
الطفولــة  الجريحـــة
بين ِمطرقة األسرة وِسندان الُمجتمع

  ما يزال احلديث عن انتهاك حقوق 
األطفال يف اجلزائر ال يخرج عن دائرة 
إحياء مناسبات معّينة، كاليوم العاملي 

للطفل أو يوم الطفل اإلفريقي املصادف 
للسادس عشر من شهر جوان، لكن األطفال 

يعانون طيلة أيام السنة ويتعّرضون 
لإلهمال والعنف األسري ويعانون من 
تبعات الفقر وأزمة السكن التي يعاني 
منها أولياءهم، لكن األخطر من ذلك 

تعرضهم لالختطاف والّتحرش اجلنسي أو 
استخدامهم يف الّتسول وعالم اجلرمية.

15

قصـر ورقلـة العتـــيق.. 
لؤلؤة سياحية تصارع االندثار

والية  ميّيز  الذي  النابض  القلب  إنه  والتاريخية،  احلضارية  املعالم  أهم  أحد 
ورقلة عن غيرها من املدن الصحراوية، يعود تأسيسه إلى حقبة النوميديني 
ويقع على بعد 02 كلم شمال عاصمة الوالية، ويحّده شرقا وغربا و شماال 
 . احلديثة  والتوسعة  اجلديدة  املدينة  فتحده  جنوبا  أما  النخيل،  واحات 
يتربع على جزء  من منخفض وادي مية القدمي، هذا هو  قصر ورقلة  العتيق 

باجلنوب اجلزائري الذي يصارع االندثار .

09

02
قال إن إثارة قضايا الدين استفزاز 
ملشاعر اجلزائريني؛ محند أوسعيد:

تمـديد النقاش 
حـول مسـودة 
الدستور وارد

رّجح محند أوسعيد بلعيد متديد 
فترة مناقشة مسودة الدستور، قائال 
إن الرئاسة تراهن على دستور توافقي 

ألقصى درجة، باملقابل أقر ما ذهب 
إليه جياللي سفيان من تصريحات 

بخصوص ملفي سمير بلعربي وكرمي 
طابو، قائال إن الرئيس وعد بدراسة 

وضعيهما يف حدود صالحياته 
الدستورية ووفقا الستقاللية العدالة.

05
سكيكدة

العطـــش  ُيخــرج 
سكـــان  صـــــالح 
بـوشعور إلى الشارع

04
غليزان

أصحـاب محـالت بـيع 
المجوهـرات يحتجـون

08
األغواط

إجـراءات  استعجـالـية 
لمكافـحة  كـورونـا 
بعـد عـودة انتشارها

أزيد  من 7 ماليير دوالر خسائر اجلزائر و9 ماليني فقير يدفعون الثمن

مؤَسساتمؤَسسات    تخـسُرتخـسُر
 نصف رقم أعمالها وأخرى هالكٌة نصف رقم أعمالها وأخرى هالكٌة
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06
بجاية 

انطــالق  المخطــط 
الوقائــي  لحمايــة 
الثروة  الغابيـــة

 أندلسي:   أندلسي:  3838 مليار دينار خسائر اخلطوط اجلوية اجلزائرية مليار دينار خسائر اخلطوط اجلوية اجلزائرية

سراي:  سراي:  احتياطي الصرف سيتراجع إلى احتياطي الصرف سيتراجع إلى 4040 مليار دوالر نهاية  مليار دوالر نهاية 20202020
حشماوي:  حشماوي:  االقتصاد الوطني يتكبد خسائر ال تقل عن االقتصاد الوطني يتكبد خسائر ال تقل عن 88 ماليير دوالر ماليير دوالر

 بن خالفة:  بن خالفة:  على السلطات إلغاء العطل السنوية يف  القطاعات األكثر تضررا على السلطات إلغاء العطل السنوية يف  القطاعات األكثر تضررا

تراث حضاري متتد جذوره إلى آالف السنني

0303

د. حسينة بوشيخ 	 أقالم
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أخبار السياسة
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W

قال إن إثارة قضايا الدين استفزاز لمشاعر الجزائريين؛ محند أوسعيد:

تمديـــد  النقــــاش حـــول
 مســودة الدستــور  وارد

سارة بومعزة

الوزير  بلعيد  أوسعيد  محند  أعلن 
لرئاسة  الرسمي  الناطق  املستشار 
صحفية  ندوة  خالل  اجلمهورية، 
أمس، عن إمكانية متديد فترة النقاش 
الدستور،  تعديل  مبسودة  اخلاصة 
مرجعا ذلك إلى السعي جلعله دستورا 
أن  مؤكدا  درجة،  ألقصى  توافقيا 
اجلميع  أمام  األبواب  فتحت  الرئاسة 
احلوار،  يف  يرغب  من  بكل  وترحب 
رفضت  التي  األطراف  على  رادا 
املسودة  تعديل  مبقترحاتها يف  اخلوض 
بأنها لن تؤثر على العملية، وإن كانت 
بحسبه.  باجلميع  ترحب  الرئاسة 
على  مباشرة  غير  بطريقة  رد  باملقابل 
تصريح املكلف مبهمة بالرئاسة محمد 
التي  املقترحات  بأن  مؤخرا  لعقاب 
يتم  السياسي لن  النظام  تتعلق بنمط 
بلعيد  ليؤكد  االعتبار،  بعني  أخذها 
إال  بها  مرحب  االقتراحات  كل  بأن 
الهوية  مسألة  يف  باخلوض  تعلق  ما 
والعروبة  باإلسالم  ملفها  طوي  التي 

واألمازيغية.
وتابع بلعيد بأن إثارة قضية الدين 
يف بعض البالطوهات استفزاز صريح 
أصحابها  متهما  املواطنني،  ملشاعر 
بناء  عن  النظر  لصرف  البلبلة  بإثارة 
الدميقراطية احلقة، مخاطبا جلنة أحمد 
لعرابة بأنها تستحق توجيه كل الشكر 
جلهودها إال أن ما طرحته يبقى مجرد 
جاءت  أنها  يبدو  خطوة  يف  مسودة، 
للرئاسة  الرسمي  الناطق  من  تداركا 
جلنة  ومقرر  لرئيس  األخير  للتصريح 
بخصوص  الدستور  لتعديل  اخلبراء 

الهوية وما تبعه من لغط.
قال  اجلمهورية  رئيس  وبخصوص 
السابقة  بوعوده  ملتزم  تبون  أن  بلعيد 
وبأنه ال ينوي تأسيس حزب أو حركة 
ذلك  يف  يشاع  ما  كل  وأن  سياسية، 

املمارسات  يبقى من مخّلفات  اإلطار 
التي لم يعد لها وجود بحسبه.

للرئاسة  الرسمي  الناطق  وصادق 
سفيان  جياللي  تصريحات  على 
وعد  الرئيس  بأن  ناقال  األخيرة، 
وكرمي  بلعربي  سمير  ملفي  بدراسة 
الدستورية  صالحياته  حدود  يف  طابو 

ووفقا الستقاللية العدالة.
وحول التبرعات املتعلقة بصندوق 
فكشف  كوفيد19-،  ضد  التضامن 
مليار سنتيم،   386 بلغت  أنها  بلعيد 
موضحا أن هناك جلنة خاصة ستتكفل 
متابعا  توزيعها،  طريقة  بدراسة 
مت  بأنه  اجلزائريني  إجالء  بخصوص 
إجالء ما بني 12 إلى 13 ألف جزائري 
إجالء  عملية  عن  كاشفا  باخلارج، 
مت  حيث  تركيا،  من  األسبوع  نهاية 

تخصيص طائرتني من أجل ذلك.
العالقات اجلزائرية  أما بخصوص 
الفرنسية، فقال بلعيد أن الرئيس تبون 
الفرنسي  للرئيس  االحترام  كل  يكن 
ماكرون الذي وصفه بأنه يحمل نوايا 
طيبة يف عالقات بالده مع اجلزائر إال 
مصلحية  فرنسية  لوبيات  هناك  أن 

باملنطقة  بأطراف  مرتبطة  وعقائدية 
اجلزائر  استقالل  تهضم  لم  وأخرى 
تتحرك إلفساد كل خطوة  اليوم،  إلى 
متداركا  البلدين،  بني  للعالقة  بناءة 
جيدة  الرئيسني  بني  العالقة  بأن 
وستوظف حللحلة األزمة، يف حني لم 
الرئيسني  بني  األخير  االتصال  يعتبر 
بأنه اعتذار من الرئيس الفرنسي عما 
عمومية  فرنسية  إعالم  وسائل  نقلته 
تبادال  كانت  وإمنا  احلراك،  بخصوص 

لوجهات النظر.
ويف السياق اإلقليمي أوضح بلعيد 
امللف  بخصوص  اجلزائرية  املبادرة  أن 
الليبي قائمة، موضحا أن ما يدعمها 
هو أن الليبيني راغبون بها كونها تقف 
مختلف  من  واحدة  مسافة  على 
ملرتبة  اجلزائر  يؤهل  ما  وهو  الفرقاء، 
الوسيط املؤهل حلل سياسي حقيقي، 
باألراضي  احلالي  الوضع  أن  مرجحا 
الليبية رمبا سيعجل من تطبيق مبادرة 
ال  الذي  اجلدي  احلل  كونها  اجلزائر 
مختلف  به  اقتنع  ما  وهو  منه،  مفر 

األطراف.

الوطني،  البناء  رئيس حركة  قال 
تصريحات  أن  قرينة،  بن  القادر  عبد 
جلنة  ومقرر  رئيس  لعرابة،  أحمد 
الدستور  بتعديل  املكلفة  اخلبراء 
الشعب  غالبية  متثل  ال  األخيرة، 
اجلزائري وال تعبر عن نخبه الوطنية، 
صاحبها  مصداقية  يف  تطعن  إمنا 
للشكوك  الدستور  مسودة  وتعرض 
احلجة. ناقديه  وتعطي  والظنون 
نشره  تعليق مطول  قرينة يف  بن  وقال 
بحسابه  الرسمية  صفحته  على 
تلقى  احلزب  أن  »فايسبوك«  مبوقع 
العظمى  الغالبية  مع  كبير  باندهاش 
جلنة  رئيس  تصريحات  للجزائريني 
الشعب  تصف  التي  الدستور  إعداد 
الستيعاب  مؤهل  غير  بأنه  اجلزائري 

الدستور  وإن  املواطنة،  مقتضيات 
مستقبال  يخلو  أن  بد  ال  اجلزائري 
القيمي  وموروثه  الشعب  قيم  من 
من  ليس  أنه    مضيفا  والتاريخي، 
لوال  السلبيات  على  التركيز  عادته 
أن هذه التصريحات صادمة وال متثل 
من  املتوقعة  املوضوعية  وال  احلياد 
رئيس جلنة إعداد مسودة الدستور، 

وال متثل غالبية الشعب اجلزائري وال 
تطعن  بل  الوطنية،  نخبه  عن  تعبر 
مسودة  وتعرض  قائلها  مصداقية  يف 
وتعطي  والظنون  للشكوك  الدستور 

ناقديه احلجة.
وأشار بن قرينة، بأن الدستور هو 
الشعب  ومرآة  للدولة  العليا  الوثيقة 
الوطني  مشروعه  و  لهويته  العاكسة 

اجلمهورية  رئيس  من  يستدعي  مما 
من  يستدعي  و  الوضع  هذا  تصحيح 
إلى  تبادر  أن  الوطنية  القوى  مختلف 
حوار وطني يحمي مكتسبات احلراك 
املبارك ومساره نحو اجلزائر اجلديدة يف 
الشهداء  ولرسالة  لنوفمبر  الوفاء  ظل 
وتطلعات اجلزائريني بعيدا عن التشنج 
والتخوين وحتريف النقاش عن مساره.
صفية نسناس

قال أنها ال تمثل غالبية الجزائريين، بن قرينة :
تصريحات لعرابة تطعن مسودة الدستور

إلى جانب توقيف عدة استثمارات، قيالن:
150 مليون دج خسائر مؤسسة

 نقل المسافرين
العام  املدير  الرئيس  كشف 
وسط  املسافرين  نقل  ملؤسسة 
حجم  عن  الرزاق،  عبد  قيالن 
اخلسائر التي تعرضت لها املؤسسة 

خالل فترة احلجر الصحي.
تصريحات  يف  قيالن  وقال   
الثالثاء،  أمس  الوطنية  لإلذاعة 
لنقل  الوطنية  املؤسسة  خسائر  أن 
احلجر  فترة  خالل  املسافرين 

الصحي جتاوزت 150 مليون دينار، مشيرا إلى توقف تنفيذ عدة استثمارات 
على غرار إدخال التكنولوجيات احلديثة وتقنية مراقبة السيارات وغيرها 
مجال  يف  للشركة  نوعية  قفزة  ستعطي  كانت  التي  االستثمارات  من 
االستثمار، مضيفا أنه مت خالل فترة احلجر تشكيل خلية أزمة تعمل على 
مساحات  ورسم  احلافالت  كتعقيم  إجراءات  بعدة  وقامت  اليوم،  مدار 
التباعد بني األشخاص ووضع حاجز على السائق وتأكيد إجبارية وضع 

الكمامة.
على  تعتمد  املستقبلية  املؤسسة  رهانات  أن  املتحدث  ذات  وأكد 
حافالت حديثة ونظيفة مبواصفات تكنولوجية عاملية متطورة على رأسها 

بيع التذكرة االلكترونية tpe التي هي مبثابة عقد األمان للمسافر.
صفية نسناس

تعزيزا لمشاريع القطاع الطاقوي
عرقاب يدعو الشركات اإلماراتية 

لالستثمار في الجزائر
 دعا، وزير الطاقة، محمد عرقاب، أول أمس، الشركات اإلماراتية 
بني  الشراكة  و  التعاون  عالقات  خلق  بهدف  اجلزائر  يف  االستثمار  إلى 
جاء  ذلك  أن  الطاقة،  وزارة  بيان  وأوضح  الطاقة.  مجاالت  يف  البلدين 
خالل احملادثات التي جرت عبر تقنية التواصل املرئي عن بعد، مع سفير 
باجلزائر، يوسف سيف سباع آل علي، حيث  املتحدة  العربية  اإلمارات 
بني  الشراكة  و  التعاون  عالقات  وضع  دراسة  احملادثات   هذه  تضمنت 
البلدين يف مجاالت الطاقة و آفاق تطويرها إذ تطرق الطرفان إلى  الفرص 
الهامة التي قد تعزز جسر الشراكة و االستثمار بني البلدين ال سيما يف 

مجاالت البتروكيماء والطاقات املتجددة.
االستثمار  إلى  اإلماراتية  الشركات  عرقاب  دعا  الصدد،  هذا  ويف   
سيطلقها  التي  الطموحة  املشاريع  يف  املساهمة  و  اجلزائر  يف  أكبر  بشكل 

القطاع مستقبال .
كما وجه الوزير بهذه املناسبة شكره لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
على اخلفض الطوعي إلنتاجها النفطي مساهمة يف حتقيق استقرار و توازن 
السوق. وأعرب السفير االماراتي، من جهته عن ارتياحه لعالقات التعاون 
بالعمل يف  اإلماراتيني  للمستثمرين  القوي  االهتمام  مبرزا  البلدين،  بني 
اجلزائر و االستثمار يف املشاريع ذات املنفعة املتبادلة، حسب ذات البيان.
أحمد بوكليوة

الرحلتان برمجتا يومي الخميس والجمعة
طائرتان إلجالء الرعايا الجزائريين 

العالقين في تركيا
 أعلنت سفارة اجلزائر يف تركيا أن السلطات اجلزائرية برمجت رحلتني 
اخلميس  يومي  وذلك  جزائريني  رعايا  اجلزائرية إلجالء  اجلوية  للخطوط 

واجلمعة 11و12 جوان.
مطار  من  اخلميس  يوم  ستنطلق  األولى  الرحلة  أن  البيان  وذكر 
على  اجلمعة  يوم  الثانية  والرحلة   17:35 الساعة  على  الدولي  اسطنبول 
الساعة 16:45.  وسيتم إجالء املواطنني غير املقيمني يف تركيا احلاملني 
بناء على  والذين مت إحصاؤهم  لتأشيرة سفر واحلائزين على تذكرة عودة 
نتائج التسجيل يف املنصة اإللكترونية التي خصصتها لهذا الغرض كل 
من الوزارة األولى ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون اخلارجية إضافة للقوائم 

املعدة من طرف مصالح السفارة.
وضمت القائمة املواطنني املرضى واملسنني والعائالت ودفعة أولى من 
الطلبة ويتعني عليهم توقيع استمارة اخلضوع حلجر صحي مدته 14 يوما 

عند الوصول إلى اجلزائر.
صفية. ن

رّجح محند أوسعيد بلعيد تمديد فترة مناقشة مسودة الدستور، قائال إن الرئاسة تراهن على دستور توافقي ألقصى درجة، 
بالمقابل صادق على تصريحات جياللي سفيان بخصوص ملفي سمير بلعربي وكريم طابو، قائال إن الرئيس وعد بدراسة 

وضعيهما في حدود صالحياته الدستورية ووفقا الستقاللية العدالة.



عمار قردود
 

يف  اقتصاديون،  محللون  أجمع 
ارتفاع  الوطن« على  لــ«أخبار  حديثهم 
الصحي  احلجر  كبدها  اخلسائر  التي 
للخزينة العمومية للجزائريني بعدما دام 
اجلزائر  أن  وأوضحوا   ، تقريًبا  أشهر   3
 3 تتجاوز  اقتصادية  خسائر  تكبدت 
وتوقعوا  األزمة،  بداية  منذ  مليار دوالر 
الوطني  االقتصاد  خسائر  تصل  أن 
»كورونا«  فيروس  أزمة  عن  املترتبة 
املستجد إلى ما بني 8 و10 مليار دوالر، 
فيما احلكومة توقعت أن تصل اخلسائر 
نهاية  7 ماليير دوالر مع  أزيد من  إلى 
2020، بحسب ما أعلن وزير االتصال 
الناطق الرسمي باسم احلكومة ، عمار 
بلحيمر، مطلع ماي املاضي، مضيفا أن 

العمالت  باحتياطي  اخلاصة  التوقعات 
العام  نهاية  يف  سيهبط  األجنبية، 
اجلاري من 51,6 مليار دوالر، كما هو 
محدد يف قانون املالية، إلى نحو 44,2 

مليار دوالر بحلول نهاية السنة.
بحدوث   ، احملللني  توقعات  وتفيد 
الشرق  منطقة  باقتصادات  انكماش 

اجلزائر  ومنهم  إفريقيا  وشمال  األوسط 
مكافحة  بفعل  املائة  يف   3.3 بنسبة 
فيروس »كورونا« وتراجع أسعار النفط.و 
لثلث  املشكلة  الهشة  الفئات  أن  أفادوا 
السكان هي أول من يدفع الثمن، وأن 
املستفيد  هي  الدولية  املالية  املؤسسات 

األكبر.
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اجلزائر،  مطار  مؤسسة  سجلت 
منذ  دينار  مليار   1.3 بـ  قدرت  خسائر 
غاية  والى  املاضي  مارس  شهر  منتصف 
 13 حوالي  ميثل  ما  املنصرم،  ماي  مطلع 
املتوقعة  السنوية  اإليرادات  من  باملائة 
قال  »كورونا«.  جائحة  بسبب  وذلك 
الطاهر عالش، املدير العام لشركة تسيير 
اخلدمات واملنشآت املطارية، لوكالة األنباء 
تراجعت  املؤسسة  إيرادات  أن  اجلزائرية، 
بنحو 96 باملائة مقارنة باملداخيل املسجلة 
خالل نفس الفترة من سنة 2019، وقال   
مؤسستنا ال تواجه أي مشاكل مالية أو يف 
مجال التسيير .. هي  قادرة على تسيير 
من  ألزيد  بأريحية  الصحية  األزمة  فترة 
سنة كاملة .أما السكك احلديدية فبلغت 

بالسكك  للنقل  الوطنية  الشركة  خسائر 
احلديدية منذ بداية تعليق حركتها بسبب 
جائحة كورونا فيروس وحتى نهاية أفريل 
أي  دينار جزائري،  مليار   1 قرابة  املاضي 
أعمال  رقم  من  باملائة   50 بـ  يقدر  ما 
 .2019 الفترة من  الشركة مقارنة بنفس 
وقال املدير العام للشركة ياسني بن جاب 
»قياس  إن  اجلزائرية  األنباء  لوكالة  اهلل 
املستجد  كورونا  لوباء  الفعلي  التأثير 
الشركة  ومداخيل  املسافرين  حركة  على 
إجراء  لدى  القادم  نوفمبر  نهاية  سيتم 
وبخصوص  للنشاط«.  السنوي  التقييم 
للمجمع  العام  املدير  البحري فأكد  النقل 
اجلزائري للنقل البحري، اسماعني لعربي 
مجمعه  أن  املنصرم،  أفريل  غمري، 

