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َمضاِمينها،  حول  شعبيٍّ  استفتاٍء  عبر  دساتيٍر  عّدَة   ،1962 سنة  االستقالِل  منذ  اجلزائُر،  اعتمدْت   
وعدُدها أربعُة َدساتيٍر. وكلُّ دستوٍر جديٍد يحلُّ محلَّ الّذي قبَله، وهي دساتير 1963، 1976، 1989، 1996، 
دُة الّدستوِر امُلقترِح لسنة 2020 لكتابِة فصٍل  وآخر تعديٍل لدستوِر اجَلزائر كان سنَة 2016. وتأتي ُمسوَّ
22 فيفري  َحراُك  بها  ناَدى  ي  التِّ اجَلزائر اجلديدِة،  للَجزائر، ورسِم معالَم  ياسي  السِّ الّتاريخ  َجديٍد يف 
الّشعبَية إلرساِء  ميوقراطّيُة  الدِّ امَلجيد تبون رئيُس اجُلمهورّية اجَلزائرّية  الّسيُد عبد  2019. ويسَعى 
ومشاركِة  انخراِط  مَبدى  َمرهوًنا  عديِل  والتَّ واإلضافِة  باحلذِف  امُلسّودة  هذه  إثراُء  ويبَقى  َقواِعدها. 

الَكفاءاِت واإلطاراِت الَوطنيِة

الرئيس تبون خالل زيارة ملقر وزارة الدفاع الوطني:
05

سطيف
ِبئـر العـَرش َتتحـّدى 
ُكـورونا بَتنظـيِم حملِة 

َنظافــٍة واِسعـــَة
09

مستغامن
سكــان الجهــــة 

الشرقــــية يطالبون 
بمحطة لتحلية المياِه 

08
متنراست

 مـرٌض َغامـٌض يفـِتُك 
بَماشيـِة »تيبدغــين« 

بَتاظــــروك

موقـُف الَجيــِش الّثابــُتموقـُف الَجيــِش الّثابــُت
 أزعـَج أعـداَء الَجزاِئــر  أزعـَج أعـداَء الَجزاِئــر 

أكد رئيس اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد املجيد تبون، 
بحمالٍت  عبي  الشَّ الوطنيِّ  اجليَش  تستهدف  التي  وبيات  اللُّ ضدَّ  “باملرصاد”  وقوفه  أمس،  يوم 
أركان  رئيُس  ثّمَن  املقابل،  يف  اجلزائر.  أعداء  أزعج  الثابَت  اجليش  موقَف  إّن  قائال  “يائسٍة”، 
املقترُح  الّسعيد شنقريحة مقترَح إمكانيِة تدخل اجليش خارج احلدود، وهو  اجليش بالنيابة 

الذي ورد ضمن مسّودة تعديل الدستور.

بيَن الّتناُفِر الَمعرفيِّ وَنظريِة الُمؤاَمرة!
االتصاِل  ِتكنولوجّياِت  أهميَة  ُكورونا  زمِن  يف  االجتماعيُّ  الّتباعُد  أظهَر 

آثاِر  من  خفيِف  التَّ يف  وَدوَرها  احَلديثِة، 
مكاٍن،  كلِّ  يف  اَس  النَّ ُق  ُتطوِّ ي  التِّ الُعزلِة 
َشبكاُت  به  َتقوُم  الّذي  الّدوُر  الِسيما 
ُسهولِة  إلى  بالّنظِر  االجتَماِعّي،  الّتواصِل 
ُتتيُح  التي  وُخصوصّياِتها  استخَداِمها 
أّن  غيَر  امُلجتمِع.  ِفئاِت  كلِّ  بني  واصَل  التَّ
بعد  يوًما  تكشُف  أصبَحْت  بكاِت  الشَّ هذه 
واصِل  التَّ لشكِل  أخَرى  أوجٍه  عن  آخٍر 
ُمختلِف  حياَل  واجَتاهاِتهم  الّناِس  بني 
َيجري  ي  التِّ وامُلشكالِت  امَلوضوعاِت 

َتداوُلها.

د. حسينة بوشيخ  	15

02
45 ألـَف طفـــٍل َمجهــوُل الُهـويـــّة 

و200 ألــٍف ضحـــيُة الَعمالـــة بالَجزائــِر!
إذ يقدر عدد األطفال بدون  أرقاما مرعبة،  الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان  سجلت 
املدنية يترتب  45000 طفل، وعدم تسجيل هؤالء األطفال يف احلالة  هوية يف اجلزائر بأكثر من 
عنه آثار وخيمة، فيما تعلق بحقهم يف الّنسب والهوية والتمدرس، وكل احلقوق املنصوص عليها يف 

الّدستور.

أقالم

الّتجاُر َينتفضــونَينتفضــون ضدَّ الَحجر!
جاري مجّدًدا  شاِط التِّ يف انتظاِر صدوِر »َدفتِر ُشروِط« احُلكومِة لبعِث النَّ

الِوقاية بإجَراءات  االلتزاِم  مقابَل  َمحالِتهم  بفتِح  لهم  ماِح  بالسَّ الِوقايةُيطاِلبون  بإجَراءات  االلتزاِم  مقابَل  َمحالِتهم  بفتِح  لهم  ماِح  بالسَّ ُيطاِلبون  الُتّجارالُتّجار  

املَهِن األكثِر َتضّررا امُلؤّسساِت وأصحاِب  املَهِن األكثِر َتضّرراَينبِغي جرُد  امُلؤّسساِت وأصحاِب  َينبِغي جرُد  هادف: هادف: 

رين امُلتضرِّ أشدُّ  الَيومّي  والَعاملون باألجر  والّناِقلون  املطاعِم  رينأصحاُب  امُلتضرِّ أشدُّ  الَيومّي  والَعاملون باألجر  والّناِقلون  املطاعِم  أصحاُب  بن شهرة:بن شهرة:  

التي توائُم تطبيَق احَلجر بالّنشاطاِت  التي توائُم تطبيَق احَلجرللِوزارة قائمًة  بالّنشاطاِت  للِوزارة قائمًة  بولنوار:بولنوار:   سنرفُع سنرفُع  

 تقريٌر َصادٌم أفرجْت عنُه رابطُة حقوِق اإلنَسان:

اشات
نق
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بعد رفع الَحجر الّصحي في 4 والياٍت

َنقابّيوَن ُيطالبون وزارَة الّتربيِة 
بَتوضيح ُطرِق عودِة الُموّظِفين

صفية. ن

أوضحت مراسلة املعني أنه تفاديا 
ألي إشكال قانوني قد يستغّله املدراء 
املوظفني  حق  يف  الّتعسف  ممارسة  يف 
سلك  والسيما  القطاع،   وعّمال 
املٌساعدين واملٌشرفني التربويني، وجب 
وزارة  يف  مُمثلة  الوصية  الوزارة  على 

يستند  رسمي  قرار  إصدار  التربية 
احلجر  لرفع  الّداعي  احُلكومة  قرار  إلى 
ُيراعي  األربع،   بالواليات  الّصحي 
الّتنفيذي )20-69(،  املرسوم  أحكام 
والكيفية  اآللية  على حتديد  وينص 
قطاع  وعّمال  ٌموظفي  لعودة  املثلى 
الّتربية، مبا فيهم املُساعدون واملُشرفون 
التربويون واستئنافهم للعمل بعد الرفع 

بالواليات  الّصحي  للحجر  الكلي 
وتندوف،  )سعيدة،  املعنّية  األربع 
وإليزي، ومتنراست(،  مع اقتـراح آلية 
أعمال  الستكمال  التناوبي  العمل 
لفئة  بالّنسبة  الّدراسية  السنة  نهاية 
الّتــربويني  واملشرفني  املُساعدين 

باملتوسطات والثانويات. 

اخلبراء  جلنة  مقرر  عقون  وليد  أكد 
مراجعة  حول  املقترحات  بإعداد  املكلفة 
تعديل الدستور والناطق الرسمي باسمها 
وتعديل  األخير  هذا  مراجعة  عملية  أن 
الراهن  ملقتضيات  تخضع  الدستور 
رئيس  مبادرة  إلى  وتستند  اجلزائري، 
محاور  ستة  على  القائمة  اجلمهورية 
احلريات  مسألة  رأسها  على  أساسية،  
خالل  املواطنني  ومطالب  والعدالة 

»احلراك«.
تصريحات  عقون، يف  وليد  وأضاف 
الثالثاء،  أمس  يوم  بها  أدلى  إذاعية 
منطلق  من  عملها  سطرت  اللجنة  أن 
مؤسساتي وليس حزبي، بأكثر من 148 

باالنسجام يف هذا  نحتفظ  تعديال حتى 
املجال، مضيفا أنه وألول مرة يف اجلزائر 
بعرض  الدستور  تعديل  مشروع  يرفق 
األسباب، وهو وضع مبدأ تغير بحيثياته 
ويسهل  بذاته  قائما  علما  يعتبر  كما 
باقتراحات،  يتقدم  أن  يريد  ملن  النقاش 
القانوني  األمن  مسالة  أن  »كما  قائال: 
مستمرة،  بصفة  موجودة  مبادئ  كلها 
حقوقهم،  للجزائريني  تضمن  التي  وهي 
وأيضا األمن الدميقراطي يضمن احلريات 
غرار  على  الدميقراطية  واحلياة  العمومية 

حرية التعبير وغيرها بصفة سلمية«.
تقييد  موضوع  أن  عقون  وأوضح 
احلريات ال يعني بالضرورة املس بجوهرها 

أن  كما  املشرع،  طرف  من  تنظيمها  بل 
جتاوزته  مبدأ  السلطات  بني  الفصل  مبدأ 
التركيز  اليوم  أصبح  حيث  األحداث، 
وصالحيات  املواضيع  يف  الفصل  على 
عليه  حث  ما  وهو  التنفيذية،  السلطة 
بني  توازن  بخلق  اجلمهورية  رئيس 
اللجنة.  إليه  تسعى  ما  وهو  السلطات، 
على  األخير،  يف  املتحدث،  وأّكد 
املجلس  يضمنها  التي  الدستورية  الرقابة 
حتى  الدستورية  واحملكمة  الدستوري 
يف  السابقني  املسؤولني  ممارسات  نتجنب 
ألن  عليه  والتعدي  الدستور،  مخالفة 

الدستور بال رقابة ال معنى له.
محمد رضوان

مقّرر لجنة الخبراء إلعداد مقترحات تعديل الدستور:
الّلجنُة َسّطرت عمَلها من ُمنطلٍق ُمؤّسساتيٍّ وليَس حزبيًّا

خالل لقاء جمع الّرجلين.. جياللي سفيان:
َرئيُس الُجمهورّيِة التزَم باإلفراِج عن 

َطابو  وبلَعرِبي 
 كشف رئيس حزب جيل جديد، سفيان جياللي، عن تقدميه طلبا 
لإلفراج عن سجناء الرأي، وذلك خالل لقاء جمعه مع رئيس اجلمهورية 

عبد املجيد تبون يوم األربعاء املاضي.
وقال جياللي سفيان، يف بيان صدر أمس الثالثاء،  إنه قدم طلبا من 
أجل اإلفراج عن سجناء الرأي، وقد التزم رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون يف إطار صالحياته الدستورية والقانونية، وتعهد بنيته يف دعم ظروف 
وسمير  طابو  كرمي  عن  اإلفراج  وبتحقيق  الوطني،  احلوار  وأجواء  التهدئة 

بلعربي يف أقرب وقت ممكن، بعد إمتام اإلجراءات الرئاسية الرسمية.
هذه  عن  اإلفصاح  رفض  قد  كان  جديد«  »جيل  أن  البيان  وأضاف 
املبادرة التي أراد أن يتركها يف السر احتراما للسجناء، وجتنبا ألّي تأويالت 
الكشف  احلالية على  السياسية  الظروف  أن جتبره  قبل  مغرضة سياسوية 

عنها.
رحمة عمار

تقرير صادم لرابطة حقوق اإلنسان:
45 ألَف طفٍل َمجهوُل الُهوّية و200 

ألٍف ضحيُة الَعمالة في الَجزاِئر!
مرعبة،  أرقاما  اإلنسان  عن حقوق  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  سجلت 
حيث يقدر عدد األطفال بدون هوية يف اجلزائر أكثر من 45000 طفل، 
وعدم تسجيل هؤالء األطفال تترتب عنه آثار وخيمة فيما تعلق بحقهم 
يف النسب والهوية والتمدرس، وكل احلقوق املنصوص عليها يف الدستور.
 وتقدر الرابطة، بحسب تقرير صدر عنها أمس، وجود نحو ي 361 
مت  فيما  اعتداء جنسي،  1131حالة  أكثر من  بينهم  طفل ضحية عنف، 
إحصاء 887 حالة هروب من املنزل، بسبب النتائج الدراسية واملشاكل 

العائلية ويتعدى رقم املتسربني من التعليم 500 ألف طفل.
طفل  ألف   200 الرابطة  فسجلت  األطفال،  بعمالة  تعلق  فيما  أما 
يعملون سنويا حتت السن القانونية أقل من 16 سنة ويزداد هذا الرقم إلى 
600 ألف طفل يف شهر رمضان، ونحو 400 ألف أثناء العطل املدرسية 
)موسم الصيف( وفترة جني احملاصيل الزراعية وتسويقها. كما بات منظر 
األطفال خلف طاوالت البيع يف األسواق أو سالت اخلبز على الطرقات 
السريعة منظرا مألوفا خاصة بعد تدني القدرة الشرائية للكثير من األسر.
ويف االجتاه نفسه،  تكشف الدراسات يف هذا املجال بأن السوق املوازية 
يف اجلزائر تستغل األطفال بشكل غير قانوني فيه مساس بحقوق األطفال، 
حيث يتم استغالل 54 ٪ من األطفال العاملني يف أعمال شاقة، فيما 
يعمل 41 ٪ منهم بصفة دائمة. وتؤكد دراسة، بأن نسبة الذكور من بني 
األطفال العاملني تصل إلى 77 ٪ فيما تستغل اإلناث بنسبة 23 ٪ يف 
ذات املجال، وحسب الدراسة أيضا فإن 27 ٪ من األطفال العاملني يف 
السوق املوازية مجبرون على العمل، فيما يختار 73 ٪ منهم العمل مبحض 

إرادته رغبة يف تغطية مصاريفه.
كما أضحت ظاهرة أطفال الشوارع أو املشردين باجلزائر مقلقة للمجتمع 
ككل،  خصوصا أمام تناميها وازدياد عدد أطفال الشوارع باملدن اجلزائرية 

الكبرى يوما عن يوم، بعدما سجلت الرابطة أزيد 5400 طفل متشرد.
صفية نسناس

الحصيلة العملياتية للجيش لشهر ماي المنقضي:
 الَقضاُء على إرهاِبيَّيِن اثَنيِن واستسالُم آخَر 
 متكنت وحدات اجليش الوطني الشعبي، خالل شهر ماي املنصرم، 
من القضاء على إرهابيني، فيما استسلم إرهابي آخر حسب ما تضمنته 
أمس  عنها،  كشفت  والتي  نفسه،  بالشهر  اخلاصة  العملياتية  احلصيلة 
الوطني  اجليش  وحدات  وقضت  الوطني.  الدفاع  وزارة  االثنني،  األول 
استسالم  عن  فضاًل  اثنني  إرهابيني  على  املنصرم  الشهر  الشعبي خالل 
إرهابي آخر مع كشف وتدمير 14 مخبأ لإلرهابيني. كما متكنت يف السياق 
صيد  وبندقية  كالشينكوف   07 يف  تتمثل  أسلحة  استرجاع  من  ذاته، 
ومسدسني ونظارتي ميدان. ومتكنت الوحدات ذاتها من حجز كمية من 
الصنع  تقليدية  قنبلة  12 مخزن ذخيرة و92  واملتفجرات تشمل  الذخيرة 
وقنبلة يدوية و21 لغًما عالوة على 20 كيلوغراما من مادة )TNT( و33 
مفجًرا. ويف سياق آخر، عرفت الفترة نفس ها توقيف 90 تاجر مخدرات 
مع حجز 58.06 قنطارا من الكيف املعالج و46333 قرصا مهلوسا.كما 
مت توقيف 226 شخصا و184 مهاجرا غير شرعي، مع إحصاء 173 محاولة 

هجرة غير شرعية.
عمار قردود

شّدد النقابي الٌمتابع للشأن التربوي خيرجه عبد الفّتاح على السلطات بضرورة إصدار قرار رسمي يوضح كيفية عودة 
الموظفين، وذلك تجّنبـا للقرارات الٌمتضاربة وفوضى الّتعليمات والّتعليمات الٌمضادة من الوالة ومديري التربية، بل وحّتى من 

ٌمدراء المؤسسات التربوية. 

كشف محمد لعقاب املكلف مبلف 
التعديل الدستوري أن رئيس اجلمهورية 
البرملان  عبد املجيد تبون قد يطلب من 
تأجيل غلق الدورة البرملانية، وذلك إلى 
غاية 15 جويلية،  حتى يتسنى عرض 
للنقاش  البرملان  على  النهائية  املسودة 
االستفتاء  على  بعد  فيما  عرضه  ثم 

الشعبي.
ضيًفا  نزوله  خالل  لعقاب،  وقال 
للتلفزيون  »احلدث«  برنامج  على 
إنه  اإلثنني،  األول  أمس  اجلزائري، 
أزيد  اإلثنني  منتصف  حلد  وصل  قد 
األحزاب  طرف  من  رد   1500 من 
واجلمعيات  الوطنية  والشخصيات 
املكلفة  اللجنة  إلى  الفاعلني  من  وعدد 
بجمع االقتراحات على مستوى رئاسة 
حتديد  مت  أنه  إلى  مشيًرا  اجلمهورية، 
20 جوان  أو   15 بتاريخ  للرد  آخر أجل 
إلحالة  تقدير،  أقصى  على  اجلاري 
ما  لتعديل  اخلبراء  جلنة  على  الردود 
حذفه  يجب  ما  وحذف  تعديه  يجب 
وبالتالي نسخة  تركه،   ما يجب  وترك 
أواخر  جاهزة  ستكون  الدستور  تعديل 
لعقاب أن  وأوضح  احلالي.   جوان 
مسألة استحداث منصب نائب الرئيس 
أثارت  للنقاش  املطروحة  املسّودة  يف 
فعاًل نقاًشا واسًعا واختالفا يف اآلراء،  

وهناك  املنصب  إلغاء  اقترح  من  فهناك 
من اقترح أن ينتخب مع الرئيس وهناك 
من لم يعارض مبا أن املنصب حاز على 
الدستوري،  التعديل  استفتاء  يف  الثقة 
»نائب  منصب  يبقى  املؤكد  أن  غير 
يف  اقتراح  مجرد   « اجلمهورية  رئيس 
ورّد  الدستور.  تعديل  مسّودة  مشروع 
املوجهة  االنتقادات  على  املتحدث 
بخصوص عدم الفصل يف طبعة النظام 
نظام  أمام  بأننا  املسودة  يف  السياسي 
صالحيات  تقليص  بعد  رئاسي  شبه 
الدساتير  أن  مؤكدا  اجلمهورية،  رئيس 
السياسي  النظام  طبيعة  تبرز  العالم  يف 
من خالل املواد وال تنص بالعبارة على 
الذي  التعديل  وبخصوص  طبيعته. 
أضافته اللجنة بخصوص خروج اجليش 
خارج احلدود، قال لعقاب إن اجلزائر لن 
تغير عقيدتها العسكرية واجليش سبق 
خارج  مهام  يف  قبل  من  شارك  وأن  له 
أن  اجلديد  بل  سابقة  وليست  الوطن 
فرضت  إقليمية  وتغيرات  ظروف  هناك 
حماية  بأن  يرى  من  وهناك  نفسها 
األمن القومي للوطن يبدأ من اخلارج، 
ورغم أن الرئيس القائد األعلى للقوات 
ضمن  يندرج  األمر  وبالتالي  املسلحة 
فيها  جاء  املسّودة  أن  إال  صالحياته، 
على  البرملان  ثلثي  موافقة  يشترط  بأنه 

القرار. 
مجلس  حل  مطالبة  وبخصوص 
األمة قال محمد لعقاب إنه عدد قليل 
فقط من بني االقتراحات التي وصلتهم. 
عن  حتدثت  التي  املادة  بخصوص  أما 
والتي  البلديات  لبعض  خاص  نظام 
لعقاب  قال  واسًعا،   لغًطا  أيضا  أثارت 
إنه ال أحد يعرف اجلماعات احمللية بقدر 
والبلديات  اجلمهورية  رئيس  يعرفها  ما 
عبر الوطن تختلف عن بعضها البعض 
البحر  بلدية تطل على  ال ميكن مقارنة 
األمر   « متنراست،  يف  توجد  ببلدية 
ال  بالبلدية،  بل  بالواليات  يتعلق  ال 
فدرالية وال هم يحزنون ومن روج لهذا 
األمر شخص من خارج اجلزائر والكثير 
انساق وراء هذا، وهو تفسير بعيد كل 
البعد عن املعنى احلقيقي لهذه املادة«. 
األمازيغية  اللغة  حتصني  بشأن  أما 
التي أضافته املسّودة بعدما كانت اللغة 
  ،2016 دستور  يف  مدسترة  األمازيغية 
اللجنة  وجه  الرئيس  أن  لعقاب  أوضح 
واللغة  الهوية  بعناصر  املساس  بعدم 
ومت  مدسترة،  كانت  التي  األمازيغية 
تركها  عدم  بهدف  وذلك  حتصينها 
يجب  كونه  واالستغالل،  للمزايدة 

سحب هذه الورقة من يد املتطرفني. 
 عّمـــــار قـــردود

قد تعرض على البرلمان منتصف جويلية. . لعقاب: 
وثيقُة َتعديِل الّدستوِر ستجَهُز نهايَة جوان
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هذا  بداية  احلكومة،  إعالن  أثار 
بإجراءات  العمل  استمرار  األسبوع، 
الصحي  واحلجر  والوقاية  السالمة 
احلرة  املهن  وأصحاب  التجار  استياء 
بطالة  يف  أنفسهم  وجدوا  الذين 
الثالثة  يقارب  ما  منذ  »إجبارية« 
أشهر، خاصة وأن فترة احلجر الصحي 
الفطر  وعيد  رمضان  شهر  مع  تزامنت 
للتجار  مواتية  فترة  يعتبران  اللذين 
هامة،  أرباح  وحتقيق  جتارتهم  الزدهار 
فرض  املستجد  كورونا  فيروس  أن  غير 
واقعا مغايرا بل كابوسا حقيقيا لهؤالء، 
ومع تفاقم الوضع اندلعت احتجاجات 
الواليات، يقودها  متفرقة يف عدد من 
باستمرار  تنديدا  التجار  من  العشرات 
والتجاري،  االقتصادي  النشاط  وقف 
املطبق يف البالد منذ نحو ثالثة أشهر 

للحّد من وباء كورونا.
املنقضي،  السبت  وانطلقت، 
العشرات  نظمها  احتجاجية  حركات 
يف  اخلدمات  وأصحاب  التجار  من 
والية بجاية شرقي العاصمة، للتنديد 
التجاري  النشاط  غلق  قرار  باستمرار 
اإلغالق  تسبب  واالقتصادي، حيث 

يف  مارس  شهر  منتصف  حدود  إلى 
جراء  كبيرة  خسائر  التجار  تكبيد 
ضريبة احلظر الصحي والتدابير املشددة 
للحد من عدوى فيروس كورونا، طيلة 

ثالثة أشهر.
القطاعات  كافة  الشلل  ويعم 
منذ  البالد،  يف  واالقتصادية  التجارية 
من  احلظر  إجراءات  تطبيق  يف  البدء 
منتصف شهر مارس املاضي، حيث لم 
تستثن اإلجراءات إال بعض اخلدمات 
احملدودة كتجارة املواد الغذائية واخلضر 

والفواكه.

