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وُسميت  متيجة  بعروس  لّقبت  املدن،  كباقي  ليست  مدينة 
بها  استقر  التي  املدن  أكثر  من  باعتبارها  الصغيرة،  باريس  أيضا 
كما   ، البرتقال  ومنها  احلمضيات  بإنتاج  اشتهرت  الفرنسيون، 
متيزت  بصناعة الزالبية التي يحج القتنائها الزبائن من مختلف 
35 كم عن  الواقعة على بعد  التاريخية  املدينة  الوطن، هي  ربوع 
اجلزائر العاصمة، و 13 كم عن مقر  والية البليدة، مدينة بوفاريك 

التاريخ واحلاضر واملستقبل  تبحث عمن يرفع الغنب عنها.

06
بومرداس 

مركـــب أديـــــم 
يستقـبل 300 جزائري 
قدمـوا من اإلمــارات

08
إليزي

وقـف كـل النشاطـات 
المتعلــقة بتعــديـن 
الذهــب بجــانــت

05
املسيلة

طبيبــتا تولـيد فقـط 
لساكنـة 23 بلديـــة

حتى ال تضيع العدالة في
 مشـروع دستـورنا الجديد

األمور،  يف  القصد  وهو  اجلور،  خالف  العدل 
ِمن:  وهو  مستقيم،  أنه  النفوس  يف  قام  وما 
هي  والعدالة  عادل(.  فهو  َيْعِدُل  )َعَدَل 
يف  منقوص  غير  وافًيا  ألهله  احلق  إعطاء 

زيادته  أو  نقصانه  وعدم  كثير،  أو  قليل 
حتقيق  أيًضا  وهي  الغير.  حساب  على 

التوازن بني طرفني أو أكثر.
كل  فعلى  مواطن،  كل  مطلب  العدالة  إن 

أن تعطيني  أن يكون شعاره »قبل  مواطن 
عادال«. تكون  أن  أريد  حريتي 

بحقوقي  أمتتع  أن  قبل  أي 
عادل بشكل  آخذها  أن  أريد 

الحاج مالكوم إكس .. ومجاهيل 
»التكــوين« األمريكـــــية

االجتماعى  االنفجار  عوامل  تكون  عندما 
يحرضها«  ملن  اجلماهير  حتتاج  ال  موجودة 
إلى  حاجة  فى  أمريكا  إن  إكس«،  مالكوم   -
فهم اإلسالم ألنه الدين الوحيد الذي ميلك 
إكس  مالكوم   - فيها«  العنصرية  ملشاكل  حاًل 
املجتمع  قاع  يف  سافلني  أسفل  كنت  -«إنني 
إلى  و  اهلل  إلى  اهتديت  وعندما   .. األمريكي 
إكس  مالكوم  حياتي«  مجرى  تغّير  اإلسالم 

)1965 - 1925(

د. مهماه بوزيان 	15

02
ال حـل لألزمـة الليبـية إال بالوقـوف 
علـى مسافـة واحـدة من جميـع الفرقـاء

لتنسيق  والدوليني،  اإلقليميني  الفاعلني  جميع  أمس،  اخلارجية،  الشؤون  وزارة  دعت 
جهودهم، إليجاد حل سياسي دائم لألزمة الليبية، مجددة الدعوة حلوار يجمع الفرقاء 

الليبيني من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية.
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أقالم

لقمـُة عيـِشلقمـُة عيـِش الّناقليــن ُتضـرب في َمقتـلَمقتـل
بعد رفع احلجر عن بعض النشاطات التجاريةبعد رفع احلجر عن بعض النشاطات التجارية

8080 ألف حافلة  متوقفة  على املستوى الوطنِي ألف حافلة  متوقفة  على املستوى الوطنِي أزيُد من أزيُد من 
قريبا نشاَطها  تستأنف  والفردية  اجلماعية  النقل  وسائل  قريبا  نشاَطها  تستأنف  والفردية  اجلماعية  النقل  وسائل  بوشريط: بوشريط:  

ألف سائق أجرة يطالبون بترخيص الستئناف نشاطهم ألف سائق أجرة يطالبون بترخيص الستئناف نشاطهم   200200 صميدة:صميدة:  

راهنت على الدور المحوري لدول الجوار .. الجزائر تؤكد:

شات
نقا

تاريخ عريق، حاضر مرير ومستقبل مجهول

النقل تلزمه  سياسة جديدة ملرحلة ما بعد كورونا النقل تلزمه  سياسة جديدة ملرحلة ما بعد كوروناقطاع  مبتول: مبتول: قطاع 

أ.ف
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أكدت على الدور المحوري لدول الجوار .. الجزائر تؤكد:

ال حل لألزمة الليبية إال بالوقوف 
على مسافة واحدة مع الليبيين

دحماني خالد

الشؤون  لوزارة  بيان  وأوضح 
بذلت  اجلزائر  أّن  أمس،   اخلارجية، 
جهوًدا على مختلف األصعدة للتوصل 
لتسوية سياسية بدًءا بوقف إطالق النار 
واجللوس إلى طاولة احلوار. وتابع البيان 
أّن الدبلوماسية اجلزائرية تدعو إلى حوار 
حل  أجل  من  الليبيني  الفرقاء  يجمع 
الدولية  للشرعية  وفًقا  شامل  سياسي 
وقرارات مجلس األمن ويف إطار احترام 

إرادة الشعب الليبي الشقيق.
وجددت اخلارجية اجلزائرية متسكها 
أجل  من  اجلوار  لدول  احملوري  بالدور 
األشقاء  بني  النظر  وجهات  تقريب 
الليبيني من خالل اعتماد احلوار الشامل 
ليبيا  كسبيل وحيد لتحقيق السالم يف 

كما  أراضيها.  وسالمة  وحدة  وضمان 
اجلزائر  مبوقف  اخلارجية  وزارة  ذّكرت 
القائم على الوقوف على مسافة واحدة 

من األشقاء الليبيني.
أعلن  قد  املصري،  الرئيس  وكان 
خالل  مفاجئة،  خرجة  يف  أيام  قبل 
مبادرة  عن  حفتر،  خلليفة  استقباله 

وهي  الليبية.  األزمة  بشأن  مصرية 
الليبية  احلكومة  سارعت  التي  املبادرة 
والتي  رفضها  إلى  دوليا  بها  املعترف 
إحرازها ملكاسب جديدة  جاءت عقب 
بعدما حققت قواتها تقدما ملحوظا على 
قوات شرق ليبيا لقائدها خليفة حفتر.

جديد،  جيل  حزب  رئيس  اعتبر 
الدستور  تعديل  سفيان،  جياللي 
نظام  بناء  درب  على  هامة  خطوة 
العدل  دولة  مبدأ  على  مبني  سياسي 

والقانون والفصل بني السلطات.
يف  سفيان  جياللي  وقال 
هناك  أن  أمس،  إذاعية،  تصريحات 
أجل  من  لالنفتاح  السلطة  لدى  نية 
السابق  النظام  ممارسات  مع  القطيعة 
الدولة  مؤسسات  بناء  نحو  والتوجه 
على أسس العدل واحلرية والدميقراطية 

مسودة  أن  مشيرا  القانون،  واحترام 
دولة  لبناء  بوادر  تتضمن  الدستور 
القانون الفتا إلى أن األهم هو أن تعرف 
التطبيق  إلى  طريقها  النصوص  هذه 
على أرض الواقع، مشددا على أهمية 
قناة  عبر  مبسؤولية  لكن  احلرية  ممارسة 

احلوار والتشاور.
وكشف رئيس حزب جيل جديد، 
أن حزبه لديه بعض االعتراضات على 
الدستور  مواد مسودة  ورد يف بعض  ما 
اخلصوص،  بهذا  اقتراحات  وسيقدم 

مؤكدا على أهمية الفصل بني السلطات 
التشريعية والقضائية والتنفيذية كأحد 
مظاهر بناء دولة القانون التي ستتدعم 
الحقا بانتخابات نزيهة الختيار ممثليه 
والبلديات،  البرملان  مستوى  على 
اإلدارية  القيود  تخفيف  أن  مبرزا 
األحزاب  إنشاء  على  والبيروقراطية 
يف  مهمة  خطوة  هي  واجلمعيات 
ممارسة احلريات وحترير الطاقات الوطنية 

خصوصا فئة الشباب.
صفية. ن

قال أنها تضمنت بوادر لبناء دولة القانون.. جياللي سفيان:
تطبيق مسودة الدستور سينهي التضييق على الحريات

وزارة التجارة شددت على احترام شروط الوقاية
60 بالمائة من التجار استأنفوا نشاطهم

التجارية  األنشطة  بعض  أمس،  يوم  صبيحة  تدريجيا  استأنف   
الوزارة  مصالح  معنية حددتها  25 خدمة  من خالل  وذلك  واخلدماتية، 
األولى، يف خطوة لرفع احلجر الصحي بشكل تدريجي ومرن يراعي التقيد 
الصارم يف أماكن العمل والتجمعات بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

النشاطات  باملائة من   70 التراخيص   التي منحت  النشاطات  ومتثل 
أما  شهرين.  من  أكثر  دام  توقف  بعد  بالفتح  اإلذن  ويأتي  االقتصادية، 
املرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان والتي تشمل نشاطات اقتصادية 
وجتارية وخدماتية سيتم حتديدها الحقا من قبل السلطات العمومية وفق 

تطور الوضعية الصحية.
من جهته  رئيس اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، الطاهر بولنوار، 
احلجر  إجراءات  النسبي  الرفع  بعد  التجار  نشاط  عودة  نسبة  أن  كشف 

الصحي، جتاوزت 60 باملائة.
أن بعض  برس«،   موقع »سبق  نقله  عنه  تصريح  بولنوار يف  وأوضح 
النشاط،  ألسباب قد تكون مرتبطة  لم يستأنفوا  بالفتح  املعنيني  التجار 
بتخوفهم من انتشار فيروس »كورونا«. وتخّوف املتحدث من عدم التزام 
الزبائن  باإلجراءات الوقائية الواجب العمل بها عند دخولهم احملالت،  
لتجنب انتشار الفيروس التاجي، مطالبا إياهم بااللتزام التام بها جتنبا ألي 

قرار قد يعيد تعليق األنشطة التجارية.
صفية. ن

قالوا أنهم يهدفون لتجنيب المؤسسات مزيدا من األزمات
مفتشو العمل يرفعون مقترحات لتسيير 

المؤسسات في أزمة الجائحة
سجلت نقابة مفتشي العمل،  جملة من املقترحات  والتي رفعتها 
لوزارة العمل من أجل التعايش مع اجلائحة بالنسبة ملستخدمي القطاعني 

العام واخلاص.
ورفعت النقابة اقتراحاتها عن كيفية تطبيق التدابير املنصوص عليها 
القطاع  على   20-69 التنفيذي  املرسوم  من   08 املادة  و   06، املادة  يف 
اخلاص، أبرزها ما تعلق بآجال العطلة االستثنائية، التي قالت أنه يجب 
تكون  وأن  السنوية،  العطلة  محل  حتل  أن  ميكن  و  يوما   30 يتعدى  أال 
التوصل  الشركاء االجتماعيني وإفراغ ما يتم  التدابير محل تفاوض بني 
إليه يف اتفاق جماعي أو يف إطار االتفاقية اجلماعية يف العمل وخاصة أن 

احتماالت طول أمد اجلائحة قد يطول.
وبخصوص كيفية تعويض األجر بالنسبة للعطلة االستثنائية واألجر 
والتعويض  القاعدي  األجر  إلى صب  فدعت  بعد،  للعمل عن  بالنسبة 
عن األقدمية ومنحة املردودية و منحة التفرغ إن وجدت، هذا يف يف حالة 

غياب اتفاق جماعي بني الطرفني.
اتفاق  غياب  يف  األجر  املدفوعة  االستثنائية  للعطلة  بالنسبة  أما 
عن  التعويض  و  القاعدي  األجر  فقط صب  فيتم  الطرفني  بني  جماعي 
للعطلة  بالنسبة  سابقا  اليها  التطرق  مت  التي  املراحل  مراعاة  مع  األقدمية 

غير مدفوعة األجر.
املتفق بشأنها  التعاقدية  كما شددت على ضرورة سريان االلتزامات 
يف عقد العمل على العمال الذين عينوا يف القائمة احملددة لضمان احلد 

األدنى من اخلدمة و العمال الذين يشتغلون عن بعد.
تسعى  املقترحات  بهذه  أنها  إلى  النقابة  أشارت  الصدد،  ذات  يف 
استمرارية  وعلى  الشغل  مناصب  على  احلفاظ  إلى   األولى  بالدرجة 
املؤسسة كمورد واحد ووحيد لعمالها. إلى جانب احملافظة على استقرار 
واخلالفات  األزمات  من  املزيد  املؤسسة  جتنيب  و  االجتماعي  املناخ 

اجلماعية.
محمد رضوان

دعت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، جميع الفاعلين اإلقليميين والدوليين، لتنسيق جهودهم، إليجاد حل سياسي دائم لألزمة 
الليبية، مجددة الدعوة لحوار يجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية.

أعلن وزير الصحة ، عبد الرحمن 
شرعت  احلكومة  أن  بوزيد،  بن 
النشاطات  استئناف  يف  األحد  أمس 
واخلدمات،  والتجارية  االقتصادية 
مرحلتني،  على  ذلك  وسيكون 
الذي  احلجر  رفع  مخطط  بحسب 
أن  املتحدث  وأوضح  احلكومة.  أقرته 
الوضعية احلالية املتسمة بـ«االستقرار 
برفع  الشروع  يف  سمحت  النسبي« 

بن  وحسب  للحجر.  تدريجي 
إجراءات  تتخذ  احلكومة  فإن  بوزيد 
فتح  بإعادة  القطاعات  لبعض  تسمح 
اللجنة  »لتوصيات«  وفًقا  أنشطتها، 
فيروس  وباء  تطور  ملتابعة  العلمية 
كورونا. وأضاف، يف تصريح للتلفزيون 
بأن  السبت،  األول  أمس  العمومي، 
الوزاري وكذا اللجنة العلمية،  قطاعه 
املعنية  القطاعات  مع  اتصال  يف  هم 

بإعادة فتح أنشطتها.
ولفت إلى أنه اطلع على مخططات 
رفع احلجر اخلاصة بقطاعات السكن، 
والرياضة،  والشباب،  والسياحة، 
حيث متت إضافة بعض التعديالت. 
الشؤون  وزارة  ذاته  املسؤول  وتابع 
الصحية  اإلجراءات  اتخذت  الدينية 

الضرورية إلعادة فتح املساجد.
موفق رباح

وصف المرحلة باالستقرار النسبي ..
بن بوزيد: شرعنا في تنفيِذ مخطِط رفِع الحجِر

عقب اجتماع أوبك +

تمديد خفض اإلنتاج بـ 9.6 مليون برميل يوميا
  متت املصادقة باإلجماع خالل االجتماع 179 ملؤمتر منظمة البلدان املصدرة للبترول واالجتماع الوزاري الـ 11 ملنظمة 

البلدان املصدرة للبترول وخارجها، على عديد القرارات يف سبيل حتقيق استقرار سوق النفط.
وأوضح بيان لوزارة الطاقة أن البلدان املشاركة يف أشغال االجتماع الوزاري الـ 11 ملنظمة البلدان املصدرة للبترول وخارجها 
واالجتماع ال179 ملؤمتر منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبيب( برئاسة وزير الطاقة، الرئيس احلالي ملؤمتر أوبيب، محمد 
عرقاب، اتفقت بالنظر الى العوامل األساسية احلالية واآلفاق األخيرة لسوق النفط العاملية، على اتخاذ عديد القرارات 
الرامية إلى ضمان استقرار أسعار الذهب األسود والسماح بامتصاص الفائض الذي ال زال موجودا يف السوق، ويتعلق األمر 
خصوصا بقرار خفض انتاج النفط خالل شهر جوان اجلاري ب 9.7 مليون برميل يوميا، وب 9.6 مليون برميل يوميا خالل 

شهر جويلية، واقتطاع حجم 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاحت أوت إلى آخر شهر ديسمبر 2020.
وأضاف البيان أن املشاركني يف املؤمترين الوزاريني املنعقدين عبر تقنية التحاضر املرئي عن بعد قد اتفقوا على تخفيض 

االنتاج ب 5.8 مليون برميل يوميا بدًء من أول جانفي 2021 إلى غاية أفريل 2022.
صفية. ن

حركة التقويم لألفالن تطعن في شرعية 
بعجي

أمس،  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  والتأصيل  التقومي  حركة  نددت   
بتنصيب أبو الفضل بعجي أميًنا عام للحزب.

التي  املركزية  اللجنة  اجتماع  أّن  أمس،  لها،  بيان  يف  احلركة  واعتبرت 
فيها،  ومطعون  أساًسا  شرعّية  غير  العتيد  احلزب  رأس  على  بعجي  انتخبت 

باإلضافة إلى الظروف املشبوهة التي عقد خاللها االجتماع بحسبهم.
كما وصف بيان احلركة املوقع من طرف عبد الكرمي عبادة أن املعنّي على 
مناضاًل ضمن  ليكون حتى  يصلح  بأّنه ال  بعجي،  الفضل  أبو  احلزب،  رأس 

قواعد احلزب.
خ.د



عّمـــــار قـــردود

وكانت السلطات قد أوقفت وسائل 
النقل مبختلف أنواعها وأحجامها داخل 
املدن وما بني الواليات، ضمن تدابير 
انتشار فيروس  احلجر الصّحي ملواجهة 
أشهر   3 حوالي  منذ  »كورونا«، 
نفسه  املواطن  وجد  أن  بعد  و  تقريًبا، 
الواقع  ا للتسليم والرضوخ لألمر  مضطّرً
كلونديستان«أو  سيارات«  باستخدام 
لقضاء  املدة  تلك  طيلة  »الفرود« 
مصاريف  من  تكبده  وما  حوائجه 
املواطنني  صبر  األمر  أن  ،إال  إضافية 
طال،  احلافالت  و  السيارات  وسائقي 
املوضوع محل تساؤل بعد طرح  وبات 
كشف حكومة جراد ملخطط رفع احلجر 

تدريجيا.
أكثر   من  النقل  قطاع  ويعتبر 
تداعيات  من  املتضررة  القطاعات 
أدت  إذ  »كورونا«،  وباء  انتشار 

جلأت  التي  االحترازية  اإلجراءات 
إليها احلكومة لفرض احلجر الصحي، 
ما  وهو  النقل،  أنواع  كافة  جتميد  إلى 
القطاع.  لهذا  هامة  خسائر  عنه  اجنر 
النقل  وسائل  كافة  على  وسيفرض 
اتخاذ  احلجر،  تدابير  رفع  بعد 
الشروط  لضمان كل  إجراءات صارمة 
الصحية لنقل األشخاص، ما يتطلب 
السابقة  السلوكيات  يف  النظر  إعادة 
البعض  يراها  جديدة،  قواعد  وتبني 

األسعار.  على  تؤثر  وقد  مكلفة، 
العودة  أن  من  كثيرون  يخشى  كما 
العمومي  النقل  وسائل  استخدام  إلى 
واخلاص يف اجلزائر قد تؤدي إلى أسوأ 
السيناريوهات، حيث حذرت دراسات 
ملدة  البقاء  على  قادر  الفيروس  أن  من 
72 ساعة على األسطح البالستيكية 
العمومي  النقل  وسائل  يف  والفوالذية 

واخلاص.

