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ساِتّية ينيِة الَوطِنّية الُمؤسَّ ِمن أجِل َدسترِة الَمرجعّيِة الدِّ

 د. بوزيان مهماه 	15

قال الّدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يف 
حواٍر أجراه مع القناة األولى لإلذاعة اجلزائرية، إّن »الفقه اإلسالمي 

م عليك أن تختلف مع ولي  ُيحرِّ
األمر«. ومضامني حديثه هذا 

أجدها مناسبة لفتح نقاش وطني 
حول مكانة »املرجعية الدينية 

الوطنية«، يف جوانبها املؤسساتية 
والدستورية، خاصة ما يعتري 

عالقة »ولي األمر« و«الّدين« 
من استشكال ضمن ثنايا األزمة 

الّدستورية يف تاريخ احلضارة 
اإلسالمية.

0303

أقالم

ر بالِحشــَمة  ام لـْن َيتغيّـَ يستـَ السِّ
غِييـــر ٌة للتَّ والَحــراُك إرادٌة َجماعيـّ

د األستاُذ اجَلامعيُّ والَباحُث يف العلوِم الِسياسية، محمد هناد، يف حواٍر خصَّ به شبكَة »أخبار الوطن«، على أّن  شدَّ
لميِّ الَهادِئ  ياسَي الّذي تشهُدُه اجلزائُر منذ سنٍة وَنيٍف قائٌم بني َفريقنِي: أحُدهما ُمطالٌب بالّتغييِر السِّ الِصراَع السِّ
غييِر ويعمُل على إطالِة ُعمر الّنظاِم. كما خاَض الباحُث يف نقاِش الُهوية  ويتمّثُل يف احَلراك،  واآلخُر رافٌض للتَّ
ياسي واالجتماِعي. ي يعرُفه الَفضاُء العاُم، إضافًة إلى َقضايا أخرى لها ِصلٌة بالّراهن السِّ وأسباِب الّتشُنج الذِّ

16
يف انتظاِر َبعِث َمشروِع َترمِي االستعَمار 

َمجلـُس الـُوزراِء يفتـُح 
ملـــفَّ الّذاِكـــرة

األحد،  أمس  الوزراء،  مجلس   عقد 
املرئي  التواصل  بتقنية  الّدوري  اجتماعه 
القائد  اجلمهورية  رئيس  برئاسة  بعد  عن 
الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى 

الوطني عبد املجيد تبون.
من  عدد  دراسة  الوزراء  مجلس  وناقش 
بالذاكرة  العالقة  ذات  الوزارية  العروض 
الصناعة  بعث  إعادة  ومخطط  الوطنية، 
الفالحية  االستثمارات  وترقية  الوطنية، 
وتطّور  اإلدارة،  ورقمنة  اجلنوب،  يف 
زاويتي  من  الوطنية  الصحية  الوضعية 
والصناعة  كورونا،  جائحة  تفشي  مواجهة 
الوكالة  آفاق  جانب  إلى  الصيدالنية، 
والنظام  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية 

البيئي للمؤسسات الناشئة.

16
بومرداس

الَوالــي ُيصــِدر 
قـــراًرا بَغــِق 

الّشواِطـــئ
05

متنراست 
د  الَعطــُش ُيهـدِّ
عــّدَة تجُمعــاٍت 

َسكــنــيٍة 
08

سكيكدة
عائــالٌت َتعيــُش 
تحـت خـطِّ الَفقر 
ببلـدّيـِة الّسبــت 

08
 قاملة

إصابـــة 18 
شخصـا بـــداء 

الحمــى المالطية 

شُرد والَعمالُة حضوٌر يف الّيوِم الَعامليِّ للِطفل ، التَّ سُرب امَلدرسيُّ ، التَّ عنيُف األَسريُّ شُرد والَعمالُة حضوٌر يف الّيوِم الَعامليِّ للِطفلالتَّ ، التَّ سُرب امَلدرسيُّ ، التَّ عنيُف األَسريُّ التَّ

َبراءُة الَجزائر َبراءُة الَجزائر 
دون َحصانة!دون َحصانة!

04

 ُشريف: احلجُر ُيضاِعف معاناَة األطفاِل احلجُر ُيضاِعف معاناَة األطفاِل 
والُعنف  يترّصدُهم والُعنف  يترّصدُهم 

ِخياطي: العنُف وخطُر شبكاِت اإلنترَنت  العنُف وخطُر شبكاِت اإلنترَنت 
حي  حي َتضاَعفا خالل احَلجر الصِّ َتضاَعفا خالل احَلجر الصِّ

بن َسعيد: األطفاُل أكثُر تأّثًرا األطفاُل أكثُر تأّثًرا 
بالّضغِط الّنفسي خالل اجَلائحِة بالّضغِط الّنفسي خالل اجَلائحِة 

َعرعار: أزيُد من أزيُد من 1010 آالِف اعتداٍء جنسيٍّ         آالِف اعتداٍء جنسيٍّ        
ُترَتكُب يف حِق األطَفاِل سنوًياُترَتكُب يف حِق األطَفاِل سنوًيا
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وصَف إجراَء االنتخابات الّرئاسيَّة بالفعِل الّصائب 

بن عبد الّسالم: تعديُل الّدستوِر 
خطوٌة نحَو الجزائِر الَجِديدة

صفية. ن

أمس  يوم  تصريحات  يف  السالم،  عبد  بن  اعتبر   
من  اجلزائر  مّكن  للجمهورية  رئيس  وجود  أن  األحد، 
كورونا  وباء  لتفشي  اخلطيرة  التحديات  ومواجهة  التعامل 
على  النفط  أسعار  النهيار  السلبية  التداعيات  من  واحلد 
االقتصاد الوطني، كما أعاد اجلزائر إلى تبوؤ مكانتها يف 
احملافل الدولية وفرض وجهة نظرها يف ملف األزمة الليبية.
ويف السياق ذاته، أعرب رئيس حزب »اجلزائر اجلديدة« 
عن اعتقاده بأن البالد شرعت يف استكمال اخلطوة الثالثة 
على طريق بناء »اجلزائر اجلديدة«، وهي تعديل الدستور 
2019، ثم  22 فيفري يف  بعد خطوة احلراك الشعبي يف 

االنتخابات الرئاسية يف 12 ديسمبر 2019.

رئيس  قوجيل  صالح  ترأس 
أمس  يوم  بالنيابة،  األمة  مجلس 
املجلس  ملكتب  اجتماعا  األحد، 
املجموعات  رؤساء  للسادة  موسعًا 
اجلدول  لضبط  ُكّرس  البرملانية، 
املخصصة  العامة  للجلسات  الزمني 
لدراسة ومناقشة مشروع قانون املالية 
ودراسة   2020 لسنة  التكميلي 
والكتابية  الشفوية  األسئلة  وضعية 
احملالة على مكتب املجلس، وعملية 
جتديد أجهزة وهياكل املجلس بعنوان 
النظر  ُوجهات  وتبادل   ،2020 سنة 
الساحة  على  املستجدات  حول 

الوطنية.
االجتماع  هذا  خالل  تقرر  وقد 

التكميلي  املالية  قانون  إحالة مشروع 
الشؤون  جلنة  على   2020 لسنة 
بعد  مباشرة  واملالية  االقتصادية 
الوطني،  الشعبي  املجلس  وروده من 
العلنية،  اجللسات  واستئناف 
تستمع  أن  على  اليوم  من  ابتداء 
دراستها  مبناسبة  املختصة،  اللجنة 
إلى  اليوم  صبيحة  القانون،  ملشروع 
ووزير  احلكومة  ممثل  يقدمه  عرض 
الثالثاء،  غد  يوم  جلسة  أما  املالية. 
مشروع  مناقشة  ملواصلة  فستخصص 
رؤساء  تدخل  يليه  القانون،  هذا 
وزير  رّد  ثم  البرملانية،  املجموعات 
وانشغاالت  تدخالت  على  املالية 
أعضاء املجلس على أن يعرض نص 

عامة  جلسة  يف  للتصويت  القانون 
أيضًا  تقرر  كما  اليوم،  عشية  ُتعقد 
اخلميس  يوم  صبيحة  جلسة  برمجة 
على  الشفوية  األسئلة  لطرح  املقبل، 

أعضاء احلكومة. 
األشرطة  محتوى  بخصوص  أما 
أبواق  وتناقلتها  بّثتها  التي  الوثائقية 
بشأن  فرنسية  عمومية  إعالمية 
املجلس  مكتب  أعرب  فقد  اجلزائر، 
واستهجانه  الشديد  استنكاره  عن 
البالغ ملا تضّمنته من تلفيقات وكذب 
بهذه  منددا  خاطئة،  واستنتاجات 

االنحرافات اخلطيرة.
صفية نسناس

باإلضافة إلى قضايا أخرى مستجدة
عرُض َمشروِع َقانون الَمالّيِة الّتكميليِّ أمام َمجلِس األّمة اليوم

بسبب الوضع الصحي للبالد
تأجيُل محاَكمِة الهامل وبّراشدي إلى 

25 جوان الَجاِري 
تأجيل محاكمة  يوم أمس األحد،  البليدة، صبيحة  قررت محكمة 
والية  أمن  ورئيس  هامل  الغني  عبد  الوطني  لألمن  األسبق  العام  املدير 
املدعو  شيخي  كمال  قضية  يف  براشدي،  الدين  نور  السابق  اجلزائر 

البوشي، إلى الـ 25 من شهر جوان اجلاري.
وجاء قرار التأجيل نظرا إلى الظرف الصحي الذي تعيشه البالد بسبب 

تفشي فيروس كورونا وتعليق خروج املوقوفني من املؤسسة العقابية.
وجتدر اإلشارة إلى أن املتهمني يواجهون تهما تتمثل يف سوء استغالل 
الوظيفة بغرض احلصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني، تتمثل 
يف احملافظة على منصب مدير عام لألمن الوطني أو منصب أعلى مبوجب 
قد  احملاكمة  وكانت  ومكافحته،  الفساد  من  الوقاية  قانون  من   33 املادة 
أُجلت يوم 03 ماي الفارط إلى تاريخ اليوم، بعد رفض املتهمني احملاكمة 
عن بعد، إضافة إلى عدم إحضار الشهود من بينهم وزير العدل األسبق 
التي  الصحية  الظروف  العدل يف ظل  وزارة  تعليمة  بسبب  لوح،  الطيب 

تشهدها البالد.
من جهته مجلس قضاء العاصمة أجل القضية املتابع فيها هاكل إلى 

28 جوان، وذلك بسبب رفض املتهمني احملاكمة عن بعد.
صفية نسناس

مدير مستشفى القطار: 
َجمال بن حمودة رفَض االلتزاَم بالَحجٍر 

الَمنزليِّ الَفوري 
 رفع مدير مستشفى القطار باجلزائر العاصمة تقريرا إداريا بخصوص 
بن  جمال  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  املركزية  اللجنة  عضو  قضية 
يف  االشتباه  بعد  حمودة  بن  استقبل  »املستشفى  أن  فيه  جاء  حمودة، 
إصابته بـ »كوفيد 19« وقامت بفحصه الدكتورة )برواق ف. ز (، والتي 
- حسب التقرير - ال حظت عدم وجود أعراض ظاهرية وُيستحسن إجراء 
مع  باألمر  املعني  رفضه  الذي  الشيء  ومخبرية  أشعة  معمقة  اختبارات 

رفضه األمر بااللتزام باحلجر املنزلي الفوري 48 ساعة حتفًظا.
وأضاف مدير مستشفى القطار أنه حرر هذا التقرير إلخالء مسؤوليته 

يف حال حدوث عدوى أو مضاعفات صحية.
 عّمـــار قـــردود

حة في تعليمة جديدة وّجهها لمسؤولي قطاع الصِّ
الُمدير العاُم للوظيِف الُعمومّي يأمُر 

بمنِح الُعطِل الّسنويِة
التي  األخيرة  تعليمته  نص  يف  العمومية،  للوظيفة  العام  املدير   أمر 
أمضاها بعدم تأجيل العطل السنوية، كرد منه على استفسارات عدة مدراء 
السنوية ألكثر من  العطل  بظاهرة جتميع  أساسا  تتعلق  مؤسسات صحية 
سنة، حيث أفادت مقدمة التعليمة التي حتوز »أخبار الوطن« نسخة منها، 
العمومية،  للوظيفة  العامة  املديرية  راسلت  استشفائية  مصالح  عدة  بأن 
قصد االستفسار حول عدم استفادة بعض املوظفني والعمال واملتعاقدين 
من عطلهم السنوية، ومنهم من حرم منها لسنتني أو أكثر، ومنهم من قام 
مؤسسة  من  مختلفة  لضرورات  تبعا  كاملة  سنوات  عشرة  ملدة  بتخزينها 
صحية إلى أخرى تقتضيها املصلحة، فمنهم من لديه وثائق ثبوتية توثق 
حرمانه من عطلته السنوية كتابيا، وهناك من حرم منها شفويا تبعا حلجة 
نص  يف  العمومية  للوظيفة  العام  املدير  استند  حيث  املصلحة،  ضرورة 
تعليمته هذه بنص أحكام املادة 206 من األمر 03-06 املؤرخ يف 15 من 
شهر جويلية من سنة 2006، واملتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 
العمومية باجلزائر، والتي تقضي بعدم تأجيل العطل السنوية كليا أو جزء 
منها مهما كان السبب، إال إذا كانت األسباب املوثقة بالدليل واإلثبات 
قاهرة جدا وتفضي إلى شغور تام للمصلحة من املوظفني، عدا ذلك يتعني 
على مدراء املؤسسات الصحية منح أي موظف عطلته السنوية إذا طلبها 
أو لم يطلبها حفاظا على الصحة النفسية واجلسدية للعنصر البشري بهذه 
املؤسسات احليوية باملجتمع اجلزائري. وأضاف نص هذه التعليمة أن منح 
العطل لَلموظفني ال ينبغي أن يؤدي إلى شغور مصالح تلك املؤسسات، 

بل ينبغي التناوب يف عمليات اخلروج يف العطل السنوية. 
 سعد لعجال

نظيَر تسجيلها نسبا عالية في العدوى بالفيروس
 رّحال يكشُف عن فتِح َتحقيقاٍت وَبائّيٍة في َبعض الِوالَيات

الوطني  املعهد  مدير  كشف 
اللجنة  وعضو  العمومية،  للصحة 
فيروس  تفشي  ومتابعة  لرصد  الوطنية 
عن  رحال  إلياس  البروفسور  كورونا، 
إطالق حتقيقات وبائية بالواليات التي 
بفيروس  إصابة  نسبة  أعلى  تسجل 
العلمي  »املجلس  إن  قائال:  كورونا، 
والسكان  الصحة  وزير  على  اقترح 
عبد  البروفسور  املستشفيات  وإصالح 
الرحمان بن بوزيد إجراء حتقيق وبائي 
ارتفاعا يف عدد  واليات تسجل  بعشر 
مقارنة  »كوفيد19-«  بـ  اإلصابات 

بغيرها من املناطق«.
أوضح البروفسور رحال أنه مقارنة 
تسجيل  مت  فقد  الوباء  ظهور  ببداية 
الوفيات يوميا )بني  انخفاض يف عدد 
توجد  باملقابل  لكن  وفاة(،   8 إلى   6
تسجل  مازالت  التي  الواليات  بعض 
اإلصابات  عدد  يف  مرتفعة  نسبة 
اجلديدة )بني 8 إلى 12 والية( مقارنة 

دفع  مما  الوطن  من  أخرى  بواليات 
بهذا  االهتمام  إلى  العلمية  باللجنة 
اجلانب من خالل إطالق حتقيق حول 

انتشار الوباء بهذه املناطق.
بني  ومن  أنه  إلى  املتحدث  وأشار 
يف  بها  االهتمام  سيتم  التي  اجلوانب 
هي«اإلستراتيجية  التحقيق  هذا  إطار 
املسطرة للتخلص من الوباء« بالواليات 
يجب  أنه  على  ركز  كما  املعنية، 
التحقيق مع األشخاص الذين هم يف 

اتصال باحلاالت املؤكدة. 
املسؤول  توعد  أخرى،  جهة  من 
ذاته بأنه سيتم عرض تقارير الوضعية 
مباشرة  الصحة،  وزير  على  الوبائية 
التي  النتائج  تقييم  من  االنتهاء  بعد 
امليدان،  يف  التدقيق  فرق  ستقدمها 
التحقيق  عملية  يف  انطلقت  والتي 

بداية األسبوع الفارط.
انتشار  عوامل  ذاته  اخلبير  وأرجع 
غيرها  من  أكثر  الواليات  بهذه  الوباء 

للحواجز  الصارم  التطبيق  »عدم  إلى 
الوقائية املتمثلة يف التباعد االجتماعي 
اليدين  ونظافة  الكمامات  وارتداء 

واحترام احلجر الصحي«.
قال  العالج،  بخصوص  أما 
 23 ومنذ  اجلزائر  »إن  البروفسور رحال 
توصيات  وفق  طبقت   2020 مارس 
يتمحور  بروتوكوال  العلمي  املجلس 
»الهيدروكلوروكني«  حول  أساسا 
أدوية  جانب  إلى  و«الزيتروميسن« 
للّتخثر  املضادات  يف  تتمثل  أخرى 
)ج(«،  والفيتامني  و«الكورتكويد« 
إلى  املرضى  من  فئة  إخضاع  مت  وكذا 
واستعمال  االصطناعي  التنفس 
عن  أكثر  التعرف  بعد  أخرى  وسائل 
تركيبة الفيروس مع تقدمي توصيات إلى 
التي  املؤسسات االستشفائية  مختلف 

تتكفل باملصابني حول هذا اجلانب.
محمد رضوان

جّدد رئيس حزب »الجزائر الجديدة« جمال بن عبد السالم تثمينه إجراَءاالنتخابات الرئاسية المنصرمة خاصة في الظروف 
الحالية التي تعيشها البالد، في إشارة إلى األزمة الليبية وأزمة تفشي فيروس كورونا وأزمة انهيار أسعار النفط.



عمار قردود
الصحي  احلجر  بسبب  كاملعتاد   
فرضتها  التي  الوقائية  واإلجراءات 
احلجر  زاد  حيث  كورونا،  جائحة 
اجلزائر  يف  األطفال  معاناة  من  املنزلي 
والعمل  االختطاف  ظاهرة  جانب  إلى 
الشوارع  يف  والعيش  والتشرد  القسري 
كل  طفل  ميوت  والتعنيف،حيث 
خمس دقائق بسبب العنف، ويتعرض 
أطفال  نصف  أي  األطفال،  من  مليار 
العنف  أشكال  من  لشكل  العالم، 

َسَنِوّيًا، بحسب األمم املتحدة.
تشكل شريحة األطفال يف اجلزائر 
نسبة مهمة من املجتمع وتعمل الدولة 
توفير  خالل  من  بها  االهتمام  على 
واإلرشاد،  والتوجيه  والصحة  التعليم 
لذلك. الالزمة  املؤسسات  عبر  وذلك 
ُعرضة  الطفولة  فئة  تبقى  ذلك  ومع 
التي قد تؤثر على  الظواهر  للعديد من 
ضد  العنف  كظاهرة  وترعرعها  منوها 

األطفال وغيرها.

موفق رباح
جزائرية  حقوقية  جمعيات  حّذرت 
املنزلي  العنف  تزايد  ظاهرة  خطورة  من 
احلجر  إجراءات  ظل  يف  األطفال،  ضد 
الصحي واملنزلي، وأكدت هذه اجلمعيات 
األسري  الوسط  يف  املعنفني  األطفال  أن 
حالتهم  وتعقدت  مشكلتهم،  تفاقمت 
النفسية، نتيجة توتر العالقات العائلية، 
فضاء  ويف  الصحي،  للحجر  اخلاضعة 
تساهم  حيث  طويلة،  ولفترات  مغلق 
والتوتر  االحتقان  زيادة  يف  الظروف  هذه 
ضحيتها  يروح  عنف  حاالت  إلى  تؤدي 

األطفال.
بعد  الثانية  الضحية  األطفال  ويعد 
فقد  املنزلي،  العنف  حلاالت  النساء 

حّذرت رئيسة الهيئة الوطنية حلماية وترقية 
»أخبار  لــ  تصريح  يف  شريف،  مرمي  الطفولة 

الوطن«، من العنف املستتر والتنمر.
إلى  اليونيسف  »أشارت  وقالت شريف: 
أن األطفال يشكلون نحو %50 من بني ما 
سيتضررون  شخص  ماليني   8 بنحو  يقدر 
هذا  وظيفة  مليون   1.7 نحو  خسارة  بسبب 
العام يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إذ 
املنطقة  يف  العائالت  من  العديد  أصبحت 
أكثر فقرًا بسبب فقدان الوظائف، وأن قرابة 
يف  ميكثون  املنطقة  يف  طفل  ماليني   110
املدارس«،  إلى  يذهبون  وال  حاليًا  منازلهم 
طالبة من املانحني ما قيمته 92 مليون دوالر 

ليتسنى لها تعزيز جهودها ملكافحة كورونا. 
إلى  حتّول  املنزل  أن  شريف  وأوضحت 
احلجر  فترة  خالل  باألخطار،  مليء  فضاء 
بعد  كورونا،  تفشي  عن  الناجمة  الصحي 
وذلك  واألخير  األول  اآلمن  املالذ  كان  أن 
والضغط  وامللل  والروتني  القلق  بسبب 
أشهر،  عدة  به  والبقاء  والعصبي  النفسي 
لدى األطفال  العدوانية  ما يخلق بعضا من 

تقابلها تعنيف من طرف الكبار. 
وحّذرت شريف من خطورة حتول البيوت 
أماكن لالختباء من  املفروض  التي هي من 
جائحة كورونا واتقاء املوت جراءها إلى مقابر 

لألطفال والنساء على حد سواء.
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أخبار السياسة

بسبِب الّتعنيِف األَسريِّ والتَّشُرد والَعمالِة والتَّسُرِب الَمدرسيِّ

أطفــــاٌل الَجزائـــر..  
يخوخـِة! ٌة في  ُعمر الشَّ ِصبيـَ

يحمي قانون العمل يف اجلزائر األطفال؛ 
عمالة  قاطع  بشكل  حتظر  نصوص  فهناك 
16 عاًما. تطبيق عقوبات  األطفال دون سن 
أصحاب  حق  يف  احلبس  إلى  تصل  صارمة 
األطفال.  تشغل  التي  الشركات  أو  العمل 
ومعاقبة  لرصد  خاصة  مؤسسات  إنشاء 

املخالفني غير مسؤولني.
تتراوح  الذين  باملراهقني  يتعلق  وفيما 
قانون  ينظم  -16 18 سنة  أعمارهم بني سن 
وتعديل  العمل.  سوق  إلى  دخولهم  العمل 
التمتع  من  لتمكينهم  العمل  ساعات 
باألنشطة الترفيهية األخرى، واالستفادة من 

التكوين.

