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َتفنيدا ألخبار َتّدثت عن استئناِف الَعمل بدايَة جوان

َشــوارُع ِجيجـل توّثــُق مأســاَة 
ين وريِّ الُمهاجــريَن األفاِرَقة والسُّ

امُلهاجروَن  عاَد  للِبالِد،  الُعليا  لطات  السُّ من  بقراٍر  ُبلدانِهم  إلى  َسنتنِي،  نحِو  قبَل  َترحيِلهم،  بعَد 
وريون إلى شوارِع ِجيجل، انتَشروا يف أحياِء الِواليِة وُطرقاِتها، َفشوارُع ِجيَجل ُتوّثق  األَفاِرقُة والسُّ
مأِنينِة يف ظل انتَشاِر اجَلائحِة  وميِة؛ جوٌع وِحرماٌن وُفقداٌن لألمِن والطُّ َمأساَتهم وُعمَق معاناِتهم اليَّ

ا يف أزقِة َمدينِة ِجيَجل. الّتي باتْت َتترّصُد أجَساَدهم الَنحيَلة؛ هَي صوٌر ُترَسُم َيومّيً

الّلجنة امَلركزّيُة تنتِخُب أميًنا عاًما َجِديدا

05
سكيكدة

قراٌر بغلِق َشواِطئ 
»أخناق مايون« خوًفا 

ي الَجاِئحة من َتفشِّ
06

البيض
ُعّمال مستشفى 

»محمد بوضياف« 
ون!  بالبيَّض َيحتجُّ

04
الوادي

 فتُح تحقيٍق لكشِف 
َناشِر الَقائمِة االسمّيِة 

لَمرضى ُكورونا

األَفـــالن.. ُشبـــَهة »كــورونا« 
إلقصـــاِء الُمناِفســــين!

ا نميِة ُتِصي َعشراِت احَلاالِت َسنوّيً املناطُق الّداِخليِة حيُث َتنعدُم مشاريُع التَّ

الدولي  باملركز  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  املركزية  اللجنة  دورة  أشغال  أمس،  صباح  انطلقت، 
التحرير  جبهة  حلزب  جديد  عام  أمني  النتخاب  العاصمة،  اجلزائر  يف  الصنوبر  بنادي  للمؤمترات 
الوطني، من أجل سد شغور كرسي الرئاسة منذ حبس أمينه العام محمد جميعي منتصف العام املاضي.

َدُة الثَّقافاِت ولُة الَوطِنّيُة وِرهاُن الُمواطنِة ُمتعدِّ الدَّ
الوطنيِّ  موذِج  النَّ ِوفَق  الكليِّ  اإلدماِج  سياسَة  الَوطنيُة  الّدوُل  َسلكْت   

والّتمثِل  اإلدماِج  وجعلت   ، الَقوميِّ
أيِّ  إعطاِء  وعدِم  ولة،  الدَّ إيدُيولوِجيا 
ُهويِتها  على  للحفاِظ  لألَقلّياِت  ُفرصٍة 
الَنموذُج  وكاَن  وَترقَيِتها.  الّثقافيِة 
حيُث  ذلَك،  مثاَل  الِفرنسُي  الَيعقوبُي 
عمَد إلى توحيِد كلِّ اجِلهات الِفرنسّيِة 
حوَل  وَلهجاِتها  ُلغاِتها  يف  امُلختلفِة 
ُلغاِت  على  وَقضى  باريس،  العاصمِة 
َوطنّيٍة  ُلغٍة  لصاِلح  الَبعيدِة  اأَلقاليِم 

واحدٍة، وهي الّلغُة الِفرنسّيُة ! 

د. مصطفى كيحل  	15

16
الَجزاِئُر ُتحِصي 133 إصابًة َجِديدًة بـ »كوفيد 19«  

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، عن تسجيل 133  
إصابة  جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

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

ليبلغ 9267 إصابة.
وحسب  املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 8 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
127 حالة  646 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل  إلى  الوفيات  إجمالي عدد 

شفاء جديدة، 

اخلّية اخلّية عشراُت األطفاِل ميوُتوَن سنوًيا يف ِبرك وُسدوِد امَلناطِق الدَّ  عشراُت األطفاِل ميوُتوَن سنوًيا يف ِبرك وُسدوِد امَلناطِق الدَّ
هام  هام األولياُء والَفاّلحوَن وامَلسؤولوَن يف َقفِص االتِّ األولياُء والَفاّلحوَن وامَلسؤولوَن يف َقفِص االتِّ

امَلوُت غرًقا ِختاُمه  ُمسلَسٌل  الَبلدّيِة  امَلسابِح  امَلوُت غرًقاانعداُم  ِختاُمه  ُمسلَسٌل  الَبلدّيِة  امَلسابِح  انعداُم 

أقالم

ِبـركِبـرك  الَمـوتالَمـوت.... 
 ِسبـــاحةِسبـــاحة  دوندون رجـــَعةرجـــَعة!!

َتعافي 127 مريًضا خالَل 24 ساعًة األِخيرة
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 الّلجنة الَمركزّيُة تنتِخُب أميًنا عاًما َجِديدا

األَفالن.. ُشبَهة »كورونا« إلقصاِء الُمناِفسين!

عّمــــار قـــردود

اللجنة  أشغال  أعمال  جدول  وتضمن 
املركزية للحزب العتيد تأجيل املؤمتر احلادي عشر 
عام  أمني  النتخاب  الترشيحات  فتح  وكذلك 
تغييب  احلزب  قيادة  اختارت  حني  يف  جديد، 
وسائل اإلعالم عن تغطية احلدث بحجة تخوف 
القيادة احلالية من انتشار فيروس »كورونا« وسط 
عدة  الترشح  وتضمن  والتقنيني.  الصحفيني 
وجوه على رأسهم جمال بن حمودة وبعجي أبو 

الفضل باعتبارهما األوفر حًظا.
متتد  التي  الدورة  أعمال  جدول  ويتضمن 
ليومني باإلضافة إلى انتخاب أمني عام للحزب 
جلنة  وتشكيل  الــ11  املؤمتر  تأجيل  العتيد 
األول  أمس  وليلة  املقبل.  أكتوبر  يف  لتحضيره 
اجلمعة، حتدثت مصادرنا عن محاولة بن حمودة 
حصوله على تزكية أغلبية أعضاء اللجنة املركزية 
وتكرار سيناريو التجمع الوطني الدميقراطي الذي 
زكى مندوبو املؤمتر الطيب زيتوني أميًنا عاًما كونه 
املرشح الوحيد، لكنه لم ينجح ولم يتمكن من 

جمع النصاب القانوني لتزكيته.

تنصيُب محمود خوذري على رأِس لجَنة 
الّترشيحات

حلزب  املركزية  اللجنة  أعضاء   نّصب 
جلنة  السبت،  أمس  الوطني،  التحرير  جبهة 
األسبق  الوزير  رأسها  على  وعني  الترشيحات 
رفع  ومت  خوذري،  محمود  البرملان  مع  للعالقات 
اجللسة من أجل السماح ألعضاء اللجنة املركزية 
بتناول الغذاء،  فيما ساد اخلالف بني عدد من 
الذهاب  بخصوص  املركزية  اللجنة  أعضاء 
الذي  الفضل  أبو  بعجي  تزكية  أو  لالنتخابات 
أصبح قاب قوسني أو أدنى من خالفة جميعي.
أعضاء  بعض  اقتراح  اجللسة  شهدت  كما 
اللجنة املركزية تأجيل الدورة لوقت الحق بسبب 
وترخيص  األعضاء  بني  السائد  املشحون  اجلو 
يف  أجله  ينتهي  الذي  العاصمة   اجلزائر  والية 

الساعة اخلامسة من مساء أمس السبت.  

 بن حمودة: َمنعوني من الّدخوِل بَدعوى 
ارتفاِع َدرجِة َحرارتي

 أكد جمال بن حمودة عضو اللجنة املركزية 

الوطن«  لـ »أخبار  الوطني  التحرير  بحزب جبهة 
املركزية،  اللجنة  اجتماع  دخول  من  منعه  خبر 
يعني  ما  حرارة جسمه،   درجة  ارتفاع  بدعوى 
إمكانية إصابته بكورونا. وقال جمال بن حمودة 
أن  أثبتت  لكني  الدخول  عدم  منه  ُطلب  إنه 
الشكوك حول  وأن  مرتفعة،  غير  درجة حرارتي 

إصابتي هدفها شيء آخر. 
مستشفى  إلى  حمودة  بن  ذهب  عقبها، 
السبت  أمس  صباح  العاصمة  باجلزائر  القطار 
وأثبتت التحاليل أنه غير مصاب بالفيروس،لكن 
قاعة  بدخول  له  ُيسمح  لم  ذلك  ورغم 

االجتماعات والترشح حلاجة يف نفوسهم.
حيث  األشغال،  توقفت  الفوضى  وبسبب 
كبير  ورفض  القاعة  داخل  كبير  صراع  هناك 
لتزكية بعجي أبو الفضل أو التصويت لصاحله، 
واألمور - حتى اآلن - لم تتضح بعد وقد تتجه 

إلى تأجيل اضطراري لدورة اللجنة املركزية.
األمني  منصب  خسر  قد  حمودة  بن  وكان 
العام للحزب العتيد أمام جميعي قبل 8 أشهر.

عضو  تيغرسي،  هواري  البرملاني  ناشد 
الشعبي  باملجلس  وامليزانية  املالية  جلنة 
الوطني، رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون 
اقتراح احللول املمكنة دون الزيادة يف أسعار 
البنزين  ونقصد  أنواعه،  بشتى  البنزين 
العادي وبدون رصاص واملمتاز والذي سوف 
يرتفع بعد حساب جميع الرسوم بأكثر من 
)4 دج( وكذا الزيادة يف املازوت بــ )5دج( 
لـ)8  تصل  البنزين  من  أخرى  ووأنواع 
بأسعار  املرتبطة  منها  أخرى  دنانير(.ومواد 
%9السابقة  عوًضا   19% بزيادة  الفنادق 
وهو ما من شأنه أن يرفع أسعار اخلدمات، 
الفنادق  من  السائحني  هروب  إلى  ويؤدي 

اجلزائرية. 

يف  مرتفعة  رسوم  فرض  من  حذر  كما 
وكاالت  فرض  ومحاولة  السيارات  استيراد 
جتارية الستيراد السيارات الستنزاف اخلزينة 
العمومية ونقاط أخرى ليس هذا هو املجال 
املجلس  مكتب  حتجج  وقد  هذا،  لذكرها. 
املقترحة على مشروع  التعديالت  يف رفض 
التي  الدستور  من   139 باملادة  املالية  قانون 
لها  التي  األحكام  أو  التعديالت  ترفض 
أنه  معتبرا  احلالية،  امليزانية  على  مالي  أثر 
مت اعتماد تفسير خاطئ للمادة ألن األحكام 
يف قانون املالية التكميلي عبارة عن مشاريع 
مقترحة وقابلة للرفض والقبول، وبالتالي ال 
تدخل يف امليزانية احلالية، مضيفا أن السعر 
للبرميل  دوالرا   30 هو  للميزانية  املرجعي 

وميكن  للبرميل  دوالرا   38 السوق  وسعر 
اقتراح زيادة السعر املرجعي للميزانية ورفعه 
املفروضة يف  الزيادة  وتفادي  دوالرا   32 إلى 

قانون املالية التكميلي 2020.
كما اقترح تيغرسي فرض رسوم أخرى 
على أسعار التبغ، خاصة أن أسعاره األدنى 
عامليا ومنتوج اجلزائر من التبغ يفوق 2 مليار 
سنويا. وكذا زيادة أسعار اخلمور التي عرفت 
استهالكا تقريبا أكثر من 500 مليون قارورة 
ومنها  للواحدة  20دج  فقط  اإلضافة  وميكن 
للميزانية  معتبرة  وطنية  مداخيل  زيادة 

ونتفادى الزيادة يف احملروقات.
عّمــــار قـــردود

بعد رفض مقترحات تعديل مشروع قانون المالية الّتكميلي 
ِتيغرسي ُيناشُد تّبون ِحمايَة أسَعار الَبنِزين

موجودون في فرنسا والمغرب وتونس
انطالُق َعملياِت إجالِء 

الَجزائرييَن العاِلقيَن في الخارج
يف  العالقني  اجلزائريني  إجالء  يف  أمس،  يوم  شرع، 

اخلارج بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
 وحسب الوزارة األولى، فقد أجريت يوم أمس رحلتان 
انطالقا من باريس ورحلة أخرى بعد الظهر انطالقا من الدار 
املغرب،  العالقني يف  اجلزائريني  )املغرب( إلجالء  البيضاء 
تونس  من  أيضا  إجالؤهم  400 جزائري سيتم  أن  مضيفا 

برا.
محمد رضوان

في إطار الوقاية من تفشي وباء كورونا
الوظيفُة العموِمّيُة تضبُط مواقيَت 

العمِل إلى غايِة 13 جوان 
واإلصالح  العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  حددت 
اإلداري، أمس السبت، يف بيان لها، مواقيت العمل إلى 
املنزلي  احلجر  تدابير  لتمديد  تبعا  املقبل،  جوان   13 غاية 
 »19 »كوفيد  وباء  انتشار  من  بالوقاية  املتعلقة  اجلزئي 

ومكافحته.
 أوضح البيان أنه وإلى غاية يوم 13 جوان 2020 تكون 
أوقات العمل املطبقة يف املؤسسات واإلدارات العمومية من 
من  أعاله،  املذكور  التاريخ  غاية  إلى  ماي   30 السبت  يوم 
األحد إلى اخلميس، من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 
16:00 مساء بالنسبة للمستخدمني العاملني يف الواليات 
17:00مساء  الساعة  من  اجلزئي  املنزلي  للحجر  اخلاضعة 
بجاية،  باتنة،  وهي:  صباحا،  الساعة7:00  غاية  إلى 
سطيف،  اجلزائر،  وزو،  تيزي  تيارت،  تلمسان،  البليدة، 
سيدي بلعباس، قسنطينة، عنابة، املدية، برج بوعريريج، 

وهران، تيبازة وعني الدفلى.
للمستخدمني  بالنسبة  أنه  إلى  ذاته  املصدر  أشار  كما 
من  اجلزئي  املنزلي  للحجر  اخلاضعة  الواليات  يف  العاملني 
يف  وكذا  صباحا  السابعة  غاية  إلى  مساء  السابعة  الساعة 
والية سعيدة فتكون مواقيت العمل من الثامنة صباحا إلى 

غاية الرابعة والنصف مساء.
الساعة  من  العمل  مواقيت  حددت  هذا،  مع  باملوازاة 
بالنسبة  مساء   15:00 الساعة  إلى  7:00صباحا 
للمستخدمني العاملني يف كل من أدرار متنراست، إليزي، 

تندوف، بشار، ورقة، غرداية، األغواط بسكرة والوادي.
وأكدت املديرية العامة للوظيفة العمومية أن املستخدمني 
املستثنني من إجراء احلجر املنزلي اجلزئي وكذا املستخدمني 
احلجر  ساعات  أثناء  لتنقل  خاصة  رخصة  يحوزون  الذين 
املنصوص  االعتيادية،  العمل  لساعات  خاضعني  يبقون 

عليها يف التنظيم ساري املفعول.
محمد رضوان

لدراسة عدد من الملفات
رئيُس الجمهورّية يترأُس 
اجتماًعا لمجلِس الُوزراء الّيوم

بتقنية  الدوري  اجتماعه  اليوم،  الوزراء،  يعقد مجلس 
القائد  اجلمهورية  رئيس  برئاسة  بعد  عن  املرئي  التواصل 
املجيد  عبد  الوطني  الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى 

تبون.
هذا  أعمال  أن جدول  اجلمهورية  لرئاسة  بيان  يف  جاء 
ذات  الوزارية  العروض  من  عدد  دراسة  يتضمن  االجتماع 
الصناعة  بعث  إعادة  ومخطط  الوطنية،  بالذاكرة  العالقة 
اجلنوب،  يف  الفالحية  االستثمارات  وترقية  الوطنية، 
ورقمنة اإلدارة، وتطّور الوضعية الصحية الوطنية من زاويتي 
إلى  الصيدالنية،  والصناعة  مواجهة تفشي جائحة كورونا 
جانب آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام 

البيئي للمؤسسات الناشئة.
صفية نسناس

اعتبرت قرار إنهاء الّسنة الدراسية مَتسّرٌع ِفيه
نقابُة ُمفتِّشي التَّربية تدُعو للتَّخطيِط للَسنِة الُمقبلة

أكدت النقابة الوطنية ملفتشي التربية أن 
القطاعات األكثر  التربية كان من بني  قطاع 
تأثرا باجلائحة؛ بالنظر إلى الشلل التام الذي 
بإعالن  أُتبع  شهرين،  عن  يزيد  ملا  يستمر 
وتأجيل  الدراسية  السنة  بإنهاء  رسـمي 
والثانوي  املتوسط  الطورين  نهاية  امتحانات 
قرار  يف  املقبل،  سبتمبر  شهر  منتصف  إلى 
بيداغوجيا  مدروس  وغير  متسرعا  اعتبروه 

وتنظيميا وإجرائيا.
أن  لها،  بيان  يف  النقابة،  أوضحت 
استباقية  عطلة  يف  القطاع  أدخل  القرار 
بذلها  التي  اجلهود  وأجهض  األمد  طويلة 
املفتشون واألساتذة يف حتضير وتقدمي دروس 
استثنائية،  ظروف جد  بعد يف  عن  التعليم 
وأغلق جميع األبواب أمام إمكانية استئناف 
الدراسة على غرار العديد من الدول، األمر 
األثر  شديدة  ارتدادات  يف  سيتسبب  الذي 
ظروف  وعلى  لالمتحانات  املترشحني  على 
سيرورة  وعلى  بل  القادم  املدرسي  الدخول 

السنة الدراسية »2021-2020« ككل.
الفجوة  إلى  النقابة  أشارت   كما 
االنقطاع  عن  الناجمة  البيداغوجية 
للمترشحني  الطويل  البيداغوجي 
الدفعة  هذه  ستحول  التي  لالمتحانات، 
إلى مترشحني أحرار، وما سينجر عن ذلك 
واالختالل  نتائجهم،  على  وخيمة  آثار  من 
الكبير املتوقع يف تنظيم الدخول املدرسي غير 
القادم،  أكتوبر  بداية  يف  املفترض  املدروس 
التربوية  املؤسسات  رهن  سيبقى  والذي 
التربوي واإلداري املسخرين إلجراء  والطاقم 
وتأطير وتصحيح االمتحانات. وهي العملية 
التي تستغرق يف العادة ستة أسابيع على أقل 
التالميذ  متكني  عدم  إلى  باإلضافة  تقدير، 
املستهدفة يف  املعرفية  املفاهيم  اكتساب  من 
وما سينجر  تغطيتها،  يتم  لم  والتي  البرامج 
التعليمي  مسارهم  على  تأثير  من  عنه 

املدرسي واجلامعي يف املستقبل.
الوطنية  التربية  مفتشي  نقابة  ودعت 

اجلزائرية  املدرسة  شؤون  على  القائمني 
عن  مبنأى  يضعها  مخطط  يف  التفكير  إلى 
بدءًا  العواقب،  محسوبة  غير  ارجتالية  كل 
التنظيمية  النصوص  إصدار  يف  باإلســراع 
مبا  املدرسية  العـطل  رزنامة  تعديل  املتضمنة 
وتنظيم  البيداغوجية  الفجوة  كسر  من  ميكن 
تلك  وكذا  واالستدراك،  للمراجعة  مخطط 
املتعلقة بكيفيات حساب معدالت االنتقال 
املجالس  انعقاد  ضرورة  على  التأكيد  مع 
الرسمية لنهاية السنة الدراسية املخولة قانونا 
التالميذ  وتوجيه  انتقال  كيفية  يف  للبت 
وإعادة النظر يف التاريخ احملدد إلجراء امتحان 
األسبوع  وبرمجته خالل  البكالوريا،  شهادة 
األول من شهر سبتمبر القادم على أن تقتصر 
املواد  على  استثنائية  بصفة  التقييم  عملية 
حلساب  صيغة  اعتماد  مع  للشعبة  املميزة 

املعدل السنوي للمواد املكملة.
صفية نسناس

انطلقت، صباح أمس، أشغال دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر في الجزائر 
العاصمة، النتخاب أمين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني، من أجل غلق شغور كرسي الرئاسة منذ حبس أمينه العام محمد جميعي منتصف 

العام الماضي.



فيروز رحال

إرهاُب الّسدوِد. . مأساٌة قتَلْت »أيمن« 
و«عبد الباسط« بتبسة 

والية  يف  والسدود  املائية  البرك   تسجل 
من  مخيفا  رقما  موسم،  كل  خالل  تبسة، 
األطفال  من  أغلبهم  يعتبر  الذين  الغرقى 
بينها  من  أسباب  لعدة  وذلك  واملراهقني، 

نقص الوعي وغياب مرافق االستجمام.
القرى  سكان  من  الكثير  حّول  فقد 
واملناطق البعيدة عن املدينة أحواض السقي 
إلى مسابح  والسدود  املائية  والبرك  الفالحية 
مع  وتزامنا  احلرارة  درجة  ارتفاع  ظل  يف 
اجلائحة الصحية وكذا تطبيق احلجر الصحي 
واليات  سائر  على  احلكومة  فرضته  الذي 
 ،»-19 »كوفيد  فوباء  لتفشي  جتنبا  الوطن 
والشباب ال  األطفال  بذلك معظم  لينجذب 
إراديا إلى البرك واملسطحات املائية للتخفيف 
من درجات احلرارة امللتهبة وهروبا من الضغط 
والضيق املنزلي، لكن سرعان ما يتحول هذا 
اإلقبال على هذه األماكن اخلطيرة إلى سبب 
رئيس يف وقوع حوادث ينتهي أغلبها بالغرق.