03 السنة 01 - العدد 206 -االثنني  16 شوال  1441  هـ  - 08  جوان  2020م
أخبار السياسة

للشهر الثالث تقريًبا على التوالي، 
مبحطات  املواطنني  آالف  يلتحق،  لم 
قصدها  على  دأبوا  التي  البرية  النقل 
بالبقاء  غالبيتهم  التزم  حيث  يومًيا، 
إلى  آخرون  جلأ  حني  يف  بيوتهم،  يف 
»الفرود«  أو  »الكلوندستان«  سيارات 
التي انتعش نشاطها والتهبت أسعارها 
بعد أن تضاعفت إلى النصف، خاصة 

أمام توقف نشاط سيارات األجرة.
من  املواطنني  معاناة  مقابل  ويف 

سائقي  فإن  النقل  وسائل  انعدام 
أبدوا  واحلافالت  األجرة  سيارات 
لعدة  بقائهم  جراء  الشديد  تذمرهم 
لم  احلكومة  وأن  مداخيل  دون  أشهر 
لهم  وتأمني  اجتماعًيا  مبرافقتهم  تلتزم 

لقمة العيش.
املهنيون  السائقون  كشف  فقد 
لــ«أخبار  األجرة  سيارات  أصحاب 
تفشي  ظل  يف  معاناتهم  عن  الوطن« 
طول  وعن  »كورونا«  فيروس  جائحة 

عمل  دون  وبقائهم  »بطالتهم«  أمد 
احلكومة  وطالبوا  مداخيل  ودون 
إلى  بالعودة  لهم  السماح  بضرورة 
النشاط وفًقا إلجراءات وقائية صارمة 
مثل بقية النشاطات التجارية املرخص 
الرحمة  بعني  إليهم  تنظر  وأن  لها 
بال  وحنا  شهور   3« قائلني  والشفقة 

خدمة كرهنا وسنموت جوًعا«.
موفق رباح

بعد استئناف بعض النشاطات .. عودة النقل اإلشكال األكبر

 الحجر يضرب لقمة عيش أصحاب 
وسائل النقل في مقتل

سائقو سياراِت األجرِة :
3 شهوُر دون عمل وعائالتنا في مواجهة الجوع

أكدوا أنهم على حافة اإلفالِس
 200 ألف سائق أجرة يطالبون 

بترخيص استئناِف نشاطهم
 من جهته أكد األمني العام لتنسيقية سائقي سيارات األجرة لوالية اجلزائر، 
وممثل سائقي »التاكسي« باخلروبة باجلزائر العاصمة، ناصر صميدة، يف تصريح 
لــ«أخبار الوطن« أن الوضعية االجتماعية واملادية لــ 200 ألف سائق أجرة على 
مستوى الوطن، و23 ألف سائق على مستوى العاصمة، مزرية متاًما وذلك منذ 
حوالي 3 أشهر بسبب »البطالة املؤقتة« التي طالت جّراء احلجر املنزلي والصحي 
األجرة،  لسائقي  الوطنية  املنظمة  رئيس  أكد  جهته  من  »كورونا«.  من  توقًيا 
عثمان حسني يف تصريح لـ »أخبار الوطن« أن سائقي سيارات األجرة يعانون 
من أزمة مالية عويصة وأن معظمهم بلغ حالة اإلفالس الكلي وهناك 30 باملائة 
من أبدى رغبته يف تطليق هذه املهنة بسبب تضررهم الكبير من إجراءات احلجر 
الصحي والتي لم ترافقها مساعدات من احلكومة حيث أن الكثير من مهنيي 
القطاع لم يستفيدوا من أية تسهيالت كإعفائهم من الضرائب وحقوق التأمني 

كما أنهم لم يستفيدوا من املنحة الرئاسية باستثناء القليل منهم فقط.
ع.ق

تقليص مدة االنتظار إلى 15 دقيقة
»إيتوزا« تضُع إجراءاٍت جديدة 

الستئناِف الرحالِت
العاصمة  للجزائر  احلضري  وشبه  احلضري  للنقل  الوطنية  الشركة  اتخذت   
»إيتوزا« جملة من اإلجراءات الوقائية، حتسًبا الستئناف نشاطاتها بعد رفع احلجر 
املكّلف  فإن  نفسه،  املصدر  وبحسب  اجلزائرية.  األنباء  وكالة  بحسب  الصحي، 
باإلعالم بشركة النقل، حسان عباس، أكّد أنه من بني جملة اإلجراءات الوقائية 
االحترازية، التي ستطبقها حتسًبا الستئناف النشاطات بعد رفع السلطات العمومية 
املساحة  عزل  وكذا  املستودع،  مغادرتها  قبل  احلافالت  »تعقيم  الصحي،  للحجر 
التي يحتلها السائق من خالل وضع حواجز ُتبعده عن بقية املسافرين، إلى جانب 
فيروس  تفشي  قبل  راكٍب   100 من  بدل  راكًبا   25 بـ  الزبائن  عدد  من  التقليص 
كورونا. ولالستجابة للطلب، أوضح املكلف باإلعالم، أن اإلجراء سيعتمد على 
»رفع من عدد الرحالت، مع تخفيض من مدة االنتظار إلى 15 دقيقة، بني إقالع 
احلافلة األولى ووصول تلك التي تليها، إضافة إلى تقليص عدد احملطات بعد إعالم 

الزبون بذلك«.
ع. ق

رئيس  بوشريط  القادر  عبد  كشف 
و  اخلواص  للناقلني  الوطنية  االحتادية 
الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف  البضائع 
بالترخيص  وعدتهم  احلكومة  أّن 
لوسائل النقل اجلماعية والفردية للعودة 
إلى النشاط قريًبا جًدا، لكنها لم حُتدد 
الشهر  نهاية  قبل  رمبا  ذلك  تاريخ  لنا 
اجلاري ألنه ال ميكن استئناف النشاط 
التجاري يف غياب وسائل نقل منظمة 
العودة  ،لكن  والبضائع  للمسافرين 
ستكون وفًقا لشروط جد صارمة تتمثل 
تطهيرها  و  النقل  وسائل  تعقيم  يف 
بشكل يومي قبل و بعد العمل و توفير 
وسائل  كل  و  القفازات  و  الكمامات 
مسافة  احترام  و  التنظيف  و  التطهير 
األمان من خالل ترك مقاعد خالية أو 
شاغرة بني كل راكب و آخر و تقليص 
عدد الركاب إلى النصف يف كل حافلة 

أو سيارة طاكسي جماعي«.

 50 في المائِة فقط من الطاقِة 
االستيعابيِة القصوى لكِل مركبٍة

إطار  يف  أنه  بوشريط،  وأوضح   
الرامية  املتواصلة  االحترازية  التدابير 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد 
املستجد )كوفيد 19(، يستوجب على  
مهنيي النقل العمومي عدم حمل أكثر 
من 50 يف املائة من الطاقة االستيعابية 
الرحلة  طيلة  مركبة  لكل  القصوى 
تفادًيا النتشار عدوى فيروس كورونا«.

وأوضح بوشريط أنه »قد يتم عودة 
تدريجي  بشكل  النقل  وسائل  نشاط 
على أن تكون البداية بالنقل الداخلي 
بعد  لينتقل  والوالئي  البلدي  أي 
ذلك  وكل  الواليات  بني  ليكون  ذلك 
لكل  الوبائية  للوضعية  وفًقا  سيتحدد 
املادية  اخلسائر  بوشريط  وقّدر  والية«. 
الناقلني  أن  »األكيد  وقال  باملاليير 
كبيرة  مادية  خسائر  تكبّدوا  اخلواص 

على  احلفاظ  هو  الهدف  يبقى  لكن 
سالمة الصحة العمومية.

 أزيُد من 80 ألف حافلة متوقفة 
على المستوى الوطنِي

عبر  السلع  نقل  بخصوص   
السوق  إن  بوشريط  قال  الشاحنات، 
نشطة  تزال  ال  السلع  لنقل  الوطنية 
النقل يف اآلونة  رغم انخفاض عملية 
من  وحذر  »كورونا«،  بسبب  األخيرة 
حال  يف  الناقلني  من  عدد  إفالس 
نظًرا  اآلن،  من  أكثر  األزمة  طالت 
النعدام مداخيلهم مقارنة مبا كان قبل 

وباء »كورونا«.
بعودة  املواطنني  بوشريط  وبّشر 
وشيكة جًدا لنشاط وسائل النقل وأن 
أزيد من 80 ألف حافلة على املستوى 
مختلف  يف  للعمل  ستعود  الوطني 

اخلطوط.
ع.ق

على بعد أيام قليلة من حلول الموعد المرتقب لرفع حالة الحجر المنزلي والمقرر في 14 جوان المقبل، يتساءل كثير من 
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عما إذا كان سيتم رفع الحظر عن نشاط وسائل النقل العمومية والخاصة.

مرفوقة بشروط صارمة .. بوشريط:
وسائل النقل الجماعيِة والفرديِة ستعاوُد النشاَط قريبا

الخبير االقتصادي عبد الرحمن مبتول:
نحتاج لسياسة جديدة لتسيير قطاِع 

النقل لمرحلِة ما بعَد كورونا
اقترح اخلبير االقتصادي، عبد الرحمان مبتول، وضع سياسة جديدة لتسيير 
قطاع النقل ملرحلة ما بعد كورونا،حيث أكد أن »الوقت حان لوضع سياسة جديدة 
على  مؤخرا،  القطاع،  هذا  عرفها  التي  االضطرابات  االعتبار  بعني  تأخذ  للنقل، 
املستوى العاملي«. وأشار إلى أن هذه السياسة ينبغي أن تركز على نشاطات مختلفة 
النظر  إعادة  الداخلية، مع  للحاجيات  الشغل، وتستجيب  للنمو ومناصب  خالقة 
يف منوذج النقل، الذي يعرف حتوالت كبيرة. وأضاف مبتول »عالم النقل سيعرف 
اضطرابات بعد انتهاء وباء كورونا، حيث سيتجه استهالك الطاقة نحو منوذج املزج 
الطاقوي بالذهاب نحو استخدام أوسع لوسائل نقل هجينة أو كهربائية بني 2020 
و2030 ونحو الهيدروجني بني 2030 و2040، دون إغفال املكانة التي ستأخذها 

التكنولوجيا والذكاء الصناعي يف القطاعات االقتصادية املختلفة ومنها النقل«.
لتطوير  هامة  برامج  الدولة  وضعت  االستقالل  منذ  و  اجلزائر  أن  مبتول  وأقر 
أن  إلى  املائية، مشيرا  واملوارد  العمومية  والنقل واألشغال  القاعدية  التحتية  البنى 
هذه املشاريع شكلت رهانات من أجل حتريك االقتصاد بإقحام مختلف الفاعلني. 
لكن اإلشكال، حسبه، يكمن يف كون هذه السياسة لم يتم وضعها يف إطار رؤية 
الفصل بني  إلى  الوصول  والتي من شأنها  الشامل،  شاملة إستراتيجية لإلصالح 
السكك  وعبر  واحلضري  البري  النقل  يف  التجارية  اخلدمات  وبني  الضبط  مهمة 
احلديدية والنشاط املينائي وكل ما يتعلق بأمن الطرق. وبخصوص النقل اجلوي، 
اعتبر مبتول أنه رغم مستوى اخلدمات الرديء نسبيا. أما بالنسبة للنقل البحري 
الذي تضمنه الشركة الوطنية، فأشار إلى أنه رغم اجلهود املبذولة لم تستطع الشركة 
الوطنية أن تكون يف املستوى، حيث ال تغطي حاليا سوى 11 باملائة من املبادالت.

وفيما يتعلق بالسكك احلديدية، أشار إلى االستثمارات الهامة للدولة يف هذا 
القطارات أو إجناز خطوط للمترو والترامواي.  املجال سواء يف إعادة تأهيل خطوط 
القطاع يف ظل  بهذا  االستثمار  مواصلة  على  الدولة  قدرة  مدى  تساءل عن  لكنه 
األزمة املالية احلالية. ولذا دعا إلى الفصل بني مهام االجناز وتطوير شبكات السكك 
احلديدية، مع دعم اللجوء إلى الشراكة مع األجانب أو عقود االمتياز، من أجل 
حتسني التسيير. وبالنسبة للنقل البري، فإن اخلبير حتدث عن بروز قطاع نقل مواز 
ي يف السنوات األخيرة، قال إنه ناجت عن اختالل نظام النقل العمومي. السيما وأن 
النقل البري يعد األكثر استخداما ببالدنا سواء لنقل األشخاص أو نقل البضائع، 
إذ ميثل نسبة 85 باملائة. وملواجهة هذا الوضع، دعا مبتول إلى ضرورة تنظيم هذا 
النوع من النقل يف شكل شركات كبيرة وليس يف شكله احلريف احلالي. وذكر بأن 
القطاع اخلاص الذي طغى على هذا النشاط يف السنوات األخيرة أدى إلى »تفتيت« 

النقل البري، السيما بعد دخول مؤسسات »أنساج« يف هذا النشاط بكثافة.
عّمـــــار قـــردود

 سائقو سيارات األجرة وأصحاب النقِل الجماعِي يطالبوَن برفِع الحظِر عنهم  	



أنه  النفوس  يف  قام  وما  األمور،  يف  القصد  وهو  اجلور،  خالف  العدل 
مستقيم، وهو ِمن: )َعَدَل َيْعِدُل فهو عادل(. والعدالة هي إعطاء احلق ألهله 
وافًيا غير منقوص يف قليل أو كثير، وعدم نقصانه أو زيادته على حساب الغير. 

وهي أيًضا حتقيق التوازن بني طرفني أو أكثر.

إن العدالة مطلب كل مواطن، فعلى كل مواطن أن يكون شعاره »قبل أن 
تعطيني حريتي أريد أن تكون عادال«.أي قبل أن أمتتع بحقوقي أريد أن آخذها 
إنسان.وللعدالة  فالعدالة هي أصل كل نظام وهي مطلب كل  بشكل عادل، 
سيادة على غيرها من املفاهيم املقاربة كاحلرية واملساواة ذلك أنها ال تقف عند 

حد معني، فقد يطالب الناس مبزيد من احلرية ولكنهم يتوقفون عند حد معني، 
إلى نقيضها ولذلك قيل: »حريتك تنتهي عند بداية  حتى ال تنقلب احلرية 
حرية اآلخرين« إال أنهم ال يستطيعون التوقف عن محاولة أن يكونوا عادلني، 
وال يستطيع أي مجتمع أن يصل إلى درجة اإلشباع يف حتقيق العدل، ألنه ال 

يوجد حد نهائي للعدالة.

ويف تقديرنا أن املجتمعات التي تتمكن من صياغة العالقة على نحو دقيق 
والعدالة  بالدميقراطية  تنعم  التي  املجتمعات  والعدالة واملساواة هي  بني احلرية 
ألسباب  تتمكن  ال  التي  املجتمعات  أما  السياسي.  واالستقرار  االجتماعية 
ذاتية أو موضوعية من صياغة العالقة بني احلرية والعدالة واملساواة على نحو 
وأمنها  استقرارها  يف  كبرى  صعوبات  من  ستعاني  مجتمعات  فهي  إيجابي، 

االجتماعي.

ومشروع الدستور الذي بني أيدينا والذي جاء ثمرة لنضال كبير عّبر عنه 
الشعب يف حراكه السلمي، وال يزال يحلم بجزائر حرة عادلة، جزائر يحكمها 
نظام دميقراطي تكون فيه بحق السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية 
َمن  كل  له  يؤسف  ما  لكن  عمليا.  وتفعيله  القانون  تطبيق  يضمن  وبشكل 
يتصفح مشروع الدستور، هو وجود الكثير من مواده قد حادت عن جادة العدل 

وإن كان ظاهرها يوحي باإلنصاف، لكن عند املناقشة والتحليل جند أنها تكرس 
لعدم املساواة وتغليب مصلحة طرف على طرف، أو جهة على أخرى.فيما يلي 

نعرض ألهم هذه املواد من خالل املسائل التالية:

المسألة األولى: حصانة الرئيس هي مطلقة وال جند أي إجراء جزائي 
إذا أخل الرئيس مبهامه أو ارتكب ما يوجب تنحيته، فهو ميلك السلطة املطلقة 
يخضع  مواطنا  باعتباره  للرئيس.  جزائية  مسؤولية  أي  يتضمن  ال  والدستور 
للعدالة عند االقتضاء! باملقابل جند أن الدستور الفرنسي قد سّن قانونا واضحا 
ملثل هذه احلالة. تنص املادة 68 من الدستور الفرنسي: »ال جتوز تنحية رئيس 
ممارسة  مع  واضح  بشكل  يتنافى  مبا  بواجباته  إخالله  حال  يف  إال  اجلمهورية 
واليته. ويعلن عن هذه التنحية يف جلسة البرملان كمحكمة عليا. يتم إرسال 
البرملان  مجلسي  أحد  عليه  يصادق  الذي  العليا  احملكمة  اجتماع  عقد  اقتراح 
فورا إلى املجلس اآلخر الذي يفصل فيه خالل خمسة عشر يوما... ».فمن 

العدالة أن تكون هناك مسؤولية جزائية إذا أخل رئيس الدولة مبسؤولياته.

المسألة الثانية: تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فمن 
العدل واإلنصاف الفصل التام بني السلطات الثالث يف الدولة، فلكل سلطة 
الصالحيات الكاملة واالستقالل التام يف أعمالها ورقابتها وإن أي وصاية من 
للوصاية  بداية  يعني  والقضائية  التشريعية  السلطتني  على  التنفيذية  السلطة 
والدكتاتورية وبداية للجور والظلم، بل لهدم أهم معنى للدميقراطية وهو استقالل 

العدالة. لكن ما تنص عليه املادة 187)173( خالف ذلك:

 1-يؤسس مجلس أعلى للقضاء يتمتع باالستقاللية اإلدارية والمالية.

-2 يرأس رئيس الجمهورية المجلس األعلى للقضاء.
فاملادة 187 تقرر أن رئيس اجلمهورية يعطي احلق لنفسه يف ترأس املجلس 
األعلى للقضاء وهو أعلى منصب وأهم منصب يف هذه املؤسسة، واألشد من 

نفس  من  الثالثة  الفقرة  تشير  كما  املجلس  هذا  أعضاء  بعض  يعني  أنه  ذلك 
املادة. فأين معنى الفصل بني السلطات املنصوص عليه يف الدستور، وكيف 
وهو  التنفيذية.  السلطة  هرم  يف  هم  من  بيد  القضاء  كان  إذا  العدالة  تستقل 
مستقل.  »القضاء  األولى:  الفقرة   )156(  169 املادة  عليه  نصت  ما  يناقض 

ويضمن رئيس اجلمهورية هذه االستقاللية«.

خاص،  بنظام  البلديات  بعض  تخصيص  الثالثة:إمكانية  المسألة 
حيث تنص املادة 16 :

1- الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية.
2 - البلدية هي الجماعة القاعدية.

3 - يمكن للقانون أن يخص بعض البلديات بنظام خاص

تنص  التي  الدستورية  املواد  بعض  مع  كثيرا  تتناقض  املادة  هذه  لكن 
تنص  فمثال  واألعمال.  املسؤوليات  توزيع  يف  والتوازن  العدل  على  صراحة 
الدباجة:«يظل الشعب اجلزائري متمسكا بخياراته من أجل احلد من الفوارق 
االجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت اجلهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج 

وتنافسي يف إطار التنمية املستدامة«. كذلك تنص املادة 15 :

التمثيل الديمقراطي، والفصل بين  -1    تقوم الدولة على مبادئ 
السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة االجتماعية.

-2    المجلس المنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، 
ويراقب عمل السلطات العمومية.

كذلك املادة 26 )25 سابقا(: تشير بوضوح إلى ما يلي: 

-1     اإلدارة في خدمة المواطن.

-2     يضمن القانون عدم تحيز اإلدارة.
هذه املواد تتعارض مع تخصيص بعض البلديات مبيزات خاصة أو تفضيل 
منطقة على أخرى فمن الضروري أن يكون العدل واملساواة واضحا يف الدستور. 
متر  التي  الظروف  لبلدية دون أخرى بسبب  لتقدمي دعم  وإذا كان هناك حاجة 
بها فهذا ميكن متريره عبر مجلس الوزراء ويكون عمل مؤقت ينتهي خالل فترة 

محددة، ولكن ال ميكن أن يكون أمرا دستوريا، فهذا يعني أننا نكرس الفرقة 
والتمييز بني مناطق الوطن الواحد، وحتيز اإلدارة جلهة دون أخرى بطريقة ُمقننة 

بل من أعلى هرم التشريع وهو الدستور.

على   (:32(37 املادة  تنص  اجلنسني  بني  التمييز  الرابعة:  المسالة 
ما يلي:

كل املواطنني سواسية أمام القانون. ولهم احلق يف أن يضمن لهم حماية 
أو  العرق،  أو  املولد،  إلى  سببه  يعود  متييز  بأي  ُيتذّرع  أن  ميكن  وال  متساوية 

اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

فهذه املادة تكرس مبدأ العدالة واملساواة بني املواطنني وتؤكد عدم التفريق 
والشعب يشجعها ويسعى المتثالها.  ومفيدة  مادة مطلوبة  بني اجلنسني وهي 
يعطل  ما  بل  املادة  هذه  يخالف  ما  على  تنص  الدستور  يف  مواد  هناك  ولكن 
فيجعل  اجلنسني،  بني  خاصة  املواطنني  بني  العدالة  موازين  ويقلب  فحواها 
التفضيل وشبه حصانة للمرأة، وهو ما أصبح ذريعة لتغول املرأة وتطاولها أحيانا 
ويف كثير من املرافق العامة لعلمها بأن الدستور قد أعطاها بعض احلصانة وشبه 
املرأة  الدولة  40:«حتمي  املادة  بريستيج، بشكل مجحف وغير عادل: فتنص 
املجال  العمومي ويف  الفضاء  والظروف يف  العنف يف كل األماكن  من أشكال 

املهني واخلاص.«
فهذه املادة وإن كان يف ظاهرها العدالة واإلنصاف للمرأة لكن حتمل الكثير 
من الغنب والالمساواة لشقيقها الرجل الذي من املفروض أن يحميه القانون كما 

يحميها من كل أنوع العنف والغنب.

لكن لألسف جند املادة 59)35( تكرس أكثر هذه الفوارق فتنص:
-1 تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ 

تمثيلها في المجالس المنتخبة.

