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ما زالت مسودة الدستور التي طرحت قبل أيام تسيل الكثير من احلبر  كونها مازالت 
يحاول  منهم  واحد  كل  بالبالد  النخبة  ورجال  وأكادمييني  مختصني  قبل  من  والتعليق  للدراسة  تخضع 

حسب رأيه وموقفه ودراسته لتقدمي اقتراحاته وطرح حتفظاته. 
عبد  األستاذ  جيجل  بجامعة  املفاوضات  يف  والباحث  اجلامعي   األستاذ  التقت  الوطن«  »أخبار  شبكة   
املسودة واالستماع لرؤيته واقتراحاته وحتفظاته بخصوص  العرجاني وحاولت مناقشته حول  العزيز 

بنود املسودة، حيث فّصل لنا بعض التحفظات واملقترحات، مقدما رؤية استشرافية ملواد أخرى.
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تيزي وزو

أزمـة ميـاه حــادة  
تضرب بلدية بني دوالة

16
العاصمة

انهيــار مبنــى مـن 4 
طوابــق بالقصـــبة
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أدرار

كارثــة بيئــية تهـدد 
المنطــقة الرطــبة

 بـتمـنطـــيط

عائــالت بمناطــق الظــل في 
مستغانــم تبـحث عـن الحـياة

عائالت ال زالت تبحث عن حقها يف احلياة ويف مشاريع تنموية تخرجها من العزلة التي طوقتها 
سنني طوال، مبناطق أطلق عليها مؤخرا مناطق الظل، يف املقابل تسعى السلطات الوصية لرفع 
الغنب عنها وااللتفات إليها عقب تعليمات صارمة من الوصاية للتكفل بها فمتى تنتهي املعاناة ..؟

 من دار الندوة إلى البؤساء ..
كنا ونحن محض أطفال صغار يربينا جو القرية الصغيرة والناس فيها قليلون، وجلهم 

البيت  ساكني  كأمثال  بعضا  بعضهم  يعرف 
وأواصر  رصينة  عالقاتهم  فكانت  الواحد، 
املوت  )دكاكني  وكانت  متينة،  بينهم  الود 
ويجتمع  جلبة  القرية  يف  حُتِدث  واحلياة( 
وله  قدم  موطئ  فيها  له  وكّل  عليها  الناس 
أثّرت،  أيا كان شكلها وكيفما  قدم مساهمة 
أو  زفاف  حفل  فيها  احلياة(  )دكان  فكان 
جنازة  املوت(  )دكان  وكان  ازدياد،  أو  ختان 
حقل  فيها  مصيبة  على  اجتماع  أو  لرجل 

حريق أو طفل غريق أو حادث بطريق.

د. جيدور حاج بشير 	15

03
رفِع الَحجر تدريجيا بداية من 
األحد والتقييم منتصف جويلية

ا اعتباًرا من األحد املقبل  ا عن شروعها يف رفع احلجر الصحي و إن كان َتْدِريِجّيً أعلنت احلكومية َرْسِمّيً
وحتى 14 جوان اجلاري مع التركيز على اإلجراءات الوقائية، فيما صّرح خبراء بأن رفع احلجر كلية 

مرتبط مبدى التزام املواطنني وأنه لن يكون قبل منتصف أو نهاية جويلية.

تاج
بور

رو

تاج
بور

رو

أقالم

البطولة الجزائريةالبطولة الجزائرية.. فيفي ملعب الفساد!ملعب الفساد!
الفيفا تضعها حتت املجهر واألندية يف حرجالفيفا تضعها حتت املجهر واألندية يف حرج

 قضية سعداوي وحلفاية القطرة التي أفاضت الكأس قضية سعداوي وحلفاية القطرة التي أفاضت الكأس
  شريف الوزاني:  شريف الوزاني:  على السلطات التدخل إليقاف هذا السرطان  على السلطات التدخل إليقاف هذا السرطان

  ساعو:   ساعو:   على الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة لتحرير االحتادية والرابطةعلى الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة لتحرير االحتادية والرابطة

استئناُف األنشطة االقتصادية والتجاريِة والخدماتيِة على مرحلتيِن

اشات
نق األستاذ اجلامعي والباحث يف املفاوضات عبد العزيز العرجاني:



02
أخبار السياسة
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دعت إلعادة النظر في منهجية إعداد مسودة الدستور .. جبهة العدالة:

المسار المتبع حال دون رأب الصدع 
بين المواطنين والسلطة

محمد رضوان

بيانها،  يف  اجلبهة  دعت  كما 
هذا  يف  النظر  إلعادة  القائمة  السلطة 
مبنهجية  يتعلق  ما  خاصة  املسار، 
لتعديل  التمهيدي  املشروع  إعداد 
محل  يكون  أن  ينبغي  الذي  الدستور 
حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض 
ما  وهو  البالية،  والتقاليد  الواقع  األمر 
التي  للجنة  العودة  استبعاد  يقتضي 
من  سابقا  واملكلفة  املسودة  أعدت 
مسار  على  التوافق  نحو  والسير  جهة 
توافقية  أكثر  أخرى  جلنة  بتعيني  آخر 
إلى  إضافة  أخرى،  جهة  من  ومتثيلية 
بالولوج  للجميع  يسمح  حر  جو  توفير 
إلى جميع وسائل اإلعالم دون إقصاء 
ومتييز وكذا الكف عن اعتقال النشطاء 

وإطالق سراح املوقوفني.
تخوفها  أعلنت   ثانية  جهة  من 
النسيج  على  كورونا  أزمة  أثار  من 
املعيشي  والوضع  االجتماعي 
املستثمرين  صغار  خاصة  للمواطنني 
الصغار  التجار  و  األجرة  وعمال 
يفرض  الذي  األمر  احلرف  وأصحاب 
جرد  يف  اجلد  القائمة  السلطة  على 
حتفظ  تعويضات  وتقدمي  الفئات  هذه 

احتياجاتهم،  لهم  وتوفر  كرامتهم 
توفير  لضرورة  املعنيني  جميع  ودعت 
كورونا،  وباء  من  الوقاية  مستلزمات 
التخفيف  إجراءات  تبعات  ودراسة 
األخذ  على  القدرة  عدم  احتمال  مع 
خالل  من  املطلوبة  الوقاية  بإجراءات 
وكذا  الوطن  مناطق  من  الكثير  واقع 
الذي  الضاغط  االجتماعي  الوضع 

يعيشه الشعب.

السعودية تدعو الجزائر لعدم الفصل 
في مصير موسم الحج

األول  أمس  بلمهدي،  يوسف  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزير  أكد 
اخلميس أن اجلهات املسؤولة يف السعودية دعت اجلزائر إلى »عدم املضي 
يف اإلجراءات النهائية لعملية احلج حتى النظر يف تطور الوضعية الوبائية«.
وقال الوزير بلمهدي على هامش لقائه باملفوضة الوطنية حلماية وترقية 
الطفولة، مرمي شريف، ملناقشة إعادة فتح املساجد:  إننا ننتظر دائما التقارير 
عن  يتابعون  الذين  السعوديني  عن  الصادرة  تلك  خاصة  العاملية  الطبية 
كثب تطور الوضع  مضيفا أن اجلانب السعودي راسل اجلهات املعنية يف 
اجلزائر ودعا إلى  عدم املضي يف اإلجراءات النهائية لعملية احلج حتى 
اجلانبني  بني  قائم  التشاور  بأن   مؤكدا  الوبائية   الوضعية  تطور  يف  النظر 
ونأمل خيرا لكن لم يصلنا بعد أي شيء يذكر بخصوص مصير حج هذا 

املوسم .
موفق رباح

مع استئناف نشاطها التدريجي
 سوناطراك تعزز اإلجراءات الوقائية

املتبعة  الوقائية  اإلجراءات  بتعزيز  للمحروقات  الوطنية  الشركة  قامت 
على  للنشاط  التدريجية  العودة  مع  خاصة  كورونا   فيروس   تفشي  من  للحد 
منا  اخلميس:  حرصا  األول  أمس  لسوناطراك  بيان  وأفاد  املديريات.  مستوى 
للنشاط على مستوى مديرياتنا،  التدريجية  العودة  إطار  العمال يف  على صحة 
قامت سوناطراك بتعزيز اإلجراءات الوقائية املتبعة ضد انتشار وباء كوفيد19-. 
ولفت املصدر ذاته بأن هذه التعزيزات متثلت يف   تعميم احلمالت التحسيسية 
عن  املسؤولني  بأن   مؤكدا  موظفيها   لصالح  كوفيد19-  وباء  ضد  والتوعوية 
التدريجي وفقا  األنشطة والهياكل قد كّلفوا بإعالم موظفيهم بهذا االستئناف 

ملخطط تعده هياكلهم اإلدارية .
مجمع  موظفي  كافة  لعودة  مخططا  سوناطراك  مجموعة  عام  مدير  ووضع 
سوناطراك للعمل، وتشير املعلومات  إلى أن الشركة ستعود إلى ذات مستوى 
بالتدريج  اجلاري  جوان  شهر  نهاية  أقصاه  أجل  يف  اإلداري  الداخلي  النشاط 
بعد أن مت إبالغ موظفي الشركة الكبار مديرين ورؤساء أقسام ، مبخطط العودة 
املشروط بقرار مباشر من الوزارة األولى، املخطط يتضمن عودة الوضع إلى مستواه 

الطبيعي قبل نهاية جوان يف حالة رفع احلجر الصحي يف منتصف الشهر .
عّمـــار قـــردود

البليدة
إنقاذ  فتاة حاولت االنتحار من أعلى 

خزان مائي
تدخلت وحدة احلماية املدنية لدائرة أوالديعيش بوالية البليدة أمس  من 
أجل إنقاذ فتاة حاولت االنتحار مبركز إعادة التربية لألحداث بنب عاشور ببلدية 
البليدة.  وحسب بيان احلماية املدنية أن  الفتاة كانت يف محاولة إللقاء نفسها 
من فوق خزان مائي من على ارتفاع حوالي 20 مترا،   وبفضل تواصل أعوان 
بالعدول عن  إقناعها   15 سنة  مت  العمر  البالغة من  الطفلة  احلماية املدنية مع 
املنقذ  العون  خوذة  ومنحها  وقائية  بطريقة  إنزالها  مت   حيث  االنتحار،  محاولة 
طرف  من  نفسيا  بها  التكفل  مت  و  مادي،  بأي ضرر  تصاب  أن  دون  الرتدائها 
األخصائية النفسانية للمركز داخل سيارة اإلسعاف رفقة أعوان احلماية املدنية، 

يف انتظار نقلها لتلقي العالج الالزم.
 أيوب بن تامون

قانون المالية التكميلي 2020 يصدر في الجريدة الرسمية

الزيادات الجديدة في أسعار الوقود 
تدخل حيز التنفيذ

صدر يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية قانون املالية التكميلي 2020 
بكل ما تضمنه من بنود ومواد وإجراءات تتعلق بالزيادات يف أسعار الوقود أو 
التدابير األخرى كما هو الشأن بالنسبة حلجم العملة الصعبة املسموح باالنتقال 
بها عبر احلدود الوطنية. ومن هذا املنطلق، فإّن التسعيرة اجلديدة ألسعار الوقود 
لذلك  تبعا  بها  وستتعامل  اجلمعة،  أمس  يوم  من  بداية  التنفيذ  حّيز  دخلت 

محطات الوقود املنتشرة على مختلف واليات الوطن.
أسعار  زيادات  اجلارية  للسنة  املالية  قانون  يف  احلكومة  أقرت  قد  وكانت 
الوقود، من خالل مراجعة الرسوم على املنتجات البترولية والتي يترتب عليها 
زيادة يف أسعار الوقود، حيث تضمن املشروع الزيادة يف أسعار البنزين بـ 3 دينار 
بدل  دينار   41.94 العادي  البنزين  سعر  إلى  باإلضافة  دينار،   5 بـ  واملازوت 

38.94 دينار، وسعر البنزين املمتاز يصبح 44.97 دينار بدل 41.97 دينار.
أما سعر البنزين دون رصاص سعره يصبح 44 دينار بدل 41 دينار، ناهيك 

عن سعر املازوت سعره 28.06دينار بدل 23.06 دينار.
موفق رباح

انتقدت جبهة العدالة والتنمية، في بيانها األخير الذي أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، المسار المتبع من قبل السلطة القائمة 
ابتداء من الرئاسيات، وصوال لتعديل الدستور، مرورا بالبدء في رسكلة األحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة، معتبرة أن 
تلك النقاط حالت دون بناء جدار الثقة المفقود بين السلطة والشعب، مضيفة أنه لم يسمح بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية 
الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه خالل الحراك الشعبي، محذرين 

من االتجاه لفرض أجندة أحادية االختيار، تضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش.

السبت  اليوم  ظهيرة  بعد  ُيعقد 
لــ«  ومنفصالن  هامان  اجتماعان 
سيتم  حيث   ،»+ وأوبك  أوبك 
أهمها  النقاط  من  جملة  مناقشة 
واملقدر  التخفيض  اتفاق  متديد  قرار 
شهر  من  يومًيا  برميل  مليون   9,7 بــ 
إلى ثالث أشهر أو االنتقال للمرحلة 
الثانية من التخفيض واملقدر بــ 7,7 
مليون برميل يومًيا. باإلضافة ملناقشة 
الدول  بعض  التزام  عدم  إشكالية 
النقطة  وهي  التخفيض  يف  حلصصها 
النقاش  من  كبيًرا  حيًزا  أخذت  التي 

بني دول أعضاء أوبك وحلفائها.

 عرقاب: اجتماع أوبك+ األخير 
أعطى مؤشرات إيجابية

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، 
اخلميس املاضي، باجلزائر العاصمة، 
هامش  على  صحفي  تصريح  يف 
جلسة علنية مبجلس األمة مخصصة 
وحول  الشفوية،  األسئلة  على  للرد 
املقبل  األسبوع  املرتقب  االجتماع 
أوبك   للنفط   املصدرة  الدول  ملنظمة 
 ، األعضاء  غير  املنتجني  وشركائها 
لتقييم  سيخصص  أنه  الوزير  أوضح 
خفض  باتفاق  طرف  كل  التزامات 
الذي  التعاون  هذا  ومواصلة  اإلنتاج 

أعطى ثماره.
إلى وجود  لفت  ويف هذا اإلطار، 
مدى  بخصوص  ايجابية  إشارات 
املتفق  اخلفض  حصص  تطبيق 
إطار  يف  الدول  لكل  بالنسبة  عليها 
تعززت  والتي  أوبك+   مجموعة  
روسيا  من  طوعية  بتخفيضات  أيضا 
والسعودية واإلمارات والكويت وهو ما 

جتسدت  ايجابية  جد  نتائج  له   كان 
مؤخرا يف انتعاش األسعار .

فان  متوقعا،  كان  كما  بأنه  وأكد 
يف  دول  عدة  يف  الصحي  احلجر  رفع 
التطبيق  جانب  إلى  وأوروبا  آسيا 
7,9 مليون   ( الصارم التفاق اخلفض 
وجوان(  ماي  لشهري  يوميا  برميل 
ساهما بشكل كبير يف عودة األسعار 

إلى املنحى التصاعدي.

 تحسن طفيف في األسعار ترقًبا 
الجتماع أوبك

أمس  النفط،  أسعار  حتسنت   
اجلمعة، إذ يترقب املتعاملون مؤشرات 
العقود  وصعدت  اليوم،  اجتماع  من 
ما  أو  سنتا   27 برنت  خلام  اآلجلة 
يعادل 0.7 باملائة إلى 40.26 دوالر 
التعامالت  يف  أمس  صباح  للبرميل 
العقود  ارتفعت  بينما  اآلسيوية، 
الوسيط  تكساس  غرب  خلام  اآلجلة 
األمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5 

باملائة إلى 37.58 دوالر للبرميل.
منذ  باملائة   14 نحو  برنت  وربح 
ارتفع  بينما  اجلاري،  األسبوع  بداية 
خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة 
القياسيان  اخلامان  ليصبح  باملائة، 
لألسبوع  مكاسب  حتقيق  مسار  على 

السادس.
النفط  أسعار  أن  محللون  ويرى 
السادس،  لألسبوعي  لالرتفاع  تتجه 
ينظر  إذ  تنحسر  املكاسب  لكن 
العراق  التزام  احتمال  إلى  املتعاملون 
»بعني  اإلمدادات  بخفض  الكامل 
قد  »هذه  أن  مضيفني  الشك«، 
متديد  من  يتمكنوا  لكي  فرصة  تكون 

أشهر،  ثالثة  ملدة  اخلفض  اتفاق 
متشككون  الطاقة  يف  املتعاملني  لكن 
للغاية حيال بقاء االلتزام مرتفعا بعد 

جويلية«.

وزير الطاقة السعودي: األوضاع 
اآلن تضمن نجاًحا مأمواًل  الجتماع 

أوبك +
أن  أمس،  السعودية،  أكدت   
األوضاع احلالية من شأنها أن تضمن 
جناح اجتماع األوبك اليوم.وقال وزير 
العزيز  عبد  األمير  السعودي،  الطاقة 
لوكالة  له  تصريح  يف  سلمان،  بن 
تضمن  اآلن  األوضاع  أن   رويترز، 
أوبك+  الجتماعات  مأموال  جناحا 

اليوم .

 روسيا تتوقع عجزا بالسوق 
النفطية خالل شهر جويلية

الروسي،  الطاقة  وزير  قال   
إّن سوق  اخلميس،  نوفاك،  ألكسندر 
 3 بني  يتراوح  عجزا  تشهد  قد  النفط 
جويلية  يف  يومًيا  برميل  ماليني  و5 
سيتوصل  اتفاق  معايير  على  اعتماًدا 
نوفاك  وأضاف  أوبك   منتجو   إليه 
فائض  إن  رويترز   وكالة   حسب 
إلى  انخفض  العاملية  النفط  إمدادات 
سبعة ماليني برميل يوميا خالل شهر 
أن  يتوقع  ال  أنه  نوفاك  وقال   . ماي 
رسميا  قرارا  املتحدة  الواليات  تتخذ 
وأن  النفط  إنتاج  تخفيضات  بشأن 
واشنطن  مع  نقاش  يف  تظل  موسكو 

بشأن الوضع يف سوق اخلام.
عّمـــار قـــردود

اجتماع هام لــ» أوبك وأوبك + «اليوم
توقعات بتمديد التخفيض بــ9,7 مليون برميل يومًيا



عّمـــــار قــــردود

بتعليمات  عمال  البيان:  يف  وجاء 
اجلمهورية،  رئيس  تبون،  املجيد  عبد 
األول،  الوزير  جراد،  العزيز  عبد  حدد 
خريطة طريق للخروج من احلجر، بصفة 
أعطيت  واحد،  آن  يف  ومرنة  تدريجية 
وفق  األنشطة  من  لعدد  األولوية  فيها 
وخطر  واالجتماعي  االقتصادي  أثرها 

انتقال عدوى كوفيد ـ 19( .
خريطة  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
أساس  على  أعدت  هذه  الطريق 
السلطة  طرف  من  الـمقدمة  التوصيات 
إعداد  على  عالوة  تنص،  الصحية، 
يتعني  التي  الصحية  للقواعد  دليل 
و/أو  قطاع  لكل  بالنسبة  لها،  االمتثال 
للمراقبة  معزز  نظام  وضع  على  نشاط، 
إستراتيجية  أساس  على  يقوم  الصحية 

بفحص  والـمدعم  الـمبكر  للكشف 
استهدايف .

اخلروج  مخطط  أن  البيان  وأوضح 
سيشرع  الذي  احلجر،  من  التدريجي 
شكل  يف  جوان،   14 من  ابتداء  فيه 
به  املعمول  اجلزئي  الصحي  احلجر  رفع 
احلسبان  يف  سيأخذ  توقيته،  تعديل  أو 
املستوى  على  الوبائية  الوضعية  تطور 
خالل  من  والية  كل  وحسب  الوطني 
والسيما:  الصلة،  ذات  الـمؤشرات 
من  أدنى   R1″“ التكاثر  معدل 
العدوى  حلاالت  اليومي  والتدفق   ،1

اجلديدة الـمسجلة .
كما يأخذ هذا املخطط يف احلسبان، 
برفع  الـمعنية  الواليات  قائمة  تقييم 
كل  ومراجعتها  اجلزئي  الصحي  احلجر 
الـمذكورة  الـمعايير  حسب  يوما   15
التدابير  أن  من  التحقق  بغرض  أعاله، 

انتقال  خطر  تشجع  ال  وضعها  مت  التي 
إلى أن مستوى عدم  الـمرض ، مشيًرا 
الوباء  تطور  من  والطبي  العلمي  اليقني 
من  سيظل  جًدا  كبيًرا  حذًرا  يتطلب 

الواجب التحلي به بعد 13 جوان .
وباملوازاة مع ذلك، ومن أجل اإلبقاء 
على اليقظة يف جميع املستويات، سيتم 
القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية 
سيوجه من باب األولوية نحو الواليات 
املعنية برفع إجراء رفع احلجر الصحي، 
املبكر،  للكشف  بإستراتيجية  مصحوًبا 
واجليوب  البؤر  مستوى  على  والسيما 
حلظة  أي  يف  تظهر  قد  التي  الـمحتملة 
، كما سيتم دعم هذا النظام بــ فحص 
األشخاص  حاالت  لكل  استهدايف 
الـمشتبه يف إصابتهم والـمحيطني بهم، 
األمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر 

سلسلة انتقال عدوى الوباء .