لكن رغم ذلك وبالرغم من تأكيد وزارة 
العمل- بحسب إحصائيات -2018 أن نسبة 
مبعدالت  موجودة  اجلزائر  يف  األطفال  عمالة 
يف  األطفال  عمالة  أن  إال  للغاية،  منخفضة 

اجلزائر حتددها أرقام متضاربة.
فأكد رئيس الشبكة اجلزائرية للدفاع عن 
الرحمن عرعرا، يف  ندى عبد  الطفل  حقوق 
معدل عمالة  أن  الوطن«،  »أخبار  لــ  تصريح 
األطفال يف اجلزائر يف ارتفاع مطرد ومخيف. 
 7 ضمن  من  جزائري  طفل  كل  أن  وكشف 
أطفال يشتغل سواء لصاحله اخلاص أو لصالح 

عائلته أو الغير.
وأفاد عرعار أن األطفال ينشطون بشكل 

واخلبز  اخلضر  كبيع  جتارية  أعمال  يف  كبير 
والسجائر والبناء والنشاطات الفالحية خاصة 

املوسمية.
املتسربني  األطفال  أن  عرعرا  وأضاف 
ألف   200 نحو  عددهم  والبالغ  الدراسة  من 
املهني  التكوين  ا وليسوا يف مجال  َسَنِوّيً طفل 

يتوجهون إلى سوق العمل املوازي.
أعمار  أن  إلى  ذاته  املتحدث  وأشار 
األطفال الذين يعملون يف اجلزائر تبدأ من 6 
يشتغلون  من  ومنهم  18 سنة  وحتى  سنوات 
هناك  دائمة،بل  بصفة  وآخرون  مؤقتة  بصفة 

من يعملون ويدرسون يف الوقت نفس.
عّمــــار قـــردود

التجارة والبناء أبرز القطاعات التي تستقطبهم
عمالُة األطفاِل بين التَّهويِن الّرسميِّ وَتهويِل الُمنظماِت الُحقوقّية

قال احملامي جمال بن حليلو، يف تصريح 
لــ »أخبار الوطن«، إن القانون اجلزائري جرم 
أي مخالفة لألحكام املتعلقة بشروط توظيف 
قانون  من   140 املادة  تنص  حيث  القصر 
عالقات العمل على أنه يعاقب بغرامة مالية 
تتراوح بني 1000 إلى 2000 د.ج على كل 
توظيف عامل قاصر لم يبلغ السن املقررة، إال 

للتشريع  طبقا  احملرر  التمهني  عقد  حالة  يف 
تكرار  حال  ويف  بهما.  املعمول  والتنظيم 
املخالفة ميكن إصدار عقوبة حبس تتراوح بني 
15 يوما إلى شهرين دون املساس بالغرامة التي 
املنصوص  الغرامة  إلى ضعف  ترفع  أن  ميكن 
عليها يف الفقرة السابقة.                                                              
ع.ق

تقول اخلبيرة يف علم نفس الطفل 
الدكتورة خولة بن سعيد، يف تصريح 
الكبار  اهتمام  إن  الوطن«،  لــ »أخبار 
السلبية  وتداعياتها  كورونا  مبخاطر 
والصحية  واالقتصادية  االجتماعية 
عّما  قصد-  دون  يتغاضون-  جعلتهم 
نفسية،  أزمات  من  الطفل  يعيشه 
بالضغط  تأّثًرا  األكثر  إّنه  حيث 
يعيشه  الذي  والعصبي  النفسي 
األهل يف املنزل من دون أن يدرك أحد 
خطورة ذلك. فالتوّتر الناجت عن احلجر 
وكل  الزوجّية  واخلالفات  املنزلي 
املشابهة  واملشاكل  النفسي  الّضغط 
الطفل  أعماق  يف  محفورة  ستبقى 
يفاجئ  قد  بشكل  ورمبا  وتظهر الحًقا 

األولياء  سعيد  بن  اجلميع.ونصحت 
باآلثار  االهتمام  إغفال  عدم  بضرورة 
النفسية للحجر املنزلي على أبنائهم، 
باللهو  عليهم  تخفيفها  على  والعمل 
يف  يساهم  ما  كل  ومشاركتهم  معهم 
على  شددت  وإسعادهم.و  تنشيطهم 
وإفساح  لألطفال  االستماع  العائلة 
وأخذ  معهم  النشط«  لـ«احلوار  املجال 
تساؤالتهم على محمل اجلد واإلجابة 
عليها بشكل مفهوم يحترم قدراتهم، 
القرارات  يف  الطفل  إشراك  مع 
عائلته  حماية  مسؤولية  وحتميله 
شعوره  يعزز  مما  املرض  من  ونفسه 
للمجموعة.                                                واالنتماء  باملسؤولية 

ع. ق

تبنِيّ األرقام أن هناك نحو 40 اعتداء جنسيٍّ يسّجل كّل يوم يف اجلزائر، 
وهو رقم مخيف يعكس تصاعد ظاهرة االعتداء اجلنسي على البراءة يف 

بالدنا، األمر الذي يتطّلب من السلطات العمل على اّتخاذ إجراءات 
عاجلة من شأنها حماية أطفالنا من )الوحوش( ومن األولياء احلرص 

على جتنيب أطفالهم قدر اإلمكان مثل هذه االعتداءات الوحشية.
وكشف رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان 
عرعار عن تسجيل هيئته أزيد من 10 آالف قضية تتعلق باالنتهاكات 

شدد  الكبيرة،  األرقام  هذه  وأمام  سنوًيا.  األطفال  حق  يف  اجلنسية 
عرعار على ضرورة تكثيف اجلهود ووضع ديناميكية ميدانية يف العمل 

وتكثيف االتصال والوقاية واليقظة لدى الطفل واألولياء. 
االفتراضي،  الفضاء  يف  احلاصلة  االنتهاكات  يخص  وفيما 
التكنولوجية  اآلليات  كل  بتفعيل  ندى  شبكة  رئيس  طالب 

السياق  اعتبرها جد ضعيفة مقارنة بدول أخرى، وقال يف  والتي  والقانونية حلماية األطفال، 
املرغوبة،  غير  املواقع  حجب  بتطبيقات  أطفالنا،  حلماية  التكنولوجيا  يف  االستثمار  من  البد 
مضيفا أننا آليات مستمرة داخل الشبكة االفتراضية، ألن التطبيقات ميكن الهرب منها بسهولة 

على حد تعبيره.
ورغم تأكيده أن معدل االختطاف شهد تناقًصا يف اجلزائر خالل األشهر األخيرة، لكن 
أسباب االختطاف – بحسبه- مازالت موجودة وتهدد بحصد ضحايا جدد من البراءة يف أي 

حلظة.
عّمــــار قـــردود

المحامي جمال بن حليلو:
جن القانوُن الَجزائريُّ ُيعاِقب من ُيوّظُف القّصَر بغرامٍة أو السِّ

الّدكتورة خولة بن سعيد: 
رئيس شبكة َندى:األطفاُل األكثُر تأّثًرا بالّضغِط الّنفسي خالل الَجائحِة 

أزيُد من 10 آالِف اعتداٍء جنسيٍّ ُترتكُب في حِق األطَفاِل سنوًيا

الهيئة  رئيس  أّكد 
الصحة  لترقية  الوطنية 
الدكتور  فورام  البحث  وتطوير 
مصطفى خياطي، يف تصريح 
وباء  أن  الوطن«،  »أخبار  لــ 
يف  األطفال  سجن  كورونا 
ودور  املؤسسات  ويف  املنازل 
وهناك  تؤويهم،  التي  الرعاية 
من  احملرومون  األطفال  أيضا 
من  األطفال  من  وهناك  املدقع  الفقر  يلفهم  العائلة  حضن 
الشوارع  يف  العيش  قسوة  مواجهة  أو  العمل  على  ُيرغمون 
واالضطرار للتسول، ويف اجلزائر وللشهر الثالث على التوالي 

بسبب احلجر املنزلي ما يزال أطفالنا ُيعانون يف صمت.
أطفال  هناك  وحسب،  ذلك  ليس  خياطي  وأضاف 
ُمعنفون يف أسرهم قبل وباء كورونا وسيصبحون ُعرضة ملزيد 
يتهدد  كبير  خلطر  التأهب  على  محدثنا  وألّح  العنف.  من 
األطفال الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل 
وقد  املنازل،  جدران  بني  محبوسون  وهم  االجتماعي 
فرائس سهلة  اآلباء واألمهات -  يصبحون - يف غفلة من 

لشبكات اإلجرام واإلرهاب وغيرها من األخطار.
دعا خياطي اجلميع ألن يرأفوا باألطفال وتوفير احلماية 
وصغاًرا  كباًرا   - الكل  يخرج  كي  لهم،  والرعاية  والدعم 
بحرص  العمل  إلى  باإلضافة  أقوياء،  التجربة  هذه  من   -
لضمان السالمة، خاصة سالمة األطفال من املخاطر التي 

تتربص بهم. 

الدكتور مصطفى خياطي: 
العنُف وخطُر شبكاِت اإلنترَنت 
حي  َتضاَعفا خالل الَحجر الصِّ

تحتفل الجزائر على غرار دول العالم باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل 
سنة، لكن هذه السنة الوضع يختلف حيث لم يتم برمجة نشاطات لألطفال

ر: منظمات حقوقية تحذِّ

الحجُر ُيضاِعف معاناَة 
األطفاِل والُعنف يترّصدُهم 
بحسب اإلحصائيات العالمية، يموت طفل كل خمس دقائق بسبب العنف، 

ويتعرض مليار من األطفال، أي نصف أطفال العالم، لشكل من أشكال العنف 
ا، يحدث هذا في األحوال العادية والسؤال المطروح هو: »كيف هو  َسَنِويًّ

الحال في زمن وباء كورونا؟«.
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ـّاض هويلـــــــــي  حاوره: ريــــــــــ

 بدايًة، يعيُش اجَلزائريوَن على غرار كل شعوِب الَعالِم حجًرا 
 ، ا منُذ شهرين وَنيٍف، صاَحبه حجٌر ِسياسيٌّ اضطراريٌّ ِصحّيً

ياسية )النشاط السياسي(، سُتبَعث  هل تعتقُد أّن احلياَة السِّ
حي؟ من جديٍد بعد رفِع احَلجر الصِّ

احلجر  رفع  بعد  جديد  من  السياسي  النشاط  سينطلق  احلال،   بطيعة 
الذي سيتحقق بصورة تدريجية، لكن ليس لدواٍع صحية فقط بل أيضا لدواٍع 
طرف،  كل  يكون  أن  البديهي  من  أبدا.  فيه  غرابة  ال  أمر  وذلك  سياسية؛ 
الّيوم، بصدد التحضير ملا بعد الوباء كي تكون األمور كما تشتهي األنفس. 
املطالب  الطرف   : السياسية  احلياة  لتنشيط  أساسيان  طرفان  هناك  سيكون 
استئناف احلراك، من جهة،  إلى  الداعني  أي  له؛  الرافض  والطرف  بالتغيير 
والسلطة، من جهة ثانية. الطرف األول متوجس خيفًة من السلطة الساعية 
قة هزيلة ويلحظ  إلدامة عمر النظام بشكل جديد ألنه يرى أن املكتسبات احملقَّ
إصرار السلطة على املضي بخارطة طريقها. أما السلطة، فتعتبر أن األمور على 
ما يرام وأنها متجهة، بكل عزمية نحو إقامة »اجلمهورية اجلديدة« من خالل 
صياغة دستور جديد. وأما األحزاب احلالية، فمن الواضح أنها لم تعد تزن 
اها الطرفان املذكوران، بل ولعلها جتد ضالتها لدى السلطة أكثر  كثيرا بعدما عرَّ

منها لدى احلراك الذي يعتبرها جزءا من الّسيستام القائم بفضل دعم القيادة 
العسكرية التي رتبت كل شيء، بدءا باستقالة الرئيس املخلوع فما بعد.

يقوُل اخلطاُب الّرسميُّ »إّننا دخلَنا مرحلَة اجلزائِر 
دِة دستوٍر لتأِطير هذه اجَلزائِر  اجَلديدِة«، وُطرَحت مسوَّ

اجَلديدة. أوال، هل حقيقًة نحُن يف جزائَر جديدٍة؟ ثانيا، 
ستور املعروضِة للّنقاش كافيٌة  دة الدُّ هل اقتراحاُت مسوَّ

إلحداِث قطيعٍة مع ُمارسات الّنظاِم الّسابقِة؟
 السلطة لها احلق يف أن تّدعي ما تشاء وتبادر مبا تشاء؛ السيما إذا قررت 
مواصلة الطريقة الفوقية يف تعاملها مع مشكالت البالد. لكن أن تعتبر حلَّ 

هذه املشكالت مرهونا بصياغة نص دستوري جديد من وضعها، فهذا محض 
هروب إلى األمام؛ إن لم يكن مجرد إلهاء للمواطنني. اجلزائريون، مبن فيهم 
السلطة، متفقون على أن مشكلتنا ال تكمن يف نقص ما موجود يف الدستور أو 
القوانني بل يف عدم تطبيقها، أو تطبيقها بحسب الهوى. شخصيا، أكاد أجزم 
بأننا قادرون على أن جنعل من أول دستور عرفته البالد )1963( - لو التزمنا 
بتطبيقه فعال - دستورا صاحلا الّيوم بعد إجراء تعديالت يف بعض من مواده 
شديدة الصلة بزمانها. لذلك، من حقنا أن نتساءل إذا كانت كل الدساتير 
التي عرفتها البالد لم تتعدَّ كونها مجرد دساتير صورية، فما الذي مينعنا من أن 
نتوقع املصير نفسه للنص املعروض حاليا من طرف السلطة! وعليه، فالقضية 
يقع يف  أن  يجب  الفصل  هذا  السلطات«!  بني  »الفصل  مسألة  بكثير  تتجاوز 

األدمغة قبل النصوص.

، هل نحُن بحاجٍة إلى َمشروِع ُمجتمٍع ومنه بناُء  صراحًةً
دولٍة تستوعُب هذا املشروَع أم أّن األمَر ال يتطّلُب ِسوى 

دستوٍر َجديٍد حلّل األزمة الّسياسيِة التي تشَهُدها البالُد؟

 كما ال يخفى عليكم، مشروع مجتمع يتم حتقيقه بالتدريج وبالتوافق بني 
مختلف قوى املجتمع وليس بجرة قلم. ومنه، فاألمر ال يتعلق بالقرارات يف 
حد ذاتها بل بالطريقة التي يتم اتخاذها بها، أي هل الطريقة توافقية أم فوقية؟ 
لذلك ال أعتقد أننا اليوم يف وضع يدعونا إلى مناقشة نص دستوري جديد وال 

حتى املبادرة به أصال ما لم 
يتم، أوال وقبل كل شيء، 
النظام  طبيعة  مسألة  حسم 
منذ  البالد  عرفته  الذي 
يقوم  باٍل  نظام  استقاللها، 

على الوالء وسياسة األمر الواقع.

ياسي، إال أن النقاَش  حّي والسِّ  رغَم طوِل فترِة احَلجر الصِّ
حول احَلراك )منبُعه، ماهيُته، أدواُته( لم يهَدأ على شبكاِت 

الّتواصِل االجتماِعّي. بوصفَك ُمتتّبٌع وُمحّلٌل للوضِع، كيَف 
َج؟  قاَش امُلتشنِّ تقرأ هذا النِّ

 قد ترى أطراف يف السلطة أن وباء الكورونا فرصة سانحة إليقاف احلراك 
السلطة. غير أن احلراك إذا كان معلقا مؤقتا بسبب الوباء، فإنه يبقى حاضرا بقوة 
يف األذهان والوجدان. للتذكير، مبجرد ظهور حاالت 
مواصلة  التساؤل حول ضرورة  بدأ  بالدنا،  للوباء يف 
احلراك أو إيقافه. أكثر من ذلك، لقد عّبر املتظاهرون 
يف آخر مسيرة لهم أن »الكورونا لن توقفنا«، لتحذير 
أنهم ما  الفرصة. غير  السلطة من محاولة استغالل 
فتئوا أن حتملوا مسؤوليتهم واتفقوا على تعليق احلراك 

ريثما يزول الوباء.

قاَش السياسيَّ إلى   يعتقُد املتفاِئلوَن أّن احَلراك أعاد النِّ
الفضاِء العاِم رغَم ما يعرُفه من َتشّنٍج بلَغ حدَّ الّتخويِن. أال 

نا إلى انحرافاٍت  ترى أّن استمراَر الوضٍع كما هو عليه قْد َيجرُّ
وأضرار؟

ر من انفالت األوضاع هي   أوال، يجب أن ننتبه جيدا إلى أن من ُيحذِّ
القوى الرافضة للتغيير باألساس ألن احلراك ظَل، منذ البداية، 
أمام  املتظاهرون  انتصب  قلما  حيث  السلمية  بطابع  متمسكا 
ليس  تاريخية،  هو جتربة  احلراك  أوامرها.  ورفضوا  األمن  قوات 
الدولي  املستوى  على  بل  فحسب  الوطني  املستوى  على 
أيضا، وهو أحق بأن يشكل قدوة يف التغيير السياسي على 

مستوى الشعوب املستضعفة. ومن روائع هذا احلراك أنه مّكن املواطنني 
أشد  اجلزائريون  فصار  احلكم  نظام  من  اجلزائرية  الدولة  رموز  انتزاع  من 

اعتزازا ومتسكا بالعلم والنشيد الوطنيني.
أنصاره  ببعض  األمر  بلغ  الذي  يستام«  »السِّ سببه  فالتشنج  وعليه، 
شائعات  ونشر  الصفات  بكل  عناصره  واتهام  احلراك  تخوين  حد  وعمالئه 
لتشويه سمعته. هل استمرار الوضع قد يجر إلى انحرافات؟ ال أعتقد، لكن 
التفكير يف سبل أخرى، سلمية  ال حّل آخر غير اإلصرار على املطالبة، مع 
الّسيستام ضارب  أن  جيدا  ندرك  أن  علينا  احلراك.  فعالية  يف  للزيادة  دائما، 

بجذوره ولن يتغير بـ »احِلشمة« )باملعنى العامي للكلمة(. 
خِب  النُّ غياُب  هو  امُلستجِد  قاش  النِّ هذا  يف  يالحُظ  ما 

ر هذا؟ ياسيِة والِفكرّية، مَب ُتفسِّ السِّ
السياسية والفكرية. كل ما يف األمر أن  للنخبة   ال أظن أن هناك غيابا 
أُجبرت  مستترة،  أو  بصورة صريحة  إما  للحراك،  املعارضة  للقوى  غلبة  هناك 
وسائل اإلعالم الوطنية، اخلاصة منها والعامة، على إبرازها للتغطية على القوى 
احلراكية. بالعكس متاما، غالبية النخبة املثقفة تبدو لي يف صف احلراك. أما 

إذا كنت تقصد قيادات مختلف األحزاب السياسية، فقد 
بها  التي قامت  املبادرات  كشف احلراك ضعفها رغم تلك 

مجموعة منها، لكن دون أن حتقق نتائج إلى حد اآلن.

ة غيَر  ين يروَن أّن احَلراك كحركٍة اجتَماعيَّ  أنَت من الذِّ
مطالبٍة بالّتنظيِم واقتراِح أرضّيٍة ِسياسيٍة، أليَس هذا الّطرُح 

مجانًبا للمنطِق؟

 ذلك لسبب بسيط ذي صلة بطبيعة احلراك 
بوصفه إرادة جماعية وليس تنظيما سياسيا. أظل 
للحراك  قيادة  تعيني  القاتل  اخلطأ  أنه من  مقتنعا 
ما  بالذات  فذلك  عنه.  ممثلني  مجرد  حتى  أو 
توحيله  بغرض  للتغيير  الرافضة  القوى  له  تسعى 
الناجمة عن اختالف اآلراء والزعامات الصادق منها  يف مستنقع الصراعات 
واملدنّس. مطالب احلراك واضحة من خالل تلك الالئحة التي رفعها الطلبة يف 
مسيرتهم الـ 47، يوم 20-01-14. وعليه، فمن املفروض أن يتم حتقيق هذه 
املطالب عن طريق تشكيل القوى السياسية املعنية كتلة متراصة للتفاوض مع 

السلطة، مستندة يف ذلك إلى قوة احلراك.

