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الَمنظومــُة الَتربوّيــة الَجزاِئرّيـُة حلبـة 
صــــراع َدائــم بيــن الَجزائـر وِفرنـسا
استقالل  منذ  الفرنسية«   - »اجلزائرية  العالقات  ظلت  لقد 
الفعل والتشنجات  1962 تعتريها موجات  من ردود  اجلزائر سنة 
الهوة  التي تصب يف اجتاه محاولة ردم  السياسية،   والتصريحات 
تصرفات  عن  فعل  كردود  أحيانا  أو   ، الطرفني  بني  السحيقة 
ينظر  مازال  الذي  الفرنسي  الطرف  من  خاصة  صادرة،   ومواقف 

للجزائر بنظرة استعالئية.

سمياُت والّلباُس واحٌد احلايك، امْللحَفة وُبوعِوينة.. تعّددت التَّ
16

الطـــارف
فتــُح معبـِرأم الطبـول 
إلجـــَلِء الَجزائرّييـَن 
الَعالقيـــَن بُتونـــس

08
ورقــــلة 

عّمــاُل اإلدمــاِج الِمهنــيِّ 
يستنِجُدون بالّرئيِس تّبون

05
تــبــسة

 ُنـدرُة الَكماّمات الَواِقية 
ُتِثيـر استيـاَء الُمواِطنين

.. ..»الَحايـــْك« الَجزائــريُّ »الَحايـــْك« الَجزائــريُّ
  َتقليــٌد يقــاِوُم االنِدثـــار!  َتقليــٌد يقــاِوُم االنِدثـــار!

بون جلنًة ملتابعِة َمشروِع َقانون جَترمِي االستعَمار  واب ُينصِّ بون جلنًة ملتابعِة َمشروِع َقانون جَترمِي االستعَمار النُّ واب ُينصِّ النُّ

اجلزائري  »احلايك«  تسميات  تختلف 
تسميه  إذ  أخرى،  إلى  منطقة  من 
مْلرّمى«  »حايك  العاصميات 
اجلزائري  الّشرق  نساء  وتسميه 
لدى  يسمى  فيما  »امْللحَفة«، 

ء  »ْملحَفة نسا بـ  نايل  أوالد  تخوم 
الورقة«، وأحيانا أخرى تصفنه 
نظرا  »بوعِوينة«،  بصفة 
إلى  أن  النساء ال  يظهرن 
عينا  إال  جسدهن  من 
ارتدائه،  عند  واحدة 
نساء  تسميه  فيما 
اجلنوب  يف  أهلنا 
بـ  اجلزائري 

»احلايك« أيضا.

    َمُعوقاُت َدمقرَطة الوطِن الَعربّي
َمُعوقات  عن  الَكثيروَن  يتساءُل       
فِمنُهم   ؛  الَعربيِّ الوطِن  َدمقرطِة  
األمِة   َتويِل  يف   األمَل  فقَد  من  
االستبَداديِّ   الّنمِط   من  الَعربّية 
ميقراِطي  مط  الدِّ الَتسّلطيِّ إلى  النَّ
القائِم  على  َدولِة  القاُنوِن والعدِل،  
ميقراطّيِة   وَهؤالِء  َيروَن  أن نشَر الدِّ
يف  الَوطِن  الَعربّي ِ يحتاُج  إلى وقٍت  

مازاَل طوياًل.

د. عز الدين معزة 	15

02
1500 َطبيٍب وَصيدالِنيٍّ ُيطالبون بااللتحاِق بَمناِصبهم  
شهادة  امتحان  يف  الناجحون  األخصائيون  الصيدالنيون  و  األطباء  اشتكى 
الدراسات الطبّية املتخصصة لسنة 2020،  يف مراسلة وجهوها إلى وزير الصحة 
وضعهم  بوزيد،   بن  الرحمن  عبد  البروفيسور  املستشفيات  وإصالح  والسكان 

العالق  منذ عدة أشهر.

 بن خالف:  بن خالف: عازُموَن  على  َتريِر  َمشروِع  قاُنون  جَترمِي  االستعماِر  الِفرنسيِّعازُموَن  على  َتريِر  َمشروِع  قاُنون  جَترمِي  االستعماِر  الِفرنسيِّ
سخِة  الَسابقِة  من  َمشروِع  َقانون  جترمي ِ االستعَمار سخِة  الَسابقِة  من  َمشروِع  َقانون  جترمي ِ االستعَمار ال  أثَر  للنُّ بلعربي:بلعربي: ال  أثَر  للنُّ

 برمضان: برمضان: امَلشروع  َسيعرُض  على  البرملاِن  قبَل  نهايِة  الَعاِم  اجلاِري امَلشروع  َسيعرُض  على  البرملاِن  قبَل  نهايِة  الَعاِم  اجلاِري
لطِة  الَقاِئمة لطِة  الَقاِئمة الَقانون  رهُن  اإلرادِة  الّسياسيِة  للسُّ  د. الزبيري: د. الزبيري: الَقانون  رهُن  اإلرادِة  الّسياسيِة  للسُّ

أقلم

ُمحاكمة على جرائَمُمحاكمة على جرائَم ال تسُقط ! ال تسُقط !

وْضُعهم عالٌِق منذ جانِفي الُمنقِضي

تاج
بور

رو

تاج
بور

رو
نقاشات
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وْضُعهم عاِلٌق منذ جانِفي الُمنقِضي

1500 َطبيٍب وَصيدالِنيٍّ ُيطالبون 
بااللتحاِق  بَمناِصبهم

عّمـــار قـــردود 

وجاء يف شكواهم أنهم بعد اجتياز 
 ،2020 جانفي  نهاية  االمتحان 
يلتحقوا  لم  زالوا  ما  أشهر  أربعة  وبعد 
مبناصبهم اجلديدة.و بصرف النظر عن 
عدد من مت التمديد لهم يف املستشفيات 
اجلامعية حيث زاولوا تكوينهم كأطباء 
وباء  مكافحة  لضرورة  وذلك  مقيمني 
يجد  معظمهم  أن  إال   »16 »كوفيد- 

نفسه يف حالة بطالة،بدون راتب.
وأضاف املشتكون، يف مراسلتهم، 
إال  الصعب،  الظرف  يتفهمون  أنهم 
من  مزيدا  يتحمل  ال  وضعهم  أن 
زمالءهم  أن  حني،  يف  التماطل. 
الوزير  داعني  اجلائحة،  يواجهون 
لهذا  حد  وضع  أجل  من  للتدخل 
 1500 من  أكثر  ميس  الذي  االنسداد 

ممارس متخصص.

ل   الّدكتور بوعزيز: ُنطالب بتدخُّ
رئيِس الُجمهورّية 

بوعزيز  إسكندر  الدكتور   أوضح 
املعنيني  األطباء  مجموعة  ممثلي  أحد 
أنه  الوطن«  »أخبار  لــ  تصريح  يف   ،
املمارسني  شكوى  تلقى  أن  يف  يأمل 
امتحان  يف  الناجحني  األخصائيني 
املتخصصة  الطبية  الدراسات  شهادة 
لسنة 2020، صدى لدى وزير الصحة 
جيًدا  ويدرك  القطاع  ابن  وأنه  خاصة 
النقائص التي يعاني منها،السيما أن 
مستشفياتنا يف أشد احلاجة يف الوقت 
ظل  يف  والصيادلة  لألطباء  الراهن 

تفشي وباء كورونا.
وأضاف بوعزيز يقول: » لقد أصدر 

منح  مرسوًما  أيام  منذ  تبون  الرئيس 
األطباء  لفائدة  مالية  عالوات  مبوجبه 
وباء  يواجهون  الذين  الصحة،  وعمال 

كورونا يف الصفوف األمامية.
هذه  بصب  تبون  الرئيس  وأمر 
املعنّيني،  العالوات مباشرة يف رواتب 
ا لفترة استثنائية  وقال إنها تدفع َشْهِرّيً
للتجديد،  قابلة  أشهر  ثالثة  من 
و360   80 بني  قيمتها  وتتراوح 
اإلداريني  املستخدمني  متس  دوالًرا، 
واملستخدمني  الدعم  ومستخدمي 
الطبيني،و  الطبيني واملستخدمني  شبه 
بالتالي فإن احلكومة بإمكانها توظيف 
إخصائي  وصيدلي  طبيب   1500
ورغم  جانفي  منذ  املسابقة  يف  جنحوا 
يلتحقوا حتى اآلن مبناصبهم  لم  ذلك 

اجلديدة«. 

أكد وزير اخلارجية، صبري بوقادوم، 
هوادة  وبال  بشراسة  ستدافع  اجلزائر  أن 
والتنمية،  واألمن  السيادة  ثالثية  عن 

خاصة يف الظرف الراهن.
خالل  اإلثنني،  أمس  الوزير،  وقال 
الشؤون  جلنة  مع  جمعته  عمل  جلسة 
اخلارجية  الشؤون  جلنة  أمام  اخلارجية 
باملجلس الشعبي الوطني، املنعقدة أمس 
اإلثنني، إنه يتم العمل بشكل متواصل 
على تكييف العمل الدبلوماسي، ضمن 
ثالثية السيادة واألمن والتنمية، خاصة 
يضمن  بشكل  اخلاص،  الظرف  هذا  يف 

الدفاع عن مصالح األمة.
أن  ضرورة  على  بوقادوم  وشّدد 
واحد  رجل  قلب  على  اجلزائريون  يكون 
للدولة،  اخلارجية  السياسة  يخص  فيما 
الداخل،  يف  سياسيا  نختلف  قد  قائال  
الشؤون  وزارة  يف  سابق  كموظف  ولكن 
أن  البد  اخلارجية  السياسية  اخلارجية، 

تكون بأكبر قدر ممكن من اإلجماع . 

املالية، أشار  ويف حديثه عن األزمة 
وزير اخلارجية إلى أن اجلزائر تواصل دورها 
يف مسار إعادة األمن واالستقرار يف هذا 
الفلسطينية  القضية  أن  كما أكد  البلد. 
من  هما  الغربية  الصحراء  سيادة  وقضية 
وستدافع  اجلزائر،  اهتمامات  أكبر  بني 
عنهما دون هوادة يف احملافل الدولية، إلى 
غاية استتباب األمن واالستقرار والسالم 

يف هذين البلدين الشقيقني.
وعرج وزير اخلارجية يف حديثه أمام 
جلنة الشؤون اخلارجية مببنى زيغود يوسف 
على تطورات ما يحدث يف ليبيا، واصفا 
اجلزائر  أن  وأكد بوقادوم  باخلطير.  ذلك 
مازالت تواصل جهودها من أجل تخفيف 

حدة التوترات يف ليبيا. 

 الُحكومة تعمُل على استقطاِب 25 
ألَف خبيٍر جزائريٍّ من الَخارج 

املكلف  املنتدب  الوزير   كشف 
مصاحله  أن  بالدهان،  رشيد  باجلالية، 

موجدون  جزائري  خبير  ألف   25 حتصي 
إلدماجهم  احلكومة  تسعى  باخلارج، 

ضمن املجهود الوطني لتطوير البالد.
عمل  جلسة  خالل  بالدهان،  وقال 
عقدها مع جلنة الشؤون اخلارجية، أمس 
اإلثنني، إنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية 
أنه  موضًحا  اخلبراء،  هؤالء  لتسجيل 
عرض  مت  اخلارجية  وزير  مع  وبالتنسيق 
للتكفل  خاص  برنامج  احلكومة  على 
باجلالية من الناحية القنصلية ومن ناحية 

حقوقهم يف اجلزائر.
حسب   - البرنامج  يتضمن  كما 
املسؤول احلكومي ذاته - على دعم أبناء 
الوطني  باالقتصاد  النهوض  يف  اجلالية 
واملجاالت  كالطب  املجاالت  كل  يف 
وكل  الرقمي  واالقتصاد  اإللكترونية 

املجاالت احليوية.
موفق رباح

دعا الجزائريين لتوحيد صفهم فيما تعلق بالسياسة الخارجية للدولة:
نمّية يادِة واألمِن والتَّ بوقادوم: الجزائُر ستداِفع بَشراسٍة عن السِّ

تأجيُل محاكمِة طابو إلى 29 جوان الَجاِري
  قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة، أمس اإلثنني، تأجيل محاكمة 
الدميقراطي االجتماعي غير  رئيس احلزب  السياسي كرمي طابو،  الناشط 

املعتمد للمرة الثالثة على التوالي، إلى يوم 29 جوان القادم.
وجاء قرار هيئة احملكمة بتأجيل محاكمة املدعو كرمي طابو املتابع بتهمة  
إضعاف معنويات اجليش  منذ شهر سبتمبر املاضي، بطلب من هيئة دفاع 

املتهم حيث مت تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.
من  املتخذة   ، كورونا  بسبب جائحة   ، الوقائية  اإلجراءات  وتقضي 
العقابية  املؤسسات  من  املوقوفني  إحضار  بعدم  القضائية  السلطات  قبل 
حلمايتهم من عدوى محتملة، فيما يرفض الدفاع إجراءات احملاكمة عن 

بعد، حسب ما أشير إليه.
قاضي  على  القضية  أحالت  قد  القليعة  محكمة  نيابة  وكانت 
التحقيق، الذي أمر يوم 11 سبتمبر املاضي بإيداعه رهن احلبس املؤقت.و 
بعد استئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة االتهام 
الرقابة  نظام  حتت  وضعه  املنصرم  سبتمبر   25 يوم  تيبازة  قضاء  مبجلس 

القضائية وإطالق سراحه.
عّمـــــــار قـــردود

قال إن »األفالن« شارك في الَحراك الّشعبي
بعجي: سَنتخّلى عن َعقليِة َأحزاِب الُمواالة

 قال األمني العام اجلديد لألفالن أبو الفضل بعجي، يف تصريحات 
إعالمية، إن »انعقاد دورة اللجنة املركزية جاء من أجل تصحيح الوضعية 
غير القانونية للحزب بسبب الفراغ القانوني الذي خلفه غياب األمني«، 
كما وعد بـ«فتح باب احلزب أمام جميع املناضلني بدون أي إقصاء«، ألن 

»اجلبهة هي البيت الكبير الذي يسع اجلميع«.
وذلك  الطبيعية  ملكانته  احلزب  »إعادة  على  بالعمل  بعجي  وتعهد 
ورشات  سنفتح  حيث  والهيكلي،  القاعدي  العمل  باالعتماد على 
كبرى لتطوير العتيد يف كل اجلوانب خصوًصا العمل السياسي واحلضور 

اإلعالمي«.
الشريف  بني  مييز  الذي  وهو  اجلزائري  الشعب  أبناء  »نحن  وأضاف 
احلراك،  يف  املشاركني  من  كنا  ألننا  مطالبه  لعمق  واستمعنا  والدنيء 
عقلية  عن  »سنتخلى  بالقول:  جتسيدها«.موضًحا  على  سوًيا  وسنعمل 
الدولة  وبناء  اجلزائري  الشعب  خلدمة  نطمح  ألننا  املواالة،  أحزاب 

العصرية«.
نوفمبرية  مبرجعية  الصحيحة  للسكة  »احلزب  بإعادة  بعجي  ووعد 
اجلمهورية  مؤسسات  عن  وللدفاع  تعالى  اهلل  بإذن  شعبية  وشرعية 
السيادية، والرد على هجمات املستعمر واجبنا ولن نتسامح مع أي إهانات 

مستقبال«.
وأشار بعجي إلى أن احلراك الشعبي خط أحمر وما ُيحاك ضده من 

دسائس سنحاربها واجلزائر يبنيها اجلميع يف إطار الشرعية«.
وكان أعضاء اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطني قد زّكوا ، 
أبو الفضل أميًنا عاًما جديًدا خلًفا حملمد  القيادي بعجي  مساء السبت، 

جميعي املتواجد يف احلبس االحتياطي منذ عدة أشهر.
وأعلن حزب »األفالن« عن تأجيل املؤمتر الـ 11 للحزب، الذي كان 

مقرًرا يف شهر أفريل املاضي، إلى تاريخ سيحدد الحًقا. 
وُيعد بعجي أبو الفضل أحد القيادات اجلديدة التي برزت يف السنني 
املكتب  أن يعني يف  املركزية، قبل  اللجنة  انتخابه يف  إذ سبق  األخيرة، 

السياسي الحًقا.
ع.ق

مشروع  أمس،  يوم  للبرملان،  العليا  الغرفة   ناقشت 
عليه  التصويت  مت  الذي   2020 التكميلي  املالية  قانون 
السفلى ، يف حني سيتم  الغرفة  باألغلبية يف  أمس  أول 

املصادقة عليه اليوم من طرف سيناتورات األمة.
وعرف املشروع تشنًجا حاًدا بني نواب الغرفة السفلى 
استعمال  بسبب  سليمان شنني  املجلس  ورئيس  للبرملان 
هواه  وفق  مت  والذي   ، التصويت  يف  الوكاالت  عشرات 

بحسب النائب خليفي سمية.
أما بخصوص التعديالت التي مت إدراجها نذكر تغيير 
إلى  والنفعية،  السياحية  السيارات  على  الرسوم  قيمة 
جانب إلغاء إلزامية التصريح مببلغ 1000 يورو عند مغادرة 

التراب الوطني وإبقاء التصريح مببلغ 5000 أورو.
وصوت نواب حتالف حركة مجتمع السلم والتحالف 
النواب  من  وعدد  والتنمية  والعدالة  النهضة  أجل  من 
باقي  صوتت  فيما  القانون،  مشروع  ضد  األحرار 

التصويت  جلسة  يف  املشاركة  السياسية  التشكيالت 
باملوافقة.

 تيغرسي: كاَن على الحكومِة رفَع أسعاِر الُخمور ال 
الَوقود 

املالية  جلنة  عضو  تيغرسي  هواري  البرملاني   أكد 
وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني، يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن«، أنه يتأسف بشدة لتمرير بعض مواد قانون املالية 
التكميلي لسنة 2020 بالرغم من محاوالته احلثيثة من 
أجل منع الزيادات يف أسعار الوقود مثاًل ، وقال إنه ناشد 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون« القتراح احللول املمكنة 
دون التأثير على زيادة أسعار احملروقات ونقصد الزيادة يف 
البنزين  ونقصد  )3دج(  أنواعه  بشتى  البنزين  أسعار 
بعد  يرتفع  والذي سوف  واملمتاز  رصاص  وبدون  العادي 

حساب جميع الرسوم.

 ( بزيادة  الفنادق  بأسعار  املرتبطة  منها  أخرى  ومواد 
يرفع  أن  شأنه  من  ما  السابقة   )9%( عوض   )19%
الفنادق  من  السائحني  هروب  وبالتالي  اخلدمات  أسعار 
استراد  يف  مرتفعة  رسوم  فرض  جانب  إلى  اجلزائرية، 
الستراد  جتارية  وكاالت  فرض  ومحاولة  السيارات 

السيارات الستنزاف اخلزينة العمومية«. 

لت الُمواطنيَن َتِبعاِت َتدابيِر   حمدادوش: الحكومُة حمَّ
ُكورونا 

من  حمدادوش،  ناصر  حمس  عن  البرملاني   وجه 
الذعة  انتقادات  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  جهته، 
جتد  لم  املوقرة  »حكومتنا  وقال  جراد،  حلكومة  وحادة 
عن  جنم  مما  احلد  أجل  من  املواطنني  جيوب  إال  أمامها 
ومكافحته  »كورونا«  فيروس  من  للوقاية  املتخذة  التدابير 
تبًعا لآلثار االقتصادية للحجر الصحي واملنزلي ، وهو ما 
بالرغم  استمرارها  على  ويؤكد  السابقة  املمارسات  يرسخ 
ببناء  مناسبة  غير  ويف  مناسبة  يف  والتغني  التشدق  من 
جديد  أي  منها  نر  -لألسف-لم  التي  اجلديدة،  اجلزائر 

- حتى اآلن.
وأضاف حمدادوش: »نحن يف حركة مجتمع السلم 

نتمكن  لم  لألسف  لكن  القانون،  مشروع  ضد  صوتنا 
من إفشاله ومنع متريره واملصادقة عليه ألن يًدا واحدة ال 

تصفق«.

 بن خالف: الحكومُة اتخَذت ُجيوَب الُمواطنين 
رف احتياطّيا آخَر للصَّ

 قال النائب يف املجلس الشعبي الوطني، خلضر بن 
النهضة  أجل  من  لالحتاد  البرملانية  الكتلة  أن  خالف، 
إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  والبناء،يف  والعدالة 
احلكومات املتعاقبة كانت دائًما وما تزال وستبقى تتخذ 
األجنبي  للصرف  آخر  احتياطيا  املواطنني  جيوب  من 
يوم  ما حدث  وهو  الُسُبل،  بها  تقّطعت  متى  منه  تغرف 
قانون  مشروع  املصادقة على  متت  عندما  املاضي  األحد 

املالية التكميلي لسنة 2020.
وأوضح بن خالف أن مشروع قانون املالية التكميلي 
الذي سيدخل حيز التنفيذ، سيكون مبثابة »ُعود الثقاب 
الذي سُيشعل اجلبهة االجتماعية وجذوة االحتجاجات 

ألنه سيمس جيوب املواطنني«.
عّمـــار قــــردود

اشتكى األطباء والصيدالنيون األخصائيون الناجحون في امتحان شهادة الدراسات الطبية المتخصصة لسنة ، 2020 في مراسلة 
وجهوها إلى وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وضعهم العالق منذ عدة أشهر.

