة  للجمهور 

إغالق الفضاءات الثقافية.
وقام مهنيو التشكيل باستغالل مواقع التواصل االجتماعي 
مبواصلة نشاطاتهم الثقافية من خالل عروض لوحات يتم إثراؤها 
دوريا. ويف هذا اإلطار قام رواق لوبان Le Paon” )الطاووس( 
فنانني من مختلف  أعمال  بعرض  الفايسبوك  يف صفحته على 
التوجهات الفنية، باإلضافة إلى النحت واألعمال املركبة كان 
بالعاصمة، حيث  مبركزه  معارض جماعية  سابقا  لهم  نظم  قد 
خصص لهم على مدار عدة أسابيع عرض لوحاتهم مع التعريف 

بهم، كل يوم مخصص لفنان معني.
وبإمكان اجلمهور التمتع بصور فوتوغرافية عن اآلثار املعمارية 
التي يجمع  لـ  ميزو   املعاصر  الفن  وأعمال  القدمية آلمال دكار 
فيها بني التشكيل والصورة وكذا منمنمات جازية شريح وأعمال 
ذات  واإلبداعات  نافا  لنجيبة  قسنطينة  سويقة  حول  انطباعية 
من  لكل  تكرمي  تخصيص  إلى  باإلضافة  سرغوة  لكرمي  الرمزية 
ساسي  امحمد  والتشكيلي  زاغس  فيراز  الفوتوغرايف  املصور 

اللذين وافتهما املنية مؤخرا.
ويقدم أيضا هذا الرواق رسائل حتسيسية تذكر بطرق الوقاية 
االفتراضية  الفنية  مبادرته  وأن  خصوصا  الفيروس  انتشار  من 
الصحية  الظروف  ظل  يف  باملنزل  فنية  ملسة  إيجاد  لـ   تهدف 

الصعبة  التي تعيشها اجلزائر.
وأما رواق  سني آرت غالري  فيقدم نسخة افتراضية آلخر 
معرض له وهو سلسلة لوحات للفنان التشكيلي التجريدي علي 

علي خوجة بعنوان  احلديقة الغامضة .
املاضيني  وأبريل  مارس  يف  نظم  الذي  املعرض  هذا  وكان 

الذي  التشكيلي  هذا  رحيل  على  سنوات  عشر  مرور  -مبناسبة 
للفنان  عمال  الثالثني  حوالي  ضم  قد   2010- يف  املنية  وافته 
ومستلزماته  رسوماته  من  آخر  عدد  إلى  باإلضافة  الراحل 
وتعاونيات  جمعيات  من  العديد  أيضا  اعتمدت  الشخصية. 
فنانيها  ألعمال  االفتراضي  العرض  التشكيليني  الفنانني 
املجموعة  الواسع على غرار  لدى اجلمهور  بهم  التعريف  بهدف 
الفيسبوكية  احتاد الفنانني التشكيليني اجلزائريني  التي تعرض 

دوريا أعمال أعضائها من الفنانني.
اجلزائر   يف  وثقافة  فن  اإلطار صفحة   هذا  يف  دوريا  وتقدم 
بهم  وتعريفات  فنانني  لوحات  ثقافية-  جمعية  تنشطها  -التي 
على غرار إميان بلحاج مصطفى وصبرينة طواهري ورشيد طالبي 

وياسني سمري وكذا جمال متتام.
وتعد هذه الصفحة مبثابة واجهة أيضا لنشاطات ثقافية أخرى 
تقوم بها اجلمعية على غرار العروض التعريفية اخلاصة باألعمال 
املسرحية واألدبية. وقد استغل بعض الفنانني التشكيليني هذه 
بالفن  تعرف  التي  وفيديوهاتهم  أعمالهم  لنشر  التفاعلية  املنصة 

التشكيلي وتطور اإلبداع.
القسم الثقايف

تحت شعار »معارج األرواح ومقامات األفراح في رحاب رمضان«

وزارة الثقافة تنظم مسابقة وطنية 
في الخط العربي والزخرفة

مهرجانا  الثقافة  وزارة  تنظم 
العربي  للخط  افتراضيا  وطنيا 
إلى   12 من  واملنمنمات  والزخرفة 
التواصل  27 ماي اجلاري عبر مواقع 
يف  وطنية  مسابقة  يضم  االجتماعي 
بيان  وفق  والزخرفة  العربي  اخلط 

