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املراِد  ستور  الدُّ مواِد  عدُد  بلغ  حيُث  الُتخمة،  حدَّ  ُمضّخمة  األخيرة  ستوري  الدُّ التعديل  مسّودة  وردت 
بدوره  يعتبر  والّذي   ،  )2016( احلاليِّ  الّدستور  يف  مادًة(   218( ُمقابل  مادًة(   240( َتريُره باالستفتاِء 

»ضخما«.
)رئيس  عبارَة  فإّن  سعيدة،  جامعة  من  العالي  عبد  القادر  عبد  للدكتور  دراسٍة  وحسَب  األرقاِم،  بُلغة 
السلطة  أو  )البرملان  كلمِة  وروُد  َيتكّرر  لم  بينَما  مرًة(،   104( املسّودة  يف  ُوروُدها  تكّرر  قد  اجلمهورية( 
الّتشريعية( إال )71 مرًة(، وعباراتا )القضاء أو املجلس األعلى للقضاء( َتكّررت )30 مرًة( فقط، أما عبارة 

)الّشعب اجلزائري( فلم َتتكّرر خالل الـ 240 مادة إال )10 مراٍت(، فحسب !

ثِبيت  ُمحتجو »سونطراك« َينِصبون خيمًة وُعّماُل ما قبَل الّتشغيِل يطالبوَن بالتَّ

08
الوادي

َفّلحــو »بـن قشــة« 
ــون إثــَر قــراِر  َيحتجُّ
َجمـركِة نقـِل الُحبــوب

08
َقسنِطينة

األطـــباُء المِقيــُمون 
َيحتجـّـُون بعــد عـام 

دون أجــــور
06

رئيَس بلدّيِة »غبالة«:  
أصاَبتنـــِي الَعــدوى 
بكــورونـا مــن أحِد 

أَقـــارِبــــي

ِملـف الّتوظـيِف ُيشعـِل َفتيـَل ِملـف الّتوظـيِف ُيشعـِل َفتيـَل 
االحِتجــاَجــاِت باألغـــَواطاالحِتجــاَجــاِت باألغـــَواط

فجرت  حيث  رمضان،  شهر  انقضاء  بعد  األغواط،  بوالية  للواجهة  بقوة  الّتوظيف  ملُف  عاد 
قائمة الناجحني يف مسابقة الفحص املهني لشركة سونطراك، التي مت اإلعالن عنها منذ أيام، 
احتجاجات غاضبة وسط الشباب وخريجي اجلامعات واملعاهد. كما طالب عمال عقود ما قبل 
مناصب  يف  وإدماجهم   ، سريعا  سنوات   8 استوفوا  الذين  ملفات  مبعاجلة  الوالي  املهني  اإلدماج 

عمل دائمة. 

اد َمـاِلك حـدَّ
حالًة  وائيُة  الرِّ حّداد  ماِلك  َتربُة  ُتعدُّ 
ألّنها   ، اجَلزائريِّ الّسرِد  يف  اسِتثنائّيًة 
لها  َنُد  قد  ُمنطلقاٌت  ولها  ُمختلفٌة، 
باستمراٍر  احلاضِر  الّشاعِر  هذا  يف  ُمبرًرا 
لميُذ والّدرس«،  يف ِكتاباِته َقاطبًة، من »التِّ
إلى  ُيجيُب«،  ال  األزهاِر  »َرصيُف  إلى 
»األصفاُر  إلى  وصواًل  األخيُر«،  »االنطَباُع 

ُتراوُح مكاَنها«، و«َسأهُبك غزالًة«.

د. الّسعيد بوطاجين 	15

02
َماكــرون ُيهاِتـُف تبــّون َماكــرون ُيهاِتـُف تبــّون 
فــــي محاولٍة الحتواِء فــــي محاولٍة الحتواِء 

األزَمِة بيَن الَبلديِناألزَمِة بيَن الَبلديِن
أفاَد بياٌن لرئاسِة اجُلمهورّيِة بأّن الّرئيَس عبد املجيد 
من  هاتفّيًة  مكاملًة  الثالثاء،  األّول  أمس  تلّقى،  تّبون 
خالَلها  َتباحثا  ماكرون«،  »إميانويل  الِفرنسّي  نظيِره 

نائيَة بنَي البلَديِن. العالقاِت الثُّ

أقلم

 ُمذكــراُت التَّخـــُرج.. ُمذكــراُت التَّخـــُرج..
 ضــاَع الّطالـُب والَمطلـــوُب! ضــاَع الّطالـُب والَمطلـــوُب!

خرِج وَمحروُمون من امَلكتباِت والّنقِل زمَن ُكورونا طلبٌة راِغبوَن يف التَّ

 بن مرزوق: بن مرزوق: َينبِغي للِوزارِة الوِصّيِة  َينبِغي للِوزارِة الوِصّيِة 
لبِة  الطَّ ـِل  َتنقُّ لضمـاِن  ـٍَل  ح لبِة إيجـاُد  الطَّ ـِل  َتنقُّ لضمـاِن  ـٍَل  ح إيجـاُد 

اللَّجنُة  تكَتِفَي  أْن  اقَترحنا  ميالط:ميالط: 
امُلذكــراِت ـَقّيــيِم  بت صُة  امُلتــَخصِّ

ُضعف َتدّفِق اإلنترَنت ُضعف َتدّفِق اإلنترَنت  هيشر: هيشر:   
ُبعٍد عن  امُلناقشاِت  َتفعيَل  ُبعٍدُيعيق  عن  امُلناقشاِت  َتفعيَل  ُيعيق 

غلــَق  يعاُنـوَن  الّطلـبـُة  غلــَق   يعاُنـوَن  الّطلـبـُة  سعـدو:سعـدو: 
احَلاِضَنة وامُلؤّسساِت  احَلاِضَنةاملكتباِت  وامُلؤّسساِت  املكتباِت 

 أّوُل اتصاٍل ِفرنسيٍّ َرسميٍّ بعَد اسِتدَعاِء الجزائِر سفيَرها 

شـات
نقـا



02
أخبار السياسة
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أّول اتصال فرنسي رسمّي بعد استدعاء الجزائر سفيَرها

َماكرون ُيهاِتف تّبون في ُمحاولٍة 
الحتواِء األزَمِة بيَن الَبلديِن

عّمــــــار قـــردود

خالل  جرى  أنه  البيان  يف  وجاء 
املعلومات حول اجلهود  املكاملة »تبادل 
كورونا،  جائحة  تفشي  ملنع  املبذولة 
العالقات  الرئيسان  استعرض  كما 
دفعا  إعطائها  على  واتفقا  الثنائية 
دائمة  أسس  على  يرتكز  طموحا، 

املتبادلة،  املشتركة  املصلحة  تضمن 
وسيادة  خلصوصية  الكامل  واالحترام 

كال البلدين«.
الرئيسني  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
ودول  ليبيا  يف  »الوضع  إلى  تطرقا 
من  شعوبها  معاناة  ضوء  يف  الساحل 
على  واتفقا  والنزاعات،  احلروب 
لذلك  حد  وضع  أجل  من  التنسيق 

باملساعدة على بسط األمن واالستقرار 
يف املنطقة«.

أعلنت،  اخلارجية  وزارة  وكانت 
املاضي، عن استدعاء  نهاية األسبوع 
على  احتجاًجا  فرنسا،  يف  سفيرها 
اخلامسة  الفرنسية  القناة  بثته  وثائقي 
حول »احلراك الشعبي«، اعتبرته »مًسا 
بسيادة الشعب اجلزائري ومؤسساته«.

الطاقوية  الشؤون  يف  اخلبير  ثّمن 
بصفتها  اجلزائر  دعوة  مهماه  بوزيان 
لتقدمي  »أوبك«  لـ  احلالي  الرئيس 
الرابع من  إلى  »أوبك+«،  لقاء  موعد 
املبادرة  زمام  داعيا ألخذ  الشهر،  هذا 
ارتفاع  على  احلفاظ  أجل  من  سريعا 
االتفاق  عبر  النفط،  برميل  أسعار 
القائمة  باآللية  العمل  متديد  على 
للتخفيض مبستواها احلالي إلى ما بعد 
نهاية هذا الشهر، ومواصلة العمل بها 
على األقل لشهرين )2( أو ثالثة )3( 
وأوت  جويلية  تشمل  قادمة،  أشهر 
ورمبا حتى شهر سبتمبر، حيث ميكن 
لبرميل خام  أسعار  استهداف  حقيقة 
سريعا،  دوالر   50 الـ  فوق  النفط 
محذرا من أنَّ أي تأخير ميكن أن يوّلد 

رحلة قفزات انحدارية من جديد.
شؤون  يف  املستشار  اخلبير  وأبرز 
الطاقة، من خالل قراءته سير ارتفاع 
األسعار خالل الـ 42 يوما املمتدة من 
21 أفريل إلى 2 جوان، حيث ارتفعت 
»برنت«  نفط  خام  برميل  أسعار 
دوالرا،   20,24 بـ  العاملي  القياسي 
أي  دوالرا،   39,57 إلى   19,33 من 

وهذا   ،100% الـ  جتاوزت  بزيادة 
سعر  فقط  ُيخرج  لم  قياسي،  ارتفاع 
احلضيض  منطقة  من  النفط  برميل 
به  دفع  بل  االنصهار،  ومخاطر 
لالرتفاع بشكل، ملفت  خالل ستة 
)6( أسابيع متوالية. إال أنه من خالل 
ضمن  األسعار  قفزات  »وتائر«  حتليل 
جند  والظاهر،  الكلي  التزايد  منحى 
دوالرات،  بـ8  كانت  أولى  القفزة  أن 
استغرقت مدة 8 أيام، من 28 أفريل 
»استقرار  تالها  ماي،   5 غاية  إلى 
خام  برميل  أسعار  يف   « مضطرب 
تتأرجح  قيمته  البرنت، حيث كانت 
دوالرا(   30  -  29( الـ  نطاق  ضمن 
ملدة 8 أيام، من 6 ماي إلى غاية 13 
ماي، ثم قفزة ثانية بـ 5,3 دوالرات، 
استغرقت مدة 8 أيام أخرى، امتدت 
من 14 ماي إلى 21 ماي، ثم عاودت 
أسعار برميل خام الـ »برنت« اخلضوع 
حيث  االستقرار،  يشبه  ما  لوضعية 
الـ  نطاق  تتأرجح ضمن  قيمته  بقيت 
أيام،   7 )35,5 - 36,5 دوالرا( ملدة 
28 ماي، ثم  22 ماي إلى غاية  من 
معاودة القفز، يف قفزة ثالثة، ليسجل 

سعر برميل خام الـ »برنت« يف يوم 29 
ليستمر  دوالرا،   37,84 قيمة  ماي 
الـ 40 دوالرا  صعودا ليالمس سقف 
للبرميل يوم 2 جوان، مضيفا أنه من 
خالل مالحظة هذه القفزات املتتالية 
يالحظ أنها كانت تأخذ مدى 8 أيام 
أثناء كل قفزة، تتخللها فترة استرجاع 
أيام.   7 أو   8 ملدة  للبرميل  أنفاس 
مرحلة  نهاية  ستكون  الوتيرة  وبهذه 
القفزة الثالثة عند تاريخ 5 جوان، كما 
تباطؤ  حالة  هي يف  وتائرها  تسارع  أن 
)من 8 دوالرات، ثم 5,3 دوالرات، 
وهي حاليا عند مستوى 2,2 دوالر(، 
فهي تتناقص يف قفزاتها بقيمة هي يف 
حدود 2,7 دوالر. وتيرة تباطؤ قفزاتها 
بإمكانية  ينبئ  متسلسل  بشكل  هذه 
تاريخ  بعد  صفرية  قيمة  إلى  وصولها 
يف  يكمن  التخوف  لكن  جوان،   12
برميل  سعر  حركة  اجتاه  انعكاس 
التراجع  رحلة  األسعار  لتعود  النفط، 
املمكنة  الهش  االستقرار  هنيهة  بعد 
هذا  من  الثاني  النصف  غضون  يف 

الشهر.
سارة بومعزة

الخبير في الشؤون الطاقوية بوزيان مهماه:
استعجاُل الجزائِر عقَد لقاِء »أوبك +« َمسًعى ُتمِليه نظرٌة اسِتباقيَّة

أزمات ماضية ُحلت بالحكمة.. شرفي:
سنبحُث ما يضمُن استقالليًة أكبَر لُسلطِة 

ًمراقبِة  االنتخاَبات 
 أكد رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، محمد شريف، على 
أّن رئيس اجلمهورية دعا إلى فتح باب النقاش وإثراء ما جاءت به مسّودة 

الدستور التي مت توزيعها على كل الفاعلني من أجل إثرائها.
الدستور،  مسودة  حول  دراسية  أيام  تنظيم  خالل  شريف،  وأضاف 
أمس األربعاء، أن مشروع مسودة الدستور جاء ليجسد أسس الدميقراطية 
حتى ينال شعبية االثراء وشعبية االستفتاء. وأشار شريف إلى أن عرض 
املجال لتصور منط بديل، بل  يفتح  للمسودة لإلثراء ال  رئيس اجلمهورية 
بالسلطة  يتعلق  وأوضح فيما  الرئيس.  اللتزامات  املشروع  تقدير  يتعني 
يجب البحث يف املسودة عما يعطي للسلطة صالحيات أكثر واستقاللية 
أكبر عن اجلهاز التنفيذي، وهل متت دسترتها يف العمق أو متت دسترتها 
 12 رئاسيات  بسبب  تولدت  خطيرة  أزمات  أن  شريف  وكشف  شكليا. 
إلى أن الصديق والعدو  ديسمبر املنصرم، لكنها حلت باحلكمة، مشيًرا 
يشهد بنجاح رئاسيات اجلزائر. وأوضح شريف أن جناعة دولة احلق والقانون 
املتبادلة بني احلاكم واحملكوم. وأضاف  الثقة  تكمن يف عنصر واحد وهو 
شريف »نحن بصدد بناء جزائر جديدة، ال منلك مصباح عالء الدين الذي 

ميكننا من احلصول على ما نريده فوًرا«.
موفق رباح

بسبب عدم تحكم المشتركين في وسيلة الدفع اإللكتروني 
ُسونلغاز تعتمُد الّتقديَر اآللَي الحتساِب 

َفاتورِة الَكهرباِء والَغاز
كشفت الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز -إحدى فروع مجمع 
سونلغاز- أمس األربعاء أن الشركة قررت اعتماد تقنية التقدير اآللي يف 
احتساب معدل استهالك الكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنها شرعت منذ 
بداية األسبوع اجلاري يف عملية توزيع الفواتير على املشتركني. وأوضحت 
مسؤولة اإلعالم يف الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فاطمة الزهراء 
مستحقات  تراكم  لتفادي  وسعًيا  أنه  اجلزائرية  األنباء  لوكالة  مرزوقي 
االستهالك لدى املشتركني، عمدت الشركة »إلى التقدير اآللي ملستويات 
متكن  لعدم  ونظًرا  الفوترة«.  رزنامة  احترام  يضمن  ما  الكهرباء  استهالك 
املشتركني من دفع مستحقات فواتير االستهالك عبر املوقع الذي أطلقته 
بسبب عدم حتكمهم  املاضي،  مارس  الصحي  احلجر  بداية  منذ  الشركة 
يف وسيلة الدفع اإللكتروني عن بعد، عادت الشركة إلى العمل بالنظام 
الكالسيكي يف تسديد الفواتير عبر الوكاالت التجارية. وأضافت مرزوقي 
أن نظام الدفع عن بعد الذي اعتمدته الشركة يدخل يف إطار اإلجراءات 
على  للحفاظ  سعيا  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  من  للوقاية  املتخذة 
أضافت  ذلك،  رغم  التجارية.   الوكاالت  يف  والعاملني  املواطن  صحة 
املسؤولة ذاتها، أن الشركة جتدد التأكيد بأنها لن تعمد إلى قطع التموين 
وذلك  فواتيرهم،  تسديد  املتخلفني عن  املشتركني  والغاز على  بالكهرباء 
إلى غاية رفع احلجر الصحي. وتابعت تقول »الشركة عمدت منذ مطلع 
التقنية  الفرق  شرعت  كما  املشتركني  إلى  الفواتير  إرسال  إلى  األسبوع 
أن  مرزوقي  أوضحت  الصدد،  هذا  العدادات«.و يف  رصد  عمليات  يف 
الوكاالت التجارية للشركة تبقى على أمت االستعداد الستقبال انشغاالت 

وشكاوى الزبائن.
عّمــــار قــــردود

وضُع 18113 مركبة بالمحشر 
األمُن ُيحِصي 1093 ُمخالفًة للّتدابيِر الوقاِئّية

املنصرم،  الشرطة، خالل فترة احلجر الصحي لشهر ماي  سجلت مصالح 
مراقبة 225591 شخص، وتسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد 

الصحي املفروض يف إطار إجراءات التصدي لوباء كورونا.
البيان الصادر عن املديرية العامة لألمن الوطني أمس، بأنه ويف  وجاء يف 
لوباء كورونا، »سجلت مصالح  للتصدي  إطار تطبيق إجراءات احلجر الصحي 
مركبة،  و120409  شخص   225591 مراقبة  الوطني  املستوى  على  الشرطة 
باحملشر  منها   5412 وضع  نارية  دراجة  و10616  باحملشر  منها   18113 وضعت 
أن  إلى  ذاتها  املديرية  نتيجة وجودها يف حالة مخالفة«. كما أشارت  كذلك، 
مصالح الشرطة تبقى ساهرة على أمن املواطن وحماية املمتلكات، واحلفاظ على 
الصحة العامة وتطبيق التنظيم املتعلق بإجراءات احلجر الصحي وأحكام اللوائح 
على  املديرية  وشددت  كورونا.  فيروس  من  واحلد  بالوقاية  املرتبطة  التنظيمية 
مستعملي الطريق ضرورة توخي احليطة واحلذر، مع التذكير بأرقامها اخلضراء: 
)1548( وخط النجدة )17( لتلقي البالغات 24/24 ساعة، ملتفتة إلى أنه 
بخصوص مواصلة عمليات التطهير وتعقيم الشوارع والساحات العمومية، فقد 

سجلت ذات املصالح 476 عملية ضمن إقليم االختصاص.
محمد رضوان

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى، أمس األول الثالثاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي 
»إيمانويل ماكرون«، تباحثا خاللها العالقات الثنائية بين البلدين.

لدى  مبهمة  املكلف   قّدم 
لعقاب،  محمد  اجلمهورية،  رئاسة 
من   95 املادة  بخصوص  توضيحات 
مسّودة الدستور، والتي تسمح بإرسال 
قوات من اجليش الوطني الشعبي إلى 
املتحدة  األمم  بعثات  إطار  يف  اخلارج 
الدوليني،  واألمن  السلم  حلفظ 
االتفاقيات  تنفيذ  يف  املشاركة  أو 
اإلرهاب  ملكافحة  الثنائية  العسكرية 
ثلثي  موافقة  بعد  األمن،  وحفظ 

تركيبة البرملان.
نزوله ضيًفا  لعقاب، خالل  وقال 
على اإلذاعة الوطنية، أمس األربعاء، 
دولة  تبقى  أن  للجزائر  ميكن  »ال  إنه 
ردود  تقتضي  متغيرات  وسط  معزولة 
املرتزقة  يرابط  أين  دفاعية،  فعل 

يهددون  احلدود  على  واإلرهابيون 
األمن الوطني للجزائر«.

وأكد يف هذا السياق أن »املقصود 
الوطني  اجليش  من  قوات  بإرسال 
املساهمة  هو  اخلارج  إلى  الشعبي 
أنه  إلى  مشيًرا  السالم«،  حفظ  يف 
ميكن  التعديالت  هذه  بدون  »حتى 
للرئيس إرسال وحدات خارج احلدود 
العربية- احلرب  يف  حدث  مثلما 
املكلف  اعتبر  كما  اإلسرائيلية«. 
الرئاسة »التحفظات على  مبهمة لدى 
من  املواطنني  تخوف  عن  تنم  املادة 
خارجية،  معارك  يف  اجليش  إقحام 
وهذا حب وارتباط للشعب مع جيشه  
مشددا على أن  اقتراح هذه املادة ليس 
تغييرا لعقيدة اجليش ألن اجلزائر دولة 

ليست عدوانية«.
محمد  أكد  أخرى،  جهة  من 
لعقاب أن التعديالت املقترحة والتي 
يتم  لن  الوطنية،  الهوية  عناصر  متس 
يف  عملية  يف  االعتبار  بعني  أخذها 
الدستور  تعديل  إعادة صياغة مشروع 
إلى  إضافة  النقاش،  على  املعروض 

تلك املتعلقة بطبيعة النظام.
إن  السياق  هذا  يف  وقال 
بها  األخذ  يتم  التي  »االقتراحات 
تتعلق بتعزيز مكانة السلطة التشريعية 
بني  والفصل  البرملانية  واملعارضة 
االقتراحات  من  وغيرها  السلطات 
وطبيعة  الهوية  بعناصر  متس  ال  التي 

النظام شبه الرئاسي«.
عّمـــار قـــردود

المقترحات المتعلقة بطبيعة النظام لن تؤخذ بعين االعتبار 
لعقاب: إرساُل الَجيِش إلى الَخارِج ال َيعِني تغييَر َعقيدِته



عّمـــار قــــردود

رئيس  برئاسة  الوزراء  مجلس  وقرر 
تأجيل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الدخول اجلامعي إلى غاية منتصف شهر 
نوفمبر 2020 وبرمجة مختلف مناقشات 
خالل  التخرج  ومذكرات  أطروحات 

شهري جوان وسبتمبر 2020.
العالي  التعليم  وزارة   رّخصت 
واملعاهد  للجامعات  العلمي  والبحث 
مبناقشة مذكرات التخرج ورسائل دكتوراه 
الطلبة، بعد جتميد العملية بسبب فيروس 

»كورونا«.
الفيروس بني  وتفادًيا النتقال عدوى 
الطلبة واألساتذة أثناء املناقشة، اشترطت 

رؤساء  إلى  وجهتها  مراسلة  يف  الوزارة 
ومنهم  للجامعات،  اجلهوية  الندوات 
أن  اجلامعية،  املؤسسات  رؤساء  إلى 
الطالب  يحضرها  مغلقة  املناقشات  تكون 
املناقشة.  جلنة  وأعضاء  فقط  املترشح 
احترام  ضرورة  على  املراسلة  وشّددت 
الوقائية،  واإلجراءات  التباعد  إجراءات 
التي فرضتها احلكومة يف إطار الوقاية من 
إجراءات  تبقى  حيث  كورونا،  جائحة 

الوقاية سارية املفعول. 
رقم  التي حتمل  املراسلة،  وأوضحت 
أن  املاضي،  ماي   4 يف  واملؤرخة   471
على  اجلزائر  تعيشه  الذي  احلالي  الوضع 
جائحة  بسبب  العالم  بلدان  باقي  غرار 
الدراسة  تعطيل  يف  تسبب  كورونا، 

البيداغوجية  النشاطات  ومختلف 
مذكرات  مناقشة  فيها  مبا  والعلمية، 
تقرر  وعليه  الدكتوراه.،  ورسائل  التخرج 
التخرج  مذكرات  ملناقشة  الترخيص 
الذين  للطلبة  بالنسبة  الدكتوراه  ورسائل 
يشمل  القرار  أن  علما  أعمالهم،  أنهوا 
ورسائل  واملاستر  الليسانس  مذكرات 

الدكتوراه. 
جميع  من  الوزارية  املراسلة  وحّذرت 
عليه  اعتاد  أمر  وهو  االحتفال  مظاهر 
إنه  وقالت  تخرج،  كل  نهاية  يف  الطلبة 
مينع تنظيم أي احتفاالت، ودعت الطلبة 
من  مذكراتهم  إمتام  إلى  بالتخرج  املعنيني 
أجل املناقشة واحلصول على شهاداتهم يف 

الوقت املناسب. 
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للمجلس  الوطني  املنسق  قال 
العالي،  التعليم  ألساتذة  الوطني 
لــ  تصريح  يف  ميالط،  احلفيظ  عبد 
مبناقشة  يتعلق  فيما  الوطن«،  »أخبار 
أنه  السنة،  لهذه  التخرج  مذكرات 
التعليم  وزارة  على  أسابيع  منذ  اقترح 
املذكرات  بإرسال  االكتفاء  العالي 
املختصة  اللجنة  قبل  من  وتقييمها 
الليسانس  لطلبة  بالنسبة  ذلك  يف 
الطلبة  حضور  اشتراط  دون  واملاستر، 
املعنيني، وبالتالي تفادي قدر اإلمكان 

التباعد،  احترام  وعدم  االحتكاك 
عكس مذكرات الدكتوراه التي تعتبر 
ا، ويجب أن تكون املناقشة  مهمة ِجّدً
واألستاذ  الطالب  وبحضور  مغلقة 
دون  فقط،  التقييم  وجلنة  املشرف 

وجود األهل واألصدقاء. 
رغبة  أقّدر  أنا   « ميالط:  وأوضح 
بتخرجهم  االحتفال  التخرج يف  طلبة 
ألنها  واألصدقاء،  األهل  بحضور 
مناسبة ال تتكرر دائًما ولكن لألسف 
وسالمة  وصحة  أحكام  للضرورة 

اجلميع فوق كل اعتبار والوزارة الوصية 
ُتدرك ما تفعل رغم أنه كان بإمكانها 
تأجيل األمر إلى سبتمبر املقبل حتى 
كافيا  وقتا  املعنيني  الطلبة  مينح جميع 
خاصة  أطروحاتهم،  الستكمال 
ذلك  عن  توقف  منهم  الكثير  وأن 
تدابير  بسبب  موضوعية  العتبارات 
احلجر الصحي واعتقادهم أنه ال عودة 
إلى اجلامعات إال يف اخلريف القادم«. 
موفق رباح

وسط مؤيِّدين طلًبا للّتخرِج ورفِض الَمحروِمين من الَمراِجع والنَّقل 

راِت ِفي ِظّل   َقراُر مناقشِة الُمَذكِّ
ُكوُروَنا ُيلهب الَجاِمعات! 