وكذلك املادة 71)36(:

-1    تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في 
سوق التشغيل.

-2    تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات 
واإلدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.

بجعل  الرجل  حلق  واإلجحاف  التمييز  صراحة  تكرسان  املادتان  فهاتان 
لدستور  ينبغي  ال  ما  وهو  دستوريا  اهتماما  واألكثر  حظا  األكثر  املرأة  شقيقته 
الدولة أن يتورط فيه، وال أي تشريع آخر، فنحن كعرب ومسلمني لم نكن أبدا 
بني  احلقوق  مُتّيع مسألة  فلماذا  واملرأة،  الرجل  واملساواة بني  العدالة  نستشكل 
اجلنسني بهذه الصورة. ثم إذا نظرنا لكل دساتير العالم جند هناك إشارة واضحة 
للمساواة بني اجلنسني وال توجد أي مادة دستورية تفرق بينهما، أو حتابي طرف 

على اآلخر، بل هما متساويان وكفى.

والذي  والسلطة،  الشعب  بني  واالجتماعي  السياسي  العقد  هو  الدستور 
يعكس حقوق الشعب األساسية يف احلرية والكرامة والعدالة. وعلى َمن ُهم يف 
َهرم احلكم أن يكونوا َخادما لهذه القّيم ساهرا على تنفيذها وحتقيقها، من خالل 

تطبيق القوانني بالشكل العادل الذي يضمن عدم احليف واجلور.
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حتـــى ال تضــــيع العــدالـــة 
فــي مشـروع دستــورنا الجديـــد
العدل خالف الجور، وهو القصد في األمور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ِمن: )َعَدَل َيْعِدُل فهو عادل(. والعدالة هي إعطاء الحق 

ألهله وافًيا غير منقوص في قليل أو كثير، وعدم نقصانه أو زيادته على حساب الغير. وهي أيًضا تحقيق التوازن بين طرفين أو أكثر.

المجتمعات التي تتمكن من صياغة العالقة على نحو دقيق 
بين الحرية والعدالة والمساواة هي المجتمعات التي تنعم 

بالديمقراطية والعدالة االجتماعية واالستقرار السياسي

 نجد أن حصانة الرئيس مطلقة وال نجد أي إجراء جزائي إذا أخل 
الرئيس بمهامه أو ارتكب ما يوجب تنحيته، فهو يملك السلطة 

المطلقة والدستور ال يتضمن أي مسؤولية جزائية للرئيس

نسّجل تغّول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، 
إذ يرأس رئيس الجمهورية المجلس األعلى للقضاء

تخصيص بعض البلديات بنظام خاص ال يمكن أن يكون أمرا 
دستوريا، فهذا يعني أننا نكرس الفرقة والتمييز بين مناطق 

الوطن الواحد

تكريس التمييز واإلجحاف لحق الرجل بجعل شقيقته المرأة 
األكثر حظا واألكثر اهتماما دستوريا وهو ما ال ينبغي لدستور 

الدولة أن يتورط فيه

د. زوبــــير بـــــوزرزور
دكتـور في جـامعة العـلوم ماليـزيا تخصـص قانون عام
عضـو مجـلس الشورى الوطني لجبـهة العدالة والتنمـية



ف سليم

وقال وزير السكن والعمران باملدينة 
كمال ناصري يف رده على  سؤال كتابي 
برنامج  إطار  يف  ،أنه  بالبرملان  لنائب 
 2011 لسنة  املدعم  الترقوي  السكن 
500 سكن  بلدية عنابة من  استفادت 
بالتساوي  وزعت  أين  مدعم  ترقوي 
على5 مرقيني عقاريني اين مت تخصيص 
 500 بإجناز  الفرشة  بواد  الرسمى  املوقع 
لبلدية  املخصص  مدعم  ترقوي  سكت 
عنابة إال انه اثناء مدة إجراءات املناقصة 
مت شغل األرضية وبناء سكنات فوضوية 
تتمكن  ولم  أصحابها  اعترض  حيث 
مباشرة  من  العقارية  الترقية  مؤسسات 
بتاريخ  اجتماع  عقد  مت  وعليه  األشغال 
بالوالية  والي  برئاسة   2013 14جويلية 
وكذا  الفوضوية  السكنات  أصحاب  مع 
إيجاد حل  العقاريني من أجل  املراقبني 
وبعد  املشروع  أرضية  القائم حول  النزاع 
أصحاب  مع  التفاوض  طرق  كل  فشل 
السكنات الفوضوية قررت اللجنة الوالئية 
إلى  للمشروع  املختصة  األرضية  حتويل 
املتواجد  عيسى  سيدي  املسمى  املكان 
بالواجهة البحرية للوالية حيث قام كل 
البطاقات  بتقدمي  العقاريني  املراقيني  من 
السكن  مديرية  إلى  للمشروع  التقنية 
عليها  املصادقة  بغرض  عنابة  لوالية 
عدم  بسبب  بالرفض  قوبلت  أنعا  إال 
من  عليه  املصادق  الشروط  دفتر  احترام 
الوزارية  التعليمة  احترام  وعدم  طرفهم 
 30 يف  الصادرة   1 رقم  املفعول  السارية 
ملئ 2011 التي تبني أن نسبة احملالت 
التجارية واخلدمات ال يجب أن تفوق يف 
باملائة   20 نسبة  األحوال  من  حال  أي 
هذا  ويف  للسكنات  الكلية  املساحة  من 
االطار قاموا باللجوء الى احملكمة االدارية 
من أجل الفصل يف النزاع القائم وصدر 
لعدم  دعواهم  رفض  ب  يقضي  حكم 
مستوى  على  االستئناف  ومت  التأسيس 

مجلس الدولة.
الدي  رده  يف  ناصري  الوزير  وعبر 
منه  نسخة  على  الوطن  حتوز  أخبار 
عند  بانه  اإلسمية  القائمة  بخصوص 
فتح  مت   2012 سنة  العملية  انطالق 
الراغبني  للمواطنني  التسجيالت  مجال 

النوع من السكن  يف احلصول على هذا 
وكانت اخلصيلة تسجيل 14 الف طالب 
املراقبة  لعملية  إخضاعها  وبعد  سكن 
تعدت  الوطنية  البطاقية  مستوى  على 
حصة  بلدية  مقابل  أالف   7 تعدت 
عنابة املقدرة ب500 سكن من إجمالي 
وحدة  ب1650  املقدرة  بالوالية  حصة 
مرقيني  وجود  ذلك  عن  زيادة  سكنية 
للمستفيدين  قائمتني  لهما  عقاريني 
مصادق عليهما من طرف والي بالوالية 
العقاريني  املراقبني  تقدم  حيث  آنذاك 
تبقى  ما  على  املصادقة  بطلب  الباقيني 
اقتراحهما  من  أسماء  تشمل  قوائم  من 
من  بالرفض  العرض  هذا  قوبل  أين 
الوالية األمر أدى باملرقيني  قبل مصالح 
االدارية  احملكمة  الى  للجوء  العقاريني 
تبقى  ما  استكمال  أجل  من  بعنابة 
لهم من القائمة اين صدر حكم يقضي 
ومت  التأسيس  لعدم  الدعوى  برفض 

االستئناف يف مجلس الدولة.
اطار  يف  انه  إلى  الوزير  وأشار 
تسهيل االجراءات يف سبيل حل عادل 
جميع  مصالح  على  يحافظ  ومنصف 
السكنات  برنامج  الستكمال  األطراف 
السلطات  بادرت  املدعمة  الترقوية 
الوزارة  مبراسلة   2015 سنة  يف  الوالئية 
إلتخاذ  إجراء استثنائي من أجل وضع 
النسب  يف  النظر  وإعادة  للمشكلة  حدا 
املئوية املسموح بها للمحالت. التجارية 
باملائة   43 إلى  20باملائة  من  وتغييرها 
أصدرت   2016 جانفي   16 وبتاريخ 
تعليمة مفادها عدم حتديد نسبة  الوزارة 
التجارية  احملالت  ملساحات  باملائة   20

للسكن  القابلة  املساحة  من  واخلدمات 
الترقوي  السكن  مشاريع  يف  املتوقفة 
سيتم  فصاعدا  اآلن  من  وعليه  املدعم 
التجارية  احملالت  مساحة  نسبة  حتديد 
املنصوص  لألحكام  حسب  واخلدمات 

عليها يف أدوات التعمير ملوقع املشروع.
وهذه التعليمة بحسب الوزير جاءت 
التي  اجلبار  والعمل  الصادقة  النية  نتاج 
تقوم به اإلدارة لبعث املشروع من جديد 
السكن  مديرية  قامت  الصدد  هذا  ويف 
املعنني  العقاريني  باملرقيني  مبراسلة 
بتغيير  منهم  وطالبت  املستجدات  بهذه 
التعليمة  وفقا حملتوى هذه  البناء  رخص 
وتقدمي البطاقة التقنية ملصاحلها من أجل 
قام ثالثة مرقيني  املصادقة عليها حيث 
وكذلك  التعديلية  البناء  رخص  بإعداد 
البطاقة التقنية التي متت املصادقة عليها 
عنابة  لوالية  السكن  مديرية  طرف  من 
بإعداد  فقاموا  األخيرين  باملرقيني  فأما 

رخص البناء التعديلية فقط.
واوضح وزير السكن أنه من خالل 
مصاح  بها  قامت  ميدانية  خرجة  اخر 
مديرية السكن مت تسجيل شروع مرقيني 
الثالث  املرقي  وبالنسبة  اثنني يف االجناز 
فإنه رغم املراسالت واالعذرات فاملرقي 
الوعاء  املالئمة  غير  بالطبيعة  يتحجج 
واخلامس  املرقيني  الرابع  ام  العقاري 
وعدم  لهما  نهائي  غياب  تسجيل  مت 

إنطالق األشغال.

تبسة
سكان بئر الطويل ومشنتل يطالبون 

بحياة كريمة
يشتكي العديد من سكان منطقتي ظهيرة مشنتل وبئر الطويل ببلدية الشريعة 
والية تبسة من عزلة متعددة األبعاد  تنطلق من غياب املاء الشروب إلى اهتراء 
الطرقات وصوال إلى األمراض الفتاكة يف منطقة من مناطق الظل الـ 13 املوجودة 
بني  من  تعتبر  املناطق  فهذه  الوطن  أخبار  به  علمت  ما  فحسب  البلدية.  بهذه 
مناطق الظل الـ 13 التي أحصتها املصالح البلدية من أجل دفعهم من الظل إلى 
كل  معاني  حياة حتمل  إذ  يعيشون  بها،  تقطن   عائلة    2000 بحوالي  النور، 
و  احلفر  من  كلم  ملسافة  14  أقدامهم   على  التنقل  من خالل  واحلرمان  البؤس 
املطبات بسبب رفض أصحاب سيارات األجرة نقلهم خوفا من األعطاب  التي 
قد تصيب سياراتهم يف هذه الطرق املهترئة، التي أكلها الزمن وتعاداها، ويضيف 
هؤالء السكان أن  انعدام املاء الشروب و قّلة اآلبار و الربط العشوائي بشبكة املياه 
بهم  الذي  دفع  األمر  الليل،  منتصف  ويف  األسبوع  مرة يف  متوِّنهم  التي  القدمية 
إلى التمون من بئر أنشئ سنة 1909 يحوي العديد من الشوائب التي تدل على 
عدم صالحيته لالستغالل البشري، وبالرغم من ذلك فالسكان يقفون يف طوابير 

طويلة  للظفر بدالء من املاء تنقل على مختلف احليوانات .
فيروز رحال

كاسنوس يتكفل بالوالدات  في العيادات الخاصة
للعمال  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  الوالئي  الفرع  مدير  كشف 
غير األجراء »بزالة فريد«  أن الفئة التي ستستفيد من االتفاقية اخلاصة يف طب 

النساء والتوليد من أجل تسهيل إجراءات الوالدات يف العيادات اخلاصة.
 ،2020 مارس   14 يف  املؤرخ   20/60 املرسوم  اصدار  عقب  القرار  وجاء 
لصالح املؤمن لهن اجتماعيا  مبعنى أي سيدة متارس نشاط حلسبها اخلاص على 
سبيل املثال محامية أو مهندسة معمارية، أو حرفية، والتي تكون مسجلة لدى 
لهم  املؤمن  زوجات  أو   ، األجراء  لغير  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
اجتماعيا وهم املسجلون لدى ذات الصندوق واملستوفون جلميع اشتراكاته، حيث 

تستطيع املؤسسة التكفل مبصاريف هذه العمليات بنسبة 100 باملئة .
أن  تبسة،  إذاعة  أمواج  عبر  مباشرة  حصة  يف  املتحدث  ذات  أضاف  كما 
مصاحله تسعى جاهدة إلبرام اتفاقيات مع جميع العيادات اخلاصة يف طب النساء 
اخلاصة،  العيادات  الوالدات يف  إجراءات  تسهيل  أجل  من  الوالية  والتوليد يف 
االستشفائية  املؤسسات  املسجل يف  الضغط  من  االتفاقية  هذه  حيث ستخفف 
العادية الصحية، كما ستسمح للمؤمن لهن اجتماعيا من االستفادة من بعض 

مزايا الصندوق.
فيروز رحال

بوسعادة
طبيبتان مختصان في الوالدة لحوامل    

23بلدية  جنوبية
تواجه املؤسسة االستشفائية العمومية رزيق البشير ببوسعادة بوالية املسيلة ، 
ضغطا رهيبا خاصة ماتعلق مبصلحة أمراض النساء والتوليد ، حيث تشهد ذات 

املصلحة توافدا قويا من قبل احلوامل حتى يضعن حملهن .
 وقفت أخبار الوطن على تواجد طبيبتني مختصني يف التوليد وأمراض النساء 
،وهو ما يجعل الضغط على الطبيبتني أكثر ،وتارة امتالء الغرف اخلاص بالنساء 
يضطر  ما  ،وهو  حملهن  وضع  ينتظرن  اللواتي  تلك  أو  حملهن  وضعن  الالئي 
الكثيرين من أزواج احلوامل إلى نقل أزواجهن صوب العيادات اخلاصة ليضعن 
حملهن ، بعيدا عن الضغط الكبير ،هذا وقد وقفت أخبار الوطن على عدد األيام 
الشهر وتداوم أخرى  اللتان تداوم احداهما04أيام  يف  الطبيبتني  اخلاصة مبداومة 
08أيام يف الشهر ، مما يعني خلو املداومة باملؤسسة العمومية االستشفائية رزيق 
البشير ما تعلق مبصلحة أمراض النساء والتوليد 18يوما ، والتي يتم خاللها إرسال 
احلوامل صوب عاصمة الوالية ،وعلى ذكر جدول املناوبة لشهر جوان اجلاري فان 
ال مناوبة بكل من املؤسستني العموميتني االستشفائيتني بسيدي عيسى وعني 

امللح ، والسبب هو هدم التحاق األطباء باملؤسستني أنفتي الذكر. 
 سعد لعجال

سكيكدة
الحرائق تتلف ستة هكتارات من االشجار الغابية

والية  غربي  اعطية  أوالد  و  متالوس  من  كل  يف  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
سكيكدة، ألجل إخماد حريق أندلع يف احد التجمعات السكنية ببلدية بني ولبان و 
أدغال و أحراش بلدية اوالد اعطية . احلريق املهول نشب مستوى عدد من التجمعات 
من  عدد  القوية  النيران  حاصرت  حيث  ولبان،  بني  لبلدية  الغربي  باملخرج  السكنية 
املستثمرات الفالحية و  ألتهمت أشجار الزيتون و أسطبالت املواطنني و حتى عتادهم 
الفالحي، بينما يجهل مصدرها إلى حد اآلن. و يف نفس السياق،أشتعلت نيران قوية 
فيغابات قرية أكارون و تزغبان، مما خلف إتالف هكتارين من أدغال و أحراش، و أشجار 
مثمرة و حتى إسطبالت و صناديق النحل للمواطنني و بحسب مصالح احلماية املدنية، 
فإن هذه احلريق خلف احتراق ستة هكتارات من األدغال و أحراش و احتراق أشجار 
البلوط الفلني و عدد من الصنوبر احللبي، الى جانب أحتراق كلي الشجار مثمرة واشجار 

القصطل، دون تسجيل خسائر بشرية،
جمال بوالديس
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بعد سنوات  من االنتظار

إعادة بعث مشروع السكن الترقوي 
المدعم بعنابة قريبا

من المقرر أن يتم بعث مشروع السكن الترقوي المدعم بوالية عنابة من جديد قريبا ، بعد العراقيل الذي شهدها المشروع 
خالل السنوات الماضية ،  بسبب تماطل المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز هذه المشاريع.

يعود احلديث يف كل مرة ويف كل 
التربوية  املرافق  غياب  ،عن  مناسبة 
،وكان  املسيلة  بوالية  والصحية 
يعري  مرة  كل  املدرسي  يف  الدخول 
التربوية  املرافق  غياب  األلف  وللمرة 
األطوار  ويف  هياكلها  تنوعت  ،وان 
من  كثير  تفتقد  ،حيث  الثالث 
األحياء احلضرية اجلديدة إلى ابتدائية 

أو متوسطة أو حتى ثانوية
تسجيل  إلى  األولياء  يضطر 
أبائهم  مساكن  من  بالقرب  أبناؤهم 

شخصيا  نقلهم  ،أو  الزوجات  أباء  أو 
تتطلب يف  ،التي  الدراسة  أماكن  إلى 
خاصة  نقل  وسائل  املرات  من  كثير 
،أو عن طريق سيارات النقل احلضري 
أو االتفاق مع كلونديستان ، وكمثال 
حي من الواقع بعاصمة الوالية املسيلة 
05جويلية  ،فحي  املتناقضات  ومن 
زياد  ابن  طارق  حلي  املجاور  الشمالي 
به  توجد  الكانكسور  ب  املعروف 
،لكن  سعودي  احلميد  ثانوية  عبد 
يتنقلون  املتوسط  الطور  يف  أبناؤه  يبقى 

،ومتوسطة  كيا  حي  متوسطة  بني 
العكس  ،وعلى  اجلنوبي  05جويلية 
الثانوي  الطور  تالميذ  يضطر  ذلك  من 
من حي كيا وحي 05جويلية اجلنوبي 
احلميد  ثانوية  عبد  إلى  التنقل  إلى 
05جويلية  بحي  املتواجد  سعودي 
مبدينة  ذاتها  الصورة  ،وهي  الشمالي 
بوسعادة أين تغيب  بعض املدارس يف 

األطوار الثالث.
سعد لعجال

المسيلة
غياب الهياكل الصحية والتربوية يؤرق السكان
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سيخضعون للحجر الصحي لمدة 15 يوما

مركب أديم ببومرداس يستقبل 300 
مغتربا جزائريا من اإلمارات

سميرة مزاري 

الوافدين  استقبال  يف  وكان 
مبطار  املتحدة  اإلمارات  من 
األمني  من  كل  الدولي  اجلزائر 
ورئيس  بومرداس،  لوالية  العام 
إلى  باإلضافة  بومرداس  دائرة 
مصالح األمن واحلماية املدنية، 
حتويل  يف  هؤالء  شرع  حيث 
مركب  نحو  اجلزائريني  الرعايا 
زموري،  ببلدية  السياحي  أدمي 
يف  يوما   14 فترة  سيقضون  أين 
من  للتأكد  الصحي،  احلجر 
كورونا  فيروس  من  سالمتهم 

قبل إحلاقهم بأهاليهم.
املغتربني  عدد  ليرتفع 

للحجر  خضعوا  الذين  اجلزائريني 
بداية  منذ  ببومرداس،  الصحي 
 1700 من  أزيد  إلى  اجلائحة، 
مغتربا، قدموا من عدة دول عربية 

فرنسا  تركيا،  مثل:  وأجنبية 
املتحدة، حيث  العربية  واإلمارات 
من  الوالئية كل  السلطات  حّولت 
للبترول  اجلزائري  املعهد  إقامة 
أماكن  إلى  السياحي  أدمي  ومركب 

بالرعايا  للتكفل  صحي،  حجر 
املطارات  يف  العالقني  اجلزائريني 
احترازي  كإجراء  األجنبية، 
انتشارها  ومنع  اجلائحة  لتطويق 

أكثر يف البالد.

استقبلت والية بومرداس، نحو 300 رعية جزائرية من دولة اإلمارات العربية المتحدة، أين 
سيقضون فترة الحجر الصحي في مركب أديم السياحي لبلدية زموري.

وهران
 بحيرة»أم غالز« تستعيد حيويتها

تؤكد حتاليل قامت بها مديرية البيئة 
لوهران بعد سنة من الكارثة البيئية التي 
شرق  الواقعة  غالز،  أم  ببحيرة  حلت 
والتي  تليالت،  وادي  قرب  الوالية 
األسماك  من  اآلالف  نفوق  إلى  أدت 
الرطبة  املنطقة  التلوث  بأن هذه  بسبب 
استعادت حيويتها و أنها »بحالة جيدة« 
مبا يف ذلك عناصرها احليوانية والنباتية.