03 السنة 01 - العدد 204 -السبت  14 شوال  1441  هـ  - 06  جوان  2020م
أخبار السياسة

لرصد  العلمية  اللجنة  عضو  أكد 
مستوى  على  كورونا  فيروس  تفشي 
األطباء  عمادة  ورئيس  الصحة  وزارة 
بركاني،  بقاط  البروفسور  اجلزائريني، 
أن  الوطن«  أخبار  لــ«  تصريح  يف 
جاء  احلجر  بتخفيف  احلكومة  قرار 
واقتصادية  اجتماعية  العتبارات 
ومدى  املواطنني  بسلوك  جناحه  وربط 
الوقائية  لإلجراءات  احترامهم 

املصاحبة له .
ترفع  اللجنة  أن  بركاني  وأفاد 
للبالد  العليا  للسلطات  يومية  تقارير 

احلالة  فيها  توضح  دورية  وتوصيات 
رفع  وقرار  تطورها،  ومدى  الوبائية 
منتصف  إال  يكون  لن  الكلي  احلجر 

جويلية أو أواخره .
ربط  ضرورة  على  بركاني  أكد  و 
مبدى  الصحي  احلجر  رفع  مسألة 
خالل  من  ملواجهته،  االستعداد 
من  الوقائي-القبلي-،  االستعداد 
التخفيف  أو  اإلصابة  لتفادي  جهة 
إلى أقصى حد من عدد اإلصابات، 
املعدات  كل  توفير  خالل  من  وذلك 
ومعقمات،  كمامات  من  الوقائية 

املكثف  التشخيص  وسائل  توفير  ثم 
حد  أقصى  إلى  الرفع  خالل  من 
جهة  ومن  التحاليل،  عدد  من  ممكن 
أخرى، يجب االستعداد البعدي أي 
خالل  من  اإلصابة  حصول  حالة  يف 
ومتخصصة  جديدة  مستشفيات  بناء 
من  ممكن  عدد  أكبر  وإدماج  وجتهيزها 
وإطالق  وتأهيلها  الصحية  اإلطارات 
ودعمها  العلمي  للبحث  مراكز 

ومساندة الصناعة الدوائية الوطنية.
ع. ق

استئناُف األنشطِة االقتصاديِة والتجاريِة والخدماتيِة على مرحلتيِن

خارطُة طريق  لرفِع َالَحجِر الصحِي 
بداية من األحد

البروفسور بقاسط بركانّي :
رفِع الحجِر كليا لْن يكوَن إال منتصف جويلية

هذِه هَي النشاطاُت التجاريُة التي ستستأنُف 
بدايِة مْن يوِم األحِد 7 جواْن :

 أعلنت الوزارة األولى عن استئناف النشاط التجاري واخلدماتي والذي سيخص 
فئة أولى، تتمثل حتديدا فيما يلي:

حرفيي اخلزف والترصيص والنجارة والصباغة
وكاالت السفر

الوكاالت العقارية
بيع الـمنتجات التقليدية

نشاطات إصالح األحذية واخلياطة
نشاط الصيانة والتصليح

جتارة األدوات الـمنزلية والديكور
جتارة اللوازم الرياضية

جتارة األلعاب واللُّعب
الـمرطبات واحللويات

بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها
جتارة ألفرشه وأقمشة التأثيث

جتارة األجهزة الكهرومنزلية
بيع مستحضرات التجميل والنظافة
جتارة الورود، والـمشاتل واألعشاب

استوديوهات التصوير الفوتوغرايف ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق
الـمرشات باستثناء احلمامات، صيانة السيارات وإصالحها وغسلها

الـمعارض الفنية
جتارة األدوات الـموسيقية

جتارة التحف واألمتعة القدمية
الـمكتبات والوراقات

قاعات احلالقة اخلاصة بالرجال
أسواق الـمواشي.

ولذلك، يجب أن يحرص مختلف الـمتعاملني والتجار الـمعنيني، على وضع 
أن  على  ممارستها،  باستئناف  الـمرخص  للنشاطات  اخلاصة  للمرافقة  وقائي  نظام 

يشمل خصوًصا:
-فرض ارتداء القناع الواقي

-نشر التدابير الـمانعة والوقائية يف األماكن
-تنظيم الـمداخل وطوابير االنتظار خارج الـمحالت وداخلها على نحو يسمح 
الـمتواجدين يف  األشخاص  عدد  حتديد  مع  اجلسدي،  والتباعد  الـمسافة  باحترام 

مكان واحد.
-حتديد اجتاه واحد للسير داخل احملالت، ووضع عالمات واضحة على األرض 

وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛
-وضع ممسحات ُمطهرة لألحذية يف الـمداخل؛

-وضع محاليل مائية كحولية حتت تصرف الـمرافقني والزبائن؛
ا -تنظيف الـمحالت وتطهيرها َيْوِمّيً

-تطهير القطع النقدية واألوراق الـمصرفية
أو  والـمناديل  والقفازات  األقنعة  من  للتخلص  مخصصة  صناديق  -توفير 

الـمعدات الطبية الـمستعملة.
عّمـــــار قــــردود

اخلبير  سراي  املالك  عبد  أما 
يف  أوضح  فقد  الدولي  االقتصادي 
مقاربة  إن  الوطن«  »أخبار  لــ  تصريح 
احلجر  رفع  حكومة جراد حول شروط 
املنزلي، مقاربة غير واقعية  و  الصحي 
سليمة،  أُُسٍس  علي  مبنية  ليست  و 
ألنها ترتبط باحلالة الوبائية واملعطيات 
املصابني  وأعداد  اإلحصائية، 
واملنحنيات الوبائية، ورغم أهمية ذلك 
فوق  العمومية  الصحة  أن  أساس  على 
كل اعتبار، لكن األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية نتيجة الوباء تتفاقم يوًما 
بعد يوم رغم املجهودات املبذولة، لكن 
إمكانات  فإن  املالية  لألزمة  نظرا  و 
البالد جتعل اإلجراءات التعويضية غير 

قابلة لالستمرار على املدى الطويل .
أن  أعتقد  ولهذا  سراي  وأضاف 
أن  هو  احلكومية  املقاربة  واقعية  عدم 
أمد هذه اجلائحة قد يطول، ألن تطور 
للتوقع،  قابل  غير  عام  بشكل  الوباء 
نظًرا لطبيعة الفيروس وسلوكه احمليّر ، 

وقدرته على التأقلم.
تخسر  اجلزائر  أن  سراي  وكشفت 
ا،  تقريًبا حوالي 600 مليار سنتيم َيْوِمّيً
ليبقى  احلجر،  أيام  من  يوم  كل  عن 
تتحول  قد  التي  الكبرى  األزمة  عنوان 
عدًدا  أن  وأفاد  اجتماعية،  أزمة  إلى 
لالقتصاد  احملركة  القطاعات  من  كبيًرا 
حيث  كبير،  بشكل  تضررت  الوطني 
اخلطوط  لشركة  املالية  اخلسائر  بلغت 

رحالتها  توقف  جراء  اجلزائرية  اجلوية 
جائحة  بسبب  واخلارجية  الداخلية 
 320 )نحو  دينار  مليار   40 كورونا، 
و160   130 بني  وما  دوالر(،  مليون 
اجلزائر  مطار  تكبدها  دينار  مليار 
تقف  ال  سراي  وأضاف  الدولي. 
اخلسائر عند هذا احلد، بل إن اخلسائر 
بعني  أخذنا  إذا  ذلك،  بأضعاف  تبدو 
حيث  احلكومة،  تصرفه  ما  االعتبار 
أكدت املعطيات احلكومية عن إحصاء 
من  لالستفادة  عائلة  مليون   2.2
أقرها رئيس  التي  املليون سنتيم  منحة 
اجلمهورية لفائدة األجراء الذين فقدوا 

عملهم بسبب تداعيات اجلائحة.
ع.ق

أعلنت الحكومية َرْسِميًّا عن شروعها في رفع الحجر الصحي و إن كان َتْدِريِجيًّا اعتباًرا من األحد المقبل وحتى 14 جوان 
الجاري مع التركيز على اإلجراءات الوقائية. يبدو أن رفع إجراءات الحجر المنزلي ال مفر منها، حيث ستشرع الحكومة في 
تخفيف الحجر بداية من غد األحد والتحضير لرفعه في 14 جوان الجاري. فقد حدد الوزير األول عبد العزيز جراد، 

خريطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة ابتداء من 14 جوان، أعدت على أساس التوصيات المقدمة 
من طرف السلطة الصحية، حسب ما أورده أمس األول الخميس، بيان لمصالح الوزير األول.

عبد المالك سراي - خبير اقتصادي دولي - :
الجزائُر ربحْت رهاَن تقليِص عدِد المصابيَن وخسرْت اقتصادها

الدكتوُر إلياْس أخاموْك :
فتُح المساجِد لن يكوَن بعَد 13 جوان

إلياس  الدكتور   ، الصحة  بوزارة  كورونا  فيروس  ملتابعة  العلمية  اللجنة  عضو  حسم 
أمام جموع املصلني وكشف  أمر فتح املساجد  الوطن« يف  لــ »أخبار  أخاموك، يف تصريح 
أنه لن يحدث بعد 13 جوان املقبل لألسف الشديد ألنه من الصعب فتح املساجد أمام 
املصلني يف ظل استمرار الوباء بالرغم من بداية انحساره لكنه وطاملا أنه اليزال موجوًدا فمن 
الصعب إعادة فتح املساجد وهو القرار الذي يستند إلى جملة من الشروط الصارمة: التزام 
التجمع  وعدم  املسافات  واحترام  باستمرار  املساجد  وتعقيم  الكمامة  بوضع  املواطنني  كل 

داخل املساجد.
إلى إشعار  الفترة وستبقى مغلقة  بأنه يستحيل فتح املساجد يف هذه  وأشار أخاموك 
الدينية واألوقاف،  الشؤون  وزير  اعتبار، يف حني كان  املواطن فوق كل  آخر، ألن صحة 
وأضاف  وحدها،  احلكومة  إلى  يعود  املساجد  فتح  إعادة  قرار  أن  بلمهدي كشف  يوسف 
الوزير، أن احلكومة هي التي ستعلن عن ذلك استناًدا إلى تقارير اللجنة العلمية املختصة.
موفق رباح

وِدّي - َخِبيٌر ِفي ِعْلِم َااِلْجِتَماِع - : اْب َحمُّ َعْبُد َاْلَوهَّ

ْفِع َالتَّدِريِجيِّ  َلت ِبالرَّ اِرع عجَّ ِاْحِتجاَجاُت َالشَّ
ِللَحجِر

 يعتقد الدكتور عبد الوهاب حمودي، اخلبير يف علم االجتماع، يف تصريح لــ »أخبار 
وكلما  منه،  ُبد  أمر ال  و  مسألة حتمية  هو  مهما طال،  الصحي،  احلجر  رفع  أن  الوطن« 
فوات  قبل  يأتي  أن  يجب  القرار  هذا  ألن  للجميع،  أفضل  كان  كلما  مبكًرا،  ذلك  كان 
األوان، حيث ال فائدة منه إذا ما أصبحت اآلثار االقتصادية واالجتماعية كبيرة وخطيرة، 
بل إن ذلك قد يدفع الناس، بسبب الضيق واحلاجة، إلى االحتجاج و العصيان وخرق 
احلجر بغض النظر عن النتائج، وإذا حدث ذلك-و هو ما وقع يف بعض املدن مثل العلمة 
بوالية سطيف-، فسوف يؤثر ال محالة على هيبة السلطة ومدى احترام املواطنني لقراراتها، 
خصوًصا وأن املشاكل االقتصادية واالجتماعية هي مشاكل طويلة األمد، وتترتب عليها 

مشاكل أخرى ذات طبيعة سياسية و أمنية يطول حلها.
موفق رباح

  رفُع الحجِر الصحِي تدريجًيا والعودُة إلى الحياِة العاديِة قريًبا 	
الجزائُر تخسُر حوالْي 600 ملياِر سنتيِم يوميا 	
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-الحريات العامة
أن  العرجان  العزيز  عبد  األستاد  يرى 
احلقوق  على  تنص  دستورية  مادة  إدراج 
– قانوني  بنص  العامة  واحلرية  األساسية 
ممارسة العبادات دون متييز- هي نقطة مهمة 
أن  ذلك  فيها،  التفصيل  جدا  املهم  ومن 
واضحة  نقطة  التمييز  من  العبادات  حماية 
ومحفوظة يف بالدنا بشعار لكم دينكم ولي 
ديني ولكن يجب التأكيد أنه يجب مراعاة 
أمور أخرى حتى ال تكون هذه النقطة كفيلة 
يف متسيح أبنائنا وتغيير معتقداتهم حيث نشر 
هذه األديان يجب وضع حد له ولهذا اقترح 
تكملة لهاته املادة –حماية ممارسة العبادات 
بني  والتعايش  األديان  احترام  مع  متييز  دون 
الدولة   دين  اإلسالمي  الدين  وفق  األديان 
للتعايش  ضوابط  وضعنا  قد  نكون  وهكذا 

باعتبار الدين اإلسالمي مرجعا للدولة.
-حرية الصحافة

أشكالها  بكل  الصحافة  حرية  دسترة 
أكد  عليها،  القضائية  الرقابة  ومنع 
نقطة  أنها  العرجاني  األستاذ  بخصوصها 
ميلك  أن  اجلميل  من  بأنه:  معلقا  جيدة، 
أن  يجب  ال  ولكن  يبدع  جتعله  حرية  الفرد 
أو محاسبة  مراقبة  دون  اإلبداع  ذلك  يكون 
هذه  مثل  أن  العرجاني  األستاذ  ليؤكد 
الحظنا  أن  بعد  خصوصا  تأتي  احملاسبة 
وسجلنا عدة سقطات خارج أخالق املجتمع 
تكملة  أن  يظن  أنه  ليضيف  الثقافية  وقيمه 
هاته املادة حسب رأيه تكون بصياغة –احلق 
واآلراء يف  والصور  واألفكار  نشر األخبار  يف 
وقيمها  األمة  ثوابت  واحترام  القانون  إطار 
متنح  وباحلالة  والثقافية  واألخالقية  الدينية 
حرية اإلبداع دون املساس بثوابت الشعب.

-حياد المؤسسة التربوية
حياد  يف  احلق  تكريس  بخصوص 
العزيز  عبد  األستاذ  يؤكد  التربوية  املؤسسة 
العرجاني  يف تصريحه لشبكة أخبار الوطن 
واملادة  النقطة   هاته  إدراج  استغرب من  أنه 
إدراجها  سبب  عن  متسائال  وصياغتها، 
اجلزائرية  التربوية  املؤسسة  »هل  بالقول: 
غير حيادية  وما املقصود  باحليادية هنا هل 

نقطة  تكون  وهنا  الدين  عن  حتييدها  يقصد 
خطيرة جدا ألن احليادية باملؤسسات التربوية 
متعددي  ألنهم  العلمانية  الدول  تستعملها 
خط  لديها  عندهم  واملؤسسة  الديانات 
األستاذ  فيؤكد  نحن  أما  مضيفا  حيادي«. 
العرجاني فديننا واضح وهاته النقطة بعيدة 
االستفسار  ويجب  نوفمبر  أول  مبادئ  عن 
عن السبب بخصوص طرحها ويف أي إطار.

-حرية اإلنتاج الفكري
اإلنتاج  حرية  تكريس  أن  محدثنا  يرى 
ضرورتها،  يف  للشك  مجال  ال  الفكري 
هناك  أن  اإلنكار  ميكن  ال  أنه  قال  باملقابل 
يدفع  الشهرة  كسبهم  أجل  من  أشخاصا 
أو يقوم و ينجز  بنفسه للتكلم فيما ال يفقه 
مثلما الحظنا  العامة  للثقافة  مسيئة  أعمال 
مؤخرا لهذا يجب تأطير العملية، مضيفا أنه 
للحديث عن تكريس اإلنتاج الفكري يجب 
بكل  االنسان  كرامة  احلرية  هاته  متس  أال 
أبعادها وال تتعارض مع احترام ثوابت األمة 
احلالة  هاته  يف  واألخالقية  الدينية  وقيمها 
بشكل  فيه  ومفصول  ثابت  املوضوع  يكون 

جيد .
-الحصانة البرلمانية

تعزيز  بأن  العرجاني  األستاذ  يقول 
وتوازنها ضروري،  السلطات  بني  ما  الفصل 
من  االستفادة  حصر   – ضرورة  على  مركزا 
املرتبطة  األعمال  على  البرملانية  احلصانة 
على  وعدم سحبها  النيابية  العهدة  مبمارسة 
من  انه  منأ  وكاقتراح  العامة–  النشاطات 
احلصانة  من  البرملاني  يستفيد  أن  اجليد 
ولكن حصانة يف إطار أداء املهام وقد تبني أنه 
يتوجهون  املتابعات  للهروب من  أناس  هناك 
احلصانة  عن  يتنازل  لم  من  وهناك  للترشح 
البرملاني  أن  يفترض  ومنه  القانون.  بحكم 
لذلك  البرملانية  يتنازل عن حصانته  هو من 
تعزيز  أجل  من  العرجاني  االستاد  يقترح 
السلطات صياغة املادة على النحو التالي –
البرملاني يتابع يف القضايا التي يعاقب عليها 
القانون بعد انتهاء عهدته ويحاسب مثل أي 
مواطن على أي خروقات  وهذا ضمن مبدأ 

العدالة واملساواة-.

 

البلديات  بعض  تخصيص  -إمكانية 
بنظام خاص

»أخبار  محدث  يرى  النقطة  هاته  يف 
جوانب  ولها  جديدة  مادة  أنها  الوطن« 
ولكن  اقتراحها  ومت  املشرع  التمسها  إيجابية 
هاته  تعرض  سوف  مستقبال  أنه  املشكل 
املادة  الدولة ملشاكل وانه أي بلدية ستطلب 
القانون  سينتقل  حيث  خاص،  نظام 
لهذا  واألشخاص  األفراد  حسب  للتكيف 
املادة صعبة  أن هذه  األستاذ عرجاني  يقول 
وسوف تشب االنشقاق وتقيم حدود داخل 
البالد لهذا وجب إعادة مراجعتها أو ضبطها 

بقوانني تفصيلية، بحسبه.

