
وّطـار وسلـطة النــص
         كتابات وطار ال تختلف عن 

شالل، وقد صرح يف وقت ما أننا ال 
نكتب سوى رواية واحدة، بيد أننا 

ننظر إلى املوضوع من متوقعات 
مختلفة، ومن هنا إحاطته 

باملوضوعات التي ظل يتابع 
تطوراتها عن قرب، وقد يكون 
وطار من الكَتاب القالئل الذين 

اهتموا بالسلطة من الداخل.

15

مــافيا الـرمـال تغـتصب
 شــواطئ ســكيــكدة

عجزت السلطات الوصية بوالية سكيكدة عن احلد من نشاط شبكات نهب 
وسرقة الرمال، يف ظل غياب مراقبة املقالع غير القانونية، وارتفاع الطلب 
نتيجة الطفرة التي عرفها قطاع البناء واملشاريع، يف وقت استغلت جهات 
وباتت  وغيرها،  عزوز  وبن  زهور   واد  شواطئ  الغتصاب  الوضع   نافذة 

تستنزف ثرواتها مهددة بكارثة ايكولوجية .

09

04
 اإلمام األستاذ '' فريد عمارة'' 

حول مسودة الدستور :
اقترحنا صون الثوابت 

الوطنية والمحافظة على 
الحريات العامة

 كشف فريد عمارة عضو املجلس 
الوطني املستقل لألئمة ببرج 
بوعريريج ''  يف لقاء »بأخبار 

الوطن »عن مساهمته بجملة من 
االقتراحات والتعديالت حول مسودة 

الدستور؛ وهي التي جاءت ثمرة 
استشارات عديدة ملختلف أطياف 

املجتمع يف مختلف املجاالت العلمية 
واألكادميية واملهنية وكذا بعض 

فعاليات املجتمع املدني .

06
البيض

فتح أسواق الماشية 
والموالون يستبشرون

08
الوادي 

توزيع 3400 سكن 
مـن مختـلف الصـيغ 
فـي 5 جويليـــة

06

05

املسيلة
الشـروع فـي معاينـة 
النقــاط  الســـوداء 

بـــوادي  القصـب

عنابة
محالت مهجورة تتحول 
إلــى مكـب للنفايـات 
وأوكــار للفســاد 

أزيد من أزيد من 33 آالف يتهددها اإلفالس واملتابعات القضائية آالف يتهددها اإلفالس واملتابعات القضائية

 ال نَهايـة للنفـِق ال نَهايـة للنفـِق
َوكـاالت السيـاحِة والَسفـر..َوكـاالت السيـاحِة والَسفـر..
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النهضة ترد على تصريح لعرابة:

الدستور الجزائري هو دستور الشعب وقّيمه

محمد رضوان

يف  أمس،  عائشة،  بن  أدان 
أحمد  تصريحات  صحفي،   تصريح 
الصارخ  باالستفزاز  ووصفها  لعرابة 
بتذكر  إياه  مطالبا  اجلزائريني،  ملشاعر 
هتافاتهم عشية االحتفال باالستقالل 
بقولهم  الوطنية  السيادة  واسترجاع 
»يامحمد مبروك عليك اجلزائر رجعت 
االستعمار   مخططات  رغم  ليك«، 
سواء  اجلزائري   الشعب  هوية  حملو 
ومبساعدة  بالترهيب،  أو  بالترغيب 
أعوانه من االندماجيني الذين انسلخوا 

الدستور  أن  شدد  أصولهم.كما  عن 
اجلزائري  الشعب  دستور  هو  اجلزائري 
من  يستفيد  املسلم  األمازيغي  العربي 
كل التجارب اإلنسانية يف حتقيق قيم 
االستبداد  ويحارب  واحلرية  العدل 

من  والشعب  الوطن  ويحمي  والفساد 
التعسف والتجاوز باستعمال السلطة، 
وتكافؤ  اإلنسان  حقوق  ويجسد 
ال  الشعب  قيم  أن  مضيفا  الفرص، 

ميكن ألحد طمسها أو التنكر لها.

مؤمتر  رئيس  و  الطاقة  وزير  اعتبر 
أوبك،  للنفط  املصدرة  الدول  منظمة 
ليبيا  استئناف  أن  عرقاب،  محمد 
اتفاق  على  يؤثر  لن  النفط  إلنتاج 
تخفيضات  املتضمن  وشركائها  أوبك 
سوق  استقرار  لتحقيق  اإلنتاج  يف 
النفط التي عرفت صدمة غير مسبوقة 
على  كورونا  وباء  تداعيات  بسبب 

الطلب ومن ثم األسعار.
تصريحات  يف  عرقاب  قال  و 
دراية  على  أنهم  العمومي،  للتلفزيون 
للعودة  ليبيا  بها  تقوم  التي  بالترتيبات 
استئنافها  يؤثر  ولن  النفط  إلنتاج 
)اتفاق  أوبك  اتفاق  على  لإلنتاج 
اوبك + خلفض اإلنتاج( حيث كانت 
أنه ستتم  العودة متوقعة، مشيرا  هذه 
االجتماع  خالل  التفاصيل  دراسة 

ملتابعة  املشتركة  الوزارية  للجنة  املقبل 
تنفيذ اتفاق أوبك، معربا عن سعادته 
إلنتاجهم  ليبيا  يف  اإلخوة  باسترجاع 
مع  تنسيق  وجود  إلى  الفتا  النفطي 
اهلل،  صنع  مصطفى  الليبي،  نظيره 
حول القضايا النفطية وعودة اإلنتاج.

الذي  التلفزيوني  اللقاء  خالل  و 
التحاضر  تقنية  عبر  أيضا،  استضاف 
املرئي عن بعد، وزير الطاقة السعودي، 
الذي  سلمان،  بن  العزيز  عبد  األمير 
عودة  التدخل يف  ميكن  بأنه ال  صرح 
أية دولة إلنتاج النفط، راجيا التوفيق 
لليبيا مضيفا: »عندنا كل اإلمكانيات 

للتعامل مع الظرف«.
أكدت  آخر،  صعيد  وعلى 
أن  للنفط،  الليبية  الوطنية  املؤسسة 
حقل الشرارة النفطي الواقع يف جنوب 

مفاوضات  بعد  اإلنتاج،  عاود  ليبيا 
صمام  لفتح  املؤسسة  بها  قامت 
إغالقه شهر جانفي  مت  الذي  احلمادة 

املاضي. 
ومنذ  أنه  إلى  اإلشارة،  وجتدر 
اإلنتاج  خفض  اتفاق  تطبيق  بداية 
املصدرة  البلدان  منظمة  ألعضاء 
رأسهم  على  وحلفائها  أوبك  للبترول 
روسيا منذ الفاحت من شهر ماي الفارط 
عرفت أسعار النفط حتسنا لتصل إلى 
تنتعش  أن  وينتظر  دوالر   40 مستوى 
أكثر مع اتفاق املنظمة وحلفائها خالل 
اجتماعات السادس جوان على متديد 
باملرحلة  املتعلقة  اإلنتاج  تخفيضات 
األولى أي ماي وجوان إلى غاية شهر 

جويلية املقبل.
صفية.ن

دراسة التفاصيل خالل االجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة
عرقاب: استئناف إنتاج النفط في ليبيا لن يؤثر على اتفاق أوبك+

الستغالل بيانات المتابعين
وزارة البريد تحذر من صفحات مزيفة 

تنشر أخبارا كاذبة
بعض  من  والالسلكية،  السلكية  واملواصالت  البريد  وزارة   حذرت 
السم  احلاملة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  املزيفة  الصفحات 
بيان  وأوضح  اجلزائر.  واتصاالت  اجلزائر  بريد  مؤسسة  من  كل  وشعار 
الوزارة الصادر يوم أمس األربعاء، أن هذه الصفحات املزيفة، تقوم بنشر 
أخبار كاذبة متعلقة بالتوظيف وبعض العروض التجارية، و التي ميكنها 
أن تستغل البيانات الشخصية ملتابعيها، مذكرة بأن الصفحات الرسمية 
والوحيدة ملؤسستي بريد اجلزائر واتصاالت هي الصفحات احلاصلة على 
بحقها يف  املؤسستني  هاتني  باحتفاظ  الوزارة  أكدت  كما  الزرقاء.  الشارة 

اتخاذ كل اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة إزاء هذه التجاوزات.
صفية. ن

إلزامية تقديمه ضمن دفتر الشروط
اشتراط السجل اإللكتروني في جميع 

معامالت القطاع االقتصادي
لوزارة  وجهتها  مراسلة  خالل  من  التجارة،  وزارة  أمس  كشفت، 
املالية، أنه من الضروري تقدمي السجل اإللكتروني ضمن امللف اإلداري 
لتعليمات  تنفيذا  ذلك،  وجاء،  العمومية.   الصفقات  إبرام  إطار  يف 
الوزير األول عبد العزيز جراد يف إطار رقمنة القطاع، وكذا عمال بأحكام 
يحدد  الذي   ،2018 أفريل   5 يف  املؤرخ   18-112 رقم  التنفيذي  املرسوم 
منوذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، حيث 
طلبت الوزارة من ممثلي القطاع على مستوى كافة جلان الصفقات العمومية 
على  احلرص  وضرورة  اإللكتروني  التجاري  بالسجل  التعامل  باشتراط 
إلزامية تقدميه ضمن امللف اإلداري والتأكد من وجوده ضمن امللف قبل 

املصادقة على الصفقة .
أحمد بوكليوة

أكدوا أن مطالبهم بقيت حبيسة األدراج
مفتشو العمل يحذرون من دفعهم لإلضراب

بيان  يف  أمس  أول  العمل،  ملفتشي  املستقلة  الوطنية  النقابة  أكدت 
يبقى خيارا  اإلضراب  إلى  اللجوء  أن  إلى  مشيرة  مبطالبها،  لها، متسكها 
قانونيا مطروحا وذلك بعد استشارة الهياكل القاعدية للنقابة، داعية إلى 
الثقة  زرع  والعمل على  السابقة،  املمارسات  قطيعة عن  إحداث  ضرورة 
بني املوظف واملسؤول. وطالبت، خالل اللقاء الذي جمعها بوزارة العمل، 
حسب  األجراء  للعمال  االجتماعي  الضمان  صندوق  مع  اتفاقية  بإبرام 
املرسوم التنفيذي 424-97، والتي من خاللها يخصص للمفتشية نسبة 
املهنية كإعانة  واألمراض  العمل  الوقاية من حوادث  مئوية من صندوق 
يصرف جزء منها كعالوات للمفتشني يف إطار عملهم واجلزء اآلخر لتجهيز 
مفتشية العمل. وفند، أعضاء املكتب الوطني لنقابة مفتشي العمل من 
جهتهم، كل ما قيل عن املفتشني بأنهم تنصلوا من مسؤولياتهم، واعتبار 
ذلك أمرا يف غير محله للمراسالت األخيرة للجهة الوصية، كما مت التطرق 
خالل االجتماع إلى املشاكل التي تشهدها بعض املفتشيات عبر الوطن 
والتي كانت محل تقارير سابقة حسب النقابة، والتي وجهت للمكتب 
الوطني من طرف أمناء والئيني للنقابة، إذ تعهد املفتش العام بالتحقيق 

فيها مع اتخاذ اإلجراءات القانونية يف شأنها.
أحمد بوكليوة

سكيكدة
وضع موظفين ببلدية القل تحت 

الرقابة القضائية
والية  غربي  القل  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمس،  أمر،   
سكيكدة، بوضع ثالثة موظفني ببلدية القل على خلفية متابعتهم بجرم 
الفساد . تفاصيل القضية تعود إلى رسائل مجهولة تلقتها النيابة العامة 
مستحقاتهم  يتقاضون  موظفني  وجود  بخصوص  القل،  محكمة  لدى 
القائمني  من  بتواطئ  و  البلدية  يف  مهامهم  ألداء  اليومي  دون حضورهم 
دائرة  ألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  تكليف  مت  حيث  املسؤولية،  على  
القل بالتحقيق يف امللف الذي وجهت فيه االتهامات إلى رئيس مصلحة 
املستخدمني ومسؤولة املوظفني املباشرين و موظف رئيس احلظيرة السابق، 
التحقيق  قاضي  على  امللف  التي حولت  النيابة  أمام  أمس  تقدميهم  قبل 
مصلحة  رئيس  متسك  فيما  بينهم،  فيما  املتهمني  لتراشق  استمع  الذي 
املوظفني ببراءته مما نسب إليه و أكد بأن املوظف خارج عن وصايته قبل أن 
يقرر القاضي وضع كل املتهمني حتت الرقابة القضائية يف انتظار تقدميهم 

أمام احملكمة بخصوص تبديد املال العام.
جمال بوالديس

استنكر األمين العام لحركة النهضة 
يزيد بن عائشة، تصريحات رئيس 
لجنة صياغة الدستور أحمد لعرابة، 
معتبرا أنها انسالخ عن هوية الشعب.