هادف: َينبِغي جرُد الُمؤّسساِت 
وأصحاِب المَهِن األكثِر َتضّررا

عبد  االقتصادي  اخلبير   أكد 
يجب  إجراء  أول  أن  هادف  الرحمان 
أن يتم اتخاذه قبل الشروع يف تعويض 
املتضررين من توقف النشاطات يتمثل 
املهن  وأصحاب  املؤسسات  جرد  يف 
احلرة، مشيرا إلى أنه وبحسب قراءته 
فإن  الوزراء  مجلس  لقرارات  األولية 
األولى  بالدرجة  سيشمل  التعويض 
النشاط  وأصحاب  الصغار  التجار 

اليومي.
أجرته  اتصال  وأضاف هادف، يف 

معه » أخبار الوطن«، أن هؤالء وجدوا 
أنفسهم يف بطالة تدخل شهرها الرابع 
وهو ما جعلهم غير قادرين على حتمل 
تبعاتها. ومن هذا املنطلق، أشار بيان 
املنقضي  األحد  يوم  الوزراء  مجلس 
والتجارة  الصناعة  وزارة  تكليف  إلى 
الوالئية،  الغرف  مع  بالتنسيق  للعمل 
التي هي يف اتصال مباشر مع أصحاب 
النشاطات لدعمهم واملساعدة يف إعادة 
املتحدث  أشار  كما  نشاطهم.  بعث 
التجارية  النشاطات  كل  ليس  أن  إلى 
تتفاوت،  بل  متضررة  واالقتصادية 
حيث إن بعضها واصل النشاط بصفة 
الصحي  احلجر  فترة  خالل  عادية 
احلال - عدم  بطبيعة  يعني -  ما  وهو 

استفادتهم من التعويضات املقترحة.
وعن آليات التعويض، قال هادف 
العمل  هو  به  القيام  ينبغي  ما  أول  إن 
نشاطات  استمرارية  ضمان  على 
من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
عن  عبارة  يكون  بدعم  مدهم  خالل 
قرض بدون فائدة بدون سنتني، وكذا 
الصندوق  غرار  على  الصناديق  تفعيل 
الوطني للتأمني على البطالة وصندوق 

القروض املصغرة.

03 السنة 01 - العدد 202 -االربعاء  11 شوال  1441  هـ  - 03  جوان  2020م
أخبار السياسة

العام  لالحتاد  العام  قال األمني 
للتجار واحلرفيني اجلزائريني حزاب بن 
األكثر تضررا من  النشاطات  إن  شهرة 
اجلائحة هي املقاهي ومقاهي اإلنترنت 
املتعلقة  النشاطات  وكل  واملطاعم 
باإلطعام )إطعام سريع، أكل خفيف، 
على  املتنقلني  التجار  وكذا  بيتزيريا( 
واليومية  األسبوعية  األسواق  مستوى 
أصحاب  والعمال  احلرفيني  وكل 
البنائني،  غرار  على  اليومي  املدخول 

أصحاب  وكذا  الرصاصني  النجارين، 
سيارات األجرة ومدارس تعليم السياقة 

ومحالت األلبسة.
بشكل  املتضررة  النشاطات  أما 
األعمال  مكاتب  فهي  متوسط، 
واحلمامات  املرشات  واالستشارات، 
قاعات  املعدنية،  احلمامات  فيها  مبا 
روضات  واأللعاب،  والتسلية  الرياضة 
األطفال ومختلف التظاهرات التجارية 
أن  إلى  مشيرا  الصغرى،  واملعارض 

هذا  يف  التجارة  وزارة  راسل  االحتاد 
اخلصوص لتحديد الفئات املتضررة.

و يف هذا الصدد، قال بن شهرة إنه 
سيتم بعد جتاوز األزمة الصحية »إطالق 
يف  للنظر  املعنيني  كل  مع  مشاورات 
من  املتضررين  التجار  تعويض  كيفية 
إلى  مشيرا  الصحي،  احلجر  إجراءات 
بالتعويض  السلطات  وعود  تطبيق  أن 
وكيفيات التعويض سيحددها اخلبراء.
ص. ن

بعدما أثار الغلق استياء أصحاب المهن الحرة والتجار الّصغار

الحكومُة أماَم ِرهان َبعث الّنشاطاِت 
االقتَصادّية والِتجارّيِة ُمجدًدا

أكد أن هناك تفاوتا في درجة التضرر. . بن شهرة:
رين أصحاُب المطاعِم والّناِقلون والَعاملون باألجر الَيومّي أشدُّ الُمتضرِّ

قال إن العمل سيكون وفق شروط وقائية صارمة.. روبايين:

قراراٌت منتَظرٌة للتَّخفيِف على أصحاِب الِمَهن الُحّرة 
روبايني  مصطفى  واحلرف  للمؤسسات  الوطنية  املنظمة   أكد رئيس 
وأصحاب  املتضررين  التجار  انشغاالت  إيصال  على  حاليا  العمل  يتم  أنه 
ستكون  حيث  الوصية،  للجهات  املتوقفة  االقتصادية  النشاطات 
الغنب  تخفف  أن  هامة من شأنها  قرارات  القادمة  القليلة  خالل الساعات 

على أصحاب املؤسسات اخلاصة والنقل واحلرفيني.
لألزمة  حل  إيجاد  أجل  من  تعمل  احلكومة  أن  روبايني  وأضاف 
االقتصادية، حيث سيكون العمل بشروط وقائية إضافية وقرارات ردعية 
للمخالفني، حيث مت تقدمي هذه املقترحات ويبقى القرار األول واألخير بيد 

السلطات العليا للبالد.
واحلرف  للمؤسسات  الوطنية  املنظمة  أن  إلى  ذاته  املتحدث  أشار  كما 
تعمل بالتنسيق مع اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، التي يرأسها احلاج 
طاهر بولنوار، من أجل احلصول على موافقة من قبل احلكومة على إعادة 
اإلجراءات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  اإلقتصادية  للنشاطات  الترخيص 
الوقائية من فيروس كورونا، مضيفا أنه ويف حال مت احلصول على تراخيص 
بالوقاية  يتعلق  فيما  مشددة  جد  ستكون  الشروط  فإن  النشاط  الستئناف 
من جائحة كورونا، كما أن الطلب سيرفع للحكومة بعد تسجيل األضرار 
املادية واخلسائر التي تكبدها التجار واملهنيون وأصحاب احلرف، حيث أن 

هذه الشروط ستفرض على التجار والزبائن يف نفس الوقت.
للمؤسسات واحلرف إن  الوطنية  املنظمة  رئيس  قال  باملوازاة مع ذلك، 
العديد من البنوك تقوم بعراقيل وعدم االستجابة للتعليمات التي أعطاها 
الوزير األول عبد العزيز جراد من أجل تأجيل دفع األقساط وتقدمي تسهيالت 

مالية للمؤسسات املتضررة.
ص.ن

جمعية التجار والحرفّيين: 
سنرفُع للِوزارة قائمًة بالّنشاطاِت التي توائُم 

تطبيَق الَحجر
مؤخرا،  أصدرته  بيان  واحلرفّيني، يف  للتجار  الوطنية  اجلمعية   أعربت 
مساعدة  إمكانية  بدراسة  اخلاّصة  الوزراء  مجلس  لقرارات  ارتياحها  عـن 
من  اجلزئي  اإلعفاء  فيها  مبا  اجلائحة،  مـن  املتضّررين  واحلرفيني  التّجار 
الضرائب والبحث مع الشركاء االجتماعيني عن أفضل صيغة لرفع احلجر 

تدريجّيا عن بعض املهن والنشاطات التجارّية.
وأضافت اجلمعية،يف بيان حتوز » أخبار الوطن« على نسخة منه، أنها 
احلجر  انتهاء  إلى حني  دج   10.000 منحة  مهلة صرف  بتمديد  ترّحب 
قائمة  سترفع  أنها  معلنة  املتضررين،  لتسجيل  مفتوحة  القائمة  إبقاء  مع 
النشاطات التجاريـة واحلرفية املقترحة إلـى املصالح الوزارّية املعنّية خـالل 
يتماشى مع  لكـّل نشاط جتاري وحريّف  دليل  إعداد  هـذا األسبوع، وكذا 

إجراءات احلجر.
ص.ن

أّكدوا استعدادهم لاللتزام بالّتدابير الوقائية 
ماِح لهم بفتِح َمحالِتهم  ُتّجار الَعلمة ُيطاِلبون بالسَّ
  بعد االحتجاج الذي قام به جتار بلدية العلمة شرقي والية سطيف 
بحر هذا األسبوع، والذي طالبوا من خالله باستئناف نشاطهم التجاري، 
معلنني عن تأثرهم بوضع احلجر الصحي جراء تفشي فيروس كورونا، اقتربنا 
أول أمس االثنني من بعض التجار، حيث أكد لنا التاجر )ف.م( أنه كغيره 
من التجار الذين تضرروا بتوقف نشاطهم ملدة جتاوزت الثالثة أشهر، فمنهم 
05 ماليني شهريا، ومنهم من  من أرهقته مصاريف الكراء والتي تتجاوز 
بقيت سلعته مكدسة ال يعرف حتى ما يوجد داخل احملالت، وأضاف آخر 
االستدانة  على  أجبره  الوضع  وهذا  لديه  وعاملني  عائلة  على  مسؤول  أنه 
أكد صاحب  السياق،  هذا  يوما. ويف  يتوقعه  يكن  لم  ما  وهو  الغير،  من 
إقباال  يعرف  الذي  السوق  هذا  مستوى  على  للسيارات  محروسة  حظيرة 
والصغيرة  الكبيرة  عائلته  أنه مسؤول على  الوطن،  كبيرا من كل واليات 
وطالب  النشاط،  توقف  بسبب  يأكله  ما  يجد  ال  واآلن  والده،  وفاة  بعد 
هؤالء السلطات العليا وعلى رأسها رئيس اجلمهورية ووزير التجارة بالسماح 
لهم باستئناف نشاطهم وفتح محالتهم، مؤكدين أنهم مستعدون لتطبيق 
كل الشروط التي يقرها القانون عليهم، مبا يف ذلك تطبيق التدابير الوقائية 
داخل محالتهم وخارجها،بداية من ارتداء الكمامات والقفازات، احترام 
خارجه،  واملستهلك  احملل  داخل  العمال  بني  االجتماعي  التباعد  مسافة 
وعدم إدخال إلى احملل إال العدد الذي تقره السلطات، باإلضافة إلى قيامهم 

بالتعقيم الدوري حملالتهم مبختلف وسائل التعقيم.
مبراسلة  مؤخرا  قام  طارق حشاني  العلمة  بلدية  رئيس  فإن  ولإلشارة، 

الوالي يطلب منه السماح لهم بإعادة فتح محالتهم. 
آسيا.ع

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم األحد المنقضي، دراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين من الجائحة، وإعفائهم 
جزئيا من الضرائب، حيث أشار البيان الختامي لمجلس الوزراء إلى قرار بالبحث مع الشركاء االجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر 
تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية التي ال تؤدي إلى انتشار الوباء، وكذلك األمر بالنسبة إلى كل النشاطات التي تؤثر 
مباشرة على حياة المواطنين بعد توقفها، حيث خّلف تواصل قيود اإلغالق في عدد من الواليات غضبا واستياء لدى التجار وأصحاب 
األعمال بعد أن أصبح اإلغالق كابوسا يهدد بخسارة عدد من المشاريع والوظائف في ظل عدم إقرار إجراءات تخفف األزمة، ما فتح 

الباب أمام استفحال النشاط التجاري السري في غفلة من السلطة وهو ما ينذر بتفاقم مخاطر العدوى.



مرهونا  والتعديل  واإلضافة  باحلذف  املسودة  هذه  إثراء  ويبقى 
موقعه  من  كل  الوطنية  واإلطارات  الكفاءات  ومشاركة  انخراط  مبدى 
تتوافق  املسودة حتى  بهذه  لالرتقاء  نقاش جامع يهدف  واختصاصه يف 
وقف  كما  وقفت  وقد  أطيافه.  مبختلف  اجلزائري  الشعب  وتطلعات 

اللجنة  طرف  من  املقترحة  الدستور  تعديل  مسّودة  محتوى  على  غيري 
يف  سأوجزها  التحفظات،  من  جملة  عليها  يؤخذ  والتي  االستشارية، 

اآلتي:

الدستور  مسّودة  يف  املقدمة  للمقترحات  أولية  قراءة  يف   1-
تستوقفك مالحظتان أساسيتان، األولى أن هناك محاولة إلرضاء فئات 
معينة والتي نلمسها يف بعض املواد. أما املالحظة الثانية فهناك بعض 
الساحة  على  جديدة  بصيغة  الدستور  مسّودة  يف  جاءت  املقترحات 

أن  اآلخر ميكن  وبعضها  واإلبهام  الغموض  يشوبها بغض  الوطنية 
يشكل ألغام مستقبلية.

خصوصا  السابقة  الدستورية  بالتعديالت  اإلشادة   2-
يف  وردت  والتي  و2016،  و2008   2002 سنوات  تعديالت 

مطالب حراك  على  التفاف ضمني  فيها  األسباب )ص4(  عرض 
خلفياتها  عن  التعديالت  تلك  بإخراج  طالب  الذي  فيفري،   22
وسياقاتها السياسية املرتبطة مبنظومة الفساد التي كانت قائمة. لذا من 
األحسن إعادة مراجعة محتوى ما ورد يف صياغة التقدمي مبا يشيد باملسعى 
احلثيث لتعديل دستوري توافقي يرقى لتطلعات وآمال الشعب اجلزائري 

يف بناء اجلزائر اجلديد.

-3 إدراج لغة »متازيغت« كلغة وطنية رسمية كما جاء يف املادة 4 
والتي تدخل ضمن األحكام التي ال تخضع للتعديل، وما تزال حتتاج 
لكثير من الوقت واجلهد للحسم يف الكثير من اإلشكاالت حولها كالفصل 
يف مسألة اعتماد احلرف الذي تكتب به األمازيغية بشكل يساهم يف متتني 
روابط األمة اجلزائرية بدل الرهان على اعتماد احلرف الفرنسي الالتيني 
وما يخلقه من ازدواجية قد تكون مدخال للتقسيم. لذا، البد من عدم 
التسرع يف ترسيم دسترة متازيغت كلغة وطنية، والذي جاء من قبل يف 
تعديل 2016 بطريقة ارجتالية كصفقة سياسية. فاألفضل لو كان محتوى 
املادة 4 كما يلي: »تعد اللهجات واللغات احمللية التي يتحدث بها فئات 
من الشعب يف مناطق مختلفة من الوطن لغات وطنية وجزء من اإلرث 

اللغوي والثقايف املشترك بني أبناء الوطن الواحد«.

-4 املادة 16 الفقرة 3: »ميكن القانون أن يخص بعض البلديات 
بنظام خاص«. هذه الفقرة غامضة، ما طبيعة النظام اخلاص الذي ميكن 
هذا  سيمسها  التي  البلديات  هذه  هي  وما  البلديات؟  بعض  ميس  أن 
القانون اخلاص؟ أليست هذه املادة إخالال مببدأ املساواة بني اجلزائريني، 
الذين يجب أن يتمتعوا ب احلقوق نفسها ويخضعوا للواجبات نفسها؟ 

لذا البد من إعادة النظر يف هذه املادة التي قد تقود للتمييز، أو التفصيل 
يف محتواها أكثر.

ما جاء  مثل  املواد  بعض  واللبس يف  الغموض  بعض  هناك   5-
يف املادة 16: »اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية«، أين 
موقع الدوائر إذا من اجلماعات اإلقليمية؟ فهل هذا يعني 
أن هناك توجه نحو التخلي عن الدوائر. وما جاء 
أيضا يف املادة 17: »تقوم العالقات بني الدولة 
واجلماعات اإلقليمية على مبادئ الالمركزية 
واضحة،  غير  املادة  هذه  التركيز«،  وعدم 
عدم التركيز يف ماذا أو حول ماذا؟ األحسن 
لو كانت املادة 17 كما يلي: »تقوم العالقات 
الالمركزية  اإلقليمية على مبادئ  الدولة واجلماعات  بني 

والتشاركية«.

مبسودة  املواد  بعض  يف  وردت  التي  الفقرات  بعض  هناك   6-
الدستور اجلديد مكانها ليس الدستور بل التشريع العادي. مثل ما ورد 
يف املادة 40 يف الفقرة 2 »يضمن القانون استفادة النساء ضحايا العنف 
من هياكل االستقبال ومن أنظمة التكفل وكذا من طرق الطعن املناسبة 
املادة  من  و2   1 الفقرتني  يف  ورد  وما  مجانية«.  قضائية  مساعدة  ومن 
62 )43 سابقا( »تتولى الدولة ضبط السوق« و«يحدد القانون القواعد 

املتعلقة بإنشاء سلطات الضبط وتنظيمها وسيرها مع مراعاة احترام مبدأ 
استقالليتها«.

-7 املادة 51 )42 سابقا(: الفقرة 2: »حرية 
العبادات مضمونة ومتارس بدون متييز يف  ممارسة 
إطار احترام القانون«. أليس هذا تعارض مع ما 
جاء يف املادة 2: »اإلسالم دين الدولة«. وعليه، 
فإن مسألة احلرية والتعددية الدينية تبقى مبهمة 

أن  كما  املسودة.  يف  املطروح  بالشكل  وغامضة 
حساسة  مسألة  تعد  العبادة  وحرية  الدينية  احلرية  قضية 

األطراف  بعض  واستغالل  االنقسام  يف  سببا  كانت  ما  وكثيرا  جدا 
الفرصة للتبشير. لذلك من األفضل حذف هذه الفقرة وعدم دسترتها 
وترك مسألة الفصل فيها لقانون خاص يعدلها ويكيفها وفق الوضع وعند 

احلاجة لذلك.

-8 املادة 95 )91 سابقا( الفقرة 6: »ميكن أن يعنّي نائبا للرئيس 
وينهي مهامه، وميكن أن يفوض له البعض من صالحياته باستثناء تلك 
التطبيقي  97«. هناك غموض حول اإلجراء  املادة  املنصوص عليها يف 
لهذا املقترح، خاصة يف مسألة صيغة التعيني، فمادام رئيس اجلمهورية 
يعكس  انتخابه؟ حيث  دون  للرئيس  نائب  يعني  انتخابه، فكيف  يتم 

السياسي  النظام  طبيعة  بشأن  مفهوم  وغير  مبرر  غير  خلط  املقترح  هذا 
الذي نريده، إذ لم يتم التطرق بشكل واضح للشكل العام لنظام احلكم 
االستفادة  األفضل  من  أنه  اعتقد  لذلك  اجلديد.  الدستور  مسّودة  يف 
السياسي  النظام  طبيعة  يف  والفصل  السابقة،  واألخطاء  التجارب  من 
الذي نريد أن نذهب إليه. ويف رأيي أيضا ال ضرورة لهذا املنصب )نائب 

الرئيس( أصال.

-9 إدراج املقترح الوارد يف الفقرة 3 من املادة 95 )91 سابقا( يف 
الدستور والذي مفاده: »يقرر إرسال وحدات من اجليش إلى اخلارج بعد 
ألن  موفق؛  غير  أنه  أرى  أعضائه«،  من   2/3 بأغلبية  البرملان  مصادقة 
إدراج مقترح كهذا يف الدستور قد يعطي انطباعا خاطئا للقوى اإلقليمية 
أجنداتها  وفق  الوطني  الشعبي  جيشنا  توظف  أن  تريد  التي  والدولية 
نحن يف  احلدود  خارج  قضايا  املسألة يف  هذه  تورطنا  قد  كما  اخلاصة، 
للمجلس  لفعل ذلك  التقديرية  السلطة  تترك  أن  غنى عنها، بل يجب 

األعلى لألمن وفقا ملقتضيات املصلحة الوطنية. 