  َسدُّ »ولجة مالق« يلتِهُم »بيام« 
أيمن ويفَسُخ »ُخطبَة« عبد الباسط

العوينات،  بلدية  لها سكان  اهتز   مآساة 
أحالم  لهما  كانت  شابان  إثرها  على  هلك 
عياد(  )أمين  ضحيتها  راح  حتقيقها،  يتمنون 
الرابعة  السنة  16 سنة تلميذ يف  الـ  صاحب 

شهر  من  العشرين  اليوم  يف  تويف  متوسط 
ساعتني  بنحو  اإلفطار  قبل  الكرمي  رمضان 
شهادة  على  احلصول  يف  حلمه  حتقيق  وقبل 
»البيام«، و)عبد الباسط رقايقية( صاحب الـ 
24 سنة متعاقد يف صفوف اجليش الشعبي، 
السنوية  عطلته  يف  عائلته  إلى  عاد  والذي 
لقضاء عيد الفطر وإقامة حفل خطوبته، لكن 
أيام  ثاني  يف  غرقا  يتوفى  أن  األقدار  شاءت 
العيد ويف وقت احلجر الصحي، لتحزن بذلك 

والية تبسة كلها. 
تبّسة ُتحِصي 18 غريًقا في 5 سنواٍت

السنوات  خالل  تبسة  والية  أحصت 
اخلمسة األخيرة مصرع 18 شخصا غريقا من 
بني 51 تدخال يف مختلف احلوادث اخلاصة 
باملسطحات املائية، وهذا حسبما كشف عنه 
مديرية  اإلعالم على مستوى  بخلية  املكلف 
احلماية املدنية، وآخرها غرق الضحيتني على 
يوما  مستوى سد وجلة مالق خالل عشرين 

األخيرة.
أهراس  سوق  والية  أن  بالذكر  وجدير 
املجاورة هي األخرى شهدت خالل اليومني 
العب  منهما  واحد  شابني،  غرق  الفارطني 
بلدية  ابن  رمزي(  )شنينة  قايس  شباب 
قايس بخنشلة، والذي لفظ غرق يف مياه سد 
الشارف تاركا وراءه طفلني صغيرين، وهالك 
بعني  املاء  سد  مبنطقة  مائي  حاجز  يف  آخر 

طمطماط يبلغ من العمر 17 سنة من تاورة.
 انعداُم الَمساِبح. . وإرهاُب الّسدوِد 

َيزَحف
مسؤولية  حّملوا  تبسة  والية   مواطنو 
نظرا  الوالية  مسؤولي  إلى  الغرق  حوادث 
البلدية  واملسابح  الترفيهية  املرافق  لغياب 
الشباب،  وحتى  األطفال  قلق  متتص  التي 
يف  االستجمام  فكرة  عن  يستغنون  وجتعلهم 
مسؤولية  آخرون  مواطنون  أرجع  فيما  البرك، 
األولياء،  إلى  األطفال  اليوم  له  يتعرض  ما 
أن  خاصة  واالستهتار،  املراقبة  عدم  بسبب 

أغلب هؤالء األطفال ال يجيدون السباحة.
ممن  العديد  أرجع  الّسياق،  هذا  ويف 
مختصني  من  الوطن«  »أخبار  إليهم  حتدثت 
يف  الغرق  مشكلة  تفاقم  أن  وجمعيات 
إهمال  إلى  يعود  املائية  واألحواض  السدود 
االقتصادية  واملؤسسات  الفالحني  بعض 
حفر  إلى  تبادر  حيث  األمان،  إجراءات 
بالسياج،  بتأمينها  تقوم  وال  احلفر  هذه  مثل 
جهود  لتكاتف  بحاجة  األمر  أن  مؤكدين 
اجلهات املعنية كاجلماعات احمللية والفالحني 
واملواطنني ومؤسسات املجتمع املدني للوصول 
معتبرين  لألطفال،  احلماية  يوفر  حل  إلى 
تسييج  بدون  والسدود  املائية  البرك  ترك  أن 
يشجع األطفال على السباحة فيها بالرغم من 
وجود اإلشارات التحذيرية، فال يوجد ما مينع 
والتي  البرك  هذه  من  االقتراب  من  األطفال 

غالبا ما تصطادهم رغما عنهم.
 الّتوعيُة. . الحلُّ األّوُل واأَلِخير!

املقدم  املدنية  احلماية  مدير   كشف 
أجرته  هاتفي  اتصال  دروات«، يف  »الصادق 

الوالية  مسؤولي  أن  الوطن«،  »أخبار  معه 
يحضرون الجتماع يشمل كل القطاعات من 
أجل النظر والوصول إلى احللول الفعالة للحد 
من هذه الظاهرة خاصة ونحن مشرفون على 
فصل الصيف الذي يشهد ارتفع درجة احلرارة 
برك  إلى  املواطنني  توجه  فيه  يزداد  وبالتالي 
املوت، مشيرا إلى أن املواطنني يقصدون سد 
وجلة مالق سيرا على األقدام ملسافة 9 كلم 
احملروسة،  غير  السباحة  مناطق  إلى  للوصول 
تدخل  تطلب  حني  مؤخرا،  حدث  ما  وهو 
والية  من  كل  يف  الغطاسني  فرق  مختلف 
أجل  من  وخنشلة  البواقي  وأم  أهراس  سوق 
السد،  لشساعة  نظرا  الغرقى  جثث  انتشال 
الوحيد  املسؤول  أن  ذاته  املتحدث  أكد  وقد 
يعي  ال  الذي  املواطن  هو  احلوادث  هذه  عن 
وكذا  الصحي،  احلجر  قواعد  كسر  خطورة 
التي حتتوي على نسب  السدود  السباحة يف 

عالية من األوحال التي تعيق احلركة.
و حسب ما أضافه املدير، فإن احلل الذي 
بإمكانه تخفيف نسبة هذه احلوادث هو توعية 
املواطنني مبدى أهمية مراقبة أبنائهم ومنعهم 
من االقتراب من مثل هذه األحواض املائية، 
خاصة وأن أعدادا كبيرة من السكنات جتاورها 
السلطات  على  يصعب  مائية  مسطحات 
تسييجها أو حراستها، وهو األمر الذي يرشح 

تسجيل وفيات أخرى بالطريقة ذاتها.
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مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة احلرارة 
تزداد  قاملة،  والية  يف  مئوية  درجة   45 تفوق  التي 
والتي  والسدود،  املائية  البرك  يف  السباحة  ظاهرة 
تنتهي يف الغالب مبآسي قاسية خصوصا وأنها تفتك 
يتجاوز  لم  بحيث  الزهور،  عمر  يف  أطفال  بأرواح 
معدل أعمار الضحايا الستة عشر سنة. يحدث هذا 
والتسلية  الترفيه  مرافق  يف  الفادح  النقص  ظل  يف 
اجلبلية  السياحة  عليها  تطغى  بحيث  بالوالية 
يف  السن،  كبار  لفئة  باألساس  املوجهة  واحلموية 
طرق  عن  البحث  إلى  الصغرى  الفئة  تضطر  حني 
أخرى للترفيه منها التوجه إلى البرك املائية واألودية 
مالذا  أصبحت  التي  السقي  آبار  وحتى  والسدود 
يف  للسباحة  املتعطشني  املدينة  أطفال  من  للكثير 
املياه، وأصبحت برك املوت تفتك بأرواح األطفال 

لتأخذ املأساة منحى تصاعديا يف اآلونة األخيرة.

 ُمواطنوَن َيستنِكرون عدَم َفتِح َمسبِح 
»بوشقوف« 

فتح  عدم  بوشقوف  ببلدية  املواطنون  استنكر 
إجنازه  من  االنتهاء  بعد  بالبلدية  الوحيد  املسبح 
حيث  والتسلية،  الترفيه  مرافق  نقص  ظل  يف 
اشتكى املواطنون من عدم تخصيص برامج للترفيه 

األطفال  فيضطر  الظل،  مبناطق  خصوصا  والتسلية 
من  جزءا  األولياء  ويتحمل  البرك  نحو  االجتاه  إلى 
التحكم األمثل  املسؤولية يف ظل عدم متكنهم من 
مع  حصل  ما  وهو  ومراقبتهم  أبنائهم،  سلوك  يف 
بإحدى  القاطنني  اهلل(  و)عبد  )قصي(  الطفلني 
والذين  وادي سيبوس  النائية على ضفاف  املناطق 
يف  السباحة  محاولتهما  بعد  هامدتني  جثتني  عادا 
الوادي، بحيث أدى تأخر التبليغ عنهما إلى وفاتهما 
الكثيرين  بحياة  تودي  التي  األسباب  أكبر  وهو 
بسبب وجود معظم هذه األودية والسدود يف املناطق 
النائية، ناهيك عن وجود طبقة طينية سميكة حتت 
املاء من الصعب اخلروج منها عند مالمستها خالل 
بقاملة  الغرق  وحوادث  مآسي  وتتواصل  السباحة. 
مع اقتراب فصل الصيف، بحيث تعتبر البرك املائية 
وآبار السقي واألودية املوجودة بالعديد من البلديات 
هاته  ومن  اخلصوص،  وجه  على  لألطفال  مالذا 
األودية نذكر قلتة بوجران ببوهمدان وقلتة عني السر 
ووادي  وادي شارف  الركنية،  ببلدية  الدايرة  وقلتة 
سيبوس ووادي بوهمدان وبئر عصمان ببلدية حمام 
ووادي  النبائل  حمام  ببلدية  الزرقاء  القلتة  دباغ، 

زناتي وغيرها من التجمعات املائية.

  غرُق 4 أطفاٍل منُذ ِبدايِة 2020 في 
برِك وَأوديِة َقالمة

على  باإلعالم  املكلف  بلعقون  فؤاد     أكد 
تصريح  يف  بقاملة  املدنية  احلماية  مديرية  مستوى 
 7 سجلت  مصاحله  أن  الوطن«  »أخبار  به  خص 
تدخالت مطلع السنة اجلارية فيما يخص حوادث 
الغرق، بكل من بلديات وادي زناتيو عني مخلوف 
واحلادث األخير ببلدية بوشقوف الذي أودى بحياة 
وفاة  بذلك  لتسجل  اهلل،  وعبد  قصي  الطفلني 
سنة  و16   13 بني  أعمارهم  تتراوح  غرقا  أطفال   4
وذلك منذ مطلع سنة 2020 والى غاية شهر ماي 
اجلاري. يف حني، سجلت مصالح احلماية املدنية 
املائية  بالبرك  6 حوادث غرق   ،2019 خالل سنة 
والسدود وحتى املسابح خلفت 6 ضحايا، لتسجل 
ارتفاعا يف   2020 سنة  من  األولى  األشهر  بذلك 
عدد الوفيات وحوادث الغرق مقارنة بالفترة نفسها 

من 2019.
يبلغ  طفل  غرق  الفارطة  السنة  سجلت  كما 
وادي  ببلدية  سيبوس  سنة بوادي   14 العمر  من 
الزناتي بكيفان لعسل، باإلضافة إلى شاب عمره 
بوشقوف،  ببلدية  وادي سيبوس  18 سنة غرق يف 
كما هلك طفل آخر يبلغ من العمر 12 سنة ببركة 

بوصبع،  قالعة  دائرة  يف  هيلوبوليس  ببلدية  مائية 
ناهيك عن غرق طفل يبلغ من العمر 13 سنة ببركة 
مائية ببلدية برج الصباط دائرة وادى زناتي.  هي 
حوادث تعتبر غيض من فيض املآسي التي تتعرض 
لها العائالت التي ال ذنب لها سوى أن ظروفها ال 
خصوصا  البحر،  شواطئ  الى  بالتنقل  لها  تسمح 
تخصيص  يستجوب  التي  النائية  املناطق  قاطنو 
برنامج ثقايف وترفيهي وسياحي يضاف إلى البرامج 
قوافل  لها، منها تخصيص  االجتماعية املخصصة 
ومسرحية  ثقافية  عروض  تتضمن  متنقلة  ثقافية 
وتنصيب مسابح بالستيكية التي أثبتت جناعتها يف 
وهي  قسنطينة،  منها  الداخلية  الواليات  من  عدد 
املسابح التي مت تأطيرها من طرف اجلمعيات وعرفت 
تعتبر حلول  كما  األطفال،  فئة  لدى  واسعا  إقباال 
7 مسابح من  إجناز  انتظار جتسيد مشروع  مؤقتة يف 
اإلعالن  مت  والتي  والرياضة  الشباب  مديرية  طرف 
عنها خالل املصادقة على امليزانية السنوية، وحتقيق 
املسبح  بفتح  بوشقوف  ببلدية  املواطنني  مطلب 
الذي مت إجنازه بالبلدية، وكشف الستار عن مشاريع 

الترميم التي خصت عددا من املسابح بالوالية.
خديجة بن دالي

ا المناطُق الّداِخليِة حيُث َتنعدُم مشاريُع التَّنميِة ُتحِصي َعشراِت الَحاالِت َسنويًّ

برُك الَموِت.. غطٌس دوَن َرجعٍة!

 هالك 4 أطفال منذ بداية 2020 في قالمة

دوِد والودَيان  أطفاُل الَمناطِق النَّاِئية َضحيُة إغراِء السُّ

اخلّية 	 دود في الَمناطِق الدَّ عشراُت األطفاِل يموُتوَن سنوًيا في الِبرك والسُّ
تودي البرك والسدود سنويا بأرواح الكثيرين، خاصة عبر مناطق الظل التي ال تحوز على مشاريع سياحية، في ظل تغييب مشاريع المسابح عبر جل بلديات التراب الوطني، وهو ما يودي باألطفال 

والمراهقين إلى المغامرة بالسباحة في مياه البرك والسدود الخطيرة. 
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قدرها 5000 دج وتصرف للمكلفين بمحاربة كورونا 

تخصيص عالوة استثنائية لمستخدمي 
الجماعات  المحلية

سعد لعجال

للداخلية من  العام  األمني  وطلب 
تعليمات  إسداء  اجلمهورية،  والة 
الزمة ملصاحلهم قصد الشروع يف تنفيذ 
أحكام هذا املرسوم التنفيذي القاضي 
مستخدمي  لفائدة  دج   5000 مبنح 
للوقاية  املجندين  احمللية  اجلماعات 
مضيفا  كوفيد19،  كورونا  فيروس  من 
أن هذه العالوة ال تخضع القتطاعات 
والضريبة،  االجتماعي  الضمان 
مارس2020   01 من  ابتدء  وتصرف 
تدابير  نهاية  عن  اإلعالن  غاية  إلى 

الوقاية من فيروس كورونا.
للداخلية على  العام   عرج األمني 
ثاني نقطة، والتي تتعلق باملستفيدين 
املستخدمون  وهم  املنحة،  هذه  من 
النظافة  مبهمة  املكلفون  املجندون 
محاربة  إطار  يف  والتعقيم  والتطهير 

ميارسون  الذين  كورونا،  فيروس 
البلديات  مستوى  على  سواء  مهامهم 
التابعة  املؤسسات  أو  الواليات  أو 
اسمية  قوائم  على  بناء  وذلك  لها، 
والتي  املختصة،  السلطات  تعدها 
حتدد  التي  الشروط  راعت  قد  تكون 
والتي  العالوة،  من  املستفيدة  الفئة 
املستفيدة  الفئة  أن تكون  من شروطها 
النظافة  إطار  يف  تنشط  العالوة  من 
والتطهير والتعقيم حصريا أو اإلشراف 
ويحرم  النشاطات،  هذه  على  املباشر 
خارج  واملوظفون  األعوان  العالوة  من 

نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم. 
املستفيدين  التعليمة  كما حددت 
من العالوة، والذين ينتمون إلى إدارة 
املؤسسات  أو  البلديات  الواليات، 
أو  الوالية  لوصاية  اخلاضعة  العمومية 
املستخدمون  يستثنى  ميا  ف  البلدية، 
من  آنفا  املذكورة  اإلدارات  خارج 

إعداد  كيفية  وعن  العالوة.  منحة 
من  املستفيدين  املستخدمني  قوائم 
الهيئة  فإن  دينار،  آالف   5 عالوة 
بالشروط  بالتقيد  مطالبة  املستخدمة 
االسم  من  بداية  عون  بكل  اخلاصة 
والرتبة  امليالد  ومكان  وتاريخ  واللقب 
احلساب  ورقم  والتعيني  املنصب  أو 
وعن  التجنيد.  مدة  وكذا  البريدي، 
والتي  باملستخدمني  اخلاصة  القوائم 
الوالية  والي  طرف  من  إعدادها  يتم 
املجلس  رئيس  الوالية،  ملستخدمي 
الشعبي البلدي ملستخدمي البلديات، 
احمللية  العمومية  املؤسسات  مسؤولي 
لها،  التابعني  للمستخدمني  بالنسبة 
كما أنه يتوجب على الهيئات الثالثة 
املذكورة آنفا - حسب التعليمة، إرفاق 
قوائم املستخدمني بقرار أو مقرر صادر 

من السلطة املؤهلة.

بومرداس
مصرع طفل في حادث سير بحمادي

أن  بعد  بجروح خطيرة،  متأثرا  السبت، طفل  إلى  اجلمعة  ليلة  تويف، 
صدمته مركبة على مستوى الطريق السيار »شرق - غرب« يف شقه الواقع 

ببومرداس.
ويتعلق األمر، حسب مصادر محلية، بطفل ال يتعدى عمره 15 سنة، 
دهسته سيارة على مستوى الطريق السيار »شرق ـ غرب«، وحتديدا ببلدية 

حمادي غربي بومرداس.
وعليه، تدخلت مصالح احلماية املدنية لتحويل جثة الطفل إلى مصلحة 
حفظ اجلثث مبستشفى الرويبة، فيم فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيقا يف 

احلادث.
سميرة مزاري

رئيس بلدية زموري يلتحق بركب 
األميار المعزولين

 يبدو أن رحى العزل التي مست، خالل األشهر املاضية، العديد من 
األسماء،  من  باملزيد  لتطيح  تدور،  مازالت  ببومرداس  احملليني  املنتخبني 

حيث أتى الدور هذه املرة على رئيس بلدية زموري.
األميار  بركب  بومرداس  غربي  زموري  بلدية  رئيس  مؤخرا،  التحق، 
منتخب محلي  الذي ينص على عزل كل  البلدية  قانون  املعزولني مبوجب 
التي  القضائية  املتابعات  بسبب  التوقيف  قرار  جاء  حيث  قضائيا،  متابع 
صدرت يف حق هؤالء املنتخبني بسبب مخالفتهم للقوانني يأتي يف مقدمتها 
منح رخص دون الرجوع للشباك املوحد، والضلوع يف قضايا التزوير واستعمال 

املزور.
وجتدر اإلشارة إلى أن حملة العزل التي شرع فيها والي بومرداس »يحي 
من   43 للمادة  تطبيقا  جاءت  والتي  اجلاري،  مارس  شهر  مطلع  يحياتن« 
ينص  بالبلدية الذي  املتعلق   2011 جوان   22 يف  املؤرخ   10 11ـ  القانون 
رئيس بلدية دلس،  بداية  مست  قضائيا،  متابع  منتخب  على توقيف كل 
»ع.ش«، الذي صدر يف حقه قرار قضائي باحلبس النافذ ملدة سنتني عن 
بناء  متثلت يف رخصة  املوحد،  الشباك  إلى  الرجوع  دون  منح رخصة  تهمة 
لفائدة مقاول لإلشراف على مشروع سكني، وكذا نائب ببلدية بومرداس 
املعاقب بسنتني حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم عن تهم 

التزوير واستعمال املزور.
من رئيس بلدية شعبة العامر  كال  لتشمل  العزل  رحى  وامتدت 
الصادر  دلس  محكمة  من  قرار  على  بناء  قضائيا  ونائبه ومندوبه املتابعني 
بودواو،  بلدية  رئيس  من  كل  إلى  باإلضافة  الفارط،  جانفي  يف  ضدهما 

بودواو البحري وقورصو، ليرتفع بذلك عدد األميار املعزولني إلى 7 أميار.
ستمتد  القائمة  فإن  الوطن«،  »أخبار  لدى  املتوفرة  املعلومات  وحسب 
القانون يف  بلديات آخرين، سينفذ  3 رؤساء  القادمة لتشمل  خالل األيام 

حقهم تباعا.
سميرة مزاري

لمنع تفشي جائحة »كوفيد - 19«
الدرك ينّفذ مداهمات واسعة بشواطئ 

بومرداس
تنفذ مصالح الدرك الوطني، مؤخرا، عمليات مداهمة واسعة للشواطئ 
جائحة  بسبب  والتجمعات  السباحة  من  املواطنني  ملنع  بومرداس،  بوالية 

كورونا.
دوريات  بالوالية  الوطني  الدرك  مصالح  خصصت  الصدد،  هذا  ويف 
ومداهمتها يف حال مالحظة جتمعات  الشواطئ  مهمة حراسة  لها  أوكلت 

للمواطنني بها.
وجدير بالذكر أن تدابير احلجر املنزلي التي فرضتها السلطات العليا يف 
البالد يف األشهر األخيرة كإجراء احترازي ملنع تفشي فيروس كورونا، ومع 
بداية ارتفاع درجات احلرارة، لم يجد املواطنون ببومرداس متنفسا آخر غير 
بهذه  ضاربني  النفس،  عن  الترويح  أو  السباحة  ملمارسة  للشواطئ  التوجه 
يف  التجمعات  بعواقب  ذاته  الوقت  يف  آبهني  غير  احلائط،  عرض  التدابير 
اضطر  ما  اجلائحة؛  استفحال  يف  ودوره  العمومية  الصحة  على  الشواطئ 
املواطنني،  وتفريق جتمعات  الوالية  ملداهمة شواطئ  الوطني  الدرك  مصالح 
الشواطئ  الوالئية تقضي بغلق  السلطات  انتظار فرض تعليمة من قبل  يف 

إلى إشعار آخر.
سميرة مزاري

أرسل األمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى والة الجمهورية تحت رقم )0003344( الصادرة 
شهر ماي الجاري، والتي تحوز »أخبار الوطن« نسخة منها. وتضمنت التعليمة كيفية صرف العالوة االستثنائية المخصصة 
لفائدة بعض المستخدمين المكلفين بمهمة النظافة والتطهير والتعقيم، حيث عاد األمين العام للداخلية إلى المرسوم التنفيذي 
رقم )20ـ104( المؤرخ في 26/04/2020 والمتضمن تخصيص عالوة استثنائية لفائدة بعض مستخدمي الجماعات 
اإلقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، والمجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا »كوفيد 19«.