مليزان  الكلي  العجز  سجل 
بنسبة  انخفاضا  اجلزائر  مدفوعات 
تقارب 57 باملئة خالل الثالثي األول 
الفترة  بنفس  مقارنة   2020 سنة  من 
انتقل من  الفارطة، بحيث  من السنة 
5,9 مليار دوالر الى 2,5  مليار دوالر.
املركزي  للبنك  بيان  وأفاد 
االقتصادي  الوضع  حول  اجلزائري، 
خالل الثالثي األول من سنة 2020 
يف  لفائض  نظرا  و  أنه  تطوره  وآفاق 
العمليات  و  »الرأسمال  حساب 
دوالر   مليار   1,623 ب  يقدر  املالية« 
املدفوعات  ميزان  عجز  إجمالي  فإن 
انخفض بنسبة 56,98 باملئة  مسجال 
الثالثي  خالل  دوالر  مليار   2,536
األول من سنة 2020 مقابل 5,896 
من  الفترة  نفس  خالل  دوالر  مليار 
السنة الفارطة، مشيرا إلى أنه  خالل 
الثالثي األول من سنة 2019 مقارنة 
ارتفع   ،2018 سنة  من  الفترة  بنفس 
 33,7 بنسبة  املدفوعات  ميزان  عجز 
الصرف  »احتياطي  وأن  باملئة، 

الرسمي تراجع ب 3,830 مليار دوالر 
بنهاية  مقارنة  األول  الثالثي  نهاية  يف 
شهر ديسمبر من سنة 2019  موضحا 
مت  مما  بكثير  »أقل  االنخفاض  هذا  أن 
تسجيله خالل الثالثي األول من سنة 

2019 )7,311- مليار دوالر(«.
أنه  البيان،  ذات  ويضيف 
ميزان  مؤشرات  تطور  بخصوص 
السلع  من  الواردات  فإن  املدفوعات  
انخفضت يف نهاية شهر مارس 2019 
مليار  الى9,958   دوالر   12,578 من 
السنة  من  الفترة  نفس  خالل  دوالر 
 20,83 بنسبة  انخفاضا  أي  اجلارية، 
باملئة، وبعد التذكير بأن متوسط سعر 
الثالثي  بلغ، خالل  قد  النفط  برميل 
 53,395  ،2020 سنة  من  األول 
دوالر   63,967 مقابل  للبرميل  دوالر 
سنة2019   من  الفترة  نفس  خالل 
أي انخفاض بنسبة 6,7 باملائة، أشار 
كميات  انخفاض  إلى  اجلزائر  بنك 
باملئة   23,03 بنسبة  املصدرة  النفط 
عنه  اجنر  ما  الفترة،  نفس  خالل 

احملروقات  إجمالي صادرات  انخفاض 
من  لترتفع  املائة،  يف  7ر29  بنسبة 
األول  الثالثي  يف  دوالر  مليار   8،85
مليار   6،277 إلى   2019 عام  من 
سنة  من  الفترة  نفس  يف  دوالر 
غير  الصادرات  بلغت  بينما   ،2020
الثالثي  478 مليون دوالر يف  النفطية 
األول من العام اجلاري، ملتفتا إلى أن 
مليار   6،755 بلغت  السلع  صادرات 
دوالر يف الثالثي األول من عام 2020 
مقارنة ب9،412 مليار دوالر يف نفس 
بنسبة  أي   ،2019 سنة  من  الفترة 

»انكماش« قدرها 23،28 %.
فسجلت  السلع  واردات  أما 
املائة  يف   83،20 بنسبة  انخفاض 
أدى إلى اتساع طفيف يف عجز امليزان 
املائة،  يف   1.17 بنسبة  التجاري 
يف  دوالر  مليار   3،166 من  ليتحول 
نهاية مارس 2019 إلى 3،203 مليار 
دوالر يف نفس الفترة من سنة 2020 

حسب تقديرات بنك اجلزائر.
محمد رضوان

حسب إحصائيات الثالثي األول من 2020
انخفاض عجز ميزان المدفوعات بـ 57 %



عمار  قردود
السياحة  وكاالت  أغلقت  فقد 
يف  والدخول  أبوابها  الوطن  عبر  واألسفار 
عطلة إجبارية »غير مدفوعة األجر« لغاية 
إلغاء معظم  ومت  إلى مجاريها،  املياه  عودة 
كانت  التي  السياحية  والوفود  الرحالت 
فحتى  اجلزائر،  وخارج  داخل  مبرمجة 
كان  والتي  توقفت  الصحراوية  السياحة 
املالذ  ستكون  أنها  يعتقدون  الكثيرون 
بعد  والوكاالت  للسّياح  واألخير  الوحيد 
غلق األجواء والرحالت اخلارجية.و ألن 
إحدى  هي  واألسفار  السياحة  وكاالت 
فقد  اجلزائر،  يف  السياحة  قطاع  ركائز 
تأثرت بشدة على جميع املستويات جراء 

جائحة فيروس كوفيد 19.
من  مجموعة  الوكاالت  وحددت 
تشجيع  من  بداية  املطروحة  البدائل 
يف  واالستثمار  احمللية  السياحية  الوجهة 
اجلزائريني  وتشجيع  الداخلية  السياحة 
صعوبة  من  محذرين  بلدهم،  زيارة  على 
نشاطهم  أن  مؤكدين  احلالي،  الوضع 

أزمة  بسبب  باملائة   100 بنسبة  توقف 
الكبير  التخوف  أن  غير  كورونا،  فيروس 
لديهم هو يف احتمالية استمرار هذه األزمة 

على األقل لسنة كاملة.

 90 بالمائة من الوكاالت السياحية 
تعزف عن فتح أبوابها

ورغم إعالن احلكومة عن الترخيص 
نشاطها  مبعاودة  السياحية  للوكاالت 
األحد  من  بداية  ومقراتها  أبوابها  وفتح 
املاضي، إال أنه مت تسجيل عزوف حوالي 
عن  السياحية  الوكاالت  من  باملائة   90
كافة  توفير  بعدم  متحججة  أبوابها  فتح 
رأسها  وعلى  لنشاطها  الالزمة  الظروف 
تعليق حركة الطيران وغلق احلدود وتوقف 
فضاًل  املسافرين،  وحركة  النقل  وسائل 
التفكير  عن  الناس  عزوف  استمرار  عن 
يف السفر سواء للسياحة أو حتى للعالج 
وعدم  »كورونا«  وباء  من  تخوفهم  بسبب 
احلياة  إلى  للعودة  النفسي  استعدادهم 
من  التخوف  فإن  ولهذا  طبيعي.  بشكل 

السفر ال يزال قائًما، ويبدو أنه سيستمر 
لن  طبيعتها  إلى  األمور  عودة  أن  و  لفترة 

يكون غًدا.

قطاع السياحة ينعكس على 50 نشاط 
اقتصادي آخر

أكثر  من  السياحة  قطاع  ويعتبر 
»كورونا«،  جائحة  من  تضرًرا  القطاعات 
حيث تسبب اإلجراءات الوقائية واحلجر 
من  أزيد  لنشاط  كلي  وقف  إلى  الصحي 
يف  تنشط  وأسفار  سياحة  وكالة  آالف   3
و  باإلفالس  يهددها  الذي  األمر  اجلزائر 
الزوال، ناهيك عن تهديد 30 ألف عامل 
مباشر،  بشكل  البطالة  على  باإلحالة 
غير  املناصب  من  هائل  عدد  عن  فضاًل 
السياحة  أن  اخلبراء  يؤكد  حيث  املباشرة 
نشاط  قطاع   50 يف  مباشر  بشكل  تؤثر 
البري  والنقل  كالطيران  آخر  اقتصادي 

واإلطعام وصناعة األغذية وغيرها.
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أخبار السياسة

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة 
الوطن«  لــ«أخبار  التقليدية  والصناعات 
أن مؤشرات قطاع السياحة عرفت تراجًعا 
ملحوًظا خالل اخلمسة أشهر األولى من 
السياح  عدد  انخفض  حيث   ،2020
مع  مقارنة  باملائة   95 بنسبة  الوافدين 
نفس املدة من السنة املاضية،إلى جانب 
 90 بحوالي  املبيت  ليالي  عدد  تراجع 

باملائة.
النشاط  أن  ذاته  املصدر  وأكد 
السياحي عرف توقف كلي خالل شهور 

أفريل وماي وبداية جوان اجلاري،حيث 
أن 100 باملائة من الفنادق مغلقة بسبب 
الوباء وأن تلك املفتوحة كانت مخصصة 
للحجر الصحي للجزائريني العائدين من 
 12 وعددهم  إجالؤهم  مت  والذين  اخلارج 

ألف شخص.
وكشف نفس املسؤول عن اتخاذ عدة 
اجلائحة  تداعيات  من  للتخفيف  تدابير 
على القطاع، و تتعلق هذه التدابير، على 
وجه اخلصوص يف تأجيل سداد القروض 
كافة  من  الوكاالت  وإعفاء  البنكية 

الضمان  واشتراكات  والرسوم  الضرائب 
الوكاالت  مبساعدة  والتكفل  االجتماعي 
يف التأجير وإعفائها من القروض. وذلك 
للوكاالت  املالي  التدفق  تخفيف  قصد 
عالقة  لها  التي  واملؤسسات  السياحية 
من  كثيًرا  عانت  والتي  السياحة  بقطاع 
تدابير  اتخاذ  مت  احلالية،كما  األزمة  آثار 
اجتماعية من أجل احلفاظ على الوظائف 

والقدرة الشرائية للمستخدمني.
ع.ق

أزيد من 3 آالف وكالة مهددة باإلفالس

وكاالت السياحة واألسفار تعمل على 
تضميد الجراح

حجوزات الفنادق تتراجع بـ90 بالمائة
عدد السياح ينهار بـ 95 بالمائة في 2020

قروض بنكية للوكاالت السياحة 
لتخفيف تضررها

 وافقت الوزارة األولى، على منح القروض واحلصول عليها والتخفيف 
من  املتضررة  واألسفار  السياحية  الوكاالت  لكل  اجلبائي،  التحصيل  يف 
جراء احلجر الصحي، الذي فرض من أجل احلّد من انتشار وباء كورونا.
وأبرقت مصالح ديوان الوزير األّول، مبراسلة رسمية إلى وزارة السياحة 
والصناعة التقليدية، تؤكد فيها بأنها »وجهت تعليمات لكل املؤسسات 
املالية من أجل تقدمي كل التسهيالت املطلوبة لكافة املهنيني واملتعاملني 
االقتصاديني مبا فيهم املختّصني يف النشاط السياحي، من بينهم الوكاالت 
السياحية واالسفار املتضّررين من جراء احلجر الصّحي، بالتكفل بقضية 

منح القروض واحلصول عليها والتخفيف أيضا من التحصيل اجلبائي«.
ع.ق

استغالل 30 بالمائة من الطاقة االستيعابية
الجّوية الجزائرية تستأنف رحالتها 

األسبوع المقبل
 أعربت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، عن استعدادها الستئناف 
حتّدد  ولم  املاضي،  األحد  من  ابتداًء  والدولية  احمللية  اجلوية  رحالتها 
أّكدت عن  لكنها  ودولية،  أّية رحالت محلية  ثابتة عن  تواريخ  الشركة 
بدء االستعداد يف تنظيم الرحالت ابتداًء من 7 جوان اجلاري، على أن 
يتّم التأكيد على رزنامة الرحالت بشكل رسمي األحد املقبل املصادف 

لـ14 من الشهر اجلاري.
ووفًقا جلريدة »املجاهد« العمومية، فإّن الرحالت احمللية ستستأنف يف 
14 جوان احلالي، فيما ستكون أولى الرحالت الدولية ابتداًء من الـ 26 
من الشهر نفسه، إلى دول املغرب العربي وأفريقيا والشرق األوسط، أّما 
فيما يخّص الرحالت إلى أوروبا فستكون ابتداًء من الفاحت جويلية املقبل.
وحسب املصدر نفسه، فإن الوكاالت السياحية سيسمح لها باستئناف 
نشاطها يف املرحلة األولى لرفع احلجر، استعداًدا لتنظيم أولى الرحالت 
استغالل  فقط  أشهر.هذا وسيتم   3 دام حوالي  الذي  بعد احلجر  اجلوية 
30 يف املائة من الّطاقة االستيعابية للطائرات، من أجل سالمة املسافرين 
وعدم اإلخالل بشرط التباعد، ولم يتم اإلفصاح عن أسعار الّرحالت .

ع.ق

الوكاالت  من  عدد  أصحاب  كشف 
السياحية لــ«أخبار الوطن »عن تسبب وباء 
له  املصاحبة  الوقائية  واإلجراءات  »كورونا« 
الرحالت  إلغاء جميع  الصحي يف  كاحلجر 
التي كان مقرر تنظيمها من طرف الوكاالت 
وحتديًدا  ونصف  أشهر   3 خالل  السياحية 
كانت  رحلة   7660 إلغاء  مت  األرقام  وبلغة 
القارات  نحو  اجلزائريني  للسياح  مقررة 

اخلمس ومنها رحالت للعالج والعمرة.
احلميد  عبد  السياق،أوضح  هذا  ويف 
الريح«  »بساط  وكالة  صاحب  براهمي، 
رحلة   300 ألغت  وكالته  بأن  السياحية 
السعودية  يف  العمرة  مناسك  بأداء  خاصة 
تركيا،  نحو  أخرى  رحلة   120 وحوالي 
واإلمارات  مصر  ماليزيا،  املغرب،  تونس، 

ودول أوروبية وأسيوية أخرى.
كّبد  »كورونا«  وباء  أن  براهمي  وأفاد 
تسريح  على  أجبرته  فادحة  خسائر  وكالته 
تأمني  عن  عجز  أن  بعد  العمال  عشرات 
رواتبهم الشهرية بعد مرور الشهر األول من 
احلجر الصحي الذي أجبره على الغلق،كما 
قام بإعادة أموال عدد من السياح الذين هم 
أيضا تضرروا من إجراءات احلجر ولم يجدوا 

ُبًدا غير استرجاع أموالهم.وأضاف »بعد أن 
قررت السلطات السعودية غلق احلرم املكي 
ومنع الصالة فيه يف مرحلة أولى، وتوقيف 
خدمات إصدار تأشيرات العمرة، وبالتالي 
إلغاء جميع برامج العمرة التي تعتبر مصدر 
الرزق األول ملعظم وكاالت األسفار الوطنية 
، وجدت هذه األخيرة-وخاصة منها تلك 
املختصة يف العمرة فقط- نفسها على حافة 

اإلفالس« .
يد  لتقدمي  السلطات  براهيمي  وناشد 
الوكاالت  هذه  ألصحاب  واملساعدة  العون 
وإنقاذها من اإلفالس الذي يتهددها خاصة 
هناك  وليس  الوباء  تفشي  استمرار  ظل  يف 
السيما  القريب  املستقبل  يف  أمل  بارقة 
خالل  ستكون  السياحة  موسم  ذروة  وأن 
فترة الصيف. أما محمود كبابي، صاحب 
فقد  السياحية  يديك«  بني  »العالم  وكالة 
كانت  التي  الرحالت  إلغاء جميع  أن  أكد 
الثالثة األخيرة تسبب  مبرمجة يف األشهر 
يف خسائر مالية فادحة للوكاالت السياحية 
، مشيًرا إلى أن الوضع أصبح صعًبا للغاية 
إعادة  إلى  اضطرت  التي  الوكاالت  على 
يف  لديها  حجزوا  الذين  األشخاص  أموال 

برامج العمرة ، كما فقدت بعض الوكاالت 
تذاكر الطائرات التي حصلت عليها بشكل 
طلبات  عرفت  الوكاالت  إن  وقال  مسبق، 
اخلدمات  جلميع  الزبائن  قبل  من  السداد 
التام  الغياب  مع  حجوزاتها،  إلغاء  بسبب 
لألشهر  جديدة  حجوزات  أي  لتسّلم 
القادمة، وهذا بالنظر إلى الوضعية التي ال 
حجم  من  يزيد  قد  قرار  أي  باتخاذ  تسمح 
بإجراءات  احلكومة  وطالب  اخلسائر. 
تعويضية تأخذ بعني االعتبار وضعية جميع 

األطراف ومدى تضررهم.
صاحب  برناوي،  رشيد  كشف  فيما 
وكالة سياحة وأسفار يف قسنطينة أن إلغاء 
املستحقات  استرجاع  وطلبات  احلجوزات 
خسائر  إلى  أدت  الزبائن،  طرف  من 
وكاالت  على  بشدة  سيؤثر  مما  معتبرة، 
أمام  ومصداقيتها  والسفر،  السياحة 
النزاع  حد  إلى  األمر  ووصل  بل  الزبائن، 
أمام املصالح القضائية، خاصة وأن شركات 
عن  عاجزة  بدورها  هي  والفنادق  الطيران 
تعويض وكاالت السفر؛ ألنهم غير قادرين 

على ذلك.
عّمـــار قـــردود

7660 رحلة ألغيت في ظرف 3 أشهر
وكاالت على حافة اإلفالس والزبائن يتابعونها قضائيا

إلياس سنوسي، رئيس النقابة الوطنية الجزائرية لوكاالت السياحة:

تواصل غلق الحدود وحركة النقل يكّبل 
استئناف نشاط الوكاالت

واألسفار،  السياحة  لوكاالت  الوطنية  للنقابة  العام  األمني  ثّمن   
إلياس سنوسي، قرار احلكومة مبنح القروض واحلصول عليها والتخفيف يف 
جراء  من  املتضررة  واألسفار  السياحية  الوكاالت  لكل  اجلبائي،  التحصيل 

احلجر الصحي، الذي فرض من أجل احلّد من انتشار وباء »كورونا«.
واألسفار  السياحة  وكاالت  بإدراج  احلكومة  بقرار  سنوسي  رحب  كما 
ضمن اخلدمات املعنية باستئناف النشاط بداية من األحد املاضي ووصفه 
مبادرة  اعتبرها  ذلك  مقابل  لكن  والهام«،  واإليجابي  الشجاع  بــ«القرار 
منقوصة وغير كاملة األركان وتبقى دون جدوى ومتسرعة وغير مدروسة يف 
ظل استمرار غلق احلدود وتعليق حركة الطيران ومنع دخول الشواطئ ومنع 
الوقت  يف  للنشاط  العودة  أن  سنوسي  بأنواعها.واعتبر  النقل  وسائل  حركة 
بها  متر  التي  الظروف  بسبب  نقل مستحيلة  لم  إن  تبدو صعبة جًدا  الراهن 
وكاالت السياحة واألسفار التي توشك على اإلفالس ومغادرة امليدان بشكل 

نهائي بسبب مخلفات وآثار وتداعيات احلجر الصحي.
ع.ق

 تدابير الحجر  تتهدد 30 ألف منصب 	
استعرض مهنيو قطاع السياحة والنقل الجوي والبحري في حديثهم لـــ«أخبار الوطن« ،الخسائر الفادحة التي تكبدها 
قطاع السياحة والنقل الجوي، بسبب تداعيات تفشي فيروس »كورونا ، بعد إغالق الحدود وتعليق الرحالت الجوية 

والبحرية والبرية.