فيما  خاصة  سابقا(   63(  71 املادة  يف  النظر  إعادة  يجب   10-
يتعلق بالفقرة 1: »تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجال والنساء 
يف  التمييز  وعدم  املساواة  ومبدأ  تتواءم  ال  ألنها  التشغيل«،  سوق  يف 
التوظيف، الذي يجب أن يكون وفقا الحتياجات سوق العمل ومتطلباته 

وليس استجابة لنوع اجلنس حتت شعار املساواة بني اجلنسني. 

-11 البد من إعادة ضبط صياغة املادة 78 )48 سابقا( بشكل 
إال  احلرية  هذه  تقييد  ميكن  »ال   :2 بالفقرة  يتعلق  فيما  أوضح 
مفادها:   2 الفقرة  لتصبح  األشخاص«.  بكرامة  املساس  عند 
بكرامة األشخاص  املساس  إال عند  احلرية  تقييد هذه  »ال ميكن 

واملعتقدات«.

-12 احلديث عن صياغة الدستور باللغتني العربية والفرنسية، 
غير  لغوية  لتبعية  وتكريسا  الثالثة  مادته  للدستور يف  يعد خرقا صريحا 
للدولة  قانونية  وثيقة  أسمى  صياغة  بصدد  هنا  فنحن  أبدا.  مبررة 
اجلزائرية املفروض أن تكون بلغة واحد هي اللغة العربية التي متثل اللغة 
إمكانية  إلى  اإلشارة  هنا  وميكن  الدستور،  من   3 املادة  الوطنية حسب 

جمة  ثيقة تر الدستور ألكثر من لغة أجنبية.و

مقترح حذف شرط -13  التراجع حول  ضرورة 
الدولة.  السامية يف  أو  العليا  املناصب  تولي  منع مزدوجي اجلنسية من 
فالشعب اجلزائري لن يرضى بتقلد مزدوجي اجلنسية للمناصب السامية 
يخول  ما  وحدها  اجلزائرية  باجلنسية  التمتع  شرط  ويبقى  الدولة،  يف 

لألشخاص تقلد هذه املناصب. 

اجلزائر  تاريخ  اجتاه  الدستور  فقرة يف مسّودة  أو  مادة  -14 غياب 
أن  رغم  االستعمار،  بتجرمي  يتعلق  ما  اجلزائري، حول  الشعب  وأمجاد 

بيان نوفمبر واضح وصريح يف مرجعية الدولة اجلزائرية.

04
نقاشات
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دِة ُدستــوِر ِقــراءٌة فــي ُمسـوَّ
 الـَجزائـــر الـَجديـــِد

دستور الجزائر هي وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق 
والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبالد. وقد اعتمدت الجزائر، منذ االستقالل سنة 1962 ، عدة دساتير عبر 
استفتاء شعبي حول مضامينها، وعددها أربع دساتير وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله وهي دستور 1963، 1976، 

1989، 1996، وآخر تعديل لدستور الجزائر كان سنة 2016. وتأتي مسّودة الدستور المقترح لسنة 2020 لكتابة 
فصل جديد في التاريخ السياسي للجزائر ورسم معالم الجزائر الجديدة التي نادى بها حراك 22 فيفري 2019، ويسعى 

السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية إلرساء قواعدها. 

-نجد مالحظتان أساسيتان: األولى أن هناك محاولة إلرضاء فئات معينة. أما 
المالحظة الثانية فهناك بعض المقترحات جاءت في مسّودة الدستور بصيغة جديدة 
على الساحة الوطنية، يشوبها بغض الغموض الذي يمكن أن يشكل ألغاما مستقبلية.

-اإلشادة بالتعديالت الدستورية السابقة، خصوصا تعديالت سنوات 
2002 و2008 و2016، والتي وردت في عرض األسباب )ص4( ، 

فيها التفاف ضمني على مطالب َحراك 22 فيفري.

- اقتراح منصب نائب للرئيس يعكس خلطا غير مبرر وغير مفهوم بشأن 
طبيعة النظام السياسي الذي نريده، إذ لم يتم التطرق بشكل واضح للشكل 

العام لنظام الحكم في مسّودة الدستور الجديد.

د. بوعموشة نعيم 
)جامعة جيجل(



  آسيا.ع

المشروع انطلق من مسابقة 
افتراضية وانتهى بأجمل مدينة 

بالوالية
رقيق صاحب    وحسب عصام 
صفحة صوت بئر العرش الذي أكد 
بدأت  الفكرة  أّن  الوطن«  لـ«أخبار 
إطالق  أين مت  الصفحة  مبشروع على 
مستوى  على  حي  أجمل  مسابقة 
التحدي  يف  الكل  ليشرع  البلدية، 
واحلماس وإخراج مواهبهم وصقلها، 
الرسم  يف  شرعوا  املواهب  فأصحاب 
شرع  اآلخر  والبعض  فيها  واإلبداع 
يف الطالء وتنظيف كل اجلدران من 
البعض  أبدع  حني  يف  األوساخ، 
رافعني  الطرقات  تنظيف  يف  اآلخر 
أّن  مضيًفا  أولويتي،  بلديتي  شعار 

من  بأزيد  ساهموا  األحياء  سكان 
%80 من إمكانياتهم اخلاصة والبقية 
من إمكانيات البلدية على غرار توفير 

املاء ومختلف اآلليات وغيرها.

صور الشهداء ُتزّين الجدران
   وخالل جتولنا بهذه املنطقة، التي 
وجدنا  كانت،  ما  عكس  أصبحت 
أغلب جدران العمارات واألحياء على 
قد  مسكن،  و200   50 أحياء  غرار 
بصقل  العرش  بئر  وأبناء  شباب  أبدع 
شهداء  رسم  خالل  من  بها  مواهبهم 
مع  وبحديثنا  واملجاهدين،  الوطن 
قاموا  أّنهم  لنا  أكدوا  الشباب  بعض 
ينسى  ال  حتى  اجلزائر  شهداء  برسم 
على  ضحوا  من  اجليل  هذا  أبناء 
ويتعرفوا  والنفيس  بالنفس  بالدهم 
عليهم، ويف ذات السياق، الحطنا أن 
أعمدة الكهرباء قد زينت هي األخرى 
جانب  من  اجلزائري،  العلم  بألوان 
بإعادة طالء  اآلخر  البعض  قام  آخر، 
الباهية،  األلوان  مبختلف  األرصفة 
السلطات  مبرافقة  التحدي  واستمر 

احمللية بداية من رئيس البلدية وعمال 
رتب  بدون  كلهم  والنواب  احلظيرة 
قاموا  أين  الواجب  متطوعني من أجل 
بحرق احلشائش املتواجدة على أطراف 
تنظيف  يف  الشروع  وكذا  الطرقات 
وأبواب  الطرقات  اجلدران،  الغابات، 
خلضر  سكان  وانتقل  العمارات. 
القمامة،  حاوية  مرحلة  إلى  مجالدي 
وتركيبها  احلاويات  بشراء  قاموا  حيث 
وهذا  لها،  املخصصة  األماكن  يف 
وإعطاء  احمليط،  نظافة  على  للحفاظ 
درس للجيل بأّن »النظافة من اإلميان« 
كما  مدينتهم،  على  احلفاظ  وعليهم 
قام آخرون بشراء مختلف أنواع األزهار 
مساحة  الفارغة  املناطق  من  وجعل 

خضراء تسر الناظرين.

رئيس البلدية: ما قام به الشباب 
هو أجمل صورة للتكافل والتضامن

  من جهته رئيس املجلس الشعبي 
خليفة  العرش،  بئر  لبلدية  البلدي 
شباب  به  قام  ما  على  أثنى  مولف، 
صنع  به  قاموا  ما  أّن  مؤكًدا  بلديته، 
عن  جميلة  صورة  وأعطى  التحدي 

من  احلسنة  والنية  والتضامن  التكافل 
مضيفا  البلدية،  أجل  من  الكل  مبدأ 
وقفوا  عليها  القائمني  وكل  البلدية  أّن 
املساعدات  كل  لتقدمي  ومستعدون 
أبدعوا رغم اإلمكانيات  الذي  لألبناء 

املتواضعة.

شباب المنطقة: كلنا في خدمة 
بلديتنا ونطالب السلطات بدعمنا 

الذين  الشباب  بعض  وأكد    
به  قاموا  أّن ما  بلديتهم  تطوعوا خلدمة 
من  بلديتهم  جعل  أجل  من  واجب 
أجمل املناطق بالوالية، والكل اجتهد 
وأّنهم  ساعديه،  على  وشمر  لديه  مبا 
لغيرهم،  قدوة  كانوا  ألّنهم  فرحني 
من  هؤالء  طالب  أخرى  جهة  من 
إلى جانبهم  بالوقوف  احمللية  السلطات 
سواء من أجل تدعيم بلديتهم مبشاريع 
أو  التنمية  بعجلة  تدفع  أن  شأنها  من 
مبناصب شغل، خاصة  هم  تدعيمهم 
وأن أغلبهم أرباب أسر ومنهم من لديه 
شهادات جامعية وشهادات من مراكز 
التكوين املهني والذي ال ميلك شهادة 

ميلك حرفة.

والي  بلكاتب  محمد  السيد   أكد 
اجتماع جمعه  والية سطيف، خالل 
مسؤولي  مع  األحد  أمس  أول  عشية 
قطاع الصحة بالوالية ويتعلق األمر مبدير 
املستشفيات  ومدراء  األطباء  الصحة، 
واملراكز الصحية أنه مستعد لتقدمي كل 
املساعدات التي يحتاجها القطاع لكبح 

انتشار فيروس كورونا.
قطاع  على  القائمون   واقترح 
التنفيذي  املسؤول  على  الصحة 
طابق  بتخصيص  بالوالية  األول 

السرطان  أمراض  مكافحة  مبستشفى 
اشتبه  التي  باحلاالت  للتكفل  بالباز 
إصابتها بفيروس كورونا وهذا لتخفيف 
الضغط على مصلحة األمراض املعدية 
سعادنة  محمد  اجلامعي  باملستشفى 
التغيرات  إجراء بعض  النور، مع  عبد 
على املركز من أجل الفصل الكلي بني 
بفيروس  واملصابني  بالسرطان  املرضى 
مدخلني خاصني  وتخصيص  كورونا، 
الوقائية  اإلجراءات  كامل  اتخاذ  مع 
الوالية  والي  عليه  وافق  ما  وهو  لذلك 

وأبدى استعداده لتقدمي الدعم الكامل 
من منشأة أو إعانات مالية من ميزانية 
املواطن،  صحة  سبيل  يف  الوالية 
على  والعمل  بالتكاثف  اجلميع  داعيا 
دعا  كما  الفيروس  لهذا  التصدي 
األساليب  إتباع  ضرورة  إلى  املواطنني 
وأن  خاصة  انتشاره  من  للحد  الوقائية 
والية سطيف من الواليات األولى يف 

عدد اإلصابات.
 آسيا.ع

بجاية
 تنصيب مدير جديد للمستشفى الجامعي 
مت تنصيب »غنية غربي« على رأس املستشفى اجلامعي »خليل عمران« بوالية 
بجاية كمديرة عامة خلفا جمال مراد، الذي استدعي ملهام أخرى. ويأتي هذا 
التغيير على مستوى إدارة املستشفى اجلامعي يف الوقت الذي تتواجد املؤسسات 
الصحية عبر الوطن، حتت ضغط كبير بسبب جائحة كورونا، مع جتنيد الطواقم 
الطبية ملواجهة هذا الوباء. وللعلم، فإّن غنية غربي كانت تشغل منصب األمينة 
املؤسسة  مديرة  كانت  أن  لها  سبق  كما  لبجاية،  اجلامعي  للمستشفى  العامة 

اإلستشفائية لتارقة أوزمور مبدينة بجاية.
بـــلقاسم.ج

مصالح الدائرة بعنابة هّدمت بيوتهم الفوضوية 
عائالت من »بوحديد« و«سيدي 
حرب« تحتج أمام مقر الوالية 

جددت العديد من العائالت التي هدمت بناياتها الفوضوية بكل من أحياء 
بوحديد وأبومروان وسيدي حرب، أول أمس، اإلحتجاج أمام مقر والية عنابة 
هدمت  أن  بعد  يؤويهم  الئق  بسكن  للمطالبة  و«الكرطون«  األغطية  مفترشة 
بناياتها الفوضوية من قبل مصالح دائرة عنابة يف وقت سابق خالل عملية إحصاء 
البيوت الفوضوية التي أمر بها الوالي السابق توفيق مزهود.  ويحتج املعنيون يف 
كل مرة أمام مبنى الوالية قصد لفت انتباه السلطات الوالئية من أجل التكفل 
فقد  األحد  عشية  احملتجني  من  مصادر  وحسب  وهذا  املطروحة.  بإنشغاالتهم 
استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلي العائالت وأوضح لهم ان قرار استبعاد أصحاب 
بعد  السكن  بحصة  واملعنيون  فيه  رجعة  ال  التشييد  حديثة  الفوضوية  البنايات 
الهدم هم فقط من شّيدوا سكنات غير شرعية قبل سنة 2017 مع األخذ بعني 
اإلعتبار الراتب الشهري الذي ال يجب أن يتجاوز 24 الف دج يف دراسة ملفات 

الراغبي، لكي يستفيدوا من برامج السكن اإلجتماعي على حد تعبيرهم.
 ف. سليم

تبسة
سكان حي »البراهمية« يطالبون 

بالتهيئة  الحضرية 
يشتكي سكان حي البراهمية بالشريعة 47 كلم عن عاصمة الوالية تبسة، 
من عديد من االنشغاالت التي أرقت حياتهم اليومية بالرغم من الشكاوى املتكررة 
للسلطات احمللية، إاّل أّن األمر لم يحرك ساكًنا لتتواصل معاناتهم إلى مدى طويل 
حسبهم.   ووفًقا لتصريح بعض من سكان احلي، فإّن الزائر حليهم يستغرب من 
حالته الراهنة بسبب تواجد العديد من برك مياه الصرف الصحي، التي منعت 
الذي  حتى سيارات اإلسعاف من دخول احلي، من أجل نقل املرضى، األمر 
جعل قاطنيه يعانون الويالت شتاًء وصيًفا، ففي الوقت الذي بات احلديث عن 
التنموية  املشاريع  تغيب مختلف  تزال  املدن ال  قلب  األبجديات يف  التهيئة من 
عن هذه النقطة السوداء التي تقطن فيها أكثر من 500 عائلة، على غرار غياب 
واإلنارة  الشروب  املياه  إلى شبكة  الصحي  الصرف  قنوات  من  احلضرية  التهيئة 
هؤالء،  أرهقت  التي  النقائص  هذه  مختلف  مع  املعاناة  طيات  وبني  العمومية، 
يضاف إليها اإلنتشار الواسع للزواحف السامة واحلشرات الضارة والكالب الضالة 
التي باتت تشكل خطًرا حقيقًيا على الصغار والكبار، وعليه فسكان »البراهمية« 
يناشدون والي الوالية النتشالهم من الغنب الذي يعيشون فيه منذ أزل، والنظر يف 

انشغاالتهم العديد من أجل حياة كرمية كغيرهم.
 فيروز رحال

سكيكدة
عصابة مسلحة تهاجم عائالت بحي 

»الغطسة« بفلفلة 
يف  فلفلة  ببلدية  الغطسة  مبنطقة  بأكملها  عائلة  أمس،  أول  ليلة   جنت، 
الهوليودية،  الطريق  الى هجوم على  تعرضها  املوت احملقق عقب  سكيكدة، من 
املروعة، من قبل مجموعة من املسلحني الشبان الدين تسلحوا بالعصي ومختلف 
األسلحة البيضاء وحتى محلول مخدر يف محاولة منهم لتخدير ورمبا الختطاف 
أحدهم.  العملية املروعة التي هزت احلي يف حدود الفجر وسط صراخ األطفال 
والنساء تعد سابقة خطيرة من نوعها يف املنطقة، نفدها عدد من الشبان املسلحني 
ألسباب ال تزال مجهولة، حيث حاول أفراد العصابة اقتحام البيت العائلي بعدما 
كسروا بابه اخلارجي وأضرموا النار يف واجهته، قبل أن يرشوا أجزاء من الغرف 
مبحلول مخدر ما سبب حاالت من اإلغماء لدى البعض من أفراد العائلة لكن 
تدخل عدد من اجليران الذين ساندوا العائلة ودافعوا عنها بشرسة حال دون جناح 
العصابة يف إحلاق الضرر بالعائلة أو أحد أفرادها ليتم إخطار مصالح األمن املختصة 
التي حضرت على الفور بعدما جنح عناصر العصابة اإلجرامية من الفرار، أين مت 
استرجاع بعض األسلحة البيضاء وسائل مخدر، يف الوقت الذي مت فيه مباشرة 

حتقيق يف مالبسات احلادثة املروعة اخلطيرة.
 جمال بوالديس
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المشروع وليُد مسابقة افتراضية 

ِبئر الَعرش َتتحّدى ُكورونا بَتنظيِم 
حملِة َنظافٍة واِسَعة

سطيف
 اقتراح بتخصيص طابق بمستشفى مكافحة السرطان للمصابين بكورونا

أبدعوا وتفننوا وكانوا قدوة لغيرهم من باقي بلديات والية سطيف، إّنهم أبناء بلدية بئر العرش الواقعة شرقي والية 
سطيف، التي استغل سكانها فترة الحجر الصحي جراء تفشي وباء كورونا لجعل بلديتهم من أجمل وأنظف البلديات على مستوى 
الوالية؛ مما أدخل الحماس في قلوب شباب البلديات األخرى وشرعوا في تنظيفها هي األخرى، وبهذا تكون كورونا كشفت كل 

ما كان متخفيا من طاقات شبانية ببلدية بئر العرش.
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العملية التي تنطلق هذا األسبوع تخّص سكنات »عدل« 

الّشروُع في نصِب َورشاِت إنجاز 
5014 سكنا ببومرداس

سميرة مزاري

يحي  بومرداس،  والي  دعا   
يحياتن، خالل االجتماع الذي عقده 
الوالية،  مبقر  الفارط  األسبوع  نهاية 
املشاريع  لدراسة  خصص  والذي 
السكنية يف صيغة عدل التي استفادت 
نصب  يف  اإلسراع  إلى  الوالية،  منها 
وحدة   5014 إلجناز  اخلاصة  الورشات 
مع  الصيغة،  هذه  يف  جديدة  سكنية 
العراقيل  وتسوية  التحفظات  كل  رفع 
التي ميكن أن تقف عائًقا أمام انطالق 

العملية.
حضره  الذي  االجتماع  وخالل 
قطاع  يف  املسؤولني  من  معتبر  عدد 
»عدل«  وكالة  عن  وممثلني  السكن، 
كشف  الدوائر،  رؤساء  إلى  باإلضافة 

يف  مصاحله  شروع  عن  بومرداس  والي 
من  إعتباًرا  اجلديدة  الورشات  نصب 
إنطالق  ينتظر  حيث  األسبوع،  هذا 
عملية نصب الورشات بصفة تدريجية 
من  بكل  وحتديًدا  مواقع،  عدة  عبر 
بلديات بومرداس، قورصو، تيجالبني، 
بودواو، أوالد هداج، حمادي، خميس 

اخلشنة، زموري، يسر والثنية.
قد  الوالية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
سكنية  وحدة   15814 من  استفادت 
 5500 باإليجار، منها  البيع  يف صيغة 
سكن قد مت تسليمها للمكتتبني، فيما 
نفس  يف  جاهزة  وحدة   252 حُتصي 
التهيئة  أشغال  استكمالت  الصيغة 
طور  يف  سكن  و4548  بها،  اخلارجية 
وحدة   5014 إلى  باإلضافة  اإلجناز، 
والتي  البرنامج  من  املتبقية  سكنية 

هذا  ورشاتها  نصب  يف  الشروع  سيتم 
األسبوع كما ذكرنا آنفا.

مكتتبو  يأمل  أخرى،  جهة  من 
أن  الوالية  والي  ببومرداس من  »عدل« 
يضرب بيد من حديد فيما يتعلق مبلف 
سكنات »عدل«، الذي ال يزال يسيل 
بسبب  منذ سنوات،  احلبر  من  الكثير 
التأخر الفادح يف التسليم، سواًء بفعل 
متاطل املؤسسات املنجزة يف األشغال أو 
غياب األوعية العقارية التي من شأنها 
احتضان هذه املشاريع السكنية، حيث 
من  الرئيسي  املتضرر  املكتتبون  يبقى 
منهم  الكثير  وأّن  التأخر، السيما  هذا 
قد أكدوا يف مناسبات عديدة أن الظفر 
قد  باإليجار  البيع  صيغة  يف  بسكن 
حتول إلى حلم بعيد املنال، رغم دفعهم 

لألشطر املالية املتوجبة عليهم.

ُينتظر أن تشرع السلطات الوالئية ببومرداس، هذا األسبوع، في نصب الورشات الخاصة بإنجاز أزيد من 5000 وحدة سكنية 
جديدة في صيغة البيع باإليجار، عبر عدة مواقع بالوالية.