تعليق نشاط نقل  يواجه صعوبات عقب 
املسافرين بسبب تفشي وباء كورونا حيث 
مشيًرا  أعماله،  رقم  من  باملائة   50 خسر 
األخرى  خدماته  ضمان  استمرار  إلى 
غمري  أوضح  و  البضائع.  نقل  سيما  ال 
النقل  بأن  اجلزائرية،  األنباء  لوكالة 
البحري للمسافرين، الذي مت تعليقه بعد 
منتصف  يف  احلكومة  عن  الصادر  القرار 
شهر مارس الفارط من أجل تعزيز التدابير 
الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد19-( على مستوى التراب الوطني 
أدى إلى تسجيل خسائر بالنسبة للمجمع 

بـ 50 باملائة من رقم أعماله.
موفق رباح

أكثر من 7 ماليير دوالر خسائر الجزائر و9 ماليين فقير يدفعون الثمن

مؤسسـات تخسـر نصـف 
رقـم أعمالـها وأخرى هالكة

النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية
المؤسسات الكبرى تتكبد خسائرا تقارب نصف رقم أعمالها

أمين أندلسي، المكلف باإلعالم في الخطوط الجوية الجزائرية:

38 مليار دينار خسائر الخطوط 
الجوية  الجزائرية

 أكد املكلف باإلعالم يف اخلطوط اجلوية اجلزائرية أمني أندلسي، يف 
تصريح لــ«أخبار الوطن« أن حركة تدفق املسافرين يف املطارات اجلزائرية 
تراجعت بـ%90، وبـ%80 يف مطار اجلزائر الدولي، وذلك بعد جتميد 
سينطلق  اخلارجي  اجلوي  املجال  فتح  أن  أندلسي  الرحالت. وأوضح 
ببرنامج تدريجي بنسبة 30 باملائة واألولوية ألصحاب التذاكر. وكشف 
غلق  قرار  بعد  كبيرة  تكبدت خسائر  اجلزائرية  اجلوية  أن  املتحدث  ذات 
املجال اجلوي وإلغاء 17 ألف رحلة منذ 18 مارس املاضي بسبب تفشي 

فيروس كورونا، والتي بلغت 38 مليار دينار. 
ع.ق

عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية األسبق وخبير اقتصادي:

على السلطات إلغاء العطل السنوية 
للقطاعات األكثر تضررا

 يرى عبد الرحمن بن خالفة وزير املالية األسبق واخلبير االقتصادي، 
يف  بعجز   2020 سنة  دخلت  اجلزائر  أن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف 
امليزانية العمومية بلغ 1500 مليار دينار، ولن تكون قادرة على حتمل حجر 
التفشي  كورونا يف  وباء  استمر  إذا  اجلاري خاصة  13 جوان  بعد  ملا  آخر 

وحصد األرواح واألموال ناهيك عن تذبذب أسعار احملروقات«. 
واقترح بن خالفة على السلطات العليا يف البالد » ضرورة اتخاذ تدابير 
بعد  وميزانيتها،  البالد  اقتصاد  اخللل يف  هذا  لتدارك  وإجراءات صارمة 
جتاوز احملنة الصحية من خالل إلغاء اإلجازات الصيفية للقطاعات التي 
من  ومتكينها  الصحية،  األزمة  خالل  احلجر  تدابير  من  كثيًرا  تضررت 

النهوض ودفع عجلة التنمية«
ع.ق

الدكتور  االقتصادي  اخلبير  أوضح 
الوطن«  لــ«أخبار  حشماوي،  محمد 
بني  يوجد  الوطني  »االقتصاد  أن 
كانت  الذي  الشعبي  احلراك  كماشتي 
و  عليه  وخيمة  االقتصادية  آثاره 
تدابير  من  تبعه  وما  كورونا«  »فيروس 
الذي  الصحي  كاحلجر  صارمة  وقائية 
الوطني مؤقًتا  أوقف وتيرة منو االقتصاد 
مادية  خسائر  االقتصاد  كّبد  ما  وهو 
ماليير  و10   8 بني  ما  تتراوح  ضخمة 

دوالر«. وملواجهة الوضع وتفادي مزيد 
يقترح  الوطني  لالقتصاد  االنهيار  من 
العمومية  السلطات  على  حشماوي 
األولويات  بتحديد  النفقات  »ترشيد 
على أساس معيار اجلدوى االقتصادية 
واعتبر  االستثمارية«.  للمشاريع 
»مضطرة  احلكومة  جلوء  حشماوي 
املواطنني  إلى جيوب  مختارة«  وليست 
بفرض مزيد من الضرائب والرسوم ورفع 
األسعار- يف إشارة إلى ما تضمنه قانون 

املالية التكميلي 2020 من زيادات يف 
أسعار الوقود وغيره-أمر مشروع وال بد 
رمبا  أخرى  إلى خيارات  أشار  منه كما 
كالرجوع  قريًبا  احلكومة  إليها  تلجأ  قد 
أو  النقود  لطباعة  املركزي  البنك  إلى 
استعمال ما تبقى من احتياطات النقد 
األجنبي أو االستدانة اخلارجية وهوما 
من  استبعاده  اجلمهورية  رئيس  أكد 

اخليارات البديلة.
ع.ق

الدكتور محمد حشماوي، خبير اقتصادي:
االقتصاد الوطني يتكبد خسائرا ال تقل عن 8 ماليير دوالر

عبد المالك سراي، خبير اقتصادي دولي:
احتياطي الصرف سيتراجع إلى 40 

مليار دوالر نهاية 2020
تصريح  يف  سراي،  املالك  عبد  الدولي،  االقتصادي  اخلبير   استبعد 
عليها-  االقتصادية  األزمة  اشتداد  بعد  احلكومة  جلوء  الوطن«  لــ«أخبار 
اللجوء إلى  أو  النقود مجدًدا وهو اخليار الذي أثبت عدم جناعته  إلى طباعة 
االستدانة اخلارجية ألن رئيس اجلمهورية يرفض بشكل قطعي ذلك. وقال 
احتياطاتها  بفضل  أمان،  بهامش  األزمة،  خطورة  رغم  حتتفظ  اجلزائر  إن 
مديونيتها  وكذلك ضعف  دوالر  مليار   55 بنحو  املقدرة  الصعبة  العملة  من 

اخلارجية التي ال تتجاوز 3 مليارات دوالر.
وحّذر سراي يف املقابل من نفاد احتياطي الصرف -يف غضون 2021 إذا 

لم تسترجع أسعار احملروقات مستويات مقبولة.
وتوقع سراي أن يبلغ العجز مع نهاية السنة اجلارية 22 مليار دوالر، أي 

أن احتياطي الصرف سينزل إلى أقل من 40 مليار دوالر.
ع.ق

كمال سي محمد، خبير مالي:
العجز في الميزانية سيصل إلى 

2900 مليار دينار
 يرى اخلبير املالي كمال سي محمد، بحسب تصريحه لــ«أخبار الوطن« 
أن الوضع املالي للجزائر سيكون متأزًما للغاية، وهو الذي كان يعاني أصاًل 
املالية واالقتصادية واالجتماعية و الصحية، و  أزمة كورونا وتداعياتها  قبل 
قال أن »اجلباية البترولية كانت متوقعة بـ2800 مليار دينار وبسبب كورونا 
سيتم تقليصها إلى النصف، وهو ما يعني عجًزا إضافًيا بـ1400 مليار دينار 
يضاف إلى العجز األصلي املتوقع بـ1500 مليار دينار، أي أن العجز تقريًبا 
سيتضاعف ليصل إلى ما قيمته 2900 مليار دينار وهو ما يعادل 26 مليار 
دوالر تقريًبا، مع اإلشارة إلى أن العجز يف امليزانية الذي كان متوقًعا قبل أزمة 

كورونا هو 13 مليار دوالر فقط.
إلى  اللجوء  إما  خيارين،  أمام  ستكون  احلكومة  أن  محمد  سي  وتوقع 
التمويل غير التقليدي أو ما يعرف إعالمًيا بطبع النقود،  وإما االعتماد على 
متويالت خارجية عبر االستدانة التي تظل من جانبها، خطا أحمرا يرفضه 

رئيس اجلمهورية بشدة.
موفق رباح

  اقتراحات بإلغاء العطل السنوية للقطاعات األكثر تضررا  من الحجر 	

القادر  االقتصادي، عبد  اخلبير  أما 
بريش ، فقال إّن مثل هذه األزمات التي 
تدفع الدول إلى املديونية، هي مناسبات 
تنتظرها املؤسسات املالية الدولية، التي 
لالنقضاض  املتربصة  باألسود  شبهها 
حسب  لذة  جتد  والتي  فريستها،  على 
وخططها  سياستها  فرض  يف  وصفه، 
سيادتها  وجتاوز  الدول،  على  املالية 

وأكد  قروض.  على  للحصول  الوطنية 
بريش، على أن األزمة احلالية التي تدفع 
الفئات الهشة ثمنها، تطرح سؤال سوء 
التدبير وسوء اإلدارة واستغالل الثروات، 
ومظاهر  واملسؤولني،  الوزراء  وامتيازات 
التبذير األمر الذي خلق نوًعا من انعدام 
الثقة والتهرب الضريبي، دفع الدولة يف 
املاضي إلى املديونية ثم اخلوصصة وبيع 

إلى  الدعوة  رأسمالها، مجدًدا  جزء من 
اللجوء  يجب  كحل  التقشف  سياسة 
إليه يف الرخاء وليس يف األزمة. وشدد 
نحو  احلكومة  توجه  ضرورة  على  بريش 
واالنفتاح  االقتصادية  اإلدارة  رقمنة 
سيما  الصناعية ال  االستثمارات  على 
والتكنولوجيات  الصناعة امليكانكية 
الرقمية والبتروكيماوية«.          ع.ق

عبد القادر بريش، خبير اقتصادي:
التقشف سياسة يجب اللجوء إليها وقت الرخاء قبل األزمة
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باإلجراءين  اخلبير  أشاد،  و 
طويال  زال  ال  الطريق  أن  مع  األولني 
فيما يخص هذين احملورين، معتبرا أن 
رفع الرسم على استيراد اخلدمات من 
باملائة يبقى غير مفهوم،   30 إلى   24
مشيرا إلى أن تشجيع االستثمار احمللي 
النمو  إنعاش  أجل  من  ديناميكيته  و 
الرسم  هذا  املفترض خفض  من  كان 
إلى 0 باملائة، ويف ذات السياق أرجع 
اخلبير سبب عدم تعميق اإلصالحات 
إلى الظرف االقتصادي الصعب نتيجة 
الصحية  األزمة  و  النفط  أسعار  انهيار 
كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  بسبب 
قانون  إعداد  مت  »لقد  قائال   املستجد، 
ألنه  للغاية  حرج  ظرف  يف  املالية 
 2020 سنة  نبدأ  أن  يفترض  كان 
و  جديد  حكومي  و  سياسي  بفريق 
الذي  االقتصادية  السياسية  تغيير 
وأضاف  قبل«،  من  عنه  اإلعالن  مت 
مستعدين  »كنا  بالقول  املتحدث 
يف  االقتصادية  اإلصالحات  ملناقشة 

إحداث  يجب  كان  ألنه  القانون  هذا 
النفط  أسعار  انهيار  منذ  إصالحات 
سنة 2014 ولم يتم بذل أي شيء من 

قبل يف هذا املجال«.
عائدات  توقعات  وبخصوص 
اجلباية النفطية، أوضح هدير أن قانون 
إعداده  مت  الذي  التكميلي،  املالية 
على أساس 30 دوالر للبرميل، اتسم 
حتقيق  أجل  من  واحلذر  بالعقالنية 
قاعدة جيدة لتوقعات اجلباية النفطية.
اخلبير  اعتبر  السياق  ذات  ويف 
املالية  قانون  يف  املتضمنة  األرقام  أن 
تتسم  باجلباية   املتعلقة  التكميلي 
إذ  الشيء  بعض  فيه  مبالغ  بتفاؤل 
بقانون  مقارنة  سلبية  منو  نسبة  يتوقع 
ينبغي  حني  يف   ،2020 لسنة  املالية 
مرتبطة  اجلباية  هذه  نسبة  تكون  أن 

بنسبة النمو خارج احملروقات.
رئيس  قرار  على  اخلبير  وأثنى 
يخص  فيما  سابقا  املتخذ  اجلمهورية 
ضمن  جتسد  والذي  املقررة  النفقات 
املتعلق  و  التكميلي  املالية  قانون 
بالنسبة  النفقات سيما  بخفض نسبة 

كيفية  عن  متسائال  التسيير،  مليزانية 
يف  املتوقع  امليزانية  يف  العجز  متويل 
هدير  ودعا،  التكميلي.  املالية  قانون 
لضرورة تسريع إصالح سياسة الدعم، 
برأيه  التي تخدم األثرياء،  واإلعانات 
و ذلك بإعادة تصويب اإلعانات التي 
األكثر  الفئات  على  تقتصر  أن  ينبغي 

هشاشة.
متويل  عن  كرار  تساءل  جهته  من 
تكبدتها  التي  االقتصادية  اخلسائر 
جراء  الوطني  واالقتصاد  املؤسسات 
التي  كوفيد19-  لوباء  الصحية  األزمة 
املالية  قانون  يف  إليها  التطرق  يتم  لم 

التكميلي 2020.
نظام  بإصالح  املتحدث  أشاد  و 
املباشرة  ضبط االستثمارات األجنبية 
على  تشترط  التي  اإلجراءات  واصفا 
األجانب استثمار أموالهم اخلاصة بدال 
من اللجوء لتمويل البنوك اجلزائرية يف 
مشاريعهم باجلزائر يف بعض املجاالت 
إلى  األمور  بعودة  اإلستراتيجية  غير 

وضعها الطبيعي.

غليزان
شجار عنيف ينتهي بقتل

 عشريني بخنجر
قاتلة على مستوى  إلى طعنة  21 سنة  يتجاوز سنه  تعرض شاب ال   
البطن بحي برمادية يف والية غليزان، ليلة أمس، بواسطة خنجر أردته قتيال 

يف شجار عنيف بينه وبني اجلاني .
نشوب شجار  أثناء  وقعت  اجلرمية  فإن  الوطن  أخبار  علمته  ما  وحسب 
عنيف بني شابني عقب مناوشات حادة بينهما حتت جنح الظالم ، انتهت 
تدخل  ورغم  أرضا  الضحية  أسقطت  خنجر  بواسطة  قاتلة  طعنة  بتوجيه 
السرعة  جناح  على  حتويله  و  الضحية  إلسعاف  املدنية  احلماية  عناصر 

ملستشفى محمد بوضباف لكنه لفظ آخر أنفاسه بقاعة اإلنعاش .
ومتكنت مصالح األمن احلضري العاشر مبدينة غليزان من توقيف اجلاني 
التحقيق لتحديد  مباشرة بعد وقوع اجلرمية بعد حتديد هويته و حتويله على 

مالبسات اجلرمية التي اهتز لها حي 1026مسكن ببرمادية .
ب.أمني

غليزان
أصحاب محالت بيع المجوهرات يحتجون

للمرة  احتجاجا  املجوهرات  بائعي  من  مجموعة  أمس،   شن، صباح 
الثانية على التوالي يف ظرف 72 ساعة أمام مقر الوالية، منددين بعدم رفع 

تعليق نشاطهم التجاري بسبب اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا .
 وكشف  بعض احملتجني ألخبار الوطن بأن توقف نشاطهم أدخلهم يف 
حالة بطالة باإلضافة إلى رفع التجميد املؤقت عن العشرات من األنشطة 

التجارية دونهم وهو ما حز يف نفوسهم وجعلهم يضطرون لالحتجاج .
وقال عدد من  الّتجار الناشطني يف بيع املجوهرات بأنهم نظموا منذ أيام 
وقفة احتجاجية أمام مقر الوالية، حيث ُسمح لهم بفتح محالتهم ولكن 
مّت توقيفهم مجددا من قبل مصالح األمن التي هددتهم بسحب سجالتهم 

التجارية يف حالة فتح محالتهم .
 وحسب بعضهم فإّن قرار رفع التجميد عن بعض األنشطة لم يشملهم، 
وهو ما دفع بهم إلى العودة لالحتجاج إلسماع صوت املعاناة إلى والي الوالية 

وحمله على إصدار قرار يف هذا الشأن. 
لألنشطة  مؤقتا  النشاط  توقيف  قرار  منذ  البطالة  يعيشون  بأنهم  وأكدوا 
الوضع  من  الناقمون  وتساءل  طويلةـ  التوقف  فترة  وأن  خاصة  التجارية، 
الّراهن عن األسباب الكامنة وراء عدم شملهم بالقرار األخير الذي أصدرته 

اجلهات املعنية.
متكينهم  أجل  من  العاجل  التدخل  غليزان  والي  من  املعنيون  وطالب 
من مزاولة نشاطهم التجاري يف أقرب اآلجال لتخليصهم من املعاناة التي 

يتواجدون عليها منذ بداية إجراءات احلجر الصحي .
ب. أمني

والي األغواط يلقي بالمسؤولية للمجالس البلدية
المستفيدون من 3000 قطعة بآفلو 
يقطعون الطريق الوطني رقم 23

قطعة   3000 من  املستفيدين  من  العشرات  الثالثاء  أمس  يوم  قطع 
آفلو  ملدينة  الشرقي  باملدخل   23 رقم  الوطني  الطريق  اجتماعية  أرض 
التقنية  التسوية  يف  باإلسراع  الوصية  اجلهات  مطالبني  املرور،  حركة  أمام 
يف  للشروع  لقطعهم  اإلدارية  العقود  ومنحهم  وتوتيدها  للتجزئات  واإلدارية 
2012 والسكان ينتظرون تسوية  أنه منذ  بناء سكناتهم. وكشف احملتجون 
املعنية   واجلهات  املتعاقبة  البلدية  املجالس  وظلت  جدوى  دون  امللف  هذا 
ومنهم من  لهم  كاذبة  وعودا  وتقدم  املستفيدين  تسوية وضعية  تتهرب من 
منها،  استفاد  التي  األرض  بقطعة  يحظى  أن  دون  األعلى  بالرفيق  التحق 
إضافة إلى التجاوزات املسجلة يف توزيع هذه القطع ،وقد تسبب قطع الطريق 
القادمني من مختلف  املسافرين  العشرات من  وبقاء  املرور  يف عرقلة حركة 

جهات الوطن عالقني يف طوابير املركبات والسيارات.
والي الوالية برادعي عبدالقادر ويف رده أوضح أن امللف يعرف مشاكل 
تقنية وإدارية، حيث تسهر مصاحله على تذليلها حيث يتم حاليا إجناز العقود 
تعرفها  التي  التقنية  العراقيل  ورفع  قطعة،   1400 جتزئة   من  للمستفيدين 
بناءات  وجود  تتمثل يف  إدارية  عراقيل  ،وهناك  األخرى  التجزئات  بعض 
املتعاقبة مسؤوليتها  البلدية  املجالس  لم تتحمل  التجزئات  فوضوية ببعض 
لتهدميها رغم أن القانون يسمح لها بذلك ، مفيدا أنه مت تخصيص أكثر من 
التجزئات مبختلف الشبكات مت منحها ملقاولني  57 مليار سنتيم لربط هذه 

لكن العملية تسير ببطء بسبب العراقيل التقنية واإلدارية .
نورين عبد القادر  

املدنية  احلماية   وحدات  سجلت 
23677 تدخال خالل  الفترة  املمتدة 
ما بني الـ31 ماي املاضي إلى 6 جوان 
اجلاري، وهذا على إثر تلقي مكاملات 

االستغاثة من  طرف املواطنني.
العامة  للمديرية  بيان  وحسب 
هذه  فإن  أمس،  املدنية،  للحماية 
مجاالت  مختلف  شملت  التدخالت 
املتعلقة  سواء  املدنية  احلماية  أنشطة 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
احلرائق  إخماد  الصحي  اإلجالء 
ملختلف  األمنية  األجهزة  وتغطية 
التظاهرات.ومن بني هذه التدخالت، 
خاصة   14095 البيان،  لنفس  وفًقا 
مت  أين  الصحي،  اإلجالء  بعمليات 
جريحا   14012 وإجالء  إسعاف  فيها 
طرف  من  املستشفيات  إلى  ومريضا 
يخص  فيما  أّما  احلماية.  أعوان 

احلماية  وحدات  قامت  املرور  حوادث 
املدنية بـ1828 تدخل من أجل 1024 
حادث مرور أدت إلى وفاة 27 شخصا 
إسعافهم  مت  آخرين   1205 وجرح 

ونقلهم إلى املراكز االستشفائية.
والية  يف  سجلت  حصيلة  وأثقل 
 25 وجرح  أشخاص   5 بوفاة  بسكرة 
آخرين مت إسعافهم وحتويلهم إلى املراكز 
حادث   25 إثر  على  االستشفائية 
احلماية  وحدات  قامت  كما  مرور. 
املدنية بـ2476 تدخاًل سمح بإخماد 
صناعية  منزلية  منها  حريق   1992

وحرائق مختلفة.
أّما فيما يخص العمليات املختلفة 
املدنية  احلماية  وحدات  فقامت 
الفترة  نفس  فـي  تدخـل  بـ5278 
وإنقاذ  إسعاف  عملية   4748 لتغطية 

األشخاص يف خطر.