بالنسبة إلى طلبة الليسانس والماستر.. ميالط: 
صُة بَتقّييِم الُمذكراِت اقَترحنا أْن تكَتِفَي اللَّجنُة الُمتَخصِّ

نحَو 1000 رسالِة ُدكتوراه وَماستر َتنتِظُر 
المناقشَة في جَوان وِسبتمبر الُمقِبَلين

 وكان االحتاد الوطني للدكاترة والباحثني قد كشف أن نحو 1000 رسالة دكتوراه 
علوم، )ألـ أم دي( وماستر تنتظر املناقشة قبل شهر جوان اجلاري - أي قبل قرار وزارة 
التعليم العالي حتديد جوان وسبتمبر ملناقشتها-بعد انتهاء الطلبة من إجنازها منذ أشهر 
سواء بالنسبة لرسائل الدكتوراه أو حتى مذكرات املاستر، والتي أكملها الطلبة حتت 
إشراف األساتذة من خالل وسائط التفاعل عن بعد، فيما يقدر عدد الطلبة املقبلني 
على التخرج يف طور املاستر باآلالف والذين كانوا ينتظرون قرارات الوزارة بخصوص 
يتمكنوا  لم  للذين  بالنسبة  سبتمبر  شهر  لغاية  التمديد  وفرصة  املناقشة  إجراءات 

بسبب ظروف الوباء من إجناز املذكرات.
واقترح االحتاد على الوزارة الوصّية عقد اجتماعات املجالس العلمية عن طريق 
تقنية لتحاضر املرئي، والعمل على فتح باب املناقشات عن بعد، مثلما هو معمول 
به يف كبريات اجلامعات العربية والدولية حتى يتمكن املعنيون من الترقية من رتبة 
إلى أخرى وحتى بالنسبة لطلبة الدكتوراه غير األجراء فاملناقشة ستساعدهم يف الظفر 

بوظيفة يف حال فتح املسابقات شهر جويلية أو سبتمبر.
عّمـــار قــــردود

االتحاد العام الطالبي الحّر: 
راِت في  عراقيٌل َتحوُل دوَن مناقشِة الُمذكِّ

األجِل الُمحّدِد 
املاضي عن  ماي  التنفيذي يف  لقاء مكتبه  احلر يف  الطالبي  العام  االحتاد  أشار 
جملة من العراقيل، التي قد تعترض مناقشة مذكرات التخرج بداية جوان اجلاري، 
منها غياب املكتبة الرقمية اإللكترونية التي تتيح للطلبة احلصول على الرصيد املعريف 
الكايف، مع عدم توفر وسائل النقل لتنقل الطلبة إلى املؤسسات اجلامعية فضال عن 

غياب خدمات اإلقامات اجلامعية املغلقة.
ع. ق

صالح الدين دواجي - االتحاد العام الطالبي الحّر: 
من األجَدِر االعِتماُد على الّتقِييِم بدَل ُمناقشِة 

رات  الُمذكِّ
 أما صالح الدين دواجي -االحتاد العام الطالبي احلر- فقد اعتبر يف تصريح لــ 
»أخبار الوطن« أن التوجه مباشرة إلى مناقشة مذكرات التخرج وأطروحات الدكتوراه 
سابق ألوانه كثيًرا، خاصة يف الظرف الراهن، متسائاًل عن السبب وراء ذلك، مشيًرا 
إلى أن الوزارة الوصية تسرعت يف اتخاذ القرار. وأضاف أنه كان على وزارة التعليم 
العالي الذهاب لالعتماد على التقييم بدل املناقشة من خالل منح املذكرة لألساتذة 
املناقشني يف شكل نسخة إلكترونية لتقييمها ومنح العالمة للطالب حتى يتمكن من 
التخرج، ومن أجل ذلك ستتم مراسلة الندوات اجلهوية للجامعات قريبا التخاذ ما 

هو مناسب يف هذا الشأن.
ع. ق

هيشر توفيق عضو سابق باالتحاد الطالبي الحّر: 
ُضعف َتدّفِق اإلنترَنت ُيعيق َتفعيَل الُمناقشاِت 

عن ُبعٍد
 أما هيشر توفيق، العضو السابق يف املكتب الوطني لالحتاد العام الطالبي احلر، فقد 
التعليم العالي استجابت لدعوة الطلبة املقبلني على  لــ »أخبار الوطن« أن وزارة  أوضح 
التخرج هذه السنة سواء يف مرحلة ماستر2 أو الدكتوراه عندما فصلت يف مصير مناقشات 
جوان  يف  املناقشة  من  الطلبة  لتمكني  اإلجراءات  من  جملة  وأقرت  التخرج  مذكرات 
وسبتمبر نزواًل عند رغبة هؤالء الطلبة املعنيني. واقترح املعنيون تفعيل املناقشات عن بعد 
مثلما هو معمول يف عدة جامعات عربية وعاملية وخاصة يف مثل هذه الظروف االستثنائية 
لكن هذا االقتراح-و بالرغم من أنه فّعال ومقبول-إال أنه ال مُيّكن جميع الطلبة من ذلك 
بسبب عدم امتالك جميعهم اإلمكانيات كضعف تدفق اإلنترنت يف مناطق عديدة من 

الوطن يف ظل تقاعس متعاملي الهاتف النقال يف دعمهم. 
ع. ق

سعدو محمد- عضو المكتب الوطني للطلبة األحرار- :
الطلبة يعانون وسط غلق المكتبات والمؤسسات 

الحاضنة للجانب التطبيقي 
للطلبة  الوطني  املكتب  مستوى  على  بالتنظيم  املكلف  محمد،  سعدون  طالب 
األحرار، يف تصريح لــ »أخبار الوطن«، الوزارة الوصية بضرورة تأجيل أو تأخير مناقشة 
مذكرات التخرج إلى شهر سبتمبر املقبل عوًضا عن جوان اجلاري، بحجة أن عددا معتبرا 
من الطلبة املعنيني لم ينتهوا من استكمال أطروحات التخرج بعد بسبب نقص املصادر 
واملراجع من جهة يف ظل غلق املكتبات، وارتباط رسائل التخرج بالعمل التطبيقي الذي 

ا، بسبب إجراءات احلجر الصحي. يجريه الطالب باملؤسسات االقتصادية املغلقة َحالِّيً
املؤسسات اجلامعية كان من  املرحلة احلالية وداخل  املذكرات يف  وقال إن مناقشة 

األجدى أن يكون بعد االستقرار الصحي، وانحسار وباء »كورونا« كليا جتنًبا للمخاطر.
ع.ق

عضو  الوهاب  عبد  مرزوق  بن  أشاد 
بالبيداغوجيا  املكلف  الوطني  املكتب 
األحرار  اجلزائريني  الطلبة  لتجمع 
»أخبار  لــ  تصريح  يف   ،)REAL(
مبناقشة  اخلاصة  بالقرارات  الوطن«، 
املذكرات بداية من شهر جوان اجلاري، 
مناسبة  وقائية  إجراءات  اتخاذ  ظل  يف 
ووسائل  الكمامات  استعمال  كضرورة 
العزل الصحي وتعقيم اجلامعات للحفاظ 
اجلامعية،  لألسرة  العامة  الصحة  على 
والتي شرعت إداراتها منذ مدة يف تعقيم 

العديد من اجلامعات. وأشار بن مرزوق 
2« قد  العديد من طلبة »ماستر  إلى أن 
طالبوا اجلهات الوصية باتخاذ اإلجراءات 
تخرجهم  إمتام  من  لتمكينهم  الالزمة 
أمتوا  أنهم  خاصة  مذكراتهم،  ومناقشة 
جانفي،  شهر  منذ  النظرية  الدراسة 
مناقشة  إال  الشهادة  لنيل  لهم  يبق  ولم 
تكون  أن  يفترض  التي  املاستر  مذكرة 
هو  وجوان، حسبما  ماي  خالل شهري 
استثنائية  دورة  مع  العادة  يف  به  معمول 
يف شهر سبتمبر. وذكر هؤالء أن تأجيل 

يريدون  من  مصير  يعطل  قد  مناقشاتهم 
اجتياز مسابقة الدكتوراه أو احلصول على 
شهادة جناح من أجل العمل أو السفر وهو 

ما استجابت له الوزارة. 
ويعتقد بن مرزوق أن العائق الوحيد 
عويصة  مشكلة  سيكون  رمبا  والذي 
للطلبة الذين يقيمون يف مدن بعيدة عن 
جامعاتهم هو توقف كلي جلميع وسائل 
النقل واملواصالت واحلجر اجلزئي، داعيا 

لتدارك ذلك.
عّمـــار قــــردود

أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناقشة المذكرات واألطروحات بالجامعات في جوان الجاري وسبتمبر المقبل 
الكثير من الجدل، وأشعل جذوة االنتقادات التي طالت القرار بوصفه قرارا اعتباطيا وارتجاليا وغير مدروس أو محسوَب 

العواقب، في ظل استمرار الوباء في التفشي في البالد.

بن مرزوق عبد الوهاب عضو تجمع الطلبة الجزائريين: 
ِل الّطلبِة على الِوزارة الوصّيِة إيجاُد حلوٍل لَضماِن تنقُّ

 نَحو 1000 رسالِة ُدكتوَراه ِوَماستر َتنتِظر الُمَناقشَة ِفي جوان َوِسبتمَبر 	



والسياسية  االجتماعية  والهزة  االقتصادي  التحّول  وغداة   
دستور  أن  البعض  اعتقد   ،1988 أكتوبر  أحداث  صاحبت  التي 
اإلصالحات الذي رّوج له سيكون منقلبا على شكل ممارسة الحكم 
مواده،.  عبر  واالنفتاح  التعددية  بميالد  بشروا  المبشرين  أن  مادام 
عهد  آخر  سيكون   1989 فبراير  دستور  أن  المتفائلون  فاعتقد 
والحكومة  البرلمان  سلطات  لصالح  الرئيس  سلطات  في  بالتضخم 
ثم  فحسب،  بمسحة إصالحية  )شاذليا(  دستورا  بقي  لكنه  المنتخبة، 
امتدادا له جاء دستور )زروالي( بنكهة تغييرية سنة 1996 عّمر 
12 سنة قبل أن يطاله تعديل )بوتفليقي( مزاجي سنة 2008،. لدفع 

)خطر التوقف عن ممارسة السلطة( بنهاية شرط العهدتين، ثم تعديل 
اضطراري سنة 2016 لدفع )خطر فناء السلطة( في حد ذاتها بعد 

موجات الربيع العربي.
تسلّم  غداة  جديد  دستور  مسودة  على  نقف  واليوم، 
السلطة رئيس جديد، فكيف رسم المشرعون إطاره المرتبط 

ثالث  تخللتها  دساتير  لخمس  تجارب  بعد  الحكم  بنظام 
تعديالت؟

 
رٌة لبناء نموَذٍج »جزاِئرّي  محاوالٌت متكرِّ

« من إطار«َعالميٍّ َنظري  َعمليٍّ

أمام  نفسه  وجد  الذي  الجزائري  الدستوري  المشّرع 
دولة مستقلة بعد استفتاء جويلية 1962، لم يأخذ وقتا طويال ليحدد 
خيارات الدولة الوليدة قانونيا، فوضع أمامه ثالث أطر نظرية لعلماء 
السياسة والقانون ولها تطبيقاتها الدولية، فكانت درجات الصعوبة في 
االختيار وحسم القرار متدرجة من األولى إلى الثالثة، ففي حين أنه 
لم يأخذ وقتا وال وجد صعوبة في االختيار في اإلطار النظري األول 
الذي يصنف أنظمة الحكم حسب استالم رئيس الدولة مقاليد الحكم 
إلى )ملكي( و)جمهوري(، فكان االختيار الجمهوري سريعا لعوامل 
وأسباب كثيرة، وفي اإلطار النظري الثاني أيضا الذي يصنف أنظمة 
الناحية  الحكم حسب طريقة تولي السلطة، بدا االختيار سريعا من 
النظرية لنظام الحكم الديمقراطي الذي يعتمد على مشاركة مواطني 
الدولة في مختلف شؤونها، لكنه كان من الناحية العملية مقتربا إلى 
يد  في  السلطات  جميع  فيه  تحتكر  الذي  الديكتاتوري  الحكم  نظام 

شخص واحد أو سلطة بعينها )1963 - 1989(.
تراخى  القرار  حسم  في  والوقت  زادت  الصعوبة  درجة  لكن، 
الحكم  أنظمة  يصنف  الذي  الثالث  النظري  اإلطار  في  فأكثر  أكثر 
حسب العالقة بين السلطات إلى نظام حكم رئاسي أين تحتفظ السلطة 

التنفيذية فيه بقوتها أمام السلطة التشريعية ويقوم على انتخاب 
برلماني  حكم  ونظام  السلطات،  جل  إليه  يجمع  رئيس 
التنفيذية  السلطتين  بين  الموازنة  أساس  على  قائم 
والتشريعية، وكل منهما تمارس رقابتها على األخرى.

في هذا اإلطار بالذات، ومن خالل استقراء أغلب 
المشرع  أن  نجد   .،1989 منذ  الدستورية  التعديالت 

في  جمة  صعوبة  يجدان  السياسي  المقرر  وحتى  الدستوري 
حسم  ألجل  الجزائرية  العقيدة  ووفق  )منضبط(  حكم  نظام  هندسة 
القرار لواحد منها تحديدا، أو عمل خليط منها واستنبات نظام حكم 

هجين يجمع بين الثانية واألولى، ويأخذ من األولى إلى الثانية.
 

ئاسيِّ وانِحساُر سلطاِت الّشعِب.. ِدالالُت األرقاِم َتضّخُم األَنا الرِّ
 

وردت مسّودة التعديل الدستوري األخيرة مضخمة حدَّ التخمة، 
حيث بلغ عدد مواد الدستور المراد تمريره باالستفتاء )240 مادة( 
يعتبر  والذي   ،)2016( الحالي  الدستور  في  مادة(   218( مقابل 
بدوره »ضخما«، حيث نالحظ زيادة في عدد المواد في كل دستور 
عن الذي سبقه، وبمقارنة هذا الدستور )المسّودة( بدستور 1963 

نجد أنه يفوقه بأربعة أضعاف كاملة.
بلغة األرقام، وحسب دراسة للدكتور عبد القادر عبد العالي من 
جامعة سعيدة، فإن عبارة )رئيس الجمهورية( قد تكرر ورودها في 
المسّودة )104 مرة(، بينما لم يتكرر ورود كلمة )البرلمان / السلطة 
التشريعية( إال )71 مرة(، وعبارات )القضاء / المجلس األعلى 
)الشعب  عبارة  أما  فقط،  مرة(   30( تكّررت  للقضاء( 
 10( إال  مادة   240 الـ  خالل  تتكرر  فلم  الجزائري( 

مرات( فحسب.
مقصود  تضخيم  إلى  بوضوح  تشير  األرقام  لغة 
الجمهورية  رئيس  ولسلطات  عموما  التنفيذية  للسلطة 
ميل  وهي  المقترح،  الدستوري  النص  خالل  من  خصوصا 
واضح لتكريس الطابع الجمهوري للدولة ونظام الحكم الرئاسي أمام 
وأبرزها  األخرى،  هي  بروز  لها  يكون  أن  فيها  يفترض  سلطات 
سلطات الشعب التي تعبر عنه في المشهد السياسي للدولة المؤسسات 
التي ينتخبها وأبرزها البرلمان، وخاصة أن التعديل الدستوري حمل 
إشارة إيجابية منذ البدء بدسترة )الحراك الشعبي( في الديباجة، ومع 

ذلك فلم يتم عكس ذلك من خالل مواد دستورية تعطي يدا ُطولى 
للشعب ومؤسساته المنتخبة على حساب السلطة التنفيذية التي يمثلها 

رئيس الجمهورية وهو أيضا منتخب من طرف الشعب لكن يقوم 
إلى جانبه كثير من األشخاص والمؤسسات غير المنتخبة ولكن 

التنفيذيون  معينة كرئيس الحكومة والوالة والمدراء 
وكثير من الهيئات االستشارية والرقابية.

من أبرز تجليات التخبط لدى المشرع الدستوري 
القدرة على  خالل هذه المسودة والتي تنم عن عدم 

إبقاء  على  اإلصرار  ذلك  هو  قار  حكم  نظام  هندسة 
وأسس  البرلماني  النظام  مقومات  بين  الغريب  المزج 

أسسه  بكل  صرف  رئاسي  الحكم  نظام  فال  الرئاسي،  النظام 
وما هو معمول به في الدول التي تتبناه، وال هو برلماني بمقوماته 
لرئيس  يحفظ  يزال  ما  فالمشرع  تطبيقه،  مواطن  في  المعروفة 
الجمهورية من خالل المسّودة المعروضة لإلثراء صالحيات كثيرة 

االنطباع  وتعطي  الحكم  لنظام  الرئاسوي  المنحى  وتكرس  تضّخم 
 )98 المادة  إلى   88 المادة  )من  البنيان  مكتمل  رئاسي  نظام  بأنه 
بكل فقراتها. والمسودة أيضا ورغم أنها أسقطت حقا قديما لرئيس 

الجمهورية للتشريع باألوامر خالل فترة »عطلة البرلمان« إال أنها 
لم تسقطه نهائيا عنه بل مكنته منه في فترة »شغور البرلمان« بحسب 
المادة 146، كما تقترح المسودة 11 مجلسا استشاريا كلها بالتعيين 
تأثير،  ذات  التنفيذية وبصالحيات منقوصة وغير  السلطة  لدن  من 
إضافة إلى 08 مجالس رقابية تغيب عنها »الخصوصية االنتخابية« 
أن  حيث  الرئاسي«  اإلشراف  »عيب  جميعها  ويعلوها  بالكامل 
لرئيس الجمهورية فيها موطئ قدم برئاسة بعضها )كالمجلس األعلى 
للقضاء( أو تعيين رؤسائها )كالمحكمة الدستورية( وحقه في تعيين 
عدد من أعضائها، وفي المقابل ال يزال المشرع الدستوري يحتفظ 
كواحدة  التنفيذية  السلطة  ازدواجية  بمبدأ  المسودة  هذه  جنبات  بين 
 101 المواد   / الفصل2   / )الباب3  البرلماني  النظام  مقومات  من 
أيضا  ورئيسها  للحكومة  الجمهورية  رئيس  تعيين  مع   ،)111 إلى 
ال بانتخابهم كما أنه ينهي مهامهم، والمفارقة أن الرئيس غير ملزم 
يستشيرها  أته  ولو  البرلمانية  األغلبية  من  الحكومة  رئيس  بتعيين 
بحسب الفقرة 7 من المادة 95 مع بقاء تلك االستشارة غير ملزمة 
حسب منطوق المادة سالفة الذكر، وكان حريا بالمؤسس الدستوري 
أو  الحزب  مرشح  يكلف  أن  الجمهورية  رئيس  بإلزام  يشير  أن 
عوض  الحكومة  برئاسة  التشريعية  باالنتخابات  الفائز  االئتالف 

تعيينه بدون سند مشروعية.
ازدواجية  على  اإلبقاء  على  أيضا  الدستوري  المشرع  يّصر 
البرلمان كما لو أننا في بيئة نظام برلماني يتكون من غرفتين، ومع 
ذلك فهيمنة السلطة التنفيذية واضحة عليه بغرفتيه، فال يزال المشرع 
يحتفظ لرئيس الجمهورية بحق حّل المجلس الشعبي الوطني »بدون 
ثلث أعضاء  تعيين  في  الحق  وله   ،)156 )المادة  األسباب«  إبداء 
الغرفة السفلى للبرلمان، لكن هذا األخير ال يمارس رقابة بأي شكل 

من األشكال على رأس السلطة التنفيذية.
 

َرمزّيُة المبادرِة بالتَّعديل َتعميٌق آخَر للُهّوة بين »َمنبِع 
« الّتنفيذِّ« الَقراِر« و«َمصبِّ

وجٌه آخر من أْوُجه تضخم النظام الرئاسي في الجزائر بحسب 
المرتقب  التعديل  مسودة  أو   )2016 )مارس  الحالي  الدستور 
رئيس  بيد  معقود  بالتعديل  المبادرة  أمر  أن  وهو   ،)2020(
الجمهورية الذي عبر عن ذلك صراحة في خطاب التنصيب في 19 

 ،2019 نفذ ديسمبر  أولى خطواته بتاريخ 08 جانفي و
2020 عندما عين »أحمد لعرابة« ولجنته من القانونيين لمباشرة 
مهامهم في إعداد مسّودة دستور جديد. والشيء نفسه قام به سلفه 
الدستور  تعديل  في  رغبته  بإعالن  بنفسه  بادر  عندما  )المعزول( 
في  وأخيرا  و2008   2001 سنوات  في  مناسبات  ثالث  في 

.2016
ما تزال المسودة الحالية أيضا في المادة 230 تعطي 
الدستور،  بتعديل  المبادرة  في  الحق  الجمهورية  لرئيس 
للبرلمان،  ذاته  الحق   233 مادتها  في  أيضا  الوثيقة  وتعطي 
لكن بمبادرة من ثالث أرباع )¾( أعضاء الغرفتين، وحتى في حال 
الجمهورية  لرئيس  مسندا  طرحه  حق  يبقى  الطريقة  بهذه  تمريره 
الذي )يمكنه( طرحه لالستفتاء الشعبي، ويبقى أن نضع كذا سطر 
تحت عبارة )يمكنه( الواردة في منطوق المادة 233 التي قد تعني 

»الرغبة« لديه، إن شاء طرحه للشعب وإن شاء أحجم عن ذلك.