بومرداس
 استئناف اإلنتاج بمحطة تحلية مياه 

البحر رأس جنات
لرأس جنات  البحر  استأنفت، أمس، عملية اإلنتاج مبحطة حتلية مياه 
ببومرداس، بعد توقف دام 6 أيام بسبب عطب أصاب القنوات الكبيرة قطر 

1400 ميليمتر على مستوى ذات احملطة.
أمس،  لها  بيان  يف  بومرداس،  وحدة  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  أعلنت   
عن عودة اإلنتاج باحملطة، مؤكدة أن عملية توزيع املياه الشروب ستعود إلى 
طبيعتها يف حدود الساعة الرابعة من مساء يوم أمس االثنني، مباشرة بعد 

االنتهاء من التخزين.
 وكان محطة حتلية مياه البحر لرأس جنات قد توقفت عن االنتاج الثالثاء 
املاضي املوافق لـ26 ماي املنصرم، على خلفية العطب الذي أصاب القنوات 
الكبيرة قطر 1400 ميليمتر، مما جنم عنه تذبذبات وانقطاعات يف متوين عدة 
بلديات باجلهة الشرقية للوالية على غرار دلس، أعفير، رأس جنات، زموري 

وبرج منايل.. باملاء الشروب.
األمر الذي اضطر مصالح مؤسسة اجلزائرية للمياه إلى اتخاذ إجراءات 
طريق  عن  باملياه،  النظام  هذا  من  املمونة  املناطق  سكان  لتزويد  سريعة 
الصهاريج وكذا تعديل برامج التوزيع بهذه األخيرة، يف الوقت الذي انهمك 
فيه القائمون على احملطة يف إصالح العطب، حيث دامت عملية إصالحه 

قرابة األسبوع.
سميرة مزاري

خضوع 316 رعية جزائرًيا للحجر 
الصحي  ببومرداس

العالقني  الرعايا اجلزائريني  316 شخصا من  أيام، نحو   3 يخضع، منذ 
 14 الفرنسية للحجر الصحي ببومرداس، حيث سيقضون فترة  يف املطارات 
يوما باملعهد اجلزائري للبترول، إلى غاية تأكيد سالمتهم من فيروس كورونا.
 وكانت إقامة املعهد اجلزائري للبترول الكائن ببومرداس قد استقبل ليلة 
فرنسا، حيث مت حتويلهم  316 مغترًبا جزائرًيا قدموا من  املنصرم،  30 ماي 
إلى احلجر فور بلوغهم التراب الوطني، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس 

كوفيد 19.
وينتظر أن يقضي هؤالء الرعايا فترة احلجر املقدرة بـ14 يوًما، إلى غاية 
التأكد من خلوهم من الوباء املتفشي، حيث تسهر على راحتهم فرق مختصة 
وضعتها السلطات الوالئية حتت تصرف الوافدين، على رأسها الفريق الطبي 
الذي يضم أطباء عامني ومتخصصني يف األمراض املعدية، إلى جانب طقم 

من الشبه الطبي يتابعون مستجدات الوضعية الصحية لهؤالء.
حد  إلى  استقبل  ببومرداس  للبترول  اجلزائري  املعهد  أن  اإلشارة  وجتدر 
حيث  األجنبية،  باملطارات  العالقني  املغتربني  من  دفعتني  األسطر  كتابة 
ضمت الدفعة األولى قرابة 400 مغترًبا قدموا من دولة اإلمارات، باإلضافة 
عدد  بذلك  ليصل  300 شخص.  من  أزيد  تضم  التي  احلالية  الدفعة  إلى 
الرعايا اجلزائريني الذي استقبلتهم إقامة املعهد إلى أزيد من 700 مغترًبا، 
بزموري  السياحي  أدمي  مركب  استقبلهم  أخرى  رعية   700 إلى  باإلضافة 
قد  بومرداس  والية  تكون  وبذلك  املنصرمني،  وأفريل  مارس  شهري  خالل 
استقبلت منذ بداية اجلائحة أزيد من 1400 مغترًبا خضعوا للحجر الصحي 

بها.
سميرة مزاري

خلفا لحميد بلكبير المعزول بسبب المتابعة القضائية
تنصيب محمد الصغير ساهل رئيسا 

لبلدية زموري
نصبت، أمس، السلطات الوالئية ببومرداس محمد الصغير ساهل رئيسا 
جديدا لبلدية زموري، خلفا لرئيس املجلس الشعبي البلدي السابق حميد 
كان  لزموري  اجلديد  املير  القضائية.  املتابعة  بسبب  عزله  مت  الذي  بلكبير 
يشغل، حسب ما علمته »أخبار الوطن« من مصادر مطلعة، منصب نائب 
البلدي خلفا  البلدية قبل تنصيبه على رأس املجلس الشعبي  رئيس بذات 
لــحميد بلكبير املنتمي حلزب التجمع الوطني الدميقراطي، الذي مت توقيفه، 
خالل األسبوع اجلاري، من قبل والي بومرداس على خلفية املتابعة القضائية 

الصادرة يف حقه من طرف مجلس قضاء بومرداس.
سميرة مزاري

الشمالي  احلي  متّيز  املعاناة  تزال  ال 
كم   100 من  أكثر  تامسة،  ببلدية 
الوالية  لعاصمة  الغربي  للجنوب 
خاصة  األخرى  األحياء  دون  املسيلة، 
أرقت  نقائص  عدة  تسجيل  ظل  يف 
جلحيم،  وحولتها  املواطنني  يوميات 
الغاز  شبكة  غياب  يف  هذا  يأتي 
لهذه  مطلبهم  يتجدد  حيث  الطبيعي، 
بالنظر  شتاء  مطاع  كل  احليوية  املادة 
احلصول  معها  ويصبح  املنطقة  لبرودة 
على قارورة غاز البوتان التي يرتفع ثمنها 
ملا يفوق الـ350 دينار. حلما قد يصبح 
ما  حسب  وهذا  مستحياًل.  حتقيقه 
صرخ به مواطنون الذين أكدوا على أن 
مصالح البلدية ومديرية الطاقة قد قامتا 
يف وقت سابق بالدراسة التقنية إلعداد 
لكن  للمشروع  وكمي  تقييمي  كشف 
املالية.  للوضعية  بالنظر  يتبخر  حلمهم 

شبكة  على  تقتصر  لم  السكان  معاناة 
التالميذ  أولياء  طرح  حيث  الغاز، 
نقص  مشكلة  باملتوسطة  املتمدرسني 
منهم  العديد  جعل  ما  املدرسي  النقل 
يتخلى عن الدراسة وبالرغم من أّنه ال 
توجد أرقاًما رسمية إاّل أّن هذه املتوسطة 
التسرب  يف  مرتفعة  أرقاًما  تسجل 
املدرسي ناهيك عن التوقف املبكر عن 
شباب  جدد  كما  للبنات.  الدراسة 
وأن  سبق  الذي  مطلبهم  تامسة  بلدية 
املرات  ولعديد  الوصية  للجهات  رفعوه 
حسبهم  وبقي  النور  يَر  لم  الذي  وهو 
بالتكفل  يعنى  والذي  األدراج  حبيس 
عنهم  وُيرّوح  الشباب  بفئة  األمثل 
يالزمهم  الذي  الروتني  ظل  يف  خاصة 
الوالية، حيث  دون غيرهم من شباب 
تزداد معاناتهم وتتفاقم من يوم آلخر، 
استياءهم  الكثير منهم عن  أعرب  أين 

املشاريع  من  تامسة  بلدية  إقصاء  من 
التي تهم فئة الشباب كاملرافق الرياضية 
والترفيهية لتكون مبثابة متنفًسا لهم يف 
ظل انعدام شبه كلي للمرافق الرياضية 
والترفيهية حيث طالبوا اجلهات الوصية 
كمالعب  مشاريع  برمجة  بضرورة 
انتشالهم  وبالتالي  ثقايف  ومركز  جوارية 
يتربص  أصبح  الذي  الشارع  خطر  من 
بهم بني الفينة واألخرى وإنقاذهم على 
حد تعبيرهم إضافة إلى ما باتت تعرف 
بحفر املوت خاصة يف فصل احلرارة أين 
من  وهروًبا  األطفال  من  الكثير  يلجأ 
حرارة اجلو إلى األودية بهدف السباحة 
الكثير  التهمت  التي  املائية  البرك  يف 
يترصد  مخيفا  شبحا  وأصبحت  منهم 
بهم ويسرق منهم براءتهم وهي يف عمر 

الزهور.
جمال أبو أشرف

المسيلة
 الغاز، والنقل المدرسي والمرافق الشبانية مطالب سكان الحي الشمالي بتامسة
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أخبار السر ايا

قالت وزارة الشؤون الدينية 
اإلندونيسية إّن البالد ألغت شعيرة 

الحج هذه السنة بسبب جائحة 
كورونا.

وقال وزير الشؤون الدينية 
اإلندونيسي، فخر الرازي، في 

تصريح نقلته وكالة “رويترز”، 
إن قرار إلغاء شعيرة الحج هذه 
السنة اتخذ بسبب تفشي فيروس 
كورونا واستمرار القيود على 

السفر.
هذا، وتطبق إندونيسيا نظام 

حصص ال يسمح للشخص بأداء 
الحج سوى مرة واحدة كل 20 

عاما.

دعا األكاديمي عمر بوساحة الجزائريين للتعامل بإيجابية مع واقعهم، بدل 
السلبية التي تلف الوضع العام، وغرقه في جانب ردود الفعل، معتبرا 

- في منشور أتاحه على حسابه بموقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«- 
أن الجزائري مثلما تعامل بسلبية مع كورونا تعامل مع عودة أحزاب 

الخراب، محذرا بالقول: »سنخسر الكثير جراء هذه السلبية، ونندم كثيرا 
حينما ال ينفع الندم«.

يبدو أن فيروس »كورونا« المستجد بعد أن حصد أرواح 
أزيد من 600 جزائري وخلّف إصابة نحو 10 آالف آخرين، 
ها هو اليوم يستهدف السياسيين والشخصيات الحزبية؛ فبعد 

الحديث عن إصابة القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني 
جمال بن حمودة بالفيروس، رغم نفي هذا األخير الخبر 

واعتباره األمَر تالعبا سياسيا، هاهي الشكوك باإلصابة تحوم 
حول األمين العام الجديد لألفالن بعجي أبو الفضل، إثر تواتر 

أنباء عن إصابته بالفيروس قبل أن يتم نفي الخبر الحقا.
كما جرى الحديث عن إصابة أحد أعضاء حزب التجمع 

الوطني الديمقراطي، ناهيك عن إصابة عضو المكتب الوطني 
لحزب تّيار السالم )م.أ. ت.( بوباء »كورونا«!

حّث الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعّمال األجراء بقالمة 
أرباب العمل المتضررين من جائحة كورونا على تقديم معلومات عبر 
استبيان أتاحته ببوابة التصريح عن بعد بالموقع الموجه إلى أرباب 
العمل الناشطين بالقطاع االقتصادي. ويتضمن هذا االستبيان عدة 
أركان تتعلق بوضعية رب العمل وتلك الخاصة بأجرائه، منذ شهر 
مارس. وحسب ما صرح به المكلف باإلعالم على مستوى كناس 
قالمة سليم عميور لـ »أخبار الوطن«، فإن االستبيان يستفسر عن 
مدى تأثر المؤسسة بفيروس كورونا وتعليقه نشاطه االقتصادي 

بصفة كلية أو جزئية وإذا كان رب العمل قد قلص عدد األجراء لدبه. 

ج   إندونيسيا ُتسِق شعيرَة الحَّ

ارَتِد َكّمامَتك..  ِشعاُر َدولة 

لبية َقالمة ُتطِلق استبياًنا عن ُكورونا  احَذُروا فخَّ السِّ

تحولت جملة »ارتِد كمامتك« إلى شعار رسمي غير معلٍَن من 
أجل تكريس تطبيق التدابير الوقائية للحماية من تفشي فيروس 

كورونا؛ فمن الرسائل النصية التي أرسلتها الوزارة األولى 
ووزارة التجارة ومديرية الحماية المدنية وكذا مديرية األمن 

وصوال للملصقات ومساهمات المجتمع المدني، وتوزيع الكمامات، 
ختاما بتحويلها شعارا يلصق على حافالت النقل »إيتوزا«..  
لتصب هذه الجهود كلها في إطار جهود الوقاية من الجائحة. 

»كورونا« »كورونا« 
يصيب األحزاب!يصيب األحزاب!

 وضعت قوات الشرطة التابعة لفرقة 
قمع اإلجرام بالمصلحة الوالئية 

للشرطة القضائية بأمن والية قسنطينة 
حدا لنشاط جمعية أشرار قوامها 
04 أشخاص، تتراوح أعمارهم 

بين 27 و33 سنة، ُعثر بحوزتهم 
على 12660 كبسولة »يريغابلين« 
و03 وصفات طبية فارغة عليها 

ختم أخصائيين نفسانيين، و06 نسخ 
لرخص السياقة، ومبلغ مالي قدره 
772525 دج، باإلضافة إلى 115 

علبة من مختلف األدوية.
وضبطت قوات األمن ذاتها بمنزل بائعة 
صيدالنية وزوجها ينشطان ضمن هذه 

العصابة كميات أخرى من األدوية 
ومستحضرات التجميل ذات االستعمال 
الصيدالني ووصفة طبية فارغة عليها 
ختم أخصائية نفسانية، باإلضافة إلى 
961 ملصقة دواء مثبتة و12 بطاقة 

شفاء.

بائعة صيدالنية ُتجّمُع المهلوسات! 
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األغواط 

 »البيضاء«.. َمشاريٌع معّطلٌة وأخَرى في اإلنَعاش!

نورين عبد القادر

الصحة مريضة بسبب قدم الهيكل 
ونقص التأطير

الصحية  اخلدمات  الزالت   
 12 سكانها  تعداد  فاق  التي  بالبلدية 
الذي  للمستوى  ترَق  لم  نسمة  ألف 
تتوفر  حيث  املرضى  احتياجات  يلبي 
وغير  وضيق  قدمي  صحي  هيكل  على 
أحيانا  املرضى  يضطر  إذ  وظيفي 

دورهم  يأتي  حتى  خارجه  لالنتظار 
وجود  السكان  يسجل  كما  للعالج، 
سيارة إسعاف قدمية ال تغطي احلاالت 
املرضية االستعجالية كالنساء احلوامل 
جراحية  لعمليات  بحاجة  هم  والذين 
يف  للعالج  يوميا  حتويلها  يتم  التي 
أو  الدائرة  مبقر  اجلوارية  املؤسسة 
تسجل  وأنه  خاصة  أفلو،  مبستشفى 
عدة حوادث مبصنع االسمنت الذي مت 
البلدية ويشغل  بالقرب من مقر  إجنازه 

قاعة  وتبقى  1000عامل،  حوالي 
بدون  مغلقة  املرارة  بتجمع  العالج 
وأطفال  السكان  حاجة  رغم  ممرض 
املدرسة إليها، ويطالب السكان بتوفير 
العطل  أيام  وأثناء  الليلية  املداومة 
البلدية  منها  تعاني  التي  للعزلة  نظرا 
وتواجد أغلب سكانها باملناطق املبعثرة 
وقابلة مبصلحة التوليد املجهزة للتكفل 

بالنساء احلوامل اللواتي.

األغواط
400 شاب ينتظرون رفع التجميد عن 

مشروع مركز التكوين 
ينتظر حوالي 400 شاب وفتاة رفع التجميد عن مركز التكوين والتعليم 
املهنيني الذي استفادت منه البلدية منذ سنوات وانطلقت أشغاله ثم توقفت 
تكوينهم  ويزاول هؤالء  الدولة  إليها  التي جلأت  التجميد  إجراءات  بسبب 
حالًيا مبركزي التكوين والتعليم املهنيني بكل من بلديتي قلتة سيدي سعد 
وسيدي حيث يقطعون يوميا مسافة 60 كلم ذهابا وإيابا يف ظروف صعبة 
األمر  القاسية  اجلوية  واألوضاع  النقل  يومية بسبب نقص وسائل  ومعاناة 
هؤالء  وينتظر  التكوين.  عن  للتوقف  الفتيات  خاصة  بالبعض  دفع  الذي 
املهني  التكوين  مركز  مشروع  عن  التجميد  رفع  يتم  أن  والفتيات  الشباب 
لولوج  الصاعد  البلدية  لشباب  فرص  لتوفير  العاجل  القريب  يف  والتمهني 
عالم احلرف واملهن خاصة وأّن املنطقة تعرف نشاًطا استثمارًيا مكثفا يحتاج 

لليد العاملة املؤهلة.
نورين عبد القادر

أدرار 
ُمالك »الفقارات« بقصر بن طلحة 

يستغيثون
ببلدية تسابيت  يشتكي مالك وأصحاب »الفقارات« بقصر بن طلحة 
شمال والية أدرار، من تعدي صارخ من طرف املواطنني املقيمني يف حي 
90 مسكن إيجاري على أحد »الفقاقير« الكائنة بالقرب من احلي املذكور 
املتسلسلة  اآلبار  هذه  يف  املنزلية  والنفايات  األوساخ  مختلف  برمي  وذلك 

بشكل عشوائي شوه حرمتها وقضى على رمزيتها. 
اخلطر  ناقوس  يدقون  اجلمعيات  ورؤساء  املالك  جعل  الذي  األمر   
ويطالبون بتدخل السلطات احمللية ملنع هذا السلوكيات املشينة التي تنم عن 
جهل هؤالء املعنيني، اّلذين يعرضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر وذلك 
بترك هذه »الفقاقير« أمكنة لرمي مختلف األوساخ والقمامات وصلت إلى 
شبه  صارت  أن  إلى  فيها  تتكدس  جعلها  ما  النافقة  احليوانات  رمي  حد 
حفر تنبعث منها الروائح الكريهة يف فصل الصيف وبيئة إلنتشار الباعوض 
الزواحف وذلك لعدم تغطيتها ما يشكل خطر  ناهيك عن تواجد مختلف 
بضرورة  الوصية  السلطات  املواطنون  ُيناشد  لذا  لياًل.  واملارة  األطفال  على 
التدخل ومنع مثل هذه التصرفات ويطالبون مبشاريع ترميم لهذه اآلبار بدل 

تشويهها وتعريضها للتهميش.
عبد اهلل مجبري

تمنراست
 مرض غامض يفتك بالماشية بتيبدغين 

في تاظروك
أدى مرض غير معروف لنفوق 
منطقة  يف  املاشية  من  كبير  عدد 
تني  بقرية  وضواحيها  تيبدغني 
بلدية  مقر  عن  كلم   80 تارابني، 
به  أصيب  املرض  هذا  تاظروك. 
أن  دون  والغنم  املاعز  من  مجموعة 
عليه  التعرف  من  مالكها  يتمكن 
التي  األولى  املرة  أّنها  موضحني 

تصاب بها مواشيهم بهذا املرض.
الرحل  البدو  هؤالء  وتفاجأ 
بهذه املنطقة وضواحيها بنفوق عدد 

منها  النافق  املواشي  عدد  ليصل  غامض  مرض  بسبب  املاشية  من  كبير 
أكثر من 100 رأس وهي يف تزايد بسبب مرض البقية وسقوطها واحدة تلو 

األخرى دون أن يعرف سبب نفوقها.
وأكد لوميدي أبراهيم، من بدو مبنطقة تبدغني، وأحد مربي املواشي، 
أّن هذا املرض الغريب يصيب املاشية بانحناء رأسها وخمولها وإفراز فقاعة 
بيضاء من فمها وبالتالي موتها وأّن املرض مثل كارثة وتسبب بخسائر فادحة 
ملربي املاشية باملنطقة وأدى إلى نفوق عدد كبير من املاشية داعًيا اجلهات 
املختصة إلرسال فرق بيطرية، قصد معرفة سبب هذا املرض والكشف عنه 

قبل انتشاره والذي يهدد باقي املراعي يف املناطق األخرى.
وأضاف إبراهيم أّن البدو والرحل يف هذه املناطق يعتمدون على الرعي 
يف حياتهم وال ميلكون مصدر آخر للعيش وال يزال هؤالء متمسكني بحياة 

البادية، والعيش بني رمال الصحراء.
كرزيكة أحمد

ورقلة 
توقيف 1640 فارا من العدالة وحجز 753 مركبة

التدخل  وحدات  مختلف  قامت 
ضماًنا  ورقلة  والية  ألمن  التابعة 
الصحي  احلجر  إجراءات  لتجسيد 
على  ورقلة  والية  على  املطبق  اجلزئي 
من  للوقاية  الوطن  واليات  باقي  غرار 
 .«  19 »كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار 
الصارمة  امليدانية  اإلجراءات  إطار  ويف 
ثالثني  طيلة  ورقلة  والية  أمن  ملصالح 
للقوانني  وفًقا  ماي،  شهر  من  يوم 
السابعة  الساعة  من  بداية  بها  املعمول 
مساًء إلى غاية الساعة السابعة صباًحا 
من خالل املراقبة األمنية املشددة على 
بقطاع  األمنية  احلواجز  جميع  مستوى 
مراقبة  نقاط  وضع  وكذا  اإلختصاص 
مع  للمدينة  الكبرى  احملاور  على  ثابتة 
والراجلة  الراكبة  الدوريات  تكثيف 

عبر أحياء املدينة للوقوف على التطبيق 
الفعلي لهذا اإلجراء، سجلت مصالح 
األمن مخالفات يف حق بعض املواطنني 
املنزلي  بإجراءات احلظر  إلتزامهم  لعدم 
اجلزئي أين وضعت 753 مركبة ودراجة 
نارية باحملشر البلدي مع إخضاع 4236 
 693 ودراسة  الهوية  لتحقيق  شخًصا 
حالة مشتبه به وتوقيف 1640 شخًصا 
محاًل ملتابعات قضائية مختلفة بفضل 
انتهاكهم لقانون احلجر الصحي. وتدعو 
مصالح أمن والية ورقلة جميع املواطنني 
واملواطنات وكذا أصحاب املركبات عبر 
بهذا  اإللتزام  ضرورة  إلى  الوالية  ربوع 
من  الذي  الوقائي  الصحي  اإلجراء 
الفيروس  هذا  انتشار  من  الوقاية  شأنه 
منازلهم  يف  البقاء  خالل  من  القاتل 

القصوى  للضرورة  إاّل  اخلروج  وعدم 
أرقامها اخلضراء  التصرف  واضعة حتت 
1548 والرقم 104 وخط شرطة النجدة 
األسبوع  خالل  لوحظ  وقد  هذا   .17
حتركات  املبارك  الفطر  عيد  من  األول 
كثيًرا  حيث  األمن،  ملصالح  واسعة 
الداخلية  باألزقة  العناصر  توغلت  ما 
ورود  عقب  الشعبية  األحياء  لبعض 
معلومات ملصاحلها تفيد بوجود جتمعات 
شبانية هنا وهناك يتسامر فيها الشباب 
بدون إتخاذ أية اجراءات وقائية وهو ما 
حد من نشاط هؤالء الشباب املتهورون 
اّلذين ال يعترفون بوجود الوباء مفضلني 
الصحي  احلجر  ألوامر  اإلنصياع  عدم 

الوقائي.
زاهية سعاد

يسجل سكان بلدية البيضاء، الموجودة على بعد 200 كلم شمالي والية األغواط، نقائص كبيرة في مجال التنمية خاصة في 
المرافق الحيوية والخدماتية، التي لها صلة بتحسين ظروفهم المعاشة وفك العزلة عن السكان، خاصة بمناطق الظل.