للوزارة.
تنظم  التي  املسابقة  هذه  وتعد 

دعوة  مبثابة  رمضان«  رحاب  يف  األفراح  ومقامات  األرواح  »معارج  شعار  حتت 
للخطاطني والتشكيليني ل«إبراز قدراتهم الفنية« يف مجال اخلط العربي والزخرفة 
هذا  واإلبداعات يف  املواهب  »تعزيز«  بغية  وهذا  افتراضية«  تقنية  وسائط  »عبر 

املجال وكذا »إرساء تقاليد راسخة« لهذه املسابقة.
وتخص املسابقة جميع الفئات العمرية من الفنانني اجلزائريني على أن يعالج 
نصها موضوعا متعلقا باملعاني التي حتويها اآلية الكرمية »ادفع بالتي هي أحسن 

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم« )سورة فصلت(.
ويشترط يف املسابقة أن يستعمل إما اخلط العربي أو الزخرفة أو كالهما معا 
فرديا  املشارك عمال  يختار  وأن  املهرجان  املرشحة شعار  األعمال  أن جتسد  على 
بتصوير رفيع النوعية كما ال تقيد املسابقة املترشح بتقنيات خاصة سواء كانت 

تقليدية أو حديثة.
وترسل األعمال للجنة التحكيم يف الفترة من 12 إلى 17 ماي عبر االنترنت 
خاللها  سيخضعون  ثانية  ملرحلة  سينتقلون  أوليا  فائزا   12 اللجنة  هذه  لتختار 
ملسابقة افتراضيا وعلى املباشر حيث لن تتعدى املدة الزمنية للعمل على املباشر 
»فيديو  تقنية  عبر  املباشر  للتحكيم  األعمال  هذه  وستخضع  الزمن   من  ساعة 

كونفرنس«.
العربي  )اخلط  املسابقة  فئتي  من  كل  يف  جوائز  ثالث  الفائزون  وسيمنح 
300.000 دج والثانية  والزخرفة( حيث تبلغ قيمة اجلائزة األولى يف كل فئة 

200.000 دج والثالثة 100.000 دج.
ق.ث

ينمائية امتداٌد للعمِل الَمسرحي  	 لفزيوِنية السِّ  تجرَبتي التِّ
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براهيم مالك

تاركيت ...القيمة الغذائية الكاملة
   تقول احلاجة ساكينة يف العقد السابع من عمرها 
احملببة  تاركيت  أكلة  الوطن عن  أخبار  ل  يف حديثها 
كل  يف  ازجر  منطقة  يف  االميوهاغ  مجتمع  عند  كثيرا 
فصول السنة ملا لها من أهمية بالغة على صحة جسم 
اإلنسان وخاصة يف الشهر الفضيل وتزامنه مع ارتفاع 
اهم  بني  من  واحدة  بانها  املنطقة  احلرارة يف  درجات 
االطباق التي يعتمد عليها يف السابق وتقول املتحدثة 
عن طريقة حتضيرها التي تتطلب وقت ليس بالقصير 
النساء  تقوم  اين  القائمة  طويلة  غير  لوازمها  ان  رغم 
بوضع التمور على اختالفها املتواجدة يف حقول املنطقة 
مثل تنغ اميان و انتكوست وتلوغسا وغيرها وتوضع بعد 
جتفيفها يف أشعة الشمس يف ايناء من اجل تصفيته 
من مواته وكل الثمار اخلسيسة ليتم بعدها خلطها مع 
مسحوق الكليلة او اولس ويتم وضعهم يف املاء حتى 
تطفو جميع الشوائب من على املياه ويتم نزعها ورميها 
التيندي  اناء  يف  توضع  لكي  جاهزة  اخللطة  لتصبح 
حتى يتم الضرب عليها مع إضافة املياه يف كل خلطة 
الضرب بطريقة  الكليلة ثم  حتى تتماسك جيدا مع 
شكل  على  خلطة  بصبح  اين  الكل  ملزج  محكمة 

عجينة يصعب التفريق بينهما .
     ويف اخلطوة األخيرة تنزع اخللطة من التيندي 
لها  وتوضع يف صحن مخصص  اخلشبي  الصحن  أو 
هناك  سكينة  احلاجة  وتقول  جاهزة  تاركيت  لتكون 
الطبيعي  الدهان  من  جرعة  لها  إضافة  يحبب  من 
ويحب زان يكون للماعز وهناك فئة أخرى يف املرحلة 
األخيرة تتم بدهنها بالكليلة املتبقية وهنا يطلق عليها 
اسم تيكضورين . اما مشروب ايغلي تقول املتحدثة 
فيمر هو أيضا ينفس املراحل فقط يتميز لكونه يكون 
مشروب سائل يضاف اليه املاء البارد بكثرة وكثيرا ما 
يحبذ تقدميه يف شهر رمضان مباشرة باعتباره مشروب 

احلاجة  تقول  العطش  من  ويروي  للبدن  صحي 
سكينة .