املتعلقة  بالنشاطات  يتعلق  وفيما 
كورونا  فيروس  انتشار  من  بالوقاية 
احلماية  وحدات  قامت  كوفيد19- 
كافة  عبر  الفترة  نفس  خالل  املدنية 
التراب الوطني بـ936 عملية حتسيسية 
لفائدة املواطنني عبر 48 والية، حتثهم 
وتذكرهم بضرورة احترام قواعد احلجر 

الصحي وكذا التباعد االجتماعي.
وهذا باإلضافة إلى القيام بـ1021 
والية   48 عبر  عامة  تعقيم  عملية 
عمومية  وهياكل  منشآت  عدة  مست 
وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، 
أين خصصت املديرية العامة للحماية 
 4915 العمليتني  لهاتني  املدنية 
الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية  عون 
إسعاف  سيارة   662 إلى  باإلضافة 

و674 شاحنة ضخ.
خ.د

والحصيلة األكبر ببسكرة
أزيد من ألف حادث مرور خالل أسبوع

دعوات إلعادة النظر في سياسة الدعم، خبراء اقتصاديون:

قانون المالية التكميلي عكس 
الظروف االقتصادية الصعبة

أكد، الخبير االقتصادي مولود هدير خالل تدخله في ندوة نظمها  نادي الحركة و التفكير حول المؤسسة بعنوان »قانون 
المالية التكميلي 2020، بواسطة تقنية التواصل المرئي أن الحكومة  أدرجت ثالثة إجراءات رئيسية تتعلق باإلصالحات و 

تتمثل في رفع أسعار الوقود و مراجعة ضبط االستثمارات األجنبية المباشرة و كذا مراجعة الرسم على استيراد الخدمات.

شهدت، مساء أول أمس، بلدية 
سقوط  حادثة  ببومرداس  تيجالبني 
العلوي  املمر  أعلى  من  شخص 
بجروح  إصابته  خلف  للراجلني، 
مبستشفى  وفاته  إلى  أدت  بليغة 

الثنية.
مصادر  حسب  األمر،  ويتعلق 
الرابع،  عقده  يف  بشخص  محلية، 
السادسة  الساعة  حدود  يف  سقط 

العلوية  املمرات  أحد  من  مساء 
بالطريق  املتواجدة  للراجلني، 
الوطني رقم 5 يف شقه الواقع ببلدية 
محساس،  بحي  وحتديدا  تيجالبني 
حيث وقع على سيارة إسعاف كانت 

مارة بالطريق مما أدى إلى انحرافها.
مصالح  تدخلت  باملقابل، 
الضحية  لنقل  املدنية  احلماية 
بعد  ليتقرر  الثنية،  مستشفى  إلى 

معاينة احلالة من قبل الفريق الطبي 
املتخصص حتويل املعني إلى مصلحة 
فيم  احلياة،  فارق  أين  اإلنعاش، 
يف  حتقيقا  األمن  مصالح  فتحت 
املوضوع، السيما وأن أسباب احلادثة 
رجحت بني احتمالية انتحار املعني، 
أو سقوط غير متعمد أو حادثة وقعت 

بفعل فاعل.
سميرة مزاري

بومرداس
سقوط مميت لشخص من أعلى جسر



صفاء كوثر بوعريسة

 أزمة ماء
ولعل أبرز معاناة يطالب سكان القرية 
املقدر عددهم مبئات العائالت بايجاد حل 
سريع لها هو النقص الفادح واالنعدام التام 
غالبا الهم مادة حيوية وهي املياه الشروب 
الدخل  أصحاب  املواطنني  يضطر  أين   ،
احملدود والضعيف جدا الى االعتماد على 
وسائل جد بدائية للحصول على املياه وسد 
احليوانات  على  كاالعتماد  بها  حاجياتهم 
 ، بعيدة  جد  مسافات  من  املياه  حلمل 
بينما يقوم آخرون باقتناء الصهاريج باهضة 
الثمن التي باتوا ال يقدرون على ثمنها ، 
ناهيك عن كونها ال تسد رمقهم كما يجب 

خاصة مع دخول فصل احلر .

عزلة خانقة
حالة  يالحظ  الشلخة  لقرية  الزائر 
الطرق الكارثية ، طرق غير معبدة أدخلت 
القرية يف عزلة أخرى نظرا خلوف أصحاب 
املركبات من الولوج بداخلها مما قد يسبب 
كما   ، وشاحناتهم  لسياراتهم  بأعطاب 
وصوب  حدب  كل  من  الغبار  انتشار  أن 

أصحاب  على  خاصة  خطرا  يشكل  بات 
األمراض املزمنة على غرار الربو ، ما جعل 
املواطنني يطالبون باإلسراع يف إجناز مشاريع 

لتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية .

البناء الريفي .. حلم السكان
قرية  سكان  به  يطالب  ما  أهم  ومن 
لسكناتهم  حل  بإحلاح هو إيجاد  الشلخة 
حقيقيا  خطرا  تشكل  باتت  التي  الهشة 
البناء  منحهم  خالل  من  وذلك  عليهم 
الريفي ، أين تعاني عشرات العائالت من 
البيوت املهترئة اآليلة للسقوط يف أية حلظة 
هو  حسبهم  الوحيد  احلل  سيكون  أين   ،
منحهم بناءات ريفية حتفظ لهم حياتهم .

 مشاكل بالجملة

سكان  حق  يف  املمارس  التهميش 
القرية ال يقتصر على العائالت فقط ، بل 
يشمل أهم فئة عمرية وهم الشباب الذين 
الشبح  هذا   ، البطالة  من  أغلبهم  يعاني 
يشكلون  الذين  القرية  بشباب  فتك  الذي 
عند  املشكل  يقف  وال   ، السكان  أغلبية 
تام  انعدام  إلى  يتعداه  بل  وفقط  البطالة 
من  يزيد  ما  والرياضية  الترفيهية  للمرافق 
التهميش  إزاء  وضجرهم  الشباب  عزلة 
يف  منهم  العشرات  أدخل  الذي  املمنهج 
العديد  وجه  كما   ، االكتئاب  من  دوامة 
والرياضة  الشباب  ملديرية  نداء  منهم 
مطالبهم  وحتقيق  إليهم  لاللتفات  بالوالية 
املشروعة والبسيطة املتمثلة يف إجناز ملعب 
جواري ومرافق ترفيهية من شأنها أن تكسر 

الروتني الذي يغرقون فيه طوال العام .

التجار  التنفيذي لالحتاد  أكد املكتب 
جميع  أن  أمس  عنابة  لوالية  احلرفيني  و 
اخلدمات  وأصحاب  واحلرفيني  التجار 
)ناقلني، مدارس تعليم السياقة، وسائقي 
يتمكنوا من  لم  الذين   ) سيارات األجرة 
املتضررين  قائمة  ضمن  أنفسهم  تسجيل 
ملجابهة  اإلحترازية  اإلجراءات  جراء  من 
املنحة  من  لالستفادة  كورونا  فيروس 
اجلمهورية  رئيس  ا  أقرها  التي  التضامنية 

عبد املجيد تبون 10 أالف دج أنه وعمال 
بقرار متديد عملية التسجيل ضمن القائمة 
من  التقرب  عليهم  يتوجب  فإنه  املذكورة 
و  التجارة  مديرة  سواء  اإلدارة  مصالح 
التقليدية  الصناعة  وغرفة  النقل  مديرية 
املكتب  من  التقرب  او  للوالية  احلرف  و 
التنفيذي أو املكاتب البلدية لالحتاد العام 
للتجار واحلرفيني مصحوبني بامللف املتكون 
بالنسبة للتجار  و احلرفيني من نسخة من 

السجل التجاري للمعني أو بطاقة احلريف 
 ، الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة   ،
ملئ  مشطوب   بنكي  أو  بريدي  صك 
وسيارات  للناقلني  بالنسبه  و  اإلستمارة 
اإلستغالل  رخصة  من  نسخة  و  األجرة 
و  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة  و 
ملئ  مع  للمعني  بنكي  أو  بريدي  صك 

اإلستمارة.

المسيلة
مطالب بإنجاز مالعب جوارية

رفع العديد من سكان أحياء بلدية أوالد دراج شرق والية املسيلة ، مطالبهم إلى 
السلطات احمللية لوالية املسيلة وكذا مديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة ،من أجل 
سكان  شأن  ذلك  يف  شأنهم  ـ  ماتيكو  ـ  اصطناعيا  معشوشبة  مالعب  من  استفادتهم 
أو مديرية  الوالية  بلديات أخرى استفادت من مالعب جوارية سواء من قبل مصالح 
معشوشب  واحد  جواري  ملعب  بها  دراج  أوالد  بلدية  وأن  ،خاصة  والرياضة  الشباب 
اصطناعيا هو الذي يشهد ضغطا لفرق أحياء البلدية ، ويف ظل بعد امللعب البلدي الذي 
يتواجد على مخرج البلدية وبعيد عن جل األحياء ،خاصة وأنه يضيف سكان األحياء 
يف حديثهم  ل أخبار الوطن أن كرة القدم هي املتنفس  الوحيد لهم يف ظل غياب العديد 
من املرافق الترفيهية ،وعلى ذكر املالعب اجلوارية التي تشهد غيابا بأوالد دراج ويقابلها 
،مما  الرياضات  متعددة  قاعة  دون مسبح ،وكذا  تبقى من  البلدية  ،فان  توسع عمراني 

يجعل نشاطات  الرياضات األخرى مؤجلة إلى إشعار آخر.
سعد لعجال

جيجل
األمطار تغرق حي مصطفى بمياه 

الصرف الصحي
 شهد حي مصطفى ببلدية جيجل إنفجار قنوات الصرف الصحي بعد تهاطل أمطار 
غزيرة على الوالية القنوات انفجرت حلظات فقط بعد بداية تساقط األمطار ما جعل مياه 
األمطار تختلط باملياه القدرة والتي اغرقت احلي برائحة كريهة  ويف سيول من مياه ملوثة 
التي تزداد كل  سكان احلي أعربوا عن تدمرهم واستيائهم الكبيرين من وضعية احلي 

مرة سوءا ...

 شاطئ أوالد بولنار تلوثه المياه العكرة
 يشتكي سكان وزوار شاطئ اوالد بولنار من حالة الشاطئ والكارثة اإليكولوجية 
بالشاطئ  تصب  والتي  للحي  التابعة  الصحي  الصرف  قنوات  نتيجة  فيها  يغرق  التي 
..السكان والذين أكدوا ألخبار الوطن انهم تقدموا بعدة شكاوي للمسؤولني املعنيني 
زيارات  على  اقتصر  الرد  ان  غير  للوضعية  إيجاد حل  أجل  من  النداءات  عديد  ورفعوا 
ميدانية من جلان بلدية وفقط.السكان أكدوا أن رائحة الكريهة أصبحت تؤرق يومياتهم 
إيجاد حل  لها مطالبني بضرورة  التي أصبحوا معرضون  واملخاطر  ناهيك عن األمراض 

سريع لهاته احلالة التي يعرفها احلي مند سنوات
سهام .ع

سكيكدة
العطش يخرج سكان صالح بوشعور إلى الشارع

أقدمالعديد من املواطنني ببلدية صالح بوشعور يف سكيكدة، على اإلحتجاج أمام 
مقر البلدية، مطالبني السلطات احمللية بتحمل كل مسئولياتها يف أزمة العطش اخلانقة 
التي تشهده البلدية مند أسابيع. احملتجني حملوا البلدية فشلها يف توفير المءا للمواطنني 
من خالل االعطاب العديد التي سجلتها شبكة التوزيع ناهيك عن عدم قدرتها التزود 
يوميا من اخلزانات التي تظل خاوية ، ما دفع بهم إلى إقتناء املاء من الصهاريج املتنقلة و  
اجلرارات الغير مراقبة و اليت يجهل مصدرها.رئيس البلدية من جهته، أستقبل ممثلني 
عن احملتجني و أستمع النشغاالتهم مقدما مبررات بأن األزمة كبيرة تتجاوز إمكانيات 
املاء  توزيع  يف  تشرع  سوف  البلدية  لكن  بحث   قطاعي  املشكل  بأن  مؤكدا  البلدية، 
بالصهاريج املراقبة اخلاص بها على كل التجمعات السكنية يف انتظار احلل الدائم عن 

قريب يف ربط املنطقة بشبكة اجلر الرئيسية مباشرة من السد.
جمال بوالديس

ضحايا اإلرهاب يحتجون إلقصائهم من منحة المليون
 أقدم، ممثلي ضحايا اإلرهاب 
والية  غربي  الشرايع  بلدية  يف 
سكيكدة، على اإلحتجاج تنديدا 
التي  املليون  منحة  من  بإقصائهم 
أقرها رئيس اجلمهورية املوجهة يف 
الوطني  التكافل  و  التضامن  اطار 

يف محاربة كوفيد 19 .
احملتجون جتمعوا أمام مقر دائرة 
القل لنقل احتجاجتهم و غضبهم 
املسلط  بـ«التهميش«  وصفوه  ملا 

عليهم من قبل  رئيس البلدية مؤكدين انهم  حاولوا يف العديد من املرات الدفاع 
املير رفض حتى  ان  احملنة غير  تلك  اقصائهم من  املهضومة اخرها  عن حقوقهم 
استقبالهمما دفع بهم الى نقل احتجاجهم الى مقر الدائرة التي ال تزال بال رئيس 
مند سنة. رئيس املكتب البلدي فتحي جامعي كشف الخبار الوطن بانهم سوف 
يصعدون من لغة احتجاتهم ضد رئيس البلدية الدي يصر حسبه على تهميش 
هده الفئة من ضحايا االرهاب و متسك بان يستفيد اجلميع من املنحة وفق القانون 
خاصة و أن غالبيتهم ميارسون اعمال جتارية و حرفيون .حاولنا اإلتصال برئيس 
بلدية الشرايع ملعرفة موقفه، غير انه يرفض الرد علينا يف مكتبه، بينما األمني 
وفق  بانشغاالتهم  بالتكفل  وعدهم  و  احملتجني  عن  ممثلني  استقبل  لدائرة  العام 

القانون و دعا اجلميع الى التعقل.
جمال بوالديس
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مشاكل بالجملة تنتظر حلوال عاجلة

عائالت تعاني التهميش بقرية الشلخة 
ببرج بوعريريج

عنابة
تمديد إيداع ملفات اإلعانة للتجار وسائقي األجرة

يجد سكان قرية الشلخة الواقعة ببلدية رأس الوادي شرق والية برج بوعريريج أنفسهم أمام واقع مرير امتد لسنوات وال 
يزال ، وذلك إثر النقائص العديدة التي يعانون منها ، نقائص بالجملة باتت تنغص حياتهم وتعكر صفوحياتهم  ، وما زاد من 

حدة غضبهم هو اقتراب حلول فصل الصيف ، فصل الحر الذي سيأزم الوضع أكثر .

لألمن  القضائية  الضبطية   متكنت 
بقسنطينة  منجلي  بعلي  العاشر  احلضري 
بالتنسيق مع املناوبة احمللية لذات املقاطعة 
من   ، قسنطينة  والية  بأمن  اإلدارية 
 05 من  تتكون  أشرار  جمعية  تفكيك 
أشخاص من ذوي السوابق العدلية تتراوح 
أعمارهم بني 21 و 33 سنة مشتبه فيهم 
اجل  أشرار من  تكوين جمعية  قضية  يف 
اإلعداد الرتكاب جنايات و جنح لغرض 
و األشخاص،  املمتلكات  االعتداء على 

العام  الطريق  يف  اجلماعية  املشاجرة 
باستعمال أسلحة بيضاء محظورة

األمن  مصالح  متكنت  .  كما 
األمن  كذا  و  عشر  احلادي  احلضري 
من  منجلي  بعلي  الثالث  احلضري 
ضالعني  آخرين  أشخاص   04 توقيف 
أدوية  و كذا حيازة  يف شجارات جماعية 
وقائع  تعود   . املتاجرة  بغرض  صيدالنية 
احمللية ألمن  املناوبة  تسجيل  إلى  القضية 
دائرة علي منجلي مكاملة واردة عبر الرقم 

شجار  نشوب  بخصوص   1548 األخضر 
البيضاء على مستوى  باألسلحة  جماعي 
قوات  بتدخل   ،  02 اجلوارية  الوحدة 
مفتعلي  فرار  تسجيل  مت  املناوبة  الشرطة 
التمشيط للمكان مت  الشجار، بعد عملية 
حجز أسلحة بيضاء بأسفل كوم خشب ، 
ثان  تلقي بالغ  أين مت  ليتم فتح حتقيق ، 
قبل  من  املكان  بنفس  اخر  شجار  باثارة 

أشخاص مسبوقني قضائيا.
خديجة بن دالي

قسنطينة
القبض على المتورطين في  شجار جماعي باألسلحة البيضاء

سكن   250 حي  سكان   يشتكي 
غرب  جنوب  كلم   47 الشريعة  ببلدية 
املاء  غياب  من  تبسة،  الوالية  عاصمة 
الذي  األمر  شهر،  من  ألكثر  الشروب 
حالة  ويخلق  قلق  مصدر  يشكل  أصبح 
خالل  خاصة  احلي  سكان  عند  غضب 
هذه  على  الطلب  يزداد  أين  الفترة  هذه 

املادة احليوية تزامنا مع جائحة كورونا.
يف  جاء  ما  وحسب 
املورد  هذا  فإن   ، تصريحات  السكان 
كل  مرة  حنفياتهم  يزور  الذي  احليوي 
أسبوع أضحى غائبا متاما يف الوقت الذي 
العديد  جلأ  حيث  عليه،  الطلب  ازداد 
اقتناء  إلى  احتياجاتهم  لسد  السكان  من 

وأعيت  كاهلهم  أرهقت  التي  الصهاريج 
جيوبهم، غير أن ذلك ليس يف استطاعة 
ذات  يف  مؤكدين  باحلي،  القاطنني  كل 
السياق أن املياه وإن زارت حنفياتهم فيما 
ال  قصير  جد  لوقت  تبقى  فهي  مضى 

يكفي مللء خزاناتهم.
فيروز رحال

تبسة
حي 250 سكن بالشريعة بدون ماء منذ شهر
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فيما تم تنصيب لجان تنفيذية بالدوائر والبلديات

محافظة الغابات تطلق مخطط وقائي 
لحماية الثروة الغابية ببجاية

 بـــلقاسم.ج

حرائق  ملكافحة  السنوية  احلملة 
القادم،  أكتوبر  نهاية  إلى  املمتدة  الغابات 
هامة  ومادية  بشرية  وسائل  لها  ُجّندت 
بالتنسيق مع عدد من القطاعات، على غرار 
واملناجم،  الطاقة  املدنية،مديرية  احلماية 
األشغال العمومية و املوارد املائية وغيرها.
املدنية  احلماية  مبقر  اجتماع  عقد  مت  وقد 
أسفر عن تنصيب عدد من اللجان الوالئية 
وعلى مستوى الدوائر والبلديات،من أجل 
حيث  بالوالية،  الغابية  الثروة  حماية 
املتدخلني  املعنية  القطاعات  مدراء  ركز 
كافة  باتخاذ  الفالحني  توعية  أهمية  على 
التدابير الوقائية الالزمة لتفادي حرائق يف 
احملاصيل، خاصة تلك التي تتسبب فيها 
شرارات كهربائية بآالت احلصاد و الدرس 
و  الطرقات  حواف  من  األعشاب  إزالة  و 
املوجودة  الكهربائية  األعمدة  حول  من 
مت  املخطط  احلبوب.والجناح  حقول  داخل 
عليها  يقوم  احلرائق  ملراقبة  مركزا  ضع13 
40 عونا و13 فرقة متنقلة للتدخل االولي 
التي تضم 134 عونا، ومت احصاء اكثر من 
متوين شاحنات  اجل  من  مائية  نقطة   40
متوسط  صهريج  شاحنة  و9  التدخل 
على  املديرية  تعتمد  كما  احلرائق  الطفاء 
ورشاتها ال5 املكلفة بجمع الفلني واملعنية 

هي األخرى بالتدخل يف حالة تسجيل أي 
حريق، وقد مت دعم هذه اإلمكانيات التي 
من  هامة  تعزيزات  الغابات  قطاع  وضعها 
واملادية اخلاصة باحلماية  البشرية  الوسائل 
اجل  ومن  املتنقلة  الفرق  السيما  املدنية 
تنصيب  مت  كما  الغابات  حرائق  مكافحة 
حيث  والبلديات،  بالدوائر  تنفيذية  جلان 
اإلجراءات  هذه  التنفيذ  حيز  وضع  مت 
بوالية  الغابات  حرائق  ملكافحة  والتدابير 
بجاية مع مواكبة هذا اإلجراء باتخاذ عدة 
الوالئية  اللجنة  طرف  من  صارمة  قرارات 
املختصة التي حتدد مهام ودور كل األطراف 
املعنية مبكافحة حرائق الغابات، على غرار 
مختلف  بني  والتنسيق  االتصال  ضمان 
املتدخلني وتبادل املعلومة ما بينهم وإنشاء 
غرفة عمليات مشتركة بني مديرية احلماية 

املدنية ومحافظة الغابات ومديرية املصالح 
مخطط  وضع  يف  الشروع  مع  الفالحية 
بلدية  كل  مستوى  على  احمليط  حلماية 
احلرق  ملنع  الشأن  هذا  يف  قرارات  واتخاذ 
العشوائي للنفايات املنزلية التي قد تتسبب 
مصالح  شرعت  فيما  النيران،  اندالع  يف 
هكتار   300 نحو  تنظيف  يف  الغابات 
استعدادا  غابيا  مسلكا  و96  الغابات  من 
محافظة  بالوالية.ودعت  احلرائق  ملواجهة 
على  احملافظة  إلى  اللقاء  هذا  يف  الغابات  
وبخاصة  البيئة،  حلماية  النباتي  الغطاء 
والبساتني  للحقول  املجاور  الغابي  الشريط 
من  األشجار  حماية  على   تعمل  التي  
التلوث الهوائي  واملائي ،واستغالل بعض 

النباتات يف الصناعة الصيدالنية.