و كانت احلادثة التي تعود إلى يونيو 
2019 والتي أدت إلى نفوق اآلالف من 

اجلدل  من  الكثير  أثارت  قد  األسماك 
للتحقيق  املوقع. و قد مت تشكيل جلنة  بزيارة هذا  آنذاك  البيئة  حيث قامت وزيرة 
أظهرت نتائجها بان مياه الصرف وراء اختناق األسماك. وأكدت مديرة البيئة لوالية 
وهران أن«األمور عرفت حتسنا منذ ذلك احلني«، حيث تسهر جلنة والئية عملية 
مبتابعة ظاهرة صرف املياه الصناعية باملنطقة بصفة »جد صارمة« مبرزة أنه مت توجيه 
ما ال يقل عن 13 إنذارات لوحدات صناعية باملنطقة الصناعية بوادي تليالت التي 
تضم 43 وحدة ال حتترم التعليمات اخلاصة بتصريف املخلفات الصناعية. وأضافت 
أن اإلنذارات تشمل وحدات صناعية تقوم بالتخلص من مياه الصرف يف األوساط 
الطبيعية على غرار املناطق الرطبة، فيما ينص القانون بأن تخضع هذه املخلفات 

إلى معاجلة خاصة.
وفيما يبدو أن مشكل مياه الصرف الصناعية قد متت معاجلته فان صب مياه 
قائما يف  يزال  أم غالز ال  لبحيرة  لعدة مجمعات سكنية محاذية  املنزلية  الصرف 
انتظار اجناز محطة لتطهير مياه الصرف على مستوى منطقة وادي تليالت. و قالت 
التي ستقوم بإجناز املشروع، مما  أنه مت اختيار الشركة  السيدة دحو بهذا اخلصوص 

سيحل مشكل التلوث على مستوى ضاية أم غالز و أيضا بحيرة تيالمني.
ق.م

مستغانم
عراقيل تعيق االنتاج الفالحي

يشتكي الكثير من الفالحني بربوع والية مستغامن من مشاكل جمة حالت دون 
تتوفر  التي  الهائلة  الفالحي رغم اإلمكانيات  القطاع  املرجوة من  حتقيق األهداف 

عليها الوالية ،سواء شساعة املساحة الزراعية ،مالئمة املناخ و وفرة مياه السقي.
السنة  هذه  الفالحني ،خاصة خالل  معاناة  تتجدد  موسم فالحي  ففي كل 
مع قلة األمطار وانخفاض مستوى منسوب سد كراميس املوجود بدائرة عشعاشة 

والذي كان يعول عليه كثيرا فالحو املنطقة يف سقي محاصيلهم .
الدرس  و  انطالق موسم احلصاد  قلة آالت احلصاد مع  ليظهر مجددا مشكل 
ما   . الظهرة   مبنطقة  املعروفة  الشرقية  باجلهة  الوالية خاصة  من  مختلفة  بجهات 

سيؤخر العملية شهور أخرى ،سيما يف ظل استمرار جائحة كورونا كوفيد 19 .
فوالية مستغامن التي حتقق سنويا ما يزيد عن املليون قنطار من احملاصيل الكبرى 
على غرار القمح بنوعيه اللني والصلب، الشعير والشوفان . الزالت منذ سنوات 
عدة يف كل حملة احلصاد  تعتمد على احلاصدات القادمة من الواليات املجاورة 
على غرار غليزان ، معسكر وحتى عني تيموشنت . وهو ماة ظل يقلق الناشطني 
بالبعض  ودفع  استيائهم من موسم  آلخر،  ويزيد من  الفالحية   الشعبة  يف هذه 
الصغار  الفالحني  خاصة  البقية  يجبر  النشاط.فيما  هذا  مزاولة  عن  العزوف  عن 
تلف  والدرس. خوفا من  املكلفة يف عملية احلصاد  التقليدية  الطرق  اعتماد  على 
تلتهم يف كل  أصبحت  التي  احلرائق  وكثرة  احلرارة  درجة  ارتفاع  احملصول يف ظل 

موسم مساحات واسعة .
بن سعدية .ن

تيبازة
توقيف  1922 مخالفا  لتدابير الحجر 

الصحي
1.922 مخالفة تتعلق بخرق تدابير احلجر  تيبازة  سجل مجلس قضاء 
الصحي منذ اتخاذ السلطات العمومية جلملة من التشريعات حلماية الصحة 

العمومية من خطر انتشار جائحة كورونا، آخرها »إلزامية ارتداء الكمامة«.
قضاء  ملجلس  التابع  الشراقة  املساعد مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  وأوضح 
مصالح  مختلف  رفعتها  مخالفة   1.922 تسجيل  إسحاق   نويري  تيبازة  
إقليم  عبر  الصحي  احلجر  تدابير  خلرق  مواجهتها  يف  القضائية  الضبطية 
تيبازة  و  القليعة  و  الذي يضم خمسة محاكم )الشراقة  املجلس  اختصاص 
و حجوط و شرشال  و قد »سددت 85 مخالفة و البقية هي قيد التسديد«.

و أضاف أن املشرع اجلزائري قد أكد من خالل أحكام التعديل األخير 
إلى  املاضي(  أبريل   28 يف  املؤرخ   20-06 رقم  )القانون  العقوبات  لقانون 
الوزير األول يف  الصادر عن   20-127 رقم  التنفيذي  املرسوم  جانب أحكام 
»حرصه  مارس،   24 يف  املؤرخ  التنفيذي  للمرسوم  املتمم  املاضي  مايو   20

الشديد« على حماية صحة املواطنني من أخطار جائحة كورونا.
ق.م

شرقي  بغلية  بلدية  خصصت 
يفوق  ماليا  غالفا  بومرداس  والية 
2.7 مليار سنتيم الجناز عدة مشاريع 
املقبلة  الفترة  خالل  ستمس  تهيئة، 
واألحياء  الصحية  الهياكل  من  عددا 

بذات البلدية.
املجلس  رئيس  نائب  كشف 
»رزقي  لبغلية  البلدي  الشعبي 
لــ«أخبار  تصريحه  يف  طيروش« 
قد  املختصة  املصالح  أن  الوطن« 
امللفات  إعداد  من  مؤخرا،  انتهت، 
بإجناز عدد  املكلفة  املؤسسات  وتعيني 
بالبلدية،  التهيئة  إعادة  مشاريع  من 

أحياء   3 تهيئة  إعادة  يف  واملتمثلة 
بوسط املدينة، وكذا 3 قاعات عالج 
حني  يف  بالقرى،  متواجدة  منها   2
مبركز  أخرى  عالج  قاعة  ستستفيد 
نظرا  تهيئة  إعادة  مشروع  من  البلدية 
جلملة النقائص املسجلة على مستوى 

هذه األخيرة.
ذات  حسب  األمر،  ويتعلق 
العالج  قاعتي  من  بكل  املسؤول، 
حميدة  وأوالد  سباو  لقريتي 
اخلاصة  العالج  قاعة  إلى  باإلضافة 
ببعض  تبعد  التي  الفالحية  بالقرية 
املدينة،  وسط  عن  الكيلومترات 

ناهيك عن بعث أشغال التهيئة بحي 
وحي  بويحياوي  علي  عريج،  موسى 
البلدي  املخطط  إطار  إيدير يف  محمد 

للتنمية.
التي  املالية  األغلفة  وبخصوص 
رصدت لهاته املشاريع، كشف النائب 
طيروش عن تخصيص أزيد من  2.7 
املشاريع،  هاته  لتجسيد  سنتيم  مليار 
تهيئة  إلعادة  سنتيم  مليار   2.1 منها 
أحياء عريج، بويحياوي وحي محمد 
 650 مبلغ  خصص  حني  يف  إيدير، 

مليون سنتيم لتهيئة قاعات العالج.
سميرة مزاري

بغلية ببومرداس
رصد 2.7 مليار سنتيم إلعادة تهيئة األحياء وقاعات العالج

 ال تزال معاناة سكان قرى بلدية 
غربي  شميني  لدائرة  التابعة  اكفادو 
مع  متواصلة  بجاية،بأكملها  والية 
الرغم  على  البوتان،  غاز  قارورات 
والتي  املستمرة،  الشكاوى  من 
احمللية  السلطات  خاللها  من  طالبوا 
الطبيعي  الغاز  شبكة  مشروع  ببرمجة 
باملنطقة،السيما بعد استفادة العديد 
املادة  هذه  من  املجاورة  البلديات  من 

احليوية.
ويف هذا الصدد، عبر بعض سكان 
البلدية يف حديثهم لـ«اخبار الوطن«، 
احلالة  هذه  من  الشديد  تذمرهم  عن 
للصعوبات  نظرا  أمدها،  طال  التي 
الكبيرة التي يتلقونها يف سبيل احلصول 

السيما  البوتان،  غاز  قارورات  على 
هذه  تعرف  الشتاء،أين  فصل  خالل 
املادة األساسية ندرة يف العرض بفعل 
الطلب املتزايد عليها، هذا ويقطعـــون 
غاية  إلى  تصل  طويلة  مسافات 
الكيـــلو متر أو ما يزيد عن ذلك، من 
أجل إحضار قارورات الغاز من املناطق 
الذي  ناهيك عن سعـــرها  املجاورة، 
للـــقارورة الواحدة  يتجاوز 250 دينار 
أحيانا، والتي ال تكاد تكفي ألسبوع 
واحد كأقصى تقدير حســب ما أكده 
معظم  أوضحت  حيث  محدثونا، 
البلدية  بهذه  القاطــــنة  العائـــالت 
قارورات  ثالث  حوالي  تقتني  أنها 
أسبوعيا أو ما يزيد عن ذلك خاصة يف 

فصل الشتاء عندما تتضاعف احلاجة 
مما  األساسية،  املادة  هذه  الستعمال 
أرباب  جيوب  أرهق  ماليا  عبئا  خلق 
قدرتهم  ذلك  فاق  العائالت،حيث 
معظمهم  أن  خاصة  احملدودة  الشرائية 
متوسطة  طبقة  من  بسطاء  عمال 
املبالغ  أن  محدثونا  الدخل،وأشار 
بقارورات  للتزود  يدفعونها  التي  املالية 
الغاز قد ال تدفع مستحقات غاز املدينة 
كل ثالثة أشهر وهم يعيشون على هذا 
احلال منذ عدة سنوات دون أن يتلقوا 
التي  املعنية  اجلهات  من  التفاتة  أي 

راسلوها مرات عديدة.
بـــلقاسم.ج

بجاية
غاز المدينة مطلب ملح لسكان بلدية أكفادو
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أخبار السر ايا

بعدما أعلن اإلعالمي التونسي، عالء 
الشابي، إصابته بمرض السرطان، 
عبر صفحته على موقع التواصل 

االجتماعي »فايسبوك«، حيث كتب 
ُمقدم برنامج »عندي ما نقولك«، 

على قناة التاسعة التونسية: »أواجه 
منذ أكثر من شهر حربا ضروسا 

وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان 
وذلك في صمت«، وعليه تلقى دعم 
كبير وتعاطف ال نظير له من الشعب 
الجزائري، كيف ال وطالما قال عالء 
أن الجمهور الثاني األكثر متابعة 
لبرامجي »الجمهور الجزائري«.

شهدت  قضية السطو على منزل الدولي الجزائري، رياض محرز، 
نجم نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي، تطورات جديدة، وفقا لما 

كشفت عنه شرطة مدينة مانشستر في الساعات الماضية.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الشرطة المحلية، بأّن عناصر 
الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الُمشتبه فيهم، وتم 

إخضاعه للتحقيق األولي. وكشف المصدر ذاته، بأّن الُمشتبه فيه، 
تم إطالق سراحه عقب التحقيق، مع تركه تحت طائلة التحقيق، 

وإمكانية استدعائه إذا اقتضت الضرورة.
وكشفت جريدة »ذو صن«، أّن قائد المنتخب الوطني، لم يتمكن من 
التعرف إلى المشتبه فيهم، بعد مشاهدته لصور كاميرات المراقبة.
تجدر اإلشارة إلى أّن قيمة المسروقات من بيت نجم الخضر قبل 

أقل من أسبوع تجاوزت 300 ألف جنيه إسترليني حسب الصحف 
المحلية.

كشف مسؤول قطاع الصحة في والية قفصة بتونس، 
عن شفاء أصغر مصابة بفيروس كورونا في البالد. 

ويتعلق األمر برضيعة عمرها شهر فقط، بعدما أصيبت 
بالمرض 8 ماي الماضي، رفقة أختها األكبر منها 

وأمهما، حيث أكد المسؤول، أّن التحاليل المخبرية أكدت 
خلو الطفلتين من الفيروس وشفائهما، باإلضافة إلى 

شفاء األم قبل أيام.
يذكر أّن والية قفصة من الواليات التونسية الخالية من 
الفيروس تقريًبا، فيما أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل 
أي إصابة أمس ليستقر العدد اإلجمالي في حدود 1087 

حالة مؤكدة.

الجمهور الجزائري يتعاطف مع اإلعالمي عالء الشابي

قضية الفيلة تطالها العنصرية

كشف هوية من قام بالسطو على منزل محرزشفاء أصغر مصابة بكورونا في تونس

أثارت قضية الفيلة التي توفيت بعد إطعامهما أناناس مفخخة، 
بالهند موجة من ردود الفعل الرافضة، خاصة أن األمر يتعلق 

بجريمة في حق الحياة البرية، لكن غير المتوقع هو أن 
تثير الحادثة خالفات عرقية بالهند، إذ تم شغل الرأي العام 
بالخالفات العرقية ودين المنطقة التي تمت بها الجريمة في 
حق الفيلة الحامل، والتحريض على العنصرية من باب هذا 
الحادث. المتابع لألمر يالحظ كيف تستخدم الملفات والقضايا 
التي تستدعي الوحدة في رفضها، في تعزيز وإثارة ملفات 

يمكن أن تودي بالبشر وليس فقط بفيلة وذلك من خالل تغذية 
العنصرية بين المواطنين باسم األعراق .

تمكنت فرقة اإلنقاذ للوحدة الثانوية للحماية المدنية بوالية 
مستغانم وحسبما جاء في بيان لها في صفحتها الرسمية  من 

إنقاذ كلبين من بئر.
وجاءت عملية اإلنقاذ  بناء على نداء ألحد المواطنين  يبلغ عن 
سقوط كلبين داخل بئر بعمق حوالي 70 مترا، وذلك بمزرعة 
البليدي ببلدية حاسي ماماش. عملية التدخل مكنت من إخراج 

الكلبين وإنقاذ حياتهما.
بن سعدية .ن

الحماية المدنية 
تنقذ كلبين من 

داخل بئر

ايتوزا تدعم العام والخاصايتوزا تدعم العام والخاص
 في زمن كورونا في زمن كورونا

قدمت مؤسسة النقل إيتوزا عرضا خاصا لكل مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا لكل 
المحالت التجارية والصناعية األخرى في ظل هذا الوباء من أجل نقل عمالهم، حيث عّززت 
قدراتها من أجل تلبية احتياجات الشركات التي تواجه صعوبة في نقل عمالها الذين كانوا 

يستخدمون في السابق وسائل نقل عامة أو خاصة .



08
اخبار الجنوب

 السنة 01 - العدد 206 -االثنني  16 شوال  1441  هـ  - 08  جوان  2020م

 عقب االحتجاجات المنددة بخطورة النشاط

منع كل النشاطات المتعلقة بتعدين 
الذهب بجانت

   براهيم مالك

ومت تكليف قائد الفرقة اإلقليمية 
الدائرة  امن  ورئيس  الوطني  لدرك 
باإلضافة إلى أعضاء املكتب البلدي 
القرار  بتنفيذ  والطرقات  للنظافة 
على  الوطن  أخبار  حتصلت  والذي 

نسخة منه .
بعدما  النشاط  منع  قرار  وجاء      
من  احملذرة  األصوات  مؤخرا  تعالت 
ملادة  شرعي  غير  العشوائي  التعدين 
يشكله  وما  البلدية  إقليم  عبر  الذهب 
من تهديد بيئي وصحي على الساكنة 
األخيرة  االحتجاجات  وكذا  والطبيعة 
التي شهدتها املنطقة واستنكار اجلميع 
لهذه الظاهرة وما اجنر عنها من عواقب 
استنكارا  بيان  غرار  على   . وخيمة 
والسياحة  للشباب  الوطنية  ملنظمة 
املوجه لسلطات العليا يف البالد والذي 
التي  املخلفات  املنظمة  فيه  أوضحت 
انبثقت من النشاط الذي عرفته املنطقة 
كبير  والتي تضررت بشكل  السياحية 
وسط  املخلفات  تراكم  نتيجة  جدا 
والتي  السكانية  واملجمعات  األحياء 

الكيماوية  املواد  جميع  على  حتتوي 
أن  بعد  والزئبق   كالسيانيد  السامة 
كانت ترمى خارج البالد . األمر الذي 
وصحة  صحتهم  على  خطرا  يشكل 
أبنائهم وعلى البيئة التي يعيشون فيها 
التعدين  أن  االستنكار  بيان  ويضيف 
األخضر  يهدد  بات  الذي  العشوائي  
نشاط  بسبب  واحاتهم  من  واليابس 
القانون  عن  اخلارجني  الشباب  بعض 
من  وكثير  املنطقة  ابناء  من  حسبهم 
الشباب اإلفريقي  املتوافد على الوالية 
والذي يتاجر بصحة املواطن والبئة من 
ال  ذهب  حفنة  على  احلصول  اجل 

تسمن وال تغني من جوع .
التحوالت  أن  البيان  ويضيف     
التعدين  ملف  شهدها  التي  اخلطيرة 
بني  عصابات  حرب  من  باملقاطعة 
احياء  وسط  الذهب  على  املنقبني 
وأخرها  اجلميع  مرئى  وأمام  املدينة 
جنسيات  من  الثالثة  القتلى  حصيلة 
مختلفة ليلة عيد الفطر املبارك حسب 
إلى  فيه  تدعو  والذي  املنظمة  بيان 
التعدين  قضية  إنهاء  يف  االستعجال 
اجل  من  باملنطقة   املرخص  غير 
احلفاظ على استقرار املقاطعة وسالمة 

املواطن واحلفاظ على البيئة.