    وكما متتاز تاركيت مبختلف أنواعها ايغلي 
حسب  العالية  الغذائية  بالقيمة  تيكضورين  او 
لكونها  تيغري  العضو يف جمعية  تقوله شهلة  ما 
على  أبنائها  مع  بيتها  يف  تعكف  فهي  لصائم 
يف  للعائلة  املفضل  الطبق  لتكون  يوميا  حتضيرها 
رمضان اجلائحة تقول ألنها تراها مشروب وغذاء 
املفضلة  األطعمة  ومن  اجلسم  ملناعة  مفضل 
ارتفاع  مع  يوم شاق  وبعد  اإلمساك  بعد  لإلفطار 
الصائم  جسم  على  تؤثر  التي  احلرارة   درجات 
تقول شهلة كما أنها تساعد على ضبط سعرات 
السكر يف الدم باإلضافة إلى مساهمته يف إعطاء 
دفعة سريعة من الطاقة للجسم ويخفف من كمية 
واطالعها  يف  خبرتها  حسب  اجلسم  يف  الدهون 

وجتاربها يف احلياة .

إليزي

عادات األجداد تعود مع 
رمضان الجائحة

      تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي في زمن الجائحة كوفيد 19 للحد من انتشاره  المفروض على العائالت في منطقة 
ازجر عامة  خاصة في الشهر الفضيل والذي عرف  هذا األخير في السنوات الماضية البحث باي طرق عن أصناف من اطباق 
عصرية تطلب مستلزمات من مواد معلبة ومكونات مختلفة تتفنن فيها النساء العامالت وتتسابق لتحضيرها غاية لربح الوقت 
خاصة العامالت منهن  وفيما يلجا البعض منهن الى اقتنائها من األسواق بدل إعدادها في المنزل كالحلويات والبوراك وغيرها 
من االطباق . ولكن المكوث في البيت  في فترات الحجر الوقائي في زمن الجائحة خاصة العامالت منهن إعداد إلى المائدة 

المحلية في الشهر الفضيل الكثير من األطباق التي تعتبر من عادات األجداد والجدات سابقا بصورة اكبر وواضحة للعيان على 
غرار أكلة » تاركيت » المحلية بامتياز .

أكلة » تاركيت«  الشعبية السائدة في الماضي تعود من جديد 	
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

أو  الذهنية  الصورة  مصطلح  اسُتخدم     
الصورة الّنمطية ألول مرة يف عشرينات القرن 
والتر  األمريكي  الصحفي  طرف  من  املاضي 
ليبمان ليعّبر عن شعور يحمله الشخص جتاه 
إلى  يستند  لكّنه  قبل،  من  يختبره  لم  أمر 
تصور ذهني مختزن، وال يعتمد على معرفة 
أو  على صورة صنعها  بل  مباشرة،  أو  معّينة 
ُقّدمت له. ويف عصرنا احلالي ال شيء أقدر 
على إعطائنا الصور وتشكيلها أكثر من وسائل 

اإلعالم، السيما عبر الصورة. 
التنميط .. فٌخ يسهل الوقوع فيه

وسائل  فيه  تساهم  ما  أخطر  من  إّن 
التلفزيون،  عبر  خاصة  زمن،  منذ  اإلعالم 
األشخاص  عن  النمطّية  الصور  صناعة  هو 
واملدن والشعوب والثقافات والديانات، فنجد 
واألفالم  واإلعالنات  التلفزيونية  البرامج  أّن 
وعن  النساء  عن  منطّية  بصور  حتفل  مثال، 
أو  العرب  وعن  املسلمني  عن  أيضا،  الرجال 
األصليون  السكان  أو  الالتينيني  أو  األفارقة 
فإّن  وبالطبع   ، وغيرها..  األمريكية  للقارة 
لينتشر  انتقل  النمطّية  الصور  ترويج  فضاء 
ومواقع  اإلنترنيت  شبكة  مع  أكثر  ويزدهر 