إليزي
استفادة 79 تاجًرا من منحة التضرر بالجائحة

لوالية  التجارة  مديرية  أحصت 
تضرروا  تاجًرا   144 يقارب  ما  اليزي 
عبر  الصحي  احلجر  اجراءات  من 
إستفادة  حني  يف  الوالية  تراب  كامل 
فقط 79 تاجًرا من منحة الضرر جراء 
به  أفاد  ما  حسب  كورونا،  جائحة 
والتي  رشيد،  التجارة، حمادي  مدير 
نهاية  املعنيني  حسابات  عبر  صبها  مت 
عملية  بعد  وهذا  املاضي  األسبوع 
اسفرت  التي  والتمحيص  التحيني 
بسبب  البقية  وسقوط   79 العدد  عن 
عبر  اإلدارية  اجراءاتهم  اكتمال  عدم 

حسب  االجتماعي  الضمان  صندوق 
ذات املسؤول.

التجار   وأوضح حمادي رشيد أن 
التضامن  منحة  من  املستفيدين 
والتدابير  اجراءات  من  للمتضررين 
الوقائية هم فقط من توقفوا عن ممارسة 
املقاهي  نشاطاتهم على غرار اصحاب 
احلضانة  ودور  واحلمامات  واملطاعم 
التجارة .  لقطاع  التابعني  وغيرهم من 
ذات  يف  التجارة  مدير  وجهت  وفيما 
احملالت  أصحاب  إلى  رسالة  السياق 
املرخص  املهن  من  وغيرها  التجارية 

لها أثناء احلجر الصحي أنهم بإمكانهم 
متديد توقيت العمل إلى ما بعد املغرب 
تلبية  للمواطنني  يتسنى  حتى  وهذا 
إلى  وهذا  اليومية  حاجياتهم  كامل 
غاية إعادة النشاط التجاري إلى سابق 
عهده تدريجًيا وذلك مع احلرص على 
احترام كافة التدابير الوقائية للحد من 
للوصايا  وتنفيًذا  كورونا  فيروس  انتشار 
االجتماعي  التباعد  من  بها  املعمول 
وارتداء الكمامات وغيرها من التدابير 

حفاًظا على سالمة اجلميع.
براهيم مالك
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وادي  سد  منسوب  انخفاض  بسبب  وهذا        
نتيحة  أدنى مستوياته  إلى  باملنطقة  املوجود  كراميس 
نسمة  ألف   80 نحو  تزويد  مما صعب  األمطار،  شح 
كوفيد  كورونا  جائحة  ظل  يف  سيما  الشروب،  باملاء 
هذه  عن  دائمة  بحث  رحلة  يف  السكان  جعل   ،19
املادة احليوية. ما جعل اجلهات املختصة تزود سكان 
البحر  مياه  حتلية  محطة  من  انطالقا  البلديات  هذه 
كايف حسبما  غير  يبقى  هذا  لكن  الوالية،  بعاصمة 
الذين  جلريدتنا،  حتدثوا  من  الكثير  لسان  على  جاء 
طالبوا برفع نسبة التزود باملياه الصاحلة للشرب من هذه 
واقتراب  الصعبة  الظروف  هذه  احملطة خاصة يف ظل 
فصل الصيف. فيما ذهب السواد األعظم من سكان 
دائرة عشعاشة إلى مطالبة السلطات العليا يف البالد 
بإجناز محطة حتلية مياه البحر باملنطقة تضع حدا ملعاناة 
طال  التي  الظروف  هذه  من  سئمت  التي  العائالت 
أمدها، بعدما تبخر حلم مشروع سد كراميس الذي 
األمطار.  سقوط  قلة  مبجرد  كثيرا  عليه  تعول  كانت 
وأضاف فالحو اجلهة الشرقية صوتهم لصوت سكان 
دائرة عشعاشة يف مطلبهم هذه بغية حتويل مياه سد 
سقي  مشروع  إطار  يف  الفالحي  للسقي  كراميس 
حوض الكراميس، خاصة وأّن نسبة طاقة السد تفوق 
45 مليون متر مكعب سنويا، والذي من شأنه إنعاش 
القطاع الزراعي بهذه اجلهة التي تتوفر على مساحات 
زراعية واسعة، التي مازال بعض فالحيها يعتمدون 
البالستيكية  بالبيوت  الزراعية  محاصيلهم  سقي  يف 
بوزقارت  بدوار  احلال  هو  كما  الصهاريج،  بواسطة 
مواصلة  دون  الذي حال  األمر  بوغالم،  أوالد  ببلدية 

الكثيرين منهم لنشاطهم.

 الجزائرية للمياه بوالية البيض ديون بأكثر من 
40 مليار سنتيم وشبكة نصفها مهترئ

بين السعي لتحصيل الديون و تحسين الخدمات.. 
المواطن ينتظر االفضل

يقارب  ما  البيض  بوالية  للمياه  اجلزائرية  حتصي 
57 الف مشترك موزعني على 19 بلدية من أصل 22 
بلدية حتصيها والية البيض، أرهق عمالها يف اآلونة 
األخيرة اإلهتراءات املتكررة لشبكتها لتوزيع املاء  ما 
يومًيا  التدخالت  عديد  تسجيل  الى  بأعوانها  يدفع 
يثير  وما  باملاء  السكان  ربط  وإعادة  الشبكة  إلصالح 
يجعل  الذي  املواطنني ضدها،  كذلك  عديدة  مرات 
املؤسسة يف كل مرة حتت طائلة عدم رضى املواطنني 

رغم املجهودات الكبيرة املبذولة يف امليدان يوميا.

ديون على عاتق الزبائن تفوق 40 مليار سنتيم 
وصعوبات في التحصيل

للمياه  اجلزائرية  منها  تعاني  التي  املشاكل  أهم 
عاتق  على  املترتبة  الديون  مشكل  البيض  بوالية 
إذ بلغت  أو خواص  زبائنها سواء مؤسسات عمومية 
 40 يقارب  ما  املؤسسة  مدير  حسب  الديون  هذه 
مليار سنتيم تسعي جاهدة لتحصيلها بشتى الطرق، 
الغرض  ولهذا  املواطنني  املاء عن  قطع  تتجنب  حتى 
أو  اإلنترنت  عبر  سواء  للدفع  طرق  عدة  استحدثت 
مقرها  مستوى  على  حتى  او  البريد  مراكز  شبابيك 
الوقاية ضد  وفروعها مع األخذ بعني االعتبار معايير 

جائحة كورونا.

 إهتراء شبكة التوزيع التي تعاني ضغط التوسعات 
الحضرية وعدم تجديدها

للمياه  اجلزائرية  تواجهها  التي  العوائق  أهم  من 
بوالية البيض خاصة مبيدنة البيض مقر الوالية اهتراء 
السنني  عشرات  منذ  جتديدها  وعدم  التوزيع  شبكة 
ويدفع  أعطاًبا  يسبب  ما  املناطق  لبعض  بالنسبة 
باألعوان وفرق الصيانة إلى التدخل على مستوى هذه 
باإلعالم  املكلفة  يومي وحسب  املناطق بشكل شبه 

على مستوى املؤسسة فإنه ُسجل خالل الفصل األول 
األعطاب  إلصالح  تدخل   1559 اجلارية  السنة  من 
املسجلة بالشبكة، إضافة إلى أّنه ُيتعب فرق الصيانة 
وإعادة  بالديون  املثقلة  املؤسسة  ميزانية  يرهق  فإنه 
التفكير يف اجناز شبكة جديدة مبعايير عصرية أكثر من 
ضرورة لتجنب األسوأ مستقبال ورغم هذه الصعوبات 
املاضية من ربط  الستة أشهر  املؤسسة خالل  متكنت 
الثنية،  بأحياء  الشروب  باملاء  جديد  مسكن   1000

البدر واوالد جديد.

خزان الثنية قد يكون الحل لمشكل نقص التزود 
بالماء لألحياء الجديدة

ملدينة  اجلديد  احلضري  القطب  ربط  مؤخًرا  مت 
البيض والذي ُيعد احللقة األضعف يف شبكة الربط 
وإيصال املاء للسكان بخزان جديد مهم فحسب بلخير 
خيرة، املكلفة باإلعالم باملؤسسة، حيث مت ربط هذا 
يقارب  ملا  يسع  الذي  اخلزان  الثنية،  بخزان  القطب 
10 أالف متر مكعب وبإمكانه سد حاجة ما يقارب 
800 عائلة باملنطقة احلضرية اجلديدة عبر شبكة ربط 
جديدة على مسافة 7 كلم، ما يخفف الضغط على 
التي  املاء  وكمية  التوزيع  حيث  من  احلالية  الشبكة 
توفر للمواطن هذا املشروع عزز من  قدرة املؤسسة يف 

التخزين والتوزيع علما أّنها توفر على 74 خزان مائي 
آخر بقدرة تخزين تقارب 54 ألف متر مكعب.

المتابعات القضائية أحد الحلول إلستعادة الديون 
وردع سرقة الماء

لتنظيم  املؤسسة  سطرتها  التي  احللول  أهم  من 
اإلسراع  خدماتها  وتطوير  لزبائنها  املاء  إيصال 
والقيام  سنوات  من  املتراكمة  الديون  حتصيل  يف 
شهرية،  حصص  عبر  لدفعها  للزبائن  بتسهيالت 
سنتيم،  مليار   40 حوالي  كبير  رقمها  وأّن  خاصة 
عملية  ومراقبة  ملتابعة  فرق  تشكيل  إلى  باإلضافة 
سرقة املاء والربط غير القانوني عبر شبكتها وهو الذي 
وقد  معتبرة،  مادية  وخسائر  للشبكة  أضرار  يسبب 
ربًطا   30 من  أكثر  املؤسسة  الصدد  هذا  يف  سجلت 
التدخل  مت  اجلارية  السنة  خالل  بالشبكة  عشوائًيا 
ووقفها. بقي أن نشير إلى أّن عمال املؤسسة ُيعانون 
القرن  من  الستعينات  لسنوات  يعود  قدمي  مقر  داخل 
عليهم  خطًرا  ويشكل  الزنك  من  سقفه  املاضي، 
صيًفا، مع احلرارة اخلانقة وشتاًء مع البرودة القارسة، 
مقر  على  للحصول  مبساعدتهم  مرة  كل  يف  ويطالبون 
الئق يوازي اخلدمات التي يقدمونها واملجهودات التي 

يبذلونها.

على  اإلنشغاالت  من  جملة  بتيارت  الشاللة  قصر  بلدية  سكان  طرح 
املسؤولني على املستوى الوطني والوالئي واحمللي لإلسراع يف حلها عبر مختلف 
القطاعات والتي مازال تعاني منها املدينة منذ سنوات طويلة السيما ما تعلق 

بالصحة والتشغيل والسكن وغيرها من املطالب.

مشروع المستشفى واألطباء األخصائيين الهاجس األكبر للسكان
مشروع  عن  التجميد  رفع  بضرورة  السكان  جدد  الصحي  املجال  ففي 
املستشفى  وأّن  خاصة  معلًقا  مازال  والذي  سنوات  منذ  املبرمج  املستشفى 
بونعامة من األبنية اجلاهزة والذي اجنز منذ بداية ثمانينات  القدمي اجلياللي 
جدرانه  تآكلت  أن  بعد  املرضى  إلستقبال  مالئم  غير  وأصبح  املاضي  القرن 
كما طالب  السكان بضرورة اإلسراع يف إنهاء مشروع مصلحة اإلستعجاالت 
احملاذية ملستشفى اجلياللي بونعامة املتوقفة اشغالها منذ فترة و التي بإمكانها 
األطباء األخصائيني  زيادة  مع  املستشفى  الضغط على  تقليص  هي األخرى 
السيما ما تعلق يف التوليد وأمراض النساء املنعدمة متاًما حيث مازالت النساء 
بضرورة  السكان  ناشد  كما  أخرى،  جهات  إلى  التنقل  من  يعانني  احلوامل 
تخصيص عدد من السكنات الوظيفية لألطباء األخصائيني الذي يراه السكان 
سبًبا يف هجرتهم وعدم بقائهم حيث مازال املستشفى يعتمد على سكنات 
اخلواص لكرائها لهم السيما وأّن املؤسسة بصدد استقبال دفعة جديدة تتكون 
من 8 أطباء أخصائيني آخرين وهم بحاجة لسكنات وظيفية، حيث أفادت 

مصادر مطلعة أّن سكًنا وظيفًيا يقيم حالًيا فيه 3 أطباء.

 رفع حصص عقود ما قبل التشغيل و منح البطالة في انتظار مناصب دائمة
من  املتخرجني  سواًء  بطالة  نسبة  أعلى  الشاللة  قصر  مدينة  سجلت 
أو الذين لم تسعفهم الظروف على مواصلة دراستهم واضطر الكثير  اجلامعة 
من هؤالء لإلستعانة باملهن الشاقة كتلك املتعلقة بالبناء أو العمل يف املزارع 
وآخرون وجدوا مالًذا يف عقود ما قبل التشغيل أو منح البطالة التي ال تسمن 
وال تغني من جوع مما جعلهم يطالبون اجلهات املسؤولة وعلى رأسها مديرية 
التشغيل لوالية تيارت ملراعاة ظروف املنطقة وهذا بزيادة حصص عقود ما قبل 
التشغيل يف مختلف املؤسسات احلكومية يف إنتظار فتح مناصب دائمة للقضاء 

على مشكل البطالة.

إنتشار القمامة والجميع يتحمل المسؤولية
كما طرح السكان مشكل اإلنتشار الكثيف للنفايات وخاصة املنزلية ولم 
وتساءل  املواطنني  قلق  يثير  ديكوًرا  أصبحت  حيث  الرئيسية  الشوارع  تسلم 
الشاحنات  عدد  بزيادة  طالبوا  حيث  وجودها  إستمرار  سبب  عن  البعض 
املخصصة وأفواج النظافة حتى يتم القضاء على املشكل نهائيا وناشد بعض 
الشباب املهتمني باجلانب البيئي اجلميع للمساهمة يف احلفاظ على احمليط وهذا 
بتكثيف عملية نقل القمامة ودعوا السكان الحترام مواعيد مرور الشاحنات.

السكان يطالبون باإلسراع في توزيع قطع األراضي والسكنات اإلجتماعية
يف  اإلسراع  بضرورة  احمللية  السلطات  الشاللة  قصر  مدينة  سكان  دعا 
توزيع القطع األرضية الصاحلة للبناء وكذا السكنات االجتماعية نظًرا ألزمة 
السكن التي يعاني منها الكثيرون مع ضرورة رفع حصة قطع األراضي كون 
الكثير من املوظفني ال يحق لهم قانونًيا اإلستفادة من السكنات اإلجتماعية 
يعانون من الكراء الذي يتجاوز أحيانا 15000 دينار شهريا يف مدينة تكاد 
تفتقد لكل شيء وناشدوا املشرفني على دراسة ملفات القطع على اإلسراع 
يف إنهائها واإلعالن عن القائمة بينما ينتظر الكثير من العائالت توزيع حصة 
السكنات اإلجتماعية التي تتجاوز 600 سكنا  التي يراها املواطنون انها قليلة 
مقارنة بعدد السكان. ويف هذا الصدد قال مصدر مسؤول أّن القائمتني على 
وشك اإلنتهاء و من املنتظر أن يتم اإلعالن عنها قريًبا. ويف سياق متصل 
ناشد سكان احلي العتيق الواقع  بأعالي قصر الشاللة من السلطات بترميم 
السكنات واحملالت التجارية القدمية إلعادة إحياء املدينة القدمية خاصة وأن 
الفالح  سوق  مقر  إحياء  السكان  طلب  كما  الفقيرة  العائالت  من  قاطنيها 
خللق حركية جتارية يف احلي كما شدد السكان على ضرورة إعادة ترميم مقر 
األروقة اجلزائرية الذي حول إليها جتار سوق اخلضر والفواكه املعروف بإسم 
الطحطاحة مؤخًرا حتى يكون سوًقا متنوعا وفق املعايير يليق مبدينة بحجم 

قصر الشاللة التي تعتبر أكبر بلديات الوالية.
م.ج

السكن و الصحة و البطالة أكثر المشاكل التي يعاني منها السكان
السكان يطرحون انشغاالتهم في مختلف القطاعات في قصر الشاللة بتيارت

إثر أزمة مياه تسبب فيها ُشح األمطار

سكان الجهة الشرقية بمستغانم يطالبون 
بمحطة لتحلية مياه البحر

يطالب سكان الجهة الشرقية من والية مستغانم بضرورة إنجاز محطة لتحلية 
مياه البحر بالمنطقة، وذلك بعد أزمة المياه التي عرفتها بلديات كل من 

أوالد بوغالم، خضرة ، نكمارية، عشعاشة والمناطق المجاورة لها.
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بعد توقف دام أكثر من شهرين

تحديد تاريخ 20 جوان الجاري الستئناف 
مباريات  الكالتشيو

القسم الرياضي

اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  وبحسب 
فإن أول مباراة بعد التوقف ستجمع بني تورينو 
وبارما يوم 20 جوان اجلاري، الساعة 7:30 
مساًء. ويف هذا األسبوع ستلعب مواجهات 
ضد  وأتاالنتا  كالياري،  ضد  فيرونا  هيالس 
ساسولو، وإنتر ميالن ضد سامبدوريا، ضمن 
اجلولة 25. وبداية من هذا التاريخ ستجرى 
أن  يعني  مما  يوميا،   44 خالل  مباراة   124
املباريات قد تقام يوميا تقريًبا، على أن تكون 
الراحة ليوم واحد فقط بني كل جولة، ومن 
املُقرر أن ينتهي املوسم يوم 23 جويلية املقبل.
التسيو  ضد  يوفنتوس  مباراة  وستقام 

احلاسمة للقب، والتي قد ُتدد بطل املوسم 
الساعة  متام  يف  جويلية،   20 اإلثنني  يوم 

9:45 مساًء.
ويحتل يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 

عن  وحيدة  نقطة  بفارق  ويبتعد  نقطة،   63
إنتر  خلفهما  يأتي  فيما  التسيو،  الوصيف 
نقطة،   54 برصيد  الثالث  املركز  يف  ميالنو 

وله مباراة أقل.

ميسي ينهي جدل التجديد 
لبرشلونة

األرجنتيني  أنهى 
ليونيل ميسي جنم وقائد 
حول  اجلدل  برشلونة، 
استمراره  إمكانية  مدى 
الفريق  صفوف  ضمن 

الكتالوني.
صحيفة  وبحسب 
اإلسبانية،  »ماركا« 
كانت  ميسي  فإن 
بند يسمح  لوجود  نظًرا  للرحيل مجاًنا،  إمكانية  لديه 
 .2021 صيف  يف  ينتهي  الذي  عقده  يف  بذلك  له 
وأضافت الصحيفة: »كان على ميسي إذا أراد الرحيل 
أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 جوان«. وتابعت: 
»لم ُيخطر النجم األرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك 

تستمر عالقته مع برشلونة ملوسم واحد على األقل«.
برشلونة  داخل  املسؤولني  أن  إلى  التقرير،  وأشار 
استمرار  يف  التامة  الثقة  ولديهم  هادئني،  دائًما  كانوا 
جتديد  على  العمل  وسيتم  األرجنتيني،  البرغوث 

عقده، يف الفترة املقبلة.

بيانيتش ُيثير الغموض 
حول مستقبله   

البوسني  واصل 
العب  بيانيتش،  ميراليم 
اإليطالي،  يوفنتوس  وسط 
حول  الغموض  إثارة 
مستقبله مع البيانكونيري، 
ونشر  جديدة.  برسالة 
حسابه  عبر  بيانيتش، 
»الوقت  »إنستغرام«:  على 
إلى  تطلع  أحًدا،  ينتظر  ال 
األمام، وترك نحو إميانك«.

»كلمات  الكتالونية:  »سبورت«  صحيفة  وقالت 
بيانيتش ُتشير إلى تغيير محتمل لالعب، الذي جذب 
اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان، وسيعمل ناديه 

يوفنتوس على تسهيل رحيله«.
اللغة  استخدام  على  اعتاد  »بيانيتش  وأضافت: 
باللغتني  املرة  هذه  كتب  لكنه  واإلجنليزية،  اإليطالية 
اإلسبانية والفرنسية، يف تلميح واضح للفريقني اللذين 

أظهرا اهتماما به«.