الصحة  مديرية  مصالح  فتحت 
املستشفيات  وإصالح  والسكان 
بالوادي حتقيقا معمقا يف تسريب قائمة 
بفيروس  للمصابني  مفصلة  اسمية 
شبكة  على  ونشرها   ،»19 »كوفيد 
الفيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
بشكوى  ذاتها  املصادر  تقدمت  كما 
مصدر  لكشف  األمن  مصالح  لدى 
الصحة  مدير  أوضح  و  القائمة.  نشر 
القادر  عبد  الدكتور  بالوادي  والسكان 
لعويني، يف اتصال مع »أخبار الوطن« 
أنه بعد البلبلة شهدتها مواقع التواصل 
بأخبار  اخلاصة  الفيسبوك  االجتماعي 
مفصلة  قائمة  نشر  إثر  الوادي،  والية 
حتمل كل معلومات املصابني بفيروس 
كشفت  والتي  املستجد،  كورونا 
وأسماء  سكنهم،  ومقرات  أسماءهم 
آبائهم وأسماء وألقاب أمهاتهم، فإنها 
الشخصية  الهواتف  أرقام  أيضا  تظهر 
انتهاكا  يعد  ما  وهو  املصابني،  لكل 
صارخا للخصوصية. ويعد هذا الفعل 
باملرضى  لعويني - تشهيرا  - بحسب 

وعائالتهم. 
قطاع  على  األول  املسؤول  واعتبر 
بنشر  قام  من  أن  بالوادي  الصحة 
أتى  عديدة  صفحات  على  القائمة 
من  يعد  ال  أخالقي،  غير  بعمل 
الصحة  ومبادئ رجال وعمال  أخالق 
املهنية يف  بالسرية  باالتصاف  امللزمني 
عملهم، خاصة وأن هذه القائمة وكما 
تسريبها  مت  األولية  املعلومات  تشير 
لقطاع  التابعة  الهيئات  إحدى  من 
الوبائي  امللف  مبتابعة  واملكلفة  الصحة 
والية  يف  املستجد  كورونا  لفيروس 

من  بكشف  لعويني  تعهد  و  الوادي. 
خالل  من  املرضى  معلومات  سرب 
بفتحه  أمر  الذي  اإلداري  التحقيق 
والذي سيشمل عددا من العاملني يف 
القطاع. هذا، إضافة إلى ما ستكشف 
فيها مصالح  التي شرعت  التحقيقات 
األمن يف الوادي وفرق األمن السيبراني 
التي  املعلومات  هذه  نشر  مصدر  عن 
والسرية،  باخلاصة  املسؤول  صنفها 
صارمة  تعليمات  أصدر  أنه  بحكم 
إصدار  بعدم  الوباء  ملواجهة  للمعنيني 
خاصة  وتصريحات  معلومات  أي 
التامة،  وااللتزام بالسرية  باملصابني، 
عبد  اجلمهورية  رئيس  لتعليمات  وفقا 
املجيد تبون يف إطار إدارة وتسيير الوضع 

الوبائي لفيروس كورونا »كوفيد 19«.
كما وصف مدير الصحة والسكان 
غير  تصرف  بأنه  به  القيام  مت  ما 
مسؤول، يهدف إلى إثارة وزرع البلبلة 

عالقة  ال  وأناس  أشخاص  به  وقام 
وصف  حسب  املهني  بالضمير  لهم 
لعويني، الذي أكد أن ما جرى يدخل 
البعض  يف إطار تصفية حسابات بني 
الذين استغلوا ما ميلكونه من معلومات 
أغراض  حتقيق  ألجل  الستغاللها 

شخصية. 
الصفحات  هذا وتفاعلت مختلف 
أخبار  مبتابعة  تهتم  التي  الفيسبوكية 
من  تسريبه  مت  ما  مع  الوادي  والية 
وثيقة من مصلحة مكلفة مبتابعة وباء 
الكورونا، إذ اعتبرتهم الغالبية العظمى 
بأنه من غير األخالقي نشر املعلومات 
الطريقة،  بتلك  باملرضى  اخلاصة 
ال  أن  يجب  حرمة  مريض  لكل  وأن 
تنتهك، كما دعوا لتجرمي حتى أولئك 
املتوفني  جلثث  صورا  نشروا  الذين 
بالفيروس الفتاك وهم على نعوشهم. 
رشيد شويخ

مدير الصحة بالوادي اعتبر العمل غير أخالقي 
فتح تحقيق لكشف ناشر القائمة االسمية لمرضى كورونا



احلريق املهول انتشر يف الغابة بصورة سريعة بفعل 
مجهولني حسب مصادرنا املطلعة، حيث امتدت ألسنة 
املواطنني  وحقول  املجاور  السكاني  التجمع  الى  اللهب 
تتدخل  ان  قبل  رمشة عني،  رماد يف  إلى  التي حتولت 
وحدات اإلطفاء للحماية املدنية يف أوالد أعطية والرتل 
املتنقل بالزيتونة قصد مواجهة تلك النيران وانقاد الغابة 
النادرة ومن ثمة حماية السكان داخل التجمع السكاني 
على  السيطرة  مت  جبارة  جهود  وبعد  حيث  وحقولهم، 
احلريق وإخماده بعدما التهم أزيد من هكتار ونصف من 
الغابة النادرة وحقول املواطنني، كما مت تسجيل خسائر 
كبير لألشجار املثمرة التي التهمتها النار وكدا حاالت 
االمن  املنطقة..مصالح  بني سكان  والفزع  الرعب  من 

املختصة فتحت حتقيقا يف مالسبات احلادثة.

الترقوي  السكن  مكتتبو  ناشد 
املسيلة،  بلدية  يف  ـ  باتيجاك  ـ  املدعم 
إلنهاء  التدخل  قصد  اجلمهورية،  رئيس 
أزيد  عمرت  حسبهم  والتي  معاناتهم، 
من  وكان  االنتظار،  من  08سنوات  من 
املفروض أنهم مبساكنهم اجلديدة، إال أن 

األمور بقيت تراوح مكانها. 
لـ«أخبار  تصريح  يف  املعنيون  قال   
الوكن« ان حالتهم على ماهي عليه، فبني 
مقرات  وتغيير  الكراء  عملية  يواصل  من 
السكن  صاحب  مطلب  و  السكن، 
املكتتبني  بعض  ومحاولة  اإليجار،  برفع 

طرح  وهنا  عملهم،  مقر  من  االقتراب 
بالنسبة  االستقرار  مشكل  منهم  الكثير 
أبناؤهم  يغيرون  من  فمنهم  ألبنائهم 
مؤسسة  من  سنوي  بشكل  املتمدرسني 
وهو  أخرى،  تربوية  مؤسسة  إلى  تربوية 
ألبنائهم  الدراسي  التحصيل  على  أثر  ما 
إلى  حي  من  السكن  تغيير  بسبب 
حد  يف  هم  أنهم  آخرون  أشار  آخر،فيما 
لهم،  النفسية  الراحة  يجدوا  لم  ذاتهم 
بانتهاء  النفس  مينون  كانوا  وأنهم  خاصة 
وتسلم  بسكناتهم  اخلاصة  األشغال 
مفاتيحهم، يف حني اليزال آخرون يعانون 

البيوت  يف  خاصة  املساكن  ضيق  من 
هناك  الضيق  إلى  فباإلضافة  العائلية، 
يبحث  وما  تنتهي،  ال  عائلية  مشاكل 
عنه مكتتبو السكن باتيجاك يف املسيلة، 
اجلمهورية،  لرئيس  عاجل  تدخل  هو 
املجمد  البنكي  احلساب  مشكل  إلنهاء 
الذي يجهلون سباب جتميده، ليبقى أمل 
التجميد  رفع  باتيجاك  السكن  مكتتبي 
عن احلساب البنكي وعودة األشغال إلى 
مساكنهم حتى يتمكنوا من السكن فيها، 

ووضع حد ملعاناتهم.
سعد لعجال

سكيكدة
إصدار قرار بإغالق شواطئ 

»أخناق مايون« 
بغلق  قرارا  سكيكدة،  والية  غربي  مايون  أخناق  بلدية  رئيس  أصدر 
كل شواطيء البلدية وهذا عقب اإلنزال القوي للمصطافني عليها من كل 
الى جانب  الشرق  الشواطئ يف  وانها من أحسن  الوطن، خاصة  واليات 

عزلتها. 
قرار املير يأتي من اجل جتنب انتقال العدوى فيروس كورونا، بسبب 
القرار  وهو  املصطافني،  بني  االجتماعي  التباعد  إحترام  وعدم  االكتظاظ 
الذي مت تنفيذه أمس من قبل عناصر الدرك الوطني للفرقة اإلقليمية التي 
إلى  البلدية  وعمدت  املصطافني  من  البلدية  شواطئ  إخالء  إلى  سارعت 

إغالق كل الطرق املؤدية إليها باحلجارة واملتاريس.
جمال بوالديس

انتشال جثة شخص من مجرى 
وادي »ماجن«

تدخلت مصالح احلماية املدنية لدائرة احلدائق يف سكيكدة،من أجل 
إنتشال جثة شخص يدعى »ف. د« 68 باملكان املسمى واد ماجن بغلية يف 
إقليم بلدية احلدائق...و بحسب مصادرنا، فإن الضحية مت العثور عليه من 
قبل بعض املواطنني الدين أبلغوا املصالح املختصة، حيث أستعمل عناصر 
اجلثة  إلى  املؤدي  الطريق  فتح  أجل  من  الكهربائي  املنشار  املدنية  احلماية 
الرزاق بوحارة،  التي مت حتويلها على مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عبد 

بينما باشرت مصالح األمن املختصة حتقيقا يف مالبسات القضية.
جمال بوالديس

تخصيص مصلحة لعالج مرضى
 كورونا بعزابة 

أعلن مدير الصحة والسكان لوالية سكيكدة عن افتتاح مصلحة خاصة 
بالعالج وإستقبال املصابني واملشتبه بهم بوباء كوفيد 19 كورونا وهذا على 
مستوى مستشفى محمد دندان يف عزابة شرقي الوالية، يتكفل باستقبال 

احلاالت املشتبه بها واملؤكدة على مستوى بلديات شرق الوالية.
اإلعالن ياتي قصد التخفيف من الضغط الدي يشهده املركز الرئيسي 
ومن  الوالية سكيكدة،  بعاصمة  القدمي  املركزي  باملستشفى  قرمش  سعد 
تلك  أو  بها  املشتبه  احلاالت  وخاصة  املواطنني  من  اخلدمة  تقريب  ثمة 

املؤكدة من بلديات اجلهة الشرقية للوالية.
جمال بوالديس

جيجل
سائق يدهس رضيعة ويلوذ بالفرار

تعرضت طفلة صغير تبلغ من العمر عامني الى حادث مرور مروع جراء 
وقع  الذي  احلادث  بالفرار.  الذ  والذي  مجهول  شخص  قبل  من  دهسها 
بحي اول نوفمبر وسط بلدية القنار نشفي شرق عاصمة الوالية أدى الى 
لفظ الضحية أنفاسها قبيل وصولها الى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير 
حتمل  من  الفاعل  وتنصل  الرضيعة  وفاة  على  حزن  موجة  خلف  احلادث 

مسؤوليته

... أصحاب المهن الحرة مستاؤون من تمديد الحجر
تعالت أصوات التجار واحلرفني وأصحاب املهن احلرة منددة بقرار متديد 
احلجر الصحي ومعه استمرار غلق احملالت التجارية حيث عبر العديد منهم 
التي  واحلالة  عائالتهم  برفقة  يعانوه  ملا  السلطات  تقدير  لسوء  اسفهم  عن 
وصلوا اليها بعد غلق محالتهم مند ثالثة اشهر املعنيني تساءلوا عن جدوى 
بتنفيذيه  ملتزمة  وغير  احلجر  إجراءات  الحتترم  الناس  كان  اذا  القرار  هذا 
أي  ودون  عادية  بصفة  حياتهم  املواطنني  اغلب  يعيش  الذي  الوقت  ففي 
كما  لإلجراءات  جتاهلهم  فاتورة  يدفع  من  هو  واحلريف  التاجر  يبقى  التزام 
تساءل عن الفرق بني جتار املواد الغدائية وبينهم وهل الفيروس الميس زبائن 
محالت املواد الغدائية من جهة أخرى انتشرت عديد الصور والفيديوهات 
بالصفحات احمللية التي توثق تخلص أصحاب املقاهي ومحالت املرطبات 
احللويات وكدا  املستعملة يف حتضير  الغدائية  املواد  من كميات كبيرة من 
التخلص من املشروبات الغازية والعصائر بسبب تلفها وانتهاء مدة صالحية 
استهالكها ليطالب هؤالء يف األخير من السلطات احمللية إيجاد حل لهم 

خاصة وانهم دفعوا حقوق االيجار
سهام عاشور
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العمل اإلجرامي أتلف أشجاًرا نادرة وحاصر سكان أوالد عطية

َمجُهولون أضرموا الّناَر في غاباِت 
»الجّنة« بسِكيكَدة

المسيلة 
مكتتبو السكن الترقوي يطالبون باستالم سكناتهم

أقدم مجهولون على إضرام الّنار في غابة تحوي أشجارا نادرة، اشتهرت باسم »غابة الجنة«، الواقعة بمنطقة تيزاغبان في 
أوالد اعطية غربي والية سكيكدة.

ببلدية  الشواشي  أم  قرية  سكان  رفع 
إلى  انشغالهم  املسيلة  بوالية  تارمونت 
وعلى  املسيلة،  لوالية  احمللية  السلطات 
لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رأسها 
هذه  عن  الغنب  رفع  أجل  من  تارمونت، 
بذكريات  حتتفظ  الزالت  التي  القرية، 
قدمية، وهي التي ظلت تنتظر من املجالس 
احمللية السابقة واحلالية، التفاتة من حيث 
االستفادة من بعض املشاريع علها، متحي 
صورة من صور املعاناة املتكررة لسكان هذه 

القرية. 
 قال السكان خالل حديثهم لـ أخبار 
تنغص حياتهم  املشاكل  تراكم  ان  الوطن 
اليومية، وعلى رأسها غاز املدينة، فسكان 
غاز  قارورات  مع  يعانون  يزالون  ال  القرية 
متواصلة،  عنها  البحث  ورحلة  البوتان، 
يف ظل برودة الطقس الذي تعرفه املنطقة 
فمطلب  لذا  الشتاء،  فصل  يف  به  ومتتاز 
السكان غاز املدينة لتوديع كابوس قارورات 

البوتان، التي أنهكت جيوب ساكنة  غاز 
استفادة  هو  املطالب  ثاني  أما  القرية، 
القرية من مشروع ملدرسة ابتدائية، يف ظل 
الشهيد  ابتدائية  تشهده  الذي  االكتظاظ 
محمد عيشاوي، وهو ما أثر على التالميذ 
وحتى األساتذة، والهدف حتصيل علمي 
األستاذ  ومتكني  للتالميذ،  وناجع  ناجح 
يف  العلمية  ورسالته  واجبه  أداء  من 
القرية  سكان  طالب  كما  جيدة،  ظروف 
بتخصيص غالف مالي، من أجل عملية 
املتواجدة  الطبية  العيادة  تأهيل  إعادة 
السكان  رفعة  آخر  ومطلب  بالقرية، 
تأهيل  القرية من عملية إلعادة  باستفادة 
اهتراءات  تشهد  التي  القرية،  طرقات 
الصورة  فان  السكان  وبحسب  شديدا، 
األمطار،  نزول  حلظة  هي  وضوحا  األكثر 
وتتواصل معاناة سكان القرية جراء ضعف 
من  نقل  وغياب خط  االتصاالت  شبكة 
من  املسيلة،  الوالية  عاصمة  إلى  القرية 

اللثام،  إماطة  وبغية  الوطن  أخبار  جهتها 
ونقل انشغاالت مواطني قرية أم الشواشي 
البلدي  الشعبي  املجلس  برئيس  اتصلت 
لبلدية تارمونت ضيف عالل، الذي أكد 
مشروع غاز املدينة يندرج ضمن البرنامج 
بالكهرباء  ماتعلق  2013للطاقة  التكميلي 
وغاز املدينة املجمدان، وأن دراسة استفادة 
القرية من غاز املدينة والكهرباء جاهزان، 
يف انتظار رفع التجميد، أما عن االبتدائية 
ترميم  عمليتي  تستحق  أنها  فقال 
وتوسعة، وأما إعادة تأهيل طرقات شوارع 
يف  يكمن  احلاصل  املشكل  فان  القرية 
املشروع املجمد اخلاص بالطاقة ـالكهرباء 
يف  العام  املال  إهدار  ميكن  فال  ـ  والغاز 
يرفع  وقد  الطرقات،  تأهيل  إعادة  مشروع 
للطاقة  التكميلي  البرنامج  عن  التجميد 
اختصاص  من  فهي  العيادة  2013،أما 

مديرية الصحة والسكان لوالية املسيلة. 
سعد لعجال

تجميد برنامج الطاقة يؤجل مشاريع التهيئة بـ »أم الشواشي«

عثرت صبيحة أمس مصالح الدرك 
نافع  بن  عقبة  مسجد  بباحة  الوطني 
120كم  من  أكثر  اسليم  بلدية  وسط 
الوالية  لعاصمة  الغربي  للجنوب 
نافع  بن  عقبة  مسجد  بباحة  املسيلة 
الساعة  الهوية حلد  على جثة مجهولة 
مت  فقد  املتطابقة  املعلومات  وحسب 

املواطنني  أحد  طرف  من  عليها  العثور 
التي  األمنية  اجلهات  تبليغ  مت  حيث 
اجلثة  أن  كما  املكان  لعني  سارعت 
املجهولة تكون لرجل يف العقد اخلامس 
من عمره ينحدر من أحدى مدن أوالد 
نايل حسب املالبس التي كان يرتديها 
املسجد  بباحة  ملقاة  وجدت  حيث 

بسبب  املواطنون  لها  يتفطن  لم  حيث 
جائحة  خلفية  على  املساجد  غلق 
ملصلحة  اجلثة  حتويل  انتظار  يف  كورونا 
الوفاة  اجلثث وتشريحها ملعرفة أسباب 

التي تبقى مبهمة حلد الساعة. 
جمال أبو أشرف

العثور على جثة شخص في باحة مسجد بـ »اسليم«
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طالبوا بتحسين ظروف العمل في ظل تفشي الجائحة 

ُعّمال مستشفى »محمد بوضياف« 
ون!  بالبيَّض  َيحتجُّ

نورالدين رحماني 

ممثلهم  وحسب  الطبي  الطاقم 
تنظيم  يطلبون  بالل  حكيم  الطبيب 
التكفل مبرضى كوفيد 19 بوالية البيض 
بالتساوي بني عمال املستشفى وعمال 
بالبيض  للصحة  اجلوارية  املؤسسة 
وحدتني  فتح  بعد  هذا  مطلبهم  ويأتي 
يعتبرونه  ما  املستشفى  خارج  للعالج 
ضغطا مضاعفا عليهم ويعتبرون انه من 

البقاء  ومن حقهم  العمل  توزيع  حقهم 
مبرضاهم  للتكفل  فقط  املستشفى  يف 
وبغرض  خارجه.  التنقل  وعدم 
املستشفى  مدير  ربط  املشكل  احتواء 
حيث  احملتجني  ممثلي  مع  اجتماعا 
تكليف  قرار  ان  الى  االخير  هذا  اشار 
عمال املؤسسة اجلوارية باملرضى خارج 
املستشفى من صالحيات مدير الصحة 
وانه سيرفع له االنشغال يف انتظار رده. 
باملؤسسة  مسؤول  اشار  اخر  من جنب 

العمومية للصحة اجلوارية بالبيض الى 
يف  مبهامهم  يقومون  املؤسسة  عمال  ان 
مواجهة جائحة كورونا عبر فرق الوقاية 
التي تشرف على متابعة اكثر من 400 
شخص يف احلجر الصحي ممن ا اصيب 
ومسألة  كورونا  بفيروس  افرادهم  احد 
تكفل الطاقم الطبي للمؤسسة باملرضى 
من  يبقى  املستشفى  خارج  باملركزين 

صالحيات مدير القطاع.