التواصل االجتماعي . 
stéréo� النمطّية الصور  أّن   ومعروف 
type تقتصد الوقت واجلهد وهذا ما يجعلها 
يّتسم  الذي  اإلعالمي  احملتوى  يف  تنتعش 
الوقت  ُيسعفه  وال  والشمول  بالسطحّية  عادة 
تصحيح  أو  اخللفّيات  يف  والبحث  للّتدقيق 
املعلومات اخلاطئة املُنتشرة على نطاق واسع، 
قصد  تستمر عن  اإلعالم  وسائل  فإّن  لذلك 
أو  اخلاطئة  املعلومات  نشر  يف  قصد  دون  أو 
أو  األشخاص  بعض  عن  املشّوهة  احلقائق 
املدن أو الثقافات، ممّا يراكم تلك الصور التي 

تؤذي املعنينّي بها. 
اجلزائر  يف  اإلعالم  وسائل  أّن  والشك 
لعدة  واألخرى  الفينة  بني  الفخ  هذا  يف  تقع 
القائمني  اطالع  قلة  أهمها  لعّل  أسباب، 
عن  للبحث  اهتمامهم  عدم  أو  باالتصال 
احلقائق وتصحيح الصور النمطّية بسبب روتني 
العمل املجهد يف اإلعالم من جهة واستسهال 
أسباب  عن  بعيدا  أخرى،  جهة  من  األمر 
املهنّية.  املعايير  بضعف  ترتبط  ال  قد  أخرى 

فجميع الناس يسمعون نكاثا عن سكان مدن 
معّينة، أو قصصا ُتروى عن حياتهم وعاداتهم 
أو  غريبة  تفاصيل  وتقاليدهم، قصص حتمل 
غير مألوفة يف مجتمعات أخرى، وبالطبع فإّن 
األشخاص العاديون لن يكّلفوا أنفسهم عناء 
الدور  هذا  يقع  بينما  حقيقتها،  عن  البحث 
على الصحفيني واملشتغلني يف عالم اإلعالم 
الذين يقّدمون محتوى يستهدفون به ماليني 

املتابعني.  
الصور النمطّية تثير األحقاد والِفتن

يف  الّنمطية  الصور  موضوع  عن  حتدثا  إذا 
تلك  جتاهل  ميكننا  ال  فإّنه  اإلعالم،  وسائل 
يف  طويال  ُرّوجت  التي  السلبّية  ة  الصورة 
واملسلمني،  اإلسالم  عن  الدولي  اإلعالم 
نشر  يف  ساهم  سببا  اعتبارها  ميكن  وكيف 
باعتباره  اإلسالم  عن  حقيقية  غير  صورٍة 
العنف  إلى  ال  واحملبة  السالم  إلى  يدعو  دينا 
والكراهية، لقد ساهمت تلك الصور املشّوهة 
يف نشر احلقد والكراهّية جتاه املسلمني واقعيا، 
ولم تبق مجّرد تصورات ذهنّية يحملها اآلخر 

عن الفرد املسلم.  
إعالمنا  وسائل  أّن  جند  باملقابل،  لكن 
يف  أحيانا  بدورها  تتوّرط  احمللّية  أو  العربية 
ترويج صور منطّية عن مناطق أو فئات معّينة 
عبر برامجها التلفزيونية أو من خالل األفالم 
وتصبح  الصور  تلك  فتنطبع  السينمائّية، 
تلك  يتلقون  الذين  الناس  أذهان  يف  راسخة 
الرسائل مرارا، فقد صنعت السينما والدراما 
يف مصر مثال، صورة منطّية عن سكان الصعيد 
أنها  إعالمية  علمية  دراسات  أكدت  الذين 
يستحقون،  مما  أقل  صورة  يف  صّورتهم  لطاملا 
ويؤدون  متعّلمني  غير  شداد،  ِغالظ،  فهم 
وكذلك  املجتمع،  يف  مكانة  أقل  وظائف 
أو  الرّحل  البدو  مثل  أخرى  فئات  مع  األمر 
األعمال  يف  ظهورهم  ارتبط  الذين  الغجر 
أعمال  تأدية  أو  والّنصب  بالسرقة  الفنية 
العيش، حتى يكاد  مشبوهة لتحصيل لقمة 
ُيخّيل للمشاهد أن ليس فيهم رجل صالح أو 
تراعي  ال  الّنمطية  الصور  ألّن  امرأة صاحلة، 
الفروق الفردية، وباملقابل تتمّتع بقدرة عجيبة 
الناس  القبول وسط  واكتساب  االنتشار  على 
واملكوث طويال، ما لم يغّيرها خبير قادر على 