04
نقاشات
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ستوري وَهندسُة نظاِم ُحكٍم  ُع الدُّ الُمشرِّ
د! متكامٍل.. َكمن ُيقارُب ثمَّ ال ُيسدِّ

لم يعد غريبا على أي راٍء ومتابع داخلي أو خارجي للشأن العام في الجزائر أن يرى تنّبت دستور جديد ينّظم جنبات المجتمع، 
ويضطلع بإعادة ترتيب أوراق الدولة غداة مجيء أي رئيس جديد أو تغيير يمس كينونة البلد أو إطارها السياسي واالقتصادي، 
بدًءا بدستور 1963 الذي منح للدولة الجزائرية نظاما رئاسيا في صورته )الَبنبلية(، ثم دستور 1976 )البومديني( الذي 

كّرس هيمنة )الرجل األوحد( فلم يتغير بناء النظام فيه بعد 11 سنة من فك االرتباط بنظام الرئيس بن بلة.

-.. من أوجه تضّخم النظام الرئاسي في الجزائر،. بحسب الدستور 
الحالي )مارس 2016(. أو مسودة التعديل المرتقب )2020(،. 

هي أن أمر المبادرة بالتعديل معقودة بيد رئيس الجمهورية.

-.. لغة األرقام تشير بوضوح إلى تضخيم مقصود لسلطات رئيس 
الجمهورية، وهي ميل واضح لتكريس نظام الحكم الرئاسي أمام سلطات 

يفترض فيها أن يكون لها بروز - هي األخرى - وأبرزها سلطات الشعب.

-.. من أبرز تجليات الّتخبط لدى المشّرع الدستوري خالل هذه المسودة، والتي 
تنم عن عدم القدرة على هندسة نظام حكم قار،. هو ذلك اإلصرار على إبقاء 

المزج الغريب بين مقومات النظام البرلماني وأسس النظام الرئاسي.

-.. منذ 1989، نجد أن المشّرع الدستوري وحتى المقّرر 
السياسي يجدان صعوبة جّمة في هندسة نظام الحكم.

د. جيـدور حـاج بشــير
أستــاذ العلــوم السياسيــة 

جامعـة غردايـة

دة التَّعديِل الّدستوريِّ لَسنة 2020  قراءٌة بِداللِة األرَقام في ُمسوَّ



رفيق.ف

قوات  قيام  بعد  جاءت  العملية 
للشرطة  املتنقلة  بالفرقة  الشرطة 
سفيزف  دائرة  بأمن  القضائية 
 4 بوجود  تفيد  معلومات  بإستغالل 
معتبرة  كميات  بحوزتهم  أشخاص 
بصدد  وهم  الكحولية  املشروبات  من 
على  ليتم  رخصة،  بدون  ترويجها 
للكشف  التحريات  تكثيف  ذلك  إثر 
مكن  حيث  القضية،  مالبسات  عن 
املعلومات  لهذه  األمثل  اإلستغالل 
من  خمر  وحدة   729 حجز  من 
مبساكن  مخبأة  كانت  األنواع  مختلف 
مالي  مبلغ  إلى  إضافة  فيهم  املشتبه 
قارب 50 ألف دينار جزائري، كما مت 
كانت  هيليكس  نوع  من  مركبة  حجز 

تستعمل يف نقل املشروبات الكحولية 
إجناز  مت  حني  يف  ترويجها،  لغرض 
ملفات قضائية ضد سالفي الذكر عن 
تهمة احليازة على املشروبات الكحولية 
رخصة،  بدون  فيها  املتاجرة  لغرض 
النيابة أين صدرت  أمام  ُقدموا مبوجبه 

يف حقهم أمر باإليداع.

..وإحصاء 34 قضية خاصة بجرائم 
األطفال

من  املقدمة  اإلحصائيات  تشير 
قبل مصالح أمن والية مستغامن يف بيان 
أّن  الرسمية  صفحتها  عبر  نشرته  لها 
فرقة حماية األشخاص الهشة التابعة 
القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
بأمن الوالية، سجلت خالل 5 أشهر 
األولى لسنة 2020 اجلارية 34 قضية 

تتعلق باجلرائم اخلاصة بالطفولة، تورط 
فيها 50 طفل، يف حني راح ضحيتها 

34 طفل آخر.
أّن  نفسه،  البيان  اضاف  كمأ    
ذات الفرقة أحصت 13 طفل يف خطر 
لذويهم  أطفال   9 تسليم  مت  معنوي 
و04 منهم مت وضعهم مبؤسسة حماية 

الطفولة املسعفة لوالية مستغامن.
جنوح  ظاهرة  وتعرف  هذا   
بالوالية  األحداث يف مختلف اجلرائم 
اآلونة  يف  السيما  تصاعدًيا،  منحى 
الفئة  هذه  ولوج  أصبح  أين  األخيرة، 
اإلجرام  عالم  إلى  املجتمع  من  الهشة 
تعلق  ما  خاصة  القلق  على  يبعث 
املخدرات  املتاجرة  السرقة،  بقضايا 

وتعاطيها.

العاملي  باليوم  االحتفال  مبناسبة 
من  جوان  للفاحت  ملصادف   ، للطفولة 
والية  أمن  مصالح  برمجت  سنة،  كل 
لفائدة  نشاطات  عدة  بلعباس  سيدي 
بحمالت  القيام  تضمنت  األطفال، 
واقية  أقنعة  وتوزيع  وحتسيسية  توعوية 
رفقة  كانوا  اّلذين  األطفال  لفائدة 
وتوعيتهم  حتسيسهم  بهدف  أوليائهم، 
تفشي  من  للوقاية  ارتدائها  بضرورة 

جائحة فيروس كورونا »كوفيد 19«.
بهذه  االحتفال  برنامج  وتواصل    

وفكري  فني  نشاط  بتنظيم  املناسبة 
بعض  مستوى  على  األطفال  لفائدة 
تقدمي  يف  ممثاًل  السكانية  التجمعات 
ومسابقة  »مهرج«  فكاهي  عرض 
هذه  يف  الفائزين  وتكرمي  رسم  أحسن 
إلى  دعوتهم  مع  رمزية  بهدايا  املسابقة 
للوقاية  االحترازية  باإلجراءات  التقيد 
ويف  الفتاك.    الوباء  هذا  تفشي  من 
أحصت  مت  فقد  صلة،  ذي  سياق 
بلعباس  سيدي  والية  أمن  مصالح 
األول  السداسي  خالل  حصيلتها  يف 

ضحية  طفل   32 اجلارية،  السنة  من 
السنة  من  الفترة  نفس  عكس  عنف، 
الفارطة التي سجل فيها 50 قضية بهذا 
بلعباس  سيدي  شرطة  اخلصوص.   
األخضر  بالرقم  املواطنني  جميع  تذكر 
مدار  على  اخلدمة  يف  املتواجد   104
الضعيفة وذوي  الفئات  الساعة حلماية 
يف  هم  اّلذين  اخلاصة،  االحتياجات 
خطر قد ميس أمنهم وسالمتهم البدنية 

والنفسية بوقوعهم ضحايا جرمية ما.
 رفيق. ف

 مستغانم
الحماية المدنية تواصل حمالت

 التعقيم  والّتطهير 
مستغامن  بوالية  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدات  أعوان  يواصل 
املرافق واألماكن عمومية عبر مختلف  التعقيم والتطهير ملختلف  حمالت 
ربوع الوالية. يف إطار االجراءات والتدابير للوقاية واحلد من انتشار فيروس 

كورونا كوفيد 19.
ومن خالل ما نشر من نشاطات مكثفة عبر الصفحة الرسمية للمديرية 
الوالئية مؤخًرا، قام أعوان الوحدة الثانوية ببوقيرات بعملية تعقيم واسعة 

مست عيادة متعددة اخلدمات لبلدية منصورة التابعة إدارًيا لدائرة ماسرة.
ومن جهتها بادرت وحدة عني نويصي للحماية املدنية، هي األخرى، 
وبالتنسيق مع املؤسسة العمومية االستشفائية، للقيام بعملية تعقيم وتطهير 
واسعة شملت بلديات الدائرة على غرار مقر بلدية فرناكة، امللحقة االدارية 

بدوار أوالد سنوسي، كما مست عملية التعقيم املنازل بدوار القدادرة. 
تعقيم  بعملية  بعشعاشة  املدنية  احلماية  أعوان  قام  الشرقية  وباجلهة 
مت  بعشعاشة،أين  مقبول  أحمد  والتمهني  واملهني  التكوين  ملركز  وتنظيف 

تعقيم جميع املرافق واملكاتب.
بن سعدية. ن

الحماية المدنية تحث الفالحين على 
كيفية مواجهة الحرائق أثناء حملتي 

الحرث والدرس بتيارت
تيارت  لوالية  الوطني  الدرك  وعناصر  املدنية  احلماية  مصالح  شرعت 
احلصاد  انطالق حملتي  مع  الريفية  املناطق  ملختلف  ميدانية  يف خرجات 
وكيفية  للعملية  الفالحني  استعداد  مدى  عن  قرب  عن  للوقوف  والدرس 
البرنامج  أن  املدنية  احلماية  من  مصدر  وقال  احلرائق.  ومواجهة  جتنب 
بلديتي سيدي  من  البداية  كانت  الوالية حيث  بلديات  سيشمل جميع 
عبد الغاني ومهدية أين مت زيارة عدة مزارع منوذجية على غرار مزرعة بوغنجة 
للفالحني  توجيهات  قدمت  احلرملة حيث  منطقة  وكذا  بوسكني  ومزرعة 
آالت  استعمال  على جتنب  احلصاد وشددوا  آالت  استعمال  كيفية  حول 
احلصاد القدمية التي تتسبب يف كثير من األحيان بشرارات كهربائية من 
وقع يف  الهكتارات كما  ملئات  متتد  قد  تتسبب يف حرائق كبيرة  أن  شأنها 
وجوب  إلى  الفالحني  املدنية  احلماية  عناصر  دعت  كما  املاضي.  املوسم 
مرافقة آالت احلصاد بصهاريج مائية لإلسراع يف إخماد احلرائق يف حالة 
اندالعها على أن يتجهز الفالحون بأدوات احلفر ملنع اتساع السنة النار ومنع 
بخنادق صغيرة. وحسب  بينهما  والفصل  أخرى  إلى مساحات  امتدادها 
الوطني  الدرك  وعناصر  املدنية  احلماية  عناصر  اغتنم  فقد  املصدر  ذات 
تواجدهم بتلك املناطق لتقدمي مطويات يف كيفية مواجهة وباء كورونا وطرق 

الوقاية منه.
مليك.ج

حراس المدارس االبتدائية
 بتغنيف يحتجون 

نظم، صبيحة يوم الثالثاء، حراس املدارس اإلبتدائية يف اطار التعاقد، 
وقفة أمام مقر بلدية تغنيف، بوالية معسكر، وعددهم 64عاماًل، احتجاًجا 
عن عدم ادماجهم وصب رواتبهم املتأخرة منذ مدة وصفوها بغير القصيرة.
وأوضح العمال أنهم ال يزالون يعانون من عدم التوظيف الدائم بالرغم 
املؤقت   العمل  إطار صيغة عقد  السنني يف  أنهم يعملون منذ عشرات  من 
مشيرين إلى أّنهم أيًضا لم يتلقوا أجورهم منذ شهر نوفمبر من سنة 2019 
لشهر  رواتبهم  صب  مت  حيث  سنة،  باقي  لترقية  اجورهم  وُدفع  املاضية، 
ومن  الوالية  ملصالح  املالية  لإلعانة  تبليغ  عدم  بسبب  فقط  ومارس  أفريل 
الصندوق الوطني للتضامن والتضامن ما بني البلديات، وعّبر العمال عن 
أّنهم  خاصة  والفقر،  يعانونها  التي  املزرية  األوضاع  من  الكبير  سخطهم 
يعيلون عائالت وأطفال ومنهم من هو مستأجر، وصرحوا أيًضا انها ليست 
املرة األولى التي يحتجون فيها على أمل إسماع صوتهم للسلطات املعنية.

الدائرة  مقر  مستوى  على  املعنيني  العمال  عن  ممثلني  استقبال  مت  وقد 
بغرض  الوصاية  املصالح  مراسلة  ومت  النشغاالتهم  الدائرة  رئيس  واستمع 

اإلسراع يف صب اإلعانة اخلاصة بالفئة العمال احملتجني.
 بلعالم بهيجة
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سيدي بلعباس

 حجز 700 وحدة من المشروبات الكحولية 

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة
ُشرطة ِسيدي بلعبَّاس تكثُِّف َنشاطاِتها لَفائدِة الَبراءة

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة سفيزف من توقيف 4 أشخاص في العقد الثالث 
من العمر بعد تورطهم في حيازة ونقل المشروبات الكحولية لغرض المتاجرة فيها، حيث تم على إثر ذلك حجز ما 
يناهز 729 وحدة خمر من مختلف األنواع واألحجام ومبلغ مالي قارب 50 ألف دينار جزائري تعتبر من عائدات 

ترويج المشروبات الكحولية.

إثر سكتة قلبية ألّمت به
وفاة رئيس أمن دائرة عين وسارة بالجلفة 

تويف يو الثالثاء، عميد الشرطة، الهاشمي برقوق، رئيس أمن دائرة عني وسارة بوالية اجللفة إثر سكتة قلبية. 
الضحية كان قد ُوجد ملقى وسط مكتبه وقد فارق احلياة. الفقيد من مواليد 1975 إبن منطقة بوعرفة ببلدية موزاية 

بوالية البليدة يرجح أن الضحية تويف إثر سكتة قلبية مفاجئة.. إّنا هلل وإّنا إليه راجعون.
زاهيك سعاد
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فيما أفسد الَبَرُد محاصيل القمح والّشعير

األمطاُر الَغزيرة ُتغرق منازَل ومحالٍت 
ة تجاريًة بتبسَّ

    فيروز رحال

معلومات،  من  الوطن«  »أخبار  علمته  ما  وحسب     
فقد شهدت كل من منطقة تنوكلة، البراكة، الكربة وذراع 
األمطار  تساقط  واحلويجبات  األبيض  املاء  ببلديتي  الزناد 
املصحوبة بكميات من الَبَرد كبيرة احلجم، األمر الذي أسفر 
عن خسائر جد معتبرة خاصة يف محاصيل القمح، الشعير 
الفالحني  من  كل  له  حتّسر  الذي  األمر  وهو  اخلضر،  وكذا 
وكذا مديرية املصالح الفالحية من خالل منشور على موقع 
»الفايسبوك« يف صفحتها اخلاصة يحمل عبارة »نتأسف على 

غياب ثقافة التأمني«.
هذا وأدت األمطار والسيول اجلارفة، التي أدخلت الرعب 
والفزع يف قلوب ساكني البيوت الهشة نظًرا لقوة تدفق املاء، 
املواطنني حسب  بالعشرات من مساكن  إلى تسجيل أضرار 
ما كشفت عنه خلية اإلعالم مبديرية احلماية املدنية، حيث 
التدخل  منها  األمطار  هذه  عن  الناجمة  األضرار  إحصاء  مت 
إلزالة شجرة ساقطة فوق سطح منزل ووضع حراسة أمنية بعد 
العوينات،  ببلدية  املسلولة  بقرية  كهربائيني  سقوط عمودين 
اهلل  عبد  مستوى حي سيدي  على  منزل  كما سقط سقف 
باملريج. كما مت  باالنهيار  مهدد  منزل  وإجالء سكان  مبرسط 
تسجيل انقطاع السير يف الطريق الوطني رقم 82 الكاليتوس 

وبقايا  واألوحال  لألتربة  اجلارفة  السيول  بسبب  بالونزة 
كل  يف  املدنية  احلماية  تدخلت  وقد  هذا  األشجار،  جذوع 
ألجل  والونزة  املريج  بوخضرة،  العوينات،  الشريعة،  من 
مختلف  يف  التجارية  واحملالت  املنازل  من  املياه  إمتصاص 
األحياء. ويف ذات السياق يتساءل املواطنون بعد انحسار مياه 
األمطار عن جدوى املشاريع التي أجنزت حلماية العديد من 
البلديات من الفيضانات وفعاليتها يف مثل هذه الظروف، يف 
البالوعات التي لم  حني يتساءل البعض اآلخر عن تنظيف 

تتمكن من امتصاص مياه األمطار املتساقطة.

شهدت مختلف بلديات والية تبسة، أول أمس، اضطرابات جوية مصحوبة بتساقط أمطار غزيرة و الَبَرد  في كل المنطقة، ما 
تسبب في تسجيل العديد من األضرار بالعشرات من المناطق الفالحية على غرار نفوق عدد كبير من الحيوات الصغيرة.

جيجل
 مصالح الغابات تحجز كمية من الفلين بالميلية

متكن أعوان الغابات ملقاطعة الغابات لبلدية امليلية، والية جيجل، من 
بدون  مستغلة  اإلنتاجي  الفلني  من  بستارين  تقدر  كمية  وحجز  استرجاع 
رخصة ومجهزة للتهريب من طرف أشخاص مجهولني، حيث مت نقل الكمية 
احملجوزة إلى مستودع املواد الغابية احملجوزة مبقر إقليم الغابات بامليلية والتي مت 
حترير محضر حجز وسيرسل إلى اجلهة القضائية املختصة وكذا حترير محضر 
جنحة واّلذي سيرسل لوكيل اجلمهورية لدى محكمة امليلية، كما سيبقى 

التحقيق مفتوًحا حول القضية.
سهام.م

معّطل منذ جانفي 2019
تخصيص 30 مليار سنتيم لصيانة 

»تليفريك« عنابة
املصعد  صيانة  بإعادة  الدين،  جمال  برميي  عنابة،  والية  والي  تعهد 
 ،2019 جانفي  مند  النشاط  عن  املتوقف  بسرايدي  »التليفريك«  الهوائي 
الذي تقدر تكاليف صيانته بنحو 30 مليار سنتيم. وجاء تصريح الوالي على 
راسلوا يف  برملانيون كانوا  أن  لبلدية سرايدي. ويذكر  زيارته األخيرة  هامش 
وقتا سابق وزارة األشغال العمومية والنقل بغرض اإلسراع يف إصالح املصعد 
سببتها  التي  النكبة  أثناء  أّنه  املراسالت  إحدى  يف  هؤالء  وقال  الهوائي، 
الفيضانات يف الـ28 جانفي من سنة 2019 بعنابة وأسفرت عن سقوط عربة 
»التلفيريك«، التي تعد وسيلة ذات أهمية كبيرة لسكن بلدية سرايدي وكذا 
السياح من زائري والية عنابة حيث كانت الوسيلة تنقل ما متوسطه 2500 
مسافًرا يومًيا على طول خط 4 كلم. وأوفذت وزارة األشغال العمومية والنقل 
آنذاك لوالية عنابة جلنة تقنية لدراسة حلصر اخلسائر والبحث عن أسباب 
دون  أعباء  عدة  يحمل  حالًيا  املتوقف  »التلفيريك«  بأّن  مؤكدين  احلادث. 
أي مداخيل كأجور املوظفني واخلاسر األكبر هم املواطنني القاطنني يف بلدية 
إصالح  الوزارة يف  تأخر  أسباب  عن  تساءلوا  وعليه  عموًما  وعنابة  سرايدي 
والي  وكان  ببلدية سرايدي.  املواطنني خاصة  الغنب عن  لرفع  »التلفيريك« 
الوالية تفقد خالل الزيارة عدة مشاريع تنموية باملنطقة السياحية عني بربر 
بسرايدي منها تهيئة شاطئ عني بربر وإصالح وتعبيد الطريق القروي املؤدي 
الطبية  باملستلزمات  بالرومانات وجتهيزها  العالج  قاعة  وتهيئة  بربر  إلى عني 
الضرورية وإعادة تأهيل وتوسيع شبكة اإلنارة العمومية مبصابيح ذات جودة 
بالرومانات ومنطقة القلة وإجناز حوض وشبكة للصرف الصحي بالقلة وتهيئة 
املنبع املائي الطبيعي مبنطقة عني شطاب وتهيئة املياه الصاحلة للشرب بالقلة.
ف.سليم

برج بوعريريج
 حجز 340 كلغ من الّلحوم واألحشاء الفاسدة

متكن أمن والية برج بوعريريج من حجز كمية كبيرة من اللحوم واألحشاء 
الفاسدة مقدرة بـ340 كلغ كانت موجهة لالستهالك، وذلك يف إطار البرنامج 
املسطر من قبل مصالح أمن الوالية حلفظ النظام العام بكل عناصره خاصة 
املتعلقة بالصحة العمومية. وكانت العناصر األمنية قد أوقفت شاحنة من 
نوع كيا مهيأة للتبريد وذلك يف نقطة مراقبة وتفتيش رقابي، أين ُعثر على 
تعود  لالستهالك  املوجة  واألحشاء  الفاسد  الدجاج  من  كلغ   340 متنها 
مركز  مستوى  على  البضاعة  إتالف  مت  ذلك  إثر  وعلى  »ح.ب«،  لصاحبها 
وال  فاسدة  أنّها  أثبت  الذي  البيطري  الطبيب  تقرير  على  بناًء  التقني  الردم 

تصلح لالستهالك، كما مت تقدمي املتورط للعدالة.
صفاء كوثر بوعريسة

مصرع طفل غرًقا في بركة ماء بسكيكدة
تدخلت، أمس، فرقة احلماية املدنية الثانوية لدائرة متالوس غربي والية 
يدعا  سنوات   8 العمر  من  يبلغ  طفل  جثة  انتشال  أجل  من  سكيكدة، 
»ش.ع.د«، كان قد مت اإلبالغ عنه من قبل بعض املواطنني، حيث سقط يف 
ظروف التزال غامضة داخل بركة مائية غير مسيجة يف املنطقة لُتحّول جثته 
الدرك  مصالح  فتحت  بينما  متالوس،  مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى 

حتقيًقا يف مالبسات احلادث.