نظّم الطاقم الطبي وشبه الطبي بمستشفى محمد بوضياف بالبّيض وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بتحسين ظروف العمل، قصد 
تحقيق التحكم األمثل في جائحة »كوفيد - 19«. 

بجاية 
انتحار امرأة ألقت بنفسها من على علوِّ بناية 
نفسها  برمي  االنتحار  عمرها،على  من  الثالث  العقد  يف  إمرأة  أقدمت 
ظروف  بجاية،يف  بوالية  القصر  ببلدية  بحي«بوضياف«  الثاني  الطابق  من 
يف  تسبب  نفسية،مما  اضطرابات  من  تعاني  انها  مصادرنا  وحسب  غامضة 
يف  شرعوا  الذين  الشرطة  مصالح  تدخل  استدعى  مما  حلياتها  حدا  ضعت 
االنتحار.واجلديربالذكر،آنها  أسباب  إلى  للوصول  القضية  يف  التحقيق 
احلادثة الثانية يف ظرف يومني،بعد أن لقي شاب يف العشرينيات من العمر 
حتفه بعد أن قام باالنتحار رميا بنفسه من أعلى ساحة أول نوفمبر بأعالي 
مدينة بجاية،وحسب مصادر موثوقة الضحية لفظ أنفاسه األخيرة شاب يف 
طريق نقله إلى املستشفى اجلامعي«خليل عمران«متأثرا بنزيف حاد.الضحية 
البالغ من العمر 20 سنة يعاني من إضطرابات نفسية ينحدر من بلدية سوق 
اإلثنني الساحلية يف انتظار التحقيقات األمنية يف احلاثة األليمة الني اهتزت 

عاصمة ميا قوريا.
بـــلقاسم.ج

البليدة
األمن يوقف 11 ألف شخص خرقوا 

الحجر الّصحي
أوقفت مصالح أمن والية البليدة 11323 شخصا وحولت 1483 مركبة 
الصحي  قرار احلجر  البلدي، بسبب مخالفة  إلى احملشر  نارية  و857 دراجة 
 136 سماع  مت  فيما  القرار،  تنفيذ  بداية  منذ  الوالية،  إقليم  مستوى  على 

شخصا بسبب مخالفتهم ألوقات احلجر الصحي.
وحسب تقرير مصالح األمن أنه يف يومي عيد الفطر املبارك حولت مصالح 
العدالة ملخالفتهم قانون احلجر، ووضعت  332 شخصا على  األمن ملفات 
23 مركبة 24 دراجة نارية يف احملشر البلدي ومتابعة أصحابها قضائيا، وحترير 

محاضر سماع لـ 06 أشخاص بسبب عدم احترام توقيت احلجر اجلزئي. 
أيوب بن تامون

تيارت
إنهاء مهام مدير مركز تربية الخيول 

الريفية مهام مدير  أنهت نهاية األسبوع املاضي وزارة الفالحة والتنمية 
مركز تربية اخليول »شاوشاوة« بتيارت » سعيد.بن عبد املؤمن » على خلفية 
مشاكل يعاني املركز. وقد انهم عمال املركز املدير الذي انهيت مهامه بعدم 
القدرة على التسيير جعل املركز يتخبط يف مشاكل عديدة تأتي يف مقدمتها 
نقص االعالف عن اخليول وتأخر أجور العمال الذين لم يتلقوا اجورهم منذ 5 
اشهر باإلضافة إلى الديون املتراكمة التي جتاوزت 15 مليار وهي املشاكل التي 
عجلت بانهاء مهام املدير الذي مكث يف منصبه قرابة 29 سنة وتزامن مع 
تنصيب محمد طفياني احد إطارات املؤسسة على رأس املركز من طرف ممثل 
وزارة الفالحة والتنمية الريفية وبحضور مدير املصالح الفالحية لوالية تيارت 
وعدد من االطارات اجلهوية واحمللية الذي يعول عليه يف حل املشاكل التي 
تربية اخليول والعمال على حد سواء كونه من االطارات  يعاني منها مركز 

التي لها دراية بجميع مشاكل املركز.
مليك ج

بجاية
تسربات شبكة مياه الشرب تقلق سكان 

»دار الجبل« 
مسؤولي  الى  بجاية،  من سكان حي«داراجلبل«مبدينة  العديد  يشتكي 
عبر  املياه  شبكة  لتسربات  حد  وضع  أجل  من  بالتدخل  للمياه  اجلزائرية 
للشرب.وحسب  الصاحلة  املياه  من  هائلة  كميات  يوميا  تفقد  التي  حيهم 
التي  األعطاب  بسبب  للمياه  تسربات  يشهد  احلي  فإن  السكان،  هؤالء 
بسبب  أو  الشبكة  قدم  بسبب  للشرب،إما  الصاحلة  املياه  شبكة  تصيب 
للظهور  التسربات  تلك  تعود  ما  سرعان  لكن  متسها  التي  اإلصالح  أشغال 
من جديد، مشيرين إلى أنه ورغم النداءات التي أطلقوها يف أكثر من مرة 
ملسؤولي اجلزائرية للمياه، إال أن هذه األخيرة ال تتدخل يف الوقت املناسب 
وهو ما جعل من طرقاتهم تغرق يف األوحال جراء املياه املتسربة من الشبكة، 
يحدث هذا يف الوقت الذي يعاني فيه املواطن نقصا فادحا يف املياه الصاحلة 
للشرب خالل السنوات األخيرة ورغم تخصيص الدولة أغلفة مالية ضخمة 
بهدف توفير املياه للمواطن إال أن اإلهمال وتسيب الشركة املذكورة يف إصالح 
شبكتها يف العديد من األحياء واملناطق يؤدي يف كل مرة لتسجيل خسائر 
كذلك  يناشدون  املواطنني  من  عددا  أن  علما  احليوية،  املادة  هذه  كبيرة يف 
لتلك  أجل وضع حد  من  الوالية  ووالي  املائية  املوارد  مدير  من  تدخل كل 
التسربات والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحة املواطن بالدرجة 

األولى.
 بلقاسم.ج

العمران  شرطة  وحدة  سجلت 
مستغامن  والية  بأمن  البيئة  وحماية 
السنة  من  وماي  أفريل  شهري  خالل 
تتعلق  مخالفة   340 من  أكثر  اجلارية 

بالبيئة والعمران.
و حسب بيان الهيئة ذاتها، فق مت 
بالعمران  تتعلق  مخالفة   38 تسجيل 
و77 مخالفة خاصة بالبيئة. جاء ذلك 
إثر 71 تدخل مباشر من خالل دوريات 

املواطنني  شكاوي  على  بناء  أو  املراقبة 
احمللية  السلطات  إخطار  مت  تدخل  و49 
مخالفة   18 تسجيل  مت  فيما  بذلك، 
والصحة  النظافة  بقواعد  تتعلق  أخرى 

العمومية:
ذات  أن  البيان  يف  جاء  كما 
من  متكنت  الفترة  تلك  يف  الوحدات 
احملالت  ألصحاب  مخالفة   42 حترير 
قرار  تطبيق  عدم  بسبب  التجارية 

اإللتزام باحلجر الصحي. 
ملفات  ضدهم  إجناز  مت  املخالفون 

إجراءات قضائية وإعذارات.
 23 ويف  املصالح  ذات  قامت  كما 
عملية منجزة بحجز كمية من مختلف 
 07 بـ  قدرت  اإلستهالكية  السلع 
قناطير من اللحوم بنوعيها وكميات من 

اخلضر والفواكه. 
بن سعدية. ن

مستغانم
تسجيل 340 مخالفة تتعلق بالعمران والبيئة

على  اخلامس  لليوم  تتواصل، 
الذي  العطب  إصالح  عملية  التوالي، 
مس القنوات الكبيرة مبحطة حتلية املياه 
لرأس جنات ببومرداس، يف وقت تعاني 
انقطاعات  من  البلديات  عديد  فيه 
وتذبذبات يف توزيع هذه املادة احليوية.

بلديات  بعديد  املواطنون  يشتكي 
انقطاعات  من  األيام،  هذه  الوالية، 
الشروب  باملاء  التزود  يف  وتذبذبات 
جراء  حنفياتهم،  عن  غاب  الذي 
اجلاري  ماي   26 منذ  املسجل  العطب 
ببلدية  الكائنة  البحر  مياه  مبحطة حتلية 

رأس جنات.
ويف هذا الصدد، أوضحت املكلفة 
باالعالم على مستوى مؤسسة اجلزائرية 
أن  زيوي«،  »أمال  بومرداس  للمياه 
العطب قد مس القنوات الكبيرة حجم 
نتج  مما  احملطة،  داخل  ميليمتر   1800
لعدة  التوزيع  عملية  يف  تذبذب  عنه 
أعفير،  جنات،  راس  منها  بلديات 
الكرمة  وأحياء  منايل،  برج  دلس، 
وبن يونس بزموري، مؤكدة أن أشغال 
إصالح العطب جارية على قدم وساق 

من قبل الشركة املسيرة للمحطة.

املواطنني  عن  الضغط  ولتخفيف 
الشروب،  باملياه  التموين  انقطاع  جراء 
للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  عمدت 
إلى  املسؤولة،  ذات  حسب  بالوالية، 
تغطية العجز عن طريق صهاريج للمياه 
مستوى  على  املؤسسة  وفرتها  الشروب 
كل البلديات املتضررة، حيث ستستمر 
باملاء  املناطق  هذه  تزويد سكان  عملية 
الشروب عن طريق الصهاريج إلى غاية 

االنتهاء من إصالح العطب.
سميرة مزاري

 تواصل أشغال إصالح العطب بمحطة تحلية مياه البحر 
بلديات ببومرداس دون ماء منذ 5 أيام

العثور على الشاب المفقود ميتا بعين نويصي 
بوالية مستغامن، وكان  نويصي  ببلدية عني  بغابة احلماميد  أمتار   05 بعمق  ميتا يف حفرة  املفقود  الشاب  العثور على  مت 
الضحية الذي ييلغ من العمر 27 سنة، مهندس يف االعالم اآللي، قد اختفى عن األنظار يوم الثالثاء املاضي بعدما خرج 
ملمارسة الرياضة بالغابة. هذا وجتندت لذلك مختلف املصالح االمنية واحلماية املدنية املدعمة بفرقة الغطاسني الحتمالية غرقه 

بإحدى املجمعات املائية.  فيما فتحت اجلهات املختصة حتقيقا ملعرفة مالبسات القضية. 
بن سعدية. ن
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أخبار السر ايا

خرج المخرج والكاتب المسرحي 
محمد شرشال عن صمته بخصوص 
واقع النقد المسرحي في الجزائر. قال 

الكاتب في منشور فايسبوكي: »ال 
يوجد ما يسمى النقد المسرحي في 

الجزائر، حيث أغلب الكتابات ال تتعدى 
أن تكون مقاالت وصفية للعرض 

تغلب عليها االنطباعية والجهل التام 
بأدوات تشريح العرض المسرحي 
واستكشافه«. فمتى يمكن القول إن 

الجزائر تتوفر على مختصين في النقد 
المسرحي يا شرشال؟!

تبقى مجزرة قبيلة »العوفية« بالحراش، حتى بعد مرور 188 سنة على 
أحداثها المفزعة، إحدى الجرائم البشعة التي اقترفها الجيش الفرنسي 
في الجزائر؛ إذ أسفرت المجزرة عن استشهاد 1200 جزائري؛ لتبقى 

»العوفية« جريمة ضد اإلنسانية ووصمة عار تلطخ تاريخ فرنسا 
الدموي.

وأجمع مؤرخون وباحثون في تصريحات رصدتها )و.أ.ج( على فضاعة 
ما ارتكبه الجيش الفرنسي من تقتيل ضد قبيلة »العوفية« التي كانت 
متربعة على وادي الحراش على مشارف الجزائر العاصمة. يذكر أن 
قبيلة العوفية كانت تشكل همزة وصل ما بين المقاومين في القصبة 

والمقاومين اآلخرين في سهل متيجة واألطلس البليدي والتيطري ومنطقة 
القبائل الزواوية، وهو الذنب الذي لم يغفره القائد العام للجزائر – آنذاك- 
الجنرال »صافاري« المعروف بـ »دوق روفيغو« لهذه الفبيلة، فأبادها 

عن آخرها يوم 6 أفريل 1832

قال البروفيسور إسماعيل مصباح عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء »كوفيد 19« 
في الجزائر إن الجزأير ماضية في تطبيق قرار استعمال البروتوكول العالجي لمعالجة 

المصابين بفيروس كورونا »هيدروكسي كلوروكين«، الذي يستخدم لعالج المالريا. وبّرَر 
البروفسور المشرف على الجمعية الجزائرية لألمراض المعدية هذا القرار بكون الدواء 
قد أعطى فعالية في معالجة مرضى«كوفيد 19«، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. 

ورأى أن حديث منظمة الصحة العالمية عن تعليق استعمال بروتوكول الدواء ليس توصية 
بوقفه، وإنما هو تنويه ببحوث تجرى حول استعمال الكلوروكين على المصابين الجدد. 

وّجه الناقد األدبي واألكاديمي محمد 
لمين بحري نقدا الذعا لواقع الفنانين 
في الجزائر، حيث صنفهم إلى نوعين 

اثنين؛ الصنف األول يضم مبدعين بشرا 
يقدمون عملهم للمتلقي وينتظرون 
نقده، ليعرفوا أين أحسنوا وأين 

قّصروا. أما الصنف الثاني، فوصفهم 
بحري بكونهم آلهة بلغت الكمال، أو كما 

يظن هؤالء أنفسهم.

أيَن ُنّقاُد الَمسرح؟!

تَرامْب ُيساِئُل الّصيَن!

اش! ُمبدعو الَجزائر..بشٌر وُمتألِّهون! »ُروفغو«. . غريُق واِدي الحرَّ

عقد رئيس للواليات المتحدة األمريكية، مساء الجمعة المنقضي، 
ندوة صحفية حّمل فيها الصين مسؤولية األزمة االقتصادية 

العالمية كون الصين سبب تفشي وباء »كوفيد – 19« في العالم. 
أعلن ترامب أن الواليات المتحدة األمريكية أنهت عالقتها مع 
منظمة التجارة العالمية التي تسيطر عليها الصين، وستعلق 

مساهماتها المالية التي كانت ترصدها للمنظمة. وذهبت الظنون 
بترامب إلى حّد مساءلته الصيَن عن سبب انتشار الفيروس 

في العالم أجمع كالنار في الهشيم دون أن ينتشر الفيروس في 
عاصمتها »بكين« ومدن صينية أخرى. هذا، وختم الرئيس 

الغاضب ندوته ملوحا بورقة »هونغ كونغ« في وجه الصين في 
تهديد اعتبره المتتبعون جد صريح.

الَجزائر ُمتمّسكٌة الَجزائر ُمتمّسكٌة 
بـ»الكُلوروِكين«بـ»الكُلوروِكين«

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استغناءها عن 1500 موظف لتدارك اآلثار 
االقتصادية التي تسبب فيها فيروس “كورونا”، الذي أوقف النشاط التجاري 

في شركات الطيران.
وأوضحت الشركة أنها ستستغني عن نحو 1500 موظف من غير الكويتيين، 
نظرا للتحديات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص، وقطاع الطيران 
العالمي بشكل عام. وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أن هذا القرار ال يشمل 

المواطنين الكويتيين أو الخليجيين أو المتزوجين المعيلين من كويتيات 
والعكس، معلنة أن إجمالي عدد الموظفين يبلغ ستة آالف عامل، بينهم ألف 

كويتي، وأن دائرة العمليات تضم نحو 500 طّيار )أغلبهم كويتيون( و1300 
مضّيف ومضّيفة أغلبهم أجانب.

ريُح ُكورونا 
َتعصُف بطيران 

الُكويت 
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بسبب هشاشة السكنات وتدهور الُبنى التحتية

زخاُت َمطٍر ُتغرق حيَّ الِوئام
 بعين أميّناس

براهيم مالك

ولوال تدخل بعض املواطنني الذين 
قاموا بإخراج املياه من الغرف واملساكن 
هشاشة  بسبب  وهذا  الكارثة  لكانت 

البنايات الطوبية وقدمها. 
وكما أعرب عدد من سكان حي 
الوئام يف حديثهم ل أخبار الوطن عن 
تخوفهم الشديد بسبب تدهور وضعية 
والتي أصبحت غير صاحلة  سكناتهم 
لإليواء رغم وعود املسؤلني عن منحهم 
مستغربني  بهم  تليق  سكنات  إياهم 
السلطات  جتاهل  السياق  ذات  يف 
من  املتكررة  مطالبهم  رغم  لها  احمللية 
يف  املعاناة  جحيم  من  انتشالهم  اجل 
أكدت  وكما  الوطن.  بلديات  أغنى 
مرة  كل  يف  أنهم  املتضررة  العائالت 
نفس  يعيشون  األمطار  فيها  تتساقط 
املعاناة مع السيول اجلارفة التي تخترق 
بسهولة اسقف البنايات املصنوعة من 

الهشة  اجلدران  وكذا  واجلريد  اخلشب 
املهترئة. نهيك عن صعوبة التنقل بني 
السكنات بسبب برك األوحال املوزعة 
تشكلت  والتي  األرجاء  شتى  يف 
احلي  شوارع  اجلارفة يف  السيول  جراء 
األطفال  كبيرا على  ومما يشكل خطرا 

الصغار وكبار السن. 
وكما ناشدت عائالت حي الوئام 
الوصية  اميناساجليهات  عني  ببلدية 

اإلسراع  الوالية  والي  رأسها  وعلى 
اجتماعية  سكنات  الى  ترحيلهم  يف 
املعاناة  من  انتشالهم  اجل  من  الئقة 
والظفر  القهر  حياة  من  وتخليصهم 
القضاء  أيطار  يف  السكن  يف  بحقهم 
واجلاهزة  الهشة  السكنات  على 
املسئولني يف  بها  يتغنى  التي  بالبلدية 
كل مناسبة دون أن ترى النور حسبهم. 

تسببت األمطار األخيرة التي شهدتها منطقة عين أميناس بوالية أليزي في إحداث فيضانات، خاصة على مستوى حي الوئام 
المعروف بسكناته المبنية بالطوب والبيوت الهشة التي غمرتها سيول األمطار الجارفة، والتي تسربت داخل المنازل ما جعل 

العائالت القاطنة بها في وضع مأساوي ال تحسد عليه. 

أخبار النعامة 
مقتل شابين في المشرية والعين الصفراء في 

يوم واحد
حالة ذعر ورعب وحيرة عاشتها مدن والية النعامة الكبرى جراء وقوع 
جرميتان راح ضحيتهما شابني يف عقدهما الثالث، يف نفس اليوم والتوقيت 
تقريبا، األولى وقعت ببلدية املشرية التي تبعد عن مقر الوالية بـ 30 كلم 
طرف شخص  من  العمدي  القتل  الى  وليد(  م،   ( الشاب  تعرض  حيث 
حيث ال تزال األسباب مجهولة، اما اجلرمية الثانية فقد وقعت ببلدية العني 
الصفراء التي تبعد عن مقر والية النعامة بـ 70 كلم أين لفظ الشاب ) ش، 
يوسف( أنفاسه األخيرة بعد تعرضه الى طعنة خنجر بسبب شجار،ومباشرة 
بوقوع اجلرميتني، مت فتح حتقيقات استعجاليه يف  بعد إشعار مصالح األمن 

مالبسات اجلرميتني وتوقيف اجلناة.

الّزخات األولى من أمطار الصيف تغرق األحياء
كشفت الزخات األولى من أمطار الصيف يوم أمس هشاشة االجنازات 
الى  األحياء  من  العديد  تعرضت  حيث  الوالية،  مقر  النعامة  ببلدية 
السكنات، بعدما غمرت  الى داخل بعض  املياه  فيضانات، كما تسربت 
الطرقات وشكلت برك مائية بعدة مواقع سكنية منها حي 50 مسكن، ويف 
أول رد فعل ألحد األعضاء باملجلس الشعبي البلدي الذي أكد أنه مت رصد 
املاليير طيلة السنوات املاضية يف مشاريع لتحسني الوضع املعيشي للمواطن 
األمطار،  موسم  كلما حل  املأساة  تتكرر  فائدة حيث  دون  لكن  النعماوي 
الكلي يف شبكة  النظر  وإعادة  العاجل  بالتدخل  الوالئية  السلطات  مطالبا 

تصريف مياه األمطار الداخلية خاصة منطقة النعامة القدمية.