تمنراست
 محاصيل الحبوب تحقق أرقاما قياسية 

بعين صالح
سجلت املقاطعة اإلدارية عني صالح منذ انطالق 
حملة احلصاد والدرس  وبداية استقبال احملصول أرقاما 
باملنطقة بالهامة  الفالحة  قبل مصالح  من  وصفت 
والتقديرات خاصة  التوقعات  كل  بحسبهم  متجاوزين 

يف منتوج القمح الصلب.
حيث كانت االنطالقة من بلدية فقارة الزوى على 
على  اخلواص  ألحد  تابعة  فالحية  مستثمرة  مستوى 
مساحة 120 هكتاروالتي كانت تسقى  بالرش احملوري 
والذي أكد جناعته يف سقي هذه املساحات الكبرى ومت 

خمس  من  اكثر  توفير  مت  حيث  العملية  لنجاح  املادية  االمكانيات  كل  تسخير  أيضا 
اآلالت حصاد،نظرا للمنتوج الكبير احملقق  وبحسب املصالح الفالحية بعني صالح فان 
منتوج هذا املوسم قد حقق التوقعات بالنظر الى توفر املياه وخصوبة االراضي الفالحية 
واملتابعة التقنية من طرف املرشدين الفالحني فالرقم املسجل إلى حّد اليوم قد بلغ 50 
و60 قنطار يف الهكتار الواحد من مادة القمح الصلب . وبغية تسويق هذا املنتوج الوفير 
مت ابرام اتفاق ما بني الفالحني وتعاونية احلبوب بوالية أدارار على شراء احملصول ، يف 
خطة الهدف منها مساعدة الفالح على بيعه منتوجه وبأسعار مقبولة وازالة كل العراقيل 
التي تقف عائق من الرفع من املساحات املزروعة باملقاطعة ، حيث وفر الديوان عددا من 
شاحنات لنقل القمح الى الى املخازن بوالية ادرار. وأضافت ذات املصالح أن العملية 
بلدية عني  الشعير على مستوى  ملادة  ثانية  للحصاد  تزال مستمرة وستبرمج عملية  ال 
االنتاج خصيصا  كامل  ويوجه   ، احملوري  الرش  هكتار حتت   100 مساحة  على  صالح 
للبيع للمربني على مستوى فرع ديوان احلبوب بعني صالح ، والذي مت افتتاحه مع بداية 

السنة احلالية.
احمد كرزيكة

االطاحة بشبكة مختصة في تزوير العملة 
الوطنية

الشرطة مؤخرا بتمنراست من وضع حد لنشاط عصابة »إجرامية  متكنت مصالح 
املستنسخة  العملة  من  هام  مبلغ  واسترجاع  الوطنية  العملة  تزوير  مختصة يف  خطيرة« 
ومعدات التزوير حسب بيان صحفي من خلية اإلتصال و العالقات العامة ألمن والية 
متنراست تلقت جريدة أخبار الوطن نسخة منه. وقد سمحت هذه العملية التي قامت 
بها فرقة البحث والتحري باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية ألمن الوالية من توقيف 
ستة أشخاص )06( تتراوح أعمارهم ما بني )20 سنة و 22 سنة ( وحجز مبلغ مالي 
كانت  ملونة  طابعة  آلة  حجز  مت  مزورة( كما  جزائري  )178000  دينار  بـ  قدر  معتبر 
تستعمل يف عملية نسخ هذه العملة املزورة .                              أحمد كرزيكة

مساعي إلنجاز 6 آالف كمامة في اليوم
باشر مركز التكوين املهني إبن رشد بوالية متنراست يف خياطة الكمامات للمساهمة 
لتفادي ندرتها ولتوفيرها  أقليم والية متنراست  أزمة ندرة الكمامات عبر كامل  يف تخفيف 
حتسبا للتعايش مع اجلائحة. ومتت إنطالق هذه العملية حتت إشراف والي والية متنراست 
السيد دومي جياللي الذي صرح بأن هذه العملية تضامنية محضة والتي يشارك فيها مراكز 
التكوين املهني الست املوجودة إضافة  إلى 13 حريف عقدوا العزم أن يشاركوا يف هذه العمل 
جهود  بتظافر  كورونا  وباء  إحتواء  إطار  يف  يدخل  التضامني  والذي  و  التطوعي  اإلنساني 
اجلميع  كما تسعى هذه العملية إلى خياطة عدد معتبر من الكمامات للمؤسسات املستقطبة 
للمواطنني والتي تقدر بـــ 6000 كمامة يوميا.   وذكر الوالي أنه  يشجع جميع املؤسسات 
التي تقوم بتصنيع هذه الكمامات، حتى يتم توفيرها يف جميع قطاع الوالية  وضمان عدم 
ندرتها داعيا اجلميع إلى التقييد باإلجراءات الصحية لضمان عدم إرتفاع اإلصابات بوباء 
األزمة  هذه  من  اخلروج  غاية  إصابات وإلى  بــعشر  بالوالية  الساعة  حلد  واملقدرة  كورونا 
الصحية منتصرين  مهيبا أيضا باحلس املدني،الذي متتع به أهالي متنراست منذ بدء اجلائحة 
إلى األن  كما أشرف الوالي على إبرام إتفاقية بني مديرية النشاط اإلجتماعي والتضامن 
مع كل من مديرية التكوين و التعليم املهنيني وغرفة الصناعة التقليدية و احلرف وهذا يف 

إطار احلملة التضامنية حول ضرورة إرتداء الكمامة.                            كرزيكة أحمد

النعامة
إحباط محاولة تهريب  11 قنطارا من الكيف 

خالل أسبوع 
 أحبط  حراس احلدود بوالية النعامة ليلة أول أمس محاولة تهريب كمية ضخمة من 
مماثلة  التي شهدت عدة عمليات  بورزق  بلدية جنني  بالقرب من  املعالج يف دورية  الكيف 
لعناصر حرس احلدود والدرك يف الفترة األخيرة ،حيث  متكن حراس احلدود بذات الوالية 
من حجز 05 قناطير من هذه املادة و 08 كلغ ، للتمكن ليلة أمس نفس املصالح من حجز 
كمية اخرى تقدر ب06 قناطير و 14 كلغ من الكيف املعالج إذ جاءت العملية على مستوى 
منطقة العني الصفراء جنوبا بالتنسيق بني وحدات اجليش واملجموعة الثانية حلرس احلدود 
باملرصاد  املشتركة  قبالتها مصالح األمن  التي  السموم  تهريب هذه  إحباط محاولة  ،أين مت 
،حيث لم مير أسبوع على حجز كمية هامة من نفس املادة مما يؤكد جاهزية رجال األمن 
التحقيق يف  الوطني  للدرك  اإلقليمية  باملجموعة  األبحاث  فصيلة  وباشرت  ،هذا  باملنطقة 

القضية  .
رفيق.ف

مديرة المصالح الفالحية بأدرار لـ«أخبار الوطن«: 
فتح  نقطتي بيع للعلف بالمناطق الحدودية

  سنشرع في  تطهير العقار الفالحي قصد استرجاعه 	
أدرار  بوالية  الفالحية  املصالح  مديرة  كشفت 
صبيحة بوسدرة عن عمليات للتكفل بانشغاالت املربني 
والفالحني فيما يخص قضية تزويد  العلف والشعير  على 
والوالية  مختار  باجي   ببرج  احلدودية  املناطق  مستوى 

املنتدبة تيميمون .
لقاء  الفالحة يف  املسؤولة األولى عن قطاع  وأضحت 
التي  اإلنشغاالت  بني  من  إن  الوطن  أخبار  مع  خاص 
رفعوها الفالحون بهاتني املنطقتني وخاصة خالل الزيارتني 
الشريف  الفالحة  وزير  السيد  بها  قام  التي  األخيرتني 
الكبيرة  واإلجراءات  التنقل  عناء  مشكل  هي  عوماري 
للحصول على مادة الشعير لألنعام. هذا وقد كان الوزير قد 
حرص كل احلرص على االهتمام بهذه املطالب وعملت 
تابعني  فرعني  افتتاح  خالل  من  الفالحية  املصالح  عليه 
للتعاونية الفالحية ببرج باجي مختار وتيميمون .وأضافت 

بوسدرة أن نقطة بيع الشعير يف هذه األخيرة التي دشنت يف 
قنطار   7450 كمية  لها  أرسلت  قد  املنصرم   جانفي  شهر 
املنتدبة  الوالية  أما  قوارة  بإقليم  واملربني  للفالحني  موجهة 
احلدودية برج باجي مختار التي تبعد عن الوالية األم 800 
مهرجان  طبعة  أثناء حضوره  الفالحة  وزير  دشن  فقد  كم  
 2300 من  واستفادت  العلف  مادة  بيع  نقطة  اجلمل  عيد 
قنطار من الشعير كحصة أولى  تلتها  هذه األيام كمية 400 
شركة  عاتق  على   النقل  تكاليف  أن   إلى  .مشيرة  قنطار 
احلبوب والغرفة الفالحية .وعن دخول حيز اخلدمة هذين 
النقطتني قالت ذات املتحدثة إن الغرض منهما هو تسهيل 
حصول املربي على مادة العلف حتى اليتحمل عناء التنقل 
إلى نقاط بيع املتواجدة بعاصمة الوالية كما ستكون هناك 
زيارات شهرية ملمثلي املصالح الفالحية إليها قصد التكفل 

مبطالب اإلدارية وامللفات غلى غرار بطاقة املربي والفالح
مصاحلها  قيام  عن  الفالحة   مديرة  كشفت  وقد  هذا 
القيام باإلجراءات  بعمليات التطهير للعقار الفالحي قصد 

الرسترجاع األراضي غير املستغلة .
يف  واحلصاد  الدرس  عمليات  أن  بالذكر  جدير 
قد  كانت  عزي   وسطح  أولف  الكبرى يف  االستصالحات 
من  أكثر  تسجيل   توقعات  وسط  أبريل  شهر  يف  انطلقت 
أن استحداث  700000قنطار من محصول احلبوب .كما 
اجلمهورية  رئيس  أقره  الذي  الصحرواية  للفالحة  ديوان 
خاصة  بصفة  وأدرار  عامة  اجلنوب  يف  الفالحني  سيشجع 
على املضي يف هذا االجتاه الذي تعول عليه الدولة كبديل 
القتصاد احملروقات .ويف انتظار حتقيق هذه الوثبة يف اجلنوب 
يبقى الفالح واملربي ينتظر التفاتة من الدولة لتدليل بعض 
الفالحية بني  املسالك  العقار وشق  الصعوبات مثل تسوية 
بحث  عن  فضال  الفالحية  بالكهرباء  وتدعيمها  احمليطات 
إلى  اجلمل  تصنيف  إلى  املنتجات  لتسويق  أكثر  فرص 
مختار  باجي  برج  يف  املربني  ينتظره  ما  وهذا  حيوانية  ثروة 

احلدودية.
عبداهلل مجبري 

     أصدرت السلطات المحلية بمقاطعة جانت قرار تمنع فيه مزاولة كل النشاطات المتعلقة بتعدين الذهب عبر إقليم 
الوالية المنتدبة مع إزالة وتهديم كل ما يرتبط بهذا النشاط في األماكن التي يقام بها .
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عبد الناصر حمودة

 الزائر ملدينة بوفاريك الواقعة إلى شمال عاصمة والية البليدة، 
يبكي تاريخها و ويأسف حاضرها املرير، بعدما أنهكتها مظاهر الفقر 
و التخلف... اشتهرت بشوراعها و أزقتها التي ذاع صيتها داخل 
 « و   « »ديزويت  غرار  على  الفرنسي  االحتالل  منذ  الوطن  وخارج 
الشاربات   « عن حالوة  ناهيك   ،  « محمد  كوران   « و   « الصومام 
فواكهها  من حمضيات  و نكهة  و زالبية بوفاريك املعروفة عامليا   «
و  بالنفايات  تشتهر  أصبحت  اليوم  لكنها  الليمون،  و  البرتقال 

األوساخ و تنامي مظاهر اجلرمية.

 باريس الصغيرة
أطلق عليها املستعمر الفرنسي اسم » باريس الصغيرة » كونها 
بعد  الفرنسيون  فيها  استقر  و  عاش  التي  املدن  أكثر  من  كانت 
الكثير  باع  بعدما  برتراندكلوزال،  من  بقرار   1836 سنة  تأسيسها 
من األراضي للمستوطنني الذين وصلوا بأعداد كبيرة وقتها، حيث 
عملوا على توسيع الشوراع و زرع األشجار و إقامة معالم أثرية مثل 
فترة  يف  أصبحت  حيث  مطار،  و  قطار  محطة  إلى  بإضافة  املسرح 
وجيزة إلى محجا للتجار ومركزا هاما يف تبادل السلع و إبرام صفقات 
البيع و الشراء الحتضانها سوقا يصنف من أهم أسواق بيع اجلملة 

يف اجلزائر.

   أمالك للبيع
 أكد سكان مدينة بوفاريك ان بلديتهم تتوفر على عدة هياكل 
يتم استغاللها يف دعم  لم  انه  إال  الدولة،  مصنفة يف خانة أمالك 
املشاريع التنموية و القضاء على مشكل البطالة الذي ادخل شباب 
املنطقة يف دوامة من املشاكل، ما جعل السكان يطالبون بفتح حتقيق 
استغالل  و  منطقة صناعية  استحداث  مع  القضية  هذه  معمق يف 
املوقع االستراتيجي و القرب من الطريق السيار شرق غرب و السكة 
فوضى  تعيش  مدينتهم  ان  السكان  أشار  األخير  يف  و  احلديدية، 
عارمة يف أسواقها الشعبية يف ظل انتشار الباعة الفوضويني بالطول و 

العرض عبر شوارع املدينة مشوهني منظرها العام .

  تنمية غائبة
بسبب  خانقة  مرورية  أزمة  البلدية  مسالك  و  طرقات   تعاني 
اهترائها من جهة و انتشار األسواق الفوضوية واحلضائر غير القانونية 
عبر  بالسير  يعانون  بأنهم  السكان  أوضح  حيث  أخرى،  جهة  من 
تساقط  عند  باملياه  متتلئ  و  الطريق  طول  تزين  أصبحت  التي  احلفر 
أولى زخات املطر تتحول يف فصل احلرارة إلى مصدر لتطاير الغبار، و 
أن أزمتهم مع الطريق تظهر مع معاناة أبنائهم املتمدرسني، خاصة يف 
ظل النقص الفادح يف اإلنارة العمومية، رغم وضع أعمدة جديدة، 

غير أنها تنطفئ و تصبح خارج اخلدمة يف فترة وجيزة كما هو احلال 
بحي الفدائيني كما أشاروا لألعمدة الكهربائية القدمية التي ال تزال 

خيوطها مكشوفة مهددة سالمة أطفالهم .

   السكن.. المشروع الحلم
العقارية، و   تعاني مدينة بوفاريك من نقص كبير يف األوعية 
هو ما تسبب يف عرقلة برمجة مشاريع سكنية من شأنها أن تخفف 
جهة  من  احمللية  السلطات  على  و  جهة  من  السكان  على  الضغط 
أخرى، خاصة يف ظل انتشار السكنات الفوضوية و العمارات القدمية 
املهددة بالسقوط يف أية حلظة، و يف هذا السياق أعرب سكان املدينة 
عن مدى استيائهم بسبب عدم تدخل السلطات احمللية لوقف عملية 
البناءات الفوضوية املنتشرة بشكل رهيب، كما طالبوا من السلطات 
الذي  السكن  وإيجاد حل سريع ملشكل  العاجل  بالتدخل  الوالئية 
بات يؤرقهم و أصبح احلصول على سكن حلم يراود سكان املدينة.

  استفحال للجريمة 
 ال يختلف اثنان يف بوفاريك، بخصوص خطورة احلالة الراهنة، 
املشروبات  و  املخدرات  تعاطي  آفة  انتشار  و  استفحال  حيث  من 
الكحولية بشتى أنواعها، حلد أن أصبحت بعض األحياء مشهورة 
السموم،  تلك  بيع مختلف  و  لتعاطي  أمنا  و مالذا  مرتعا خصبا  و 
حيث اتسعت رقعتها يف السنوات املاضية و حتديدا باألحياء الشعبية 
من  يكثفون  السموم  هذه  مروجي  جعل  مما  الفوضوية،  األسواق  و 
السياق طالب  هذا  و يف  الالزمة،  الرقابة  نشاطاتهم يف ظل غياب 
سكان املدينة من السلطات احمللية و األمنية بضرورة التدخل السريع 
شتى  يف  رائدا  باألمس  كان  الذي  املنطقة  شباب  إنقاذ  اجل  من 
حبيس  اليوم  أصبح  السلة،  كرة  و  املالكمة  غرار  على  الرياضات 

املخدرات و املشروبات الكحولية .

 محالت الفساد
 حتولت محالت الرئيس الى أوكار للرذيلة و االنحالل اخللقي 
الفرصة  وجد  الذي  الطائش،  الشباب  من  مجموعة  طرف  من 
و  الكحول  واحتساء  املخدرات  لتعاطي  لهم  مقرا  جلعلها  السانحة 
التجارية،  و  املشاريع احلرفية  الدعارة، عوض استغاللها يف  ممارسة 
و هو األمر الذي أثار حفيظة السكان ال سيما القاطنني مبحاذاتها، 
الذين أعربوا عن تأسفهم للحالة التي أصبحت عليها تلك احملالت 
عمل  فرص  فتح  على  البطال  الشباب  تساعد  ان  شانها  من  التي 
أمامهم، و رغم أهميتها الكبيرة إال أن السلطات احمللية لم تقدم على 
اي إجراء لتطهيرها من الرذيلة التي تعتريها، ال سيما و ان الظاهرة 
يف تفاقم مستمر، كما استنكروا التصرفات الطائشة التي تصدر من 
هؤالء الشباب املنحرف على غرار الضجيج و املالسنات الكالمية 

البذيئة .

تاريخ عريق، حاضر مرير ومستقبل مجهول

بوفاريك بالبليدة .. عروس 
متيجة تبحث عن الحياة

مدينة ليست كباقي المدن، لّقبت بعروس متيجة وُسميت أيضا 
باريس الصغيرة، باعتبارها من أكثر المدن التي استقر بها 
الفرنسيون، اشتهرت بإنتاج الحمضيات ومنها البرتقال ، 
كما تميزت  بصناعة الزالبية التي يحج القتنائها الزبائن 
من مختلف ربوع الوطن، هي المدينة التاريخية الواقعة 
على بعد 35 كم عن الجزائر العاصمة، و 13 كم عن 
مقر  والية البليدة، مدينة بوفاريك التاريخ والحاضر 

والمستقبل  تبحث عمن يرفع الغبن عنها.
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قال أنه سيكون المستفيد من قاعدة التغييرات الخمسة

 فالدانو: »قرار الفيفا سيقود ريال 
مدريد للقب الليغا«

القسم الرياضي

جوان   11 يوم  اإلسباني  الدوري  وُيستأنف 
أن  على  بيتيس،  وريال  إشبيلية  بلقاء  اجلاري 
يستقبل ريال مدريد نظيره إيبار يوم 14 من الشهر 
نفسه. وقال فالدانو يف تصريحات إلذاعة »أوندا 
سيرو« اإلسبانية: »ريال مدريد هو الفريق املفضل 
للفوز بلقب الليغا بعد التوقف الذي دام ألكثر من 
3 أشهر، ألنه سيكون الفريق األكثر استفادة من 
»ليس  وأضاف:  اخلمسة«.  التغييرات  قاعدة 
فريق، كل  تقييم زخم كل  تاريخ اآلن يف  لدينا 
ذلك يجعل األمر أكثر إثارة لالهتمام، ستحدث 
جًدا،  قصيرة  زمنية  فترة  للغاية يف  مهمة  أشياء 
مباريات  تشبه  حاسمة،  ستكون  املباريات  كل 
يف  شيء  يتغير  »لم  وتابع:  املغلوب«.  خروج 

هناك  يزال  ال  األملاني،  بالدوري  األساسيات 
من  أكثر  الزائرة  للفرق  االنتصارات  من  العديد 
على  الصعب  من  أنه  حتى  امللعب،  أصحاب 
فريق صغير أن يفوز على آخر كبير، بدون جمهور 

يكون األمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم«.
املباراة  يف  اخلمسة  التغييرات  قاعدة  وعن 
الواحدة، قال فالدانو: »كيكي سيتني مقتنع بأن 

ملنافسه،  اجلسدي  اإلرهاق  على  فريقه سيلعب 
يعتقد  كما  فرق،  بإحداث  له  يسمح  ما  وهذا 
الكبرى  األندية  أن  خيتايف(  )مدرب  بورداالس 
وأمت:  الدكة«.  على  األسلحة  من  املزيد  متتلك 
من  أكثر  سيستفيد  مدريد  ريال  أن  رأيي،  »يف 
الفريق  القاعدة وسيكون هو  أي فريق آخر بهذه 

املفضل للفوز بالليغا«.

راتب بوغبا ينهي حلم 
زيدان

كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، 
عن تطور جديد بشأن ارتباط الفرنسي بول بوغبا، 
العب وسط مانشستر يونايتد، باالنتقال إلى ريال 

مدريد خالل املوسم املقبل.
ووفًقا ملوقع »ديفنسا سنترال« اإلسباني، فإن 
بوغبا إذا انتقل إلى امليرنغي سيحصل على راتب 
يبلغ 12 مليون أورو، ضمن العبي الصف األول 
يف النادي امللكي )غاريث بيل وسيرجيو راموس 

وإيدين هازارد(.
وأشار إلى أن إدواردو كامافينغا، العب وسط 
رين املستهدف من امليرنغي، يتراوح راتبه بني 3 

و4 ماليني أورو، أي أقل 3 مرات من بوغبا.
وأوضح أن ريال مدريد يرى الفارق يف الراتب 
كبيرا للغاية، لذا ال يخططون لتفضيل بوغبا على 

كامافينغا. ويصف مسؤولو الريال صفقة جنم 
يونايتد بالباهظة، كما أنهم يتجهون للرهان على 

الالعب األصغر سًنا )كامافينغا(. يذكر أن انتقال 
بوغبا إلى ريال مدريد، كان أحد أحالم زين 

الدين زيدان، املدير الفني للميرنغي.

كامافينغا في طريقه إلى 
النادي الملكي

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن قيمة 
العرض، الذي سيتقدم به ريال مدريد إلى رين، 

لضم العب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو 
كامافينغا، يف امليركاتو الصيفي املقبل.

وارتبط اسم كامافينغا )17 عاًما( باالنتقال 
إلى ريال مدريد، يف فترة االنتقاالت الصيفية، 

حيث استقر عليه امليرنغي كبديل للبرازيلي 
كاسيميرو.

وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن 
ريال مدريد سيقدم عرًضا بقيمة 60 مليون أورو، 
بواقع 50 مليون نقًدا، باإلضافة إلى 10 ماليني 

يف صورة مكافآت.
ويعتبر هذا الرقم بعيد عن بعض الشيء 
عن السعر الذي حدده رين، والذي يبلغ 75 

مليون أورو. ورغم اهتمام باريس سان جيرمان 
بإدواردو أيًضا، إال أنه حتول للصربي ميلينكوفيتش 

سافيتش، جنم التسيو.