.. والعثور على شاب مشنوًقا بعين قشرة 
عثر، أمس، فالحون مبنقطة الدرع لشهب التابعة لبلدية عني قشرة على 
احلدود مع بلدية بني الويدان غربي والية سكيكدة، على جثة شاب يبلغ 
من العمر 30 سنة يدعى »ل.ن«، معلًقا بحبل حول رقبته على جذع شجرة 
يف ظروف ال تزال مجهولة، حيث مت إخطار مصالح األمن املختصة واحلماية 

املدنية التي نقلت اجلثة، بينما مت مباشرة التحقيق يف القضية.
جمال بوالديس

بوالية   »2 »عدل  مكتتبو  نّظم 
قسنطينة وقفة احتجاجية أمام املديرية 
اجلديدة  باملدينة  عدل  لوكالة  اجلهوية 
علي منجلي، مطالبني بتوزيع شهادات 
ضرورة  مع  املواقع،  لكل  التخصيص 
ملكتتبي  الرابع  الشطر  تسديد  فتح 
موقع 1000 سكن،  بالتوسعة الغربية 
علي منجلي، واملتحصلني على شهادة 
ومباشرة  الرتبة،  موقع  من  التخصيص 
ندد  كما  اإلدارية.     اإلجراءات 
مبختلف  األشغال  سير  بوتيرة  احملتجون 
تسريع  بضرورة  طالبوا  حيث  املشاريع، 

استثناء  دون  املواقع  بكل  اإلجناز  وتيرة 
على غرار 6000 مسكن مبنطقة الرتبة 
بديوش مراد و2000 مسكن باخلروب 
كما  منجلي.  بعلي  سكن  و5000 
االعتبار  بعني  باألخذ  احملتجون  طالب 
ضرورة  مع  للمكتتبني  الطبية  امللفات 
إلغاء السكنات املتواجدة حتت مستوى 
دهن  إعادة  مع  الرتبة،  مبوقع  الطريق 
مساحات  وخلق  املتضررة  العمارات 
جوارية  مالعب  وخلق  األطفال  للعب 
غير  الستائر  قضية  يف  حتقيق  وفتح 
مبوقع  املجمعات  بعض  يف  املوجودة 

بقسنطينة   2 عدل  الرتبة.مكتتبو 
الوالية  والي  تطمينات  من  بالرغم 
مختلف  من  سكن   2500 بتوزيع 
الصيغ خالل الثالثي الثالث من السنة 
التوزيع  تاريخ  بتحديد  طالبوا  اجلارية، 

مبوقع 1000 سكن وموقع الرتبة.
السكن  طالبي  أّن  إلى  يشار 
سينظمون  منجلي،  بعلي  االجتماعي 
اخلروب  دائرة  أمام  إحتجاجية  وقفة 
السكن  قائمة  عن  باإلفراج  للمطالبة 

التي طال انتظارها.
خديجة بن دالي

احتجوا أمام المديرية الجهوية لوكالة عدل بعلي منجلي 
ُمكتِتبو »عدل 2« بَقسنِطينة ُيطاِلبون بَتوِزيع الّسكَنات

من  العشرات  أمس  يوم  نظم 
تخصص  أولى  سنة  املقيمني  األطباء 
مبستشفى األم والطفل بسيدي مبروك 
وحتى  باملنصورة  األطفال  ومستشفى 
بجبل  العقلية  األمراض  مستشفى 
القابالت،  إلى  باإلضافة  الوحش 
مبستشفى  سلمية  احتجاجية  وقفة 
بسبب  مبروك  بسيدي  والطفل  األم 
قرابة  منذ  مستحقاتهم  تسديد  عدم 
عام بالرغم من وصول امليزانية السنوية 
ما  وحسب  باملستشفى.     اخلاصة 
تصريح  يف  املقيمات  إحدى  ذكرته 
من  العديد  فإّن  الوطن«  لـ«أخبار 
أمراض  تخصص  املقيمات  الطبيبات 
واألطباء  األطفال  وطب  النساء 
النفسانيون بدون أجر ملدة قاربت العام 
األول  املسؤول  طرف  من  تدخل  دون 

من  بالرغم، حسبها،  املستشفى  عن 
قام  املستشفى، حيث  ميزانية  وصول 
املستشفى اجلامعي بقسنطينة بتسديد 
يف حني  املقيمني  األطباء  مستحقات 
ال تزال مستشفيات األمومة والطفولة 
بعملية  تقم  لم  العقلية  واألمراض 
سياسة  وتنتهج  املستحقات  تسديد 
املدير  يقوم  مرة  كل  ففي  املماطلة، 
بتقدمي موعد لتسديد األجور وكان آخر 
القادم،  أوت  لهم هو شهر  قدم  موعد 
يحتجون  األطباء  جعل  الذي  األمر 
بالنظر إلى حجم األعمال التي يقومون 
وتفانيهم  يقدمونها  التي  واجلهود  بها 
إدارة  إعتماد  عن  ناهيك  العمل  يف 
خصوًصا  مجهوداتهم  على  املستشفى 
بفيروس  الطبيبات  إصابة إحدى  بعد 
كورونا، وعدم السماح لألطباء الذين 

مع  الفحص،  بإجراء  برفقتها  كانوا 
احلجر  على  منهم  العديد  إحالة 
املنزلي، ناهيك عن نقص يف األطباء 
افتقار  مع  التخدير،  وطب  املساعدين 
املسؤول  للطبيب  املناوبات  من  الكثير 
املقيمون  األطباء  يواجه  وبالتالي 
بالرغم  بالوباء  اإلصابة  خطر  وحدهم 

من أّنهم متربصون.
فإّن  احملتجني  وحسب  هذا     
لإلصابة  عرضهم  مستحقاتهم  غياب 
بفيروس كورونا يف ظل غياب وسائل 
الوقاية واحلماية على اعتبار أن العديد 
يومًيا،  توفيرها  يستطيعون  ال  منهم 
األطباء  حماية  بضرورة  طالبوا  حيث 
األولى  الواجهة  يف  أنهم  اعتبار  على 

للوباء.
   خديجة بن دالي

اشتكوا عدَم صبِّ أجورهم عاما كامال
ون!  األطباُء المِقيُمون بَقسنِطينة  َيحتجُّ
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أخبار السر ايا

أمر مدير البناء والتعمير والهندسة المعمارية لوالية الوادي 
مقاوال ُكلّف بتهيئة طرقات في حي النزلة وسط عاصمة 

الوالية بإعادة أشغال صب اإلسفلت، الذي تم وضعه بشكل 
مغشوش. جاء هذا بعد نشر صورا على شبكة التواصل 

االجتماعي الفيسبوك توضح رداءة العمل الذي أنجزه المقاول.
أوضح شباب حي النزلة الشعبي، عبر فيديوات توثق وضعية 
طرقات حّيهم التي جرى تعبيدها، كيف صب المقاول اإلسفلت 
المغشوش دون تنظيفه الطريق، لتستجيب مديرية التعمير 

والبناء والهندسة المعمارية على الفور، وتشكل لجنة تحقيق 
يترأسها المدير الوالئي للتعمير حي ث وقفت على تجاوزات 

عديدة. وعليه، ُوّجه إنذار للمقاول المكلف باإلنجاز لعدم 
تقّيده بالمواصفات التقنية المحددة إلنجاز المشروع، وألزمته 

بإعادة إنجاز كل األجزاء غير الصالحة بتكلفته الخاصة، 
وبالمواصفات المحددة في دفتر الشروط.ك ما تم تعيين خبرة 

لتفقد المشروع ميدانيا.

 أعلنت إدارة جامعة »باجي مختار« بعنابة أنه في ظل الوضعية الصعبة 
التي تمّر بها مؤسسات التعليم العالي، والطلبة في جميع أنحاء العالم، 

أبرمت الجامعة اتفاقية مع أرضية التعليم عن ُبعد »كورسيرا«، إذ يسمح 
هذا االتفاق لطلبة جامعة »باجي مختار« عنابة باإلطالع على نحو 

4000 درس في 400 تخّصص.
وُتعتبر »كورسيرا« إحدى أغنى األرضيات من ناحية المضمون 

البيداغوجي، بما يقارب 6000 درس في شّتى الميادين.كما ُحّدد آخر 
أجل للتسجيل بتاريخ 31 جويلية 2020، وستبقى الدروس - بحسب 

المصدر - ُمتاحة إلى غاية 30 سبتمبر من السنة نفسها. وتأتي دروس 
أرضية »كورسيرا« لُتكّمل الدروس التي أتاحها األساتذة سابقاً على 
األرضية البيداغوجية لجامعة »باجي مختار«، ما من شأنه أن تعزيز 
اإلجراءات الموضوعة حّيز الخدمة لتدارك العجز الناتج عن عدم تقديم 

الدروس بالنمط الحضوري.

 لوحظ أن بعض الواليات تتميز بتسجيل عدد كبير من حاالت )Covid-19( مقارنة بأخرى. هذه 
المعدالت المرتفعة الواردة في الحصيلة اليومية لتفشي الوباء في الجزائر دفعت أعضاء المجلس العلمي 

لرصد تطور الفيروس التاجي الجديد إلى الجنوح نحو دراسة األسباب. وبصفته مدير المعهد الوطني 
للصحة العامة )INSP(، وعضو في المجلس المذكور أعاله، أعلن البروفيسور »إلياس رحال«، في 

تصريح خّص به صفحة )Esseha.com(، الشروَع في تحقيقات وبائية في الواليات التي تسجل أعلى 
معدالت إصابة بالفيروس التاجي.

 وبناء على ما تقّدم من أسباب، اقترح المجلس العلمي على وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، 
األستاذ الدكتورعبد الرحمن بن بوزيد، إجراء تحقيق وبائي في عشر واليات تتوزع على القطر الجزائري 

كونها تسجل أكبر عدد من اإلصابات، للوقوف على األسباب والحيلولة دون َتَحُققها في قادم األيام.

استأنفت قناة »نوميديا TV« البث مساء أول 
أمس، بعد توقف دام ساعات، وذلك بسبب 
المشاكل المالية التي تواجه القناة الخاصة 
المملوكة لرجل األعمال محي الدين طحكوت.

ويواجه عمال عدة قنوات شبح البطالة بعد غلق 
القنوات التابعة لرجال أعمال متابعين قضائيا 

ومحبوسين، إثر ضلوعهم في قضايا فساد، كقناة 
»دزاير نيوز« المملوكة لعلي حداد. كما واجهت 
مصير الغلق قنوات سابقة على غرار ”الوطن 

”TV و“األطلس ”TV، ألسباب مغايرة، في حين 
يبقى الضحية أوال وآخرا هم العمال.

روط  الَفيسبوك ُيلِزُم مقاِوًل باحتَرِام َدفتِر الشُّ

وسي  وسي الُيوتيوب يستقِطُب خدُّ الُيوتيوب يستقِطُب خدُّ

»برْج باجي مختار« »برْج باجي مختار« ُنوِميديا َتستأِنُف َبّثهّا ُنوِميديا َتستأِنُف َبّثهّا 
َتستعيُن بـ »ُكورِسيرا«َتستعيُن بـ »ُكورِسيرا«

أطلق الروائي رابح خدوسي قناة وثائقية على اليوتيوب، 
ودعا متابعيه على الفايسبوك لالشتراك فيها. قال خدوسي من 
خالل منشور أتاحه على حسابه بموقع التواصل االجتماعي 

»فايسبوك«: »قناتي الوثائقية على اليوتيوب أرشيف نشاطاتي 
الثقافية السمعية البصرية منذ 3 سنة، وتعرض نشاطات دار 

الحضارة أيضا، وتضم: ندوات وملتقياتو حوارات«.
كما خدوسي دعا متتبعيه لالشتراك فيها، بالقول: »شاركوا في 

القناة ليصلكم ما تبقى من أرشيف ثقافي هام، فيه كثير من الوجوه 
واألحداث والمداخالت«، فهل سيصبح اليوتيوب ذا فعالية تستقطب 

المثقف للترويج ألعماله وإبداعاته وحتى أفكاره.

تحقيقاٌت وَبائّيٌة في تحقيقاٌت وَبائّيٌة في 1010 ولياٍت ولياٍت

تناقلت وسائط التواصل االجتماعي صورا لفلسطينيين وهم يعيدون بناء مساكنهم التي هدمها االحتالل في 
مدينة »أبو داهوك« بأريحا. صور ُترتسم في عز صفقة القرن التي جاءت لتفيض كأس التالعب الدولي 
بالملف الفلسطيني، ووسط موقف عربي ال يرقى لمستوى التغني بالقضية التي حولها السياسيون، منذ 

سنوات، لمناسبة تصفيق في االجتماعات فقط. 

ِفلسطينيون ُيِعيدون بناَء مساِكنهم!ِفلسطينيون ُيِعيدون بناَء مساِكنهم!
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محتجو سونطراك ينصبون خيمة وما قبل التشغيل يطالبون بمناصب قارة

ملف التوظيف يحي  
االحتجاجات  باألغواط

نورين عبد القادر

المحتجون على مسابقة سونطراك ينصبون خيمة 
ويطالبون بالتحقيق

اجلامعات  وخريجي  الشباب  من  العشرات   دخل 
واملعاهد الذين شاركوا يف مسابقة الفحص املهني التي 
نظمتها شركة سونطراك بعنوان 2019  لتوظيف 475  
عامل يف موجة احتجاجات غاضبة منذ يوم  الثالثاء، 
وقفات  ونّظموا  الوالية  مقر  خيمة  أمام  نصبوا  حيث 
احتجاجية أمام مكاتب التشغيل، مطالبني بفتح حتقيق 
يف  املعتمدة  واملعايير  املسابقة  إجراء  ظروف  يف  عاجل 

االنتقاء  ويف هوية الناجحني .
الوالئية  كاألمانة  نشطة  جمعيات  عدة  وأصدرت 
واألمانة  املدني  للمجتمع  اجلزائرية  الوطنية  للمنظمة 
وترقية  حق  عن  للدفاع  الوطنية  للجمعية   الوالئية 
املعايير  مصداقية  فيها  يف  شككوا  بيانات   الشغل 
شرطة  طرف  من  املهني  الفحص  مسابقة  يف  املعتمدة 
سونطراك واتهموها بأنها متارس سياسة الكيل مبكيالني 
أبناء اجلنوب يف طريقة توظيفهم، حيث أن أغلب  مع 
عددهم  واملقدر  املهني  الفحص  مسابقة  يف  الناجحني 
 201 بقي  الوالية، يف حني  خارج  من  ناجح  ب274 
منصب   475 يضم  الذي  العمل  عرض  من  منصب 
عمل يف مختلف التخصصات شاغر  بسبب عدم توفر 

املترشحني على مؤهالت العمل حسب شركة سونطراك، 
تهربا وتالعبا  احملتج  والشباب  اعتبرته اجلمعيات  ما  وهو 
قائمة  إلى  اللجوء  الشركة  بإمكان  كان  باملناصب حيث 
التشغيل،  وكال  مستوى  على  املتواجدة  االحتياطيني 
االسمية  القوائم  معاينة  بعد  أنه  اجلمعيات  وأوضحت 
للناجحني تبني وجود أسماء ال أثر لها يف قائمة املترشحني 

املوجهني من طرف وكالة التشغيل الوالئية.
وطالبت اجلمعيات والشباب احملتج رئيس اجلمهورية 
هوية  ويف  املسابقة  هذه  معمق يف  حتقيق  وفتح  بالتدخل 
إلجراء  اإلجراءات  استكمال  يف  واإلسراع  الناجحني 
محددة  مبعايير  املتبقية  منصب  لـ201  املهني  الفحص 
الذي  للغليان  الوخيمة   العواقب  من  محذرين  وشفافة 
تطال  التي  التالعبات  جراء  األغواطي  الشارع  يشهده 
املؤسسات  مستوى  على  خاصة  بالوالية  التوظيف  ملف 
مناصب  عدد  برفع  مطالبني   ، الرمل  بحاسي  الصناعية 
املتفشية  البطالة  المتصاص  اجلنوب  ألبناء  العمل 
طالبت  كما  واملعاهد.  اجلامعات  خريجي  أوساط  يف 
اجلمعيات والشباب احملتج بفتح باب احلوار  مع الشركاء 
يف  التوظيف  ملشكل  حلول  إليجاد  الوالية  يف  الفاعلني 
حقوقهم  عن  للدفاع  الوالية  شباب  داعني  سونطراك، 
العامة  املصلحة  على  واحلفاظ  اجلمهورية  قوانني  إطار  يف 

للبالد  .
من جهتها أصدرت الوالية بيانا توضيحيا حول هذه 
شباب  عن  ملمثلني  الوالية  والي  استقبال  بعد  املسابقة 
املركزيني  املسؤولني  كافة  مراسلة  فيه عن  احملتج كشفت 
حول مصير 201 منصب املتبقية والدعوة إلى استكمال 
اإلجراءات إلجراء الفحص املهني حولها يف أقرب وقت، 
على   2020 أفريل  الفاحت  بتاريخ  املوافقة  متت  أنه  مفيدا 
لتطبيق  األغواط  والية  لفائدة  استثنائي  ترخيص  طلب 
املتعلق   11/01/2017 يف  املؤرخ  املشترك  الوزاري  املنشور 
وتعزيز  العاملة  اليد  توظيف  اخلاصة النتقاء  باإلجراءات 
بهدف  اجلنوب  واليات  يف  التمهني  طريق  عن  التكوين 
كإجراء  التوظيف  مسار  يف  واملساواة  الشفافية  إضفاء 
املهنية  االختبارات  وإجراء  بالوالية  املهنية  الفحوص 
بحضور ممثلني عن الوالي وعن أجهزة التشغيل  ومفتشية 
العمل وحتديد آجال معاجلة عروض العمل وإعداد قوائم 
أن  على  البيان  وأكد  املهنية،  لالختبارات  املترشحني 
أبواب الوالية مفتوح للحوار لرفع اإلنشغاالت ومعاجلتها .

 عمال مؤسسات المناولة يحتجون ويشتكون 
الحقرة

الذين  العمال  من  العشرات  دخل  جهتهم   من 
مع  املتعاقدة  املناولة  مؤسسات  مع  عمل  عقود  تربطهم 
حركة  يف  الرمل  حاسي  احلياة  بقاعدة  سونطراك  شركة 
احتجاجية بسبب احلقرة وهضم حقوقهم املهنية، بحسب 
شكاويهم، حيث كشف بعض العمال التابعني للشركة 
املتعاقدة   ) والتموين )الصحة  للفندقة  للمناولة  اجلزائرية 
مع الشركة الوطنية لسونطراك قسم اإلنتاج أنه مت خصم 
ما بني  25و75 باملائة من أجر شهر أفريل،  ولم يتقاضوا 
أجر شهر ماي كلية رغم أنه مت تسريحهم يف عطلة إجبارية 
الشركة  متتثل  ولم  كورونا،  فيروس  وباء  جراء  استثنائية 
للمرسوم الرئاسي 20/69 الذي ينص على  تسديد أجور 
الذي يعيشه  للظرف االستثنائي الصحي  العمال مراعاة 
العالم. وكشفوا كذلك  أن األجور التي متنح لهم هزيلة.
تتراوح ما بني 15و17 ألف دينار جزائري شهريا ،إضافة 
إلى تهديدهم بالطرد يف أي وقت يف ظل عدم وجود قوانني 
يعانون  ،حيث  املهنية  حقوقهم  وحتمي  حتميهم  واضحة 
الفواتير  ديون  تراكم  قاسية بسبب  اجتماعية  من ظروف 
من  عائالتهم  احتياجات  تغطية  عن  وعجزهم  املختلفة 

األكل والشرب والدواء.

 عمال ما قبل التشغيل  يطالبون بتسريع ترسيمهم 
في مناصب دائمة

جلهاز  التابعني  التشغيل  قبل  ما   ناشد  عمال 
املساعدة على اإلدماج املهني  الذين استوفوا أقدمية 08 
احلكومة  قرار  تنفيذ  وتيرة  بتسريع  الوالية  والي  سنوات  
بعضهم  وكشف  دائمة.  عمل  مناصب  يف  وترسيمهم 
التواصل  مواقع  وعلى  على   « الوطن  »أخبار  جلريدة 
بوتيرة  تسير  امللفات  معاجلة  عملية  أن  االجتماعي 
املديريات  أغلب  أن  حيث  شفافية،  وبدون  جدا  بطيئة 
لم تكشف عن أسماء  الذين مت ترسيمهم بصفة نهائية 
بعد مرور أكثر من ستة أشهر عن انطالق العملية ما عدا 
نظمتا حفال  اللتني  والتجارة  العمومية  األشغال  مديرتي 
للعمال الذين مت ترسيمهم بصفة نهائية  ومنحهم مقررات 
املديريات  بإلزام  الوالية  والي  هؤالء  وطالب  الترسيم. 
وعن  بالترتيب،  لإلدماج   املؤهلني  قوائم  عن  باإلعالن 
ملبدأ  تكريسا  نهائية  بصفة  ترسيمهم  مت  الذين  أسماء 

الشفافية وتفاديا إلثارة االحتجاجات.