ير لم ُينتج احَلراُك حزًبا وال جمعيًة  َنعم، بعد عاٍم من السَّ
وال قيادًة وال أرضيَة مطالٍب؛ أال َترى - كما يرَى بعُض 

امُلتدخلنَي - أنَّ احلراَك فشل يف َتويِل َطاقِته إلى قوِة 
اقتراٍح وبناٍء؟

من  حتقيقها  احلراك  استطاع  نتيجة  أعظم  هي  تلك  رأيي  يف  بالعكس، 
حيث هو إرادة جماعية وليس شكال من أشكال التنظيم السياسي. ولقد كان 
دون  باملواطنة،  املتعلقة  املطالب  بتوضيح  يكتفي  ما جعله  الذكاء  احلراك من 

ر« !  تعيني قيادة أو ممثلني له كانت السلطة ستحولهما إلى»حركة عروش مكرَّ

نني من ُعمر األّمة اجَلزائرّيِة، ما يزاُل   رغم ُمضيِّ آالِف السِّ
ِنقاُش الهوّيِة يتصّدُر املشهَد؛ لَم يعوُد هذا يف رأِيك؟

 بالنسبة إلي، هذه مجرد زوبعة يف فنجان ! كما أنها مادة دسمة تستعملها 
الناس عما هو مصيري. يجب  أنظار  للتغيير من أجل صرف  الرافضة  القوى 
أن ننتبه أن األصل يف البشر االختالف واخلالف وأحسن األنظمة السياسية 

واالجتماعية هي تلك التي حتسن التعامل معهما، فتجعل منهما منصة نحو 
الرقي بفضل ما تزخر به من تنوع يف األفكار والرؤى.

خلص من حالِة اجُلموِد  تبُدو اجلزائُر غير قادرٍة على التَّ
امُلزمن )الستاتيكو(؛ فيَم يرى األستاُذ اخلالَص؟ 

 طبعا، ال ميكن أن تكون هناك وصفة جاهزة يف هذا الشأن. ومع ذلك، 
التي  والبشرية،  منها  املادية  الفرص،  تلك  ندرك  متى  نتساءل  أن  ينبغي 
تاريخه  يف  دفعها  التي  الباهظة  التكاليف  وتلك  اجلزائري  الشعب  أضاعها 
التحرير  أثناء حرب  سواء  الكرمية!  واحلياة  باحلرية  ينعم  أن  أجل  من  املعاصر 
ومنذ االستقالل، السيما سنوات الدم والدمار التي مرت بها بالدنا بسبب 
حب السلطة والتسلط وأيضا سنوات الفساد على أوسع نطاق. ألم يأِت احلراك 
املستقبل من أجل  نحو  الطريق  ويرسم  الفظيع  املعطى  للنهوض ضد هذا  إال 

حرية املواطن اجلزائري وكرامته؟ 

 األستاُذ الَجامعيُّ والُمحلِّل الِسياسيُّ ُمحّمد َهناد لـــ »أخبار الَوطن« 

يسَتام لْن َيتغيَّر بالِحشَمة   السِّ
غِيير والَحراُك إرادٌة َجماعّيٌة للتَّ

د األستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية، محمد هناد، في حوار خّص به شبكة »أخبار  شدَّ
الوطن، أن الصراع السياسي الذي تعرفه الجزائر منذ سنة ونيف قائٌم بين فريقين: أحدهما ُمطالب 
بالتغيير السلمي الهادئ ويتمّثل في الَحراك واآلخر رافض للّتغيير ويعمل على إطالة عمر النظام. كما 
خاض الباحث في نقاش الُهوية وأسباب الّتشنج الذي يعرفه الفضاء العام، إضافة إلى قضايا أخرى لها 

صلة بالراهن السياسي واالجتماعي.

املطالب  الطرف  السياسية:  احلياة  لتنشيط  أساسيان  طرفان  هناك  سيكون   -
جهة،  من  احلراك،  استئناف  إلى  الداعني  أي  له؛  الرافض  والطرف  بالتغيير 

والسلطة، من جهة ثانية.

- مشكلتنا ال تكمن يف وجود نقص ما يف الدستور أو القوانني، 
بل يف عدم تطبيقها، أو تطبيقها حسب الهوى.

- ينبغي - أوال وقبل كل شيء - حسم مسألة طبيعة النظام الذي عرفته 
األمر  فرض  وسياسة  الوالء  على  يقوم  باٍل  نظام  فهو  استقاللها،  منذ  البالد 

-   ال ميكن للحراك أن  يتسّبب يف انحرافات، وال حلَّ 
أخرى،  سبل  يف  والتفكير  املطالب،  على  اإلصرار  غير  آخر 

سلمية دائما.

- نقاش الهوية مجرد زوبعة يف فنجان! كما أنها مادة دسمة تستعملها 
القوى الرافضة للتغيير من أجل صرف أنظار الناس عما هو مصيري.



  رشيد شويخ

فإن  اإلحصائيات  ذات  وحسب   
خالل  احلجر  إجراءات  خرق  معدل 
أكثر  مبعدل  ارتفع  قد  الفطر  عيد  يومي 
من الضعف إذ وصل عدد املوقوفني 132 
شخص يوميا يف حني أن معدله يف باقي 
يومًيا،  شخًصا  الـ70  يتجاوز  ال  األيام 
احلركة  إلى  مراقبني  بحسب  راجع  وهذا 
الكبيرة للمواطنني خالل يومي عيد الفطر 

وما يفرضه من زيارات عائلية.

املتخذة  اإلجراءات  وكانت  هذا 
الهادفة  الوادي  والية  امن  طرف  من 
للقوانني  املواطنني  احترام  على  للسهر 
احلجر  بخصوص  الصادرة  والتنظيمات 
الصحي اجلزئي املمتد من السابعة مساًء 
إلى غاية السابعة صباًحا عبر كامل قطاع 
والية  أمن  فيه  واّلذي سطر  اإلختصاص 
التزام  لضمان  عملياتًيا  برنامًجا  الوادي 
السكان باحلجر الصحي من خالل وضع 
مستوى  على  ومتنقلة  ثابتة  تشكيالت 
راكبة  دوريات  وكذا  الطرق  مفترقات 

وراجلة لردع املخالفني، الذين بلغ عددهم 
املنزلي  احلجر  إجراءات  بداية فرض  منذ 
يومنا  وإلى  املنقضي  منتصف شهر مارس 
التقيد  خالفوا  ممن  شخص   4358 هذا 
مت  كما  الصحي،  اجلزئي  احلجر  بتدابير 
البلدية  باحملاشر  تنقل  وسيلة   1119 وضع 
ضدهم  رسمية  محاضر  حترير  مت  أين 
املختصة  القضائية  للجهات  وإرسالها 
ينص  التي  املناسبة  اإلجراءات  التخاذ 

عليها القانون.

الوادي  بوالية  األمن  قوات  متكنت 
تفكيك  من  األخيرين،  اليومني  خالل 
أشخاص  خمسة  من  تتكون  عصابة 
العمر  من  والثالث  الثاني  العقدين  يف 
وسط  الرعب  زرعوا  املنطقة  من  ينحدرون 
سكان حي 08 ماي، كما حاولوا االعتداء 
على أفراد الشرطة الذين قاموا بتوقيفهم.   
والعالقات  االتصال  خلية  وحسب 
تفاصيل  فإّن  الوادي،  أمن  العامة مبديرية 
مصلحة  عناصر  قيام  إلى  تعود  العملية 
ميكانيكية  بدوريات  القضائية  الشرطة 
يف  ماي   08 حي  مستوى  على  ليلية 
الوادي،  مدينة  من  الشمالية  الضاحية 

بإجراءات  املواطنني  التزام  مراقبة  إطار  يف 
احلجر الصحي اجلزئي، غير أنهم الحظوا 
العمومية  املنشآت  انبعاث ضوء من أحد 
من  التقرب  الفور  على  ليتم  الشاغرة، 
يتعلق  أّن األمر  اتضح  والذي  املكان  عني 
بخمسة شبان مخالفني للحجر الصحي يف 
السكر يحدثون فوضى  حالة متقدمة من 
الذكر  سالفي  السكان،  وسط  وإزعاج يف 
قاموا  الشرطة  لرجال  مشاهدتهم  ومبجرد 
ومحاولة  النار  وإضرام  األبواب  بإغالق 
العمومية  القوة  رجال  على  اإلعتداء 
عصي  من  البيضاء  األسلحة  مبختلف 
يقظة  أّن  إاّل  وحجارة  حديدية  وقضبان 

عناصر الشرطة حالت دون وقوع إصابات 
من  متكنوا  شديدة  مقاومة  وبعد  بينهم، 
إعداد  ليتم  املقر،  إلى  وحتويلهم  توقيفهم 
ملفات قضائية ضدهم عن جناية تكوين 
إلرتكاب  اإلعداد  لغرض  أشرار  جمعية 
بث  لغرض  وأعمال  بأفعال  القيام  جناية 
الرعب وسط السكان، جناية إضرام النار 
احمللية  للجماعات  مملوكة  مبان  يف  عمًدا 
العمومية،  لألمالك  العمدي  والتخريب 
للغرض  محضر  حترير  مت  ذلك  إثر  وعلى 
لدى  اجلمهورية  وكيل  إلى  وحتويلهم 

محكمة الوادي.
   رشيد شويخ

 األغواط
السكان يشتكون انتشار البعوض 

والكالب الضالة
يشتكي سكان بلديات األغواط 
أسراب  انتشار  من  األيام  هذه 
عبر  الضالة  والكالب  الناموس 
األحياء وهذا تزامنا مع حلول فصل 
الذي  احملسوس  واالرتفاع  الصيف 
خاصة  احلرارة  درجة  تعرفه  بدأت 

باجلهة اجلنوبية ملقر الوالية.
سكان  من  العديد  وأفاد    
الناموس بدأت  أّن أسراب  البلديات 
القريبة  تلك  خاصة  األحياء  تغزو 

املياه  تصفية  محطات  ومن  املستعملة  املياه  مجاري  ومن  البساتني  من 
معطلة  وبقيت  العمرانية  األنسجة  من  بالقرب  إجنازها  مت  اّلتي  املستعملة 
ال تعمل مشكلة خطًرا حقيقًيا على الصحة العمومية وعلى البيئة، وناشد 
السكان املسؤولني بالشروع يف عملية رش املبيدات للقضاء على هذه احلشرة 
خاصة يف هذه الظروف اإلستثنائية وتدابير احلجر املنزلي التي تفرض على 

العائالت البقاء يف منازلهم من السابعة مساًء إلى السابعة صباًحا.
من جهة أخرى شرعت بعض البلديات يف حملة لقتل الكالب الضالة 
تبقى  التي  القمامات  وتتردد على  تغزو األحياء  بدأت هي األخرى  التي 
تعرف حمالت  لم  األحياء  أغلب  وأّن  األحياء، خاصة  ببعض  متراكمة 

للتنظيف كما هو معتاد مع بداية حلول فصل الصيف.
   نورين عبد القادر

سبع سنوات حبسا لبائع المهلوسات 
بـ7سنوات  سنة   38 العمر  من  يبلغ  شاًبا  األغواط  محكمة  أدانت    
توقيفه  مت  بعدما  اإليداع،  مع  مالية  غرامة  دينار  ألف  و100  نافذة  حبس 
غير  بطريقة  للبيع  موجهة  عقلية،  مؤثرات  أقراص  من  كمية  وبحوزته 

مشروعة يوم عيد الفطر بأحد أحياء مدينة األغواط.
نورين عبدالقادر

تزامنا وحلوِل فصل الحّر
د سّكاَن ِعّدة َتجُمعاٍت ُسكاِنّية  العطُش يهدِّ

بَتمنراست
أنكوف  أحياء   سكان  يعاني 
ادريان2،  ادريان1،  اجلزيرة،  وسط، 
واألحياء  ماتناتالت  سرسوف 
الشعبية كصورو، تبركات، تهقارت، 
مدينة  بوسط  الوادي  وقطع  امشون 
تامنغست، أماكن تشهد أزمة خانقة 
للشرب،  الصاحلة  باملياه  التزود  يف 

نظًرا للتذبذب املتواصل الذي يطبع عملية التوزيع، تصل مدة االنقطاع إلى 
خمسة أيام، ما جعل السكان يتساءلون عن هذه الوضعية، حيث أضحت 
إذ  ليوميات سكان هذه األحياء،  الصاحلة للشرب عنواًنا كبيًرا  املاء  قطرة 
دامت  مياه خانقة  أزمة  وقع هاجس  العائالت على  العشرات من  تعيش 

طوياًل.
هذه  من  مستاؤون  أّنهم  الوطن''  لـ''أخبار  صرحوا  املواطنني  بعض   
الوضعية جراء هذا االنقطاع املفاجئ بالتزود باملياه والذي أضحى يؤرقهم 
وينغص معيشتهم خاصة أّنه تزامن مع موسم الصيف اّلذي يعرف بحرارته 
العالية بتمنراست أين يصبح وجود هذه املادة يف البيوت أكثر من ضرورة 

خاصة للشرب ولإلستحمام.
من  بالرغم  )محمد(  السيد  أنكوف  حي  جمعية  رئيس  أضاف  أين 
إاّل  صالح  عني  منطقة  من  املياه  جلب  وهو  القرن  مبشروع  الوالية  تدعيم 
احلنفيات  وجفاف  العطش  يعانون  أحيائها  بعض  يزال  ما  تامنغست  أّن 
الشيء اّلذي جعلهم مرغمني على االستنجاد بأصحاب شاحنات صهاريج 
املياه وبأثمان باهظة، فقد حولت هذه الوضعية حياة أولئك املواطنني إلى 
جحيم، إذ زادت األعباء وأثقلت كاهلهم، السيما وأّن معظمهم من ذوي 

الدخل املتوسط.
وقد أكد رئيس اجلمعية ومع هذه الوضعية إحتج سكان أنكوف وسط، 
على  األول  املسؤول  مع  اجتماع  لهم  وكان  باملاء  التزويد  عشوائية  على 
مؤسسة اجلزائرية للمياه، وحدة تامنغست، وكان من بني مطالبهم تنظيم 
عملية التزود باملاء لكي يكون املواطن على علم بأيام وجود املاء، لكن حلد 

الساعة تبقى العملية عشوائية. 
 احمد كرزيكة
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أخبار الجنوب

الوادي 

توقيف 264 شخًصا خرقوا الحجر 
الصحي يومي العيد

اإلطاحة بعصابة زرعت الرعب في حي 8 ماي 

أوقفت مصالح األمن بوالية الوادي، 264 شخًصا وحجزت 132 مركبة مختلفة، اختراقوا اإلجراءات الخاصة بالحجر الصحي 
الجزئي خالل يومي عيد الفطر، فيما ارتفعت الحصيلة اإلجمالية للذين خرقوا اإلجراءات منذ تطبيق الحجر الجزئي بالوالية 

منتصف مارس الماضي إلى 4358 شخًصا. 

انسيغة  قرية  شباب  تساءل 
باملغّير  اإلدارية  باملقاطعة  الواقعة 
اجلهات  قرار  حول  الوادي،  بوالية 
شركة  عاملي  أغلب  بتشغيل  املعنية 
القرية  مستوى  على  املتواجدة  امللح 
اّلذي  املنطقة بدل شبابها،  من خارج 

ُيعاني من البطالة.
الرجل  من  املنطقة  وطالب شباب 
املنتدبة  بالوالية  وكذا  بالوالية  األول 
يجدان  علهما  العاجل  التدخل  املغّير 
مناصب  وخلق  النشغالهم  حاًل  لهم 
هاجًسا  بات  الذي  األمر  لهم،  شغل 

سيما  واآلخر  احلني  بني  بهم  يتربص 
يعيشونها،  التي  املزرية  الظروف  بعد 
التشغيل،  يف  التحيز  منع  وضرورة 
بحاجة  جميعهم  حسبهم  ألّنهم 
الكثير  أبدى  حيث  للشغل،  ماسة 
الشديدين  واستيائهم  غضبهم  منهم 
والتهميش  بـ«احلقرة«  جراء ما وصفوه 
إلى  يركنون  وهم  حقهم  يف  املسلطان 
حياة البطالة، بالرغم من أّنهم حاملي 
الشهادات اجلامعية، علًما أّنهم أودعوا 
بدون  ولكن  سنوات  منذ  ملفاتهم 
والذي  واألمر،  واألدهى  جدوى، 

العمال  معظم  أّن  أنفسهم  يف  حّز 
انسيغة  بقرية  املتواجدة  امللح  بشركة 
أخرى  ومناطق  الشمال  واليات  من 
العمل،  من  مقصيني  وهم  مجاورة، 
الذين  منهم  بالكثير  اليأس  أخذ  أين 
شغل  بفرصة  الظفر  يف  األمل  فقدوا 
نتيجة  واإلنحراف،  الضياع  عالم  إلى 
يتخبطون  اّلتي  القاهرة  املادية  الظروف 
فيها، وهم عاجزين على إعالة أنفسهم 
وعائالتهم يف غياب منصب عمل قار.
   رشيد شويخ

المغير
شباب انسيغة يطالبون بمنحهم فرص عمل بشركة الملح
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W

تيارت 

موظفو مديرية التربية يرفضون تعيين 
مدير ثانوية  رئيس لمصلحة المسابقات

م.ج

حسب  والعمال  املوظفون  وذكر    
أّن  املعنيني  إمضاءات  عليها  عريضة 
محاولة إقدام مديرة التربية على تعيني 
مدير ثانوية بالسوقر على رأس مصلحة 
املسابقات واإلمتحانات بالقرار اخلاطئ 
املعني وقع يف مشاكل عديدة مع  كون 
املديرية  يعمل يف  كان  عندما  املوظفني 
إستقرار  عدم  يف  يتسبب  أن  وميكن 
معه  العمل  الكثيرين  لرفض  املديرية 
وتساءل  الفضة،  بطريقته  وصفوه  ملا 
التربية  مديرة  عزم  سبب  عن  املصدر 

تعيينه حيث سبق وأن مت رفضه  إعادة 
آخرين  موظفني  طرف  من  عهدتها  يف 
الثانية  وللمرة  فترة  قبل  قررت  أن  يوم 
املوظفني  مصلحة  رأس  على  تعيينه 
ولقي معارضة شديدة مما ترك عالمات 
املديرة على  استفهام عن سبب إصرار 
رفض  رغم  املديرية  مبنى  إلى  إعادته 
املصدر  يستبعد  ولم  عودته  الكثيرين 
تعرضت  قد  القطاع  مسؤولة  تكون  أن 
املديرية  مبنى  خارج  من  لضغوطات 
بالتوقف  لفرضه عليها وسط تهديدات 
مسؤولة  عدول  غاية  إلى  العمل  عن 

املديرية  أن  خاصة  قرارها  عن  القطاع 
تعرف حالة من اإلستقرار.

النقابة  نددت  نفسه  السياق  ويف 
 »snte»»الوطنية لعمال التربية »أسنتيو
الوطن«،  »أخبار  مع  هاتفي  إتصال  يف 
على لسان أمينها الوالئي، بهذا القرار 
استغلت  التربية  مديرة  أّن  معتبًرا 
التي  اإلستثنائية،  الصحية  الظروف 
كورونا  فيروس  وباء  تفشي  يفرضها 
علم  دون  تغيير  إلحداث  البالد،  يف 
الشركاء متسائاًل عن سبب هذا القرار 
الذي جاء يف آخر السنة وأثناء التحضير 

رفض عدد كبير من موظفي وعمال مديرية التربية لوالية تيارت تعيين مدير ثانوية على رأس مصلحة اإلمتحانات 
والمسابقات إلستحالة العمل معه وهدد المعنيون بالدخول في حركة إحتجاجية إن لم تتراجع مديرة التربية في المؤسسة عن 

قرار التعيين.