هم بتحميل جيوب المواطنين تبعات أزمة كورونا  اتُّ
قانوُن الماليِة التَّكميلِي ُيلهب قّبَة الَبرلمان



عّمــــار قـــردود

الثنائية  العالقات  يف  الفتور  هذا 
الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  عززه 
قانون  مشروع  إحياء  إعادة  خالل  من 
مت  والذي  الفرنسي،   االستعمار  جترمي 
إجهاضه سنتي 2008 و2012،حيث 
أفادت مصادر برملانية مطلعة لــ »أخبار 
التحرك  يف  شرعوا  نوابا  بأن  الوطن« 
وتعويض  االعتذار  إلى  فرنسا  لدفع 
 130 اجلزائر طيلة  ضحايا جرائمها يف 

سنة من االستعمار.
املجلس  نواب  من  عدد  يعكف  و 
للجنة  التحضير  على  الوطني  الشعبي 
مشروع  متابعة  إحياء  تتولى  برملانية 
الذي  الفرنسي  االستعمار  جترمي  قانون 
زيغود يوسف  أدراج مبنى  ظل حبيسا 

بكل  والسعي   ،2008 سنة  منذ 
ُبل القانونية على إدانة فرنسا. اَلسُّ

ميثلون  املعنيون  الــ35  النواب 
وقد  مختلفة،  سياسية  تشكيالت 
إحياء  أجل  من  التحرك  يف  شرعوا 
مشروع قانون جترمي االستعمار الفرنسي، 
بادر به أحد نواب حزب جبهة  الذي 
الشعبي  باملجلس  الوطني  التحرير 
مت  لكن    ،2008 الوطني خالل سنة 
العتبارات   - آنذاك   - مهده  يف  وأده 
القانون  هذا  أن  رغم  محضة  سياسية 
اقترح وقتها من طرف مصطفى عبدي 
النائب بحزب جبهة التحرير الوطني، 
وجاء على خلفية احلادثة الشهيرة التي 
الفرنسية  اخلارجية  وزير  بني  وقعت 
ووزير املجاهدين يومذاك محمد شريف 
عباس على خلفية زيارة رسمية فرنسية 

إلى اجلزائر وكذا سّن البرملان الفرنسي 
لقانون متجيد االستعمار سنة 2005.

يف  النواب،  من  العديد  وأكد 
عن  الوطن«،  »أخبار  لـــ  حديثهم 
قانون  مشروع  ملتابعة  جلنة  تنصيب 
الشعبي  باملجلس  االستعمار  جترمي 
على  تعمل  املقبل،  األحد  الوطني 
ملكتب  وتقدميه  املشروع  ومتابعة  إثراء 
املجلس بعد أن وقع على طلب إحياء 
الفرنسي  االستعمار  جترمي  مشروع 
نائًبا   462 بني  من   - نائبا   120 نحو 
إلى  ينتمون  البرملان   منه  يتشكل 
يف  السياسية،  التشكيالت  مختلف 
حني تتشكل جلنة املتابعة من أزيد 35 
نائًبا من مختلف التوجهات السياسية 

إلثراء املشروع وتقدميه.
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اجلديد  القانون  مشروع  يتناول 
احلقبة  الفرنسي  االستعمار  جترمي  لقانون 
االستعمارية الفرنسية باجلزائر من 1830 
على  السلبية  وآثارها   ،1962 وحتى 
وكذا  وباملهجر  الوطن  داخل  اجلزائريني 
اجلزائري  الشعب  تكّبدها  التي  اخلسائر 
130 سنة، مع جرد ألهم احملطات  طيلة 
من  الفرنسي  باالستعمار  تتعلق  التي 
مفضوحة  وانتهاكات  متعددة  مجازر 

لالتفاقيات الدولية.
ويتطرق املشروع إلى أهم التعويضات 
التي ميكن أن تقابلها تلك اجلرائم، وهي 

يف  إثراؤها  يتم  أن  ميكن  التي  النقطة 
احلكومة  موافقة  حال  يف  العام  النقاش 
كل  تقدير  يبقى  حيث  املشروع،  على 
يجرم  أن  الذي ميكن  الضرر  نائب حلجم 
االستعمار  قبل  من  املقترفة  األفعال 
املقارنة  التشريعات  الفرنسي، من منظور 
بعض  وأن  السيما  املجال،  هذا  يف 
حتى  املفعول  سارية  ماتزال  اجلرائم 
للتجارب  بالنسبة  احلال  هو  مثلما  اآلن، 
النووية التي أجريت بالصحراء اجلزائرية، 
فضاًل عن اقتراح املشروع لنقطة استرجاع 
تخص  ال  املرتكبة  واجلرائم  األرشيف. 

و1962   1954 بني  املمتدة  الفترة 
املستعمر  دخول  منذ  تبدأ  بل  فحسب، 
تفنن  إذ   ،1830 سنة  للبالد  الفرنسي 
كما  والتنكيل،  التقتيل  أساليب  يف 
ثروات  على  واستولى  بكاملها  قرى  دمر 
كما  الشعبية،  املقاومات  أثناء  أهاليها 
التي  اجلزائريني  املقاومني  جماجم  أن 
يف  بها  يحتفظ  الفرنسي  املتحف  زال  ما 
على  دليل  أكبر  تعد  استعادتها،  انتظار 
مالزمة  دوما  كانت  التقتيل  سياسة  أن 

للثقافة االستعمارية الفرنسية.
عّمــــار قـــردود

120 نائبا وّقع .. 35 منهم مكّلفون بالّلجنة 

بون لجنة لمتابعِة َمشروِع  النُّواب ُينصِّ
َقانون َتجريِم االستعَمار

هِذه َتفاصيُل الَمشروِع الَجديِد لَقانون تجريِم االستعَمار الِفرنسّي

لَدعم َقانوِن َتجريِم االستعماِر الفرنّسي 
160 ناِئًبا برلمانًيا راسُلوا منّظمَة 

الُمجاهِدين في َمارس الُمنَقضي
تلقى األمني العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، يف مارس املنصرم، 
مراسلة موقعة من 160 نائًبا برملانًيا من مختلف الكتل البرملانية املمثلة يف الغرفة 
قانون  مشروع  إحياء  أجل  من  بالدعم  املنظمة  فيها  تطالب  للبرملان،  السفلى 
جترمي االستعمار الفرنسي. وشرع   آنذاك - 160 نائبا برملانيا يف صياغة مقترح 
بصدد  وكانوا  اجلزائر،  يف  االستعمارية  املمارسات  يجّرم  جديد  قانون  مشروع 
إيداعه على مستوى مكتب املجلس الشعبي الوطني، متهيًدا إلحالته على جلنة 
الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات باملجلس من أجل الدراسة، لكن مت جتميد 
الوطنية  للمنظمة  بالنيابة  العام  األمني  وطالب  كورونا.   بسبب جائحة  املشروع 
املجلس  رئيس  رأسها  وعلى  السلطات،  احلاج،  بن  وأعمر  محند  للمجاهدين، 
االستعمار  جترمي  قانون  مشروع  بعث  إعادة  شنني،  سليمان  الوطني،  الشعبي 

الفرنسي يف اجلزائر املعطل.
موفق رباح

كمال بلعريبي مندوب أصحاب اقتراح مشروع قانون تجريم االستعمار:

ال أثَر للنُّسخِة الَسابقِة من َمشروِع 
َقانون تجريِم االستعَمار 

 أما كمال بلعربي نائب برملاني من حزب جبهة التحرير الوطني عن والية 
الفرنسي،  االستعمار  لتجرمي  اجلديد  املشروع  اقتراح  أصحاب  ومندوب  وهران 
الفرنسي  االستعمار  جترمي  مشروع  أن  الوطن«  »أخبار  لــ  تصريح  يف  أوضح  فقد 
على  يعثر  لم  إنه  قال  الذي  السابق،   املشروع  عن  ويختلف  جديد  مشروع  هو 
النسخة السابقة منه، والذي مت رفضه فال أثر له على مستوى املصلحة املخصصة 
القانوني  الستقبال االقتراحات. و أشار بلعريبي إلى أنه حتى يكتمل الشكل 
وتقدميه  املشروع  إنضاج  مهمتها  املتابعة  جلنة  تنصيب  مت  القانون  مقترح  ملشروع 
ملكتب املجلس الشعبي الوطني، وبعد موافقة أعضاء مكتب املجلس وهم نواب 
الرئيس، والذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مقترح املشروع، واملوافقة النهائية 
عليه من قبل رئيس املجلس سليمان شنني، سيتم رفعه إلى احلكومة إلبداء رأيها 
فيه، يف ظرف 60 يوًما قبل إعادته إلى الغرفة البرملانية السفلى، حيث سيمر على 
جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات، التي تتولى إعداد تقرير متهيدي حول 
النص بعد استكمال دراسته وتنقيحه يف الشكل القانوني ثم برمجته يف جلسة 
القانون واملصادقة عليه قبل نهاية  نقاش علنية الحًقا، معربا عن تفاؤله بتمرير 

العام اجلاري إن شاء اهلل.
موفق رباح

النائب نزيه برمضان: 
الَمشروع َسيعرُض على البرلماِن قبَل 

نهايِة الَعاِم الجاِري
»أخبار  لــ  تصريح  قاملة،  يف  والية  البرملاني عن  النائب  برمضان  نزيه  أفاد 
باملجلس  االستعمار  جترمي  قانون  مشروع  ملتابعة  جلنة  تنصيب  بعد  الوطن«،بأنه 
الشعبي الوطني، التي تتكفل مبهمة إنضاج ومتابعة وإثراء املشروع وتقدميه ملكتب 
املجلس،  سيعملون جاهدين من أجل عرض املشروع على احلكومة ثم البرملان 
للتصويت عليه قبل نهاية العام اجلاري، قائال: »وباملناسبة نقول لفرنسا: يا فرنسا 
يوم  ذا  إن  فرنسا  يا  الكتاب..   يطوى  وطويناه كما  العتاب..   قد مضى وقت 

احلساب..  فاستعّدي وخذي مّنا اجلواب..  إن يف ثورتنا فصل اخلطاب«. 
ع.ق

المؤرخ والمجاهد الّدكتور محمد العربي الزبيري: 
لطِة الَقاِئمة القانوُن رهُن اإلرادِة الّسياسيِة للسُّ

»أخبار  لــ  الزبيري، يف حديثه  العربي  الدكتور محمد  واملؤرخ  املجاهد  أكد 
فرنسا  وبني  بينها  االرتباط  لفّض  تاريخية  فرصة  أمام  اليوم  اجلزائر  أن  الوطن«، 
القيادة  إن  الزبيري  وأضاف  الكامل.   السيادي  باالستقالل  ُيسمى  ما  وحتقيق 
السياسية اليوم أمام امتحان حقيقي يؤكد عدم ارتباطها بفرنسا،  وأن املمارسات 
السابقة ذهبت إلى غير رجعة من خالل رعايتها ملُقترح مشروع جترمي االستعمار 
الفرنسي يف اجلزائر وتبنيه وحتقيقه كأمر واقع وكل ما سيترتب عن ذلك من نتائج 
هو حتصيل حاصل.  وأشار الزبيري إلى أن مشروع قانون جترمي االستعمار الفرنسي 
باإلضافة إلى فضحه للممارسات الوحشية لفرنسا االستعمارية التي تتغنى اليوم 
بالدميقراطية وحماية حقوق اإلنسان وحرية التعبير فإنه سُيطالب فرنسا الرسمية 
باالعتذار للشعب اجلزائري عن كل ما ارتكبته من جرائم ومجازر جماعية وفردية 

وكذا مطالبتها بالتعويضات وكل أمله هو أن يتم مترير هذا املشروع. 
 ويرى الزبيري أن »إقدام فرنسا على االعتراف بجرائمها عمل صعب جًدا،  
كون فرنسا تعتبر نفسها مصدر حقوق اإلنسان يف العالم، فإن اعترفت مبا اقترفته 
من فظائع يف اجلزائر سيدفعها حتًما إلى إعادة النظر يف كل ما بنته، فضاًل عن أن 
ذلك سيمس بسمعتها الدولية منذ الثورة الفرنسية والتي يعود لها الفضل أيضا يف 

إصدار ميثاق احلريات وحقوق اإلنسان عام 1792«.
ع.ق

نائب  خالف،  بن  خلضر  كشف 
قانون  مشروع  متابعة  جلنة  وعضو  برملاني 
لــ  تصريح  يف  الفرنسي،  االستعمار  جترمي 
وتنصيب  تشكيل  عن  الوطن«،  »أخبار 
االستعمار  قانون جترمي  ملشروع  متابعة  جلنة 
مكتب  إلى  تقدميه  مت  الذي  الفرنسي 
شهر  بداية  الوطني  الشعبي  املجلس 
جترمي  مشروع  بعث  إلعادة  املاضي  مارس 
أن  املفروض  من  كان  وقال  االستعمار.  
تأجل  ولكن  املاضي  أفريل   8 يوم  تنصب 

وقررنا  كورونا،  جائحة  بسبب  تنصيبها 
ماي   31 األحد  يوم  اللجنة  هذه  تنصيب 
قانون  أجل  من  النواب  حضور  مبناسبة 
زمالءه  أن  على  بن خالف  وأكد  املالية.  
رغبة  وحتذوهم  املرة  هذه  عازمون  النواب 
االستعمار  جترمي  قانون  مشروع  لتمرير  قوية 
ليكون على األقل خامتة مسك  الفرنسي، 
أواخر  تنتهي  قد  التي  النيابية  لعهدتهم 
السنة اجلارية يف ظل رغبة رئيس اجلمهورية 
يف حّل البرملان وإجراء تشريعيات مسبقة.  

سيسعون  النواب  بأن  خالف  بن  وأفاد 
مشروع  على  التصويت  أجل  من  جاهدين 
التعديل  قبل  الفرنسي  االستعمار  جترمي 
نتعرض  ال  »حتى  املرتقب  الدستوري 
على  ونرغمها  السلطة  طرف  من  للخداع 
االستعمار  جترمي  قانون  سّن  على  املوافقة 
مواتية  الظروف  كل  وأن  خاصة  الفرنسي 
لذلك واالستثمار األمثل يف الوضع احلالي 
املتسم بتوتر ملحوظ يف العالقات اجلزائرية 

الفرنسية ».                              ع.ق

استدعت الجزائر سفيرها بباريس للتشاور، وذلك عقب إقدام قنوات تلفزيونية عمومية فرنسية على بث أشرطة وثائقية 
مستفزة للجزائر، وهو األمر الذي من شأنه أن يزيد في تأزم العالقات الثنائية بين البلدين والتي لم تنعم باالستقرار، منذ 

ما يقارب السنة والنصف السنة. وبحسب المراقبين، فإن ما يحدث َحاِليًّا بين الجزائر وفرنسا ُيعتبر سابقة.

النائب لخضر بن خالف وعضو لجنة متابعة مشروع قانون تجريم االستعمار:

عازُموَن على َتمريِر َمشروِع قاُنون َتجريِم االستعماِر الِفرنسيِّ

فبراير   13« الـ  جمعية  رئيس  أبدى 
ضحايا  حقوق  عن  للدفاع  برقان   »1960
إجراؤها  مت  التي  الفرنسية  النووية  التجارب 
مبنطقة  املاضي،  القرن  ستينيات  مطلع 
الهامل،   عمر  أدرار، سيد  بوالية  احملمودية 
تأييده  الوطن«،  »أخبار  لــ  تصريح  يف 
النبيل  الوطني  للنواب يف مسعاهم  الكامل 
يف  الفرنسي  االستعمار  لتجرمي  قانون  لسّن 
النووية يف  التجارب  اجلزائر وخاصة جرائم 
رقان وغيرها. و أشار الهامل إلى أن ضحايا 
اجلزائر،   يف  الفرنسية  النووية  التجارب 

ُيطالبون  وذويهم،  املنطقة  يف  والسيما 
بتنظيف احلمودية من اإلشعاعات النووية، 
باملنطقة من  التي حتدق  املخاطر  وحذر من 
ظل  يف  وبيئية  إنسانية  كوارث  حدوث 
اإلصابات،  من  املزيد  تسجيل  استمرار 
التفجيرات  مواقع  كامل  تسييج  وتأخر 
خاصة  األهالي  إن  قال  كما  باحلمودية.  
ُيطالبون  النووية  املتضررين من اإلشعاعات 
أال  السلطات  وعلى  والرعاية  بالتعويضات 

تفوت فرصة املصادقة على قانون التجرمي.
ع.ق

رئيس جمعية الـ »13 فبراير 1960« برقان:
َت فرصَة الُمصادقِة على الَقانوِن لطاِت أاّل ُتفوِّ على السُّ

»أخباُر الَوطن« 
أّوُل من َكشف عن 
بعِث َمشروِع الّتجريم

الوطن«  »أخبار  جريدة  انفردت 
مشروع  وبعث  إحياء  إعادة  بكشف 
اجلزائر  يف  الفرنسي  االستعمار  جترمي 
مارس  بداية   2012 منذ  املقبور 
وما  كورونا  وباء  أن  إال  املاضي،  

خلفته من أزمة أجل العملية.
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يزيد بوعنان: كاتب وإطار يف التربية 

ظل  فقد  اجلزائري،  الطرف  أما 
متناقضني:  موقفني  بني  يتأرجح 
املوقف الرسمي املداهن لفرنسا حفاظا 
على مصالح الُعصب النافذة يف احلكم 
- خاصة يف عهد النظام البائد- والتي 
لفرنسا  جهرا  والءها  تعلن  أصبحت 
وتدافع بقوة عن مصاحلها، وهو ما بدا 
جليا من خالل وقوف هذا الطرف بقوة 
الذي  االستعمار  قانون جترمي  مرور  ملنع 
واملصادقة  متريره  الّنواب  بعض  حاول 
خلت  سنوات  قبل  البرملان  يف  عليه 
بوتفليقة،   املخلوع  الرئيس  عهد  يف 
النافدة  اجلهات  تتدخل  أن  قبل 
مجرد  من  حتى  لتمنعه  السلطة  يف 
املصادقة  بالك  فما  النواب  أمام  املرور 
كانت  فرنسا  فإن  ولذلك  عليه،  
قد  أنها  بل  اجلانب  هذا  من  مرتاحة 
أصبحت تتصرف اجتاه اجلزائر مستغلة 
تعيشها  التي  والتشرذم  الفرقة  حالة 
يختارون  الفرنسيني  مما جعل  البالد،  
التي  الثقافية  أو  االقتصادية  املجاالت 
التقيد  دون  عليها  االستحواذ  يريدون 
تفرضها  التي  بالشروط  شكليا  ولو 
يف  اجلزائرية  والتشريعات  القوانني 
الصفقات،   وعقد  املناقصات  مجال 
أن  نالحظ  الوراء  إلى  قليال  وبالعودة 
الفرنسية«   - »اجلزائرية  العالقات 
كانت قد مرت بأصعب أوقاتها عندما 
قانون  على  الفرنسي  البرملان  صادق 
بقانون  املعروف   2005 فيفري   23
متجيد االستعمار والذي يوصي بإدراج 
الفرنسي،  اجليش  مقاتلي  تضحيات 
شمال  من  املنحدرين  أولئك  بخاصة 
أفريقيا يف املقررات املدرسية وإعطائهم 
إضفاء  مع  يستحقونها  التي  املكانة 
الفرنسي  للوجود  اإليجابي  التصور 
اعتبرته  ما  وهو  األراضي،  تلك  يف 
اجلزائر الرسمية حينها تزويرًا للحقائق 
الصحافة  وصفته  فيما  التاريخية 
شتمًا  املدني  واملجتمع  اجلزائرية 

للذاكرة اجلماعية. للجزائريني..

َقانوُن َتمجيِد االستعماِر ومحاولُة 
َتبييِض التَّاريخ االستعماِري

وكان من آثار هذا القانون أن وضع 
يسعى  كان  الذي  الصداقة  اتفاق 

يف  والفرنسي  اجلزائري  اجلانبان  إليه 
الثالجة، إذ بلغ التوتر مداه عندما أصر 
»تبييض«  على  الفرنسيون  السياسيون 
تاريخهم االستعماري يف كتب التاريخ 
املدرسية - وذلك شيء طبيعي، ولكن 
غير الطبيعي هو سعي أطراف جزائرية 
تدعي الوطنية والدفاع عن تاريخ البالد 
وثوابتها إلى عرقلة كل احملاوالت التي 
االستعمار،   يجرم  قانون  إصدار  تريد 
كما فعل رئيس الغرفة السفلى للبرملان 
- عبد العزيز زياري- وذلك بإيعاز من 
إلى  -آنذاك-  السلطة  يف  عليا  جهات 
االستعمار  جترمي  قانون  إصدار  منع 
الفرنسي،  وبذلك فإن هذه األطراف 
حيث  من  ساهمت  قد  اجلزائرية 
الفرنسيني  مساعدة  يف  وتعي  تدري 
الفخورين بجرائمهم االستعمارية على 
غرس مفاهيم كاذبة يف عقول أجيالهم 
باحلديث  املفاهيم  هذه  وتتعلق   .
فرنسا  قدمته  الذي  اخلير  عن  املزيف 
التي  واحلضارة  القدمية  ملستعمراتها 
وكيف  الذي شيدته  والعمران  جلبتها 
أنها حسنت حياة شعوب تلك البالد 
حتريرها  أجل  من  أصاًل  دخلتها  التي 

من جهلها ومن استعمار الغير لها.
أن  الرسمية  اجلزائر  واعتبرت 
ذلك يعد كياًل مبكيالني. فكيف تريد 
اتفاق صداقة وهي  الفرنسية  احلكومة 
من  عامًا  و32  قرن  إنكار  على  تصر 
عن  ناجمة  معاناة  إلنهاء  التضحيات 
فرنسا  مارسته  الذي  والتجويع  القتل 

بحق اجلزائريني؟
»ليديا  اجلزائرية  الباحثة  وذكرت 
آيت سعدي« يف رسالة الدكتوراه التي 
سنوات  عشر  من  أكثر  قبل  ناقشتها 
املؤرخني  من  جلنة  أمام  فرنسا  يف 
املؤرخ  رأسهم  على  كان  الفرنسيني، 
 - ستورا  بنجامني  الشهير-  الفرنسي 
تاريخ  عن  الكتب  عشرات  صاحب 
اجلزائرية  »األمة  أن  اجلزائرية،  الثورة 
الترشيد  ملقاومة  ناجحًا  مثااًل  تشكل 
الوطنية،  التحريرية  الثورة  خالل  من 
موطن  ذلك  يعتبرون  اجلزائريني  وأن 
فخر لهم تعمل كتب التاريخ املدرسية 
حول  وجتمعهم  للتالميذ،  نقله  على 
املدى  بناء األمة وأهداف طويلة  ورش 
بالتنمية، فتقبل تلك األجيال  تتعلق 
تضحية العرق بعد أن قبل من سبقها 
األجيال  تلك  وتقبل  الدم،  تضحية 
أفلسه  بلد  يف  اليوم  احلياة  صعوبة 
االستعمار«. وحملت رسالة الدكتوراه 
كتب  عبر  اجلزائرية  »األمة  عنوان 
املدرسية اجلزائرية«. ورصدت  التاريخ 
كتاب  أربعني  الغرض  لهذا  الباحثة 
التربية  وزارة  أصدرتها  مدرسي  تاريخ 

الوطنية منذ عام 1962 تاريخ استقالل 
ووصف   .2008 عام  إلى  اجلزائر 
املؤرخ لوك ديهوفيل من املعهد الوطني 
الشرقية  واحلضارات  للغات  الفرنسي 
بأنه  العمل  هذا  التحكيم  جلنة  عضو 
»يسمح بتجديد النظرة للتاريخ اجلدلي 

والصعب للجزائر. «.