سكان قرية بوقرن دون ماء 
حالة من الغضب يعيشها سكان منطقة بوقرن التابعة لبلدية البيوض 
شمال والية النعامة بعد جتاهل السلطات احمللية ملعاناتهم املتمثلة يف غياب 
مياه الشرب عنهم بسبب تعطل مضخة مخزون املياه التي بقيت على حالها 
بوقرن  منطقة  أهالي  غالبية  أن  العلم  مع  تصليحها،  دون  أسبوع  من  أزيد 
تبقى  للوالية  الشمالية  اجلهة  أن  مصادرنا  وأشارت  املواشي  تربية  ميتهنون 
بني  من  باعتبارها  تصلها  أن  يفترض  التي  اإلعانات  جميع  من  مهمشة 
مناطق الظل حيث ال تزال فئة كبيرة من البدو الرحل تعاني جراء الظروف 

املفروضة بسبب استمرارجائحة كورونا.
ابراهيم سالمي

الوادي
الوالي يعد بتسليم عقود االستفادة من التخصيصات االجتماعية قريبا

القادر  عبد  الوادي  والي  كشف 
عقود  تسليم  سيتم  أنه  سعيد  بن 
يف  املمنوحة  األراضي  من  االستفادة 
لسكان  التحصيصاتاإلجتماعية  إطار 
بلدية الوادي على مراحل إلى غاية 11 
شخصا   50 مبعدل  وذلك  القادم  أوت 
يوميا حفاظا على الصحة العامة وتوقيا 

من فيروس كورونا كوفيد 19.
لقاء  يف  الوادي  والي  وشدد 
من  املستفيدين  من  عدد  مع  جمعه 
والذين  التحصيصاتاإلجتماعية، 
واعتصموا  العملية  تأخر  على  احتجوا 
أن  على  أمس،  أول  الوالية  مقر  أمام 
القوائم  يف  اسمه  نشر  مواطن  كل 
عملية  يف  إدراجه  ومت  املستفيدين 
يف  التحصيصات  مواقع  على  القرعة 
مستفيد  بأنه  الوالية،  عاصمة  تراب 
رسميا، كما أن رقم استفادته مسجل 

سجل  يف  القضائي  احملضر  طريق  عن 
وهو  الرسمية  باألختام  مختوم  رسمي 
ما يعني ضمنا أنه لن يتغير حتت أي 
جميع  أن  سعيد  بن  وأوضح  ظرف، 
الغير  املواقع  املوجودة يف  التحصيصات 
سيتم  اخلواص،  مع  عليها  متنازع 
بعد  وذلك  مالكها،  إلى  تسليمها 
تسوية  من  تهيئتها  مشاريع  استكمال 
األرضيات وربطها مبختلف الشبكات، 
اخلاصة  املناقصات  منها  وقسم 
طور  يف  حاليا  هي  فيها  باألشغال 
الوقت  يدوم  ولن  القانونية  اإلجراءات 
االعتمادات  توفر  يتم  حتى  طويال 
ويف  إلجنازها،  رصدت  التي  املالية 
أنه  الوادي  والي  كشف  السياق  ذات 
خصصت  التي  املواقع  وبخصوص 
لتسليم التحصيصات االجتماعية فيها 
نزاع بني مواطنني خواص  وهي محل 

اإلدارة  إن  الدولة،  أمالك  ومصالح 
لهذه  القانونية  بالتسوية  ستتكفل 
املواقع بشكل تدريجي وحسب الصيغ 
عليها  تنص  والتي  املواتية  القانونية 
املنظمة  تلك  سيما  اجلمهورية  قوانني 
من  عدد  تكليف  ومت  هذا  للعقار. 
املوضوع  مبتابعة  املستفيدين  الشباب 
املستجدات  وكل  املعلومات  وإيصال 
التحصيصات  من  للمستفيدين 
االجتماعية والتي كانت قد أقرت منذ 
2014 لصالح شباب واليات اجلنوب 
بهدف متكينهم من قطع أرضية مقابل 
إعانة  منح  إمكانية  مع  رمزية،  مبالغ 
مليون   100 مببلغ  الدولة  من  مالية 
املستفيدين  عدد  ويبلغ  هذا  سنتيم، 
 5000 املذكورة  التحصيصات  من 

شخصا أغلبهم من فئة الشباب
رشيد شويخ

تعيين مدير مستشفى ورقلة مديرا 
للصحة بالنيابة 

واملدير  بورقلة  بوضياف  محمد  مستشفى  مدير  بالباي  شوقي  تعيني  مت 
من  بدال  بالنيابة  للصحة  كمدير  عميراتبتقرت  سليمان  ملستشفى  السابق 
مصدق فاضل الذي انهى رئيس احلمهورية مهامه قييل عيد الفطر املبارك يف 
حركة صغير يف سلك مدراء الصحة جاءت عقب حتقيقات قضائية شملت 
لقيت  الذي  سطيف  مستشفى  منها  ومستشفيات  صحية  مؤسسات  عدة 
منحها  االدارة يف  تعنت  بسبب  كوروتا  بفيروس  طبيبة حامل مصرعها  فيه 
الوافد  وان  خاصة  الساكنة  استحسان  التغيني  هذا  لقي  وقد  مرضية  عطلة 
اجلديد الدارة قطاع الصحة بورقلة يعد احد ابناء القطاع الذين خدموا الصحة 

بواليك ورقلة بكل اخالص
زاهية سعاد

الوادي 
الوالي يقاضي منتحل شخصيته عبر 

الفيس بوك
مجهول،  ضد  قضائية  دعوى  سعيد  بن  القادر  عبد  الوادي  والي  رفع 
انتحل شخصيته وقام بإنشاء صفحة حتمله اسم الوالي وعليها صورته على 

شبكة التواصل اإلجتماعيالفيسبوك. 
مت  ما  الوادي،  لوالية  واالتصال  االعالم  خلية  عن  صادر  بيان  ووصف 
القيام به على الفيسبوك وعلى لسان الوالي » بالعمل اال اخالقي »مؤكدا يف 
ذات السياق أن والي الوالية ال ميلك أية صفحة شخصية وان الناطق باسمه 
هي الصفحة الرسمية والرئيسية لوالية الوادي والصفحات واملجموعة التابعة 
خللية االعالم واالتصال، مؤكدا بأن األمر سيكون محل متابعة قانونية وفقا 

ما تقتضيه القوانني املنظمة لقوانني النشر يف مواقع التواصل اإلجتماعي. 
رشيد شويخ  

حملة  األسبوع  نهاية  انطلقت 
مع  باألغواط  املوسم  لهذا  احلصاد 
توقعات بارتفاع منتوج القمح والشعير 
لتضررها  نظرا  الفارط  باملوسم  مقارنة 

مبوجة اجلفاف. 
لوالية  الفالحية  املصالح  أشرفت 
املدنية  احلماية  مصالح  رفقة  االغواط 
إشارة  إعطاء  على  اخلميس  يوم 
محيط  من  احلصاد  موسم  انطالق 
بن  بن  ناصر  ببلدية  الفالحي  تونزة 
شهرة الذي يتوفر على منتوج هام من 
سخرت  حيث  الفالحية،  احملاصيل 
هام  عتاد  الفالحية  املصالح  مديرية 

ولواحقها  واجلرارات  احلصدات  من 
احملاصيل  منتوج  جلمع  والشاحنات 
اللني  بنوعيه  القمح  من  الفالحية 
مت  وقد  واخلرطال،  والشعير  والصلب 
تعاونية  طرف  من  مخازن  تخصيص 
ل300ألف  تتسع  بالوالية  احلبوب 
أخرى  مخازن  فتح  إمكانية  مع  قنطار 
املنتوج  من  فائض  وجود  حالة  يف 
للحبوب  اجلهوية  التعاونية  وتتوقع 
جمع 600ألف قنطار هذا املوسم بكل 
نظرا  وغرداية  األغواط  واليتي  من 
الفالحية  األراضي  مساحة  التساع 
وصلت حدود  والتي  املستغلة  املسقية 

مردود  متوسط  ويقدر  هكتار،  30ألف 
منتوج الهكتار بالواليتني 45 قنطار يف 
الهكتار  مردود  يصل  حيث  الهكتار، 
والهكتار  قنطار   55 إلى  الشعير  من 
قنطار،   35 والصلب  اللني  القمح  من 
من جهتهم يتوقع بعض الفالحني أن 
األراضي  يف  احلبوب  منتوج  يتراجع 
تساقط  لقلة  نظرا  املوسم  هذا  البور 
واجهها  التي  والصعوبات  األمطار 
وباء  انتشار  مع  خاصة  الفالحون 

كورونا. 
نورين عبدالقادر

األغواط 
انطالق حملة الحصاد وتوقع بارتفاع منتوج القمح والشعير
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بعد ترحيلهم، قبل سنتين تقريبا، إلى بلدانهم بقرار من السلطات العليا للبالد، عاد المهاجرون األفارقة والسوريون إلى شوارع جيجل، انتشروا في أحياء 
الوالية وطرقاتها، فشوارع جيجل توّثق مأساتهم وعمق معاناتهم اليومية؛ جوع وحرمان وفقدان لألمن والطمأنينة في ظل انتشار الجائحة التي باتت تترصد 

أجسادهم النحيلة؛ هي صور تتكرر يوميا بأزقة مدينة جيجل.

ربورتاج: سهام عاشور 

يف  عودتهم  هؤالء  معاناة  من  زاد  وما 
الذي  الصحي  احلجر  الكورونا،وفرض  زمن 
احملالت  غلق  جراء  اجلوع  يعانون  جعلهم 
املقابل  يف  املواطنني،  لدى  احلركة  ونقص 
إليجاد  املسؤولني  الوالية  سكان  يناشد 
حل لهم خوفا عليهم ومنهم يف ظل انتشار 

الفيروس القاتل.

شوارُع ِجيجل َتحتضُنهم
تستقطب أي زائر جليجل يف هاته الفترة 
من  االفارقة  للمهاجرين  الكبير  االنتشار 
السوريني  عن  ناهيك  مختلفة  جنسيات 
هؤالء الذين اتخذوا من شوارعها وساحاتها 
حرفة  التسول  ومن  ولعائالتهم  لهم  ملجا 
اياديهم  بسط  وبني  لهم  رزق  مصدر  او 
يف  اشخاص  معاناة  قصة  نسجت  وجوعهم 
ونساء  لشباب  يومية  صورة  هي  غريب  بلد 
ومع  والعابرين  للمارين  يدهم  ميدون  وأطفال 
كل موقف إلشارة مرورية ضوئية يقف هؤالء 
من صدقات  فينالون  لهم  احلظ  يبتسم  فقد 
يومه  يف  جوعهم  ويسد  يسعدهم  ما  املارة 
داك وقد تغلق األبواب يف وجوههم فيتلقون 
رفضا من البعض غير ان هذا لي يثني من 
فلعلهم  أيديهم  بسد  فيواصلون  عزميتهم 
يظفرون مبا يسد رمقهم غير ان صورة األطفال 
اشعة  حتت  يتسولون  وحفاة  عراة  شبه  وهم 
الشمس احلارقة يجعل الكثيرين يعبرون عن 
اسفهم ملا وصلت اليه الطفولة وكيف حلروب 
تشرد  عائالت  جعلت  سياسية  وصراعات 

وأطفال يعيشون سنا غير سنهم.

ُق المأساة حي يعمِّ  الحجُر الصِّ
انتشار  بعد  عمقها  زاد  هؤالء  معاناة 
وما  الصحي  احلجر  وفرض  كورونا  فيروس 
واملطاعم  التجارية  للمحالت  غلق  من  تبعه 
اليومي  للجوع  منهم  الكثير  يتعرض  حيث 
كانوا  الذين  وهم  اإلجراءات  هاته  بفعل 
كما  املطاعم  أصحاب  من صدقات  يقتاتون 
يجمعون  مما  لهم  الطعام  بشراء  يقومون  انهم 
يتلقون جتاوبا  انهم كانوا  من الصدقات كما 
كبيرا من رواد هاته املطاعم وزبائنها من جهة 
أخرى فرض احلجر الصحي ودعوات ضرورة 
عدم اخلروج من املنازل اال للضرورة وخروج 
احلركة  من  قلل  استثنائية  عطلة  العمال يف 
بشوارع املدينة ما انعكس سلبا على مداخيل 
املهاجرين اليومي حيث اصبحوا يبحثون عن 
أماكن قد تكون تعج باحلركة فتجدهم عند 
مداخل محالت اخلضر والفواكه واملساحات 
التجارية وكدا عند املنعرجات همهم الوحيد 

اكلهم  لهم  تضمن  صدقة  على  احلصول 
فيسدون جوعهم وجوع أوالدهم.

 َمخاِوف من نقِل الَعدوى 
امللحوظ  انتشاره  ومع  الكورونا  زمن  يف 
حالة  رفع  ومع  والواليات  املناطق  مبختلف 
دعوات  برفع  واقترانا  مواجهته  يف  التأهب 
تنقالت  عند  احليطة  واخد  الوقاية  بضرورة 
األشخاص تعالت أصوات بني املواطنني حتدر 
من انتشار الفيروس بني املهاجرين مؤكدين 
ان  ولكن  فقط  انفسهم  على  ليس  اخلوف 
واكتسابهم  املهاجرين  هؤالء  احد  إصابة 
ظل  يف  للخطر  حياتهم  يعرض  قد  للعدوة 
غياب تكفل صحي واجتماعي رسمي بهم 
غربتهم  فوق  معاناتهم  من  يزيد  سوف  ما 
فاعلي  من  العديد  ناشد  حيث  وحاجتهم 
بضرورة  السلطات  بجيجل  املدني  املجتمع 
إيجاد حل سريع لهم حيث اكدوا انه زيادة 
العدوى  باكتسابهم  هؤالء  يهدد  اخلطر  عن 
فان حياة مواطني جيجل مهددة كذلك فقد 
عديد  بني  العدوى  انتقال  يف  سببا  يكونوا 
املواطنني نتيجة احتكاك املهاجرين االفارقة 
والسوريني باملواطنني خاصة وانهم اليردخون 
ويبقون  عنهم  واالبتعاد  الرفض  لدعوات 
ما  على  يحصلوا  حتى  الشخص  مالزمني 
والوقائع  األسباب  هاته  جلملة  ونظرا  يردون 
عيشهم  ولطبيعة  حلالهم  حل  إيجاد  اصبح 

ضرورة حتمية تستوجب تدخال سريعا.

 الّترحيُل لم يُعْد حاًل
ترحيل  بضرورة  تنادي  أصوات  مازالت 
حكومات  وحتمل  بلدانهم  الى  املهاجرين 
بلدانهم مسؤوليتهم حمايتهم اجتماعيا وهذا 
ضمانا لكرامتهم وحقوقهم املسلوبة غير انه 
هناك أصوات تؤكد ان الترحيل اجلماعي لم 
يعد حال مناسبا وال نهائيا وخير دليل على 
اجلزائر  مدن  مختلف  الى  عودتهم  هو  ذلك 
بعد عمليات ترحيل جماعية تبنتها احلكومة 
على  وبناءا  االن  من  سنتني  قبل  اجلزائرية 
بضرورة  اجتماعيني  مختصني  يطالب  هذا 
إيجاد حل اخر يوازن بني ضمان حياة كرمية 
لهم وبني انتفاع املجتمع اجلزائري اإليجابي 
دمجهم  ضرورة  الى  يدعون  حيث  منهم 
بسوق الشغل الوطني مبختلف الهيئات مثل 
ورشات البناء واملستثمرات الفالحية وغيرها 
وموانئ الصيد وكدا توفير مالجئ او أماكن 
ملبيت هؤالء حماية لكرامتهم وتوفير األمان 
تفتضيه  ما  وفق  لهم  والصحي  االجتماعي 
القوانني  عليه  وتنص  الدولية  األعراف 

اجلزائرية.

مخاوف من انتشار الوباء والحجر الصحي يعمق معاناتهم

ين وريِّ َشوارُع ِجيجل ترسُم مأساَة الُمهاجريَن األفاِرَقة والسُّ
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وزير الرياضة اإليطالي، سبادافورا:

»علينا االستمرار في الحذر ألننا لم
 نخرج من األزمة«

القسم الرياضي

راي  لقناة  تصريحات  وقال سبادافورا يف 
التخاذ  دفعنا  ما  وهذا  مستمر،  »القلق   2
قرارات تناسب مستوى املسؤولية«. وأضاف 
داخل  األفراد  من  الكثير  لدينا  كان  »عندما 
العناية املركزة، برز ضغط متناقض من عالم 
يف  البطوالت  »استئناف  وتابع  القدم«.  كرة 
الوقت احلالي أمر ممكن، من الصواب القيام 
بذلك، ويسعدني تزامن العودة ولعب نهائي 
ملباراة  السنوية  الذكرى  يف  إيطاليا  كأس 
وواصل   .»1970 مونديال  يف  وأملانيا  إيطاليا 
»رغم ذلك، يجب علينا االستمرار يف احلذر 

واحلرص، ألننا لم نخرج من األزمة بعد«.
بث  ودازن  سكي  من  »طلبت  وأردف 
جتنب  نريد  ألننا  تكلفة،  دون  املباريات 
عقب  العامة  األماكن  يف  التجمعات 
لو  حتى  العمل  يف  سأستمر  االستئناف. 

وأمت  فقط«.  اللقاءات  بعض  على  حصلنا 
األمر  حلسم  القضائي  التدخل  أستبعد  »ال 
قبل  لكن  العام،  والنظام  الصحة  أجل  من 
احلوار  طريق  عن  املهمة  إجناز  سأحاول  هذا 

املتبادل«.

كومباني يرفض العمل 
مع غوارديوال

حسم البلجيكي فينسنت كومبابي، مدافع 
ومدرب أندرخلت البلجيكي، موقفه من العودة 
للعمل يف مانشستر سيتي. وكان كومبابي، قد 

غادر النادي اإلجنليزي يف شهر ماي املاضي، 
للعمل كالعب ومدرب رفقة أندرخلت. ووفًقا 

لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن كومباني رفض 
العودة إلى السيتي، والعمل يف وظيفة املدرب 

املساعد لبيب غوارديوال املدير الفني. وكان هذا 
املنصب يشغله اإلسباني ميكيل أرتيتا، الذي 

انتقل هذا املوسم لقيادة آرسنال.
وأشارت الصحيفة إلى أن كومباني ال 
يزال لديه رغبة يف لعب كرة القدم، وهذا 

األمر غير متاح حالًيا إذا عاد إلى مانشستر 
سيتي. وأوضحت أن كومباني أكد استمراره 

مع أندرخلت، ال سيما أن عقده مع النادي 
البلجيكي ميتد لعامني مقبلني.

إنقسام في ريال مدريد 
حول صفقة هافيرتز

صنع ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع كاي 
هافيرتز جنم خط وسط باير ليفركوزن، انقساًما يف 

الرأي داخل الفريق امللكي.
ووفًقا ملوقع »ديفنسا سنترال«، فإن هناك 
انقساًما وجداًل داخلًيا بني قادة ريال مدريد، 
حول استمرار النادي يف صفقة كاي هافيرتز 

البالغ من العمر 20 عاًما.
وأشار إلى وجود تقارير إيجابية توصي 

بضم هافيرتز اآلن قبل انتظار تطوره مستقباًل، 
وأخرى سلبية تدعو النادي امللكي للتراجع عن 
ضم النجم األملاني. وأوضح املوقع أن ما يهدد 
الصفقة أن ليفركوزن يطلب 100 مليون أورو، 

كما أن الريال ميتلك العبني مثل رينير جيسوس 
وتاكيفوسا كوبو وأوديغارد وماركو أسينسيو ميكنهم 

اللعب يف نفس املراكز التي يجيدها هافيرتز. 
يذكر أن الالعب األملاني يحظى أيًضا باهتمام 

من قطبي مانشستر، وتشيلسي وليفربول وبايرن 
ميونخ.

لينغليت يعقد انتقال الوتارو إلى البلوغرانا
لينغليت  كليمنت  الفرنسي  وضع 
انتقال  أمام  جديدة  عقبة  برشلونة،  مدافع 
إنتر  مهاجم  مارتينيز  الوتارو  األرجنتيني 
ميالن، إلى النادي الكتالوني خالل امليركاتو 

الصيفي املقبل.
استفسر  إنتر ميالن  أن  تقارير،  وزعمت 
لينجليت  ضم  إمكانية  عن  برشلونة  من 
لصحيفة  ووفًقا  الوتارو.  صفقة  ضمن 
يرغب  ال  لينغليت  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو 

يف االنتقال إلى إنتر ميالن، أو مغادرة برشلونة بشكل عام. وأشارت إلى أن برشلونة 
لديه موقف مماثل جتاه لينغليت، حيث يتمسك النادي باستمرار الالعب يف الدفاع 

الكتالوني.
سكرينيار  ميالن  بديل  يكون  كي  لينغليت،  ضم  يستهدف  ميالن  إنتر  وكان 

املرشح للرحيل عن صفوف الفريق اإليطالي بنهاية املوسم احلالي.
وأوضحت الصحيفة أن كيكي سيتني مدرب برشلونة، سيعتمد على لينغليت 
بشكل أساسي يف الدفاع، خاصة بعد اإلصابات املتكررة لزميله صامويل أومتيتي.