الوادي
ون إثَر قراِر َجمركِة  َفّلحو »بن قشة« َيحتجُّ

نقِل الُحبوب
الَمنطقُة أنتَجت أزيَد من ٌثلِث َمليوِن قنطاٍر من الُحبوب

لم تدم فرحة فالحي بلدية بن قشة بوالية الوادي بإنتاجهم الوفير من احلبوب طوياًل، بعد أن 
الوالئية  التعاونية  إلى مخازن  السلطات عليهم تصريًحا جمركًيا من أجل نقل محصولهم  فرضت 

للحبوب والبقول اجلافة، مبدينة الوادي.
إلى  كيلومترا  بـ140  الوادي  والية  عاصمة  عن  تبعد  والتي  احلدودية  البلدية  فالحو   وأوضح 
الشمال الشرقي، أّنهم تفاجؤوا بإصدار قرار من طرف والي الوادي، أياًما قليلة بعد إعطائه إشارة 
إنطالق موسم احلصاد، دون سابق إنذار، يقضي بضرورة احلصول على تراخيص جمركية من طرف 
مصالح اجلمارك ألجل نقل منتوجهم من بن قشة إلى عاصمة الوالية بحكم أن البلدية املذكورة 
عليهم  اهلل  به  مبا جاد  فرحتهم  عليهم  ما نغص  وهو  التونسية،  لألراضي  متاخمة  منطقة حدودية 
قنطار من مختلف  مليون  ثلث  أكثر من  يتوقع جني  إذ  احلبوب  أنواع  وفير من شتى  من محصول 
أنواع احلبوب خالل موسم احلصاد احلالي، يف البلدية التي تعد حقول مناطق الشكشاك، الشارع، 
الدويالت وجارش مخزن احلبوب يف والية الوادي، من هذه الكمية: 264 ألف قنطار من القمح 
الصلب، و400 قنطار قمح لني، فيما نال إنتاج الشعير حصة متوسطة بإنتاج وصل إلى 83 ألف 
أواًل  العربي  الطالب  بلدية  إلى  باتوا مجبرين على نقل محصولهم  أنهم  الفالحون  قنطار، وكشف 
حيث قباضة اجلمارك ليحصلوا على تصريح لنقلها إلى مخازن تعاونية احلبوب والبقول اجلافة يف 
مدينة الوادي على مسافة 140 كيلومترا، وهو ما يكلفهم مصاريف إضافية تفوق يف كثير من األحيان 
3 ماليني سنتيم، وناشد املزارعون يف بن قشة والي الوادي عبد القادر بن سعيد، إلغاء القرار بشكل 
نهائي ونقل محصولهم بشكل مباشر ملدينة الوادي كما هو حاصل يف املناطق احلدودية بتراب والية 
القرار من خالل جعل عملية احلصول على التصاريح اجلمركية يف  تبسة املجاورة لهم، أو تعديل 
بلديتهم عوض التنقل اإلضايف وعلى مسافة 75 كيلومترا إلى عاصمة الدائرة يف الطالب العربي. 
وصرح عدد من الفالحني أّن مثل هكذا قرارات ستدفع بالكثيرين منهم للتخلي عن زراعة احلبوب 
التي تعد محصواًل إستراتيجًيا ُيسهم يف حتقيق األمن الغذائي الوطني، وبالتالي تقلص األراضي 
الزراعية املخصصة لزراعتها يف بلدية بن قشة والتي تصل إلى 8258 هكتار، منها 6000 هكتار 
مخصصة للقمح الصلب و8 هكتارات مزروعة بالقمح اللني و2250 هكتار مت زراعتها بالشعير. من 
الوطن«،  لـ«أخبار  الوالئية للفالحة، املهندس، أحمد عاشور، يف تصريح  الغرفة  جهته أكد مدير 
أّن منطقة بن قشة حدودية، ما يتطلب إجراءات جمركية، حسب ما يفرضه القانون، من خالل 
تتم على  أّنه سالًفا كانت اإلجراءات  القمح االستراتيجي، مضيًفا  ملنتوج  استصدار رخصة عبور 
مستوى مقر بلدية بن قشه إاّل أّن هذا املوسم تغّيرت اإلجراءات وأصبحت تتم على مستوى مديرية 
مزيد من  وكلفهم  الفالحني  أرق  السلطات هذا حسبه  قرار  لكن  العربي،  الطالب  بدائرة  اجلمارك 
اجلهد والتعب وكذلك املزيد من خسارة مما أدى إلى احتجاج الفالحني عن الوضع اجلديد، وكشف 
أّنه مت وعلى مستوى الغرفة الفالحية، وبالتنسيق مع الشركاء املهنيني والسلطات احمللية ل استدراك 
املوقف وإعادة عملية استصدار الرخص على ما كان عليه سابًقا وخاصة هذا العام الذي عرف وفرة 
يف اإلنتاج مع وجود مخزن الفوليه والوادي، موضًحا بأن الترتيبات مع السلطات احمللية وإدارة اجلمارك 
جارية لتسوية الوضع قريًبا، مشدًدا أّن الغرفة الفالحية طالبت وتعمل على إجناز مستودعات للتخزين 
مبنطقة الدويالت يف تراب ذات البلدية، وهي مبرمجة لفائدة منتحي احلبوب باملنطقة لتسهيل عمليه 
جتميع احلبوب وتذليل كل الصعوبات، موضًحا أّنه سيكون مطلبهم كهيئة متثل املهنيني هو التسريع 
يف إجناز مخازن، إضافة إلى توسيع طاقة االستيعاب يف املخازن األخرى املجودة، والتي وصفها ذات 
املتحدث بأّنها محدودة وال تفي بالقدرة اإلنتاجية للحبوب باملنطقة خاصة مع الزيادة يف املساحات 

املزروعة.
رشيد شويخ

إثر شكاوى عديدة تقّدم بها السكان
بلدية إليزي تمنع تربية المواشي داخل النطاق  

العمراني
أصدرت بلدية إليزي قراًرا يقضي مبنع تربية املواشي داخل النطاق العمراني واألحياء احلضرية 
فرقة  وتتولى  السكنية  التجمعات  داخل  املقامة  والزرائب  احليوانية  احلظائر  جميع  بإزالة  األمر  مع 
املعنيني  الالزمة ضد  القانونية  التدابير  كافة  واتخاذ  العملية  مبتابعة  البيئة  وحماية  العمران  شرطة 

باألمر حسب القرار الصادر من اجلهات الوصية واّلذي حتصلت »أخبار الوطن« على نسخة منه.
فإنه  إليزي  بلدية  واملنازعات عن  العامة  والشؤون  التنظيم  الصادر عن مصلحة  القرار   وحسب 
يتولى املعنيون باألمر وعلى نفقتهم اخلاصة إزالة الزرائب فور تبلغيهم باألمر من اجلهات الوصية، 
ويف حالة الرفض تتخذ إجراءات ضد املعني قد تصل إلى املتابعة القضائية حسب ما يخوله القانون.
بني  وما  احلظائر  داخل  املواشي  تربية  لظاهرة  كبيًرا  استفحااًل  مؤخًرا  إليزي  بلدية   وعرفت 
التجمعات السكنية، أين أصبح األمر يوحي بطابع ريفي داخل نسيج حضري، إذ تتجول قطعان 
الشرقي، حي  الغربي،  السالم، احلدب  املدينة على غرار حي  واألزقة وسط  الشوارع  املواشي يف 
الطاسيلي، الوئام، عني الكورس وغيرها. أين أصبح القطيع يرعى وسط أكوام النفايات كما تسبب 
يف إتالف العديد من األشجار التي تساهم يف جمالية احمليط احلضري واملدينة، لتحولها إلى خراب 
ونفايات مترامية بني أزقة املدينة ما جعل العديد من الساكنة يتذمرون من الوضع الذي بات يشكل 
خطًرا على الصحة العامة ويرفعون شكاوي لسلطات املعنية من أجل التدخل بحزم لوضع حد نهائي 

لهذه الظاهرة التي شوهت الطابع العمراني واحلضري للمدينة.
 ويف املقابل أعرب أصحاب احلظائر احليوانية عن رفضهم لقرار اإلزالة معتبرين إياه بالعشوائي 
مشيدة  مستودعاتهم  أّن  السياق  ذات  يف  مضيفني  رزقهم  مصدر  تعتبر  ماشيتهم  لكون  نظًرا  وهذا 
بطريقة قانونية وعلى قطع أراضيهم وحتمل جميع الوثائق اإلدارية موجهني، يف ذات السياق، رسالة 
للسلطات احمللية بأنهم معنيون بالقضاء على الكالب الضالة التي بات تشكل خطًرا حقيقًيا على 

الثروة احليوانية وعلى اإلنسان وبأنه القرار األولى يف نظرهم من قرارات إزالة احلظائر.
براهيم مالك

عاد ملف التوظيف بقوة للواجهة بوالية األغواط بعد انتهاء شهر رمضان، حيث فجرت قائمة الناجحين في 
مسابقة الفحص المهني لشركة سونطراك التي تم اإلعلن عنها منذ أيام احتجاجات غاضبة وسط الشباب 

وخريجي الجامعات والمعاهد. كما طالب عمال عقود ما قبل اإلدماج المهني الوالي بتسريع معالجة ملفات الذين 
استوفوا 8سنوات وإدماجهم في مناصب عمل دائمة .
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َبلدّية »غبالة« َتحّدت قّلَة المداخيِل 
واسَتحدثْت تنميًة محِلّيًة شاِملًة

ï   بدايًة أستاذ، نتمنى لك الشفاء من هذا المرض، ونشكركم 
على قبول إجراء المقابلة وأنتم في هذا الظرف الصعب وداخل 

أسوار المستشفى.
هذا  يف  احلوار  هذا  على  وأشكركم  وبركاته  اهلل  ورحمة  السالم  وعليكم 
جلميع  املرافقة  اإلعالمية  مجهوداتكم  على  أشكركم  كم  اخلاص  الظرف 
والتألق  والنجاح  التوفيق  وأمتنى  ووطنيا  والئًيا  والتوعوية  التنموية  املساعي 

جلريدتكم الناشئة »أخبار الوطن«.

ï  هل لك أن تطلعنا على شعورك حيَن علِمتم بنتائج 
التحاليل، وتأكيد إصابتكم بالفيروس؟

فيما يتعلق باإلصابة بعدوى فيروس كورونا فألمر ال يتعلق بإصابة لها 
األقارب  أحد  إصابة  بعد  إحتياطًيا  إجراًء  كانت  ما  بقدر  واضحة  أعراض 
بأعراض املرض وظهور حتاليله من معهد باستور إيجابية، وهذا جعلنا نتقدم 
حتاليلها  جاءت  والتي  كاملة  العائلة  رفقة  امليلية  مبستشفى  التحاليل  إلجراء 
قمنا  وقد  ُتذكر  أعراض  أية  دون  إيجابية  حتاليلي  نتائج  جاءت  بينما  سلبية 
العامة،  والصحة  العائلة  وصحة  صحتنا  أجل  من  احتياطًيا،  اإلجراء  بهذا 
»الفايسبوك«  على  صفحتي  عبر  أذعته  فيديو  يف  إصابتي  عن  أعلنت  وقد 
والتي كانت سابقة يف اجلزائر فيما أعلم، وهذا من باب املسؤولية والشفافية 
فيه كل  والقال.. قدمت  والقيل  واجلدال  مفتوح لإلشاعة  الباب  ترك  وعدم 
التوضيحات بصفتي رئيًسا للبلدية مبعنويات عالية وتعامل طبيعي مع نتيجة 
على  اإليجابي  األثر  اإلعالمي  البيان  لذلك  كان  وقد  اإليجابية،  التحاليل 
وكذلك  مصاُبا،   19 حينها  عددهم  كان  والذين  باملستشفى  كورونا  مرضى 
الذي  املرض  هذا  حول  مضروًبا  كان  الذي  والتهويل  والتستر  الطابو  كسرنا 
يبدو أّنه ليس بحجم التهويل الذي أثير حوله، كما أّنه ال يجب أن نقع يف 
التهوين منه وال التسيب بل ننصح بأخذ األمور باجلدية دون تهويل وال تهوين 
بإتباع النصائح واإلجراءات الصحية املعمول بها من وضع للكمامات، التباعد 

اإلجتماعي والوقاية بشكل عام.

ï  كثير من اإلجراءات اتخذت ُقبيل تسجيل أّول حالة 
بالبلدية، فما هي أهم تلك اإلجراءات والقرارات؟

بلدية غبالة من أولى البلديات التي سارعت التخاذ اإلجراءات الوقائية 
الضرورية منذ بداية ظهور هذه اجلائحة العاملية وانتشارها ببالدنا منتصف شهر 

مارس ماضي، إذ ميكن إجمال تلك اإلجراءات فيما يلي:
جميع  ضمت  البلدية  مستوى  على  أزمة  خلية  تنصيب   .1
املصالح ذات الصلة باملوضوع من بلدية وصحة ودرك وطني وأمن 

وحماية مدنية وجمعيات فاعلة يف امليدان.
وجتمعاتها  البلدية  مشاتي  جميع  يف  حي  جلنة   14 تشكيل   .2
توفير  تعقيم،  توعية، حتسيس،  من  متعددة  مبهام  تضطلع  السكانية 
املتضررة  العائالت  وإحصاء  للمواطنني  األساسية  الغذائية  املواد 
األزمة  وخلية  البلدية  مصالح  مع  بالتنسيق  املنزلي  احلجر  جراء 

املنصبة.
وجدير بالذكر أّن بلدية غبالة بادرت الى تشكيل جلان األحياء 
من اجلمعيات النشطة والشباب النشيط قبل تعليمة وزير الداخلية 

بحوالي شهرين.
التجمعات  جميع  يف  والتوعية  التحسيس  بعمليات  القيام   .3
السكنية بالتنسيق مع جلان األحياء واجلمعيات واملتطوعني، وقد قمنا 

بأكثر من 20 حملة توعوية وحتسيسية.
وأماكن  العامة  للفضاءات  اليومي  التعقيم  بعمليات  القيام   .4
جتمع املواطنني يف جميع التجمعات السكانية، وقد أحصينا أكثر من 

200 حملة تعقيم عبر تراب البلدية منذ بداية الوباء.

للجمهور  املستقبلة  الفضاءات  جلميع  غلق  قرارات  أصدار   .5
العامة واخلاصة ومتابعة اإللتزام بها.

التي  والتضامنية  اخليرية  األعمال  تنسيق  خلية  تنصيب   .6
بالبادية  والتضامني  اخليري  امليدان  الفاعلة يف  اجلمعيات  تضم كل 
وفوج  اليتيم  رأسها جمعية اإلرشاد واإلصالح وجمعية كافل  على 
بينها يف دعم  التنسيق  الوئام للكشافة اإلسالمية اجلزائرية، بهدف 
العائالت املتضررة من احلجر وكذا العائالت املعوزة والفقيرة وخاصة 
فئة األيتام واألرامل، وقد أحصينا توزيع أكثر من 300 طرد غذائي 

متنوع على العائالت من طرف هذه اجلمعيات.
7. تشكيل جلنة على مستوى البلدية مكلفة مبتابعة التزويد مبادة 
السميد واملواد األساسية، متكنت من تغطية حاجيات السكان من 

مادة السميد طيلة 3 أشهر بشكل كامل بلغت 1300 قنطار.
العائالت  لصالح  غذائية  وطرود  إعانات  وتوزيع  جلب   .8
من  أكثر  بلغت  ومحليا  ووالئًيا  وطنًيا  متعددة  مصادر  من  املتضررة 

500 حصة ُوزعت بالتنسيق مع جلان األحياء. 
9. إحصاء العائالت العائدة من بعض الواليات واملدن املجاورة 
على غرار قسنطينة، اجلزائر العاصمة والبليدة...الخ وتوعيتها ألخذ 

االحتياطات والقيام باحلجر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.

ï  بعد تسجيل أّول حالة مؤكدة ببلدية غبالة، كيف 
كانت قراراتكم وردة فعلكم، وما هي أهم اإلجراءات التي 

اتخذتموها؟
غبالة سجلت بها حلد اآلن حالة واحدة فقط منذ أكثر من 20 يوًما وقد 
شفيت وغادرت مستشفى امليلية منذ أكثر من أسبوع، على اعتبار أّن حالتي 
غبالة  بلدية  فإّن  وبالتالي  حالًيا،  بها  أقيم  التي  السطارة  بلدية  على  حتسب 
أّما اإلجراءات املتخذة على إثر إصابة  ليس بها حالًيا أية إصابة بالفيروس، 
عمي عبد اهلل.ب، فتتمثل يف إصدار قرار بإلزام كل أفراد عائلته ومن احتك 
بهم، ممن ذكروا يف التحقيق الوبائي الذي قامت به مصالح الصحة، باحلجر 
بضرورة  وإعالمهم  بغبالة  الوطني  الدرك  فرقة  مصالح  مع  بالتنسيق  املنزلي 
التقدم إلجراء التحاليل يف حالة ظهور أية أعراض للمرض عليهم، كما قمنا 
الطبية واحلجر لكل  بالتحاليل  القيام  بحملة توعية للمجتمع بضرورة وأهمية 
من ظهرت عليه بعض األعراض، واحلمد هلل لم يصب أحد من عائلته وال 

من محيطه ببلدية غبالة ومرت األمور بسالم.

ï  المعروف عن شخصكم الحنكة في الّتسيير، وما زاد 
تأكيد ذلك تسييركم أهمَّ أزمة عرفتها الوالية والبلدية في 
زمان الجائحة وهي أزمة السميد، فكيف تحقق لكم هذا؟ 

بفضل اهلل كان تسييرنا ألزمة السميد التي امتدت ألكثر من شهرين كان 
 1300 بأكثر من  البلدية  تزويد سكان  مت  فقد  وناجعا كذلك،  وناجًحا  فعااًل 
قنطار من السميد أي مبعدل قنطار واحد لكل عائلة يف مدة شهرين على أساس 

أن بلديتنا بها 1300عائلة.
أّما عن اإلجراءات فقد مت توزيعها على مستويني إثنني، املستوى األول 
تكفلت به مصالح البلدية ممثلة بلجنة التموين، وقد تكفلت مبهمة اإلتصاالت 
ميلة،  جيجل،  هي  واليات   8 مبطاحن  باإلتصال  قمنا  حيث  والبرمجة 
قسنطينة، سطيف، بسكرة، سكيكدة، بجاية، وعنابة، ضبطنا معها عملية 
 200 مبعدل  الشيء  بعض  متباعدة  دفعات  على  دقيقة  لبرمجة  وفًقا  التزويد 
قنطار أسبوعيا ما يعادل 800 كيس من 25 كغ، بينما كلفنا جمعيات األحياء 
التجمعات  القرى،  املشاتي،  سكان  إحتياجات  بضبط  املتطوع  والشباب 
السكنية، وإعداد القوائم وحتصيل حقوق شراء السميد وكذا التكفل بالتنسيق 
لم  وبذلك  منزله،  املواطن يف  إلى  املادة  وايصال  والتوزيع  بالنقل  يتعلق  فيما 

نسجل أي جتمع أو طوابير للحصول على السميد ببلديتنا طيلة مدة األزمة.
لألزمة  والية جيجل  تسيير مصالح  هو سوء  الفترة  تلك  ما الحظناه يف 
إنعدام  أو  بالوالية  الوحيدة  التحكم فيها سواًء على مستوى املطحنة  وضعف 
مواجهة  يف  البلديات  وترك  البلديات،  لتزويد  املجاورة  الواليات  مع  التنسيق 

األزمة وحيدة مجردة من أي دعم وهذا جعل األمر صعب جًدا.

ï  هل صحيٌح ما ُعرف عن بلدية غبالة بكونها من أفقر 
بلديات والية جيجل بسبب ضعف مداخيلها؟ 

بلدية غبالة وعلى الرغم من قلة مداخيلها الذاتية، بل انعدامها إن صح 
التعبير، جنحت يف حتدي التنمية احمللية الشاملة والعادلة واملتوازنة، رغم مشقة 

املهمة وصعوبتها، لعدة اسباب نوجزها يف التالي:
عادلة  تنمية  حتقيق  يف  املتمثل  الهدف  ودقة  الرؤية  وضوح   .1
ومتوازنة وشاملة جلميع املجاالت واملناطق بتوازن وفق أولويات سنوية 
البلدي  الشعبي  املجلس  أعضاء  بني  سلًفا  عليها  ومتفق  واضحة 

وفعاليات املجتمع املدني.
وهو  للبلدية  املسيرة  التنفيذية  الهيئة  أعضاء  بني  اإلنسجام   .2
عوض  املواطن  خدمة  على  والتركيز  والتنمية  اإلستقرار  ضمانة 
بعض  يف  تقع  ما  كثيًرا  التي  والهوامش  بالصراعات  اإلنشغال 

املجالس.
3. النجاح يف جتسيد جميع املشاريع والبرامج املمنوحة للبلدية 
يف آجالها القانونية مبا يخدم مصلحة املواطن والدولة وميّكن البلدية 
من احلصول على مشاريع وبرامج جديدة سواء يف إطار املخططات 
أو  الوالية  إعانات  أو  للوالية  التأهيلي  البرنامج  أو  للتنمية  البلدية 
الصرامة  املسؤولية،  من  عالُيا  قدًرا  يتطلب  وهذا  الدولة..الخ، 

واملتابعة املستمرة لنوعية األشغال واإلجناز.
4. عدم االكتفاء باملشاريع املمنوحة من طرف الدولة يف إطار 
فيما  خاصة  التطوعية  املبادرات  على  واالعتماد  املختلفة،  البرامج 
عتاد  على  باالعتماد  األرياف  املواطنني يف  على  العزلة  بفتح  يتعلق 
منذ  بلديتنا  متّيزت  وقد  ومقاولني،  مواطنني  واملتطوعني من  البلدية 
من   95٪ عن  العزلة  فك  يف  جنحت  التي  العمليات  بهذه  عهدتني 

سكان البلدية واحلمد هلل.
 

ï  توجد مناطق بالبلدية غّيبت بها مشاريع تنموية، مثل 
منطقة المايدة الّتي خّصتها »أخبار الوطن« بزيارة، حيث 
أكد سكانها ظروف المعيشة الصعبة التي يتخبطون فيها 

وأنهم تعرضوا للتهميش، ما ردكم على قولنا هذا؟
تشملها  لم  والتي  املهمشة  املناطق  بعض  حول  بسؤالكم  يتعلق  فيما 
املناطق  التنمية يف شتى  نقائص عديدة يف  ثمة  أّنه  بداية ال شك  التنمية، 
واملياه  العمومية  األشغال  مجال  رأسها  وعلى  املجاالت  جميع  يف  واملشاتي 

الصاحلة للشرب، الصحة وغيرها.
املناطق من عديد  املايدة فقد استفادت كغيرها من  وفيما يتعلق مبنطقة 
املشاريع، نذكر منها تعبيد طريق بني املاء األبيض واملايدة على مسافة 2.5 
كلم باخلرسانة الزفتية، مببلغ 02 مليار، إضافة الى تهيئة الطريق بني املايدة 
مليار،   1.5 مببلغ  كلم   2 مسافة  على  األول  السفلى يف شطره  واملايدة  العليا 
 800 مببلغ  كلم   1 مسافة  على  الثاني  السفلى يف شطره  املايدة  طريق  وتهيئة 
تهيئة  ومشروع  باملنطقة،  القدم  لكرة  ملعب  إجناز  إلى  إضافة  سنتيم،  مليون 
توسيع  ومشروع  يخلف احسن،  اإلبتدائية  للمدرسة  والساحة  السياج  حائط 
قيام  املساعي  هذه  لكل  ُيضاف  الخ.  باملنطقة...  العمومية  اإلنارة  شبكة 
لتهيئة  10 عمليات تطوعية  بأكثر من  املواطنني  بالتنسيق مع  البلدية  مصالح 

مسالك املواطنني إلى منازلهم بحصى اجلبل.
واملساعي متواصلة خلدمة مواطنينا يف جميع مشاتي البلدية وقراها التي 
تربو عن الـ20 موزعة على مساحة البلدية الشاسعة واملقدرة بـ126.7 كلم²، 

ومتتد من حدود والية سكيكدة شرًقا إلى حدود والية ميلة غرًبا.
كما نتمنى أن تلبى الكثير من احتياجات مواطنينا يف إطار مناطق الظل 
الـ14 والتي كانت محل إحصاء وإجناز لبطاقات تقنية من طرف مصاحلنا وقد 
بلغناها إلى مصالح الوالية منذ قرابة الشهرين، والتي يزيد عددها عن الـ100 

مشروع يف جميع القطاعات بغالف مالي يتجاوز الـ100 مليار سنتيم.

»أخباُر الَوطن« تحاِوُر أحمد براِهيمّي »أخباُر الَوطن« تحاِوُر أحمد براِهيمّي 
رئيَس بلدّيِة »غبالة« بِجيجل : رئيَس بلدّيِة »غبالة« بِجيجل : 

أصاَبتِني الَعدوى بالَفيروس 
من أحِد أَقارِبي
َتسييُرنا ألزمِة الّسميِد كان فعاًل وناِجًحا

حاورته :سهام. محاورته :سهام. م

موجود بمستشفى الميلية منذ أسبوع إثر إصابته بكورونا
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النجم السابق لمنتخب الديوك، سانيول:

»الفرنسيون يشعرون بالغيرة بعد نجاح البوندسليغا«

القسم الرياضي

ملجلة  تصريحات  يف  سانيول  وأضاف 
قرار  أن  »املشكلة  األملانية:  بيلد«  »شبورت 
الفرنسي اتخذ يف وقت  الدوري  إلغاء موسم 
الفرنسية  تنظر اجلماهير  واآلن  للغاية.  مبكر 
يشعرون  كثيرين  أن  شك  وال  أملانيا،  إلى 
الفرنسي  الدوري  رابطة  وكانت  بالغيرة«. 
إلغاء  املاضي  أفريل  أواخر  يف  أعلنت  قد 
املوسم وتتويج باريس سان جيرمان، متصدر 
أحد  إن  سانيول  وقال  باللقب.  الدوري، 
أسباب اتخاذ القرار يكمن يف حقيقة حصول 
عائدات  على  بالفعل  األندية  من  العديد 

أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  التليفزيوني.  البث 
لكارلو  مساعدا  مدربا  عمل  الذي  سانيول، 
العودة  يف  يأمل  ميونخ،  بايرن  يف  أنشيلوتي 
إلى التدريب ويرغب أن تكون محطته املقبلة 

بشدة يف  »أرغب  البوندسليغا. وكشف:  يف 
العمل يف أملانيا مجددا. فقد بدأت مشواري 
فيها.  ونضجت  سنة   22 وعمري  أملانيا  يف 

أشعر بارتباط قوي بأملانيا«.