استكملت محافظة الغابات ببجاية بمعية السلطات المحلية بالوالية،تحضيراتها الخاصة بإنجاح حملة الوقاية من حرائق الغابات 
و المحاصيل الزراعية لصيف 2020، حيث سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية للحفاظ على الغطاء الغابي بالوالية التي 

تشهد كل صيف العشرات من الحرائق التي تتسبب في إتالف مئات الهكتارات من األشجار.

عين تموشنت
تفكيك جمعية أشرار زرعت الرعب

 بحي موالي
 متكنت عناصر الفرقة اجلنائية التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية عني متوشنت ذ من توقيف جمعية أشرار تتكون من 08 أشخاص 
كانت تقوم بزرع القلق يف نفوس املواطنني  مع اإلخالل بالنظام العام و هذا 
إثر شجار عنيف نشب بني مجموعتني باستعمال أسلحة بيضاء من مختلف 

األنواع و األحجام.
هذه العملية جاءت إثر بالغ مفاده نشوب شجار عنيف بني مجموعتني 
على مستوى حي موالي مصطفى بالقرب من سوق اخلضر و الفواكه مبدينة 
 ، بامليدان  العاملة  املصلحة  عناصر  الفور  على  تنقلت  عليه  و  متوشنت  عني 
التدخل الفوري و العمل االحترايف لقوات الشرطة باستعمال كافة الوسائل 
القانونية و املادية املسخرة من طرف املديرية العامة لألمن الوطني أفضى إلى 
توقيف املشتبه فيهم البالغ عددهم ثمانية 08 أشخاص قبل تطور الشجار ووقوع 

إصابات مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف األنواع  واألحجام.
رفيق.ف

تيارت
 الشروع في توزيع مفاتيح السكن 

االجتماعي  قريبا
طمأن والي والية تيارت جميع املستفيدين من السكنات اإلجتماعية أن 
عملية تسليم مفاتيح سكناتهم التي توقفت نتيجة انتشار وباء فيروس كوفيد 
التأكد من استتباب الوضع الصحي . و  19 سيتم  توزيعها قريبا ريثما يتم 
لم يستبعد مصدر مسؤول آخر أن تكون عملية توزيع املفاتيح بعد تاريخ 14 
يتوقع رفع احلجر جزئيا بعد أن مت رفعها أول أمس  الشهر اجلاري حيث  من 
عن الكثير من النشاطات التجارية  التي ستمس 27 بلدية من بينها مالكو و 
زمالة االمير عبد القادر و عني كرمس و سيدي علي مالل و احلمادية و عني 
الذهب و السوقر و الرحوية وواد ليلي و غيرهم  .و يف السياق نفسه أكد والي 
الوالية محمد أمني درامشي أن اإلعالن عن قوائم املستفيدين من السكنات 
اإلجتماعية يف كل من بلدية تيارت و قصر الشاللة و مهدية و مشرع الصفا و 
عني احلديد ستعرف انطالقة هي األخرى يف القريب العاجل و التي ستتزامن 

مع عملية توزيع املفاتيح على البلديات السابقة  .
مليك ج

انطالق الحملة الوطنية للحد من الحرائق
أشرف أمس العقيد » ف عاشور »  املدير الفرعي لإلحصائيات  باملديرية 
العامة للحماية املدنية على إعطاء إشارة اإلنطالق احلملة الوطنية للتحسيس 
و التوعية من حرائق احملاصيل الزراعية من والية تيارت .و تأتي هذه احلملة 
الوطنية ضمن البرنامج الذي سطرته احلماية املدنية للوقاية من احلرائق التي 
الوقائية  االجراءات  تطبيق  عدم  نتيجة  كبيرة   تتسبب يف خسائر  أصبحت 
حيث التقى عناصر احلماية املدنية بعدد من الفالحني باملزرعة التموذجية » 
حيدر » بعني قاسمة بتيارت و دعوا الفالحني على وجوب تنقية احمليط من 
بقايا النباتات اليابسة و ترك مسافة األمان بني اآلراضي الفالحية و الطرقات 
و السكك احلديدية و تخصيص صهاريج كافية للمياه و مرافقتها لهم  اثناء 
عملية احلصاد  للتحكم يف احلرائق قي حالة اندالعها و جتنب أالت احلصاد 

القدمية التي عادة ما تتسبب يف الشرارات الكهربائية .
مليك ج

بجاية
3 قتلى و137 جريحا خالل شهر

 سجلت مصالح احلماية املدنية لوالية بجاية،خالل شهر ماي الفارط، 
والوطنية  الوالئية  بالطرق  و137 جريحا  قتلى  126 حادث مرور،خلفو ثالثة 
بوالية بجاية،وهي احلصيلة التي عرفت تراجعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة 

من السنة املاضية.
خاصة  حدوثها،  يف  الرئيس  السبب  غالبا  البشري  العامل  يعد  فيما 
السنة  هذه  خالل  ارتفاعا  عرفت  التي  النارية  الدراجات  حلوادث  بالنسبة 
بالوالية، لعدم احترام وسائل الوقاية من طرف أغلب الشباب الذين يقودون 

هذه الدراجات.
بـــلقاسم.ج

قطاع  االسبوع،  هذا  مطلع  استلم 
من  بوالية بجاية،مجموعة  الصحة 
وباء  من  بالفحص  اخلاصة  األجهزة 
احملسنني  أحد  قام  حيث  »كورونا«، 
من  فحص  جهاز  ب500  بالتبرع 
مخبر  لتمكني   ،»19 »كوفيد  فيروس 
الرحمان  »عبد  جلامعة  الطب  كلية 
بالتحاليل  القيام  ببجاية،من  ميرة 
الالزمة والكشف عن حاالت املصابني 
ب«كورونا«.تأتي هذه املبادرة، بعد أن 
ُسجل نقص يف هذه األجهزة، مما جعل 
إجراء  عن  جامعة بجاية يتوقف  مخبر 

الفحوص خالل األيام األخيرة. كما مت 
استالم كميات من وسائل الوقاية من 
الكمامات،  غرار  على  »كورونا«،  وباء 
بهدف توزيعها على مختلف املؤسسات 
شأنه  من  ما  وهو  واملواطنني،  الصحية 
يف  املسجل  النقص  بتدارك  السماح 
يتمكن  أن  دون  حال  والذي  امليدان، 
املواطنني من احلصول على  الكثير من 
أن  بعد  واستعمالها،  الكمامات  هذه 
قررت احلكومة مؤخرا، إلزامية وضعها 
غرار  على  العمومية،  األماكن  يف 
اإلدارات العمومية من أجل الوقاية من 

اشتكى  حيث  »كورونا«،  وباء  انتشار 
الكثير من املواطنني بالبلديات الريفية، 
غرار  الوقائية،على  وسائل  غياب  من 
بسبب  والكمامات،  التعقيم  سائل 
جهتها،  الصيدليات.من  يف  ندرتها 
ببلدية  اجلمعيات  من  العديد  بادرت 
بجاية إلى صناعة الكمامات، وتوزيعها 
املبادرة  وهي  املواطنني،  على  باملجان 
التي لقيت استحسان السكان، خاصة 
أن احلصول عليها بالثمن املقنن ليس يف 

متناول اجلميع.
بـــلقاسم.ج

بجاية
القطاع الصحي يتدعم بـ 500 جهاز فحص »كورونا«

للشرطة  الوالئية  املصلحة  أحصت 
بلعباس  سيدي  والية  بأمن  القضائية 
متعلقة  قضية   169 ماي  شهر  خالل 
هذه  يف  تورط  العام،  القانون  بجرائم 
القضايا 221 شخصا ، املصلحة قدمت 
التي  النيابة  أمام  فيهم  املشتبه  جميع 
أمرت بإيداع 38 شخصا منهم احلبس.
السياق  هذا  يف  سجلت  املصلحة 
واجلنح  باجلنايات  متعلقة  قضية   72
ضد األفراد تورط فيها 85 شخصا، مت 
النيابة التي أمرت بإيداع  تقدميهم أمام 
بينما  احلبس  منهم  أشخاص   04
استفاد البقية من إجراءات االستدعاء 

قضية   51 إحصاء  مت  املباشر، يف حني 
باجلنايات واجلنح ضد األموال  متعلقة 
 60 فيها  تورط  والتي  واملمتلكات 
فيهم  املشتبه  تقدمي  مت  حيث  شخصا، 
 09 بإيداع  أمرت  التي  النيابة  أمام 
إستفاد  بينما  احلبس  منهم  أشخاص 
اإلستدعاء  إجراءات  من  البقية 
ذات  أحصت  كما  هذا  املباشر، 
باجلنايات  متعلقة  قضية   19 املصلحة 
والتي  العمومي  الشيء  ضد  واجلنح 
أمام  تقدميهم  مت  32 شخصا  فيها  تورط 
النيابة التي أمرت بإيداع 03 أشخاص 
البقية  إستفاد  بينما  احلبس  منهم 

يف  املباشر،  اإلستدعاء  إجراءات  من 
19 قضية  املصلحة  ذات  حني سجلت 
تورط  والتي  املخدرات  بجرائم  متعلقة 
فيها 36 شخصا مت تقدميهم أمام النيابة 
منهم  شخصا   21 بإيداع  أمرت  التي 
أحصت  ذلك  إلى  باإلضافة  احلبس، 
 08 بلعباس  مصالح أمن والية سيدي 
قضايا متعلقة باألسرة واآلداب العامة، 
تورط فيها 08 أشخاص مت تقدميهم أمام 
النيابة التي أمرت بإيداع شخص واحد 

منهم احلبس .
رفيق.ف

سيدي بلعباس
تسجيل 169 قضية إجرامية خالل شهر ماي
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أخبار السر ايا

على ما يبدو أن المسرحي 
محمد شرشال قرر خوض 

غمار المسرح التجريبي من 
قلب المسرح الوطني محي 
الدين باشطارزي، وذلك 

في لقاء مع مدير المسرح 
محمد يحياوي والمدير الفني 
جمال قرمي، حيث كتب في 
منشور له على الفايسبوك 

»نحو تأسيس مخبر تجريبي 
مسرحي ، مقره المسرح 
الوطني الجزائري، مختبر 
سيكون هدفه الخروج عن 

المعهود والتجريب في الفعل 
المسرحي بعمق«.

كتب المسرحي حليم زدام في منشور له على الفايسبوك يرثي واقع الفن 
في الجزائري، داعيا إليالئه مكانته، حيث نص منشوره: »نهار نموت ما 
نسحقش عرجونكم« وهي كلمات في اليوم الوطني للفنان لها ألف معنى 
ومعنى تبرز واقع الفنان الجزائري الذي ال يزال بال قانون يحميه والكثير 

منهم دون بطاقة فنان فمن يزيل الغبار عن الفنان ويرد له قيمته في 
الجزائر.

قال محند أوسعيد بلعيد الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن ال 
أحد كان على علم بمناطق الظل وال ركز األضواء عليها، إلى أن كشف عنها رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو ما اعتبره دليال على أنها نية صادقة لبعث 
التنمية بهذه المناطق وليست مجرد دغدغة للمشاعر.

بالمقابل فإن وسائل اإلعالم السمعية البصرية ومن قبلها المكتوبة كّرست أقالمها 
لسنوات طويلة من أجل رفع الغبن عن المناطق المنسية ومعاناة أهلها، ومن أجل 
إيصال صوتهم لتحصيل حقهم من التنمية والجديد في العرض الذي تم بحضور 

الوالة هو استحداث تسمية »مناطق الظل« .

لفتت صورة شاب تونسي هاجر بطريقة غير شرعية 
عبر البحر إلى جزيرة المبيدوزا رفقة قطة صغيرة 
األنظار، لتصبح قصتهما األشهر في وسائل اإلعالم 

اإليطالية.
وأفادت صحف إيطالية بأن قاربا يضم مجموعة من 
الشباب، وصل منذ يومين من تونس إلى المبيدوزا، 

وكان بين المهاجرين قطة صغيرة داخل قبعة مصنوعة 
من القش. وقال صاحب القبعة إنه أثناء استعداده 

لمغادرة تونس اقتربت منه القطة فداعبها قليال ثم تركها 
قرب شجرة عند ركوبهم الزورق، لكن القطة قررت أن 
تتبعه األمر الذي أثر فيه كثيرا، فوضعها داخل القبعة.

مخبر تجريبي في الفن الرابع

شيلي تغلق سفارتها بالجزائرشيلي تغلق سفارتها بالجزائر

الفنان يبكي واقعه في يومهالفنان يبكي واقعه في يومهقطة تصل إيطاليا »حراقة« !قطة تصل إيطاليا »حراقة« !

قررت جمهورية شيلي إغالق سفاراتها في الجزائر وسوريا 
ورومانيا والدنمارك واليونان عند انتهاء السنة الجارية.

ونقلت جريدة »إل ميركوريو« المحلية، أن وزارة الخارجية 
الشيلية أبلغت سفراءها في الجزائر وسوريا والدنمارك واليونان 

ورومانيا بالعمل على معالجة جميع الملفات العالقة قبل نهاية العام 
الحالي، مضيفة أن هذه المقاربة ستسمح للبلد الجنوب أميركي 

بتعزيز تمثيلياته الدبلوماسية في دول أكثر استراتيجية مثل بلجيكا 
والنمسا.

اإلعالم يجهل مناطق الظل !اإلعالم يجهل مناطق الظل !

أشرفت وزيرة البيئة، نصيرة 
بن حراث، رفقة الوزير 

المنتدب للبيئة الصحراوية، 
أمس، على فعاليات اختتام 

المسابقة الوطنية بين األطفال 
أعضاء النوادي البيئية  

“صحتنا بين أيدينا”.
وتم تكريم الفائزين األوائل في 
المسابقة، نظير األعمال التي 
شاركو بها من بيوتهم في 
فترة الحجر الصحي، والتي 
تعكس حسهم البيئي الباعث 

على األمل.
كما تم تكريم عمال النظافة 
الذين يسهرون على نظافة 

محيطنا وسالمة البيئة خاصة، 
كونهم مجندين في الصفوف 

األمامية لمكافحة جائحة 
كورونا.

يوم البيئة يكّرم عمال النظافةيوم البيئة يكّرم عمال النظافة
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بسبب غياب المختصين في التوليد

حوامل يقطعن 400 كلم لوضع مواليدهن  بجانت

براهيم مالك

 وحسب مصادر أخبار الوطن 
املوجودة  الوحيدة  الطبيبة  فان 
التوليد  مصلحة  مستوى  على 
االستشفائية  باملؤسسة  والنساء 
من  أكثر  منذ  عطلة  يف  بجانت 
األمر  تعويضها  يتم  ولم  شهرين 
على  كبيرا  استياء  خلف  الذي 
جانت  مبقاطعة  احمللي  املستوى 
وليد  ليس  املشكل  وان  خاصة 
اجلمعوية  الناشطة  حسب  اليوم 
احلياة  صناع  جمعية  ورئيسة 
 2014 سنة  ففي  خالوي  هاجر 
مظاهرة  جانت  مدينة  شهدت 
تندد بالوضع املزري الذي تعيشه 
والظروف  والطفولة  األمومة 
الصعبة التي تتخبط فيها النساء 
الصحية  الرعاية  وقلة  احلوامل 
األطباء  وغياب  الطبية  واملتابعة 
املختصني كلها ظروف اجتمعت 
الشارع  إلى  العفيفات  لتخرج 
يف  األساسي  حقهن  لغياب 
الصحية  اخلدمات  احلصول على 
وذات  التكلفة  وامليسورة  املقبولة 
الوضع  ليتكرر   . املناسبة  اجلودة 

تطمينات  رغم  صائفة  كل  يف 
حبر  مجرد  بقية  التي  املسؤلني  
على ورق فالشيء تغير وتضيف 
تعيشه  الذي  الوضع  أن  املتحدثة 
حتسد  ال  باملقاطعة  احلامل  املرأة 
شهور  ألربعة  مواعيد  عليه 
أصحاب  عن  نهيك  للحوامل 
حسبها  فاألمر  املزمنة  األمراض 
واملسئولية  اخلطورة  غاية  يف 

يتحملها اجلميع .
جمعية  رئيس  وتقول      
األسبوع  خالل  انه  احلياة  صناع 
حالة  شهدت  فقط  املاضي 
ووصول  الوالدة  قبل  جنني  وفاة 
مستشفى  الى  احلامل  األم 
باإلضافة  باليزي  تارقيوانتميضي 
الى  حاالت  ثالث  نقل  الى 
حاالتها  بسبب  املستشفى  ذات 
عليها  تتواجد  التي  املستعصية 
والتي ال ميكن االعتماد فيها على 
القابالت فالوضع يتجاوزهن ويف 
غاية اخلطورة لتدخل األم احلامل 
وبني  بينها  ما  احلياة  فرضية  يف 
احلياة  جنينها ويف أحلك ظروف 

فما ذنبهن..؟
جمعية  رئيس  أكد  وكما     

اكوفل االجتماعية علي اكنان يف 
حديثه ل أخبار الوطن ان الوضع 
املزري الذي تتخبط فيه مصلحة 
سلبا  انعكس  باملقاطعة  التوليد 
باملناطق  احلوامل  النساء  على 
اكثر  حياتهن  ويهدد  النائية 
يصلن  من  فقط  فاحملظوظات 
وجدن  ان  جانت  مستشفى  الى 
سيارة  او   كلونديستا  نقل  سيارة 
إسعاف ان وجدت ليزداد الوضع 
تعقيدا فال عيادات خاصة حتفظ 
خاصة  طبيبة  وال  الوجه  ماء 
ميكن  فال  العمومي   باملستشفى 
الذي  الوضع  هذا  إزاء  الصمت 
املهنة  ياخالقيات  بتاتا  يليق  ال 
اكنان  بقول  فاحلوامل   . النبيلة 
معاناتها  فوق  معاناة  تستحق  ال 

مع  النائية  باملناطق  اليومية  
ظروف احلياة .

 وفيما يناشد سكان مقاطعة 
من  الوصية  اجلهات  جانت 
لوضع  العاجل  التدخل  اجل 
احلوامل  النساء  ملتاعب  حد 
جراء  باملقاطعة  وعائالتهن 
فيها  يتخبطن  التي  الوضعية 
والتذمر  األعصاب  تثر  والتي 
السعي  ضرورة  الى  داعيني   .
لضمان  مواتية  حلول  ايجاد  الى 
األكثر  باملصلحة  الطبية  املنوابة 
وجتنب  باملستشفى  اقباال 
التنقالت  عناء  الغلبة  املواطنني 
والتي  كلم   400 مسافة  على 

يتسابق فيها املوت واحلياة.