ريال مدريد يستكمال الليغا بعيدا عن البرنابيو
ريال  نادي  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  أكد 
املباريات  يخوض  لن  فريقه  أن  مدريد، 
يتم  عندما  برنابيو(  )سانتياغو  ملعبه  على 

استئناف املوسم.
النادي  ملشجعي  وجهها  رسالة  ويف 
اللعب  قرار  »اتخذنا  بيريز:  قال  امللكي، 
امللعب  وهو  الفريدو دي ستيفانو،  يف ستاد 
»هذا  وأضاف:  مدريد«.  لريال  التدريبي 
وتيرة  بتسريع  لنا  السماح  شأنه  من  القرار 

أعمال البناء يف ملعب سانتياغو برنابيو«.وتخوض جميع فرق الدوري اإلسباني حصصا 
تدريبية كاملة استعدادا الستئناف املوسم يف 11 جوان اجلاري، بعد توقفه منذ مارس 
دون  الليغا،  مباريات  استئناف  وتقرر  املستجد.  كورونا  فيروس  أزمة  بسبب  املاضي، 
حضور جماهيري، ليخسر ريال مدريد بذلك عاملي األرض واجلمهور يف الصراع احملتدم 

على اللقب، إذ يحتل امليرنغي املركز الثاني بفارق نقطتني عن برشلونة.

وكيل كوتينيو يزيد الغموض بشأن عودته للبريميرليغ
املُعار  برشلونة  جنم  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي  أعمال  وكيل  جورابشيان  كيا  أكد 

لصفوف بايرن ميونخ، أن كل شيء وارد يف مستقبله.
وتنتهي إعارة كوتينيو مع بايرن بنهاية املوسم احلالي، ورغم وجود اهتمام من بعض 
أندية الدوري اإلجنليزي بضمه يف الصيف، أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ يدرس 
متديد اإلعارة. وقال جورابشيان، خالل تصريحاته لشبكة »سكاي سبورتس«: »كوتينيو 
لديه الرغبة يف العودة إلى البرمييرليج، يف مرحلة ما«. وأضاف: »قد ال يحدث ذلك هذا 
العام، فنحن ال نعرف، ولم نناقش أي شيء يف الوقت احلالي«. وتابع: »بايرن ميونخ؟ 
على  ونحن  وحدهم،  قرارهم  فهو  ال،  أم  اإلعارة  متديد  أرادوا  سواء  لهم  متروك  األمر 
استعداد للبقاء، وسنرى ما سيحدث املوسم املقبل حني تعود األمور للوضع الطبيعي«.

وختم: »لقد أجرينا بعض املناقشات مع بايرن ميونخ حول املوسم املقبل«.

يوفنتوس يعرض بيرناديسكي على تشيلسي  
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن سعي يوفنتوس 
جورجينو،  تشيلسي  وسط  العب  بخدمات  للظفر 
خالل سوق االنتقاالت الصيفية. وبحسب صحيفة 
»الغازيتا ديلو سبورت«، فإن يوفنتوس يعرض العبه 

فيديريكو بيرناديسكي مقابل جورجينو.
أبدى  فقد  لبيرنارديسكي،  »بالنسبة  وأضافت: 
الصفقة  يجعل  ما  للبلوز،  االنضمام  على  موافقته 
إذا  ما  نرى  أن  »يبقى  وتابعت:  ممكنة«.  التبادلية 
كان تشيلسي سيتخلى عن جورجينو صاحب الـ26 
بيرنارديسكي  مع  تعاقد  قد  يوفنتوس،  وكان  عاما«. 
من فيورنتينا مقابل 40 مليون أورو عام 2017، لكنه 
فشل يف إثبات قدراته بالعديد من املراكز. وجنح بيرنارديسكي يف تسجيل هدفا وصنع 

مثله، خالل 11 مباراة هذا املوسم بقميص البيانكونيري.

موهبة أياكس سيرجينيو ضمن 
خطط  البلوغرانا

وضع برشلونة، موهبة أياكس أمستردام الهولندي، سيرجينيو 
ديست، ضمن خططه خالل سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة.

اإلدارة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
الفنية لبرشلونة، طلبت توخي احلذر يف تقييم ديست الذي تصل 
أن  يرون  »الفنيون  وأضافت:  أورو.  مليون   25 إلى  احلالية  قيمته 
ديست يتمتع بقدرات هجومية متعددة، مثل القوة والسرعة واجلرأة 
والتسجيل، لكن يف الوقت نفسه ُيعاني من قصور يف تأدية األدوار 
يتطور  أن  عليه  وسيتوجب  للخبرة،  افتقاره  بجانب  الدفاعية، 
سيتجه  برشلونة  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت  قوة«.  أكثر  ويكون 
لضم ديست لتدعيم مركز الظهير األمين، حال مت االنتهاء من بيع 
سيميدو، أو مبادلته ضمن صفقات الوتارو مارتينيز أو بيانيتش. 
بديست،  املهتمة  األندية  أبرز  من  باريس سان جيرمان  أن  ُيذكر 

ليحل محل توماس مونييه خالل الفترة املقبلة.

حكيمي مهدد بعقوبة من البوندسليغا
بوروسيا  ثنائي  حكيمي،  وأشرف  سانشو  غادون  يواجه 
القدم،  لكرة  األملاني  االتاد  من  لعقوبة  التعرض  دورمتوند، خطر 
على  الفريق  فوز  يف  احتفل  دورمتوند  املقبلة.  ثنائي  األيام  خالل 
بادربورن )1-6( من خالل إظهار قميص ُكتب عليه عبارة تطالب 

بالقصاص من الشرطي قاتل املواطن األمريكي جورج فلويد.
مكيني،  وستون  األمريكي  ذاته،  األمر  فعل   كما 
بوروسيا  مهاجم  تورام،  ماركوس  اكتفى  بينما  شالكه،  العب 
بجسده  واإلنحاء  الركوع  عبر  للحادثة  باإلشارة  مونشنغالدباخ، 

على العشب، بتمثيل حلظة مقتل فلويد أسفل ركبة الشرطي.
 من جانبه، فتح راينر كوخ، نائب رئيس االتاد األملاني لكرة 
بينما  شالكه،  والعب  دورمتوند  ثنائي  معاقبة  أمام  الباب  القدم، 
صريح  بشكل  إشارته  عدم  بسبب  العقاب،  من  تورام  يفلت  قد 
»سبورت1«:  موقع  أبرزها  تصريحات  يف  كوخ،  للحادث.  وقال 
املقبلة،  القليلة  األيام  خالل  املسألة  بهذه  ستهتم  الرقابة  »جلنة 
وستدرس األمر بعناية«. ويهدف االتاد األملاني لتطبيق لوائحه، 
أو  أي الفتات  إظهار  اللعبة من  وكافة عناصر  الالعبني  متنع  التي 

إشارات متصلة باألمور السياسية.

شالكه يفوت فرصة شراء مدافع 
برشلونة توديبو

الفرنسي  مع  التعاقد  من  النهائي  موقفه  شالكه  نادي  كشف 
يف  امللكي  لألزرق  أعير  الذي  برشلونة  العب  توديبو  كلير  جان 
لنادي  الرياضي  املدير  شنايدر  يوخن  وأعلن  املاضي.  جانفي 
شالكه، أن خيار الشراء النهائي يف عقد توديبو، انتهى اول أمس.
وكان توديبو »20 سنة« قد انتقل على سبيل اإلعارة لشالكه 
عقده  يف  النهائي  للشراء  بخيار  املاضية،  الشتاء  انتقاالت  يف 
مقابل 25 مليون أورو. وقال شنايدر يف تصريحاته لصحيفة »واز« 
للتفعيل  النهائي  واملوعد  متاحا،  يعد  لم  توديبو  »شراء  األملانية: 
بداية  يف  توديبو  وتألق  أمس«.  أول  انتهى  بذلك  اخلاص  الشرط 
التوقف  فترة  عقب  سيء  مبستوى  ظهر  لكنه  شالكه،  مع  جتربته 
بسبب فيروس كورونا، حيث لعب 45 دقيقة فقط يف اخلسارة 0-1 
أمام فيردر برمين. ُيذكر أن إيفرتون تواصل مع برشلونة لضم توديبو 
مقابل 22 مليون أورو بجانب املتغيرات اإلضافية، ومن احملتمل أن 

تكون وجهته املقبلة البرمييرليغ.

تير شتيغن: »غوتزه قادر على 
النجاح في إسبانيا«

أكد األملاني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، 
أن مواطنه ماريو غوتزه العب بوروسيا دورمتوند احلالي، ميلك كافة 

اإلمكانية التي تؤهله للنجاح يف الليغا.
العاملية:  »دازن«  لشبكة  تصريحاته  تير شتيغن، خالل  وقال 
بالكرة يف  يفعلون  يعرفون ماذا  الذين  الالعبني  »غوتزه أحد هؤالء 
امللعب، والليغا ستكون مناسبة له بالتأكيد«. وأضاف: »ال أعرف 
ما إذا كان هدفه االستمرار يف لعب كرة القدم أم ال، وحني نتحدث 
ال يكون حديثنا عن كرة القدم إطالًقا، وبالنسبة لي من املهم أن 

يتخذ القرار الصحيح، وأن يكون سعيًدا«.
األندية، ألنه  من  للكثير  »غوتزة سيكون صفقة جيدة  وأمت: 
سيحدث الفارق«. وكان غوتزه قد أعلن أن املوسم احلالي سيكون 
يف  جديد  تد  خلوض  وسيذهب  دورمتوند،  بقميص  له  األخير 

املوسم املقبل.

كشف الستار، عن مواعيد المباريات التي 
سيستأنف بها الدوري اإليطالي، بعد توقف دام 

أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا.
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دعا االتحادات القتراح بروتوكول صحي، خالدي:

»استئناف المنافسات الرياضية مرهون 
برفع الحجر الصحي«

القسم الرياضي

ضيفا  نزوله  لدى  خالدي  وصرح 
واالسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  رفقة 
دار  على  كريكو،  كوثر  املرأة،  وقضايا 
»لن  قائال  باألبيار  املسعفة  الطفولة 
بعد  إال  الرياضية  املنافسات  تستأنف 
املواطن  الصحي ألن صحة  احلجر  رفع 
السلطات  من  بقرار  وهذا  االولى  هي 
»االحتادات  وأضاف  البالد«،  العليا يف 
بروتوكول  القتراح  مدعوة  الرياضية 
كشرط  ومفصل  دقيق  وقائي  صحي 
للمنافسات.  للعودة  وضروري  جوهري 
وزارة  اختصاص  من  االخير  القرار 
سترافق  التي  والرياضة  الشباب 
الهيئات الفدرالية، يف حالة العودة الى 
اجواء املنافسات بالتنسيق مع احلكومة 

والهيئات الصحية املخولة«.
نهاية  طالب  قد  خالدي  وكان 
االحتاديات  مختلف  الفارط  األسبوع 
املتعلقة  اآلجال  بتمديد  الرياضية 
باإلجراءات الوقائية من تفشي فيروس 
 13 غاية  إلى  أي  يوما،   15 ملدة  كورونا 

جوان اجلاري.
لالحتاديات  الوزير  رسالة  يف  وجاء 
الصارم  التطبيق  على  بالسهر  »أكلفكم 
هذا  يف  الصادرة  التعليمات  حملتوى 
الشأن، ال سيما غلق املنشآت والهياكل 
الرياضية والشبانية والترفيهية، تأجيل 
كل املنافسات الرياضية وكذلك تأجيل 

واجلمعيات  التحضيرية  التربصات  كل 
العامة للهيئات الرياضية''.

الوقائية  التدابير  هذه  أن  ومعلوم 
اقرار  مع  مارس  شهر  منذ  فرضت  قد 
احلجر الصحي قبل أن يتم متديدها عدة 
مرات لتفادي تفشي فيروس كورونا يف 

اجلزائر.

مولودية  نادي  إدارة  مجلس  إجتمع 
أملاس،  الناصر  عبد  برئاسة  اجلزائر، 
من  العديد  لدراسة  الثالثاء،  أمس 
للمرحلة  بالتحضير  تتعلق  التي  القضايا 
فيروس كورونا  وتداعيات جائحة  املقبلة، 

املستجد.
الالعبني  عقود  جتديد  قضية  وكانت 
رأس  على  رواتبهم،  وتخفيض  الركائز، 
قائمة املواضيع التي ناقشها أعضاء مجلس 

اإلدارة.
املولودية  إدارة  مجلس  حرص  كما 
خالل هذا االجتماع، على رسم خارطة 
اتخاذ  بعد  املقبلة،  للمرحلة  الطريق 
االحتاد اجلزائري، قراًرا باستئناف النشاط 

احلجر  إجراءات  رفع  فور  الرياضي، 
الصحي من قبل وزارة الصحة.

رئيس  أملاس،  الناصر  عبد  واعتبر 
أن  اجلزائر،  مولودية  نادي  إدارة  مجلس 
رفع  بعد  الرياضي،  النشاط  استئناف 
صائب،  قرار  الصحي،  احلجر  إجراءات 
مشيرا إلى أن االستئناف يجب أن يراعي 
أملاس »حتى اآلن  وقال  السالمة.  شروط 
التدريبات،  استئناف  موعد  نعرف  ال 
لدينا  اتخاذها،  سيتم  التي  واإلجراءات 
ونؤيد  الكروية،  هيئاتنا  يف  كبيرة  ثقة 
»استكمال  وتابع  البطولة«  استكمال  قرار 
من  أمتنى  لكن  األنسب،  اخليار  البطولة 
إمكانيات  السلطات  تراعي  أن  قلبي  كل 

للحفاظ  فعالة  إجراءات  وتتخذ  األندية، 
على صحة الالعبني واألفراد«.

ناديه،  إدارة  أن  أملاس  أكد  كما 
األشخاص  كل  مع  بحزم،  ستتصرف 
التوقف،  فترة  استغالل  يريدون  الذين 
احلقائق،  وتزوير  اإلشاعات،  لتسريب 
لزعزعة استقرار النادي وأمت »ال توجد لدينا 
ملك  فالالعب  مرواني،  اسمها  قضية 
بكل  ستتدخل  واإلدارة  اجلزائر،  ملولودية 
قوة حلمايته، شأنه شأن بقية الالعبني«.

صفقة  حول  أثير  قد  اجلدل  وكان 
انتقال محمد مرواني من جمعية الشلف 
وكيل  بعمولة  يتعلق  فيما  اجلزائر  ملولودية 

الالعبني نسيم سعداوي.

رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، ألماس:  

»استكمال البطولة يعتبر الخيار األنسب«

بعد تعرضه لحادث مرور
الفاف تتضامن مع بن زية

وجه االحتاد اجلزائري لكرة القدم، رسالة دعم لصانع ألعاب نادي 
على  تعرضه إلصابة خطيرة  إثر  زية،  بن  ياسني  الفرنسي،  ديجون 
املاضي،  زية، قد تعرض اخلميس  اليسرى. وكان بن  يده  مستوى 
يف  وهو  الدواب،  جترها  بعربة  اصطدامه  إثر  خطير،  مروري  حلادث 
بيان  يف  اجلزائري،  االحتاد  وقال  فرنسا.  يف  بيته  إلى  للعودة  طريقه 
نشره عبر موقعه الرسمي »رئيس االحتاد خير الدين زطشي، وأعضاء 
املكتب الفيدرالي، واملدرب جمال بلماضي، باإلضافة إلى أعضاء 
اجلهاز الفني، وكل الالعبني يتمنون الشفاء العاجل لالعب الدولي 
بن زية«. كما أعرب االحتاد اجلزائري عن كامل دعمه وتضامنه مع 
بن زية لتجاوز األزمة، متمنيا أن مينحه اهلل كل القوة للتغلب على هذه 

احملنة الصعبة، والعودة إلى امليدان يف أقرب وقت ممكن.

دعا السلطات لتسليط أقصى العقوبات، عجالي:
»يجب أال تمر قضية ترتيب نتائج 

المباريات دون محاسبة«
دعا خلضر عجالي، املدرب السابق لنصر حسني داي، الهيئات 
الكروية يف بالده إلى تسليط أقصى العقوبات على كل من تسول له 

نفسه التالعب بسمعة كرة القدم اجلزائرية.
دون  املباريات  نتائج  ترتيب  قضية  متر  أال  »يجب  عجالي  وقال 
محاسبة، وأمتنى تسليط أقصى العقوبات على كل األشخاص الذين 
يثبت تورطهم يف التالعب بهذا امللف«، وأضاف »أعتقد أن الوقت 
قد حان لنثبت أننا نعيش مرحلة جديدة يف اجلزائر، وعلى السلطات 
املختصة أن تتدخل بقوة وحزم، فالفساد ينخر جسد الكرة اجلزائرية 
منذ 20 سنة«، وتابع »لألسف نصر حسني داي هو الضحية األولى 
هذا  تاريخ  يحترمون  ال  ألشخاص  الرياضية  غير  التصرفات  لهذه 
النادي العريق، فبغض النظر عن األزمة اخلانقة التي يتخبط فيها، 

يحاول البعض التآمر ضده إلسقاطه للدرجة الثانية«.

مثال مجددا أمام لجنة االنضباط
سعداوي يتمسك بأقواله وحلفاية 

ينتظر نتائج تحقيق العدالة
االستماع  مت  الذي  سعداوي،  نسيم  الالعبني،  مناجير  متسك 
إليه اول أمس، للمرة الثانية من قبل جلنة االنضباط التابعة للرابطة 
احملترفة لكرة القدم، بأقواله يف قضية التسجيل املسرب املتعلق بترتيب 
وفاق  لفريق  العام  املدير  رفقة  فيها  بتورطه  اتهامه  مت  التي  املباريات 
سطيف، فهد حلفاية. وصرح سعداوي عقب االستماع الى اقواله 
»العدالة متتلك كل االدلة وكل شيء واضح. لقد مت استدعائي من 
القضائية  الشرطة  لدى  واملالية  االقتصادية  اجلرمية  فرقة محاربة  قبل 
أجل  من  قريبا  هناك  وسأتوجه  أتنقل،  لم  لكنني  سطيف،  لوالية 

تقدمي جميع الوثائق الالزمة. لست خائفا ألنني لم أفعل شيئا«.
ودافع سعداوي عن براءته خالل جلسة استماعه األولى، يف هذه  
القضية، مؤكدا ان التسجيل ليس مفبركا، على عكس تصريحات 

فهد حلفاية الذي شدد على ان التسجيل مفبرك.
وأضاف »الوفاق ناد كبير وال اشك أبدا يف النتائج الرائعة التي 
انها  يقول  البعض  فقط.  وحيد  شخص  مع  مشكل  لدي  حققها، 
حملة مغرضة تطال رئيس االحتادية اجلزائرية، خير الدين زطشي، 
ميس  من  فصاعدا،  اآلن  من  األمور.  هذه  من  أكبر  أنه  أظن  لكن 

بشرف عائلتي، فإن العدالة هي من ستفصل«.
اللجنة  قبل  من  استدعاؤه  مت  الذي  حلفاية،  رفض  من جهته، 
هذا  يف  كثيرا  اخلوض  سعداوي،  مع  الوقت  نفس  يف  الثانية  للمرة 
املوضوع، مفضال اللجوء الى العدالة. وصرح »التحقيق ال يزال جار 
وامللف بني يدي العدالة. أرفض اخلوض يف التفاصيل، األمر املؤكد 

أن احلقيقة ستنكشف هذا األسبوع«.
من  كل  االنضباط  جلنة  استدعت  أيضا،  القضية  نفس  ويف 
بن  اهلل  عبد  بسكرة  واحتاد  حمادي  بن  أنيس  البرج  أهلي  رئيسي 
عيسى. وكشف هذا االخير، عن أمر خطير، حيث أكد أن شخصا 
اتصل به لترتيب مباراة فريقه أمام وفاق سطيف التي عرفت فوز هذا 

األخير ببسكرة 0-2،  برسم اجلولة 21 من بطولة الرابطة االولى.
ودفعت هذه القضية بوزارة الشباب والرياضة إلى التحرك حيث 
االحتادية  قالت  حني  يف  مجهول،  ضد  قضائية  دعوى  برفع  قامت 
اجلزائرية لكرة القدم أنها اطلعت على هذا امللف، منددة بشدة بهذه 

املمارسات الشنيعة.

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، أن المنافسات الرياضية، المعلقة منذ مارس الفارط، لن تستأنف إال بعد رفع الحجر 
الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ألن صحة المواطن هي االولى.

رفض املدرب املساعد اجلزائري  لنادي 
الفرنسية  البطولة  يف  بوبينيي  الناشط 
حامة،  حيمد  الرابع،  القسم  الثانية 
مركز  اجلزائر إلدارة  إحتاد  نادي  من  عرضا 
العاصمي  الفريق  ينوي  الذي  التكوين 
إنشاؤه مستقبال. وصرح التقني اجلزائري 
جلريدة لوباريزيان الفرنسية ''احتاد اجلزائر هو 
فريق القلب الذي أتابعه منذ صغري كما 
أن والدي يقطن على بعد عشر دقائق من 
ألعب  أن  الفرصة  لي  الذي كانت  امللعب 

فيه خالل موسم 1999-2000.
بصراحة إنه مشروع جميل ولكن بعد 

إلى استنتاج مفاده  تفكير عميق توصلت 
أن الشروط غير مجتمعة ألقبل العرض''.