 ُهم عرضٌة ألمراِض الّربو والحساسية
ُسكان دّوار »الطواهرية« بالمِسيلة 

ُيعانوَن في َصمت
لعاصمة  الغربي  باجلنوب  زوه  بن  ببلدية  الطواهرية  دوار  سكان  طالب 
والي  األّول،  الوالية  مسؤول  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات  املسيلة  الوالية 
القرية  بهذه  املواطن  ُيؤرق  الذي   ، النشغالهم  عاجل  حل  بإيجاد  الوالية، 
ويهدد حياته وحياة أبنائه رغم الشكاوى والنداءات التي لم تنقطع يوًما، إاّل 

أّن املشكلة بقيت تراوح مكانها.
 وحسب ما صّرح به العديد من املواطنني أنهم اآلن باتوا عرضة للعديد 
من أنواع أمراض الربو واحلساسية يف ظل احملاجر التي حتيط بهذا الدوار الذي 
يقطنه أكثر من 50 عائلة من كل جهة، مضيفني يف الوقت نفسه أّن مختلف 
أكبر  نعاني من  آخر،  لنبقى، يضيف  بالزوال،  مهددة  نشاطاتهم أصبحت 

هاجس أمام صمت السلطات التي لم حترك ساكًنا. 
جمال أبو أشرف

والي مستغانم يمنع السباحة حتى إفتتاح 
موسم اإلصطياف مع غلق جميع المنافذ 

المؤدية للشواطئ
قراًرا  سعيدون،  السميع  عبد  مستغامن،  والي  السبت،  أمس  أصدر، 
يقضي مبنع السباحة إلى غاية إفتتاح موسم اإلصطياف لهذه السنة والذي 

سيكون كذلك بقرار والئي.
وحسبما جاء يف القرار الذي نشرته مديرية احلماية املدنية للوالية عبر 
صفحتها الرسمية أّن املسؤول األول بالوالية أمر كذلك بغلق جميع املنافذ 
املؤدية للشواطئ، وذلك يف إطار اإلجراءات والتدابير الوقائية الرامية للوقاية 

واحلد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
ويأتي هذا يف ظل التوافد املستمر للمواطنني احملليني ومن خارج الوالية 
الفطر  عيد  بعد  خاصة  املنزلي،  الصحي  احلجر  بداية  منذ  الشواطئ  إلى 
وارتفاع موجة احلرارة أين حتولت الشواطئ إلى متنفس لبعض العائالت، مما 
قد يتسبب يف انتشار الوباء مجّدًدا بالوالية، التي تعرف نوًعا من االستقرار 

يف حاالت اإلصابة املؤكدة يف آونة األخيرة.
  بن سعدية ن

تنظيُم نشاطات افتراضية احتفاال 
بيوم الطفل 

سطرت مديرية الثقافة لوالية مستغامن بالتعاون مع دار الثقافة ولد عبد 
إطار  يف  األطفال  لفائدة  خاًصا  برنامًجا  الوالية  بعاصمة  كاكي  الرحمن 

اإلحتفاالت باليوم العاملي للطفولة املصادف للفاحت من جوان من كل سنة.
حيث سيتم عرض الكثير من النشاطات عبر الفضاء اإلفتراضي بسبب 
الصحي  احلجر  فترة  مع  األطفال  وسيتمكن   ،19 كوفيد  كورونا  جائحة 
املنزلي، وعبر صفحة دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي على موقع التواصل 
اإلجتماعي »الفايسبوك« من االستمتاع بعروض أللعاب بهلوانية، سلسلة 
ولتشجيع  اخلفة،  ألعاب  أسرار  حول  عروض  تقدمي  مع  املسرحيات  من 
الصعب  الظرف  هذا  رغم  املنافسة  جو  وخلق  اإلبداع  على  الصغار  البراعم 
واإلستثنائي، سيتم باملناسبة تنظيم مسابقات لألطفال يف الرسم، القصة، 

الشعر واملوسيقى.
 بن سعدية.ن

البليدة
إسعاف شاب لدغه ثعبان في أوالد يعيش

بوالية  أوالديعيش  لدائرة  املدنية  احلماية  لوحدة  التدخل  فرقة  متكنت 
البليدة، مساء أمس السبت، من التدخل وإنقاذ شاب تعرض للدغة ثعبان 
سام على مستوى ساقه اليمنى بحي بن هجوري مبنطقة بن عاشور ببلدية 

البليدة، حيث مت إسعافه.
الضحية يبلغ من العمر 18 سنة ظهرت عليه أعراض الغثيان وشحوب 
الوجه وفقدان الوعي، قبل يتدخل أعوان احلماية املدنية ويتمكنوا من تثبيته 
عن احلركة، وإجالئه رفقة الثعبان الذي مت إصطياده بواسطة طعم باستعمال 
أين  بوفاريك،  مبستشفى  السموم  مصلحة  إلى  الضحية  نقل  ليتم  ضفدع، 
متكن مصالح  من  فقط،  يومني  بعد  يأتي  احلادث  الالزم،  باملصل  مت حقنه 
احلماية املدينة بدائرة موزاية من اصطياد ثعبان عمالق كان يهدد حياة سكان 

حي 375 مسكن ببليدة موازية
أيوب بن تامون

الكلى  تصفية  مصلحة  تدعمت 
باملؤسسة اإلستشفائية العمومية لوالية 
تيسمسيلت، بعتاد طبي جديد، متثل 
الدم  تصفية  على  تعمل  أجهزة   4 يف 
لفائدة مرضى القصور الكلوي بالوالية، 
املخصصة  األجهزة  عدد  ليرتفع 
وهي  16 جهاًزا،  إلى  الكلوي  للغسيل 
اّلتي من شأنها أن حُتّسن من  األجهزة 
مريض   100 من  بأزيد  التكفل  طريقة 
مسجل على مستوى املصلحة وكذلك 
الذين  املرضى  معاناة  من  التخفيف 
أجهزة.   هكذا  مثل  بتوفير  مراًرا  طالبوا 

املصلحة  محيط  من  مصادر  وحسب 
الطبي  العتاد  من  النوع  هذا  توفير  فإّن 
اإلجمالي  العدد  رفع  يف  سيساهم 
بالتصفية  اخلاصة  اليومية  للحصص 
الـ4  تتعدى  السابق ال  اّلتي كانت يف 
نقص  بسبب  فقط  اليوم  يف  حصص 

األجهزة.
الوطن«  »أخبار  مصادر  تشير  كما 
بالفشل  املصابني  املرضى  عدد  أّن  إلى 
الكلوي بالوالية يف تزايد مستمر وهو ما 
يستدعي ضرورة برمجة هكذا عمليات 
املصابني  عدد  ارتفاع  مع  تتماشى 

جتديد  على  واحلرص  الكلى  بأمراض 
العتاد الطبي املستخدم لفائدة املرضى، 
16 جهاًزا،  وتتوفر املصلحة حالًيا على 
منذ  عطل  حالة  يف  منها  إثنان  أّن  غير 

مدة.
استحسان  العملية  القت  وقد 
الطبي  الطاقم  وكذا  وأهاليهم  املرضى 
ذلك خطوة  معتبرين  باملصلحة  العامل 
هامة لتحسني ظروف التكفل باملرضى 

داخل املصلحة.
  عبد القادر.ت

تيسمسيلت
 مصلحة تصفية الّدم تتعزز بعتاد طبي لفائدة مرضى القصور 

الواقعة  الباصير  قرية  طالب سكان 
الغربي  الشمال  إلى  كم   15 ُبعد  على 
السلطات  تارمونت  بلدية  لعاصمة 
والية  والي  السيد  رأسها  وعلى  احمللية 
ملطالبهم،  االلتفات  بضرورة  املسيلة، 
ظروف  حتسني  يف  ستساهم  التي 
معيشتهم اإلجتماعية، خاصة ما تعلق 
لم  التي  الريفية،  الكهرباء  مبجال  منها 
تعرف توسًعا وإعادة تأهيل، بالرغم من 
ا  ومنّوً عمرانًيا  توسًعا  عرفت  القرية  أّن 
األخيرة  اآلونة  يف  خاصة  دميوغرافًيا، 
برنامج  من  الكثيرين  استفادة  بعد 

السكنات  وحصة  الريفي  السكن 
البلدية  منها  استفادت  التي  املعتبرة 
والتي بلغت 500 وحدة سكنية األمر 
على  املواطنني  من  الكثير  أجبر  الذي 
اخلطورة  من  بالرغم  العشوائي  الربط 
الضرورة،  أّن  إاّل  لهم  ميثلها  التي 
تتراءى  حيث  احملظورة،  تبيح  حسبهم 
وهناك،  هنا  نصبت  وقد  األعمدة  لك 
غير آبهني باخلطر احملدق بهم بني الفينة 
واألخرى، حيث وحسب الكثير منهم 
والنداءات  الشكاوي  من  وبالرغم  أّنه 
باملطالبة  واملتعلقة  إرسالها  مت  التي 

بتوسعة شبكة الكهرباء بقيت حبيسة 
األدراج.

فيما أطلقت اجلهات الوصية جملة 
كتابة  غاية  إلى  تتحقق  لم  الوعود  من 
قرية  سكان  ويأمل  هذا  األسطر  هذه 
جتسيد  يف  تارمونت  ببلدية  الباصير 
اآلجال  أقرب  يف  التوسعة  مشروع 
لتنتهي معها رحلة اخلوف والرعب التي 
كما  املوت  خيوط  حتت  وهم  طالتهم 

أسموها.
جمال أبو أشرف

المسيلة
 سكان »الباصير« يطالبون بمّدهم بالكهرباء الريفية
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أخبار السر ايا

أعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، إعادة فتح أبواب المسجد النبوي الشريف الستقبال المصلين، ابتداء من صالة فجر 
أمس األحد.وتم تناقل صور عودة المصلين إلى أداء الفروض وصالة الجماعة في المسجد النبوي، وذلك 

بعد صدور الموافقة بالرفع التدريجي إليقاف تعليق صالة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي.

سؤال »هل ترتدي الكمامة« تحول للسؤال األبرز على مواقع التواصل 
االجتماعي، وال يتعلق األمر بالجزائريين فقط بل على المستوى العالمي 

في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ تداولته عدة شخصيات 
معروفة. إلى جانب السؤال الهادف للنصيحة حفاظا على السالمة، تسود 
مواقع التواصل االجتماعي عمليات التوعية المتعلقة بطريقة التخلص 
من الكمامة بعد ارتدائها، بداية من من نزعها باالعتماد على الشرائط 
المطاطية، وعدم لمسها من الوسط ثم وضعها في كيس محكم الغلق 
وتركها لمدة ال تقل عن ثالث ساعات قبل وضعها في سلة المهمالت.

وضعت امرأة حامل مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا طفلها 
بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة بلحسين رشيد، وذلك تحت 
إشراف طاقم مداوم من طبيب مختص في طب النساء والتوليد 

وقابلة وممرضة. وكانت المرأة البالغة من العمر 30 سنة 
قد وضعت طفلها في صحة جيدة حسب ما صرحت به إدارة 
المستشفى ، بينما تعتبر هذه الوالدة هي ثالث عملية والدة 

المرأة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ببرج بوعريريج. 

يبدو أن الشغل الشاغل للجزائريين هذه األيام 
هو التطورات المتعلقة بحزبي األفالن واألرندي، 

خاصة أن الكثير من المطالب رفعت من قبل 
الحراك من أجل إدخالهما المتحف.

 من جهة أخرى، عبر الكاتب واإلعالمي عبد 
العزيز بوباكير في منشور فايسبوكي قائال: 

»تلخيص األفالن من الكادنة إلى الكمامة! فهل 
سيكمم األفالن أم سينجو من الجائحة؟«.

استئناُف الصالِة في الَمسجد الّنبويِّ 

 بّحارُة ِجيجل ُيمَنحوَن الَمليون 

امة امةاألفالن.. من الَكادنة إلى الكمَّ هل َترتِدي الكمامة؟!األفالن.. من الَكادنة إلى الكمَّ

أعلنت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، بوالية جيجل، في 
بيان أصدرته مؤخرا، عن استفادة 496 بحارا من منحة الدولة 

والمقدرة بـ 10000دج ، والتي تم صبها قبيل عيد الفطر المبارك. 
كما أعلمت المديرية من بقية البحارة والذين لم يستفيدوا من هذه 
المنحة بسبب عدم امتالكهم حسابا بريديا جاريا أو من حرم منها 

بسبب تأخر االقتراب من مصالح المديرية، بأن األخيرة ستتكفل بتسليم 
اإلعانات لهم عن طريق حوالة الدفع البريدية.

وجرت العملية بالتنسيق مع مديرية ولجنة الشؤون االجتماعية، حيث 
شرعت الغرفة في منح اإلعانة التي مست وستمس البحارة الذين 
تضرروا من الجائحة بموانئ الصيد بزيامة منصورية وبولديس.

ُمصابٌة بكورونا تضٌع مولوًدا بصّحة جيِّدةُمصابٌة بكورونا تضٌع مولوًدا بصّحة جيِّدة

عرفت أسعار الفراولة سقوطا حرا في أسواق والية جيجل، حيث تفاجأ المواطنون بهذا االنخفاض خاصة 
وأنها كانت تشهد ارتفاعا في األيام السابقة، والتي وصلت لحدود 180دج للكيلوغرام الواحد، حيث انخفضت 

ُبعيَد العيد إلى حدود 65 دج ؛ األمر الذي استحسنه المستهلكون.

سقوط حرٌّ في ِسعر الفراِولة 
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برج بوعريريج 

 توزيع أزيد من 200 ألف 
كمامة على المواطنين

 صفاء كوثر بوعريسة

برج  والية  والي  أشرف 
مالك، على  بن  بوعريريج، محمد 
الكمامات  من  كبيرة  كمية  توزيع 
على املواطنني قدرت بأزيد من 200 
ألف كمامة وذلك يف إطار البرنامج 
واملتضمن  الوالية  قبل  من  املسطر 
توزيع مئات اآلالف من الكمامات 
بني  بالتنسيق  املواطنني  على 

السلطات احمللية ومختلف جمعيات 
بالوالية  املدني  املجتمع  ومنظمات 
للحد من إنتشار فيروس كورونا.  ومت 
حتضير هذه الكمامات على مستوى 
ومؤسسات  املهني  التكوين  مراكز 
عبر  واحلرفيني  واخلياطة  النسيج 
العملية  وهي  الوالية،  بلديات  كل 
والذين  املواطنني  استحسنها  التي 
ارتداء  على  هاًما  محفزا  اعتبروها 

الكمامة وعدم وجود مبرر إلهمالها 
حالًيا  املسطر  القانون  عن  واخلروج 
املخالفني،  وردع  اجلائحة  ملكافحة 
أين مت توزيعها على املواطنني واألمن 
الوطني ومختلف املرافق، باإلضافة 
الظل  مناطق  على  توزيعها  إلى 
تصلها  ال  التي  املتضررة،  واملناطق 
مثل هذه اإلعانات ما ينذر بتفشي 

اجلائحة فيها بشكل أكبر.

سكيكدة
30 جمعية محلية تراسل الرئيس لغلق 

مفرغة بومهاجر
راسلت، أمس، 30 جمعية محلية وعدد من جلان األحياء وممثلي أسرة 
املجتمع املدني لدائرة القل غربي والية سكيكدة، رئيس اجلمهورية وكل 
السلطات احمللية من أجل القضاء على مفرغة بومهاجر، التي باتت كابوًسا 

يؤرقهم وسرطان ُيهّدد حياة أزيد من 200 ألف نسمة.
  وأكد ممثل عن اجلمعيات احمللية يف لقاء مع »أخبار الوطن«، أّن هذه 
اخلطوة تأتي عقب الصمت احملّير لكل من والي الوالية وكل السلطات احمللية 
إيزاء إنهاء التفريغ يف هذه املفرغة التي تتوزع العديد من التجمعات السكنية 
حولها، التي تتوسع بشكل كبير خاصة بعد توزيع حصة 700+400 مسكًنا 
جديًدا على مستوى املنطقة قبل عامني، إلى جانب حصة أخرى يف منطقة 
الطبانة وتوسع العديد من املفارز املجاورة، وأضاف محدثنا بأّنهم فضلوا دق 
ناقوس اخلطر أمام تسجيل العديد من حاالت مرض السرطان اّلذي ينخر 
جسد املواطنني يف أرقام مخيفة جًدا سوًءا يف إقليم بلدية القل أو يف بلدية 
الشرايع املجاورة وحتى بني زيد كما مت تسجيل حاالت مرض للحساسية 
بني كبار السن واألطفال ناهيك عن ما يفرزه الدخان الكثيف املنبعث من 
األراضي  من  العديد  على  كذلك  قضى  الذي  »العمالقة«  املفرغة  تلك 
الفالحية والبساتني التي كان يقتات منها املواطنون الفقراء يف املنطقة خاصة 
التفريغ  بوقف  التي بات اجلميع يطالب  العمومية  للمفرغة  التماس  مبناطق 
كشف  القل،  بلدية  رئيس  بأن  نشير  نهائي.  بشكل  عليها  والقضاء  فيها 
كثيًرا  مقلًقا  بات  املفرغة  محيط  فعاًل، يف  الوضع،  بأّن  الوطن«،  لـ«إخبار 
ووجب إنهاء التفريغ فيها فًورا، غير أّنه علق ذلك على مشجب املواطنني، 
اّلذين يرفضون إقامة مشروع الردم التقني على إعتباره احلل الوحيد للقضاء 
على تلك املفرغة، كما دعا باملناسبة اجلميع إلى عدم إعتراض إقامة املركز 
خاصة وأّنه يستويف كل الشروط الصحية والبيئية، ووعد بإعادة بعث هذا 

امللف من جديد أمام الوالي.
  جمال بوالديس

تبسة
 سكان الشريعة يتنفسون الصعداء

تنفس سكان حي األروقة ببلدية الشريعة، والية تبسة، الصعداء بعد 
والتهميش  اإلهمال  من  طويلة  سنوات  عقب  الطريق  تهيئة  عملية  انتهاء 
واملعاناة سواًء من أصحاب السيارات أو السكان اّلذين يقطنون به.وُيعد هذا 
احلي من بني األحياء العريقة يف املدينة، واألكثر تضرًرا من حيث التهيئة، 
حيث طالب السكان يف عديد من الشكاوى واالحتجاجات أمام مقر الوالية 
يف أوقات سابقة بتدخل السلطات احمللية من أجل إنهاء معاناتهم اليومية مع 
هذا احلي، الذي أصبحت حالته أقل ما يقال عنه أّنها كارثية، وهذا بالنظر 
املياه مع كل فصل شتاء،  إلى وضعيته، إذ تكثر به احلفر واملطبات وبرك 
والتي شكلت خطًرا على سالمة الصغار والكبار، ناهيك عن ركود التجارة 
يف مختلف احملالت الكائنة به خاصة وأن وضعية احلي هذه جتاوزت الـ15 

سنة، األمر الذي جعل قاطنيه يعيشون العزلة واإلهمال.
عملية  إنتهاء  املدينة  وسط  يف  الطرقات  مختلف  أيًضا  وشهدت  هذا 
يف  اخلير  يتوسمون  السكان  جعل  ما  لها،  العام  املنظر  تغّير  أين  التهيئة، 
إجراءات أخرى تكون يف صاحلهم وصالح املنطقة، خاصة ما تعلق بإنشاء 

مرافق ترفيهية يقضي فيها املواطن البسيط أوقات فراغه.
  فيروز رحال

مخاوف من اتساع رقعة المصابين بسبب عدم تلقيح الماشية
إصابة 18 شخًصا بداء الحمى المالطية بقالمة
احلمى  بداء  شخًصا   18 إصابة  قاملة  لوالية  الصحة  مديرية  سجلت 
 10 منهم  زهر«،  »ابن  اإلستشفائية  العمومية  باملؤسسة  يوجدون  املالطية 
حيث  احليوان  من  لهم  العدوى  انتقلت  أن  بعد  وذلك  نساء،  و8  رجال 
سجلت مفتشية البيطرة بقاملة إصابة 26 حيواًنا من املاعز والغنم والبقر بداء 
احلمي املالطية املعروف بداء »البريليسيوز«، ومت حتديد 3 بؤر لهذا الوباء يف 
كل من بلدية هيليوبوليس، بوحشانة وبن جراح.  هذا وقد حذرت املصالح 
الصحية من تفشي هذا الوباء خصوًصا وأنه عرف خالل الشهرين األخيرين 
تزايًدا ملحوًظا يف عدد اإلصابات ومن األعراض اّلتي يسببها حمى شددة 
الظهر  أسفل  ألم  قشعريرة، صداع شديد،  واألعضاء،  األطراف  يف  فشل 
وغيرها، وينتقل داء احلمى املالطية إلى اإلنسان عن طريق اإلتصال باحليوان 
»الرايب«  مثل  ومشتقاته  حرارًيا  املعالج  غير  احلليب  بإتسهالك  أو  املريض 
و«اللنب«، وهو ما حذرت منه عديد البلديات كبلدية الفجوج وبرج صباط، 
حيث منعت من تناول احلليب غير مبستر، وينتقل داء »البريسيلوز« من 
البقر واملاعز غير امللقحة ضد الداء إلى اإلنسان عن طريق إستهالك احلليب 

ومشتقاته وحتى زبدة واللنب.
 خديجة بن دالي

يعانون من كورونا وظلم المسؤولين
عائالت تعيش تحت خط الفقر ببلدية الّسبت في سكيكدة

جمعية  أمس،  ناشدت، 
بلدية  يف  احمللي  املدني  املجتمع 
سكيكدة،  والية  جنوبي  السبت 
الوالية  ووالي  احمللية  السلطات 
توفير  أجل  من  عاجال  التدخل 
للعديد  واملالية  الغذائية  اإلعانة 
التي هي اآلن حتت  العائالت  من 
البطالة  بني  محاصرين  الفقر  خط 
اّلتي  كورونا،  جائحة  بسبب 
أجبرت العديد منهم على البقاء يف 
بيوتهم يف ظل غياب فرص العمل 
اليومي، اّلذي ُيعد الدخل الوحيد 

لتوفير قوت عيالهم.
عن  ممثل  رفعه  تقرير  ففي    
عن  كشف  احمللي  املدني  املجتمع 
هي  عائلة   60 من  أزيد  وجود 
الغذاء  قلة  وتعاني  دخل  بال  اآلن 
معزولة  مناطق  مستوى  على 
املسؤولني  عيون  إليها  تصل  لم 
يف  إاّل  يتذكرونهم  ال  اّلذين 
لسرقة  فقط  اإلنتخابية  املواعيد 
تلك  أغلبية  أّن  حيث  أصواتهم، 
عجلة  من  أصاًل  محرومة  املناطق 
تصلها  لم  اّلتي  احمللية،  التنمية 
على  العائالت  من  فالعديد  بعد، 
التي  بوطيب،  جبال  مستوى 
أو  الفالحة  متتهن  لسنوات  كانت 
البناء هي اآلن  العمل يف ورشات 
بال عمل ويف بطالة بسبب جائحة 

كورونا، كما مت حرمنهم من منحة 
املليون سنتيم التي أقّرها الرئيس، 
املدني  املجتمع  ممثل  ناشد  حيث 
السلطات لتحمل مسئولياتهم على 

توفير  يف  أسبوعي  بشكل  األقل 
بات  التي  العائالت  تلك  قوت 

اجلوع ُيهّددها.
 جمال بوالديس
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هي فعال معاناة حقيقية يعيشها سكان مشتة الجوامع المعروفة بإسم »لهراولة« التابعة لبلدية القلتة الزرقاء شرقي والية سطيف، من كثرة 
المشاكل التي يعيشها السكان يومًيا ولعل المشكل الكبير الذي يؤرقهم هو مياه الشرب يليه النقل والطرقات وتراكم األوساخ وغيرها من 

المشاكل المتراكمة منذ وقت طويل.