-اللغة االمازيغية

األحكام  وفق  األمازيغية  اللغة  إدراج 
يقول  الدستوري-  للتعديل  تخضع  ال  أي 
األستاد العرجاني أنه هنا سنجد أنفسنا أمام 
مشكل حقيقي ففي املقدمة هناك لغة إيحاء 
اقتراح  على  اللجنة  أعضاء  أجمع  بقولهم 
لغة تامازيغت باعتبارها لغة رسمية ووطنية 
التي ال  األحكام  متعددة  املادة  ضمن نص 
يعني  دستوري  تعديل  أي  ميسها  أن  ميكن 
أنها ثابثة دون تغيير.  أما فيما يخص اللغة 
األمازيغية فيقول العرجاني أنه يجب فصلها 
نظرا لتنوعات متازيغت اللسانية، وذلك جزء 
عيد  يف  تتنوع  فاجلزائر  الشعب  تراث  من 
الليسانيات وإذا ما مت اعتمادها كلغة رسمية 
سنقع يف عدة إشكاالت حيث إذا اعتبرناها 
لغة وحيدة معناها نستعمل عدة مصطلحات 
البعض  البعض ومرفوضة عند  مقبولة لدى 
لغة  اعتبرناها  إذا  أنه  ويضيف  اآلخر.  
أخرى  متاهات  ذلك  سيدخلنا  فصحى 
قد  ما  متعددون  بالدارجة  مستعمليها  كون 
ورمبا  تامازيغت  أكادميية  نتساءل عن  يجعلنا 
هذا سيدفعنا إلى اتباع دروس محو األمية، 
وسيخلق  حقيقي  مشكل  ذلك   أن  معتبرا 
حدودا داخل الوطن الواحد ويخلق صراعات 
قومية داخلية لهذا اقترح األستاذ العرجاني 
وإحيائها  كموروث  االمازيغية  اللغة  إثراء 
اقتراح  أخذ  يتم  أن  يجب  ترسيمها  ولكن 

ولهذا  بخصوصه  اللسانيات  أساتذة  وموقف 
أخرى  وإجراءات  اقتراحات  اتخاذ  وجب 

قبل ترسيمها.
-مشاركة الجيش في عمليات حفظ 

السالم
يف  اجلزائري  اجليش  مشاركة  دسترة 
األمم  رعاية  حتت  السالم  حفظ  عمليات 
هاته  يف  العرجاني  األستاذ  املتحدة-يرى 
فاملشّرع  استراتيجية،  نقطة  بأنها  النقطة 
باعتبار  احلدود  خارج  اجليش  حترك  رأى 
هناك  وأنه  اآلن  ضروري  املتقدم  الدفاع 
احلالة  هاته  ويف  تدخال.  تتطلب  حاالت 
يجب تأطيرها لهذا يجب وضع ميكانيزمات 
إلى  اللجوء  دون  التدخل  يف  اتباعها  يجب 
وحاالت  سرية  حاالت  هناك  ألنه  البرملان 
أخرى  عسكرية  هيئات  عليها  املوافقة  متنح 
مثل وزير الدفاع أو رؤساء النواحي وهذا يف 
تنفيذها   السرعة يف  تقتضي  التي  احلاالت  
يتم  مستعجلة  غير  احلاالت  يف  ولكن 
دفاع  حصن  واعتبارهم  البرملان  إلى  اللجوء 
اجلزائر  إرسال  رفض  حالة  يف  ديبلوماسي 

أبنائها إلى حرائق الغير.
مقترحات أخرى

العرجاني  العزيز  عبد  األستاذ  يقدم 
مقترحات أخرى حول مسودة الدستور:

عن  البحث  الدستورية:  احملكمة  -دور 
وخوفا  باجلزائر  وتطبيقها  الدولية  االتفاقات 
من بعض االتفاقيات الدولية اقترح أن تدرج 
ومبادئ  اجلزائري  الدستور  على  تنص  مادة 
الدولة تعلو فوق االتفاقيات الدولية  وبهذا 

تغلق أي اتفاقية التناسب اجلزائر.
يف  أنه  :اقترح  البرملان  على  -اإلكراه 
السلطة  تنزع  مشروع ال  أي  مترير  حالة عدم 
يخضع  ال  حتى  حله  يتم  وال  أعضائه  من 

لإلكراه .
الرئيس  نائب  اقتراح  الرئيس:  -نائب 
بانتخاب  مقترنا  تنصيبه  يكون  أن  يجب 
مع  النائب  انتخاب  يتم  أن  مبعنى  الرئيس 

انتخاب الرئيس.
التي  القانونية  القاعدة  لألبد:  -دستور 
عدم  اقترح  مسؤولية  سلطة  لكل  تنص 
من  الرئيس  ملتابعة  قانون  واقترح  تطبيقها 
أجل احلفاظ على اجلزائر لألجيال القادمة .

األستاذ الجامعي والباحث في المفاوضات عبد العزيز العرجاني:

نائب الرئيس يجب أن يكون 
مقرونا بانتخاب الرئيس

  الحريات العامة ال يجب أن تخرق معتقدات وثوابت المجتمع 	
ما زالت مسودة الدستور التي طرحت قبل أيام تسيل الكثير من الحبر  كونها مازالت 
تخضع للدراسة والتعليق من قبل مختصين وأكاديميين ورجال النخبة بالبالد كل واحد 
منهم يحاول حسب رأيه وموقفه ودراسته لتقديم اقتراحاتهم وطرح تحفظاتهم.  شبكة 
أخبار الوطن التقت األستاد الجامعي  والباحث في المفاوضات بجامعة جيجل ومدير إحدى 
أكبر األكاديميات بالجزائر –أكاديمية العباقرة –األستاذ عبد العزيز العرجاني وحاولت 
مناقشته حول المسودة واالستماع لرؤيته واقتراحاته وتحفظاته بخصوص بنود المسودة 

حيث فصل لنا بعض التحفظات والمقترحات، مقدما رؤية استشرافية لمواد أخرى.



ف سليم

ويأتي تصريح مدير الصحة محمد 
يوم  عنابة  إلذاعة  دعماش  الناصر 
وزارة  موقع  إعلن  مع  تزامنا  اخلميس 
الصحة والسكان وإصالح املستشفّيات 
عن تسجيل 3 حاالت إصابة جديدة 
بالفيروس كورونا بالوالية ليرتفع العدد 
197حالة  إلى  للمصابني  االجمالي 

مؤكدة .
كانت  الصحة  مديرية  أن  ويذكر 
للكشف  مركز  وضع  عن  أعلنت 
كوفيد  الفيروس  أعراض  عن  املبكر 
املتعددة  العيادة  مستوى  على   19
مراد  ديدوش  بحي  االختصاصات 
العربي  عيادة  على  الضغط  لتخفيف 
خروف بوسط املدينة. و كان املسؤول 
قد  بعنابة،  الصحة  قطاع  على  األول 
الطبية  الطواقم  بأن  املواطنني،  طمأن 
سلم  لضمان  بوسعها  ما  كل  تعمل 
األصحاء،  األشخاص  وسالمة 
الصحية  التحقيقات  وذلك عن طريق 
التي تقوم بها، مبا فيها قياس درجات 
طريق  عن  والكشف  األفراد،  حرارة 
األشخاص  عن  »السكانير«  جهاز 

الذين تشتبه إصابتهم بفيروس 
»كوفيد 19« املستجد، والبحث 
بني عائالت املصابني وأقربائهم 
الذين إحتكوا  عن األشخاص 
للحجر  إلخضاعهم  معهم 
تفعيل  جانب  إلى  الصحي، 
الفيروس  عن  الكشف  فرع 
مت  الذي  »باستور«  ملعهد  التابع 
رشد،  إبن  مبستشفى  إطالقه 
يف  كبير  بشكل  ساهم  حيث 
عن  الكشف  مدة  تقليص 

جل  أن  إال  املصابة.  احلاالت 
كافية،  غير  تعتبر  اإلجراءات  هذه 
حيث يعتبر  اخلضوع للتدابير الوقائية 

التي هي الفاصل الوحيد بني السيطرة 
على تفاقم أزمة فيروس »كورونا« وبني 

تفشيها.

ببلدية  املتناقضات  اجتمعت 
الرغم  على   ، املسيلة  جنوب  أمسيف 
املسيلة،  والية  بلديات  أولى  أنها  من 
فالتنمية تكاد بها تكون يف حالة غيبوبة 
مت  التي  باملشاريع  والبداية   ، مغيبة  أو 
جتميدها على غرار مركز التكوين املهني 
للحماية  ،وحدة  أوملبي  نصف  ،مسبح 
املدنية ،قاعة متعددة الرياضات ،مركز 

بريدي ،الكهرباء الفالحية والريفية.
لفائدة  املدينة  الى  غاز  باالضافة 

وهو  يوسف  وذراع  العربي  بئر  قريتي 
 2014 منذ  املجمد  مشروع  الطاقة 
رفع  أمسيف  بلدية  ينتظر  سكان  و 
التجميد عنها من قبل اجلهات الوصية 
لديهم  أمسيف  بلدية  سكان  أن  ،كما 
اعتبار  االنشغاالت  وعلى  من  العديد 
املطالب  فأول  فالحية  منطقة  أنها 
املسالك الفالحية ورخص حفر اآلبار، 
أن  ،كما  الفالحية  الكهرباء  وكذا 
اإلعانات  شق  يف  يعانون  الرياضيني 

املالية وانعدامها بشكل يكون شبه تام 
،كما أن أرضية امللعب البلدي بحاجة 
على  االصطناعي  بالعشب  تهيئته  إلى 
ينشط  يف  البلدية  فريق  أن  اعتبار 
اجلهوي الثاني لرابطة باتنة لكرة القدم 
، ويف حال حتقيقه الصعود إلى اجلهوي 
على  مجبرا  سيكون  الفريق  فان  األول 
معشوشب  مبلعب  ضيوفه  استقبال 

اصطناعيا .
سعد لعجال

عنابة
حجز كميات معتبرة من مواد التعقيم 

مجهولة المصدر
من  اخلميس  بعنابة  الباردة  عني  بدائرة  األمن  مصالح   متكنت 
و  املصدر  املجهولة  والتطهير  التعقيم  املواد  من  معتبرة  كميات  حجز 
التي تستعمل من قبل املواطنني يف الوقاية من فيروس كورونا املستجد 
والتي كانت بحوزة شاب يف العشرينات من العمر ينحدر من نفس 

اجلهة.
التجارية  املمارسات  و  املضاربة  إطار محاربة  الصدد ويف  ويف هذا 
غير القانونية متكنت قوات الشرطة ألمن دائرة عني الباردة من حجز 
لليدين  100 ملل من محلول مائي كحولي معقم  قارورة سعة   600
البالغ من العمر 27 سنة، ال يحوز على سجل جتارية و  ، صاحبها 
كما أن السلع غير مفوترة ليتم حترير محضر خول الواقعة وحتويل ملف 

القضية إلى اجلهات القضائية املختصة لدى محكمة برحال
ف سليم

300 مليار سنتيم لتنمية مناطق الظل
 صرح والي عنابة »جمال الدين برميي« أمس األربعاء من بلدية 
باحتياجات سكان  للتكفل  املطلوب  املالي  الغالف  قيمة  أن  الشرفة 
مليار   300 ب  قدرت  بالوالية،  مصنفة  بلدية   11 عبر  الظل  مناطق 
سنتيم، و أكد الوالي برميي أن مصاحله خصصت حلد اآلن مبلغ 80 
استجابة  انتظار  يف  الوالية،  ميزانية  من  أولي  كقسط  سنتيم  مليار 
إلمتام  إضافية  مليار   220 مبلغ  بتخصيص  الوالية  لطلب  احلكومة 
العملية. وجاء تصريح والي والية عنابة على هامش الزيارة امليدانية 
7 ماليير  من  أزيد  منح  أعلن عن  اين  العلمة  بلدية  الى  قادته  التي 
سنتيم لتهيئة الطرق و األرصفة حلي 126مسكن باحلصحاصية و ربط 
حي 264 مسكن  بالغاز الطبيعي بذات املنطقة. كما مت معاينة قاعة 
العالج املجاهد مراح الويزة.بهدف دفع عجلة التنمية ببلدية العلمة 
الصاحلة  املياه  توزيع  قناة  إجناز  منها  مشاريع  عدة  مبعاينة  الوالي  وقام 
للشرب قطر 160 ممبمشتة اوالد تومي و ربط مشتة والد تومي بشبكة 
قاعة  زيارة  و  الشبكات  مختلف  و  األرصفة  و  طرقات  اجناز  و  تطهير 
التنموية  املشاريع  بعض  بتفقد  الوالي  قام  كما  تومي  اوالد  العالج 
ببلدية الشرفة كربط مشتة برياق باملياه الصاحلة للشرب و مشروع إجناز 
الرابط بني حي  البلدي  الطريق  تعبيد  و  برياق  ملشتة  التطهير  شبكة 
لعبيدي محمد و الطريق الوالئي 84 رقم  على مسافة 1500 متر  أين 
أكد على ضرورة اإلسراع يف وتيرة األشغال وخالل الزيارة أعلن عن 
الكتامة  400مليون سنتيم إلعادة أشغال  تخصيصغالف مالي قدره 

مبدرسة زغاد محمد ببلدية الشرفة.
ف سليم

تبسة
جمع 2200 طن من النفايات خالل 

حملة نظافة
رفعت أول أمس مختلف مؤسسات النظافة بوالية تبسة أزيد من 
2200 طن من النفايات مبختلف أنواعها خالل  حملة  النظافة التي 
شهدها عاصمة الوالية من أجل تنظيف البيئة ورفع النفايات الهامدة 

واملنزلية  والتي مست أحياء وشوارع ومداخل مدينة تبسة .
فالعملية  معلومات،  من  الوطن  أخبار  علمته  ما  وحسب 
الوالية  والي  إشراف  بومدين«  حتت  هواري   « انطلقت من حي من 
املفتشية  مع  البيئة  بالّتنسيق  مديرية  من  متابعة  و  عطاهلل  موالتي 
واملادية إلجناح  البشرية  الوسائل  كل  جتنيد  مت  للوالية، حيث  العامة 
شحن  األحجام  و15  آلة  مختلفة  40  شاحنة  غرار  العملية  على 
تسخير  أزيد  مع   ، 10  جرارات  وكذا  صهريج  05  شاحنات  و   ،
من  200  عامل ومبشاركة  العديد من املؤسسات العمومية و حوالي 
26 مؤسسة خاصة، أين مت تقسيم إقليم املدينة إلى مقاطعات  لتوكل 
النقاط  استهداف جميع  أجل  من  مؤسسة  معينة  إلى  مقاطعة  كل 
السوداء وزوايا التجمعات السكانية  وإعادة تأهيل األحياء السكنية .
و شملت هذه العملية التي انطلقت على الساعة السادسة صباحا  
الرئيسية  الشوارع  العمومية واألحياء و  ملدة يومني تنظيف املساحات 
والطرق وحوافها والوديان وحوافها ومجاري املياه وغيرها من األماكن التي 

حتتاج إلى أكثر عمال.
فيروز رحال
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حسب تصريحات مدير الصحة بالوالية

163 حالة شفاء من فيروس 
كورونا بعنابة

المسيلة 
مشاريع مجمدة ببلدية أمسيف تعرقل عجلة التنمية

أعلن مدير الصحة لوالية عنابة محمد الناصر دعماش عن شفاء 163 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعنابة بمعدل 
يزيد عن نسبة 70 من الحاالت المسجلة بالوالية منذ بداية الجائحة مع القضاء على جميع البؤر للفيروس ال10 التي كانت 
أعلنت عنها مديرية الصحة وحذرت المواطنين منها وأخر بؤرتين كانتا هي ذراع الريش بالمدينة الجديدة ببلدية واد العنب 

وبحي ديدوش مراد ببلدية عنابة.

الريش  عني  بلدية  سكان  جدد 
إلى  ،نداؤهم  املسيلة  والية  جنوب 
السلطات احمللية لوالية املسيلة ،قصد 
التكفل بجملة من االنشغاالت التي 
برمجة  يف  ،وأملني  تؤرقهم  باتت 
مشكل  ،تنهي  جديدة  مشاريع 
البلدية  بفالحي  النقائص،والبداية 
احلصول  بعضهم  ينتظر  ،الذين 
سقي  اآلبار،بغية  حفر  رخص  على 
اجلفاف  عليها  أتى  التي  محاصيلهم 
وجفاف  اآلبار  بعض  قدم  ،بفعل 
طالبي  عدد  بلغ  وقد  أخرى  ،  هذا 
اآلبار  حدود220ملفا  حفر  رخص 
لم  حني  ،يف  الوالية  مبقر  موضوعة 
يستفد من الرخصة سوى 09فالحني 
ولن  املاضية،  السنة  من  ماي  شهر 

نتحدث  حتى  الفالحة  قطاع  نبرح 
بالكهرباء  ماتعلق  الثاني  املشكل  عن 
تبقى  ،حيث  الريفية  وكذا  الفالحية 
،بالرغم  متواصلة  الفالحني  معاناة 
من وجود مشاريع  مسجلة منذ 2013 
الفالحني  بحسب  جتسد  لم  ولكنها 
،والعينة  مجهولة  دائما  واألسباب 
من فالحي منطقتي رأس العني وكذا 
السيلة، مما أدى ببعض الفالحني إلى 
هجران الفالحة بسبب غياب الكهرباء 
التربية حيث  كما أسلفنا،والى قطاع 
يسجل  االكتظاظ  إشكال  يبقى 
التالميذ  أولياء  ،وبحسب  حضوره 
املتوسط ،والتي حتوز  الطور  خاصة يف 
اكماليتني  عن  الريش  عني  بلدية 
على  قادرتني  غير  صارتا  ،واللتان 

التالميذ  من  الهائل  العدد  استيعاب 
ببرمجة  التالميذ  أولياء  مطلب  ،هنا 
مشروع االستفادة من اكمالية ،وهو ما 
ينطبق على مدارس التعليم االبتدائي 
على  الريش  عني  بلدية  حتوز  ،حيث 
11ابتدائية  ،إال أن االكتظاظ يسجل 
،والى  كالعادة  حضوره  اآلخر  هو 
سكان  يطالب  حيث  الصحة  قطاع 
البشرية  اإلمكانيات  بتوفير  البلدية 
ماتعلق باألطباء املختصني واملمرضني 
بالعيادة  الطبية  التجهيزات  ،وكذا 
تنقل  اخلدمات،بدل  املتعددة  الطبية 

املواطنني إلى.
سعد لعجال

نقائص بالجملة في بلدية عين الريش
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مشاكل أخرى عمقت معاناة السكان

أزمة مياه حادة  تضرب بلدية بني 
دوالة  بتيزي وزو

احمد اليان

املنطقة  العديد من سكان  يلجأ   و 
باهظة  بأثمان  املاء  صهاريج   القتناء 
التي  القطرة  غاز  انعدام  عن   فضال 
ال  ومشاكل السكان  الكأس  أفاضت 
تتوقف عند هذا احلد فانتشار األوساخ 
وشوارع  أزقة  مستوى  على  والنفايات 
حينا  متراكمة  تكون  والتي  املنطقة 
السكان  ضايقت  آخر  حينا  ومتناثرة 
السكان يف  أبدى  بشكل كبير، حيث 
هذا الصدد قلقهم وانزعاجهم من هذه 
الوضعية التي أصبحت من أهم مميزات 
انتشار  عن  ناهيك  دوالة  بني  مدينة 
الضالة  واحليوانات  الكريهة  الروائح 
لهؤالء.  إزعاج  مصدر  أصبحت  التي 
وشوارع  بأزقة  النفايات  انتشار  مشكلة 
بهم  ودفعت  السكان  ضايقت  القرية، 
مفرغة  بتوفير  السلطات  مطالبة  إلى 
نفايتهم  رمي  من  متكنهم  عمومية 

املنزلية بطريقة منظمة أو بتوفير حاويات 
باإلضافة  السكنية،  جتمعاتهم  أمام 
تتمكن  النظافة حتى  أعوان  توفير  إلى 
اجلمالي  وجهها  استرجاع  من  املنطقة 
الذي فقدته منذ سنوات خلت. ونظرا 

لهذه املشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها 
السلطات  هؤالء  يناشد  املنطقة  سكان 
املنطقة  هذه  إدراج  الوالئية  و  البلدية 
شأنه  من  الذي  التنموي  البرنامج  يف 

حتسني مستواهم املعيشي.

أصبح مشكل نقص مياه الشرب في قرى بلدية بني دوالة، والية تيزي وزو، مشكل يرهق كاهل العائالت القاطنة بالمنطقة وزاد 
في حجم معاناتهم، تمثل في االنقطاعات المتكررة للمياه والتي تزداد حدتها مع دخول فصل الصيف، لتبدأ بذلك رحلة التنقل 

إلى المناطق المجاورة واألماكن العمومية بقطع مسافات بعيدة لجلب هذه المادة الحيوية وسد .