العبو بايرن يتنازلون عن جزء من رواتبهم  
بايرن  نادي  رئيس  هاينر  هربرت  كشف 
ميونخ، أن العبي الفريق سيواصلون التنازل عن 
نسبة من رواتبهم حتى نهاية املوسم اجلاري، يف 

ظل أزمة وباء كورونا.
وقال هاينر، يف تصريحات لصحيفة »بيلد« 
يبدي  أن  السرور  دواعي  »من  السبت:  امس 
عن  التنازل  ويواصل  للوضع  تاما  تفهما  الفريق 

جزء من الرواتب حتى نهاية املوسم«.
ويقف بايرن ميونخ على بعد خطوات قليلة 
)بوندسليغا(  األملاني  الدوري  لقب  حسم  من 
للموسم الثامن على التوالي، حيث يتربع على 
منافسيه  أقرب  أمام  نقاط   7 بفارق  الصدارة 

بوروسيا دورمتوند، وذلك قبل 6 مراحل من النهاية. ومن املقرر أن تختتم منافسات 
إلى  بايرن ميونخ  املقبل، ويف حالة وصول  27 جوان  للبوندسليغا يف  املوسم احلالي 

نهائي كأس أملانيا، سيواصل الفريق التنافس حتى الرابع من جويلية املقبل.
وكانت املنافسات قد توقفت بسبب أزمة الوباء العاملي قبل جولة إياب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا، التي تشهد لقاء بايرن ميونخ مع تشيلسي.
ويرجح أن تستمر منافسات البطولة األوروبية ليقام النهائي يف نهاية أوت املقبل، 

حيث من املفترض استكمال منافسات الدوري احمللية يف أوروبا أوال.

يوفنتوس يساوم برشلونة 
بورقة أنسو فاتي  

طلب يوفنتوس، التعاقد مع العب جديد من برشلونة، ضمن 
بيانيتش وماتيا دي  لنقل ميراليم  الناديني،  التبادلية بني  الصفقة 

تشيليو من السيدة العجوز إلى قلعة الكامب نو.
وسط  جنم  ميلو  آرثر  البرازيلي  ضم  على  ُيصر  يوفنتوس  وكان 
الناديني  أبلغ  الالعب  أن  إال  التبادلية،  الصفقة  يف  برشلونة، 

الكتالوني واإليطالي برغبته يف عدم مغادرة البارسا.
ووفًقا لصحيفة »سبورت«، فإن املفاوضات األخيرة بني الناديني 
شهدت رفض يوفنتوس ضم العبني أقل شهرة مثل جونيور فيربو 
وجان كلير توديبو. وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن مسؤولي 
السيدة العجوز طلبوا التعاقد مع أنسو فاتي، املهاجم الشاب الذي 

اقتحم الفريق األول يف برشلونة هذا املوسم.
مساومة  كورقة  فاتي  استغالل  يريد  يوفنتوس  أن  وأوضحت 
وإجباره آلرثر  الكتالوني  النادي  لتحرك  تؤدي  قد  أيًضا،  لبرشلونة 

ميلو على دخول الصفقة التبادلية.

ألكانتارا يدرس العودة إلى 
الليغا

كشف تقرير صحفي أملاني، أن اإلسباني تياغو ألكانتارا العب 
وسط بايرن ميونخ، ُيفكر يف العودة إلى إسبانيا هو وأسرته. وبحسب 
صحيفة »بيلد« األملانية، فإن تياغو وزوجته يعتبران الوقت احلالي 
هو املناسب للعودة إلى الوطن، خاًصة إذا تلقى عرًضا من الليغا، 
»االجتاه  الصحيفة:  وأضافت  برشلونة.  السابق  فريقه  تفضيل  مع 
مهم  العب  ألكانتارا  أن  يرى  ميونخ  بايرن  ألن  يتغير،  أن  ميكن 
للفريق، والالعب نفسه أظهر نيته يف االستمرار، خالل حديثه يف 
غرفة تبديل املالبس«.  وأشار التقرير، إلى أن فليك املدير الفني 
قادة  أحد  أنه  ويرى  ألكانتارا ضمن خططه،  ميونخ، يضع  لبايرن 
على  عقده  نهاية  حتى  استمراره  يف  ُيساعد  ما  احلاليني،  الفريق 
األقل، أو التمديد إذا تطلب األمر. ووقع ألكانتارا لبايرن ميونخ يف 
صيف 2013، ولعب بقميص البافاري 7 سنوات، وينتهي عقده 

احلالي يف صيف 2021.

برشلونة يرسم خطة بديلة 
للتخلص من كوتينيو

خدمات  من  للتخلص  بديلة  خطة  برشلونة،  مسؤولو  يرسم 
الالعب البرازيلي فيليب كوتينيو خالل امليركاتو الصيفي املقبل.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ يف املوسم احلالي، وال 
ينوي الفريق البافاري شراء الالعب بشكل نهائي.

يسعى  برشلونة  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
واحلصول  الصيف،  هذا  بيعه  طريق  عن  كوتينيو،  من  للتخلص 
متاًما األزمة  أن برشلونة يدرك  إلى  أورو. وأشارت  80 مليون  على 
االقتصادية احلالية يف عالم كرة القدم، لذا ليس من السهل على 
أي فريق، دفع هذا الرقم. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وضع 
خطة بديلة للتخلص من كوتينيو، عن طريق إعارته إلى فريق آخر 

مع أحقية الشراء، باإلضافة إلى حتمل األخير راتبه بالكامل.
نظير اإلعارة  أورو  10 ماليني  برشلونة احلصول على  ويشترط 
بايرن لضم كوتينيو ملدة  مما دفع  أورو  بـ 1.5 مليون  أكثر  اجلديدة، 

موسم واحد.

دي بروين يفتح أبواب الرحيل 
من مانشستر سيتي  

كشف تقرير صحفي إجنليزي، عن شرط البلجيكي كيفني دي 
بروين، جنم مانشستر سيتي، لتمديد عقده مع ناديه. وقد انضم 
دي بروين )28 عاًما( إلى مانشستر سيتي، عام 2015 قادًما من 

فولفسبورغ، وينتهي عقده احلالي يف صيف 2023.
وبحسب صحيفة »ميرور« البريطانية، فإن دي بروين سيوافق 
على التمديد، يف حال إلغاء العقوبة املوقعة على السيتي من قبل 
يويفا، باحلرمان من املشاركة يف املسابقات األوروبية ملدة موسمني، 
بسبب خرق قواعد اللعب املالي النظيف. ويلقى الدولي البلجيكي 
اهتماًما كبيًرا من عديد األندية، أبرزها ريال مدريد وباريس سان 
حال  رحيله،  باحتمال  السابقة  تصريحاته  بعد  خاصة  جيرمان، 
انتظار  يف  »أنا  ذلك:  عن  بروين  دي  وقال  العقوبة.  إلغاء  عدم 
ما  أنتظر  السبب  لهذا  سيستأنف،  أنه  النادي  أخبرنا  القرار.. 
وأضاف: »سنتان دون مشاركة  فريقي«.  أثق يف  أنا  سيحدث.. 

أوروبية ستكون فترة طويلة، إذا كانت سنة واحدة سأرى«.

 أكد فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة 
اإليطالي، أن هناك صعوبات ال زالت تهدد 

عودة الحياة إلى الكالتشيو، عقب أزمة فيروس 
كورونا المستجد. وكان االتحاد اإليطالي لكرة 
القدم، قد أعلن رسمًيا عودة بطولتي الدوري 

والكأس في جوان المقبل.
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سيتم اإلعالن عن الفائز يوم 29 جوان المقبل

سليماني ودولور مرشحان لجائزة أفضل 
أفريقي بالدوري الفرنسي

محمد هشام

واصل دولور، بطل إفريقيا مع »اخُلضر« 
تقدمي مستويات متصاعدة بعد صيف مشع 
يف األراضي املصرية مع املنتخب اجلزائري. 
لقد سجل املهاجم اجلزائري بالتأكيد أقل 
أهداف يف   9 املاضي، برصيد  املوسم  من 
26 مباراة مقابل 14 مسجلة يف 36 مباراة 

خالل املوسم املاضي 2018-2019.
لكن يبدو أن املهاجم البالغ من العمر 
28 عاما قد تطور بشكل مثالي بألوان فريق 
الدولية  فرنسا  إذاعة  كتبت  كما  مدينته، 

على موقعها الرسمي.
سليماني،  مواطنه  تألق  جانبه،  من 
الفرنسية  البطولة  له يف  أول جتربة  مبناسبة 
قدمها  التي  الصغيرة،  اإلمارة  فريق  مع 
وأضافت  سيتي.  ليستر  ناديه  من  معارا 
اجلزائري  القناص  »نعرف  عنه  تكتب 
املتواصلة  ومجهوداته  الثمينة  بأهدافه 
وتركيا.  إجنلترا  البرتغال،  بطوالت  يف 
الفنية  مهاراته  موناكو  مبعية  لنكتشف 
 8( احلاسمة  التمريرات  تقدمي  يف  وحسه 

متريرات و 9 أهداف(.
وشكل سليماني أحسن هداف حاليا 
زميله  مع  قويا  ثنائيا  اجلزائري-  للمنتخب 
أرقامه  من  بالرغم  لكن  يدر،  بن  وسام 
 31 صاحب  سليماني  ينل  لم  اجليدة، 
سنة، ثقة مدرب موناكو اجلديد، روبيرت 

مورينو، حسب نفس املصدر.

اجلزائريني  املهاجمني  إلى  باإلضافة 
الدوليني، هناك تسعة مرشحني آخرين يف 
بيبي،  نيكوال  اإليفواري  خلالفة  الترشح 

وهم
احلميد  عبد  يونس  املغربي  املدافع 
بوانغا )سانت  دينيس  الغابوني  )رميس(، 
)ميتز(،  ديالو  حبيب  السنغالي  إيتيان(، 
إس  )بي  غايي  غانا  إدريسا  ومواطنيه 
النيجيري  )رين(،  نيانغ  ومباي  جي(، 

فيكتور أوسيمني )ليل(، ومواطنه موزيس 
تراروي  هاماري  واملالي  )نانت(،  سيمون 

)رين(.
قناة  و  الدولية  فرنسا  إذاعة  وستعلن 
»فرانس 24« يف 29 جوان املقبل عن إسم 
التي  فوي«  فيفيان  »مارك  بجائزة  الفائز 
البطولة  يف  إفريقي  العب  أفضل  تكافئ 

الفرنسية.

من أجل العمل على ترقية عالقة التعاون بين الطرفين
خالدي يلتقي برئيس اللجنة األولمبية الجزائرية

مريجة،  بالنيابة محمد  اجلزائرية  األوملبية  اللجنة  ورئيس  علي خالدي  والرياضة، سيد  الشباب  وزير  الذي جمع  اللقاء  شكل 
نعايةاألسبوع الفارط، مناسبة لتأكيد االرادة املشتركة من أجل العمل على ترقية عالقة التعاون والتكامل بني الطرفني.

بتأكيد  بالنيابة سمح  اللجنة االوملبية اجلزائرية  الوزير، رئيس   به  والرياضة أن االستقبال الذي خص  الشباب  بيان وزارة  وافاد 
االرادة املشتركة من اجل العمل على ترقية عالقة التعاون والتكامل بني الطرفني وعلى لم شمل العائلة االوملبية والرياضية اجلزائرية، 
يف جو من الطمأنينة والثقة إلعالء املصلحة العليا للبالد. كما كانت املقابلة فرصة لتبادل الرؤى حول القضايا الرياضية ذات االهتمام 
 2021 باليابان  بطوكيو  االوملبية  االلعاب  مقدمتها  ويف  والدولية  اجلهوية  الرياضية  باملواعيد   اخلاصة  التحضيرات  املشترك، السيما 

وااللعاب املتوسطية بوهران 2022.

لشباب  الرياضي  املدير  كشف 
بعد  يتم  لم  أنه  مجوج،  ناصر  قسنطينة، 
عبد  املدرب  مع  رسمي،  التفاق  التوصل 
الفريق،  تدريب  لتولي  عمراني  القادر 
مع  مفاوضات  يف  »دخلنا  مجوج  وصرح 
رمضان،  شهر  خالل  عمراني،  املدرب 
خالل  بقسنطينة،  يلتحق  أن  املقرر  ومن 
لكن  التفاوض،  ملواصلة  املقبلة،  األيام 
رسمي«.  إلتفاق  نتوصل  لم  اآلن  حلد 
عقودهم،  املنتهية  الالعبني  وبخصوص 
العبي  كل  مع  »حتدثنا  مجوج  أوضح 
أي  نواجه  ولم  عقودهم،  املنتهية  الفريق 

مشكل معهم«.

إدارة  مجلس  أن  بالذكر،  جدير 
رشيد  بقيادة  قسنطينة،  شباب  نادي 
الناصر  عبد  الرياضي  واملدير  رجراج، 
املدرب  مع  مفوضات  يف  دخل  مجوج، 
قد  عمراني  وكان  عمراني.  القادر  عبد 
الدفاع  إدارة  مع  بالتراضي  عقده  فسخ 
البدني  املعد  رفقة  اجلديدي،  احلسني 
كمال بوجنان، بدعوى استحالة عودتهما 
جائحة  بسبب  الراهنة  الفترة  يف  للمغرب 

كورونا.
إدارة  أن  خاصة،  مصادر  من  وعلم  
عمراني،  مع  تواصلت  قسنطينة  شباب 
العقد  تفاصيل  كافة  على  معه  واتفقت 

اإلعالن  أن  غير  بالنادي،  سيربطه  الذي 
عيد  بعد  مقرر  كان  الصفقة  عن  النهائي 

الفطر.
ستكون  عمراني  أن  املصادر  وأكدت 
قضية  يف  واألخيرة  األولى  الكلمة  له 
بتأييد  الراحلني،  والالعبني  االنتدابات 
لغالبية  املالكة  الشركة  إدارة  مجلس  من 

أسهم النادي.
القالئل  املدربني  من  عمراني  ويعتبر 
الذين تركوا بصمتهم مع شباب قسنطينة، 
بعد أن قاده يف 2018، لتحقيق ثاني لقب 

يف تاريخه.
محمد هشام

المدير الرياضي لشباب قسنطينة، مجوج:  

»المفاوضات مع عمراني ال تزال متواصلة«  

شكك في إمكانية استئناف منافسات البطولة، مدوار:
»األندية ليست قادرة على التعامل 

مع كورونا«
الكرمي  عبد  احملترفة،  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  رئيس   شّكك 
مدوار، يف إمكانية استئناف منافسات بطولة الرابطة األولى، املُتوقفة 
منذ منتصف شهر مارس املاضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
قائال  الوطنية،  اإلذاعة  أمواج  على  تدخله  لدى  مدوار  وأوضح 
»شخصيا، أرى أنه ال ميكننا استئناف البطولة« ومضى يقول »سيكون 
الفيروس  من  الوقائية  قواعد  احترام  األندية،  على  الصعب  من 

والبروتوكول الصحي«. وبّرر ذلك بصراحة قائال
ملواصلة  األوروبية  البلدان  عليها  تتوفر  التي  للوسائل  نفتقر  »إننا 
هذا  لتحقيق  االورو  من  املاليني  مئات  ضخت  أوروبا  املنافسة، 
املبتغى«، واستمر يف الدفاع عن هذا الطرح بحجة »صحة املواطنني 
املعلقة  البطولة،  استئناف  إمكانية  وملناقشة  شيئ«.  كل  من  أولى 
منذ منتصف شهر مارس املاضي، ُعقد اجتماع يف األسابيع املاضية 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  ممثل  بحضور  والرياضة،  الشباب  وزارة  مبقر 
ممثل  وكذا  مدوار  الكرمي  عبد  للعبة،  الوطنية  الرابطة  ورئيس  القدم 
املركز الوطني للطب الرياضي، ولم ُيتخذ أي قرار حول إمكانية عودة 
البطولة، حيث اجمع كل املتدخلون على أن األمور ستتضح بعد رفع 
احلجر الصحي. وأضاف مدوار »كما سبق أن أوضحت يف السابق، 
يف  ممثلة  البالد،  يف  العليا  للسلطات  يرجع  البطولة،  استئناف  قرار 
السياق  الى  النظر  والصحة«. مؤكدا على  والرياضة  الشباب  وزارتي 
تفاصيل  أي  إهمال  ميكننا  »ال  بالقول  ظروف  هكذا  للبالد يف  العام 
يف مثل هذه احلاالت احلّساسة، إذا ما مت رفع احلجر الصحي بعد 13 
جوان ميكننا احلديث عن املراحل املقبلة«، ليضيف »كرة القدم ما هي 
إاّل لعبة، إذا ما مت رفع احلجر الصحي بعد 13 جوان، ميكن احلديث 

عن املراحل املقبلة، لكن حاليا يستحيل اخلوض يف ذلك«.
ويأتي تدخل املسؤول األول للرابطة الوطنية لكرة القدم، أسبوع 
بعد التصريح الذي أدلى فيه رئيس اللجنة الطبية لالحتادية اجلزائرية 
إمكانية  يف  اآلخر  هو  فيه  وشّكك  دمرجي  جمال  القدم،  لكرة 
التدريبات  استئناف  »يستحيل  الشأن  يف  وقال  البطولة.  استئناف 
مرتبطة  املنافسة  عودة  بينما  احلالي،  الوقت  يف  صغيرة  مبجموعات 
أساسا برفع احلجر الصحي وهو ما لم يحدث بعد.« وقبل إلغاء بطولة 
40 نقطة،  الترتيب ب  بلوزداد يتصدر  الرابطة األولى، كان شباب 
بفارق ثالث نقاط عن اقرب مالحقيه وفاق سطيف ومولودية اجلزائر. 

وتنقص الشباب والعميد مباراة واحدة.
ويف الرابطة الثانية يحتل اوملبي املدية املركز األول ب 42 نقطة، 

بفارق نقطتني عن املالحق شبيبة سكيكدة.

أكدت أنه ال يحق ألي شخص الحديث بإسمها  
إدارة العميد تعبر عن استيائها من 
حمالت التشويه التي تطال الفريق

أبدى مجلس إدارة نادي مولودية اجلزائر، استياءه من حمالت 
بحق  احتفاظه  مؤكًدا  األخيرة،  باآلونة  الفريق  تطال  التي  التشويه 

املتابعة القضائية لكل من يتحدث باسم النادي مجدًدا.
بعد  واسعة،  انتقادات  ملوجة  تعرض  العاصمي،  النادي  كان 
تسريب وثيقة تؤكد حصول وسيط الالعبني املعتمد نسيم سعداوي، 
سنة  الشلف  جمعية  من  مرواني،  محمد  استقدام  عمولة  على 
2019 رغم أنه لم يكن وكيل أعماله. وقال النادي يف بيان »وسط 
اجلدل احلاصل بالساحة الكروية اجلزائرية، وأمام محاوالت البعض 
املستميتة للزج باملولودية يف قضايا أبعد ما تكون عن احلقيقة، قررنا 
اإلدارة  باسم  احلديث  يف  احلق  لديه  أحد  أال  فصاعًدا،  اليوم  من 
وأضاف  واالتصال«.  اإلعالم،  وخلية  املجلس،  رئيس  باستثناء 
قاسية  عقوبات  وسيسلط  بحزم،  سيتعامل  اإلدارة  »مجلس  البيان 
التعليمات، ويطلق  للنادي، ويخالف هذه  ينتمي  على أي شخص 
تصريحات باسم املولودية«. وتابع »مولودية اجلزائر وكجزء ال يتجزأ 
من املنظومة باجلزائر، كان دائما وأبًدا يف طليعة األندية التي حتترم 
قرارات االحتادية، والرابطة كهيئتني مسيرتني للكرة، ولن يحيد عن 
هذا املسار، مهما حاول البعض تعكير صفو العالقة بينه والهيئات 
من  كل  حديد،  من  بيد  ستضرب  املولودية  »إدارة  وأمت  الكروية«. 
يف  بحقها  ستحتفظ  حيث  الكيان،  بهذا  املساس  نفسه  له  تسول 
تندرج  قضايا  املولودية يف  باسم  يزج  القضائية ألي شخص  املتابعة 

ضمن تصفية احلسابات الضيقة«.
ودعت إدارة املولودية، وسائل اإلعالم لاللتزام بأخالقيات املهنة، 
وأن تستقي معلوماتها من املصدر، وعدم االنسياق خلف الشائعات 

واالفتراءات التي تهدف للمساس بسمعة النادي.

اختير الثنائي الدولي الجزائري، إسالم سليماني الذي ينشط في صفوف نادي موناكو وأندي دولور الذي يحمل ألوان نادي مونبيلييه، ضمن 
قائمة المرشحين لجائزة »مارك فيفيان فوي« التي تكافئ أحسن العب إفريقي في بطولة الرابطة الفرنسية األولى لكرة القدم »ليغ 

1«، وفق ما أعلنه اول أمس منظما الحدث »إذاعة فرنسا الدولية« و قناة »فرانس 24«.
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حاوره: خلضر بن يوسف 

رغم  لونيسي  بالل  الغوي  واملدقق  والروائي  الكاتب  أن  يبدوا 
صغر سنه وحداثتي قلمه إال أنه رواياته حتظى باهتمام كبير وإقبال 
العنوانني  ومن  الوطن  ربوع  كل  عبر  اجلزائري  الطالب  لدى  واسع 
يف  الواقعي  »االجتاه  واملاستر  الليسانس  مستوى  على  الدراسات 
رواية ذاكرة معتقلة لبالل لونيس« جامعة لونيسي علي البليدة 2، 
جامعة  معتقلة«  ذاكرة  رواية  يف  الوعي  وحضور  السردي  »التوثيق 
برج بوعريريج، »مكونات السرد يف رواية ذاكرة معتقلة« جامعة بن 
عكنون، »التقنيات اجلديدة يف رواية ذاكرة معتقلة« جامعة املسيلة، 
بوعريريج،  برج  جامعة  الرجال«  أوجاع  رواية  يف  السرد  »تقنيات 
»دراسة أسلوبية يف رواية أوجاع الرجال من منظور غرمياس« وغيرها.