األغواط
تفكيك شبكة إجرامية تتاجر 

في المخدرات
األغواط  بأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة  أطاحت 
بشبكة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص تروج وتتاجر 
باملخدرات واملهلوسات العقلية بطريقة غير شرعية ،حيث 
مت توقيف شخصني منهم مبدخل شمال االغواط على منت 
تقدر ب  8،5   املخدرات  وبحوزتهما كمية من  مركبتني  
كلغ  ،و مكن التحقيق معهما من توقيف ثالثة أشخاص 
على حوالي  العثور  مت  القضية  بتورطهما يف  مشتبه  آخرين 
80 غ  مبساكنهم و140 كبسولة من املؤثرات العقلية ومبالغ 
لدى  اجلمهورية  لوكيل  املتهمني  تقدمي  ،وسيتم  مالية 

محكمة األغواط بتهم مختلفة .

.. وتسجيل حالتي انتحار
مت بحر األسبوع الفارط تسجيل حالتي إاحتار باألغواط 
األولى بآفلو راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 15 سنة عثر 
علي جثته بحي قرطاج ببلدية أفلو منتحرا حسب املعلومات 
فقيرة ،وعثر على شخص أخر   األولية  ينحدر من عائلة 
يبلغ من العمر 35 سنة مشنوقا بعمود كهربائي باقليم بلدية 
واد مرة ،وحسب مصدر من البلدية أن الضحية يعاني من 
اجلهات  طرف  من  حتقيق  فتح  مت  ،وقد  نفسية  اضطرابات 

املختصة يف مالبسات احلادثتني.
نورين عبدالقادر

إجراءات استعجالية لمكافحة 
كورونا بعد عودة انتشارها

 سارع والي األغواط السيد برادعي عبدالقادر واللجنة 
الطبية املكلفة مبكافحة وباء فيروس كورونا إلى اتخاذ جملة 
اإلصابات  لعدد  املتزايد  االنتشار  ملواجهة  االجراءات  من 

بهذا الفيروس خاصة يف األسابيع األخيرة .
الرسمية  صفحته  على  الوالية  والي  ديوان  كشفت 
بالوالية  كورونا  وباء  بفيروس  االصابة  حاالت  ارتفاع  عن 
إلى  ذلك  األطباء  وأرجع  اآلخرين  األسبوعني  يف  خاصة 
وكثرة  الصحي  احلجر  إلجراءات  املواطنني  إحترام  عدم 
التردد على أماكن التجمعات خاصة املآمت والوالئم ،حيث 
ولم  للشفاء،  82 حالة  ومتاثل  إصابة   116 الوالية  أحصت 
،وحسب  الفيروس   بهذا  الوفيات  عدد  إلى  اإلشارة  تتم 
وفقا إلجراءات  متوفني  دفن  05  مت  أنه  املتوفرة  املعلومات 

املتوفني بهذا الوباء.
وقصد مواجهة االنتشار احملتمل لهذا الوباء خاصة بعد 
اجتماع  أضفى  التجارية  النشاطات  بعض  عن  القيود  رفع 
من  جملة  اتخاذ  إلى  الطبية  باللجنة  الوالية  والي  جمع 
والعزل  املعدية  االجراءات منها وضع مصلحتي األمراض 
الطبي واالنعاش مبستشفى 240 سرير اجلديد حتت تصرف 
التحاليل  بتقنية   اخلاص  اجلهاز  واقتناء  الطبية  األطقم 
محليا  التحاليل  إلجراء    ) ،أر  س  ،ب  ت  أر  املخبرية) 
بالتنسيق مع معهد باستور لتقليص مدة التشخيص ودعم 
ملواجهة  واملادية  اللوجستية  بالوسائل  بكل  املستشفيات  

الوباء وتكثيف احلمالت التوعية والتحسيسية .
نورين عبدالقادر

4 آالف عائلة تستفيد من 
منحة  التضامن

من  الثانية  املرحلة  يف  االغواط  والية  مصالح  شرعت 
وباء جائحة  املتضررة من  التضامن من األسر  توزيع منحة 
فيروس كورونا واملقدرة ب 10أالف دينار والتي من املنتظر 
أمس  يوم  أعطى  حيث  عائلة،   4000 منها  تستفيد  أن 
االثنني والي الوالية السيد برادعي عبدالقادر إشارة انطالق 
العملية من مقر اخلزينة الوالئية ومن مركز بريد املعمورة  .
األجر  سيارات  سائقو  املنحة  هذه  من  وسيستفيد 
واملتعاملني  التجارية  السجالت  النقل وأصحاب  ومركبات 

مع قطاع التجارة والسياحة وفئات أخرى .
نورين.ع

أدرار
مطالب بإنجاز ابتدائية بحي أبو األنوار ببلدية تيمقطن

املطالبة  األنوار  أبو  قاطنو  حي  يطالب 
ادرار  والي والية  أولف  دائرة  تيمقطن  ببلدية 
االستجابة  لوالية  التربية  مديرية  ومصالح 
بإجناز  املتعلق  اجلديد  القدمي  ملطلبهم 
على  توزيعهم  مت  الذين  أبناء  لفائدة  ابتدائية 
واينر  املرقب  بقصور  تربوية  ست  مؤسسات 
وقصبتي اجلنة والسيد وتيمقطن وزاوية موالي 
03كلم  قطع  على  األطفال  يجبر  ما  هيبة 

احلي  يعتر  ابتدائية يف حني  القرب  للوصول 
مستوى  على  السكنية  التجمعات  اهم  من 
على  متوسطة  يتوفر  حيث  البلدية  إقليم 
مغيلي عبد اهلل وثانوية التفريج محمود و عيادة 
متعددة اخلدمات فضال عن مقر البلدية االمر 
الذي اثار   استياء االولياء واصفني  استمرار 
يف  الكبير  بالظلم  مطلبهم  بشان  االذان  صم 
جمعية  رئيس  وقال  والعائالت  البراءة  حق 

راسلوا كافة  ادجرفورأانهم  الباسط  احلي عبد 
ووالئيا  محليا  والوصية  املسؤولة  اجلهات 
رغم  دون جدوى  لكن  الوصية  الوزارة  وحتى 
واألمني  السابق  الوالي  منهم  الكثيرة  الوعود 
ادرار  والي  من  ملتمس  للوالية  السابق  العام 
للبالد  العليا  السلطات  لدى  التدخل  احلالي 

من أجل حتقيق مطلب ساكنة احلي.
عبداهلل مجبري

الوالية  يف  فاعلة  جمعيات  ناشدت  
رئيس  السيد  مختار   باجي  برج  املنتدبة 
ايالء  بضرورة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
عناية خاصة للمناطق احلدودية فيما يخص 
وتتكرر  تتعدد  املآسي  إلن  الصحي  اجلانب 
وسببها ضعف الرعاية الصحية فبرغم الهياكل 
الصحية التي كلفت خزينة الدولة ماليير من 
الدينارات كان آخرها دخول حيز  مستشفى 
60 سرير  طاتي غالي  إال أن النساء احلوامل 
مازلن يتعرضن للموت يف طريق تنزرزفت عند 
إرسالهن إلى مستشفى رقان وهم يف حاالت 
حيوانات  تقتلهم  الصغار  واألطفال  حرجة،  
وانعدام  مضادة  أمصال  وجود  لعدم  العقارب 
الكثير  ماجتعل  القابالت  وخصوصا  التأطير 
من النساء احلوامل  يلجئن إلى الوالدة الريفية 
احملفوفة املخاطر .فاملواطن البرجاوي سئم هذه 

األوضاع التي تزيد من تهميشه وإقصائه هذا 
ناقوس  تدق  واملنظمات  اجلمعيات  جعل  ما 
اخلطر وتوجه رسالة إلى السلطات العليا حتوز 
الوطن على نسخة منها حيث طالبت  أخبار 
بفعالية هذا املرفق الصحي  املذكور آنفا الذي 
استبشر مواطنو البرج بإجنازه  وذلك من خالل 
توفير قابالت ريفية يخضعن  لتكوين محلي 
طبيب  مع   االنعاش  مصلحة  ،فتح  باملنطقة 
بشكل  طبيبة  ،وتوفير  اإلنعاش  يف  مختص 
فوري خاصة بالتوليد خلصوصية املنطقة  ألن 
طرف  من  توليدهن  يرفضن  النساء  أغلب 
األكسجني  بتوفير  طالبوا  .كما  ذكور  أطباء 
املستشفى  يف  دائم  بشكل  االصطناعي 
بشكل  والسكانير  األشعة  خدمة  وضمان 
للفحوصات  مكاتب  فتح  عن  فضال  يومي 

بشكل يومي أمام املواطنني .

بخروج  املطالب  عن  ُعبر  وقد  هذا 
احتجاجية  وقفة  يف  املواطنني  من  العشرات 
أمام مستشفى 60 سرير جاءت على خلفية 
موت طفلني رضع يف ظرف أسبوع جراء نقلهن 
إلى أقرب مستشفى لهم برقان يبعد أكثر من 
املوحش  الطريق  هذا  عرف  كما  كم   600
حامل  أم  داخل  جنني  وفاة  حادثة  املسالك 
تودي  كادت  صحية  ملضاعفات  وتعرضها 
يطالب  املأسوي  الوضع  هذا  .وأمام  بحياتها 
من  املذكورة  املنتدبة  بالوالية  املدني  املجتمع 
بزيارة  املستشفيات  واصالح  الصحة  وزير 
مستعجلة قصد الوقوف على هذه املعاناة التي 
إنهم  ذنبهم  جزائريني  مواطنني  لها  يتعرض 

زادتهم اجلغرافيا تهميشا وإقصاًء
عبداهلل مجبري

برج باجي مختار
الصحة مريضة وهياكلها جسد بال روح

تتواصل معاناة النساء الحوامل بمقاطعة جانت منذ اكثر من شهرين بسبب غياب األطباء األخصائيين في أمراض التوليد بالمدينة أين اضطرت 
كل النساء الحوامل اللواتي يقصدن مستشفى جانت الى تغيير وجهتهن  نحوى والية اليزي وتحمل مشاق التنقل عبر سيارات اإلسعاف أو الخاصة 
وقطع مسافة تزيد عن 400 كلم موازاة مع ارتفاع درجات الحرارة والظروف الصعبة ليجدن أنفسهن أمام مواجهة االم الحمل وتبعاته من جهة 

و المخاض وأتعابه من جهة أخرى وطول المسافة ما بينهما  .
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زاهية سعاد

و  العتيقة  الصحراوية  القصور  من  ورقلة  قصر  يعد 
الضاربة يف القدم  وقد يتزامن مع قصور متنطيط ببير توات 
بشار    بوالية  عباس  بني  قصور  مع  و  احلالية  أدرار  بوالية 
ومع قصور غدامس بالتراب الليبي ، شيد هذا القصر على 
ومن  األطراف  مترامية  النخيل  من  واحة  وسط  يف  ربوة 
اجلهات الثالث شماال و شرقا و غربا   وقد تضاربت اآلراء 
حول تاريخ نشأته فطائفة من املؤرخني ترجعه إلى التاريخ 
بني  الفترة  ما  يف  النوميدي  العهد  إلى  بالضبط  و  القدمي 
أخرى  طائفة  ،   و  امليالدي  قبل  العاشر  و  السابع  القرن 
القصر  هو  الوسطى.و  اإلسالمية  القرون  إلى  ترجعه 
اإلسالمية  العربية  احلضارة  يف  معروف  عمراني  مصطلح 
تتخلله  املتماسك  املتالحم  العمراني  النسيج  على  يطلق 
أزقة ضيقة وساحات عمومية و يحيط  به سور سميك و 
خندق حلمايته من أي غزو خارجي وقتها و أطلق عليه هذا 
االسم نسبة إلى قبائل بني وركالن الزناتية أو نسبة إلى 
علم من أعالمه سيدي الوارقلي  و جميع املصادر التاريخية 
التي تتكلم عن ورقلة يف القدمي و الوسط يقصد املؤرخون يف 
كتاباتهم القصر  على أساس أن بقية التجمعات و األحياء 
األخرى لم تعرف االستقرار و العمران إال منذ ثالثة قرون 

3 ق  على أقصى تقدير.

  ابن خلدون: سكان القصر هم من أعقاب بني وركال
بورقلة  العتيق  القصر  عن  خلدون  ابن  العالمة  قال 
بأنه  بأنه شيد نسبة لبني »واركال« و« واركلة«و »واركلي 
» و قيل تسمى »واركاال« جمع »واركاال« نسبة إلى بني 
الشمال  من  اإلسالمي  الفتح  أيام  قدموا   واركاال الدين 
أسسوا  و  املنطة  على  استولوا  ثم  مغراوة  صحبة  والغرب 
بها حضارتهم و قصرهم العتيق هذا ... و »بنوا واركال« 
هؤالء إحدى بطون زناته   من »ولد قريــنــي  بن جانــة« 
و كانت مواطنهم قبلة املزاب  و تختطوا  التمصير املعروف 
بهم لهذا العهد   على ثمانية مراحل من بسكرة   يف القبلة 
عنها ميامنة إلى املغرب. بنوها قصورا متقاربة اخلطة و ملا 
استبد األمير أبو زكريا بن أبي حفص مبلك افريقية وجال 

يف نواحيها يف أتباع ابن غانية   مر بهذا املصر فأعجبه و 
كلف بالزيادة يف متصيره  فاختط مسجده العتيق و مئذنته 
يف  نقشا  وضعه  تاريخ  و  إسمه  عليها  كتب  و  املرتفعة  
احلجارة تأريخا لهذا العهد وكان عليه السفر من  باب لولوج 
من الزاب إلى املفازة الصحراوية املفضية إلى بالد السودان 
التي ميلكها التجار الداخلون إليها بالبضائع  يسلكها التجار 
الداخلون إليها بالبضائع و سكانها لهذا العهد من أعقاب 
و  مغراوة  و  يفرن  بني  من  أخوانهم  أعقاب  و  واركال  بني 

يعرف رئيسهم باسم السلطان

 ورقلة.. ملكة الواحات وواحة السالطين
و قال الرائد كولوميو الفرنسي الذي جاء يف رحلة إلى 
قصر ورقلة سنة  1862 أن »  ورڤلة ملكة الواحات املدعوة 
واحة السالطني  كانت عاصمة مملكة صغيرة جدا بعيدة 
يف الصحراء املترامية األطراف يف وسط الرمال كأنها جزيرة 
خضراء يف خضم من النار محصنة بسور مبني ) بالطابية 
( يصونه خندق تتعهده السلطة باإلصالح و تفتخر املدينة 
حتمل  عندما  امللك.  مظهر  يف  لتظهر  وبأسوارها  بإنعزالها 
ورڤلة  صدى  املتوسط  البحر  حتى شاطئ  اجلنوب  ريح 
كان  السحر......و  كأنه  حتى  بقلق  الناس  ينصت 
معركة  تارة  قصصهم  على  تضفي  هيئة  الصحراء  لرحالة 
أنڤوسة  و  ورڤلة  وتارة معركة بني  دامية بني حني و حني 
امللتوية  النخيل يف الطرق املظلمة  و أحيانا بني ركام غابة 
املؤدية إلى أبواب قصبة القصر  تعلو تلك القباب املبيضة 
أو  أبنية دينية شيدت لتذكر باألولياء احملترمني املقدسني 
لتسمع أغاني الليل يف اجلنان على ضفاف السواقي النابعة 

من اآلبار األرتوازية.

تاريخ.. أمجاد وبطوالت
حتت  الفرنسي  االحتالل  إبان  ورڤلة  مدينة  ظلت 
احلكم احمللي تارة مستقرة و تارة بها حروب عروشية محلية 
إلى أن وصلتها القوات الفرنسية فواجهتها مبقاومة شعبية 
قوية تزعمها الشريف محمد بن عبد اهلل من سنة 1852م 
إلى سنة 1854 ومن بعده الشريف محمد بن التومي املدعو 
بوشوشة سنة 1871و بعد إخماد هذه املقاومات مت احتاللها 

سنة 1872و من هذا التاريخ بدأ توافد اجلاليات الفرنسية 
يف  فرنسا  وشرعت  الكولون  و  واملعمرين  البيض  اآلباء  و 

تشييد القالع و األبراج منها البرج األحمر سنة 1887م
و مع بداية القرن العشرين  مع ظهور احلركة الوطنية 
أصبح هناك أتباع جلميع التكتالت و األحزاب و اجلمعيات 
السياسية  و اإلصالحية مثل جمعية العلماء و جنم شمال 
إفريقيا و حزب الشعب وحركة انتصار احلريات الدميقراطية 
و مع تفجير الثورة التحريرية و رغم احلكم العسكري املطبق 
و  األسلحة  شاركوا  بإرسال  قد  أبنائها  فإن  املنطقة  على 
التوجه إلى املناطق اجلبلية من الوطن  و آخر عملية بطولية 
يف ورڤلة كانت مظاهرات 27 فيفري 1962م التي وضعت 
املستعمر  دابر  وقطعت  إيفياناملاراطونية  ملفاوضات  حدا 
الواحة ضد  هذه  لالبد حيث خرج كل سكان  الفرنسي 
اجلزائر  استقالل  اعالن  ينوي  كان  الذي  ديقول  زيارك 
بدون صحراء وهي الصفعك التاريخية التي وجهها سكان 
لالنفصال  التام  رفضهم  معلنني  وحيشه  لدقول  الصحراء 

عن اجلسد الواحد اين نالت البالد استقاللها .

 نسيج حضاري و تاريخي
متضام  تاريخي  نسيج  و  كلحمة  ورقلة  قصر  يعد   و 
يتكون من ثالثة  أحياء ذات طابع سكني مهيمن يضم 
عددا معينا من التجهيزات العمومية و البنى  التحتية منها 
.. املساجد و لزوايا٬ املدارس القرآنية واألسواق٬ الساحات 
ديار  دروب٬  و  القصبات  و  األزقة  و  الشوارع  العمومية  و 
سابق  و  مقر  حضانة  دور  مكاتب٬  و  مدارس  العرش٬ 
للهالل  مقر  كذا  و  واالحتياط  للتوفير  الوطني  للصندوق 
للتكوين  اجتماعي٬  معهد  مركز طبي  اجلزائري٬  األحمر 
ومركز  باجلملة  جتارية  إناث  ومحالت  و  ذكور  املهني 
للتسوق و هو قصر كبير بالنظر إلى امتداده على مساحة 30 
هكتارا مازالت احلياة تدب فيه و النشاط و ما يزال  آهال 
بالسكان  مبا يقرب من 8000 ساكن ، رغم هجرة بعضهم 
للمساكن املهـــددة باالنهيـار نظرا لقدمــــها ، و للعوامل 
الطبيعية من أمطار غزيرة و التي أتت على جزء من هذه 
إجراءات  تتخذ  لم  ما   ، الباقي  تهدد  ومازالت  املساكن 

عاجلة لترميمها و صيانتها .

معلم عمراني يأبى االندثار
العمرانية و اإلجتماعية  التاريخية و  و نظرا لألهمية 
بصفة  يقومون  و  منه  اخلروج  يريدون  ال  اهله  فإن  للقصر 
يف  جتديدها  او  مساكنهم  صيانة  على  وانفرادية  شخصية 
بعض األحيان ، ففيهم من يحافظ على طراز املنزل القدمي 
أشخاص  يوجد  كما   ، مسكنه  وجه  يغير  من  وفيهم   ،
يقومون بتهدمي منازلهم عن آخرها و يجددونها متاما مبا ال 
و  فالتدخل  للقصر  العمراني  النسيج  و  النسق  مع  يتوافق 
الصيانة يكونان على حساب رب األسرة مبا أوتي من مال 
و إمكانيات لفعل ذلك أما املصالح الوالئية و البلدية فقد 
قامت ببعض األعمال املتمثلة يف جتديد شبكة صرف املياه 
املستعملة و اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب جزئيا، كما مت 
تدعيم اإلنارة العمومية سنة 1993 كما متت عملية تهدمي 
للكنيسة القدمية و جزء  مركزي   من القصر و املتمثل يف 

السوق القدمي وماجاوره و كان هذا سنة 1991 .
مايزال  و  بالسكان  آهال  مازال  فالقصر  هذا  رغم  و 
يحافظ إجماال على خصوصية طابعه التاريخي و العمراني 
العتيق، مبساكنه و جوامعه وزوياه و أزقته و دروبه و ساحاته 

التي مافتئت تلم شمل اجلماعة .