مستغانم
اإلطاحة بعصابة السطو على المنازل 

الثامن بوالية مستغامن  القضائية باألمن احلضري  متكنت قوات الشرطة 
من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة يف السطو على املنازل مكونة 
 ، 02 قاصرين  و  33 سنة  إلى   18 أعمارهم بني  تتراوح  06 أشخاص  من 
ينحدرون من والية  مستغامن وحسب البيان فإن العملية تعود إلى ليلة  الفاحت 
ورود  إثر   ، ليال  عشرة  احلادية  الساعة  حدود  يف  و  اجلاري  جوان  شهر  من 
خروبة  بحي  مسكن  على  بالسطو  قاموا  أشخاصا  أن  مفادها  أمنية  معلومة 
بوسط مدينة  مستغامن .أين حتركت الضبطية القضائية لإليقاع باملشتبه فيهم 
، حيث مت ضبط ثالثة 03 أشخاص منهــم متلبسني بالسرقة غير بعيدين 

عن املسكن محل السرقة و بحوزتهم بعض املسروقات .
ذات  متكنت   ، البيان  يضيف  القضية  يف  التحقيقات  استكمال  وبعد 

الوحدات من توقيف باقي أفراد العصابة و حجز باقي املسروقات .
بن سعدية .ن

البليدة
إزالة معبر حديدي يهدد حياة المارة 

في أوالد يعيش
أشغال  أمس يف  أول  البليدة  بوالية  يعيش  أوالد  بلدية  شرعت مصالح 
متت  العملية  املدنية.  بوسط  الشهداء  بشارع  »جسر«  حديدي  معبر  إزالة 
بناء  يف  املختصة  »سابتا«  وشركة  العمومية  األشغال  مصالح  مع  بالتنسيق 
اجلسور، لإلشارة  أّن املعبر احلديدي مهترئ وكان يشكل خطًرا على حياة 
مستعملي الطريق من أصحاب السيارات واملارة، خاصة، أّن املعبر قدمي ويعود 
إجنازه إلى سنة 1965، وأصبح منذ مدة غير صالح لالستعمال من قبل املارة.
أيوب بن تامون

العاصمة
تذبذب في توزيع المياه بعدة بلديات 

ُتسجل تذبذب يف توزيع املاء الشروب بأجزاء من بلديات معاملة، زرالدة، 
سطاوالي وعني البنيان ملدة أسبوع، حسبما افادت به شركة املياه و التطهير 
للجزائر العاصمة )سيال(. وجاء يف بيان للشركة أنه »عقب اعمال تخريب 
والية  الدواودة، يف  ببلدية  منطقة حميسي  مجهولون يف  اشخاص  بها  قام 
تيبازة، سجلت شركة سيال عطبا على مستوى قناة رئيسية )بقطر 900مم( 
ساحل  االحتياطي  اخلزان  نحو  فوكة،  البحر  تخلية  محطة  من  املياه  لنقل 

الذي يقوم بتزويد السلسلة الساحلية للجزائر العاصمة«.
م3/   45.000 بحوالي  قدر  الذي  االنتاج  يف  العجز  أن  أوضحت  و 
يوميا، سيتسبب يف تسجيل  تذبذبات »جد معتبرة« ستمس االجزاء العليا 
لبلديات املعاملة، زرالدة، سطاوالي وعني البنيان. ولضمان استمرارية اخلدمة 
من جديد التي ستكون بداية من 10 يونيو، حسب البيان، تعمل فرق سيال 
و اصالح  الشروب  باملياه  التزويد  اعادة عملية  »على قدم وساق« من اجل 
العطب القناة الرئيسية املتضررة. كما أفادت الشركة بأنها وضعت برنامجا 
لتوزيع املياه الشروب سيتم نشره باستمرار عبر صفحة سيال على الفاسبوك  و 
بأنها تسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد املستخدمني ذوي االولوية 

باملياه  خاصة املؤسسات العمومية واملستشفيات.
ق.م

تفعيل مخطط مكافحة حرائق الغابات 
بداية من الفاتح جويلية 

الغابات ملوسم  شرعت والية اجلزائر يف تفعيل مخطط مكافحة حرائق 
من  الغابية  املساحات  حلماية  يونيو  الفاحت  االثنني  يوم  من  بداية   2020
رئيسة  وقالت  البشرية.  و  املادية  اإلمكانيات  كافة  تسخير  وكذا  احلرائق 
األخضر  واحلزام  الغابات  مبديرية  األمراض  و  احلرائق  من  الوقاية  مصلحة 
تفعيل  يونيو  الفاحت  اليوم  مت  أنه  لواج  تصريح  إميان سعيدي« يف   « الوالئية. 
باقي  غرار  على  العاصمة  باجلزائر  الغابات  حرائق  مكافحة  وجهاز  مخطط 
واليات الوطن و توفير للحملة التي تستمر تختتم  لنهاية شهر أكتوبر القادم 
3 فرق تدخل على مستوى غابات »بوشاوي« و »باينام« و »بن عكنون  و 
تزويد تلك الفرق باملعدات والوسائل الالزمة للتدخل األولي و السريع قبل 
وصول النجدة  من مصالح احلماية املدنية يف حال انتشار احلريق. وأشارت 
الى أن اللجنة العملياتية ملكافحة احلرائق تضم قطاعات عديدة منها احلماية 
املدنية و الصحة و األشغال العمومية واألمن والدرك الوطني ومؤسسة سيال 
وغيرها وقد مت تسخير 3 شاحنات ذات صهاريج بسعة تتراوح ما بني 6000 
على  عالوة  اليها  املشار  الفرق  مقرات  عبر  موزعة  لإلطفاء  لتر   11.00ج  و 
بالوالية  الكبرى  الغابية  املساحات  بكل  باملياه  للتزود  نقاط    24 تخصيص 

على غرار مقطع خيرة وبوشاوي وبن عكنون.
ق.م

الكمامات  توزيع  عملية  تزال  ما 
ببجاية،  والية  بلديات  مبختلف 
ارتدائها  إجبارية  فرض  بعد  متواصلة، 
من  احلد  أجل  من  املواطنني  قبل  من 
املستجد. »كورونا«  فيروس  تفشي 
فإن  بالوالية،  االعالم  خلية  وحسب 
بوالية  الكمامات  توزيع  عمليات 
بجاية،عبر مختلف بلدياتها، تدخل يف 
إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا من 

التي  الوقائية  التدابير  وتدعيم  جهة، 
اتخذتها السلطات العمومية، بالتنسيق 
مع اجلمعيات وفعاليات املجتمع املدني 
الذين يساهمون  وممثلي األحياء والقرى 
العملية من جهة  بشكل كبير يف إجناح 
هذه  أن  املصادر  ذات  أخرى.لتضيف 
وسط  من  انطلقت  التضامنية  العملية 
السلطات  إشراف  حتت  بجاية،  مدينة 
بلديات  جميع  متس  أن  على  الوالئية 

استفادتها  خالل  من   ،52 الـ  الوالية 
الكمامات  من  معتبرة  حصة  من 
واملؤسسات  املواطنني  على  لتوزيعها 
عليهم  تعذر  الذين  التجارية  واملراكز 
الكمية  نفاد  بعد  بالصيدليات  اقتناؤها 
وتزايد الطلب عليها، خاصة بعد صدور 
أجل  من  ارتدائها  بإجبارية  تعليمات 

جتنب عدوى انتشار فيروس »كورونا«.
بـــلقاسم.ج

بجاية
تواصل عملية تحسيس وتوزيع الكمامات

»تيزي  بلدية  استفادت 
شرقي  اوقاس  لدائرة  نبربر«التابعة 
الغابية  والية بجاية،املعروفة مبحمياتها 
الكثيف،من  النباتي  وغطائها  الواسعة 

وحدة احلماية املدنية.
وحسب املسؤول األول للبلدية،يقع 
للمقر  احلضري  املركز  يف  الهيكل  هذا 

هذا  يف  وقال  للبلدية،  الرئيسي 
بكّل  الوحدة  هذه  ُزّودت  الصدد،«لقد 
سيارة  بينها  الالزمة،من  التجهيزات 
احلرائق،  مكافحة  ومركبات  إسعاف 
كما أّنها تتوفر على موارد بشرية معتبرة 
تقدر ب 30 عونا، ونحن نحّيي ونقّدر 
هذا املجهود الكبير الذي بذلته مديرية 

اإلجناز. هذا  لتجسيد  املدنية  احلماية 
وبالفعل، يرى رئيس بلدية تيزي نبربر 
لألمان  وضمان  تدعيم  اإلجناز  هذا  أن 
باحملافظة  يتعّلق  فيما  سواء  بالبلدية، 
على التراث الغابي أو بالتكفل مبختلف 

احلوادث.
بـــلقاسم.ج

»تيزي نبربر«تتدعم بوحدة للحماية المدنية

من  البيض  والية  استفادت 
بثمانية  جوارية  مسابح   8 إجناز  مشروع 
منه  استفادت  الذي  املشروع  بلديات 
بقي  و  سنوات   3 منذ  البيض  واليه 
الدراسات  غياب  بسبب  مكانه  يراوح 
والي   . املجهول  خانة  الى  به  ماقذف 
بسحبه  قام  النشروع  النقاذ  و  البيض 
التي عجزت  من مديريه االدارة احمللية 
على جتسيده و قام بتحويله الى مديرية 
الشباب و الرياضة التي اطلقت املشروع 
يتم  ان  يرتقب  و  الشهر  حوالي  من 
قليلة  أيام  بعد  اإلجناز  إختيار مقاوالت 

حسب  حاليا  يطرح  الذي  .املشكل 
غياب  هو  احمللية  الدراسات  مكاتب 
للمسابح  األولية  التقنية  الدراسات 
عنه  اعلن  املشروع  ان  حيث  الثمانية 
تساءلت  اين  مسبقة  دراسة  بدون 
سبب  عن  بها  إتصلنا  التي  املكاتب 
إسقاط الدراسة من املشروع و هي التي 
احد   . اإلنحاز  األهم يف  احللقة  تعتبر 
الذي  و  بالبيض  الدراسات  مكاتب 
الى  أشار  الديانسي   بحي  به  إتصلنا 
و  الشباب  مبدير  اإلتصال  خالل  و  انه 
تسجيل  قرار  ان  اكد  بالبيض  الرياضة 

املشروع من الوزاره تضمن فقط االجنازو 
لم يتضمن غالفه املالي املتابعة ما اوقع 
املديريه يف مشكل و وقعت أمام حتمية 
اما عن  املشروع  يضيع  اإلجناز حتى ال 
اإلجناز  مخططات  و  الدراسات  مشكل 
مسابح  مبخططات  اإلستعانة  فسيتم 
الدراسات  مكتب   . اجنازها  مت  سابقة 
و  نقائص  عدة  فيه  امللف  ان  أضاف 
الوالية  والي  يتطلب تدخل جدي من 

بغرض حسن اجنازه . 
نورالدين رحماني

البيض
غياب الدراسات األوليه يرهن إنجاز 8 مسابح جواريه
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أخبار السر ايا

يتساءل العديدون عن قصة هذا القبر ولماذا 
تم دفنه في هذا المكان وبهذه الطريقة على 
مستوى«مقبرة بخروف بأفلو«، وهي مقبرة 

قديمة جدا تحولت إلى مفرغة.
والفقيد مات منذ أيام وتم دفنه، وتناقل البعض 
أنه تم دفنه وفقا إلجراءات المتوفين بفيروس 
كورونا، لكن دفته بتلك المنطقة هو ما أثار 
عالمات االستفهام، إذ تم دفن موتى آخرين 

بإجراءات دفن المتوفين بوباء فيروس كورونا 
في مقابر عادية ببلديات أخرى، وتم بناء 
القبور عليهم بالحجارة ورفعها قليال فوق 

مستوى األرض كالمعتاد .

حذر مركز األزهر العالمي للفتوى اإللكترونية من لعبة »ببجي 
موبايل« بعد تحديث جديد يحتوى على ركوع الالعب لصنم في 
خريطة تسمى بـ«سانهوك«، حيث يشترط ركوع الالعب ليحصل 

على معدات وأسلحة.
وقال المركز: »لم يتوقف خطر اللعبة على القتل واالنتحار وإيذاء 
النفس، وإنما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا، 
ليزداد خطر هذه اللعبة في اآلونة األخيرة بعد إصدار تحديث لها 
يحتوي على سجود الالعب وركوعه لصنم فيها، بهدف الحصول 

على امتيازات داخل اللعبة«.

شغل الشأن العام المحلي في والية أدرار هذه األيام خبر تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية 
فراحت بعض  الصفحات الفايسبوكية إلى إطالق حمالت  غير مسبوقة لتلميع أشخاص  لتعيينهم  
أو تزكيتهم من طرف هيئة كريم يونس في العاصمة .وقت تحول الفضاء االفتراضي في عاصمة 
توات بفعل هذه السلوكات إلى منابر للمدح والقدح كل مجموعة ترى في مندوبها الذي عينته  هو 
األحق واألجدر بذلك المنصب وكأن هذه الوالية الحدودية ومشاكلها التنموية متوقفة على خبر 

تعيين مندوب محلي لكي ينتشلها من دائرة التهميش واإلقصاء.
علما أن وساطة الجمهورية تمثل هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين 
وحرياتهم وفي قانونية سير اإلدارات والمرافق العمومية حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي 
20ـ45 المؤرخ في 15 فبراير 2020 والتي ينتظر منها الكثير في القضاء على البيروقراطية 

والحفاظ على دور المرفق العام.

قال المغني سولكينغ أنه 
يخطط لالبتعاد عن الساحة 

الفنية ألنها لم تعد كما تمناها 
»أنا أحب الموسيقى لكن ال 
أحب كل ما يدور حولها« 
فماذا يقصد بكالمه يا ترى 

وهل سيفعلها سولكينغ 
ويعتزل فنيا.

ما قصة هذا القبر الوحيد؟

الحجر ينعش الكتابة

األزهر يحرم لعبة »ببجي«سولكينغ .. ينوي االعتزال فنيا

يبدو أن الروائية ربيعة جلطي استغلت وقت الحجر المنزلي 
جيدا وها هي تزف خبرا عن روايتها الجديدة في منشور 
فايسبوكي »إلى أعز األصدقاء والقراء أزف إليكم خبر 

انتهائي من الكتابة األولى لرواية »الراقصة وجلجامش« فكم 
من كتاب ُدّون في زمن الجائحة التي كانت نعمة على الكتابة.

مندوب كريم يونس  مندوب كريم يونس  
يشغل عاصمة تواتيشغل عاصمة توات

تدخلت وحدات الحماية المدنية الخميس، إلجالء جثة عروس ثالثينية 
وجدت مشنوقة بحبل في غرفة بالمنزل العائلي للزوجة. الضحية 

تبلغ من العمر 33 سنة تزوجت منذ 3 أشهر فقط يرجح أن عملية 
االنتحار كانت نتيجة ضغوط نفسية.

 ومن جهتها تدخلت وحدات الشرطة لتطويق مسرح الجريمة 
ولمعرفة أسبابها الحقيقية ومباشرة التحقيق األولي لمعرفة مالبسات 

هذه الواقعة التي اهتز لها حي سكرة الشعبي المعروف بالمجتمع 
المحافظ.

انتحار عروس 
بحي سكرة في 

ورقلة
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دراسات تؤكد إمكانية تحقيق االكتفاء الذاتي و تصديره قريبا

نتائج واعدة لزراعة الشمندر 
السكري في الوادي

رشيد شويخ

أوائل  من  ويعد  الزراعة  يف  املتخصص  كشف  و 
األستاذ  السكري  الشمندر  زراعة  جتربة  يف  شرع  من 
يف جامعة الوادي الدكتور أحمد عاللي ألخبار الوطن 
،أن زراعة املنتوج املذكور يف والية الوادي أعطت نتائج 
مبهرة فالحيا  ،و صناعيا وحتى بيولوجيا ،وأوضح أن 
زراعته باملنطقة ال تشترط تربة جديدة وال ماء ذو جودة 
عالية ، حيث قام بتجربته يف مزرعة عثمان خامسة 
بقمار يف تربة قدمية  بدأ استغاللها يف النشاط الزراعي 
منذ سنوات طويلة ولم تعد تصلح إال لغراسة » الكروم 
» أو » التبغ »ومع زراعة بذور الشمندر التي مت احلصول 
عليها من فرنسا يف أواخر فصل اخلريف ،وخالل فترة 
منو الشمندر السكري لم يتم وضع أي أسمدة عضوية 
أو مبيدات حشرية عليه ما يجعل من املنتج بيولوجيا 
أخرى  ميزة  عاللي   الدكتور  بحسب  ،وهي  بإمتياز 
جتعل من ما سيتم  جنيه يف مزارع الوادي األكثر جودة 
يف مرحلة استخراج السكر من الشمندر ،هذا إضافة 
للسقي  حتتاج  التجربة ال  وبحسب  محاصيله  أن  إلى 
املكثف من جهة كما أن نوعية املاء التي مت الري بها 
من  كبيرة  نسبة  حتوي  كونها  الكبيرة  باجلودة  ليست 
األمالح ،وهو ما يؤثر يف الكثير من نوعية املزروعات 

عكس الشمندر السكري .

أحمد  اجلامعي  األستاذ  بحسب  ميزة  أهم  لكن  
الذي  ،و  هو حجمه  سوف  وادي  شمندر  يف  عاللي 
وصل معدل الرأس الواحد منه لنحو 04 كيلوغرامات 
،يف حني أن املتوسط العاملي ال يتعدى الكيلوغرامني 
وايطاليا  كفرنسا  بإنتاجه  معروفة  دول  ويف  ونصف 
مت  التي  السكر  كمية  متوسط  يخص  ما  يف  أما   .
،فهي  السويف  السكري  الشمندر  من  استخالصها 
300غرام عن  تتجاوز  الدكتور عاللي  وبحسب جتربة 
بحسبه  ممتاز  معدل  ،وهو  الشمندر  من  كيلوغرام  كل 
ما  .وهو  الضعف  من  بأزيد  العاملي  املعدل  ويفوق 
هكتار  اآلالف  تتجاوز10  ال  مساحات  زراعة  يجعل 
ويؤكد   ، اجلزائر  يف  الذاتي  االكتفاء  بتحقيق  كفيلة 
الشمندر  مخالفات  أن  والتجربة   الدراسة  صاحب 
من  الفالحية  لألراضي  طبيعيا  سمادا  تعد  السكري 
جهة ،و كعلف للمواشي ، ما يزيد من فرص إقبال 
يتم  التي  رؤوس  تعداد  وزيد  زراعته  على  الفالحني 
تربيتها من طرفهم .هذا وكشف يف ذات السياق مدير 
غرفة الفالحة لوالية الوادي أحمد عاشور أن العديد 
من الفالحني يف بلديات متفرقة من الوالية بدأوا يف 
من  والتي  الصناعية  الزراعية  عديد  عن  االستفسار 
أشار  أن  بعد  السكري ،خاصة  الشمندر  زراعة  بينها 
بوسائل  لقائه  يف  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 

االعالم مطلع شهر ماي اجلاري.

تمنراست
سكان قرية سيلسكن يطالبـون بتعبيـد الطريق

 يطالب سكان قرية سيلسكن بوالية متنراست، السلطات الوالئية بتعبيد الطريق الرابط 
بني قريتهم ومفترق الطرق بالطريق الوطني رقم 01، على مسافة 25 كلم  واحلد من معاناة 
وصعوبة التنقل عبرها ،قائلني انهم قد ملوا من متاعب األعطاب التي ليس فقط تؤثر عليهم 

بل أضحت تلحق مبركباتهم خسائر كبيرة.
حيث أكد )قمامة أبراهيم( احد أفراد املجتمع املدني بقرية سيلسكن  يف هذا الصدد 
جلريدة أخبار الوطن: » نحن نعبر عن استيائنا الشديد من إهتراء هذا الطريق الذي يتواجد 
الذي  املشكل  وهو  احلفر،  وانتشار  الشديد  االهتراء  يعاني من  كارثية، حيث  يف وضعية 
نّغص حياة األهالي خاصة السائقني وحّولها إلى جحيم واحلاالت اإلستعجالية للمرضى 

من القرية إلى متنراست.
وأضاف يحدث هذا بالرغم من املراسالت العديدة إلى السلطات الوالئية ألخذ انشغالنا 
مأخذ جد، إال أن شيئا لم يتغير، وحني نلجأ إلى االحتجاج الذي نلجأ له كل مرة بغلق 
الطريق الوطن رقم 01. يقال لنا أن أبواب احلوار مفتوحة وعليكم التحلي بالصبر والتعقل، 

وتقدم لنا الوعود التي ال تر النور يف كّل مرة، وال نفهم إلى أي جهة سنتوجه.
وقد أشار ان هذا الطريق واملمتد على مسافة 50 كلم والذي مير على عدة قرى على غرار 
الشرقية يعتبر شريان  إمينساغ سالبوراق تفيرتالغربية تفيرت  أقربان سيلسكن  تني  تهارت 
بغضبهم  قائلني  الوضع  هذا  من جهتهم عن  أهاليها  عبر  القرى حيث  هذه  ولتنمية  لهم 
لنا:« اهتراء الطريق زاد من حّدة معاناة السكان الذين يجدون صعوبة كبيرة يف التنقل، وال 

يفهمون ملاذا بقيت األوضاع على حالها؟،
حيث أصبح يشهد انتشارا كبيرا للحفر و املطبات، مما يصعب على السكان التنقل.

