
هُر! الَعّطاُر ال يصِلُح بُمفَرِده ما أفسَد الدَّ
واستمَرارّيِة  الّدولِة  بقاِء  يف  العبرَة  إنَّ 
وجوِدها ليسْت يف أْن يكوَن لها دستوٌر مكتوٌب 
يف  وُمدّوَنٌة  َناِهيٌة  آِمرٌة  َقانونّيٌة  وَقواعٌد 
َدّفَتي  بنَي  أحكاُمها  ِصيَغت  أحَكٍام  وِثيقِة 
ميقراطّيِة  ي هي أمُّ الدِّ الِكتاب؛ َفبريطانيا التِّ
ُيِضيُرها  يكْن  ولْم  َمكتوًبا،  َتتِلُك دستوًرا  ال 
عدُم اكِتساِبها وثيقَة َقواعٍد ُمرّقمٍة، يرجُع 
ما  كل  بْل  احتاُجوا،  كّلما  امَلملكِة  أبناُء  إليها 
دستوٌر  ِق  الشَّ هذا  يف  البِريطانيون  َيحوُزه 
قاِئمٌة  ولُة  فالدَّ ذلك  ومَع  فحسب!  ُعريفٌّ 

ووصُف أُمومِتها الّدميقراطيَة باٍق!
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04
ُأريَد للجزائِر أن تسيَر فيه بعَد َحراك  ثّمَة مساٌر 
الّشعب )22 فيفري 2019(. معالُم الّتغييِر كانت قد 
الَفساد  منظومِة  من  خُلص  التَّ مت  عندما  َتّددت 
ُمؤّسسات  عمَل  اعَترت  التي  احَليف  حالِة  ومن 
اجلزائري  امُلجتمِع  استعادُة  ينبِغي  كان  الّدولِة. 

من  وَتخليِصها  دوَلَته 
منفصٍل  أَبويٍّ  تصّوٍر 
الَوطنّية  ميراِث  عن 
بالّنظِر  اجَلزائرّيِة، 
الَعبِث  حجِم  إلى 
األمِة  مُبقّدراِت 

ورصيدها احَلضاري.

02
لطاُت تّتِجُه نحَو فرِض ارتَداء الَكّمامـات  السُّ

ــُل 187187   ــُل الجزائـــُر تسجِّ الجزائـــُر تسجِّ
إصابـــًة جِديـدًة بكورونـا إصابـــًة جِديـدًة بكورونـا 

والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
أمس  املستشفيات،  وإصالح 
حالة   187 تسجيل  عن  اجلمعة، 
بفيروس  مؤكدة  جديدة  إصابة 

كورونا يف اجلزائر.
باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
اجلزائر،  يف  كورونا  فيروس 
جمال فورار، أّن إجمالي املصابني 
بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 

6629 إصابة.
فقد  ذاته،  املتحّدث  وحسب 
 7 ساعة   24 آخر  خالل  ُسجل 
ليرتفع  املصابني،  بني  وفيات 
 536 إلى  الوفيات  عدد  إجمالي 
عن  فورار  كشف  كما  حالة. 
تسجيل 113 حالة شفاء جديدة، 
املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع 
للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 

3271 متعافيا.

16

دين.. َمعلٌم تاريِخيٌّ دين.. َمعلٌم تاريِخيٌَّمسجُد الُموحِّ َمسجُد الُموحِّ
 في باِطن أرِض البّيض في باِطن أرِض البّيض

يف  األرض،  باطن  من  للّصالِة  ُيناِدي  امُلؤِذن  صوُت  ارتفَع  الّزمِن،  من  قرٍن  ُقرابِة  قبَل 
ينية،  الدِّ شعائرِهم  ُمارسة  من  اجَلزاِئرينَي  الِفرنسّي  االستعماُر  فيها  منَع  َمنطقٍة 
يف  عميًقا  وحفَر  الغاشَم،  امُلستعمَر  َيتحّدى  بحوص  بن  محمد  ِسيدي  الّشيُخ  فراَح 
باطِن األرض، ليبنَي بيًتا من بيوِت الّرحماِن مَبنطقِة الّرقاصة يف واليِة البّيض، أطلق 

05
عنابة

بــاحَة   الَوالي يمنـُع السِّ
واالسِتجماَم في الّشواِطئ

06
تيارت

طيـَن فـي   َحبـُس الُمتورِّ
َتحــويِل 715 قنطـاًرا 
عيـــر بمهديـة  مــن الشَّ

08
برج باجي مختار

نفــوُق أزيــَد مـن 50 
رأَس َماشيــٍة بِتيمَياوين
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فاء يف 24 ساعًة  فيما تاثَل 113 مريًضا للشِّ

حوِم احَلمراِء واحَلليب واخُلضِر والَفواِكه  بعَد اللُّ

الَواقَية  الَكّمامِة  ووضِع  فرُض  سيِتُم  بأّنه  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امُلستشفيات،  وإصالِح  والّسكاِن  حة  الصِّ وزيُر  صّرَح 
جارة،  التِّ وزيُر  ِفيه.  ُيتحّكْم  ولم  باجَلزائر،  الّتفّشي  يف  كورونا  وباُء  استمرَّ  حاِل  يف  امُلواِطننَي  على  الَقانوِن  بقوِة 
ُكورونا. وباِء  من  الِوقائّية  اإلجراءاِت  بتطبيِق  مَيَتِثلوا  لم  إذا  َمحاّلِتهم  بغلِق  جاَر  التُّ توّعَد  جهِتِه،  من  رزيق،،  كمال 

خرجاُت بن بوزيد ورّزيق أّكَدت  اإلجراَء 

  بناُه الّشيُخ »ِسيدي محمد بن بحوص« تِدًيا للُمستعمَر الغاِشم

ُمحتشد »أفلو«.. 

أقـــالم

د. عبد الّسالم فياللي
ياسي  أستاُذ علِم االجتَماع السِّ

ستــوِر  َهــل تعديــُل الدُّ
؟! أمـٌر ُمِلـحٌّ واسِتعجالــيٌّ

نقاشات

الجـــــاج.. الجـــــاج.. 
َقضـــيةُحكــوَمـة!َقضـــيةُحكــوَمـة!

يون غار« يعاُنوَن َتراكَم الدُّ يونمن امُلرِبني »الصِّ غار« يعاُنوَن َتراكَم الدُّ 5050  %%من امُلرِبني »الصِّ

منّظمُة حمايِة امُلستهلك: منّظمُة حمايِة امُلستهلك: 
واِجن قّلُصوا كمّيَة اإلنَتاج  واِجن قّلُصوا كمّيَة اإلنَتاج ُمرّبو الدَّ ُمرّبو الدَّ

جاج  جاج أسعاِر الدَّ بولنوار: بولنوار: أسعاِر الدَّ
لن تتراجَع قبل َشهرين!لن تتراجَع قبل َشهرين!
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أخبار السياسة
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في إطار التضامن لمواجهة فيروس كورونا

إطاراُت قطاِع الَعدالِة يتبّرُعَون بنحِو 16 ملياَر سنتيٍم

محمد  رضوان
تبرع العاملون يف قطاع العدالة بجزء من رواتبهم يف إطار 
أجل  من  اجلزائري  املجتمع  يعرفها  التي  التضامنية  احلملة 

مواجهة آثار كورنا.
أمس،  أول  صدر  العدل،  لوزارة  بيان  وحسب 
مقدر  إجمالي  ملبلغ  وصلت  العدالة  قطاع  تبرعات  فإن 
تبرعات  أن  موضحة  موزع،  دج   158.258.000 بـ 
بلغت  الوصاية  حتت  واملؤسسات  املركزية  اإلدارة  إطارات 
 ،79 املساهمني  نسبة  بلغت  حيث  دج،   9.290.000
 9.395.000 مبلغ  العليا:  احملكمة  قضاة  أما   ،%  42
دج، يف حني بلغت نسبة املساهمني 31، 67 %، وقضاة 
فبلغت  دج،   9.770.000 مببلغ  تبرعوا  الدولة  مجلس 
املجالس  %. وبخصوص قضاة   36  ،96 املساهمني  نسبة 
نسبة  بلغت  108.005.000 دج،  مببلغ  فتبرعوا  القضائية 
مبلغ  اإلدارية:  احملاكم  قضاة   ،%  01  ،59 املساهمني 
 86  ،70 املساهمني  نسبة  بلغت  دج،   14.415.000
%، مسؤولو املؤسسات العقابية: مبلغ 9.290.000 دج، 

بلغت نسبة املساهمني 89، 28 %.
العدالة  قطاع  يف  العاملني  أن  ذاته  البيان  وأضاف 
انخرطوا يف هذا املسعى الوطني عن طريق التبرع بجزء هام 

من رواتبهم، آملني يف أن يساهم وصول هذه اإلعانات إلى 
هذه  جتاوز  على  ومساعدتهم  عليهم  التخفيف  يف  أصحابها 

احملنة يف ظروف أحسن.

 وفاة األمين العام األسبق للجامعة العربية
الّرئيُس تّبون ُيعّزي َنِظَيره َقيس َسِعيد 
 بعث رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة 
إلى نظيره التونسي، قيس سعيد، إثر وفاة األمني العام األسبق جلامعة 
الدول العربية، الشاذلي القليبي، أشاد فيها مبواقف الفقيد يف الدفاع عن 

القضايا اإلقليمية والعربية وتعزيز العمل العربي املشترك.
وتضمن بيان رئاسة اجلمهورية، »على إثر وفاة األمني العام األسبق 
رئيس  بعث  ثراه،  اهلل  القليبي، طيب  الشاذلي  العربية،  الدول  جلامعة 
نظيره  إلى  ومواساة  تعزية  برسالة  تبون  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية، 
فيها  أشاد  الشقيقة،  التونسية  اجلمهورية  رئيس  سعيد،  قيس  السيد 
العمل  وتعزيز  والعربية  اإلقليمية  القضايا  عن  الدفاع  يف  الفقيد  مبواقف 
العربي املشترك، بكل حكمة وكفاءة وإخالص، سائال العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء«.
)و.أ.ج(

كان الّرئيس السابق لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير
تشييُع جثماِن الُمجاِهد عمر بوداود 

بمقبرِة الَعالّية
املجاهد  جثمان  بالعاصمة،  العالية  مبقبرة  أمس  أول  الثرى،  ُوري 
عمر بوداود الرئيس السابق لفيدرالية فرنسا جلبهة التحرير الوطني الذي 

وافته املنية السبت املاضي عن عمر ناهز الـ 95 عاما.
عبد  اجلمهورية  برئاسة  املستشار  اجلنازة  تشييع  مراسيم  وحضر 
للرئيس اجلمهورية والطيب زيتوني وزير املجاهدين  احلفيظ عالهم ممثال 
وذوي احلقوق ومجاهدين وأفراد عائلته. وعقب هذه املراسم، أكد زيتوني 
أن الفقيد كان يف صفوف املقاومني واملناضلني ومجاهدي احلركة الوطنية 
وحرب التحرير الوطنية، التي كان شغلها الشاغل والوحيد هو اجلزائر، 

مشيرا إلى أن عمر بوداود كان »شخصية بارزة« من التاريخ اجلزائري.
ق.و

مشروٌع لتغطيِة َكِامل التُّراِب الَوطني بشبكَتي الكهرباِء والَغاز

 عرقاب: لن نقطَع الَكهرباء خالَل 
حي  الحجِر الصِّ

 
لن  بأن شركة سونلغاز  املواطنني  عرقاب  الطاقة محمد  وزير  طمأن 
تقطع مّد زبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم بالكهرباء، خالل فترة احلجر 

الصحي.
وأوضح وزير الطاقة، على هامش تدخله باملجلس الشعبي الوطني، 
أن املواطنني الذين لم يتمكنوا من تسديد فواتيرهم عن بعد لن يتم قطع 
الكهرباء عنهم طيلة فترة احلجر الصحي، يف إطار اإلجراءات التضامنية 
صحة  على  حفاظا  تأتي  اخلطوة  أن  موضحا  سونلغاز،  اتخذتها  التي 

املواطنني وتشجيعا لهم على التزام تدابير الوقاية.
كما كشف عرقاب عن إطالق وزارة الطاقة مشروعا كبيرا، من أجل 
تغطية كامل مناطق البالد بشبكة الكهرباء والغاز، بهدف جتسيد مبدأ 
كما  املتجددة.  للطاقات  واسع  استعمال  أجل  ومن  الطاقوية،  النجاعة 
تطرق إلى ربط مختلف بلديات البالد بشبكات الكهرباء والغاز، سيما 
على مستوى مناطق الظل، مضيفا أن »مناطق الظل التي مت إحصاؤها، 
التقنيات  على  اعتمادا  والغاز،  الكهرباء  بشبكتي  جميعا  ربطها  سيتم 

احلديثة والطاقات املتجددة«.
الوطنية  الشركة  التوظيف على مستوى  رده على سؤال حول  و يف 
مصممة  تبقى  سوناطراك  أن  الوزير  أوضح  )سوناطراك(،  للمحروقات 
»يف  وذلك  التشغيل،  مجال  يف  اجلزائري  للشباب  الفرصة  إعطاء  على 
أن  مؤكدا  مشروع«،  ولكل  منطقة  لكل  الضرورية  املناصب  عدد  حدود 
»سوناطراك تقوم سنويا بعمليات توظيف يف ظل احترام قوانني اجلمهورية 

يف هذا املجال«.
ق.و

ِوفقا للرهانات والتهديدات الحالية 
شّنين يدُعو االتحاَداِت الَبرلمانيِة إلعادة 

َترتيِب أولوياِتها 
االحتاد  أن  شنني،  سليمان  الوطني،  الشعبي  املجلس  رئيس  أّكد 
إلى  مدعوة  واجلهوية  اإلقليمية  البرملانية  واالحتادات  الدولي  البرملاني 
إعادة النظر يف تشكيل أولوياتها وفقا للتحديات والرهانات والتهديدات 

واملخاطر احلالية والقادمة.
وأفاد بيان للمجلس أن شنني أكد، يف مداخلته التي جرت بتقنية 
التحاضر عن بعد، يف االجتماع الرابع للجنة التحضيرية للقمة اخلامسة 
لرؤساء البرملانات املزمع عقدهه يف النمسا من 19 إلى 21 أوت القادم، 
البرملاني  االحتاد  من  تستدعي  التي  احلالي  السياق  خصوصيات  على 
النظر يف تشكيل  إعادة  واجلهوية  اإلقليمية  البرملانية  واالحتادات  الدولي 
أولوياتها مبا يتوافق مع التحديات والرهانات والتهديدات واملخاطر احلالية 
والقادمة، خدمة ملبادئ املصير اإلنساني املشترك والتضامن بني الشعوب 

والتمكني السيادي للدول يف حتديد أولوياتها وحماية مواطنيها.
محمد رضوان 

تبرع العاملون في قطاع العدالة بجزء من رواتبهم في إطار الحملة التضامنية التي يعرفها 
المجتمع الجزائري من أجل مواجهة آثار كورنا.

توّعد وزير التجارة كمال رزيق التجار بغلق محالتهم إذا 
لم ميتثلوا بتطبيق إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

جاء ذلك خالل زيارة عمل وتفقد قادت الوزير لوالية 
التجار  بعض  قبل  من  تقاعسا  سجل  حيث  مستغامن، 
يصدر  جعله  ما  التجارية،  باحملالت  الكمامات  ارتداء  يف 
تعليمة ملدير التجارة بالوالية يلزم من خاللها التجار بارتداء 
التجارية  الفضاءات  بتلك  املستخدمني  وكذا  الكمامات 
يوم حتسيسي بهذا  أن يسبقها  ابتداء من غد األحد، على 

اإلجراء، مؤكدا أن عقوبات غلق ستسلط على املخالفني يف 
حال عدم االلتزام بهذا اإلجراء.

بوسط  املغطاة  السوق  معاينته  الوزير، خالل  دعا  كما 
األسعار،  استقرار  على  للحفاظ  التجار  مستغامن،  مدينة 
واملنتوجات خالل هذا  السلع  الوفرة يف مختلف  إلى  مشيرا 
الشهر الفضيل هذا العام مقارنة مع السنوات املاضية. كما 
لتفادي  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  وجوب  على  حثهم 
ملدير  تعليمات  الوزير  وأسدى  فيروس كورونا. هذا،  تفشي 

ومحاربة  الرقابة  وتكثيف  مواصلة  بضرورة  تقضي  التجارة 
املضاربني والسهر على وفرة املواد الغذائية باألسواق.

وكان املسؤول األول على القطاع قد استمع يف مستهل 
زيارته لعرض مفصل من مدير التجارة حول القطاع، وكذا 
اللجنة  قبل  من  الوالية  مستوى  على  املتخذة  اإلجراءات 
جائحة  مجابهة  إطار  يف  التجاري  النشاط  لتنسيق  الوالئية 

كورونا »كوفيد 19«.
بن سعدية. ن

املسيلة، يف سؤال وجهته  العرجا والي  الشيخ  أرجع 
له جريدة »أخبار الوطن«، االرتفاع املفاجئ حلاالت اإلصابة 
بداء فيروس كورونا »كوفيد 19« بوالية املسيلة، بعدما بلغت 
بعض  استهزاء  إلى  إصابة،   50 حدود  فيها  اإلصابات 
املواطنني وعدم احترام إجراءات احلجر الصحي، مضيفا أن 
بوالية  كورونا  فيروس  بداء  اإلصابة  تسجيل حاالت  بداية 
املسيلة انحصر يف عاصمة الوالية املسيلة ومدينة بوسعادة.

وكانت الوالية ضمن الواليات التي سجلت انخفاضا 

احترام  عدم  أن  إال  كورونا،  بداء  اإلصابة  حاالت  يف 
ناهيك  بكثرة،  املواطنني  وتنقل  الصحي،  احلجر  إجراءات 
عوامل  طوابير،  تشكيل  عبر  املواطنني  بني  االحتكاك  عن 
بداء  اإلصابة  حاالت  تسجيل  يف  كبير  بشكل  ساهمت 
غرار  على  أخرى  بلديات  يف  الوفاة  وحتى  كورونا  فيروس 

الشالل و، سيدي عيسى. 
للتحلي   47 الـ  الوالية  ببلديات  املواطنني  الوالي  ودعا 
باليقظة مع احترام إجراءات احلجر الصحي، ألن الوضعية 

احلالية تفرض علينا احترام إجراءات احلجر الصحي، حيث 
قال: » وملا ال نكون الوالية األولى يف اجلزائر التي ال تسجل 
أي حالة إصابة بداء كورونا وكذا أول والية يرفع عنها احلجر 
ما   - محدثنا  أضاف   - ذلك  أردنا  ما  وإذا  كلية،  الصحي 
على املواطنني سوى احترام إجراءات احلجر الصحي، وكذا 

الوقاية والبقاء يف املنزل«.  
  سعد لعجال

سفير  بوقدوم  صبري  اخلارجية  الشؤون  وزير  استدعى 
باألقوال  مواجهته  متت  »الذي  باجلزائر،  املغربية  الـمملكة 
النقاش  بوهران خالل  للمغرب  العام  القنصل  عن  الصادرة 

الذي دار بينه وبني مواطنني مغاربة«.
»استدِعَي،  اخلارجية:  الشؤون  وزارة  بيان  يف  وجاء 
باجلزائر  املغربية  الـمملكة  2020، سفير  13 ماي  األربعاء 
اخلارجية،  الشؤون  وزير  بوقدوم،  صبري  السيد  طرف  من 

حيث متت مواجهته باألقوال التي صدرت عن القنصل العام 
للمملكة املغربية بوهران، خالل النقاش الذي دار بينه وبني 

مواطنني مغاربة«.
بأّن  املغربي  السفير  إفادة  متت  ذاته،  املصدر  وبحسب 
»توصيف القنصل العام املغربي يف وهران اجلزائر، إذا ما تأكد 
باألعراف  )بلد عدو( هو إخالل خطير  أنها  حصوله، على 
والتقاليد الدبلوماسية ال ميكن بأي حال من األحوال قبوله، 

دولتني  بني  العالقات  بطبيعة  مساس  نفسه  الزقت  يف  وهو 

السلطات  على  يستوجب  مما  شقيقني،  وشعبني  جارتني 

لهذا  تداعيات  أي  لتفادي  املناسبة  التدابير  اتخاذ  املغربية 

احلادث على العالقات الثنائية بني البلدين«.

ق.و

املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  صرح 
الكمامة  وضع  فرض  سيتم  بأنه  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
تفشي  استمرار  املواطنني يف حال  القانون على  بقوة  الواقية 

وباء كورونا باجلزائر ولم ُيَتحّكم فيه. 
السياحة  وزير  مرافقته  هامش  على  بوزيد،  بن  وأشار 
لوالية  زيارته  يف  العائلي  والعمل  والتقليدية  والصناعات 

»كوفيد19-«  وباء  انتشار  استمرار  أنه يف حال  إلى  تيبازة، 
ولم يتحكم فيه، ميكن للجنة العلمية ملتابعة تفشي وانتشار 
وباء كورونا أن تطلب من السلطات فرض وضع الكمامة بقوة 
الكمامات  عدد  يكون  أن  أيضا  يشترط  أنه  مبرزا  القانون، 

املصنوعة »تكفي بشكل كبير«.
ويف هذا السياق، جدد الوزير دعوته للمواطنني للتقيد 

الصارم بتدابير الوقاية والتطهير والتباعد االجتماعي ووضع 

وسائل الوقاية، التي تعد أجنع الوسائل للوقاية من أي إصابة 

محتملة، وأشاد بفعالية الكمامات البديلة.