 توضيح
الشرق اجلزائري بسونلغاز  لناحية  باالتصال  املكلف  أوضح خليل هدنة 
تعقيًبا على امللف الذي مت نشره يوم اإلثنني املاضي بجريدة »أخبار الوطن« 
أنه يف حالة تسجيل املديرية ألي أخطاء فسيتم تداركها، متدارًكا بأن مصاحله 
رفعها  مت  أي شكاوى  أن  مضيًفا  منها،  تأكدها  حالة  أخطاء يف  أي  ستراجع 
سيتم النظر فيها مستبعًدا أن يكون هناك إشكال يف التقدير اآللي وأن مصالح 
سونلغاز اعتمدت على التقدير املرجعي أي نسبة استهالك الكهرباء والغاز 
التجارية  الوكاالت  تكون  أن  هدنة  نفى  املاضي.و  العام  من  الفترة  لنفس 
املشتركني  على  والغاز  بالكهرباء  التموين  قطع  على  أقدمت  قد  لسونلغاز 
املتخلفني عن تسديد فواتيرهم. وكشف أن سونلغاز فقد 6 من عمالها بسبب 
وباء »كورونا« وأن هناك أزيد من 100 عامل بالشركة مصاب إصابات مؤكدة 
بالوباء بسبب تفانيهم يف عملهم وعدم توقفهم عن أداء واجبهم املهني وخدمة 

11 مليون هم زبائن سونلغاز عبر الوطن.
أخبار الوطن



على  عرفت  قد  اجلزائر  وكانت 
مراحل  استقاللها  منذ  سنني  مدار 
أحداث  تخللتها  مختلفة  تطورية 
املسار  حتديد  يف  تدخلت  متنوعة 
الدولة  تعتمد  أين   ، للبالد  السياسي 
األفراد  حلماية  كوثيقة  الدستور  على 
ضمن  البالد  ومصالح  واجلماعات 
قوانني وتشريعات مختلفة تتم صياغتها 

مبا يتوافق مع املتطلبات الشعبية .
اجلمهورية  رئيس  إعالن  ومع 
خبراء  جلنة  تشكيل  تبون  املجيد  عبد 
أجل  من  الدستوري  القانون  يف 
املضمون  حول  للنقاش  أرضية  طرح 
يأتي   ، النهائية  والصيغة  الدستوري 
بعد  جاء  كونه  استثنائيا  الظرف  هذا 
معالم  رسمت  مباركة  شعبية  ثورة 
اجلزائر اجلديدة منذ 22 فيفري 2019 
يف  السياسي  النقاش  يزال  ال  أين   ،
يف  اجلدل  من  مزيدا  يحدث  اجلزائر 
والرأي  واملدنية  السياسية  األوساط 
مواد   ، البالد  ربوع  عبر مختلف  العام 
لتعديل  التمهيدي  املشروع  يف  جاءت 
اآلراء  تصاعد  إلى  أدت  الدستور 
السياسية للتحذير من اعتماد صيغ ال 
تتماشى والتطلعات السياسية املنشودة 
من  عام  من  أكثر  خالل  عنها  املعبر 

احلراك الشعبي .
التقت  الوطن  أخبار  شبكة 
معرفة  أجل  من  عمارة  فريد  بالشيخ 
تعليقه ورأيه حول بعض مواد املشروع 
التمهيدي لتعديل الدستور ، وهو إمام 
جلنة  رئيس  منصب  شغل  وأستاذ،  
الدينية  والشؤون  االجتماعية  الشؤون 
الوالئي  باملجلس  والتعليم  والتربية 
ببرج بوعريريج ومنصب عضو باملكتب 
املسلمني  العلماء  جلمعية  الوالئي 
رئيس  إلى  باإلضافة  اجلزائريني، 
املجلس  وعضو  األمية  محو  مكتب 
ببرج  الدينية  الشؤون  مبديرية  العلمي 

بوعريريج .

فتحت الرئاسة النقاش حول 
مسودة تعديل الدستور، ما 
هي قراءتكم لهذا املشروع 

األولي؟

واعتمادا  األمر  حقيقة  يف 

املتضمنة  إلينا  الواردة  املراسلة  على 
املشروع  بخصوص  اقتراحات  إبداء 
عكفنا   ، الدستور  لتعديل  التمهيدي 
فصوله  بجميع  واإلملام  دراسته  على 
من  مبجموعة  ذلك  يف  مستعينني   ،
شتى  يف  اخلبرة  وذوي  الكفاءات 
والعلمية  منها  األكادميية   ، املجاالت 
اجلمعوي  املجال  يف  والنشطة  واملهنية 
، وجتسد ذلك من خالل عقد لقاءات 
منا  متواضعة  مبساهمة  كللت  تشاورية 
وفقنا  أن نكون قد  نتمنى من خاللها 
وبناءة  ايجابية  نقدية  نظرة  إعطاء  يف 
بتثمني ما حسبناه حسنا ولفتا لالنتباه 
وبالنسبة  نقصا،  رأيناه  ملا  وتداركا 
جتسيد  إال  هي  ما  املبادرة  هذه  لنا 
على  الرئيس  قطعها  التي  للتعهدات 
وكذا  االنتخابية  احلملة  خالل  نفسه 
األساسي  القانوني  الهيكل  إصالح 

للدولة.

 هل اطلعتم على محتوى 
الوثيقة املتضمنة ملشروع 

التعديل الدستوري؟
 

نعم اطلعنا عليها حيث مت تبليغنا 
واالقتراح  اإلثراء  أجل  بها رسميا من 
وهو ما مت فعال بعد استشارات عديدة 
مختلف  يف  املجتمع  أطياف  ملختلف 
واملهنية  واألكادميية  العلمية  املجاالت 
وكذا بعض فعاليات املجتمع املدني ، 
أين عقدنا لقاء طبعته اآلراء التوافقية 
االيجابية يف كثير من األحيان والرامية 
إلى تقدمي عمل منسجم نظنه مجسدا 
للمهمة املشرفة املنوطة بنا، ألن مسألة 
الصياغة الدستورية الصحيحة تتطلب 
االيجابية  الطاقات  جميع  من  النهل 
إلى صياغة  الوصول  املجتمع قصد  يف 
املرجع  تعد  متينة  دستورية  قاعدة 
حامية   ، املشروعية  ملبدأ  الضامن 
ذلك  يف  سمتها  واحلريات  للحقوق 
اجلودة واملبتغى من ورائها هو أن تكون 
من  له  وحماية  للدستور  أمان  صمام 
ناهيك   ، والتفاسير  التأويالت  كثرة 

عن االنتهاكات والتجاوزات .

    لكن املسودة طرحت يف ظرف 
صحي استثنائي وهو وباء 
كورونا، الوباء الذي أحدث 
نوعا ما ركودا يف الساحة 

السياسية، كيف ترى ذلك ؟

 
يكون  أال  نتمنى  احلال  بطبيعة 
أربك  الذي  -الوباء  كورونا  فيروس 
املنشودة  الغاية  إعاقة  العالم- سببا يف 
وهو  الدستوري  التعديل  خالل  من 
بالقبول  يحظى  توافقي  دستور  إرساء 
املصادقة  خالل  من  أوال  املؤسساتي 
عليه ، ويحظى كذلك بالقبول الشعبي 
الذي  االستفتاء  عملية  خالل  من 
الشعبي  احلراك  معامله  أبرز  من  يعتبر 
أن  فيه  شك  ال  ومما  إنه  ثم   ، املبارك 
الدستور سمته األساسية هو ما يسمى 
بالدميومة والبعد عن األهواء والتأسيس 
جلزائر جديدة ، جزائر يتم فيها صون 
احلقوق واحلريات يف إطار قيم املجتمع 
الهوية  عناصر  من  املستمدة  ومبادئه 
أول  الوطنية وقيم وثوابت األمة وبيان 
التي  املجيدة  التحريرية  والثورة  نوفمبر 

سالت فيها دماء زاكيات طاهرات . 

ما هي أهم احملاور التي شّدت 
انتباهكم من خالل مشروع 

التعديل الدستوري ؟

التي  املهمة  للمحاور  بالنسبة 
حتديد  هو  املشروع  يف  جاءت 
التنفيذي  اجلهاز  داخل  الصالحيات 
الرئيس  طرف  من  التنازل  مت  حيث 
على بعض صالحيات التعيني لفائدة 
الذي  األخير  هذا  احلكومة،  رئيس 
من  بدال  اجلديدة  التسمية  حمل 
رئيس الوزراء ، فالتسمية يف حد ذاتها 
الوزراء  رئيس  ألن  أوسع  معنى  حتمل 

احلكومي  للعمل  املنسق  مبثابة  كان 
انتقل  املشروع  أن  كما   ، الوزراء  بني 
كاملجلس  الهيئات  بعض  تسمية  من 
الدستورية  احملكمة  إلى  الدستوري 
كاملجلس  أخرى  أمور  إلى  باإلضافة 
ثوابت  وترسيم  للقضاء  األعلى 
التعديل  من  وتثبيها  الوطنية  الهوية 
لرئيس  العهدات  حتديد  على  زيادة   ،

اجلمهورية ونواب البرملان .

  هل ميكن أن حتددوا لنا بعض 
املواد املقترحة التي تقدمتكم 

بطرح تعديالت عليها؟

متعلقة  معطيات  ثالث  قدمنا 
بالدستور ، بعضها جاء حلذف بعض 
املصطلحات والفقرات ، و اآلخر جاء 
جملة  قدمنا  فيما   ، الصياغة  إلعادة 
على   ، واالضافات  االقتراحات  من 
سبيل املثال فيما يتعلق بالفقرة األولى 
حلذفها  اقتراحا  قدمنا   23 املادة  من 
بني  اجلمع  مينع   '' على  تنص  والتي 
الوظائف العمومية والنشاطات اخلاصة 
هذه  ذلك ألن   ،  '' احلرة ..  املهن  أو 
العادية  القوانني  مبجال  تختص  الفقرة 
، باإلضافة إلى أن مضمونها ال يتوافق 
ومقتضيات  اجلامعية  األهداف  مع 
يف  اجلامعة  ومشاركة  العلمي  البحث 
احلياة االقتصادية واالجتماعية وغيرها 

من املشاريع.

إلعادة  اقتراحا  قدمنا  قد  وكنا 
صياغة الفقرة الثالثة من املادة 164 من 
املشروع بتعديل الفقرة لتصبح كاآلتي 
: '' اثنني من النواب ينتخبان من طرف 
املجلس الشعبي الوطني ، واثنني من 
من  ينتخبان  األمة  مجلس  أعضاء 
طرف مجلس األمة، عضو واحد عن 
مهنة  عن  واحد  وعضو  املوثق  مهنة 
عن  واحد  وعضو  القضائي  احملضر 
'' ، أين يأتي إدراج هذا  مهنة احملامي 
من  لهم  ملا  البرملان  أعضاء  كون  البند 
فتمثيلهم يف هذه  الشعبية ،  الشرعية 
املؤسسات الدستورية هو تكريس ملبدأ 
التمثيل الشعبي على اعتبار أنهم ممثلي 

الشعب .

أما يف املادة 224 فكنا قد اقترحنا 
وتصاغ  املشروع  من  ثالثة  فقرة  إضافة 
تدعى  مؤسسة  تنشأ   ''  : يلي  كما 

وسيط  مؤسسة   ( الدستور  صلب  يف 
اجلمهورية ( يحدد القانون نظام سيرها 
مؤسسة  تنشأ   '' رابعة  فقرة  وكذا   ''
)املجلس  الدستور  صلب  يف  تدعى 
نظام  القانون  يحدد   ) للتربية  األعلى 

سيرها .

مبا أنكم إمام، هل أنتم راضون 
بالدور املمنوح للمجلس 

اإلسالمي األعلى يف الدستور ؟
 

من   217 املادة  إلى  ذهبنا  إذا 
مدى  يف  والنظر   ''  : والقائلة  املشروع 
العمومية  املؤسسات  سلوك  مالءمة 
للخلق اإلسالمي '' فإننا قدمنا اقتراح 
الثانية  للفقرة  جديدة  جملة  بإضافة 
فيما  الشرعي  احلكم  إبداء   '' لتصبح 
مالءمة  مدى  يف  والنظر  عليه  يعرض 
للخلق  العمومية  املؤسسات  سلوك 

اإلسالمي '' .

كإيجاز فقط ما هي أهم النقاط 
املقترحة من قبلكم  ؟

 
اقترحنا عدة نقاط أهمها: حذف 
بنظام  البلديات  بعض  تخصيص 
خاص ملا نظن أنه ليس وقتها حاليا، 
باإلضافة إلى السعي إلى جتسيد مبدأ 
اقترحنا احملافظة  الراشد ، كما  احلكم 
واحملافظة  الوطنية  الثوابت  صون  على 
تتجسد  والتي  العامة  احلريات  على 
من خالل احلماية القضائية مثلها عدم 
بقرارات  إال  السياسية  األحزاب  حل 

قضائية صادرة عن العدالة .