  آسيا.ع

  وخالل لقاءنا ببعض السكان أكدوا بأّنهم 
يتحصلون  التي  الشرب  مياه  مع  كثيًرا  ًيعانون 
ما  كثيًرا  التي  العمومية  احلنفية  من  عليها 
من  العديد  يف  والتي  حولها  املناوشات  تكثر 
األحيان ال تفي بالغرض نظًرا لوقتها احملدود، 
األمر الذي يدفعهم إلى اإلستنجاد بأصحاب 
اآلبار من اخلواص وبعربات جترها األحمرة أو 
 1200 سعرها  يتعدى  التي  الصهاريج  شراء 
أغلبهم  وأن  خاصة  الواحد  للصهريج  دينار 
يعيش على الفالحة وتربية العجول واألغنام، 
ورغم أّن البلدية قامت بحفر بئر ألجل تزويد 
السكان باملاء الشروب إاّل أّن دار لقمان بقيت 
على حالها رغم وفرة املياه بالبئر، حيث تبلغ 
يف  لتر   13 البئر  من  املستخرج  املاء  تدفق  قوة 
هذا  من  واألدهى  كبير،  معدل  وهو  الثانية 
مياه  حتويل  حاولوا  البلدية  عن  املسؤولني  أن 
غير  كونها  معاجلتها  بحجة  العلمة  إلى  البئر 
صاحلة وحتتوي على نسبة عالية من الكبريت 
ووقفوا يف  اإلجراء  هذا  رفضوا  السكان  أّن  إاّل 
مياه  حتويل  من  إياهم  مانعني  املسؤولني  وجه 
الشروب،  باملاء  تزويدهم  يتم  أن  قبل  البئر 
سكانها  وكأّن  إليه  ُيخّيل  للمنطقة  فالزائر 
جلبه  يتم  فاملاء  الوسطى  القرون  يف  يعيشون 
يؤرق  آخر  مشكل  الدواب،  جترها  عربات  يف 
العمومي  بنوعيه  النقل  إنعدام  وهو  السكان 
بعدها عن مقر  فاملنطقة ورغم عدم  واملدرسي 
بينهما  الرابط  الذي  الطريق  وتعبيد  البلدية 

اخلط  بهذا  العمل  عن  عزفوا  الناقلني  أن  إال 
بأصحاب  االستنجاد  إلى  دفعهم  الذي  األمر 
املركبات اخلاصة »الفرود« رغم قلتهم، حيث 
يكلف نقل عائلة من املنطقة إلى املدينة ذهابا 
املدرسي  النقل  أّما  دينار،   1000 مبلغ  وإياًبا 
إرتفاع  إلى  أدى  الذي  األمر  متاًما  منعدم  فهو 
والبقية  الدراسة  عن  التالميذ  إنقطاع  نسبة 
قرية جرمان  إلى  التنقل  إلى  يضطرون  الباقية 
على  العاملني  النقل  بأصحاب  واالستعانة 
يف  إنزالهم  يتم  أين  العلمة  السمارة  بئر  خط 
املشي  مع  الرحلة  تبدأ  ومنه  الطريق  منتصف 

قاطعني مسافة تتعدى الكيلومترين مشًيا على 
وبرودة  صعبة  طبيعية  ظروف  وسط  األقدام 
وجود  عدم  من  السكان  يعاني  كما  قاسية، 
إلى  يتنقلون  حيث  باملنطقة،  صحي  مركز 
بئر السمارة مشًيا على األقدام من أجل أخذ 
استفادة  ورغم  طبي،  فحص  إجراء  أو  حقنة 
املنطقة من مشروع قنوات الصرف الصحي إاّل 
أّن املالحظ هو تدفق املياه القذرة على السطح 
للتجميع ما  التي خصصت  بعد امتالء احلفر 
عند  الكريهة خاصة  الروائح  انتشار  إلى  أدى 
ارتفاع درجات احلرارة، وعلى أمل أن يلتفت 

للسكان  اليومية  للمعاناة  بالبلدية  املسؤولون 
السكان  ويبقى  حالها  على  لقمان  دار  تبقى 
يتوسمون ويتطلعون إلى املسؤولني على مستوى 
الوالية، وعلى رأسهم املسؤول األول على أن 
يلتفتوا إلى وضعيتهم وإخراجهم من معاناتهم 
اليومية التي طال أمدها، ورًدا على إنشغاالت 
املواطنني أكد مسؤول ببلدية القلتة الزرقاء أّن 
مطالب السكان فعاًل مشروعة وأّنهم لم يقفوا 
بعض  جتسيد  يف  شرعوا  بل  األيدي  مكتويف 
املشاريع ويف مقدمتها ربطهم بالغاز الطبيعي يف 
انتظار أن يتم تدعيمهم مبشاريع تنموية أخرى.

البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  أمس،  أصدر، 
كل  بغلق  قراًرا  سكيكدة،  والية  غربي  القل  لبلدية 
غيرال  تلك  حتى  البلدية  إقليم  يف  املشهور  الشواطئ 
كل  ومنع  احملليني  واملواطنني  املصطافني  أمام  مرخصة 

مظاهر اإلصطياف إلى إشعار آخر.
  قرار رئيس البلدية يأتي يف إطار منع التجمعات 
ووقاية من إنتشار وباء كوفيد 19 خاصة وأّن شواطئ 
جميع  من  للمصطافني  قياسًيا  توافًدا  تشهد  القل 
تعودوا  اّلذين  الصحراء،  وحتى  الداخلية  الواليات 
على اإلستجمام باألزرق الالمتناهي واملمزوج بخضرة 
الغابة، حيث كلف مصالح األمن املختصة إقليمًيا من 
شرطة ودرك بالشروع فوًرا يف تنفيد هذا القرار، حيث مت 
إخالء كل الشواطئ أمس من املصطافني واملخيمني.

.. واحتجاجات بسبب انعدام السيولة المالية
والية  يف  البريد  مراكز  مختلف  أمس،  شهدت، 
من  الغاضبني  زبائنها  من  إحتجاجات  سكيكدة، 
العيد  أيام  ثالث  مند  املالية  السيولة  غياب  تواصل 

املبارك يف مختلف املراكز وخاصة يف تلك التي توصف 
وعاصمة  احلروش  متالوس،  القل،  منها  بالكبيرة، 

الوالية.
مختلف  يف  اجلزائر  بريد  زبائن  أمس،  احتج،    
تواصل  على  بوالية سكيكدة،  البريدية  ومراكز  فروع 
غياب السيولة املالية يف تلك املراكز التي تظل مفتوحة 
طيلة الدوام يسمع فيها العمال واملوظفني كل عبارات 
عدد  محاولة  حد  إلى  األمر  ووصل  والشتائم  السب 
البريد يف متالوس بعد سوء تفاهم بني  منهم غلق مقر 
الزبائن والقاسمني بالفرع البريدي، وهي نفس صورة 
الغضب اّلتي مّيزت كل املراكز والفروع البريدية بشرق 
يف  الوالئية  املديرية  قللت  وإن  حتى  الوالية،  وغرب 
الزبائن  غضب  حجز  من  الوطن«  »أخبار  مع  إتصال 
أّنها  إاّل  أصاًل  األزمة  وجود  نفي  حد  إلى  ووصلت 
اعترفت بوجود تذبذب يف استالم األموال من اجلهات 

الرسمية مؤقًتا.
 جمال بوالديس

سكيكدة
 رئيسة بلدية القل يصدر قرارا بغلق كل الشواطئ

سطيف
سكان أوالد مهنة ببئر العرش يطالبون بفتح 

قاعة العالج
طالب سكان قرية أوالد مهنة التابعة لبلدية بئر العرش الواقعة شرق والية 
الصحة  القائمة على قطاع  رأسها اجلهات  احمللية وعلى  السلطات  سطيف من 
بوالية سطيف بضرورة فتح قاعة العالج املتواجدة بالقرية والتي مت االنتهاء من 
أشغالها ملدة تزيد عن اخلمس سنوات.   وخالل لقاءنا ببعض املواطنني أكدوا 
لنا بأن وجود مرفق صحي باملنطقة يعتبر أساسًيا وضرورًيا، وأنهم قدموا طلبات 
ألّن  املرفق  هذا  يف  األخرى  البلديات  مع  إلنصافهم  املعنية  للجهات  عديدة 
غياب هذا املرفق يضطر السكان إلى التنقل نحو العيادة املتعددة اخلدمات ببئر 
العرش، وحتى مدينة العلمة على مسافة 15 كم وإستعمال السيارات اخلاصة 
و«الفرود« وهذا بالرغم من إجناز قاعة عالج ذات مواصفات راقية تشمل سكًنا 
وظيفًيا وانتهت بها األشغال منذ أزيد من خمس سنوات وال تزال مغلقة، أكل 
عليها الدهر وشرب حتى بدأت جدرانها يف التآكل بفعل العوامل الطبيعية، 
طالبوا  نسمة  أالف  ثالثة  من  أكثر  يقطنها  اّلتي  القرية  سكان  فإّن  ولإلشارة 
بتدخل املسؤول التنفيذي األول على مستوى الوالية، ورفع الغنب عنهم تقريب 

املصحة للمواطن والقضاء على معاناة املواطن يف مجال الصحة.
 آسيا.ع

سطيف

 سكان مشتة الجوامع يطالبون بضروريات الحياة
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نجم وقائد برشلونة، ميسي:

»كرة القدم لن تعود كما كانت أبدا«

القسم الرياضي

لصحيفة  حواره  خالل  ميسي،  وقال 
»األبايس« اإلسبانية: »جميعنا تقريًبا لدينا 
ما  بعد  العالم  سيكون  كيف  حول  شكوك 
الذي  والوضع  املنزلي  احلجر  حدث، وعقب 
فاجئ اجلميع«. وأضاف: »أعرف العديد من 
بشكل  الوضع  عليهم  أثر  الذين  األشخاص 
سيء حًقا، مثل أولئك الذي فقدوا األصدقاء 
والعائلة دون أن يتمكنوا حتى من وداعهم«. 
وتابع ميسي: »أعتقد أنه كانت هناك العديد 
من السلبيات بسبب هذه األزمة، وال يوجد 
الذين  األشخاص  فقدان  من  أسوأ  شيء 

كبير  بشكل  أحبطني  وهذا  كثيًرا،  حتبهم 
ويبدو غير عادل بالنسبة للجميع«. واختتم: 

»كرة القدم لن تكون كما كانت أبًدا، وأيًضا 
احلياة بشكل عام لن تكون نفسها«.

أتلتيك بيلباو يجدد تعاقد 
مدربه غاريتانو

بيلباو،  أتلتيك  نادي  أعلن 
عقد  جتديد  األحد،  امس 
ملوسم  جاريتانو،  غايزكا  املدرب 
جوان   30 يف  لينتهي  إضايف 

.2021
غاريتانو  أنَّ  النادي،  وأبرز 
مبرًزا  اجلديد،  العقد  على  وقَّع 
أن املدرب »كان قادًرا على قيادة 
أتلتيك هذا املوسم لنهائي الكأس، الذي سيقام املوسم املقبل 
ريال سوسييداد«.  أمام  احلضور،  اجلماهير من  تتمكن  حتى 
أبطال  لدوري  التأهل  محاولة  هو  اآلن  هدفه  »املدرب  وأشار 
أوروبا، أو الدوري األوروبي من خالل اجلوالت الـ11 املتبقية 

يف الليغا«.
من ناحيته، علق غاريتانو الذي تولى تدريب أتلتيك يف 
ديسمبر عام 2018، عن سعادته »بالثقة التي وضعها النادي 

فيه«.

يوفنتوس يراهن على دعم 
برشلونة في صفقة آرثر

يتمسك مسؤولو يوفنتوس 
البرازيلي  مع  بالتعاقد 
وسط  العب  ميلو،  آرثر 
امليركاتو  خالل  برشلونة، 
وكان  املقبل.  الصيفي 
آرثر  ضم  يف  يرغب  يوفنتوس 
ميراليم  العبه  انتقال  مقابل 
برشلونة خالل  إلى  بيانيتش 
صفقة تبادلية، إال أن النجم 
عن  الرحيل  رفض  البرازيلي 
ملوقع  ووفًقا  نو«.  »كامب 
»توتو ميركاتو« اإليطالي، فإن 

يوفنتوس لم يستسلم يف الصفقة، ويثق يف أن آرثر سيغير رأيه، 
ويوافق على ارتداء قميص السيدة العجوز.

وأشار إلى أن يوفنتوس يؤمن بامتالكه مساحة للمناورة يف 
الصفقة، واحلصول على دعم برشلونة، إلقناع آرثر باالنتقال 
امليركاتو  يف  آرثر  رحيل  يؤيد  برشلونة  أن  وأوضح  تورينو.  إلى 

املقبل نظير أموال، أو عبر إقحامه يف صفقة تبادلية.
عقب  برشلونة  مع  آرثر  سيلعبه  الذي  الدور  أن  وذكر 
استئناف الليغا، سيكون محورًيا يف موقف البرازيلي من عرض 

يوفنتوس.

ريال مدريد مهدد بميركاتو دون 
أي تعاقدات

كورونا  فيروس  ألزمة  غاٍل  ثمن  بدفع  مهدًدا  مدريد  ريال  بات 
»ماركا«  لصحيفة  ووفًقا  املقبل.  الصيفي  امليركاتو  خالل  املستجد 
اإلسبانية، فإن ريال مدريد مهدد باالنتقال إلى املوسم املقبل دون 
أي تعاقدات يف الصيف، بسبب القيود املالية احلالية الناجتة عن أزمة 

كورونا، عقب خسارة مبيعات التذاكر وإيرادات املتحف.
وأشارت إلى أن اإلدارة تبحث عن حل لألزمة، وتدرس مدى 
إمكانية إنقاذ اخلسائر من خالل خفض رواتب الالعبني واملديرين.

 150 تبلغ  قد  املقبل  املوسم  يف  امليرنغي  خسائر  أن  وأوضحت 
مليون أورو، يف حالة اللعب خلف أبواب مغلقة أيًضا.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد كان يتابع العديد من الالعبني، 
إال أن امليرنغي أخبر معظمهم بأن يستمعوا لعروض أخرى اآلن أو 

ينتظروا ملدة عام، الرتداء قميص النادي امللكي.
وأضافت أن إيرلينغ هاالند )بوروسيا دورمتوند( وإدواردو كامافينغا 
)رين( هما األبرز يف الئحة أهداف الريال، لكنهما ليسا الوحيدين.
وذكرت أن مدريد لن يتحرك يف امليركاتو إال إذا جنح يف بيع عدد 
لإلنفاق  مستعدة  اآلن  قليلة  أندية  هناك  لكن  الالعبني،  من  كبير 

على الصفقات، ال سيما إذا كان هؤالء يتقاضون رواتب ضخمة.
وإذا مت وضع الالعبني املعارين يف امليرنغي الذين قد يندمجون مع 

الفريق األول، فإن امللكي قد يبدأ املوسم املقبل بـ40 العًبا.
وشددت الصحيفة على أنه ال توجد أزمة يف إيجاد أندية لبعض 
الالعبني الشباب، باستثناء إبراهيم دياز الذي ال يريد املغادرة، لكن 

تظل املشكلة يف آلية التخلص من الكبار.
ويأتي على رأس قائمة الكبار خاميس رودريغيز صاحب الراتب 
الباهظ، وغاريث بيل الذي يرفض املغادرة، ومارسيلو الذي ال يزال 
التقرير  الصحيفة  وأمتت  األساسي.  التشكيل  من  نفسه جزًءا  يرى 
بالتأكيد على أن ريال مدريد سيتحرك فقط يف امليركاتو، إذا جنح يف 

جمع 150 مليون أورو من مبيعات الالعبني.

هيرنانديز يعرض خدماته على 
الميرنغي

قام جنم بايرن ميونخ األملاني، بتصرف مفاجئ حملاولة االنتقال 
سنترال«  »ديفنسا  ملوقع  ووفًقا  املقبل.  املوسم  مدريد يف  ريال  إلى 
اإلسباني، فإن لوكاس هيرنانديز طلب من وكيله مانويل جارسيا 
حسم  إمكانية  وتقييم  مدريد،  ريال  على  خدماته  عرض  كيلون 
أن نفى  أن كيلون سبق  إلى  وأشار  الصيفي.  امليركاتو  الصفقة يف 

األمر من قبل، لكن الطلب جاء هذه املرة من الالعب نفسه.
التي حصل  الدقائق  قلة  بسبب  يعاني  هيرنانديز  أن  وأوضح 
عليها منذ عودة البوندسليغا، باإلضافة إلى عدم مشاركته أساسًيا 

ضد بوروسيا دورمتوند رغم تعافيه من اإلصابة.
وضعه  يصبح  أن  يخشى  هيرنانديز  إن  اإلسباني  املوقع  وقال 
عقب  خاصة  املقبل،  املوسم  حتى  استمر  إذا  بايرن،  يف  معقًدا 
تأجيل أمم أوروبا إلى صيف 2021. وذكر »ديفنسا سنترال« أن زين 
ريال مدريد، كان يستهدف ضم هيرنانديز  زيدان، مدرب  الدين 
من أتلتيكو مدريد أثناء واليته األولى. وكان هيرنانديز انتقل من 
أتلتيكو إلى بايرن يف الصيف املاضي، مقابل 80 مليون أورو، إال 

أن سعره هبط حالًيا إلى 56 مليوًنا بسبب اإلصابات.

شبح اإلرهاق يهدد قطبي مانشستر
خلطر  معرضان  يونايتد،  ومانشستر  سيتي  مانشستر  بات 
املسابقات  صعيد  على  مشواريهما  واصال  حال  يف  اإلرهاق، 
الدوري  منافسات  تستكمل  أن  املقرر  ومن  املوسم.  األوروبية هذا 
17 من الشهر املقبل، على أن تختتم أواخر  اإلجنليزي املمتاز يوم 
جويلية، قبل استكمال منافسات كأس إجنلترا يف أوت، فيما سيبدأ 

املوسم اجلديد 2021-2020، يف 12 سبتمبر على األرجح.
فقط من  أسبوعني  بعد  يأتي  اجلديد،  املوسم  انطالق  وموعد 
ختام مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي، والتي ميضي 

فيهما قطبا مانشستر قدما حتى هذه اللحظة.
ومن املقرر أن جتري املباراة النهائية ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
يوم التاسع والعشرين من أوت املقبل، وهو األمر الذي ركزت عليه 

صحيفة »ذا صن« يف تقرير لها.
األبطال،  دوري  نهائي  إلى  سيتي  مانشستر  وصل  حال  ويف 
فإنه قد ميضي عاما كامال من املنافسات القوية، دون احلصول على 
راحة فعلية. وأضافت الصحيفة أن هذا األمر قد يصب يف صالح 
ليفربول الذي ودع مسابقتي دوري أبطال وكأس إجنلترا، ومن املتوقع 
أن ينهي موسمه يف اجلولة األخيرة من الدوري واملزمع إقامتها يوم 
25 جويلية املقبل. أما مانشستر يونايتد، فما زال ميلك طموحا يف 
تقام مباراتها  أن  املرجح  والتي من  الدوري األوروبي،  بلقب  الفوز 
النهائية يوم 25 جويلية املقبل. ويشارك تشلسي أيضا يف مسابقة 
ميونخ  بايرن  أمام  أرضه  على  خسر  أنه  بيد  أوروبا،  أبطال  دوري 
بثالثية نظيفة يف ذهاب ثمن النهائي، ومن املستبعد أن يستطيع 

قلب النتيجة يف لقاء اإلياب.

نجم«الشياطين الحمر« السابق، برباتوف:
»مانشستر يونايتد ال يحتاج لكوتينيو«

أدلى جنم مانشستر يونايتد السابق دمييتار برباتوف، برأيه فيما 
يخص إمكانية انتقال العب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو إلى 
الذي  يونايتد بكوتينيو  وارتبط اسم مانشستر  »الشياطني احلمر«. 
عانى منذ انتقاله إلى برشلونة قادما من ليفربول مقابل 142 ليون 

جنيه إسترليني يف جانفي عام 2018.
ويلعب كوتينيو حاليا على سبيل اإلعارة مع بايرن ميونخ، لكن 
النادي األملاني ال ينوي شراء خدماته بشكل نهائي، يف وقت ال 

يدخل فيه الالعب البرازيلي خطط برشلونة املستقبلية.
وصرح برباتوف، بأن مانشستر يونايتد، ال يحتاج كوتينيو يف 
الوقت احلالي، ألن خط وسطه به مواهب متنوعة. وقال برباتوف 
يف تصريحات نقلتها صحيفة »ميرور«: »ارتبط اسمه بالعديد من 
فرق البرمييرليغ مثل آرسنال وتشيلسي ونيوكاسل وحتى مانشستر 
يونايتد، لكن أحيانا فإن اخليار الواضح ال يكون اخليار السليم«. 
وأضاف: »الكل اعتقد أنه سيؤدي بشكل رائع مع برشلونة، لكن 
األمر لم يفلح، يف بعض األحيان حتتاج للعودة خطوة إلى الوراء من 
أجل التقدم لألمام، سيذهب إلى فريق جيد وال شك يف ذلك، 
وذلك  الرئيسي،  النجم  يجعله  كي  به  املدرب  لثقة  يحتاج  لكنه 
اسمه  سيرون  آخرون  »أناس  وتابع:  وحرية«.  بهدوء  يلعب  كي 
مرتبطا مبانشستر يونايتد، وسيربطون األمر بفترة تواجده مع ليفربول 
وكيف أن اجلمهور لن يغفر له يف حال انتقل إلى أولد ترافورد، لكن 
مشابه،  فرنانديز العب  برونو  يحتاجه حاليا،  يونايتد ال  بأمانة، 
إنه يجري يف امللعب ويبدو كصفقة واعدة، لذلك ال أرى جدوى 
فرنانديز هناك،  التعاقد مع كوتينيو«. وختم: »بوغبا سيعود،  يف 
الكافية  اجلودة  لديهم  أيضا،  رائعة  قدم  كرة  يقدم  ماكتوميناي 

هناك، ولهذه األسباب فإن التعاقد مع كوتينيو غير مجد«.