الَمنظومُة الّتربويُة َميداٌن َخصٌب 
لَتلقيِن التَّاريِخ واسِتخالص الِعبر

هذا التاريخ الذي يجمع املختصون 
واملعاصر  احلديث  بالتاريخ  واملهتمون 
بأن األجيال اجلزائرية التي جاءت بعد 
االستقالل لم يعرفوا منه »إال ما كانت 
الدولة تريد منهم أن يعرفوه«. ولذلك 
فإن هذه األجيال : » قد فقدت الثقة 
«،  شخصيا  املدرسية  التاريخ  بكتب 
متت  ممن  الكثير  بأن  أتذكر  مازلت 
وإخوانهم  أترابهم  قبل  من  تصفيتهم 
اختلفوا معهم يف وجهات  أنهم  ملجرد 
أو  التحريرية  الثورة  سواء خالل  النظر 
بعدها،  كنا نعرف عن طريق املقررات 
بأنهم  التاريخ  كتب  يف  نقرأها  التي 
سقطوا شهداء يف ميدان الشرف،  ولم 
نعرف بأنهم قتلوا على أيدي إخوانهم 
اإلعالمية  والتعددية  التفتح  بعد  إال 
يقول  االجتاه  نفس  ويف  والسياسية،  
اجلامعة  من  املتخرجني  املثقفني  أحد 
يف  متاما  الثقة  فقدت  لقد   « اجلزائرية 
كتب التاريخ الذي تقدمه املدرسة منذ 
اسمه  رجاًل   1992 عام  اكتشفت  أن 
محمد بوضياف وكنت حينها يف سن 
الثورة  أب  أنه  على  قدموه  العشرين. 
مع  كبير  جدال  يف  فوقعت  اجلزائرية 
كتب  ألن  املدرسة  يف  تلقيته  ما  كل 
أو  تذكره  لم  علي  مرت  التي  التاريخ 
كان  أنه  اكتشفت  حتى  إليه،   تشر 
البلد  حكموا  من  مع  خالف  على 
منذ االستقالل لذلك ألغي من كتب 
التاريخ جليل كامل،  ولكن ما يؤسف 
له أنه استغلوه فيما بعد أسوأ استغالل 
أيدي  على  مأساوية  نهايته  وكانت 
السياسية  املافيا  ورموز  النظام  زبانية 

واملالية. «.

»خطورة  إن  أخرى  مثقفة  وتقول 
ما كنا نقرأه يف كتب التاريخ اجلزائرية 
اكتشفناه اليوم، فتلك الكتب لم تكن 
واألبطال  البطوالت  على  إال  تطلعنا 
أن  مع  السلطة  عليهم  توافق  الذين 
شهد  إذا  خصوصًا  بلد،  كل  تاريخ 
اليوم  وهي  أيضًا  عيوب  فيه  حروبًا، 
تظهر يف مذكرات الشخصيات الثورية 
وكتب التاريخ املستقلة«. وتضيف هذه 
السيدة التي رفضت اإلفصاح عن اسم 
هذه  مثل  نفسي  أسأل  »لم  عائلتها: 
وصعقت  صدمت  عندما  إال  األسئلة 
فقد  أمامي،  بوحيرد  جميلة  أرى  وأنا 
سعدان  فضيلة  مثل  شهيدة  اعتقدتها 
الشهداء  من  وغيرهما  بوعتورة  ومرمي 
والشهيدات،  ولم أفهم - حتى اآلن 
حياتها  عن  شيئًا  يدرسونا  لم  ملاذا   -
هي  الشهيدة  تلك  إن  لنا  يقولوا  ولم 
يف احلقيقة حية ترزق… أفقدني ذلك 
الثقة بكل ما درست وأنا اليوم حريصة 
يف  ابني  يدرسه  ما  كل  متابعة  على 
كتب التاريخ حتى أصحح له املفاهيم 
املدرسة  من  وغضبي  خيباتي  وأجنبه 

والكتاب. «
إخفاء  رغم  على  أنه  والواقع 
حقائق تاريخية كثيرة يف كتب التاريخ 
تتضمن  لم  أنها  إال  سابقًا  املدرسية 
التاريخ  كتب  تضمنتها  التي  األخطاء 
قبل  من  اعتمادها  مت  والتي  احلالية، 
هذه  أدت  وقد  الوطنية  التربية  وزارة 
أغلب  واملقصودة يف  الفادحة  األخطاء 
األحيان إلى إثارة زوبعة بني األساتذة 
عام  املجتمع  وكل  بل  األمور  وأولياء 
التاريخ  كتاب  تضمن  عندما   2007
تقول  جملة  ابتدائي  اخلامسة  للسنة 
القرن  بداية  يف  استفادت  »فرنسا  إن 
التاسع عشر من الثورة الصناعية لتطوير 
عسكرية  قوة  فشكلت  أسلحتها، 
واعتبرت  اجلزائر«.  حترير  من  مكنتها 
األسرة التربوية ذلك متجيدًا لالستعمار 
وفسرته بأنه نقل حريف لدروس الكتب 
الفرنسية. كذلك تضمن كتاب السنة 
الرابعة متوسط جملة اعتبرتها األسرة 
واملناضلني  للمجاهدين  إهانة  التربوية 

اجلزائريني وتقول: »ما كشف عن الوجه 
الفظيع لفرنسا يف نهاية احلرب العاملية 
ما   1945 ماي   8 أحداث  هو  الثانية 
دفع بالثوريني املتطرفني التابعني حلزب 
الشعب اجلزائري إلى تطرف أكبر أدى 
إلى توسيع الهوة بينهم وبني من كانوا 
وأمن  بسالم  العيش  إلى  يطمحون 
ومؤرخون  أساتذة  واعتبر  فرنسا«.  مع 
وصحافيون ذلك إهانة للمبادئ الثورية 
ووصف املناضلني والشهداء »بالثوريني 
بسحب  مطالبني  جرمية،  املتطرفني« 

الكتابني فورًا.
هذا  كل  كان  ما  أنه  واألكيد 
الفرنسي  اللوبي  لوال  لفرنسا  ليتحقق 
أجل  من  العاملني  اجلزائريني  من 
بشكل  اجلزائر  يف  لفرنسا  التمكني 
احلديث  أن  حتى  وشامل،  مطلق 
القدمي عن حزب فرنسا يف اجلزائر بكل 
ما حتمله كلمة حزب من معاني الرقي 
بالوسائل  الشفاف  والعمل  السياسي 
السلمية، أصبح حديثا غير الئق متاما 
الوضع  وصف  يف  بالغرض  يفي  وال 
هو  والصحيح  فرنسا،  مع  اجلزائري 
احلديث عن كتيبة فرنسية من اللفيف 
األجنبي مدججة بكل أنواع األسلحة 
وتعمل على بث الدمار الشامل وتغذية 
التفكك احلاصل يف صفوف اجلزائريني 
املادية  الوسائل  جميع  تسخير  عبر 
الهدامة،   املخططات  لتنفيذ  واملعنوية 
خصبا  ميدانا  التربوية  املنظومة  وتبقى 
فهل  املخططات،  هذه  مثل  لتنفيذ 
بعد  جاء  الذي  القائم  النظام  يتمكن 
يصبو  والذي  املبارك  فبراير   22 حراك 
ألغام  فك  من  جزائر جديدة  بناء  إلى 
هذا امللف، وبناء منظومة تربوية عصرية 
واألولوية  األهمية  لها  تعطى  وأصيلة 
من حيث اإلمكانيات البشرية واملادية 
وإعداده  اإلنسان  بتكوين  تهتم  ألنها 
التقدم  أهداف  لتحقيق  جيدا  إعدادا 
والرقي، ، فاإلنسان هو الثروة احلقيقية 
ثروة  أي  قبل  بها  اإلعتناء  التي يجب 
أخرى،  وإذا ضيعنا اإلنسان ضاعت 

جميع الثروات.

الَمنظومــُة الَتربوّيــة الَجزاِئرّيـُة 
حلبـُة صـراٍع َدائـٍم بيـن الَجزائـر وِفرنسا
   لقد ظلت العالقات الجزائرية الفرنسية منذ استقالل الجزائر سنة 1962 تعتريها موجات من ردود الفعل، والّتشنجاِت والَتصريحات السياسية 
التي تصب في اتجاه محاولة ردم الَهوة السحيقة بين الطرفين،  أو أحيانا كردود فعل عن تصرفات ومواقف صادرة خاصة من الطرف الفرنسي 

الذي مازال ينظر للجزائر بنظرة استعالئية، تخفي من ورائها نظرته االستعمارية التي لم يتمكن من التحرر منها . 



  بـــلقاسم.ج

الذين  احملتجون  وطالب    
الوالية، مبنحهم  جتمعوا مبدخل مقر 
أن  بعد  محالتهم،  لفتح  تراخيص 
تضررت مصاحلهم بسبب اإلغالق 
املاضي،  مارس   14 منذ  اإلجباري 
بإجراءات  سيلتزمون  أنهم  مؤكدين 
املعقمات.  وتوفير  والتباعد  الوقاية 
من  بعض  كشف  الصدد  هذا  ويف 
التجار لـ«أخبار الوطن«، أنهم وبعد 
نشاطهم  ممارسة  يف  األمل  عودة 
شهرين  يقارب  ملا  التجاري، 
احلجر  فرض  بسبب  الغلق،  من 
الصحي اجلزئي على والية بجاية، 
مجّددا،  لهم  العمل  فرصة  وإتاحة 
كان  أّنه  موضحني  القرار،  جاءهم 
يتوجب يف مثل هذه احلال، أن يتم 
ولم  خالف  من  ضد  القرار  تطبيق 
الصحي،  احلجر  بإجراءات  يلتزم 
الوقائية  اإلجراءات  حيث  من 
إلتزم  من  على  وليس  الصحية، 
بذلك. وأوضح بعضهم، إنهم وفروا 
عند  ووضعوها  باملجان  الكمامات 
مجاني،  بشكل  محالتهم  مدخل 
مع توفير ووضع حتت تصرفهم أيًضا 
مواد التعقيم، ومنع األطفال الصغار 
بدخول  والسماح  الدخول،  من 

مع  محالتهم،  إلى  محسوب  عدد 
فرض عليهم املسافة التباعد اآلمنة 
عدوى  أي  لوقوع  تفادًيا  بينهم، 
الغلق  قرار  وأن  ذلك.  يف  شبهة  أو 
مجدًدا وتعليق جتارتهم، أوقعهم يف 
مأزق ويف خسارة ال مفر منها، بل 
ألجل  يستدين  راح  من  منهم  إّن 
البضاعة،  تلك  من  كميات  شراء 
بيعها،  بعد  إعادتها  أمل  على 
املنصرم،  املبارك  الفطر  عيد  خالل 
وجعلهم  تبخر،  كله  ذلك  لكن 
بإيجاد  الوالي  ويطالبون  يحتجون 
حل لهم وإنقاذهم من تلك اخلسارة 
صرح  الصدد،  هذا  ويف  احملتومة. 
اإلغالق  قرار  إّن  الغاضبون  التجار 
شهر  منتصف  لغاية  سيمتد  الذي 
كبيرة  مشاكل  سّبب  املقبل  جوان 
مختلف  أّن  خصوًصا  للتجار، 

سارية  الكراء  وحقوق  الغرامات 
إقرار  عدم  إلى  باإلضافة  املفعول، 
مطالبني  تعويضات،  أية  السلطات 
قراره،  يف  النظر  بإعادة  احلكومة 
بإجراءات  سيلتزمون  أّنهم  خاصة 
الوالئية  اجلمعية  ودعت  الوقاية. 
النظر  إعادة  إلى  واحلرفيني،  للتجار 
النشاطات  بعض  تعليق  قرار  يف 
بالسماح  مطالبة  اإلقتصادّية، 
للتجار واحلرفيني بالنشاط للتخفيف 
االجتماعّية،  املصاعب  من 
الّشغل  مناصب  على  واحملافظة 
أّن  وأكدت  املؤّسسات.  وحماية 
التجار مستعدون للنشاط مع االلتزام 
احملتجون  وأضاف  الوقاية.  بشروط 
بسبب  حقيقية  أزمة  يعيشون  أّنهم 
املالية  املوارد  وانعدام  السلع  تكدس 

لهم نتيجة إجراءات اإلغالق.

املتعلق  احلكومي  القرار  وضع 
يف  الكمامات  وضع  بإجبارية 
والتجمعات  العامة  األماكن 
والفضاءات  العمل  وأماكن 
للحد  احترازي  كإجراء  املفتوحة 
من انتشار فيروس كوفيد 19 موضع 
سخط، إذ سارع مواطنو والية تبسة 
إلى  الوطن  واليات  من  كغيرها 
احملالت  مختلف  يف  عنها  البحث 
مختلف  لتجنب  والصيدليات 
العقوبات املتمثلة يف غرامات مالية 

تصل إلى حد السجن.
مواطني  آراء  تراوحت  فقد    
وبني  للقرار  مؤّيد  بني  تبسة  والية 
سعرها  ارتفاع  بعد  خاصة  رافض 
عن  يتحدث  فاملؤيد  توفرت،  إن 
احلفاظ على صحته وحماية حلياته 
وحياة غيره خاصة منهم كبار السن 
يتحدث  والرافض  واألطفال، 

يف  الكمامات  غياب  عن  مطوال 
واحملالت  الصيدليات  مختلف 
سعرها  ارتفاع  وكذا  التجارية 
البسيط  للمواطن  بالنسبة  خاصة 
اّلذي يصل يف بعض األحيان إلى 
120 دينار. وحسب تصريح بعض 
فإّن  الوالية،  عاصمة  الصيادلة يف 
كبيرة  بكميات  متوفرة  الكمامات 
 40 من  جزئًيا،  مقبول  وبسعر 
دينار إلى 50 دينار، أي أّن املواطن 
الكمامة  شراء  يستطيع  البسيط 
وارتدائها، وهذا عكس ما حتدثت 
عنه صاحبة صيدلية أخرى والتي 
لكن  متوفرة  الكمامات  أّن  أكدت 
ليست بالكمية الالزمة خاصة مع 
اإلقبال الكبير للمواطنني خوًفا من 
أّن  مضيفة  القانونية،  العقوبات 
اليوم  يف  تكفي  ال  واحد  كمامة 
اقتناء  فرد  كل  على  وجب  وعليه 

عدد معتبر منها.
فإّن  أخرى،  جهة  ومن 
املبادرات التي بادرت بها السلطات 
من  اجلمعيات  ومختلف  احمللية 
كبيرة  جد  أعداد  توزيع  خالل 
يف  املواطنني  على  الكمامات  من 
والطرقات،  العمومية  األماكن 
أثارت سخط العديد من املواطنني 
يف جل بلديات الوالية، نظرا لعدم 
استفادتهم من الكمامات املجانية 
الفقيرة  للعائالت  بالنسبة  خاصة 

على مستوى األحياء الشعبية.
مفر  فال  ومعارض  مؤيد  وبني 
املواطن  جعل  الذي  القانون  من 
توفير  أجل  من  السلطات  ُيناشد 
تناسب  مببالغ  الواقية  الكمامات 

جميع فئات املجتمع.
 فيروز رحالي

مكثوا أكثر من شهرين بنزل »الماجستيك« بعنابة
تحويل الطواقم الطبية إلى فندق 

البريد بوادي القبة 
  كشفت مصادر مطلعة لـ«أخبار الوطن«، أمس، عن حتويل أكثر من 
200 فرد من الطواقم الطبية العاملة يف مجابهة فيروس كورونا يف مختلف 
إلى  »املاجستيك«  نزل  من  عنابة  بوالية  اجلوارية  والعيادات  مستشفيات 
فندق البريد بواد القبة بعد أكثر من شهرين عن تواجدهم به بقرار من مدير 
الصحة لوالية عنابة، اّلذي كان قد أعلن يف وقتا سابق بأن نحو 230 فردا 
أكثر من  مند  وأهاليهم  أبناءهم  يروا  لم  الطبية  والشبه  الطبية  الطواقم  من 
شهرين حيث يتواجدون يف العديد من الفنادق بالوالية، وهذه التضحيات 
بحسب املسؤول األول على قطاع الصحة بالوالية، دعماش محمد الناصر، 
على  املتوسط  املدى  يف  كورونا  فيروس  على  بالقضاء  التفاؤل  على  تبعث 
املستوى احمللي وذلك يبقى أيًضا مبدى تطبيق املواطن للتدابير الوقائية من 
اصابة جديدة  حالة  أي  تسجيل  عدم  مع  هذا  ويتزامن  الفيروس.  تفشي 
بفيروس كورونا بوالية عنابة على مدار ثالثة أيام متتالية وذلك ألول مرة 
منذ ظهور الفيروس يف الوالية ما بات يبشر بتراجع عدد حاالت اإلصابة يف 
األيام القادمة بعد أن بات العدد يقترب من 200 إصابة حسب موقع وزارة 

الصحة والسكان وإصالح املستشفّيات.
ف سليم

قالمة
وفاة أربعيني إثر سقوطه من مظلة شراعية 
قاملة،  لوالية  املدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  أمس  يوم  تدخلت    
بالتنسيق مع فرقة التدخل والتعرف يف األماكن الوعرة على الساعة 12سا 
و07د باملكان املسمى مشتة سيلة، جبل بوعسلوج، بلدية بوعاتي محمود، 
من أجل إسعاف شخص من جنس ذكر، املدعو ع.ب، والبالغ من العمر 
46 سنة، عقب سقوطه من إرتفاع 50 متر أثناء تدريبات باملضلة الهوائية 
ونقل  إسعافه  مت  حيث  عنابة،  لوالية  الشراعية  للطائرات  سريدي  لنادي 

الضحية إلى مستشفى احلكيم عقبي بقاملة أين لفظ أنفاسه األخيرة.
خديجة بن دالي

لتفادي ظهور حشرة »الفراشة« المضرة 
مديرية الفالحة بعنابة توصي بتبخير البطاطا 

  أكدت مديرية الفالحة لوالية عنابة، أمس، أّن نظام املصائد املتواجد 
على مستوى املراقبة يف عدة واليات بالوطن كشف عن نسب إصطياد أفراد 
»فراشة« البطاطا املوسمية والتي جتاوزت عتبة التدخل ولهذا الغرض ونظًرا 
للوضع احلساس احلالي ملنتوج البطاطا ينصح الفالحني خاصة منهم الذين 
اآلجال  أقرب  يف  املعاجلة  ملباشرة  الفارطة  املواسم  خالل  إصابات  عرفوا 
وذلك برش مبيد حشري مالئم ومرخص وهذا قبل توغل اليرقات داخل 
درنات البطاطا، وأوصت ذات املصالح الفالحية بعنابة القيام بعملية تبخير 
للبطاطا داخل أماكن التخزين لغرض القضاء على يرقات الفراشة املتواجدة 
بداخل درنات البطاطا. وبخصوص اإلجراءات اإلحترازية فإنها متتثل يف 
تفادي  أجل  من  املنتظم  والسقي  التدرن  بداية  مع  التجيير  بعملية  القيام 
ظهور التشققات التربة وينصح باجلني املبكر للبطاطا.. ويجدر أن مديرية 
السائدة  املناخية  الظروف  أنه بسبب  لها أكدت  تنبيه سابق  الفالحة ويف 
املرتفعة  النسبية  الرطوبة  ونسب  احلرارة  درجات  إرتفاع  يف  املتمثلة  حاليا 
التي قد تساعد على ظهور أولى بؤر مرض البياض الدقيقي خاصة على 
األصناف املبكرة للكروم تدعوا منتجي العنب بالوالية بتوخي احلذر، وهذا 
لهدف  للمرض  األولى  البؤر  الكروم مبجرد ظهور  الدقيقة ألشجار  باملراقبة 

التدخل باملعاجلة الكيميائية باستعمال مبيد فطري مالئم ومرخص.
ف سليم
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طالبوا بمنحهم تراخيص لفتح محالتهم 

تجار غاضبون يحتجون أمام مقر 
الوالية ببجاية

تبسة
 ندرة الكمامات الواقية تثير استياء المواطنين

نظم أمس، تجار مختلف األنشطة الممنوعة عن النشاط، منذ انطالق الجائحة بوالية بجاية، وقفة احتجاجية امام مقر 
الوالية، للمطالبة بالعودة إلى النشاط، بعد توقف نشاطهم منذ منتصف شهر مارس المنصرم، بسبب إجراءات الحجر الصحي 

التي خلفها انتشار فيروس كورونا الجديد.
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معسكر

إعادة االعتبار لحديقة باستور 

  بلعالم بهيجة

من  العديد  كانت  وقد    
اجلمعيات نددت باحلالة التي آلت إليها 
احلديقة العمومية والتي توجد يف قلب 
للمتشردين  باتت ملجأ  أن  الوالية بعد 
للمخدرات  جتار  من  الطائش  والشباب 
وكر  إلى  اّلذي حولها  األمر  ومدمنني، 
كما  املخدرات  وتعاطي  للمجرمني 
فيها سلوكات سلبية كتفضيل  تفشت 
البعض قضاء حاجته داخلها أين بات 
املارة يتفادون املرور مبحاذاة هذه احلديقة 
احلديقة  تعيشها  التي  املزرية  الوضعية 

والوقوف على احمليط اخلارجي لها، أين 
باتت النفايات تغطي اجلزء األكبر من 
مدخلها وانتشار الروائح الكريهة أمامها 

ما شوه الواجهة األمامية لها.
اجلمعيات  من  الكثير  لبت  ولقد 
إلى  باإلضافة  الغابات  ومحافظات 
وأكادميية  للبلدية  احمللية  السلطات 
املجتمع املدني بحملة واسعة لتنظيفها 
باشروا  حيث  لها  اإلعتبار  وإعادة 
مختلف  بتسخير  أمس  صبيحة  منذ 
االعتبار  إلعادة  واإلمكانيات  الوسائل 
تقل  معسكر  والية  أّن  خاصة  لها، 

واملساحات  العمومية  املرافق  فيها 
اخلضراء، ولقد صرح العديد من رؤساء 
سيكون  الصرح  هذا  أّن  اجلمعيات 
باإلضافة  واألطفال  للعائالت  متنفس 
إلى تنشيط مسرحيات وأغاني بعد رفع 
كورونا  وباء  زوال  عقب  املنزلي  احلجر 

اّلذي يجتاح البالد.
والي  ذاته، وجه  السياق  ويف 
الفئات  كل  إلى  شكر  كلمة  والية 
وثّمن  العملية  هذه  يف  شاركت  التي 
مجهوداتهم على أمل برمجتها كل فترة 

حمالت التطوعية.