جتسيد  أيضا  اقترحنا  قد  وكنا 
الشريعة  مبادئ  وفق  املضمون  اإلرث 
التعليم  مجانية  وكذا  اإلسالمية 
مجانية  على  واحملافظة  أطواره  مبختلف 
اخلصوص  وبهذا   ، العمومية  الصحة 
وهي  مهمة  نقطة  اقتراح  أيضا  ارتأينا 
املدرسة  عن  التحزب  أشكال  إبعاد 
النقابي،  باحلق  واالعتراف  واجلامعة 
بعزيز  يتعلق  فيما  ذاته  األمر  وهو 
ومحليا  وطنيا  املنتخبني  صالحيات 
اجلمهورية  وسيط  هيئة  دسترة  وختاما 
يف  جاء  ما  وتثمني  التربية  ومجلس 

املشروع .
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اإلمام األستاذ ‘’ فريد عمارة ‘’حول مسودة الدستور :

اقترحـنا  صــون الثوابــت الوطنـــية
 والمحافــظة علــى الـحريـــات العامـــــة

إن الدستور كما هو متعارف عليه هو القانون األعلى الذي يحدد القواعد األساسية لشكل الدولة ونظامها وشكل حكومتها ، ينظم السلطات العامة فيها من حيث 
التكوين واالختصاص والعالقات بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق األساسية لألفراد والجماعات، كما يضع الضمانات لها تجاه السلطة .

حاورتــه : 
بوعريسـة صفـاء كوثـر



ف سليم

احملالت  تلك  أن  هؤالء  وقال 
بها  تقدمت  كثيرة  مراسالت  رغم 
اجلمعيات وممثلي السكان من أجل 
لبيعها  بعنابة  )عدل(  وكالة  دفع 
الصغار  وبالتالي  التجار  بالتراضي 
احلركة  بعث  يف  منها  لإلستفادة 
حاجة  ظل  يف  باملنطقة  التجارية 
جتارية  نشاطات  لعدة  املواطنني 

من  طويلة  سنوات  مرور  رغم  الصلبة  والنفايات  والقمامة  احلشائش  وغطتها  مهجورة  تزال  احملالت  ال  أن  إال  وخدماتية 
التدخل لدى مسؤولي  الدين  التي فوقها.داعيني يف هذا الصدد والي والية عنابة برميي جمال  السكنات  إجنازها  وتوزيع 

الوكالة من أجل إيجاد حال سريعا لهذه املعضلة وتخليصهم من هذا الكابوس الذي بات ينغص يومياتهم.

 تتواصل خرجات املرافقة امليدانية 
لوالية  الفالحية  املصالح  ملديرية 
إحصاء  على  الوقوف  خالل  من  عنابة 
حتسيس  بعمليات  األغنام  والقيام 
بضرورة  املربني  أوساط  يف  واسعة 
فيروس  تفشي  من  الوقائية  التدابير 
التي  املواشي  أسواق  يف  خاصة  كورونا 
العمومية  السلطات  قبل  من  فتحها  مت 
االحترازية  باالجراءات  االلتزام  بشرط 

هذا  ويف  كورونا.  وباء  ملجابهة  املتخذة 
للقسم  البيطرية  الطبيبة  قامت  الصدد 
الباردة  عني  لبلدية  الفالحي  الفرعي 
أمس بعملية إحصاء األغنام و حتسيس 
اليومية  بالنظافة  التقيد  بضرورة  املربني 
واإللتزام بتطبيق اإلجراءات اإلحترازية 
للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19 عند 
التنقل مباشيتهم يف املقابل شرع البياطرة 
ألسواق  ومراقبة  تفتيش  عمليات  يف 

عيد  حلول  إقتراب  مع  بالوالية  املاشية 
دخول  مع  حيث  املبارك  األضحى 
التنفيذ  حيز  األسواق  فتج  قرار  إعادة 
البياطرة  شرع  حتى  الفارط  األحد 
الفالحية  املصالح  ملديرية  التابعني 
لوالية عنابة يف النزول ميداني للوقوف 
املاشية  وجتار  املربني  التزام  مدى  على 

باجراءات الوقاية من كورونا املستجد
ف سليم

المسيلة
الشروع في معاينة النقاط السوداء 

بوادي القصب
باشرت مصالح بلدية املسيلة ، يف معاينة النقاط السوداء ،وهذا على 
مستوى سد واد القصب ،والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على السكان .
وبحسب احلسني سعادة نائب رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية 
،قامت  اللجنة  ،فان  البيئة  وحماية  والصحة  بالنظافة  ،واملكلف  املسيلة 
واد  سد  يف  مياهها  الصحي  الصرف  قنوات  تصب  التي  األماكن  مبعاينة 
القصب ، ويتعلق األمر بأحياء كل من سد واد القصب ،بوخميسة ،أوالد 
أوالد  ،حي  العرقوب  حي   ، الكوش  ،حي  108مسكن  حي   ، سالمة 
سيدي محمود، وهي النقاط السوداء التي مت الوقوف عليها وتوثيقها بالصور 
،مشيرا إلى الكارثة البيئية التي تسببت فيها للساكنة بالقرب من سد واد 
القصب ،على غرار الروائح الكريهة ، الناموس ،مضيفا إلى إسراع مصالح 
األحياء  مستوى  على  الناموس  رش  بحملة  النظافة  فرع  يف  ممثلة  البلدية 
القريبة من الوادي ، باإلضافة إلى إزالة األتربة واألوساخ املتراكمة خاصة 
بحي الكوش ،جدير بالذكر أن النقاط السوداء التي مت إحصاؤها والوقوف 
عليها تدخل ضمن مشروع صرفت عليه الدولة أمواال طائلة ، حيث كان 
التي  الصحي  الصرف  بالصرف  اخلاصة  القنوات  تكون  أن  املفروض  من 
الوادي  رئيسية موجودة على حوايف  إلى  قناة  الوادي ، موجهة  تصب يف 
،والتي تقوم بإرساله مباشرة إلى محطة إعادة تأهيل املياه املستعملة املوجودة 

خارج عاصمة الوالية املسيلة .
سعد لعجال

سكان حي أوالد سالم يطالبون بمشاريع التهيئة
 جدد سكان حي أوالد سالم ببلدية املعاريف جنوب والية املسيلة ، 
مناشدة السلطات احمللية لوالية املسيلة ، بالنظر إلى معاناتهم التي ناهزت 

ال13سنة كاملة ،والبداية بغياب الكهرباء عن سكان احلي .
يلجأ سكان احلي إلى الربط العشوائي ،وملا لها من أخطار محدقة خاصة 
على األطفال الصغار ،خاصة وأن خيوط الكهرباء تشكل جغرافية حتمل يف 
طياتها املنون يف أي حلظة ،وان كان الربط العشوائي زاد من قلق السكان 
الثالجات  الى حفظ األكل يف  ،خاصة وأن فصل الصيف تكون احلاجة 
التيار جراء الطلب الكبير  وشرب ماء بارد ،يزيل العطش ،إال أن ضعف 
على الكهرباء ،يضع مواطني احلي يف ورطة أخرى ، ليبقى املطلب برمجة 
مشروع لفائدة سكان احلي يتعلق بالكهرباء ،كما يطمح ساكنة احلي إلى 
السامة  للحشرات  تواجد  العمومية ،يف ظل  االستفادة من مشروع اإلنارة 
على غرار العقارب والثعابني ، كما طالب السكان مبشروع للتهيئة احلضرية 
،ليبقى الشيء االيجابي الوحيد للحي هو استفادة ساكنته من غاز املدينة 
والذي مكنهم من توديع قارورة غاز البوتان ،وان كان حي أوالد سالم عينة 
من العينات التي تعطي مثاال حلال كثير من التجمعات السكانية والقرى 
ببلدية املعاريف، والتي تبقى تعاني النقائص ،رغم سعي سلطات بلدية 

املعاريف  للتكفل بانشغاالت املواطنني .
سعد لعجال

سكان »أسليم« يطالبون بتحسين 
الخدمات الصحية

الوالية  لعاصمة  الغربي  اجلنوب  أسليم  أقصى  بلدية  مواطنو  طالب 
العرجا  الشيخ  الوالي  السيد  رأسها  وعلى  الوالئية  السلطات  املسيلة 
بحياتهم  يتعلق  وأنه  خاصة  القدمي  اجلديد  مطلبهم  يف  النظر  بضرورة 
الصحي  القطاع  يف  مهمشة  أسليم  منطقة  تبقى  عائالتهم،حيث  وحياة 
منطقة  أقرب  تبقى  التي  املجاورة   للبلديات  يتنقلون  جعلهم  الذي  األمر 
التي  إلى والية اجللفة وكم هي احلاالت  لها تتعدى ال50كم بل وحتى 
املواطنون الذين رفعوا  العناية اإللهية  كادت أن تكون يف عداد املوتى لوال 
مطلب برمجة مشروع إجناز عيادة الصحية مرده للحاالت الكثيرة واملتعددة 
التي تعتبر تربة  العقارب  التي عاشها السكان وبخاصة ما تعلق بلسعات 
ولكن  رسمية  إحصائيات  ميلكون  ال  بأنهم  مضيفني  أسليم  مرتعا  منطقة 
املصابني  عدد  بالوالية يف  األولى  املراتب  املنطقة  حتتل  أن  يجزمون  كادوا 
الطبي  والطاقم  املناوب   الطبيب  احلديث عن  دون  العقرب،هذا  بلسعات 
وتوفير األدوية  إذ يفتقرون إلى أدنى اخلدمات الواجب توفرها للحفاظ على 
مركز لألشعة،  أو  للتحليل  يتوفر على مخبر  العمومية، حيث ال  الصحة 
كما يفتقر إلى عدة اختصاصات مطلوبة من السكان كطب النساء واألمومة 
التنقل  على  أجبر   السكان  مما  األطفال،  أو طب  احلوامل  املرضى  ملتابعة 
إلى املراكز الصحية بالبلديات املجاورة من أجل تطعيم أبنائهم ،  حسب 
العديد من املواطنني فانه يتوجب على املسؤولني وعلى رأسهم الرجل األول 
العاجل  التدخل  املستشفيات  الصحة والسكان وإصالح  بالوالية ومديرية 

إلعادة النظر يف عمل هذه الهياكل والتي أضحت هياكل دون روح.
جمال أبو أشرف
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تتواجد بسكنات حي عدل ببوخضرة 3 بالبوني

محالت »مهجورة« تتحول إلى مصب 
للنفايات وأوكار للفساد بعنابة

عنابة
حمالت تحسيسية للبياطرة بالمناطق الريفية

ناشد سكان حي بوخضرة) 3 ( ببلدية البوني عنابة أمس السلطات المعنية بالتدخل جراء الوضع المزري الذي 
يتخبطون فيه بسبب وجود محالت تابعة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره )عدل ( في حالة إهمال كبير 
والتي تحولت مع مرور السنين إلى مصب للنفايات المنزلية والصلبة وإلى مالذا للمنحرفين ولمروجي المخدرات 

والمؤثرات العقلية ولتكاثر الكالب الضالة.

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
دائرة  بأمن  ماسينيسا  اخلارجي  احلضري 
اخلروب من توقيف عصابة اجرامية متكونة 
من 07 أشخاص من بينهم امرأتان تتراوح 
لتورطهم  سنة   و43   20 بني  ما  أعمارهم 
لغرض  أشرار  جمعية  تكوين  قضية  يف 
و جنح ضد األشخاص  ارتكاب جنايات 
 ، مركبة  سرقة  محاولة   ، املمتلكات  و 
باستعمال  التهديد  طائلة  حتت  السرقة 
أسلحة بيضاء من الصنف السادس بتوافر 

مركبات  استحضار  و  اجلناة  تعدد  ظروف 
و  الهروب  و  التنقل  لتسهيل  محرك  ذات 
حكم  قيد  شأنها  من  الغير  هوية  انتحال 
هذا  للغير.  العدلية  السوابق  صحيفة  يف 
 84 مبلغ  سرقة  يف  العصابة  تورطت  وقد 
من  ينحدر  شخص  من  سنتيم  مليون 
فتاة  استدرجته  الشرقية  الواليات  احدى 
الى  باالضافة  املذكور  املبلغ  بسلبه  وقامت 
هوية  كشفت  التحريات  ممتلكاته.  بعض 
كحارس  يعمل  الذي  فيه  املشتبه  احد 

اشخاص   4 توقيف  مت  ومبداهمتها  ورشة 
على  القبض  ومت  فتاتني  بينهم  من  برفقته 
املركبة  اخرين أحدهما صاحب  شخصني 
عملية  يف  املستعملة   207 بيجو  نوع  من 
مقر  الى  حتويلها  و  توقيفهما  ليتم  السرقة 
األمن احلضري الستكمال االجراءات مع 
حجز املركبة وبعد االنتهاء من اجناز ملفي 
تقدميهم  مت  املعنيني  حق  جزائية  إجراءات 
أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة 

اخلروب.               خديجة بن دالي

قسنطينة
فتاتان ضمن عصابة اجرامية تعتدي على المواطنين

محمد  سطيف  والية  والي  بحر  قام 
املدنية  احمللية،  السلطات  رفقة  بلكاتب 
مناطق  لعديد  تفقدية  بزيارة  والعسكرية 
الواقعة  برج  بيضاء  لبلدية  التابعة  الظل 
األمر  ويتعلق  سطيف،  والية  جنوبي 
وبعد  واحلجاج.  تيزروتني  مبنطقتي 
املنطقتني  مواطني  النشغاالت  االستماع 
املسؤول  تواجد  فرصة  استغلوا  الذين 
والتي  طرحها  أجل  من  األول  التنفيذي 
الكهرباء  الشروب،  املياه  حول  متحورت 
والي  أكد  والصحة،  الطرقات  الريفية، 
الوالية أن الدولة اجلزائرية وجهت اهتماما 
الظل  ملناطق  املرحلة  هذه  وبالغا يف  كبيرا 
وأعطتهم  الوطني  القطر  عبر  املتواجدة 
املشاريع  برمجة  يف  واألحقية  األولوية 
مطالبهم  بدراسة  إياهم  واعدا  التنموية، 

ومعاجلتها وتدعيمهم بها حسب األولويات 
التي  القرارات  بني  ومن  واإلمكانيات، 
اتخذها والي الوالية ونالت رضا املواطنني 
وأثلجت صدورهم تخصيص طبيب لقاعة 
باإلضافة  اليوم  مدار  على  يداوم  العالج 
أو  بئر  إلجناز  املالي  منحه االعتماد  إلى 
خزان مائي لتدعيم املنطقة باملياه الصاحلة 
اإلجراءات  مباشرة  وكذا  للشرب، 
إليصال الكهرباء الريفية لـ 200 مسكن، 
موافقته  أعطى  فقد  احلجاج  مبنطقة  أما 
الجناز بئر ارتوازي خاص بسكان املنطقة، 
وكذا منحه االعتماد املالي للتكفل بتهيئة 
 2.2 مسافة  على  احلجاج  مشتة  طريق 

كلم إضافة إلى الكهرباء الريفية.
آسيا.ع

سطيف
مشاريع تنموية لمناطق الظل ببيضاء برج

سكيكدة
رفع التجميد عن مشاريع 

شبكات الغاز في القل
و  الطاقة  مديرة  تقودها  والئية  جلنة  امس  اشرفت 
املناجم لوالية سكيكدة مبعية رئيس دائرة القل و االميار 
الثالثة لبلديات القل الشرايع و بني زيد على عودة اشغال 
شبكات الغاز الطبيعي على مستوى البلديات الثالثة و 
هذا بعد قرار وزير الطاقة رفع التجميد على هذا املشروع 
رسميا. مديرة الطاقة واملناجم لوالية سكيكدة قالت يف 
تصريح الخبار الوطن بان العملية سيتم التعجيل بها و 
مراقبة عمل املقاوالت املكلفة على ان حتترم دفتر املرشوع 
و موعد غلق الورشات حيث سيتم تزويد بلديات كامل 
املصيف القلي بشبكة الغاز انطالقا من القل و الى غاية 
وادي الزهور وصوال الى الوجلة بالبلوط وفق قرار الوزارة  
التي رفعت التجميد عن هذا املشروع يف والية سكيكدة 
ككل لترفع طاقة ربط املواطنني و زبائن شركة الغاز الى 

حوالي 80 باملائة قبل نهاية السنة اجلارية.
جمال بوالديس
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شهدت إقباال منقطع النظير

فتح أسواق الماشية بوالية البيض  
والموالون يستبشرون

نورالدين رحماني

اإلقبال على السوق يف يومه األول 
معتبرا  توافد  عرف  أشهر   3 غلق  بعد 
للموالني الذين ابدوا إرتياحهم للفتح يف 
زيادة سعر  و  املاشية  أسعار  تراجع  ظل 
العلف بعد الغلق الذي عرفته األسواق 
محمد  صرح  املاشية  أسعار  عن 
جودي موال ألخبار الوطن أن األسعار 
تطلعات  مستوى  دون  كانت  بالسوق 
جتار  توافد  عدم  إلى  بالنظر  املوالني  
الشرق  واليات  من  خاصه  اجلملة 
املعروفني  بوعريريج  برج  و  كسطيف 
أسبوعيا  املاشية  رؤوس  مئات  بإقتناء 
ذلك  الى  يضاف   بوقطب  سوق  من 
املوال  يتكبدها  التي  الكبيرة  املصاريف 
املراعي  جفاف  ظل  يف  األخيرة  األونة 
و غياب الكأل معتبرا فتح األسواق يف 
إقتراب  إلى  بالنظر  مهما  التوقيت  هذا 
تسويق  يعرف  الذي  األضحى  عيد 

البيض  والية  املاشية من  رؤوس  آالف 
بإجتاه مختلف واليات الوطن .