التأثير واإلقناع. 
ويف بلد يتمّتع بامتداد جغرايف كبير وتنوع 
نتجاهل  أن  ميكننا  ال  كاجلزائر،  غزير  ثقايف 
عن  منطقة  يتناقلها سكان  منطّية  وجود صور 
غريبة  وقصص  حكايات  أو  أخرى،  منطقة 
ما،  منطقة  سكان  بها  يقوم  سلوكيات  عن 
معلومات  كونها  تعدو  ال  احلقيقة  يف  لكّنها 
مّت تداولها على نطاق  أو قصص ملّفقة  زائفة 
وصعب  األذهان،  يف  ترّسخت  حتى  واسع 
تصحيحها، فيتداول سكان الشرق تصورات 
معّينة عن سكان الغرب، وباملثل يفعل سكان 
يتمّتعون  الذين  اجلنوب  سكان  جتاه  الشمال 
بثقافة غنّية وعادات وتقاليد تخصهم تختلف 
عن عادات وتقاليد مدن الشمال الساحلية، 
سواء يف تفاصيل احلياة اليومية كعادات األكل 
واللباس أو طقوس الزواج وغيرها، ولكنها ال 
ينبغي أن ُتقّدم بصورة خاطئة تظهر أصحابها 
مبظهر شاذ أو ال يستسيغونه، خاصة ما تعّلق 
لم  التي  الشاسعة  الصحراء  سكان  بعادات 
يزرها كثير من سكان الشمال، فلسكان مدن 
أدرار  أو  أو ورقلة  أو بسكرة  مثل وادي سوف 
أسلوب  متنراست  يف  الطوارق  حتى  وصوال 
حياة مختلف وعادات متوارثة ينبغي اإلضاءة 
بصور  االكتفاء  بدل  صحيح  بشكل  عليها 
وكذلك  املغالطات،  الكثير من  جاهزة حتمل 
الثقافتان  األمر مع مدن الشمال حيث متتزج 
وحتتفظ  واألمازيغية  اإلسالمية  العربية 
يف  ضاربة  وتقاليد  بعادات  املدن  من  الكثير 
اإلعالم  بوسائل  يجدر  إذ  التاريخ.  عمق 
وخاصة عبر برامج التلفزيون، أن تقدم الصور 
خلف  تنساق  أن  بدل  واجلميلة  الصحيحة 

القوالب اجلاهزة دون بحث أو متحيص. 
الّتنميط في اإلعالم الجديد

يتمّتع اإلعالم اجلديد بقدرة تقنية هائلة 
كبير  عدد  واستهداف  السريع  االنتشار  على 
من املتلقني، فضال عن كونه يعطي الفرصة 
للمشاركة وإضافة احملتوى والتفاعل وانتقاء ما 
دون  املتلقي  وميوالت  احتياجات  مع  يتالءم 
النمطّية  الصور  انتشار  فإّن  ولذلك  وسيط، 
التواصل  ومواقع  اإلنترنيت  شبكة  عبر  اليوم 
وغالبا  قياسي،  زمن  يحدث يف  االجتماعي 
ما يتم يف شكل معلومات خاطئة أو منشورات 