شهدت الحديقة العمومية »باستور« بوالية معسكر، حالة من اإلهمال والتسيب،  أين أعلن المسؤول األول بالوالية عن عملية 
تطوعية إلعادة االعتبار لمثل هذه الفضاءات ووجه نداء الى كل الجمعيات الناشطة والمتطوعيين للمساهمة في ذلك وستوضع 

تحت تصرف المواطنين الراغبين في زيارتها.

المسيلة
مصرع امرأة وإصابة 10 أشخاص في 

حادثي سير 
شهد عشية أول أمس، الطريق الوطني رقم 40 مبدينة عني احلجل والية 
املسيلة، وحتديًدا باملنطقة املسماة دوار أوالد علي، حادث مرور مميًتا، متثل يف 
انحراف وانقالب سيارة سياحية، خلف إصابة 03 بنات تتراوح أعمارهن 
بني 03سنوات و14 سنة، فيما لفظت سائقة السيارة البالغة من العمر 41 
سنة أنفاسها بالعيادة الطبية، وقد قامت عناصر احلماية املدنية بعني احلجل 
أمس  أول  املدينة، كما شهد  لذات  الطبية  العيادة  املصابني صوب  بإجالء 
الطريق الوطني رقم 70 وحتديًدا مبنطقة العضلة، حادث مرور جراء اصطدام 
تتراوح  أشخاص   7 إصابة  إلى  أفضى  وجرار فالحي،  سيارة سياحية  بني 
أعمارهم بني 40 سنة وسنتني سنة، حيث مت إجالؤهم صوب العيادة الطبية 

لنب سرور، من قبل مصالح احلماية املدنية لذات املدينة.
سعد لعجال

سكان حي 231 قطعة ترابية بأمسيف 
دون ابتدائية 

رفع سكان حي 231 قطعة ترابية، ببلدية أمسيف جنوب والية املسيلة، 
نداًء إلى السلطات احمللية لوالية املسيلة، من أجل تسجيل مشروع إبتدائية 

لفائدة حيهم.
حيث أكد أولياء تالميذ احلي ويف حديثهم لـ »أخبار الوطن« أّن معاناة 
أبناؤهم املتمدرسني ال تزال مستمرة، حيث حتدثوا عن اإلكتظاظ اّلذي تشهده 
إبتدائية الشهيد الفضيل زهاني، والتي تبعد هي األخرى عن احلي بنحو 3 
كلم، فباإلضافة إلى االكتظاظ، فإن أبناؤهم يعانون من التعب ومسافة 6 
كلم يومًيا بني املدرسة والبيت، زادت من معاناتهم وأفقدتهم تركيزهم، كما 
املتواجدة  شبلي  العياشي  الشهيد  إبتدائية  غلق  عن  التالميذ  أولياء  حتدث 
بقرية برج بن ناصر، والتي تبعد عن احلي بنحو 7 كلم، وهو ما جعل الضغط 
أّن  آخرون  أكد  حني  يف  زهاني،  الفضيل  الشهيد  إبتدائية  على  يتضاعف 
اإلشكال يكمن يف برمجة أحياء سكنية، دون برمجة الهياكل التي تتطلبها 
هيكل  باإلضافة  الثالث،  لألطوار  هياكل  من  أنواعها،  مبختلف  السكنات 
السكنية  التجمعات  مع  تكون  التي  املرافق  وكل  رياضية  وهياكل  صحي، 

اجلديدة.
 سعد لعجال

البليدة
 تراجع مظاهر االكتظاظ وارتياح لقرار 

تمديد الحجر الجزئي
التجارية وداخل أسواق اخلضر  أمام احملالت  تراجعت مظاهر اإلكتظاظ 
والفواكه، وقلت الطوابير أمام املخابر ببلديات والية البليدة، بعد دخول قرار 
الساعة  من  بدال  مساء  اخلامسة  الساعة  إلى  اجلزئي  الصحي  احلجر  متديد 

الثانية بعد الزوال بداية من 30 ماي إلى غاية 13 جوان القادم.
  حيث كشفت جولتنا أول أمس يف مدينتي البليدة وبوفاريك قلة حركة 
العاشرة،  الساعة  قبل  الصباحية  الفترة  يف  خاصة  والسيارات،  املواطنني 
عكس ما كان عليه سابًقا، واجتمعت أحاديث أصحاب احملالت التجارية 
التعامل  ما يساعدهم يف  الصحي، وهو  فترة احلجر  لتمديد  ارتياحهم  حول 
انتشار عدوى فيروس  لتفادي  الوقائية  التدابير واإلجراءات  الزبائن وفق  مع 
والتقّيد بحمل  التباعد بني األشخاص  19 من خالل فرض  كورونا كوفيد 
الكمامات عند دخول احملالت التجارية، وأكد بعضهم أّنهم بعد متديد فترة 
احلجر اجلزئي تخلصوا من مظاهر االكتظاظ التي كانوا يعانون منها، خاصة 
عند الدقائق األخيرة من فترة احلجر الصحي، حيث كان يتوافد الكثير من 

املواطنني إلقتناء حاجياتهم يف آخر حلظة.
عن  البليدة  والية  سكان  من  املواطنني  من  الكثير  أعرب  جهتهم   من 
الوضعية  حتسن  يف  ويأملون  الصحي،  احلجر  فترة  لتمديد  الكبير  ارتياحهم 
احلياة  وعودة  للحجر،  الكلي  الرفع  غاية  إلى  تدريجًيا  الفترة  ومتديد  الوبائية 
اجلائحة  بسبب  وظائفهم  فقدوا  املواطنني  من  الكثير  وأّن  خاصة  الطبيعة، 
خالل  املالحظ  الشيء  ويبقى  التجارية،  احملالت  أصحاب  مردود  وتراجع 
جولتنا هو االلتزام النسبي يف لبس الكمامات لدى املواطنني أثناء خروجهم 
لدى  الكمامات  وجود  قلة  ذلك  يف  واحلجة  العمومية،  الفضاءات  إلى 
الصيدليات وغالء أسعارها إن وجدت، حيث ال ينخفض سعر الكمامة عن 

50 دينار يف أحسن األحوال.
 أيوب بن تامون

للمياه«  »اجلزائرية  وحدة  وضعت 
بوالية معسكر، 41 بئًرا حيز اخلدمة، 
الصالح  باملاء  التموين  حتسني  قصد 
الصيف،  موسم  خالل  للشرب 
النور  »عبد  الوحدة  مدير  أكده  حسبما 

صحراوي«.
املصالح  أّن  املسؤول  نفس  وذكر    
للمياه«  »اجلزائرية  ملؤسسة  التقنية 
آبار   8 اخلدمة  حّيز  وضع  من  متكنت 
مهيأ  عميًقا  بئًرا  و24  جديدة  عميقة 
ومجهز مما ُيعادل 32 بئًرا مت وضعهم حّيز 
تيغنيف،  بلديات  على  موزعة  اخلدمة 
زهانة، املناور، البرج، السهايلية وعني 
فكان، ومت إعادة تشغيل 19 بئًرا توقفت 
عن العمل خالل الفترة املاضية نتيجة 

انخفاض منسوب املياه بها.
تنظيف  عمليات  من  واستفادت 
قامت بها مديرية املوارد املائية للوالية، 
اجلبار،  عبد  سيدي  بلديات  من  كل 
عني  تيزي،  القعدة،  نسمط،  هاشم، 
فراح،  عني  االبطال،  وادي  فكان، 
فروحة، غريس،  عقاز،  زهانة  هاشم، 
وسيدي  عوف  قرجوم،  تيغنيف، 
الغمري،  بلدية  إلى  باإلضافة  قادة 
نهاية  أخرى  آبار   3 تشغيل  كما سيتم 
األسبوع اجلاري ببلديات الكرط، بعقاز 

وتيزي.

مصالح  أكدت  أخرى  جهة  من 
املوارد املائية لوالية معسكر أّنه سيدخل 
خالل  جديدة  آبار  ستة  اخلدمة  حّيز 
لكل  التموين  تعزيز  ليتم  القادم،  شهر 
تاغية،  وادي  فكان،  عني  بلدية  من 

غريس، ماقظة، زالمطة ونسمط.
أحواض  تهيئة  إعادة  سيتم  كما 
من  فرقوق  بسد  املياه  معاجلة  محطة 
ببلدية  التوزيع  برنامج  حتسني  شأنها 
وبعض  ودواويرها  املؤمن  عبد  سيدي 

دواوير بلدية محمدية.

...وإنقاذ شخصين من الغرق بسيدي 
المجدوب 

عناصر  أمس  صباح  تدخلت 
بوالية  املدنية  للحماية  املينائية  الوحدة 
كانتا  وطفلة  امرأة  إلنقاذ  مستغامن 
السباحة  نتيجة  صعبة  وضعية  يف 
مبدينة  املجدوب  سيدي  شاطئ  يف 
مستغامن. حيث قامت الفرقة املتدخلة 
من إسعاف السيدة التي تبلغ من العمر 
القريب  السالم  بحي  تقطن  سنة   28
بلدية صيادة  من  والطفلة  الشاطئ  من 
مت  حيث  سنة.   12 العمر  من  تبلغ 
إجالئهما يف حالة مستقرة إلى مصلحة 
اإلستعجاالت الطبية مبستشفى خروبة 

مبستغامن.
 بلعالم بهيجة

معسكر
 دخول 41 بئًرا حّيز الخدمة هذه الصائفة  
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أخبار السر ايا

عددت مواقع متخصصة  المراحل األكثر 
سوءا التي شهدتها البشرية عبر التاريخ، 

وذلك على هامش ما كّبده فيروس كورونا  
العالم. ذكرت هذه المواقع عام 1347 الذي 
ضرب فيه »الموت األسود« أوروبا بشدة، 

وقضى على ما تراوح بين 75 و200 مليون 
شخص. 

كما استذكرت المواقع ذاتها  عاما من 
أعوام الحرب العالمية الثانية،  وارتفاع 
عدد القتلى بين عامي 1941 و1945، 
ليصل  60 مليون شخص، أي  3 % 

من سكان العالم آنذاك. كما عرج الموقع 
على عام 1918، الذي شهد ظهور  وباء 
األنفلونزا الذي أودى بحياة 100 مليون 
شخص، وهو ما يقارب %5 من إجمالي 

سكان العالم. 

افتك التلميذ عبد القادر بومعزة من مدرسة الشهيد شاللي امحمد ببلدية 
حاسي الدالعة باألغواط الجائزة الوطنية األولى )اللغة العربية( في 
التصفيات المؤهلة للمسابقة الدولية في كتابة الرسائل، المنظمة من 

طرف االتحاد الدولي للبريد بسويسرا في طبعتها الـ 49،  حيث شارك 
برسالة تصور معاناة الشعوب العربية واإلسالمية من االضطهاد والفقر. 
وقد حظي الفائز بتكريم من طرف والي الوالية برادعي عبدالقادر مساء 

األحد في حفل نظم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.

يبدو أن الكاتب واإلعالمي الدكتور السعيد بوطاجين غير راٍض تماما 
عما يدور في  أروقة  األحزاب السياسية، إذ كتب في منشور أتاحه 
على صفحته في موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«، يقول: 
»منظمة الصحة العالمية تقول إن الجزائر مهددة بأمراض قديمة 

على وشك االنتشار من جديد، وهي البوحمرون واألفالن واألرندي 
والتحالف الرئاسي«.

أصدرت جمعية »أصدقاء الجزائر«،  
بالتعاون مع سفارة الجزائر في بلغراد 
بصربيا، كتابا حول المقبرة الصربية 
في الجزائر،  الموجودة تحديدا بدالي 
إبراهيم غربي العاصمة،  والتي دفن 
فيها 324 جندًيا صربًيا ماتوا خالل 
الحرب العالمية األولى. يذكر أن  

رئيس الجمعية »ماركو جيليتش«  قّدم 
نسخة من الكتاب لتلفزيون »بينك«.

زمُن ُكورونا  أسَوُأ حقباِت الّتاريخ

44 شّباٍن َيسرقوَن َحقيبَة امرأٍة  شّباٍن َيسرقوَن َحقيبَة امرأٍة 

»عبد القادر« أفَضُل »عبد القادر« أفَضُل »أصدقاُء الَجزائر« ببلغراد ُتصِدر كتاًبا »أصدقاُء الَجزائر« ببلغراد ُتصِدر كتاًبا 
من َيكتُب ِرسالًة من َيكتُب ِرسالًة 

تعرضت سيدة بمنطقة بومارشي ببلدية جيجل إلى عملية سطو 
؛ إذ  شارك 04 شبان في سرقة حقيبتها قبل أن يلوذوا بالفرار 

إلى الواجهة البحرية. وبعد تدخل المواطنين والشرطة تم اإلمساك 
بشابين فيما الذ اثنان آخران بالفرار وقفزا إلى البحر حيث تحصنا 
بالصخور لتقوم قوات الشرطة بمحاصرة المكان لتتمكن في األخير 

من إلقاء القبض عليهما وتقديم الجميع للمصالح القضائية.

بوطاجين يتنّبُأ بظهوِر أمراٍض ُمندِثرة بوطاجين يتنّبُأ بظهوِر أمراٍض ُمندِثرة 

أنجبت سيدة من والية جيجل 3 توائم بمستشفى »بشير منتوري« بالميلية، وهذا بعد إجراء عملية قيصرية 
أسفرت عن والدة ذكرين وبنت كلهم بصحة جيدة.  الحدث أدخل السرور على الطاقم الطبي  وكل عمال 
المستشفى، الذي يشهد هذا الحدث ألول مرة مند إنشائه. وعليه،  سارعت الصفحة الرسمية للمستشفى 

إلى تهنئة العائلة والدعاء لألم بالشفاء وبموفور الصحة للمولودين. كما أشادت بجهود الطاقم الطبي وطاقم 
مصلحة الوالدة، التي أدت إلى  نجاح هذه العملية.

والدُة والدُة 33 َتوائٍم بُمستشفى الِميلّية َتوائٍم بُمستشفى الِميلّية
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إليزي

تخصيص  825 مليار سنتيم لفك 
العزلة عن مناطق الظل  

        براهيم مالك

فإّن  املسؤول  ذات  وحسب        
لها  قطاعات  عدة  على  سُيقّسم  املبلغ 
غرار  على  باملواطن  مباشرة  عالقة 
التطهير،  والكهرباء،  املياه  شبكات 
حفر  الطرقات،  تهيئة  بالغاز،  الربط 
اإلحتياجات  من  وغيرها  اآلبار 
الضرورية التي متس 32 منطقة ظل مت 
إحصائها على مستوى جميع بلديات 
القرى  على  التركيز  أين سيتم  الوالية 
السكانية  والتجمعات  واألرياف 
البعيدة التي ُتعاني العزلة لغرض رفع 
تقارير  على  بناًء  وهذا  عنها.  الغنب 

عدة  من  مشكلة  مشتركة  تقنية  جلان 
املناطق  تلك  بزيارة  قامت  قطاعات 
املشاريع  من  احتياجاتها  على  ووقفت 
بها  التكفل  سيتم  واّلتي  التنموية 
ضمن برامج الدولة ويضيف املتحدث 
أّن كل هذه البرامج تهدف إلى ضمان 
من  والتي  للمواطن  الكرمية  احلياة 
العائالت  استقرار  احلفاظ على  شأنها 
مبلف  األمثل  التكفل  بعد  مبناطقها 
ذات  ويف  الوالية.  عبر  الظل  مناطق 
السياق أكد األمني العام أّن العديد من 
املشاريع التنموية شهدت اإلنطالقة يف 
غرار  على  الواقع  أرض  على  جتسيدها 

الشمسية  بالطاقة  منها  البعض  تزويد 
وتهيئات  آبار  وحفر  مسالك  وفتح 
وهي  املدارس  بعض  وترميم  حضرية  
بنسب متفاوتة والتي من شأنها حتسني 

اإلطار املعيشي لساكنيها.
أّن  العام        كما أوضح األمني 
إلضافة  مستعدة  الوصية  اجلهات 
اقتضت  ما  إذا  العمليات  بعض 
الضرورة ذلك خاصة يف حالة اكتشاف 
تستوجب  إحصائها،  يتم  لم  مناطق 
التكفل بها واقتراح عمليات أخرى من 
انشغاالت  بجميع  التام  التكفل  أجل 

الساكنة عبر كل شبر من الوالية.

أدرار
انسداد قنوات الصرف الصحي يؤرق 

سكان »طلمين«
أدرار  والية  شمال  طلمني  ببلدية  مسكن   50 حي  سكان  يطالب 
فك  يف  األولى  بالدرجة  املتمثلة  مشاكلهم  حل  بضرورة  احمللية  السلطات 

اإلنسداد احلاصل على مستوى قنوات الصرف الصحي بحيهم.
      حيث أعرب الكثير من سكان احلي عن أسفهم جراء هذه الوضعية 
التي يعيشونها حيث  يعانون من تسريب مياه الصرف الصحي داخل أزقة 
والدخول  اخلروج  من  البعض   حرمان  إلى  أدى  مما  منازلهم   وأمام  احلي 
الى منزله ناهيك عن الروائح الكريهة املنبعثة من داخله والتي تشمئز من 
النفوس كما أشار املعنيون أن هذه السكنات باإليجار وهي قريبة من مصلحة 
األمومة مستغربني من عدم تدخل اجلهات املعنية إليجاد حل للساكنة وهذا 
يف ظل األوضاع التي تعيشها البالد جراء انتشار وباء كورونا الذي يتطلب 
به.  اإلصابة  من  والتقليل  يتم حصره  حتى  والوقاية،  املجابهة  من  مزيدا 
نفس األجواء البائسة يعيشها سكان 1100 مسكن يف عاصمة الوالية حيث 
يف زمن كورونا، مياه الصرف الصحي تطفو على السطح وتشكل بحيرات 
وأنهار منذ قرابة الـ10 أيام واملظاهر املشمئزة تسيطر على الوضع يف حني أن 
السلطات احمللية لم حترك ساكنا مع  مؤسسة opji وكذا مؤسسة التطهير 
فاملواطن يتساءل أين النظافة والنقاء الذي يوصي به األطباء لكبح انتشار 
العاجل  بالتدخل  أدرار  والي  األحياء   هذه  سكان  يطالب  لذا  الفيروس. 