السابق  الدولي  عني  قد  االحتاد  وكان 
الرياضي  املدير  منصب  يف  يحيى  عنتر 
النادي  هيكلة  إعادة  يحاول  بدوره  والذي 
سير  مجمع  أسهمه  أغلبية  ميلك  الذي 
طائلة  أموال  استثمار  يعتزم  والذي  سبور 
حامة  وأضاف  القادم،  للموسم  حتسبا 
لي  وبالنسبة  أطفال  اب ألربعة  ''انا  قائال 
األهمية.  غاية  يف  شيء  العائلية  احلياة 
عالقتي  توطيد  من  متكنت  بوبينيي،  يف 
أنا مدرب شاب )40  النادي.  رئيس  مع 

األكابر  مع  األولى  جتربتي  وكانت  سنة( 
عدة  ستغادر  هنا.  العمل  مواصلة  وأريد 
دفعني  ما  وهذا  النادي  تشكيلة  أسماء 
أيضا للبقاء حتى  ال أخلق مشاكل أخرى 

للفريق''.
سيواصل  املقبل،  املوسم  خالل 
الفنية  العارضة  راس   على  مهامه  حامة  
للنادي الفرنسي إلى جانب املدرب عباس 
قلة  ورغم  الفارط  املوسم  خالل  أوسفان. 
إنهاء  من  بوبيني  متكن  االمكانيات، 
املنافسة يف املركز الثالث للمجموعة األولى 

)البطولة الثانية( خلف باستيا وسودان.

حامة يرفض اإلشراف على مركز التكوين التحاد الجزائر  
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صارة بوعياد

»نوافذ  جمعية  رئيس  قال 
له  منشور  يف  وطار  رياض  ثقافية« 
فرجت  »وأخيرا  الفايسبوك:  على 
حساب  إلى  اجلائزة  مبلغ  حتويل  ومت 
تاريخ  حتديد  الحقا  وسيتم  اجلمعية 
املوصول  »الشكر  مضيفا:  احلفل«، 
جمال  السيد  الكتاب  دائرة  ملدير 
الذي  واملجهود  الدعم  على  فوغالي 

قدمه حلل املشكل«.
رياض  كتب  وأن  سبق  وقد 
حسابه  على  له  منشور  يف  وطار 
اخلاص  املشكل  أن  الفيسبوكي، 
بجائزة الطاهر وطار سيسوى، ولكن 
الشيء احملير، تكمن يف الوقاحة التي 
ميلكها من يفكر يف اجلائزة يف الوقت 
جزائرية  عائالت  فيه  تعيش  الذي 
يوميا أجواء مفعمة باحلزن واألسى.

حديثه،  معرض  يف  وأضاف 
ينظم احلفل  لن  التأكيد  ولو مت  حتى 
مجراها  إلى  احلياة  تعود  أن  بعد  إال 
الصحي  احلجر  كليا  ويرفع  الطبيعي 
احتراما ملشاعر العائالت التي فقدت 
ذويها إذ كيف لنا أن نحتفل بالفائزين 

والبالد تعيش يف جو جنائزي.
وذكر وطار ملن خانته الذاكرة بأنه 
جل  واليوم  احلراك  قبل  من  عشنا 
واحلركة  مغلقة  الثقافية  املؤسسات 
التغيير  عن  ناهيك  منعدمة  الثقافية 
رفض  ذكر  ينسى  أن  دون  الوزاري، 
ولوال  اجلائزة  متويل  شيخ  بن  سامي 
نهائيا  سوى  ملا  الكتاب  دائرة  مدير 
تسرع يف  العيب يف من  لذا  املشكل 
بحيثيات  علمه  رغم  اآلخرين  إهانة 

املوضوع وليس فينا.
الشاب  الروائي  تأسف  قد  وكان 
عدم  على  أيام  منذ  فاروق  صادق 

املادية  مستحقاته  تسلمه 
محمد  وصديقه  هو  اليوم  إلى 
بجائزة  الفائزان  وهما  فتيلينة، 
الطاهر وطار، منذ أكثر من عام 
نوعا من  ما خلق  أشهر،  وستة 
واجلهة  الفائزة  بني  احلساسية 
»نوافذ  جمعية  للجائزة  املنظمة 
رياض  يرأسها  التي  ثقافية« 

وطار.
ناشدت  وأن  سبق  وقد 
وزير  الفارط،  العام  اجلمعية 
التدخل  مرداسي  مرمي  الثقافة 
حلقوق  الوطني  الديوان  لدى 
املجاورة  واحلقوق  التأليف 
»لوندا«، من أجل فك اإلشكال 

الستكمال  املنظمني  يواجه  الذي 
آخر  يف  الفائزين  جتاه  التزاماتهم 
التحكيم  جلنة  أعضاء  وكذا  طبعة، 
سامي  الديوان  مدير  سحب  بعدما 
بن شيخ دعمه ورفض متويل اجلائزة 

بدعوى أنه مّول الطبعة السابقة.
محمد  من  كل  توج  لإلشارة 
رحلة  »ترائب،  روايته  عن  فتيلينة 

عن  فاروق  وصادق  واحلب«  التيه 
املوتى«  يسعد  سرا  »الدفن  روايته 
يف  وطار  الطاهر  بجازة  مناصفة 
التي أطلقتها جمعية  الثانية  طبعتها 
»نوافذ ثقافية« قبل سنتني، ووزعت 
نسختها األولى خالل صالون اجلزائر 
الدولي للكتاب 2017، وقد أسست 
اجلمعية وفاء لذكرى الراحل الطاهر 

وطار.
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تداعيات وباء فيروس كورونا
تونس تؤجل مهرجاَني قرطاج والحمامات ألّول مرة

قرطاج  مهرجان  تأجيل  التونسية  السلطات  قررت 
 ،2021 سنة  إلى  باحلمامات  الدولي  واملهرجان  الدولي 
وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا، وهي املرة األولى التي 

يتم تأجيلهما منذ أن تأسسا.
وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، إنه »تقرر تأجيل 
إلى  باحلمامات  الدولي  واملهرجان  الدولي  قرطاج  مهرجان 

سنة 2021«، دون اإلشارة إلى تاريخ جديد محدد.
وهذه املرة األولى التي يتم فيها تأجيل فعاليات مهرجان 
قرطاج الذي تأسس عام 1964 ومهرجان احلمامات الذي 

تأسس عام 1966.
أنشطة  استئناف  بيانها،  حسب  الوزارة،  قررت  كما 
اجلمعيات الثقافية ومتعهدي احلفالت والفعاليات الثقافية 

العمومية واخلاصة بشكل تدريجي.
األماكن  الثقافية يف  األنشطة  استئناف  أن  وأوضحت 
أن ال  اجلاري، على  14 جوان  اعتبارا من  املغلقة سيكون 

يتجاوز عدد احلضور 30 شخصا كحد أقصى.
واملهرجانات  الكبرى  الثقافية  الفعاليات  أن  وأشارت 
يف األماكن املفتوحة ستعود اعتبارا من 15 جويلية املقبل، 

مع  شخص،  الـ1000  املشاركني  عدد  يتجاوز  أال  على 
تطبيق اإلجراءات الوقائية.

السينمائي  قرطاج  مهرجان  عقد  املفترض  من  وكان 
الدولي خالل الفترة ما بني 7 إلى 12 نوفمبر القادم، بينما 
جويلية  شهري  بني  احلمامات  مهرجان  تنظيم  مقررا  كان 

وأوت من العام اجلاري.
ق.ث

إعالن النتائج في العاشر من جوان الجاري 
تأهل 20فيلما  للمهرجان الدولي 

االفتراضي للفيلم القصير

الدولي  للمهرجان  الرسمية  املنافسة  يف  بلدا(   16( فيلما   20 تأهل 
االفتراضي للفيلم القصير، والتي ستمنح جائزته »إكوزيوم« ألفضل فيلم 

عرف كيف يروي جائحة كورونا من داخل البيت فقط.
ليكون حفل  اجلاري،  10 جوان  يوم  النهائية  النتائج  إعالن  وسيكون 
توزيع اجلوائز وعرض األفالم الثالثة األولى الفائزة يوم 05 جويلية اجلاري 
القصير  للفيلم  االفتراضي  الدولي  املهرجان  يعد  العاصمة.  باجلزائر 
من  الواب  على  سينمائي  مهرجان  محمدي،  جمال  عليه  يرشف  الذي 
الثقافية مبساهمة اجلريدة  الشباب واألنشطة  لترقية  الوطنية  اللجنة  تنظيم 

االلكترونية »اجلنيريك الذهبي«.
الصحي  العاملي  الوضع  مع  متاشيا  االفتراضي  املهرجان  هذا  يأتي 
بديلة  بطريقة  سيسمح  وبالتالي   ،19 كوفيد  الكورونا  جائحة  يف  املتمثل 
وهي سيرورة مشعل السينما ومشاهدة األفالم ولكن عبر الواب واملنصات 
الرقمية واإلبقاء على خاصية التواصل بني املخرجني واجلمهور من مختلف 

بقاع العالم.
يتم مشاركة اجلمهور مبشاهدة األفالم وتقييمها من قبل مختصني يف 
اللجنة  وتقوم  االمييل  على  أفالمهم  إرسال  خالل  من  السينمائي  املجال 
بالتنسيق مع مجموعة وصفحة السينما اجلزائرية، بعرضها على الصفحة 
خالل  من  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  باملهرجان  اخلاصة  والقناة 
باختيار  بدوره  يقوم  الذي  اجلمهور  على  وعرضها  املشاركة  األفالم  تقدمي 
أحسن األفالم من خالل التصويت عن طريق سبر األراء الذي يدخل يف 

عملية التنقيط بواقع 15 باملائة تعتد بها جلنة التحكيم. 
املخرجني  بني  افتراضي  سينمائي  جو  خلق  إلى  املهرجان  ويهدف 
الرقمي  النظام  خدمات  من  واالستفادة  افتراضيا،  األفالم  وصانعي 
انتقاء  وتتشكل جلنة  السينما،  االجتماعي يف مجال  التواصل  ومنصات 
األفالم املشاركة من أساتذة مختصني يف املجال السمعي البصري، وكذا 
وللجنة االنتقاء حرية التقدير يف اختيار األفالم التي يتم قبولها للمنافسة 

الرسمية.
وسيتم تقييم األفالم املبرمجة للمنافسة الرسمية من طرف جلنة حتكيم 
دولية من محتريف وصناع السينما، على غرار: نور الدين اوغليسي، صفوان 

شيخ، نضال امللوحي، عمار سي فضيل واملصري مصطفى الكيالني..
ومتنح للفائزين الثالثة األوائل جوائز مادية وهدايا قيمة لألعمال الفائزة 
وهي: جائزة أحسن فيلم متكامل، جائزة أحسن ثاني فيلم، جائزة أحسن 
ثالث فيلم، كما ستمنح جوائز اعتبارية تتمثل يف جائزة أحسن سيناريو، 

جائزة أحسن دور رجالي، جائزة أحسن دور نسائي.
القسم الثقايف

في ظل شروط تؤّمن الوقاية من العدوى بكورونا
متحف الّلوفر في فرنسا يستعّد لفتح أبوابه

اللوفر  متحف  يستعد 
فتح  إلعادة  باريس  يف 
لكن  الزوار،  أمام  أبوابه 
ضمن شروط تؤمن الوقاية 
يف  »كورونا«،  فيروس  من 
اخلطوات  بعد  جويلية   6
الوزراء  رئيس  أعلنها  التي 
لتخفيف  فيليب  إدوار 
العام املفروض  العزل  قيود 

بسبب فيروس »كورونا«.
فرنسا يف  اجلمهور يف  أكبر عدد من  يزوره  الذي  املتحف  إدارة  وقالت 
بيان، إنه »يتعني على الزائرين حجز تذاكر قبل السماح لهم بالدخول«، 

وأن يتبعوا الفتات إرشادية يف الداخل.
كما طلبت إدارة املتحف من الزوار استعمال الكمامات وتطبيق قواعد 
عندما  األمنية«  األوضاع  األقصى من  »للحد  االجتماعي حتقيقًا  التباعد 

يأتون إلى مبانيه.
ق.ث

رئيس جمعية »نوافذ ثقافية« رياض وطار:

ِقيمُة الجائزِة ُحّوَلت وسيحّدُد 
تاريُخ الحفِل الحًقا

كشف رياض وطار رئيس جمعية »نوافذ ثقافية« عن تحويل قيمة جائزة الطاهر وطار للرواية، فيما سيتم تحديد تاريخ 
الحفل وتوزيع الجوائز الحقا بعد تجاوز البالد أزمة وباء كورونا.
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الحجر الصحي فترة ثمينة لإلنجاز

عندما يستثمر الشباب في الوقت
فترة العزل أو الحجر الصحي التي يعيشها الجزائريون اليوم بسبب جائحة كورونا لم يحدث لها مثيل خاصة بالنسبة للشباب ،يرها 
الكثيرون مصدرًا لتعطل الحياة والملل والفراغ ،وال تقتصر هذه األحاسيس وما خلفها من سلوكيات على مكان دون آخر، وعلى الرغم 
من صعوبتها؛ وجد البعض فيها نافذة أمل تساعده على إتمام بعض األمور التي جلبت لهم شعور الرضا الذاتي  والتغير و االستثمار 

في الوقت من هذا المنطلق، التقت »أخبار الوطن « بعض الشباب والفتيات؛ لُيخبرونا عن تجاربهم اإليجابية في فترة العزل.

ومديرة  محتوى  صانعة  حمدان،  سارة 
حّولت  العام،  هذا  بداية  »منذ  تقول:  أعمال، 
التنقل  أستطيع  كي  إلكترونيًا؛  ليصبح  عملي 
املنزل  يف  البقاء  على  معتادة  فأصبحت  بحرية، 
الروابط  سوى  علّي  يتغير  لم  ُبعد،  عن  والعمل 
واألصدقاء  األهل  مع  خروج  من  االجتماعية 
ساعدني  ما  بها؛  الفيديو  مكاملات  استبدال  ومّت 
يف  الوجود  بتعزيز  يهتم  مجاني  كتاب  إمتام  على 
إلكتروني  بتحدٍّ  وقمت  االجتماعية،  الشبكات 

واآلن أعمل على حتدٍّ آخر«.
تقول »لينا «، صانعة محتوى ومدربة رياضية: 
صراع:  يف  نفسي  وجدت  العزل،  فترة  »خالل 
هل هذا الوقت هو وقت العمل واإلجناز أو الراحة 
واالسترخاء؟ وقررت استغالله لتحقيق الهدفني، 
مبمارسات  القيام  يشمل  واإلجناز  العمل  فجدول 
قهوة  كوب  شرب  مثل  باالمتنان  الشعور  لتعزيز 
بالتسجيل يف  وقمت  فطور مشبع،  تناول  لذيذ، 
دورتني إلكترونيتني إحداهما رياضية واألخرى يف 
البشرية، بوصفي صانعة محتوى  التنمية  مجال 
أقوم مبشاركة اآلخرين روتيني اليومي وطرح أفكار 
قابلة للتطبيق، أما جدول الراحة فيشمل: النوم 
العميق، ممارسة اليوغا، القراءة ٢٠ دقيقة، وكتابة 
صفحات الصباح، إضافة إلى إجناز املهام املعلقة 
مثل االنتهاء من كتابي عن التغذية الرياضية«، 
خلق  على  تساعد  املمارسات  هذه  أن  مؤكدة 
السلبية،  املشاعر  من  والتخفيف  للنفس  القبول 
كما أنها استثمار للقلب والنفس واللذين يعتبران 

مركزًا للحب والوعي.
من  متكن  الثانوية،  املرحلة  طالب  أحمد، 
قراءة أحد عشر كتابًا خالل شهر واحد، ويطمح 
للمزيد؛ حيث يرى أّن القراءة تساعد يف عمليات 
الذكاء  وتنمية  الدراسي  والتحصيل  الفهم 

والقدرات العقلية.

 الرأي االجتماعي
 يرى املستشار األسري واالجتماعي، خالد  
ياسني، أن املجتمع -بال شك- مير يف هذه الفترة 
فرصة  أّنها  إال  الوباء،  نتيجة  خاصة  بظروف 
ومراجعة  واالسترخاء  للراحة  وثمينة  حقيقية 
األمور  بعض  وإمتام  الذات،  وإثبات  احلسابات 
فهذا  الدائم؛  االنشغال  بحجة  تسويفها  مّت  التي 
من  الفرد  نفسية  على  إيجابًا  سينعكس  األمر 
خالل إحساسه بأّن الوقت لم َيِضْع سًدى؛ فال 
مانع يعوق اإلبداع، وهناك أبعاد على املجتمع؛ 
ومشجع  حافز  مبنزلة  الفرد  هذا  سيكون  حيث 
لآلخرين على استثمار جزء من أيامهم يف العزل.

 إنجازات تاريخية في الحجر

املبدعني  من  العديد  هناك  التاريخ،   عبر 
أجنزوا أحد أعمالهم اخلالدة يف أثناء فترات احلجر 

الصحي وانتشار األوبئة:
 1892 الكوليرا بني عامي  أثناء تفشي  - يف 
و1899م، استطاع الكاتب الروسي الشهير »أنطون 
تشيخوف« من كتابة أشهر قصصه القصيرة، مبا 

يف ذلك الغرفة رقم 6 والراهب األسود.
سنتي  بني  لندن،  اجتاح  الذي  الطاعون   -
1665 و1666م، مّكن الكاتب اإلجنليزي »جون 
»الفردوس  امللحمي  عمله  كتابة  من  ميلتون« 

املفقود«.

- ألكسندر بوشكني، متكن من إمتام بعض 
أعماله الكالسيكية ورائعته التراجيدية »يوجني 
فترة  الكوليرا ويف  وباء  أثناء تفشي  أونيجني« يف 
انعزل يف منزل  التباعد االجتماعي، حيث  من 

عائلته مبوسكو.
- أخيرًا، من الطريف الذكر بأن التفاحة التي 
سقطت  نيوتن،  إسحاق  حياة  خارطة  رسمت 
أثناء فترة االسترخاء، ويف وقت توقف  عليه يف 

الدروس يف جامعة كامبردج نتيجًة للطاعون!

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية بسكرة 
دائرة طولقة

بلدية طولقة 
رقم : 02 /س. إ / 2020 

وصل إيداع ملف تأسيس جمعية محلية 
طبقا للقانون رقم 12 .06 املؤرخ يف 2012/01/12 املتعلق بالجمعيات .

أودع يوم : 2020/05/20 ملف تأسيس جمعية محلية مسامة :

جمعية أمل حي طولقة القدمية 
 املقر االجتامعي : حي طولقة القدمية رقم الباب 69طولقة 

 املودع : لعبايش كامل . 

تاريخ و مكان امليالد : 1989/02/10 طولقة 

الوظيفة يف الجمعية : رئيس الجمعية .
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كورونا،  زمن  يف  االجتماعي  التباعد  أظهر 
أهمية تكنولوجيات االتصال احلديثة ودورها 
يف التخفيف من آثار العزلة التي تطّوق الناس 
به  تقوم  الذي  الدور  السيما  مكان،  كل  يف 
إلى  بالنظر  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
تتيح  التي  وخصوصياتها  استخدامها  سهولة 
أّن  غير  املجتمع،  فئات  كل  بني  التواصل 
بعد  يوما  تكشف  أصبحت  الشبكات  هذه 
بني  التواصل  لشكل  أخرى  أوجه  عن  آخر 
الناس والجتاهاتهم حيال مختلف املوضوعات 

واملشكالت التي يتم تداولها.
تفسيرات نفسّية وأخرى اجتماعية

الّتواصل  ملواقع  الدارسني  من  الكثير  يتجه 
االجتماعي حاليا، السيما موقع فايس بوك، 
تعج  التي  املستخدمني  تعليقات  حتليل  إلى 
الرسمّية  والصفحات  املدّونات  مختلف  بها 
ملعرفة  وذلك  اخلاصة،  أو  واجلماهيرّية 
وكذا  السائدة  واألفكار  واآلراء  االجتاهات 
اهتمام  على  تستحوذ  التي  املضامني  نوعّية 

املستخدمني.
فقد أصبحت تلك الّتعليقات مبثابة مؤّشر عن 
الرفض أو القبول للموضوع محل الّنشر، وعن 
اجتاهات الرأي العام السائدة إلى حد ما، رغم 
أّنها تعليقات قد تكون موّجهة أو صادرة عن 
والصفحات.  املواقع  آلّية يف بعض  حسابات 
الناس  تعليقات  تكشفه  عّما  الّنظر  وبغض 
يف شبكات التواصل االجتماعي بشأن اجتاه 
مبظهر  يبدون  أيضا  جتعلهم  قد  فإّنها  آرائهم، 
حيث  الواقع،  يف  عليه  هم  ملا  مغاير  آخر 
بأّنهم  يبرزوا  أن  الّتعليقات  يف  الناس  يحاول 
كان  إن  كاتبه  من  املوضوع  عن  اطالعا  أكثر 
مقاال أو خبرا، يف ما يحاول آخرون تغيير رأي 
أو قناعة الكاتب أو املدّون إن كان فيه إبداء 
من  تقليال  الّتعليقات  تتضّمن  كما  للرأي، 
شأن املضمون اإلعالمي أو غيره، إضافة إلى 
خطاب  مظاهر  من  وغيرها  والقذف،  الّتنمر 

الكراهية..
أو  الغريبة  الّتعليقات  ظاهرة  فإّن  وبالطبع 

الشاّذة، ال تقتصر على العالم العربي فقط، 
أخبارا  الغربّية  واملواقع  الصحف  تناولت  فقد 
عن الكثير من الدراسات التي أجراها باحثون 
الظاهرة، فقد توصلت  غربيون ملعرفة أسباب 
أجنيليا  جامعة  2017 يف  عام  أجريت  دراسة 
روكسني البريطانية، أّن الناس الذين يعتقدون 
بنظريات املؤامرة هم أكثر عرضة للمعاناة من 
االجهاد النفسي، وذلك يظهر يف تعليقاتهم، 
حيث ينخرطون يف طريقة معّينة من الّتفكير، 