بيانيتش يثبت والءه لبرشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن 
بيانيتش،  ميراليم  البوسني  ارتباط  بشأن  جديد  تطور 
برشلونة خالل  إلى  باالنتقال  يوفنتوس،  وسط  العب 

امليركاتو الصيفي املقبل.
فإن  ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
رغم  بيانيتش،  مع  بالتعاقد  متمسًكا  يزال  برشلونة ال 
رفض آرثر ميلو، العب وسط البارسا، دخول الصفقة 

التبادلية بني الناديني.
إلى  االنتقال  أيًضا هي  بيانيتش  رغبة  أن  وأكدت 
من  عرضني  مؤخًرا  رفض  أنه  إلى  مشيرة  برشلونة، 
القميص  الرتداء  جيرمان،  سان  وباريس  تشيلسي 
الكتالوني. وقالت الصحيفة، إنه إذا فشل الناديان يف 

التوصل لصفقة تبادلية، سيلجأ برشلونة إلى بيع أحد العبيه، الستغالل األموال يف حسم 
صفقة بيانيتش. يذكر أن بيانيتش خرج من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، 

قبل فترة التوقف حلساب زميله رودريغو بنتانكور.

صفقة الوتارو تزلزل جدران البلوغرانا
برشلونة  بات 
أزمة  يف  بالدخول  مهدًدا 
التعاقد  صفقة  بسبب 
الوتارو  األرجنتيني  مع 
إنتر،  مهاجم  مارتينيز، 
الصيفي  امليركاتو  خالل 

املقبل.
لصحيفة  ووفًقا 
فإن  اإلسبانية،  »ماركا« 
إنتر خاض مفاوضات مع 
وريال  يونايتد  مانشستر 
الوتارو،  بشأن  مدريد 

لكن تظل اخلطة الرئيسية لالعب هي االنتقال إلى برشلونة.
وأشارت إلى أن الوتارو نفسه وافق على االنتقال للبارسا من حيث املبدأ، لكن ال تزال 
هناك مشكالت بشأن مكافآته مع النادي الكتالوني، باإلضافة إلى التوصل لصيغة حسم 

الصفقة مع إنتر.
وأوضحت أن النادي سيخسر 150 مليون أورو من دخله بحلول نهاية جوان اجلاري، 
بسبب أزمة فيروس كورونا، لذا يطلب الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو اآلن من الالعبني 

تخفيًضا آخر يف رواتب املوسم املقبل لتعويض خسائره.
وقالت الصحيفة، إن برشلونة رمبا جلأ إلى تأجيل توقيت حسم صفقة الوتارو، حتى 

تنجح اإلدارة يف إقناع الالعبني بخفض الرواتب.
 وشددت على أن هذا األمر ينذر بحدوث اضطرابات داخلية يف برشلونة، ال سيما أن 
الفريق سيجد اإلدارة تبرم صفقة بـ100 مليون أورو، يف ظل خفض الرواتب بسبب األزمة 
املالية. وأضافت »ماركا« أن هذه األمور، تركت الباب مفتوًحا يف صفقة الوتارو أمام أندية 

أخرى، إذ أن ريال مدريد ال يزال يراقب الوضع.

بايرن ميونخ بدون 
ليفاندوفسكي ومولر أمام 

مونشنغالدباخ
تلقى بايرن ميونخ، متصدر الدوري األملاني، ضربة 

موجعة بعد تأكد غياب جنمي الفريق خالل مباراته املقبلة 
أمام بوروسيا مونشنغالدباخ، والتي قد حتسم اللقب خالل 

األسبوع املقبل.
وتأكد غياب الهداف األول للبايرن روبرت ليفاندوفسكي 

وزميله توماس مولر، عند مواجهة مونشنغالدباخ، بسبب 
تراكم البطاقات الصفراء لدى الثنائي.

وقال بايرن عقب الفوز )2-4(، على باير ليفركوزن 
أول امس، إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب 

اإليقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء 
اخلامسة خالل املوسم اجلاري.

وقبل 4 جوالت من النهاية يتصدر بايرن الدوري 
بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورمتوند صاحب املركز الثاني. 

وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورمتوند أمام فورتونا 
دوسلدورف، يوم السبت القادم، ثم فاز حامل اللقب على 

مونشنغالدباخ يف اليوم ذاته، أو رمبا يتأجل احلسم إلى جولة 
أخرى.

ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا املوسم بتصدر 
قائمة هدايف الدوري برصيد 30 هدفا، بينما يتصدر مولر 

قائمة أصحاب التمريرات احلاسمة حيث صنع 20 هدفا، 
كان أحدثها للمهاجم البولندي.

وأصبح الدوري األملاني أول مسابقة كبرى تستأنف 
النشاط الشهر املاضي، بعد التوقف يف مارس بسبب جائحة 

فيروس كورونا املستجد.

إدارة الميرنغي تبعد بيل عن 
التدريبات  

كشفت تقرير صحفي إسباني، عن سبب غياب الويلزي 
غاريث بيل، جنم ريال مدريد، عن اجللسة التدريبية األخيرة 

هذا األسبوع.
ويستعد ريال مدريد الستئناف الليغا مبواجهة إيبار يوم 

14 جوان اجلاري مبلعب ألفريدو دي سيتفانو. وبحسب 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن بيل غاب عن تدريبات 

كإجراء احترازي بسبب معاناته من حمل زائد يف 
العضالت، وهو نفس ما تعرض له فيدي فالفيردي وناتشو 

فرنانديز وإيسكو، يف وقٍت سابق، بعد العودة للتدريبات.
ولم يرغب زيدان يف املخاطرة ببيل، وقرر إبعاده عن 

التدريبات، بسبب مشاكل العضالت التي عانى منها يف 
األيام األخيرة، خاصة مع قرب استئناف الليغا واجلدول 

الزمني املكثف للغاية.

وكيل راموس يحدد الوقت 
المثالي العتزاله

أملح رينيه راموس وكيل وشقيق قائد ريال مدريد سيرجيو 
راموس، إلى أن صخرة دفاع امليرنغي سيعتزل بقميص 

امللكي.
وقال رينيه يف تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« 

اإلسبانية عن جتديد عقد راموس مع ريال مدريد: »لكي 
أكون صادًقا، لم أحتدث مع سيرجيو حول هذا املوضوع 

حتى اآلن«. وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد يف صيف 
2021. وأضاف: »إن متثيل أخيك أصعب بكثير من متثيل 
أي العب كرة قدم آخر، سوف نحاول جتديد عقده، وبعد 

اللعب يف ملعب البرنابيو اجلديد سيكون الوقت املثالي 
لالعتزال«.

وعن السوق الصيفي، قال رينيه: »عمل وكالء الالعبني 
يف فترة التوقف كان صعًبا للغاية، ألننا لم نتواصل، مت 

استئناف االتصاالت، وسنرى كيف ستبدأ فترة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة«. وحول توقيت نهاية عقود الالعبني، قال: 
»ال نعرف ما إذا كانت ستنتهي يف 30 جوان أم مع النهاية 

الفعلية للموسم«.

يعتقد األرجنتيني خورخي فالدانو، النجم 
السابق لريال مدريد، أن الميرنغي هو األقرب 
للتتويج بلقب الليغا، بعد استئناف المنافسات من 

جديد.
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محمد هشام

العودة  أن  إلى  قريشي،  وأشار 
اإلمكانيات،  غياب  ظل  يف  للمنافسة 
وقال  باملخاطر،  محفوفة  مغامرة  تعد 
استئناف  عن  احلديث  أن  »أعتقد 
القرار  أن  رغم  آلوانه،  سابق  النشاط 
يظل بيد السلطات املختصة«، وأضاف 
اليوم،  وأعيدها  السابق  يف  قلتها  »لقد 
املواطن وسالمة األشخاص خط  حياة 
أحمر، وأعتقد أن استئناف البطولة يف 
فاألندية  مغامرة،  سيكون  األزمة  عز 
لها  تخول  التي  اإلمكانيات  متتلك  ال 
التصدي لهذا الوباء، خاصة من ناحية 
الطواقم الطبية«، وواصل »نحن نتكلم 
عن 80 فريقا تقريبا من الدرجات األولى 
والثانية والهواة، والسؤال املطروح، هل 

سيتمكن كل هؤالء من توظيف أطباء 
حماية  على  القدرة  ولهم  أكفاء، 
قريشي  وتابع  واألفراد؟«،  الالعبني 
مواصلة  هو  األمثل  احلل  لنا  »بالنسبة 
البطولة، ولكن بعد توفير كافة الظروف 
واإلمكانيات حلماية الالعبني، وإذا لم 
استئناف  نرفض  نحن  ذلك،  يتحقق 
النشاط مهما كانت األسباب«، وختم 

»أمتنى 
تقوم  أن 

تشاورية،  لقاءات  ببرمجة  االحتادية 
بني رؤساء األندية ومختصني يف الشأن 
الكروي قبل اتخاذ قرار بشان استئناف 
املسؤولية  تكون  حتى  البطولة، 
مشتركة بني جميع الفاعلني يف الشأن 

الرياضي«.

الحتاد  اجلديد  الرياضي  املدير  طمأن 
النادي،  جماهير  يحيى،  عنتر  اجلزائر، 
االنتصارات،  حتقيق  أجل  من  بالعمل 

واعًدا إياهم ببناء فريق قوي.
السابق،  اخلضر  قائد  يحيى،  وقال 
الذين  املشجعني  ضغط  جيًدا  يدرك  إنَّه 
حتقيق  أجل  من  يلعب  فريًقا  يريدون 

االنتصارات.
وأضاف »أنا أيًضا أعي جيًدا أنه البد 
واملدرب  لالنتصارات،  الفريق  قيادة  من 
فقط  أطلب  الطموح.  نفس  له  سيكون 

وسأعدهم  بي،  يثقوا  أن  املشجعني  من 
أنه  يحيى،  د  وأكَّ قوي«،  فريق  ببناء 
اجلديد  الفني  املدير  يف  بعد  يفصل  لم 
يف  سيراعي  أنه  إلى  مشيًرا  للفريق، 
قراره اجلانبني الرياضي واملالي. وأضاف 
»الفرنسي فرانسوا تشيكولوني هو من بني 
احتاد  لتدريب  املرشحة  العديدة  األسماء 
املدرب  أن  اجلميع  ليعلم  لكن  اجلزائر، 
مع  النظرة  نفس  ميلك  أن  البد  اجلديد 
فلسفتنا يف  الرديف، ألن  الفريق  مدرب 
العمل تقوم على توحيد منهاج التدريب 

من األكادميية للفريق األول«.
وذكر يحيى أن اإلدارة اجلديدة الحتاد 
أنه  مبرًزا  واحد،  كفريق  تعمل  اجلزائر 
اجلانب  يف  النهائي  القرار  صاحب  هو 

الرياضي.
الستكمال  العودة  أن  إلى  ونوه 
احلسبان  بعني  تأخذ  أن  يجب  البطولة 
سترافق  التي  والظروف  الالعبني  صحة 

عودتهم للتدريبات، ثم لعب املباريات.
محمد هشام

وعد أنصار اتحاد الجزائر ببناء فريق قوي، عنتر يحيى:
»فرانسوا تشيكولوني مرشح لإلشراف على العارضة الفنية«

مدرب األهلي السعودي، العمري:
»لن نفرط في خدمات باليلي«

الدولي  رحيل  حقيقة  العمري،  مساعد  السعودي  املدرب  كشف 
اجلزائري، يوسف باليلي عن أهلي جدة بالسوق الصيفية املقبلة.

الرياضية »ال  24 سعودي  لقناة  تصريحات  العمري يف  وقال مساعد 
يوجد أي ناد خاطب األهلي بخصوص يوسف باليلي أو باقي احملترفني، 
اجتهادات صحفية«،  مجرد  يتداول  ما  وكل  رسمية،  عروض  توجد  وال 
العقد ويطالبون بفسخها يف  وأضاف »ما نخشاه أن يستغل الالعبني بنود 
جائحة  نظير  األندية  منها  تعاني  التي  احلالية  االقتصادية  الظروف  ظل 

كورونا«.
وأشار »األهلي حريص للغاية على احلفاظ على املكتسبات، ويوسف 
باليلي على رأس هذه القائمة، فالعب بقيمته من الصعب التفريط فيه«.

وواصل: »باليلي لم يقدم 30 باملائة من مستواه املنتظر مع األهلي، 
ولكن أحيانا االنسجام يأخذ وقتا، وحقيقة على املستوى الفردي فالنجم 
اجلزائري يجيد الشقني الهجومي والدفاعي بنفس الكفاءة، وهو قيمة فنية 

كبيرة ينتظر منها الكثير مثلما كان يف كأس أمم أفريقيا املاضية«.

رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، أعراب:
»استدعاء حلفاية للجنة االنضباط 

ليس قانونيا«
أن  وفاق سطيف،  نادي  إدارة  رئيس مجلس  أعراب،  الدين  عز  أكد 
يكن  لم  االنضباط  جلنة  قبل  من  حلفاية،  فهد  العام،  املدير  استدعاء 

قانونيا، بسبب عدم امتالكه صفة رياضية داخل املكتب املسير.
وقال أعراب »حلفاية ال ميتلك أي صفة رياضية مع النادي السطايفي، 
فهو يشغل منصب املدير العام اإلداري، ومهمته تقتصر على توقيع الوثائق 
واإلشراف على اجلانب اإلداري وفقط«، وأضاف »حلفاية رفض يف البداية 
املثول أمام جلنة االنضباط، ألنها لم تكن متتلك احلق يف استدعائه حسب 
املادة رقم 4 من قانون االنضباط، لكننا طلبنا منه الذهاب احتراما للهيئة 
تتعلق  قضايا  عدة  يف  القوانني  خالفت  »الرابطة  أعراب  وختم  فقط«، 
عندما  الصمت  التزمنا  أننا  والدليل  األمر،  عن  تغاضينا  لكننا  بالوفاق، 
قامت مبعاقبته يف السابق باإليقاف لـ3 أشهر، رغم أنها لم تكن متتلك احلق 

يف ذلك، خصوصا أن حلفاية ال ميتلك أية إجازة داخل الهيئة«.

جدد المدير الرياضي بنادي شباب بلوزداد، 
توفيق قريشي، رفضه مقترحات استئناف 
البطولة، في ظل انتشار فيروس كورونا 

المستجد.

اجلزائرية  االحتادية  رئيس  كشف 
للمبارزة، رؤوف سليم برناوي، أن هيئته 
تنتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة على 
منافسات  الستئناف  الفيدرالية  برنامج 
احلجر  رفع  يتم  بعدما  الفئات،  مختلف 
القاعات  فتح  وإعادة  تدريجيا  الصحي 
الفارط  التي أغلقت منذ مارس  الرياضية 

بسبب تفشي جائحة كورونا.
وقال برناوي »حضرنا برنامجا خاصا 
باستئناف نشاطات االحتادية عقب إعادة 
للوزارة،  وقدمناه  الرياضية  القاعات  فتح 
منها  األخضر  الضوء  تلقي  ننتظر  حيث 
واملنافسات«.  التدريبات  إلى  للعودة 
وحسب مسؤول الفيدرالية »تدريبات فئة 
النخبة ستنطلق مباشرة مع الفتح املجدد 
ألبواب القاعات الرياضية، أما املنافسات 
أسبوعني  بعد  انطالقتها  شارة  فستعطى 
من عودة التدريبات، وذلك بداية بتنظيم 

بطولة فئة األصاغر، إلى غاية األكابر«.
وأرجع برناوي سبب عودة املنافسات 
الرياضية  املرافق  فتح  من  يوما   15 بعد 
أقل من ثالثة أشهر من  يتبق سوى  »لم 
البطولة اإلفريقية املقررة يف سبتمبر القادم 
أهمية  تكتسي  والتي  املصرية،  بالقاهرة 
كبيرة كونها مؤهلة إلى األلعاب األوملبية 

بطوكيو صيف السنة املقبلة«.
ومت توقيف جميع املنافسات الرياضية 
تاريخ  منذ  باجلزائر  املنشآت  كل  وغلق 
جائحة  تفشي  بسبب  املاضي  مارس   16
»منافسات  املسؤول  نفس  وأفاد  كورونا. 
تتسم  للمبارزة  الصحي  احلجر  بعد  ما 
لتقليص  أقل  ومبباريات  مفتوح  ببرنامج 
القاعة  مستوى  على  الرياضيني  عدد 
الرياضية«. كما أكد برناوي أن الالعبني 
تفاديا ألي  طبية  مراقبة  إلى  سيخضعون 
مشكل صحي، مع متابعة للياقة البدنية 

للرياضيني، خصوصا النخبة التي يتوجب 
علينا احلفاظ عليها.

وأنهت احتادية املبارزة منافسة الكأس 
مع بداية السنة اجلارية، يف حني لم تختتم 
الفئات  جلميع  البطولة  منافسات  بعد 
العمرية )أصاغر- أشبال- أواسط- أكابر( 
لكال من الذكور واإلناث، علما أنها كانت 
املبارك. رمضان  شهر  حلول  قبل  مقررة 

الكأس،  منافسات  »أنهينا  أيضا  وقال 
لكن تبقى البطولة يف كل الفئات وسنبدأ 
باألصاغر ثم نصعد تدريجيا حتى نصل 

لألكابر«.
االحتادية  رئاسة  إلى  برناوي  وعاد 
مجددا من خالل جمعية عامة عادية يوم 
7 مارس املاضي، صادق خاللها األعضاء 
أول  كمسؤول  إعادته  على  باإلجماع 
كوزير  مهامه  أنهيت  بعدما  للفيدرالية، 

للشباب والرياضة.

رئيس االتحادية الجزائرية للمبارزة، برناوي:

»قدمنا برنامجا الستئناف المنافسات وننتظر موافقة الوزارة عليه«

المدير الرياضي لشباب بلوزداد، قريشي:

»استئناف البطولة في عز األزمة 
سيكون مغامرة«

»الفيفا« يعتزم على مساعدة 
االتحاديات ماليا   

كشف رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، 
اجتماع  خالل  القدم  كرة  لعائلة  مالية  مساعدة  خطة  يدرس  الفيفا  أن 
االحتادات  الى  وجهها  رسالة  وذلك خالل  املقبلة،  االسابيع  ملجلسه يف 

املنضوية حتت كنف الفيفا بواسطة تقنية الفيديو.
وقال إنفانتينو »يف اطار التشاور البّناء ومع االخذ يف االعتبار مصلحة 
كرة القدم، يعمل فيفا  لتقدمي حل الى مجلس االحتاد الدولي يف االسابيع 
املقبلة«. وأضاف »نحن يف صدد وضع آلية مبنية على حاجات اجلهات 
املستفيدة منها. نريد ان تطال هذه اخلطة اكبر عدد من املستفيدين وبطبيعة 
احلال كرة القدم النسائية. يجب ان تعمل اخلطة بشكل حديث، فعال 
وشفاف ما يعني على اسس حوكمة صلبة تستطيع ان حتدد من يستفيد 
من املساعدات املالية«. وكان االحتاد الدولي سدد نحو 150 مليون دوالر 
الى االحتادات الوطنية يف اواخر افريل، هي عبارة عن دفعات مستحقة مت 
تسديدها بشكل مبكر عن العامني 2019 و2020، ملواجهة تبعات أزمة 

فيروس كورونا املستجد.
وادى تفشي وباء »كوفيد19-« الى شلل كامل يف البطوالت الكروية 
اوروبا  كأس  تأجيل  الى  وادى  تدريجيا،  نشاطه  يعاود  بعضها  بدأ  التي 
2020 وكوبا اميركا اللتني كانتا مقررتني خالل الصيف احلالي الى العام 

املقبل.
فيروس  أن  لوغرايت  نويل  القدم  الفرنسي لكرة  واعتبر رئيس االحتاد 
وذلك يف حديث  أورو  ماليني   10 بلغت  الحتاده  بخسائر  تسبب  كورونا 

لوكالة فرانس برس.
بدوره خصص االحتاد االوروبي لكرة القدم )ويفا( يف اواخر افريل ايضا 
الـ55 من اجل مساعدتها  الى اعضائه  أورو  مليون   236,5 مبلغا مقداره 

لتخطي الصعوبات التي تواجهها جراء جائحة كورونا.
وسيحصل كل من االحتادات االوروبية الـ55 على 4,3 ماليني أورو 
مواجهة  اجل  من  اخلاصة  اولوياته  حتديد  من خالل  استعمالها  يستطيع 

التأثير السلبي لفيروس كورونا يف كرة القدم على جميع االصعدة.
وتطرق انفانتينو الى روزنامة املباريات الدولية التي تاثرت بشكل كبير 
بعد توقف البطوالت احمللية زهاء ثالثة اشهر وقال يف هذا الصدد »انا سعيد 
لكي اعلن لكم بأننا حققنا تقدما ملموسا يف ما يتعلق بروزنامة املباريات 
متوازن  حل  ايجاد  من  اقتربنا  االطراف  مختلف  مع  فبالتشاور  الدولية. 