البيض حتصي  والية  أن  إلى  نشير 
قرابة 3 ماليني رأس ماشية و تعد من 

يف  الوطن  مستوى  على  الواليات  اكبر 
تربية املاشية و التي تعيش على رعيها 
العائالت منذ سنوات  تربيتها آالف  و 

طويلة .

تم فتح أمس أول سوق أسبوعي للماشية بوالية البيض و الذي تم تنظيمه ببلدية يوقطب   السوق الذي يصادف تنظيمه يوم 
الثالثاء من كل اسبوع و الذي يعد السوق األكبر بوالية البيض إلى جانب سوق بلدية البيض و يعرف توافد عشرات الموالين و 

تجار المواشي من كل انحاء الوطن و تسوق فيه آالف رؤوس الماشية .

بمستغانم
انتشال جثة الغريق المفقودبشاطئ خروبة

متكنت منتصف نهار أمس فرقة الغطاسني للحماية املدنية بوالية مستغامن 
من العثور على جثة الغريق املفقود منذ يومني بشاطئ مطربة مبدينة مستغامن 
، الضحية الذي يبلغ من العمر 18 سنة وينحدر من والية غليزان مت انتشال 
البحث  عملية  يف  كبيرة  صعوبات  بعد  بخروبة  الصخري  بالشاطئ  جثته 
إلى مصلحة  ليتم حتويله   . املتالطمة  واألمواج  القوية  الغربية  الرياح  بسبب 

حفظ اجلثث مبستشفى مستغامن.
بن سعدية .ن

سيدي بلعباس
مطالب بإنجازمصنع للنسيج 

للنهوض  بالتنمية
 تتواصل معاناة مربي املاشية بعدة مناطق من والية سيدي بلعباس أبرزها 
نقص دعم الدولة املوجه لفائدة هذه الفئة ،يف ظل غالء املواد العلفية وكذا 
تراجع  أسعار مادة الصوف بسبب اجلفاف الذي ضرب املنطقة خالل املوسم 

احلالي وحتى خالل األعوام الفارطة
تراجعت أسعار مادة الصوف بشكل ملفت لالنتباه على مستوى جنوب 
القنطار  املاضية ،حيث وصل سعر  بالسنوات  مقارنة  بلعباس  والية سيدي 
املنصرمة  املواسم  يف  كان  بعدما  الواحد  للقنطار  دج  آالف   05 إلى  الواحد 
يباع  ما بني 06 و08 آالف دج للقنطار الواحد بهذه املناطق الفالحية الرعوية 
بالدرجة األولى التي يعتمد سكانها على تربية املاشية بشكل كبير إذ تشير 
130 ألف رأس من الغنم  أنها تتوفر على ثروة حيوانية هامة تفوق  املعطيات 
وهو رقم كبير يبقى يف حاجة ماسة إلى اهتمام كبير أيضا يف ظل النكبات 
التي أصابت هذا القطاع خاصة وأن أطنانا كبيرة من الصوف باتت تصدر نحو 
واليات الشرق اجلزائري على غرار برج بوعريريج ،وهذا يف ظل غياب مصنع 
للنسيج بالضاحية اجلنوبية التي الزال حلم سكانها معلقا للظفر بذلك ،بغية 
رفع الغنب عنهم وفتح آفاق اقتصادية واجتماعية ،وخلق ديناميكية فّعالة يف 
القطاعني الصناعي والتجاري ،ال سيما إذا علمنا أنها تتوفر على ثروة مائية 
يف  األيام  هذه  اجلهة  موالو  شرع  جنوبا ،بحيث  الشرقي  الشط  مبنطقة  هائلة 
عملية اجلز التي تتزامن دوما مع نهاية فصل الربيع ودخول فصل الصيف وهو 
األمر الذي يساهم يف توفر الصوف على مستوى اجلهة اجلنوبية بوالية سيدي 
بلعباس بكثرة  ،إذ يقوم العمال املكلفون باجلز بجّز الرأس الواحدة من املاشية 
بنحو 100 دج يف وقت تبقى احلزمة الواحدة من الصوف ال تتعدى 03 كغ 
وهو ما أرهق املربني باملنطقة وحال دون مواصلة النشاط الرعوي وتربية املاشية 
خاصة يف املوسم احلالي الذي هجروا فيه نحو واليات الشمال بحثا عن الكأل 

بأثمان باهظة زادت من متاعبهم.
رفيق.ف

تأخر في حملة الحصاد بالجهة الجنوبية

شهدت حملة احلصاد والدرس بجنوب والية سيدي بلعباس هذا املوسم 
نقص  منها  مختلفة  وذلك ألسباب  األخيرة  بالسنوات  مقارنة  طفيفا  تأخرا 
االمطار وطول فترة اجلليد خالل فصل الشتاء ،ناهيك عن األمطار الرعدية 
التي شهدتها اجلهة خالل شهر رمضان وتشير املعلومات عن تراجع طفيف 
ذاته  الصعيد  وعلى  احلبوب  ديوان  فرع  قبل  من  املجمعة  احلبوب  لكميات 
أبدى الفالحون مبناطق متفرقة من تراب الوالية تخوفهم الشديد وازداد قلقهم 
من الوضع الذي لم تشهده الوالية منذ سنوات عديدة خاصة يف الضاحية 
وتارة  احلبوب  بق  حشرة  بسبب  تارة  الفالحة  فيها  تضررت  والتي  اجلنوبية 
الفترة  بلعباس سجلت يف  وان والية سيدي  احلرائق السيما  بسبب  أخرى 
األخيرة تساقطات مطرية ضئيلة فضال عن موجة الصقيع التي دامت لفترة 
أطول ما تسبب يف خسائر كانت األراضي يف غني عنها ،هذا الزالت حملة 
الشمالية باشر فيها  اليوم رغم أن اجلهة  إلى غاية  احلصاد والدرس متواصلة 

الفالحون ذلك مبكرا .
رفيق.ف

التابعة  أزغار«  قرية«  سكان  يشكو 
بجاية، جملة من  بوالية  إغرام  لبلدية 
احلياة  مجاالت  جميع  يف  النقائص 
واملرافق  اخلدمات  وانعدام  تدني  من 
الصحية ووسائل النقل، إلى نقص املاء 

الشروب ومياه السقي ونقص اإلنارة.
رفع سكان املنطقة رسالة استغاثة، 
املعنية  اجلهات  خاللها  من  طالبوا 
للمشاكل  حلول  إليجاد  بالتدخل 
من  تعد  باملنطقة التي  املطروحة 
إصرار  من  بالرغم  احلياة  ضروريات 

أراضيهم  خدمة  على  بها  القاطنني 
يعاني  إذ  الصعاب،  كل  ومواجهة 
قاسية  اجتماعية  ظروف  من  ساكنوها 
أبسط  به  تنعدم  معيشي  محيط  ومن 
من  مؤخرا  ربطهم  رغم  احلياة  شروط 
السكان  يجد  الطبيعي.حيث  الغاز 
مقر  إلى  تنقلهم  أثناء  جمة  صعوبات 
لنقص  املجاورة  البلديات  أو  البلدية 

وسائل النقل.
املنطقة  هذه  سكان  يشتكي   كما 
توزيع  يف  وتذبذب  اختالالت  من 

أخرى،  أحيان  يف  وانعدامها  املياه 
األحيان  بعض  يف  املياه  تنقطع  حيث 
يقول  مجهولة-  ألسباب  طويلة  ملدة 
جلبها  إلى  بعضهم  يدفع  مما  السكان، 
ثمنها  التي يصل  الصهاريج  عن طريق 
للصهريج  دينار   800 الـ  حدود  الى 
الواحد، كما عبر السكان عن استيائهم 
ما  النقل  وسائل  نقص  جتاه  ومعاناتهم 
يعتبر تعسفا وهضما حلق مشروع لكل 

املواطنني على حد سواء.
بـــلقاسم.ج

بجاية
سكان«أزغار« ببلدية إغرام يطالبون بمشاريع تنموية

اإلطاحة بجماعة أشرار مختصة في تزوير العملة الوطنية
متكنت مصالح األمن احلضري لقورصو ببومرداس من اإلطاحة بجماعة أشرار، متكونة من 4 أشخاص مختصة يف تزوير 
العملة الوطنية. العملية متت، حسب بيان ألمن بومرداس، إثر معلومات وردت إلى مصالح األمن احلضري قورصو تفيد بقيام 
أحد األشخاص بترويج أوراق نقدية مزورة وسط مدينة قورصو، على إثرها مت تشكيل فوج عملياتي للتحري يف القضية والتي 
500 دينار  النقدية مزورة من فئة  القبض على املشتبه فيه يف حالة تلبس وضبط بحوزته كمية من األوراق  بإلقاء  تكللت 
جزائري، ليتم حتويله إلى املصلحة مع فتح حتقيق و التي أسفرت التحريات إلى توقيف شركائه الثالثة أحدهم صاحب محل 
جتاري كان يقوم بترويج تلك األوراق النقدية املزورة و اآلخران يقومان بعملية التزوير ببلدية برج الكيفان باجلزائر العاصمة، 

حيث مت توقيفهما يف مدينة قورصو و بحوزتهما أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج.
سميرة مزاري

بوقرة  أمحمد  جامعة   أطلقت 
مبادرة  األسبوع،  هذا  ببومرداس، 
أزيد  لصناعة  اجلائحة  ظل  يف  جديدة 
العدوى  38 ألف كمامة واقية من  من 
لفائدة الطلبة. بعد جناح مبادرة صناعة 
الكحول األثيلي والهالم الهيدروكحولي 
مختلف  على  وتوزيعها  مبخابرها  املعقم 
هي  ها  بالوالية،  والهيئات  القطاعات 
تشرع  ببومرداس  بوقرة  أمحمد  جامعة 

من  الواقية  الكمامات  صناعة  يف 
فيروس كورونا، حيث انطلقت العملية 
هذا األسبوع حتت شعار »كمامة واقية 
إلى  الطلبة  لعودة  حتسبا  طالب«  لكل 
السداسي  الستكمال  الدراسة  مقاعد 

الثاني شهر أوت املقبل.
مصادر  أكدت  السياق،  هذا  ويف 
مطلعة بجامعة أمحمد بوقرة تخصيص 
الواقية  الكمامات  لصناعة  ورشة 

التكنولوجية  احلاضنة  مستوى  على 
على  القائمون  يعتزم  حيث  للجامعة، 
الورشة صناعة أزيد من 38 ألف كمامة 
الطلبة  على  وتوزيعها  املقبلة  الفترة  يف 
كليات  مبختلف  لدراساتهم  املزاولني 
ومعاهد جامعة بومرداس، نظرا ألهمية 
الكمامة يف الوقاية من عدوى الفيروس 

التاجي.
سميرة مزاري

بومرداس
الشروع في صناعة 38 ألف كمامة  لفائدة الطلبة
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أخبار السر ايا

أكد خبيران من منظمة الصحة 
العالمية، أول أمس، أن  الجديد، 

يكونوا أكثر نقال للعدوى، خالل الفترة 
األولى لشعورهم بالتوعك.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي 
خبيرة باألمراض الوبائية وعالمة 

بارزة بالمنظمة في بحوث كوفيد19-، 
خالل جلسة حية على وسائل التواصل 
االجتماعي إنه »يبدو من معلومات 

محدودة جدا لدينا اآلن، أن األشخاص 
حاملي الفيروس، يكون لديهم المزيد 
من الفيروس في أجسامهم، في الوقت 
الذي تظهر عليهم األعراض، أي في 

وقت مبكر جدا«.

عبر اإلعالمي التونسي، 
عالء الشابي، عن دهشته من 
حجم التضامن الذي تلقاه من 
الجزائريين، بعد إعالنه عن 

إصابته بمرض السرطان.
وكتب صاحب برنامج 

»عندي ما نقلك« في رسالة 
مطولة نشرها على صفحته 

بأنستغرام، »أناس ال أعرفهم 
ولم ألتق بهم أبدا هاتفوني، 
منهم من حجز لي وتكفل بكل 
مصاريف عالجي في أكبر 
مستشفيات العالم، ومنهم 

من عرض علي أمواال طائلة 
لمساعدتي”.

وقدم اإلعالمي التونسي، 
تحية لكل الجزائريين قائال: 
»أذهلتموني فعال لم أصدق 

تفاعلكم«.

ساد التخوف من زيادة تسعيرة النقل تعليقات مواقع التواصل 
االجتماعي، وجاء ذلك في ظل الزيادة األخيرة في أسعار الوقود.

ومن المرتقب إقرار زيادات بنسبة 26 بالمائة تشمل جميع 
أنواع النقل، بحسب مطالب الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين 
والبضائع، موضحين أن الزيادات جاءت كتحصيل حاصل على 

الزيادة في أسعار الوقود التي أقّرها قانون المالية التكميلي لسنة 
2020 ودخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

أعلنت المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين عن إطالق مسابقة للتصوير 
الفوتوغرافي، داعية جميع الالجئين 
الصحراويين في المخيمات للمشاركة 

في المسابقة.
وأوضحت المفوضية مجموعة من 

الجوائز مخصصة للفائزين، في حين 
جاء آخر موعد للتقديم: 30 جوان. 