   لؤلؤة بحاجة إلى االهتمام
األخير  هذا  إستفاد   1996 القصر سنة  تصنيف  بعد 
اإلعتبار  إعادة  إطار  يف  هذا  و  العمليات  بعض  بتسجيل 
للقصور اآلهلة يف إطار برنامج صندوق تنمية مناطق اجلنوب 
،  املنشأ يف سنة 2001 وقد ساهمت عدة جمعيات محلية 
بالقصر منها جمعية القصر للثقافة واالصالح يف افتكاك 
ساهمت  كما  العتيق  القصر  لصالح  تهيئة  عمليات  عدة 
باصدار  العديد من النشريات والبحوث التاريخية املعمقة 
يف تاريخ القصر الورقلي العتيق كما ساعدتنا يف اجناز هذا 
الثقافة  وزراء  غالبية  راسلت اجلمعية  الروبورتاج عنه كما 
قبلة  ليعود  رونقه وجماله  واعادة  ترميه  بعمليات  للتكفل 
للسياح غير ان تلك الوزارات لم تستحب ملطالب الورقليني 

يف ترميم قصرهم الذين يعتبرونه لؤلؤة تكابد النسيان.

تراث حضاري يمتد إلى آالف السنين

قصر ورقلة العتيق.. لؤلؤة  سياحية تكابد االندثار
أحد أهم المعالم الحضارية و التاريخية ، هو القلب النابض الذي يميز والية ورقلة عن غيرها من المدن الصحراوية ، يعود تأسيسه إلى حقبة النوميديين ويقع على 
بعد 02 كلم شمال عاصمة الوالية ، و يحده شرقا وغربا و شماال واحات النخيل  ٬أما جنوبا بالمدينة الجديدة والتوسعة الحديثة .و هو على جزء  من منخفض وادي 

مية القديم في أعلى مرتفع له، هو  قصر ورقلة  العتيق بالجنوب الجزائري يكابد االندثار .
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قال أنه يرحب بفكرة العمل معه من جديد

سولسكاير يرغب في عودة رونالدو لليونايتد

القسم الرياضي

وعن الالعبني الذين يفضل أن يضمهم 
إلى فريقه احلالي من جيل 1999 الذي توج 
ما  بحسب  سولسكاير  أجاب  بالثالثية، 
»روي  البريطانية:  »ذا صن«  نقلت صحيفة 
بأنني  تنسوا  ال  ولكن  سكولز،  وبول  كني 
الالعب  وهو  كريستيانو،  جوار  إلى  لعبت 
األفضل يف العالم، وبالتالي ال أمانع تواجده 

يف فريقي اآلن«.
لرونالدو  كبيًرا  احتراًما  ويكن سولسكاير 
التي  وللطريقة  عاًما،   35 العمر  من  البالغ 
مرات   5 الذهبية  بالكرة  ليتوج  انتهجها 

بجانب كونه الهداف التاريخي للبرتغال.

الشأن:  هذا  يف  النرويجي  املدرب  وقال 
»كريستيانو دائًما ما أراد أن يكون األفضل، 
التي  البيئة  خالل  من  تشكيله  مت  ولكن 
»نحن-  وأضاف:  اليونايتد«.  يف  إليها  أتى 
الالعبون أصحاب اخلبرة- كان علينا إرشاده، 
هناك  كانت  ولكن  عاملية،  موهبة  نرى  كنا 

مساعدته  ميكننا  التي  القليلة  األمور  بعض 
لم  أنه  رؤية  للجميع  »ميكن  وأمت:  خاللها«. 
يسمح ألي شيء يعترض طريقه كي يصبح 
تقوم  أن  العالم، عليك  األفضل يف  الالعب 

بالكثير من التضحيات، وهو قام بذلك«.

ميسي يطمئن برشلونة
منح األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم 
برشلونة، النادي الكتالوني دفعة معنوية 

جديدة قبل مواجهة ريال مايوركا، السبت 
املقبل، عند استئناف منافسات الليغا.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 

اإلسبانية، فإن ميسي شارك يف التدريبات 
اجلماعية لبرشلونة بشكل طبيعي، لليوم 

الثاني على التوالي.
وأشارت إلى أن ميسي يبدو أنه تعافى 

من اإلصابة العضلية التي تعرض لها مؤخًرا، 
وتسببت يف غيابه عن املران اجلماعي ألكثر 
من يوم. وأوضحت أن ميسي ظهر مبتسًما 
أثناء العمل يف املران مع زمالئه، ما يعني 

أنه جاهز لقيادة الفريق أثناء الدفاع عن لقب 
الليغا. وذكرت الصحيفة أن كاًل من نيلسون 

سيميدو ومونشو شاركا أيًضا يف مران امس 
بشكل طبيعي، عقب التعايف من اإلصابة.

بريشيا يمنع بالوتيلي 
من دخول النادي

منع بريشيا، ماريو بالوتيلي، مهاجم 
الفريق، من دخول النادي، امس الثالثاء، 

للمشاركة يف التدريبات اجلماعية. وكان 
بالوتيلي غاب عن أكثر من مران بحجة 

املرض، ما جعل بريشيا يطلب فسخ التعاقد 
معه مبكًرا، لكن الالعب اإليطالي رفض.

ووفًقا لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية، فإن بالوتيلي حضر إلى مركز 
تدريبات بريشيا، صباح امس، إال أن 

مسؤولي النادي قرروا عدم فتح األبواب له. 
وادعى مسؤولو بريشيا أنه لم يتم فتح أبواب 

النادي أمام بالوتيلي، ألن إجازته املرضية لم 
تنته بعد. وأشارت الصحيفة إلى أن بالوتيلي 

قبل مغادرة النادي اليوم، اجته إلى رجال 
الصحافة وقال لهم: »اآلن اكتبوا أنني ال 

أتدرب«.

كانتي وجورجينيو األقرب للرحيل عن تشيلسي
يبدو أن تشيلسي قرر االعتماد على 
االنتقاالت،  سوق  يف  جديدة  سياسة 
الفريق  جنوم  لبعض  بيعه  إلى  ستؤدي 

عند فتح امليركاتو املقبل.
شراء  عند  اآلن  تشيلسي  ويفضل 
العب بيع آخر، ومع التعاقد مع النجم 
من  واالقتراب  زياش  حكيم  املغربي 
نغولو  الثنائي  بات  فيرنر،  تيمو  ضم 
للرحيل عن  كانتي وجورجينيو األقرب 

قلعة ستامفورد بريدج، وذلك بحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية.
وبقوة  صفوفه  تدعيم  على  بشدة  تشيلسي،  مدرب  المبارد،  فرانك  ويحرص 
خالل الشهور املقبلة، بعد ابتعاد البلوز عن املنافسة بسبب العقوبة التي فرضت على 

الفريق الصيف املاضي، باحلرمان من التعاقدات.
ومن املتوقع أن يصل ما سينقفه تشيلسي على أول صفقتني لقرابة 90 مليون 
عن  املقابل  يف  لالستغناء  األخضر  الضوء  على  المبارد  وحصل  إسترليني،  جنيه 
التضحية منها  يتم  املرشح أن  املناطق  أكثر  امللعب  الفريق. ويعد وسط  بعض جنوم 
للياقته  لوفتيس تشيك  بالالعبني، مع ظهور كل من بيلي جيلمور واستعادة روبن 
بالتعاقد  جيرمان  سان  باريس  اهتمام  إلى  البريطانية  الصحيفة  وتشير  البدنية. 
مع  العمل  يف  يوفنتوس،  مدرب  ساري،  ماوريسيو  يرغب  بينما  كانتي،  نغولو  مع 
جورجينيو للمرة الثالثة. يذكر أن تشيلسي يخطط لصفقة أخرى من البوندسليغا، 
وهي التعاقد مع كاي هافيرتز، جنم باير ليفركوزن، لتعويض الرحيل املنتظر للثنائي 

ويليان وبيدرو.

تشيلسي يصدم ليفربول واليونايتد في 
صفقة  هافيرتز

امس  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
مستقبل  بشأن  جديد  تطور  عن  الثالثاء، 
ليفركوزن،   باير  األملاني كاي كافيرتز، جنم 

خالل املوسم املقبل.
البريطانية،  »ميرور«  لصحيفة  ووفًقا 
75 مليون  فإن تشيلسي يجهز عرًضا بقيمة 
متفوًقا  هافيرتز،  صفقة  حلسم  إسترليني، 

على مانشستر يونايتد وليفربول.
املوسم  الفريق خالل  يف  أملاني  ثنائي  لتكوين  يسعى  »البلوز«  أن  إلى  وأشارت 
املقبل من هافيرتز وتيمو فيرنر مهاجم اليبزيغ القريب للغاية من التوقيع مع تشيلسي.
وأوضحت أن إدارة تشيلسي تعتقد أن اللعب بجوار فيرنر، سيكون عاماًل مهًما 

يف إغراء هافيرتز أثناء حتديد مستقبله.
يذكر أن رودي فولر، مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن، قال مؤخرا: »ميكننا إبقاء 

هافيرتز ملدة عام آخر، ورمبا نفعل ذلك«.

مدريد ترغب في استضافة نهائي 
دوري األبطال

أمليدا رئيس بلدية مدريد إن  قال خوسيه لويس مارتينيز 
العاصمة اإلسبانية دخلت يف مباحثات بخصوص استضافة 
نقل  املنظمون  قرر  إذا  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 

املباراة من إسطنبول بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكان من املخطط إقامة النهائي األوروبي يف ملعب أتاتورك 
يف إسطنبول يف 30 ماي لكن املسابقة تأجلت خالل منافسات 

دور الستة عشر يف مارس املاضي بسبب جائحة كوفيد19-.
بلدية  رئيس  الثالثاء عن  امس  »ماركا«  ونقلت صحيفة 
وأريد  ترتيبات  بوجود  »أعلم  محلية:  لشبكة  قوله  مدريد 
اإلعالن عن دعم البلدية الكامل إلقامة نهائي دوري األبطال 
تغيير  بخصوص  رسمي  إعالن  أي  يصدر  ولم  مدريد«.  يف 
مكان النهائي األوروبي بينما ذكرت صحيفة )نيويورك تاميز( 
الشهر املاضي أن املدينة التركية لن تستضيف املباراة ويجرى 
لكرة  األوروبي  االحتاد  ورفض  بديلة.  مالعب  عن  البحث 
القدم )اليويفا( التعليق على كلمات رئيس بلدية مدريد بينما 
أكد أن اللجنة التنفيذية باالحتاد القاري ستجتمع يف 17 جوان 
النهائي  يقام  أن  املرجح  ومن  التوضيح.  املزيد من  تقدم  وقد 

املرتقب دون حضور مشجعني.

ديباال يبرئ أليغري ويشيد 
بساري

انهال األرجنتيني باولو ديباال، جنم يوفنتوس، باملديح على 
مدربه احلالي ماوريسيو ساري، مشدًدا على أن البيانكونيري 

يلعب بشكل أفضل يف الوقت احلالي.
وقال ديباال خالل حواره مع شبكة »سي أن أن«  »وصول 
يلعب  بدأ  والفريق  كثيًرا،  أمنو  جعلني  يوفنتوس  إلى  ساري 
حتى  ممتاًزا  موسًما  لعبت  لقد  ساعدنا،  وهذا  أفضل  بشكل 
اآلن«. وتطرق ديباال للحديث عن قضية العنصرية ضد زميله 
من  عنصرية  لهتافات  تعرض  والذي  كني،  مويس  السابق 
ليوناردو  زميله  قبل  من  هوجم  كالياري، حتى  قبل جماهير 
بونوتشي ومدربه أليغري يف ذلك التوقيت. ويف هذا الصدد، 
صرح باولو: »يف الوقت احلالي، الكلمات الصحيحة يف هذا 
بشأن  جًدا  حذًرا  تكون  أن  يجب  حاضرة،  تكن  لم  املوقف 
»أليغري  وتابع:  الصحيحة«.  الرسالة  لتوصيل  املشكلة  هذه 
وبونوتشي وقعا يف اخلطأ لكنهما ليسا عنصريني، بالتأكيد ميكن 
يتعلم مما حدث، ألنني أعرفهما جيًدا وهما  لكل منهما أن 
ال يؤيدان العنصرية على اإلطالق«. واختتم: »رمبا يف ذلك 

التوقيت لم يستخدما الكلمات التي يريدان استخدامها«.

فرانكفورت تطلب استضافة بقية 
منافسات الدوري األوروبي

الدوري  بطولة  أن  الثالثاء،  امس  إخباري  تقرير  ذكر 
األوروبي لكرة القدم، التي توقفت منافساتها بسبب جائحة 
مدينة  يف  مصغرة  مسابقة  بإقامة  تستكمل  قد  كورونا، 

فرانكفورت األملانية.
أن  األملانية  تسايتونغ«  ويتشه  »ذو  صحيفة  وذكرت 
مدينة  طلبا من  بالفعل  تلقى  )يويفا(  للعبة  األوروبي  االحتاد 

فرانكفورت الستضافة البطولة.
والدوري  أوروبا  أبطال  دوري  منافسات  تعليق  وجرى 
منافسات  ختام  قبل  املاضي،  مارس  منتصف  منذ  األوروبي 

دور 16، بسبب أزمة الوباء العاملي.
ويرغب اليويفا يف استكمال منافسات البطولتني يف أوت 
املقبل، ويتردد أن ذلك قد يتم عبر إقامة بطولة مصغرة لكل 

منهما الستكمال املنافسات اعتبارا من دور الثمانية.
كذلك أبدت مدينة فرانكفورت رغبة يف استضافة البطولة 
املصغرة لدوري األبطال، لكن تقارير أشارت إلى أن لشبونة 
وهو  البطولة،  من  البرتغالية  الفرق  خلروج  نظرا  املرشحة  هي 
ويتوقع  فريق.  ألي  األرض  على  اللعب  أفضلية  مينح  ال  ما 
اللجنة  اجتماع  عبر  اليويفا  قبل  من  النهائي  القرار  صدور 
التنفيذية املقرر يف 17 و18 جوان اجلاري. وكان من املفترض 
أن تستضيف مدينة إسطنبول التركية نهائي دوري األبطال يف 
أواخر ماي املاضي، بينما كان نهائي الدوري األوروبي مقررا 

يف مدينة جدانسك البولندية.

اعترف أولي غونار سولسكاير، مدرب 
مانشستر يونايتد، بحبه لفكرة العمل من 
جديد مع النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، خاصة أنه سبق وأن لعب إلى 

جواره في صفوف الشياطين الحمر.
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محمد هشام

نشرها  تصريحات  يف  أعراب  وقال 
»فيس  على  للوفاق  الرسمي  احلساب 
البعد  كل  بعيد  سطيف  »وفاق  بوك« 
املباريات،  بنتائج  التالعب  قضية  عن 
نتائجنا كانت مستحقة، وهذا بشهادة 
اجلميع«، وأضاف »نتائج الفريق نزيهة 
فيها،  التشكيك  طرف  ألي  يحق  وال 
مبعاقبة  تسمح  ال  القوانني  أن  وأؤكد 
ال  حلفاية  أن  مبا  صفة،  بأي  النادي 
الرابطة  لدى  رياضية  إجازة  ميتلك 
»كلفنا  وتابع  القدم«،  لكرة  احملترفة 
فخرالدين كتفي، بصفته عضًوا مبجلس 
وتسوية  املالية،  األمور  بتسيير  اإلدارة، 
اتصلنا  وقد  الالعبني،  مستحقات 
والالعبني،  الكوكي،  نبيل  باملدرب 
بتسوية  سنقوم  بأننا  لهم  وأكدنا 
وقت«،  أقرب  يف  العالقة  املستحقات 
وختم »قررنا إجراء انتخابات بعد نهاية 
وأؤكد  جوان،  نهاية  األوملبية،  عهدتنا 
وقت،  أقرب  يف  اجتماًعا  سنعقد  أننا 
لترتيب البيت، أنا ال أريد ترك النادي 
وسأفتح  والصراعات،  املشاكل  يعيش 
املجال أمام كل شخص قادر على قيادة 

سفينة الوفاق لألفضل«.
إدارة  سارعت  أخر،  جانب  من 
املدير  مهام  تعليق  على  سطيف  وفاق 
فهد  للنادي،  التجارية  للشركة  العام 
إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح  حلفاية، 
نادي وفاق سطيف، عزالدين أعراب، 
يف ندوة صحفية نشطها مبقر النادي أن 
بعديد  وخرج  اجتمع  اإلدارة  مجلس 
القرارات أولها تعليق مهام املدير العام.

السياق  ذات  يف  أعراب  وأضاف 
تضمنت  اإلدارة  مجلس  قرارات  أن 
أيضا إسناد مهام املدير العام إلى رئيس 
نهاية  غاية  إلى  النادي  إدارة  مجلس 

العهدة احملددة بتاريخ 30 جوان.

ثالث  أما 
فتتمثل  الئحة، 
إحلاح  يف 

للجنة  املوجه  تأكيده  و  اإلدارة  مجلس 
القدم  كرة  لرابطة  التابعة  االنضباط 
املادة  االعتبار  بعني  لألخذ  احملترفة 
التي  االنضباط  قانون  من  الرابعة 
أن  مبا  سطيف  وفاق  -حسبه-  تنصف 
حلفاية يربطه بالنادي عقد عمل ليس 
له صفة رياضية وليس له أي مسؤولية 
رياضية ال على الفئات الشابة وال على 
الفريق األول وليس موجودا على كشف 
االلتزام للرابطة، وفقا لعزالدين أعراب.
سطيف  وفاق  إدارة  مجلس  ودعا 
بالهدوء  التحلي  إلى  الفريق  أنصار 
واالنضباط والرزانة وأن ال ينساقوا وراء 
أصحاب املصالح الضيقة، لكي يخرج 
النادي ساملا من هذه القضية، على حد 

تعبيره.
وبعد أن ثمن قرارات وزير الشباب 
اإلجراءات  بكل  يتعلق  فيما  والرياضة 
التي اتخذها خدمة للرياضة اجلزائرية، 
طمأن رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف 
األنصار بخصوص إمكانية خصم نقاط 
الناحية  »من  بالقول  الفريق  من رصيد 
املساس  كان  ألي  ميكن  ال  القانونية 
توضيحات  قدمنا  لقد  النادي،  بنقاط 
للجنة االنضباط يف هذا الشأن بواسطة 

محامي الفريق«.
سيواصل  بأنه  أعراب  أكد  كما 

مه  مها
رأس  على 

يترك  لن  وأنه  النادي  إدارة  مجلس 
إلى  الصعبة  الظروف  هذه  يف  الفريق 

حني استقرار األوضاع.
قارة،  شاكر  أكد  أخر،  جانب  من 
سيدي  محكمة  جهمورية  وكيل 
أول  العاصمة،  باجلزائر  محمد 
فضيحة  بشأن  التحقيقات  أن  أمس، 
للمدير  املنسوب  الصوتي  التسريب 
حلفاية،  فهد  سطيف،  لوفاق  العام 
كشف  غاية  إلى  مفتوحة،  ستبقى 
قاضي  وكان  القضية.  حيثيات  جميع 
التحقيق بذات احملكمة، قد أمر األحد 
للنادي  العام  املدير  بإيداع  الفارط، 
الالعبني،  أعمال  ووكيل  السطايفي، 
احلبس  رهن  سعداوي،  نسيم 
يف  تورطهما  ثبوت  بعد  االحتياطي، 

فضيحة التالعب بنتائج املباريات.
وقال أن التحقيقات األولية أكدت 
يف  املتهمني  أصوات  مع  تطابق  وجود 
هاتفية،  خطوط   7 وكشف  القضية، 
كما مت االستماع إلى 9 أشخاص ومن 

املمكن توسيع رقعة االتهام.
التحقيقات  أيضا  أن  وكشف 
إلى غاية كشف كافة  ستبقى مفتوحة 
واضحة  القوانني  أن  مؤكد  احليثيات، 
وسيعاقب كل شخص يتبث تورطه يف 
القضية بالسجن النافذ من سنتني إلى 

10 سنوات.

بعد رفض الالعبين تخفيض أجورهم
األزمة المادية تثقل كاهل مولودية وهران

يواجه نادي مولودية وهران، أزمة مالية خانقة، يسعى حللها قبل 
نهاية املوسم، بسبب ديون صندوق التأمينات االجتماعية، ورفض 

الالعبني مقترحات تخفيض أجورهم.
تكرار  من  متخوفة  املولودية  إدارة  أن  خاصة،  مصادر  من  وعلم 
اجتاه  ديونه  فاقت  أن  بعد  املاضي،  املوسم  العاصمة  احتاد  سيناريو 

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية كل التوقعت.
ذات املصادر أكدت أن مجلس إدارة النادي الوهراني، يف ورطة 
تخفيض  مقترحات  الالعبني  من  كبيًرا  عددا  رفض  بعد  حقيقية 
أجورهم، يف ظل توقف البطولة، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
املوسم،  انطالق  منذ  عصيبة  بفترة  وهران  مولودية  نادي  ومير 
تقدمي  عن  احمللية  السلطات  وعزوف  التمويل،  مصادر  غياب  بسبب 

الدعم لواحد من أعرق األندية اجلزائرية.