وأضاف )أقمامة أبراهيم( أنهم توجهوا ملديرية األشغال العمومية لوالية متنراست حول 
هذا املشكل وقد تلقوا تطمينات من هذه األخيرة  بوجود مشروع بتهيئة هذا الطريق واملمتد 
على مسافة 25 كلم نحو قرية أسيلسكن إال أنه حلد الساعة لم يرى النور حلد الساعة وعليه 
يشّدد هؤالء، على ضرورة تدخل اجلهات السلطات الوالئية من أجل رفع الغنب عن هؤالء 
السكان الذين لم يعد يتحملون املزيد من االنتظار، بعد أن عّمر هذا الوضع طويال وأنهك 
كاهلهم، آملني أن تلبي السلطات مطلبهم املتمثل يف تخصيص ميزانية بتهيئة هذا الطريق 

وجتسيده على ارض الواقع.
كرزيكة أحمد

أدرار
كارثة بيئية تهدد المنطقة الرطبة 

ببلدية  تمنطيط
مالك  يشتكي 
أوالد   منطقة  يف  الواحات 
متنطيط  ببلدية  يحيى 
أدرار  كم جنوب   20 بنحو 
الصرف  مياه  تصاعد  من 
على  وزحفها  الصحي 
املذكورة   الواحة  بستاتني 
اجلميع  يعرف  كما  والتي 
املناطق  ضمن  مصنفة 
لطاملا  والتي  عامليا  الرطبة 
متنزه اخضر  كانت تشكل 
متنطيط  بلدية  لساكنة 
وحتى لبعض الوافدين من 
خارج البلدية وكانت تعتبر 
مرطب وملطف للجو خاصة 

يف ظل ارتفاع درجة احلرارة املتزايد، أصبحت اليوم ولألسف ومنذ سنوات  تشكل كارثة 
انتشار احلشرات يف مقدمتها  ما خلق  السطح من  القذرة على  املياه  بيئية بسبب تصاعد 
البعوض وكذلك انبعاث الروائح الكريهة التي وصلت رائحتها حتى  قصور زاوية سيدي 

البكري املجاورة للبلدية .
لو  احلد  لهذا  ليصل  ما كان  املشكل  أن  الكارثة  املصادر بخصوص هذا  وقالت بعض 
بعد  متنطيط  لقصر  املستعملة  املياه  بربط شبكة   ادرار  لوالية  املائية  املوارد  مديرية  التزمت 
لقصر  الرئيسيه  بالشبكة  البكري  سيدي  زاوية  لقصر  الصحي   الصرف  املياه  شبكة  ربط 
متنطيط  لبلدية  برسالة  الربط  على  املوافقة  بطلب  تقدمت  االخيرة  هذه  ان  حيث  متنطيط 
بتاريخ 05/05/2019 حتت رقم 736 اال إنها ولالسف قامت بربط شبكة املياه املستعملة 
لقصر زاوية سيدي البكري مع الشبكة الرئيسيه لقصر متنطيط دون ربط املطمورة كما جاء 
يف الطلب وأضافت هذه املصادر  بأن مسؤول من بلدية متنطيط انه وبينما اشغال الربط يف 
منتصفها تفاجئت البلدية برسالة تقتضي بعدم امكانيه ربط املطمورة بداعي انها ال تتوفر 
على ارصدة مالية يف رسالة حتت رقم 20/230 بتاريخ 24/02/2020 واضاف املسؤول 
املوارد  مدير  السيد  الى  واضحة  تعليمات  أعطى  و  املطمورة  بربط  وعد  السابق  الوالي  بان 
املائية الذي بدوره باشر  يف الدراسة التقنية لكن ال وجود لتنفيذ على ارض الواقع ليومنا 
هذا يف ظل تفاقم الوضع الذي ينذر بالكارثة وأمام هذا الوضع يناشد مالك البستاتني والي 
أدرار العربي بهلول بضرورة برمجة زيارة مستعجلة للوقوف عن كثب عما يحصل من جرمية 

وتعدي على مناطق إيكولوجية يف واحة أوالد يحيي.
عبد اهلل مجبري

باتت والية الوادي منذ سنوات حقال ناجحا لتجارب زراعات عديدة ،كان آخرها الشمندر السكري ، اذ أعطت 
النتائج األولية لزراعته مستويات أكثر بكثير من المعدالت العالمية  المعتمدة.ما يبشر بتحقيق اكتفاء ذاتي من 

السكر في القريب العاجل بحسب مختصين فالحين .

النعامة
الشروع في خياطة 10 آالف كمامة بالمشرية

انطلقت جمعية التكفل والتضامن للمعاق ببلدية املشرية والية النعامة يف جتسيد مشروع خياطة 10 أالف 
كمامة، سيتم توزيعها مجانا على املصالح االستشفائية وفئة ذوي االحتياجات اخلاصة واملواطنني املعوزين، ورغم 
االنطالقة اجليدة واستجابة املنخرطني واألعضاء للفكرة إال أن قلة اإلمكانيات املادية تبقى مبثابة احلاجز لتجسيد 

هذا التحدي، حيث تطالب اجلمعية مبساعدتها بتوفير املادة األولية.
ابراهيم سالمي

األغواط 
طوابير بمصالح الحالة المدنية بالبلديات

تشهد مصالح التنظيم واحلالة املدنية ببلديات والية األغواط  والفروع اإلدارية التابعة لها ومصالح صندوق 
الضمان االجتماعي هذه األيام طوابير من طرف املواطنني من فئات املعوزين ومحدودي الدخل واألرامل واليتامى 
الوثائق اخلاصة مبنحة التمدرس املقدرة ب5000دينار  والتي شرعت املؤسسات  وضحايا اإلرهاب  الستخراج 
البطالة  وشهادة  امليالد  وشهادات  العائلية  احلالة  كشهادات  القادم   جوان   04 غاية  إلى  استقبالها  يف  التربوية 
وشهادة االنتساب من عدمه  ، وقد واجه املواطنون صعوبات كبيرة يف استخراج شهادة االنتساب من عدمه من 
الصندوق الوطني لألجراء ولغير األجراء خاصة وأن أغلب البلديات ال تتوفر على فروع لهذا الصندوق  حيث 

يتعذر عليهم التنقل ملقر الوالية الستخراجها
نورين عبدالقادر
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بن سعدية .ن

السميع  عبد  السيد  مستغامن  والي  األيام  هذه  شرع  
على  املواطنني  انشغاالت  ببعض  التكفل  يف  سعيدون 
خالل  ،من  ملعناتهم   حد  لوضع  الظل  مناطق  مستوى 
مبادرة  السكان.يف  ممثلي  مع  التواصل  و  احلوار  قنوات  فتح 
املناطق  باقي  على  بتعميمها  مطالبني  البعض  استحسنها 
من حتدثوا  آخرون   اعتبرها  و   . مبشاكلهم  احلقيقي  للتكفل 
و  العنف  مظاهر  كل  عن  لالبتعاد  االجنع  بالطريقة  جلريدتنا 
االحتجاجات التي كان يلجأ إليها بعض املواطنني يف املطالبة 
بحل مشاكلهم .أما بعض الشباب الذين ألتقينا بهم مبناطق 
احلوار  لغة  تغليب  فأجمعوا على ضرورة  الواليه  من  متفرقة 
واملصلحة العامة خاصة يف هذا الظرف الصعب يف ظل تفشي 

جائحة كورونا.
مبجلسه  الوالي  السيد  استقبل  املسعى  هذا  ولتحقيق 
الواقعة  النائية  السوافلية  بلدية  ودواوير  سكان  عن  ممثلني 
للمنطقة  زياراته  إحدى  يف  وعدهم  ،كما  اجلنوبية  باجلهة 
احمللية  التنمية  حول  متحورت  التي  ملطالبهم  استمع  أين   ،
املياه  وكذا  املدرسيني  واإلطعام  ،النقل  احلضرية  ،التهيئة 

الصاحلة للشرب.
بتخصيص  بالوالية  األول  املسؤول  أمر  اإلطار  هذا  ويف 
مبلغ 05 ماليني دج لتوسعة شبكة اإلنارة العمومية ، كما 
شدد على ضرورة تزويد السكان باملاء الشروب بشكل منتظم 
خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف أين يزداد الطلب على 
هذه املادة احليوية. ويف هذا الشأن أمهل مدير ية املوارد املائية 
03 أشهر من أجل استكمال مشروع  واجلزائرية للمياه مدة 
خزان للمياه الذي سيقضي على مشكل نقص مياه الشرب 
بدواوير بلديتي السوافليةوالصفصاف.ويف نفس اإلطار كلف 
السيد الوالي ذات املديرية  باقتناء مضخات جديدة للفائدة 
منها  تعاني  التي  املتكررة  األعطاب  بسبب  السوافلية  بلدية 
املنطقة  ألبناء  أحسن  متدرس  ولضمان   . احلالية  املضخات 
حافالت  كراء  بإجراءات  القيام  احمللية  السلطات  مطالبة  مت 
النقل املدرسي لتكون يف اخلدمة مع بداية املوسم الدراسي 
املقبل، كما أمر مدير التربية بتوفير العتاد املدرسي باملدارس 

االبتدائية قبل انطالق املوسم الدراسي اجلديد.
   الوالي يضع حدا لمعاناة سكان دواوير الشعايبية

كما كان لوالي الوالية لقاء مع مجموعة من املواطنني عن 
دواوير منطقة الشعايبية التابعة إداريا لبلدية بن عبد املالك 
رمضان، أين اعطى تعليمات صارمة للجهات املعنية لدراسة 
طلب  .و  اجلهة  بهذه  للشرب  الصاحلة  املياه  نقص  وضعية 
باإلسراع يف تسجيل 03عمليات تنموية بتكلفة مالية قدرت 
بـــ 7.000.000.00 دج إلجناز خزان مائي ، محطة ضخ 
املياه و إعادة هيكلة شبكة املياه الصاحلة للشرب على مسافة 
23كم . هذه املشاريع ستوفر املاء الشروب لفائدة 07 دواوير 
السيد سعيدون عبد  ألح  600 عائلة .كما  التي تضم نحو 
السميع على ضرورة  اإلسراع يف االجراءات اإلدارية املتعلقة 
كل  كلف  باملوازاة  املقبل.  أوت   15 قبل  الثالثة  باملشاريع 
من املوارد املائية ورئيس البلدية بأيجاد حل ظريف من أجل 
توفير املياه الصاحلة للشرب لسكان املنطقة يف انتظار استالم 

املشاريع املذكورة.
 مشكل الترمل بميناء سيدي لخضر  على طاولة الوالي

وللنظر  يف مشكل الترمل الذي يعاني منه ميناء سيدي 

الوالي  السيد  ،استقبل   إجنازه  منذ  الشرقية  باجلهة  خلضر 
بامليناء  املائيات  تربية  يف  ومستثمر  الصيادين  عن  ممثلني 
مقدمتها   ويف   ، منها  يعاني  التي  النقائص  على  للوقوف 
مدخل  عند  الترمل«   « الرمال  منسوب  ارتفاع  مشكل 
التي  الوضعية  هذه  معاجلة  أجل  ،من  البحري  الرصيف 
بتسخير  أمر  أين  امليناء،  تسيير  تقع على مسؤولية مؤسسة 
مؤسسة  و  التقني  الردم  ملؤسسة  التابعة  األشغال  وسائل 
محاجر الغرب و بلدية سيدي علي من أجل إزاحة الرمال 
من املدخل الرئيسي للميناء ،مع تكليف مديرية األشغال 
املدخل  من  الرمال  إزالة  عملية  تكلفة  بدراسة  العمومية 
البحري للميناء من اجل االتصال بوزارة األشغال العمومية 

و النقل لتسجيل هذه العملية القطاعية .
4810  عائلة بمناطق الظل  تستفيد من الغاز 

الطبيعي
كما أشرف والي الوالية نهاية هذا األسبوع وحسبما ورد 
يف الصفحة الرسمية دائما ، على وضع حيز اخلدمة للربط 
رمضان  املالك  عبد  بن  ببلدية  مشتة  لدوار  الطبيعي  بالغاز 
كعينة من 14 دوارا مت االنتهاء من  ربطهم بالغاز و الكهرباء 
بعدما رصد لها غالف مالي معتبر قدر بـــ 233 مليون دج 
،متس 4810 منزل ، كما مت االنتهاء من تسجيل 38 عملية 
ربط بالغاز والكهرباء بــ 38 دوارا التي تعتبر من مناطق الظل 

،فيما تبقى عملية ربط الدواوير املتبقية متواصلة .
فإن  محظوظة  املناطق  بهذه  العائالت  هذه  كانت  وان 
قرابة 15 ألف نسمة ببلدية أوال بوغالم الزلت تعتمد على 
قارورات غاز البوتان .ما أخرج الكثيرين من صمتهم، حيث 
عبد  الظروف..ويضيف   هذه  من  سئمنا  أحمد:  يقول 
حكيم متسائال.: ملاذا نحرم إلى يومنا هذا من غاز املدينة :

  وعائالت أخرى تعاني في صمت إلى إشعار آخر
الوالية  بربوع هذه  املنتشرة  العائالت  مئات  وتبقى  هذا 
املعزولة  باجلهات  ،سيما  صمت  يف  تعاني  بثرواتها  الغنية 
على  احلصول  معانات  تتكبد  .بعضها  النائية  وباملناطق 
العيش يف زمن كورونا بعد طول فترة احلجر الصحي  لقمة 
للشرب  الصاحلة  باملياه  تزويدها  دورها يف  تنتظر  أخرى  و   ،
املسالك  ذات  اجلبلية  باملناطق  تقطن  التي  تلك  خاصة 
الوعرة ، أما أسر كثيرة مبناطق متفرقة  الزالت تعتمد على 
ربطها  عدم  ظل  يف  القذرة  املياه  لتجميع  العشوائية   احلفر 
بقنوات الصرف الصحي ، وبالرغم من رصد أموال ضخمة 
 700 أكثر  وجود  ،لكن  السوداء  النقاط  هذه  مثل  للقضاء 
دوار يتمركز بها أغلب سكان الوالية حال دون ربطهم بتلك 
 . جديدة   استراتيجية  يستدعي  ،ما  الضرورية  الشبكات 
فيما تبقى بلديات بأكملها تشكو نقص اخلدمات الصحية 
وباألخص بأقصى شمال شرق الوالية على غرار عشغاشة 
،أوال بوغالم ،خضرة والنكمارية ، فوجود مستشفى بسعة 
60 سرير انتظروه عقود من الزمن لم يحل املشكل .بعدما 
فتحه منذ سنوات مبصلحتني فقط ،واحدة لألمومة وأخرى 
ذويهم  و  املرضى  معاناة  لتبقى   ، الطبية  لالستعجاالت 
أحدهم  .يقول  الدم  تصفية  مرضى  خاصة   . متواصلة 
إلى  مستمر   بشكل  مرضانا  يحول  متى  إلى  ندري   ال   :
عشعاشة  ومستشفى  كم   40 بحوالي  يبعد  آخر  مستشفى 
و  ماسرة  مبستشفى   احلال  ونفس  روح..  بال  هيكال  يبقى 
بوقيرات بسبب عدم تخصيص ميزانية خاصة بهذه املرافق 

الصحية اجلديدة.

تعيش ظروفا مأساوية في غياب تام لمشاريع التنمية

عائالت بمناطق الظل في مستغانم تبحث عن الحياة

عائالت ال زالت تبحث عن حقها في الحياة و في مشاريع تنموية تخرجها من العزلة التي طوقتها سنين طوال ، بمناطق أطلق 
عليها مؤخرا  بمناطق الظل ، في المقابل تسعى السلطات الوصية لرفع الغبن عنها وااللتفات إليها عقب تعليمات صارمة من الوصاية 

للتكفل بها فمتى تنتهي المعاناة ..؟

  الوالي يشرع في التكفل بانشغاالت السكان وفتح أبواب الحوار 	
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محمد هشام

األكثر  اللعبة  لهذه  املنظمة  القوانني  فرغم 
شعبية يف العالم والتي تعتبر الوحيدة التي بإمكانها 
إستقطاب املاليني من املشاهدين واملغرمني باجللد 
األندية  على  املشرفني  عبقرية  أن  إال  املنفوخ، 
اجلزائرية جتاوزت كل احلدود، واصبح لكل موسم 

رياضي فضائحه.
وترتيب  كولسة  من  بطولتنا  يف  يحدث  ما 
املباريات أصبح يشكل مادة دسمة ملختلف وسائل 
اإلعالم، خاصة العاملية التي تطرقت بإسهاب إلى 
الفضائح التي أصبحت تهز كيان البطولة اجلزائرية 

مبختلف أقسامها.
املرادفة  املشينة  املمارسات  هذه  أن  ومعلوم 
الوطنية  البطولة  تغرق  املقابالت،  نتائج  لترتيب 
الفاف  وتضع  املهازل،  وحل  يف  اجلزائرية  والكرة 
الفساد  التي حتارب بال هوادة  الفيفا  يف مأزق أمام 

الكروي.

قضية سعداوي وحلفاية القطرة التي أفاضت 
الكأس

اإلجتماعي  التواصل  مواقع  علينا  وأطلت 
املاضية  القليلة  األيام  يف  »فايسبوك«،  سيما  ال 
تنخر  التي  الكولسة  فضائح  من  جديدة  بفضيحة 
رئيس  بطلها  كان  والتي  اجلزائرية،  الكرة  جسد 
الالعبني،  ومناجير  حلفاية  فهد  سطيف  وفاق 
نسيم سعداوي، حيث جمع بينهما مكاملة هاتفية 
يتطرقان فيها الى ترتيب إحدى مباريات بطولة كرة 
باللقب  يتوج  فريقه لكي  القدم احملترفة، وتفضيل 
الذي  األمر  أخرى،  أندية  حساب  على  الوطني 
دفع مسؤول النادي السطايفي الى تكذيب القضية 
مؤكدا أن التسجيل مفبرك، وكشف مسؤول النادي 
السطايفي، عقب خروجه من جلسة استماع لدى 
القدم احملترفة،  لرابطة كرة  التابعة  جلنة االنضباط 
سعداوي  نسيم  املناجير  ضد  شكوى  رفع  انه 

واشخاص آخرين بتهمة االبتزاز.

االتحادية الدولية لكرة القدم تطالب 
بتوضيحات

ورغم أن االحتادية الدولية لكرة القدم، أكدت 
أنها لن تتدخل مباشرة يف قضية التسجيل املسرب 
التي اتهم فيها املدير العام لوفاق سطيف مع مناجير 
الالعبني، نسيم سعداوي، بترتيب املباريات، إال 
القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  من  طالبت  أنها  
بإعتبار  القضية  هذه  يف  املناسبة  القرارات  بإتخاذ 
يعالج من  ان  يتعلق بشأن داخلي يجب  أن االمر 
التابعة  واللجان  القضائية اجلزائرية،  الهيئات  قبل 
تطبق  على  املخولة  احملترفة  والرابطة  لالحتادية 
هذا  معاجلة  متت  وبالفعل  بها.  اخلاصة  القوانني 
واملكلف  االتصال  مبدير  ممثلة  الفاف،  بني  األمر 
الفيفا،  وممثلي  عبود،  باي  صالح  النزاهة  مبلف 
اينيو بوفوليتا، فانسون فان وفرانسوا برون. كما مت 
االتفاق على عقد اجتماع آخر، االسبوع املقبل، 

بحضور املسؤول اجلديد لقسم النزاهة لدى الفاف 
لعرض مهام هذه الهيئة«.

خالدي يحول القضية إلى أروقة العدالة
رئيس  طرف  من  التهم  كل  نفي  من  وبالرغم 
وفاق سطيف إال أن وزارة الشباب والرياضة واإلحتاد 
القدم تعهدا بفتح حتقيق من أجل  اجلزائري لكرة 
بوزارة  القضية  هذه  ودفعت  الفساد.  محاربة 
برفع  قامت  حيث  التحرك  إلى  والرياضة  الشباب 
الشباب  وزير  وكان  مجهول،  ضد  قضائية  دعوى 
والرياضة، سيدعلي خالدي، قرر التأسس كطرف 
مدني، وحتويل القضية إلى أروقة العدالة، لكشف 

كافة املالبسات واحليثيات.
األسبوع  نهاية  القضاء،  آلة  حتركت  وبالفعل 
محمد  سيدي  محكمة  قامت  حيث  الفارط، 
بإستدعاء  العاصمة،  اجلزائر  قضاء  مبجلس 
وفاق  لنادي  العام  املدير  حلفاية،  فهد  الثنائي، 
الالعبني  أعمال  وكيل  ونسيم سعداوي  سطيف، 
املعتمد لدى االحتاد اجلزائري، للمثول أمام قاضي 
خلفية  على  الثنائي،  استدعاء  وجاء  التحقيق، 
كانا  حيث  لهما،  املنسوب  الصوتي  التسريب 
بصدد ترتيب نتائج مباريات يف كرة القدم، خلدمة 

مصالح نادي وفاق سطيف.
جتدر اإلشارة إلى أن العديد من األندية احمللية 
على  القضية،  مدنية يف  كأطراف  التأسس  قررت 

غرار شباب بلوزداد، ونصر حسني داي.

إعترفات رئيس إتحاد الشاوية ياحي تكشف 
المستور

ولم تكن املكاملة الهاتفية لرئيس وفاق سطيف 
اجلزائرية  الكرة  يف  الكولسة  مظاهر  من  الوحيدة 
خالل السنوات املاضية حيث تعتبر نتيجة التسيير 
تشويه  يبحثون عن  الذين  األندية  لرؤساء  الفاسد 
على  الفاسد  باملال  اجليوب  وملء  اجلزائرية  الكرة 
التالعبات  ضحية  يذهب  الذي  الفريق  حساب 
أكبر  يكون  الذي  البسيط  املناصر  ننسى  أن  دون 

الضحايا من كل هذه التالعبات.
بطلها  كان  بالكولسة  املتعلقة  الفضائح  بداية 
ياحي،  املجيد  عبد  الشاوية،  إحتاد  فريق  رئيس 
بترتيب   2015/2016 الذي إعترف خالل موسم 
املباريات مع فريقه إحتاد الشاوية، وهي االعترافات 
احلركة  من  احلياة  مدى  اإلقصاء  له  تسببت  التي 

الكروية الوطنية.
يترأسها  كان  التي  احملترفة،  الوطنية  فالرابطة 
تهضم  لم  الفترة،  تلك  يف  قرباج،  محفوظ 
ياحي،  املجيد  عبد  بها  أدلى  التي  التصريحات 
خاصة وأنه فتح النار على محمد روراوة، الرئيس 
واتهمه  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  السابق 
بالتواطؤ مع حكام فاسدين، ما تسبب يف إسقاط 

فريقه إلى بطولة الهواة.