محمد رضوان

وزير التجارة يؤكد: 
 التُّجار ُملَزمون بارتداِء الَكّماماِت ابتداًء من غد األَحد

والي المسيلة الشيخ العرجا لـ »أخبار الوطن«
تجاوزاُت الُمواطِنين سبُب تضاُعِف عدِد اإلصاباِت بُكورونا 

عّقَب على كالِم القنصل العام للمغرب بوهران
بوقدوم َيستدِعي سفيَر الَمملكِة الَمغربّية بالَجزاِئر

في حال عدم الّتحكم في الَفيروس...بن بوزيد:
إلزاُم الُمواِطنيَن بارِتداِء الَكّماماِت واِرٌد



صفية نسناس

شددت وزارة التجارة يف التعليمة 
التي  األسباب  حتديد  ضرورة  على 
إلى هذا االختالل، وتكثيف  أدت 
الشأن.  هذا  يف  الرقابة  عمليات 
كما حثت الوزارة املديرين اجلهويني 
والوالئيني للتجارة على العمل على 
اإلفراج عن املخزونات املوجودة على 
املختصة،  الضبط  دواوين  مستوى 
يف  املتدخلني  ملختلف  والسماح 
سلسلة إنتاج وتوزيع اللحوم البيضاء 
وإلجناح  للمستهلك.  املباشر  بالبيع 
العام  األمني  طلب  العملية،  هذه 
اجلهويني  املديرين  من  للوزارة 
التنسيق املكثف  للتجارة  والوالئيني 
مع املصالح الفالحية وممثلي التجار.

حلوٌل مستعَجلٌة لَكسِر ارتفاِع 
األسَعار

جلِّ  كون  من  الرغم  على 
شهدت  االستهالكية  املواد  أسعار 
خالل هذا الشهر استقرارا، غير أن 
مؤخرا  طرحت  االستفهام  عالمات 
واملفاجئ  القياسي  االرتفاع  حول 
- يف آن واحد، حيث بادر الديوان 
وتربية  األنعام  لتغذية  الوطني 
الدواجن )أوناب( التخاذ إجراءات 

تسويق  عبر  السوق  متوين  لضبط 
 57000 قدره  الدجاج  من  مخزون 
للكيلوغرام  دج   250 بسعر  قنطار 
الدجاج  أسعار  الواحد، قصد كسر 
خالل  كبير  بشكل  ارتفعت  التي 

األيام األخيرة.
الرئيس  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
محمد  للديوان،  العام  املدير 
بطراوي، أن هذه العملية جاءت لـ  
التهبت  التي  الدواجن  أسعار  كسر 
دج   360 لتصل  األخيرة  اآلونة  يف 
 51 تخصيص  مت  حيث  للكيلو  
والية   23 مستوى  على  بيع  نقطة 
والبليدة  العاصمة  اجلزائر  فيها  مبا 
وتلمسان  وقسنطينة  وعنابة  ووهران 
بلعباس  وسيدي  وغرداية  ومستغامن 

وادرار وإليزي وغيرها.
بالعاصمة  البيع  نقاط  توجد  و 
)القرية(  الشراقة  بلدية  من  بكل 
الديوان  )مقر  البنيان  عني  وبلدية 
واملنتوجات  اللحوم  لضبط  الوطني 
داي  حسني  وبلدية  الفالحية( 
)نقطتني للبيع األولى على مستوى 
والثانية  طرابلس  شارع  مدخل 
العمومي  املجمع  من  بالقرب 
الرغاية،  وبلدية  جيبلي(  للحليب 
ستبدأ  نقاط  ثالثة  يوجد  حيث 
املسؤول.  حسب  الدواجن  بيع  يف 

أنه  إلى  ذاته  أشار املتحدث  كما 
مت  الثابتة،  البيع  نقاط  إلى  إضافة 
عن  متنقلة  بيع  نقاط  تخصيص 
لألحياء  تتنقل  شاحنات  طريق 
لبيع  الوطني  التراب  عبر  السكنية 
الدواجن للمواطنني دون أن يتحملوا 
الثابتة،  النقاط  إلى  التنقل  مشقة 
السيما يف ظل احلجر الصحي الذي 
بسبب  الواليات  من  العديد  تعرفه 
تنقلت  حيث  كورونا،  وباء  تفشي 
يوم الثالثاء املنقضي أربع شاحنات 
أحياء  نحو  العاصمة  مستوى  على 
بباب الواد واحلراش ومحمد بلوزداد 
واحملمدية لبيع اللحوم البيضاء بسعر 

250 دج للكيلو للمواطنني.
إنتاج  أن  بطراوي  وأضاف 
بدء  قبل  عرف  قد  كان  الدواجن 
فائضا  الصحي  احلجر  إجراءات 
انخفاض  إلى  أدى  مما  معتبرا، 
األسعار، ودفع هذا الفائض الديوان 
وتربية  األنعام  لتغذية  الوطني 
 67000 تخزين  إلى  الدواجن 
قنطار من الدجاج، مت إخراج كمية 
وبقيت  رمضان  بداية  مع  منها 
التي شرع يف  57000 قنطار  كمية 
ارتفاع  ملجابهة  مؤخرا،  إخراجها 

األسعار.
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األسعاُر ترتِفُع ووزارُة التِّجارة تِعُد بتدارِك الَوضع 

جاِج  التهاُب أسعاِر الدَّ
يصدُم  الُمستهِلكين!

واِجن َقّلصوا كميَة اإلنتاِج..  بولنوار: ُمرّبو الدَّ
غار«  50 % من الُمرِبين »الصِّ

يون يعاُنوَن َتراكَم الدُّ
جاج لن تتراجَع قبل َشهرين  	 أسعاِر الدَّ

 
إنه  بولنوار،  الطاهر  احلاج  واحلرفيني،  التجار  جمعية  رئيس  قال 
بداية  منذ  انهيارا  الدجاج شهدت  أسعار  فإن  أحد  على  يخفى  ال  كما 
ما  وهو  و250 دج،   200 تراوحت األسعار بني  الفضيل، حيث  الشهر 
أثر بطبيعة احلال على مربي الدواجن الذين وجدوا أنفسهم قد تكبدوا 
خسائر كبيرة، ما جعل الكثير منهم يقلص يف كمية اإلنتاج ما تسبب 
يف رفع األسعار مؤخرا. مشيرا يف السياق ذاته إلى أن االرتفاع يف األسعار 
ببعض املناطق سببه قرب نفاد الكمية املطروحة من حلوم الدواجن، منذ 

دخول شهر رمضان.
البيع  عند  الدجاج  حلم  سعر  الرتفاع  الرئيس  السبب  إن  قال  كما 
بالتجزئة مرده النقص الكبير للدجاج احلي يف السوق؛ فقبل 50 يوما، 
بسبب  مارس  شهر  منتصف  بداية  مع  الصحي  احلجر  فرض  عند  أي 
بعض  احلي، حيث وصلت يف  الدجاج  أسعار  انهارت  كورونا،  جائحة 
املناطق إلى 100دج/كلغ ا، نتيجَة وفرته يف ذلك الوقت والتراجع الكبير 
الستهالك هذه املادة بعد غلق املطاعم اخلاصة وكذلك املطاعم اجلماعية 
للمدارس واجلامعات ومراكز التكوين...إلخ، باإلضافة إلى عدم تدخل 
الدولة ملساعدة املربني من خالل اقتناء منتوجاتهم بأسعار معقولة، ُتنِّب 

املربني تكبد خسائر مالية كبيرة.
فحسب ما هو معروف عن نشاط تربية الدواجن، فإن تكلفة الكلغ 
الواحد للدجاج احلي تتراوح بني 120دج إلى 140 دج، حيث يتحكم 
يف ذلك سعر الفلوس ونوع مركز التربية )تقليدي أو عصري(، فلما يكون 
يتكبدون  التقليديني  املربني  فأغلب  120دج/كلغ  من  أقل  البيع  سعر 
خسائر كبيرة ينجر عنها عدم قدرت الغالبية العظمى منهم على مواصلة 
نشاطهم لغياب املوارد املالية الالزمة القتناء املواد األولية الالزمة لذلك، 
من   50% من  أكثر  إن  القول  ميكن  اليوم،  والدواء.  الغذاء  السيما 
املربني »الصغار« يعانون من تراكم الديون عليهم لدى مصانع مواد تغذية 
الدواجن، وبالتالي فإن نقص الدجاج احلي يف السوق سيتواصل - على 
األقل - ملدة شهر أو شهرين من اآلن، وبالتالي فإن أسعار حلم الدجاج 
ستبقى مرتفعة خالل هذه الفترة. ودعا املتحدث إلى عدم اتهام التجار 
والباعة باملضاربة، بل يجب البحث عن السبل الواجب اتباعها لتنظيم 
فائدة  تضمن  بآليات  للسوق  الدائم  التموين  لضمان  الشعبة  هذه  سوق 
الفالح أو املربي وأصحاب املذابح وتاجر التجزئة، ثم املستهلك،؛ فالسعر 
املعقول الذي يضمن حقوق اجلميع ال يجب أن يقل على 250دج للكلغ 

من حلم الدجاج وال يتجاوز 300دج.
أما فيما يخص تأثير فيروس كورونا على أسعار حلوم الدواجن، فقد 

قال املتحدث إن تأثيره محدود ولم يكن سببا رئيسا يف ارتفاع األسعار.
ص.ن

قالت إّن االضطراب سببه النُّدرة 
واِجن  منّظمُة حمايِة الُمستهلك: ُمرّبو الدَّ

قّلُصوا كمّيَة اإلنَتاج 
املنقضي،  األسبوع  منتصف  خالل  الدواجن،  أسعار   قفزت 
إلى مستويات لم تكن يف احلسبان دفعت بالكثير من املواطنني إلى 
الكيلوغرام  سعر  فاق  العاصمة  أسواق  ففي  اقتنائه؛  عن  العزوف 
وتفاوتت  دج،   360  - احملالت  بعض  يف   - الدجاج  من  الواحد 
الكيلوغرام  يف  دج   100 لتتجاوز  الواليات  من  عدد  الزيادات يف 
الواحد، يف الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه سعر الكيلوغرام 210 

دج يف األيام القليلة املاضية.
منشورا  املستهلك  حماية  منظمة  نشرت  السياق،  هذا  ويف 
فيه  أوضحت  الفايسبوك،  على  الرسمية  صفحتها  عبر  أتاحته 
 « الصوص  عدد  انخفض  املاضي  مارس  شهر  منتصف  خالل  أنه 
الفلوس« الذي يسهر على تربيته مربو الدواجن بسبب تخوفهم من 
والتوزيع  اإلنتاج  على  كورونا  وباء  تفشي  انعكاسات جراء  حدوث 
ونقل األعالف والدواجن، وكذا نتيجة سقوط سعره سقوطا حرا، 
مما كبدهم خسائر فادحة، مشيرة )املنظمة( إلى أنه وبعد مرور نحو 
خمسني يوما، حدثت ندرة وقلة يف إنتاج حلم الدجاج وأغلب الظن 

أن األسعار ستستقر نوعا ما بعد العيد، على أقصى تقدير.
صفية نسناس

شهدت أسعار الدجاج، مؤخرا، ارتفاعا جنونيا بعد أن عرفت األشهر األخيرة أسعارا متدنية، حيث 
كانت في متناول المستهلك طيلة الشهر الفضيل. في المقابل سارعت وزارة التجارة إلى إصدار تعليمة 
تدعو المدراء الجهويين والوالئيين للتجارة التخاذ التدابير الالزمة لضمان تموين مستقر للسوق من 
اللحوم البيضاء والتحكم في األسعار، رغم أن الديوان الوطني لتغذية األنعام وتربية الدواجن، كان 
قد أشار إلى أنه قد سجل »فائضا« في منتوج اللحوم البيضاء وصل إلى 3 ماليين طن، حيث إن 

السوق الوطنية تحتاج إلى 70 ألف طن من الدجاج بينما تم توفير 113 مليون طن أي تسجيل 
زيادة بـ 40 مليون طن في السوق وهذا ما أدى إلى انخفاض في األسعار وصلت إلى 120 دينار 

للكيلوغرام الواحد وهو ما يسبب خسارة كبيرة للمنتج تصل إلى حدود 60 دج / كلغ الواحد.



اليوم، بعد مضي أكثر من سنة نصل إلى طرح 
إن  الدستور.  للدولة،  قانونية  وثيقة  أهم  يف  تعديل 
ذاته،  بحد  هدفا  ليس  احملطة  هذه  إلى  الوصول 
التغيير  مشروع  ومأسسة  صياغة  إلى  نصل  أن  بل 
مجتمعية  ممارسات  أسس  وضع  أي  ومكتسباته. 
الدولة  ربط  هدف  لها  جديدة  واقتصادية  وسياسية 
وإشراك  العامة  احلياة  ترشيد  عبر  وذلك  باملجتمع، 
الفاسدين  أمام  الطريق  سّد  يخص  فيما  املواطنني 
واحلياة  الوطنية  للكفاءات  االعتبار  وإعادة  والعابثني 
متطلبات  وفق  الدولة،  مؤسسات  وتأهيل  السياسية 
املجيدة.  نوفمبر  أول  ثورة  مبرجعية  الراشد  احلكم 
فالقضية إذن ال تعني مراجعة مواد من الدستور بل 
وحتقيق  املؤسسات  كل  لعمل  جديدة  معالم  إرساء 

النهضة الشاملة املأمولة.
اللجنة  قبل  من  املقترحة  املسّودة  قراءة  كانت 
لآلمال  مخيبة  واملقترحات  التعديل  بتقدمي  املكلفة 
إنها  قلنا  أننا  درجة  إلى  صعيد،  من  أكثر  على 
فيفري   22 حراك  روح  إلى  ترقى  وال  تستجيب  ال 

التساؤل  إلى  األمر  ووصل   ،2019
بإعدادها.  تكفلت  التي  اللجنة  وأهلية  كفاءة  حول 
املقدمة،  والصياغات  واألفكار  التصور  جلهة  سواء 
يصاغ  لكي  جوهري  هو  ما  حتديد  عملها  افتقد  إذ 
يندرج  وما  التفصيل  بدل  الدستور  يف  مادة  ويدرج 
أو  املؤسسات.  لعمل  التنظيمية  اإلجراءات  ضمن 
ما  إلى  يرقيان  ال  اللذان  التحرير  وأسلوب  لغة  جلهة 
من حيث  أمة،  دستور  كتابة  ومييزا  يكونا  أن  يجب 
مثلما  التأويل.  وجتنب  املقاصد  ووضوح  العبارة  دقة 

نقرأ يف العبارات التالية:
 -  »السيما أوالئك الذين يعود اختيارهم«

 -   »كما اقترحت اللجنة بوجه عامة أال يحتو 
التشريع«.

 -   »جلسات البرملانية عالنية«.
احلال  هي  كما  املفاهيم،  بني  التمييز  عدم  أو 
و«أن  استقاللية«،  أكثر  »عدالة  عن  احلديث  حني 
هذه  معاجلة  عند  البداية  من  اتفقوا  اللجنة  أعضاء 
املسألة على اعتماد مصطلح العدالة بدال من السلطة 
القضائية«. من وجهة نظرنا أن األمر يتعلق مبأسسة 
القضاء.  هو  املوافق  املفهوم  وبالتالي  بقيمة،  وليس 
تستخدم  أنها  املتعلقة  املواد  يف  نالحظ  وسوف 
مفهوم السلطة القضائية، على سبيل املثال :« كما 
مناسب  بشكل  املجلس  يف  القضاة  متثيل  ضمان  مت 
اقتراح  إلى  باإلضافة  الرتب،  مختلف  مع  يتماشى 
وكذا  القضاة  لنقابات  مبمثلني  التشكيلة  تطعيم 
عن  فضال  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  برئيس 
كفاءات وطنية«. وأيضا: »إمكانية رئيس اجلمهورية 
بجملة  تأتي  أن  فاألحسن  له«.،  نائب  تعيني  من 
تعيني  اجلمهورية  لرئيس  »ميكن   : التركيب  بسيطة 
نائب له«. أيضا ما ورد يف املقترح اخلاص بـ »تعزيز 
الفصل بني السلطات وتوازنها ال بد من إعادة صياغة 
من  أكثر  أحد  ممارسة  عدم  مبدأ  املقترح:«تكريس 

عهدتني...«. مع موافقتنا التامة على مضمونه.
والنائب  العدل  وزير  »إبعاد   :)5( املقترح  حول 
العام لدى احملكمة العليا من تشكيلة املجلس األعلى 
للقضاء«. يتعني حتديد من يحق لهم العضوية وفق 
مبدأ الفصل بني السلطتني التنفيذية والقضائية، دون 
)إبعاد(.  املناسبة مثل  التعابير غير  إلى هذه  اللجوء 

العبارة: »...الذين  املقترح )6( يف  نفهم داللة  لم 
ميثلون القضاء اجلالس يف....«. كذلك يستحسن 
تغيير لفظ »إدراج« يف املقترح )7(، وتعويضه بصياغة 

واضحة ومحددة.
وتفصياًل ميكُن طرَح مجموعٍة من املالحظات:

يباَجة أوال: الدِّ
دستور  ديباجة  إلى  املنتصرين  من  أننا  رغم 
حرفيا،  استعادتها  على  نعترض  أننا  إال   ،1989
روح  عن  تعبر  جديدة  بديباجة  املبادرة  يجب  بل 
ما  عكس  ودالة،  مختصرة  تكون  اجلديدة،  املرحلة 

هو مالحظ من طول.
التي  العامِة  واملبادِئ  األّول  الباِب  حوَل  ثانيا: 

حَتُكم املُجتمَع
اجلزائرية  الدولة  مقومات  هي  املبادئ  هذه 
بفضل  التي  الكبرى  التحرير  ثورة  هي  ومرجعيتها 
بني  فاصلة  كمحددات  تهيئتها  مت  جسام  تضحيات 
االستقالل  ومرحلة  واالستعباد  االستعمار  عصر 

والسيادة.
ينا  لد

اللغة  بترسيم  تتعلق  مالحظة 
أساسيا  مكونا  اعتبارها  إن  متازيغت.  األمازيغية.. 
مع  يتوافق  أمر  هو  وطنية،  ولغة  الوطنية  الهوية  من 
ترسيمها  يخص  فيما  أما  اجلزائري.  املجتمع  تطور 
بإشراك  عام،  مجتمعي  نقاش  طرح  نحبذ  فإننا 

اللسان  أصحاب  من  واملعنيني  املختصني 

حتدد  الوطن  أرجاء  جميع  يف  األمازيغي 
مختلف  ودور  حروفها،  قاموسها،   ، مقوماتها  فيه 
لكي  ستعتمد.  التي  املعيارية  اللغة  يف  روافدها 
ويتم  الدسترة  عملية  من  بينة  على  املواطن  يكون 
إخراج اللغة األمازيغية من دائرة النقاش السياسي، 
بحيث تصير مكونا ضامنا للوحدة الوطنية ويعني كل 

اجلزائريني بشكل دميقراطي.
ثالثا: حوَل أدواِر ووَظائِف ُمؤسسات الَدولِة وما 

يتعّلُق مبحوِر احُلقوق األساسيِة واحُلرياِت الَعامة
روح  أن  إذ  املسهب،  التخصيص  نالحظ  إننا   
توافقية  عامة  محددات  طرح  يف  تتجلى  الدستور 
واخلاصة  األساسية  القوانني  دور  يأتي  ثم  وضابطة 

شرعيتها  تستمد  والتي   ، للتفصيل 
فمفاهيم  الدستور.  من  ووظائفها 
الدميقراطية،  املواطنة،  احلرية، 

تدخل  واحَلوكمة  اإلنسان،  حقوق 
الفكر  أدبيات  يف  الوظيفية  املفاهيم  ضمن 

السياسي املعاصر، بحيث ال حتتاج إلى إعادة تعريف 
مكانها.  ليس  ألنه  الدستور،  يف  وتفصيل  وشرح 
فعرضها كفيل باالستعاضة عن املفاهيم ذات الصلة 
واملعتقد...(،  والصحافة  التعبير  حرية  )املساواة، 
بحيث ال نكون - كما نالحظ يف املقترحات- أمام 

املرأة وما يقتضيه احلال، فإنه  استطراد حول حماية 
يندرج ضمن اعتبارات املواطنة واحلقوق املتصلة بها. 
كذلك ما ورد يف االقتراح رقم )17( حول: »تكريس 
استغالله،  وترشيد  املاء،  على  احلصول  يف  احلق 
اجلزئية  هذه  إن  القادمة«.  لألجيال  عليه  واحملافظة 
األولية  اإلنسان  حقوق  ضمن  تندرج  أهميتها  رغم 
ودور الدولة يف اإلشراف واستغالل واحلفاظ الثروات 
حول   )20( املقترح  يف  ورد  ما  وأيضا  الطبيعية. 
واملشاركة  املمارسة  حيث  من  الشباب،  مشاركة 
فهو  وحرية،  حق  فهو  والسياسي،  العام  الشأن  يف 
يندرج ضمن مجال املمارسات املجتمعية التي يتعني 
داعي  ال  وبالتالي  وتنظيمها،  حمايتها  الدولة  على 
لدسترتها. الشيء نفسه بالنسبة للمقترح )21( حول 
حماية األشخاص املسنني. إذ إنه ال داعي لدسترة 
»إمكانية  مقترح  حول  نفسه  احلكم  االستثناء. 
قانوني  بنظام  البلديات  لبعض  املشرع  اعتراف 
خاص«. ومن ثّمة ندعو إلى دمج املواد )38، 39، 
40( وفق ما طرحناه سابقا، ضمن محددات حقوق 
اإلنسان ومتطلبات احلوكمة. نفس املالحظة بالنسبة 
إذ   .)86  ،79  ،75  ،67  ،51،61  ،50( للمواد 
وضبط  التجارة،  يف  التفصيل  الدستور  دور  ليس 
السوق، البيئة، الشباب، احلريات األكادميية، احلق 
يف الثقافة، طرح االنشغاالت، الضرائب، اجلمع بني 
تفصيالت  هذه  الراشد.  احلكم  احترام  الوظائف، 