مانشستر سيتي برفض 
التخلي عن غارسيا  

تقرير  كشف 
قيام  عن  صحفي، 
باالستفسار  برشلونة 
إيريك  موقف  عن 
مدافع  غارسيا 
سيتي،  مانشستر 
معه  للتعاقد  حتسًبا 
خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
وميتد عقد غارسيا )19 عاًما( مع مانشستر سيتي 
من  للسماوي  انتقل  بأنه  علًما   ،2022 حتى صيف 
أكادميية ال ماسيا عام 2017. وبحسب شبكة »أو اس 
بي أن« فإن مسؤولي برشلونة معجبون باملستويات التي 
يقدمها غارسيا، وقد استفسروا بالفعل عن وضعه يف 
إيريك غارسيا  قلعة االحتاد. ورد مانشستر سيتي بأن 
ليس للبيع، يف ظل متسك بيب غوارديوال املدير الفني، 
يقدمها.  التي  اجليدة  للمستويات  نظًرا  بخدماته 
ويسعى مانشستر سيتي خالل املرحلة املقبلة لتمديد 
الفريق  مع  اللعب  على  يتناوب  حيث  غارسيا،  عقد 

األول والشباب نظًرا لصغر سنه.
الدوري  اآلن يف  مباريات حتى   6 غارسيا  ولعب 
يف  مباراة  خاض  كما  املوسم،  هذا  املمتاز  اإلجنليزي 
الرابطة،  كأس  يف  مباريات  و3  أوروبا،  أبطال  دوري 

ولقاء بكأس االحتاد اإلجنليزي.

استئناف الدوري الروسي 
في 19 جوان

أعلنت رابطة الدوري الروسي املمتاز، استئناف 
البطولة يوم 19 جوان اجلاري، بعد أشهر من التوقف 

بسبب أزمة فيروس كورونا املستجد.
واخمات  سوفيتوف  كريليا  »مباراة  البيان  وذكر 
حيث  العودة،  بعد  مباراة  أول  ستكون  جروزني 

تنطلق يف الساعة الثالثة عصًرا بتوقيت غرينتش«.
بني  األول  اليوم  يف  الثانية  املباراة  وستكون 
اخلامسة  يف  وتقام  روستوف،  سي  وإف  سوتشي 
دور  منافسات  وتقام  غرينيتش.  بتوقيت  مساء 
جوان  و25   23 يومي  بني  روسيا  لكأس  الثمانية 

اجلاري.
وتوقف النشاط الكروي يف روسيا منذ منتصف 
وسجلت  كورونا.  جائحة  أزمة  تفاقم  بعد  مارس 
ثالث  وهو  بكورونا،  إصابة  حالة  ألف   420 روسيا 
أعلى معدل إصابات يف العالم بعد الواليات املتحدة 

األمريكية والبرازيل.

»يويفا« يدرس حضور الجماهير في 
دوري األبطال

صحفي  تقرير  كشف 
إسباني، أن االحتاد األوروبي 
»يويفا«، يدرس  القدم  لكرة 
بشأن متكني  اقتراحا جديدا 
اجلمهور من حضور مباريات 

دوري أبطال أوروبا.
تنطلق  أن  املقرر  ومن 
من  األوروبية  املسابقات 
جديد يف شهر أوت املقبل، 

أي بعد انتهاء الدوريات احمللية يف البلدان األوروبية.
وبحسب إذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، فإن يويفا يدرس السماح مبلء 25 
احلكومات  قرارات  على  الفكرة ستعتمد  هذه  لكن  املدرجات،  باملائة من سعة 
األوروبية، أو قرار حكومة الدولة التي ستستضيف املباريات املتبقية يف املنافسات 
األوروبية. وهناك اجتاه داخل اليويفا إلقامة باقي مباريات دوري األبطال يف دولة 

واحدة، باتباع بروتوكول ونصائح اخلبراء الطبيني، جتنًبا لنقل فيروس كورونا.
ووفًقا لهذا البروتوكول، سيخضع جميع أعضاء الفرق املشاركة وجميع احلكام 

الختبارات مصلية واختبارات »بي سي أر« لتشخيص فيروس كورونا.
القسم الرياضي

أوباميانغ يتجه لمغادرة أرسنال
فيما  مفاجأة  عن  تقرير صحفي،  كشف 
إميريك  بيير  الغابوني  النجم  مبصير  يتعلق 
أوباميانغ، مع آرسنال. وينتهي عقد أوباميانغ 
)30 سنة( مع آرسنال بنهاية املوسم املقبل، 
هذا  األندية  من  للعديد  هدًفا  جعله  مما 
سان  وباريس  برشلونة  بينها  من  الصيف، 
جيرمان وتشيلسي. وبحسب شبكة »أو اس 
بي أن« فإن آرسنال لم يفاحت أوباميانغ يف ملف 

جتديد عقده حتى اآلن.
اآلن  حتى  يطرح  لم  األمر  أن  وأكدت 
داخل آرسنال، وهو ما يثير قلق جمهور الغانرز 

حول احتمالية رحيل النجم الغابوني.
ويتحكم موقف آرسنال يف البرمييرليغ هذا 
املوسم يف قرار أوباماينغ بتجديد تعاقده، حيث يرغب يف املشاركة يف دوري أبطال 

أوروبا.
البرمييرليغ، سيكون من الصعب حتقيق رغبة  ومع صعوبة موقف آرسنال يف 
صيف  يف  مجاًنا  بالرحيل  له  يسمحوا  لن  لذلك  اجلديد،  املوسم  يف  أوباميانغ 

2021، وسيكون األقرب رحيله بنهاية املوسم احلالي.
أو  جيرمان  لسان  كان  سواء  إجنلترا،  خارج  أوباميانغ  بيع  آرسنال  ويفضل 
برشلونة، إال أن هناك تقارير تؤكد سعادة أوبامياجن يف لندن، لذلك من الوارد أن 

ينتقل إلى تشيلسي.

يوفنتوس يعرض برنارديسكي 
على البلوز

ويوفنتوس  تشيلسي  اجتاه  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  حتدث 
برنارديسكي  فيديريكو  الثنائي  تشمل  تبادلية،  صفقة  إلبرام 
فإن  سبورت«،  ديلو  »الغازيتا  صحيفة  وبحسب  وجورجينيو. 
يوفنتوس هو من أقدم على خطوة عرض برنارديسكي على البلوز، 
مدرب  ساري  ماوريسيو  حرص  ظل  يف  جورجينيو،  ضم  مقابل 
قيادة  حتت  جورجينيو  ولعب  املفضل.  العبه  ضم  على  اليويف، 
ساري يف نابولي، قبل أن يلحق به عندما انتقل املدرب اإليطالي 
مقابل  أورو  مليون   40 تشيلسي  حتديد  ومع  تشيلسي.  لتدريب 
التخلي عن جورجينيو، قرر يوفنتوس، عرض برنارديسكي ضمن 

الصفقة.
ويعتقد اجلميع يف تشيلسي، أن فيديريكو برنارديسكي سيكون 
للبلوز حال انضمامه قادًما من يوفنتوس. ومن املتوقع عقد  مفيًدا 
ومسؤولي  ليوفنتوس،  الرياضي  املدير  باراتيسي  فابيو  بني  اجتماع 
تشيلسي يف القريب العاجل، لالتفاق على كافة تفاصيل الصفقة 

التبادلية.

بيكيه وكارفخال يحذران من 
استئناف  الليغا

مدافع  بيكيه،  جيرارد  أن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
برشلونة، يرى أن عودة الدوري اإلسباني قرار متسرع من احلكومة 
اإلسبانية. وأعلنت رابطة الليغا رسمًيا عودة الدوري اإلسباني يوم 
 13 يوم  أول مواجهاته  برشلونة  أن يخوض  املقبل، على  11 جوان 
أمام مايوركا. وبحسب إذاعة »راديو كتالونيا«، فإن بيكيه أصر يف 
مقابلة عبر الفيديو مع سلفادور إيال، وزير الصحة اإلسباني، على 
اإلسبانية،  احلكومة  من  متسرع  قرار  اإلسباني  الدوري  عودة  أن 

مشيًرا إلى أن خطر اإلصابة بفيروس كورونا سيكون مرتفعا.
وكوكي  مدريد،  ريال  كارفخال العب  »داني  من  كل  واتفق 
سوسيداد«  ريال  العب  إيارامندي  وآسير  مدريد،  أتلتيكو  العب 
فرناندو  الصحية  الطوارئ  بيكيه. وحضر االجتماع مدير  رأي  مع 
سيمون، ورئيس املجلس األعلى للرياضة إيرين لوزانو، وقد أبدوا 
اهتماًما برؤية الالعبني، ويف الوقت نفسه أرادوا نقل ضمانات عودة 

املنافسة.

الوتارو يمهد طريق برشلونة لضمه
ارتباط  تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن  كشف 
إلى  باالنتقال  ميالن،  إنتر  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  األرجنتيني 

برشلونة خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
مت  االتفاق  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ووفًقا لصحيفة 
بني الوتارو وبرشلونة، رغم أن النادي الكتالوني لم يؤكد أو ينفي 
األمر حتى اآلن. وأشارت إلى أن الوتاور أبلغ إنتر: »إما االنتقال 
إلى برشلونة أو البقاء يف ميالنو«، كي يجعل النيراتزوري ال يناقش 
يحظى  الوتارو  وكان  فقط.  كتالونيا  من  القادمة  العروض  سوى 
أيًضا باهتمام من قبل ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان 
ومانشستر سيتي. وأوضحت أن إنتر لن يوافق على رحيل الوتارو، 
يف  لوكاكو  روميلو  ملشاركة  األولى،  الدرجة  من  بديل  إيجاد  قبل 
جيرمان(  )سان  كافاني  إدينسون  إن  الصحيفة  وقالت  الهجوم. 
وتيمو فيرنر )اليبزيغ( تراجعت حظوظهما مؤخًرا يف االنتقال إلى 

إنتر خالل املوسم املقبل.

ريال مدريد يعرض رودريغيز على نابولي
جنم  لضم  يسعى  مدريد  ريال  أن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 

نابولي، بدون دفع مقابل مادي يف امليركاتو الصيفي املقبل.
مدريد  ريال  لناديي  هدًفا  رويز  فابيان  اإلسباني  الدولي  ويعتبر 
وبرشلونة، إال أن األول هو األكثر جدية يف ضمه، يف ظل رغبة الثاني يف 

ضم البوسني ميراليم بيانيتش، جنم وسط يوفنتوس.
وبحسب موقع »ديفينسا سنترال« اإلسباني، فإن ريال مدريد على 

استعداد لعرض جنمه الكولومبي خاميس رودريغيز ضمن الصفقة.
وبات من املؤكد رحيل خاميس عن الريال بنهاية املوسم اجلاري، 
خاصة بعدما فشل يف استغالل الفرصة التي منحها له زيدان باالستمرار 
وبشدة على ضم خاميس  نابولي حريًصا  وكان  املوسم.  هذا  الريال  مع 
أنشيلوتي،  كارلو  السابق  مدربه  من  طلبه  على  بناء  املوسم،  هذا  مطلع 
إال أنهم فشلوا يف التوصل التفاق مع الريال. ويف الوقت الذي تقدر فيه 
قيمة خاميس بـ40 مليون أورو، يقدر نابولي قيمة فابيان رويز بـ60 مليون 
أورو، يف حالة عدم جتديد عقده. ومن هنا سيلجأ ريال مدريد لتضمني 
ناتشو  اإلسباني  املدافع  سيكون  واألقرب  الصفقة،  ضمن  آخر  العب 
النادي  اهتمام  على  املناسبات  من  العديد  يف  حظى  والذي  فرنانديز، 

اإليطالي.

قال ويلي سانيول، النجم السابق للمنتخب 
الفرنسي وبايرن ميونخ، إن قرار إلغاء الدوري 
الفرنسي، بسبب أزمة كورونا، كان خطأ كبيرا، 

خاصة بعد نجاح تجربة الدوري األلماني.
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أكد أنه يرفض فكرة ان يكون مدربا مساعدا، زغدود:

»قادر على قيادة العارضة الفنية 
التحاد الجزائر بمفردي«

القسم الرياضي

وصرح زغدود »وقعت على عقد الى غاية نهاية املوسم، 
اآلن اذا ما عينت االدارة مدربا جديدا فما علي إال الرحيل. 

ألنني ارفض فكرة ان اكون مدربا مساعدا«.
وتولى زغدود )49 سنة( شؤون العارضة الفنية لالحتاد يف 
مارس الفارط، خلفا لبالل دزيري املستقيل من منصبه عقب 

خسارة النادي يف الداربي العاصمي امام املولودية 0-1.
ومت تعليق جميع املنافسات الرياضية مبا فيها بطولة الرابطة 
جائحة  تفشي  بسبب  مارس    16 تاريخ  منذ  االولى  احملترفة 

كورونا.
ويف اجتماع له، قرر املكتب الفيدرالي لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم، استئناف البطولة عقب رفع احلجر الصحي نهائيا.

منذ  واضحا  كنت  »لقد  السابق  الدولي  الالعب  واضاف 
البداية مع املدير الرياضي اجلديد، عنتر يحي يف هذه النقطة، احتاد 
اجلزائر عائلتي الثانية، لقد تقمصت الوان هذا الفريق منذ بداية 
مشواري كالعب كما اشرفت على تدريب الشبان يف هذا الفريق منذ 

 .2011
قيادة  على  قادر  كوني  املهني،  املجال  يف  التراجع  اريد  ال  لكن 
املنافسة، كانت تشكيلة  الفنية مبفردي«. وقبل توقيف  العارضة 
التي اشترت شركة »سيربور« اغلبية اسهمها، حتتل  سوسطارة، 

املرتبة التاسعة برصيد 29.

الشائعات  اجلزائر  إحتاد  إدارة  فندت 
تدوالها مؤخرا  التي مت  الكاذبة  واملعلومات 
سعيد  بقيادة  الهاوي  النادي  قضية  يف 
نشره  بيان  يف  وجاء  الفريق.  وإدارة  عليق 
النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي يف 

»الفايسبوك«
املعلومات  اجلزائر  احتاد  إدارة  »تفند 
بعض  تداولتها  التي  واملغلوطة  الكاذبة 
بقضية  تتعلق  التي  تلك  مؤخرا  األطراف 

والتي  اجلزائر  إحتاد  وإدارة  الهاوي  النادي 
يف  تزال  ال  القضية  سنوات.  لعدة  تعود 
العدالة حلد اآلن عكس ما ذكرت بعض 
استقرار  زعزعة  يف  ترغب  التي  املصادر 
اآلن  وهو  أموره  ترتيب  أعاد  بعدما  االحتاد 

يسير يف الطريق الصحيح«.
اإلدارة  وتؤكد  تعتبر  الوقت  نفس  ويف 
يقدر  مالي  مبلغ  على  تتمحور  القضية  أن 
ب2 مليار سنتيم وليس 12 مليار وللعلم أن 

القضية حولت للعدالة قبل مجيء املالك 
اجلديد أضاف ذات البيان.

ومحبي  األنصار  كل  نحذر   ولهذا 
هذه  مثل  وراء  االنسياق  من  النادي 
اإلشاعات الكاذبة التي قد تنعكس سلبيا 
االطالع  وعليهم  االستقرار  على  وتؤثر 
على كل املعلومات من الصفحة الرسمية 

لالحتاد.

في قضية النادي الهاوي
إدارة إتحاد الجزائر تفند الشائعات

بعد شائعات حل الرابطة المحترفة
رئيس »الفاف« ينفي ويعبر عن 

دعمه لمدوار
الرابطة  حلل  لديه  نية  أية  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  نفى 
منصات  تداولت  مثلما  أخرى،  بلجنة  واستبدالها  احملترفة  الوطنية 
مواقع التواصل االجتماعي. وقال االحتاد اجلزائري يف بيان نشره يف 
موقعه الرسمي إن التفاهم والتعاون الوثيق بينه وبني الرابطة الوطنية 
احملترفة خاصة من خالل الرئيسني خير الدين زطشي، وعبد الكرمي 
ذريعة إلفساد  أدنى  عن  تبحث  التي  اخلبيثة  األرواح  يزعج  مدوار، 
تعمالن  اللتني  الهيئتني  يسود  الذي  االستقرار  وخاصة  التوافق  هذا 

من أجل نفس املصلحة، كرة القدم اجلزائرية.
املكتب  أعضاء  وكل  الفاف  رئيس  زطشي،  الدين  خير  وعبر 

التنفيذي، عن دعمهم ملدوار، مؤكدين ثقتهم الكاملة يف شخصه.

ديجون يؤكد أن الحالة الصحية لبن 
زية في تحسن  

أصدر نادي ديجون الفرنسي، بيانا رسميا، يؤكد فيه بأن الوضعية 
مبا  مقارنة  كثيرا  زية، حتسنت  بن  ياسني  اجلزائري  للدولي  الصحية 
للعالج،  اخلضوع  يواصل  العبه  بأن  النادي،  وأوضح  عليه.  كانت 
األسبوع  له  تعرض  الذي  اخلطير  املرور  حادث  آثار  من  للتخلص 
ليون  مدرسة  خريج  صحة  بأن  ديجون،  إدار  تأكيد  ورغم  املاضي. 
حتسنت، إال أنهم لم مينحوا تفاصيل بخصوص وضعية يده الُيسرى.

غوالم مقترح على نادي فنربخشة التركي
نابولي  لفريق  اجلزائري  الدولي  أن  التركية  الصحافة  كشفت 

اإليطالي، فوزي غوالم، مقترح على نادي فنربخشة التركي.
ذات املصادر أضافت أن وكيل أعمال غوالم البرتغالي، خورخي 
مينديز، اقترح إسم الظهير األيسر اجلزائري على إدارة الفريق األصفر. 
ويرغب املناجير البرتغالي الشهير يف امتام الصفقة بصيغة اإلعارة مع 
امكانية ضمه نهائيا يف نهاية املوسم املقبل. يذكر أن الراتب الضخم 
غرار  على  خدماته  طالبت  التي  الكثيرة  للفرق  انتقاله  يعيق  لغوالم 

فيورنتينا ونيوكاستل.

فيغولي ضمن مخططات ريال بيتيس
يبدو أن الدولي اجلزائري، سفيان فيغولي، يقضي أيامه اآلخيرة 
مع فريق غلطة سراي بسبب األزمة املالية التي خلفها فيروس كورونا.
فريق  مخططات  يف  يتواجد  فيغولي  أن  كشف  »فاناتيك«  موقع 
ريال بيتيس اإلسباني حتسبا لضمه خالل امليركاتو الصيفي املقبل. 
الكبير  راتبه  إفريقيا بسبب  التخلص من بطل  التركي  الفريق  ويريد 

حيث حدد قيمة تسريحه ب10 ماليني أورو.
ويف حال متت الصفقة فإن العب فالنسيا السابق سيعود للدوري 
عيسى  اآلخر  اجلزائري  الدولي  ملجاورة  ولكن  مجددا  اإلسباني 

ماندي.

المنسق العام لنادي وفاق سطيف، ملولي:
»التحقيقات قد تجر كل األندية للهبوط«

انتقد فريد ملولي، املنسق العام لنادي وفاق سطيف، مدرب نصر 
تصريحات  يف  هاجم  أن  بعد  عجالي،  السابق، خلضر  داي  حسني 

صحفية املدير العام للوفاق، فهد حلفاية.
وكان عجالي قد طالب مسؤولي الكرة يف اجلزائر، بتسليط أقصى 
العقوبات يف حق الوفاق ومديره حلفاية، بعد تسريب مقطع صوتي 

لألخير، وهو بصدد التحضير لترتيب نتائج املباريات.
سطيف،  وفاق  أنصار  لدى  احترامه  فقد  »عجالي  ملولي  وقال 
بعد أن طالب السلطات بإنزال النادي إلى الدرجة الثانية«، وأضاف 
»عجالي ال يحق له أبدا إبداء موقفه يف القضية، وكان األجدر به أن 
يبحث عن حلول لفريقه، ال التدخل يف قضية ستعود عليه بالسلب 
يف الفترة املقبلة«، وختم »نطالب وزير الشباب والرياضة بفتح حتقيق 
معمق يف كل القضايا التي شهدها الدوري يف الـ 10 سنوات األخيرة، 
وأؤكد أن النتيجة ستكون سقوط جميع األندية إلى الدرجة الثانية«.

ترك مدرب فريق اتحاد الجزائر، منير زغدود، المجال مفتوحا حول مستقبله، فاتحا الباب على فرضية رحيله عن التشكيلة 
العاصمية مع نهاية الموسم.

كشف مدافع شباب قسنطينة، حسني 
ربطته  التي  التقارير  حقيقة  عيادة،  بن 
الوطن،  خارج  ناٍد  ألي  بالرحيل  مؤخًرا 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
عبر  نشره  فيديو  يف  عيادة،  بن  وقال 
بوك«،  »فيس  على  الشخصي  حسابه 

اإلعالم،  وسائل  »بعض  األربعاء  امس 
عن  وتتحدث  باسمي،  تتكلم  أصبحت 
تقرب  وأخرى  فرق محددة،  مع  تفاوضي 
انتقالي إلى فريق معني«، وأضاف »أرغب 
يف التأكيد أنني لم أوقع حلد اآلن مع أي 
ناد، وكل ما  أتفاوض مع أي  ولم  فريق، 

يتم تداوله مجرد شائعات«.
قائمة  رأس  على  عيادة،  بن  ويتواجد 
نادي  إلى  لالنتقال  املطلوبني  الالعبني 
الصيفي  امليركاتو  يف  السعودي  األهلي 
أندية  من  الشرسة  املنافسة  رغم  املقبل، 

الترجي التونسي، والزمالك املصري.

مدافع شباب قسنطينة، بن عيادة:  

»لم أوقع مع أي فريق وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات«

تقرر إعادة منح اجلزائر تنظيم النسخة 
ال36 لكأس  افريقيا لألندية احلائزة على 
مقررة  كانت  بعدما   ،2021 يف  الكؤوس 
قبل  إلغاؤها من  يتم  أن  قبل  السنة،  هذه 
بسبب  اليد  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية 
جائحة فيروس  كورونا، حسب ما علم من 
حبيب   للعبة،  اجلزائرية  االحتادية  رئيس 
لعبان. وقال لعبان  »بالفعل، لقد أعلنت 
يف  اجلزائر  دورة  إلغاء  قرار  القارية  الهيئة  
املنافسة ستظهر من جديد  2020، لكن 
يف  برنامج السنة املقبلة وستجرى باجلزائر 

كما كان مقررا سابقا«.
االحتادية  رئيس  توضيحات  وحسب 
لم  االفريقية  الكونفدرالية  فإن  اجلزائرية، 

حتدد  بالنسبة لبرنامج 2021 سوى تاريخ 
بطولة افريقيا لألمم النسوية والتي ستجرى  
بالكاميرون من 11 الى 20 جوان، بعدما 
  29 من  آنفا  جترى  أن  املقرر  من  كانت 

نوفمبر الى 9 ديسمبر 2020.
 ،2021 بطوالت  لبقية  »بالنسبة 
فإن   باجلزائر،  لألندية  افريقيا  كأس  منها 
التواريخ اجلديدة ستعرف الحقا، حسب 
رزنامة االحتادية الدولية«، يضيف لعبان.