لوضع حد ملثل هذه الكوارث خاصة وفصل الصيف على األبواب.
       عبد اهلل مجبري

وصفوا أنفسهم بالمعذبين في األرض
عمال اإلدماج المهني بورقلة يستنجدون 

بالّرئيس تبون

حلاملي  املهني  باإلدماج  يعرف  مبا  التعاقد  بصيغة  العاملون  أطلق 
الشهادات اجلامعية وشهادات مراكز التكوين املهني احمللية والوطنية بورقلة 
صرخة استنجاد بالرئيس تبون، نظًرا لتأزم وضعياتهم القانونية واملهنية يوًما 
بعد يوم، حيث جدد عمال العقود يف إطار االدماج املهني الذين يتواجدون 
باملئات يف كل اإلدارات بورقلة مطالبهم والتي على رأسها مطلب اإلدماج يف 
املناصب املفتوحة أو الزائدة عن احلاجة بسبب التقاعد والوفاة والتحويالت 
وكذا  استثناء  ودون  قيد  أو  شرط  دون  املتعاقدين  لكل  للعمال  اإلدارية 

إحتساب سنوات العمل يف التقاعد كونهم مؤمنون إجتماعًيا.
      كما طرح املتعاقدون بصيغ العقود اإلدماج املهني قضية التعويض 
بأثر رجعي مع مطلب اعادة املوقوفني تعسفًيا إلى أماكن عملهم مع احتساب 
راتبهم بأثر رجعي منذ تاريخ توقيفهم إلى تاريخ إرجاعهم، كون املناصب 
املالية ال حتوزها املؤسسات املستخدمة بل حتوزها مديرية التشغيل بالوالية 
بورقلة، مبرارة كبيرة،  الوطن«  اّلذين حتدثوا جلريدة »أخبار  العمال  وأضاف 
ذلك  أّن  إاّل  منهم،  العشرات  دمج  عن  الشائعات  من  العديد  نشر  مت  أّنه 
لم يحدث بعد وبقيت مجرد محاضر تنصيب على الورق جلميع الواليات 
ومنها والية ورقلة حسبهم، كما أضاف املتحدثون لـ«أخبار الوطن« أّن عمال 
يديرون  ممن  غيرها  أو  حزبي  متثيل  أو  نقابة  أي  متثلهم  ال  املهني  االدماج 
االدماج كل  وتيرة  بالتسريع يف  يطالبون  فُهم  املأساوية،  بقضيتهم  املتاجرة 
حسب تخصصه وتوفير مناصب مالية خصيصا لهم دون النظر إلى املناصب 
الشاغرة نظير السنوات التي أهدروها يف خدمة املؤسسات التي استخدمتهم 
كعمال وموظفني بوتيرة عمل تتعدى 8ساعات يف عديد املرات كما طالبوا 
بضرورة اإللتفات إلى عمال االدماج لدى املؤسسات اخلاصة الذين يواجهون 

القهر يوميا خوفا من الطرد التعسفي.
زاهية سعاد

األطباء والمجتمع المدني لوالية تمنراست يحذرون:
رفع الحجر الصحي ال يعني القضاء على الوباء

على  الصحي  احلجر  رفع  قوبل 
والية متنراست، بإرتياح كبير من طرف 
بعض املواطنني الذين إستبشروا بهذه 
اخلطوة يف سبيل رجوع احلياة الطبيعية 
أن  بعد  مكان آلخر  من  كالتنقل  لهم 
الصحي  احلجر  عليهم  مفروض  كان 
من الساعة السابعة مساًء إلى الساعة 

السابعة صباًحا يف اليوم املوالي.
الوطن« بعد إعالن  جريدة »أخبار 
أين  للشارع  نزلت  الصحي  احلجر  رفع 
التقت ببعض املواطنني اّلذين تباينت 
بفكرة  مرحب  هو  من  حول  آراؤهم 
معارض  هو  ومن  الصحي  احلجر  رفع 
للفكرة عن  الرافضني  عبر  لها، حيث 
متحججني  الرفع  هذا  حول  استيائهم 
والوقائية  الصحية  الظروف  توفر  بعدم 
ملسايرة أو التعايش مع هذا الوباء كتوفر 
البسيط   للمواطن  الكافية  الكمامات 
مضيفني  املواطن  عند  وضعها  وثقافة 
التي مت توزيعها  أّن الكمامات املجانية 
تكفي  لم  السلطات  طرف  من  مؤخًرا 
واحدة  مرة  تستعمل  الكمامات  وهذه 
وتنتهي صالحيتها  فيما صرح البعض 
واللثام  بالعمامة  سيستعينون  أنهم 

ملجابهة اإلصابة بالفيروس.
احلجر  رفع  أن  بعد  هؤالء  وأضاف 
على متنراست ستصبح مقصد للجميع 
بضرورة  الوالئية  السلطات  داعني 
اإلجراءات  استعمال  أو  الوالية  غلق 
قبل  املريض  على  للكشف  الصحية 
غير  نتائج  هناك  ستكون  وإاّل  دخوله 

محمودة العواقب.
للمواطنني  اآلخر  اجلانب  أما 
التجار  خاصة  للفكرة  املرحبني 
الذين  واألشخاص  النقل  وأصحاب 
توقفوا عن العمل وتعطل مصدر رزقهم 
الصحي  احلجر  رفع  ان  أكدوا  فقد 
مقترنا  يكون  أن  يجب  لألشخاص 
والنقل  التجارية  احملالت  على  برفعه 
توقف  جراء  كثيرا  يعانون  ألنهم 
رزقهم  مصدر  تعد  التي  أنشطتهم 
اإللتزام  على  اكدوا  باملقابل  لكن 
كوضع  والصحية  الوقائية  باإلجراءات 

الكمامات والتباعد بني األشخاص.
املدني  املجتمع  أفراد  جهتهم  من 
رفع  بفكرة  رحبوا  متنراست  بوالية 
َبيَد  متنراست  على  الصحي  احلجر 
حيث  الرفع  من  حذروا  قد  أّنهم 

أنهكتان  أمسلي  جمعية  رئيس  صرح 
أّن  محمد،  زوكاني  اخليام«،  »صوت 
يعني  ال  بالوالية  الصحي  احلجر  رفع 
ما  فاخلطر  كورونا  وباء  على  القضاء 
اجلميع  وعلى  باجلميع  متربًصا  يزال 
محذًرا  الصحية   باإلجراءات  التقييد 
وأضاف  بالوباء  البعض  إستهتار  من 
احلجر  رفع  ليلة  الحظه  ملا  تأسف  أّنه 
أين حتركت السيارات بشكل عشوائي 
بعض  يف  خاصة  فوضى  مشكلة 
بدورهم  األطباء  الرئيسية.  الطرق 
حذروا من مغبة االستهتار بالوباء أين 
عام  طبيب  محمد،  تهنكات  أكد، 
رفع  أّن  الوطن«  لـ«أخبار  بتمنراست 
الدولة للحجر الصحي ال يعني القضاء 
احليطة  أخذ  يجب  بل  املرض  على 
بتمنراست  يتواجد  الوباء  ألّن  واحلذر 
إصابة  حاالت   10 تسجيل  بدليل 
الصحة   وزارة  حسب  واحدة  ووفاة 
اإلجراءات  احترام  إلى  اجلميع  داعًيا 
الكمامات  بوضع  والوقائية  الصحية 
وعدم  التباعد  مسافة  واحترام  املعقمة 

التوجه لألماكن املكتظة.
       كرزيكة أحمد

كشف األمين العام لوالية إليزي ضويفي فوضيل عن رصد مبلغ مالي قدره 825 مليار سنتيم  موجهة لـ91 عملية 
لمختلف المشاريع التنموية التي خصصت لـ32 منطقة ظل تم إحصائها عبر قطر الوالية. المبلغ المالي المدرج 

على عاتق ميزانيات البلديات وهذا في إطار المخطط البلدي لتنمية مع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 
وباإلضافة إلى صندوق الجنوب.
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روبورتاج زاهية سعاد

الحايك أصُل الّتسميِة من الِحياَكة 
من  مشتقة  للحايك  احلقيقة  التسمية  إن   
الثوب  نسج  أي  حياكة  يحيك،  حاك،  كلمة 
أهل  ألن  بالياء  الهمزة  استبدلت  وقد  وخاطه 
وجه  على  اجلزائري  منهم  اإلفريقي  الشمال 
على  تكتب  التي  الهمزة  ينطقون  ال  اخلصوص 
اللغة  احلايك يف  وأّن  ذلك  »اجلزاير«  مثل  النبرة 
العربية يطلق أيًضا على الذي ميشي متبخترا هذه 

التسمية األخيرة رمبا هي األقرب إلى الصواب.

الَحايك أنواٌع، ألواٌن.. ُسترٌة وأناَقة
واحلايك لدى عموم نساء اجلزائر هو قطعة من 
القماش ترتديه املرأة اجلزائرية للتستر من أخمس 
رأسها ووجهها وسائر جسدها. يف حيث »تطلق 
املغرب  بعموم  املرأة  لِباِس  على  احلاِيِّك  كلمة 
العربي، وهو مكّون من قطعة ثوب ترتديه املرأة، 
وكان  جسدها«.  وكامل  ووجهها  رأسها  يستر 
واملغرب  اجلزائر  أنحاء  كل  االستعمال يف  شائَع 
املناطق  يف  النساء  بعض  زالت  وما  العربي، 
الطاعنات  ترتدينه، خصوًصا  املدن  عن  البعيدة 
تسميات  احلايك  على  ويطلق  السن.  يف  منهن 
عدة، منها الكسا، امللحفة، السفساري. ويعرف 
باحلايك يف الوسط اجلزائري أّما يف الغرب فيطلق 
عليه  يطلق  من  وهناك  الكسى  أو  الكساء  عليه 
اسم امللحفة ويختلف لونه من منطقة إلى أخرى، 

وهو أبيض اللون ويف الشرق اجلزائري أسود.

الَحايك العاِصمي أو »لْمرمَّى« رُمز أناقِة 
الَمرأة العاِصمية 

الوطنية  للهوية  رمًزا  اجلزائري  احلايك  وُيعد 
العاصمة  ديكور  من  جزًءا  احلايك  كان  بحيث 
واحًدا  متتلك  ال  التي  املرأة  وكانت  مدن  وعدة 
منه يف منزلها امرأة غير مكتملة األناقة وتنوعت 
أنواُعه وتعددت أشكاله، إاّل أّن النوع اّلذي ذاع 
صيته وشهرته هو »حايك ملرمى« وهو عبارة عن 
احلرير  من  ناصعة  بيضاء  واحدة  قماش  قطعة 
الصايف ليبقى بذلك حايك ملرمى من أجود أنواع 
احلايك وكان ارتداؤه يقتصر على الطبقة امليسورة 
التي تتباهى نساؤها بارتدائه لكونه يشكل نوًعا 
نساء  أّن  حيث  والتحضر  الصارخ  التمدن  من 
عشرن  السابع  القرن  منذ  به  اشتهرن  العاصمة 
وينسج من احلرير اخلالص أو املمزوج بالكتان أو 

الصوف األبيض الناصع. 

 »العشعاشي«.. َحايك ِنساء الَغرب 
الَجزاِئري 

مبنطقة  ينسج  احلايك  من  النوع  هذا  وكان 
تلبسه  وكانت  ضواحي  من  تبعها  وما  تلمسان 
العامة من النساء ويتميز حايك العشعاشي عن 
حايك ملرمى أّن األول كان يلبس قطعة خالصة 
على  تطاريز صفراء  الثاني  تشوب  فيما  البياض 
شكل خطوط إّما حريرية أو قطنية أو خطوط من 

الصوف الرقيق املشوب بنوع من الصفرة.

رق   »السفساري«.. حايك ِنساء الشَّ
الَجزاِئري 

على  محصوًرا  احلايك  من  النوع  هذا  بقي 
أهل  نساء  لباس  وهو  اجلزائري،  الشرق  نساء 
قدوم  مع  إفريقيا  شمال  إلى  انتقل  األندلس 
الشرق  عاصمة  إلى  األندلسيني  الالجئني 
اجلزائري قسنطينة ومنها انتشر وصواًل إلى تخوم 
يف  احلايك  لون  إختالف  بخصوص  أّما  سطيف 
الشرق اجلزائري فتروي الروايات الشعبية أّن نساء 
األبيض  احلايك  يلبسن  كن  اجلزائري  الشرق 
باي  قتل صالح  وملا  اجلزائر  نساء  الناصع كباقي 
زعيم الشرق اجلزائري على يد املستعمر الغاشم 
لبست النساء املالية السوداء »حايك أسود« حزًنا 
عليه حسب روايات شعبية بشرق البالد، ُيصنع 
السفساري من احلرير أو القطن ويوجد بعدة ألوان 
هو  األصل  يف  واألصفر،  واألبيض  كاألسود 
حايك يغلب عليه السواد وهو ما مييز حايك نساء 

الشرق اجلزائري عن نسوة باقي مناطق اجلزائر.

 الَحايك األبيُض، ْملحَفة الَورقة أو 
ُبوعِوينة. .حايك ِنساء ُتخوم أوالد نايل 

والحضَنة
اوالد  عرش  هالل  منطقة  حايك  يختلف 
بالقطر  احلايك  باقي  عن  احلضنة  ومنطقة  نايل 
احلايك  يكون  أن  يستوجب  حيث  اجلزائري 
املشوب  الناصع  األبيض  باللون  املنطقة  بهذه 
بنوع  املمزوج  القطن  من  مصنوع  بسيطة  بزرقة 
أو  احلايك  يجعل  ما  وهو  املعروف   القماش  من 
بسبب  وهو طقطقة  تصدر صوتا  النايلية  امللحفة 
مورق  يكون  أن  يستوجب  الذي  القماش  نوع 
ما  وهو  للتجعد  وال  لالنكماش  قابل  غير  أي 
يجعل النسوة يف هذه املنطقة العريقة من اجلزائر 
العميقة يخترن قماش احلايك النايلي أو امللحفة 
من  تسميتها  النسوة  لبعض  يحلو  كما  النايلية 
حايك  عليه  ويصطلح  القطن  قماش  أنواع  أرقى 

بقاء  على  ككنية  الورقة  حايك  أو  املورق  الفينة 
الكتابة  ورق  ومسطًحا كسطح  مستقيما  احلايك 
هذا ويصطلح على احلايك يف هذه املنطقة بحايك 
منتصف  غاية  إلى  النسوة  كانت  بوعوينة حيث 
التسعينات من القرن املاضي يلبسنه على شكل 
قطعة واحدة من الرأس تستر كل اجلسد ما عدى 
عيًنا واحدة للرؤية يف حني تستر العني األخرى 
هذا وال زالت بعض النسوة الطاعنات يف السن 
النايلية  امللحفة  يلبس  الوطن  من  املنطقة  بهذه 
الطويلة يف حني مت  تنقلهن  األصيلة يف رحالت 
إدخال ملسات عصرية عليه مؤخًرا كتطريز حوافه 
بلون ذهبي أو فضي المع إلضفاء ملسة جمالية 
أخرى عليه أين يتم ارتداء احلايك مطرز احلواف 

بتخوم أوالد نايل يف أعراس األهل واملقربني.

َحايك المرأِة الِميزابيَّة مازاَل في َعصِره 
الذَّهبي 

التي  الوطن  مناطق  كامل  خالف  وعلى 
ال  امليزابية  املرأة  جند  بائًنا  طالًقا  احلايك  طلقت 
غاية  إلى  األصيل  امليزابي  باحلايك  تخرج  تزال 
»أخبار  يومية  عليه  وقفت  ما  وهذا  هذا،  يومنا 
غرداية  مبنطقة  املرات  من  كثير  يف  الوطن« 
نسوة  طرف  من  بالبيت  يصنع  امليزابي  واحلايك 
البيت وهو حايك ينسج من أجود أنواع الصوف 
خيوط  شكل  يف  غزله  ويتم  جّيًدا  يغسل  الذي 
رقيقة جًدا كخيط اإلبرة ويتم نسجه بعناية فائقة 
يتم حتديده بعدد معني من األذرع  بطول محدد 
نسجه  ويتم  لها  نسجه  املراد  املرأة  طول  حسب 
بناصح  غسله  ومنها  األصيل  التقليدي  باملنسج 
الصوف وكويه وتعطيره بعطر غير فواح لتخليصه 
عند  للسترة  ارتداءه  ومنها  الصوف  رائحة  من 
خروج السيدة امليزابية التي ال جتد حرًجا مطلًقا 
يف اخلروج باحلايك امليزابي األصيل وتتم عملية 
اإللتحاف به متاًما مثل الطريقة النايلية بترك عني 
أنحاء اجلسد به ولعل  باقي  للرؤية وستر  واحدة 
امليزابي  احلايك  يف  مالحظتها  ميكن  صفة  أهم 
هو قصره النسبي حيث يكون مستقيًما مع كوع 
قبل  »التسرول«  يتوجب  لذلك  بالتمام  األقدام 

ارتداءه.

الَحايك عند ِنساء ورقلة وِنسوة وادي ريغ 
وما  ورقلة  بوالية  أهلنا  عند  احلايك  ويتمّيز 
جاورها بخياطته من أي نوع من القماش القطني 
خياطته  يتم  كما  منه  باألزهار  املزركش  حتى 
يعتبر  حيث  منها  والغامقة  الفاحتة  األلوان  بكل 
اخلاطفة  للزيارات  خاصة  للخروج  وسيلة  أخف 

حيث يعرف على نساء منطقتي ورقلة ووادي ريغ 
باخلرجات اخلاطفة إلى األهل واألقارب واجليران 
لباس  أفضل  احلايك  يجعل  ما  وهو  واخلياطات 
هذه  يف  الوطن  من  املنطقة  بهذه  املرأة  به  تتستر 
ورقلة  بوالية  النسوة  تزال  وال  البسيطة  الزيارات 
يقتنني قماش احلايك ويخطنه بالطريقة التقليدية 
ما  عادة  التي  البسيطة  اإلضافات  بعض  مع 
تضيفها العرائس على احلايك احمللي حيث يعتبر 
من أفضل األلبسة سهلة االرتداء عند الزايارات 
لدى  الرسمي  اخلروج  لباس  يعتبر  كما  اخلاطفة 
كانت  سواًء  املناسبات  كل  يف  السن  كبيرات 

أفراح أو أقراح.

الَحايك رفيُق الِجهاد ضّد الُمستعمر الَغاِشم 
ويعتبر احلايك جزءا متأصال من تاريخ اجلزائر 
املناضلة وذلك ملا يزخر به تاريخه بطوالت النساء 
يف الفترة االستعمارية وخاصة فيما يعرف بحرب 
املباركة  التحريرية  الثورة  شنتها  التي  العصابات 
حيث  العاصمة  رأسها  على  اجلزائرية  باملدن 
استخدمته النسوة املناضالت وقتها للقيام مبهمات 
الذخيرة  ونقل  القنابل  بزرع  الثورة  إبان  خطيرة 
املستعمر  عساكر  ألن  فيه  والتخفي  والسالح 
املستترات  النساء  من  االقتراب  يخشون  كانوا 
باحلايك العاصمي فال يقومون بتفتيشهن حيث 
إبان  املستعمر  لتمويه  املجاهدين  وسيلة  اعتبر 
الثورة كما وقد استغل بعض املجاهدين احلايك 
القصبة دون أن  أزقة  للتنقل يف  لتمويه املستعمر 
من  السر  هذا  افشي  أن  بعد  إاّل  هذا  يكتشف 
طرف بعض اخلونة فأصبحت النساء اجلزائريات 
ترغمن يف بعض األحيان على نزعه أمام احلواجز 
أو متريرهن على آالت كاشفة لكشف إن كانت 
حتمل السالح أم ال... وبهذا دخل احلايك يف 
الثورة اجلزائرية املباركة التي خاضها الشعب ضد 
النساء  الطرف  من  استعماله  كثرة  من  املستعمر 

وحتى الرجال يف بعض األحيان.
باختالف  اجلزائري  احلايك  يعتبر  وبهذا 
للهوية  قاًرا  رمز  لباسه  وطريقة  وألوانه  أنواعه 
باجلزائر  اجلزائر  وصفت  لطاملا  حيث  الوطنية، 
البيضاء نسبة إلى احلايك األبيض الذي اكتسح 
كل ربوع الوطن خالل فترة ما بعد االستقالل إلى 
املاضي  القرن  من  والتسعينات  الثمانينات  غاية 
من  أساسًيا  جزًءا  احلايك  يزال  وال  كان  بحيث 
ديكور العاصمة وعدة مدن وكانت املرأة التي ال 
مكتملة  غير  امرأة  منزلها  يف  منه  واحًدا  متتلك 
رمز  واألبيض  متمّيزة  تاريخية  رحلة  وللحايك 

للطهارة وعفة النفس لدى املرأة اجلزائرية.

الحايك، الملحفة وبوعوينة.. تعددت التسميات والّلباس واحد

»الَحايك« وِنساء الَجزاِئر من االستعماِل الَيومّي إلى
 تقليٍد ُيكاِبد االنِدَثار

نساء ورقلة وغرداية مازلن يخرجن بالحايك المحلي 	

تختلف تسميات الحايك الجزائري من منطقة ألخرى، حيث تسميه العاصميات 
الحايك لمرمى وتسميه نساء الشرق الجزائري الملحفة، ويسمى لدى نساء تخوم 
أوالد نايل بملحفة الورقة، وأحيانا أخرى تصفنه بصفة بوعوينة، نظرا لكون 
النساء عند ارتدائه يظهرن من جسدهن عينا واحدة فقط، فيما تسميه نساء 

أهلنا في الجنوب الجزائري بالحايك.
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الرئيس السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم، بالتر:  

»السلطات األمريكية مهدت طريق 
إنفانتينو لرئاسة الفيفا«

القسم الرياضي

تصريحات  يف  عاما،   84 بالتر،  وقال 
إس.دي.إه«  »كيستون  أنباء  لوكالة 
الرئيس!  يرحل  أن  يجب  »قالوا  السويسرية: 
بالنسبة  مافيا  منظمة  الفيفا  يعد  لم  وفجأة 

للعدالة األمريكية بل ضحية«.
وكان بالتر قد رحل عن رئاسة الفيفا يف 
إعادة  من  أيام  بعد   2015 جوان  من  الثاني 
انتخابه، وذلك بعد اعتقال عدد من مسؤولي 
الفيفا يف زيوريخ. ويف أكتوبر من العام نفسه، 
القيم  جلنة  قبل  من  اإليقاف  بالتر  تلقى 

بالفيفا.
وبعدها، قال بالتر بشكل متكرر إنه لم 
يقدم استقالته، ولكن لم يسمح له بخوض 
انتخابات الفيفا التالية، وقد واجه انتقادات 
الرئيس  إنفانتينو،  جياني  قبل  من  حادة 

احلالي للفيفا.

الفيفا  يترأس  كان  الذي  بالتر،  ويعتقد 
السويسرية  السلطات  أن   ،1998 عام  منذ 
املنظمة  رئاسة  نحو  إنفانتينو  طريق  مهدت 
وقال  الفيفا.  فضائح  من  كاملستفيد  ليصبح 
يف  يرغب  كان  إنفانتينو  أن  »أرى  بالتر: 

إخالء طريقه نحو رئاسة الفيفا''.

مانشستر يونايتد ُيمدد 
إعارة إيغالو

أعلن مانشستر يونايتد 
اإلثنني،  امس  اإلجنليزي، 
النيجيري  إعارة  فترة  متديد 
إيغالو، من صفوف  أوديون 
شنجهاي شنهوا الصيني.

يف  يونايتد  املان  وذكر 
الرسمي،  موقعه  عبر  بيان 
أنه توصل التفاق مع نظيره 
فترة  لتمديد  شنجهاي، 
أشهر  لستة  إيغالو،  إعارة 
يف  إعارته  لتنتهي  مقبلة، 
31 جانفي 2021. وسجل 
 8 يف  أهداف   4 إيغالو، 
مباريات بكافة املسابقات، 
ليطالب اجلمهور على نحو مفاجئ، بضمه بشكل نهائي 
الكروي  النشاط  توقف  قبل  وذلك  املوسم،  انتهاء  عند 

بسبب أزمة كورونا.
وتقرر استئناف منافسات الدوري اإلجنليزي املمتاز يف 
السابع عشر من جوان اجلاري، على أن تختتم املسابقة يف 

أواخر جويلية املقبل.