ليس الدستور مجالها.
»اجلماعات  مفهوم  استخدام  نفضل  أننا   كما 
املادة )16(،  احمللية« بدل »اجلماعات اإلقليمية« يف 
وأن يتم التخلي عن عبارة »أن تخص بعض البلديات 
دور  حول  محدد  وضع  نقترح  أيضا  خاص«.  بنظام 
أثبتت  الفساد. حيث  الدولة يف مكافحة  مؤسسات 
التجارب أن هذه املسألة احلساسة 

وليست  فردية  بقيم  تتعلق 
مأسسة، وأن محاربتها يتعلق بتطبيق القانون وتقدمي 
محفزات. مثال طرد الفاسد من منصب عمله ومنعه 

من العمل يف القطاع اخلاص.
لطات رابعا: ِفيَما يتعّلُق بَتنظيِم وفصِل السُّ

النظام  طبيعة  حول  مجتمعي  نقاش  يوجد 
أو  رئاسي  نظام  بني  دستره،  يتم  الذي  السياسي 
املتمعن يف صالحيات  إن  مختلط.  نظام  أو  برملاني 
رئيس اجلمهورية ميكنه إدراك وتفهم حجم التحديات 
اللجوء  والتي تستدعي  وتواجه بالدنا  التي واجهت 

القسر  وبعض  الضبط  إلى 

دول  يف  حدث  كما  زمنية  جنوب لفترة 
القرن املاضي،  شرق آسيا يف ستينيات وسبعينيات 
إال  رئاسي.  نظام حكم  إلى  االنتصار  ميكن  بحيث 
أن هذا ال يجب أن يجعلنا ُنغفل دور ووظائف النظام 

احلديث.  السياسي  الفكر  مقاربات  وفق  السياسي 
الدول  يف  املؤسسات  عمل  يف  يتجلى  نراه  ما  هذا 
الدميقراطية، أي وضع قواعد جديدة لعمل سياسي 
ثقافة  إنهاء  يعني  مبا  ومقتضياتها،  املواطنة  محورها 
حول  النقاش  واستبعاد  الدولة  ريوع  على  االتكال 
مختلف القضايا واملشاريع التي تهم املجتمع بجميع 

شرائحه.
نائب  منصب  استحداث  حول  أثير  ما  وحول 
الرئيس وإعادة بعث منصب رئيس احلكومة، ميكن 
الرئاسي  احلكم  نظام  بتعريف  مرتبطان  إنهما  القول 
إشكال،  مصدر  أنهما  نقدر  ال  أننا  ولو  اجلزائر،  يف 
ألنه ميكن التحكم يف عمل نائب الرئيس وتنظيمه. 
شغور  حالة  يف  الرئاسية  العهدة  استكمال  فإن 
منصب الرئيس هو أمر ميكن تقنينه من حيث املدة 
باقي  دور  حول  نقاشا  يطرح  ولكنه  والصالحيات، 
تشكله  التي  واألحزاب  )البرملان  الدولة  مؤسسات 
رئيس  ثم  البرملانية،  األغلبية  قبيلة  من  وخاصة 
احلكومة(. هذا النقاش قد يجعلنا نالحظ تداخالت 
يف الصالحيات. لدينا سؤال حول من يختار النواب 

الذي منهم ُيختار رئيس حكومة، أليس الشعب؟.
التي  اجلهة  حول  اجلوهري  السؤال  وبالتالي، 
أن  كلنا  نعلم  إننا  االختيار.  الدستور  لها  سيخول 
السياسية.  األحزاب  هي  السياسي  العمل  أساس 
لألسف، لقد مت إنهاء دورها يف اجلزائر بشكل مريب 
وسلبي. فعلى عاتقها يقوم دور استقطاب الكفاءات 
السياسية وربط الدولة باملجتمع وترسيخ قيم العمل 
الدميقراطي السليم، وبناء فعل سياسي رشيد )وفق 
متطلبات احلوكمة(، يؤسس حلياة سياسية دميقراطية 
احلكومة  مؤسسة  استعادة  املهم  ملن  إنه  حقيقية. 
ألدوارها وصالحياتها املخولة لها دستوريا، يجب أن 
تأسس  الذي  السياسي  النظام  لوظيفة  مقاربتنا  نغير 
عصر  يف  متجاوزة  أصبحت  رؤية  على  بالدنا  يف 
العوملة وثورة املعلومات. مبادئ تنطبق أيضا على دور 
رفضنا  نعبر عن  السياق،  هذا  البرملان. ويف 
حتديد عدد العهدات البرملانية، ألن األمر 
استحسن  فإذا  شعبيا،  انتخابا  يخص 
التجديد  وأرادوا  املواطنون عمل منتخب 
مراكمة  هو:  واالعتبار  حقهم.  فهذا  له 
عمل  يف  اإليجابي  والتأثير  الكفاءة 

املنتخبني اجلدد.
لطِة الَقضائّية  خامسا : حوَل احمِلور اخَلاص بالسُّ

ستورَية  وإنشاِء احمَلكمِة الدُّ
املؤسسات  بنية  اجلوهري يف  التغيير  هذا   نثمن 
قبل.  من  به  طالبنا  كنا  كما  السيادية،  السياسية 
ولسنا نوافق على دسترة دور السلطة الوطنية املستقلة 
مزدوجي  استبعاد  عدم  نؤيد  لكنا  لالنتخابات. 
للوطن،  والوالء  الكفاءة  فاملهم واألهم هو  اجلنسية. 

ثم احملاسبة على العمل والنتائج.
هذه جملة املالحظات التي أمكننا تقييدها حول 
مقترحات تعديل الدستور، نعود لنؤكد على ضرورة 
وطموح  بتوثب  اجلديد  الدستور  كتابة  أفق  توسيع 
ال  بحيث   ،  2019 فيفري   22 حراك 

يقتصر 
على   - اللجنة  تركيبة  من حيث   - األمر 
من  كفاءات  ضم  وبالتالي  قانونيني،  مختصني 

تخصصات أخرى.
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؟! ستوِر أمٌر ُمِلحٌّ واسِتعجاليٌّ َهل تعديُل الدُّ

نالحظ التخصيص المسهب، إذ أن روح الدستور تتجلى في طرح محددات عامة توافقية وضابطة، ثم 
يأتي دور القوانين األساسية والخاصة للتفصيل والتي تستمد شرعيتها ووظائفها من الدستور.

إن الوصول إلى هذه المحطة ليس هدفا بحد ذاته، بل أن نصل إلى صياغة 
ومأسسة مشروع التغيير ومكتسباته. أي وضع أسس ممارسات مجتمعية وسياسية 

واقتصادية جديدة لها هدف ربط الدولة بالمجتمع.

 كانت قراءة المسّودة المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بتقديم التعديل والمقترحات 
مخيبة لآلمال على أكثر من صعيد، إلى درجة أننا قلنا إنها ال تستجيب وال ترقى إلى روح 
حراك 22 فيفري 2019، سواء لجهة التصور واألفكار والصياغات المقدمة أو لجهة لغة 

وأسلوب التحرير.

ثمة مسار ُأريد للجزائر أن تسير فيه بعد حراك الشعب )22 فيفري 2019(. معالم التغيير كانت قد تحددت عندما تم التخلص من 
منظومة الفساد ومن حالة الحيف التي اعترت عمل مؤسسات الدولة. كان ينبغي استعادة المجتمع الجزائري دوَلته وتخليصها من تصور 

أبوي منفصل عن ميراث الوطنية الجزائرية، بالنظر إلى حجم العبث بمقدرات األمة ورصيدها الحضاري. الّدكتور : عبد الّسالم فياللي
ياسي  أستاذ علم االجتماع السِّ



ف.سليم

»أخبار  حتوز  الدي  القرار  وحسب 
مرور  مينع  فإنه  منه  نسخة  على  الوطن« 
املركبات واألشخاص عبر بعض املقاطع 
البحرية  الواجهة  إلى  املؤدية  واملسالك 
الشواطئ  على  األشخاص  جتوال  ومنع 
وقوف  ومينع  واستغاللها  والسباحة 
البحر  املركبات على طول طريق واجهة 
 28 تالقي شارع  من  ابتداءا  بها  واملرور 
بولعيد  بن  مصطفى  شارع  مع  جانفي 
ريزي  بنهج  واملرور  البحر  واجهة  بأنحاء 
والتصفية  الضخ  من محطة  ابتداء  عمر 
واد القبة إلى غاية نفورة املياه مع تقييد 
احلركة املرور القادمة واملتجهة إلى طريق 
اخلروبة يف رواق واحد ابتداء من طريق 
شارع محمد الصديق بن يحيى إلى غاية 

قاعة احلافالت تاج املرحبة وغلق جميع 
السالالم واملمرات املؤدية للشواطئ منع 
الشواطئ  واالستجمام يف  السباحة  منع 
واملرور إبتداؤا من تقاطع نهج اخلروبة من 
شارع مصطفى بن بولعيد وانحاء واجهة 

البحر ويستثنى من هذا القرار السيارات 
من  املستفيدة  والسيارات  األولوية  ذات 
تسهيالت املرور مبا فيها املكلفة بضمان 
التموين باملواد األساسية وكذا احلاالت 

املستعجل.

نفت مؤسسة اجلزائرپة للمياه -وحدة 
للمياه  اختالط  حالة  أية  تسجيل  عنابة- 
على  املستعملة  باملياه  للشرب  الصاحلة 
حجر  اإلبراهيمي  البشير  منطقة  مستوى 
باستثناء  عمار،  سيدي  ببلدية  الديس 
قطر  الرئيسية  القناة  على  تسرب  وجود 
ذاتها  للمؤسسة  بيان  بحسب  و  مم.   500
املوقع  إلى  املؤسسة  مصاحلها  تنقلت  فقد 
يتسنى  لم  لكن  التسرب  اصالح  بغية 
السكنات  من  القناة  لقرب  نظرا  ذلك 

مركز  مصالح  قامت  وعليه  الفوضوية، 
احلجار بخرجة ميدانية أولى بالتنسيق مع 
بحسب  املقرر  ومن  املائية،  املوارد  مديرية 
نهائية  ثانية  ميدانية  إجراء خرجة  املصدر 
مصالح  مع  بالتنسيق  القادمة  األيام  يف 
اإلجراءات  التخاذ  عمار  سيدي  بلدية 
التقني  واملجال  لألرضية  حتضيرا  الالزمة 
التسرب  واصالح  بالتدخل  يسمح  الذي 
األمراض  من  ووقاية  النوعية  على  حفاظا 
على  املؤسسة  وأكدت  املياه،  عبر  املتنقلة 

والتذبذب  للتسربات  الرئيسي  السبب  ان 
التوصيالت  إلى  راجع  باملنطقة  التوزيع  يف 
الغير شرعية والتعديات باجلملة على القناة 
الرئيسية من طرف السكنات الفوضوية مما 
طمئنت  وكما  نوعا  اخلدمة  على  سلبا  أثر 
األخيرة زبائنها بأن مصاحلها مجندة وعلى 
التوزيع  مراكز  جميع  وعبر  الساعة  مدار 
للتدخل مباشرة خدمة لهم وتلبية للواجب 
جاء  ما  بحسب  الساعة  مدار  على  املهني 

يف نفس البيان.                  ف. سليم

الطارف
تفكيك شبكة تتاجر بالزئبق واألحجار الكريمة 
تفكيك  من  بالطارف  الوطني  لألمن  والتحري  البحث  فرقة  متكنت 
جماعة إجرامية أفرادها ينحدرون من عدة واليات بشرق البالد تنشط يف 
العصابة  املتاجرة مبواد ثمينة »ياقوت » والزئبق األبيض الفضي. وتتكون 
من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بني العقد الثاني والسادس، مت خالل 
هذه العملية حجز 98 قطعة من احلجارة الكرمية النادرة من نوع ياقوت و90 
غرام من مادة الزئبق األبيض الفضي باإلضافة إلى مركبة كانت تستعمل 
الطارف  ملدينة  الغربي  باملدخل  مراقبة  تنقالتهم، على مستوى حاجز  يف 
ينحدرون من  انهم  التحقيق  اثبت  ثالثة أشخاص  رفقة  مركبة  على منت 
عدة واليات شرقية وبعد إستكمال جميع اإلجراءات القانونية أجنز ضدهم 
ملف قضائي يف حقهم وحتويله على وكيل اجلمهورية لدى محكمة الطارف 
عن قضية تكوين جمعية أشرار املتاجرة الغير مشروعة يف مواد نفيسة نادرة 

وحساسة بإستعمال وسيلة نقل.
ف.سليم

المسيلة
حجز 07 آالت حفر تقليدية الصنع 

إطار  ويف  باملسيلة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
التصدي لظاهرة حفر اآلبار اإلرتوازية بدون رخصة يف حصيلة لألسبوعني 
املاضيني من حجز سبعة )07( آالت حفر آبار إرتوازية تقليدية الصنع بعدة 
يقوم أصحاب األراضي بحفر  للوالية حيث كان  باجلهة اجلنوبية  بلديات 
أين مت حجزها  الصحي  احلجر  فترات  بدون رخصة مستغلني  إرتوازية  آبار 
للجهات  وحتويلها  قضائية  ملفات  إعداد  مع  البلديات  مبحاشر  ووضعها 

القضائية املختصة.
جمال أبو أشرف

برج بوعريريج 
تكريم الجيش األبيض بمصلحة علم األوبئة 

والطب الوقائي
برج  بوالية  املستهلك  حلماية  الوطنية  للمنظمة  الوالئي  املكتب  أقدم 
بوعريريج رفقة األمن الوطني على تكرمي الطاقم الطبي مبصلحة علم األوبئة 
والطب الوقائي بالعيادة متعددة اخلدمات، وهي البادرة التي اعتبرها الكادر 
الطبي مناسبة يف وقت يحتاجون فيه للدعم املعنوي خاصة بعد وفاة أول 

ممرض بالوالية بفيروس كورونا '' كمال معرف ''. 
وجاء هذا التكرمي شكرا وعرفانا للطواقم الطبية على املجهودات اجلبارة 
املبذولة ملكافحة جائحة كورونا، وتعبيرا على االمتنان الكبير لتضحيتهم 
املختصني  األطباء  يقوم  أين  املواطن،  صحة  حماية  سبيل  يف  بأنفسهم 
منازل  الى  بالذهاب بصفة شخصية  الوقائي  والطب  األوبئة  علم  مبصلحة 
وتشخيص  معاينتهم  أجل  من   19 كوفيد  بفيروس  بإصابتهم  املشتبه 
إصابتهم من عدمها، وهو ما يعتبر مغامرة حقيقية بالنفس يف سبيل وقف 

انتشار اجلائحة. 
صفاء كوثر بوعريسة
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أخبار الداخل

بعد تمديد فترة الحجر الصحي إلى أواخر الّشهر الجاري

باحَة والّتجواَل  والي عنابة َيحظُر السِّ
واِطئ واالستجماَم في الشَّ

عنابة 
توصيالت المياه بالسكنات الفوضوية تنذر بكارثة بيئية

أصدر والي والية عنابة، بريمي جمال الدين، يوم أمس، قرارا يمنع دخول السيارات والراجلين إلى الواجهة البحرية، كما 
أمر بغلق كل المداخل المؤدية إلى الشواطئ. 

كشف أمس مدير الصحة والسكان 
عنابة،  لوالية  املستشفّيات  وإصالح 
عن  دعماش«  الناصر  الدكتور«عبد 
متاثل 17 حالة للشفاء، بتاريخ 12 ماي 
2020 ليصبح مجموع حاالت الشفاء 
55 حالة غادرت مستشفيات الوالية، 
املعدية  األمراض  مصلحة  غرار  على 
مبستشفى احلكيم ضربان، ويجدر أن 8 
حاالت كانت قد شفيت يف الفترة بني 

1 و10 ماي اجلاري، يف املقابل أن عدد 
الشهر كان  بداية  بها  املصرح  احلاالت 
الصحة  مدير  كشف  كما  حالة.   30
لوالية عنابة عن إخماد 10 بؤر كاملة 
لتفشي فيروس كورونا ولم يتبقى سوى 
بذراع  اجلديدة  باملدينة  األولى  بؤرتني 
الريش بإصابة 3 عائالت والثانية بحي 
»لوريي روز » بإصابة 12 فرد من عائلة 

واحدة.

الدي  الوقت  يف  هذا  ويأتي 
بالفيروس  املصابني  عدد  فيه  تخطى 
أمس  أول  سجيل  حيث  حالة،   100
مؤكدة  جديدة  حاالت   5 اخلميس 
بوالية عنابة حسب موقع وزارة الصحة 
إجمالي  ليصل  املستشفيات  واصالح 
يوم  لغاية  عنابة  بوالية  اإلصابات 

اخلميس 115 حالة مؤكدة.
ف سليم

تماثل 55 مصابا بكورونا للّشفاء 

جيجل
حجز 200 قنطار من السميد بتاسوست

متكنت مصالح التجارة لوالية جيجل من حجز 200قنطار من مادة السميد 
كانت معبأة على منت شاحنة مقطورة يف ضواحي تاسوست حيث مت البيع مباشرة 
للمستهلكني بسعر 1100دج لكيس 25كغ يف حني أن السعر املقنن هو 1000دج 
عملية احلجز جاءت بعد وصول تبليغ من طرف أحد املواطنني على الرقم األخضر 
ان  الوطن  ألخبار  مطلعة  مصادر  أكدت  حتقيقها  األمنية  اجلهات  باشرت  فيما 
للمصالح  موجهة  السميد  من  الكمية  تلك  ان  بتصريح  أدلى  الشاحنة  صاحب 
البلدية لبلديتي جيجل والشحنة كطلبية فيما نفت البلديتني تلك التصريحات 
ليبقى التحقيق جاري.                                                   سهام عاشور

توقيف 1261 شخصا خرقوا الحجر الصحي 
مراقبة  كورونا  جائحة  مكافحة  إطار  يف  جيجل  والية  أمن  مصالح  سجلت 
مايفوق 1600شخص مع اخضاع 269منهم لدراسة حالة معمقة وتكوين ملفات 
وضع  مت  كما  الصحي  احلجر  اجراءات  مخالفتهم  بسبب   1261 ضد  قضائية 
السياقة من أصحابها هاته  باحملشر وسحب رخص  نارية  405مركبة و56دراجة 
االحصائيات صاحلة للفترة املمتدة من 20أفريل 2020 إلى غاية 11ماي اجلاري 
هذا فيما سخر أمن والية جيجل كامل الوسائل املادية والبشرية والعمل ليال نهار 
مع انتشار الوحدات العملياتية بصفة متواصلة يف عمل استباقي بهدف احلرص 

على التنفيد الصارم لالجراءات االحترازية املتخدة.                 سهام عاشور

 رافعة شوكية تدهس عاملة بمصنع »ليالس« 
الصناعية  باملنطقة  »ليالس«  مبصنع  عاملة  تعرضت 
الشوكية  الرفع  الة  دهستها  بعدما  بعنابة  بالبوني  بالصرول 
مصادر  وحسب  هالكها.   يف  سببا  كانت  حيث  »كالرك« 
» أخبار الوطن« فإن الضحية يف األربعينات من العمر تنحدر 
البوني مركز تعرضت عشية يوم األربعاء الفارط حلادث  من 
عمل خطير عن طريق اخلطأ بعدما دهستها الة الرفع الشوكية 
وجروح خطيرة  لها يف كسور  تسب  ما  للخلف  رجوعها  عند 
الى  املدنية  احلماية  مصالح  قبل  من  نقلها  الفور  على  ليتم 
إلبن  اجلامعي  باملستشفى  اجلراحية  اإلستعجاالت  مصلحة 
من  الالزمة  واإلسعافات  للفحصوصات  خضعت  اين  رشد 
كان  القدر  أن  إال  حياتها  إنقاذ  أجل  من  الطبي  الطاقم  قبل 
األسبق ففارقت احلياة متأثرة بإصابتها البليغة التي تعرضت 
لها  من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني بالبوني حتقيقا 

يف أسباب احلادث.
ف.سليم

انتحار شاب صعقا بالكهرباء بحي 
الصرول

حي  من  ينحدر  سنة   18 العمر  من  يبلغ  شاب  أقدم 
الصرول ببلدية البوني بعنابة على اإلنتحار بصعقة كهربائية 
إثر تسلقه لعمود كهربائي ذو التوتر العالي وحسب مصادرنا 
بعد  كان  نفسية  إضطربات  من  يعاني  الدي  الضحية  فإن 
إلى  صعد  اخلميس  إلى  األربعاء  ليلة  من  مباشرة  اإلفطار 
مالمسة  إلى  به  أدى  ما  العالي  التوتر  ذو  الكهرباء  عمود 
األسالك الكهربائية ليصاب بصعقة كهربائية قاتلة أظت إلى 
وعقب  أرضه  سقوطه  بعد  الفور  على  ووفاته  وجهه  تفحمه 
الوطني  الدرك  فرقة  إبالغ  إلى  احلي  سكان  سارع  اواقعة 
بالبوني باحلادث االليم لتي بدورهها سارعت الى عني املكان 
وبعد املعاينة أبلغت مصالح احلماية املدنية التي عملت على 
اجلامعي  باملستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  اجلثة  نقل 
حول  حتقيق  الوطني  الدرك  مصالح  فتحت  فيما  رشد  إلبن 

مالبسات احلادث.
ف سليم
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مدير تعاونية الحبوب بمهدية تحت الرقابة القضائية

طيَن في َتحويِل 715  َحبُس الُمتورِّ
عير بتيارت قنطاًرا من الشَّ

مليك. ج

بعد  بدأت  القضية  حيثيات   
الوطني  الدرك  مصالح  اوقفت  أن 
لبلدية مهدية شاحنتني احدها من 
نوع سوناكوم واخرى من نوع بيرلي 
محملتني بكميات كبيرة من الشعير 
215 قنطار كانت يف طريقها  بلغت 
للمضاربة  ومهيأة  اخرى  والية  الى 
مت  احلمولة  أن  التحقيقات  وأسفرت 
اإلجناز  طور  يف  مسكن  من  شحنها 
يقع مبخرج بلدية مهدية أين عثرت 
قنطار   500 على  املصالح  ذات 
الى  احملجوزة  الكمية  لتصل  اخرى 
715قنطارا وتبني أن الكمية هي من 
الشعير املستورد املدعم كان صاحبها 
وأسفرت  بها.  املضاربة  بصدد 
شخصني  توقيف  على  العملية 
الدرك  مصالح  بعدها  لتشرع 
حيث  معمقة  حتقيقات  يف  الوطني 
املوظفني  كبير من  استدعاء عدد  مت 
واخلضر  احلبوب  بتعاونية  والعمال 
فالحني  إلى  باإلضافة  اجلافة 
وموالني اخرين وأحيل امللف للعدالة 
من  وعدد  املتهمني  تقدمي  مت  حيث 
التحقيق  قاضي  أمام  أمس  الشهود 

استمع  الذي  احملكمة  نفس  لدى 
ايداع  قرر  حيث  مطوال  ألقوالهم 
عليها  عثر  التي  الكمية  صاحب 
االحتياطي  احلبس  مسكنه  يف 
مخزن  وامني  وحارس  موظف  مع 

ووسبطني كما مت وضع مدير تعاونية 
احلبوب واخلضر اجلافة وموظف اخر 
الرقابة  باملؤسسة حتت  امن  وحارس 

القضائية يف انتظار محاكمنهم. 