سكان  أو  معّينة  فئات  عن  مزّيفة  وقصص 
االنتشار  سرعة  من  يزيد  وما  ما.  منطقة 
والقبول لدى اآلخرين، تدعيم تلك القصص 
أحيانا بالصور الواقعية أو الهزلية، أو وضعها 
الدراسات  إلى  نسبتها  أو  جذاب  سّياق  يف 
األنثروبولوجية  أو  االجتماعية  والبحوث 
وسائل  من  النوع  لذلك  فإّن  وبالطبع  كذبا، 
اإلقناع إلى جانب الّسياق الذي توضع فيه، 
واليوم  اخلاطئة.  الّتصورات  ترويج  يف  دور 
االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  حتفل 
أو معلومات غير  بانطباعات شخصّية  مثال، 
معّينة،  فئات  أو  بعينها  مدن  عن  صحيحة 
التي  السخيفة  الّتسلية  أو  السخرية  بغرض 
لتزييف  تهتم  وال  اآلخرين  مشاعر  تراعي  ال 
احلقائق أو لناحية مساهمتها يف زيادة ضحالة 
املستوى املعريف والثقايف ملن يتلقاها، حيث ما 
تواجه سيال من  التي  الفئات  املرأة من  تزال 
الصور النمطّية عبر هذه املواقع، فتجد انتشار 
وحّبهن  النساء  جشع  عن  تتحّدث  الفتات 
العامالت  النساء  إجادة  عدم  أو  للمال، 
الطبخ  من  متكنهن  كعدم  العائلية،  ألمورهن 
أحكام  انتشار  كذلك  بأبنائهن،  االعتناء  أو 
مسبقة عن النساء يف مدن أو مناطق معّينة، 
فيقال أّن نساء تلك املدينة أفضل من األخرى 
العادات  يف  االختالف  أما   ،  .. وهكذا 
والثقافات فيدفع بالبعض إلى احلاق صفات 
سّيئة وسلبية بسكان مناطق أخرى، كالقول 
من  كرما  أكثر  اجلنوب  يف  مدن  سكان  أّن 
سكان مدن أخرى يف الشمال، أو أّن سكان 
مدن الشمال أكثر ذكاء أو انفتاحا.. كذلك 
إلصاق صفات ذميمة ببعض الفئات كالبخل 
أصبح  الذي  احلرمان  حد  والّتقشف  واجلشع 
صفة ُتلصق باملعّلمني وسائقي سيارات األجرة  
السلبّية واخلاطئة حول  التصورات  أّن  ومعلوم 
تزيد  والدول  املدن  أو  والشعوب  األشخاص 
من نسبة االحتقار واخلوف من اآلخر، وتزرع 
والّتحقير  الّتنمر  بسبب  النفوس  يف  الكراهية 
فإّنه  ولذلك؛  بالّتنميط.  املستهدف  ضد 
التصورات  يجدر بوسائل اإلعالم أن تصحح 
خالل  من  ترويجها  على  تعمل  وال  اخلاطئة 
تناقلها وبثها كأنها معلومات صحيحة، وهذا 
من  واستعدادا  وذكاء  فطنة  يتطّلب  األمر 

صانعي احملتوى اإلعالمي . 
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بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

الصور النمطّية من اإلعالم التقليدي إلى 
اإلعالم الجديد.. عوٌد على بدء
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صدمته سّيارة شرطة يف »َحاسي خليَفة« 

احتَجاجاٌت بالواِدي إثَر إصابِة َشاٍب في حاِدث َسيٍر 

بلســـان: ريـــاض هــــويــلي

الحكـــُم 
 بالُغمـوِض!

عنابة 

تهديُم 11 بنايًة َفوضوّية
حي  ُشيِّدت خالَل الَحجر الصِّ

ظاِم  ِمن أهمِّ َركائِز النِّ
 ، شاُركيِّ ميقراِطيِّ التَّ الدِّ
َشرعيُة ُمؤّسساِت احُلكِم 

ي  ظام الذِّ وَتديُد ِطبيعِة النِّ
َيحكُمها، وكذا َصالحياُت 

سٍة وَمجاُل َدوراِنها  كلِّ ُمؤسَّ
ا.  ا وَتنِظيمّيً ا وِسياسّيً ُدستورّيً

وِمن ُهنا، فإّن هذه الّركائَز 
ي ِبنا - يف ِنهايِة امَلطاِف  سُتؤدِّ

- إلى َتديِد امَلسؤولّياِت 
ياِسية واإِلدارّيِة لصاِحب  السِّ

الَقراِر، بَشكٍل َدقيٍق غيُر قابٍل 
للّتأويِل أو االجِتهاِد أو الّتداُخل 

بعَد أن يكون الغموُض إرًثا 
ا من ماٍض ال أحَد يتمّنى  بالّيً

عودَته. 
  وألنَّ اجلزائَر ُمقبلٌة على 

َمشروٍع وَطنيٍّ ُمتَجّدد،  ُمّتِخذًة 
ميقراِطيِّ خياًرا  من الّنهِج الدِّ

مِلُمارسِة احُلكِم على كلِّ 
ا،  ا وأُفقّيً امُلستوياِت، َعمودّيً
َنتساءُل ملاَذا أغَفلت جلنُة 

اخَلبراِء الفصَل يف َطبيعِة ِنظاِم 
احُلكِم يف اجَلزائِر، وَتركتُه 

عديِل؛  »َعجيًنا«  يف ُمسوّدة التَّ
ا كاِماًل  فال ظهَر النظاُم ِرئاسّيً
ا ِوفَق ما تنصُّ  وال جاَء َبرملاِنّيً

َعليِه َخصاِئُص األنِظمة 
؛  الَبرملاِنّية، وال هَو ِشبُه ِرئاسيٍّ

أْي أّن الّلجنَة تركتُه َهجيًنا 
يحمُل يف طّياِته تداخاًل يف 

مجاِل الّنشاِط والّصالحياِت 
بني الّرئيِس وَرئيِس احُلكومة؛ 

فهل ُيعَقل أن ُينتَخب رئيُس 
جمهوريٍة  استناًدا إلى برنامٍج 
ُمعنٍي، ثّم ُيعنّي رئيُس حكومٍة 
بعَد استشارِة األغلِبّية الّتي 