إسمه اقترن بشباب بلوزداد وإتحاد العاصمة
رضواني ينفي رحيله من وفاق سطيف

نفى سعدي رضواني، مدافع وفاق سطيف، ما تردد بشأن انتقاله 
إلى شباب بلوزداد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

شباب  إلى  باالنتقال  رضواني  ربطت  قد  تقارير،  عدة  وكانت 
الرياضي  املدير  مع  تواصله  بعد  اجلاري،  املوسم  انتهاء  مع  بلوزداد، 

توفيق قريشي.
وقال رضواني، يف تغريدة عبر حسابه على »إنستغرام« »حلد اآلن 
لم أوقع ألي فريق، ولم أتفاوض على االنتقال ألي نادي«، وأضاف 
الوضعية  ظل  يف  فريق،  أي  مع  بالتفاوض  لي  يسمح  ال  »اسمي 

الصعبة التي مير بها نادي وفاق سطيف«.

َأكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، 
عزالدين أعراب، أن ناديه بعيد كل البعد 
عن فضيحة التالعب بنتائج اللقاءات، مشيرا 
إلى أن القانون ال يسمح بمعاقبة النادي، 
حتى لو أثبتت التحقيقات تورط المدير 

العام فهد حلفاية بالقضية.

شباب  نادي  إدارة  مجلس  توصل 
واملدير  رجراج،  رشيد  بقيادة  قسنطينة، 
اتفاق  إلى  مجوج،  الدين  نصر  الرياضي 
عمراني،  القادر  عبد  املدرب  مع  نهائي 

لإلشراف على اجلهاز الفني للنادي.
خاصة  جلسة  ومجوج  رجراج  وعقدا 
نهائي  اتفاق  إلى  وتوصال  عمراني،  مع 
احلسني  الدفاع  لنادي  السابق  املدرب  مع 

تفاصيل  كافة  حول  املغربي،  اجلديدي 
خالل  بالشباب  سيربطه  الذي  العقد 
تعلن  أن  املرتقب  ومن  املقبل.  املوسم 
اتفاقها  إمتام  عن  القسنطيني  النادي  إدارة 
استئناف  فور  رسمية،  بصورة  عمراني  مع 
البطولة، واملتوقف منذ شهر مارس املاضي 
بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان شباب 
عمراني  مع  مفاوضاته  يف  نشطا  قسنطينة 

خالل األسابيع املاضية، بعد إصرار مالك 
االستفادة  على  احملترفة  الرياضية  الشركة 
النادي.  مشروع  إلجناح  خدماته،  من 
الذين  املدربني  أجنح  من  عمراني  ويعتبر 
أشرفوا على تدريب الشباب منذ تأسيسه، 
حيث قاده سنة 2018 حلصد لقب البطولة 

للمرة الثانية يف تاريخه.
م.هشام

اتفق على جميع التفاصيل مع اإلدارة

عمراني يعطي موافقته لإلشراف على العارضة الفنية لسياسي

حلفاية وسعداوي مهددان بالسجن 10 سنوات، أعراب:

»نتائج وفاق سطيف نزيهة والقوانين
 ال تسمح بمعاقبة النادي«

فيغولي مطلوب في البطولة 
اليونانية

سفيان  اجلزائري،  الدولي  أن  تركية،  صحفية  مصادر  كشفت 
الفريق  اليوناني دون الكشف عن هوية  الدوري  فيغولي مطلوب يف 
الذي طلب خدماته. وسيغادر فيغولي هذا املوسم نادي غلطة سراي، 
بعد أن قرر هذا األخير التخلي عن خدماته مقابل 10 ماليني أورو.
يذكر أن نادي الغرافة القطري قّدم عرضا رسميا قيمته 8 ماليني 
ريال  يف  مطلوب  فيغولي،  أن  كما  بصفقته،  الفوز  أجل  من  أورو 

بيتيس اإلسباني وعدد من األندية اخلليجية.

أستون فيال يتجه للتعاقد مع بن 
رحمة  

فيال  أستون  نادي  أن  البريطانية،  »االتلتيك«  كشفت صحيفة 
ذات  وأكدت  رحمة،  بن  اجلزائري  الدولي  مع  للتعاقد  سيتجه 
املصادر، يف حال ضمان بقاء أستون فيال يف البرمييرليغ فإنه سيتصل 
أن  يذكر  املقبل.  للموسم  حتسبا  لضمه  اجلزائري  بالالعب  مباشرة 
ناديا  وباألخص  اإلجنليزية  األندية  من  عدد  مطلوب يف  رحمة  بن 
 30 الـ  الصفقة ستكون يف حدود  أن قيمة  تشلسي وأرسنال. كما 

مليون أورو وهو املبلغ الذي حددته إدارة برينتفورد للتخلي عنه.

بعد أن تلف عدة عروض مغرية
بلعمري يصر على فسخ عقده مع 

الشباب السعودي  
خطوات  أول  السعودي،  الشباب  العب  بلعمري،  جمال  بدأ 
رحيله عن الفريق السعودي وفسخ عقده بعد أن قدم شكوى للفيفا.
السعودي  الهالل  بني  كبير  صراع  محل  اآلن  بلعمري  وبات 
أجنبي.  دفاع  قلب  مع  التعاقد  يريدان  اللذان  السعودي  والنصر 
بل حتى  بخدماته،  مهتمة  فقط من هي  السعودية  األندية  وليس 
يف قطر وأيضا يف الدوري الفرنسي، وما إن يفسخ عقده مع الشباب 
يصبح بن العمري العبا حرا وهو ما سيسهل انضمامه ألحد األندية 

الراغبة بضمه.
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عّمـــار قـــردود

الدكتورة  »وأخبرتني  يقول  بالعربي  وتابع 
فيلم  يحضر  العقاد  مالك  ابنها  أن  باتريسيا 
عنوانه  وثائقي  فيلم  وهو  والده  عن  وثائقي 
الفيلم  the message بحيث يحكي هذا 
الوثائقي عن كيف صور املخرج مصطفي العقاد 
التي  الصعبة  الظروف  وعن  الرسالة،  فيلم 
واجهها وسيعرض صور حصرية للمخرج أثناء 
الذي  امللصق  يعرض  وسوف  الفيلم  تصويره 

صممته يف الفيلم أيضًا«.
كما أني رسمت أيضًا ملصق لفيلم »أسد 
الصحراء« ملخرجه مصطفي العقاد بشكل أخر 
باباس،  وارين  أنطوني كوين  بطولة  الفيلم من 
هذا الرسم نال إعجاب املمثل اإليطالي الشهير 
دور  له  كان  الذي   Rodolfo Bigotti

أساسي يف فيلم »أسد الصحراء«.
قد  الذي صممه  امللصق  أن  بلعربي  وأفاد 
الذي  سالم  علي  العاملي  املمثل  إعجاب  »نال 
لعب دور الصحابي اجلليل بالل بن رباح رضي 
اهلل عنه يف فيلم الرسالة حيث أرسل لي صورة 
تاريخية حصرية وهو يحمل الفتة كتب عليها 

»شكرًا للفنان الرائع شمس الدين بلعربي«.

 من هو شمس الدين بلعربي؟

»أنا  قائاًل:  نفسه  بلعربي  الفنان  ُيعّرف 
 : الفني  إسمي  و  بلعربي  الدين  شمس 
 chemsou belarbi - belardi
البداية كنت  1987 يف  فيفري   14 مواليد  من 
مستغامن،  يف  تادلس  عني  قرية  يف  أعيش 
اهلل  رحمه  مع خالي  الغنم  أرعى  كنت  حيث 
الغنم يف سن  رعي  مهنة  أمارس  وبينما كنت 
اخلامسة كانت متر بجانبي صفحات اجلرائد، 
كما كانت جتذبني الصور البراقة لنجوم السينما 
وأمتعن  األرض  على  من  اجلرائد  هذه  فالتقط 
بلغت  وعندما  الرمال  يف  بالعود  وأرسمها  فيها 
املدينة لكي أدخل  إلي  انتقلت  السادسة  سن 
إلى املدرسة ويف املدرسة بدأ املعلمون يكتشفون 
موهبتي وبدأت أعطي األهمية ملادة الرسم أكثر 

من باقي املواد مثل الرياضيات والفيزياء
واضطرت  فقيرة  جد  عائلة  من  أنا  ولكن 
الشارع  إلى  واخلروج  الدراسة  التوقف عن  إلى 
احملالت  تزيني  مثل  كحرفة  الرسم  المتهان 

التجارية والديكور لكن الشارع قاسي جًدا«.
نفسه  عن  يتحدث  بلعربي  وواصل 
»تعرضت لالستغالل من قبل عدميي الضمير 
الذين امتصوا طاقتي الفنية ويف بعض األحيان 
أطلب  وعندما  أشخاص  عند  أعمل  كنت 
أجًرا مقابل عملي كنت أتعرض إلى التهديد 
وكنت صغير آنذاك وعندما كنت أريد أن أخبر 
قاعات  بجانب  أمر  وكنت  يهددونني  الشرطة 
الضخمة  والصور  األفيشات  أشاهد  السينما 
لنجوم السينما عند أبواب القاعة وعندما أعود 
أوراق  على  شاهدته  ما  كل  أرسم  البيت  إلى 

الرسم .
واحد  بيت  يف  نعيش  كنا  أننا  واملشكلة 
نطبخ فيه وننام فيه وكنت أرسم يف وسط هذا 
الضيق وارسم بصبر، زد على ذلك البيت كان 
فصل  يف  نعاني  وكنا  جزئًيا  السقف  مكسور 

بسبب  رسوماتي  من  الكثير  وأتلفت  الشتاء 
الفنية  أعمالي  إرسال  يف  أفكر  وبدأت  املطر 
إلى  الرسومات  أرسلت كل  وفعاًل  اخلارج  إلى 
البريد  طريق  عن  السينمائية  اإلنتاج  شركات 

العادي«.

 منتج أرجنتيني فتح لي أبواب »هوليوود« 
على مصراعيها

وتابع »بدأ الناس ينعتونني باملجنون ولكن 
هذه  أعطاني  من  هو  ألنه  اهلل  على  اتكلت 
والعمل  املثابرة  وواصلت  بها  وحباني  املوهبة 

ولكن مرت السنوات ولم أتلقى أي رد.
بسبب  لكن  الشارع  يف  العمل  وواصلت 
املشاكل تأثرت صحتي وساءت كثيًرا ودخلت 
يف مرحلة صعبة جًدا وبدأت أعمل يف املصانع 
وبعدها  أشهر،  ثالثة  مدة  املستشفى  ودخلت 
بدأت حالتي يف التحسن حتى أنه يف يوم من 
أرجنتيني  منتج  من  رسالة  فيه  تلقيت  األيام 
اطلع  قد  وكان  هوليوود  مع  بالشراكة  يعمل 
السينمائية  األوساط  يف  أعمالي  بعض  على 
وبدأت أتلقى الطلبات من املخرجني واملنتجني 
العاملية  األفالم  ملصقات  من  الكثير  وعملت 
و   Honor و   The News منها  أذكر 
 Bucks of  و  Garra Mortal
الكبير  الوثائقي  America  والفيلم 
 Chinese Hercules The BOLO

.»YEUNG Story

 JIMMY اتصل بي املمثل الهوليودي
GOURAD وجاء شخصًيا إلى اجلزائر 

وزارني وكرمني

أعماله  عرض  عن  بلعربي  وكشف 
الدولي  السينمائي  كان  مهرجان  يف  الفنية 
ومهرجانات األوسكار وسيزار، فشاهد أعمالي 
JIMMY GOU- الهوليودي   املمثل 
RAD  فاتصل بي وجاء شخصًيا إلي اجلزائر 
وزارني وكرمني، وبعدها متت دعوتي ملهرجان 
املمثل  ودعاني  املغرب  يف  للسينما  العاملي 
الشهيرTONG POO  الذي  الهوليودي 
يعتبر من أساطير هوليود وله أفالم شهيرة رفقة 
روجي مور وجون كلود فان دام وآخرين واتفقنا 
مستقبلية  مشاريع  وهناك  عمل  مشروع  على 
عمر  إخراج  من  فيلم  يف  البطولة  دور  للعب 

بونور«.

مت تسجيل اسمي يف القاموس العاملي 
   IMDB للسينما العاملية

اسمي  تسجيل  »مت  أنه  إلى  بلعربي  وأشار 
 IMDB يف القاموس العاملي للسينما العاملية
فنان  وآخر  الوحيد  اجلزائري  أني  أساس  على 
بأفريقيا والعالم العربي مازال يصمم ملصقات 
عن  أي  التقليدية  بالطريقة  العاملية  األفالم 

طريق الرسم والفن التشكيلي«.
وأضاف أنه حاول »نشر الثقافة اإلسالمية 
والعاملية«  األوروبية  األوساط  يف  والعربية 
الدينية  التاريخية  بالشخصيات  »متأثر  وأنه 
عبد  األمير  لوحة  رسمت  حيث  والوطنية، 
لكل  خلفية  اجعلها  أن  تعمدت  والتي  القادر 

تأثرت  أنني  كما  التلفزيونية،  حواراتي 
الرسالة  فيلم  رأسها  وعلى  الدينية  باألفالم 
كل  علي  بالغ  أثر  ترك  الذي  الفيلم  هذا 
ملخرجه  والعاملي  واإلسالمي  العربي  العالم 
مصطفى العقاد رحمه اهلل، وكنت منذ مدة 
من الزمن أمتنى لو كنت موجود يف زمن إنتاج 
الفيلم وقمت بتصميم ملصق له خاصة أنني 
أردت أن أضع بصمة جزائرية للفيلم، بدأت 
أتخيل كيف سيكون امللصق لو مت اسناد مهمة 

تصميمه لي«.
يف  كنت  األيام  أحد  »يف  يقول  وتابع 
عملي يف مخبر التصوير الفوتوغرايف واغتنمت 
فرصة خلو املخبر من الزبائن وبدأت تصميم 
ملصق فيلم الرسالة بطريقتي، أخذ مني مدة 
من الوقت يف جمع صورة املمثلني والتنسيق 
والتركيب وكتبت عنوان الفيلم بشكل موحد 
بني العربية واالجنليزية بحيث كتبت العنوان 
العربي باخلط احلجازي احليري الذي كان يف 
العصري  امللصق  كان  اإلسالم  بداية  عصر 
واالجنليزية  العربية  النسخة  يجمع  موحد 

للفلمني«.
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المصمم الجزائري العالمي شمس الدين بلعربي:

أنا آخر فنان بالمنطقة ما زال يصمم ملصقات األفالم العالمية تقليديا
»أخبار الوطن« تنشر صورة حصرية لملصق موحد للنسختين العربية واالنجليزية عن »الرسالة« 	

كشف الرسام الجزائري العالمي ذائع الصيت »شمس الدين بلعربي« حصرًيا لــ »أخبار الوطن« أن »الدكتورة باتريسيا العقاد زوجة المخرج الراحل مصطفى العقاد- رحمه اهلل - اتصلت به بعدما قام 
بتصميم ملصق عصري لفيلم الرسالة الذي يجمع النسختين العربية واالنجليزية للفلمين، وبصفتها حاصلة على دكتورة في الفنون واألدب قالت عن الملصق أنه يعد أيقونة من أيقونات الفنون البصرية 

وهي تحتفظ به في بيت المخرج مصطفى العقاد.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

إعالن  عن املنح املؤقت  
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املنطقة  مدن  اغلى  من  املدينة  كانت    17 القرن  يف 
مهاجرين  خاصة  األوطان  مختلف  من  ناس  فيها  عاش  
االندلس و األتراك، و احضروا معهم لباس جديد أعجبت 
اخذته  شيئ  اول   ) الدزيريات   ( العاصميات  جميع  به 
النساء أنذاك هو السروال_االندلسي كان من احلرير يصل 
النساء  استحفضت  السروال  هاد  فوق  و  للركبة،   طوله  
على الفوطة_التقليدية التى كانت حتاك باحلرير و الذهب 
و الفوطة كانت تلبس فقط من طرف  النساء املتزوجات .
الذي  اللباس  من  جديد  نوع  اخترعن   الدزيريات  و 
يسمى  الغليلة ، الغليلة هي سترة  شرقية جاءت من بالد 
الشام و محيكة باحلرير أو قماش املخمل أو من استبرق اال 
و هو املعروف  بالبروكار يصل طوله الى الفخد مفتوحة  يف 

الرقبة و مزينة بأزرار )قفالي( ذهب أو فضة  .
و يف املناسبات الكبار كانت النساء تلبسن القفطان  ، 
القفطان أيًضا كان مصنوع بالبروكار و املخمل  و كان غالي 

الثمن ألنه  مطروز بالذهب  .
و يف القرن 18 تغير أيضا لباس املرأة العاصمية  ، لغليلة 
صغر حجمها أكثر   و أخرجن منها  النساء سترتان جدد 
االولى و هي  لفرميلة صغيرة احلجم و أصبحت  مقصودة 
مثل   و هي  غليلة_جبدولي  التانية هي  السترة   و  كثيرا 

لغليلة اضافوا لها اكمام طوال، حتى القرن 19
املرأة  لباس  مييز  الذي  جنود  املصممة  تصريح  وحسب 
العاصمية يف االعراس و املناسبات تعود جذوره الى القرن 

اخلامس عشر.
كان  و  »الغليلة«  فكان  توضح   كما  القدمي  اسمه  اما 
لباسا مخصصا للعرائس فقط لتكلفته الباهضة حتى انه 
كان يطعم يف صناعته بقطع ذهبية داللة على انتماء املرأة 

التي تلبسه للطبقة املخملية.
االولى  تصنع  قطعتني،  من  الكاراكو  زي  يتكون  و 
من قماش املخمل او القطيفة ذات اجلودة العالية و يطرز 
تزال  ال  و  بالفتلة  او  باملجبود  تعرف  ذهبية  بخيوط  يدويا 
هذه التقنيات مستخدمة حتى االن من طرف احلرفييني و 
احلرفيات مع ادخال تغييرات يف انواع التطريز و االقمشة و 

االلوان متاشيا مع العصرنة.
و يتميز الكاراكو بقطعته الثانية التي تخاط على شكل 
سروال مميز يسمى سروال »الشلقة« او »السروال املدور« و 
هو قطعة اخف من حيث تصميمها و نوعية القماش التي 

يصنع منها.
النسوي  اللباس  لهذا  املميزة  الطلة  تكتمل  ال  و 
العاصمي دون قطعة ثالثة تسمى »محرمة الفتول« تكون 
مجوهرات  مجموعة  ترافقها  الفضي  او  الذهبي  باللون 

خاصة ابرزها عقد يزين اجلبني يدعى »خيط الروح«.
و ان كان الكاراكو زيا ضاربا يف القدم فانه حافظ على  
مكانته الرفيعة و يلقى رواجا يف الداخل من خالل حضوره 
املميز يف احلفالت و االعراس مبختلف مناطق اجلزائر كما 
اصبح عالمة مسجلة جزائرية يف اخلارج عند اقامة عروض 

االزياء الراقية.

لغليلة والفريملة 
لباس يعكس فخامة 
الصناعة التقليدية 

الجزائرية
لباس تقليدي جزائري نسوي عبارة عن سترة قصيرة 

مطرزة بالمجبود تلبس فوق الثياب لتظهر قوام المرأة  
ولفت األنظار خالل السنوات األخيرة بحضوره الراقي 
والساحر في عروض أزياء عالمية بفضل مصممين 

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

حقوق  انتهاك  عن  احلديث  يزال  ما     
األطفال يف اجلزائر ال يخرج عن دائرة إحياء 
مناسبات معّينة، كاليوم العاملي للطفل أو يوم 
من  عشر  للسادس  املصادف  اإلفريقي  الطفل 
أيام  طيلة  يعانون  األطفال  لكن  جوان،  شهر 
األسري  والعنف  لإلهمال  ويتعّرضون  السنة 
التي  السكن  وأزمة  الفقر  تبعات  ويعانون من 
يعاني منها أولياءهم، لكن األخطر من ذلك 
أو  اجلنسي  والّتحرش  لالختطاف  تعرضهم 

استخدامهم يف الّتسول وعالم اجلرمية. 