فيما اقترحت موضوعين: األول متعلق 
بمالمح كبار السن والثاني يخص الحياة 

واألمل في ظل جائحة كورونا.

فترات التوعك األولى األكثر نشرا لكورونا

مديرة ابتدائية تكرم مديرة ابتدائية تكرم 
المتفوقين في مقر سكناهمالمتفوقين في مقر سكناهم

مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بمخيمات الالجئينمسابقة للتصوير الفوتوغرافي بمخيمات الالجئين

الجزائريون يذهلون الجزائريون يذهلون 
عـــالء الشابــــيعـــالء الشابــــي

أقدمت مديرة ابتدائية عقبة بن نافع بعاصمة والية تبسة، على تكريم 
التالميذ المتفوقين  بطريقة جد استثنائية وفي مبادرة هي األولى من 
نوعها، من خالل تلقي التلميذ لتكريمه في مقر سكناه وباتخاذ جميع 

التدابير الوقائية ضد فيروس كوفيد 19.
وحسب ما صرّحت به السيدة »سوالمية فاطمة الزهراء« مديرة هذه  
المؤسسة التربوية، فإن الطاقم اإلداري اعتاد على تكريم النجباء في 
نهاية كل موسم دراسي تقديرا للمجهودات المبذولة، غير أن الظروف 

الحالية التي تزامنت مع االنتشار المخيف للوباء العالمي، فرض 
البحث عن آليات أخرى للتكريم، ليتم الوصول إلى هذه اللفتة المميزة 
بالتنسيق مع مديرية التربية، وهو ما تم تطبيقه خالل زيارة منازل الـ 
5 تالميذ المتفوقين األوائل  في السنة الخامسة ، بعد تحصلهم على 

معدالت 10 من 10 في الثالثي األول والثاني.

رفــــع تسعيــرة النقــلرفــــع تسعيــرة النقــل
 رهــاب جماعــــي رهــاب جماعــــي

صنفت المجلة العسكرية األمريكية “ميالتري ووتش” القوات المدرعة الجزائرية األكثر حداثة وجاهزية 
للقتال في القارة اإلفريقية، خاصة وأنها تواصل تلقي دبابات تي90- الروسية وتحديث مركباتها العسكرية.
وأشارت المجلة في مقال لها حول الدول األولى التي ستشتري الجيل الجديد من دبابات القتال الروسية 

“تي14- أرماتا” إلى أنه من المحتمل أن تحصل الجزائر على الدبابة التي لها قدرات قتالية متقدمة.

الجيش الجزائري األكثر جاهزية للقتال قارياالجيش الجزائري األكثر جاهزية للقتال قاريا
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 براهيم مالك

اجلهة  يف  يقع  الذي  اليزي  حصن    
اجلنوبية ملدينة اليزي ويتربع على مساحة 
1764 م مربع ويظهر يف مخططه الشكلي 
مستطيلة  ضخمة  بناية  على  احلالي 
العسكرية  املباني  ضمن  تصنف  الشكل 
الرمل  محلية  مبواد  بنية  والذي  الدفاعية 
أطرافه  على  تتواجد  أين  واحلجارة  الطني 
األربعة أبراج للمراقبة على املدى القصير 
الواجهة  زاوية  طريف  على  توجد  وكما 
عن  للمراقبة  حديديان  برجان  األمامية 
بني من  الذي  الغرض  يبني  والذي  بعد 

اجله .
يف  االستعمارية  السلطات  بدأت      
إنشاء هذا احلصن سنة 1908 الى 1914 
الى   1914 كانت سنة  الثانية  املرحلة  ثم 
املهندس جرنال  إشراف  1926حتت  غاية 
قصد  مرتفع  مكان  يف  احلصن  بناء  ومت 
احلدودية  املنطقة  هاته  على  السيطرة 
ومراقبتها و مت استغالله حسب شهادات 
حية كمركز اتصال بني برج عمر ادريس 
بعد  فيما  ليتحول  وجانت  احلواس  وبرج 
املنتشرة  العسكرية  املواقع  لقيادة  مقر  الى 
احلرب   وأثناء   . ذاك  انأ  املنطقة  يف 

السلطات  قامت  الثانية  العاملية 
حتت  انفاق  بحفر  االستعمارية 
كمنافذ  الستغاللها  احلصن 
جندة يف حالة حدوث أي هجوم 

.
   وكما توثق جدران احلصن 
التي  البشعة  للممارسة  مشاهد 
تعكس وحشية املستعمر عندما 
عسكري  كمعتقل  استعمل 
الثورة  فترة  أثناء  للمجاهدين 
زنزاناته  كانت  فقد  املجيدة 
أصناف  لشتى  مسرحا  وقاعاته 
حق  يف  اجلسدي  التعذيب 
تؤكده  ما  حسب  املجاهدين 
املعلم  هذا  حول  حية  شهادات 

التاريخي .
   وحسب مدير نيابة ديوان 
حاج  حفيظة  السيدة  احلظيرة 

إعادة  مت  الوطن   أعمر يف حديثها ألخبار 
تهيئته يف 2004 واستغالل جهة صغيرة 
من املبنى مما أدى إلى تدهور اجلهة املتبقية 
ولكن تبقى القيمة االثرية واملعاني التي 
والذي  قائمة  التاريخية  خاصة  حتملها 
يعكسه  ملا  استغالله  الى  فقط  يحتاج 
على  وشاهد  بذاته  قائم  وارث  كنز  من 

احد  من  لكونه  اهمالها  يجب  ال  حقبة 
الثقافية  املمتلكات  و  االثرية  البقاية 
لوالية اليزي ومكسب وطني ينتظر اعادة 
الثقايف  املوروث  لهذا  االعتبار  لرد  الترميم 
ملتقيات  عدة  اجله  من  اقيمت  الذي 
وخلصت اخر الدراسات حسب املتحدثة 
الى تخصيصه كمركز لألبحاث يف تاريخ 
أثرية حتوي  ومكتبة  التاسيلينازجر  منطقة 

أدرار   
سكان حي 5 جويلية يتحول لمفرغة عمومية

   طالب سكان حي 05جويلية تيمي 
بلدية أوالد أحمد شمال أدرار من السلطات 
احمللية التدخل العاجل من أجل إنقاذ احلي 
لألوساخ   التي  تراكمات  من  يعيشه  مما 
إن  مواطنون  السكان.  وقال  تؤرق  باتت 
طرف  التهميش   يعاني  املذكور   احلي 
تتدخل  من  لم  التي  تيمي  بلدية  سلطات 
أجل رفع القمامة ولم توفر  شاحنات لنقلها 
رغم وعودها املتكررة ولكن  دون جدوى مما 
على  النفايات  حرق  إلى  باملواطنني  يضطر 
روائح  عنه   انبعاث  مايترتب  واسع   نطاق 
تخنقهم  وتكاد  صفوهم  تعكر  وأدخنة  
الناقلة  احلشرات  عن  ناهيك  لشدتها  
لألمراض و البعوض ومرتعا مناسبا للكالب 

هو  املذكور   الذي  أن   املواطنون   أضاف  املتشردة.      كما  احليوانات  و  الضالة 
يف األصل هو جتزئة سكنية)تيمي 01 وتيمي 02( يحده شماال محطة البنزين  
الطريق  غربا  ويحده  تامر  بني  قصر  إلى  املؤدي  الطريق  جنوبا  يحده  )بواجني(   
الوطني رقم 06 املتجه نحو رقان كما يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب  60 
هكتار و يبعد عن مقر والية أدرار 01 كلم يفتقد إلى أدنى شروط احلياة زد على 
ذلك مظاهر انتشار األوساخ  و القمامة املتراكمة وحتى الصلبة التي حولته إلى  
مفرغة عمومية .لذا يناشد سكان احلي من والي أدرار  بزيارة لهم للوقوف على 
حجم الكارثة التي خلفها إهمال املسؤولني احمللني ألمور تتعلق وتتصل باملواطن 

بالدرجة األولى ثم احلفاظ على بيئة نظيفة.
عبداهلل مجبري

الوادي
توزيع 3400 سكن من مختلف الصيغ 

في الخامس جويلية
من  مسكنا   3400 توزيع  عن  سعيد   بن  القادر  عبد  الوادي  والي  كشف 
االستقالل  عيد  بذكرى  االحتفاالت  خالل  ،وذلك  السكنية  الصيغ  مختلف 
األول  التنفيذي  املسؤول  وأضاف   . القادم  جويلية  شهر  من   05 يف  الشباب  و 
على مستوى الوالية ،خالل اجتماعه برؤساء الدوائر واملدراء التنفيذيني املكلفني 
 190 ،موزعة  القادم  جويلية  يف  توزيعها  املقرر  مسكنا   3400 أن  السكن  بقطاع 
مسكن اجتماعي ايجاري يف بلدية املقرن ،222 سكن ترقوي مدعم موزعة على 
بلديات الوادي عاصمة الوالية ب172 وحدة و 30 يف بلدية الدبيلة  وباقي احلصة 
وهي 20 ستوزع يف بلدية البياضة ،أما السكن الريفي وهي اعانات تقدر قيمتها 
الريفية فسيوزع   احمليطات  و  البلديات  للقاطنني يف  مليون سنتيم  موجه  ب100 
قرار استفادة من اعانات على 288 شخصا ، أما حصة األسد فقد استفاد منها 
االجتماعية  السكنية  بالتحصيصات  اخلاصة  اإلعانة  من  املستفيدون  املواطنون 
التي مت إقرارها منذ 2014  وتعد منطا سكانيا جديدا أقرته احلكومة لفائدة سكان 
 2700 على  مالية  اعانات  ستمنح  ،حيث  العليا  الهضاب  و  اجلنوب  واليات 

شخصا استفادوا من التحصيصات يف بلديات مختلفة يف الوالية .
ويف ذات املوضوع كشف والي الوادي ،عن توزيع 6925 سكنا من مختلف 
للمستفيدين من  موجه  نصفها  2020،أكثر من  اجلارية  السنة  نهاية  مع  الصيغ 
فيه  توفرت  ملن  مخصص  قرارا  ب4200  السكنية  االجتماعية  التحصيصات 
شروط لالستفادة من هذه الصيغة عبر البلديات الثالثني املشكلة للوالية ،وتعول 
السلطات احمللية على النمط السكني املذكور للقضاء على مشكل السكن يف والية 
الوادي ،خاصة وأنه مكن ما معدله 5000 طالبا للسكن من احلصول على قطع 
أرضية يف بلديات الوالية ،وأضاف الوالي أنه وقبل نهاية 2020 سيتم توزيع 889 
مقرر خاصا باحلصول على اعانات مخصصة للبناء الريفي ،فيما ستوزع احلصة 
املتبقية وهي 506 على املستفيدين من السكن الترقوي املدعم و ذلك يف شكل 
الرقم  توقف عند  قد  السكن االجتماعي االيجاري  أن منط  اعانات ،يف يالحظ 

190 والذي خصص لسكان بلدية االجتماعي .
رشيد شويخ

ورقلة
عزوف الشباب يهدد قطاع الفالحة بتقرت

بعد أن كانت منطقة تقرت الكبرى 
قطبا فالحيا بامتياز منذ السنوات األولى 
منطقة  إلى  ، حتولت  وقبلها  لالستقالل 
استهالك وفقط ، وهذا نتيجة انخفاض 
احملاصيل  وتراجع  فيها  اإلنتاج  نسبة 
من  أنها  من  الرغم  على  بها  الزراعية 
أحسن املناطق الزراعية من ناحية التربة 
القطاع  املختصني يف  ، هذا األمر جعل 
ظاهرة  أصبحت  اخلطر.  ناقوس  يدقون 
مجال  يف  العمل  عن  الشباب  عزوف 
بالنسبة  كبيرا  هاجسا  تشكل  الفالحة 
تقرت  وخصوصا  ريغ  وادي  ملنطقة 
الفترة  يف  التوجه  ان  حيث   ، الكبرى 
الشغل  مناصب  عن  للبحث  احلالية 
املشاريع  أو   ، البترولية  الشركات  يف 
على  العروض  انتظار  أو  االستثمارية 
الطموح  هو  التشغيل  وكاالت  مستوى 

متناسني   ، املنطقة  لشباب  األكبر 
من  اكتسابها  ميكن  التي  الكبيرة  الثروة 
مجال الفالحة خصوصا بوفرة األراضي 
 ، االستصالح  وكذا  للزراعة  الصاحلة 
وهذا يف ظل التسهيالت الكبيرة املتوفرة 
لهم يف الوقت احلالي من طرف الدولة، 
استهالكية  احمللية  السوق  جعل  ما  وهو 
بامتياز ، مع الغياب الشبه كلي لإلنتاج 
هو  سابقة  سنوات  كان يف  الذين  احمللي 
الشباب  بعض   ، السوق  على  املسيطر 
 « الوطن  أخبار   « منهم  تقربت  الذين 
أهم  أن  قالوا  احلقيقية  األسباب  ملعرفة 
الشهادات  هي  تواجههم  التي  العراقيل 
على  احلصول  أجل  من  يقدمونها  التي 
الدعم يف املشاريع الفالحية ، أين يكونوا 
مطالبني بشهادات تثبت دراستهم ألكثر 
 ، كاملة  سنة  حتى  أو  أشهر  ثالثة  من 

حبا  للفالحة  التوجه  أرادوا  من  وهم 
بسبب  وليس  االستثمار  ويف  فيها 
املعاهد  أغلب  ان  ومبا  لها،  دراستهم 
املتوفرة توفر دراسة لشهر أو شهرين فقط 
 ، بها  معترف  غير  مشاركة  وبشهادات 
معاهد  يف  ونصف  سنة  ملدة  الدراسة  او 
االمر  لسنتني ونصف ،  أو حتى  الدولة 
الدخول  عن  يتراجعون  جعلهم  الذي 
التكاليف  وكذا  املدة  طول  بسبب  لها 
احملظوظني  من  كانوا  إذا  تواجههم  التي 
ملدة  املدينة  خارج  معاهد  يف  بالدراسة 
بها  معترف  بشهادات   04 أو  03أشهر 
حيث أن تكاليفها تفوق 100 ألف دينار 
جزائري للدراسة فقط وهو األمر الصعب 
بالنسبة لهم وهم الراغبون يف دخول هذا 

امليدان وبدون رأس مال.
يوسف بن حيزية

تشهد مدينة احلجيرة  100 كلم عن 
املناطق  غرار  على  و  ورقلة  الوالية  مقر 
و  قوية  رياح  هبوب  املجاورة  الصحراوية 
و   ، متتالية  أيام  ثالثة  مدار  على  ذلك 
معها  جلبت  الرياح  هذه  أن  من  بالرغم 
طقس منعش بعد عّدة أيام ساخنة ، إاّل 

أن هذه الرياح إنعكست سلبا على السكان 
بالنظر للموقع الذي تتواجد به ذات املدينة 
كل  من  الرملية  الكثبان  بها  أينتحيط   ،
التشجير  مظاهر  انعدام  ظل  يف  اجلوانب 
الطرقات  مختلف  الرمال  غّطت  حيث   ،
الرئيسية وسط املدينة و الوطنية  و مداخل 

إنقطاع  الى  أّدت  املدارس ، كما  و  املنازل 
الدائرة  الكهربائي على كامل أرجاء  التيار 
ليبقى   ، القوية  الرياح  بسبب  أمس  ليلة 
السكان يعانون يف صمت يف كل الظروف 

من انقطاعات التيار الكهربائي .
يوسف بن حيزية

انقطاع التيار الكهربائي يضاعف معاناة سكان الحجيرة

شاهد على نضاالت سكان التاسيلي نازجر ضد المستعمر الفرنسيشاهد على نضاالت سكان التاسيلي نازجر ضد المستعمر الفرنسي

حصن إليزي » بولينياك«  ...معلم حصن إليزي » بولينياك«  ...معلم 
تاريخي ينتظر التفاتة المسؤولينتاريخي ينتظر التفاتة المسؤولين

   الزال حصن اليزي أو بولينياك سابقا الذي يمثل حقبة هامة من تاريخ نضاالت سكان التاسيلي نازجر ضد المستعمر 
الفرنسي الغاشم ينتظر التفاتة المسؤولين من وزارة الثقافة إلعادة ترميمه وهذا بالنظر إلى أهميته التاريخية والذي 

يستقطب أفواجا من السياح كل سنة وبعدما صنف كمعلم تاريخي وطني سنة 2010 من الوزارة الوصية .