سيميدو يفضل غوارديوال 
على يوفنتوس وإنتر

برشلونة  العب  أن  إسباني،  صحفي  تقرير  ذكر   
وافق على االنضمام لصفوف مانشستر سيتي خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
نيلسون  البرتغالي  فإن  »سبورت«،  صحيفة  وبحسب 
الرحيل  على  موافقته  أعطى  برشلونة،  ظهير  سيميدو 

للسماوي واللعب حتت قيادة املدرب بيب غوارديوال.
وتابعت أن الظهير البرتغالي رفض الرحيل إلى إيطاليا 
وميرالم  مارتينيز  الوتارو  مع  تبادلية  والدخول يف صفقات 
بيانيتش، رغم أن إنتر ميالن ويوفنتوس كانا يرغبان يف ضم 
سيستأنف  برشلونة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  سيميدو. 
محادثاته مع املان سيتي يف األيام القليلة املقبلة، موضحة 
األقل  أورو على  مليون   40 يريد احلصول على  البارسا  أن 
من وراء رحيل سيميدو. ونوهت أن املان سيتي يريد إجراء 
عملية تبادلية، ينتقل مبقتضاها جواو كانسيلو إلى برشلونة، 
إال أن النادي الكتالوني يريد احلصول على األموال إلبرام 

صفقات يف امليركاتو املقبل.

يوفنتوس يخضع ديباال لبروتوكول صارم
صحفية  تقارير  قالت 
ثالثي  أن  إيطالية، 
تعرض  الذي  يوفنتوس 
كورونا،  بفيروس  لإلصابة 
مشاكل  أي  من  يعاني  ال 
التدريبات،  يف  جسدية 

بعد التعايف.
وكان الثالثي دانييلي 
ماتويدي  بليز  روجاني، 
تعرض  ديباال،  وباولو 

لإلصابة بفيروس كورونا، قبل أن يعلن النادي شفائه متاًما والعودة للتدريبات.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت«، أن أحد التحقيقات الطبية، قالت إن مرضي 
بالفيروس.  إصابتهم  بعد  مزمنة  تنفسية  مشاكل  من  يعانون  قد  كورونا  فيروس 
وأضافت أن يوفنتوس أجرى على الفور فحوصات طبية دقيقة على العبيه، وتابع 

الثالثي الذي عانى من اإلصابة بالفيروس بعناية ودقة.
وكانت  أبًدا  أعراض  أي  عليهما  تظهر  لم  وروجاني  ماتويدي  أن  وتابعت 
فحوصاتهما مرضية، بينما ديباال الذي ظل يتعافى بعد حمل الفيروس ألكثر من 

45 يوًما، يخضع لضوابط صارمة كل يومني.
ولفتت الصحيفة إلى أن ديباال يتدرب بكامل طاقته يف األيام األخيرة مثل بقية 

الفريق، وال يعاني من أي مشاكل جسدية بعد استئناف التدريبات.
وختمت بأن الثالثي سيكون متاًحا أمام ماوريسيو ساري، املدير الفني للفريق، 

عند استئناف البطولة، بالرغم من البروتوكول الصارم الذي يتبعه ديباال.

برشلونة يرفض طلب ديمبلي
برشلونة،  نادي  رفض 
الفرنسي  العبه  طلب 
عثمان دميبلي، فيما يخص 
تأهيله  فترة  استكمال 
للمالعب. وخضع  وعودته 
يف  جراحية  لعملية  دميبلي 
بعدما  املاضي،  فيفري   11
الوتر  يف  متزق  من  عانى 
ذات  العضلة  من  القريب 

الرأسني يف الفخذ األمين.
صحيفة  وذكرت 

»موندو ديبورتيفو« أن دميبلي طلب من برشلونة، السماح باستكمال املرحلة النهائية 
نصح  النادي  أن  وأضافت  قطر.  مستشفيات  يف  اإلصابة  من  تعافيه  عملية  من 
التوجه  بالبقاء يف برشلونة واحلصول على متابعة طبية مستمرة بداًل من  الالعب 
لقطر. ونوهت الصحيفة أن دميبلي ال يريد الرحيل عن برشلونة يف الصيف املقبل، 
رغم أن اسمه ارتبط مبغادرة القلعة الكتالونية. ورغم أن توقف املوسم بسبب تفشي 
فيروس كورونا، ساعد الالعب الفرنسي على منحه املزيد من الوقت، إال أنه من 

غير املتوقع أن يظهر يف املباريات املتبقية هذا املوسم.

بيبي ماروتا المدير التنفيذي إلنتر ميالن
»نرفض أي حل بديل الستكمال 

الكالتشيو«
أعلن إنتر ميالن، رفضه للخطط البديلة التي قد يلجأ لها 

االحتاد اإليطالي لكرة القدم، حال توقف النشاط الرياضي 
مجدًدا. وأعلن االحتاد اإليطالي عودة املسابقة بداية من 20 

جوان اجلاري، بينما ستعود منافسات كأس إيطاليا يف 13 
من ذات الشهر. وقال بيبي ماروتا، املدير التنفيذي إلنتر 
ميالن، يف تصريحاته لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت«: 
»نرفض اخلوارزميات واملباراة الفاصلة، ال ميكن أن يكون 

ذلك حاًل«. وأضاف »كيف ميكنك أن تنظر فيما ال ميكن 
التنبؤ به؟ نحن ضد أي حل غير إنهاء املوسم«. واختتم 

»إذا كان ال ميكن إنهاء البطولة، فذلك سيكون بسبب عودة 
تفشي وباء كورونا، لذلك أنا ال أرى كيف ميكنك أن تلعب 

مباراة فاصلة أو تعتمد على اخلوارزميات«. وكان غابرييل 
غرافينا، رئيس االحتاد اإليطالي، أملح إلمكانية اللجوء للدور 

الفاصل أو اخلوارزميات والتي ستجمد جدول الترتيب.

في صفقة كوليبالي   
باريس سان جيرمان يستسلم 

أمام يونايتد
حترك مسؤولو باريس سان جيرمان، خطوة للوراء يف ظل 

مساعيهم لتدعيم خط الدفاع بصفقة جديدة خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة. وأكدت صحيفة ليكيب يف 

تقرير لها، أن إدارة باريس تخلت بالفعل عن فكرة التعاقد 
مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي اإليطالي.
وبررت الصحيفة، موقف اإلدارة الباريسية بالتراجع 

عن صفقة كوليبالي، يف ظل املنافسة القوية التي جتدها من 
مانشستر يونايتد. ويسعى توماس توخيل مدرب باريس، 

لترميم خط دفاعه قبل بداية املوسم اجلديد، يف ظل انتهاء 
عقود 3 العبني يف اخلط اخللفي، وهم تياغو سيلفا وتوماس 

مونييه وليفني كورزاوا. وأبرم النادي الباريسي، صفقة واحدة 
استعداًدا للموسم اجلديد، بتفعيل بند شراء ماورو إيكاردي 

نهائًيا من إنتر ميالن اإليطالي.

ديفيد لويز يتمسك بالبقاء في آرسنال
قال كيا غواربشيان وكيل أعمال ديفيد لويز مدافع 

آرسنال، إن الالعب يرغب يف متديد بقائه مع الفريق، رغم 
أن عقده بصدد االنتهاء. وأضاف غواربشيان يف تصريحات 

لشبكة سكاي سبورتس، أن الالعب البرازيلي ال يريد 
مغادرة آرسنال، مؤكًدا أن النادي سيتناقش مع لويز حول 
مستقبله يف أقرب وقت ممكن. وتابع »إنه سعيد للغاية يف 
آرسنال. لديه عالقة جيدة للغاية مع املدرب ومدير الكرة 
بالنادي. كما أن عالقته باجلميع يف النادي ممتازة، مبا يف 

ذلك املالك. إنه يحترم اجلميع«. وواصل غواربشيان »ديفيد 
سيجلس مع املسؤولني يف آرسنال قبل بداية املوسم، الفرص 

كبيرة للغاية يف بقاء ديفيد لويز«. وعلق وكيل لويز بشأن ما 
ذكرته تقارير يف الفترة األخيرة حول عودة الالعب إلى ناديه 

السابق بنفيكا البرتغالي، قائال إن هذا أمر ممكن.

رابطة الليغا تحدد مواعيد 
مباريات الجولتين 28 و29
أعلنت رابطة الليغا رسمًيا، عن مواعيد مباريات 

اجلولتني 28، و29 من الدوري اإلسباني. ومت االستقرار 
على استئناف مسابقة الدوري اإلسباني يوم 11 جوان املقبل 

بلقاء داربي األندلس بني إشبيلية وريال بيتيس. ويحل 
برشلونة ضيًفا على مايوركا يوم السبت 13 جوان، بينما 

يستضيف ريال مدريد نظيره إيبار يف السابعة والنصف مساء 
األحد 14 من الشهر نفسه. يف الوقت ذاته، ستبدأ مباريات 

اجلولة 29 يوم اإلثنني 15 جوان، وتستمر 4 أيام.

اعترف السويسري جوزيف بالتر الرئيس 
السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم، بأن 

استقالته من الفيفا، التي تقدم بها في عام 
2015، جاءت في ظل ضغوط هائلة من 

السلطات األمريكية التي كانت تحقق في إدعاءات 
بالفساد.
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أخبار الرياضات

رئيس نجم مقرة يفتح النار على الفاف، بن ناصر:

»قرار استكمال الموسم ال يخدم الكرة الجزائرية«

القسم الرياضي

ناصر،  بن  عزالدين  وقال 
يرفض  إنه  مقرة،  جنم  رئيس 
املوسم  استكمال  فكرة 
يتذيل  فريقه  ألن  ليس 
لعدم  ولكن  الترتيب،  سلم 
يف  اللعب  استئناف  أهمية 
وأضاف  احلالية  الظروف  ظل 
ال  املوسم  استكمال  »قرار 
متاما،  اجلزائرية  الكرة  يخدم 
وضع  ظل  يف  البطولة  عودة 
فيروس  انتشار  عليه  يسيطر 
البطولة  صائبا.  ليس  كورونا 
قيمة  ال  أصبح  اجلزائرية 
وتابع  واقتصاديا«  فنيا  لها 
األندية  على  »سيصعب 
لإلمكانيات  تفتقد  التي 
الوقائية  التدابير  مع  التعامل 
التي  تلك  رمبا  الفيروس،  من 
قد  حكومية  شركات  ترعاها 
هذا  لكن  ذلك،  يف  تنجح 

ليس عدال«.

عن  ناصر،  بن  وحتدث 
يعاني  التي  املالية  الصعوبات 
أن  كاشفا  مقرة،  جنم  منها 
العبي الفريق لم يتلقوا سوى 
املوسم  انطالق  منذ  راتبني 
ظل  »يف  واستطرد  احلالي 
هذه املعطيات ال أتصور عودة 
واستئنافهم  للفريق  الالعبني 
كان  واألصح  للتدريبات. 
وإعطاء  املوسم  إنهاء  هو 
أجل  من  للنوادي  الفرصة 
ترتيب  وإعادة  نفسها  تنظيم 
ناصر،  بن  واقترح  بيتها«. 
إلغاء الهبوط وزيادة عدد أندية 
الرابطة احملترفة إلى 20 فريقا.
أملاس،  الناصر  عبد  لكن 
اجلزائر،  مولودية  نادي  رئيس 
رحب بقرار استكمال املوسم، 
داعيا رابطة احملترفة إلى اتخاذ 
إجراءات تساعد األندية على 
السلبية  التداعيات  مواجهة 

املترتبة على جائحة كورونا.

يف  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  قرر 
خطته  على  اإلبقاء  أمس  اول  اجتماعه 
 ،2019-2020 املوسم  الستكمال 
بتخفيف  احلكومية  السلطات  قرار  بعد 
كورونا  فيروس  تفشي  فرضها  التي  القيود 

املستجد.
قسم  مسؤول  عبود،  باي  صالح  وقال 
املكتب  إن  اجلزائري،  باالحتاد  اإلعالم 
التنفيذي قرر باإلجماع استكمال املوسم، 
أعدها  التي  الطريق  بخطة  االحتفاظ  مع 
للتدريبات  بالعودة  اخلطة  وتقضي  سلفا. 

بعد رفع احلجر الصحي لفترة تتراوح ما بني 
البطولة  استكمال  وبعدها  أسابيع،  و6   5

خالل 8 أسابيع.
وأوضح عبود، أن احتاد الكرة اجلزائري 
بعث برسالة إلى السلطات احلكومية تؤكد 
على رغبة كبيرة يف استكمال املوسم لكن 
يف ظروف مناسبة. وأضاف أن هذه الفكرة 
الذي  اللقاء  خالل  نقاش  محل  كانت 
الشباب  وزير  خالدي،  علي  سيد  جمع 
رئيس  زطشي،  الدين  وخير  والرياضة، 

الفاف نهاية األسبوع الفارط.

ورجح عبود، عودة األندية للتدريبات 
حال إعطاء الضوء األخضر للتجمعات من 
يف  مجموعات صغيرة  عبر  السلطات  قبل 
موعد  أي  عن  الكشف  رافضا  البداية، 
للعودة بدعوى أن ذلك يبقى رهن تطورات 
العودة  أن  إلى  وأشار  الصحية.  الوضعية 
مع  كبير  تنسيق  سيسبقها  املنافسة  إلى 
بكرة  عالقة  لها  التي  القطاعات  جميع 
القدم. يذكر أن النشاط الكروي يف اجلزائر 
معلق منذ منتصف مارس املاضي، بسبب 

تفشي فيروس كورونا.

مسؤول قسم اإلعالم باالتحاد الجزائري

عبود: »خاطبنا الحكومة الستكمال الموسم«

إدارة ميالن ترفض التخلي عن 
خدمات بن ناصر

يتجه الدولي اجلزائري إسماعيل بن ناصر، لإلستمرار مع ناديه 
مؤخرا.  وصلته  التي  الكبيرة  املقترحات  رغم  وهذا  ميالن،  إسي 
وأشارت جريدة »الغازيتا ديلو سبورت« وقناة »بي إن سبورتس«، بأن 
مسيري الروسونيري والرجل القوي اجلديد يف الفريق رالف رانكيك 

رافضون لفكرة التخلي عن النجم الصاعد.
وجاء هذا املوقف، بعد توصل اجلميع داخل الفريق اللومباردي 
لقناعة بأن بن ناصر ميثل املستقبل وال ميكن اإلستغناء عنه بسهولة. 
وباريس  سيتي  مانشستر  العمالقني  من  متابع  ناصر،  بن  بأن  يشار 
الصيفي  امليركاتو  إلستقدامه خالل  يسعيان  اللذين  جيرمان،  سان 

القادم.

بن رحمة محل إهتمام تشيلسي ونيوكاستل
كشفت صحيفة »االكسبريس« البريطانية، أّن نادي  نيوكاستل 
للتعاقد مع الدولي اجلزائري سعيد بن  دخل يف صراع مع  تشلسي 
ونيوكاستل،  تشيلسي  من  كل  أن  املصادر،  ذات  وأكدت  رحمة. 
يتخلى  لن  نادي  برينتفورد  الذي  املطلوبة من  القيمة  يعرفان جيدا 
عن بن رحمة إال مقابل أكثر من 30 مليون أورو. يذكر أن  تشيلسي 

اتصل رسميا بنب رحمة ودخل يف مفاوضات مع فريقه برينتفورد.

فيورونتينا يدخل السباق لضم غوالم
نادي  أن  اإليطالية،  سبورت«  ديلو  »الغازيتا  صحيفة  كشفت 
نابولي يريد التخلي عن خدمات الدولي اجلزائري فوزي غوالم، يف 
صفقة تبادلية مع  فيورونتينا. واقترحت إدارة نابولي انضمام غوالم 
إلى فيورونتينا مع انضمام  بيزيال  أو ميلنكوفيتش إلى نابولي. يذكر 
بعض  يف  وأيضا  الفرنسية   »1 »الليغ  أندية  يف  مطلوب  غوالم،  أن 
األندية اإليطالية، غير أن راتبه املرتفع سيكون عائقا يف انتقاله إلى 
أي فريق. وكشفت صحيفة »ال نازيون«  اإليطالية، أن غوالم، يعد 
ذات  وأضاف  حاليا.  نابولي  نادي  يف  أجرا  األعلى  الالعبني  من 
املصدر، أن نادي فيورنتينا، املهتم جدا بخدمات الدولي اجلزائري، 
لن يكون مبقدوره ضمان راتبه الشهري، خاصة يف حال رفض الالعب 
تخفيضه. يذكر أن فوزي غوالم، يحظى بعروض أخرى من خارج 

الدوري اإليطالي، على غرار نادي نيوكاسل يونايد اإلجنليزي.

ماندي يتجه لتجديد عقده مع ريال بيتيس
ريال  نادي  أن  ديبورتيفو« اإلسبانية،  »استاديو  كشفت صحيفة 
عيسى  اجلزائري  الدولي  عقد  بتجديد  متفائل  اإلسباني  بيتيس 
ستقدم  األندلسي  الفريق  إدارة  أن  املصادر،  ذات  وأكد  ماندي. 
عرضها اجلديد ملاندي يف قادم األسابيع وترى أنه سيكون مالئما له.
أبرزها  األوروبية  األندية  من  عدد  يف  مطلوب  ماندي  أن  يذكر 
15 مليون أورو وأيضا نادي  ليون، الذي تقدم بعرض رسمي قيمته 

روما ونيوكاستل.

رئيس االتحادية الجزائرية لكرة الطائرة، لموشي:
»المنافسة ستستأنف شهر سبتمبر«

القادم  نشاطاتها شهر سبتمبر  الطائرة  للكرة  الوطنية  البطولة  تستأنف 
بعد توقفها يف مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد، حسب 
وصرح  ملوشي.  مصطفى  للعبة،  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  به  صرح  ما 
يف  قررنا  لكننا  محتملة،  سيناريوهات  ثالثة  سابقا  وضعنا  »لقد  ملوشي 
من  البكالوريا.  امتحانات  إجراء  عقب  مباشرة  املنافسة  استئناف  األخير 
مع  معقمة  قاعات  يف  موصدة  أبواب  خلف  ستقام  املباريات  أن  الواضح 
تطبيق كل إجراءات الوقاية الصحية الصارمة لتجنب أي عدوى«. ومعلوم 
أنه مت تعليق جميع املسابقات واألحداث الرياضية يف جميع التخصصت يف 
اجلزائر، منذ 16 مارس وإلى غاية 13 جوان، بسبب انتشار فيروس كورونا 
وأضاف نفس املصدر ''سنكمل البطولة وكأس اجلزائر بعد شهرين لنفسح 
املجال بعدها لتربص املنتخب الوطني املقرر يف الفترة املمتدة من 1 إلى 20 
القادمة من  النسخة  العربية يف تونس.  لبطولة األمم  ديسمبر وذلك حتسبا 
البطولة الوطنية ستنطلق يف جانفي 2021«. وستستأنف منافسات القسم 
املمتاز رجال بإجراء 12 جولة متبقية و6 جوالت لدى السيدات، يف الوقت 
الذي وصلت فيه كأس اجلزائر للدور ثمن النهائي. ويف تصريح سابق له، 
أكد مصطفى ملوشي أن سداسي املنتخب اجلزائري لم يتأثر بالوضع احلالي 
باعتبار أنه لم يتم برمجة أي تربص أو منافسة وأوضح قائال ''تأجيل البطولة 
املبرمج  التربص  جعل  القادم،  أكتوبر  شهر  يف  مقررة  كانت  التي  العربية 

سابقا نهاية املوسم يتأجل آليا''.

أعلن نجم مقرة متذيل الرابطة األولى المحترفة، رفضه خطة استكمال الموسم التي أقرها اإلتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد 
تخفيف القيود المرتبطة بالتدابير الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد.  

أشار رئيس اللجنة األوملبية والرياضية 
إلى  مريجة،  محمد  بالنيابة،  اجلزائرية 
وإرادته  والرياضة  الشباب  وزير  استعداد 
بالرياضة  للنهوض  فريقه  مبعية  الواضحة 

اجلزائرية بالشراكة مع اللجنة األوملبية.
بني  الفارط  اخلميس  يوم  لقاء  وجمع 
الوزير سيد علي خالدي والرئيس بالنيابة 
للجنة األوملبية، حيث ناقش الطرفان عدة 
تعاون  عالقة  تعزيز  ذلك  يف  مبا  مواضيع، 
مشترك،  بهدف  هادئ  مناخ  كنف  يف 
اجلزائرية  للرياضة  التطور  من  مزيد  وهو 
املستوى  على  الضائع  مجدها  واستعادة 

الدولي، حسب تصريح محمد مريجة.
مفتوحا  نقاشا  »أجرينا  مريجة  وقال 
باملجال  يتعلق  ما  كل  حول  وصريحا 
اجلوانب  استعرضنا  لقد  الرياضي. 
الرياضة«،  التي لها عالقة بعالم  املختلفة 
مشتركة  مشاريع  لدينا  »سيكون  مضيفا 

احلركة  صالح  يف  مواضيع  عدة  حول 
مساهمة  وكانت  اجلزائرية«.  الرياضية 
ممثلي اجلزائر يف الهيئات الرياضية الدولية 
خالل  نوقشت  التي  املهمة  املواضيع  من 
املساهمة،  هذه  تعتبر  حيث  االجتماع، 
من  أقل  اجلزائرية،  بالرياضة  للدفع 
وأفاد  عديدة.  ألسباب  التوقعات، 
معتقدا  املوضوع  أثار هذا  »الوزير  املتحدث 
أنه يجب أن يكون للممثلني دور راسخ يف 
استعداده  وكرر  اجلزائرية.  الرياضة  تطوير 
لتقدمي املساعدة والدعم لهذه الشخصيات 
الرياضة  مساعدة  من  لتمكينها  الرياضية 

اجلزائرية على املضي قدما«.
املناسب  اإلطار  توفير  أجل  ومن 
مع جميع  اتصاالت  اجليد، جتري  للعمل 
الرياضية  الهيئات  يف  اجلزائريني  املمثلني 
يف  ممكن  وقت  أقرب  يف  جلمعهم  الدولية 
املختلفة  املواضيع  ومناقشة  عمل  جلسة 

مهمتهم،  تنفيذ  وتعرقل  تزعجهم  التي 
بحسب نفس املصدر. كما مت احلديث عن 
الرياضية  باألحداث  اخلاصة  التحضيرات 
البحر  ألعاب  أبرزها  املقبلة،  الدولية 
األبيض املتوسط 2022 بوهران واأللعاب 

األوملبية بطوكيو يف عام 2021.
سابقا  اجليدو  احتادية  رئيس  وأوضح 
»يجب أن تلعب اللجنة األوملبية والرياضية 
دورها  وطني،  رياضي  ككيان  اجلزائرية، 
ليتابع  املتوسطية«،  األلعاب  إعداد  يف 
»سنساعد اللجنة املنظمة بخبرتنا يف امليدان 
بهدف وحيد هو إجناح هذا احلدث العاملي 
الستضافة  اجلزائر  اختيار  أحقية  وتأكيد 

هذه التظاهرة الرياضية الكبرى«.
ويف األخير، وصف مريجة االجتماع 
للغاية وسيجعل  بناء  بأنه  القطاع  وزير  مع 
لدفع  وضوح  يف  معا  العمل  املمكن  من 

املشاريع قيد اإلنشاء للتقدم.