رئيس إتحاد عنابة السابق زعيم يتباها 
بشراء مباريات ب 7 ماليير سنتيم

عبد  السابق،  عنابة  إحتاد  رئيس  فاجأ  فيما 
الباسط زعيم اجلميع، بإعترافه أنه إشترى مباريات 
مببلغ 7 ماليير سنتيم من أجل مساعدة فريقه على 
التلفزيونية  البالتوهات  أحد  على  الصعود  حتقيق 

اخلاصة.
وتوبع زعيم، الذي مت الزج به يف السجن، من 
طرف اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، التي تأسست 
تصريحاته  عقب  القضية،  يف  مدني  كطرف 
اخلطيرة  التي كشف فيها أن صعود احتاد عنابة إلى 
القسم الثاني احملترف خالل املوسم املاضي مت عقب 

شراء العديد من املباريات كلفته أموال باهظة.
واستمع قاضي التحقيق إلى رئيس احتاد عنابة 
السابق حول احلصيلة املالية للفريق خالل فترة توليه 
تسيير شؤون االحتاد، التي جاءت مخالفة للقانون 
يف  وتضخيم  مغلوطة  وتقارير  خروق  على  وحتتوي 
دخول  لتذاكر  املالية  العائدات  والتالعب  الفواتير 
كراء  باالضافة  ماي،   19 ملعب  الى  املناصرين 

املالعب وحقوق الطاقم الفني والالعبني.

الحكم بيطام يعمق من جراح الرابطة 
المحترفة

كما وجه احلكم السابق، منير بيطام، إتهامات 
خطيرة لرئيس الرابطة السابق محفوظ قرباج سنة 
2014 خالل لقاء اجلولة الرابعة من الرابطة احملترفة 
تلمسان،  ووداد  البرج  أهلي  جمعت  التي  الثانية 
حيث أقدم خالل الشوط األول على خلع قميصه 
الذي كان يرتدي حتته قميصا آخر يحمل كتابات 
قرباج  حق  يف  اخلطورة  منتهى  يف  اتهامات  حتمل 
ورئيس جلنة التحكيم خليل حموم. لكن رد جلنة 
كان  القدم،  لكرة  احملترفة  للرابطة  التابعة  التأديب 
من  بحرمانه  بيطام  عوقب  حيث  وصارما  سريعا 
ممارسة التحكيم أو أي نشاط له عالقة بكرة القدم.
املهني  باخلطأ  أسمته  مبا  قرارها  اللجنة  وبررت 
اجلسيم، الذي ارتكبه احلكم خالل هذه  املباراة، 
شرف  متس  التي  اخلطيرة  تصريحاته  عن  فضال 
القدم.  لكرة  باالحتادية اجلزائرية  وكرامة مسؤولني 
التحكيم  جلنتي  أمام  املثول  بيطام  احلكم  ورفض 
احملترفة،  الوطنية  برابطة  والتأديب  الكرة  باحتاد 
قرباج  اللجنتني خلصميه  انحياز  اعتبره  ما  بسبب 
شكوى  بيطام  احلكم  رفع  املقابل  يف  وحموم، 
عدم  بحجة  وهذا  »الفيفا«،  أخالقيات  جلنة  إلى 
االستجابة للشكوى التي رفعها يف وقت سابق إلى 
مختلف اجلهات الوصية، وحرمانه من ممارسة أي 

نشاط رياضي.

رئيس دفاع تاجنانت قرعيش في قلب فضيحة 
كروية مدوية

كما عاش الشارع الرياضي سنة 2017، على 
وقع فضيحة كروية مدوية، بعدما ألقي أمن دائرة 
تاجنانت  دفاع  رئيس  على  القبض  بباتنة  سريانة 
اجل  من  الوساطة  بعملية  مكلف  آخر  وشخص 
أمام  سفوحي  مبلعب  املرتقبة  فريقه  مباراة  ترتيب 
الرابطة  من   27 الـ  اجلولة  إطار  يف  باتنة  شباب 

احملترفة األولى.
وجاء حترك قوات االمن بعد تلقيها بالغا من 
رئيس شباب باتنة املستقيل خالد نزار، الذي اتهم 
قرعيش مبحاولة رشوة بعض العبيه لتسهيل مهمة 
دفاع تاجنانت للفوز باملقابلة. واقتيد املتهم إلى مقر 
أقواله رفقة  األمن سريان بباتنة ومت االستماع إلى 
الدعوى  صاحب  إلى  االستماع  مت  كما  الوسيط، 
الالعبني  إلى  إضافة  قسنطينة  شباب  رئيس 

املعنيني.
كما لم ينس بعد الشارع الكروي القضية التي 
سنوات،   5 حوالي  منذ  احلبر  من  الكثير  أسالت 
حني اتهمت إدارة »الكاب« رئيس شبيبة الساورة، 
محمد زرواطي بالتقرب من بعض العبي »الكاب« 

لترتيب املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

فضيحة مالل وعرامة ال تزال تصنع الحدث
العيار  من  فضيحة  املاضي  املوسم  شهد  كما 
مناجير  بني  هاتفية  مكاملة  تسريب  بعد  الثقيل، 
فريق شباب قسنطينة طارق عرامة ورئيس شبيبة 
فجرها  التي  القضية  وهي  مالل،  شريف  القبائل 
أحد مسؤولي فريق شباب قسنطينة عندما اعترف 
بتورط املدير العام للنادي يف قضية فساد، ومحاولة 
الدوري  من  جولة  آخر  يف  مباراة  نتيجة  ترتيب 
خالل املوسم املنقضي، ويتعلق األمر مبباراة شباب 
بقسنطينة  التي جرت  العاصمة،  واحتاد  قسنطينة 
كبير  بفوز  انتهت  املاضي  ماي  شهر  نهاية  يف 
لالحتاد 1-3، وهو األمر الذي سمح له بنيل لقب 
الذي  القبائل،  شبيبة  ووصيفه  غرميه  من  البطولة 
الظفر  قصد  تعادله  أو  االحتاد  خلسارة  يحتاج  كان 

باللقب.
دقائق   3 قرابة  دامت  التي  املكاملة  وتظهر 
ونصف، بصراحة قيام مالل مبطالبة عرامة بضرورة 
الفوز على االحتاد واحترام أخالقيات اللعبة، قبل 
مستعد  أنه  عرامة  من  مفاجئ  بشكل  يطلب  أن 
لتحفيز العبي فريقه ماليًا بهدف اإلطاحة باالحتاد 
ووافق  قسنطينة،  إلى  أشخاص  إرسال  وكذلك 
لالعبي  مكافآت  مبنح  مالل  عرض  على  عرامة 
الشباب، إذ أكد أن العبيه بحاجة لعالوات مالية 
فريق  على  محسوبني  أشخاصًا  وأن  الفوز،  قصد 
شراء  بهدف  كثيرة  أموااًل  عرضوا  العاصمة  احتاد 
الرجلني  بتواعد  املكاملة  انتهت  وقت  يف  املباراة، 

على احلديث مجددًا حول األمر.
حازما،  القدم  لكرة  احملترفة  الرابطة  رد  وكان 
يف  قاسية  عقوبات  االنضباط  جلنة  أقرت  حيث 
حق املدير العام الرياضي لشباب قسنطينة ورئيس 
نافذتني  بسنتني  عرامة  معاقبة  ومتت  »الكناري«، 
مهام  أي  أو  رسمي  نشاط  أي  ممارسة  من  ومنعه 
متعلقة بكرة القدم مع احتمال إقصائه مدى احلياة 
من ممارسة أي نشاط رياضي ومن جميع املنافسات. 
اما مالل فعوقب بسنتني نافذتني ومنعه من ممارسة 
أي نشاط رسمي أو أي مهام متعلقة بكرة القدم مع 
احتمال إقصائه مدى احلياة من ممارسة أي نشاط 

رياضي ومن جميع املنافسات.

البطولة الجزائرية تحت مجهر »الفيفا«

فضائح الفساد والكولسة تهز كيان 
المنظومة الكروية في البالد

إهتزت الساحة الكروية الجزائرية مجددا بفضيحة جديدة من فضائح الفساد، التي 
ضربت بقوة مصداقية اإلتحاد الجزائري لكرة القدم، ومصداقية بطولتنا التي 

كانت تريد الدخول بخطى عمالقة إلى عالم االحتراف، ففي الوقت الذي كان من 
المفروض أن يهتم رؤساء األندية بالتكوين، والرفع بمستوى البطولة الوطنية من 
حيث األداء المقدم فوق أرضية الميدان خالل المباريات، وتشريف الراية الوطنية 

في مختلف المنافسات سواء القارية أو العالمية، فضل هؤالء إنتهاج الطريق 
المختصر لتحقيق أفضل النتائج اال وهو مجال الكولسة.
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محمد هشام

أخبار  جريدة  مع  هاتفي  إتصال  ففي 
على  الوزاني،  شريف  كشف  الوطن، 
وبحزم  التحرك  على  مطالبة  السلطات  ان 
وفاق   « قائال  الفضيحة  هذه  خيوط  لفك 
هذه  كل  يستحق  ال  عاملي  نادي  سطيف 
الشخص  بل  الوفاق  ألوم  ال  أنا  الضجة، 
الذي قام بتسريب هذا التسجيل الصوتي، 
والذي بسببه  أحدث هذه الفتنة، ووضع 
ال  حاليا  احلرج.  املوقف  هذا  يف  الوفاق 

الصوتي،  التسجيل  على  التعليق  ميكنني 
إن كان مفبركا أو ال، أترك ذلك إلى خبراء 
ذلك.  ينفون  أو  يثبتون  الذين  الصوت 
والرياضة  الشباب  لكنني أطلب من وزارة 
الذي  السرطان  هذا  إليقاف  تتدخل  أن 
ايضا  ليضيف  اجلزائرية«  القدم  كرة  نخر 
»لكل موسم رياضي فضائحه وأعتقد أن  
نفس السيناريو يتكرر، مادام أن العقوبات 
غير صارمة مبا يكفي، للقضاء نهائيا على 
مثل هذه التالعبات، وعليه أدعو الهيئات 
أقصى  تسليط  على  البالد  يف  الكروية 

نفسه  له  تسول  من  كل  على  العقوبات 
التالعب بسمعة كرة القدم اجلزائرية.«

العام  املدير  صرح  حديثه  سياق  ويف 
ملولودية وهران، أنه ال يجب أن متر قضية 
محاسبة  دون  املباريات  نتائج  ترتيب 
على  العقوبات  أقصى  تسليط  »أمتنى 
تورطهم  يثبت  الذين  األشخاص  كل 
من  وأطالب  امللف،  بهذا  التالعب  يف 
هذه  يف  معمق  حتقيق  بفتح  السلطات 
القضية وأن تتدخل بقوة وحزم، يف الفساد 

الذي ينخر جسد الكرة اجلزائرية.

احتاد  لنادي  السابق  الرئيس  اتهم 
االحتاد  رئيس  ساعو،  إبراهيم  بسكرة، 
الدين زطشي، ورئيس  اجلزائري، خير 
مدوار،  الكرمي  عبد  احملترفة،  الرابطة 

بالفساد.
وقال ساعو »صراحة الكرة اجلزائرية 
الضعيفة  األندية  دامت  ما  تتطور،  لن 
ملؤامرات  موسم  كل  تتعرض  والصغيرة 
دنيئة، إلسقاطها للدرجة الثانية«، وتابع 
»يف كرة القدم اجلزائرية ال يوجد صديق 
دائم، وإمنا توجد مصلحة دائمة، وهذا 
هو الشعار الذي يسير به رؤساء األندية 
ما حدث  مثال  »أبرز  وأردف  الكبيرة«، 

القبائل،  شبيبة  رئيس  بني  املاضي  املوسم 
شريف مالل، واملدير العام لشباب قسنطينة، 
بنتائج  التالعب  حاوال  عندما  عرامة،  طارق 

املباريات، 
ر أمام أنظار  ا و مد

وواصل  وزطشي«، 
إجراءات  تتخذ  أن  الدولة  على  »يجب 
صارمة، لتحرير االحتادية والرابطة من زطشي 
العدالة  إلى  امللف  بتحويل  وأطالبها  ومدوار، 

لكشف عدة حقائق«.
واستطرد ساعو »أطالب رؤساء جميع 
استئناف  بعدم  األول،  احملترف  أندية 
الثنائي،  هذا  تنحية  غاية  إلى  البطولة 
وأضاف  يطاق«،  ال  أصبح  فالوضع 
نيل  دون  ليحول  جاهدا،  سعى  »زطشي 
عندما   ،2017 سنة  حقوقه  بسكرة  احتاد 
تاجنانت  دفاع  مع  بلوزداد  شباب  تآمر 
الدرجة  إلى  سقوطه  يف  وتسببوا  ضده، 
فجر  زاكي  بادو  املدرب  أن  رغم  الثانية، 
املؤامرة«،  نظرية  وأكد  مدوية،  فضيحة 
جلنة  إن  يومها  لي  قال  »زطشي  وختم 
األخالقيات رفضت امللف، غير أن رئيس 
تتلق  لم  هيئته  أن  لي شخصيا،  أكد  اللجنة 

أبدا احترازات إدارة اإلحتاد«.
م.هشام

ساعو يتهم زطشي ومدوار بالفساد
»على الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة لتحرير االتحادية والرابطة«

وزير الشباب والرياضة، خالدي:
»هذه التصرفات تسيء الى نزاهة 

وسمعة الرياضة الجزائرية«
والرياضة،  الشباب  وزير  ندد 
بالتسجيل  خالدي،  علي  سيد 
وسائل  عبر  املتداول  الصوتي، 
واملنسوب  االجتماعي،  التواصل 
أحد  رفقة  األندية  رؤساء  ألحد 
ترتيب  حول  الالعبني،  مناجرة 
الرابطة  بطولة  مباريات  احدى 
القدم احملترفة، واصفا  االولى لكرة 
أخالقية  غير  باملمارسات  األمر 
الرياضة  سمعة  إلى  التي  تسيء 

اجلزائرية، متعهدا مبحاربة الرشوة يف الوسط الرياضي. وكتب الوزير 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته  على  خالدي 
صوتيا  تسجيال  االجتماعي  التواصل  وسائل  »تناقلت  »فايسبوك« 
والروح  واملثل  للقيم  بصلة  متت  ال  اخالقية،  ال  ممارسات  عن 
الرياضية«، وأضاف »يف انتظار ما سيسفر عنه التحقيق حول صحة 
هذا التسجيل، فاني ادين بشدة مثل هذه التصرفات الشنيعة التي 
الرياضة  وسمعة  نزاهة  الى  وتسيء  الرياضية  اللعبة  قواعد  تنتهك 
اجلزائرية«. وجدد مسؤول القطاع التزامه مبكافحة الرشوة والفساد يف 
التزام  يتجزأ من  الرياضية كجزء ال  احلياة  وبأخلقة  الرياضي  املجال 

احلكومة بأخلقة احلياة العامة.
هذه  محاربة  الى  الرياضية  احلركة  يف  الفاعلني  كل  الوزير  ودعا 
واحلفاظ على صورتها  اجلزائرية  بالرياضة  االرتقاء  اجل  االفات من 

يف الداخل واخلارج.
م.هشام

عبر المدير العام لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، عن أسفه لقضية التسجيل الصوتي المسرب، 
التي هزت كيان الكرة الجزائرية.

عبد  بسكرة،  احتاد  نادي  رئيس  كشف 
اهلل بن عيسى، عقب سماعه من قبل جلنة 
مت  أنه   احملترفة،  القدم  كرة  لرابطة  االنضباط 
نتيجة  لترتيب  قبل شخص  من  به  االتصال 
ضد   أرضه  على  فريقه  خسرها  التي  املباراة 
وفاق سطيف 2-0، حلساب اجلولة ال21 من 

بطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم.
وصرح بن عيسى »يف الواقع، لقد اتصل 
لترتيب  اسمه  ذكر  عدم  أفضل  شخص   بي 
لدى  القضية  سطيف.  وفاق  ضد  املباراة 
لكم  أؤكد  أن  ميكنني  لكن  حاليا،   العدالة 
فريق  احتاد بسكرة  ترتيبها.  يتم  لم  املباراة  أن 
نظيف ال يسير يف مثل هذه املتاهات، خاصة 

وأننا نلعب من أجل ضمان البقاء«.
استدعاء  قرار  االنضباط  جلنة  واتخذت 
البرج   أهلي  ورئيس  عيسى  بن  اهلل  عبد 
ملناجير  االستماع  بعد  حمادي،  بن  أنيس 
عن  دافع  الذي  سعداوي،  نسيم  الالعبني، 
براءته يف قضية مشاركته املزعومة يف التالعب 

بنتائج املقابالت التي تورط فيها عبر تسجيل 
سطيف،  وفاق  لنادي  العام  املدير  مع  صوتي 
أن  على  سعداوي  أصر  حيث  حلفاية،  فهد 
التسجيل الصوتي  ليس مزورا، خالفا لكالم 
تسجيل  أنه  على  يصر  الذي  الوفاق   مسؤول 

مفبرك.
النادي  بيت  يف  األول  الرجل  وأضاف 
جميع  شارك  اليوم  ذلك  البسكري«يف 
الذي  باستثناء خلضاري  اللقاء،  الالعبني يف 
ابن  العب  وهو  إصابة،  من  يعاني  كان 
فيما  اإلطالق.  على  فيه  أشك  ال   الفريق 
استدعيت  فقد  الصوتي،  بالتسجيل  يتعلق 
لسماع أقوالي  كشاهد، والقرار األخير سيعود 
للعدالة«. واختتم »من ارتكب خطأ يجب أن  

يدفع الثمن«.
أهلي  نادي  رئيس  دافع  جانبه،  من 
له  عالقة  ال  أنه  مدعيا  براءته،  عن  البرج 
بالتسجيل  مباشر  غير  أو  مباشر  سواء بشكل 
الصوتي. »جئت للدفاع عن فريقي كشاهد، 

عالقة  لدينا  ليس 

على  القضية   الصوتي،  التسجيل  بهذا 
أعرف  فيها،  نثق  ونحن  العدالة  مستوى 
فريقنا  يف   أمضينا  بفضله  الذي  حلفاية  فهد 
قد  كان  املاضي  املوسم  خالل  لالعبني 
لكم  أؤكد   أن  ميكنني  لكن  علينا،  اقترحهم 
أن هذه االتهامات ال أساس لها من الصحة«، 

قال بن حمادي.
م.هشام

رئيس نادي اتحاد بسكرة، عبد اهلل بن عيسى:

»تم االتصال بي لترتيب نتيجة لقاء وفاق سطيف«

المدير العام لمولودية وهران، شريف الوزاني: »ألخبار الوطن«

»على السلطات التدخل 
إليقاف هذا السرطان 
الذي نخر كرة القدم 

الجزائرية« 

رئيس االتحادية الجزائرية لكرة القدم، زطشي:
»سنضع كل االمكانيات من أجل 
محاربة الفساد وبكل أشكاله«  

االحتادية  رئيس  جدد 
خير  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
الهيئة  التزام  زطشي،  الدين 
الفدرالية مبحاربة الفساد بكل 
نشر  أن مت  بعد  وذلك  أشكاله 
وسائل  عبر  صوتي  تسجيل 
يتعلق  االجتماعي  التواصل 
مباريات  وشراء  بيع  بقضايا 
لوفاق  العام  للمدير  نسب 

سطيف، فهد حلفاية.
زطشي«للفاف  وصرح 

كل  وضع  يف  الفدرالية  الهيئة  ورغبة  التزام  »اجدد  قائال  يف«  تي 
االمكانيات من أجل محاربة الفساد وبكل أشكاله. لألسف، إنها 

آفة تؤثر على كرة القدم«.
وانتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، ال سيما »فايسبوك«، 
يف االيام االخيرة، تسجيال صوتيا منسوبا لرئيس فريق وفاق سطيف 
فهد حلفاية مع أحد مناجرة الالعبني يف مكاملة هاتفية يتطرقان فيها 
الى ترتيب إحدى مباريات بطولة كرة القدم احملترفة، األمر الذي دفع 
مسؤول النادي السطايفي الى تكذيب القضية مؤكدا أن التسجيل 
مفبرك. ردا على هذه القضية، قررت جلنة االنضباط التابعة للرابطة 

احملترفة لكرة القدم إيقاف حلفاية إلى غاية مثوله والسماع ألقواله.
التزامات  مع  الفساد  تتماشى  »محاربة  الفاف  رئيس  وأشار 
كل  ضد  فيها  هوادة  ال  حرب  شن  يف  وسياستها  اجلزائرية  الدولة 

اآلفات التي تشوه صورة بلدنا«.
القدم  كرة  بها  ابتليت  التي  اآلفة  هذه  مواجهة  من   وللتمكن 
بالفعل  نفسها  »الفاف جهزت  زطشي  أكد  سنوات،  لعدة  الوطنية 
قوانينها اخلاصة،  يتماشى مع  مبا  تنفيذ مهامها  بأدوات متكنها من 
ولكن أيًضا  مع اللوائح املعمول بها مثل جلنة األخالقيات اجلديدة، 

التي سيتم تنصيبها الحقا«.
رئيس  أوضح  الصوتي،  التسجيل  بقضية  يتعلق  فيما  وأخيًرا، 
التي  قبل جلنة األخالقيات  التعامل معه من  »امللف سيتم  الفاف 
وبكل  كاملة  بشفافية  النهائي  حكمها  وستصدر  مستقلة  تبقى 

مسؤولية«.
م.هشام
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حاوره: خلضر بن يوسف

عبد الّنور شّللو ابن مدينة البويرة، طالب بكّلية العلوم  االقتصادية  
والّتجارية و علوم الّتسيير، يحترف فّن الّتصميم ) اجلرافيك( كما  أّنه 
قام بتصميم أكثر من 250 غلف  لكتب متت طباعُتها من طرف  دور  
نشر  مختلفة، من بينها »دار املُثّقف«، »دار للَعاملني« »دار أنا َموُجود«، 
مدّرب يف الّتصميم وميارس الّتدريب يف  مركزين، عاشق للّتعليق الّصوتي 
وله الكفاءة يف الّتقدمي اإلذاعي والّتلفزيوني، مفتون باللغة العربية وآخذ 
يف تعّلِمها والتعمق فيها، كما أّن له عمل أدبي باللغة  العربية من نوع 

»الّرواية« سيصدر قريًبا.