تصويب خطأ
وقع خطأ سهوا يف املوضوع املنشور بالصفحة 08 يف العدد 203 
الصادر يوم اخلميس حتت عنوان » ملف التوظيف يحي االحتجاجات 
يحتجون  املناولة  مؤسسات  عمال  ب«  املعنون  اجلزء  يف   « باألغواط 
ويشتكون احلقرة« يف عبارة » وكشفوا كذلك أن األجور التي متنح لهم 
هزيلة تتراوح ما بني 15 و17 ألف دينار شهريا » والصحيح » وكشفوا 
كذلك أن األجر القاعدي لألجور الهزيلة التي متنح لهم يتراوح ما بني 

15و17 ألف دينار جزائري »  .

الرجاء نشر هذا التصحيح حتى ال أتعرض للمتابعة القضائية 
وشكرا.
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جمال بوالديس
 

الساحلية  مناطق  من  العديد  تشهد، 
قوية  عودة  مؤخرا  سكيكدة،  والية  يف 
يف  بها  املتاجرة  و  الرمال  سرقة  لعصابات 
اجل  من  سريعة  بطرق  و  جهة  من  اكثر 
تخزين كميات هائلة من الرمال« الصفراء 
» يف حظائرهم خاصة و اعالن غلق العديد 
من املرامل املرخصة يف الوالية خاصة ببني 

فرقان و بن عزوز وغيرها .
مرامل بني فرقان تحتضر

تعرف اجلهة الغربية لوالية سكيكدة، 
اكثر  الرمال يف  لظاهرة سرقة  تنامي خطير 
املعزولة  املناطق  تلك  يف  خاصة  جهة  من 
البعيدة عن اعني الرقابة حيث عادة عملية 
بني  احلدودية  املنطقة  إلى   الرمال  نهب 
خاصة  و  فرقان«  »بني  سكيكدة  واليتي 
لوالية  التابعة  املرخصة  املرامل  محيط  يف 
من  باستمرار  نهبها  يتم  التي  و  جيجل 
قبل شاحنات املقاولني و املافيا التي تنطلق 
تستمر  الليل  و  دقائق  أول  مع  عملها  يف 

بأزيد من  الفجر األولى  الى غاية ساعات 
250 شاحنة من احلجم الكبير حتمل تلك 
بلدية  يف  عمالقة  مستودعات  الى  الرمال 
غابية  مناطق  إلى  تنقلها  او  الزهور  وادي 
حتت أشجار الزيتون التي باتت حظائر غير 
الحقا  شحنها  يتم  و  الرمل  ملادة  مرخصة 
احلظائر  أصحاب  من  قانونية  بوصالت 

املرخصة.
غاية  إلى  امتدت  النهب   عملية 
يف  تالزة  و  كركرة   يف  زويت  بن  شواطئ 
مثلها  باالختفاء  مهددة  باتت  التي  القل 
من  تبقى  ما  و   الفالحية  األراضي  مثل 
العائالت  تلك  غداء  هي  التي  السهول 
األخطر  و  املجاورة،  البلديات  يف  حتى  و 
املياه  يهدد  بات  املتواصل  الرمل  نهب  ان 
اجلوفية بامللوحة حتت انظار السلطات التي 
املناطق  تلك  يف  املواطن  تركة  و  تتفرج 
و  اجلرارات  أصحاب  مع  يومي  عراك  يف 
الشاحنات التي تنهب الرمل بسرعة كبيرة 
على اعتباره بات« ذهبا أصفرا« يدر عليهم 

أمواال طائلة.

 شاطيء قرباز ُيستنزف والدرك بالمرصاد
تسابق العديد من العصابات اإلجرامية 
املختصة يف نهب الرمال يف شرق الوالية و 
حتت  حتت  و  قرباز  شاطيء  من  بالتحديد 
جنح الظالم حتضيرا لعملية نهب الرمال و 
وعصابات  مافيا  طرف  من  بقوة  أستنزافه 
أعني  عن  بعيدًا  الظالم  جنح  تنشط حتت 
الغابات.حيث   وأعوان  األمنية  املصالح 
عن  عاطلون  بشبان  استنجد  من  فمنهم 
العمل ، و بالرغم من جهود  مصالح الدرك 
يف  املستمرة  ضرباتها  خالل  من  الوطني 
نشاط  ان  غير  املناطق،  لتلك  مداهمات 
يتسارع  الرمال  استنزاف  و  نهب  شبكات 
بقوة يف تلك املناطق املصنفة و احملمية بقوة 

القانون.
 سكان الشواطئ يحتجون و يشكلون فرق« 

باتريوت«
لعصابات  مؤخرا  اخلطير  تنامي  أمام  و 
الرمال و تواطوء العديد من االطراف فضل 
بينهم  فيما  التجمع  املناطق  تلك  سكان 

حماية  على  تسهر  أمنية  فرق  تشكل  و 
القل  و  زويت  بن  يف  خاصة  الرمال  تلك 
و بن عزوز و هي السهول اخلصبة التي هي 
على  انتشرت  حيث  باإلنقراض،  مهدد 
متاريس  و  حجارة  الساحلي  الشريط  طول 
ملنع  األهالي  قبل  من  حفرها  مت  خنادق  و 
الرمال  إلى  ووصلوها  الشاحنات  مرور 
التسلح  الى  األمر  به  وصل  من  منهم  و 
املافيا  تلك  ملواجهة  الهراوات  و  بالعصي 
شاحناتها  و  بجراراتها  الوقت  تسابق  التي 
و  الصحية  املخاطر  رغم  الرمال،  لنهب 
البيئية التي تهدد األهالي و سهولهم التي 
هذا  يف  و  طويلة،  سنوات  مند  تقلصت 
تصريح  الفالحني يف  بعض  قال  السياق، 
والي  من  يطالبون  بأنهم  الوطن،  إلخبار 
التدخل  املختلفة  األمن  مصالح  و  الوالية 
يف  من حديد  بيد  الضرب  و  راجلة  بفرق 
ظل العودة الكبيرة و النشاط السريع لتلك 
و  قلقهم  مصدر  باتت  التي  العصابات 

تهددهم  .

جريمة بيئية تهدد التنوع البيئي وتنذر بكارثة ايكولوجية

مـــافيـــا   نــــهب  الـــرمال  تغـــتصب 
شـــواطئ   ســـكيــكدة

عجزت السلطات الوصية بوالية سكيكدة عن الحد من نشاط شبكات نهب وسرقة الرمال، في ظل غياب 
مراقبة المقالع غير القانونية، وارتفاع الطلب نتيجة الطفرة التي عرفها قطاع البناء والمشاريع العمومية 
الكبرى، في وقت استغلت جهات نافذة الوضع  الغتصاب شواطئ واد زهور  و بن عزوز وغيرها ،و باتت 

تستنزف ثرواتها مهددة إياها بكارثة ايكولوجية .



10
اخبار الرياضات

 السنة 01 - العدد 209 -اخلميس  19 شوال  1441  هـ  - 11  جوان  2020م

بعد أن أصبح أهم العب خلف رونالدو

إدارة يوفنتوس ترغب في بقاء باولو ديباال

القسم الرياضي

امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  وأفاد 
األربعاء، بأن ديباال يتطلع ملرحلة جديدة مع 
السيدة العجوز، خاصة أن إدارة النادي باتت 
الوضع  ملا كان عليه  ترمقة بنظرة مغايرة متاما 
»الغازيتا  صحيفة  وكشفت  املوسم.  مطلع 
رغبة  عن  األربعاء،  امس  سبورت«،  ديلو 
األرجنتينية  للجوهرة  التجديد  يف  يوفنتوس 
خلف  الفريق  يف  العب  أهم  بات  »الذي 
الصحيفة  وقالت  رونالدو«.  كريستيانو 
اإليطالية إن ديباال ال ميانع يف التجديد والبقاء 
كي يصبح أحد رموز النادي، لكنه يستهدف 
احلصول على أعلى راتب من بعد كريستيانو 

رونالدو الذي ال ميكن الوصول إليه.
مستقبلية  خطة  لوضع  يوفنتوس  ويسعى 
ديباال  ويعتبر  الفريق،  تأمني  إلى  تهدف 

الالعب املناسب لكي يتم بناء اخلطة عليه، 
يف حقبة ما بعد كريستيانو رونالدو.

 15 على  احلصول  يف  ديباال  ويرغب 
مليون أورو سنوًيا، يف حني أن يوفنتوس على 
استعداد لرفع راتبه من 11 إلى 12 مليون أورو 
حالًيا  فيه  يتقاضى  الذي  الوقت  يف  فقط، 

7.3 مليون أورو فقط حالًيا.
حيث  من  الرابع  املركز  يف  ديباال  ويأتي 

كريستيانو  بعد  يوفنتوس،  يف  األجور  قيمة 
دي  وماتياس  أورو(،  مليون   31( رونالدو 
هيغواين  وغونزالو  أورو(،  ماليني   8( ليخت 

وميراليم بيانيتش )7.5 ماليني أورو(.
وكان ديباال قريًبا من الرحيل عن تورينو 
ملانشستر  إما  واالنضمام  املاضي،  الصيف 
باالستمرار  متسك  لكنه  توتنهام،  أو  يونايتد 

مع يوفنتوس.

برشلونة يرفض 
التخلي عن أنسو 

فاتي
صادًما  رًدا  يونايتد  مانشستر  تلقى 
ضم  إمكانية  بشأن  برشلونة،  جنم  من 
الصيفي  امليركاتو  خالل  فاتي،  أنسو 
املقبل، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

قد  سابقة  صحفية  تقارير  وكانت 
اإلجنليزي،  النادي  تقدم  عن  حتدثت 
بعرض لبرشلونة قيمته 100 مليون أورو، 
لضم اجلناح الشاب، أنسو فاتي، لكنه 

قوبل بالرفض من إدارة البلوغرانا.
»سبورت«  صحيفة  وبحسب 
لم  يونايتد  مانشستر  فإن  الكالونية، 
الشرط  كسر  يف  يفكر  وبدأ  يستسلم، 
اجلزائي يف عقد فاتي، والذي تبلغ قيمته 

170 مليون أورو.
برشلونة  يدرس  ذاته،  الوقت  يف 
جتديد عقد الالعب، من أجل رفع قيمة 

الشرط اجلزائي إلى 400 مليون أورو.
إدارة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
الوكيل  أرسلت  احلمر،  الشياطني 
مينديز،  خورخي  الشهير،  البرتغالي 
ملعرفة مدى استعداد الالعب اإلسباني 
لالنتقال إلى أولد ترافورد. لكن الرد لم 
يكن كما متنى مانشستر يونايتد، حيث 
ببرشلونة  البقاء  يف  رغبته  فاتي  أبدى 

حالي.

نجم ريال مدريد السابق، مورينتس:
»ميسي مثل مالديني والوتارو مناسب للريال وبرشلونة«

السابق،  مدريد  ريال  جنم  مورينتس،  فرناندو  أشاد 
مارتينيز،  الوتارو  األرجنتيني  بها  يتمتع  التي  بالقدرات 

مهاجم إنتر ميالن.
خالل  برشلونة،  إلى  باالنتقال  الوتارو  اسم  وارتبط 
امليركاتو الصيفي املقبل، وسط مناوشات من ريال مدريد.
نقلتها  تصريحات  يف  مورينتس،  قال  ذلك  وعن 
كنا  إسبانيا  »يف  الكتالونية:  »سبورت«  صحيفة 
واملدربني  بالالعبني  استمتعنا  ألننا  محظوظني، 
العثور  يصعب  تنافسية  جينات  لديهم  األرجنتينيني.. 
عليها يف أي مكان يف العالم«. وأضاف: »برشلونة مهتم 

أراه  أنني  رغم  مدريد،  ريال  أيًضا حديث عن  هناك  كان  لكن  )الوتارو(،  بضمه  للغاية 
أكثر يف برشلونة«. وتابع الدولي اإلسباني السابق: »إنه هداف مثير لالهتمام ألي من 
الفريقني، لديه رؤية جيدة للغاية للمباراة، وأحد أفضل املهاجمني يف العالم حاليا.. أود 

رؤية مهاجم يف الليغا بجودته«.
وعن مستقبل ليونيل ميسي، جنم البلوغرانا، قال مورينتس: »ال أتخيله خارج البارسا، 
إنه يذكرني مبالديني، توتي، بويول، مثلهم متاًما، إنه العب النادي الواحد، أحد أولئك 
الذين بدأوا وأنهوا مسيرتهم يف ناٍد قوي للغاية«. وأردف: »ال أفكر يف انتقاله لناٍد آخر، 
آمل أن يتوصل إلى اتفاق مع برشلونة.. إنه أهم العب يف الفريق، وسيظل كذلك حتى 
نهاية حياته املهنية«. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية املوسم القادم، مع وجود شرط 

مينحه حق الرحيل بعد هذا املوسم، دون مقابل.

»دي ستيفانو« يضع ريال مدريد في ورطة
أزمة  األربعاء،  امس  كتالوني،  صحفي  تقرير  أبرز 
إلى  اجلماهير  عودة  مدريد، حال  ريال  سيواجهها  محتملة 

املالعب مجددا.
ألفريدو  ملعب  إلى  مبارياته  نقل  قد  امليرينغي  وكان 
دي ستيفانو، اخلاص بريال مدريد، نظًرا خلضوع سانتياغو 
بيرنابيو ألعمال التجديد. وحول هذا األمر، قالت صحيفة 
صغر  يف  تكمن  األزمة  إن  الكتالونية،  ديبورتيفو«  »موندو 

مدرجات ملعب دي ستيفانو.
إذا سمحت  الشهر،  نهاية هذا  بإمكانية عودة اجلماهير  تفيد  التي  األنباء،  ويف ظل 

الظروف الصحية بذلك، ستكون هناك مشكلة بسبب ضيق سعة امللعب.
الريال سيفقد حينها سالًحا قوًيا، وهو اجلماهير، على عكس  وأبرزت الصحيفة أن 
بحضور  كبيرة،  مالعب  على  مبارياته  اعتياده خوض  ظل  يف  خاصًة  األخرى،  األندية 
ضخم للمشجعني. وستعود منافسات الليغا هذا اخلميس، بداربي األندلس بني إشبيلية 

وريال بيتيس، ضمن اجلولة الـ28.