كيف يعيش الكاتب بالل لونيس هذه األزمة الصحّية الكونية 
التي هّزت اإلنسانية، مبا يف ذلك املجتمع اجلزائري والعالم؟

ألتزم باحلجر الصحي الذي فرضته اجلائحة أوال والدولة ثانيا، 
ال  بي،  احمليطني  األشخاص  وسالمة  سالمتي،  أجل  من  وهذا 
إلى  بأنفسنا  نؤدي  وال  الوعي  من  كبيرة  درجة  على  نكون  أن  بد 
التهلكة، لسنا الشعب الوحيد الذي يعاني من هذا الفيروس بل هو 
مرض نشب مخالبه يف جميع بلدان العالم، وسبيل القضاء عليه 
هو االلتزام باحلجر، وعدم مخالفة القواعد والقوانني التي ُسطرت 

من أجل الفتك به والقضاء عليه.

هل يوثق بالل يومياته، وهل يدّون مالحظاته اخلاصة به؟

أقسم وقتي بني القراءة والكتابة والتدقيق اللغوي، أقرأ بعض 
مراجعات  عنها  أقدم  أن  وأحاول  انتباهي  تثير  التي  الروايات 
اجلرائد مثل جريدة  أو على صفحات بعض  سواء على صفحتي 
اإلعالمية  عليه  تشرف  الذي  األدبي،  ركنها  يف  اجلمهورية 
القديرة علياء بوخاري، وأدقق بعض أعمال الكتاب خاصة منهم 
الروائيني، أجدني أستمتع جدا مبعرفة ما حتمله أعمالهم من جمال 
قبل اآلخرين، وأخصص وقتا ألعمالي، وأخطط للمستقبل كثيرا، 
أما عن تواصلي مع اآلخرين فيكون هاتفيا أو عبر وسائط التواصل 

االجتماعي.

بعد النجاح الباهر ألعمالك السابقة »ذاكرة معتقلة« و«أوجاع 
الرجال«، كيف تلقيت الردود؟

واسعا  إقباال  عرفتا  الرجال«  و«أوجاع  معتقلة«  »ذاكرة  روايتي 
قرائي  أغلب  رمبا  لي،  كبير  شرف  وهذا  األعزاء،  القراء  قبل  من 
راضون عما قدمته، لكنني لست راض متاما، فالشعور بالرضا رمبا 
يجعلني أفقد ذلك احلماس الذي يدفعني ألقدم أكثر، أنا أحاول 
جاهدا أن أكون دوما يف املستوى املطلوب، وأن أقدم للقارئ أكثر مما 
ينتظر، وتلقيت ردين أثرا يف كثيرا، واحد إيجابي ومحزن واآلخر 
سلبي ومفرح، االيجابي أن أحد األشخاص أرسل لي رسالة وأنا 
ال أعرفه، أخبرني أنه بفضل روايتي »ذاكرة معتقلة« استطاع جتاوز 
أزمة نفسية كان فيها، أما الرد الذي أزعجني أن هناك شخص لم 
يقرأ لي أبدا غير أنه حاول تشويه صورتي، حتدث عن روايتي »أوجاع 
الرجال« وذكر سلبياتها قبل أن تنشر حتى، وهنا استخلصت أن 

ضريبة النجاح ال تدفع نقدا بل حقدا.

اخلطاب الروائي لديك جذب االنتباه يف كثير من املرات، ما جعل 
الطلبة الباحثني يتناولون إصداراتك بالدراسة والتحليل يف 

مذكرات تخرجهم، هال ذكرت لنا بعضها وأهم الدراسات التي 
خصصها الطلبة ملدوناتك الروائية؟

روايتي قد حضيتا بدراسات مكثفة من قبل الطلبة اجلامعيني 
يف مذكراتهم، وكذلك عند الدكاترة عن طريق املقاالت والكتابات 
النقدية يف مختلف جامعات الوطن، وهذه بعض عناوين املذكرات 
التي اتخذ أصحابها من روايتي »ذاكرة معتقلة« أمنوذًجا يف دراستهم 
لنيل شهادة ليسانس أو نيل مستحقات شهادة املاستر عبر مختلف 

جامعات الوطن.

توجد دائًما مشاريع مؤّجلة لدى كل كاتب، أال ترى أن أوقات 
احلجر الصّحي متّثل فرصة الشتغال الكّتاب عليها؟

وأنتظر  املنسية،  األعمال  بعض  على  أشتغل  دوما  أنا  فعال 
الوقت املناسب حتى أخرجها للحياة، أستغل وقتي يف تنقيحها 
أطالع  أنا  للقراءة  وبالنسبة  فيها،  املوجودة  النقائص  معرفة  ويف 
النجاح  يريد  شاب  كاتب  كل  به  أنصح  ما  وهذا  باستمرار، 
وال  يطالع  ال  بكاتب  أؤمن  وال  ضرورية  فاملطالعة  واالستمرار، 
يقرأ، أنا أقرأ للجميع دون استثناء، أحاول أن استفيد من اجلميع 

حيث اقرأ مبعدل كتاب كل ثالثة أيام.

ال ميكن للكّتاب وللمثقفني والقّراء أن يشاهدوا هذه احملنة متّر 
دون استثمار مالحمها يف شيء مهّم متأّصل إنسانًيا، كيف هو 

موقفك وتعاملك معها إنسانيا؟

التي  األمور  من  الكثير  ووضحت  بّينت  األزمة  هذه  حقيقة 
كانت تخفيها أيام الرخاء والبحبوحة، بينت إيجابيات وسلبيات 
شعوب العالم ككل، وأركز على الشعب اجلزائري خاصة، فظهر 
به،  ويحس  غيره،  يساعد  الذي  واإلنسانّي  والشجاع  الكرمي، 
كما ظهر الفاسد الذي استغل هذا الوباء من أجل االستثمار يف 
تثبت  أن  استطاعت  كثيرا،  أثرت يف  فقد  نفسي  أما عن  غيره، 
لي بأن اإلنسان ضعيف مهما عال شأنه ومهما علت قصوره ومها 
عال جاهه، وما عليه سوى التواضع وتقدمي املساعدات واألعمال 

اخليرية لغيره، وهذا ما أحاول فعله دوما.

ما هي الرسالة والدعوة التي يريد بالل توجيهها لقرائه 
ومحبيه وكافة الشعب لاللتزام والتقّيد بإجراءات احلجر 

املنزلي؟

أدعو متابعي وقرائي وعائلتي وأصدقائي وكل من يعرفني أو 
ال يعرفني إلى عدم تعريض أنفسهم وعائالتهم للخطر، والتصرف 
بوعي كبير ومبسؤولية، فالوضع ال يستدعي أبدا االستهتار، فال 
أقسى يف الوجود من فقدان أحبة طاملا جمعتنا بهم مائدة احلياة، 
هذا  القضاء على  أجل  األسباب من  اتخاذ جميع  من  لذا البد 
الوباء، استهزاؤك اليوم قد تدفعه ثمنه غاليا غدا، فالفيروس إن لم 

تقتله بوعيك قتلك باستهتارك. 

ما هي أعمالك القادمة؟

أما عن عملي القادم فهو رواية أشتغل عليها منذ أشهر، وهي 
وشيقة،  جديدة  مبوضوعات  الرجال«  »ألوجاع  الثاني  اجلزء  متثل 
القارئ يستطيع قراءتها منفصلة دون العودة إلى  واجلميل فيها أن 

اجلزء األول من الرواية.
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الكاتب والروائي بالل لونيسي لـ »أخبار الوطن«:

جال«  ُر لكتابِة الُجزِء الثَّاِني لروايِة »أوجاُع الرِّ »أحضِّ
قال الكاتب والروائي بالل لونيسي لـ »أخبار الوطن« إن عمله القادم يتمثل في كتابة الجزء الثاني لرواية »أوجاع الّرجال«، الذي 

يحوي مواضيع جديدة وشيقة. نّوه الكاتب إلى أن القارئ يستطيع قراءة الجزء الثاني من الرواية دون العودة إلى جزئها األول.

نحو  وانطلقوا  السيارة  ورفاقه  اهلل  ركب عبد 
قرية القصور، التي تبعد قرابة اخلمسني كيلومترا 
عن وسط مدينة البيبان، ويف طريقهم إلى هناك 
احتضنتهم قرية» توبو« بجمالها وسحرها الفاتن، 
السيارة هناك وراحوا ينظرون من عٍل إلى  أوقفوا 
ومناظر خالبة  القدر من معالم  ريشة  ما رسمته 
فيها؛ األشجار واحلشيش وقبب املساجد وأغلب 

املنازل تتوشح لونا أخضر.
بيوتها  التصاق  ورونقا  حسنا  زادها  وما 
بعضها ببعض، فنادرا ما جتد بيتا منفردا، وكأن 
أنهم  املرصوص،  بنيانهم  من  يقولون  سكانها 
واحملبة  األخوة  واحدة، جتمعهم  وروح  واحدة  يد 
ذراعاه  يبسط  آسر  سكون  والتعاون.  واألنفة 
يشعر  كبيرة  وراحة  املباركة،  القرية  هذه  حول 

وتصغي  بصمت،  تتحدث  فهي  منها،  املار  بها 
يف  تدفن  ثم  صمت،  يف  وحزنه  بثه  يشكوها  ملن 
تأسرك  األماكن  بعض  سمعته؛  ما  كل  أحشائها 
لها وحتكي  ترتاح  بسكونها ال بضجيجها، جتعلك 
لها أوجاعك دون شعور، عندما تلتقي بها، حتس 
بحثت  الذي  املفقود  الشخص  بذاك  التقيت  أنك 
له  وتبوح  كتفه  على  رأسك  فتسند  طويال،  عنه 
يوما،  يفضحك  أن  من  خوف  دون  أسرارك  بكل 
ويضربك برصاص أهديته إياه بنفسك، فكل سر 
يعرف عنك اآلخر هو رصاصة بإمكانه أن يقتلك 

بها أميا يشاء. 

املثقفني  رحمها  من  توبو  قرية  أجنبت  طاملا 
القرآن  وحفظة  وأساتذة  أطباء  من  والفقهاء؛ 
بها  تغنوا  الذين  والشعراء  األدباء  وحّتى  وغيرهم، 
الكرمي  عبد  بينهم  ومن  قصائدهم،  يف  وغازلوها 
العيداني الذي زلزل سكونها بقصيدة »البنية  التي 

يقول فيه البنية : 
 َسِلـْم َعَلـى َبَلِدي َفالَشـْوُق

 أَْهــــــــــَواُل
 » توبو« َأَيا ُدَرًة ِفـي
اُل ـَ  العْقـــِد  َتْختـــــــ 
 َيا ُقْبَلًة في ِشَفاه الِعـِز

 قــــــــــد رقصـْت 
ا ِقْبَلـًة  يـَ

َزاَنَهـــــــــا
 ُأْسـٌد َوَأْشَباُل 

ِفي »َعْيِن توبو« َرَأْيُت
 الَمـــــــاَء ِفي َجَذٍل 
َوالَنـاُس ِمـْن زمن.. 
عـــــــمٌ  َوَأْخَواُل 
َأْكـِرْم ِبَقـْوٍم ُدُروُب

 الِعلــــــِم  َمْقَصُدُهـْم
 َفالِعلـــُم  َراَيُتُهـــــْم 
اُل  والَغْيـــرُ  ُعـــذَّ

َرَأْيـُت ُحْسَنـِك فـي اآلفاِق 
ا ُمْنَتِشيــــً

 الَمــــاُء  ُعْنَواُنـــُه
 َوالَزْهــــُر َجــــَواُل 

َيــــا َزاِئــــًرا َأَو َتـــْدِري
 َأَنـــَهـا َقَمـــٌر

 َشْمـٌس ُيَباِرُكَهـا »ُيوْلُيـو« َو«َشَواُل«
 - االسم القديم لقرية توبو

مقتطف من رواية »أوجاع الرجال« لبالل لونيس
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املبكرة«،  »الشهرة  ظاهرة  أن  النفس  علماء  يؤكد 
التركيبة السيكولوجية لألطفال،  تأثير مباشر على  لها 
ولكن بصفة سلبية أكثر منها إيجابية، إذ أنها ال تلهيهم 
عن الدراسة فقط، بل حترمهم من عيش مرحلة الطفولة 

كبقية أقرانهم واالحتكاك باألطفال وبالعائلة.
وسطه  بأن  األحيان  من  كثير  يف  »الطفل«  ويشعر 
أترابه  عن  يختلف  الفكري  ومستواه  مميز  االجتماعي 
لذلك يتجنب االحتكاك بهم، وهذا من شأنه أن يولد 

لديه إحساسا بالغرور والثقة الزائدة يف النفس.
الذات  على  واالنكباب  بالتعالي  الشعور  أن  كما 
وجتاهل اآلخرين من شأنه أن يجعله عاجزا عن إقامة 
أفراد عائلته ومع كل احمليطني به،  عالقات تفاعل مع 
كما ميكن أن يدفعه إلى التفكير يف كيفية متثيل األدوار 
التي يخدع بها من يتعامل معهم، فيتظاهر بأنه مهتم 
بهم ويحبهم لكنه يبطن عكس ما يظهر. ويشير علماء 
النفس أيضا إلى أن الطفل املشهور ال يهتم كثيرا مبحيطه 
وبيئته مما قد يشكل له مشكال اجتماعيا يصعب عليه 
إلى  تصرفاته  تدفعه  أن  ميكن  كما  مستقبال،  جتاوزه 
ارتكاب أفعال مشينة من شأنها أن تفقده هذه النجومية 
بالعديد من األمراض  مستقبال، ومن ثمة قد ُيصاب 

النفسية مستعصية العالج.
وتشير دراسة حديثة  إلى أن مراهقي العصر احلالي 
أكثر  والثروة،  واإلجنازات،  الشهرة،  تقدير  إلى  مييلون 
البرامج  بسبب  السابقة،  العصور  فى  األطفال  من 

التليفزيونية الشعبية، وغيرها من وسائل اإلعالم.
من  إلثنني  مضمونا  بالتحليل  الدراسة  وتناولت 
أشهر برامج األطفال التليفزيونية يف ما بني عامي 1967 
و2007 والتي تستهدف الفئة العمرية التي تتراوح بني 
مت  الفترة  تلك  يف  أنه  الدراسة  ووجدت  عامًا.  و11   9
أي  من  أكثر  الشخصي  واإلجناز  الشهرة،  قيم  ترسيخ 
شيء آخر، بينما تراجعت قيم كثيرة مثل عمل اخلير 

واالنسجام مع املجتمع.
التغّير  إلى  ذلك  يف  السبب  الدراسة  وأرجعت 
التوسع  نحو  تصاعديا  مسارا  يتخذ  الذي  االجتماعي 
القيم  يف  الهائل  التحول  أن  موضحة  التكنولوجي، 
إلى  البرامج  هذه  وصول  إلى  أدى  القائمة،  الثقافية 
اإلعالنات  أن  إلى  أشارت  كما  كبير.  بشكل  حياتنا 
املكثفة على شبكة اإلنترنت التي أصبحت يف متناول 
على  تأثيرها  زاد  قد  األعمار  مختلف  من  األطفال 

عقولهم.
وسائل  انتشار  أن  الدراسة  على  املشرفون  وأكد 
الفتيات  قضاء  إلى  أدى  قد  االجتماعية،  اإلعالم 
املراهقات أوقات أمام هذه البرامج التي تعزز النرجسية 
والشهرة، والثروة وغيرها من القيم الفردية على حساب 

القيم االجتماعية.
النجوم أمواال طائلة،  إَن بريق الشهرة قد يدر على 
ولكنه ميكن أن يسلبهم ثروات ال تقدر بثمن، هذا ما 
من  كشفوا  لهم  دراسة  خالل  من  أملان  باحثون  أكده 
سعادة  ال  تعاسة  مصدر  تشكل  الشهرة  أن  خاللها 
التوتر  لعارضات األزياء، فالكثيرات منهن يعانني من 
اليومي بسبب جمالهن واالهتمام الزائد بهن. كما أن 
من  بل  شخصياتهن،  بسبب  يالحقونهن  ال  الرجال 

أجل ثرواتهن وجمالهن.
املهتمة  األملانية  اليوم«  النفس  »علم  وذكرت مجلة 
على  حصلن  األزياء  عارضات  أن  النفسية  بالصحة 
نتائج متواضعة يف استطالع للرأي أجري يف الواليات 
املتحدة حول الشعور بالسعادة يف احلياة والصحة النفسية 

والبدنية.
تواجهها  التي  الضغوط  أن  إلى  االستطالع  وأشار 
دورا  أسرهن  وتلعب  طفولتهن،  منذ  تبدأ  العارضات 
منهن  تخلق  أن  جاهدة  حتاول  فهي  ذلك،  يف  كبيرا 

ملكات جمال ثم جنوما على السجادات احلمراء.
وأظهر حتليل بحثي كشفت عنه تقارير دورية طبية 
البوب، والرياضيني واملمثلني، كانوا  أن جنوم موسيقى 
أكثر عرضة للوفاة وهم شباب، الفتا إلى أن ثمن الشهرة 
يساوي تقريبا سبع سنوات ونصف السنة من احلياة، يف 

حني أن كبار ضباط اجليش يعيشون يف املتوسط ثماني 
سنوات أطول من جنوم الرياضة، واملغنني واملمثلني.

سن  يف  املوسيقيني  وفاة  أن  إلى  الدراسة  ولفتت 
من  العديد  يف  واحليرة  للجدل  مصدرا  كانت  مبكرة 

األوساط الطبية.