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة مهدية بتيارت 6 أشخاص الحبس االحتياطي، وأخضع 3 أشخاص آخرين للرقابة القضائية، هم 
مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة وموظف وعون أمن، إثر تورطهم في تحويل مئات القناطير من الشعير وبيعها بطريقة 

غير قانونية.

سيدي بلعباس
 القبض على َساِرقي بطاريات أعمدة اإلنارة 

ألقت قوات الشرطة باألمن احلضري احلادي عشر القبض على شخصني 
يف العقد الثاني من العمر بعد تورطهم يف سرقة بطاريات األعمدة الكهربائية 
لإلنارة العمومية للطاقة الشمسية باستحضار عربة جر بحيوان مع التخريب 
العمدي مللك الدولة قوات الشرطة متكنت على إثر ذلك من إسترجاع 08 
بطاريات، كما مت إجناز ملف قضائي ضدهم سيتم مبوجبه تقدميهم أمام النيابة 
تفيد  ملعلومات  الشرطة  قوات  إستغالل  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
إستولى  حيث  للتخريب،  الشمسية  للطاقة  كهربائية  أعمدة  عدة  بتعرض 
الفاعلني على البطاريات املتواجدة بها، حيث مت فتح حتقيق معمق للكشف 
مت  باملتورطني  لإلطاحة  محكمة  خطة  وضع  وبعد  القضية،  مالبسات  عن 
ذلك، حيث مت توقيف شخصني يقومان بتخريب األعمدة الكهربائية لإلنارة 
العمومية للطاقة الشمسية يف حالة تلبس مع إستعمال عربتي جر بواسطة 
حيوانات )حمير(، حيث مت إسترجاع 08 بطاريات، كما مت حجز أغراض 
تستعمل يف قطع وتخريب هذه األعمدة.  املصلحة أجنزت ملفا قضائيا ضد 
السالفي الذكر عن تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة يف حالة تلبس مع 
إستحضار عربة اجلر والتخريب العمدي مللك الغير سيتم مبوجبه تقدميهم أمام 

النيابة.
رفيق.ف

بومرداس
حجز 60 طنا من المواد الغذائية المغشوشة 

ببومرداس،  التجارة  ملديرية  التابعة  الغش  الرقابة وقمع  حجزت مصالح 
خالل األيام العشرة األولى من الشهر الفضيل، أزيد من 60 طن من املواد 
الغذائية ومواد التطهير، مع حترير 120 محضر قضائي ضد التجار املخالفني 
للتعليمات. وحسب ما علمته »أخبار الوطن« من مديرية التجارة بالوالية، 
فقد سجلت هذه األخيرة منذ بداية شهر رمضان لهذه السنة أزيد من 500 
تدخل يف مختلف املمارسات التجارية وقمع الغش، مع حترير 120 محضر 

قضائي ضد التجار املخالفني للقوانني غلق 4 محالت جتارية.
رمضان  شهر  بداية  منذ  املكثفة  املديرية  أعوان  تدخالت  أسفرت  كما 

املعظم عن حجز ما يفوق 60 طن من املواد الغذائية ومواد التطهير.

مستغانم 
نحو توفير 90 ألف كمامة لألطقم الطبية 

التضامنية  حملتها  مستغامن  بوالية  املهنيني  والتعليم  التكوين  مديرية  تواصل 
قصد تزويد املصالح الطبية وكذا االجهزة األمنية بوسائل الوقاية من جائحة كورونا 
قدامى  ومتربصني  أساتذة مهنيني  19، حيث متكنت ومبشاركة متطوعني،  كوفيد 
من خياطة 35 ألف كمامة و150 بدلة واقية، وتعتزم يف األيام املقبلة توفير 90 ألف 
كمامة من خالل تسخير كافة االمكانات الضروربة وفتح 07 ورشات عبر مراكزها 
مراكز  ووكذا  الشرقية  باجلهة  علي  وسيدي  عشعاشة  من سيدي خلضر،  كل  يف 
حاسي ماماش، ماسرة، مزغران وخروبة بعاصمة الوالية.  كما قامت جمعيات 
التي  تادلس  بدائرة عني  االسالمية  الكشافة  غرار  على  املبادرة  بنفس  ومنظمات 
وفرت أكثر من 1000 كمامة، من جهتها تواصل فدرالية املقاولني الشباب بالوالية 
خياطة كميات معتبرة من الكمامات وكذا املآزر الوقائية قصد منحها لالطقم الطبية 

املرابطة يف املؤسسات االستشفائية ملجابهة وباء كورونا املستجد. 
مع شركات  بالتنسيق  املديرية  قامت  الفتاك  الفيروس  هذا  انتشار  من  وللحد 
خاصة ومحسنني من صناعة 05 أنفاق للتعميم تعمل ذاتيا بواسطة بخار معالج 
الوالية،  بعاصمة  فارا  شيغي  االستشفائية  العمومية  باملؤسسات  تثبيتها  طبيا،مت 

حمادو حسني بسيدي علي وبلطرش العجال بعني تادلس.          ب.نورالدين

بجاية
 قرية »الحويج« تشكو العطش في عّز رمضان 
أزمة  القايد بوالية بجاية، من  لبلدية دراع  التابعة  قرية احلويج  يعاني سكان 
انعدام املياه الصاحلة للشرب منذ أزيد من 25 يوما، ورغم الشكاوى املتعددة التي 
تقدم بها هؤالء السكان للمصالح املعنية، منها اجلزائرية للمياه وغيرها ذات الصلة 
باملوضوع، إال أن واقعهم املزرى لم يتغير، ومع استمرار هذه املعاناة بهذه الصورة 
الصعبة أضحت الضرورة جتبرهم على التنقل يوميا ملسافة ال تقل عن 2 كم جللب 
كميات من املاء الشروب لسد حاجيات عائالتهم وذويهم، التي باتت تزداد بوتيرة 
تصاعدية نتيجة ارتفاع درجة احلرارة وحلول موسم اجلفاف، وهذا يف ظل تداعيات 
يناشد  الوبائية. لذا  كورونا  جائحة  مالمح  عليها  تهيّمن  التي  احلالية  الوضعية 
سكان القرية اجلبلية السلطات الوالئية بضرورة التكفل مبطالبهم التي يقولون عنها 
أن  شانها  من  التي  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  إلى  مشيرين  مشروعة  أنها 
ترفع الغنب عنهم وتعيد االعتبار لتجمعاتهم السكنية التي باتت خارج اهتمامات 
القرى  معظم  إليها  آلت  وما  بها  املوجودة  الكبيرة  النقائص  من  بالرغم  املسؤولني 

بالبلدية. 
 بـــلقاسم.ج

استفادت والية بجاية، من مشروع 
ملعاجلة  مركب  أكبر  يف  يتمثل  هام، 
املنزلية،  النفايات  وتثمني  ورسكلة 
املنتج  االستثمار  تشجيع  إطار  يف 
على  احملافظة  مجال  يف  للثروة،سيما 
البيئة، وهواملشروع الذي يكتسي أهمية 
سالمة  على  احملافظة  حيث  من  بالغة 
البيئة من جهة، وضمان مناصب عمل 
جديدة من جهة أخرى. هذا ما توقفنا 
عنده بعني املكان.سيتم يف غضون سنة 
النفايات  ملعاجلة  مركب  إجناز  واحدة 
إجنازه  واملقّرر  ورسكلتها،  املنزلية 
اجلديدة«فناية«،  الصناعية  باملنطقة 
جنوب  كلم   27 يقارب  بعدما  على 

بجاية. حيث ووفقا لتصريحات مصدر 
مسؤول، سيسمح هذا املشروع أخيرا، 
على  للنفايات  العويصة  املشكلة  بحّل 
سيسمح  كما  الوالية،  مستوى 
العشوائية  املفرغات  على  بالقضاء 
هذا  على  البيئة.تشرف  تهّدد  التي 
املشروع الذي سيساهم يف حل املشكلة 
على  والقضاء  للنفايات،  الشائكة 
البيئة،  تلوث  التي  العشوائية  املفارغ 
املختّصة  »فوشي«  الفرنسية  املؤسسة 
يف صناعة مراكز فرز ومعاجلة النفايات 
على  ستسهر  حيث  أنواعها،  بكل 
وستزّود  املشروع،  هذا  ومرافقة  متابعة 
الالزمة. بالتجهيزات  املركب  هذا 

سيساهم  الذي  املشروع  هذا  وسيسمح 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف 
التي  الثغرة  بسّد  وللوالية،  للوطن 
يعرفها مجال تدوير النفايات ومعاجلتها 
وكذا استغالل معارف اإلطارات، كما 
عديدة  شغل  مناصب  أيضا  سيخلق 
وُصّمم  احمليط،  على  بالفائدة  ويعود 
يوميا،  النفايات  400 طن من  ملعاجلة 
 800 إلى  املعاجلة  الكمية  تصل  وقد 
مناصب  خلق  شأنه  ومن  يوميا،  طن 
شغل ستسمح بتوظيف ما يقارب 360 
مهني  تكوين  شهادة  على  حائز  شاب 

من والية بجاية. 
بـــلقاسم.ج

الشروع في إنجاز مرّكب لرسكلة النفايات المنزلية 

العمومي  االمن  مصالح  حجزت 
لوالية بجاية كميات من اللحوم البيضاء 
واحلمراء غير صاحلة لالستهالك كانت 

موجهة للترويج يف اسواق املدينة.
مستوى  على  متت  األولى  العملية 
مركبة  تفتيش  بعد  السالم  بئر  احلاجز 
عثر  التبريد،  بغرفة  مجهزة  غير  نفعية 
بداخلها على كمية من اللحوم احلمراء، 
هياكل  يف  واملتمثلة  بـ256 كلغ  مقدرة 
وبعد  وأحشاء  واملاعز،الرؤوس  اخلرفان 

معاينتها من طرف الطبيب البيطري متت 
يحترم  لم  صاحبها  كون  السلعة  حجز 
الشروط اخلاصة لنقل املواد االستهالكية 
متت  الثانية  العملية  اإلتالف،  سريعة 
جسر  األمني  احلاجز  مستوى  على 
العاملة  العناصر  متكنت  أين  الصومام، 
باحلاجز من توقيف مركبة نفعية مجهزة 
بغرفة التبريد بداخلها كمية من اللحوم 
ال  والتي  بـ 107 كلغ  واملقدرة  البيضاء 
ال  صاحبها  أن  كما  تعريفة  أية  حتمل 

يحوز على الشهادات الثبوتية ملصدرها، 
الطبيب  طرف  من  اللحوم  معاينة  وبعد 
الفالحية  للمصالح  التابع  البيطري 
لالستهالك  صاحلة  غير  بأنها  تبني 
لشروط  خاضعة  غير  كونها  البشري 
الذبح الصحي وعليه مت حجزها وحتويلها 
اجلير  مبادة  وإتالفها  البلدي  املذبح  إلى 
جزائية  ملفات  مت إجناز  املعني،  بحضور 

ضد املخالفني. 
بـــلقاسم.ج

بجاية
حجز 256 كلغ من اللحوم الفاسدة
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أخبار السر ايا

أعلنت وزارة الّصحة التونسية، أمس الجمعة، 
عن عدم تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس 

كورونا لليوم الخامس على التوالي.
واستقر عدد اإلصابات في البالد في حدود 
1032 حالة ُمؤكدة، في حين ارتفع عدد 
الحاالت التي تماثلت للشفاء إلى770حالة 
شفاء، أي ما يعادل 75 بالمائة من الحاالت 

المسجلة. في المقابل، استقر عدد الوفيات عند 
45 حالة وفاة، لحد اآلن.

وبلغت عدد التحاليل التي أجرتها 33 ألف 
و323 تحليال مخبريا.

أطلقت مدرسة الجيل الجديد للتعليم والتكوين بالشريعة في والية 
تبسة مسابقة رمضانية عبر اإلإنترنت، خّصت بها األطفال من سن 

5 إلى 16 سنة خالل شهر رمضان الكريم، الذي تزامن – هذه 
السنة - مع فترة الحجر الصحي بعنوان »مسابقة الحافظ الصغير«. 

تجرى المسابقة في البيوت، وتتمحور المسابقة حول ثالث نقاط 
وهي »ترتيل القرآن وأجمل أذان وأجمل صوت إنشادي«. ويمكن 

لكل المشاركين إرسال الفيديو الخاص بالمسابقة عبر البريد 
اإللكتروني، وحدد الـ 26 من شهر رمضان آخر أجل إلرسال المشا  

 ركات.
واشترط المنظمون أال يتعدى زمن الفيديو الخاص بمسابقة الترتيل 

دقيقة ونصف الدقيقة، وفيديو اإلنشاد دقيقتين. يذكر أن هذه 
المسابقة تندرج في إطار الجهود المنصبة في رفع الضجر المحيط 

باألطفال إثر امتداد زمن الحجر المنزلي لنحو وشهرين ونيف.

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى »عين الفكرون« بأم البواقي، يوم أمس، بتماثل أصغر مصابة 
بوباء »كوفيد- 19« في الوالية، معبرين عن فرحتهم بنجاة الرضيعة من مخلبي فيروس 

فتاك سلب أرواح آالف اآلالف من المصابين عبر الكرة األرضية. 
أخذ طبيب صورة تذكارية له مع الصغيرة كوثر التي تبلغ من العمر 11 شهرا وهي في ذراع 
أبيها، قبل مغادرتها المستشفى. توثق الصورة فرحة الرضيعة وهي تنظر بشغف إلى الطبيب 
الذي يبدو أنها ألفته أثناء وجودها بالمشفى لتلقي العالج من كورونا. يذكر أن األطباء نبهوا 
مرات عديدة إلى أن أعراض اإلصابة بكورونا عند األطفال قد تختلف عنها عند الكبار، إذ قد 
تقتصر على مستوى جهازهم الهضمي، علىى شكل اضطراب معوي يتمثل في إسهال وقيء 

وارتفاع درجة الحرارة. 

تأّسف المدير الفني للمسرح الوطني 
محي الدين باشطارزي من بعض البرامج 

الرمضانية التي ال تفرق بين الدراما 
والدرامي وبين التراجيديا والكوميديا، 

واصفا ما يحدث في منشور له أتاحه على 
صفحته الفايسبوك بالعبث.

ُتوَنس. . تفتكُّ 
خاِمَس صفٍر! 

َمريم ُمراد تواِجه ُكورونا 

غير« الَعبُث يَطاُل َبشطارزي؟ َمدرسٌة خاَصة ترافُق »الَحافظ الصَّ

كشفت البروفيسور الجزائرية مراد مريم المقيمة بنيويورك األمريكية 
عن توجيهها، حاليا، إليجاد لقاح ضّد فيروس كورونا، عبر إشرافها 

على مخبر علمي متخصص بنيويورك.
وعن خبر انتخابها عضوا في األكاديمية العالمية األمريكية للعلوم، 
أوضحت الباحثة في تصريحات أدلت بها إلذاعة سطيف أن هذه 

االنتخابات جاءت نتاج إنجازاتها المتميزة والمتواصلة في مجال البحث 
العلمي، مضيفة أن األبحاث التي تقوم بها مع الفريق الطبي لها عالقة 
بتقوية نظام المناعة. أما في األشهر األخيرة، فقد انصب اهتمامهم في 

المخبر الذي تشرف عليه على األبحاث الخاصة بجائحة كورونا.
ونشرت البروفيسور مريم مراد ما يزيد عن 170 ورقة علمية، تشمل 

تخصصات علمية عديدة، منها تطوير عالجات السرطان. 

أصغُر مصابٍة بأم البواِقي َتنجوأصغُر مصابٍة بأم البواِقي َتنجو

يبدو أن اإلعالمي بوعالم رمضاني ما يزال يحلم بمستقبل أفضل تشهده 
ّسلطة الرابعة حتى بعد تقاعده. فقد طمح إلى تعزز الصحافة بصحفيين 
يتصفون بالجرأة والمهنية من جهة، وإلى خضوع السلطة التنفيذية 

للّسلطة الرابعة. كتب رمضاني في منشور أتاحه على صفحته الفايسبوك، 
يقول: »صحفية تجبر أقوى رئيس في العالم على االنسحاب من ندوة، 
ماذا لو أحلم بهذه اللّحظة في عالمنا العربي واإلسالمي قبل أن أموت؟« 
فهل يتحقق حلمي يا ترى؟ هذا وأشار الحالم بمنشوره هذا إلى الصحفية 
األمريكية ذات األصول اآلسيوية التي أحرجت ترامب بسؤال فرد عليها 
بفضاضة كبيرة، معلنا انسحابه من الندوة الصحفيبة التي عقدها لتوه.

لطة  السُّ
الَراِبعة..
لديَّ ُحُلم!
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إثر ارتوائها من مياه اآلبار

نفوُق أزيَد من 50 رأَس َماشيٍة بِتيمَياوين

عبداهلل مجبري

جيدة  بصحة  كانت  املاشية  هذه  بأن  املعني  رواية  وحسب 
بوسط  اآلبار  أحد  من  شربها  بعد  ولكن  أمراض  أي  من  والتعاني 
مدينة تيمياوين أين مت تسجيل نفوق 47رأسا من املاعزو04رؤوس من 
احمللية  السلطات  رفقة  البيطري  الطبيب  تدخل  البقر.هذامااستدعى 
البيطري أخذ  الطبيب  بدوره  ملعرفة مالبسة احلادث  الوطني  والدرك 

عينات من اجلثث وحفظها حتت التجميد إلرسالها الى املخبر بينما
ماء  من  عينات  بأخذ  للمياه  واجلزائرية  البلدية  مصالح  قامت 
البئر قصد التحليل.ويف انتظار ظهور نتائج التحليل يناشد هذا املربي 
إيجاد حل يف كيفية  املذكورة  للوالية  املنتدبة  الفالحية  املصالح  من 
طالب  فيما  مدخول.  أي  له  وليس  آخر  نشاط  تعويضه إلنهالميلك 
مربون آخرون السرعة يف اإلفراج عن النتائج حتى يتبني السبب وراء 
احليطة  أخذ  من  يتمكنوا  املاشية حتى  من  الكبير  العدد  هذا  نفوق 

واحلذر على حيواناتهم.

تفاجأ أحد المربين ببلدية تيمياوين )نحو 100 كم جنوبي 
الوالية المنتدبة برج باجي مختار( بنفوق 47 رأس ماشية 

كان يملكها.