أكد األرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد 
برشلونة، أن كرة القدم لن تكون كما كانت 
بعد تفشي جائحة كورونا، ُمشيًرا إلى إحباطه 

الشديد.
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مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي:

»نتائجنا الفنية الرائعة أقلقت البعض«

القسم الرياضي

إلذاعة  حدیثه  يف  الكوكي  وجدد 
سطیف ثقته يف العدالة اجلزائریة والدیئات 
الصوتي  التسجیل  قضیة  يف  الكرویة 
لشركة  العام  للمدیر  واملنسوب  املسرب 
على  مركزا  حلفایة،  فید  سطیف  وفاق 
وأكد  اجلزائر  شرف  الذي  الوفاق  تاریخ 
على االستعداد إلعادة اللقاءات واإلثبات 
لكل الذین اقلقهم الفریق، خاصة وأنه لم 
یسمع من ذي قبل أي حدیث ال بالتصریح 
من  املباریات  ترتیب  حول  بالتلمیح  وال 
املدیر العام یؤكد الكوكي، وذهب مدرب 
عبر  أوضح  بعید حینما  إلى حد  الوفاق، 
بأن  سطیف  من  اجلزائریة  اإلذاعة  أمواج 
املركز  يف  یكون  أن  املفروض  من  الوفاق 
األول ومتنى استئناف البطولة للعمل على 

التتویج بالثنائیة الكأس والبطولة.
وبخصوص متدید العقد ملوسم آخر أكد 
الكوكي انه وعلى الرغم من العروض التي 
بالنظر  الوفاق  يف  االستمرار  یفضل  تلقاها 

الذي  والدعم  املریحة  العمل  ظروف  إلى 
یلقاه من اجلمیع، خاصة وأن الوفاق فریق 

كبیر وعاملي قادر على حصد األلقاب.
استئناف  على  البدایة  يف  والرهان 
املوسم بعیدا عن اعتبارات األموال مؤكدا 
أن برنامج التدریب الفردي لالعبنی یجري 

الكامل  الوعي  یؤكد  ما  عادیة  ظروف  يف 
الكوتش  جعل  ما  وهو  التتویج  بضرورة 
االنضباط  على  بوالصوف  رفاق  یشكر 
حتل  املستحقات  قضیة  أن  وأكد  وااللتزام 

بالتراضي.

الملعب التونسي يكسب قضيته ضد مولودية بجاية
كسب امللعب التونسي قضیته ضد مولودیة بجایة لدى الفیفا بخصوص باقي املستحقات اخلاصة بانتقال  الالعب جاك بیسان 
للموب. وقال محامي امللعب التونسي، أنیس بن میم »لقد تقدمنا بشكوى للفیفا ضد مولودیة بجایة يف صفقة انتقال بیسون للفریق 
اجلزائري وقد كسبناها واحلمد هلل«، وتابع »حكم االحتاد الدولي لكرة القدم لفائدة امللعب التونسي وألزم مولودیة بجایة اجلزائري بدفع  
مبلغ 6000 أورو، ومبلغ  1000 فرنك سویسري كرسوم للتقاضي«. وجتدر اإلشارة إلى أن جاك بیسان كان قد انضم إلى امللعب 

التونسي يف أوت 2017 بعقد ملدة موسمنی قبل أن یرحل بعدها للجزائر.

لنادي  العام  املدیر  حلفایة،  فهد  نفى 
تداولها  مت  التي  الشائعات  وفاق سطیف، 
لتقدمي  خارجیة  لضغوطات  تعرضه  بشأن 
استقالته، مؤكًدا إصراره على االنسحاب 
نتائج حتقیقات  من منصبه، عقب صدور 
من  العدید  كانت  االنضباط.  جلنة 
التقاریر، قد أكدت تعرض حلفایة لضغط 

رهیب من قبل والي والیة سطیف، لدفعه 
إلى إعالن استقالته من منصبه.

وقال حلفایة يف فیدیو نشره عبر حسابه 
الرسمي على »فیس بوك«: »أؤكد أن والي 
یطلب  ولم  بي،  یتصل  لم  سطیف  والیة 
بسبب  منصبي،  من  االستقالة  أبًدا  مني 
قضیة التسریب الصوتي«، وأضاف »أؤكد 

النادي،  مع  كبیر  بعمل  قام  الوالي  أن 
یخجلوا  أن  الشائعات  مسربي  من  وأمتنى 
سكب  على  یتوقفوا  وأن  تصرفاتهم،  من 
الزیت على النار خدمة ملصاحلهم«، وختم 
وذلك  إرادتي،  مبحض  االستقالة  »قررت 
سیكون بعد إثبات براءتي وفقط، لكنني 
أؤكد أنني لن أدیر ظهري لوفاق سطیف«.

قال أنه لم يتعرض لضغوطات خارجية، حلفاية:

»قررت االنسحاب من إدارة سطيف عن قناعة«

أكد أن شباب بلوزداد سيكون البطل، مدوار:
»كل المؤشرات توحي بإلغاء 

البطولة هذا الموسم«
أبدى عبد الكرمي مدوار رئیس الرابطة احملترفة لكرة القدم، استیاءه من 
احلملة املمنهجة التي یتعرض لها الالعب محمد مرواني، ونادي مولودیة 

اجلزائر، بسبب صفقة حتویله من جمعیة الشلف.
وكان النادي العاصمي، تعرض ملوجة انتقادات واسعة، بعد تسریب 
وثیقة تؤكد حصول وسیط الالعبنی املعتمد نسیم سعداوي، على عمولة 
استقدام الالعب مرواني، من جمعیة الشلف سنة 2019 رغم أنَّه لم یكن 

وكیل أعماله.
أن  »أعتقد  أمس  اول  اجلزائري،  للتلفزیون  وقال مدوار يف تصریحات 
صفقة حتویل مرواني ملولودیة اجلزائر متت يف ظروف عادیة. العقد وقع من 
طرف إدارة املولودیة، وكان یتضمن منذ البدایة اسم وكیل أعمال الالعبنی 

نسیم سعداوي«.
وأضاف »بعض األشخاص یریدون الزج بجمعیة الشلف يف القضیة، 
بصفتي رئیًسا سابًقا للنادي، وهذا األمر یؤكد أن الذین أثاروا قضیة مرواني 
یحاولون استهدايف أنا شخصًیا«. وأشار مدوار إلى أنَّ إمكانیة إلغاء البطولة 
تظل واردة، يف ظل استمرار جائحة فیروس كورونا املستجد. وختم »كل 
فإن  القرار  هذا  اتخاذ  مت  وإذا  املوسم،  هذا  البطولة  بإلغاء  توحي  املؤشرات 

شباب بلوزداد، سیكون بطال حسب النصوص واللوائح«.

بات مهدد بعدم إستعمال يده اليسرى  
بن زية يتعرض لحادث مرور خطير

تعَرض الدولي اجلزائري یاسنی بن زیة، صانع ألعاب دیجون الفرنسي، 
حلادث مروري خطیر، أثناء عودته إلى منزله.

وكشف صحیفة »لیكیب« الفرنسیة، أنَّ صاحب 25 ربیًعا، أصیب 
إثر  الفارط،  اخلمیس  یوم  الیسرى،  یده  مستوى  على  خطیرة  بجروح 
يف  مبستشفى  احلنی  ذلك  منذ  ویتواجد  الدواب،  جترها  بعربة  اصطدامه 

دیجون.
وقال أولفیي دیلكور، رئیس نادي دیجون، اول أمس »خضع بن زیة 
لعملیة جراحیة. حتى اآلن ال یزال حتت تأثیر املخدر، وسیبقى باملستشفى 
لبعض الوقت«. كما أكدت الصحیفة أن إصابة بن زیة تبدو خطیرة للغایة، 

وال یعلم األطباء حلد اآلن ما إذا كان استخدامه للید الیسرى مهدًدا.
متعدد  الالعب  بأن  دیلكور،  أولیفیي  دیجون  نادي  رئیس  وكشف 
تعطي  لم  إن  املستقبل،  الیسرى يف  یده  إستعمال  بعدم  املناصب، مهدد 
األول يف  الرجل  وقال  إیجابیة.  نتائجا  لها  التي خضع  اجلراحیة  العملیة 
الفریق يف تصریحات جلریدة »لوبیان بوبیلیك«  »یاسنی حالیا یبقى حتت 
تأثیر املوروفنی«، وواصل »حالیا ال یزال يف املستشفى وننتظر تطور األمور«.
أشرفوا  الذین  بأن اجلراحنی  دائما،  بوبلیك«  »لوبیان  وأشارت جریدة 
على عملیته لم مينحوا أیة تفاصیل بشأن حالة خریج مدرسة أوملبیك لیون.

برئاسة عمار عدادي
طبعة وهران في صلب أشغال اجتماع 
اللجنة الدولية لأللعاب المتوسطية

تقدم ملف الطبعة ال19 أللعاب البحر األبیض املتوسط املقررة بوهران 
يف 2022 جدول أعمال االجتماع الذي عقدته يف نهایة األسبوع اجلاري 
اللجنة الدولیة لأللعاب بتقنیة التواصل املرئي عن بعد، حسب ما أعلنت 
اإللكتروني  موقعها  على  اجلهویة  الریاضیة  الهیئة  هذه  أمس  اول  عنه 

الرسمي.
اللجنة،  رئیس  ترأسه  الذي  االجتماع  بأن  املصدر  نفس  وأوضح 
مختلف  رؤساء  عن  فضال  أعضاؤها  فیه  وشارك  عدادي،  عمار  اجلزائري 
التابعة لها واستغرق ساعة ونصف، تناول مواضیع كثیرة  اللجان الفرعیة 
وعلى رأسها األلعاب املتوسطیة املقبلة بعدما مت تأجیلها من صائفة 2021 
فیروس  جائحة  بسبب   )2022 جویلیة  جوان5-   25( املوالي  العام  إلى 

كورونا.
مالحظات  عدة  واستخالص  لآلراء،  بناء  باملناسبة  تبادل  مت  وقد 

مفیدة تخص األلعاب املتوسطیة املقبلة، كما أشیر إلیه.
منذ  املتوسطیة  لأللعاب  الدولیة  للجنة  األول  االجتماع  هذا  ویعد 
بدایة األزمة الصحیة العاملیة التي كان لها تأثیر سلبي كبیر على الریاضة، 
یتأسف نفس املصدر، مضیفا بأن االجتماع سمح بتقییم الوضعیة العامة 
األلعاب  غرار  على  أخرى  مواضیع  وكذا  اجلائحة  مكافحة  بخصوص 
لالجتماعات  السنویة  والرزنامة  الشاطئیة  واأللعاب  بوهران  املتوسطیة 
الدولیة أللعاب  للجنة  التابعة  اللجان  التنفیذیة وكذا  اللجنة  واجتماعات 

البحر األبیض املتوسط.
اجتماع  عقد  عن  األخیر  يف  املتوسطیة  الریاضیة  الهیئة  وأعلنت 
للمكتب التنفیذي للجنة الدولیة یوم 3 جوان املقبل بواسطة تقنیة التواصل 

املرئي عن بعد مرة أخرى.

أكد مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن النادي حقق نتائجه الفنية بفضل الوجه الطيب في االداء الفردي والجماعي وبشدة جميع 
المختصين والفنيين الذين أشادوا بالمجهود الكبير خاصة النسق التصاعدي في األداء، وأشار إلى كون الوفاق عوقب بإيعاز من 

آخرين والوفاق يفوز ويقنع ويمتع.

ریاض  اجلزائري،  الدولي  أعرب 
مانشستر  فریقه  قدرة  ثقته يف  محرز، عن 
أبطال  دوري  بلقب  التتویج  على  سیتي، 

أوروبا للمرة األولى يف تاریخه.
الـ16،  دور  السیتي يف ذهاب  وتغلب 
خارج میدانه على ریال مدرید 1-2، ولم 
تقم مباراة اإلیاب حتى اآلن، بسبب أزمة 
وقال محرز، يف  املستجد.  كورونا  فیروس 
میل«  »دیلي  صحیفة  نقلتها  تصریحات 
جید  وقت  هذا  أن  »أعتقد  البریطانیة 
الفریق  منلك  أوروبا،  أبطال  بدوري  للفوز 
واملدرب وكل شيء«، وأضاف »ال أعرف 
ما إذا كنا الفریق األفضل، لكننا جیدون 
دوري  اللقب،  بهذا  للفوز  الكفایة  فیه  مبا 
األبطال صعب، والكل یرغب يف التتویج 
به، وبالتالي ستكون معركة كبیرة بالنسبة 
لعب  دون  طویل  وقت  »مر  وتابع  لنا«، 

وهذا  وعدنا،  تأقلمنا  لكننا  القدم،  كرة 
للغایة، خطوة بخطوة سنستعید  أمر جید 
اللیاقة البدنیة، أشعر باإلثارة جتاه ذلك«، 
الرائع  من  »كان  اجلزائري  الدولي  وختم 
هناك  أخرى،  مرة  واملدربنی  زمالئي  رؤیة 

مناخ جید بنی املجموعة«.
منزل  تعرض  منفصل،  سیاق  يف 
أسابیع  بعد  للسرقة،  محرز،  ریاض 
آلي،  دیلي  منزل  سرقة  واقعة  من  قلیلة 
»میرور«  صحیفة  توتنهام.وقالت  جنم 
لسطو  تعرض  محرز  منزل  إنَّ  البریطانیة، 
مسلح، أدى إلى سرقة 3 ساعات فاخرة، 

كان ميتلكها الدولي اجلزائري.
محرز  أن  الصحیفة،  وأوضحت 
أن  قبل  بعنایة،  اللصوص  تعقب  قد 
الساعات  بأخذ  ویقوموا  بیته  إلى  یتسللوا 
 300 عن  قیمتها  تزید  والتي  الثالثة، 

»ساعة  إسترلیني.وأضافت  جنیه  ألف 
قیمة  األكثر  هي  میلي(،  )ریتشارد 
جنیه  ألف   230 بنحو  وقدرت  بینهم، 
الساعتان  كانت  بینما  استرلیني، 
دایتونا«  »رولكس  عن  عبارة  األخریان 
بقیمة 40 ألف إسترلیني، وأخرى بقیمة 
»باإلضافة  وتابعت  إسترلیني«.  ألف   35
على  االستیالء  مت  فقد  الساعات،  لسرقة 
وقمصان  إسترلیني،  ألف   50 من  أكثر 
قیمتها  تتجاوز  مبحرز  خاصة  قدم  كرة 
قیمة  یجعل  ما  إسترلیني،  ألف   150
ملیون  نصف  حوالي  اإلجمالیة  اخلسارة 
السرقة  حادثة  تلك  تعد  وال  إسترلیني«. 
من  العب  لها  یتعرض  التي  األولى 
مع  ذلك  حدث  وإمنا  اإلجنلیزي،  الدوري 
التعدي  ومت  للسرقة،  تعرض  الذي  آلي 

على أخاه يف منزل جنم توتنهام.

محرز: »حان وقت الفوز بدوري األبطال«
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صارة بوعياد

يف  جلطي  ربيعة  الروائية  قالت 
بخصوص  الفايسبوك  على  لها  منشور 
التشابه بني رواياتها ومسلسل املصري 
»النهاية« للكاتب عمرو سمير عاطف: 
منذ  اهتمامي  عدم  من  الرغم  »على 
أواسط شهر رمضان ومتابعتي ملوضوع 
وأجواء  وقائع  بني  املريب  التشابه 
املسلسل املصري »النهاية« وبني عوالم 
شخوصي الروائية وأجوائها يف كل من 
و«قوارير«،  بالنعناع«،  »حنني  رواية 

و«قلب املالك اآللي«.
اخليال  على  املبنية  الروايات 
الروبوت  وعالم  والفانتاستيك 
ومستجدات  احلديثة  والتكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي وغرابة األحداث، 
ذلك  النظر عن  تقول جلطي »صرفُت 
أن  إال  لوقتي  مضيعة  بأنه  مني  ظنا 
القراء - وهذا من حقهم- لم يسكتوا 

عن ذلك«.
صاحبة  ذاته  السياق  يف  مضيفة 
»حنني بالنعناع« كل يوم تأتيني رسائل 
تابعوا احللقات بدقة وسجلوا  من قراء 
بناء  يف  التطابق  عن  مذهلة  تفاصيل 
فكرة  وسرقة  واألحداث  الشخصيات 
وعالقاته  والروبوت  والتكتل  الواحة 
ومحتوى احلوارات والكثير من األفكار 
املجنونة يف املسلسل من رواية »حنني 

املالك  و«قلب  و«قوارير«  بالنعناع« 
اآللي«.

عبد  عمرو  املسلسل  بطول  تقاسم 
الصايغ  وسهر  وفيق  وأحمد  اجلليل 
الليثى  ومحمود  السباعى  وناهد 
وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطني 
عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر 

من الفنانني.
 2120 عام  يف  أحداثه  وتدور 
سيطرة  مقاومة  يحاول  مهندس  حول 
لكن  البشر،  حياة  على  التكنولوجيا 
محاوالته تقوده إلى مواجهات خطيرة، 
مستنسخ  آلي  إنسان  ظهور  مع  خاصة 
منذ  اجلدل  يثير  العمل  وبدأ  منه. 
الكيان  تناولت  التي  األولى  حلقته 
مشهًدا  عرض  بحيث  الصهيوني، 

ألطفال يف القسم عام 2120 يدرسون 
عن حرب حترير القدس.

املدرسني  أحد  قول  احللقة  وتظهر 
»كانت أميركا الداعم الرئيسي للدولة 
خريطة  ظهرت  حني  يف  الصهيونية«، 
املتحدة  للواليات  األبعاد  ثالثية 
الوقت  حان  و«عندما  التالميذ،  أمام 
عدوها  من  العربية  الدول  لتتخلص 
باسم  اندلعت حرب ُسميت  اللدود، 
املعلم  ويضيف  القدس«،  حترير  حرب 
يف  وتسببت  بسرعة  انتهت  »احلرب 

تدمير الكيان الصهيوني.
على  األفعال  ردود  بني  ومن 
خارجية  وزارة  احتجاج  املسلسل، 
ورد  ما  ورفضها  اإلسرائيلي  االحتالل 
يف املسلسل ووصفته بـ »غير املقبول«.
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تندرج في إطار الحركة الثقافية العالمية »صمود الفن«
سليم دادة يختم المشاورات الثالثة حول وضع الفّنان في ظل األزمات

أشرف، يوم السبت املنقضي، سليم دادة كاتب 
الدولة املكلف باإلنتاج الثقايف  على افتتاح واختتام 
املشاورة الثالثة واألخيرة لسلسة »صمود الفن: الفنان 
بني اإلبداع والصمود«، بالشراكة مع اليونسكو، ومن 

خالل احلركة الثقافية العاملية »صمود الفن«.
اتخذت املشاورة صبغة وطنية وشبابية هذه املرة، 
الشباب  اجلزائريني  الفنانني  من  مجموعة  جمعت 
املقيمني يف اجلزائر واخلارج، الذين ظهروا يف املشهد 
للتحدث  وذلك  األخيرة،  للسنوات  والثقايف  الفني 
جتاربهم،  عن  تكوينهم،  عن  الفنية،  مسيراتهم  عن 
املهنية  انشغاالتهم  عن  لقونها،  التي  املشاكل  عن 
واالجتماعية، عن آمالهم املستقبلية، باإلضافة إلى 

الصعوبات التي تصادفهم اليوم واالهتمامات الرئيسية التي 
تشغل مسيرتهم املهنية. يف تطرقها إلى الوضع االجتماعي 
املناقشة  هذه  سلطت  اجلزائر،  يف  الشاب  للفنان  واملعنوي 
كما  الفنية،  لألعمال  احلماية  قضية  على  أيضا  الضوء 
كانت فرصة للتفكير يف مقترحات عملية وآليات تنظيمية 
وتدابير الزمة لتحسني وضع الفنان يف املجتمع ووضع حد 
للجهود  واإلساءة  اإلبداعية  وأعمالهم  الفنانني  الستغالل 

الفردية واجلماعية التي قد يتعرضون لها.
للمشاورتني  تتمة  تأتي  املشاورة  هذه  فإن  للتذكير، 
الدوليتني »صمود الفن: الفنان بني اإلبداع والصمود« حول 
وضع الفنان يف أوقات األزمات، اللتني مت تنظيمهما يومي 
4 و16 ماي 2020، وذلك استعداًدا لورشة العمل اخلاصة 

مبشروع قانون الفنان.