بدايتك عبد النور يف مجال التصميم وكيف اكتشفت هذا 
اجلانب من اإلبداع يف نفسك؟

الّصغر،  منذ  املوهبة  بها  انفجرت  الّتصميم  يف  الّشروق  ومضات 
العشق  لإلبداع واالختلف جاءت بهما املوهبة يف املرحلة  االبتدائية 
من الّتعليم، الهوس والغرق يف تفجير اجلمال اإلبداعي  الذي ومَض منذ 
أن كنُت صبًيا يغدو إلى مقهى االنترنت للستمتاع  وتطوير املوهبة التي 
كانت يف أصبوحتها الّزهرية، أقوم بتعديل  الّصور وتركيبها والّتفكيك، 
كان ذلك  الّصبي  يجهل  أّن  ذلك  االستمتاع هو االختلف الذي مّيزه 
عن الكثيرين يف عامله، تختطفني الّتصميمات يف أي واجهة ُتقابل ُمقلي 
وكّفي والّذراع، لهبت موهبة الّتصميم لدي بعد عام 2011 وشرعُت يف 
الّتصميم  االحترايف والبحث فيه والغوص إلى أعماقه ومعرفة األُسس 
قراءة   مع  الكتب  تصاميم  يف  وأتأّمل  أرنو  صرُت  منها،  ُيأخذ  التي  
ألَقف ما يرسلون من قضايا وطرح  بني  ثّم أحاول جاهًدا أن  محتواها، 

دفّتيها والعلقة املُرسلة بني الغلف واحملتوى املُدرج.

هل تعتمد يف تصميم غالف الكتب على قراءة احملتوى؟
ال أعتمد على قراءة احملتوى عند كّل تصميم، بل ميكن أن استلهم  
فكرة الغلف املناسب أيًضا من فكرة الكاتب نفسه دون قراءة الّنص، 
الّتصميم هو نقل محتوى الكتاب ووضعه على الغلف يف شكل صورة 
التي  الكتب  يقرأ  فمن  القارئ،  إلى  إيصاله  املُراد  املعنى  حتمل  هادفة 
صممت أغلفتها يدرك فورًا أن الغلف نابٌع من روح النص، وحوار عميق 
عشرات  قراءة  بعد  االحترايف  الّتصميم  يف  شرعت  وقد  وبينه،  بينك 
الكتب، كما  أّنني  كنُت أقرأ الغلف مّرات عديدة من أجل استنباط 
االختلف بينه  وبني احملتوى أو الّتشابه بينُهما، وكما هو معروف عن 
الفّنانني  أّنهم اّتخذوا الفن بأشكاله »الكتابة«، »الّرسم«، »املوسيقى« 
و«املسرح« للّتعبير عن ما يريدون قوله دون كلم، اّتخذُت أنا الّتصميم 
اللغة الّصامتة التي ميكنها الّنطق بكتاٍب كامٍل ومبا هو ُمرسل بني دّفتيه، 

ولم أُفّكر يوًما يف الّتوّقف عن فنون الّتصميم.

كيف بدأت عملك يف تصميم األغلفة؟
الّرشاء  ألّنه  الّنص،  روح  إلى  املاّدة  جوهر  من  اخلروج  هو  الغلف 
الذي يحمل الّرسالة بني احملتوى وحملة القارئ ، كون علقتي بالكتاب 
عقلية وروحية بحتة تسعى إلى تنمية الفكر واخليال واخلروج من الّتبعية 
بداية  كانت  التصميم  يف  البداية  واخليال،  الفكر  وتنمية  احلّرية  إلى 
مرور  وبعد  املؤلفني  من  لكثير  أغلفة  عّدة  بتصميم  قمت  للفن،  عاشق 
العمل معهم  للشروع يف  اتصل بي بعض مدراء دور نشر  شهور عديدة 
بني منظومة الّدار وكان لي احلظ يف تصميم أن اشتغلت على أكثر من 

250 غلف.

بعض دور النشر تتوجه إلى أغلفة سطحية محّولًة الكتاب 
إلى منتج استهالكي ما رأيك يف القضية وما هي نصائحك؟

صحيح يوجد دور نشر تتعامل بسطحية مع الغلف دون الولوج إلى 
املُرسل  للمعنى  احلامل  املفتاح  والغلف خللق  النص  بني  الّربط  عالم 
بني الصفحات، فيجعلون من الغلف سلطة خارجة عن معاني الّنص 
دراسة  الذي من حقه  القارئ،  لإلبداع وحقوق  قتل  الّداخلي، وهذا 
الّتعبيرية، وعليه انصح دور  والّصورة  الغلف  أفكاره من  الّنص وأخذ 
عن  والّزلل  اجلمود  ال  الغلف،  على  اإلبداع  وتفجير  بالتفّن  الّنشر 

احلقيقة والتفريق بني التعبير اخلارجي والتعبير الّداخلي للكتاب.

يف رأيك ملاذا البعد اجلمالي يف إخراج الكتاب غائب متاما 
يف فضاء النشر اجلزائري؟

يتقّلص البعد اجلمالي يف إخراج الكتاب حني ُيزدرى هذا األخير 
فيصير  جتارة مجّردة من اإلبداع، ُيرسل إلى الّرفوف كسلعة غذائية ال 
خالي  الكتاب  يكون  قد  احلقيقة،  بدل  بالوهم   مملوءة  وثقافية،  فكرية 
من اللغة األدبية اإلبداعية بسبب الّتشجيع الكاذب من اجلمهور، أّما 
بها،  التكّفل  أو  تطويرها  وعدم  النصوص  كل  تلّقي  هو  للّنشر  بالنسبة 
الّنص  تكوين  تساعده يف  نقدية  الّناشر بجهات  ُيدّعم  أن  اقترح  لذلك 

ببعده اجلمالي.

كمصمم قربنا من مفهومك للفن؟
الّرسم،  كالكتابة،  املختلفة  باألشكال  التعبيرية  اللغة  هو  الفن 
اإلبداع  تفجير  الفن هو حّرية  اإلبداعي،  والّتصميم  املسرح  املوسيقى، 
والّنطق مبا ينطق ومبا ال ينطق، الفن هو احلياة الّزاهية مبفهومها الّروحي، 
والتمّيز املاّدي باملعنى العقلي، الفن هو أن يصبح املرء ذا أجنحة يطير يف 
سماء اإلبداع كارًها للّركود، الفن هو كسر اجلمود  واالعتيادية و اخلروج 

إلى العالم من أجل خلق اإلبداع اللمتناهي.

هل يطبق عبد النور يف تصاميمه مقولة صناعة غالف 
هي باألساس حتويل اجلملة اللغوية إلى جملة بصرية؟

داخل  من  املعاني  إخراج  أّنه  مسبًقا  قلنا  وكما  الّتصميم  نعم 
على  خللها  من  القارئ  يتعّرف  مرئية  صورة  يف  وجتسيدها  الّصفحات 
الّنص احملتوى، وبالّنسبة للعلقة هي علقة ترابط بني الّتصميم اخلارجي 
واملعنى الّداخلي، حيث أّن الغلف واملعنى ُيرّكبان بكل بساطة يف صورة 

إبداعية حتمل املعنى الّشمولي للكتاب وألفكار الكاتب نفسه.

صممت كتب كثيرة ولكتاب مشهورين أهمها »رسالة إلى 
الرئيس ملنتظر الزيدي« كيف كانت هذه التجربة؟

اإلبداع  هذا  ويعشق  الّتصميم  فن  يحترف  املصّمم  يكون  حني 
ويتفّن فيه تغرب عنه املخاوف وتتلشى كّل املفاهيم السوداوية املتعلقة 
ال  للحياة  العاشق  إّن  الّثقة،  فقدان  الفشل،  اخلوف،  مثل  بالتصميم 
يهاب األخطار بل يسُلكها كمغامرة ممتعة، كذلك مع الّتصميم، كان لي 
احلظ يف تصميم كتاب اإلعلمي العراقي منتظر الزيدي )الذي ضرب 
وجناًحا  كبيرة  ضّجة  الكتاب  هذا  أحدث  ولقد  بحذائه(،  بوش  جورج 
كبيًرا يف الوسط األدبي ومعارض الكتاب، كما ُفِتَ الكاتُب واجلمهور 
األخيرة  »الّتحية  بـ  املعنون  الكتاب  هذا  على  صّممته  الذي  بالغلف 

للّرئيس جورج بوش«.

 برأيك ما هي مقومات النجاح يف مجالك؟
وإتقاِنه،  العمل  حّب  سبيُله  العملية  املجاالت  جميع  يف  الّنجاح 
اإلتقان  ولكن  املوهبة،  تسعه  قد  احُلب  للّتصميم،  بالّنسبة   كذلك  
يحتاج إلى  التعلُّم واملداومة، وكذلك بالّنسبة لهذا املجال، واألرقى أن 
يكون  الّتعليم أكادميي من أهل خبرة وعلوم  تصميم، وأن يعامل املصّمُم 

نفسه بتواضع دون أن يراها يف القّمة، فإّن اإلنسان الذي يرى نفسه  يف 
القّمة ال ميكنه أن  يعلو أكثر، وقد يدرك متأخًرا أن تلك القّمة  ليست 

إاّل ضرب من القاع.

هل لديك نصائح مهمة لكل من يتوجه ملجال التصميم؟
أّنصح ملن يريدون التوّجه إلى هذا املجال هو أن يعلموا بأّنً الّتصميم 
هو حظ من يسعى إليه والتفّن فيه، حظ الذين يبغون التطوير واإلبداع، 
الكتاب  محتوى  بوضع  انصحهم  به،  يعملون  للذين  بالّنسبة  أّما  
بسطاء  يكونوا  وأن  احملتوى،  من  الغلف  جتريد  وعدم  الّتصميم،  على  
محترفني، إّن اإلنسان تقّيده مبادئه وحكمته  وعلمه، وليست األمواج، 
لذلك يلزم على املصّمم أن  يكون  صاحب مبدأ أخلقي سويو وراقي، 
اإلبداع  ألّن  املبدعني،  صفة  من  وليس  الّتصميم  يف  الّتقليد  أّن  حّتى 
يف  الّتقليد  أّن  أرى  الّتقليد،  وليس  باجلديد،  واإلتيان   القدمي  كسر  هو 
هي  املُصّمم  يصنُعها  التي  فالبصمة  متّكن،  وعدم   ضعف  الّتصميم 
إلى  الّتشابه ويسعى  إبداعاته واختلفه عن  اآلخرين، وأن يخرج عن 

التفّرد بإبداعه .

 ما هي طموحاتك ومشاريعك يف املستقبل؟
يف  العاملية  بلوغ  هي  حياتي  إجنازها يف  أريد  التي  املشاريع  بني  من 
شركة  طرف  من  معتمًدا  مدّرًبا  أكون  أن  إلى  أسعى  كما  الّتصميم، 

الّتصميم األمريكية.

ككلمة أخيرة ماذا تقول يف مجال التصميم؟
ويف األخير أرجو أن ُيعطى للمصّمم دوره الّشامل كباقي الفنون  وأن 
يحصل على بطاقة فّنان، كما أُرسل احُلب واجلمال إلى  جميع  جواهر 

أهل جريدتكم.

 السنة 01 - العدد 204 -السبت  14 شوال  1441  هـ  - 06  جوان  2020م

المصمم عبد الّنور شّللو لـ »أخبار الوطن«:

طموحي بلوغ العالمية في مجال الّتصميم

قال المصمم عبد الّنور شّللو لـ »أخبار الوطن« أن من بين المشاريع التي يريد إنجازها في حياته بلوغه 
العالمية في الّتصميم، وهو الذي يستلهم غلف الكتاب من فكرة الكاتب دون المساس بمحتواه ومضمونه، مشيرا 

أن الفن بالنسبة له هو الحياة بمفهومها الّروحي والتمّيز بالمعنى العقلي.

استلهم تصميم غلف الكتب من فكرة الكاتب 	
الفن هو الحياة بمفهومها الّروحي والتمّيز بالمعنى العقلي 	
 البصمة في هذا الفن تتمثل في االختلف والتفرد اإلبداعي 	
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اإلنترنت تفك عزلة كبار السن في زمن كورونا
تشكو نسبة كبيرة من كبار السن في  من العزلة، وفاقم انتشار فايروس كورونا المستجد من أوضاعهم بعد أن بات عزلهم مطلبا 

رسميا لحمايتهم من هذا الوباء القاتل الذي يستهدف المسنين بدرجة أولى، وفي ظل هذا الوضع الطارئ وجد الكثيرون منهم ضالتهم 
في العالم الرقمي.

كشفت جائحة كورونا مدى حاجة كبار 
عزلتهم  لفك  اإلنترنت  خدمات  إلى  السن 
اخلارجي  العالم  مع  بعد  عن  وتواصلهم 
على  واحلصول   ، باإلضافة  منهم،  واملقربني 
عن  وذلك  بعد  عن  الطبية  االستشارات 
طريق التطبيقات العديدة التي توفرها الشبكة 

العنكبوتية.
السن  كبار  عزلة  من  اإلنترنت  وقلصت 
ضاعفت  حيث  العصيبة  الظروف  هذه  يف 
من  معاناتهم  الصحي  احلجر  إجراءات 
العزلة، ولم يعد التواصل مقتصرا على اتصال 
لالطمئنان  الكلمات  بعض  يتضمن  هاتفي 
على اآلباء واألمهات املسنني.وأفادت اجلدة 
سنة   67 العمر  من  البالغة  عمر  بن  نصيرة 
متعتها  كان  االثنني  ابنها  بأبناء  االعتناء  أن 
كان  أنهما  إلى  مشيرة  احلياة،  يف  الوحيدة 
يأتيانها منذ الصباح إلى املساء وذلك بسبب 
عمل والديهما، إال أن تفشي هذا الفايروس 
حرمها هذه املتعة بسبب العزل املنزلي الذي 
رفقة  املنزل  يف  البقاء  على  حفيديها  أجبر 
أبويهما، ووجدت نفسها تفتقدهما بشدة إال 
أن تواصلها معهما عبر السكايب خفف من 

وطأة فراقهما.
األنشطة  من  الكثير  تتبادل  أنها  وأكدت 
مع أبنائها عن بعد وتتدخل دائما يف مد زوجة 
ابنها بالنصائح وكيفية معاملة أبنائها، الفتة 
يف  اإلنترنت  وجود  أهمية  أدركت  أنها  إلى 
حياتها مما سهل عليها الكثير من األمور التي 
التواصل  غياب  يف  شاقة  تبدو  سوف  كانت 

الكلي مع أبنائها يف هذا الوضع الصعب.
من  والدخل  العلمي  املستوى  ويعد 
بني  اإلنترنت  الستخدام  املهمة  العوامل 
أن  حديثة  دراسة  وبّينت   ، يف  السن  كبار 
ترجع  التواصل  لوسائل  استخدامهم  سبب 
العائلة  أفراد  مع  التواصل  يف  رغبتهم  إلى 
محيطهم  عن  عزلة  بأنهم يف  شعورهم  وعدم 

االجتماعي.
السن  كبار  تفاعل  لزيادة  أدت  اإلنترنت 
يف  ساهمت  أنها  كما  بهم،  احمليطني  مع 
يف  خاصة  وتلبيتها  احتياجاتهم  تسهيل 
كبار  تعليم  أن  مختصون  وأكد  احلجر  ظل 
احلديثة  والوسائل  اإلنترنت  استخدام  السن 
والعيش  حياتهم  جودة  من  يرفع  للتواصل 
على  وشددوا  أكثر.  واستقاللية  بحرية 
استخدام مختلف وسائل  يتعلموا  أن  ضرورة 
احلجر  كشف  التي  احلديثة  التكنولوجيا 

ضرورتها بالنسبة إليهم.
االجتماعي  التواصل  مواقع  وأطلقت 
املساعدة  تعرض  التي  املبادرات  من  الكثير 
كي  مستلزماتهم  لشراء  السن  كبار  على 
حياتهم  وتعريض  التسوق  إلى  يضطروا  ال 
للخطر. وأظهر تقرير حول انعكاسات العزلة 
أنه  السن  كبار  على  والوحدة  االجتماعية 

العزلة  كانت  كورونا،  فايروس  قبل  حتى 
االجتماعية تشمل املاليني من كبار السن يف 

مختلف دول العالم.
وأكد اخلبراء أن الكثير من كبار السن من 
بالتسوق  املرتبط  سلوكهم  يغيروا  أن  املمكن 
عن طريق اللجوء إلى التجارة اإللكترونية وهو 

مجال لم يكونوا نشطني فيه من قبل.
بضرورة   ، النفسيني  اخلبراء   ونصحت 
مبشاهدة  الصحي  احلجر  السن يف  كبار  إقناع 
الباحثني  وتابعت كبيرة  أقل.  التلفاز بدرجة 
يف مختبر علم النفس االجتماعي واملعريف أنه 
يتعني تقدمي الكتب اإللكترونية الصوتية بدال 

من التلفاز لكبار السن.
وقالت  نحتاج إلى التفكير يف كبار السن 
الذين يعانون من الوحدة، وال يتمكنون من 
إقناعهم  محاولة  ميكننا  اإلنترنت.  استخدام 
تقليل  بغرض  أقل  بدرجة  التلفاز  مبشاهدة 
مستوى القلق والتوتر لديهم، وتقدمي الكتب 
أو الكتب الصوتية لهم. هناك مكبرات صوت 
ذكية أيضا على سبيل املثال، لديها املساعد  

التي ميكن برمجتها مسبقا وإهدائها لهم .
تقنية للتواصل مع أحفادهم وأحبائهم

إلى أن كبار السن، وفقا لبعض  وأشاروا 
املكانس  إلى  للتحدث  يلجأون  الدراسات، 
اجلهاز  فإن  لذلك  الروبوتية،  الكهربائية 
أكثر  معهم  للتواصل  خصيصا  املصمم 
إلى  األسرية  العالقات  خبراء  مالءمة.ونبه 
أنه بالنسبة للمسنني يف جميع أنحاء العالم، 
فإن احلماية من جائحة كورونا تعني مسافة 
ضرورة  على  وشددوا  أحبائهم.  عن  بعيدة 
واحلديث  السن  وكبار  باألجداد  االتصال 
معهم عبر تقنية الفيديو، حيث كشفت هذه 
األزمة حاجة كبار السن امللحة للعالم الرقمي 
مع  للتواصل  الوحيدة  وسيلتهم  أصبح  الذي 

أحفادهم وأحبائهم.
ونصحوا األشخاص الذين ال يستطيعون 
طرق  يف  يفكروا  بأن  املسنني،  أقاربهم  زيارة 
يف  كاملشاركة  معهم  الوقت  لقضاء  أخرى 
ممارسة  أو  بعد  عن  عائلية  دردشة  اجتماع 

األلعاب عبر اإلنترنت.
ينافسون  أصبحوا  السن  كبار  أن  وأفادوا 
الشباب يف مهارات اإلنترنت ويف متضية وقت 
أن  إلى  الفتني  الكمبيوترات،  أمام  طويل 
معظم الباحثني عن املعلومات الصحية على 
اإلنترنت هم من كبار السن، وقالوا إن التقدم 

يف العمر ال مينع من استخدام التكنولوجيا.
وكشفت مرمي بن موسى موظفة متقاعدة 
التواصل  69 سنة أن وسائل  العمر  تبلغ من 
أبنائها  مع  التواصل  من  مكنتها  االجتماعي 
املقيمني يف فرنسا واالطمئنان عليهم ورؤيتهم 
أن  مبينة  السكايب،  عبر  معهم  والتسامر 
اإلنترنت  أهمية  تدرك  جعلتها  األزمة  هذه 

العزل  تأثيرات  عليها  وهونت  حياتها،  يف 
السلبية.