األغواط
توزيع 50 ألف وحدة من معدات الوقاية 

وزعت مديرية التكوين املهني والتمهني باألغواط حوالي 50ألف واقي 
صحي منها أكثر من 46300 كمامة صحية و1360 بدلة واقية و1280 قناع 
األمن  وأعوان  الصحة  قطاع  للجمهور كمستخدمي  املستقبلة  الفئات  على 
متربصاتها  من  ورشات  املديرية  وتسخر  النظافة،  وعمال  املدنية  واحلماية 
ومتطوعات لتخييط هذه الوسائل الوقائية حيث توفر لهم املاكنات والقماش. 
ع. نورين

شركة إنتاج األزوت تشرع في توزيع 
صهاريج  األوكسجين

توزيع  يف  واألوكسجني  األوزوت  إلنتاج   « غاز  »كول  شركة  شرعت 
صهاريج من األوكسجني على مستشفيات لتغطية احتياجاتها ملواجهة وباء 
فيروس كورونا، حيث مت الشروع يف توزيع الشحنة األولى من مستشفياحميدة 
بن عجيلة باألغواط وتضم أربع صهاريج موجهة ملستشفيات االغواط وباتنة 
ووهران وورقلة، وستتواصل العملية لتغطية كل مستشفيات الوطن، وتدخل 

املبادرة يف إطار املجهود الوطني للحد من إنتشار وباء فيروس كورونا. 
ع. نورين

سكان الظل يطالبون بالّرعاية الصحية واألدوية
النائية ببلديات األغواط من صعوبات كبيرة يف  يواجه سكان املناطق 
عالج مرضاهم ومتابعتهم صحيا وتوفير األدوية لهم خاصة الذين يعانون من 
أمراض مزمنة واألطفال والنساء احلوامل يف ظل الظروف االستثنائية التي 
فرضها انتشار وباء كورونا. و قال محدثونا يف لقاء مع » اخبار الوطن »انهم 
والصيدليات  املصحات  بها  تتواجد  التي  املدن  عن  معزولني  شبه  أصبحوا 
الصارمة  املركبات واإلجراءات  النقل ونقص حركة  توقيف وسائل  بسبب 
التي اتخذتها املصالح الصحية للتقليل من التجمعات واالحتكاك لتفادي 
طبية  دوريات  بتخصيص  السلطات  هؤالء  ويناشد  الداء.،  هذا  انتشار 
املرضى ومتكينهم من  وصيدلية متنقلة لتشخيص وضعه الصحي ومتابعة 

اقتناء األدوية الضرورية.
نورين عبدالقادر

إليزي
إحصاء 176 حرفيا متضررا من الجائحة

كشف مدير غرفة الصناعات 
اليزي  بوالية  واحلرف  التقليدية 
املني حمادي يف حديثه ل اخبار 
حريف   176 إحصاء  عن  الوطن 
وتاجر متضرر من إجراءات غلق 
األنشطة  بعض  وتعليق  احملالت 
الوقاية  تدابير  أيطار  يف  التجارية 
 19 كوفيد  فايروس  انتشار  من 
بلديات  مستوى  على  املستجد 

الوالية. 
ان  املسئول  ذات  ويضيف 
مصالح  باشرتها  التي  العملية 
أيام  ثالثة  مدار  على  الغرفة 

 176 توزع  ان  املصلحة  استطاعة  الوصية  اجلهات  طرف  من  سابقا  احملددة 
وجتار وهي  املتضررة من حرفيني  األنشطة  استمارة على مختلف أصحاب 
كافية  تكن  لم  احملددة  املهلة  لكون  اإلجمالي  بعددهم  مقارنة  قليلة  نسبة 
الذي  الكبير  اإلقبال  أمام  حسبه  اجلائحة  من  املتضررين  جميع  إلحصاء 
لإلحصاء  احملددة  األيام  الثالث  التقليدية خالل  الصناعات  غرفة  شهدته 
لغرض استالم استمارة املعلومات من اجل االستفادة من منحة التضامن 
املقدرة ب 10 أالف دينار جزائري بعد تضررهم من إجراءات اجلائحة وأدت 

للعديد منهم إلى اإلفالس. 
وأوضح مدير الغرفة بان عملية اإلحصاء تشمل أساسا أوالئك التجار 
أعرب  تفشي جائحة كورونا وكما  منذ  أنشطتهم  ممارسة  توقفوا عن  الذين 
التي  الفعالة  للمساهمات  الكبير  امتنانه  عن  السياق  ذات  يف  املتحدث 
أظهرها الكثير من أصحاب املهن على اختالفها خاصة يف مجال اخلياطة 
وبدورهم الفعال يف دعم العمليات التضامنية من خالل مشاركتهم بقوة يف 
الوالية على غرار مشاركتهم يف  القوافل املساعدات على مستوى  مختلف 
التنظيف والتحسيس والتعقيم يف هذا الظرف العصيب الذي متر  عمليات 

به البالد. 
براهيم مالك

إليزي
توزيع 9 آالف كمامة على المواطنين

بوالية  املهني  التكوين  قطاع  باشر 
اليزي مبرافقة أفراد الكشافة اإلسالمية 
احمللية  اإلدارة  مصالح  مع  وبالتنسيق 
على  باملجان  واقية  كمامات  توزيع  يف 
املواطنني والتجار عبر عديد الفضاءات 
العمومية  واألماكن  الكبرى  التجارية 
الوالية  بلديات  مختلف  وعبر  باملدينة 
ما  أنتجت  والتي  الثانية  دفعتها  يف 
يفوق 9000 كمامة والتي تهدف هذه 
احملالت  أصحاب  توعية  الى  العملية 
سواء  حد  على  واملواطنني  التجارية 
من  الوقائية  التدابير  تطبيق  بأهمية 
مدير  حسب  املستجد  كورونا  جائحة 

القطاع يوسف حمداني. 
وكما أوضح ذات املسئول انأ هذه 
ضمن  تندرج  التي  الثانية  العملية 
 19 كوفيد  وباء  مكافحة  إجراءات 
والتي مت فيها توزيع الكمامات باملجان 
على املواطنني وأماكن تواجدهم خاصة 
يف األسواق واحملالت التجارية الكبرى 
وتبقى العملية مستمرة إلى غاية احلد 
البالد  وخروج  الوباء  هذا  انتشار  من 
املتحدث  ويضيف  اجلائحة  من  ساملة 
بالوالية  املهني  التكوين  قطاع  أن 
إضافية  كميات  إنتاج  على  ساهر 

وهذا بالتنسيق مع أصحاب مؤسسات 
متربصني  من  وعدد  ومهنيني  مصغرة 
كافية  أعداد  توفير  لغرض  القطاع  يف 
وهذا  وتوزيعها  الواقية  الكمامات  من 
اإلجراءات  مع  التفاعل  إطار  يف 
أقرتها  التي  الصحي  للحجر  اجلديدة 
من  املزيد  إضفاء  مع  مؤخرا  احلكومة 
التوعية والتحسيس للمواطنني بضرورة 
الصحة  قواعد حفظ  واحترام  ارتدائها 

املتعلقة بالوقاية من فايروس كورونا. 
بدورهم  املواطنون  جهتها  ومن 

ظل  يف  خاصة  املبادرة  استحسنوا 
على  الكمامات  يف  الفادح  النقص 
بعض  يف  الصيدليات  بعض  مستوى 
بلديات الوالية ولسعرها املرتفع خاصة 
على أصحاب الدخل الضعيف ملحني 
مبادرات  هكذا  توسيع  ضرورة  على 
الشريحة  من  عدد  اكبر  لتمس 
التام  االلتزام  لغرض  االجتماعية 
بكافة اإلجراءات املتخذة من اجلهات 

الوصية ملجابهة انتشار اجلائحة.
براهيم مالك

النسوية  اجلمعية  شبالت  تركت 
العمل  يف  البارزة  بصمتها  الفتية 
متكنت  حيث  اجلواري  التطوعي 
هذه  يف  من املنخرطات  مجموعة 
بورقلة  احلجيرة  بدائرة  الفتية  اجلمعية 
الساحة  يف  حضورهن  تسحيل  من 
إلى  املنخرطات  بادرت  حيث  احمللية 
منذ  التطوعية  األعمال  من  العديد 
ظهور فيروس كورونا كوفيد19املستجد. 
خياطة  املبادرات  هذه  بني  من  و 
الكمامات  من  معتبرة  جد  كمية 
املوجهة  الوقائية  واأللبسة  الطبية 

والعامالت  العمالني  من  للمجندين 
لوجها يف  وجها  االمامية  الصفوف  يف 
مواجهة هذا الفيروس القاتل غير املرئي 
من  العديد  اجلمعية  فتحت  وقد  كما 
التهصصات  متعددة  اخلياطة  ورشات 
الوسائل  ضمن  تدخل  التي  واملهام 
هذا  انتشار  من  احلد  على  املساعدة 
الناشطة  الورشات  غرار  الفيروس على 
والتمهني  املهني  التكوين  مركز  يف 
قامت  حيث  خويلد  سيدي  بدائرة 
بتحضير  البلدية  هذه  من  نسوة  فيها 
الطبية  الكمامات  من  مهم  عدد 

الوقائية  كاألطقم  احلماية  ووسائل 
اجلمعية  متكنت  كما  البالستيكية، 
عينية يف شكل  مساعدات  توزيع  من 
العائالت  بعض  على  رمضانية  طرود 
املعوزة يف بلدية احلجيرة بدائرة احلجيرة 
وبذلك تكون هذه اجلمعية النسوية من 
تركت  التي  النسوية  اجلمعيات  اكثر 
التطوعي  العمل  يف  واضحة  بصمتها 
وجه  على  واحلجيرة  ورقلة  بدائرتي 

اخلصوص.
زاهية سعاد

ورقلة
ِشبالت »ترقية المرأة« يساهمن في مواجهة الجائحة
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قبَل ُقرابِة قرٍن من الّزمِن، ارتفَع صوُت الُمؤِذن ُيناِدي للّصالِة من باطن األرض، في َمنطقٍة منَع فيها االستعماُر الِفرنسّي الَجزاِئرييَن 
ينية، فراَح الّشيُخ ِسيدي محمد بن بحوص َيتحّدى الُمستعمَر الغاشَم، وحفَر    عمعميًقا  في باطِن األرض،  من ُممارسة شعائرِهم الدِّ

ليبنَي بيًتا من بيوِت الّرحماِن بَمنطقِة الّرقاصة في واليِة البّيض، أطلق عليه اسَم »َمسجِد الُموّحدين«. 

نورالدين رحماني

 يجسد هذا املعلن االسالمي والتاريخي حكاية شعب حتدى 
الدفاع عن  والوسائل ولم يدخر جهدا يف  الطرق  االستعمار بكل 
االرض الطيبة وعن ديننا االسالمي احلنيف ففي منطقة الرقاصة 
البعيدة بحوالي800 كم جنوب غرب اجلزائر اجنز هذا املسجد حتت 
اهلل  ذكر  فيه  ويرفع  الصلوات  فيه  تقام  االرض  من  م   600 عمق 

ويعلم فيه القران ويحضره الناس من كل انحاء املنطقة. 

من  ِقصُة الَمسجِد.. حكايُة قرٍن من الزَّ

الباحث  بوشيخي  محمد  الدكتور  وحسب  املسجد  قصة   
املاضي  القرن  بدايات  الى  تعود  التصوف  وعلم  املنطقة  تاريخ  يف 
الشيخ  الرباني  العالم  الشيخ  قرر  حني   1930 سنة  الى  وبالضبط 
محمد بن بحوص الذي ميتد نسبه الى اوالد سيدي الشيخ الزوا 
الغربي باجلزائر ضد فرنسا  الشعبية باجلنوب  املقاومة  قادوا  الذين 
ومدرسة  مسجد  بناء  قرر  االخير  هذا  عشر  التاسع  القرن  اوخر 
لتعليم القران واللغة العربية بعد ان منعت فرنسا تدريسهما بالزوايا 
الوطنية  الهوية  طمس  بغرض  السكان  على  وضيقت  والكتاتيب 
العربية االسالمية. الشيخ وخوفا ومن ان تعارض فرنسا مشروعه 
زاويته  او  مسجده  يحفر  ان  قرر  اعينها  وبطش  بطشها  من  وهروبا 
الشيخ  االرض  احمللي حتت  التعبير  على حسب  عليها  يطلق  كما 
محمد بن بحوص اختار لزاويته منطقة املوحدين بالقرب من بلدية 
املراقبة وقريبة من  الرقاصة اين توجد منطقة مناسبة بعيدة اعني 
انطلق يف عمله يف حفراملسجد بطريقة وفقه اهلل  الشيخ  السكان. 
فيها على مساحة تقارب 200 متر مربع واستخدم يف ذلك قادوم 
يستخدم  كان  انه  الى  باملنطقة  والروايات  املصادر  وتشير  وفاس 
بعض مريديه وطلبته ممن يثق فيهم فقط ال غير يف اعمال احلفر 
ونقل االتربة واحلجارة خارج املكان خوفا من اكتشاف امره للعدو 
محمد  الدكتور  يضيف  ومضنية  شاقة  االعمال كانت  الفرنسي. 
كتل  عن  عبارة  وارضية  قاسية  صحراوية  بيئة  وسط  بوشيخي 
ارادة  ان  اال  ونقلها  تفتيتها  يصعب  القاسية  احلجارة  من  ضخمة 

الشيخ ومن معه كانت اكبر واقوى وكانت احلافز والدافع الكمال 
املشروع الذي اعتبر يف حد ذاته معجزة بكل املقاييس. 

أربُع َسنواٍت وَنيف من الَعمِل
 االكياس وحقائب احللفاء املصنوعة من سعف النخل واجلريد 
توفر من احلمير  الى ما  النقل اضافة  الدفلة كانت وسائل  ونبات 
يف عمل مضني استغرق اياما وشهورا. االراء تضاربت حول املدة 
الى  املصادر اشارت  ان بعض  الشيخ يف احلفر اال  التي استغرقها 
بئر  وحفر  بكامله  املسجد  حفر  امت  حيث  سنوات   4 تقارب  انها 
بداخله للوضوء كما قسمه الى غرف جعل بعضها للطهي بغرض 
تخفي املجاهدين وطلبة العلم بداخله كما كان مكانا مهما لتخزين 
املؤوؤنة اخلاصة بالسكان والتي يقومون بجنيها وحتصيلها بعد كل 
والسطو  سرقته  من  وخوفا  الصيف  بفصل  خاصة  فالحي  موسم 

عليه من فرنسا واذنابها باملنطقة. 

 روافُد النَّهضِة واالسِتقاَلل
فان  شرشال  مبسجد  املدرس  بوعمرة  بوعر  االمام  حسب  و 
االسالم  وتعاليم  العربية  اللغة  وينشر  ويعلم  يدرس  ظل  املسجد 
التي  الروايات  االولى حسب  الثالث سنوات  منه يف  تخرج  وقد 
يرويها حفدة الشيخ باملنطقة ما يقارب 375 طالبا وحافظا لكتبا اهلل 
التحقوا الحقا بصفوف ثورة التحرير املجيدة سنة 1956. املتحدث 
يضيف ان الشيخ ومن ادراكه بقيمة املرأة وحرصه على ان تتعلم 
جناحا  لها  اجلزائر خصص  واستقالل  نهضة  يف  رافدا  تكون  وان 
مبادرة  وكانت  واملعرفة  العلوم  وتتلقى  اليه  تنزل  باملسجد  خاصا 
االيجابي  االنعكاس  لها  وكان  باملنطقة  نواعها  من  واولى  فريدة 
مستقبال على تاريخ واجيال املنطقة خاصة بعد االستقالل حيث 
تخرج عشرات احلفظة بفعل دور النساء يف تعليمهم القران بالبيوت 
الساعة  القران وعلومه وحلد  وانتشروا بكل انحاء اجلزائر لتدريس 

لتزال املنطقة زاخرة مبئات حفظة كتاب اهلل عز وجل. 

 صراٌع من أجِل الَبقاء 

واحد  حاليا  به  العاملني  احد  بوعمامة  زوي  وحسب  املسجد 
فرنسا  له  تفطنت  سنوات   10 بحوالي  بدايته  بعد  الشيخ  احفاد 
واعينها بعد ان تسربت معلومات عنه وبعد ان بدأت احلركة تدب 
الشيخ  باعتقال  بقات  الكرمي  القران  احياها  التي  املهجورة  باملنطقة 
وطلبته وغلق املسجد الى غاية اعادة فتحه بعد االستقالل ليتحول 
الى مزار اسالمي وتاريخي وشاهد على محطة من محطات مقاومة 
سكان املنقطة واوالد سيدي الشيخ. يقول زوي بوعمامة املسجد 
حاليا بحاجة الى تصنيف واهتمام اكبر ليكون قطبا اسالميا رائدا 
اجلزائر  مناطق  كل  من  الزوار  يستقطب  سياحيا  ومعلما  باجلزائر 
اجلزائر  وابطال  التحرير  ثورة  جيل  اجنازات  البراز  خارجها  وحتى 

الذين لزال اغلبهم طي النسيان والكتمان. 
املسجد  عليها  يتوفر  التي  املساحة  ان  يضيف  املتحدث   
واملنطقىة املتواجد بها تسمج ببناء معهد اسالمي مميز يدرس علوم 
الشريعة والدين ويلقن كتاب اهلل لالجيال وقد مت مراسلة اجلهات 
الرسمية يف هذا الصدد والرد لزال لم يصل بعد خاصة وان املسجد 
يعرف توافدا كبيرا للزوار وبشكل مستمر من داخل وخارج اجلزائر 
خاصة من املغرب الشقيق اين يوجد احفاد الشيخ بوعمامة واوالد 
سيدي الشيخ. ليس سهال ان حتفر مسجدا حتت االرض باقادوم 
والفأس لكنه يف عرف ابناء اجلزئار ومجاهديها من اليسر مبكان الن 
احلافز والرغبة وحب الدين والتعلق به يجعل املستحيل صعبا وهذا 
املغزى االهم الذي يستخلصه كل زائر للمكان الذي تنبعث منه 

رائحة الشموخ والعز والكبرياء والتفوق على االستعمار.

  بناُه الّشيُخ ِسيدي محمد بن بحوص تحِدًيا للُمستعمَر الغاِشم

دين.. معلٌم تاريِخيٌّ  َمسجُد الُموحِّ
في باِطن أرِض البّيض

عائر الِدينّية 	  مكاٌن ِسرّي لُممارسِة الشَّ
 الَغوُص 600 م في األعماِق لَتأديِة الَصالة 	
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ليونيل ميسي قائد برشلونة

»أريد استكمال الموسم وخطر العدوى في كل مكان«

القسم الرياضي

مكان  يف  التجمع  فكرة  »أيًضا  وأضاف   
واحد واالنفصال عن عائالتنا أمر ال نرغب 
يف  األمور  تسير  كيف  سنرى  لكننا  فيه، 
كل  يف  العدوى  »خطر  وتابع  النهاية«. 
مكان، حني تغادر املنزل يكون اخلطر موجوًدا 
فيه  التفكير  أعتقد ال يجب  لذلك  بالفعل، 
علينا  يجب  انتشاره  إيقاف  أردنا  إذا  كثيًرا، 

عدم الذهاب ألي مكان«.
االمتثال  الضروري  »من  وأردف 
للبروتوكوالت واتخاذ أقصى قدر من التدابير 
األولى،  اخلطوة  للتدريبات  العودة  الوقائية، 

لكن ال ينبغي أن نثق يف أنفسنا، يجب اتخاذ 
االحتياطات الالزمة، ومن املفترض أن نعود 

خلوض املباريات لكن بدون جماهير«.
أجاب  الصيفي،  امليركاتو  عن  وبسؤاله 
املسؤولني  األشخاص  بعض  »هناك  ميسي 

ويجب أن يكونوا هم الذين يختارون األفضل 
للفريق، من الواضح أنه يف هذا الوضع احلالي 
وأمت  السوق«.  يف  نادًرا  شيء  كل  سيكون 
وصحيحة  جيدة  قرارات  نتخذ  أن  »يجب 

لتحسني املجموعة التي لدينا بالفعل«.

دراكسلر معروض على 
ريال مدريد

أكد تقرير صحفي إسباني، امس 
اجلمعة، أن أحد جنوم باريس سان جيرمان 
معروض على ريال مدريد خالل امليركاتو 

املقبل. ووفًقا ملوقع »ديفنسا سنترال« 
اإلسباني، فإن وسطاء عرضوا جوليان 

دراكسلر، العب سان جيرمان، على عدد 
من األندية األوروبية وأبرزها ريال مدريد.

وأشار إلى أن دراكسلر انضم إلى سان 
جيرمان مقابل 40 مليون أورو، لكن مشاركته 
أساسًيا تراجعت كثيًرا هذا املوسم، وال يبدو 

أنه سيجدد عقده الذي ينتهي يف صيف 
2021. وأوضح أن دراكسلر أثناء تواجده يف 

البوندسليغا كان مهتًما بريال مدريد، إال 
أن انتهى به األمر للركود يف باريس، لكنه 
ما يزال صغيًرا )26 سنة(، كما أن سعره 

مناسب للنادي امللكي )25-20 مليون 
أورو(.

وقال املوقع اإلسباني إن املركز املفضل 
لدراكسلر هو العب الوسط املهاجم، وهذا 

غير موجود حالًيا يف خطة ريال مدريد )-4-3
3(. وأضاف إذا مت تصنيف دراكسلر كجناح 
أيسر، فإنه سيجد منافسة شرسة مع إيدين 

هازارد وفينيسيوس جونيور للمشاركة أساسًيا.

زوبيزاريتا يغادر 
جدران مارسيليا

أعلن أوملبيك مارسيليا، اول أمس، 
انتهاء عالقته باإلسباني أندوني زوبيزاريتا، 

الذي كان يتولى منصب املدير الرياضي 
للنادي الفرنسي يف آخر 4 سنوات. وأشار 

النادي »مارسيليا يوجه الشكر ألندوني 
زوبيزاريتا على عمله طوال السنوات األربع 

املاضية«. من جانبه، قال زوبيزاريتا عبر 
شبكات التواصل االجتماعي »أنهي عملي 

كمدير رياضي، أبدأ بصفتي مشجع ألوملبيك 
مارسيليا«. ويترك زوبيزاريتا، النادي الفرنسي 

بعدما ضمن التأهل املوسم القادم لدوري 
أبطال أوروبا بعد حلوله وصيفا بجدول 

الدوري الفرنسي، خلف البطل باريس سان 
جيرمان.