يأخذ يف االعتبار الصعوبات وحاجة كل طرف«.
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صارة بوعياد

من  جزء  حتويل  أدرار  والية  والي  قّرر  بعدما 
دار الثقافة إلى مندوبية لوساطة اجلمهورية، على 
عدة  فيه  ميارسون  الشباب  كان  فضاء  حساب 
الفن  املوسيقى،  للمسرح،  بورش  موزعة  أنشطة 
لتبقى  وغيرها،  البصري  السمعي  التشكيلي، 

ذهنية املسئول بعيدة عن اإلبداع والثقافة.
على  بخير  ييشر  ال  الذي  الوضع  هذا  وأمام 
القطاع الثقايف مبدينة أدرار يستدعي تدخل الوزيرة 
لوقف هذه املهزلة مبدينة القصور والفن التي تزخر 
املسرح  منها  املجاالت  إبداعية يف شتى  بطاقات 
والفن التشكيلي واملوسيقى وغيرها، وعليه البد 
أن حتظى هذه الفئة برعاية التامة يف هذا الفضاء 

الثقايف الذي يبرز من خالله متيزهم اإلبداعي.

 الكاتب زيتوني: »دار الثقافة بأدرار تلك 
الكعكة التي تسيل اللعاب«

قضية  بخصوص  زيتوني  أحمد  الروائي  قال 
مندوبية  إلى  بأدرار  الثقافة  دار  من  جزء  حتويل 
األخيرة،  املدة  يف  احلديث  »كثر  حكومية: 
إلى مقر وسيط  الثقافة  دار  حول حتويل جزء من 
اجلمهورية، وإن كنا ال نعترض على هذه الهيئة 
احلكومية، غير أن إفراغ املثقف واملبدع والفنان، 
وجود  مع  فيه،  ويحتمي  يأويه  ظل  وكر  من 
إمكانيات أخرى، يعتبر تهميشا للمثقف يف هذه 
الوالية، فإذا كنا بالكاد جند مبدعا وفنانا يف هذه 
الالئق  فمن  باليأس،  املزروعة  القاحلة  األراضي 
احملافظة على مكاسب املبدع وتثمني قدراته، وال 

تسمح  ثقافية،  فضاءات  بتوفير  إال  ذلك  يكون 
مبمارسة نشاطه«.

المسرحي فران: »ما يقع في دار الثقافة 
بأدرار يعتبر مجزرة في حق الفنان«

قال املسرحي عبد النور فران: »صرخة فنان« 
هو عمل مسرحي قدمنها يف زمن مضى حتكي 
ويالت ومعانات الفنان يف بلدتي ها نحن اليوم 
نحتفي باليوم الوطني للفنان يف كل سنة من 08 
جوان اليوم الذي ال أحبه مثل سائر األيام ألنه 

هنا يف بلدتي ليس هناك من يسمع بهذا«.
أن  نقول  كنا  زمن مضى  »يف  فران:  مضيفا 
أدرار تعاني من مرافق ومنشئات ليحظى الفنان 
يتقاسم  أو  ومكانه  باسمه  يليق  مبكان  املبدع  أو 
هوياته املفضلة مع أقرانه وأفراد فرقته أو جمعيته 
حتت سقف اإلبداع، من العام 2018 جاء قصر 
الثقافة بتيليالن فرحنا كونه مرفق جميل يساعد 
كبيرة  إضافة  واجلمعيات  الفناني  من  العديد 
التي  القاعات  ألقل  تفتقر  بات  التي  للوالية 

يتمرن فيها الهاوي«.
كما أفاد فران بخصوص حادثة دار الثقافة: 
ثقافية  15جمعية  من  أكثر  أدرار  مبدينة  »واليوم 
وعامليا  وطنيا  وجالت  وصالت  أبدعت  مختصة 
مرة  كل  يف  ملاذا  املطروح  السؤال  لكن  ومحليا، 
يعاني الفنان أو اجلمعيات الثقافية الويالت ملاذا، 
يقدمونه،  ما  أو  لشئنهم  يهتم  من  لدينا  أليس 
اخلشبة  أسود  جمعية  ورئيس  كفنان  بصفتي 
للفنون الدرامية أدرار أرفض ما يقع من مجزرة يف 

دار الثقافة للفضاءات الثقافية ،افتحوا لنا املجال 
واتركوا الهياكل للمبدعني«.

 الحبيب السايح: »ارفعوا أيديكم عن دار 
الثقافة بأدرار«

 قال الروائي حبيب السايح: »إن حتويل جزء 
بدل  أخرى!  مصلحة  إلى  بأدرار  الثقافة  دار  من 
ذات  الورش  مبختلف  اجلميل  الفضاء  هذا  تطوير 
وجعله  والتراث  والتاريخ  والفن  بالثقافة  الصلة 
مركز استقطاب ليس ملبدعي املنطقة، فحسب، 
ولكن لبنات اجلزائر وأبنائها كلهم، مبا متتلكه أدرار 
من حضور تاريخي وجغرايف وروحي، يف وجداننا 

جميعا«.
مضيفا صاحب رواية »كولونيل الزبربر«: »ها 
هم يحاولون أن يْخربوا ما بقي فيه مما كان عليها يف 
نهاية التسعينيات، كما عرفته، فمن املفروض أن 
ال يسكت أحد عن هذا الفعل املشني، وإنه من 
مسئولية الكتاب والفانني واملثقفني واجلامعيني، 
الوقوف  املعلم،  هذا  عرفوا  الذين  أولئك  خاصة 
الفضاءات  من  ألنه  به،  املساس  على  اعتراضا 
التابعة للشئون الثقافية، وعلى حتويل جزء منه، 
أي جزء، إلى مصالح أخرى ال صلة لها بالثقافة 
ألي  أوسع  أدرار  وأراضي  واسعة  اجلزائر  فأرض 
بناء، فارفعوا أيديكم عن دار الثقافة فهي صرح 
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برنامج خاص باليوم الوطني للفنان
عرض محطات من مسيرة وردة الجزائرية وعبد القادر علولة

عرض  واإلعالم  للثقافة  الوطني  الديوان  اختار 
محطات من مسيرة أميرة الطرب العربي وردة اجلزائرية، 
علولة  القادر  عبد  اخلشبة  عمالق  مسيرة  من  ومحطات 
شهر  من  للثامن  املصادف  للفنان  الوطني  اليوم  مبناسبة 

جوان.
إطار  ويف  واإلعالم  للثقافة  الوطني  الديوان  برمج 
التواصل  منصات  عبر  والفنية  الثقافية  نشاطاته 
سلسلة   2020 جوان  و08   07 يومي  اإلجتماعي  
وبعض  غادرتنا،  لرموز  الفنية  املسيرة  من  محطات  من 
األعمال الفنية اخلالدة يف ثراتنا الوطني من إمضاء اجليل 

اجلديد، عرفنا بعطاءات الفنان اجلزائري وإبداعاته.
على  للفنان  الوطني  باليوم  خاص  برنامج  فتخلل 
اليوتوب  وقناة  الفايسبوك  الجتماعي  التواصل  منصات 
اخلاصة بالديوان الوطني للثقافة واإلعالم، أغنية »أنغام 
ادراة  واختارت  معاشي،  علي  الشهيد  للفنان  اجلزائر« 
من  محطات  عرض  واإلعالم  للثقافة  الوطني  الديوان 
مسيرة أميرة الطرب العربي وردة اجلزائرية، ومحطات من 

مسيرة عمالق اخلشبة عبد القادر علولة.
وباملوازاة وحتت شعار ''الثقافة جتمعنا '' يدعوا الديوان 
الوباء  جائحة  ظل  متتبعيه يف  واإلعالم  للثقافة  الوطني 
العاملي، الكتشاف ثقافة وفنون اململكة املتحدة، يف إطار 
البلدين  بني  التبادل  لعالقات  وتعزيزا  الثقايف  التعاون 
واالستمتاع بباقة من البرامج الفنية البريطانية من خالل 

تتضمن  والتي  االجتماعي  التواصل  فضاءلت  على  بثها 
العرض  منها  وموسيقية(،  منها  مسرحية  أوبيرالية  )عروض 
 Cendrillon»The Royal سندرال«  األوبرالي: 
Opera House يف التاسع من الشهر اجلاري، وعرض 

جوان  شهر  من   11 يف   »The Ring Cycle« غنائي  
 : غنائي  عرض  سيكون  الشهر  هذا  من   12 ويف  اجلاري، 
»The Ring Cycle« وكله يف إطار التبادل الثقايف بني 

اجلزائر واململكة املتحدة.
صارة بوعياد

من تنظيم المجلس األعلى للغة العربية
اجتماع تقييمي إلنجاز المعجم الّتاريخي 

للغة الضاد
املجلس   عقد 
العربّية،  للغة  األعلى 
عبر  األّول  اجتماعه 
املرئّي  الّتواصل  تقنية 
عن بعد حول مشروع، 
احلساب  حسب 
الرسمي  الفيسبوكي 

لذات الهيئة.
يف  وشارك 
من  كل  االجتماع 
األعلى  املجلس  رئيس 

للغة العربّية، البروفيسور صالح بلعيد، املقّرر العاّم للجنة اجلزائرّية للمعجم 
الّتاريخّي للغة العربّية، ورئيس اللجنة الّتنفيذّية للمشروع األستاذ الّدكتور 
وجيه،  مأمون  الّدكتور  األستاذ  العلمّية  اللجنة  ورئيس  الّصايف،  امحّمد 
العربّية،  للغة  الّتاريخّي  للمعجم  اجلزائرّية  اللجنة  أعضاء  من  كّل  وكذا 

مقّررين، وخبراء، ومحّررين.
األولى  اجلذور  مداخل  لتحرير  بالّنسبة  العمل  سير  عملية  تقييم  ومت 
الّتحرير املعجمّي املنصوص عليها يف  من املعجم، ومناقشة بعض قواعد 

الّدليل، أو يف الّنشرات اخلاّصة بقواعد الّتحرير املعجمّي.
يذكر أن املعجم الّتاريخّي للغة العربّية يأتي من أجل النهوض باللغة 
العربية وإعطائها األهمية التي تستحقها لعدة اعتبارات حضارية، دينية، 
خلقية وفكرية وكذا أبعادها العميقة يف محيطينا الواقعي، ويؤرخ العمل 
خمسة  املعجم  هذا  ويشمل  قرنا  امتداد 17  على  العربية  واحلضارة  للغة 
وعصر  العباسي،  األموي،  اإلسالمي،  اجلاهلي،  العصر  وهي  عصور 

الدويالت واملماليك والعصر احلديث.
ق.ث

اعتبروها جريمة في حق الثقافة والمثقفين

كتاب ومسرحيون ضد تحويل دار الثقافة بأدرار إلى مندوبية
اعتبر كتاب ومسرحيون تحويل دار الثقافة بأدرار إلى مندوبية لوساطة 

الجمهورية جريمة في حق الثقافة والمثقفين وعلى حساب شباب مبدع اتخذوا 
من هذا الصرح الفني مالذا لهم لإلبداع والتميز.
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بالعالم  عصفت  التي  فيروس  كورونا  جائحة  بسبب  القطاعات  من  العديد  تأثرت 
مختصو  الطبية.  بالسياحة  املتعلق  شقه  يف  السياحة  قطاع  غرار  على  أشهر،  منذ 
السياحة الطبية يف املغرب، متكنوا من إعادة دفع عجلة هذا املجال السياحي الهام 
»السياحة الطبية«، رغم اجلائحة، على غرار مجموعة »باي تازي« التي تواصل يف 
وكذا  موظفيها  سواء  حلماية  الالزمة  الوقائية  التدابير  اتخاذ  بعد  زبائنها  خدمة 
املرضى الوافدين إليها. وتعد مجموعة By Tazi من أهم الشركات الرائدة يف املغرب 
السمنة  مشاكل  معاجلة  يف  خاص  بشكل  املتخصصة  الطبية،  السياحة  مجال  يف 
وفقدان الوزن، وهي تقّدم خدماتها عالية اجلودة لكفة مواطني املغرب العربي. ومن 
من  للحد  الطبية   By TAZI مجموعة طرف  من  املتخذة  الوقائية  اإلجراءات  بني 

تفشي الوباء العاملي كورونا:
: 1 - تستخدم مجموعة تازي، معدات معتمدة من طرف السلطات الصحية وجميع 
تفشي  أو  انتقال  منع  مع  يتماشى  مبا  اجلراحية  العمليات  جتري  الطبية  أطقمها 

العدوى
بغسل  للمجموعة  التابعة  الطبية  العيادة  مختلف  ملوظفي  صارمة  تعليمات   2-  .

األيدي بشكل دوري ومتكرر
. -3 تعقيم األحذية جلميع املوظفني وحتى الزوار واملرضى

. 4 - تطهير األسطح وجميع الفضاءات املفتوحة بشكل متكرر
. -5 جتنب املوظفني مالمسة الوجه. -6 وضع العديد من احملطات املضادة للبكتيريا يف خدمة املرضى وزوارهم لتعقيم أيديهم

. 7 - جميع اجلراحني واملوظفني تفاعلوا مع التدابير الوقائية املتخذة من خالل احترامها التام
. -8 نشر التوجيهات واملالحظات يف مختلف العيادات ليطلع عليها الزوار

 9 - مجموعة تازي وضعت حتت تصرف وزارة الصحة املغربية، عيادة »أنويل الدار البيضاء« الستقبال مرضى كورونا سواء 
من املغاربة أو األجانب.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية



أداء  اجلدد  األمهات  من  البعض  حتاول 
وإن  حتى  اجلديد  املولود  إرضاع  يف  واجبهن 
ممن  البعض  مع  يتماشى  ال  األمر  هذا  كان 
املهمة  هذه  جتعل  صحية  مشكالت  لديهن 
األحيان،  بعض  يف  مستحيلة  ورمبا  صعبة 
يف  األم  على  النفسية  الضغوط  من  يزيد  ما 

مرحلة ما بعد الوضع.
وكشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون  
أوف  جورنال  مجلة   يف  نتائجها  ونشرت  
يصنب  قد  األمهات  أن  الكتيشن   هيومن 
باستماتة  يحاولن  عندما  واالكتئاب  بالتوتر 
يعانني  بينما  طبيعيا  وليدهن  إلرضاع 
مشكالت يف در كميات مناسبة من احلليب 
الطبيعي أو عندما يشكو الرضيع من ضعف 

اإلقبال على حليب األم.
على  أجريت  التي  الدراسة،  وأكدت 
أن  طفل،   5300 من  وأكثر  امرأة   2900
قد  للنساء  بالنسبة  املجهدة  احملاوالت  هذه 
يف  عليهن  املسلطة  الضغوط  منسوب  تزيد 
إمكانيات  يضاعف  ما  الوالدة  بعد  ما  فترة 

لهذه  املصاحب  لالكتئاب  فريسة  الوقوع 
للتوقف  التي تدفع األمهات  ومن  األسباب 
البداية  يف  تكون  الطبيعية  الرضاعة  عن 
يف  صعوبات  أو  احلليب  بنقص  مرتبطة 
نتيجة  تكون  قد  والتي  الطبيعية  الرضاعة 
موس  وأضافت  الثدي.  أنسجة  اللتهاب 
بضغط شديد  األمهات  تشعر  أن  ميكن  أنه  
أن  توضيح  يجب  لكن  الطبيعية،  للرضاعة 
للجميع.  ليست األفضل  الطبيعية  الرضاعة 
الرضاعة  يف  مشاكل  األمهات  واجهت  وإذا 
من  مكمل  إلى  إما  يحتجن  فرمبا  الطبيعية 
الرضاعة  التوقف عن  وإما  الصناعي  احلليب 
حوالي  مواظبة  الباحثون  وسجل  الطبيعية  
34 يف املئة فقط من األمهات على الرضاعة 
أن  حني  يف  أشهر،  ستة  ملدة  الطبيعية 
حول  الطبيعية  للرضاعة  الترويج  حمالت 
املئة.  50 يف  إلى  النسبة  لرفع  العالم تسعى 
الرضاعة  بفوائد  التوعية  وحمالت  النصائح 
الطبيعية يجب أن تتضمن مفاهيم التعاطف 
الدراسة  وأشارت  اجلدد  باألمهات  والرحمة 

تكشف  التي  اإلحصاءات  من  العديد  إلى 
تقدمي  مبواصلة  يقمن  ال  األمهات  ثلثي  أن 
الرضاعة الطبيعية يف األشهر الثالثة األولى. 
ويبّلغ العديد من األمهات عن مشكالت يف 
إطعام أطفالهن، وتزيد الضغوط االجتماعية 
للمواظبة على الرضاعة الطبيعية من معانتهن 
إصابة  املطاف  نهاية  يف  عنه  ينتج  قد  ما 
الوالدة،  بعد  ما  باكتئاب  اجلدد  األمهات 

وفق تأكيد معدي الدراسة احلديثة.
الدراسة  أعدوا  الذين  اخلبراء  وألقى 
ألهمية  الترويج  حمالت  على  باللوم 
من  والبعض  الطبيعية  الرضاعة  وفوائد 
األخطاء التي ميكن أن ترتكب أثناء صياغة 
احلمالت،  هذه  إطار  يف  املقدمة  النصائح 
أفضل  الطبيعية  الرضاعة  أن  والتأكيد على 
األخذ  دون  الوالدة  حلديثي  تغذية  وسيلة 
للبعض  اخلاصة  الوضعيات  االعتبار  يف 
عن  يعجزن  الالتي  اجلدد  األمهات  من 
حمالت  إن   طبيعيا.  أطفالهن  إرضاع 
الطبيعية  الرضاعة  وفوائد  ألهمية  الترويج 

إثباتات  على  قائمة  معلومات  توفر  أن  عليها 
يف  الطبيعية  التقلبات  حول  علمية  وأدلة 
إنتاج حليب الثدي بدل االكتفاء بالقول إن 
فحسب   األفضل(  هي  الطبيعية  )الرضاعة 
لذلك يجب أن يحصلن أيضا على معلومات 
بطريقة  للرّضع  احلليب  إطعام  بكيفية  تتعلق 
على  التعرف  كيفية  جانب  إلى  آمنة، 
مستعدين  أصبحوا  األطفال  بأن  اإلشارات 
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تعزيزا لثقافة التطوع وتقوية ألواصر التضامن بين المجتمع الفقاري والتديكلت

جمعية ابن الهيثم للنشاطات العلمية فقارة 
الزوى تقوم بحملة للتبرع بالدم

أطلقت جمعية ابن الهيثم للنشاطات العلمية لفقارة الزوى حملة التبرع بالدم في طبعتها العاشرة على مستوى المؤسسة اإلستشفائية عين صالح.أين تنقل أعضاء 
الجمعية من بلدية فقارة الزوى لمدينة عين صالح على مسافة 60 كلم عبر حافلة لتنظيم الحملة باتخاذ مختلف اجراءات الوقاية من كوفيد19, وتمت العملية 

على مرحلتين حسب ما أكده القائمين على شؤون الجمعية. 
 كرزيكة أحمد

وشهدت احلملة مشاركة عدد كبير من 
أين  اجلمعية  باإلضافة ألعضاء  املواطينني 
بلغ عدد املتبرعون  بـــ50 متبرع منهم 12 
من اجلنس النسوي بغية تأمني الدم لفائدة 
مرضى املؤسسة اإلستشفائية عني صالح  
و حرصًا  منهاعلى تعزيز ثقافة التطوع بني 
يف  املشاركة   خالل  من  اجلمعية  أعضاء 

العديد من املبادرات التطوعية.
كسري  ياسني  املناسبة  بهذه  واعرب 
عن  الوطن  أخبار  جلريدة  اجلمعية  رئيس 
قائاًل:  اإلنسانية،  املبادرة  بهذه  سعادته 
ثقافة  بترسيخ  اجلمعية      يف  »نتشرف 
التطوع بني األهالي ووضعها يف إطار عمل 
والتمكني  العطاء  قيم  على  يقوم  تعاوني 
واملشاركة الفعالة عبر العديد من املبادرات 
التبرع  حملة  آخرها  كان  والتي  اإلنسانية 
بالدم، إذ تعكس من خاللها مدى تضامن 
اجلمعية مع املجتمع، عالوًة على إسهامها 
اإليجابي على مختلف األصعدة مبا يصب 
عني  اإلدارية  املقاطعة  مجتمع  صالح  يف 
صالح والتي تضم -عني صالح فقارة الزوى 

إينغر«.

من جهته، أكد د. عبد العزيز حاجي 
اإلستشفائية  باملؤسسة  مصلحة  رئيس   ،
جمعية   « مبساهمات  ُنشيد  صالح   بعني 
بفقارة  العلمية  للنشاطات  الهيثم  ابن 
الزوى » املستمرة يف حمالت التبرع بالدم، 
التبرع  خلدمات  الداعمة  اجلهات  كأحد 
اجلمعيات  داعيا جميع  بتديكلت،  بالدم 

بعني صالح لتحذو حذو »هذه اجلمعية« يف 
العمل التطوعي يف تنظيم حمالت التبرع 

بالدم كأحد جوانب اخلير يف املجتمع.
صالح  بعني  املدني  املجتمع  وبدوره 
إستحسن هذه العملية اإلنسانية التطوعية 
بني  والتضامن  احملبة  أواصر  تقوي  والتي 

املجتمع الفقاري والتديكلت .«

تنظيم  على  »اجلمعية«  حرص  ويأتي 
للعديد  العون  يد  لتقدمي  احلمالت  هذه 
خاصة  للدم  بحاجة  هم  ممن  املرضى  من 
حاالت النزيف جراء حوادث السير وغيرها 

من احلاالت املرضية األخرى.