افريقيا  لكأس  ال36  الطبعة  وكانت 
مبرمجة  الكؤوس  على  احلائزة  لألندية 
افريل   9 و  مارس   29 بني  ما  باجلزائر 
األولى  املرة  يف  تتأجل  أن  قبل   ،2020
قبل  من  تلغى  ثم   ،19 كوفيد  بسبب 

الكونفدرالية االفريقية لكرة اليد.
الطبعة  األخيرة  هذه  أجلت  كما 
املمتازة لألندية )رجال  الكأس  ال27 من 
وسيدات( التي كانت هي األخرى مقررة 
جديدا  برنامجا  سطرت  بعدما  باجلزائر، 

للمنافسات.
فريق  املصري،  الزمالك  وسيالقي 
النجم الساحلي التونسي يف نهائي الكأس 
املمتازة  االفريقية )رجال(، حيث سيشارك 
املتوج بها يف الطبعة املقبلة ملنافسة »سوبر 
بالعربية  لألندية(  العالم  )كأس  غلوب« 
فسيكون  السيدات،  لدى  أما  السعودية. 
النهائي أنغوليا 100  باملائة بني برمييرو دي 

أغوستو وبيترو أتليتيكو.

بعدما كانت مقررة هذه السنة

إعادة منح الجزائر تنظيم النسخة الـ 36 لكأس افريقيا لألندية لكرة 
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حاورها: خلضر بن يوسف

رانيا بوعقبة صاحبة رواية »على قيد ذكراك« 
 feelings   thoughts and وكتاب  
محتوى  صانعة  السموم،  علم  تخصص  طالبة 
ومدربة يف دورة رتب حياتك، تندرج رواية على 
واألدب  الرومانسي  األدب  ضمن  ذكراك«  »قيد 
اللغة  بني  مزيج  أنها  فيها  واملميز  االجتماعي، 
اخليال  بني  مزيجا  أنها  كما  واالجنليزية  العربية 
قدرة  عن  الكاتبة  فيها  تروي  حيث  والواقع، 
الذكريات التي تسلبنا حاضرنا ومستقبلنا فيصبح 

اإلنسان أسير املاضي.

كيف كانت بدايتك مع القلم، ومن اكتشف 
املوهبة فيك؟

بدايتي مع القلم كانت بعمر 7 سنوات حيث 
كنت دائما ما أجلأ للكتابة التي أجد فيها عاملي 
الكتابي  بالتعبير  كثيرا  أستمتع  كنت  اخلاص، 
أساتذة  إحدى  لإلبداع،  وسيلة  أجده  وكنت 
سأصبح  أنني  تقول  دائما  كانت  العربية  اللغة 

كاتبة يوما ما. 

تتجه مشاريعك نحو الرواية، هل هو اختيار 
مشروع سردي أم هو تكّيف مع املقروئية؟

مشوار  بداية  أن  أرى  ألنني  الرواية  اخترت 
الكاتب األصح أن تكون عن طريق رواية فبذلك 
يعرف عن نفسه بصورة ممتازة يف الساحة األدبية 
فيطلع القراء على أسلوبه وطريقته يف تنظيم وسرد 

الكاتب تظهر  األفكار فمن وجهة نظري قدرات 
ممتازة  وسيلة  فهي  الرواية،  يف  صورها  بأسمى 
متنفس  فهي  كذلك  فكرة  أو  رسالة  إليصال 
عاملا  الكاتب  بها  يخلق  معا،  والكاتب  للقارئ 
جديدا موازيا للواقع يعيشه القارئ بكل تفاصيله. 

هل يعود ذلك لكون الشعر يشهد هجرة 
وكسادا وتراجعا ملحوظا، أم كون الرواية هي 

الوعاء األنسب للتبليغ؟

يتجه القراء بصورة كبيرة نحو الروايات وذلك 
يرجع جلمهورها الواسع، كما أن الكتابة يف الشعر 
وأن  سبق  وقد  تقرأه،  من  قليلة  وفئة  معقد  أمر 
نوهت أن الرواية هي البداية املوفقة لكل كاتب.

ما هي املالمح والسياقات البارزة التي طبعت 
روايتك »على قيد ذكراك«، التي أعلنت عن 

صدورها قريبا؟

تندرج  رواية  هي  ذكراك  قيد  على  رواية 
من  بعض  فيها  الرومانسي،  األدب  ضمن 
بني  مزيج  أنها  فيها  واملميز  االجتماعي،  األدب 
مزيجا  كانت  كذلك  واالجنليزية  العربية  اللغة 
بني اخليال والواقع عندما نتحدث عن األحداث 

والشخوص.

هل باإلمكان أن جتهري لنا ببعض األفكار التي 
وظفتها يف روايتك »على قيد ذكراك«، ليعيش 

الواقع داخل نصوصك بأوجاعه وتناقضاته؟

قدرة  عن  فيها  حتدثت  ذكراك«  قيد  »على 

فيصبح  ومستقبلنا  تسلبنا حاضرنا  أن  الذكريات 
اإلنسان أسير املاضي، ناقشت فيها األلم والندم 
من  أنه  نعلم  التي  الذكريات  تلك  يرافق  الذي 

الصعب أن تعود يوما.

»على قيد ذكراك« ما دواعي اختيار هذا 
العنوان لروايتك ؟

شخصني  حياة  يف  بنا  تبحر  ألنها  ببساطة 
كالهما مقيد بالذكريات.

 هل ترين أن املبدع اليوم يتمتع بحرية ومناخ 
مناسبني لإلبداع، أم أن اخللفيات الفكرية 

والتوجهات األيديولوجية لهما دور يف حتديد 
الفضاء املسموح التجول فيه؟

كاملة  بحرية  يتمتع  ال  اليوم  املبدع  لألسف 
بتفكير  مقيد  فهو  يناقشها  التي  املواضيع  يف 
وتوجهات املجتمع التي تضيق عليه نطاق تفكيره 
ونطاق املواضيع التي ميكن مناقشتها فنجد العديد 

من التكرار فيما يتم تناوله يف الكتابات.

يف رأيك هل جتربة الكتابة عند الشباب يف 
اجلزائر  تشبه نظيراتها يف الدول العربية، وما 

هي خصوصياتها؟

هي طبعا ال تشبه نظيراتها يف الدول العربية 
حيث جتربة الكتابة يف اجلزائر تشوبها العديد من 
النقائص أهمها غياب الدعم وتهميش الكتاب. 

يف نظرك، كيف هي العالقة بني النقد 
واإلبداع؟

البناء  النقد  بني  تكاملية  عالقة  هناك  طبعا 
أسس  على  القائم  البناء  النقد  واإلبداع، 
تقصي  من  الكاتب  ميكن  صحيحة  ومقاييس 
النقائص يف عمله وبالتالي تقدمي األفضل وحتريك 

عجلة اإلبداع.

ما هي مشاريعك وطموحاتك املستقبلية؟

أنا بصدد نشر كتابي اجلديد باللغة االجنليزية 
 »thoughts and feelings « حتت عنوان

وشارفت على إنهاء روايتي اجلديدة.

 السنة 01 - العدد 203 -اخلميس  12 شوال  1441  هـ  - 04  جوان  2020م

الفنانة أمل بوشوشة تتحدث عن مسلسل »النحات«:
 االبتعاد عن المظهر الجميل في شخصية نوال أكثر ما جذبني

اعتبرت الفنانة أمل بوشوشة أن ظروف عدم إكمال تصوير 
مسلسل »النحات« بسبب »الكورونا«، ظلمت شخصّية نوال 
املالحي، التي ال تظهر يف احللقات األولى، مبرزة أن ما جذبها 
يف هذه الشخصّية فهو ظهور نوال بحقبتني زمنّيتني إحداهما 

تتطّلب منها االبتعاد عن املظهر اجلميل خلدمة الدور.
برنامج  على  التي حلت ضيفًة  بوشوشة  أمل  وأوضحت 
LBCI Le� يف البث املباشر على حساب Go Livee
حنا،  ابو  دومينيك  اإلعالمي  مع  إنستغرام  على   banon
جتّسدها  اّلتي  املالحي  نوال  شخصية  تفاصيل  عند  للوقوف 
 ،LBCI ضمن أحداث مسلسل »النحات« عبر شاشة الـ
بسبب  العمل  من  الثاني  اجلزء  تصوير  مبوعد  تعلم  ال  أنها 
عند  اخلبر  املنتجة  الشركة  تعلن  أن  على  الراهنة،  الظروف 

حسم األمور.
أنه يشّن حربًا  واستنادًا ألحداث »النحات«، يقول ميان 
أنها تشّن حربًا من أجل  أّما أمل فصّرحت  من أجل امرأة، 
عائلتها، وميان يغّني » I feel Good« أّما هي فتستيقظ 
باكرًا بايجابية لتشعر أنها بخير وحتاول إبعاد أصحاب الطاقة 

السلبّية عنها ألنها من برج األسد.
يف سياق خر، وعن ردها على مطالب جمهورها، أكدت 
متانع  ال  بأنها  أكادميي«،  »ستار  برنامج  وخريجة  وهران  ابنة 
متثيل األدوار الرومانسية إذا توّفر النص اجلميل بني العروض 

اللون  إلى  بتحويل شعرها  لها  ورفضت طلبهم  تتلقاها،  التي 
التفاوض معها  بأنه لم يتم  األشقر، مشيرة من جهة أخرى 
أن شاركت يف  ولم يحصل  »الهيبة«،  املشاركة يف  من أجل 
مبسلسل  إال  بدايته  يف  تكن  لم  مسلسل  من  جديد  موسم 

»الوالدة من اخلاصرة«.
وكشفت أمل بوشوشة أنها ال تفّكر حاليًا بتسجيل أغنية 
جديدة، وتفّضل أن توّظف موهبتها الغنائية يف عمل متثيلي 
برنامج  ضحّية  وقعت  لو  بأنها  معتبرة  استعراضي،  غنائي 
فعلها  رّدة  بسبب  احللقة  تعرض  فلن  جالل  رامز  مقالب 

القاسية.
ق.ث

اإلعالن عن صاحب الجائزة يوم 15 سبتمبر
»المثّقف للنشر« تطلق مسابقة  أحسن 

عمل أدبي نشرته الّدار
والتوزيع،  للنشر  املثقف  دار  أطلقت 
عمل  أحسن  الختيار  أدبية  مسابقة 
الفترة  خالل  الدار،  ذات  يف  منشور 
املمتدة من 15 جوان إلى غاية 15 أوت 
املقبل، وذلك للفوز بجائزة أحسن عمل 
أدبي )مجموعة قصصية، رواية، ديوان 
نصوص  مسرحية،   نصوص  شعري، 

مفتوحة…(.
األبواب  بأن  الدار،  ذات  وذكرت 
مفتوحة جلميع الكتاب املنشورة أعمالهم 
إلى غاية  15 جوان  الفترة )  خالل هذه 
15 اوت ( يحصلون على خصم خمسة 

آالف دينار جزائري، من املبلغ اإلجمالي للنشر، وسيتم اإلعالن عن اسم 
الكاتب صاحب اجلائزة يوم 15 سبتمبر بعد االطالع على جميع األعمال 

واختيار اللجنة للفائز.
جائزة  درع  يقدم  كما  سنتيم،  ماليني   10 مببلغ  اجلائزة  قيمة  وتقدر 
من  العديد  يف  صحفية  تغطية  مع  للفائز،  أدبي  عمل  ألحسن  املثقف 

اجلرائد الوطنية واملواقع األدبية.
ق.ث

الكاتبة رانيا بوعقبة لـ »أخبار الوطن«:

عم!   الكتابُة في الَجزاِئر ُيعيُبها الّتهميُش وغياُب الدَّ

قالت الكاتبة رانيا بوعقبة، لـ »أخبار الوطن«، إن تجربة الكتابة في الجزائر تشوبها العديد 
من النقائص،  ربما أهمها تهميش الُكّتاب وغياب الدعم،  كما أشارت إلى أن الرواية تعتبر بداية 

مشوار أي كاتب، عكس الشعر الذي يمثل »ديوان العرب«.

 »ألجأ للكتابة ألني أجد فيها عالمي الخاص« 	
 »الرواية تعتبر بداية مشوار الكاتب« 	
 »كتابي »and Feelings Thoughts« سيصدر قريبا« 	
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السياحة في الجزائر .. الحلم المؤجل
تجاوزت السياحة تعريفاتها الكالسيكية التقليدية بأنها كل تغيير للمحيط المألوف خالل فترة زمنية محددة 
ال تتجاوز غالبا السنة و ما يصاحبها من خدمات لتتحول السياحة لنشاط إقتصادي كامل األركان و لصناعة 
قائمة بحد ذاتها فقد قفز عدد السياح من خمس و عشرين مليون سائح سنة 1950 إلى ما يتجاوز المليار 
سائح سنة 2015 بلغ إنفاقهم أكثر من ألفي مليار دوالر و بيد عاملة تجاوزت المئة مليون عامل ما يقدم 
تصورا حقيقيا حول أهمية القطاع السياحي . عندنا لألسف الزال الكثير من صناع القرار الهالمي و السياسات 
العرجاء يعتبرون السياحة نشاطا تكميليا و وزارة تجميلية تغيب عنها البرامج و الرؤى و اإلستراتيجيات 

لغياب الحقائق و المعرفة ثارة و لتغييبها ثارات أخرى فما هو واقع سياحتنا و أين مكمن الخلل في هذا القطاع 
الذي لم يستطع كل الوزراء المتعاقبين عليه أن يدفعوا به لصدارة المشهد ؟

كرمي بن زيتوني  - كاتب صحفي 

التكوين... حتمية التجديد
أن اجلزائر  بإمتياز بل  كانت اجلزائر مركز تكوين سياحي 
مرورا  لبوسعادة  وزو  تيزي  مدارسها من  و  معاهدها  كونت يف 
بالعاصمة عديد النخب التي حتقق اليوم نتائج طيبة يف بلدان 
اجلوار و كانت املؤسسات السياحية و الفندقية الوطنية تعرف 
بتميز خدماتها و رقيها و هذا ما تشهد عليه السجالت الذهبية 
عامليني  مشاهير  و  زعماء  يد  بخط  مصنفة  و  مرموقة  لفنادق 
ناجح  الكل  سياسة  و  جهة  من  البرامج  حتيني  عدم  أن  غير 
ال  بسيط  قاعدي  لتكوين  حولته  و  التكوين  بجدية  عصفت 
أن  بل  للقطاع  العام  األداء  على  أثر  ما  األساسيات  يتجاوز 
تطرح عديد األسئلة حول  املسابقات  و طبيعة  القبول  شروط 
ما نريده فعال من نتاج و خريجي املعاهد و املدارس ليبقى فتح 
على  أساسياته  يف  يعتمد  لقطاع  الزاوية  حجر  التكوين  ملف 

جودة اخلدمة و أحترافيتها و رقيها.

 التسويق و اإلعالم....الغائب األكبر
 يتوسع السوق السياحي العاملي بشكل مضطرد و متسارع 
بعيدا عن األسواق التقليدية التي متثلها غالبا أوروبا و أمريكا 
و مقدرة  منوها  تعرف بسرعة  أسواق جديدة  ليشمل  الشمالية 
سواحها السرائرية العالية كالسوق الصيني و السوق البرازيلي 
و السوق الروسي وأسواق بعض البلدان اإلفريقية الناشئة هذه 
جديدة  سياحية  وجهات  عن  بدورها  تبحث  التي  األسواق 
ما  هذا  و  مقبولة  خدمات  و  تنافسية  بأسعار  مستهلكة  غير 
توفر  حال  يف  حتقيقه  و  عليه  العمل  حتديدا  اجلزائر  تستطيع 
ولوج  إن  الدراية .  و  املعرفة  قبلهما  و  و اإلستراتيجية  اإلرادة 
جد  وسيلة  الرقمي  الترويج  من  اليوم  يتخذ  العاملية  األسواق 
بالوسائل  مقارنة  مكلفة  غير  محددة  تقنيات  بإعتماد  فعالة 
اإلشهار  و  الكبرى  كاملعارض  للترويج  التقليدية  الكالسيكية 
املطروح  السؤال  و  الوكاالت  مع  التعاقد  و  الورقي  و  التلفزي 
هنا هل تساءل مسؤولو القطاع السياحي مثال عن غياب إسم 
الوجهات  عن  بحثا  البحث  محركات  يف  النقر  عند  اجلزائر 
غياب  السياحي عن  القطاع  مسؤولو  تساءل  هل  ؟  السياحية 
اجلزائر يف أهم احملتويات الرقمية السياحة العاملية ؟ هل تساءل 
املسؤولون عن السياحة عن جدوى ميزانية التسويق و اإلعالم 
مسؤولو  تساءل  هل  ؟  تذكر  نتائج  بصراحة  و  حتقق  لم  التي 
مناطق  و  أسماء  و  معالم  تتحول  لم  ملاذا  السياحي  القطاع 
جزائرية لترندات عاملية تغري بالزيارة و تدفع لها ؟ هل تساءل 
مسؤولو القطاع السياحي ملاذا تغيب هذه األفكار عن الوزارة و 
املديريات و الدواوين و الفنادق ؟ أعتقد أن اإلجابة عن هذه 
األسئلة و زيادة عن كونها تشخيصا للتوجه الرث الكالسيكي 
تسويقا وإعالما فهي تقدم أفاقا و حلوال ميكن البناء عليها يف 

تغيير تسيير القطاع و حوكمته و الرقي به.

 المديريات ..الحلقة المفقودة

املوسمية  اإلدارات  يشبه  ملا  السياحة  مديريات   حتولت 
التي تشهد حركية صيفا فيما يسمى عبثا موسم اإلصطياف 
و هو موسم الشواطيء ال غير لتعود ملمارسة السبات بقية أيام 
إنقطاع  دون  السبات  تعيش  املديريات  بعض  أن  بل  السنة 
بالواليات  سياحي  نشاط  خلق  ضرورة  نفسها  تكلف  ال  و 
ملقدرات  اجليد  اإلستغالل  و  الفكري  اإلبداع  على  إعتمادا 
تتحول  التي  املديريات  إن   . تعددها  و  تنوعها  على  املناطق 
الفنادق و  بيروقراطية حتصر مهمتها يف متابعة عمل  إلدارات 
باملراحيض  الشواطيء  لتزويد  البلديات  مع  التنسيق  و  النزل 
صيفا يجب أن يعاد تقييم القائمني عليها و ما حققوه للقطاع 
الدور  عن  بعيدا  و  السياحة  مديريات   . ممكن  وقت  بأسرع 
أستراتيجيات  واضع  تكون  أن  يجب  البيروقراطي  اإلداري 
يجب  كما  الواليات  حقائق  و  مبقدرات  البراغماتية  ملعرفتها 
أن  بل  وطنيا  و  محليا  القطاع  منو  لدعم  إقتراح  قوة  تكون  أن 
املدراء و املكلفني بالدراسات يجب أن يعملوا محليا على خلق 
املترقب  دور  بدل  احلقيقي  لالستثمار  جاذبة  آليات  تنفيذ  و 
كبرى  سياحية  مبؤهالت  فواليات  مركزيا  الوزارة  لتعليمات 
يغيب عنها مرشد سياحي واحد و لم تستطع أن تدعو فريقا 
لم  مديريات  أن  بل  سياحي  روبورتاج  إلجناز  واحدا  صحفيا 
التسويق و  و ال يف  اللغات  أنفسهم ال يف  تكون مستخدميها 
الفايسبوكية منذ  التواصل مديريات لم حتني صفحاتها  ال يف 
أشهر ال ميكن تصور مقدرتها على إحياء و بعث السياحية هي 
ببساطة مديريات تعيش املوت الدماغي و التصحر الفكري و 
العوز اإلبداعي اإلستثمار السياحي...بيت العنكبوت كثيرا 
ما اعتبر اإلستثمار السياحي الشجرة التي تغطي الغابة بقطاع 
السياحة إذ أن أعداد الوحدات الفندقية املنجزة بعدد األسرة 
عجلة  سيدفع  مهما  إجنازا  يعتبر  كان  اآلالف  بعشرات  املقدر 
أن  تؤكد  احلقيقة  أن  غير  اإلحترافية  من  أبعد  ملراحل  القطاع 
للقروض  وال  املأمولتني  اجلودة  و  للتطلعات  يرق ال  أجنز ال  ما 
العمومية املستهلكة بل أن العديد من املشاريع و رغم إستفادتها 
الكبيرة لم تتجسد على أرض  السياحي  من مزايا اإلستثمار 
الواقع متجاوزت بسنوات مدة اإلجناز دون أن يزعج أصحابها 

العقار السياحي يشهد شبه ركود تام دون  أحد بل أن تطهير 
ليبقى  األخرى  التالعبات  و  اإلختالالت  كثير  احلديث عن 
اجلدية  و  املرجوة  التطلعات  عن  بعيدا  السياحي  اإلستثمار 

املطلوبة و املتابعة املأمولة .

واليات حدودية خالبة....واليات عبور
املقدرات  ذات  احلدودية  الواليات  من  العديد   تتحول 
السياحية الكبرى لواليات عبور للماليني من السياح يف إجتاه 
دول اجلوار دون أن يكون لهذه الواليات نصيب و لو ضئيل من 
إستراجتية  لغياب  الوطن  أرض  تغادر  التي  الهائلة  الثروة  هذه 
للسياحة  الترويج  و  الوطني  السائح  إلستقطاب  واضحة 
الداخلية . هذه الواليات التي تعرف مشاكل تنموية باجلملة 
كان بإمكان قطاع السياحة أن يرفع من نسبة التنمية بها عن 
طريق خلق مناصب عمل املباشرة و غير مباشرة و عن طريق 
خلق مؤسسات املناولة و إحداث طفرة بتعاونيات الصناعات 
يغيب  بالبيت لكن كل هذا  املاكثة  املرأة  و تشغيل  التقليدية 
احلدودية  باملعابر  صيف  كل  املمتدة  الطوابير  صور  تعوضه  و 
دون أن يكلف أحد نفسه التساؤل عن املسببات احلقيقية لهذا 
النزيف املتواصل و دون أن نرى دراسة واحدة تعمل على تقدمي 
مسؤولي  يعني  ال  األمر  كأن  و  عميق  إختالل  لهكذا  حلول 
لثروة  و مخرجا  ممرا  و  معبرا  احلدودية  الواليات  لتبقى  القطاع 
دول  إقتصاد  منها  يستفيد  الدوالرات  ماليني  مبئات  تقدر 
بقدر  السياحي  القطاع  إن   . مباالت صادمة  ال  وسط  اجلوار 
ما يقدم من حلول و فرص هامة يطرح يف نفس الوقت و اآلن 
السليم  التشخيص  أغلبها على  إشكاالت مركبة يعتمد حل 
التامة يف إستخدام املصطلح  الصراحة  القطاع و على  ملشاكل 
احلقيقي كأن نقول أن القطاع يعيش نكبة تسييرية و ضحالة 
علمية  قطيعة  و  محلية  مباالة  و ال  تسويقية  رجعية  و  فكرية 
بنفس  باملستحيل لكنه لن يكون حتما  العالج ليس  أن  غير 
اآلليات و التصورات و التقاليد و الوجوه و أعتقد أن الفترة التي 
قضاها وزير القطاع خارج أسوار الوزارة قد سمحت له بتكوين 
رؤية حقيقية عن القطاع الذي نأمل أن يتحول لقاطرة إقتصادية 

حقيقية و أكيد أن املستحيل ليس جزائريا.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

تعد جتربة مالك حداد الروائية حالة 
ألنها  اجلزائري،  السرد  يف  استثنائية 
مختلفة ولها منطلقات قد جند لها مبررا 
يف  باستمرار  احلاضر  الشاعر  هذا  يف 
والدرس،  التلميذ  من  قاطبة،  كتاباته 
إلى  يجيب،  ال  األزهار  رصيف  إلى 
األصفار  إلى  وصوال  األخير،  االنطباع 

تراوح مكانها، وسأهبك غزالة.
الصورة  على  الكاتب  يؤسس 
السرد  عن  احلديث  ميكننا  الشعرية. 
املسرود، ليس السرد الناقل ملجموعة من 
الوقائع، بل السرد- الهدف. أو السرد- 
املوضوع، باملفهوم اللساني. ما يعني أّن 
أهمية  ذات  ليست  احلدثية  التحوالت 
مقارنة بتحوالت احلالة وأشكال نقلها، 
وهي اخلاصية املهيمنة يف منجزه، كما 
الشعري:  لديوانه  امتداد  رواياته  أن  لو 

الشقاء يف خطر..
حداد  مالك  اهتمام  كان  لقد 
وجمالية  فكرية  قضية  املفارق  بالتصوير 
جعله  لذلك  وفلسفية،  وفنية  وبالغية 
من  به  اخلاص  سرده  السرد،  يتبوأ 
حيث إنه ال يتجاور مع اجلهود الغيرية. 
محور  وجود  افترضنا  أن  حدث  وإذا 
استبدالي للصورة وحدها، على شاكلة 
احملور اإلستبدالى الذي يخص املعجم، 
يف  يعتمدها  التي  الطريقة  الستنتجنا 
مع  التعامل  طريقة  وفى  الصور،  توليد 
على  التأكيد  مع  به،  واملشبه  املشبه 
والثاني.  األول  بني  القائمة  املسافة 
املكرس  اإلضايف  باجلهد  األمر  ويتعلق 

لتقوية الصورة.
بول  ومنهم  النقاد،  بعض  يتحدث 
ريكور، عن االستعارة احلية، يف مقابل 
االستعارة القدمية التي أصبحت منوالية. 