كورونا يقتحم تدريبات غالطة سراي
سراي  غالطة  نادي  أعلن 
أن  اجلمعة،  امس  التركي، 
جاءت  بالفريق  العاملني  أحد 
لفيروس  إيجابية  فحصه  نتيجة 
أجبر  ما  املستجد،  كورونا 
 6 املران ملدة  إيقاف  النادي على 
حسابه  عبر  النادي  وذكر  أيام. 
لكل  النتائج  أن  »تويتر«،  على 
والالعبني  واملدربني  العاملني 

جاءت اول أمس اخلميس.
أفاد  األسبوع،  هذا  وحتى 

ناديا بشكتاش وقاسم باشا، بوجود إصابات بفيروس كورونا لديهما. وأُعلن أن رئيس بشكتاش 
أحمت نور تشيبي، والعبني من قاسم باشا هم من بني املصابني بفيروس كورونا.

وأعلن االحتاد التركي لكرة القدم، األسبوع املاضي، أن الدوريات ستبدأ اعتبارا من 12 
جوان دون جمهور، بعد توقف ملدة قاربت على الثالثة أشهر بسبب الوباء.

وتخطى عدد الوفيات يف تركيا بسبب فيروس كورونا 4 آالف حالة، وهناك ما يقرب من 
145 ألف حالة مؤكد إصابتها، وفقا ملا ذكره فخر الدين قوجا وزير الصحة التركي، أول أمس.

بوليسيتش العب تشيلسي:
»لم أتعامل مع إصابتي بالجدية المطلوبة«

تشيلسي،  العب  بوليسيتش  كريستيان  قال   
اللعب  عن  أبعدته  التي  الضامة  العضلة  إصابة  إن 
يعتقد يف  كان  مما  أكثر خطورة  كانت  منذ جانفي، 
فترة  خالل  لياقته  استعادة  يف  جنح  لكنه  البداية، 

التوقف التي تسببت فيها جائحة كوفيد19-.
ولم يلعب بوليسيتش )21 عاما(، الذي أصبح 
تشيلسي  إلى  انضم  عندما  أمريكي  العب  أغلى 
 69.13( أورو  مليون   64 مقابل   2019 جانفي  يف 
مليون دوالر(، منذ التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف 

ألبيون يف أول أيام العام اجلديد.
بوليسيتش موقع تشيلسي على اإلنترنت  وأبلغ 
»لم أتعامل معها باجلدية املطلوبة. كان من الصعب 
واحملبط املرور بأوقات مثل هذه. قللت منها وحاولت 
بشدة«.  اللعب  أردت  ألنني  سرعة  بأقصى  العودة 
وأضاف »أعطيت نفسي املزيد من الوقت للراحة اآلن والتأكد من جاهزيتي بنسبة 100 

باملائة. أستطيع أن أقول إنني تعافيت متاما ومستعد للعب مبجرد عودة املباريات«.
وسجل بوليسيتش، الفائز بجائزة أفضل العب أمريكي يف العام يف ديسمبر، خمسة 
أهداف يف 16 مباراة بالدوري هذا املوسم. وتناقش رابطة الدوري استئناف املوسم الشهر 
وكان  القدم.  كرة  مباريات  عودة  أمام  أمس  اول  الباب  احلكومة  فتحت  بعدما  املقبل 
تشيلسي يحتل املركز الرابع يف الدوري برصيد 48 نقطة من 29 مباراة عندما توقفت 

املسابقة.

ديست يرفض بايرن ميونخ
كشف تقرير صحفي إسباني، امس اجلمعة، عن تطور جديد 

بشأن مستقبل سيرجينو ديست، ظهير أياكس، املطلوب من 
برشلونة وبايرن ميونخ.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبوتيفو« اإلسبانية، فإن ديست 
رفض عرًضا من بايرن ميونخ، لتمسكه باالنتقال إلى »كامب 

نو«. وسبق أن صرح ديست لوسائل اإلعالم، أن حلمه هو 
ارتداء قميص برشلونة يف املستقبل. ويعاني برشلونة يف مركز 
الظهير األمين، بسبب اقتراب البرتغالي نيلسون سيميدو من 

الرحيل، باإلضافة إلى توظيف سيرجي روبيرتو أحياًنا يف وسط 
امللعب. يذكر أن ديست شارك هذا املوسم يف 36 مباراة مبختلف 

البطوالت، وأحرز هدفني وقدم 6 متريرات حاسمة.

إبراهيموفيتش يعود إلى الدوري 
السويدي   

 كشف تقرير صحفي إيطالي، امس اجلمعة، عن الوجهة 
التي ينوي السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، 

االنتقال إليها خالل املوسم املقبل.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن إبرا لن يفعل بند جتديد 

عقده مع ميالن حتى املوسم املقبل، وسيرحل إلى ناٍد جديد.
ووفًقا لصحيفة »كوريري ديال سيرا« اإليطالية، فإن 

إبراهيموفيتش سيغادر ميالن عقب نهاية املوسم احلالي للعودة 
إلى الدوري السويدي. وأشارت إلى أن هاماربي الذي يعد إبرا 

أحد مالكيه سيكون وجهة السلطان اجلديدة.
وكان إبراهيموفيتش قد خاض بعض التدريبات رفقة 

هاماربي، خالل تواجده يف السويد مؤخًرا، أثناء فترة توقف 
البطوالت يف إيطاليا. يذكر أن إبرا شارك هذا املوسم يف 10 

مباريات مع ميالن، وجنح يف إحراز 4 أهداف ومنح زمالءه متريرات 
حاسمة.

يوفنتوس ينافس مانشستر سيتي 
على صفقة سيميدو  

أكد تقرير صحفي إسباني، امس اجلمعة، أن يوفنتوس 
يضغط مؤخًرا للتفوق على مانشستر سيتي يف سباق احلصول على 

خدمات أحد العبي برشلونة، خالل امليركاتو الصيفي املقبل. 
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن يوفنتوس أكثر 
من يعمل مؤخًرا لضم نيلسون سيميدو، ظهير البارسا، السيما 

بعدما فشلت مفاوضات جتديده مع برشلونة.
وذكرت أن يوفنتوس يريد تضمني سيميدو يف صفقة انتقال 

ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، ويغري النادي الكتالوني بتعويض 
الظهير البرتغالي عن طريق ضم ماتيا دي تشيليو.

وسبق أن أشارت تقارير إلى رغبة سيميدو يف االنتقال إلى 
مانشستر سيتي، إال أن الصحيفة اإلسبانية، تؤكد أن عدم 

حل الفريق اإلجنليزي ألزمة احلرمان من املشاركة األوروبية ملدة 
عامني، سيعطل الصفقة.

يذكر أن سيميدو شارك هذا املوسم يف 29 مباراة مبختلف 
البطوالت رفقة البارسا، ولم يحرز أي هدف، بينما قدم لزمالئه 

5 متريرات حاسمة.

الحكومة اإلنجليزية توافق على 
عودة البريميرليغ

أعلنت احلكومة اإلجنليزية، اول أمس، موافقتها على عودة 
الدوري اإلجنليزي املمتاز يف شهر جوان املقبل. ووفًقا لصحيفة 

»ميرور« البريطانية، فإن احلكومة منحت السلطات الرياضية 
املوافقة على عودة املباريات، بشرط ضمان تأمني الالعبني 

واملدربني واملوظفني. وأشارت إلى أن احلكومة طلبت عقد اتفاق 
مع شركات البث التلفزيوني، لضمان إذاعة أكبر عدد من 

املباريات مباشرة، باإلضافة إلى بث لقاءات مجانية عندما تبدأ 
املسابقات مرة أخرى.

وقال أوليفر دودن، وزير الثقافة: »احلكومة تفتح الباب أمام 
عودة كرة القدم بأمان يف جوان«. وأوضحت الصحيفة أن دودن 

عقد اجتماعا بالفيديو مع الرؤساء التنفيذيني للبرمييرليغ، اول 
أمس، وأبلغهم بإنهاء االستعدادات للعودة إلى العمل الشهر 
املقبل. وأضاف دودن: »األمر متروك اآلن للمسؤولني يف كرة 

القدم، للموافقة على تفاصيل اخلطط، ووضع اللمسات األخيرة 
عليها«. وأمت: »هناك حسن نية مشترك لدى احلكومة ومسؤولي 

كرة القدم، نحو عودة املباريات من أجل املشجعني«.

أكد األرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أنه 
يؤيد فكرة استكمال الموسم الحالي، رافًضا فكرة 
عزل الالعبين عن أسرهم. وقال ميسي خالل 

حواره لصحيفة موندو ديبورتيفو »نعلم أن كل 
شيء سيكون غريًبا، غياب الجماهير أمر عشته ذات 

مرة وبدا غريًبا للغاية بالنسبة لي«.
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سيمثل يوم اإلثنين 18 ماي أمام لجنة االنضباط

رئيس وفاق سطيف حلفاية مهدد 
بعقوبة اإلقصاء لمدة عامين

محمد هشام

لكرة  احملترفة  الرابطة  وأعلنت 
لنادي  العام  املدير  إيقاف  القدم، 
أقواله،  إلى  االستماع  حلني  وفاق، 
حلفاية،  الرابطة،  استدعت  حيث 
للمثول أمامها يوم اإلثنني  18 ماي، 
عشر  احلادية  الساعة  من  بداية 
يف  أقواله  إلى  لالستماع  صباحا، 
الصوتي  التسريب  بقضية  يتعلق  ما 
وكالء  أحد  رفقة  إليه  نسب  الذي 

أعمال الالعبني.
التواصل  مواقع  عبر  وانتشر 
»فايسبوك«،  سيما  ال  االجتماعي، 
فريق  لرئيس  منسوبا  صوتيا  تسجيال 
أحد  مع  حلفاية  فهد  سطيف  وفاق 
هاتفية  مكاملة  يف  الالعبني  مناجرة 
إحدى  ترتيب  الى  فيها  يتطرقان 
احملترفة،  القدم  كرة  بطولة  مباريات 

النادي  مسؤول  دفع  الذي  األمر 
القضية  تكذيب  الى  »السطايفي« 

مؤكدا أن التسجيل مفبرك.
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  وكانت 
فيه  أدانت  بيانا  قد أصدرت  القدم، 
يف  الشنيعة  باملمارسات  وصفته  ما 
التسجيل  صحة  من  التأكد  انتظار 

الصوتي.

املوسم  مماثلة  حادثة  ووقعت 
املاضي، والتي تورط فيها رئيس فريق 
شبيبة القبائل شريف مالل واملناجير 
طارق  قسنطينة  شباب  لفريق  العام 
املعنيني  معاقبة  متت  حيث  عرامة، 
كل  عن  نافذة  عامني  ملدة  بإبعادهما 
له  نشاط  اي  وعن  رسمي  نشاط 

عالقة بكرة القدم.

والرياضة  الشباب  وزير  ندد 
بالتسجيل  خالدي،  علي  سيد 
مؤخرا  احلدث  يصنع  الذي  الصوتي 
اجلزائرية،  الرياضية  الساحة  على 
رفقة  األندية  رؤساء  واملنسوب ألحد 
ترتيب  حول  الالعبني،  مناجرة  أحد 
احدى مباريات بطولة الرابطة االولى 
األمر  واصفا  احملترفة،  القدم  لكرة 
التي  أخالقية،  غير  باملمارسات 
تسيء إلى سمعة الرياضة اجلزائرية، 
الوسط  يف  الرشوة  مبحاربة  متعهدا 
وأوضح خالدي أمس يف  الرياضي.  
ومنذ  أنه  الوطنية،  لإلذاعة  تصريح 
على  يعمل  وهو  منصبه  الى  وصوله 
وكشف  اجلزائرية«،  الرياضة  تطهير 
القانون  اجلديدة  اجلمهورية  »يف  قائال 
إنتظار  يف  وهذا  بحذافيره،  سيطبق 
من  التسجيل  صحة  من  التأكد 
عدمه«، وأضاف »اإلرادة موجودة من 
أجل القضاء على الفساد، ولن نتردد 

يف الضرب بقوة يف هذا املجال«.
الرياضة  يف  األول  الرجل  وشدد 
املعنية  األطراف  أن  على  اجلزائرية، 
التسجيل  صحة  يف  حاليا  حتقق 
كما  سطيف.  وفاق  لرئيس  املنسوب 
صفحته  على  خالدي  الوزير  كتب 
التواصل  موقع  على  الرسمية 
»تناقلت  »فايسبوك«  االجتماعي 
وسائل التواصل االجتماعي تسجيال 
اخالقية،  ال  ممارسات  عن  صوتيا 
والروح  واملثل  للقيم  بصلة  متت  ال 
ما  انتظار  »يف  وأضاف  الرياضية«، 
صحة  حول  التحقيق  عنه  سيسفر 
هذا التسجيل، فاني ادين بشدة مثل 
التي تنتهك  التصرفات الشنيعة  هذه 
الى  وتسيء  الرياضية  اللعبة  قواعد 

نزاهة وسمعة الرياضة اجلزائرية«.
التزامه  القطاع  مسؤول  وجدد 
املجال  يف  والفساد  الرشوة  مبكافحة 
الرياضية  احلياة  وباخلقة  الرياضي 
احلكومة  التزام  من  يتجزأ  ال  كجزء 
الوزير  ودعا  العامة«.  احلياة  باخلقة 
الرياضية  احلركة  يف  الفاعلني  كل 
اجل  من  االفات  هذه  محاربة  الى 
االرتقاء بالرياضة اجلزائرية واحلفاظ 
على صورتها يف الداخل واخلارج«.

...«ال يوجد أي قرار نهائي 
بخصوص استئناف المنافسات«

وزير  وضع  أخر،  جانب  من 
على  النقاط  والرياضة  الشباب 
أي  يوجد  ال  أنه  مؤكدا  احلروف، 

استئناف  بخصوص  نهائي  قرار 
خالدي  وقال  الرياضية،  املنافسات 
أمس يف تصريح لإلذاعة الوطنية »كنا 
التدابير  بوضع  قاموا  الذين  األوائل 
الرياضيني  حماية  أجل  من  الالزمة 
منذ بداية األزمة«، وأضاف »بطبيعة 
والشعب  الرياضني  صحة  احلال 
وتابع  األولوية«،  هي  اجلزائري 
متعلق  الرياضي  النشاط  »استئناف 
بتطور احلالة يف بالدنا«، وختم كالمه 
بخصوص  نهائي  قرار  أي  يوجد  »ال 
وكل  الرياضية  للمنافسات  العودة 
شيء متعلق بالتدابير الصحية وذلك 

لتأمني الالعبني وأيضا اجلماهير«.
وأعلنت وزارة الشباب و الرياضة، 
كل  تعليق  متديد  عن  أمس،  أول 
 29 غاية  إلى  الرياضية  املنافسات 
ماي املقبل، بعدما مت تأجيلها يف وقت 
سابق إلى 14 ماي، يف إطار مخطط 
احلكومة املتعلق بالوقاية ومحاربة وباء 

فيروس.  كورونا 
لقرار  »تبعا  الوزارة   بيان  يف  وجاء 
بتمديد  املتعلق  األول  الوزير  السيد 
يوما   15 ملدة  الصحي  احلجر  فترة 
إضافية، تعلم وزارة الشباب والرياضة 
أن كل التدابير الوقائية املتخذة تبقى 
ماي   29 غاية  إلى  املفعول  سارية 
الشباب  وزارة  وكانت   .»2020
والرياضة قد وجهت تعليمات يوم 11 
مارس الفارط إلجراء جميع املنافسات 
الرياضية الوطنية دون حضور اجلمهور 
إلى غاية 31 من نفس الشهر، فضال 
الرياضية  التظاهرات  تأجيل  عن 
إلى  املؤهلة  باستثناء  باجلزائر  املقررة 
أو اجلهوية،  القارية  أو  العاملية  احملافل 
التأجيل  مارس   16 يف  تقرر  أن  قبل 
الكلي جلميع املنافسات الرياضية إلى 
غاية 5 أفريل و مت بعدها متديد التعليق 
 29 و   19 الى  متتالية  مرات  ثالث 

افريل ثم 14 ماي.
محمد هشام

جدد التزامه بمكافحة الرشوة والفساد، خالدي:  

»سنطبق القانون بحذافيره ولن نتردد في الضرب بقوة«

المكلف باإلعالم لدى الفاف، عبود:  
»علينا التعامل بتحفظ مع قضية التسجيل الصوتي«

رفض املكلف باإلعالم لدى الفاف، منح تفاصيل جديدة، بخصوص 
فضيحة التسجيل الصوتي املنسوب لرئيس وفاق سطيف، فهد حلفاية، وقال 
صالح باي عبود أمس يف تصريحات للقناة اإلذاعية األولى »مثل هذه القضايا 
ليست باجلديدة يف كرة القدم اجلزائرية«، وواصل »حلد الساعة الفاف تفضل 
للفرق  إحتراما  كان  طرف  أي  تسمية  ودون  القضية،  مع  بتحفظ  التعامل 
متمثلة يف  العمومية  السلطات  فعل من  رد  »هناك  وأضاف  باألمر«،  املعنية 
وزير الشباب والرياضة، يجب أن تكون مواقفنا مسؤولة«، وأردف »اجلهات 
املختصة ستقوم بإثبات صحة التسجيل من عدمه، وسيكون هناك إنصاف 

لكل طرف«.
النزاهة،  لقسم  رئيس  تعيني  عن  حديثه  سياق  يف  عبود،  كشف  كما 
سبق له العمل يف »اإلنتربول«، وقال يف هذا الشأن »سيتم تعيني شخصية 
حتقيقات  وسيساهم يف  رمضان،  بعد شهر  النزاهة  قسم  رأس  على  محترمة 
قضية التسجيل الصوتي«، ورغم أنه رفض الكشف عن إسم املعني باألمر، 

إال أنه منح بعضا من سيرته الذاتية.
مع  وعمل  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  إطار سابق يف  »هو  عبود  وقال 
اإلنتربول، وسيساعدنا من أجل الوصول الى احلقيقة«، يأتي هذا يف وقت 
فهد  وفاق سطيف  لرئيس  املنسوب  اخلطير،  الصوتي  التسجيل  فيه  يواصل 
حلفاية، صنع احلدث محليا. وكان الرجل األول يف سطيف، أكد من جهته 
بأنه سيلجأ للعدالة إلنصافه، مؤكدا بأنه بريء من التهم املوجهة له. يشار 

بأن الفاف، أدانت بشدة التسجيل الصوتي، مؤكدة بأنها حتقق يف القضية.

المدير الرياضي لنادي إتحاد العاصمة، عنتر يحيى
»سأضع خبرتي كالعب وكمسير تحت 

تصرف النادي«   
أكد املدير الرياضي لنادي إحتاد العاصمة، عنتر يحيى، أنه سيضع خبرته 
كالعب وكمسير يف الفريق من أجل النجاح يف مشروعه اجلديد، وقال عنتر 
النادي  الوطنية »لقد اتفقت مع رئيس  يحيى، أمس يف تصريح له لإلذاعة 
»أنا  العمل«، وأضاف  النظرة يف  ولدينا نفس  عاشور جلول على كل شيء 
بصدد كتابة املشروع، ملا أكون حاضرا يف اجلزائر سأوضح املشروع الرياضي 
قاعدة جماهيرية يف  لديه  كبير،  فريق  العاصمة  »إحتاد  وتابع  بنا«،  اخلاص 
وأشار  املستقبل«،  نفكر يف  وأن  املاضي  داخل وخارج اجلزائر وعلينا نسيان 
ايضا »هذه جتربتي الثانية كمدير رياضي، لست يف بالد ال أعرفها، فأنا يف 
بالدي وسأقدم كل شيء من أجل النجاح، سأضع خبرتي كالعب وكمسير 

إلحتاد العاصمة«.
من جانب أخر، فضل عنتر يحيى، عدم الكشف عن مشروعه الرياضي، 
بعد  الوطن  بأرض  يحل  ملا  الضوء،  عليه  سيسلط  أنه  حديثه  خالل  وأكد 
عودة الرحالت اجلوية قائال«أفضل احلديث من البداية للنهاية عن املشروع 
الرياضي الذي سأقدمه إلحتاد العاصمة«، وأضاف »العمل الذي بيني وبني 
منير زغدود ورئيس النادي يبقى بيننا وكل شيء يف أوانه. هناك عمل كبير 
يف تكوين النادي كفريق محترف، علينا احلديث عن تكوين الالعبني قبل 
أي شيء«، وأضاف »مشروع تكوين الالعبني هو أهم مشروع بالنسبة لي، 
الفريق األول هي الواجهة بطبيعة احلال، لكن يجب تكوين الالعبني حتى 

نصل بفريق قوي«.