وقد شملت قائمة املتدخلني كل من رشيد بريكي وعبد 
املومن حّوة مديري النقاش عن ديوان كاتب الدولة املكلف 
وناشط  بدران كاتب ومدون  احلليم  الثقايف، عبد  باإلنتاج 
يف  عرضت  تشكيلية،  فنانة  عماني  بن  منى  اجتماعي، 
 ،Mood&Moobاجلزائر واخلارج، مؤسسة وكالة
ليلى توشي ممثلة ومدرسة مسرح، رئيسة اجلمعية التعاونية 
الثقافية »مس-آرت«، أحمد خميس راقص وكوريغراف، 
مؤسس فرقة الرقص املعاصر لوالية اجلزائر، أمني سوفاري: 
عازف بيانو، مؤلف موسيقي، قائد جوق، ماجستير يف علم 
ڤامورة: موسيقي وتقني  وإبداع«، جنيب  املوسيقى »بحث 
صوت وميكسر، كنـزة مباركي: شاعرة وكاتبة مسرحية، 
أستاذة صحافة يف معهد االتصال، يحيى مزاحم: مخرج 

ومنتج سينمائي وسمعي بصري.
صارة. ب

بعد عدم تسّلم مستحقاته المالية
الروائي صادق فاروق: »سأنسى أني 
فزت بجائزة الطاهر وطار للرواية«

الشاب  الروائي  تأسف 
تسلمه  عدم  على  فاروق  صادق 
هو  اليوم  إلى  املادية  مستحقاته 
وهما  فتيلينة،  محمد  وصديقه 
الفائزان بجائزة الطاهر وطار، منذ 

أكثر من عام وستة أشهر.
وقال صادق فاروق: »تأكدنا 
جمعية  هذه  وأن  ضاع  حقنا  أن 
اجلائزة-  –منظمة  ثقافية  نوافذ 

غير معترف بها من األصل، ويف آخر تواصل لي مع مستشار الوزيرة عمر 
وأنه متضامن معنا  لنا أي شيء،  أنه ال يستطع فعل  أخبرني  بوساحة، 
الثقافة  بوزيرة  باالتصال  محاوالتنا  وكل  مساعدتنا،  على  يقدر  ال  لكنه 
مليكة بن دودة باءت بالفشل، هذا هو حال املبدع الذي يستنزف من وقته 
وصحته وجهده، ليقابل باإلهانة والالمباالة من املسئولني، كما أنها إهانة 
كبيرة لقامة أدبية كبيرة »الطاهر وطار«، الذي قدم كثيرا لألدب اجلزائري…
ومن هذا املنبر سأنسى أني فزت بها من األساس، ولن أتكلم عن األمر 

مجددا وسأمضي قدما يف مساري اإلبداعي وربي يعوضنا خير.
التيه  روايته »ترائب، رحلة  فتيلينة عن  توج كل من محمد  لإلشارة 
واحلب« وصادق فاروق عن روايته »الدفن سرا يسعد املوتى« مناصفة بجازة 
الطاهر وطار يف طبعتها الثانية التي أطلقتها جمعية »نوافذ« قبل سنتني، 
ووزعت نسختها األولى خالل صالون اجلزائر الدولي للكتاب 2017، وقد 

أسستها اجلمعية وفاء لذكرى الراحل الطاهر وطار.
ق.ث

عن عمر ناهز الـ 89 عاما
وفاة الفنان المصري حسن حسني إثر 

أزمة قلبية 
املصري،  الفنان  تويف 
فجر  حسني،  حسن 
ناهز  عمر  عن  السبت، 
يف  مبستشفى  عاما،   89
بأزمة  إصابته  إثر  القاهرة، 
وفقا  مفاجئة،  قلبية 

لوسائل إعالم محلية.
ونقلت وسائل اإلعالم 
النقابة  يف  عضوان  عن 
التمثيلية  للمهن  املصرية 
داهمته  الكبير  »الفنان  أن 
مساء  مفاجئة  قلبية  أزمة 
إثرها  على  دخل  اجلمعة 
السادس  مبدينة  املستشفى 
محاوالت  لكن  أكتوبر، 
إنقاذه  يف  فشلت  األطباء 
ليلفظ أنفاسه األخيرة فجر 

اليوم السبت«.
الراحل  الفنان  ولد 

والتحق   ،1931 العام  أكتوبر من   15 القاهرة يف  بالعاصمة  القلعة  يف حي 
الفنية مبكرا وشارك يف  الرضوانية االبتدائية حيث ظهرت ميوله  مبدرسة 
املسرح  فرقة  الستينات أصبح عضوا يف  بداية  تقدمي عدة مسرحيات. يف 
العام  من  يونيو  حرب  وعقب  للجيش،  تابعة  كانت  التي  العسكري 
1967، انتقل إلى مسرح احلكيم وقدم مسرحيات عديدة، منها »عرابي« 
و«املركب اللي تودي«، ثم شارك يف »روبابيكيا« و«صاحب العمارة«. يف 
نهاية السبعينات شارك حسن حسني يف »مسلسل أبنائي األعزاء شكرا«، 
قبل أن يعود مجددا يف الثمانينات إلى املسرح، وعلى خشبة املسرح قدم 
فوق  و)فالح  زيادة(  و)سكر  الرصيف(  )على  منها  األعمال  من  العديد 
الشجرة( و)جوز ولوز( و)عفروتو( و)حزمني يا( وتعد أعمال الفنان حسن 
حسني مثل مسلسل«رأفت الهجان« و«بوابة احللواني« وأفالم »املغتصبون« 
و«املواطن مصري« و«القاتلة« و«السيد كاف« و«سارق الفرح« و«ناصر 56« 
العديد من  الراحل  الفنان  ونال  الفني.  الفارقة يف مشواره  العالمات  من 
يف  الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  وكرمه  مشواره  مدى  على  اجلوائز 
الفنان  املصرية  التمثيلية  املهن  نقابة  ونعت   .2018 عام  األربعني  دورته 

الراحل كما نعاه فنانون من مختلف الدول العربية عبر وسائل التواصل
 االجتماعي.                                                                  ق.ث

منها »حنين بالنعناع« و«قوارير«

سيناريو مسلسل »النهاية« مبني على 
روايات ربيعة جلطي

وجهت الروائية ربيعة جلطي اتهامات لكاتب المسلسل المصري«النهاية« عمرو سمير عاطف، بأنه بنى سيناريو المسلسل على 
رواياتها »حنين بالنعناع«، »قوارير« و«قلب المالك اآللي«، بعد سلسلة من االتهامات وجهت لنفس السيناريو من قبل 

واسيني األعرج وروايته »حكاية العربي األخير«.
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يوسف بن حيزية

يف  غامضة  املوسم  هذا  اجلزائري  السائح  وجهة  تبقى 
ظل اجلائحة وتفاقم وباء كورونا كوفيد 19 يف شتى مناجي 
اعتادوا  من  وخاصة  للجميع،  هاجسا  أضحى  ما  العالم 
منهم  واألكثرية  الوطن،  خارج  الصيفية  عطلتهم  قضاء 
نظرا  األخرى  البلدان  باقي  على  تونس  اجلارة  يفضلون 
 ، املتناول  يف  التكلفة  املسافة،  قرب  منها  اعتبارات  لعدة 
أيام  للعالج سائر  للمرضى اجلزائريني  كما أضحت وجهة 
السنة، ناهيك عن كل موسم اصطياف أين حج أزيد من 3 
ماليني سائح جزائري سنة 2019، أو نهاية السنة امليالدية 
حيث يفضل السائح اجلزائري قضاء عطلته السنوية بدولة 
الوطن  تونس الشقيقة، بأعداد كبيرة من مختلف مناحي 
حسب تصريح  »أسامة خلف اهلل » مندوب وزارة السياحة 
محدثنا  أكد  حيث  الوطن«  لـ«أخبار  بتونس  قرطاج  مبطار 
أن السائح اجلزائري يشعر وكأنه يف بلده األصلي للتقارب 
والتوافق الكبير بني الشعبني والدولتني، واألرقام تؤكد ذلك 
حيث تعتبر اجلزائر الرائدة من حيث عدد السواح القاصدين 
لتونس بأزيد من ملونني كل سنة، تليها ليبيا مبليون و 400 
ألف سائح، هذا فيما يخص الدول العربية، أما عن الدول 
األوروبية تتصدر القائمة روسيا بـ 500 ألف سائح وأملانيا بـ 
400 سائح و ايطاليا بـ 300 سائح سنويا، أما باقي الدول 

فهي بأعداد متباينة وقليلة.
لعدة  يعود  تونس  للجارة  اجلزائري  السائح   تفضيل 
لدى  املفضلة  املعطيات  من  العديد  تلخصها  اعتبارات 
واالستجمام  للسياحة  يفضلها  من  فهناك  اجلزائريني، 
الرياضية  الفرق  ، فضال عن  العالج  قصد  أخرى  ونسبة 

التي أضحت وجهتها
لتحضير  مميزة  مراكز  من  تضمه  ملا  تونس  املفضلة 
العديد  تواجد  خالل  من  وهذا  الرياضية،  اجلمعيات 
غرار  على  السواح  قبل  من  املقصودة  السياحية  الواليات 
مهدية،  سوسة،  احلمامات،  تونس،  بالعاصمة  قمرت 
صفاقس، طبرقة، عني الدراهم، بن زرت ، جزيرة جربة.
 وحسب تصريح »محمد مقنني« مدير فندق دي بيرل 
ب«اخبار  هاتفي  اتصال  يف  »سوسة«  الساحل  بجوهرة 
الستقبال  مجددا  احلدود  تفتح  ان  يتمنى  الوطن«الذي 
االصطياف  موسم  الجناح  واالجانب  اجلزائريني  السواح 

اجلاري الذي تتحكم فيه ظروف خارجة عن نطاق السيطرة، 
فيما أكد محذثنا ان التحضيرات متواصلة الستقبال السواح 
املسؤول  ذات  ينصح  فيما  اهلل حسبه،  ان شاء  قريب  عن 
اجلزائرية  السياحية  الوكاالت  يف  باحلجز  اجلزائري  السائح 
منها أو تونسية حيث تكون التكلفة أقل عوض من التوجه 

مباشرة للفندق.
و تعتبر مدن احلمامات ، سوسة، نابل، جزيرة جربة ، 
من أهم املدن الساحلية املقصودة من طرف السياح اجلزائريني 
،  ملا حتتويه املنطقة من شواطئ ساحرة برمال بيضاء ومياه 
صافية جعلتها محجا من قبل السياح األوروبيني ، فضال 

عن
احلمامات  مبدينة  الترفيهية  الند«  قرطاج   « مدينة 
أثرية  مواقع  عن  ناهيك  السياح  يفضلها  التي  الياسمني 
ومجسمات   ، احلديقة  جمال  يف  زادت  تاريخية  رومانية 
الفيلة عند مدخل احلديقة زاد من رونقها، والالفت االنتباه 
مختلف  من  بالسواح  تعج  دوما  أنها  التونسية  الفنادق  يف 
الشرقية،  أروبا  دول  وبعض  الهند  من  حتى  العالم  أنحاء 
جتدها  بالدنا  يف  احلال.عكس  بطبيعة  اجلزائري  والسائح 
شاغرة طوال ايام السنة ، نظرا للسعر الباهظ للغرفة الذي 

يتجاوز 20 الف دج لليلة الواحدة يف فنادق 3 و 4 جنوم.
السياحة  معالم  يف  جدريا  النظر  إعادة  يستدعي  ما 

مناظر سياحية خالبة يف  من  البالد  به  تزخر  ملا  اجلزائرية 
جبلية،   ، شاطئية  كانت  سواء  الوطن،  ارجاء  مختلف 
ابناء  من  حتى  مستغلة  غير  تبقى  صحراوية،  حموية، 

الوطن.

يفضل السائح الجزائري بداية كل موسم اصطياف قضاء عطلته الصيفية خارج الوطن ، وتحديدا بالجارة تونس بأعداد مهولة ، لما يجده 
السواح الجزائريين من شتى ربوع الوطن الراحة التامة والتسهيالت المقدمة من قبل السلطات التونسية وكذا األهالي لقضاء عطلة مريحة وبأقل 

تكلفة حسبهم ، عكس ما ينفقه السائح الجزائري من أموال باهظة داخل الوطن.

بعد إعالن السلطات التونسية بفتح الحدود للجزائريين واألوروبيين قريبا

هل تبقى تونس الخضراء الوجهة المفضلة للجزائريين؟
أزيد من 3 ماليين سائح جزائري قصدوا تونس خالل 2019 	
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 الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية 
لإلذاعة  األولى  القناة  مع  له  حوار  يف  واألوقاف، 
عليك  يحرم  اإلسالمي  »الفقه  بأن  قال  اجلزائرية 
حديثه  ومضامني   .. األمر«  ولي  مع  تختلف  أن 
مكانة  حول  وطني  نقاش  لفتح  مناسبة  أجدها  هذا 
املؤسساتية  جوانبها  يف  الوطنية«  الدينية  »املرجعية 
والدستورية، خاصة ما يعتري عالقة »ولي األمر« و 
»الدين« من استشكال ضمن ثنايا األزمة الدستورية 
يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، لكن ما يهمني هنا هو 
املكانة  وهادف حول  بناء  وطني  نقاش  اثارة  محاولة 
املرجعية للمؤسسة الدينية الوطنية ومدى استقالليتها 
عليا،  بسلطات  تتمتع  التي  املؤسسات  من  كغيرها 
خاصة  وحدودها،  وامتدادها  سلطتها  وملجاالت 
كان  إن  أتساءل  أنني  كما   .. روحية«  »سلطة  أنها 
اعتماد  سلطة  متثل  نقابة  وللمحاماة  عمادة،  للطب 
املهنة وتأطيرها واالشراف عليها، ولإلعالم  ملمارسة 
سلطات للضبط .. فأين هي »سلطات الديني« يف 
املجاالت الدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

وللحريات املنفلتة.. ؟!

 -1 ينبغي للدولة القيام باألدوار المنوطة بها
بداية يتوجب علّي أن أنبه إلى أننا بحاجة ماسة 
إلى تدخل الدولة للتنظيم والضبط والرقابة والتأطير 
الدولة،  حضور  تراجع  من  نعاني  ألننا  واملرافقة، 
مبؤسساتها وأجهزتها وأعوانها، كناظم للحياة العامة، 
والنشاطات  العالقات  يف  املعيارية  للجوانب  وضابط 
لدور  االنحسار  هذا  استمرار  ظّل  ويف  والتشريعات، 
فوضى  نطاقها،  ويتوسع  الفوضى  تتمدد  الدولة 
تنفيذ  وفوضى  العام،  املجال  يف  وفوضى  الفتوى، 
السوق ..  البرامج وفوضى االستيراد وفوضى متوين 
تتمرد  الكلي  الكيان  انحسار  عند  أنه  ندرك  لعلنا 
احلضن  داخل  املجهرية  املكّونات  وتتضخم  األجزاء 
وضع  إلى  أوصلنا  ما  وهذا   .. للمجتمع  اجلامع 
»اجلماعية«،  وانحسرت  »الفردانية«  فيه  »تغّولت« 
أّي  على  العام«  الفضاء  يف  الفردي  »البعد  وتغلب 
مقيتة،  ممارسات  نرى  أصبحنا  حتى  أخرى،  قيمٍة 
حيث يتجرأ الفرد ببساطة على »تأميم املجال العام« 
املادي الفيزيائي واالجتماعي واملعنوي، دون وازع أو 

رادع.
لقد جرى، منذ عقود، تكريس الفوضى وتوسع 
لنا  وتسويقها  احلكم،  ممارسة  يف  كنظرية  نطاقها، 
الدولة  حضور  تعزيز  بأهمية  وقناعتي  كحتمية. 

وتدخلها، ليست وليدة الظرفية القاهرة.
مع التأكيد على تدخل للدولة يقوم على مبادئ 
القانون وتنظيم  الشفافية والنزاهة واملساءلة، وسيادة 
واألطر  الرقابية  األجهزة  مختلف  وتعزيز  العالقات، 

املؤسساتية.
 كما أن مسعى األخلقة يستدعي مباشرة عمل 
بنائي وإقامة مؤسسات تنشئة ذات كفاءة ومصداقية 
وحضور وجداني يف كياننا االجتماعي، حيث حتظى 
يف  الناظمة  املرجعيات  ملقامات  يؤهلها  مبا  بالقبول، 
حياتنا الوطنية، وهنا استطيع أن أسحب هذه املسألة 
»فوضى  من  يشوبها  وما  الدينية  املسألة  نطاق  إلى 
الفتوى« والتقّول يف أمور الدين والتجرؤ على أحكام 
العلماء األجالء وصوال  الدين احلنيف وعلى حرمة 
إلى القدح والتجريح والتسفيه دون ورع أو حياء .. 

وهنا ميكنني أن أستفيض يف األمر، ألن هذا الداء ال 
يخص فقط املجال الديني، ولم يسلم منه أحد من 
والبيولوجيا  الطب  فعالم  اجلميع،  طال  فقد  العلماء 
اختصاصه،  مجال  يف  واملفتي  والفقيه  العارف  هو 
واالجتماع  والطاقة  والفلك  الفيزياء  عالم  وكذلك 
واالتصال والتكنولوجيا، والقائمة تطول، فكل واحد 
من هؤالء هو الفقيه يف مجال تخصصه مبا يحوز عليه 
من مؤهالت علمية ومعرفية وكفاءات وكفايات .. 
الفقهاء  هؤالء  من  فقيه  أي  صوت  يعلو  حني  لكن 
على التحدث بخالف رغبات البعض، ومبا ال يطرب 
أسماع اجلماهير املنتشية أحيانا ببهرجة اللحظة، أو 
مبا ال نهوى سماعه مما يوقظ يف كياننا وعيًا ويقوي فينا 
يلقى  فسوف  لإلرتقاء،  دافعية  لدينا  ويغذي  مناعًة 
سعيرا من التهجم والقذف والقدح واملساس بشرفه، 
ا« .. وسيقال له ببساطة التجاهل »لست ِفيَنا َمْرُجًوّ

-2 االنتقال من مرجعية الفرد إلى مرجعية 
المؤسسة

من  العديد  الوطنية،  حياتنا  يف  جند  اليوم، 
وإلى  جماعيا  تطويرا  حتتاج  التي  امللحة  املوضوعات 
موضوعات  وهي  لإلجناز،  دافع  رأي  و  جامع  منظور 
يفيها  أن  ميكن  ال  لكن  مستعجال،  تكفال  تستحق 
حقها جهد شخص مهما كانت عبقريته وإخالصه 
مكونات  طبيعة  كانت  مهما  جلنة  وال  وطاقته، 
عضويتها من علماء أجالء ورجال » لَْو أَقَْسَم الواحد 
ُه ».. بل املجموعة الوطنية بحاجة  ِ أَلَبَرّ فيهم َعَلى الَلّ
ماسة إلى »مرجعية وطنية دينية مؤسساتية جامعة« 
..  إن التوجه نحو »مأسسة« املرجعية الدينية يعد 
جامعة  محورية  مؤسسة  منها  جتعل  ملحة،  ضرورة 
ذات سلطة مرجعية عليا داخل املجتمع، ومبا يكسبها 
قوة احلضور املعنوي يف »وجدان كياننا اإلجتماعي« 
األمة  لكينونة  وكمحضن  وتوجيه،  إشراف  كسلطة 
وكمكسب  واحلياتية،  واملعنوية  الروحية  وقّيمها 
وتثمني  جمع  من  ميكنها  اجلزائرية،  لألمة  عظيم 
جهود علمائها وكنوز العلم التي تزخر بها، والرفع من 
بإستطاعتها  التي  اجلزائرية  العلمية  القامات  مكانة 
مشارق  يف  واستقامتها  ورعها  و  بعلمها  تشع  أن 
األرض ومغاربها، وليس وطنيا فقط، ألنها ال تقل 
يف قيمتها العلمية والروحية عن نظرائهم يف مختلف 
حواضر العلم يف العالم اإلسالمي، لذلك أجد بأن 
الوطنية  »املؤسسة  هذه  هي  مكانتها  »اجلواهر«  هذه 
أو  مخصوصة،  »جلنة«  يف  وليس  العليا«  املرجعية 
»مجلس أعلى استشاري محدود الصالحيات«، بل 
مجامع  من  عليه  تشتمل  مبا  مستقلة  وطنية  مؤسسة 
الركن  متثل  مؤسسة  وإباضية«،  »مالكية  فقهية 
القومي الذي تستند إليه املجموعة الوطنية، وتهرع له 
مكوناتها إذا حزبها أمر، مؤسسة حتيي فضيلة النظر 
حياتنا  مسائل  من  مستجد  أمر  كّل  يف  واالجتهاد 
الوطنية، وهنا سأعرض مسألتني لهما صلة بتصريح 

وزير الشؤون الدينية واألوقاف :

الناحية  فمن  الزكاة،  موضوع  تتمثل يف  األولى 
اإلقتصادية نستطيع تقدير القيمة اإلجمالية لـ«زكاة 
 )5( اخلمسة  من  قليال  بأزيد  السنة  لهذه  الفطر« 
يتوجب  تعبدية  مسألة  وهي  جزائري،  دينار  مليار 
وهي  فقيرا،  أو  كان  غنّيا  مسلم  كّل  على  أداؤها 