رمبا أدرك الكاتب الواقع البالغي بالتجربة 
بحّس  املتواتر  القالب  جتاوز  على  فعمل 
اجلمالية.  ومسّوغاته  ثقافته  له  شاعري 
هناك منطق ما يف االحتكام إلى طريقة 
ال  إذ  للمعيار،  املفارقة  بالصورة  السرد 
فكل  االعتباطية،  عن  للحديث  مجال 

األخيلة لها دالالتها.
إبداعات  بني  مجاورة  وجدت  رمبا 
مالك حداد وبني أشعار محمد املاغوط، 
عند  الصوري  التشكيل  وبني  بينها  أو 
كل من األمريكي هنري ميللر واليوناني 
الكاتب  ما  حد  وإلى  كازانتزاكيس، 
ذئب  روايته  يف  هيسه  هرمان  األملاني 
أو  املقابسات  إلى  أشير  ال  البوادي. 
كما  والبعيدة،  القريبة  التناصات 
»أصول  يف   الرحمن  عبد  طه  يسميها 
الصورة  تخييل  قرابة  إلى  إمنا  الكالم«، 
مباشر  تأثير  أّي  حصول  دون  الواخزة، 
من هذا أو ذاك، ألن ملالك حداد فرادته 

وشخصيته املميزة.
هناك أشياء كثيرة يف رواياته تستحق 
أو قراءات ال حتتكم  دراسات أكادميية، 
إلى أي منهج. ثمة يف هذا العالم السفلي 
أن  منهج  ميكن ألي  ال  أدبية  عبقريات 
ينصفها، ألنها أكبر من املناهج قاطبة. 
إلى  أّن مالك حداد كان يجلس  أتصور 
اليد  راحة  إلى  جبهته  يسند  مكتبه، 
ويكتب اجلملة األولى و الثانية فالثالثة 
والرابعة، ثم يقرأها ليكتشف أنه كتب 
يفكر  ثم  الورقة،  ميزق  متورمة.  جمال 
بطريقة أخرى، متاما كما فعل تولستوي 
كتابتها  أعاد  عندما  والسلم  احلرب  يف 

أزيد من عشر مرات.
سيفكر يف أهمية العالقات الداخلية، 
بني  السببية  العالقة  يف  جدواها،  يف 

اجلمل، بني اللفظة واللفظة، بني املشبه 
واملشبه به، يف التشخيص والتشيؤ، يف 
واحلالة،  واحلدث  واحلركة  الفعل  قيمة 
ثم يكتب مقطعا من هذا النوع: »تلك 
الوجوه املرتابة ويف طرف عيونها سخرية 
لطيفة مستسلمة، تلك الوجوه السمراء 
الدائمة الفتوة كفواكه كبيرة سقطت من 
يف  ثانية  تزهر  أن  قررت  شجرة، شجرة 

أحد أيام نوفمبر«.
بني  العالقة  عن  تبحث  أن  وعليك 
الوجوه السمراء الفتية وبني الفواكه التي 
سقطت من شجرة، وكيف قررت تلك 
الشجرة أن تزهر، لم تزهر فحسب، بل 
يتعامل  قرارها.  واتخذت  جيدا  فكرت 
واألشياء  األشخاص  مع  حداد  مالك 
والكلمات  واألخيلة  واملوضوعات 
أن  الصعب  ومن  بعناية،  واجلمل 
املتواليات،  نظام  سيقوله،  ما  نتوقع 
مقتنع  إنه  القلب.  الربط،  كيفيات 
الوصف  إتباع  بعدم  االنضباط،  بعدم 
املعياري. مقتنع بأن عليه أن يكون هو، 

ال غيره.
يكون  أن  يجب  كذلك  كتبه  ما  إن 
حذف،  ودون  إضافة،  دون  كذلك، 
ومختلف،  عميق  وشاعري،  جاد  ألنه 
الفيلسوف  وفيه  والشاعر،  الروائي  فيه 
أنه  لو  كما  والبهجة،  واحلزن  واإلنسان 
لكن  وفقرها،  بثرائها  احلياة  ينتج  كان 

كتابته ظلت سعادة حقيقية.
مثل  لوسيا  أولياء  »كان  يقول: 
سدادات  نهر.  على  تطفو  سدادات 
طيبة، سدادات ودودة، سدادات ناعمة 
بألف  سدادات  الفلني،  بلوط  كقلب 
حال.  أّي  على  سدادات  ولكن  عذر، 
توجد  ال  سدادات  ببساطة،  سدادات 

إال برئاسة قنينة. إنه ملن الصعب جدا 
التفاهم مع ناس طيبني كالسدادات، مع 

ناس بؤساء كزجاجة مشقوقة«.
هذا  على  جهد  أكبر  سيبذل 
املستوى. لذلك نالحظ ميل النص نحو 
احلاالت، ومن ثمة خفوت األحداث. 
واجلملية  اللفظية  املعاودات  ظهور  وما 
إاّل داللة على ذلك. الظاهر أّن ما كان 
يشغل بال مالك حداد هو البحث عن 
املفارقة،  الصور  وعن  الفلسفي،  الطرح 
املؤكد  البطيء.  السرد  هيمنة  هنا  ومن 
لكنها  جزئية،  وأفعاال  أحداثا  هناك  أّن 
الكاتب  ألّن  الثانية،  الدرجة  يف  تأتي 
بالكيفية  نقلها،  بطرائق  منشغال  كان 
عن  الالفت  العدول  هذا  تبرز  التي 

النموذج واملرجع.
الصورة.  انزياح  على  أسس   لقد 
الذي  الشاعر  يف  ضالته  وجد  أنه  يبدو 
كانه، يف اجلانب التصويري والفلسفي. 
بيد أّن ذلك ال ينفي منو األحداث التي 
يف  واملشهد،  الصورة  كنف  يف  تتشكل 
اجلهد املبذول من أجل إيجاد قرابة بني 
عبقرية  تكمن  وهنا  املتنافرة،  األشياء 
الشاعر  الروائي  أو  الروائي،  الشاعر 
أكبر  أحد  أنه  مع  التاريخ،  ظلمه  الذي 
استثنائية  وظاهرة  اجلزائريني،  الروائيني 
مواقفه  كانت  هل  البعض.  يف  أثرت 
الفرنسية وعبقريته  الوطنية ومواقفه من 
أن  املروءة  من  ليس  ذلك.  يف  سببا 
نحسد املوتى، أن نهمشهم ألنهم عاشوا 

كبارا وماتوا كذلك.

15 السنة 01 - العدد 203 -اخلميس  12 شوال  1441  هـ  - 04  جوان  2020م
أقالم

مالك حداد
بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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قاِش امُلَتِدم    ِف ِخضمِّ النِّ
الّذي شِهَدُه احَلراُك العاَم 
حِديد منُذ  املاِضي، وبالتَّ

ي ُأِثيَر  شهِر جِويلَية، والذِّ
ئاسّياِت  هاِب إلى الرِّ حوَل الذَّ
من َعدِمِه، وَتأِطيِر احَلراك 

حاوِر مع  من َعدِمه، والتَّ
لطة أو َرفِضه، َكتبُت  السُّ

وصّرحُت بأنَّ امَلخرَج األمثَل 
ياسيِة امُلرّكبِة  مَن األزمِة السِّ

ي َتعيُشها اجَلزائُر منُذ  التِّ
االسِتقالِل إلى الّيوِم َيكُمُن 

ف إرساِء حواٍر َشّفاٍف وَصريٍح 
ناِت  دون إقَصاِء أيٍّ ِمن ُمكوِّ

، ِوفَق أرِضّيٍة  امُلجتمِع اجَلزائريِّ
ِسياسّيٍة واجتَماعّيٍة وَثقافّيٍة 

َمضبوَطٍة، ُتتيُح - ف ِنهايِة 
امَلطاِف- الَتوافَق حوَل َمشروِع 
ُمجتمٍع َينخرُط اجَلميُع ف 

ا. َتسيِده َميدانّيً
  َدعوُتنا وِدفاُعنا امُلسَتِميُت عن 
احِلوار كُأسلوٍب َحضاريٍّ ُيعتَمُد 

ف حلِّ كلِّ اإلشكاالِت وبناِء 
امُلجتَمعاِت، َجعالَنا - أيضا - 

ُنداِفع بقوٍة عن َتأِطيِر احَلراك؛ 
وَتأطيُر احَلراك - كما َنراُه 

نحُن – ال ُيقَصُد به َتويُل 
احَلراِك إلى حزٍب سياسيٍّ كما 

يريُد الَبعُض الّتسويَق له ِضمن 
رؤيٍة َهدُفها إفراُغ احَلراِك من 

ُروِحه، إّنا َنرى أنَّ احَلراَك 
َينبِغي أن َيِلد من َرحِمه أحزاًبا 

وَجمعياٍت وَنقاباٍت وجِلاًنا 
وَجراِئَد وَقنواٍت وُمؤّسساٍت 

اقِتصاديًة. نعم ُيكُن للَحراك 
أن ُينتَج عشراِت الِقياَدات 

ياسيَّ  الّتي َسُتثري املشهَد السِّ
واالجِتَماعّي، وَيجعَلنا َنتجاوُز 

ياسيَة القِديَة،  الّطبقَة السِّ
ي أثبَتْت األحداُث أّنها جزٌء  التِّ

ظام بُصورِته الَقديِة  من النِّ
الّتي َشّكلت سبًبا من أسباِب 

عبيِة. وُرؤيُتنا  االنِتفاَضِة الشَّ
هذِه كاَنت َمبِنيًة على ُمعطياٍت 

واِقعّيٍة؛ إْذ ال ُيعَقل - ف َرأِينا 
- ن َتخرَج امَلالينُي إلى الّشارِع 
لمي،  للُمطالبِة بالّتغييِر السِّ
ف ِحني َتبقى أدواُت الَعمِل 

ظاِم َوحَدُه.  ياسيِّ بيِد النِّ السِّ
كما ال ُيعَقل - واحلاُل تقوُل 
إّن الَطبيعَة َتخشى الَفراَغ 

- أْن ينتفَض امَلالينُي ف ِحني 
َيتفاوُض »األفالن« و«األرندي« 

و«حمس« و«األرسيدي« مع 
ظاِم باسِم احَلراك أو باسِم  النِّ

ُجزٍء منُه! 
  الّنقطُة الّثالثُة، وِهي َمربُط 

ي َشّكلْت أحَد  الَفرِس، والتِّ
ي َدافعُت عنها  امَلباِدئ الَعامِة التِّ
بقوٍة، وكاَنت كذِلك َتستِنُد إلى 

ُمعطياٍت َملموسٍة، وَتتعّلُق بـ 
»الّتفاُوِض«؛ وُكنُت َقد كتبُت 

ظاِم  ا: »بنَي رغبِة النِّ َحرِفّيً
ف َتديِد َنفِسه وبنَي رغبِة 
غييِر اجِلذريِّ  احَلراِك ف التَّ

فاوِض«.  َتكمُن احلاجُة إلى التَّ
 الّيوَم، ِعندما يقوُل امُلكّلُف 
ئاسِة محمد  مُبهّمٍة ف الرِّ

لعقاب إّن َتعِديالت الّدستوِر 
ظام،  َتستثِني َتغييَر َطبيعِة النِّ
َنتساءُل نحُن هْل أضعَنا ُفرصَة 
جديَد فقط  غييِر، أْم أنَّ التَّ التَّ

َيكِفينا؟ امُلستقَبل حتًما 
َسيِجيب!

فاِء من داِء »كوفيد 19«   فيما متاثَل  151 شخًصا للشِّ
عدُد اإلصاباِت الَجديدِة   يتراجُع إلى 107 حاالٍت  خالَل 24 ساعًة 

وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
تسجيل  عن  األربعاء،  أمس  املستشفيات، 
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابات      107
باسم  الرسمي  الناطق  اجلزائر.وأوضح  ف 
فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
أّن إجمالي  كورونا ف اجلزائر، جمال فورار، 
املصابني بالوباء ف البالد ارتفع بهذا العدد  
 ، ذاته  املتحّدث  إصابة.وحسب   9633 ليبلغ 
وفيات   6 ساعة    24 آخر  خالل  ُسجل  فقد 
عدد  إجمالي  ليرتفع  املصابينبالوباء،  بني 

الوفيات إلى 673 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 151 حالة شفاء 

 ، ة يد جد
ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 6218 حالة.
خالد دحماني 

باجلزائر،  اإليطالي  السفير  كشف 
القمة  عقد  عن  فيريرا،  باسكال 
حول  االستراتيجي  للحوار  الثنائية 

القضايا السياسية واألمنية قريًبا. 
على  نشرها  رسالة  ف  السفير،  وقال 
بــ«فايسبوك«،  السفارة  صفحة 
لبلده،  الوطني  العيد  مبناسبة 
على  باجلزائر  إيطاليا  سفارة  إن 
اقتصادي  منتدى  لتنظيم  استعداد 
ممكن،  وقت  أقرب  ف  املستوى  رفيع 
 – »اجلزائري  األعمال  نادي  وبعث 

اإليطالي«.
باجلزائر،  اإليطالي  السفير  وأعرب 
العميق  امتنانه  عن  فيريرا،  باسكال 
اجلزائريني،  املواطنني  لعشرات 
لتقدمي  سرية  ف  ذهبوا  الذين 
إلى  إرسالها  أجل  من  مساعدات 
هبة  أبدا  ننسى  »لن  وقال  إيطاليا، 
عنها  أبان  التي  والكرامة  الصداقة 

اجلزائريون«.
موفق رباح

طالبوا باستئناِف َنشاِطهم  وَتعويِضهم عن  3 أشُهِر ُجموٍد  

الّناِقلون الخواُص َيحتّجـوَن أمـام َمقـرِّ واليـِة بجــاَية 
شّن، صباح أمس، أصحاب سيارات األجرة والنقل احلضري بوالية بجاية، احتجاجا أمام مقر الوالية، مطالبني 
السلطات امللية بالتدخل لدى السلطات العليا ف البالد، لرفع عليهم احلجر والسماح لهم بالعودة للعمل مع  

إلزامهم باحترام وتطبيق  اإلجراءات الوقائية.
 ممثلو املتجني طالبوا مبقابلة والي الوالية لرفع انشغاالتهم لديه،  وتقدمي أسباب إقدامهم على االحتجاج، 
فيما قام أصحاب السيارات بركن سياراتهم على أرصفة كل الشوارع املؤدية ملقر الوالية. الغاضبون أصروا على 
استمرار االحتجاج بشكل يومي إلى غاية االستجابة ملطالبهم وإيجاد حلول نهائية للوضع الذي فرضهم عليهم  
الوباء منذ 3 أشهر،  مناشدين السلطات السماح  لهم بعودتهم للعمل من أجل التخفيف من آثار احلجر،  مؤكدين 

التزامهم مبعايير الوقاية و اإلجراءات االحترازية و كذا ارتداء الكمامات و القفازات و احلد من عدد الركاب.
 بـــلقاسم.ج  

بلسان :  ريــاض هويـــــــلـي

جراد،  العزيز  عبد  األول،  الوزير  ترأس 
للحكومة،عقد   اجتماًعا  أمس،  يوم 

بتقنية التحاضر الـمرئي عن ُبعد.
خللية  بيان  حسب  االجتماع،  وخّصص 
لدراسة  األول،  الوزير  مبصالح  االتصال 
بقطاع  يتعلقان  تنفيذيني   مشروعني 
وقطاع  الريفية  والتنمية  الفالحة 
استمع  كما  والنقل.  العمومية  األشغال 
إلى  االجتماع  ف   احلكومة  أعضاء 
عرضني، األول  من تقدمي وزيرة التضامن 
الوطني واألسرة وقضايا املرأة حول آفاق 
القطاعية،  األنشطة  وتنمية  إنعاش 
حول  الصحة  وزير  تقدمي  من  والثاني 
فيروس  بوباء  الـمتعلق  الصحي  الوضع 

كورونا كوفيد 19.
الوزير  حرص  العروض،  تقدمي  وعقب 
رئيس  بتوجيهات  التذكير  على  األول، 
اّلتي  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
للخروج  الطريق  خريطة  أّن  إلى  تشير 

سيكون  الذي  احلجر،  من 
يتم  أن  يجب  ومرًنا،  تدريجًيا 
أساس  على  حتًما  إعدادها 
السلطة  تقدمها  اّلتي  التوصيات 
الشركاء  مع  وبالتشاور  الصحية 
االجتماعيني، مع التأكيد على أّن 
صحة الـمواطنني تظل االنشغال 
لدى  باألولوية  يحظى  الّذي 

السلطات العمومية.
صادق االجتماع  ثانية،  جهة  من 
يقضي  تنفيذي  مرسوم  على 
الوطنية  الوكالة  بإنشاء 
املهمة  وستتمثل  املدني.  للطيران 
ضمان  ف  للوكالة  الرئيسية 
مجال  ف  الدولة  مهام  ممارسة 
التنظيم والرقابة واإلشراف على 

جميع أنشطة الطيران الـمدني.
خ.د

حية .. جراد:  لطة الصِّ ِوفًقا لَتوصياِت السُّ

ا الخــروُج مـن الَحجــِر سيتَحــقــق  َتدريجيــً

و5 سنوات نافذًة ف َحِق ابنه َشفيق 

الّنيابُة العاَمُة بمحكمِة بومرَداس َتلتــِمُس 
15 سنـًة حبـًسا نافـًذا في حـِق هـــامل

 التمست النيابة العامة مبحكمة بومرداس عقوبة احلبس النافذ ملدة 15 سنة ف حق املدير 
الـ10  العام عقوبة  الرأي  التمس ممثل  الغني هامل. فيما  الوطني عبد  العام األسبق لألمن 
النيابة  التمست  كما  تيبازة.  لوالية  الصناعة  ومدير  الدولة  أمالك  مدير  حق  ف  سنوات 
األمن  مدير  ابن  شفيق،  هامل  حق  ف  سنوات   5 مدته  النافذ   السجن  عقوبة  تسليط 
جاجاي   سليم  السابق   تيبازة  والية  أمن  رئيس  حق  ف  التمست  حني،  ف  األسبق.  الوطني 
جمال  الوطنية،  لألمالك  السابق  العام  املدير  حق  ف  سنوات  و6  نافًذا،  حبًسا  سنوات   7
خزناجي. واسُتهلت وقائع هذه املاكمة بطلب هيئة الدفاع تأجيل جلسة املاكمة ألسبوع 
آخر بحجة الدراسة املعمقة مللف احلال وغياب أحد الشهود وهو نور الدين بدوي ، بصفته 
وزير  سابق  لوزارة الداخلية وعبد املالك سالل بصفته رئيس حكومة سابق وبتعرض أحد 
مع  قانوني  وسجال  مشاورات  وبعد  اجللسة  رئيسة  القاضية  أن  صحية.إال  لوعكة  املتهمني 
هيئة الدفاع، قررت االنطالق ف أطوار املاكمة وعدم االستجابة لطلب التأجيل العتبارات 
تتمثل أهمها -  حسبها - ف مراعاة املصلحة العامة وحلقوق املتهمني وصعوبة نقل املتهمني ف 

هذه الظروف الصحية من موقع احتجازهم نحو املكمة.
وف تدخل وكيل اجلمهورية أمام هيئة الدفاع خالل املاكمة، أشار إلى أن هذا امللف القضائي 
املتهم  ضد  الدولة  أمالك  رفعتها  واحدة  شكوى  من  فيهما  التحقيق  انطلق  قضيتني  يضم 
جايجاي سليم املدير السابق لهذه الهيئة والوالي السابق موسى غالي وعدد من املسؤولني، 
14.000 متر مربع يقع  لعقار فالحي مساحته تقتربـ    وتضم عدة جنح منها تغيير طابع 
مبنطقة ” مقطع خيرة” بوالية تيبازة ، وتوجيهه نحو إجناز مصنع لألدوية لفائدة املتهم 

شفيق هامل وتبديد أمالك عمومية واستغالل النفوذ وإساءة استغالل الوظيفة والتهديد.
ق.و

لَطة! َحراك السُّ

لقد كانت الفرحة فرحتان؛ الفرحة األولى بنجاح »جناة« ف شهادة 

التعليم االبتدائي »السانكيام« واقتحامها بداية من املوسم الدراسي 

)-2020 2021( أسوار التعليم املتوسط و العاقبة لـلنجاح ف  »البيام« 

و«الباك«.   والفرحة الثانية بحلول عيد ميالدها وإشعالها الشمعة 

الــ11 بتاريخ 28 ماي املاضي.

وبهاتني املناسبتني املتزامنتني السعيدتني أتقدم أنا والدها »عّمار 

قــردود« مبعية والدتها وإخوتها »جهاد« و«أيوب« و«أسيل« وكل األهل 

واألقارب ف عني مليلة وسكيكدة بأحر 

التهاني، راجيني لها العمر املديد واملزيد 

من النجاحات ف دراستها.

-مليون مبروك يا جناة-

تــهــنــئة

تقارٌب »جزائري – إيطالي« إلرساِء  حواٍر  إسِتراتيجيٍّ
نحــَو عقـــِد قّمـــٍة ُثنائــّيٍة َتجمــُع بيــن 
الّرئــــيِس الجزائـــرّي  واإليَطالــــّي  

ت داِخَل سيارة إسعاف ُدسَّ

ضبُط  11.5 ِقنطاًرا من »الكيف« بإِليزي
 متكنت فرقة اجلمارك مع مفرزة للجيش، من حجز 11.5 قنطار من الكيف املعالج ف إليزي. 

وكانت املخدرات املجوزة على منت مركبة تويوتا ستايشن وسيارة إسعاف.
ع. ق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