رئيس اللجنة األولمبية الجزائرية بالنيابة، مريجة:

»الوزير مستعد لتطوير الرياضة الجزائرية بمعية اللجنة األولمبية«
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أحمد كرزيكة

بدار  باإلعالم  مكلف  باليلي  خالد  السيد  أكد  ما  وحسب 
العام  املبارك لهذا  الوطن« أن إحياء شهر رمضان  لـ »أخبار  الثقافة 
دار  عبر حساب  وأيامه  لياليه  تنشيط  مت  أين  بنكهة خاصة،  كان 
تلك  إبقاء  مع  االجتماعي،  التواصل  موقع  يف  تامنغست  الثقافة 
والشعراء  الفنانني  مبشاركة  قبل  من  كانت  التي  الثقافية  احلركية 
وإرسالها  املنازل  يف  التسجيالت  من خالل  ذلك  وكان  واملبدعني 
للمكلف باإلعالم لدار الثقافة لتنقح وتراجع ثم يتم نشرها ملتابعي 

حساب الفايسبوك اخلاص باملؤسسة.
أما بالنسبة يف مجال اإلنشاد فإن دار الثقافة كانت حتتضن يف 
كل شهر رمضان وصالت إنشادية إال أنه هاته املرة ونظرا للظروف 
بها، حتت  اخلاصة  الفايسبوك  إلى صفحة  النشاط  نقل  مت  الراهنة 
األيام  هذه  تنشيط  يف  شارك  حيث  إبداعنا«  منبع  »دارنا  شعار 
منشدين من والية متنراست ومت اكتشاف مواهب لها حناجر مميزة 

وحصلت على عدد كبير من املشاهدات.
عبر  متتبعيها  الثقافة  دار  ضربت  اإلنشاد  أسبوع  انتهاء  وبعد 
بـ  موسوم  برنامج  مع  موعد  االجتماعي  التواصل  يف  حسابها 
»فكاهي الدار« حتت شعار«دارنا منبع إبداعنا« من تنظيم دار الثقافة 
توالت  حيث  القادر،  عبد  عزوز  املخرج  إشراف  وحتت  تامنغست 
األعمال الفنية التي أبدع فيها ممثلني شباب من والية تامنغست.

كما مت أيضا تنظيم أمسيات شعرية عن بعد ما سمي بشاعر 
األمسيات  أسبوع  إطار  يف  اخلصب  الفضاء  هذا  وضمن  الــــدار 
األدبية والشعرية، أين تناوب مختلف الشعراء على إلقاء قصائدهم 
مبا جادت به قرائحهم حيث شارك يف إثراء هذه األيام كل الشعراء.
ليالي  إحياء  الدينية  ومداخالت  ندوات  تنظيم  إلى  باإلضافة 
العشر  وفضل  بدر  غزوة  حول  محاضرة  إلقاء  مثل  املبارك  رمضان 
إمام  عسالي  عمر  الشيخ  فضيلة  تــقدمي  من  رمضان  من  األواخر 

مبسجد املصطفى بتهقارت باب الزوار.
الثقافة  التاريخي فقد أشار املكلف باإلعالم بدار  ويف اجلانب 

لهذه  تخليدًا  ماي  الثامن  مجازر  مبناسبة  محاضرة  تنشيط  مت  أنه 
الذكرى عبر حساب مواقع التواصل االجتماعي لدار الثقافة حتت 
الدكتور  تنشيط  من  األجيال«  عطاء  ليتواصل  ضحو  »هم  شعار: 
كديدة محمد امبارك أستاذ باملركز اجلامعي تامنغست ناهيك عن 
األحداث  أهم  بتفاصيل  مرفقا  ديابوراما  للكتاب،  معرض  تنظيم 

املجزرية، وإعداد مطويات حول الذكرى.
ماي   19 الطالب  ليوم  والستون  الرابعة  الذكرى  أحيت  كما 
املجيد  التاريخ  صناع  اجلزائر  شعار«طالب  حتت   ،1956/2020

وطالئع العهد اجلديد« فضال على نشر مقاطع فيديو إنشادية غنائية 
تخلد للذكرى عبر حساب دار الثقافة.

الفاعلني الذين نشطوا  النشاطات مت تكرمي أهم  ويف ختام هذه 
هذه الفعاليات، بشهادات مشاركة مت نشرها عبر حساب املؤسسة 
على أمل أن يتم تقدميها لهم يف مناسبات قادمة بعد حتسن الوضع 
وفضيلة  مبارك  كديدة  الدكتور  تكرمي  مت  حيث  للبالد،  الصحي 
مولودي  والفنان  املسرحني  والفنانني  والشعراء  الشيخ عسالي عمر 

أحمد وكذا اجلمعيات احمللية املشاركة.

 السنة 01 - العدد 201 -الثالثاء  10 شوال  1441  هـ  - 02  جوان  2020م

تحت عنوان »أهناي«
ألبوم جديد لفرقة »تيكوباوين« في األسواق األوروبية

صدر مؤخرا يف األسواق األوروبية ألبوم جديد لفرقة »تيكوباوين« 
»موسيقى  ضمن  يندرج  للمستقبل(  )نظرة  »أهناي«  عنوان  حتت 
العالم« ويجمع بني »بلوز الصحراء« )أسلوب موسيقي تارقي رائج( 
لـ  الثاني  األلبوم  هذا  ويضم  والفولك.  والروك  الريغي  من  وكل 
»تيكوباوين« 12 أغنية أغلبها بالتاماشاق )لهجة أمازيغية يتكلم بها 
الطوارق يف اجلنوب اجلزائري ومنطقة الساحل ككل( حيث مت إنتاجه 
يف اجلزائر من طرف »أسطوانة ميوزك« ووزع بكل من فرنسا وبلجيكا 
وسويسرا ولوكسمبورغ وأيضا عبر منصات التحميل املوسيقي على 
االنترنت من طرف املنتج الفرنسي »البالم ميوزك«. وسيكون هذا 
األلبوم -الذي تتطرق أغانيه للواقع املعاش وجمال الطبيعة والتراث 
اآلجال  أقرب  »يف  اجلزائرية  األسواق  يف  متوفرا  التارقية-  والثقافة 
مبجرد حتسن الوضع الصحي احلالي الناجم عن جائحة كوفيد 19« 
وفقا  العاصمة«  باجلزائر  فني  حفل  »عبر  للجمهور  »سيقدم  حيث 
للمنتج. ومن أجمل أغاني هذا األلبوم وأكثرها تشبعا باإليقاعات 
التارقية »تنيري« )الصحراء( التي تنقل املستمعني إلى عالم وحياة 
الطوارق يف أقصى اجلنوب اجلزائري يف قالب موسيقي جميل يجمع 
الطبول( ومتأثر بفن  والدرامز )طقم  والباص  الكهربائي  الغيتار  بني 

الريغي والريتم التقليدي التارقي.
وتعد هذه األغنية -املرفقة بفيديو كليب مت تصويره بالفضاءات 
قلب  من  صرخة  مبثابة  اجلزائري-  باجلنوب  الشاسعة  الصحراوية 
مجتمع الطوارق حتاول لفت االنتباه للواقع اليومي املعاش يف اجلنوب 

وخصوصا لدى املجتمعات البدوية األكثر هشاشة.
)كرهت  تارها«  »أكسناغ  كـ  أخرى  أغاني  عناوين  ومن خالل 
توجهها  الفرقة  تؤكد  )صديقي(  و«أميدينني«  و«العالم«  احلب( 
الفني الذي يجمع بني النصوص واملوسيقى التارقية والتأثير الكبير 
لبعض األنواع املوسيقية العاملية وخصوصا الريغي الذي تظهر أحلانه 
بوضوح يف الغناء. كما تقدم »تيكوباوين« أغاني قريبة من الفولك 

و«دنيا  جميلة(  )غفوة  »مزوان«  غرار  على  واضحة  تارقية  ملسة  مع 
وصل« و«إيريالن أمان« )من لديه ماء( والتي تقدم رحلة موسيقية 
حقيقية إلى اجلنوب مرفوقة بأصوات طبول تقليدية كاجلمبي وكذا 
الفرقة  ملسة  أخرى  جهة  من  وتظهر  )العادي(.  الصوتي  الغيتار 
الصحراء«  »بلوز  رائدة  منازع  وبال  تعد  -التي  »تيناريوين«  الشهيرة 
إنتاج  التي تعيد  الـ »أسوف«- وهذا يف أغنية »آيتما« )إخوتي(  أو 
نفس التركيب املوسيقي لهذه الفرقة العتيقة التي أثرت يف اإلبداع 

املوسيقي املعاصر بالتاسيلي واألهقار.
وتتكون »تيكوباوين« من املغني والعازف على الغيتار الكهربائي 
بن خيرة سعيد واملغني والعازف على الغيتار الكهربائي دقار حسني 
والعازف على الغيتار باص أوماري عبد احلفيظ وكذا العازف على 

اآللة اإليقاعية »اجلمبي« أسرير جابر.
ونشطت هذه الفرقة -املؤسسة يف 2013 بعني صالح )متنراست( 
العديد من احلفالت باملدن اجلزائرية يف  ومعنى اسمها »سيوف«- 
بداياتها قبل أن تصدر ألبومها األول »ديرهان« )األمنيات( يف 2016 

لتنشط بعدها حفالتها خارج اجلزائر بكل من فرنسا وكندا.

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للطفولة
مديرية الثقافة بجيجل تنظم احتفاال 

افتراضيا ثرَي البرامج
لوالية  الثقافة  مديرية  نظمت 
موجها  افتراضيا  حفال  جيجل 
باليوم  االحتفال  مبناسبة  لألطفال 
سطرت  حيث  للطفولة،  العاملي 
برنامجا ثريا وثقافيا افتراضيا موجه 
على  املباشر  على  بثه  مت  لألطفال 
وكذا  للمديرية  الرسمية  الصفحة 
الصفحات احمللية الكبرى على غرار 

صفحة ناس جيجل.
كما أكدت املديرية أن البرنامج 
وألعاب  للحكواتي  فقرة  شمل 
وقراءات  فكرية  مسابقة  ترفيهية 
كما  ألساتذة،  ومداخالت  أدبية 
البكم  للصم  أساتذة  البرنامج  رافق 

خاص لذوي االحتياجات اخلاصة.- وقد نظمت الرابطة اجلزائرية حلقوق 
أي  اإلنسان  وحقوق  الدستوري  »التعديل  بعنوان  وطني  ملتقى  اإلنسان 
املبادرة  وتأتي خذه  زووم.  فضاء  بعد يف  التحاضر عن  تقنية  عبر  حماية« 
إلثراء مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة مؤخرا ملناقشة من 
طرف الطبقة السياسية واألكادمييني وفعاليات املجتمع املدني. وقد شارك 
يف هذا امللتقى نخبة متميزة من األساتذة اجلامعيني واملختصني واحلقوقيني 
كانت  والتي  والية   20 من  ألكثر  ينتمون  والذين  الوطني  املستوى  على 
والتي مست  القيم  واألكادميي  العلمي  مبحتواها  وثرية  متنوعة  مداخالتهم 

كل احملاور امللتقى.
سهام. ع

سعيًا منها لتحريك الَمشهد الّثقافي 

ا ر برنامًجا ثريًّ في َزمِن »ُكورونا« داُر الّثقافِة بَتمنراست ُتسطِّ
بادرت دار الثقافة بتمنراست إلى تسطير برنامج عن بعد من أجل الترفيه عن األهالي وهم في منازلهم، سعيا منها لتحريك المشهد الثقافي بالمدينة، 

خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر والحجر الصحي المفروض على العائالت.
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اليوم العالمي للطفل

الطفولة المغتصبة .. 
عندما تغتصب شياطين 
اإلنس مالئكة األرض؟

اصبح ال يمر علينا يوم دون ان نقرا او نسمع عن خبر اغتصاب في 
صفوف االطفال  خبر من االخبار التي تشمئز منها النفوس لفعل من 

االفعال التي تعافها النفس البشرية السلمية.

ا.ب

تظهر  حتى  بشاعتها  من  قصة  نستوعب  فبالكاد 
لنا قصة أبشع وأشنع، فيا للخوف من أن يصبح األمر 
معتادا لدينا ونكتفي فقط بشجبه بتعليق على اخلبر، 

أو يف قلوبنا كأضعف اإلمیان. 
وبالرغم من هذا، فإن األرقام تظل بعيدة كل البعد 
عن ما يجري على أرض الواقع من حاالت مسكوت 
لعدم  نظرا  دقيقة  أرقام  وبالتالي يصعب حتديد  عنها، 
إبالغ السلطات بجميع حاالت اإلعتداء، ألن العديد 
اإلعتداء  عن  التبليغ  من  تتحرج  الزالت  األسر  من 
اجلنسي جتاه األطفال، لكونه من الطابوهات اخلادشة 
ومع  الطفل.  سمعة  على  وحفاظا  والشرف،  للحياء 
حرية  للجناة  يترك  هذا،  اإلبالغ  عدم  فإن  األسف 

اإلعتداء على ضحايا آخرين.
 املالحظ أن املعتدين جنسيا على األطفال هم من 
الذكور أكثر من اإلناث، ومن مختلف الفئات العمرية، 
واإلجتماعية،  اإلقتصادية  الطبقات  مختلف  ومن 
ومنهم أفراد محترمون يف املجتمع، وال يبعثون إطالقا 
يسهل  أماكن  يف  ضحاياهم  يترصدون  الشك،  على 
والنوادي،  كاملدارس،  إليهم  الوصول  فيها  عليهم 
واملساجد.  فاجلاني له استراتيجية استدراج مدروسة، 
ويف حاالت كثيرة يكون على معرفة مسبقة بالضحية 

ومحل ثقته، أو فردا من أفراد أسرته.

الشيء  ما  بقوة،  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ولكن 
بالغا  شخصا  تدفع  لدرجة  طفل  جسد  يف  اجلاذب 

لإلعتداء عليه جنسيا؟
عدة  هناك  النفسي  الطبيب  وحسب   علميا، 
فرضيات تشير إلى أن اإلعتداء اجلنسي على األطفال، 
میكن أن يكون ناجتا عن األسرة، ولكن ليس من الواضح 
إذا ما كان بسبب الوراثة أو سلوكا مكتسبا، وأيضا من 
السيروتونني  األخرى وجود خلل يف  النظريات  ضمن 
الكيميائي على مستوى الدماغ، وكلها عوامل لم يثبت 
فعليا أنها تساهم يف اإلعتداء اجلنسي على األطفال، 
إضافة إلى أن وجود تاريخ إلعتداء جنسي على اجلاني 
قد يكون عامال محتمال يف انحراف السلوك اجلنسي 
للشخص، ولكن هذا لم يثبت أيضا، وبالتالي تبقى 
العوامل السببية ملرتكبي اجلرائم اجلنسية على  علميا 

األطفال غير معروفة بشكل قاطع.
لكن الثابت هو أن هذه الظاهرة الشاذة عاملية، فهي 
الغربية  فالدول  آخر،  ليست حكرا على مجتمع دون 
وأجازت  سنوات،  منذ  اجلنس  طابو  كسرت  مثال 
التربية  وأقحمت  الزواج،  خارج  اجلنسية  العالقات 
ذلك،  من  وبالرغم  املدرسية،  املقررات  يف  اجلنسية 

فمعدالت اغتصاب القاصرين عندهم مثيرة للقلق.
يف الواقع، إن العوامل املتسببة يف جرائم اإلغتصاب 
يف حق األطفال متعددة ما بني اقتصادية، واجتماعية، 
جميعها  إسقاطها  ينعكس  حيث  ودينية،  وثقافية، 

على السلوك املجتمعي مكونا هذه الظاهرة.
اإلغتصاب،  حلاالت  املرتفعة  املعدالت  ضوء   يف 
دور  يبقى  األطفال،  يحمي  ال  وحده  القانون  أن  ومبا 
األسرة أساسيا يف حماية الطفل لتفادي وقوع اجلرمیة.

 القانون اجلزائري  يعاقب على جرمیة اإلغتصاب يف 
حق األطفال مبوجب القانون اجلنائي املواد

كذلك ينص على معاقبة من هتك عرض قاصر. 
ومع صعوبة إثبات هذا النوع من اجلرائم تظل األحكام 
الصادرة على اجلناة غير شافية للغليل، مع العلم أن أي 
حكم رغم قساوته لن يصلح الدمار النفسي واجلسدي 
الذي حلق بالطفل البريء، ولكن تطبيق أشد العقوبات 
على هذا النوع من اجلرائم قد يساعد يف ردع اجلناة، 
ويشعر أهل املتضرر ببعض من اإلنصاف، وتعزيز الثقة 

يف نفوس املواطنني
من جهتها دعت مرمي شريف، مفوضة الهيئة الوطنية 
حلماية الطفولة، الى ضرورة تشجيع ثقافة التبليغ عن 
االنتهاكات يف حق الطفولة، مضيفة ان الهيئة تتلقى 
يوميا عشرين تبليغا من بني عشرة االف مكاملة يوميا 
تصل مراكز الهيئة، مؤكدة ان اجلزائر خطت خطوات 
قانون  سن  منذ  الطفولة  حلماية   التشريع  يف  كبيرة 

حماية الطفل سنة 2015.
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المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

معوقات  عن  الكثيرون  يتساءل           
فقد  من  فمنهم  العربي  الوطن  َدمقرطة 
النمط  من  العربية  األمة  حتويل  يف  األمل 
االستبدادي التسلطي إلى النمط الدميقراطي 
القائم على دولة القانون والعدل وهؤالء يرون 
أن نشر الدميقراطية يف الوطن العربي يحتاج 

إلى وقت مازال طويال.
سنة  األربعني  خالل           
يف  الدميقراطية  الدول  تضاعفت  األخيرة 
الباردة  احلرب  نهاية  بعد  العالم  وخاصة 
حتسن  مع  الدمقرطة  موجة  زادت  حيث 
احلقوق السياسية واحلريات املدنية للشعوب 
العربي،  الوطن  باستثناء  القارات  يف جميع 

فهذه احلركة الدميقراطية ال أثر لها فيه.
العرب  احلكام  أطلق  صحيح           
السياسية واالجتماعية  بعض اإلصالحات 
كما سمحوا  املاضي،  القرن  سبعينات  منذ 
انتخابات حرة  السياسية وبإجراء  بالتعددية 
بقيت  اإلصالحات  هذه  أن  إال  نسبيا، 

شكلية ولم متس جوهر وطبيعة النظام.
         يف نهاية ثمانينات القرن املاضي، 
شهدت اجلزائر حركة حتررية سياسية دامت 
أن  كادت  أهلية  حرب  تلتها  قصيرة  لفترة 
أساسها  من  اجلزائرية  بالدولة  تعصف 
حيث تالعب النظام اجلزائري باالنتخابات 
وفرض  نهائيا  الثاني  الدور  وألغى  البرملانية 
تقدمي  »الشاذلي«  الرئيس  على  العسكر 
والقتل  لالعتقاالت  املجال  ليفتح  استقالته 

العشوائي ونهب املال ...
         مع جناح ثورة الياسمني يف تونس 
يف نهاية 2010 عاد األمل من جديد للعرب 
يف إرساء أنظمة دميقراطية ووضع حد ألنظمة 
إلى  املصريون  فخرج  والفساد،  االستبداد 
احلكم،  من  رئيسهم  بطرد  منادين  الشوارع 
 2011 جانفي  يف  كذلك  اجلزائريون  وخرج 
مطالبني بحقوقهم يف العيش الكرمي ومحاسبة 
حكومتهم، كانت هناك آمال كبير لدى الفئة 
املهمشة يف اجلزائر ويف كل الوطن العربي بأن 
مسار الدميقراطية ال رجعة فيه، مع األسف 
التفاؤل  وتالشى  طويال  الفترة  هذه  تدم  لم 
أورده  ما  فحسب  العربي  الربيع  ثورات  من 
تقريره  2014 يف  »فريدم هاوس« سنة  مركز 
املعنون »احلرية يف العالم«: »حظيت منطقة 
الوطن العربي بأسوأ معدالت احلرية املدنية، 
احمليط  من  وذلك  أخرى  منطقة  بأية  مقارنة 
إلى اخلليج مع وجود حرية جزئية يف تونس 
أما األردن واجلزائر ومصر  ولبنان والكويت، 
واإلمارات  والعراق  واليمن  وعمان  وقطر 