السؤال  عن  أغنوهم  الفطر   بعيد  مخصوصة  قيمة 
اجتهاد  إلى  حقًا  حتتاج  مسألة  وهذه  اليوم   هذا  يف 
يحظى بقبول عام يف املجتمع، ولقول رسوُل الل »ال 
املالية  القيمة  هذه  فمن  َشيًْئا«،  املَْعُروف  ِمَن  حَتِقَرَنّ 
نستهني  قد  التي  دج«   120« بـ  املقدرة  الصغيرة 
معاجلة  على  قادر  مال  رأس  مراكمة  بإمكاننا  بها، 
إلى  املنظور  هذا  نسحب  وحني  اجتماعية.  معضلة 
تداول  فيها  يجري  التي  الالنظامية«  »السوق  منطقة 
دينار  آالف   )10( العشرة  و  آالف   )6( بني ستة  ما 
بأن  سنجد  الرسمي،  التداول  دائرة  خارج  جزائري 
تقوية الوازع الديني وبناء الثقة وتعزيز دور »املرجعية 
الوطنية الدينية املؤسساتية العليا« سيمكننا كّل ذلك 
من حتصيل زكاة، التي هي محددة بـ »ربع العشر«، 
دينار  مليار   250 و  مليار   150 بني  تتراوح  بقيمة 
تعبئة  يف  فقط  سننجح  أننا  نفترض  ولو  جزائري، 
»طوعيا« ثلث هذه القيمة، فهذا سيمكننا من حتصيل 
قيمة تقدر على األقل بـ )50( مليار دينار جزائري، 
وهي قيمة أعلى من مقدار الرسوم التي سنجنيها من 
جتسيد مقترح الزيادة يف أسعار الوقود والتي تضمنها 
التي  الزيادات  هذه  التكميلي،  املالية  قانون  مشروع 
متثل حاليا »موضوعا مستشكال« بالنسبة لي، نتيجة 
الزيادات التي ستولدها يف السوق الوطنية،  لسلسلة 
وأيضا هي مستشكلة حاليا على مستوى جلنة املالية 

وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني.
»رؤية  مسألة  إن  األهلة،  مبسألة  تتعلق  والثانية 
وحلوال  وتلبية  وعيدا  وإفطارا  صياما  الهالل«، 
األمة  حياة  محورية يف  مسألة  تعد  الهجرية،  للسنة 
أو أمرا عارضًا  اإلسالمية، وليست موضوعا هامشيا 
افطار  ملسألة  البعض  تناول  من  تعجبت  لذلك   ..
إخواننا يف موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي، 
بيان  إلى  إستنادا  عيدهم«  »موعد  يف  وتخطئتهم 
الرصد لـ«مركز الفلك الدولي« الذي يديره املهندس 
لي  ينبغي  وهنا   .. عودة  شوكت  محمد  الباحث 
اخلطأ  أو  بالصحة  القول  بصدد  لست  أنني  التأكيد 
هذا  استغرابي  موقف  بل  هذه،  الرؤية  موضوع  يف 
انتقائي« لهذه  بـ »استدعاء  البعض  لقيام  هو نتيجة 
على  تشرف  والتي  املتخصصة  الفلكية  املؤسسات 
مشروع كبير »املشروع اإلسالمي لرصد األهلة« منذ 
التفاصيل،  سنوات عديدة ..!!. ودون اخلوض يف 
و  األساس  غرضي  القارئي  عن  حتجب  قد  التي 
مبتغانا احملوري، الكامن يف التأكيد على ضرورة وجود 
ومستقلة«  عليا  مرجعية  دستورية  دينية  »مؤسسة 
عديد  على  املشتملة  اإلطار  املنظومة  بإنتاج  تتكفل 
احملورية  املسألة  هذه  يف  واملعيارية  املرجعية  العناصر 
هذه  القضايا،  ملجمل  احلصر  ال  املثال،  سبيل  على 
العناصر املعيارية التي ينبغي اعتمادها، بعد احلسم 

يف التساؤالت املنهجية التالية :
الشرعية،  األهلة  لرؤية  الترائي«  »مسألة  يف  أ- 
التقليدية  الرؤية  على  فقط  نعتمد  أن  ينبغي  هل 
الرؤية  اعتماد  باإلمكان  أم  املجردة ؟  بالعني  املباشرة 

باملناظير الفلكية ؟
وفقا  الشرعية«  األهلة  »رؤية  اقرار  يتم  هل  ب- 
اجلزائر،  تعتمد  وبذلك  ؟  املطالع«  »تعدد  لقاعدة 
نعتمد  أم  ؟  واخلالصة  اخلاصة  رؤيتها  الدوام،  على 
قاعدة »وحدة املطالع« ؟ وهل وحدة الرؤية هنا تكون 
محصورة على طول العالم اإلسالمي من طنجة إلى 

املعمورة،  لكل  أم هي وحدة عامة شاملة  ؟  جاكرتا 
وحيثما كانت »إمكانية الرؤية« فقد دخل الشهر ؟

بني  الرؤية،  تأكيدات  تتعارض  وحني  ج- 
تقديرات  و  العدول«  الشهود  أو  الفرد  »الشاهد  رؤية 
وباحثينا  علمائنا  خيرة  يجزم  حني  الفلك،  علماء 
 .. ؟؟!!  هنا  نصدق  فمن  الرؤية،  استحالة  على 
هل  عليها،  القفز  ينبغ  ال  حقيقية  معضلة  هذه 
 .. ؟؟!!  العدل  الشاهد  إدعاء  أم  العلم  سنصدق 
وأنا هنا كفيزيائي لست من سيحسم يف األمر، ألن 
إشكالية كهذه غير متروكة لرأي الفرد، وال لألحكام 
ومتاسكه  الوطني  النسيج  بإنسجام  املضرة  االنفرادية 
و وحدته، مهما اعتقد أصحابها صوابها وصحتها، 
وليست متروكة كذلك لتقييم اجلماعات واجلموع .. 
وهنا تبرز احلاجة إلى وجود »مؤسسة دينية دستورية 
نسمع  و  املسألة،  يف  تفصل  مستقلة«  عليا  مرجعية 
تعبدية«  »راحة  يف  نحن  و  به  نسلم  و  لرأيها  كّلنا 
وانسجام وجداني وطني .. مؤسسة تضبط لنا نبض 
املواقيت خالل دورة الزمن السنوية والتي يرتبط بها 

اجلانب التعبدي يف حياتنا.

-3 دعوة لفتح نقاش من أجل دسترة »المؤسسة 
الدينية الوطنية المرجعية المستقلة«

بعني  تأخذ  الدساتير  تصميم  عمليات  إن 
االعتبار إشكالية العالقة بني الدين والدولة، لذلك 
جند عديد الدساتير تتضمن عادة تنظيما للعالقة بني 
قراءتنا  وعند  الدولة.  وسلطات  الدينية  املرجعيات 
على  جند  العربية،  الدول  لبعض  الدستورية  للوثائق 
سبيل املثال الدستور املصري قد تناول مؤسسة األزهر 
بشكل منفصل، يف املادة )7( حتت »الباب الثانى : 
الدستور  نص  كما  للمجتمع«.  األساسية  املقومات 
التونسية  اجلمهورية  مفتي  تعيني  على  التونسي 
أما  منه.   )78( الفصل  يف  جاء  ما  وهو  وإعفائه، 
الشرعيتني  بني  التالزم  يكرس  فهو  املغربي  الدستور 
 )41( الفصل  يف  املغرب،  يف  والدينية  الدستورية 
نوسع  حني  لكن  امللكية«.  الثالث:  »الباب  من 
مجال النظر يف دساتير العالم جند بأن تضمني املسألة 
على  حكرا  ليست  الدساتير  يف  وملؤسساتها  الدينية 
حاضرة  قضية  هي  بل  اإلسالمية،  املجتمعات 
يف  تباينها  رغم  البشرية،  املجتمعات  مختلف  يف 
اخللفيات الدينية، واإلستقراء يكشف لنا عدم وجود 
حياد جتاه »مسألة الدين« يف دستور 190 دولة مع متايز 
الدوافع،  والتنصيص واختالف طبيعة  قوة اإلشارة  
إلى  منحازة  الدول  هذه  من   42% من  أزيد  أن  و 
وإما  السلطة،  تتبناه  رسمي  كديٍن  إما  بعينه،  دين 
بتخصيص دينًا محددا ومؤسساته الرسمية املمثلة له 

مبعاملة خاصة به دون بقية األديان األخرى.

-4 المؤسسة الدينية المرجعية ينبغي أن تكون 
مؤسسة دستورية عليا

تتمتع بسلطة مستقلة، وهنا أدعو إلى فتح نقاش 
دستوري حول عالقتها ببقية السلطات واملؤسسات 

الدستورية ..
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بلســــــــــان:  عبد العزيز تويقرالجزائُر ُتحِصي 127 إصابًة بُكورونا يوَم أمٍس

والية وَثقافُة  الزَّ
الَمسكَنة 

ي هَو يف  يف اإلعالِم الذِّ
األخيِر انعكاٌس مِلا يدوُر 

يف الّشارِع، َبرزْت منُذ 
فترٍة ليَست بالَوجيزِة 

ُمصطلحاٌت َتِمل الكثيَر 
لِة  من َمعاِني امَلسكَنِة والذِّ

 . واحَليِف االجتَماعيِّ
س بكثيٍر  والَغريُب أّنها ُتكرَّ
ي َتضرُب  عبوَيِة التِّ من الشَّ
ميِم احلقوَق؛ عبَر  يف الصَّ
جعِل الَكثيِر من الَقراراِت 
ِمّنٌة من احُلكوماِت على 
ِفئِة َمحُدوديِّ الّدخِل. 

هذا االبتذاُل األخالقيُّ 
الّذي َندُه يف عباراٍت مثَل 

»َخفُض الّرسوِم على َسّياراِت 
الّزواوَلة« و«الّشعُب الّزواِلي« 

و«َمسكني َزوالّي«، والتي 
غالًبا ما تكوُن َرديفًة للَخطأ 
ي يقوُم به َشخٌص عاديٌّ  الذِّ

أو أقلُّ مكانٍة اجتَماعّيٍة. 
ُيخرُجنا من ِسياِق َدولِة 

احَلِق والَقانوِن إلى َمنطِق 
الّتفرقِة من ِخالِل إنشاِء 

َكياناٍت اجتَماعّيٍة أقلَّ 
حقيِر  أهمّيٍة العتماِد التَّ

ونيِة يف الّنظِر إلى  والدُّ
ُحقوِق َهؤالء؛ فامُلواطنوَن 

َسواسيٌة أمام احَلِق والَواجِب. 
وإذا اسَتفاَدت َمجموعٌة أو 
َطبقٌة ُمعّينٌة من امتيازاٍت 

ة أو َتفيزاٍت ُمعّيَنة  ِجبائيَّ
فال ُبدَّ أن يكوَن األمُر 

ِوفًقا لِسياسٍة اجتَماعّيٍة 
َتعتمُدها احلكومُة، وَتبتِغي 
من ِخالِلها خلَق َتوازٍن بني 
ُمختلِف الِفئاِت يف احَلّق 

والَواجِب. وال َينبِغي الّنظُر 
إلى األمِر من باِب امِلّنة أو 
امَلكاِسب الّسياسّيِة؛ فإذا 

كاَنت الّضرورُة َتقتِضي أن 
يِتَم خفُض ُرسوٍم ُمعّينٍة 

لِفَئة بَذاِتها فألنَّ األسباَب 
ة واالجِتماعّيِة  االقِتصاديَّ
دت ذلَك بعيًدا  وحَدها حدَّ

عن ِفكرة »الّزواوَلة«، 
ي تمُل يف َمدلوالِتها  التِّ
تها الّتاريِخّية ما  وَتراُكِميَّ

َتمُله من َتقيٍر وَمسكنٍة. 
 وغالًبا - أيضا - ما ُيحاوُل 

ُمستعِمُلوها اسِتمالَة ُشعوِر 
ِفئٍة ُمعّينٍة على ِحساِب 
ما َتمُله من ِدالالٍت؛ 
ي يجُب  وُر الذِّ وهو الدَّ

على اإلعالِم أاّل ينخرَط 
ِفيه، وال أن يكوَن أداًة من 

أدواِت َتكريِس هذا الُبخِس 
نِي.  خِس االجتماِعيَّ والرُّ

فمْن َيشتِري َسّيارًة 
ِسياحّيًة صغيرًة وبسعٍر 

ُمنخفٍض ليَس بالّضرورِة 
»ُمْعَدًما«؛ فاحلياُة ُتبَنى على 

احِتياجاِتك وليَس على ما 
ُيريدوَنك أن َتكوَنه.

يحياتن  يحي  بومرداس  والي  أمس،  يوم  أصدر، 
أو  الوالية  شواطئ  إلى  الدخول  مبنع  يقضي  قرارا 
السباحة فيها، كإجراء احترازي ملنع تفشي فيروس 

»كوفيد – 19«.
املتعلقة  الوطن«  »أخبار  جريدة  توقعات  أن  يبدو 
بإصدار والي بومرداس قرارا بغلق الشواطئ يف وجه 
محلها،  يف  كانت  القادمة  الساعات  خالل  املواطنني 
الذين  الوالة  دائرة  إلى  األخير  هذا  انضم  حيث 
الشواطئ  ارتياد  املواطنني من  أصدروا قرارات متنع 
ملوجة  املبذولة  اجلهود  إطار  يف  الراهن،  الوقت  يف 
األشهر  يف  بالبالد  عصف  الذي  التاجي  الفيروس 

األخيرة.
اجلهاز  عن  األول  املسؤول  أوضح  الصدد،  هذا  ويف 

إلى  الدخول  منع  قرار  أن  لبومرداس  التنفيذي 
أمس  يوم  من  اعتبارا  املفعول  ساري  الشواطئ 
نفسه  الوقت  يف  محذرا   ،2020 ماي   31 الثالثاء 
من  القرار  بتنفيذ  املكلفة  والهيئات  املواطنني 
مخالفة األحكام الواردة فيه. مؤكدا أن كل مخالفة 
للتشريع  طبقا  عقوبات  عنها  سيترتب  للتعليمات 

والتنظيم املعمول بهما.
إلى أن شواطئ والية بومرداس قد  وجتدر اإلشارة 
الفطر  عيد  بعد  للمواطنني  كبيرا  توافدا  سجلت 
املبارك، للبحث عن الراحة واالستجمام، السيما يف 
ظل احلجر املنزلي الذي تقبع فيه العائالت بسبب 
الوطني  الدرك  مصالح  اضطر  ما  وهو  اجلائحة، 
ملنع  للشواطئ  واسعة  مداهمة  بعمليات  القيام  إلى 

بإصدار  انتهت  والتجمعات،  السباحة  من  مرتاديها 
والي الوالية قرارا مينع دخول الشواطئ إلى إشعار 

آخر.
سميرة مزاري

 بومرداس

واِطـــئ الوالـــي يمنــُع المواِطنيــَن ُدخـــوَل الشَّ

حة والّسكان وإصالح املستشفيات،  أعلنت وزارة الصِّ
أمس األحد، عن تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة 

جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الّناطق  وأوضح 
جمال  اجلزائر،  يف  كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة 
البالد  يف  بالوباء  املصابني  عدد  إجمالي  أّن  فورار، 
ارتفع بهذا العدد املسجل اليوم ليبلغ 9394 إصابة. 
 24 آخر  خالل  ُسجل  فقد  ذاته،  املتحّدث  وحسب 
7 مرضى بني املصابني بالوباء، ليرتفع  ساعة وفاة 

إجمالي عدد الوفيات إلى 653 حالة.
شفاء  حالة   199 تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 
للشفاء  املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة، 

بني املصابني بالوباء إلى 5748 متعافيا.
خالد دحماني

199 حالَة شفاٍء  ُمقابَل تسجيِل 

لإلحصائيات  الوطني  الّديوان 
نسبُة الّتضُخِم في الجزائر َتستِقرُّ عند نسبُة الّتضُخِم في الجزائر َتستِقرُّ عند 1.81.8 %  % 
كشف الديوان الوطني لإلحصائيات عن بلوغ معدل التضخم يف اجلزائر 1.8 
باملائة خالل شهر أفريل املاضي، وهي النسبة نفسها التي ُسجلت خالل شهري 
فيفري ومارس املنقضيني. وتطور األسعار عند االستهالك بالوتيرة السنوية 
 12 2020 هو املعدل السنوي للتضخم محسوب على أساس  إلى غاية أفريل 
شهرا، أي من شهر أفريل 2019 إلى أفريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها ابتداء 

من شهر ماي 2018 إلى أفريل 2019.
مؤشر  تطور  يعتبر  الذي  االستهالك،  عند  لألسعار  الشهري  التغُير  وعرف 
سعر شهر أفريل 2020 مقارنة بسعر شهر مارس املاضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 
املواد  أسعار  فإن  املنتجات  فئة  وحسب  الشهري  التغُير  وبخصوص  باملائة. 
الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 0,5 باملائة. وعرفت املواد الفالحية الطازجة 

ارتفاعا بنسبة 0,6 باملائة.
وقد ُسجل هذا التغير نحو االرتفاع بسبب ارتفاع بعض املواد السيما الفواكه 
 +0,7( الدجاج  حلم  أقل  وبدرجة  باملائة(   +4,1( واخلضر  باملائة(   +9,0(
أخرى  استهالكية  مواد  أن  إلى   - أخرى  جهة  من   - الديوان  وأشار  باملائة(. 
باملائة(  والبيض )4,96-  باملائة(  البطاطا )14,5-  انخفاضا ال سيما  سجلت 

واألسماك الطازجة )3,05- باملائة(.
بنسبة  ارتفاعا  األسعار  عرفت  فقد  الصناعية،  الغذائية  للمواد  وبالنسبة 
حسب   2020 مارس  بشهر  ومقارنة  املاضي  أفريل  شهر  خالل  باملائة   )+0,5(

الديوان الوطني لإلحصائيات.
)و.أ.ج(

عقد مجلس الوزراء، أمس األحد، اجتماعه الّدوري 
رئيس  برئاسة  بعد  عن  املرئي  التواصل  بتقنية 
وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية 

الدفاع الوطني عبد املجيد تبون.
العروض  من  عدد  دراسة  الوزراء  مجلس  وناقش 
ومخطط  الوطنية،  بالذاكرة  العالقة  ذات  الوزارية 
إعادة بعث الصناعة الوطنية، وترقية االستثمارات 
وتطّور  اإلدارة،  ورقمنة  اجلنوب،  يف  الفالحية 
مواجهة  زاويتي  من  الوطنية  الصحية  الوضعية 
إلى  الصيدالنية،  والصناعة  كورونا،  جائحة  تفشي 
الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  آفاق  جانب 

والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة.
ق.و

َبعِث َمشروِع جَترمِي االستعَمار  يف انتظاِر 

َمجلُس الُوزراِء يفتُح ملفَّ الّذاِكرة

إزدان فراش األخ والصديق فوزي غرس من عنابة مبولودة بهية الّطلة 
اختـار لها من األسماء »نور«. وبهذه املناسبة السعيدة يسعدني أنا 

تويقر عبد العزيز أن أتقّدم إلى أسرة غرس الصغيرة وعائلته 
الكبيرة بأحـّر التهاني والتبريكات، كما أدعو اهلل عّز وجّل 

أن يرزق املولودة وأمها الصحة والعافية. 
الّلهم احفظها بعينك التي ال تنام واكنفها بعزك الذي 

ال ُيرام واحرسها من عيون اإلنس واجلن ببركة »بسم 
اهلل الرحمن الرحيم«.

ئــة  َتهـنـِ
من  الصحي  احلجر  فترة  خالل  متميزة  بصمة  تضع  أن  من  بسكيكدة  اجلامعية  اخلدمات  مديرية  متكنت 
خالل إعداد برنامج فكري ثقايف افتراضي أتاحته على صفحها، بإشراف املدير الوالئي خالد بن قارة، وهو 
البرنامج التي أعدته وقدمته اإلقامة اجلامعية احلدائق سبعة التي يديرها محمد قاري. فخالل هذا احلجر، 
نذكر:  األسماء،  بني  ومن  وأساتذة،  دكاترة  نشطها  وعلمية  وفكرية  ثقافية  متنوعة  أعداد  عشرة  تقدمي  مت 
نعوم  الدكتور  ثليالني،  احسن  البروفيسور  اجلهوي،  املتحف  مدير  حموش  فاحت  زروق،  بن  جمال  الدكتور 

يوسف، املدرب عمار لعور والدكتور نور الدين ضيافوغيرهم.
برنامج  إعداد  إلى  إضافة  األولى،  بالدرجة  للطالب  وفكرية  وثقافية  علمية  قيما  أضافت  األسماء  هذه   كل 
العمل على  إلى  بالقائمني على مديرية اخلدمات اجلامعية  التجربة دفعت  ربانية«. هذه  أسبوعي »نفحات 
استمرار هذه التجربة من خالل لقاء السابعة. مدير اإلقامة سبعة محمد قاري أوضح لـ »أخبار الوطن« أن 
البرنامج يتواصل بالقوة والوتيرة والتميز يف اختيار املواضيع الهادفة التوعوية التي تناقش تطلعات الطالب 

اجلامعي واجلامعة والوطن. 
ق.م

ة  سكيكد

استئناُف برنامِج »لقاُء الّسابعِة« استئناُف برنامِج »لقاُء الّسابعِة« 
بُمديرّيِة الَخدماِت الَجامعّية بُمديرّيِة الَخدماِت الَجامعّية 



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/