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية

طبقا للمادة 07 من القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 
18 صفر عام 1433 املوافق ل : 12 جانفي سنة 2012 

يتعلق باجلمعيات.
وصل  تسليم   2020 أفريل   14  : اليوم  هذا  مت 
 : املسماة  احمللية  اجلمعية  بتأسيس  التصريح  تسجيل 

اجلمعية الدينية ملسجد سعد بن أبي وقاص
الكائن مقرها : حي 20 أوت بلدية بوسعادة دائرة 

بوسعادة والية املسيلة.
برئاسة السيد : بن سعدون عمر

اشــهــــار

أطفال ضحايا أحالم عائلتهم

 Akhbar El waten 31/05/2020

تحلم العديد من األسر بأن يصبح أبناؤها من المشاهير، لذلك يسعى الكثير من اآلباء بمجرد اكتشافهم لموهبة فنية في أحد أبنائهم إلى محاولة 
تشريكه في برامج تلفزيونية مختلفة بهدف تسليط األضواء عليه، لعلها تكون ضربة الحظ بالنسبة إليه ويصبح منذ الصغر من المشاهير ونجما 
تلتقطه كاميرات المصّورين أينما ذهب، ويتصدر صفحات المجالت والصحف والمواقع اإللكترونية،  أو إنشاء له موقع على االنستغرام و السناب 
شات رغم عدم وصوله السن القانوني لذلك لكن يبدو أن أحالم اآلباء ال تصب دائما في صالح األبناء، فما سيجنيه الطفل من الشهرة والمال ال 

يمكن أن يعوضه عما سيفقده.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

    سلكت الدول الوطنية سياسة اإلدماج 
و   ، القومي  الوطني  النموذج  وفق  الكلي 
إيديولوجيا  التمثل  و  اإلدماج  من  اتخذت 
لألقليات  فرصة  أي  إعطاء  عدم  و   ، للدولة 
و   ، ترقيتها  و  الثقافية  هويتها  على  للحفاظ 
كان النموذج اليعقوبي الفرنسي مثال ذلك ، 
حيث عمد إلى توحيد كل اجلهات الفرنسية 
العاصمة  لهجاتها حول  و  لغاتها  املختلفة يف 
باريس ، و قضى على لغات األقاليم البعيدة 
لصالح لغة وطنية واحدة  و هي اللغة الفرنسية 
، حيث أزاحت الفرنسية اللهجات األخرى 
و   ، الباسكية  و   ، الفالمانية  و  كاأللزاسية 
البروطانية ، و امليدية و الكاتالنية ، لتفرض 
الفرنسية نفسها لغة وطنية جلميع الفرنسيني 
الفرنسي  امللك  مرسوم  جعلها  أن  منذ   ،
فرانسوا األول سنة 1539 لغة اإلدارة و احملاكم 
و اجليش ، و كرستها مبادئ الثورة الفرنسية 

و ذلك لتحقيق الوحدة الوطنية .
ففي سبيل بناء الهوية القومية يتم رفض 
التعدد اللغوي الذي هو أساس التعدد الثقايف 
، و االعتراف بلغة رسمية واحدة و هي لغة 
املجموعة املسيطرة لتستعمل يف الفضاء العام 
، و تعمل الدولة على نشر تلك اللغة و ثقافتها 
و  التربوية  و  الثقافية  املؤسسات  خالل  من 
نظام  بناء  يتم  كما   ، العمومية  اإلعالمية 
التاريخية  الرواية  فيه  تقدم  القومي  للتعليم 
الكبرى  الوطنية  بالسرديات  الرسمية املسندة 
و املقاطع املنتخبة للذاكرة اجلمعية و يستبعد 
و  اإلقليمية  السيادة  أشكال  من  شكل  كل 
هناك تصورا  أي  اجلهوي ،  أو  الذاتي  احلكم 
اجلماعة  تفرضه  املجتمع  و  للدولة  قسريا 
مؤسسات  مع  متاهيها  خالل  من  املسيطرة 
يتجاهل عناصر  الذي  التصور  و هو  الدولة ، 
التاريخي  و  الثقايف  و  السوسيولوجي  الواقع 

املتعدد و املتكثر و املختلف .
دوما  تعمل  السياسية   فاإليديولوجيات 
عبر  ذلك  مت  سواء  واحد  ثقايف  منط  لصالح 
آليات دميقراطية أو غير دميقراطية ففي األنظمة 
امللكية أو االشتراكية أو اللبيرالية و حتى يف 
ثقافة العوملة يتم تكريس األحادية الثقافية و 
التنميط الثقايف الذي يجنح إلى الهيمنة على 

الثقافات األخرى و يعمل على قولبتها .
لعدة  محصلة  هي  الثقافية  التعددية   و 
يتعلق  ما  منها   ، تيارات  و  أفكار  و  حتوالت 
و  االستيعاب  و  اإلدماج  سياسات  بفشل 

االستيعاب  الن   ، الوحدة  حلم  حتقيق  عدم 
يف احلقيقة هو االنصهار يف املجموعة املهيمنة 
قوة  هي  الثقافية  التعددية  فإن  عليه  و   ،
املقاومة التي تبديها اخلصوصيات الثقافية يف 
مقارعة الثقافات املهيمنة على مسرح البقاء و 
االستمرار ، و عزز ذلك انبثاق خطاب حقوق 
األقليات خاصة بعد سقوط االحتاد السوفياتي 
حائط  سقوط  و   ، الباردة  احلرب  نهاية  و   ،
اإلثنيات  وجدت  حيث   1989 سنة  برلني 
لتشجع  الفرصة  الدينية  و  العرقية  و  الثقافية 
كل أمناط التعدد الثقايف ، الذي يحفظ هويتها 
الصورة  هي  الثقافية  الهوية  باعتبار  الثقافية 
التي تكونها جماعة بشرية عن نفسها و عن 
تاريخها بالنسبة جلماعات بشرية أخرى ، و 
املقارنة  فكرة  بالضرورة  تتضمن  الصورة  هذه 
عنه  التميز  و  االختالف  إثبات  و   ، باألخر 
، إنها السبيل إلى تعريف الذات من خالل 
التأكيد على ما مييزها و يجعلها مختلفة عن 

ذوات أخرى .
  و قد ورد يف إعالن اليونسكو العاملي سنة 
ضروري  أنه   ، الثقايف  التعدد  بشأن   2005
البيولوجي  التنوع  ضرورة  البشري  للجنس 
بالنسبة للكائنات احلية ، و بهذا املعنى فإن 
لإلنسانية  املشترك  التراث  هو  الثقايف  التنوع 
تنوعا  تتزايد  التي  مجتمعاتنا  يف  بد  ال  و   ،
التفاعل املنسجم  يوما بعد يوم ، من ضمان 
و  أفراد  بني  ما  يف  معا  العيش  يف  الرغبة  و 
و  متعددة  ثقافية  هويات  ذوي  مجموعات 
الرد  هي  الثقافية  التعددية  إن  و   ، دينامية 
بحيث   ، الثقايف  التنوع  واقع  على  السياسي 

ال ميكن فصلها عن وجود إطار دميقراطي .
الدولة  واجب  فمن  املنطلق  هذا  من  و 
بتعدد  االعتراف  و  اإلقرار  الدميقراطية 
و  التي تشكل كيانها ،  الثقافية  املجموعات 
أكثر من هذا السهر على حمايته و ترقيته ، و 
وضع سياسة عادلة للتعامل و االعتراف بهذا 
الثقايف  التنوع  يؤثر  أن  ينبغي  ال  و   ، التعدد 
يف وحدة الدولة و متاسكها ، فأحادية الدولة 
ال تقتضي بالضرورة أحادية ثقافية و باملقابل 
فإن التعددية الثقافية ال ينبغي أن تضر بوحدة 
إن  يجب  ال  الدميقراطية  فالدولة   ، الدولة 
التعبير عن هوياتهم  الناس يف  تعارض حرية 
هو  الدميقراطي  املجتمع  ففي   ، انتماءاتهم  و 
» املجتمع املفتوح » بلغة »كارل بوبر » الذي 
و  التعدد  تطوير  و  تنمية  و  حماية  فيه  تتم 

التنوع ، أي أن التعددية الثقافية هي منظومة 
نظرية و إستراتيجية تربوية و سياسية للتعامل 
أي   ، ثقافيا  املتجانسة  غير  املجتمعات  مع 
املجتمعات القائمة على وجود أقليات دينية و 
لغوية و عرقية ، ليس بفرض جتانس قسري أو 
ببسط سياسة لإلدماج إمنا باالعتراف بالتعدد 
و  التمييز  أشكال  االبتعاد عن كل  و  الثقايف 
التفرقة الثقافية .و يعود تاريخ املفهوم حسب 
ما ذكره » راسل جاكوبي » يف كتابه » نهاية 
الذي   « إلى » هوراس .م.كولني  اليوطوبيا«  
 .  « الثقافية  التعددية   « تعبير  رسميا  صاغ 
حيث عارض » كولني » فكرة » بوتقة الصهر 
» التي تكره اجلماعات الثقافية على االنصهار 
يف  املهيمنة  اجلماعة  ثقافة  يف  االندماج  و 
الصهر  بوتقة  الدميقراطية يف مواجهة   « كتابه 

» الصادر سنة 1915.
  و حياد الدولة جتاه االنتماءات الثقافية 
لألفراد و املواطنني هو شرط ضروري لتكريس 
املواطنة احلقيقية ، أي :  » املواطنة املتعددة 
 « الكندي  الفيلسوف  بلغة   « الثقافات 
القسري  اإلدماج  أن  ،كما  كيمليكا«  ويل 
للجماعات املتمايزة ثقافيا الذي مارسته الدول 
الوطنية على مواطنيها لم يقض على التعدد 
الثقايف ، بل زاد األفراد يف متسكهم بهوياتهم 
الثقافية و يف مقدمة ذلك بالتمسك باالنتماء 
يف  شراسة  زادهم  كما   ، الديني  و  اللغوي 
الدفاع عن هذا التميز و قد يدفع ببعضهم إلى 
التطرف و استعمال العنف يف صيانة تراثهم 
الثقايف و احلفاظ على هويتهم الثقافية ، و كل 
النسيج االجتماعي  يؤثر سلبا على  ذلك قد 
للدولة و يضع الدولة يف مهب الرياح العاتية 
.فالدولة القوية هي قوية بتعدد ثقافاتها و ثراء 
أيضا  قوية  و   ، تقاليدها  و  عاداتها  و  قيمها 

بحرية مواطنيها .
يف  فشلت  اجلزائر  يف  الوطنية  الدولة   و 
وضع سياسة وطنية رشيدة للتعامل مع التنوع 
الثقايف الذي مييز الثقافة اجلزائرية ، و لم تكن 
حيادية جتاه التعدد الثقايف بل كانت تنظر إليه 
كانت  عقيدتها  الن   ، الشك  و  الريبة  بعني 
تقوم على األحادية يف كل شيء ، اله واحد 
و حزب   ، واحدة  لغة  و   ، واحد  وطن  و   ،
و   ، واحد  تفكير  ،و  واحد  قائد  و   ، واحد 
الثقايف  التنوع  إلى  نظرت  واحدة ، كما  ثورة 
على أنه يتعارض مع استقرار الدولة و يقوض 

أركانها الصلبة.

  و لكن تظل سياسة التعددية الثقافية هي 
املخرج من االنسدادات التي يفرضها التصور 
القسري و األحادي للدولة و املجتمع ، ألنها 
االستجابة الطبيعية لتحديات واقع التنوع ، 
التنوع الذي يضفي احليوية على املجتمع ، و 
للحياة االجتماعية ، و  يضيف بعدا جماليا 
يشجع قيم االختالف ، الن كل الثقافات يف 
حاجة إلى بعضها البعض ، و ال توجد ثقافة 
لوحدها تستطيع أن تستفرد بقيم اخلير و احلق 

و اجلمال دون غيرها من الثقافات .
كما أن عدم االعتراف بالتعدد الثقايف كما 
العربي ، و محاولة  العالم  هو احلال مثال يف 
 ، شيء  لكل  واحدة  رؤية  على  الدولة  بناء 
ساهم يف عدم اكتمال مشروع الدولة الوطنية 

و املواطنية العربية احلديثة .
و لقد جاء ما سمي بالربيع العربي املشوه 
ليثبت هشاشة هذه املشروعات ، حيث رأينا 
تلو  الواحدة  العربية  الدول  انهارت  كيف 
األخرى يف وقت وجيز ، و كيف إن شعارات 
و  تسقط  الواحد  الشعب  و  الوطنية  الوحدة 
تظهر بدال منها التكوينات االثنية و الطائفية 
ما  على  نهائيا  لتقضي  الدينية  و  العرقية  و 
تبقى من الدولة الوطنية ، و ذلك ما حدث 
يف العراق و ليبيا و سورية و اليمن و لبنان و 

القائمة مفتوحة و لم تغلق بعد .
االعتراف  إلى  الدعوة  فإن  عليه   و 
بالتعددية الثقافية سواء كانت دينية أو لغوية 
أو عرقية ، ليست بالضرورة تندرج يف منظومة 
منظومة  يف  ال  و   ، االستعماري  اخلطاب 
اخلطاب االستشراقي ، و إمنا هي دعوة تندرج 
باألساس يف منطق االعتراف مبكونات الواقع 
الثقايف و هو واقع متعدد يف عناصره متنوع يف 
بنياته ، كما تندرج أيضا يف منطق النظر إلى 
التعدد و االختالف من زاوية كونه عامل قوة 

و وحدة و ليس عامل ضعف و تفكيك .
بالتعددية  االعتراف  فإن  هذا  من  أكثر  و 
الثقافية هو ممارسة حضارية راقية ألنها تضمن 
التساوي يف املعاملة جتاه مختلف املجموعات 
ترفع  و  الدولة  و  للمجتمع  املكونة  الثقافية 
فاالنتماء  الثقافات  ،  بني  الصدامي  الطابع 
بالضرورة على  يكون  الثقافية ال  للخصوصية 
كل  و   ، وحدته  و  للوطن  الوالء  حساب 
ذلك لن يتحقق إال من خالل التفكير اجلاد 
 « هو  و  املواطنة  من  منط جديد  العميق يف  و 

املواطنة املتعددة الثقافات ».
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 ،     يف َزمِن احَلجِر الّصحيِّ
حيُث كلُّ َشيٍء ُمعّلٌق بقراٍر 

ياسيِة  لطاِت السِّ من أعَلى السُّ
والّصحّيِة، َحظَي حزَبا 
»األرندي« و«األفالن« 

اخليِة  مُبوافقِة وزارِة الدَّ
على عقِد اجتَماِعهما! األّول 

)األرندي( يخصُّ ُمؤمتَره، 
اِني )األفالن( يتعّلُق  والثَّ
بلجنِتُه املركزية؛ َتكُمُن 

امُلهّمُة يف انتخاِب أمنٍي َعاٍم 
با لَرفِع  ِلكال احِلزَبنِي َتسُّ

نظيميِّ والِسياسيِّ  اجُلموِد التَّ
َعنُهما بعدَما أذاَقُهما احَلراُك 

عبُي َمرارَة الَعلقِم. الشَّ
 كيَف َسمحْت وزارُة الّداخليِة 
لَنفِسها خرَق قواعِد احَلجِر 

رخيِص لعقِد  حي بالتَّ الصِّ
اجتماٍع ال َيقلُّ عدُد أعضاِئه 
عن 600 ُعضٍو؟! أليَس هذا 

َنقًضا لإلجراءاِت امَلعموِل 
بها منُذ أكثِر من َشهريِن!؟ 
وَهل لالجِتماَعني أهِمّيٌة 
استعَجالّيٌة ُتبيُح الوقوَع 

ا  يف امَلظوِر!؟ ألم يُكْن حرّيً
بالّداخليِة وهي اجِلهُة 

هُر  األوَلى امُلخّوِل لها السَّ
على َتطبيِق َقراراِت احَلجِر 

حي والِوقايِة تأجيَل  الصِّ
هذين االجِتماَعني؟ ُثّم 

إَذا كاَن االجتماُع َمسموًحا 
لـ »األفالن« و«األرندي«، 
ملاَذا ُعوِقب ُمنّظمو حفِل 
َقناِة الَباهية يف وهران، 

وَمالُك الُفندِق بسبِب َعدِم 
المِة  احتراِم َقواعِد السَّ

خالَل احلفِل!؟ َهل يجوُز لـ 
»األفالن« و«األرندي« ماال 
َيجوُز لَغيِرهما من َهيئاٍت 

وُمؤّسساٍت وُمواِطنني؟!
يف الَواقِع، َسيُل األسِئَلة ال 

َيكاُد َينتِهي ُهنا، َبل َسيمتدُّ 
: َهل  إلى الُسؤاِل امَلركزيِّ

بخرِق الَقانوِن أو الّتمييِز 
يف َتطِبيقه َنبِني اجلزائَر 
اجَلِديدة؟ وإذا كاَن األمُر 

كذلَك؛ مالفرُق بنَي اجَلزائر 
اجَلديدِة واجلزائِر الَقِدمَية؟

ال َتتاُج هذه األسئلُة 
إَجاباٍت؛ ألّننا – ِببساطٍة 
- ُندرُك أّن من َتعّلَم خرَق 

الَقانوِن ال ُيكمُنه احتراَمُه، 
وأّن »األفالن« و«األرندي« 

ي َمنحْت  كَواجهٍة لإلدارِة التِّ
رخيَص باالجِتماع،  لُهما التَّ
لُهما ِسِجلٌّ حاِفٌل بالّتعِدي 

على الَقانوِن واحُلقوِق 
واحُلرّياِت، والَفشِل يف 

َتقيِق أماِل امُلواطننَي يف 
َدولِة الَقانوِن؛ ونحُن - هنا - 
َنستفِهُم لنُقوَل إّننا ُنالِحظ 

ل ما تفعلوَن! وُنسجِّ

َتعايف 127 مريًضا خالَل 24 ساعًة األِخيرة
الَجزاِئُر ُتحِصي 133 إصابًة َجِديدًة بـ »كوفيد 19«  
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، عن تسجيل 

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

ليبلغ 9267 إصابة.
املصابني،  بني  وفيات   8 ساعة   24 آخر  خالل  ُسجل  فقد  املتحّدث،  وحسب  
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 646 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل 
127 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني 

بالوباء إلى 5549 متعافيا.

خالد دحماني 

قالت إّن امُلضاربني سبُب ارتفاِع أسعاِرها

نقابُة الّصياِدَلة ُتحّذر من َمغّبِة بيِع الَكّماماِت في الَمحّلت
حّذرت نقابة الصيادلة اخلواص من تسويق األجهزة الطبية 

الوقائية يف املالت.
دعت النقابة، يف بيان أصدرته يوم أمس، إلى بيع األجهزة مبا 
الكمامات والهالم املعقم على مستوى الصيدليات فقط،  فيها 
يعد  املالت  يف  األجهزة  هذه  ببيع  السماح  أن  إلى  مشيرة 

هجوما خطيرا على ممارسة النشاط الصيدالني.
وفيما يخص تقلب أسعار الكمامات، أرجعت النقابة سببه إلى 

تدخل العديد من الوسطاء واملضاربني يف قطاع التوزيع.
 

صفية. ن

حمادي ببومرداس

ُمواِطــنون َيغلُقــون الطريــَق
 للُمطالبِة بمشاِريَع تنَمِوّية

بلسان : ريــــــــاض هويــلي

السكن  طالبي  من  العشرات  أمس،  يوم  صبيحة  احتج، 
االجتماعي ببلدية عني سمارة يف دائرة اخلروب بقسنطينة، 
أمام ديوان والي الوالية مطالبني باإلفراج عن قائمة السكن 
الكاذبة  بالوعود  ذرعا  ضاقوا  أن  بعد  اآلجال،  أقرب  يف 
والتماطل والتهاون يف معاجلة ملفات السكن التي بلغت 2500 

ملفا مودعا لدى دائرة اخلروب.
آالف   10 بقيمة  مالية  غرامات  تكّبد  االحتجاج  كلفهم  وقد 
الصحي  احلجر  قوانني  مخالفتهم  جراء  جزائري  دينار 
انتشار  من  للحد  املفروضة  االجتماعي  التباعد  وقواعد 

فيروس كورونا.
السكن،  من  للمستفيدين  األولى  القائمة  عن  اإلفراج  ومت 
تزال  ما  حني  يف  توزيعها،  دون  مستفيدا   590 تخص  والتي 
القائمة الثانية حبيسة أدراج اإلدارة، خصوصا يف ظل شغور 
عاما  أمينا  السابق  تعيني  بعد  اخلروب  دائرة  رئيس  منصب 
لوالية عنابة وقد استنكر املتجون يف شعارات رفعوها خالل 
توزيع  املزمع  من  كان  وأنه  خصوصا  اإلدارة  ظلم  احتجاجهم 
السكنات خالل شهر مارس املنقضي، وهو ما أكده والي والية 

قسنطينة، غير أن الوضع الصحي أّجل العديد من املواعيد.
خديجة بن دالي

غربي  حمادي  ببلدية  مواطنون  السبت،  أمس  أقدم، 
النسيم  حيي  بني  الرابط  الطريق  غلق  على  بومرداس 

وأوالد ابراهيم للمطالبة بإجناز مشاريع تنموية.
»أخبار  لـ  به  أدلو  تصريحهم  يف  املتجني،  بعض  أوضح 
بلدية  مواطني  دفع  الذي  الرئيس  السبب  أن  الوطن«، 
النسيم وأوالد  الرابط بني حيي  الطريق  إلى غلق  حمادي 
ابراهيم هو تقاعس السلطات امللية يف إعادة تهيئة بعض 
جراء  جدا  سيئة  حالة  يف  توجد  التي  بالبلدية،  الطرق 

اهترائها.
غير  التوزيع  بسياية  املتجون  ندد  متصل،  سياق  ويف 
العادل للمشاريع التنموية بالبلدية، حيث ذكروا - يف هذا 

السياق - أن بعض األحياء استفادت من حصة األسد فيما 
يتعلق باملشاريع، يف مقدمتها تزفيت الطرقات ومّد شبكات 
األخرى،  األحياء  إقصاء  مت  املقابل،  يف  الصحي.  الصرف 

األمر الذي أثار سخط السكان.
وتوعد مواطنو بلدية حمادي بتصعيد لغة االحتجاج يف 
اإلقصاء  سياسة  انتهاج  املليون  منتخبوهم  واصل  حال 
العادل  بالتوزيع  ذاته  الوقت  يف  مطالبني  أحيائهم،  إزاء 
للمشاريع التنموية على كافة مناطق البلدية، وتخليصهم 
من املعاناة التي يشتكون منها منذ سنوات، على حد قولهم.

سميرة مزاري

 َخرقوا إجراءاِت احَلجر الّصحيِّ بقسنطينة

إقــراُر َغرامــاٍت على الُمحتّجيــــن بســبِب الّسكــِن االجِتمـــاعّي

سطيف

ُتّجار الَعلمة يحتّجوَن إثَر 
َتمديِد الَحجر الَمنزلّي

من  قاموا  احتجاجية،  حركة  سطيف  والية  شرقي  العلمة  مدينة  جتار  السبت،  أمس  صبيحة  نّظم،   
احلجر  متديد  قرار  بعد  وهذا  الداخلية،  الطرقات  بعض  وكذا   05 رقم  الوطني  الطريق  بغلق  خاللها 

الصحي اجلزئي.
 وأكد بعض التجار الذين التقينا بهم أنهم تضرروا كثيرا بعدما مت غلق محالتهم ملدة جتاوزت الشهرين، 
بعني  انشغالهم  وأخذ  أمرهم،  يف  النظر  بإعادة  امللية  السلطات  وطالبوا  مالية،  خسائر  كبدهم  ما 
االعتبار. وملعرفة رد السلطات امللية، حاولنا االتصال برئيس دائرة العلمة، إال أنه رفض اإلدالء بأي 
وهو  اجلزائري  الشرق  مستوى  على  جتاري  سوق  أكبر  بها  يوجد  العلمة  مدينة  فإن  لإلشارة،  تصريح. 

سوق دبي الذي يعرف حركة كبيرة من داخل وخارج الوطن.

آسيا.ع

َعــودة.. 
باغتـصاِب 
الَقاُنـون!



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