رياض محرز يثير غضب الجماهير المغاربة
استنكرت اجلماهير املغربية، تصريحات الدولي اجلزائري، رياض محرز، 

لم وصف أن اجلماهير املغربية ال تفضل عادة انتصار املنتخب الوطني.
وكان محرز قد صرح يف فيديو مباشر عبر حسابه على »إنستغرام«، بأن 
اجلماهير املغربية والكاميرونية والسنغالية، وبنسبة أقل اجلماهير التونسية، 
ال حتبذ انتصارات منتخب محاربي الصحراء، واضاف قائال »ال أقول ذلك 
ألنهم يكرهوننا، بل ألننا نتسبب يف إزعاجهم. لذلك انتصارات اجلزائر هي 

للجزائريني فقط«.
ورد أسامة السعيدي، العب األسود السابق، على تصريحات محرز، عبر 
حسابه على »إنستغرام«، بإظهار مقطع ملباراة سابقة بني منتخبي البلدين. 
تصريحات  الرجاء سابقا،  كروشي، العبا  وعادل  الصاحلي  ياسني  ووصف 

محرز، بأنها »غير مسؤولة وغير منضبطة، وأخطأت التوقيت«.
أكثر من  »املغاربة  بني مالل  لرجاء  يلعب حاليا  الذي  الصاحلي،  وقال 
يحب اجلزائرين، ودائما ما نحتفل معهم، كما يحتفلون معنا باإلجنازات«، 
وأضاف »محرز يقول كالما مجانبا للصواب، ولن يؤثر على عالقة اجلماهير 
بيننا«،  املتبادل  احلب  نعرف  يقوله، ألننا  مبا  نبالي  لن  واملغربية،  اجلزائرية 
وختم »شخصيا واجهت األندية اجلزائرية يف عدة مناسبات، ووقفت على 

تبادل االحترام وحفاوة االستقبال بني املغاربة واجلزائر«.

ينتظر أن تسلط لجنة االنضباط، عقوبة قاسية في حق النادي السطايفي، ومديره، فهد حلفاية، ال سيما إن أثبتت التحقيقات 
تورطه في فضيحة التالعب بنتائج المباريات لفائدة فريقه.
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أخبار الثقافة

الكاتبة حليمة بن لحسن لـ »أخبار الوطن«:

»ُخذ ِبيدي أنا َمعك« الَبصمٌة اإلبداِعّيٌة األولى في َحياتي
قالت الكاتبة حليمة بن لحسن لـ »أخبار الوطن« إن كتابها »ُخذ ِبيدي أنا َمعك« كان ُحلما ليصير واقعا، فأصبح - بذلك - بصمة 

إبداعية في حياتها، ُمنّوهة في السياق ذاته بأن مولودها األّول صادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع، التي ميزتها أنها داعمة للشباب 
الجزائري، حيث تفتح لهم باب اإلبداع والشهرة.

حاورها: خلضر بن يوسف

ميكن أن تكون الكتابة عبارة عن شيء روتيني تقوم به يف عملك 
اليومي، ولكن بالنسبة آلخرين هي عالم آخر، فهي بالنسبة لهؤالء 
أكثر من مجرد هواية، هي شغف ووسيلة للتعبير عن النفس وكل ما 
يدور حولها، وهذا ما نستطيع أن نصف به الكتابة عند »حليمة بن 
تعيش  احلروف  تتنفس  الكتب،  وعالم  الكتابة  يف  الغارقة  حلسن« 
الكتابة وتبحث عن أرواح حتمل معاني اإلنسانية، طالبة سنة أولى 
جامعي بكلية اآلداب والفنون بتلمسان، كاتبة شابة أحبت الكتابة 
ووجدت نفسها فيها فقررت حتويل حلمها إلى واقع، فهي مثلها مثل 
الكثيرين حتلم أن ُيوضع أحد كتبها يومًا ما بجانب روايات الكتاب 

املعروفني. 

متى بدأت االهتمام بالكتابة، وكيف كانت البداية؟
 بدأت الكتابة عندما قررت االبتعاد عن هدا العالم املزيف الدي 
عاملا  لنفسي  أخلق  أن  أردت  واألكاذيب،  النفاق  فيه سوى  أرى  لم 
الكتابة  عالم  كان  لقد  ودفتري  أقالمي  بني  نقي  عالم  بي،  خاصا 
وجدت  ألني  رمبا  الثانوية  يف  الثالث  السنوات  يف  البداية  فكانت 
ظالم  يف  العيش  قرروا  كثيرا  يشبهونني  كانوا  أشخاص  يف  اإللهام 
لي وشجعني  ملهما  كان  أول من  ولعل  نور كاذب  بدال من  صريح 
يف هذا املجال كان أستاذ اإلسبانية الذي أمتنى له كل اخلير والتوفيق 
»بوجمعي« ثم توسعت يف الكتابة يف جوانب أخرى دائما حتت عنوان 

»الدعوة لعدم اليأس والتفاؤل«.

هل تعتقدين أن الكتابة تندرج حتت مسمى الهواية 
أم املوهبة؟

طبعا الكتابة يف رأيي تندرج حتت مسمى املوهبة أوال فالكتابة هي 
موهبة يخص بها اهلل بعضا من عباده لكن هذا ال مينع أن تكون هواية 
يتحدث  ال  كتوم  بطبعه  ألنه  يكتب  حني  يرتاح  من  الكثير  فهناك 
كثيرا فيفضل الكتابة وهي بذلك راحة نفسية وإخراج ملا يجول يف 

خواطرنا.

صدرك لك كتاب »خذ بيدي أنا معك«، حدثينا عن 
هذه التجربة اإلبداعية؟

أول مولود لي هو »خد بيدي أنا معك« فقد كان حلمي أن أترك 
أترك بصمة يف حياتي  يتحدث عني،  ميثلني شيئا  ورائي شيئا  من 
وأثبت وجودي فاألشخاص الذين يسعون وراء العيش فقط صراحة 

أعتبرهم مجرد كائن بشري ضمن مليارات البشر.

ما الدافع لتسمية كتابك »خذ بيدي أنا معك«، وهل 
خواطرك ونصوصك من الواقع أم من نسج اخليال؟

الدافع األول لكتابة هذا اإلصدار هو ما الحظته يف حياتنا التي 
أصبحت تسبح يف اآلالم، الكل يائس حزين والكل متشائم، أردت 
اليأس فال سعادة  املتواضع كدافع حتفيزي لعدم  أقدم لهم كتابي  أن 
بنظرة  للعنوان  القارئ  من خالل  بيدي  وخد  يدوم،  وال حزن  تدوم 
سطحية سيفهم أني أقصد شخصا معينا لكني ويف الكثير من كتاباتي 
أتكلم باسم الفرد ألقصد الكل، خد بيدي تعني خد بنصائحي وخد 
بآرائي حتى نحاول اخلروج من تلك العالقة الفاشلة أو ذلك احلزن 
بأقل ضرر نفسي، فاحلزن ليس إال مجرد طفل صغير يجب أن نحسن 
التعامل معه، أنا معك تعني أنا أحس بك رمبا ألني تأملت مثلك ورمبا 
توجعت مثلك لذا أنا معك، خواطري ونصوصي من صميم املجتمع 
ومن الواقع املعاش ميسني وميسك وميس اجلميع فغايتي هي سعادتهم 

ووضع بلسم على جروحهم العميقة.

ماهي دار النشر التي تعاملت معها يف أولى جتربة 
إبداعية لك، وما هي االمتيازات التي منحتك؟

للنشر  املثقف  دار  هي  معها  تعاملت  التي  النشر  لدار  بالنسبة 
مبؤهالتها  معروفة  وهي  للشباب  داعمة  أنها  عنها  املعروف  والتوزيع 
املمتازة وشهادة جميع الكتاب الذين تعاملوا معها جميلة جدا، حتى 
عملها يف املستوى واملسيرين لها جميعهم يف كامل االحترام والرقي 
لتحقيق  سببا  وكانوا  وبكتاباتي  الشخصي  الترحاب  كل  تلقيت 

أحالمي فأشكرهم من باب هذا احلوار. 

ما رأيك يف ُدور النشر باجلزائر، وَدور املكتبات 
العمومية يف دعم الشباب؟

أما بالنسبة لدور النشر األخرى فليس لي معلومات كثيرة عنهم 
ويف  رائعة  الكثيرون  قال  كما  كذلك  هي  التي  »يوتوبيا«  باستثناء 
لم  صراحة  الشباب  دعم  يف  املكتبات  لدور  بالنسبة  أما  املستوى، 
أجرب بعد حتى أحكم عليهم ولكن أمتنى أن يدعموا هذا الشباب 
الصاعد واملوهوب ويرغبوا فيه حب الكتابة حتى تنمو بداخله أكثر 

وأكثر روح املطالعة التي افتقدناها وهي األساس صراحة. 

هل هناك إضافات أخرى توّدين سردها يف هذا 
احلوار؟

واحملبطني  اليائسني  جلميع  احلوار  هذا  خالل  من  أقول  أن  أريد 
رائحة  فتعطي  تنمو  ثم  التي تخترق األسفل  الوردة  تلك  إلى  أنظروا 
بنا  الدنيا واشتد  بنا  أنه مهما ضاقت  اعلموا  النفس احلياة،  ترد يف 
األلم ال نيأس من رحمة اهلل فقد قال سبحانه »إن مع العسر يسرا« 
ولم يقل بعد أو قبل فالعسر واليسر مرتبطان ببعضهم، فوراء كل ألم 
على  تكلفوا  وال  أنفسنا،  نتعب  فلما  الطريق  وسعادة يف  إال  نعيشه 
أنفسكم وتعيشوا أجمل أيامكم يف حزن واكتئاب بسبب أشياء تافهة 
ال تستحق من أراد الذهاب فل يذهب ال نريد شيئا ملطخا بالرجاء 

وتستمر احلياة. 

ما هي مشاريعك وطموحاتك؟
بالنسبة ملشاريعي وطموحي فهي ال تنتهي دائما تزيد وتكبر يوما 
بعد يوم يف كل مرة أحس أني ال زلت يف بداياتي وشغفي يزداد بذلك 
نتمنى أن نوفق وتسدد خطانا لألفضل ولألحسن يف كل خطوة منضي 

إليها. 

كلمة ختامية لقراء »أخبار الوطن«؟
أود أن أوجه كلمة للقراء والكتاب أقول لهم حافظو على عاملكم 
به  متسكوا  احلياة،  هده  احلقيقي يف  الوحيد  العالم  هو  ألنه  اجلميل 
وضحوا بكل شيء من أجله كما أقدم شكري الكبير جلريدة »أخبار 
الرائع وأخير لن  الفرصة ألقدم هذا احلوار  الوطن« على منحي هذه 

أقول لكم حظا موفقا بل سأقول لكم اصنعوا حظكم بأنفسكم.
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وزيرة الثقافة مليكة بن دودة: 

 مليانةستصّنف ضمن القطاعات المحفوظة قريًبا
أكدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة أّن 
مدينة مليانة بوالية عني الدفلى، وهي من 
أقدم املدن اجلزائرية، ستصّنف عن قريب 
ضمن القطاعات احملفوظة يف اجلزائر والتي 

يبلغ عددها حالًيا 22«.
ورًدا عن سؤال للنائب محمد امقران 
برملانية  جلسة  برسم  املستقبل(  )جبهة 
علنية، أوضحت بن دودة أّنه سيتم عرض 
مليانة  ملدينة  احملفوظ  القطاع  إنشاء  ملف 
الثقافية  للممتلكات  الوطنية  اللجنة  على 
من  للحد  الوقائية  اإلجراءات  رفع  »فور 

تفشي فيروس كورونا«.
وحدات  »وجود  إّن  الوزيرة  وقالت 
تشمله  متكامل  فضاء  يف  مستقرة  تراثية 
الشروع  إلى  بقطاعها  دفع  مليانة،  مدينة 
الالزمة  اإلجراءات  واستكمال  إعداد  يف 

وفق  املدينة  لهذه  محفوظ  قطاع  إلنشاء 
 04-98 القانون  يف  احملّددة  اإلجراءات 

واملتعلق بالتراث الثقايف«.
وأكدت الوزيرة أّنه وبعد إنشاء القطاع 
من  سيستفيد  مليانة،  ملدينة  احملفوظ 
الذي  »مخطط دائم للحفظ واالستصالح 
طرف  من  عليه  املصادقة  بعد  تنفيذه  يتم 

الوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة«.
للنائب  آخر  سؤال  عن  ردها  ويف 
السلم(،  مجتمع  )حركة  زنتوت  مهدي 
أشارت الوزيرة إلى حيثيات ترميم متحف 
وأوضحت  بوالية سطيف،  مدينة جميلة 
املوقع  بفسيفساء متحف  يتعلق  »األمر  أّن 
وليس باملتحف العمومي الوطني لسطيف، 
أزيد  يتوفر على  أّن متحف جميلة  مذّكرة 
الفسيفساء«.  من  مربع  متر   900 من 

الوطني  الديوان  أّن  إلى  دودة  بن  وأشارت 
الثقافية،  املمتلكات  واستغالل  لتسيير 
التفافة،  وزارة  وصاية  حتت  مؤسسة  وهو 
كّلف خبيًرا جزائرًيا يف الترميم، بالتكفل 
بالفسيفساء املتواجدة على أرضية املتحف 
مربع.  متر   25 مساحتها  تبلغ  والتي 
مشروع  وجود  إلى  دودة  بن  وأشارت 
الرئيسية  الواجهة  فسيفساء  تفكيك 
ملتحف جميلة قصد ترميمها وإعادتها إلى 
حالتها األصلية واملقّدرة مساحتها 16.67 
وفق  العملية  تتم  أن  على  مربع،  متر 
إتباعها يف  الواجب  العلمية  البروتوكوالت 
مثل هاته التدخالت الدقيقة، مشيرة إلى 
أّنه »ألسباب تقنية وموضوعية وعدم توفر 
بعض املواد الضرورية التي يتم استيرادها 
استكمال  اخلبير  على  تعّذر  اخلارج،  من 

أّن  الوزيرة  وأضافت  الترميم«.  عملية 
ورشة ترميم مت استحداثها يف 2019 مبدينة 
هذه  وتضم  اخلدمة،  حّيز  دخلت  تيبازة، 
التقنية  الوسائل  بأحدث  املجهزة  الورشة 
أثريني تكّونوا خارج الوطن، ومّت تكليفهم 
بترميم لوحتني من الفسيفساء للمتحف، 

املوقع  مسئولي  توجيه  مع  بالتزامن 
وقائية  إجراءات  باتخاذ  جلميلة  األثري 
الفسيفساء  تدهور  من  للحد  استعجالية، 
على  املناخية،  العوامل  نتيجة  احلائطية 
عملية  استكمال  ظروف  حتضير  يتم  أن 

الترميم«.
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 سعد لعجال
 

الشخشوخة الزفيطيـ  المهراس يزينان  
سهرات شهر رمضان

بني  واملتينة  القوية  العالقة   لعل 
التقليديتني  واألكلتني  املسيلية  العائالت 
أنهما  من  الرغم  ،على  الذكر  السالفتي 
الهضم  عسر  تتسببان  بأنهما  معروفتان 
اعتبار  ،على  الفضيل  الشهر  يف  ،خاصة 
أن  ،إال  خفيفة  تعتبر  رمضان  أطباق  أن 
باألكلتني  عالقتها  تقطع  لم  عائالت 
 ، األسبوع  تفوق  ال  ملدة  إال  التقليديتني 
مائدة  الشخشوخة  طبق  زين  ما  فكثيرا 
،وهنا  ألكلها  اجلميع  ،وأسرع  اإلفطار 
رمضان  يف  واحد  صحن  إعداد  أن  نذكر 
بعسر  اإلصابة  من  ،خوفا  قليلة  وبكمية 
أو  الزفيطي  الثاني   الطبق  ،والى  الهضم 
املهراس فهما يصنعان احلدث يف سهرات 
مواقع  وأن  ،خاصة  املسيلية  العائالت 
الفايس  غرار  على  االجتماعي  التواصل 
والية  لشباب  األبدي  العشق  تصنع  بوك 
،ويكفي  ـ  املهراس  ـ  للزفيطي  املسيلة 
الصور التي ينشرها الشباب على صفحات 
يتناولون  وهم  االجتماعي  التواصل 

الزفيطي ـ املهراس .
  الجود والكرم من شيم العائالت المسيلية 

ومواصلة الحفاظ عليها

ال  وببلدياتها  املسيلة  لوالية   الزائر 
الوالية  أن  يف  يتركه  انطباع  47،أول 
ما  وقت  جاهزون  للكرم  وأهلها  مضيافة 
حل الضيف ،نعم إنها صفة الكرم ،حيث 

ال تزال كثير من العائالت بوالية املسيلة 
،وعلى الرغم من احلجر الصحي ، تسعى 
ميكن  ما  ،افطرا  الكرمي  الشهر  خالل  من 
السبيل ، وكذا بعض  إفطاره من عابري 

وأجر  خير  من  له  ،ملا  واحملتاجني  الفقراء 
،كما  صائما  أفطر  من  ينالهما  كبيرين 
حافظت العائالت بوالية املسيلة ،على ما 

يعرف  بالعرضة يف شهر رمضان .

فيما لم تمنع كورونا إفطار عابري السبيل والمحتاجين

الشخشوخة والزفيطيـ  المهراسـ  يفرضان 
منطقهما في شهر رمضان  في المسيلة

العديد  عودة  من  الرغم  على     
عملهم  ملزاولة  اخلواص  األطباء  من 
االنقطاع  من  فترة  بعد  جيجل  بوالية 
أن  إال  كورونا،  فيروس  تفشي  عقب 
الوطن«  لـ«أخبار  أكدوا  املرضى  بعض 
محددة  أليام  يعملون  باتوا  هؤالء  أن 
يف  زمالئهم  باقي  مع  وبالتناوب  فقط 
الذي  الوقت  ويف  اختصاص.  كل 
املواطنني  من  العديد  فيه  استحسن 
القليلة  الساعات  أن  إال  العودة  هذه 
الستقبال املرضى عالوة على التوقيت 
مع  بالتزامن  تسطيره  مت  الذي  اجلديد 
شهر رمضان الفضيل جعلهم مضطرين 
للخروج يف وقت مبكر وانتظار ساعات 
يتم  لم  إن  دورهم  يحني  حتى  طويلة 

وقفت  وقد  هذا  املوالي.  لليوم  تأجيله 
العدد  على  مؤخرا  الوطن«  »أخبار 
اجلنسني-  من  املرضى  من  الكبير 
إحدى  أمام  مصطفني  كانوا  الذين 
بهدف  الوالية  بعاصمة  العمارات 
األطباء  أحد  لدى  لكشف  اخلضوع 
املختصني يف األمراض اجللدية، وكان 
الرئيسي  الباب  أمام  ينتظر  منهم  قسم 
القسم اآلخر من  اتخذ  للعمارة، فيما 
إجبارية،  انتظار  كقاعة  البناية  ساللم 
على  للجلوس  فاضطروا  البقية  أما 
الشارع  يف  التجول  أو  الطرقات  أرصفة 
لتفادي  الطبيب  عيادة  من  القريب 
والالفت يف  واحد.  مكان  التجمع يف 
املوضوع أن باب الشقة التي يستأجرها 

يف  موصدة  كانت  املعني  الطبيب 
تسجيل  عملية  اقتصار  مع  وجوههم 
أسماءهم من خالل التواصل على بعد 
للكشف  إدخالهم  يتم  أن  على  أمتار، 

كل على حدا.
المرضى: الساللم أو الرصيف 

المهم هو إجراء الكشف
»أخبار  جمعت  دردشة  يف       
أكدت  املريضات  إحدى  مع  الوطن« 
على  فاحلصول  حيلة،  باليد  ما  أنه 
موعد لدى طبيب مختص أصبح أمرا 
الظروف،  هذه  ظل  يف  للغاية  صعبا 
أجبرها على  تفاقم وضعها  أن  مضيفة 
دورها  يحني  حتى  الشارع  يف  الوقوف 

أخرى  مريضة  أكدت  فيما  للدخول، 
التحاليل  عرض  بهدف  جاءت  أنها 
يف  إجراءها  منها  طلب  التي  الطبية 
حتى  وهذا  الطبيب  على  سابق  وقت 
تطمئن على صحتها وتكتشف أسباب 
الذي ظهر على كامل  املرض اجللدي 
جسمها. أما أحد الشباب الذي جاء 
عن  فعبر  النهار  منتصف  حلول  مع 

استياءه من عدم تسجيل إسمه بقائمة 
املعنيني بالكشف، رغم أنه قدم مبكرا 
ساللم  على  اجللوس  رفضه  أن  إال 
على  الوقوف  أو  السيدات  مع  العمارة 
لبعض  املكان  يغادر  جعله  الرصيف 
الوقت وهو األمر الذي انتهى به عائدا 

إلى املنزل من دون بلوغ غايته.
ب . زهرة

خوفا من عدوى وباء كورونا..
األطباء الخواص يحولون ساللم العمارات والشوارع لقاعات انتظار

تشتهر والية المسيلة ،بأكلتين تقليديتين لهما من السمعة الوطنية والدولية مالهما ،وهو ما جعل انتشار دكاكين بيع الشخشوخة والزفيطي تنتشر عبر ربوع 
الوطن ،وصارت مقصد العائالت الجزائرية في كثير من واليات الوطن ،وان كانت الشخشوخة بمصطلحها  الواحد معروفة على المستوى الوطني ، فان الزفيطي 

يعرف عند آخرين بالمهراس ،وفي الجهة الشرقية من الوطن يسمونه الباطوط.
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مساهمة

لقد كان ذك »اجلّد« احملروس من شبهات الزيغ )َيجُبُر( كل 
ويوزع  الدار(،  )مواطني  بني  العالقات  ويرمم  البيت  يف  كسر 
الصالحيات على من عال منهم فيصبح »مسؤوال« على بعض 
أنشق من صالتهم، وكان  ما  و)َيجُبر(  لينظر شؤونهم  رعيته 
أبى  من  الطاعة  على  )ُيجِبر(  املركزية  السلطة  اجلد صاحب 
وميارس اإلكراه على من عصى، فتجده ميسك بسلطة اإلجبار 
أمره  بـ«الهيبة« صالح  ويحفظ  شتاته  ويلم  البيت  أمر  ليقيم 
واستقامة صفه، فقد علم أن »الذئب ال يأكل من الغنم إال 