االنحراف الجنسي داء يترّبص بالبراءة
مجموعة  على  القائمون  يتوّقع  يكن  لم    
تعنى  نفسانيون  وأطباء  متطّوعون  أنشأها 
فايس  موقع  عبر  اجلزائر  يف  الطفولة  بحماية 
اجلنسي  للّتحرش  الّتعرض  قصص  أّن  بوك، 
عليهم،  ستتاهطل  األسري  العنف  ومآسي 
الذين  والشباب  الشابات  من  كثيرا  وأّن 
بصعوبة  واملراهقة  الطفولة  مرحلتي  جتاوزوا 
مرّوعة  وأحيانا  مؤملة  قصصا  سيروون  بالغة، 
واجلسدي  الّنفسي  للّتعذيب  تعرضهم  عن 
العائلة  أفراد  من  السّيما  اجلنسي  والّتحرش 
قائمة  تصّدروا  الذين  واجليران  واألقارب 

املتحّرشني. 
من  املئات  سرد  وجيز،  ظرف  يف 
بغرض  واملؤملة  احلزينة  قصصهم  األشخاص 
واملرّبني  انتباه األولياء  والّتوعية ولفت  النصح 
الصغير  بالطفل  تترّبص  التي  األخطار  إلى 
أذى  من  سواء  نفسه،  حماية  عن  العاجز 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  أو جسدي،  نفسي 
واملعنوّية  املادّية  االعتداءات  تلك  خطورة 
تلك  أفضت  حيث  الطفل،  مستقبل  على 
أشخاص  تنشئة  إلى  املؤملة  والقصص  الوقائع 
اخلوف  عقد  مع  يعيشون  أو  نفسيا  مضطربني 
الزواج  ورهاب  املجتمع  يف  االندماج  من 
و  االنحراف  كثيرة  أحيان  ويف  واإلجناب، 
اعترف  البشرية، حيث  الطبيعة  عن  الشذوذ 
لها  التي تعّرضوا  بأّن االعتداءات  كثير منهم 

ساهمت يف حتولهم إلى مثليني.

عنف أسري وأمراض نفسّية
على  أصحابها  فرّكز  أخرى  قصص  أما   

اآلثار النفسّية السلبّية التي سّببها لهم نقص 
يف  يسرفون  أولياء  بسبب  واحلنان،  الرعاية 
الضرب بحجة التأديب وكذا إهمال األطفال 
ال  الذين  واجليران  األقارب  لدى  بتركهم 
هم  يتحّولون  أو  االعتداءات  من  يحمونهم 
بدورهم إلى وحوش مفترسة فتكت ببراءتهم 

 .
احلديثة  املجموعة  تلك  كشفت  لقد 
خلف  يختفي  أليم  واقع  عن  الّتأسيس، 
منه،  االقتراب  ميكن  وال  واجلدران  األبواب 
ألّنه يندرج أيضا ضمن أعراض وخصوصّيات 
بأوالدهم، بغض  الّتصرف  الناس وحقهم يف 
أو  األذى  لهم  يسّببون  كانوا  إذا  عّما  الّنظر 
يدّمرون مستقبلهم. حيث مازالت الكثير من 
املُشبعة  البالّية  التربية  أساليب  تنتهج  األسر 
بتصورات خاطئة، كالقسوة مع األوالد وعدم 
والهيبة  االحترام  ضمان  بحجة  محاورتهم 
بالفتيات،  األمر  تعّلق  إذا  خاصة  للولي، 
والعادات  العيب  مبنطق  األسر  تتعامل  أين 
من  واحلرام  اجتماعي  جانب  من  والتقاليد 
للخصائص  مراعاة  دون  متشّدد  ديني  منظور 
حقوقها  يهضم  ممّا  للفتاة،  واألنثوّية  النفسّية 

ويؤّثر على تنشئتها. 
واحلنان  النفسّية  الرعاية  غياب  وبسبب 
من  الكثير  فإّن  األسرة،  من  واالهتمام 
والّتنمر  اجلنسي  الّتحرش  ضحايا  األطفال 
ألنهم  أذى،  من  له  يتعّرضون  ما  يكتمون 
االزدراء  و  الّتحقير  بل  االهتمام  يلقون  ال 
واجلنب  والّتقصير  باالنحراف  االتهام  وأحيانا 
حسب  أنفسهم  حماية  على  قدرتهم  لعدم 
يهتمون  األولياء  فبعض  البالّية.  التصورات 
لصورتهم االجتماعّية أو ملا سيقوله الناس دون 
تعّرضت  التي  ابنتهم  أو  البنهم  اعتبار  أدنى 

لألذى. 

بين الرسمي والواقعي بوٌن شاسع .. !
أما من جانب رسمي، فاإلحصاءات التي 
تكشف عنها الهيئات الرسمّية األمنّية خاصة 
مقلقة  اجلزائر  يف  احلكومية  غير  املنّظمات  أو 
حلماية  خاص  اهتمام  إيالء  ضرورة  وتؤكد 
وتوفير  واالستغالل  الّتعنيف  من  األطفال 

الّتقرير األخير  فقد كشف  لهم.  بيئة سليمة 
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  للرابطة 
عن تزايد االعتداءات اجلنسّية على األطفال 
يف  واستغاللهم  املنازل  من  القّصر  وهروب 
األطفال  عدد  قّدر  حيث  واجلرائم.  الّتسول 
العنف  ضحايا  بينما  طفال،  بـ361  املعّنفني 
اجلنسي بلغوا 1131، مقابل الّتبليغ عن 887 
املشكالت  بسبب  املنازل  من  هروب  حالة 
ضعف  بسبب  العقاب  من  واخلوف  العائلية 
االمتحانات  يف  الرسوب  أو  الدراسّية  الّنتائج 
املتسّربني  األطفال  عدد  بلغ  فيما  الرسمّية. 
من املدرسة 500 ألف طفل، وهو رقم كبير. 
مع العلم أّن عدد احلاالت املبّلغ عنها إذا تعّلق 
للّتنمر  الّتعرض  أو  األسري  بالعنف  األمر 
تعكس  ال  اجلنسي  والّتحرش  واالستغالل 
عن  تتكّتم  األسر  من  الكثير  ألّن  الواقع، 
واألبواب  األسرة  وبعيدا عن  احلوادث.  تلك 
املغلقة، تبدو معاناة األطفال ظاهرة للعيان يف 
الشوارع والساحات واألسواق املوازية، حيث 
بدأت عمالة األطفال تصبح أمرا عاديا يف نظر 
استغاللهم  أو  تسولهم  ألِف  أن  بعد  املجتمع 
املقيتة،  الظاهرة  تلك  يف  البالغني  قبل  من 
حيث لفت تقرير الرابطة االنتباه إلى إحصاء 
ما يقارب 200 ألف طفل يعملون حتت السن 
الرقم  أّن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  القانونية، 
ألف يف شهر رمضان و600   400 إلى  يرتفع 
فصل  يف  خاصة  املدرسية،  العطل  يف  ألف 

الصيف. 
أّن  توّضح  الرسمية  األرقام  فإّن  وبالطبع، 
ال  وأّنها  منخفضة  اجلزائر  يف  األطفال  عمالة 
0.5  من  تتجاوز  إذ ال  أخرى.  بدول  تقارن 
الفقر  ويؤّدي  املراقبني.  العاملني  مجموع 
باألطفال  تدفع  التي  االقتصادية  واألسباب 
اآلالف  تشريد  إلى  مبّكرة،  سن  يف  للعمل 
املذكور  التقرير  يحصي  حيث  سنويا،  منهم 
أزيد من 5400 طفل متشّرد، أصبحوا عرضة 
العصابات  قبل  من  واالستغالل  لالنحراف 

االجرامية. 
ظاهرة  إلى  االنتباه  الرابطة  لفتت  كما 
ضمن  تندرج  لكونها  عنها  مسكوت  خطيرة 
عنها  احلديث  يسهل  ال  التي  الطابوهات 

ظاهرة  وهي  أال  ظاهريا،  محافظ  مجتمع  يف 
عددهم  قّدرت  حيث  هوية،  دون  األطفال 
بأكثر من 45000 طفل، يحرمون من حقهم 
احلقوق  وكل  التمدرس  و  والهوية  الّنسب  يف 

الدستورية. 

الحاجة لسياسات اجتماعية أكثر انصافا 
يف  الفاعلني  على  ينبغي  فإّنه  وعليه، 
إلى  ووصوال  الوصية  الوزارة  من  بدء  املجتمع 
التي  املدني  املجتمع  ومؤّسسات  اجلمعيات 
تتكّفل بتقدمي الرعاية لألطفال، الّتحرك سريعا 
يف  الطفولة  حماية  قانون  يف  ورد  ما  لتجسيد 
اجلزائر( القانون 12.15 املؤرخ يف يوليو 2015 
) مبا يضمن تدخل الدولة عبر اآلليات املتاحة 
حلماية وإنقاذ األطفال من اإلهمال والّتعنيف 
وكذا  أنواعه.  بجميع  واالستغالل  والّتحرش 
آليات عملية ملساعدة ورعاية احملرومني  إيجاد 
املرصودة  الهيئات  مختلف  خالل  من  منهم 
لذلك كالهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة، 
العديد من  اجلزائر تصادق على  أّن  العلم  مع 
االتفاقّيات الدولّية التي تعنى بحماية الطفل 
وال يتناقض القانون معها. ويبدو اليوم الفارق 
واملمارسة  الّتشريعات  مصفوفة  بني  واضحا 
لم  املجتمع  وأّن  السيما  الواقع،  أرض  على 
انتهاكات  عن  التبليغ  ثقافة  بعد  يكتسب 
باألطفال  يتعّلق  وما  عموما  اإلنسان  حقوق 
خصوصا، حيث ُينظر للطفل كملكّية لوالديه 
التدخل يف شؤونه  للوصّي عليه وال ميكن  أو 
ماليني  حقوق  ضياع  إلى  يؤّدي  الذي  األمر 
ومستقبلهم  حياتهم  وتعريض  األطفال 
للخطر. ناهيك عن تأثير بطالة األسر وفقرها 
فالفقر  ومستقبلهم،  األطفال  وضعية  على 
وصحية  اجتماعية  بيئة  بتوفير  يسمح  ال 
ارتفاع  ذلك  على  والدليل  سليمة،  ودراسية 
العائلة  والهروب من  املدرسي  الّتسرب  نسب 
والّتعرض للّتحرش والعنف يف األحياء الفقيرة 
تراعي  أن  ينبغي  إذ  املهّمشة،  والضواحي 
تقدمي  ضرورة  للدولة  االجتماعية  السياسة 
الفقيرة  البيئات  هذه  يف  لألطفال  املساعدة 
عائالتهم  وتتمّكن  متدرسهم  ليسهل  املهّمشة 

من كفالتهم حتى نضجهم. 
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الطفولة الجريحة
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16

القصوى

º22
الصغرى

º13 

 03:20الفجر:

 08:01الشروق:
12:52الظهر:
 15:25العصر:
 19:59املغرب:

21:45العشاء:

 السنة 01 - العدد 208 
االربعاء 18 شوال1441 هـ - 10 جوان2020م

بلسان عبد العزيز تويقر 

االكتشاف

البليدةالبليدة

    محتــجون يطالبــون بغلـق     محتــجون يطالبــون بغلـق 
المفــرغة المفــرغة العمومـية باألربـعاء  العمومـية باألربـعاء  

على خلفية تهم مبمارسة التعسف على النشاط النقابي

بن فريـحة مطالبـة بفتـح 
ملفات شركائها االجتماعيين

والعدالة  النهضة  أجل  من  االحتاد  عن  النائب  عمراوي  مسعود  راسل، 
التضييق  حول  فريحة  بن  هيام  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزيرة  والبناء، 
على املمارسات النقابية، داعيا إياها لفتح ملف الشريك االجتماعي على 

مستوى قطاعها.
منها،  نسخة  الوطن«،  »أخبار  تلقت  التي  مراسلته،  خالل  عمراوي،  وأوضح 
أمس، أن النقابة الوطنية لعمال التكوين املهني تعاني من التضييق عليها 
يف ممارسة حقها النقابي، موضحا على أن النقابة معتمدة بحصولها على 
وصل التسجيل بتاريخ 21/05/2012،  إال أنها وإلى اليوم ال حتوز على مقر 
ليجتمع فيه أعضاء مكتبها الوطني، إلى جانب حرمان مكتبها الوطني من 
التفريغ للعمل النقابي التي تقرها القوانني بالرغم من املراسالت العديدة، 
يف  املالحقات  على  زيادة  احلقوق  أبسط  من  املنظمة  حرمان  من  مستغربا 
الوالئية  املستويات  أو  الوطني  املستوى  على  سواء  النقابيني  املمثلني  حق 
واحمللية، متسائال عن كيفية متكني هاته النقابة من التمثيل النقابي وهي 

محرومة أصال من مزاولة نشاطها النقابي يف إطار القانون. 
أحمد بوكليوة

سكان  من  املواطنني  عشرات  نظم  
بلدية األربعاء بوالية البليدة،  أمس 
حيث  احتجاجية،  وقفة  الثالثاء 
ملطالبة  البلدية  مقر  أمام  جتمعوا 
فوري   قرار  باتخاذ  احمللية  السلطات 
العمومية  املفرغة  بغلق  يقضي  
املتواجدة بالقرب من حي  العشوائية 
البيئي  الوضع  ، بعدما أصبح   تبرانت 
الرمي  نتيجة  متدهورا،   حسبهم  
العشوائي  للقمامة باملفرغة  من عدة 
وهو  معاجلتها،  دون  بالوالية  بلديات 
ما حّول يوميات السكان إلى جحيم ال 

يطاق،  نتيجة االنتشار الكبير للروائح 
الكريهة،  واحلشرات والقوارض، والتي  
أصبحت تهدد الصحة العامة،  وحترم 
ومتنع   راحة  يف  العيش  من  السكان 
الكثير منهم من فتح نوافذ مساكنهم .
مع   ، املفرغة  بغلق  طالبوا  احملتجون   
التقني  للردم  مركز  إجناز  يف  التفكير 
نهائيا  للتخلص  عصرية  مبواصفات 
واحملافظة  القمامة،  رفع  مشاكل  من 
على  الصحة العامة للسكان.                                

سبق  تبرانت   حي  سكان  أن  لإلشارة 
بغلق  املاضية   ليلة اجلمعة  وأن قاموا 

بحي   املتواجدة   العمومية  املفرغة 
شاحنات  مبنع  وقاموا    ، تبرانت 
من  القادمة   املنزلية  القمامات  رفع 
تفريغ   من  األربعاء  بلدية  خارج 
قبل  املذكورة،   باملفرغة  حمولتها 
احتجاجية  بوقفة  أمس  يقوموا  أن 
عن  ممثل  وحسب   ، البلدية  مقر  أمام 
البلدية  رئيس  فإن  احملتجني  السكان 
املفرغة،  غلق  قرار  باتخاذ  وعدهم 
وأنهوا  احملتجون  به  اقتنع  ما  وهو 

احتجاجاهم بناء عليه  .
        أيوب بن تامون

تبون يستقبل سفيرة ألمانيا بالجزائر
اجلمهورية،  رئيس  استقبل 
أمس،  تبون،  املجيد  عبد 
أملانيا  جمهورية  سفيرة 
اجلزائر،  يف  الفيدرالية 

أولريكي ماريا نوتز.
اللقاء،  هذا  خالل  مت  وقد 
لرئاسة  بيان  حسب 
اجلمهورية، بحث العالقات 
الثنائية والوضع يف املنطقة 
ليبيا.  يف  التطورات  خاصة 
على  اجلزائر  وأكدت  هذا 
األزمة  حلحلة  يف  موقفها 
على  البقاء  عبر  الليبية 
جميع  من  واحدة  مسافة 

عقب  مرة،  من  أكثر  الليبي  احلوار  الحتضان  استعدادها  وأعلنت  الليبيني،  الفرقاء 
مشاركتها يف مؤمتر برلني.                                                                                                                    ق.و

القالة محكمة  اعتداء  بعد 
محامـون يطالبــون بفصـل خــاص 

بمهنتــهم فــي الدستـور !
أحد  طال  الذي  باالعتداء  بعنابة  احملامني  لنقابة  التابعون  احملامون  ندد 

احملامني مبحكمة القالة بوالية الطارف، ويتعلق األمر باحملامي »ع ف«.
جرت  الواقعة  فإن  الوطن  أخبار  جلريدة  عيان  شهود  ذكره  ما  وحسب 
طرف  من  اجللسات،  قاعة  أمام  احملكمة  داخل  املنقضي،  األسبوع  نهاية 
خصوصا  كبيرين  استنكارا  و  استهجانا  خّلف  ما  وهو  األمن،  عناصر  أحد 
باتنة حادثة مماثلة خالل  املرة األولى، حيث عرفت محكمة  وأنها ليست 
رسالة  تقدمي  إلى  احملامني  من  مبجموعة  أدى  الذي  األمر  الشهر،  نفس 
مقاطعة  عن  اإلعالن  بضرورة  فيها  يطالبونه  بعنابة  اجلهوي  النقيب  إلى 
إلى أجل غير محدود يف منظمة عنابة، مع تكوين جلنة  القضائي  العمل 
الحتاد  استثنائية  عامة  جمعية  عقد  مع  بالقضية،  للتكفل  احملامني  من 
من  باحملاماة  خاص  بالدستور  فصل  بإضافة  املطالبة  و  احملامني،  منظمة 
أجل جعلها مؤسسة دستورية مهابة اجلانب تتضمن بنودا تضمن حصانة 
ممارسة  أوقات  خالل  االعتداءات  و  اإلهانات  و  الضغوط  كل  من  للمحامي 
املهنة وخارجها. كما طالب احملامون بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات 

احملاكم و املجالس القضائية.
 خديجة بن دالي

تسعى بعض الدوائر يف 
اجلزائر إلى القفز فوق 

حقائق التاريخ و اجلغرافيا؛ 
وطبعا ادعاء الفضل و 

نسبه إلى نفسها بكيفية أو 
بأخرى . و قد يصل الغلو 
يف األمر حد االشمئزاز . 

فوضع السياسات وتشخيص 
الواقع وحتديد النقائص 

والهنات التنموية  هو 
السبيل الوحيد ملعاجلة 
األوضاع املعوجة أصال ؛و 
ليس للتفاخر .فقد ورث 

اجلزائريون عن االستعمار 
الفرنسي بلدا مخربا 
وريفا كارثيا متخلفا 

عن زمانه بآالف األميال 
التنموية؛ ورغم البرامج و 
السياسات التي مت إقرارها 

منذ االستقالل بقيت 
الكثير من مناطق الهامش 
؛تعيش الهامش و العزلة 
واحلقرة وغياب مظاهر 
التمدن والتحضر . أذكر 
أني  اشتغلت على دراسة 
اجتماعية؛ اقتصادية 
لصالح  مركز وطني  

بالتعاون مع اجلماعات 
احمللية يف غرب سكيكدة يف 
حدود 2010 و قد سمحت 
لي املهمة التي دامت أشهر 
مبعرفة حقيقة ما يعيشه 

سكان الهامش والظل 
والظالم . سكان تنعدم يف 
جتمعاتهم السكنية كل 

مظاهر التنمية؛ فتحضر 
األحمرة والبغال يف يوميات 

السكان و ينقل املاء أمياال 
عبر أدوات بدائية؛ ولم 

يكن األمر يختلف كثيرا 
سواء يف التجمعات الثانوية 

أو الرئيسية أو يف املناطق 
األقل كثافة سكانية . 

وهناك أيضا عاينت عن 
قرب معاناة التالميذ يف 

االلتحاق مبدارسهم رغم 
أن األمر لم يكن غريبا 

عني فقد كنت أسير قرابة 
العشرة كلمترات أللتحق 

باملتوسطة التي درست بها 
. ورأيت مظاهر الفقر و 

العوز واحلاجة مجسدة يف 
بلد كان فيه سعر البرميل 
من البترول يتجاوز املائة 
دوالر . كان يفترض فيما 
جمعناه من معلومات أن 

يحدد أولويات التنمية يف 
تلك املناطق ويعطي صورة 
حقيقية عن درجة العوز 
الذي يسيطر على حياة 
الناس . ولكن احلكومات 
املتعاقبة واملسؤولني من 

والة ورؤساء دوائر وأميار؛ 
لم يغّيروا من األمر يف شيء 

. و بقيت الكثير من تلك 
املناطق ظال غير ظليل؛ 

فقد عدت إلى أغلبها منذ  
فترة قصيرة  ووجدت 

بعضها هي الهامش ذاته.   

 مقابل 117 إصابة جديدة
152 حالــة شفـاء مـن كورونــا 

خـــالل 24 ساعـــة األخيـرة
عن  الثالثاء،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 

تسجيل 117 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 10382 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 726 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 152 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 6951 حالة.
خالد دحماني 
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