اكتئاب ما بعد الوالدة يتفاقم مع عجز األم عن اإلرضاع طبيعيا

 Akhbar El waten 08/06/2020

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
المديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية 

مديرية الحياة الجمعوية 
المديرية الفرعية للجمعيات 

رقم  23 /م.ع.ح.ش.ق/م.ح.ج/م.ف.ج /20
وصل تسجيل التصريح

بمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18صفر عام 1433الموافق 12 
جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم 16فيفري 2020

تسليم وصل تسجيل بتأسيس الجمعية الوطنية المسماة : 
الجمعية الوطنية أمل  الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي 

الكائن مقرها بــ: شارع 11ديسمبر 1960 - دالي إبراهيم  - الجزائر  - 
رئيس الجمعية المنتخب خالل الجمعية العامة التأسيسية : أحمد مقدم  .

تاريخ و مكان الميالد : 1990/03/04 بمحمدية  - معسكر .
القاطن )ة( بــ : شارع 120 أوت )عين فارس ( -معسكر .

اشــهــار



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

1.      أمريكا الفردوس .. !!
1938-( املسيري  الوهاب  عبد  العالمة 
كباحث  اآلفاق  الذي طبقت شهرته   )2008
مؤلفه  مع  الصهيوني، خاصة  الشأن  ُحجة يف 
عمره،  من  قرن  ربع  فيه  أفنى  الذي  العمدة 
اليهود  »موسوعة  أجزاء  ثمانية  يف  وصدر 
واليهودية والصهيونية: منوذج تفسيري جديد - 
1999م(، هذا فقط للتذكير، لكن ما يهمني 
للعالمة  الفكري  االنتاج  استدعاء  هو  هنا 
املسيري، خصوصا ما أورده يف كتابه »الفردوس 
احلضارة  عن  وانطباعات  دراسات   - األرضي 
األمريكية«، هذا الكتاب الذي نشر مرة واحدة 
الفائقة  أهميته  من  بالرغم   ،1978 سنة  فقط 
من وجهة نظري، حيث يتحدث املسيري يف 
فصوله عن »الفردوس األرضي احلقيقي« الذي 
هو »الفردوس القلبي« .. فردوس اإلميان، هذا 
املادية  من  رحلته  يف  اكتشفه  الذي  الفردوس 
إلى إنسانية اإلسالم، ومما ذكره املسيري رحمه 
املناضل األمريكي الشهيد  اهلل يف سيرته، أن 
»مالكوم إكس«، كان دليل هدايته إلى جوهر 
وحتت  الكتاب،  هذا  يف  وحقيقته.  اإلسالم 
دراسة  واحلالتوس،  الكاوبوي  »فلسفة  عنوان 
42 وما  البراجماتي«، يف الصفحة  العنف  يف 
بعدها، يغوص بنا يف عمق األفكار الفلسفية 
»وليم  األمريكية  البراغماتية  لفيلسوف 
دراستها  املسيري على  والتي عكف  جيمس« 
حيث  املاضي،  القرن  سبعينيات  بدايات  يف 
خلص إلى كون فلسفة الفعل األمريكية تعتبر 
احلقيقي  والشيء  متغيِّر،  نسبي  شيء  كّل 
ليس هو الشيء العقالني )املطلق( كما يذهب 
إلى ذلك هيجل، وليس هو ما يتَّفق  مع القيم 
األديان  معظم  هو يف  والدينية كما  األخالقية 
فأي  ينجح،  ما  هو  احلقيقي  وإمنا  السماوية، 
شيء ينجح يف إحراز مكانة خاصة  به ويفرض 
نفسه على تيار التغيُّر، تصبح مكانته قائمة و 
ثابتة، فال يوجد أي شيء أحق من أي شيء 
آخر، أو فضيلة أهم من فضيلة أو رذيلة أخرى 
.. واخلير واحلقيقة واجلمال والعقالنية ليست 
إنها  بالنتائج،  مرتبطة  هي  وإمنا  معطاة،  أمورا 
أمور تظهر يف النهاية بعد أن نكون قد مارسنا ما 
أردنا ممارسته. و »جيمس« الفيلسوف يختصر 
رؤية لإلنسان، حسب تصوره، يف أن اإلنسان 
نوعه،  أبناء  يفترس  الذي  الوحيد  احليوان  هو 

وال  احلرب،  حالة  مع  األبد  إلى  تكيَّف  فقد 
ميكن لسنوات السالم، مهما طالت، أن متحو 
احلرب،  يف  الرغبة  اإلنساني  الوجدان  من 
»لقد ولدنا كلنا لنحارب«، بل إن احلرب هي 
الطبيعة البشرية يف ذروتها، وسيصاب املجتمع 
حتما بالعفن دونها، دون ذلك »البذل الصويف 
سمو  وما  »جيمس«،  يسميه  هكذا  للدم« 
يف  الرغبة  نتيجة  إال  البشر  سائر  بني  العقل 

السيطرة، أن تذبح اآلخرين أو أن ُتذبح ..!!
أن  بد  ال  الفلسفي  اإلطار  هذا  داخل  يف 
التي  إنساني يجسد هذه الصفات،  يظهر منط 
ال هي بالفضائل و ال بالرذائل، ألنها »القانون 
الفلسفي  املعريف  احلقل  هذا  الطبيعي« .. يف 
تبرز شخصية األمريكي، الرائد أو الكاوبوي، 
املؤمن بقدراته اخلارقة للعادة على إخضاع أي 
شيء. العالمة املسيري، يف الصفحة 112 وما 
»مالكوم  عن  ُيحدثنا  هذا،  كتابه  من  بعدها 
مغايرة  بطريقة  ويتطور  يتحرك  الذي  إكس« 
الزعيم  هذا  األمريكية،  الثقافة  لهذه  متاما، 
مالكوم  إسمه  كان  الذي  األسود،  األمريكي 
»احلاج  ليصبح  الصغير(  مالكوم  )أي  لِتل 

مالك« بعد حجه إلى مكة املكرمة.
2.      مالكوم إكس .. يكتشف موطنا 
»روحيا« ال فضل فيه ألبيض على أسود

حيث  املكرمة،  مكة  إلى،  رحلته  يف 
رمضاء الصحراء التي إكتوى بها »بالل« نبتت 
صار  الذي  »مالكوم«  كيان  يف  جديدة  روح 
»احلاج مالك« .. و تعّززت يف ذاته قيم رسالة 
»اجلاهلية«  مجتمع  حاربت  التي  اإلسالم، 
لتحرير العبيد، وكان »العبد« بالل رمزا للصابر 
احلرية »حي على  لهذه  بل كان صوتًا  الثائر، 
يقول  حيث   .. الفالح«  على  حي  الصالة، 
تفكيري  نطاق  احلج  وّسع  »لقد  مالك  احلاج 
وفتح بصيرتي فرأيت يف أسبوعني ما لم أره يف 
تسٍع وثالثني سنة« .. وقد إلتقى شخصيات 
إسالمية عديدة يف رحلته إلى مكة من بينها 

الرئيس اجلزائري أحمد بن بلة ..
ومسيرته  قصته  قرءاة  فضل  لكم  نترك 
للموضوع  ونضاالته وإسالمه .. حتى نعطي 
توسعكم  ويف  عندكم  له  جديدة  حياة  عنصر 
ملحمة  جتدد  معًا  ولندرك   .. فيه  بالقراءة 
»بالل« يف كّل العصور .. ولنقراء معًا »شفرة 

بالل« للكاتب أحمد خيري العمري ..

3.      مالكوم إكس .. شهيد العنصرية 
..

ناهز  الذي  األسود  الشاب  هذا  مالكوم 
نيويورك  إلى  انتقل  والعشرين،  احلادي  عمره 
للعمل بالسكك احلديدية، وهناك مارس شّتى 
أنواع اإلجرام، تلك الرحلة اإلجرامية انتهت 
به إلى السجن فكان نصيبه من العقاب عشر 
مكتبة  ويف  سبعا،  منها  ليقضي  سنوات، 
والهنود  والعبيد  السود  معاناة  عن  قرأ  السجن 
مجرى  القراءة  فغيرت  الرقيق،  وجتارة  احلمر 
السحن  من  يخرج  وحني   .. فُيسلم  حياته، 
يصير زعيما ألمة املسلمني السود يف أميركا .. 

ليغتال رميا بالرصاص يوم 21 فيفري 1965.
4.      لماذا قتل »مالكوم إكس« ؟ 

ومن هم القتلة الحقيقيون؟ ولمصلحة من 
قتل ؟ .. لذلك ال نستغرب قتل البقية .. 
وال نستغرب قتل الرجل األمريكي األسود 

)جورج فلويد( .. !!

 5.      الواليات المتحدة طليعة 
اإلنحطاط

روجيه  تأليف  من  لكتاب  هو  العنوان  هذا 
زهيري،  عمرو  وحتقيق  ترجمة  غارودي، 
القرن  نهاية  مع  له  األولى  الطبعة  صدرت 
أهم  من  يعد  وهو  1999م(،  )سنة  املاضي 
املظاهر  تتناول  التي  املصادر  أبرز  املؤلفات ومن 
اخلطيرة التي تفشت يف املجتمعات الغربية مثل 
البطالة، وربط ذلك بظهور العنف واملخدرات، 
هذا  يف  جاء  مما  بعضًا  استقاء  وقبل  وغيرها. 
حول  قليال  سنعرج  أمريكا،  حول  الكتاب 
شخصية »غارودي« الفيلسوف الفرنسي الذي 
ولد يوم 17 جويلية 1913م وتويف عن عمر ناهز 
والنضالي  الفكري  مساره  بدأ  عام،   99 الـ 
املاركسي  الفكر  يف  تعمق  حيث  شيوعيًا، 
حتى أصبح واحدًا من قادة التنظيم الشيوعي 
ليس يف فرنسا وحدها وإمنا يف القارة األوروبية 
املعرفية  باحلقول  ارتبط  أنه  كما  بأسرها، 
للفلسفة واألديان واملذاهب دراسة وبحثًا ونقدًا 
املعاصرين،  املفكرين  أبرز  من  كواحد  وتنظيرًا 
لينجذب أخيرا للدين احلنيف ويعلن إسالمه 
العام  من  جويلية   2 يوم  رمضان  شهر  يف 
»درس  من  كاملة  سنة  أربعني  بعد  1982م، 
اجلزائر« الذي يعّده غارودي الرصيد األبرز يف 

عاشه  التكويني  احلياتي  الدرس  هذا  حياته، 
يف بداية احلرب العاملية الثانية، حني سقطت 
باريس يف يّد القوات األملانية، ومّت القبض على 
املجموعة األولى للمقاومة الفرنسية، التي كان 
»روجيه غارودي« أحد أفرادها، ثم صدر األمر 
هناك  اجلزائر،  يف  اجللفة  معسكر  إلى  بنقلهم 
عاش »غارودي« جتربة فريدة من نوعها خالل 
الفترة خالل )1942-1940( كما يصفها هو 
للدخول  وهيأني  »الذي صاغ وجداني  بنفسه 
إلى اإلسالم بدأ يتشكل يف معسكر عني اسرار 

باجللفة«..  
يقول روجيه غارودي يف كتابه » الواليات 
الذي  الوهم  إن  املتحدة طليعة اإلنحطاط«: ) 
حتول  األمريكي«  »احللم  من  قرن  عليه  مّر 
القادة  رغبة  جراء  من  أمريكي«  »كابوس  إلى 
وفرط  العالم،  على  السيطرة  يف  األمريكيني 
»الليبرالية«  رياء  جراء  ومن  البربري،  التسلح 
لتستاثر  الشعوب  على  املفروضة  االقتصادية 
 ،... لـ  الشيطاني  تشويهها  عبر  باألسواق، 
ارهابها  لتسويغ  اإلرهاب،  مكافحة  بحجة 
ضد   : االنسانية«  ضد  و«جرائمها  اخلاص، 
املفروضة  واملقاطعة  وفيتنام،  والسود  الهنود 
العراق، وهي مقاطعة  وإيران  وليبيا  على كوبا 
ألف  وخمسني  مئتني  وحده  العراق  يف  تقتل 
يف  ثمانية،  من  طفال  أن  حني  يف  طفل، 
الواليات املتحدة األمريكية، ال يجد ما يسّد 
به جوعه، كما تقول »اليونيسف«. إن هؤالء 
عن  فضال  اإلنسان«،  »حقوق  عن  املدافعني 
هذه اجلرائم اخلارجية ضد اإلنسانية، ميلكون 
الكئيبة  العاملية  القياسية  األرقام  بالدهم  يف 
اليافعني،  وإلنتحار  املخدرات،  لتعاطي 
ولإلجرام والفساد. ومتّوه سينماهم بالديكورات 
عنف  وواقع  »داالس«  وحوش  جشع  احلاملة، 

»دينوسوراتها«( ..

6.      ليس »ماركس« هو المحق فقط 
بأن »الرأسمالية تحمل بذور فنائها«

البقية ستكون آلراء عتاة الليبرالية أنفسهم 
وكعقيدة  اقتصادي  كتوجه  الليبرالية  يف 
فقط  وليس  اجتماعية وكممارسة حياتية .. 
مع آراء ذوي املاضي املاركسي واليساري )عبد 

الوهاب املسيري، روجيه غارودي( ..
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الحاج مالكوم إكس .. ومجاهيل 
»التكوّين« األمريكية

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com



أهالي  من  العشرات  أمس،  شن، 
مقر  عن  كلم   -3 الرويسات  بلدية 
احتجاجية  وقفة  ورقلة-  الوالية 
البلدي  الشعبي  املجلس  مقر  أمام 
خاللها  من  يطالبون  البلدية،  لذات 
وجتسيد  بلديتهم  بإقليم  بالتنمية 
واملطالب  االنشغاالت  من  جملة 

الضرورية للعيش الكرمي حسبهم.
خالل  احملتجني  بعض  وعدد 
الوطن«،   »أخبار  لـ  تصريحاتهم 
الشروب  املاء  ندرة  يف:  مشاكلهم 
جل  يف  العمومية  اإلنارة  ونقص 
يف  العقارب  تكثر  أين  البلدية  أحياء 

الطرقات،  اهتراء  احلار،  الفصل  هذا 
مجاري  الرياضية،  املرافق  انعدام 
النهب  عن  ناهيك  الصحي،  الصرف 
بإقليم  العقارية  لألراضي  العلني 
اخلرجات  من  بالرغم  البلدية 
للحد  البلدية   لرئيس  امليدانية 
جدوى،  دون  لكن  الظاهرة  هذه  من 
مشروعي  جتسيد  عدم  عن  فضال 
 60 ومستشفى  املدنية  للحماية  فرع 
سرير. كما أكدوا على الوالي التدخل 
التي  املطالب  كل  لتجسيد  العاجل 

تبقى حبيسة األدراج .
يوسف بن حيزية 
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يحاول وزير املالية و من ورائه احلكومة 
طبعا؛ إقناع اجلزائريني بأن السكني الذي 

مت إخراجه و متريره على رقاب اجلزائريني 
عبر قانون املالية التكميلي و خاصة ما تعلق 

بالزيادة يف أسعار املواد الطاقوية؛ إمنا هو 
سكني رحيم ؛سوف يختار من الناحرين ما 
يتالءم و العيد ؛فللنحر شروط .و يف غياب 
القدرة على اإلقناع و املبررات االقتصادية 

الفعلية للزيادات التي وافق عليها نواب 
»مجلس الكادنة« وسيناتورات البوتفليقية 

املقيتة ؛خرج علينا راوية بتبريرات ال 
تعتمد على أي أساس واقعي فقال »إن 

زيادة أسعار الوقود التي تضمنها قانون 
املالية التكميلي لسنة 2020 سيكون لها 
أثر محدود على تكلفة استغالل املركبات 
لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه املادة 

األساسية«.
فعال سيدي الوزير فستكون لهذه الزيادات 
آثار محمودة على جيب الكثير ممن أقّروا 

األمر ووافقوا عليه ألن املواطن الذي 
يتقاضى ثالثة ماليني سنتيم ويكسب 

سيارة ماروتي متكنه من الوصول إلى مقر 
عمله سوف يضطر إلى دفع قرابة الثمانية 
آالف دينار من أجره الهزيل بنزين وسوف 
ميتنع عن زيارة أهله يف واليات بعيدة ؛و 
سوف لن يتمكن من أخذ أوالده يف نهاية 
كل أسبوع إلى خارج العاصمة ؛للتخفيف 
من وطأة احلصار الذي يعيشه يف مساكن 

العار .إن الزيادة التي مكنتم لها  عبر برملان 
التزوير و الفساد ستقلص من التبذير 

؛فاملواطن هو أصل كل الشرور ؛هو الذي 
يبذر اخلبز و الزيت و البطاطا و السميد 
و السكر و امللح  وووو و طبعا يبذر البنزين 
ألن املواطن املقهور سينتقل بسيارته إلى 
مقر عمله مت يعود مساء . و لكننا نعلم 

جميعا سيدي أن أبناء احلظوة  هم فقط 
من يسيحون يف أرض اجلزائر طوال الوقت 
ويستهلكون الوقود وأشياء أخرى مجانا  
فوصالت البنزين ال تصل إلى يد املواطن 

البسيط ليبذرها ؛إمنا تصل الى الذين 
يأخذون سيارات الدولة و بنزين الدولة 

و فيالت الدولة و مساكن الدولة و كهرباء 
الدولة و ماء الدولة  بدون فلس .هؤالء هم 
املبذرون إن كنتم ال تعلمون ؛و لكن ال يجوز 
فيهم النحر فالنحر حق على املواطن الذي 

يشقى من أجل لقمة العيش فقط.

مقابل 86 حالة شفاء خالل 24 ساعة
تسجيل 104 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

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

وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 10154 إلى  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
إصابة. وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 9 وفيات بني 

املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 706 حالة.
86 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد  كما كشف فورار عن تسجيل 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 6717 حالة.
خالد دحماني 

سكيكدة
العثـور علـى جثــة غريـق شاطـئ قربـاز 

بعـد 4 أيـام مـن البـــحث
التابعة  الغطاسني  فرقة  عناصر  أمس،  متكن، 
جثة  على  العثور  من  سكيكدة،  يف  املدنية  للحماية 
الشاب الغريق »أ.ب.« بشاطئ قرباز 1 بعد أربعة أيام 
بني  عالقة  اجلثة  على  العثور  مت  حيث  البحث،  من 
الصخور غير بعيد عن مكان غرقه يف قرباز لتحول 
على مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد دندان 

يف عزابة، بينما مت مباشرة فتح حتقيق يف أسباب 
احلادثة.                                                 جمال بوالديس

بلسان : عبــد العزيـز تويقـر

ورقلة

سكان الرويسات ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية

مكلفة مبوقع 1400 مسكن برغاية

عدل تشدد اللهجة مع إحدى 
شركات اإلنشاء الصينية

شدد املدير العام للوكالة 
الوطنية لتحسني 

السكن و تطويره 
»عدل«، محمد طارق 

بلعريبي، اللهجة 
مع شركة اإلنشاء 

الصينية القائمة على 
أشغال موقع 1400 

مسكن بالرغاية.

أمس،  للموقع،  له  تفقدية  زيارة  خالل  بلعريبي،  وأعطى 
تعليمات تلزم الشركة الصينية املشرفة على املشروع بتطهير 
للبيوت  تخصص  كانت  التي  املساحة  وتنظيف  نفاياتها  كل 
لوكالة  بيان  أوضح  حيث  كاماًل،  املشروع  تسليم  قبل  اجلاهزة 
عدل، أّن الشركة املعنية مدعوة لنقل جميع الرافعات وآالت 
التهيئة  مرحلة  يف  للدخول  الورشات  من  الكبرى  األشغال 

اخلارجية والتجهيزات العمومية حتى ال تعطل األشغال.
كما شدد بلعربي، على ضرورة رفع األتربة املتبقية من عملية 
البناء يف ظرف ال يتعدى 48 ساعة، لتسهيل البدء يف أشغال 
الصينية  الشركة  أّن  موضحا  والكهرباء،  الغاز  بشبكة  الربط 
بتعليمات  التزامها  عدم  حال  يف  تقاعسها  مسؤولية  تتحمل 
احملددة  آجاله  يف  املشروع  تسليم  يف  تأخير  أي  وأّن  الوكالة 

سيترتب عنه عقوبات جتاهها.
خالد دحماني

ُرّب عذر أقبح من ذنب!

 Akhbar El Watane le 08/06/2020



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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