ويرغبون يف تصديق ما ال ُيصّدق.
أما احملّررة نيكول مورلي التي تعمل بصحيفة 
البحث  يف  بعيدا  فذهبت  البريطانية،  مترو 
على  السلبية  الّتعليقات  ظاهرة  أسباب  عن 
معّقدا،  كان  إن  و  حتى  اإلعالمي،  احملتوى 
العادي  للشخص  ميكن  ال  أخبارا  يتناول  أو 
خالل  من  وجدت  فقد  بشأنها،  احلكم 
من  عدد  مع  به  قامت  الذي  االستطالع 
يحاولون  الناس  أّن  النفسيني،  األخصائّيني 
أو  أنهم دائما األفضل  الّتعليقات  التأكيد يف 

أّنهم دائما على حق.
األفراد  دوافع  أّن  إلى  أيضا،  توّصلت  وقد 
التي  الطريقة  تشّكل  التي  هي  وعواطفهم 
يتعاطون بها مع وسائل االعالم، ولذلك جتد 
مثال،  الضحية  بدل  اجلاني  تساند  تعليقات 
هنالك  فإّن  الّنفسي،  املنظور  من  وبالطبع 
االدراك  تفّسر  التي  الدراسات  من  العديد 
آراءهم  عن  الناس  تعبير  وطرق  االجتماعي 
النفس  علم  ففي  املنشور،  احملتوى  حّيال 
ما  ونعتقد  تصديقه،  نريد  ما  نصّدق  نحن 
على  االعتماد  يتم  كما  به.  االعتقاد  نريد 
نظرية الّتنافر املعريف لتفسير ظاهرة الّتعليقات 
مغايرة  معلومات  يرفض  فاإلنسان  السلبية، 

عّما كان يعتقده أو يتصّوره.
ومع أّن الدراسات العلمّية عن املضمون العربي 
يف هذا السياق ما تزال قليلة، إال أّن هنالك 
حاولت  التي  األكادميية  الدراسات  بعض 
الّتعليقات  ملدلوالت  تفسيرات  إعطاء  أيضا 
التواصل  شبكات  يف  العربي  احملتوى  على 

شمل  استطالع  كشف  حيث  االجتماعي، 
العربية،  املواقع اإلخبارية  بأحد  تعليقا   252
نشر مبدونات اجلزيرة أّن 60 %من الّتعليقات 
أما  املنشور،  قرأوا  أصحابها  بأّن  توحي  ال 
املتبقّية فتعّبر عن تعليقات ال عالقة  النسبة 
لها مبضمون اخلبر وتستغل ذلك الفضاء لطرح 
أردنية  دراسة  كشفت  كما  أخرى..  أفكار 
عن انتشار القبيح من الكالم على الشبكات 
خطاب  مظاهر  من  كمظهر  االجتماعية 

الكراهية.
الّتنمر والقبيح من الكالم ملح الّتعليقات

مختلف  على  الّتعليقات  تبدو  اجلزائر،  ويف 
اإلخبارية  املواقع  بها  تعج  التي  املنشورات 
تشذ  ال  االجتماعي  التواصل  مواقع  أو 
واالهتمام  الكثافة  حيث  من  القاعدة  عن 
اإلنترنيت  مستخدمو  مختلف  يبديه  الذي 
يرغبون  الذين  االجتماعية  الشبكات  ورواد 
سواء  واجتاهاتهم،  آرائهم  عن  الّتعبير  يف 
واالستهجان  الرفض  أو  واملساندة  باإلعجاب 

ملا ينشر.
الّتعليقات،  تلك  على  يالحظ  ما  أّن  غير 
الصفحات اجلماهيرية على مواقع  خاصة يف 
وغيرهما،  انستغرام..  أو  بوك  فايس  مثل 
والشتم  والّتنمر  القبيح  الكالم  غلبة  هو 
والقذف الذي ميكن إدراجه ضمن أحد أنواع 
من  العديد  حتّولت  حيث  الكراهية،  خطاب 
باأللقاب  للّتنابز  منابر  إلى  الصفحات  تلك 
اآلخرين  شأن  من  الّتقليل  ومحاوالت 
آخرون  يتمادى  فيما  معنوّياتهم،  وإضعاف 
دينيون  وعاظا  أنفسهم  تنصيب  درجة  إلى 
ويقّررون  أفعالهم  على  الناس  يحاسبون 
خاصة  اجلنة،  أو  النار  كان  إن  مصيرهم، 
وأنه من السهل إطالق األحكام الدينّية التي 
العامة،  والّشخصيات  الفنانني  بكثرة  متس 
تصوراتهم  خلف  من  الكثيرون  ينطلق  حيث 
أّن  واملالحظ  مثال.  الفن  بتحرمي  وقناعاتهم 
كثيرا من احلسابات يختفي أصحابها خلف 
دون  الّتعبير  عليهم  ليسهل  مستعارة  أسماء 

حرج، لكنهم ميعنون يف إيذاء الناس بكلمات 
يعتقد  بينما  لشعورهم،  مراعاة  دون  جارحة 
اإلسالمي  الدين  عن  يدافعون  أنهم  آخرون 
اجلزائرية  االجتماعية  والتقاليد  والعادات 
نابّية  عبارات  يستخدمون  لكّنهم  احملافظة، 
الّتفوه  املتخّلق  وشتائم يصعب على اإلنسان 
صارخ  تناقض  عن  مؤشر  وذلك  عادة،  بها 
هذه  يترجمها يف  التي  واألفعال  األقوال  بني 
الشخص  مرآة  باعتبارها  الّتعليقات،  احلالة 
يف  معهم  يتفاعل  الذين  باآلخرين  وصلته 
تلك املساحة املتاحة جلميع الناس يف الفضاء 
العمومي االفتراضي، وعليه فإّن األمر يشبه 
يف  واالزدواجية  النفسي  الفصام  من  حالة 

التفكير والّتعبير.
الفنانني  من  بكثير  الوضع  هذا  دفع  وقد 
املؤّسسات  وحتى  العامة  والشخصيات 
إدراج  خاصية  تعطيل  إلى  اإلعالمية، 
تتركها  التي  السلبّية  للطاقة  جتنبا  التعليقات 
دون  اآلخرين  وشرف  بسمعة  اإلضرار  وإلى 
أّي اعتبار. فتجد أّن كثيرا من الناس يتركون 
معلومات  أو  جاهزة،  أحكام  فيها  تعليقات 
مع  ردود  يف  ينخرطون  ثم  ومضللة،  خاطئة 
أشخاص آخرين إلثبات صّحتها ورفض كل 
لتصحيحها،  ينبري  أو  الرأي  يخالفهم  من 
ومن غير املستبعد أن يتعّرض ذلك الشخص 
وبغض  مضاد.  هجوم  إلى  ذاته  حد  يف 
من  الكثير  يف  املّوجهة  الّتعليقات  عن  الّنظر 
الصفحات العامة، فإّن الّتعليقات الشخصّية 
لألفراد  نفسي  وأذى  خطرا  تقل  ال  السلبّية 
أحيان  يف  تظهر  وهي  العامة،  تلك  يف  عنها 
كثيرة تفّشي اجلهل والّتعصب والّتطرف بكل 
وانتشار اخلرافات  املعارف  أشكاله، وضحالة 
التي  اخلاطئة  والتصورات  واألفكار  والبدع 
بسبب  بعد،  الّتصحيح  إلى  طريقها  جتد  لم 
التعليم  مستوى  وتدّني  القراءة  ضعف 
والدميقراطية وثقافة تقبل اآلخر، بغض الّنظر 

عن األسباب النفسية التي ذكرناها آنفا.
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بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

بين الّتناُفِر المعرفي ونظرية المؤامرة

الّتعليقات السامة تصـّدُع جـدران 
شبكــات التواصــل االجتماعــي
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جارِة  َتستعُد وزارُة التِّ
خفيِف من إجَراءاِت  للتَّ

شاِط  قِة بالنَّ احَلجِر امُلتعلِّ
جاري ُعموما ؛وخاصة  التِّ
ما تعّلَق مَبحّلِت األلِبَسة 
وامَلطاعِم وامَلقاِهي؛ وِهي 
ي َتضّرَر  شاطاُت التِّ النَّ

أصحاُبها بشكٍل َكبيٍر، بعَد 
أْن َتوّقَفت عن حركِة الَبيِع 
راٍء وَتقدمِي اخَلدماِت  والشِّ
للّزباِئن منُذ إقراِر ُحزمِة 
اإلجراءاِت الِوقائّيِة من 

ِقبل احُلكومِة مَلنِع انتشاِر 
يطرِة على  َوباء ُكورونا، والسَّ
الَوضعّيِة الَوبائّيِة ُعموًما. 
ف  وُهو األمُر الّذي َسُيخفِّ

- ال َمحالَة - من َحالِة 
ي َيشهُدها  االحتقاِن التِّ

ُل من َخسائِر  الِقطاُع، وُيقلِّ
جار؛ غير أنَّ آلياِت ضبِط  التُّ

الّنشاطاِت امَلذكورِة سوَف 
َتبقى غيَر ذاِت جدَوى إْن َلم 

َينخرْط أصحاُب امَلّلِت 
بقوٍة يف الَعملّيِة الّتوَعوّيِة 

وَيّتخدوا موقًفا واِضًحا 
ي طبَع  ِمن االسِتهتاِر الذِّ
األياَم األوَلى من َرمضاَن، 
ي كاَنت ُمخالفًة َتاًما  والتِّ

حُلزمِة اإلجراءاِت الِوقائّيِة 
امُلعتمدِة يف ُمواجهِة 

الَوباِء ؛ إذ َتّولت امَلّلُت 
إلى َفضاءاٍت للّطوابيِر 

فِس«، ما دفَع  و«الّدحِس والرَّ
لطاِت إلى إغلِق امَللِت  السُّ

ُمجّددا. 
 وخلَل َفترِة الَغلق األخيرِة، 
شاهدَنا الكثيَر من امُلمارساِت 

دليسّيِة، والكثيَر من  التَّ
حاالِت َخرِق الَقانوِن 

من قبِل أصحاِب امَلّلِت 
ومُبساعدٍة من امُلواِطننَي؛ 
جاُر إلى فتِح  فقد عِمَد التُّ

امَلّلِت، وباَعت امَلقاِهي 
القهوَة للّناِس من تِت 

األبواِب.
لِة، فَقد َتضّرَر   ويِف امُلصِّ
الَكثيُر من الّذين التَزُموا 

بالَقانوِن، وَرفُضوا البيَع من 
وراِء األبواِب امُلغلَقِة؛ األمُر 
الّذي َدفعُهم إلى اخُلروِج 
يف َحركاٍت احِتَجاجّيٍة 
للُمطالبِة باسِتئَنِفهم 

جارّيَة، بعَد  الّنشاطاِت التِّ
أن َعجزْت احُلكومُة عن 

َتقدمِي بدائَل لُهم أو حتى 
ُمساعداٍت ُتخّفُف معاَناتِهم. 

ولكنَّ عودَة الّنشاِط – 
أيًضا - ال بدَّ لها أن َتكوَن 

َمشروطًة باتخاِذ إجراءاٍت 
َردعّيٍة يف حاِل عَدم االلتزاِم 

باُعد واحتراِم  مَببادِئ التَّ
ِة  اإلْجراءاِت الِوقائيَّ

ة، من أجِل اخُلروِج  الّضروريَّ
. من َمنطقِة اخَلطر الَوبائيِّ

راجَع  أرقاُم احَلِصيلِة ُتواِصل التَّ
الَجزائر ُتحِصي 113 إصابًة بُكورونا يوَم الُثالثاء 

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلح املستشفيات، أمس الثلثاء، عن 
تسجيل 113 إصابًة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  بإسم  الرسمي  الّناطق  وأوضح 
يف  بالوباء  املصابني  عدد  إجمالي  أّن  فورار،  جمال  اجلزائر،  كورونايف 
ُسجل  فقد  املتحّدث،  وحسب  مصابا.   9526 ليبلغ  بهذا  ارتفع  البلد 
عدد  إجمالي  ليرتفع  املصابني،  بني  وفيات   6 ساعة   24 آخر  خلل 

الوفيات إلى 667 هالكا.
كما كشف فورار عن تسجيل 173 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 6067 متعافيا.
خالد دحماني 

قال إن مسودة تعديل الدستور أهم الورشات التي أطلقها الّرئيس 

ُن مقترَح إمكانيِة  شنقريَحة ُيثمِّ
َتدخِل الَجيش خارج الُحدود

اعتبر رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، 
لدى استقباله رئيس اجلمهورية مبقر وزارة الدفاع الوطني، يوم أمس، أن 
الدستور اجلديد تكتسيه أهمية كبيرة يف إعادة تنظيم احلياة السياسية يف 
البالد، وفقا ملا يتناسب مع املرحلة اجلديدة، قائال إن إعداد املسودة من 
قبل مختصني يف القانون الدستوري ويف وقت قياسي كان من أهم الورشات 

التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.
كما ثّمن شنقريحة ما جاء يف مسودة مشروع تعديل الدستور التي طرحتها 
رئاسة اجلمهورية للنقاش، سواء ما تعلق بإمكانية تدخل اجليش الوطني 
الشعبي خارج احلدود الوطنية أو ما تعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق 
واملخلصة  الصادقة  النية  على  قاطع  “دليل  للنقاش  املسّودة  هذه  طرح  أن  وأكد  اإلنسان.  وحقوق  الفردية  باحلريات 

للسلطات العليا للبالد، يف حتقيق اإلجماع الوطني املنشود يف صياغة القانون األول يف البالد«.
منذ  بحق  وفقتم  “لقد  بالقول  تبون  الرئيس  بالنيابة  الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  متصل، خاطب  ويف سياق 
انتخابكم رئيسا للجمهورية يف جتسيد العديد من الوعود االنتخابية، التي التزمتم بها أمام الشعب اجلزائري، من خالل 
فتح العديد من الورشات الوطنية الهامة ومباشرة أعمال التغيير املنشود”.                                   رحمة عمار 

بلسان :  عبد العزيز تويقر

للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية،  رئيس  أكد 
تبون،  املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة، 
التي  اللوبيات  ضد  “باملرصاد”  وقوفه  أمس،  يوم 
بحمالت  الشعبي  الوطني  اجليش  تستهدف 
أزعج  الثابُت  اجليش  موقف  إن  قائال  “يائسة”، 

أعداء اجلزائر.
وزارة  مبقر  ألقاها  كلمة  يف  تبون،  الرئيس  وقال 
اجليش  ومستخدمي  إطارات  أمام  الوطني  الدفاع 
املرئي  التواصل  بتقنية  وتابعها  الشعبي  الوطني 
عن بعد قيادات القوات والنواحي العسكرية الست 
والوحدات الكبرى واملدارس العليا عبر كامل التراب 
للجيش سليل  الثابت  الوطني  “املوقف  إن  الوطني، 
من  اجلزائر،  أعداء  أزعج  الوطني  التحرير  جيش 
احلاقدين واحلاسدين واملتسترين بلوبيات ما زالت 
أسيرة ماض ولّى إلى غير رجعة«، مضيفا أن هذه 
بامتداداتها  “معروفة يف مهدها ومعروفة  اللوبيات 

ومعروفة بأدواتها ونحن لها باملرصاد”.
وخاطب رئيس اجلمهورية إطارات وأفراد اجليش، 
حمالتهم  يف  يسترسلوا  أن  عجب  “ال  يقول: 
الهستيرية للنيل من معنوياتكم، ألنهم لم يتعلموا من 
جتارب التاريخ، وإال كانوا أدركوا أن هذه احلمالت 

الوطني  التحرير  جيش  سليل  جيش  اليائسة ضد 
التضليل  تنوعت فنون وشرور أصحابها يف  ومهما 
تزيد  ولن  التفافا حول جيشه،  إال  تزيد شعبنا  لن 
جيشنا إال انصهارا يف الشعب”، مضيفا أن أفراد 
اجليش الوطني الشعبي البواسل أثبتوا أن مكانهم 

هو “دائما إلى جانب الشعب”.
وبخصوص مساعي عصرنة القوات املسلحة، أكد 
رئيس اجلمهورية أنه تابع “بفخر وإكبار املناورات 
العسكرية يف مختلف الوحدات”، وأنه “ملس - عن 
 - الرئيسية  العملياتية  املؤشرات  خالل  من  قرب 
قدرات  وعصرنة  لتحديث  املرسومة  اخلطة  نتائج 
العالم  يف  احترافيتها  درجة  ورفع  املسلحة  قواتنا 
يف  واألمن  السالم  بتعزيز  ومتسكها  املنطقة،  ويف 

العالم”.
“ترقية  بأن  قناعته  عن  تبون  الرئيس  وأعرب 
تقل  ال  استراتيجي  كخيار  احلربية  الصناعات 
يف  ومتنوع  قوي  وطني  اقتصاد  بناء  عن  أهمية 
حماية سيادة األمة وثوابتها وقيمها وتعزيز تالحم 

أبنائها”.
 رحمة عمار 

فيرارا«،  باجلزائر ب«اسكال  االيطالي  السفير   أعرب 
وجهها  رسالة  يف  اإليطالي  الوطني  اليوم  مبناسبة 
للجزائر، عن امتنانه الكبير وشكره البالغ للجزائر عقب 
وقوفها بجانب بلده يف احملنة العصيبة التي مرت بها، 

وما تزال واملتمثلة يف تفشي جائحة فيروس كورونا. 
الظرف  أن  فيرارا«  »باسكال  اإليطالي  السفير  وأكد 
الوطني  باليوم  االحتفاء  دون  حال  الراهن  الصحي 
اإليطالي، إذ اعتبر أنه من باب احترام ضحايا الفيروس 
باالحتفال  واالكتفاء  التقليدي  االحتفال  إلغاء  مت 
من شكر  العصيبة ال متنع  احلالة  أن  إال  االفتراضي، 
مساعدتها  يف  السباقة  كانت  وأنها  خاصة  اجلزائر 

للشعب االيطالي يف محنته مع معركة »كوفيد 19«. 
ماديا  املتضامنني  لكل  اخلالص  شكره  السفير  ووجه 

ومعنويا مع الشعب االيطالي، على غرار شركة
 )IMGSA( التي تبرعت بـ 300 ألف زوج من القفازات 
الطبية للصليب األحمر اإليطالي، موجها خالص امتنانه 
لرئيسها التنفيذي والهالل األحمر اجلزائري، كما وّجه 
على  اجلزائرية  والسلطات  والطالب  للمواطنني  حتية 
غمرت  والتي  باملؤثرة  وصفها  التي  التضامن  رسائل 

السفارة. 
مستعدة  السفارة  أن  فيرارا«  »باسكال  السفير  وأّكد 
الظروف  تسمح  حاملا  التأشيرة  طلبات  فتح  إلعادة 
بذلك، واصفا العالقة بني البلدين باجِلسرين الثقافّيني 

خّيني.  املضياَفني والسَّ
صفاء كوثر بوعريسة

قال إنه باملرصاد لّلوبيات التي تستهدفه. . تبون: 

َموقُف الَجيِش الّثابُت أزعَج أعداَء الجزائِر 

الواليات املتحدة األمريكية 

إصابُة 5 رجاِل ُشرطٍة بطلقاٍت َنارّيٍة 
منذ بدايِة االحتجاَجات 

إعلم  ووسائل  الشرطة  ذكرت   
أمريكية أن ما ال يقل عن خمسة من 
تعرضوا  األمريكية  الشرطة  أفراد 
االحتجاجات  خلل  نار  إلطلق 
مدن  تشهدها  التي  العنيفة 
أمريكية، إثر مقتل رجل أعزل ذي 
احتجازه  أثناء  إفريقية،  أصول 
من قبل الشرطة. حدث هذا بعد 
الرئيس  تعهد  من  فقط  ساعات 
باللجوء  ترامب  دونالد  األمريكي 
لم  إذا  باجليش  االستعانة  إلى 

تتوقف االضطرابات.
وعمق ترامب حالة الغضب يف البلد، 

كنيسة  يف  بظهوره  املنقضي،  االثنني  يوم 
نسخة  حامل  األبيض  البيت  من  قريبة 
إنفاذ  أفراد  استخدم  أن  بعد  اإلجنيل،  من 

والرصاص  للدموع  املسيل  الغاز  القانون 
تقارير  وذكرت  متظاهرين.  لفض  املطاطي 
األمريكي،  السرية  اخلدمة  جهاز  أن  إعلمية 
أمس  يوم  أغلق  الرئيس،  بحماية  املكلف 
الثلثاء الشوارع امليطة بالبيت األبيض حتى 

إشعار آخر.
يف  تسوق  مركز  يف  النار  املتظاهرون  وأضرم 

مدينة  يف  متاجر  تعرضت  كما  أجنليس،  لوس 
مع  اشتباكات  ووقعت  سلب،  ألعمال  نيويورك 

الشرطة يف سانت لويس بوالية ميزوري حيث نقل 
أربعة ضباط هناك إلى املستشفى بجروح ال تهدد 

حياتهم.
وكاالت 

اسِتئناُف الّنشاِط 
.. الّتجـــاريِّ

بــأيِّ َكيفـّية؟!

فتح طلبات التأشيرة حاملا تسمح الظروف

سفيُر إيطاليا بالَجزائر »باْسَكال ِفيرارا« َيشكُر الجزاِئَر

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل وقدره، تلقينا نبأ وفاة املرحوم – بإذن اهلل تعالى - عبد الوهاب 
دّباح، محافظ شرطة بأمن والية عنابة وخال الّدكتورة حسينة بوشيخ.

للدكتورة حسنة بوشيخ  واملواساة  التعازي  ببالغ  الوطن«  »أخبار  األليمة، يتقدم طاقم شبكة  املناسبة  وبهذه 
وكافة عائلة الفقيد، راجني لهم جميعا جميل الصبر وسريَع الّسلوان وللمرحوم الرحمة واملغفرة، ولساننا يلهج 
بالدعاء له؛ »فالّلهم اغفـر له وارحمه واعُف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله باملاء والثلج والبرد، وأبدله 

دارا خيرا من داره وأهل خيـرا من أهله، وإنا هلل وإنا إليه راجعون٠



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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