تّصلت – إثَر مجهودها - على 
تزكيٍة َشعبّية وفَق  برنامٍج 

قد يكوُن ُمتعارًضا مع برنامِج 
الّرئيس!؟

ما اجَلدوى من أغلبيٍة ِسياسّيٍة 
ق برنامَجها  َبرملانّيٍة ال ُتطبِّ
اخبني!؟  ي َوعدت به النَّ الِذّ

وماجَلدوى – أيضا - من برنامِج 
ي انُتِخب من أجِله   ئيِس الذِّ الرَّ

وُيتَرُك جاِنًبا لصالِح َبرنامِج 
أغلِبّيٍة َبرملاِنّية!؟ 

   قد يقوُل َقائٌل إّن رئيَس 
احُلكومِة امُلعنّيِ من قبِل الّرئيِس 

سيكوُن له َبرنامُجه، يأخُذ 
بعًضا ِمنه من َبرنامِج الّرئيِس 

وبعًضا آخَر من َبرنامِج األغلبّيِة 
الَبرملاِنّية! نحُن - إذن - أماَم 
ُمؤّسساٍت ال مُيكُنها َتّمُل 

َمسؤوليَة ِسياساٍت لم ُتنّفذها، 
سواٌء كانت الّرئيَس أو األغلِبّيَة 

البرملانيَة أو حّتى رئيَس 
احُلكومِة امُلعنّي!

اجَلزائُر اجَلديدُة الّتي نطمُح 
لها جزائٌر تقوُم على الّشفاِفّيِة، 

والّشفافيُة ال َتقبُل الغموَض، 
بل تقوُم على تديِد 

امَلسؤولياِت وهذا ال َيقبُل 
الّتردَد، وخالصُة القوِل إّن فتَح 

قاش واسًعا حوَل طبيعِة  النِّ
ِنظام احُلكم يكتِسيى جاِنًبا 

بالَغ األهميِة يف عمليِة الِبناء 
غيير.  والتَّ

الثالثاء،  أمس  بعنابة،  البوني  بلدية  مصالح  قامت 
والتي  أحياء،  بعدة  الفوضوية  البنايات  من  العديد  بتهدمي 
فيروس  تفشي  بسبب  الصحي  احلجر  أصحابها  استغل 
العملية  مست  شرعية.  غير  بطريقة  لتشييدها  كورونا 
التي متت حتت تغطية أمنية لقوات الدرك الوطني 11 بناية 

فوضوية بأحياء أول ماي وليكوتاك.
بيان  يف  أكدت  البوني  بلدية  مصالح  جهتها،  من 
الدين  برميي جمال  الوالية  والي  لتعليمات  تنفيذا  أنه  لها 
والرامية إلى محاربة البنايات الفوضوية التي شيدت بدون 
ترخيص، ومكافحة للمتاجرة بالعقارات عن طريق االعتداء 
على أراضي الدولة بطرق غير شرعية، قامت مصالح بلدية 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  إشراف  وحتت  البوني 
 )ETCA( بعمليات هدم مست 11 بناية بأحياء أول ماي
بـ  2( منها جتمع مسطحة سكنية  وحي ليكوتاك )الشابية 

16 عمود خرسانة على مساحة قاربت 200 م² بحي أول 
ماي )ETCA( و10 مسطحات مختلفة بني )أساسات - 
أساسات خرسانية - أعمدة - مسطحات وعندو +جدران 

( شيدت على مساحات بني 200 إلى 400 م.
ف. سليم

اإلفطار،  قبل  نحو ساعتني  أمس،  أول  مساء  لقي، 
قاصر يبلغ من العمر نحو 16 سنة حتفه غرقا على مستوى 
سّد »وجلة مالق« بالعوينات بوالية تبسة، وهذا حسب ما 
برفقته يسبحون  صرح به عدد من أصدقائه والذين كانوا 
باإلعالم واالتصال لدى  املكلف  الّسد.`و كشف  يف هذا 
مديرية احلماية املدنية بتبسة أن الوحدات الثانوية، بكل 
الغطاسني  فرقة  والعوينات، قد تدخلت مبرافقة  الونزة  من 
عبر تنفيذها عملية بحث عن جثة الغريق دامت لساعات 
املمتد  الوادي  نتيجة، بسبب شساعة حدود  متأخرة دون 