العربية املتحدة والبحرين والسعودية وسوريا، 
فقد مت تصنيفها بأنها دول ال حتظى باحلرية«.
كل  تصنيف  مت  عام  بشكل           
أنظمة  ذات  أنها  على  تقريبا  العربية  الدول 
استبدادية، رغم وجود ما يسمى بالتعددية 
منتظمة  دورية  وانتخابات  فيها  السياسية 
وبعضا من احلريات الليبرالية التي يرضى عنها 
 Juan »املستبدون، لقد حدد »خوان لينز
منط  »االستبداد  بقوله:  االستبداد   Linz
الدميقراطية  األنظمة  كل  عن  يتميز  فريد 
سياسية  أنظمة  فهو  الشمولية،  واألنظمة 
مسؤولة،  غير  محدودة،  سياسية  بتعددية 
أي  ومحكمة  موجهة  إيديولوجية  لها  ليس 
ما تسمى بدميقراطية الواجهة، أو الدميقراطية 
الزائفة أو الدميقراطية االفتراضية، ففي هذه 
األنظمة االستبدادية توجد انتخابات دورية 
تابع  فالبرملان  دميقراطية،  وبال  مزورة  لكنها 
التنفيذية، وما هو إال ديكور فقط،  للسلطة 
تابعة  والوالئية  البلدية  الشعبية  واملجالس 

لإلدارة واإلعالم فيها ملك تام للنظام«.
»حافظ  الراحل  الرئيس  عهد           يف 
الرئيس  وأشرف  برملان  انتخاب  مت  األسد« 
صحفية  هناك  وكانت  تنصيبه  على  نفسه 
مع  قصيرا  حوارا  أجرت  حاضرة  بريطانية 
عن  فيه  سألته  األسد«  »حافظ  الرئيس 
جدوى البرملان السوري الذي ال يعرف كلمة 
ال  كلمة  يعرف  »بل  قائال:  عليها  رد  »ال« 
ويقولها بصوت عال« فردت عليه مستغربة: 
»ما هي احلاالت التي يقول فيها كلمة ال؟« 
البرملانيني  كل  ال  أنا  أقول  »عندما  أجابها: 
يقولون ال« ... تلك هي حرية التعبير التي 

تسمح بها األنظمة العربية االستبدادية.
         السؤال الذي يطرح نفسه بشدة، 
امليوالت  وراء  الكامنة  األسباب  هي  ما 

االستبدادية لألنظمة العربي؟
         يف احلقيقة ال يوجد جواب محدد 
ودقيق يشرح لنا أسباب االستبداد فيه، بل 
وراء  وخارجية  داخلية  كثيرة  عوامل  هناك 

بقاء واستمرار األنظمة االستبدادية.
         فمن العوامل الداخلية:

ارتكزت  املاضي،  القرن  تسعينات  يف 
معظم األدبيات على التفسيرات السوسيو-
املعيشي  املستوى  تؤكد على  التي  اقتصادية 
ال  الدميقراطية  أن  ترى  التي  والدميقراطية، 
الفقر  تعاني  مجتمعات  يف  تنشأ  أن  ميكن 
هؤالء  نظر  ففي  املعيشة  مستوى  وانخفاض 
أن الفقر عامل مساعد على نشوء واستمرار 
أدبيات  وهناك  االستبدادية،  األنظمة 

أخرى ركزت على العامل الثقايف والديني، 
والدين  اإلسالمية  الثقافة  أن  اعتبار  على 
اإلسالمي عامالن مساعدان على االستبداد 
يف  األبوية  النزعة  فرضيات  بخصوص 
املجتمعات العربية وضرورة طاعة أولي األمر 
ولو ظلموا وحترمي اخلروج عن طاعتهم، ويرى 
هؤالء أن االستبداد يف الوطن العربي جذوره 

عميقة يف التاريخ.
         يف األعوام األخيرة جذب عامل 
اجليش  مكانة  وهو  األدبيات  انتباه  آخر 
االستبدادية  العربية  لألنظمة  أداة  باعتباره 
ويلتقي  للدميقراطية  مبادرة  أية  قمع  يف 
األمن  على  احملافظة  تبرير  مع  التفسير  هذا 
واالستقرار الداخلي مع رأي النخب احلاكمة 
الفوضى  نشر  من  األجنبية  األيادي  ملنع 
يكون  لن  رأيهم  ويف  العربية،  الدول  داخل 
واحلد  التعبير  حرية  بتقييد  إال  ممكنا  ذلك 
املستبدين  نظر  ويف  األساسية  احلريات  من 
أولى  واالستقرار  األمن  على  احلفاظ  أن 
والقانون  املؤسسات  ودولة  الدميقراطية  من 
فليس أمام العرب إال طريق واحد إما األمن 
أو  استبدادية  أنظمة  ظل  يف  واالستقرار 

الدميقراطية يف ظل الفوضى والالاستقرار.
اإلعالم  وسائل  من  الكثير  جند           
العربية  الشعوب  يحذرون  واألئمة  والفقهاء 
ودولة  السياسية  بحقوقهم  املطالبة  من 

املؤسسات والقانون.
اإلسالم  أن  لويس«  »برنارد  يرى           
فالدولة  أبدا،  يتوافقان  ال  والدميقراطية 
يؤمن  لذلك  ثيوقراطية،  نظره  اإلسالمية يف 
السلطة الشرعية تأتي من اهلل  املسلمون بأن 
لقد  »الشريعة«،  املقدس  القانون  ومن  فقط 
شرح »برنارد لويس« هذا العائق بشكل موسع 
االستبداد  شيوع  أن  ذلك  طرحه  يف  ورأى 
الدين  مرده  واإلسالمي  العربي  الوطن  يف 
اإلسالمي والثقافة اإلسالمية، فالدميقراطية 
العرب ال عالقة  نظره فكرة دخيلة على  يف 
ال  وبالتالي  تاريخهم  مراحل  عبر  بها  لهم 
النظام  من  التحول  الراهن  الظرف  يف  ميكن 

االستبدادي إلى النظام الدميقراطي.
أن  هنتنغتون«  »صامؤيل  ويرى           
يف  الدميقراطي  العجز  عن  مسؤول  اإلسالم 
ليس  اإلسالم  أن  نظره  ويف  العربي،  الوطن 

مضيافا للدميقراطية.
االستشراقية  املقاربات  معظم           
العربي باإلسالم  الوطن  تربط االستبداد يف 
وحده، وهذا يف نظري جتني على اإلسالم، 
الظلم  وحرم  اإلنسان  كرم  الكرمي  فالقرآن 

ودعا  بالباطل  الناس  أموال  وأكل  واالعتداء 
يقل  ألم  الشامل،  مبفهومه  العدل  إقامة  إلى 
»عمر بن اخلطاب« رضي اهلل عنه لواليه يف 
ولدتهم  وقد  الناس  استعبدمت  »متى  مصر: 

أمهاتهم أحرارا«.
يف  املساهم  اخلارجي  العامل  أما           
معوقات دمقرطة الوطن العربي، فيرى أنصار 
هذه النظرية أن األنظمة العربية كلها تعاني 
قادرة  غير  وهي  الكبرى  للقوى  التبعية  من 
على انتزاع أي هامش استقاللية يف سلوكها 
الدولية وأن بقاءها يف  الهيمنة  ملواجهة قوى 
السلطة مرتبط بدعم الغرب لها، فوجودها ال 
من  ولكن وضعت  الشعب  بإرادة  له  عالقة 

طرف القوى الكبرى.
         يف مقابل هذه األطروحات هناك 
يف نظري مجموعتان من العوامل املوضوعية 
الوطن  الدميقراطية يف  تعثر  لنا أسباب  تفسر 
املجتمع  بسيرورة  تتعلق  األولى  العربي، 
القهر  على  املبنية  السياسية  وبثقافته  نفسه 
الدولة  ببنية  تتعلق  والثانية  واالستبداد، 
االستقالل  بعد  نشأت  التي  السلطة  ومنوذج 
وظروف والدة هذا االستقالل، من املعروف 
حاليا  القائمة  العربية  األنظمة  أن  للجميع 
وال  الدبابة  ظهر  على  السلطة  استلمت  قد 
الفضل  إمنا  ذلك  يف  العربية  للشعوب  فضل 
يرجع للجيش والقوى اخلارجية املؤيدة لتلك 

األنظمة والداعمة لها.
العربي  املجتمع  أن  املؤكد  لكن           
الشمولية  النظم  تفكيك  مبرحلة  مير  اآلن 
يحتاج  ذلك  أن  العلم  مع  االستبدادية، 
إلى وقت لالنتقال إلى املرحلة الدميقراطية، 
نحو  لالنتقال  السيئ  على  املرور  من  فالبد 

األحسن حسب تعبير »هيجل«.
         ما منر به اآلن يف الوطن العربي هو 
تركيبها  وإعادة  االستبدادية  النظم  تفكيك 
هو  الدميقراطية  نحو  من جديد، فكل مسار 
عملية صعبة ومعقدة حتتمل التقدم والتراجع 
السلطة  تسليم  فقضية  والنجاح،  والفشل 
عملية  ليست  »الشعب«  الشرعي  لصاحبها 
جماعي  وعي  معركة  وتستدعي  سهلة 
العصابة  مصالح  متس  أنها  ذلك  حقيقية، 
مفاصل  يف  املنتشرة  األخطبوطية  وأذرعها 
الدولة، وهي ال تتردد يف الدفاع والقتال عن 

مصاحلها ومكتسباتها الالشرعية.
نظام  الدميقراطية  أن  اخلالصة           
االستبدادية  السلطات  متنحه  ال  سياسي 

للشعب دون تضحيات.   
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 146 َشخًصا تعاُفوا من داِء »كوفيد – 19«

 إحصاُء 119 إصابًة جِديدًة يوَم أمٍس بالجزائر 
بلســـان: ريـــاض هــــويــلي

أسـِئلٌة للَفهِم!

2010 و2019 % بني  قال إن استعمال الطبعة الورقية تراجع بـ80 

قمية ُد على أهمّيِة ُمواكبِة الّصحاَفة الرَّ بلِحيمر يشدِّ

  اآلَن، وقْد َهدأت َعاصفُة 
دْيء،  الَوثاِئقيِّ الفرنسيِّ الرَّ

دُعونا نطرُح جملًة من 
ها َتقوُدنا إلى  األسئلِة علَّ

َمكمِن الّداِء، وَمركِز اخَللِل 
ا  ي ُنعاني ِمنه إعالمّيً الذِّ

ا. وِسياسّيً
لفزُيون    ِبدايًة، ِمن َمنع التِّ
الُعموميِّ والَقنواِت اخَلاصِة 

اجَلزاِئرّية  من إجَناِز 
وثائقّياٍت وَتِقيقاٍت يف 

مواضيَع ُمحرجٍة للُحكوماِت 
الِفرنسّية امُلتعاِقبة، َبل 
للّدولِة الِفرنسّية، وهي 

َمواضيٌع ذاُت صلٍة باحَلاضِر 
ال بالّتاريِخ؛ ألّن الّتاريَخ 
يؤلُم َمن لُهم َضمائٌر، أّما 

أصحاُب الَضماِئر امَليتِة فال 
َيِخُزهم الّتاريُخ بقدِر ما 
ُيؤمُلهم حاِضُرهم امُلخِزي، 

وهَو ُيحصي الكثيَر من 
امَلواضيِع، ِمنها جرائُم 

ِفرنسا َشماَلي مالي؛ فَمن 
الّذي منَع هذه الُقنواُت 
الُعموميُة واخلاصُة من 

إعداِد »ُروبورتاجات« عن 
الّدوِر امَلشبوِه الذي مارَسُه 

اجَليُش الِفرنسّي هناك 
واالنتهاكاِت امُلتكّررِة التي 
َطالْت حقوَق اإلنساِن يف 

دولٍة ذاِت ِسيادٍة!؟
   نتساءُل َمن الِذي منَع 

لفزيوَن الُعموميَّ  التِّ
والَقنواِت اخلاصَة من 
إعداِد وثائقّياٍت عن 
الّدور الِفرنسيِّ الَقِذر 
يف َتطيِم ِليبيا؟ ومن 
سمَح لها باالستحواِذ 

على ُمقّدراِتها  والّسعيِّ 
لَتقسيِم بلٍد كان آِمًنا، 

وَتغِذيِة احلرِب األهِلّيِة ِفيه 
وإعاقِة ُكّل َمساِعي الّسالِم 
وامُلصاحلِة يف ِليبَيا؟ ُثّم من 

لفزيوَن الُعموميَّ  منَع التِّ
والَقنواِت اخَلاصَة من إعداِد 

َوثائقّياٍت حوَل االعتداِء 
على الُستراِت الّصفراِء يف 

ِفرنسا؟ كيَف َتعتِدي ِفرنسا 
سميُة على امُلهاجريَن  الرَّ

غيِر احلائزيَن على وثاِئَق؟
َنقوُل هذا الكالَم ألّنَنا 

ُندرُك إدراًكا تاًما أّن جرائَم 
ِحي من  ِفرنَسا َلم ولْن َتَّ
ي، سواٌء  ِجل اإلنسانِّ السِّ
ما تعّلَق منها مَباِضيَنا أو 
َحاِضرنا؛ لنقوَل أيًضا إنَّ 

افِتقاَر اإلعالِم إلى احُلرّيِة 
الاّلزمِة مُلمارسِة َمهاِمه 

َيجعُله دوَن َفّعاليٍة ُتذَكر، 
ودوَن الَوظيفِة امَلرجّوِة منُه؛ 
فاإلعالُم إذا ما غاَبْت عنُه 
احُلرّيُة وابتعَد عن امُلبادرِة 

يصبُح  غيَر ِذي َنفٍع.
ُد    وِمن هَذا امُلنطلِق، جَندِّ

َدعوَتنا إلى اإلسراِع 
يف َتفعيِل َمساِر إصاَلِح 

امَلنظومِة الَوطنّيِة لإلعالِم 
صاِل، وَتِصيِنها  واالتِّ
مَبنُظومٍة َتشريعّيٍة 

وَقانونّيٍة َتسمُح لها بامُلبادرِة 
واإلبداِع واالحِتراِفّيِة؛ 
فاحُلرّيُة هي الّضاِمُن 

لإلبداِع والّتطوِر؛ ما ُيّكُن 
من امتالِك أدواِت الّضغِط 

الّناعِم الّتي ُتغِنيَنا عن 
قِليدّيِة. األَدواِت التَّ

شّدد وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على ضرورة االنتقال 
احلتمي من الصحافة املكتوبة إلى الرقمية، وذلك ملواكبة التطور التكنولوجي الذي 

يشهده القطاع. 
ليومية  اجلديد  العام  املدير  تنصيب  حفل  خالل  ألقاها  كلمة  يف  بلحيمر  وقال 
باملائة   80 الورقية تراجع بنسبة  الشعب، يوم أمس االثنني، إن استعمال الطبعة 
ما بني 2010 و2019، مضيفا أن هذه النسبة تراجعت بدورها مع انتشار فيروس 

كورونا عبر العالم، وهذا ما يتطلب االنتقال احلتمي إلى الصحافة الرقمية.
وأكد الوزير باملناسبة نفسها على ضرورة الربط اإللكتروني بني مختلف وسائل 

اإلعالم مبا فيها الصحف االلكترونية والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية عبر »الواب«، 
قائال يف هذا الصدد: »هناك التزامات دولية للجزائر تتمثل يف ضرورة االنتقال 
نهائيا إلى العهد الرقمي يف 17 جوان اجلاري، ولقد قمنا بتسريع العملية ووصلنا 

إلى الهدف املرجو«.
دعا  اإلعالمية،  الساحة  تشهده  الذي  الوضع  إلى  تطرقه  ولدى  آخر،  من جانب 
بلحيمر جميع الفاعلني إلى »االنخراط يف مسعى تشاركي وطني للنهوض بالقطاع.

صفية. ن

أولى  اإلثنني،  إلى  األحد  ليلة  واجلزائر،  تونس  بني  احلدودي  الطبول  أم  ملعبر  املتاخم  ملولة  معبر  استقبل 
سيارات اجلزائريني العالقني بتونس يف الوقت الذي انطلقت من تونس العاصمة قافلة العائدين إلى أرض 

الوطن. 
و وسط إجراءات أمنية مشددة، مت فتح معبر أم الطبول احلدودي بالطارف استثناء الستقبال أزيد من 180 
جزائريا عالقا بتونس، بعد مطالباتهم ومناشداتهم السلطات اجلزائرية إجالَءهم إلى أرض الوطن منذ غلق 

احلدود بني تونس واجلزائر يف 17 مارس املاضي. 
و قد استجابت السلطات العليا للبالد بالتنسيق مع السلطات التونسية ملطلب اجلزائريني، وهذا بإجالء أكثر 
من 400 جزائري عبر املعابر احلدودية البرية على دفعتني، عبر كل من معابر الطارف، سوق أهراس، الوادي 
بعد إمتام إجراءات التسجيل وحتضير هياكل االستقبال داخل التراب الوطني. وكانت 4 حافالت انطلقت لنقل 

قرابة 180 جزائريا، فيما تنقل البقية بسياراتهم اخلاصة. 
خصصت السلطات لعملية اإلجالء طواقم أمنية وجمركية، وهذا باستغالل كل اإلمكانات البشرية واللوجستية. 
وشهد املركز احلدودي أم الطبول توافد فرق احلماية املدنية وعناصر التدخل السريع وحفظ النظام لتأمني 
عملية اإلجالء، وسيتم حتويل األفراد والعائالت التي مت إجالؤهم بواسطة حافالت مباشرة للحجر الصحي 
بالفندق املسخر لذلك مبدينة القالة، فيما يوجه بقية املرحلني عبر املعابر األخرى نحو مدينتي قاملة والوادي. 
ف سليم

للتشغيل  الوطنية  الوكالة  عمال  راسل 
املنسق  إمضاء  حتت  اجلمهورية،  رئيس 
محمد،  بولسينة  لسكيكدة  الوالئي 
وحقوق  مطالب  يف  الفصل  يناشدونه 
ألنه  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  عمال 

الوحيد الذي ميكنه الفصل فيها.
»أخبار  حتوز  التي  املراسلة  وأوضحت 
الرغم  وعلى  أنهم  منها،  نسخة  الوطن« 

من قيامهم باإلضراب ملدة شهرين إال أنهم لم يجدوا آذانا مصغية، تستجيب حلقوق 
الوكالة  ملف  يف  للنظر  اجلمهورية؛  برئيس  يستنجدون  جعلهم  ما  املهضومة  العمال 
الوطنية للتشغيل وتوسيع صالحياتها فيما يخص مراقبة املستخدمني ومرافقة طالبي 
الشغل واالهتمام مبطالب وحقوق  البطالة وترقية  القضاء على  العمل واملساهمة يف 

املهضومة للعمال مند سنوات.
باملوازاة مع هذا، طالبوا بتحسني خدمات الوكاالت وتنويع مداخيلها لتصبح اقتصادية 
أكثر، وتساهم يف معاجلة عروض العمل بشفافية وتوسيع خدماتها أكثر لتجنب معاناة 

طالبي العمل واملستخدمني أثناء طوابير االنتظار. 
محمد رضوان

حقوقهم ومنَحهم  مطالبهم  يف  الفصَل  ناشدوه 

عّماُل الوكاالِت الَوطنّيِة للتَّشغيِل عّماُل الوكاالِت الَوطنّيِة للتَّشغيِل 
يسَتنِجدوَن بَرئيِس الُجمهورّيةيسَتنِجدوَن بَرئيِس الُجمهورّية

180 رعية إلى أرض الوطن  وصول أزيد من 

فتُح معبِر »أم الطبول« استثناًء 
إلجالِء الَجزائرييَن الَعاِلقين بُتونس

أعلنت وزارة الصحة والّسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن تسجيل 119 
إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

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

ليبلغ 9513 إصابة.
وحسب املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 8 وفيات بني املصابني، ليرتفع 

إجمالي عدد الوفيات إلى 661 حالة.
عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة   146 تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 5894 حالة.
خالد دحماني

كشف، يوم أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، لطفي بوجمعة، أن العقوبات املفروضة 
على األشخاص الذين يخالفون قرار ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا قد تصل حتى السجن 
خمس سنوات تبعا للظروف وتكييف القضية التي قد تتحول من مجرد مخالفة جلنحة يف حال 
تعريض األشخاص للخطر أو تسجيلها خالل ساعات احلجر الصحي، مؤكدا أن املخالفات تشمل 
أيضا الذين يستعملون اخلمار أو جزء من مالبسهم كبديل للكمامات، مضيفا أن هناك احتمال 

استمرار العمل بإجبارية ارتداء الكمامات حتى يف حال رفع احلجر الصحي.
وحسب النائب العام مبجلس قسنطينة، فإن مخالفة عدم ارتداء الكمامة ميكن أن تتحول جلنحة 
وقد تقود للحبس ملدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن الغرامة املفروضة مبوجب أحكام املادة 459 
تتراوح بني 10 آالف و20 ألف دينار، مع جواز حبس املخالف ملدة 3 أيام يف حال تعريضه اآلخرين 
للخطر، بينما ويف حال كانت اخلطورة كبيرة كوجود جتمعات ألشخاص دون احترام مسافة األمان 
على  تكّيف  مكرر   290 املادة  وحسب  القضية  فإن  بصفة جماعية،  املسافرين  نقل  من خالل  أو 
أساس جنحة، بعقوبة تتراوح بني 6 أشهر وسنتني مع فرض غرامة مالية من 60 إلى 200 ألف 

دج، فيما تشدد هذه العقوبة يف حال تسجيل 
اجلنحة خالل فترة وساعات احلجر الصحي 

لتصل لتسليط عقوبة احلبس بني 3 و5 سنوات 
وغرامة مالية تتراوح بني 300 و500 ألف دينار.

وذكر املتحدث أن املخالف متنح له مدة 10 أيام 
أن  على  املخالفة  يوم حترير  من  بداية  للتسجيل 
تسديد  حال  يف  عنه  القضائية  املتابعة  تسقط 
عدم  حال  يف  ترتفع  أن  ميكن  والتي  الغرامة، 
تسديدها قبل أن يتم اللجوء لإلكراه البدني يف 
يتعلق  فيما  به  معمول  هو  مثلما  االمتناع،  حال 

بالغرامات.
خديجة بن دالي 

يكشف: قسنطينة  قضاء  مجلس  لدى  العام  النائب 
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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/