القاصية«.
ميارس اجلد السلطة األبوية داخل كيان املجتمع األسري 
باللني  اخلاطر(  )بجبر  فيه  وميارس صالحياته  جتلياتها،  بكل 
تارة و)بإجبار العاصي( على اإلذعان تارة أخرى، وكان يقوم 
»متعارف  وقواعد  »عرفية«  بصالحيات  املجتمع  شؤون  على 
العام  املخيال  ويف  املواطنني  بني  القائم  املوروث  يف  عليها« 
لألفراد، بدون قواعد مكتوبة وال وثيقة قانونية فيها الواجبات 

واحلقوق مدونة ومفصلة.
ومنه، فإن املجتمعات اإلنسانية تعد امتدادا للمجتمعات 
األسرية، وكانت السلطة السياسية قائمة فيها مبا يقيم أسسها 
وتضبطها  القانون  إلى  وكانت حتتكم  االنهيار،  ويحفظها من 
القواعد العامة التي تقيم احلقوق والواجبات، لكنه لم يكن 
قانونا مكتوبا وال قواعد مدونة بل كان ما تعارف عليه الناس 
تال  ثم  اتفقوا،  عليه  وما  منهم  الرضى  عني  وهو  توافقوا  وما 
حظائر  وكبرت  املجتمعات  نطاق  اتسع  وأزمان  حقب  ذلك 
وتسمت  أحكامها  ودونت  القواعد  تلك  فكتبت  ساكينيها 
أصبحت  ثم  والدستور،  وامليثاق  والشريعة  كالقانون  بأسماء 
الناس بها ويقيموا على ساقها  هذه املدونات وثائق يتحاجج 

موازين احلق والواجب.
إن العبرة يف بقاء الدولة واستمرارية وجودها ليست يف أن 
يكون لها دستور مكتوب وقواعد قانونية آمرة وناهية ومدونة يف 
وثيقة أحكام صيغت أحكامها بني دفتي الكتاب، فبريطانيا 
يكن  ولم  متتلك دستورا مكتوبا،  الدميقراطية ال  أم  التي هي 
أبناء  إليها  يرجع  مرقمة  قواعد  لوثيقة  اكتسابها  يضيرها عدم 
اململكة  كلما احتاجوا، بل كل ما يحوزه البريطانيون يف هذا 
الشق دستور عريف فحسب، ومع ذلك فالدولة قائمة ووصف 
أمومتها للدميقراطية باق، ألن األمر كله يف توافق الناس فيها 
على علو شأن القانون واتفاقهم على قداسته وتقديسه وجعل 
العامة   املصلحة  تكون  وأن  شكله،  كان  أيا  له  الطولى  اليد 
حسب )َجبِره( مقدمة على املصالح اخلاصة، ويكون »جاِبرا« 
بناءهم  إذا احتكموا »جلبره« فيهم مبا يحفظ  ألساس دولتهم 

ويرتقي مبجتمعهم ويعلي من قيمة الدولة وحاضر اإلنسان.
إن اخللط الذي يترّكب بعضه على بعض وينتج لنا أخطاء 
أن  اقتناعنا  محل  يكون  أن  هو  طويال  »درنها«  يف  نسبح  قد 
كل مشاكلنا وقطاع هام من مآسينا وجملة ما وقعنا فيه من 
زيغ وسوء منقلب سيكون حله يف إخراج دستور جديد ورسم 
أنقاض  على  وتنظيمي  إلزامي  أثر  ذات  قواعد  من  منظومة 
وذهاب  أمرنا  صالح  ننظر  ونحن  ونقعد  سلفت،  منظومة 
همومنا وغمومنا وعودة أمطار االزدهار وانقشاع ضباب الفساد 
الكاتبني من كتابة  انتهاء  العزة والكرامة مبجرد  رياح  وهبوب 
الدستور ومترير نصه على أفراد الشعب من املستفتني، ثم نهلل 
وأن  رجعت  قد  القوة(  )عصور  أن  مستبشرين  ونكبر  فرحني 
)عيوننا بالفرحة( قد دمعت وأن )آفاق مستقبلنا( قد اتسعت، 
للناس«، كأن  أمة أخرجت  فأصبحنا »خير  فتدلت  ثم دنت 

)لَيجُبر(  به  جيء  عّطار  ترياق  لوحدها  ستكون  الوثيقة  هذه 
الكسر وقد جتاهلنا أن »العّطار ال يصلح مبفرده ما أفسد الدهر«!
أن  نقتنع  وأن  ولى  قد  املعجزات  أن عهد  ندرك  أن  يجب 
الدستور من  فليس  لتمطر ذهبا وال فضة،  ما عادت  السماء 
عبأت  مبا  خزائننا  تعبأ  ولن  األنبياء  كرامات  إلينا  سيحمل 
به مغارات »علي بابا«، بل نحن من نصنع املعجزة بأنفسنا 
عندما يجتمع أقصانا وأدنانا على صعيد، ويتوافق منا )املقرر 
السياسي( و)املشرع القانوني( على تقريب البعيد، ثم ننفتح 
تهميش،  وال  إقصاء  بال  اجلميع  أفكار  على  جميعا  كلنا 
الناس  اجتمع  ما  منها  فُيأخذ  وُتنّقح،  بيننا  األفكار  فتتجول 
عليه ويتركون منها ما تخالفوا فيه، فيكون لكل فصيل رأي 
ولكل جماعة تصور ولكل تيار فكر، فتجمع اآلراء والتصورات 
ويترك  والدولة  للمجتمع  صالح  هو  ما  منها  فُيَتَبَنى  واألفكار 

غيره بعد أن يقتنع الناس بعدم صالحه.
وثيقة هامة وبات  الدستور  أن  اثنان على  لن يختلف منا 
لكن  ومقيم،  ومرشد  كمصلح  مبكان  الضرورة  من  وجوده 
يحكمها  التي  األمة  أفراد  بصالح  مرتبط  منه  )اإلصالح( 
بصواب  مقترن  فيه  )اإلرشاد(  ومعيار  لهم،  قواعده  وصالح 
فيه  ما  وأقام دعائم  قواعده  له من رسم  التي رسمها  الوجهة 
كان خطه  إذا  به  )يستقيمون(  واألفراد  والواجب،  احلق  من 
احلّية  كالتواء  التوى  أو  املصالح  باعوجاج  يعّوج  ولم  مستقيما 
وهي تسعى إلى ضمان رزقها عن طريق قطع أرزاق اآلخرين، 
فالدستور باحملصلة شقان: شق فيه )َجبٌر( ملا تشقق من نسيج 
الهزات وحركيات املجتمع، وشق منه )إجبار(  الدولة بفعل 
ملواطني الدولة على االلتزام بقواعده واجتناب نواهيه، وجعله 

مبقام )الرخ( يف لوح الشطرجن وأن يكونوا هم )بيادق( عليه.

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

لسان حالنا:

إّنا َلَنْرُجو إذا ما )الحل( أْخَلَفَنا .. ِمَن 
)الدستور( َما َنْرُجو ِمَن الَمَطِر

كانت بيوتنا قديما – ولعل بعضها ما يزال إلى اليوم – تسير بحركية رتيبة في ضوء معرفة كل ساكن 
فيها بما يجب عليه فعله وما يتوجب عليه تركه، وتّسير بحركة نمطية منتظمة دأبت عليها منذ وجدت 

المجتمعات األسرية، حركة نمطية يعلو فيها »الجّد« صدر البيت ويمسك »بيده الشريفة« كل السلطات، 
ويقع الجميع تحت وطأة قراراته تسليما وإذعانا، ويعود إليه الكل صغارا وكبارا في كل شاردة وواردة 
وفي كل استشارة أو طلب، أو مسألة فيها عقد اتفاق بين األخ وأخيه أو طلب االبن أن يستقل عن الدار 

بصاحبته وبنيه.

هُر«! 	 ْر َطاَقاتنا وَنجَمع أقَصانا بأدَنانا .. فــ »الَعّطاُر ال ُيصِلُح بمفرِده ما أْفسَد الدَّ ِلُنحرِّ
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72 للّنكبة  يف ذكرى الـ 

د  الَفصائُل الِفلسطينّيُة تؤكِّ
َتشبَثها باألرِض والَقضّية

اجلائحة  ملواجهة  استعداداتهم  على  وقف 

وزيـُر الّداِخلــّية ُيِشــيد بُجهـــوِد
 أعـَواِن الِحماَيــــةالَمدنيـــِة

بلســـان: ريـــاض هــــويــلي

وِق والّسلطُة  الَكِلمُة للسُّ
للُمســتهــِلك!

النقابات:  كونفدرالية  الشرائية..  للقدرة  الوطني  املرصد  بإنشاء  طالبت 

يادُة األَخيرُة في األجِر الَقاعِدي غيُر كافيٍة الزِّ

 ُقبيل موعِد اإلفطار 

هالُك رجِل درٍك وفالٍح في حادٍث َجنوَبي خنشلة

ُقبيَل رمضاَن الَكِرمي، خرَج 
َوزيُر الّتجارِة،كمال رّزيق، 
على اجَلزاِئرّينَي ُمعلًنا أنَّ 
حوِم احَلمراِء لن  ِسعَر اللُّ
يتجاوَز سقَف الـ 800 دج 
للكيلوغراِم الَوحِد؛ خبٌر 

صون  وإْن َتعّجَب ِمنه امُلَتخِصّ
وِق  والَفاِعلون يف السُّ

حارِة  والَعاِرفوَن بقطاِع التِّ
وَسراِديِبها، إّل أّنُه أسَر 

امُلواِطننَي قبَل أن ينَقِلبوا 
ل يوٍم من َشهِر  َخاِئبني يف أوَّ
َرمضان، ِلُيدركوا أّن األسعاَر 

تتَحّكُم ِفيها ِجهاٌت أخَرى 
يطرُة  ل ُيكن للوزيِر السَّ

عَليها.
ي أصبَح  الَوزيُر َذاُته الذِّ
َيخرُج فجًرا إلى ُسوِق 

بوفاريك و«يَتشاجُر« مع 
جاِر بَسبِب األسعاِر أماَم  التُّ

عدساِت الَكاِميرا، عاَد 
ليُقوَل لنا إّن هناك َماِفيا 

حوِم وماِفيا األسعاِر بعَد  اللُّ
أن قفَز سعُر اخُلضرواِت إلى 

الّسقِف.
الّيوَم، ونحُن يف الَعشِر 

األواِخر من رمضاَن، تقِفُز 
أسعاُر الّدجاِج من 170 دج 
إلى 400 دج للكيلوغراِم 

الواِحد،  فأيُّ َتفسيٍر 
َسيقّدُمه الوزيُر رزيق؟ وأيُّ 

ِجهٍة َسيّتِهُمها هذه امَلّرة؟
صحيٌح، أنَّ وزاَرتْي الِفالحة 

جارِة سارعَتا إلى  والتِّ
إخراِج َمخزوِن احُلكومِة 

من الّدجاِج لكسِر 
األسعاِر، وإَعادِة الّتواُزن يف 
وِق!لكْن، َهل هذا هَو  السُّ

احّلُل؟
يف الواقِع،هَذا ليَس حاًل، 
وإذا كاَن، فهَو حلٌّ َظريفٌّ 

وُسرعاَن ما تعوُد األموُر إلى 
َسابِق َعهِدها.

إن احللَّ األمثَل مُلشكِل 
ذرِة يف الّسوِق ُثّم األسعاِر  النُّ

َيكمُن يف رسِم سياَسٍة 
إنتاِجّيٍة َحقيقيٍة ُتِقُق 
الَوفرَة، وتكوُن َمصحوبًة 
بِسلسَلِة َتخزيٍن وِحفٍظ 

روِف،  وَتوزيٍع يف أحَسِن الظُّ
مع ُمراقبٍة َصارمٍة تعكُف 

عليها كلٌّ من َمصالِح 
حِة  جارِة والِفالحِة والصِّ التِّ

والَهيئاِت امَلدنيِة امُلهتّمِة 
بامُلستهِلك. 

وِق    بهذا، ُيِكن إخضاُع السُّ
لب،  إلى َقواعِد الَعرِض والطَّ
وُهنا لْن نكوَن بحاَجٍة إلى 
َوزيٍر يَتشاجُر مع صاحِب 
َطاولٍة يف ُسوِق بوفاريك 

أو احلطاطبة، ُهنا لن َنرى 
ميِد  - بعُد - َطوابيَر السَّ
جاِج. ُهنا، سُتصِبُح  أو الدَّ
لطُة  الكلمُة للّسوِق والسُّ

للُمستهِلك. فهْل هناَك من 
ُيِكُنه َترجمُة هذه امُلعادلِة 

الَبِسيطة إلى ِسياسٍة 
َرشيدٍة ُتغِنينا عن الُبكاِء 

جاِر. والشِّ

يف  الزيادة  أّن  اجلزائرية  النقابات  كونفدرالية  أكدت 
مجلس  أقرها  التي  املضمون،  األدنى  الوطني  األجر 

الوزراء مؤخًرا، غير كافية.
اجتماع  عقب  الكونفدرالية  أصدرته  بيان  يف  وجاء 
األجر  يف  الزيادة  أّن  مؤخرا،  التنفيذي،  مكتبها 
مجلس  اجتماع  أقرها  التي  املضمون  األدنى  الوطني 
يف  تطورًا  تقق  ول  كافية،  غير  األخير  الوزراء 
الرواتب  أصحاب  منها  يستفيد  ما  بقدر  العمال  أجور 
املفهرسة على )S.N.M.G( ؛ )أي أصحاب الوظائف 
األجر  مرات  بعدد  رواتبهم  ُتسب  التي  السامية 

األدنى املضمون(.
سياسة  يف  النظر  بإعادة  الكونفدرالية  طالبت  كما 

الشرائية  القدرة  يف  والتوازن  يحقق  مبا  األجور 
إنشاء  وضرورة  والعمال  املوظفني  كرامة  ويحفظ 
غالء  ومؤشر  الشرائية  للقدرة  الوطني  املرصد 

املعيشة.
كل  مع  املطلق  تضامنها  الكونفدرالية  أعلنت  كما 
إلى   )COVID-19( جائحة  دفعتهم  الذين  العمال 
يف  باإلسراع  احلكومة  ومطالبة  اإلجبارية،  البطالة 
دعوتها  وكذا  وبأسرهم،  بهم  للتكفل  حلول  إيجاد 
املؤسسات  لفائدة  تشجيعية  بإجراءات  للقيام 
مناصب  على  احلفاظ  أجل  من  الوباء  من  املتضررة 

الشغل.
خالد دحماني

خلف حادث مرور مأساوي وقع أول أمس قبيل موعد 
وليتي  بني  الرابط  الوطني  بالطريق  اإلفطار، 
عني  قرية  مدخل  عند  وبالضبط  وبسكرة،  خنشلة 
عاصمة  مقر  جنوبي  كلم   20( بابار  ببلدية  جربوع 
احلادث،  مبكان  شخصيني  مقتل  خنشلة(،  الولية 

وجرح آخرين. 
احلادث، حسب مصالح احلماية املدنية بخنشلة ، وقع 
يف حدود الساعة السابعة من مساء اخلميس ، حيث 
من  نفعية  بسيارة  »غولف«  نوع  من  سيارة  اصطدمت 
نوع »تويوتا هيليكس« ، ما تسبب يف مقتل شخصيني 

مبكان احلادث عينه، أحدهما فالح ينحدر من بلدية 
»هيليكس«  النفعية  السيارة  منت  على  كان   ، بابار 
للدرك  اإلقليمية  بالفرقة  يعمل  دركي  واآلخر 
بششار ينحدر من ولية ميلة ، كان على منت السيارة 
السياحية برفقة شخصني آخرين من مدينة ششار، 

وقد أصيب الشخصان بجروح متفاوتة اخلطورة. 
يذكر أن فرقة الدرك الوطني ببابار فتحت تقيقا 

يف احلادث لكشف األسباب احلقيقية لوقوعه.
ع / ب

اجلمعة،  أمس  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفرزة  قضت 
على إرهابي وضبطت مسدًسا رشاًشا من نوع كالشنيكوف 

وثالثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية وهاتف نقال.
لعملية  ومواصلة  اإلرهاب،  مكافحة  إطار  يف  هذا  جاء 

الدفلى،  عني  بولية  زدين  ببلدية  والتمشيط  البحث 
ماي  الـ12  يوم  آخر  إرهابي  على  القضاء  خاللها  مت  التي 

اجلاري.
ق.و

عائلة  إلى  ومواساة  تعزية  برقية  أمس،  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  أرسل 
املجاهد واللواء املتقاعد عبد السالم بوشارب، الذي وافته املنية اخلميس املنقضي.

السالم  عبد  املتقاعد  واللواء  املجاهد  وفاة  إثر  »على  اجلمهورية:  رئاسة  بيان  يف  وجاء 
بوشارب، بعث رئيس اجلمهورية برقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد الذي اختاره 

اهلل إلى جواره يف العشر األواخر من هذا الشهر الفضيل«.
كان  عندما  ثراه  اهلل  طّيب  »الفقيد  وتفاني  بإخالص  اجلمهورية  رئيس  أشاد  وقد 
الشعبي،  الوطني  باجليش  سامًيا  وضابًطا  الوطني  التحرير  جيش  صفوف  يف  مجاهًدا 
مما جعل منه منوذًجا للمجاهدين املخلصني والوطنيني الصادقني الذين خدموا الوطن 

حتى وافاهم األجل اّلذي ل يخطئ أحًدا«.
خ.د

ُوِرَي الّثرى أمٍس اجلمعة 

ي عائلَة اللِّواء  ي عائلَة اللِّواء تبون ُيعزِّ تبون ُيعزِّ
عبـد الّسـالم ُبوشـاربعبـد الّسـالم ُبوشـارب

الجيـُش يقِضـي علـى إرَهابـيٍّ بعيـن الّدفلـــى

الـ72  السنوية  الذكرى  يف  الفلسطينّية  الفصائل  جددت 
للنكبة ، أمس اجلمعة، تشبثها باألرض والقضّية، ورفضها 
عن  بدياًل  نقبل  »ل  بالقول:  مؤكدة  القرن«،  »صفقة 

فلسطني إّل فلسطني«.
يف  أصدرته  بيان  يف  الفلسطينية  املقاومة  فصائل  وأكدت 
ومقدس  ثابت  »حق  الالجئني  عودة  حق  أّن  النكبة  ذكرى 
باإلجراءات  ول  بالتقادم  يسقط  ول  وجماعي  فردي 
الحتاللية ». كما جددت رفضها التوطني والوطن البديل، 
مشددًة على أّنه »ل نقبل بدياًل عن فلسطني إل فلسطني«. 
عن  مسؤولياتها  بـ«تمّل  بريطانيا  الفصائل  وطالبت 
الذي  الضرر  عن  وتعويضه  شعبنا  بعودة  اجلرية  هذه 
املجتمع  املاضية«.  كما طلبت  الـ72 عامًا  وقع عليه طيلة 
بـ«محاسبة قادة الحتالل لرتكابهم جرائم ضد  الدولي 
العودة«  وتقيق  الحتالل  زوال  على  والعمل  اإلنسانية، 

لالجئني.
يف  الفلسطينّي  الشعب  حق  على  الفصائل  أكدت  كما 
املقاومة  مقدمتها  ويف  الوسائل،  بكل  الحتالل  »مقاومة 
شعبنا  حلماية  استراتيجيًا  خيارًا  ُتعد  التي  املسلحة 

واسترداد حقوقه«.
ق.د

والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  أجرى 
ولية  والي  رفقة  أمس،  أول  بلجود،  كمال  العمرانية، 
اجلزائر واملدير العام للحماية املدنية العقيد بوغالف 
بوعالم، واملدير العام األمن الوطني، زيارة عمل وتفقد 
املدنية  للحماية  الرئيسية  والوحدة  املديرية  ملقر 

لولية اجلزائر.
أن  املدنية  احلماية  مديرية  عن  صدر  بيان  وأوضح 
وكافة  األعوان  استعداد  مدى  على  وقفت  اخلطوة 
القيادات احمللية لولية اجلزائر وجاهزيتهم يف تأدية 
مهامهم النبيلة يف هذا الظرف الستثنائي يف مواجهة 
»كوفيد 19« ، وكذا مدى استعدادهم ملوسم الصطياف 

لسنة 2020.
أعوان  والتزام  احترافية  على  كلمته،  يف  بلجود،  وأكد 
ل  والتي  النبيلة  الرسالة  تأدية  يف  املدنية  احلماية 
على  التقني  والتكوين  الفطري  بالستعداد  إّل  تكون 

مستوى مدارس احلماية املدنية، التي »وفقت يف اختيار أعوان وإطارات وطننا الغالي، بحيث برهن أعوان 
احلماية املدنية على جاهزيتهم واحترافيتهم وما ييزهم من تقدمي التضحية وإنكار الذات، لسيما عند 

اشتداد األزمات«، وفقا لكلمة الوزير.
خالد دحماني

السنة 01 - العدد 189 16
السبت 23 رمضان  1441  هـ - 16 ماي 2020م

فاء يف 24 ساعًة  فيما متاثَل 113 مريًضا للشِّ
ُل 187 إصابًة جِديدًة بكورونا  الجزائُر تسجِّ

 187 تسجيل  عن  اجلمعة،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، 
جمال فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 6629 إصابة.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 7 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
113 حالة شفاء  536 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل  إجمالي عدد الوفيات إلى 
 3271 إلى  بالوباء  املصابني  بني  للشفاء  املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة، 

متعافيا.
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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