من الونزة إلى العوينات، حيث توقفت عملية البحث نظرا 
الستحالة الرؤية بسبب الظالم، فيما استأنفت العملية يف 

ساعة مبكرة من صبيحة الثالثاء.
جدير بالذكر أن هذه احلادثة ليست األولى يف والية 
تبسة، بل فقدت الكثير من العائالت فلذات أكبادها بهذه 
السد يف محاولة  الشباب يلجؤون لهذا  أن  الطريقة. يذكر 

للترويح على النفس نظرا لغياب املرافق الترفيهية. 
فيروز رحال

تسجيل  عدم  عن  الثالثاء،  أمس  التونسية،  الصحة  وزارة  أعلنت 
إصابات جديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي.

الـ1032  عند  مستقر  بالفيروس  املصابني  عدد  إن  الوزارة  وقالت 
إصابة وعدد الوفيات مستقر، هو اآلخر، عند 45 وفاة.

ويف املقابل، ارتفعت عدد حاالت الشفاء من الوباء، الذي يجتاح 
العالم، يف تونس إلى 727 حالة، حسب املصدر ذاته.

خ. د

التوالي على  الّثاني  لليوم 

ُتونس تسّجُل ِصفَر إصابٍة ُتونس تسّجُل ِصفَر إصابٍة 
َجديدة ِبُكورونا َجديدة ِبُكورونا 

تبسة 
غرُق قاصٍر في َسّد »ولجة مالق« ُقبيَل اإلفَطار

أقدم العشرات من سكان بلدية حاسي خليفة بوالية الوادي على قطع الطريق الدولي 
التونسي، يف  التراب  إلى  العربي ومنه  بالطالب  واملعبر احلدودي  الوادي  الرابط بني مدينة 
ساعة متقدمة من صباح الثالثاء، احتجاجا منهم عقب دهس شاب يف العشرين من عمره، 

مقبل دورية قوات األمن، خالل ساعات احلجر املنزلي، بحسب احملتجني.
وأوردت مصادر محلية من بلدية حاسي خليفة أن دورية تابعة لقوات البحث والتدخل 
الواقع  أو اخلفجي  نوفمبر  أول  بدورية يف حي  تقوم  )B R I( كانت  بـ  اختصارا  املعروفة 
املتاجرين  بوجود عدد من  بعد حصولها على معلومات  املدينة،  اجلنوبية من  الضاحية  يف 
الشوارع  يف  سيرها  أثناء  ويف  اإلفطار.  بعد  قليلة  ساعات  احلي  واملخدرات يف  بامللهوسات 
صدمت، عن طريق اخلطأ، شابا كان يف الشارع خالل ساعات احلجر الصحي، ما تسبب يف 
إصابته بكسر يف رجله وجرحه بشكل طفيف، ليتم نقله من طرف أفراد الدورية إلى العيادة 
متعددة اخلدمات بحاسي خليفة. لكن، وبعد انتشار اخلبر بني الشباب عبر شبكة التواصل 
االجتماعي بشكل فيه الكثير من التشويه، جتمع هؤالء على مستوى وسط املدينة وأقدموا 
على قطع الطريق الوطني رقم 16، الذي يربط عاصمة الوالية باملعبر احلدودي الطالب العربي 
الصحي  باحلجر  لاللتزام  املواطنني  األمن  مصالح  دعت  وعليه،  التونسي.  للتراب  املتاخم 
حيث عاد غالبيتهم إلى بيوتهم. هذا، وعلمت »أخبار الوطن« أن املديرية الوالئية لألمن 

بالوادي قد فتحت حتقيقا يف احلادث. 
رشيد شويخ

السنة 01 - العدد 187 16
االربعاء 20 رمضان  1441  هـ - 13 ماي 2020م

فاء  ُمقاِبل متاُثِل 157 مريًضا للشِّ

إحصاُء 176 إصابًة جِديدًة بـ »ُكوِفيد 19« 
أعلنت وزارة الّصحة والّسكان وإصالح املستشفيات، أمس الثالثاء، عن تسجيل 176 حالة إصابة 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي 
فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، أّن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا ليبلغ 

6067 إصابة.
وحسب املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 8 وفيات بني املصابني بالوباء، ليرتفع إجمالي 
عدد الوفيات إلى 515 حالة.كما كشف فورار عن تسجيل 157 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد املتماثلني للشفاء من بني املصابني بالوباء 2998 حالة.
خالد دحماني



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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