الطبيني وكبار  املختصني  الربط بني  رنت 
السن لرصد وجمع املعلومات حول احلاالت 
اإلنترنت  تساعدهم  كما  املزمنة.  املرضية 
الغذائية  واألنظمة  باألدوية  االلتزام  على 
والتمارين، وميكن للتطبيقات اإللكترونية أن 

تساعدهم يف احلفاظ على سالمتهم.
اإلنترنت حل سحري للعزلة وللمشاكل 

االجتماعية
من  الكثير  أن  يف  خبراء  وشكك   
يف  للتطبيق  قابلة  غير  احلديثة  التكنولوجيا 
أن  ضرورة  إلى  نبهوا  كما  النامية،  البلدان 
لإلنترنت  الِسن  ِكبار  استخدام  عدم  يكون 
يف  سببا  ذلك  يصبح  وأال  مقبولة  مسألة 
تهميشهم اجتماعيا، كما ال ينبغي النظر إلى 
والسحري  الشامل  احلل  باعتبارها  اإلنترنت 
االجتماعية  املشكالت  وجميع  للعزلة 

األخرى.

اخليرية  املديرة  أبراهامز،  كارولني  وقالت 
خيرية  مؤسسة  وهي   ”Age UK“ يف 
من  كثير  املتحدة   اململكة  يف  مقرها  دولية 
كبار السن ليس لديهم علم بوسائل االتصال 
ومواقع  التطبيقات  استخدام  وطرق  الرقمي 

التواصل لهذا الغرض.
 وقد حان الوقت لتدريبهم على استخدام 
بشكل  ستساعدهم  التي  التكنولوجيا  هذه 
كبير على كسر ملل احلجر الصحي والتغلب 
على الشعور بالوحدة عن طريق التواصل مع 
وشجعت  بالفيديو   وعائالتهم  أصدقائهم 
تعليم  ضرورة  على  كذلك  الشباب  أبراهامز 
كيفية  السن  كبار  من  وجيرانهم  عائالتهم 
مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
مع  وآرائهم  أخبارهم  ملشاركة  وتويتر  فيسبوك 
أصدقائهم وأقاربهم. ولفتت إلى أن االتصال 
خاصة  الفترة،  هذه  يف  جدا  مهم  الرقمي 
لكبار السن الذين قد يكونون أقل قدرة على 

استخدام التكنولوجيا.
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كنا ونحن محض أطفال صغار يربينا جو 
القرية الصغيرة والناس فيها قليلون، وجلهم 
يعرف بعضهم بعضا كأمثال ساكني البيت 
وأواصر  رصينة  عالقاتهم  فكانت  الواحد، 
املوت  )دكاكني  وكانت  متينة،  بينهم  الود 
ويجتمع  جلبة  القرية  يف  ُتِدث  واحلياة( 
وله  قدم  موطئ  فيها  له  وكّل  عليها  الناس 
قدم مساهمة أيا كان شكلها وكيفما أثّرت، 
أو  زفاف  حفل  فيها  احلياة(  )دكان  فكان 
ختان أو ازدياد، وكان )دكان املوت( جنازة 
حقل  فيها  مصيبة  على  اجتماع  أو  لرجل 

حريق أو طفل غريق أو حادث بطريق.
كانت تصاريف القدر يف القرية أو املدينة 
على  يطرأ  تغيير  مبثابة  املجتمع  أو  البلد  أو 
أوصال  يّشج  األحداث  من  هادئة  منظومة 
الرتابة فيها ويستتبعه ال محالة بأسئلة هي 
يف جوهرها قضايا ينشغل بها ذلك املجتمع 
الزمن تبعا ملا حل به  الناس ردحا من  من 
من حدث جلل مأل الدنيا وشغل الناس، 
ثم ما تلبث تلك القضايا واألسئلة أن تكون 
حينا  وتتنافر  حينا  تتكامل  جارفة  تيارات 
آخر، والناس فيها منخرطون بعضهم يف هذا 
وبعضهم يف ذاك، هي أسئلة يف )األخالق( 
تنكشف عن قيم إيجابية كالتآزر والتالحم 
وأخرى  البني،  ذات  وإصالح  الفرقة  ونبذ 
وذهاب  والكذب  والغدر  كاللهفة  سلبية 
املروءة، وأسئلة أخرى عن )األرزاق( وفيها 
قيم املساعدة وتقاسم الزاد وإغاثة امللهوف، 
وأيضا املضاربة والغش وتصّيد الفرص ورفع 

األسعار.
أخالق وأرزاق.. بأس يف القبيلة وبؤس 

يف املدينة:
ُيحّدثنا التاريخ أن كل ما يطرأ يف أحداثه 
من تغيير البد أن ترافقه نقاشات مستفيضة 
يف قضايا )أخالق( الناس وتدبير )أرزاقهم( 
أو  الهدوء  كسر  »اجتياح«  لـ  تبعا  فيها، 

»جائحة« لبست ثوب العدو.
هدوء  احملمدية  الرسالة  شقت  عندما 
املجتمع القريشي يف مّكة املكرمة ذات ليلة 
ببداية  إيذانا  )القراءة(  آية  ونزلت  مقمرة، 
اهلل  صلى  اخللق  خير  على  الكرمي  التنزيل 
الدين  أولى شذرات  اهلل  زرع  وسلم،  عليه 
إمرأة  أربعا:  البدء  من  ُعّدت  أنفس  يف 
احللم  يبلغ  لم  وطفل  صديق  ورجل  زوجة 
مجتمعني  كّونوا  مغمور،  وُمَتَبَنى  بعد 
وأحدثوا  سيدهم،  مع  الدين  حربة  رأس 
أزقة  يف  ومهمهمة  جلبة  واالهم  من  مع 
فيها بني مصّدق ومكّذب  والناس  القرية، 
وخائف ومذعور، وكانت دار الندوة جامعة 
أشراف  كل  من  وفيها  القوم  لتناقضات 
القبيلة شريفها، وأعضاؤها رجال هم طليعة 
بطون املجتمع وأفخاذه، وكانوا قبل الرسالة 
احلرب  مسائل  يف  يجتمعون  احملمدية 
والتجارة وسدانة الكعبة وخدمة احلجيج، 
والسجايا  بينهم  فيما  يتنافسون  وكانوا 
القتل  أيضا  ناقشوا  ورمبا  األخالق  ومكارم 
والغيلة وتأديب العبيد ورسم خطة اإلغارة 
أمر  أهمهم  وملا  املتاخمة،  القبائل  وسلب 
ولم  باتوا  وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  محمد 
يقّلبون  ندوتهم  دار  لهم مجلس يف  ينفض 
وما  السماوية  الرسالة  حملته  فيما  األمر 
فيها لهم وما عليهم فيها، فكانت أحاديث 
عواقب  عن  بينهم  تنساب  )األخالق( 
فعلهم املنكر يف النبي وأهله بنو عبد مناف، 
وكيف ستّعيُرهم العرب بهم، فكان صدى 
صوت شيخ عبد شمس »عتبة بن ربيعة« 
يتردد يف جنبات الدار أن »خلوا بني الرجل 
به سيد  الذي جاءهم  احلق  ودينه« وكالم 
النبي  عن  املغيرة«  بن  »الوليد  مخزوم  بني 
)ص( وعن القرآن، وكذا رأي »بنو عّدي« 
و«بنو سهم« عندما أشار »العاص بن وائل« 
إلى َسوَءة ستلحق قريشا إن هم َعَدوا على 

فكأمنا  أبناؤهم،  هم  الذين  النبي  أصحاب 
هم يضربون أفالذ أكبادهم بأفالذ أكبادهم، 
وكان يف الدار أيضا أحاديث يف )األرزاق(، 
طريق  يف  وهي  الشام  إلى  قريش  عير  عن 
املدينة التي أصبحت عاصمة دولة اإلسالم 
إليها  هاجر  وقد  احلبشة  يف  جتارتهم  وعن 
الذي  الود  يفسدون  وقد  املسلمني  بعض 

ظل قائما بينهم وبني النجاشي.
للكاتب  نشرت  احلديث،  األدب  ويف 
سنة   )Victor Hugo( الفرنسي 
Les Mi�( »18622 روايته عن »البؤساء
حراك  ملرحلة  تؤرخ  والتي   ،)sérables
اجتماعي وتغّير مجتمعي يف فرنسا، رافقته 
سقوط  بني  فترة  فيما  عاتية  ظلم  موجات 
حكم نابليون سنة 1815 والثورة ضد امللك 
التي  األول   )Louis� Philippe(

فشلت فيما بعد.
مرحلة  تكي  التي  الرواية  تناولت 
السلوك  يف  الرتابة  اقتناص  مراحل  من 
طويلة  فترة  خالل  فرنسا  يف  املجتمعي 
وينطلق  البلد،  ذلك  يف  األهالي  ومعاناة 
حلق  الذي  واملرج  الهرج  من  فيها  املؤلف 
الظلم،  )جائحة(  وهجوم  الناس  مبعايش 
والظلم  كالعدالة  أخالقية  أسئلة  ليتناول 
القصة  أبطال  من خالل سرد حكاية أحد 
)جان فاجلان( الذي قضى يف السجن 20 
سنة بسبب انحراف سلوكه، وكيف نقض 
وعدا باستقامة أمره بعد السجن حتى كاد 
يعود إليه لوال رأفة حلت بقلب رجل أعاد 

»فلجان« سرقته.
اإليجابية  األخالقية  األسئلة  فكانت 
القصة كمساعدة  مع سرد  تصاحبت  التي 
الضعفاء  عن  والذود  »كوزيت«  الطفلة 
مع  جنب  إلى  جنبا  تأتي  العمل  واحترام 
االجتماعية  العدالة  كغياب  سلبية  أخرى 
إلى  إضافة  احلقوق،  وهدر  الظلم  وتفشي 

الزمن  ذاك  واقع  حاكت  التي  الرواية  إثارة 
فرنسا  يف  الناس  معيشة  مسائل  من  كثيرا 
يف زمن »اجتياح« الظلم والعدوان فأماطت 
ونقص  اجلوع  وغلبة  احلالة  اللثام عن سوء 
بخيرات  الناس  أقلية  واستئثار  الثمرات 
بسوء  املرتبطة  األمراض  وتفشي  البالد 
الناس  من  البسطاء  كاهل  وإثقال  التغذية 

بالضرائب واملكوس.
بها  مر  التي  االجتياح  أزمات  بعد 
من  منها  عرفه  وما  اإلنساني  املجتمع 
فيه  أحدثته  وما  وحراك  وثورات  حروب 
ليعيش  املجتمع  ذات  يعود  نقاشات،  من 
أزمات  تأثير  بعيدة عن  ليست  أخرى  أزمة 
»االجتياح«، عندما تل به أزمة »جائحة« 
بني  وانتقلت  العالم  هّزت  التي  )كورونا( 
داخل  املتسرب  الغاز  كانتقال  أرجائه 
الغرفة، فأخذت دوله تنهار واحدة بواحدة 
تفشي  ومع  بالتتابع،  متأثرون  والناس 
عن  األخالقية  األسئلة  دوما  تثار  اجلائحة 
مكر اإلنسان باإلنسان وفساد طبعه وغلبة 
وأن  السريع  للنفع  وحبه  منه  الشرير  اجلزء 
يؤثر نفسه على غيره، مع وجود قيم أخرى 
الضعفاء  ومساعدة  والتكافل  كالتراحم 
كما  الطيبة،  الكلمة  وإفشاء  العون  وتقدمي 
لم ُيغفل اإلنسان املصاب وغير املصاب أمر 
معيشته وقوت عياله، ألنه علم أن األزمة 
فلن  املجتمع  أزقة  يف  بأطنابها  ضربت  إن 
معاشه  على  وستؤثر  حواريه،  منها  َتسَلم 
مما  وحظه  الرزق  يف  حقه  من  تنقص  وقد 

ُقسم له.
وتبقى قضايا األخالق واألرزاق مسائل 
تتوارد متتابعة أو متزامنة يف زمن االجتياح 
مرتبطة  األولى  ألن  اجلوائح،  زمن  ويف 
بقيم ُيجَبل اإلنسان عليها، والثانية ترتبط 
ساملا  وعيشه  بقائه  صميم  يف  تقع  مبسائل 

على األرض.
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من دار الندوة إلى البؤساء .. 
ومن البؤساء إلى زمن الوباء
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يف اليمن الذي لم يعد 
سعيدا يتقاتل الناس 

منذ سنوات بأفتك 
األسلحة، املوت يحاصر 

البلد من كل جهة، 
فأينما وجهت وجهك 
ثمة صاروخ أو قذيفة 
مقبلة نحوك، هكذا 

يبدو املشهد يف غياب 
تام ألي شعاع أمل يف 
أن األيادي ستبتعد 

عن الزناد قريبا.
نعم فإخوة اليمن 
وأشقاؤه العرب لم 

يّدخروا جهدا يف نقل 
آالف األطنان من 

األسلحة إلى هناك، 
إنهم كرماء معهم 

تعميم الفناء، متاما 
كما يفعل معهم اجلوع 

ومختلف األمراض 
ومنها كورونا التي 

تهدد اليمنيني.
لألسف املشهد ذاته 

يتكرر يف ليبيا، املوت 
هناك أيضا يوّزع 

باملجان من قبل امللوك 
واألمراء والسالطني 
والسفراء، ال شيء 

أيضا ُيوحي أن احلرب 
ستتوقف قريبا، 

فشهوة السلطة وحب 
املكاسب وجني املغامن 

وجنومية القنوات، 
أعمت البصائر قبل 

األبصار.
احلروب األهلية، ال 

خير فيها فالرابح فيها 
خاسر، فالقتيل أخ، 

جار، صديق، واملنهك 
فيها بلدك، مدينتك، 

بلدتك، قريتك، حيك، 
بيتك!!

احلروب فظيعة، فال 
شيء يشعل فتيلها 
ويلهب موقدها إال 

السياسة، يعني 
الصراع على احلكم، 
على السلطة ، على 
الكرسي، تلكم وقود 
احلروب الداخلية 

تسكبها قوى أجنبية 
على مجتمعات تترنح 
حتت عتبة التخلف، 
مجتمعات فشلت يف 
بناء قواعد وأسس 

تنّظم نفسها، فلم جتد 
إال لغة السالح للتحاور، 

فأنتجت دماء ودمارا. 

فيما تويف 9 مصابني
تسجيل 104 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس، عن تسجيل 
104 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا 
اإلجمالي  العدد  بني  من  أّن  ذاته،  املتحدث  وأشار  إصابة.   9935 إلى 

للمصابني يتواجد 22 مريًضا يف حالة حرجة.
9 وفيات بني  24 ساعة،  وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 
كشف  كما  حالة.   690 إلى  الوفيات  عدد  إجمالي  ليرتفع  املصابني، 
عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة   156 تسجيل  عن  فورار 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 6453 حالة.
خالد دحماني 

دون تسجيل أي خسائر بشرية

انهيــار مبنــى غيـر مأهـول فـي حـي 
القصــبة وسـط العاصــمة

انهارت أمس، بناية مت ترحيل سكانها ووضعها يف اخلانة احلمراء سنة 2018، يف حي القصبة  وسط 
العاصمة، على  الساعة 11 صباحا، و أفادت مصالح احلماية املدنية ، أن وحداتها لوالية اجلزائر 

تدخلت على إثر انهيار كلي ملبنى هش و غير مأهول والواقع بني  شارع مصطفى جواب و شارع رابح 
مرياح بالقصبة، وهو متكون من طابق أرضي + 04 طوابق.

محمد رضوان

10 أيام لالطالع على امللف

وزارة الداخليـــة تقـــدم تسهــيالت 
لتأسيــس  الجمعيـــات  البلديــة

أفادت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، أول أمس، يف بيان لها  بأنه ميكن للمواطنني 
الراغبني يف ممارسة العمل اجلمعوي تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني وجلان األحياء 
والقرى والتجمعات السكانية، وذلك تثمينا للهبة التضامنية التي أبان عنها اجلزائريون خالل أزمة كورونا.
وأكدت الوزارة، أنه »تثمينا للهبة التضامنية للشعب اجلزائري التي أبان عنها خالل أزمة كورونا كوفيد19-، 
تعلم وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية كافة املواطنات واملواطنني الراغبني يف ممارسة 
العمل اجلمعوي بأنه ميكنهم تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني وجلان األحياء والقرى 
األمر  العمومية،  السلطات  قبل  من  نشاطاتها  يف  ومرافقتها  معها  التواصل  لتسهيل  السكانية،  والتجمعات 

الذي من شأنه إرساء قواعد جديدة يف تسيير الشؤون احمللية«.
البلدية،  إلى مصالح  التقدم  أو  لها  املوقع اإللكتروني  املواطنني لالطالع على  الوزارة  الشأن، دعت  ويف هذا 
للحصول على كافة املعلومات التي من شأنها السماح لهاته املبادرات التطوعية مباشرة نشاطاتها يف إطار 
منظم، كما وضعت تسهيالت إجرائية وهي إتاحة التسجيل عبر املنصة الرقمية املعدة لهذه العملية على 
موقع وزارة الداخلية و دراسة امللف يف أجل ال يتعدى 10 أيام و إنشاء مداومة على مستوى البلدية من أجل 

إعالم املواطن بكل اإلجراءات وتنظيم مواعيد انعقاد اجلمعيات العامة.
محمد رضوان

بلسان : ريـــاض  هويــلــي

استقبل نهاية األسبوع املركب احلموي » الشاللة« ببلدية 
199 مواطنا كانوا عالقني بدولة  حمام دباغ بقاملة حوالي 
عبد  الرئيس  لتوصيات  تبعا  إجالؤهم  مت  حيث  تونس، 
15 يوميا  املجيد تبون ومت وضعهم يف احلجر الصحي ملدة 

لتأكيد عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
أجل  من  اإلمكانيات  كافة  احمللية  السلطات  سّخرت  وقد 
من  لنقلهم  نقل  وسائل  بوضع  بدءا  بهم  األمثل  التكفل 
لتوفير  طبي  طاقم  تسخير  وكذا  قاملة،  والية  إلى  تونس 
كورونا  بفيروس  إصابتهم  عن  والكشف  الصحية  الرعاية 
وأنه  خصوصا  منهم  املرضى  عن  الكشف  وكذا  عدمها،  من 
هذا  بتونس.  جراحية  عمليات  أجروا  ممن  مرضى  يوجد 
وقد وضعت السلطات احمللية مكتب بريد متنقل لتمكينهم 
حفاظا  وذلك  احلموي  املركب  داخل  السحب  عمليات  من 
على صحتهم وصحة املواطنني، كما سخر املركب من جهته 
على  السهر  أجل  من  املادية  و  البشرية  امكانياته  كافة 
راحة احملجور عليهم، مع اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات 

الوقائية حفاظا على سالمتهم و سالمة القائمني عليهم.
خديجة بن دالي

قاملة

وضع 199 وافدا من تونس تحت الحجر الصحي

محكمة بومرداس تصدر احلكم يف قضية هاملمحكمة بومرداس تصدر احلكم يف قضية هامل

إدانـة المديـر العـام السابـق لألمـن
 بـــــ 12 سجــنا نافـــذا

 أدانت احملكمة االبتدائية لبومرداس ليلة اخلميس املدير العام السابق لألمن الوطني »عبد 
الغاني هامل« و الوالي السابق لوالية تيبازة »موسي غالي« ب 12 سنة حبسا نافذا  لكل واحد 

منهما يف قضية تتعلق بتحويل عقار فالحي عن طابعه واستغالل النفوذ.
تداخل  و  لترابط  نظرا  واحدة  قضية  يف  قضيتني  دمجت  والتي  احملكمة  نفس  أدانت  و 
اجللسة  رئيسة  توضيحات  حسب  واحدة  شكوى  إلى  القضية  واستناد  بينهما  فيما  الوقائع 
كل من الوالي السابق لتيبازة »قاضي عبد القادر«  والوالي السابق لنفس الوالية« العياضي 

مصطفي« ب 10 سنوات سجنا نافذا  لكل واحد منهما .
لألمن  السابق  العام  املدير  إبن  الهامل«  »شفيق  املتهم  القضية  نفس  يف  احملكمة  أدانت  كما 
الوطني  ب 3 سنوات سجنا نافذا ووزير املالية السابق » حجي بابا عمي »ب 4 سنوات سجنا 
مع وقف التنفيذ.  ورئيس أمن الوالية السابق لنفس الوالية« جاي جاي سليم« ب 3 سنوات 

سجنا نافذا .
وأج

بومرداسبومرداس

سقـوط عمـال داخـل حفـرة لألشغـال
داخل  العمال  من  عدد  سقوط  حادثة  اخلميس،  أمس  أول  مساء  بومرداس،  بلدية  سجلت 

حفرة كبيرة لألشغال.
يزاولون  كانوا  العمال  من  مبجموعة  الوطن«  لــ«أخبار  محلية  مصادر  حسب  األمر،  ويتعلق 
الكيلومترات عن بلدية بومرداس، سقطوا داخل  مهامهم بواد طاطاراق الذي يبعد ببعض 
املواطنني  تدخل  أن  غير  إجنازه،  بصدد  كانوا  الذي  باملشروع  خاصة  لألشغال  كبيرة  حفرة 

باحلي مّكن، حلسن احلظ، من إنقاذ العمال دون تسجيل أية إصابات بينهم.
سميرة مزاري

الشهــــــوة 
القاتــــلة!!



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 
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