كوتينيو يتفاوض مع نيوكاسل  
كشف تقرير صحفي إسباني، امس األربعاء، عن اقتراب 
البرازيلي فيليب كوتينيو، العب برشلونة املعار لبايرن ميونخ، 
من حتديد وجهته يف املوسم اجلديد. وتنتهي إعارة كوتينيو إلى 
بايرن ميونخ بنهاية املوسم اجلاري، ويستعد برشلونة لالستماع 
إلى العروض املقدمة لضمه، ومعظمها من أندية البرمييرليغ.

نيوكاسل  فإن  الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  وبحسب 
يبدو األقرب للحصول على خدمات كوتينيو، خاصة يف ظل 
اقتراب نقل ملكية النادي إلى صندوق االستثمار السعودي.
وأوضحت الصحيفة، أن األمور تطورت وتواصل مسؤولو 
بالفعل مع احمليطني بكوتينيو ملعرفة مدى استعداد  نيوكاسل 
الالعب إلبرام تلك الصفقة. ولفتت إلى أن كوتينيو يتفاوض 

بالفعل مع نيوكاسل حول شروط الصفقة احملتملة.
ورغبته  كوتينيو،  إجنليزي بضم  ناٍد  أكثر من  اهتمام  ومع 
األكبر  نيوكاسل  فرص  تعد  للبرمييرليغ،  العودة  يف  نفسه  هو 
النادي،  بها  سيتمتع  التي  الشرائية  للقدرات  نظًرا  لضمه، 

وطموحه بأن يصبح بني كبار إجنلترا بإبرام صفقات ضخمة.
تواصل  نيوكاسل  أن  فوتبول«  »فرانس  مجلة  وذكرت 

بالفعل مع برشلونة للتعرف على سعر كوتينيو.

ساوثغيت يحذر سانشو من 
االنتقال  للبريميرليغ

إجنلترا،  ملنتخب  الفني  املدير  ساوثغيت،  غاريث  حذر 
صعوبة  من  دورمتوند،  بوروسيا  جنم  سانشو،  غادون  العبه 
وارتبط اسم سانشو  البرمييرليغ اآلن.  إلى  انتقل  إذا  التحدي 
)20 عاًما( بالعودة إلى إجنلترا، يف امليركاتو الصيفي املقبل، 
قال  الصدد  هذا  ويف  يونايتد.  مانشستر  بوابة  من  وحتديًدا 
سبورتس«:  »سكاي  لشبكة  تصريحات  خالل  ساوثغيت، 
واضح..  هذا  جًدا،  وموهوب  شاب  العب  إنه  »حسًنا، 
والدوري األملاني يتمتع باهتمام كبير حالًيا، باعتباره البطولة 
املثير  »التحدي  وتابع:  مشاهدتها«.  ميكن  التي  الوحيدة 
يف  فريق  أفضل  أنه  الواضح  من  ميونخ،  بايرن  هو  لالهتمام 
هذا الدوري، ويأتي خلفه اليبزيغ ودورمتوند.. لكن إذا نظرت 
للدوري اإلجنليزي، فإن املستوى ليس نفسه متاًما«. وأكمل: 
»أعتقد أن أفضل املباريات التي لُعبت يف دوري أبطال أوروبا، 
كانت بني الفرق اإلجنليزية واألملانية، كان حتدًيا جيًدا.. لكن 
فرقنا  ميكن ألصغر  قوًيا، حيث  ليس  نفسه  األملاني  الدوري 
إجنلترا  يف  الفرق  »أصغر  املدرب:  وواصل  هناك«.  املنافسة 
ميكنها التنافس وضم العبني، للحصول على مستويات أعلى 
من تلك األندية )األملانية(، لذا فإن أي خطوة )يف البرمييرليغ( 
بشكل  يتطور  »سانشو  ساوثجيت:  وأردف  حتدًيا«.  ستكون 
جيد، وكالعب شاب إذا نظرت إلى عمره ومساهمته، فهو 
يجب  التي  األمور  بعض  هناك  تزال  ال  لكن  ببطء،  ينضج 
أن يتعلمها«. واستطرد: »لديه بعض النماذج الرائعة، مثل 
حيث  من  فقط  ليس  راشفورد،  وماركوس  ستيرلينج  رحيم 
طريقة لعبهما، ولكن من خالل احترافهما ورغبتهما يف أن 

يكونا األفضل.. إنهما جياع وقدوة رائعة للتعلم منها«.

اليبزيغ يفتح باب الرحيل أمام 
خليفة راموس

دايوت  الفرنسي  مدافعه  رحيل  أمام  الباب  اليبزيغ  فتح 
أوباميكانو، يف فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، مع اقتراب 
املقبل،  املوسم  بنهاية  أوباميكانو  وينتهي عقد  انتهاء عقده. 
وسط ترقب من عدة أندية، أبرزها ريال مدريد للحصول على 
خدماته. وأكد أوليفر مينتزالف، املدير الرياضي لاليبزيغ، يف 
»سيتم  األملانية:  بيلد«  »سبورت  نقلتها صحيفة  تصريحات 
بيع أوباميكانو هذا الصيف، حال عدم التوصل التفاق بشأن 
متديد عقده الذي ينتهي العام املقبل«. وأضاف: »أوباميكانو 
املواهب  أكثر  من  وواحد  لنا،  بالنسبة  للغاية  مهم  العب 
املرغوبة يف مركزه، شيء واحد ميكننا أن نؤكده لكم أن لدينا 
اتفاق واضح للغاية معه ومع وكيله، بأنه لن يسمح له باملغادرة 
خياران  هناك  كناٍد،  ذلك  حتمل  ميكننا  »ال  وتابع:  مجاًنا«. 
أنا  الصيف،  يغادر هذا  أو  العقد  يوقع على متديد  أن  إما  له، 
متأكد من أننا سنعرف بسرعة االجتاه الذي سيتخذه«. وُينظر 
إلى أوباميكانو يف ريال مدريد على أنه األبرز خلالفة سيرجيو 
راموس، والذي ينتهي عقده يف سانتياغو برنابيو بنهاية املوسم 

املقبل.

عاش الدولي األرجنتيني باولو ديباال تجربة 
صعبة في يوفنتوس في الفترة األخيرة، فقد 
كان قريبا من الرحيل عن بيانكونيري، قبل 
أن يغير قناعات اإلدارة والجهاز الفني، ثم 

اختباره األقسى مع فيروس كورونا.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

2019- الكروي  املوسم  سيستأنف 
2020 املعلق منذ 16 مارس الفارط بسبب 
الصحي  احلجر  رفع  بعد  كورونا  جائحة 
مؤخرا  قرره  ما  وفق  للتجمهر  والترخيص 
لكرة  اجلزائري  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 
احملترفة  الرابطة  رئيس  وأردف  القدم، هذا 
لكن  عليه،  اتفق  قد  االستئناف  »مبدأ 
يتوجب علينا أن ننتظر قرار رفع احلجر، ثم 
السلطات، بعد  الضوء األخضر من  تلقي 
ذلك ميكننا أن نتحرك ونضع رزنامة جديدة 
للمنافسة، يف هذا املنظور سنبرمج اجتماع 
االحتاد  رئيس  مع  القادمة  الساعات  يف 
اجلزائري لكرة القدم ورئيس اللجنة الطبية 

الفدرالية«.
الكرمي  عبد  عاود  أخرى،  جهة  من 
قبل  من  املتخذ  القرار  عن  احلديث  مدور 
أفريل  يف  املنصب  العمل  فوج  طرف  من 
املرتبطة  الصحية  األزمة  ملتابعة  املنصرم 
بعقود  الصلة  وذات  كورونا  بجائحة 
الالعبني حيث أشار«أؤكد مجددا أن عقود 
الالعبني تظل سارية إلى غاية نهاية املوسم 
نهاية  تاريخ  كان  مهما   ،2019-2020
العقد املدون يف هذه العقود، يتوجب على 
االستثنائي  القرار  لهذا  اخلضوع  األندية 
والالعبني مطالبون باحترامه، صحيح أنه 
قبل  أشهر  ستة  بالالعب  االتصال  ميكن 
نهاية عقده، لكن أخالقيا ينبغي إن يكون 

هناك احترام للعقد.

يف سياق آخر، استبعد رئيس الرابطة 
احملترفة أي صراع مع االحتاد اجلزائري لكرة 
الثالثاء  يوم  األخير  هذا  أصدر  إذ  القدم، 
حل  على  نيته  فيه  يكذب  بيانا  الفارط، 
إلدارة  بلجنة  واستبدالها  احملترفة،  الرابطة 
منافسة الرابطتني احملترفتني األولى والثانية 
»أتأسف  أضاف  حيث  اجلديد،  ثوبها  يف 
التي  الكاذبة  األخبار  من  النوع  هذا  ملثل 
واملساس  احملترفة  الرابطة  إرباك  تستهدف 
باالحتاد،  تربطها  التي  اجليدة  بالعالقات 
بعض الصحافيني ينتهزون هذه فترة توقف 

البطولة لالصطياد يف املياه العكرة«.
أعلنت االحتادية اجلزائرية  من جانبها 
لكرة القدم امس األربعاء، عن عدم تقدمي 

بخصوص  اإلعالم  لوسائل  معلومات  أي 
املنافسات  الستئناف  املأخوذة  التدابير 

الرسمية.
موقعها  على  بيانا  »الفاف«  وأصدرت 
الرسمي اإللكتروني، جاء فيه »االحتادية 
لعدم متكنها  تتأسف  القدم  لكرة  اجلزائرية 
التدابير  عن  معلومات  أي  تقدمي  من 
املتخذة الستئناف املنافسات الرسمية، يف 
»التدابير  البيان  ليضيف  احلالي«،  الوقت 
التحضير،  قيد  يف  البطولة  لعودة  الالزمة 
والرياضة،  الشباب  لوزارة  منحها  وسيتم 
املعنية  السلطات  من  عليه  املوافقة  وبعد 
لألطراف  عنه  الكشف  سيتم  باألمر، 

الكروية الفاعلة ووسائل اإلعالم.«

إدارة وفاق سطيف تنهي أزمة المالي توري
جنح مجلس إدارة وفاق سطيف، بقيادة عز الدين أعراب، يف إيجاد مخرج ألزمة املستحقات املالية املتأخرة لالعب املالي، ماليك 
توري.وكان الالعب قد هدد باللجوء إلى جلنة املنازعات، باالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، يف حال عدم حصوله على مستحقاته 
العالقة منذ انطالق املوسم، يف ظرف أسبوع. وقال النادي السطايفي، يف بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«، إن ملف الالعب 
املالي قد أصبح من املاضي، بعد أن قامت اإلدارة بصب كافة مستحقاته املالية، واملتمثلة يف رواتب 5 أشهر، يف حسابه البنكي. 

ويحاول مجلس اإلدارة، إغالق ملفات باقي املستحقات العالقة جلميع الالعبني، باإلضافة لسداد رواتب اجلهاز الفني واملوظفني.

بقيادة عبد الغاني هادي  
رئيس إتحاد العاصمة جلول يعين الطاقم اإلداري  
والذي  اجلديد،  اإلداري  طاقمها  العاصمة  إحتاد  إدارة  عينت 

يترأسه عبد الغاني هادي املدير العام لفريق سوسطارة.
أنه مت  الرسمي،  موقعها  العاصمي، على  النادي  إدارة  وكشفت 
مراد  ونايلي  للفريق  عام  مدير  منصب  يف  هادي  الغاني  عبد  تعني 
العام  للمدير  كمستشار  شنوف  ودحمان  البشرية  للموارد  كمكلف 

لفريق إحتاد العاصمة.
م.هشام

سانت إيتيان مهتم بالتعاقد مع العب 
بارادو موالي

إيتيان، يسعى  نادي سانت  أن  فرنسية،  تقارير صحفية  ذكرت 
التعاقد  عبر  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  دفاعه  لتعزيز 
فوتبول«  »فرانس  اجلزائري.وبحسب صحيفة  الدوري  جنوم  أحد  مع 
حمزة  الشاب  مع  بالتعاقد  مهتم  إيتيان،  سانت  فإن  الفرنسية، 
موالي، الظهير األيسر لنادي أكادميية بارادو. وأشارت الصحيفة إلى 
يف  جنح  بعدما  ربيعا،  الـ22  بصاحب  معجب  الفرنسي  النادي  أن 
خطف األنظار خالل 30 مباراة التي خاضها رفقة فريقه يف البطولة، 
وكأس الكونفدرالية اإلفريقية.وأكدت الصحيفة أن جناح جتربة نادي 
نيس الفرنسي مع ثنائي األكادميية، يوسف عطال، وهشام بوداوي، 
حفزت إدارة سانت إيتيان على التعاقد مع الالعب. ويعد موالي من 
بني أبرز املدافعني يف البطولة اجلزائرية، حيث ميتلك إمكانات عالية، 

جعلته محط أنظار عدة أندية أوروبية وعربية.

أكد رئيس الرابطة المحترفة كرة القدم، عبد الكريم مدوار أنه من الضروري القيام بكشف مكثف واسع في األندية قبل استئناف محتمل 
للبطولة المعلقة منذ منتصف مارس الفارط بسبب جائحة كورونا حيث صرح »من بين أهم المسائل المتعلقة بالعودة المحتملة للمنافسة 
هو إجراء كشف مكثف في األندية المحترفة كافة، إن األمر جد ضروري لالستئناف في أفضل الشروط، سنعرض جملة من اإلجراءات على 

السلطات في إطار البروتوكول الصحي«.

فكرة  احملترفة  القدم  كرة  رابطة  تدرس 
التأسيس كطرف مدني يف قضية التسجيل 
املدير  لوضع  أدى  الذي  املسرب  الصوتي 
ووكيل  فهد حلفاية  لوفاق سطيف،  العام 
الالعبني نسيم سعداوي، احلبس املؤقت 
ثالث  بنتائج  املزعوم  التالعب  بسبب 
مباريات، حسب ما علم من الهيئة املسيرة 
للمنافسة الوطنية.وقال نائب رئيس رابطة 
كرة القدم احملترفة والناطق باسمها، فاروق 
بلقيدوم »سيعقد املكتب التنفيذي للرابطة 
اليوم اجتماعا للتطرق لعدة مواضيع، منها 
ننتظر  أننا  العلم  مع  الصوتي،  التسجيل 
هذه  يخص  فيما  االنضباط  جلنة  قرار 
التأسيس  امكانية  القضية، كما سندرس 

كطرف مدني يف هذه القضية«.

االولى  بالغرفة  التحقيق  قاضي  وكان 
قضاء  مبجلس  امحمد  سيدي  حملكمة 
اجلزائر، قد أمر االحد الفارط بإيداع فهد 
املؤقت  احلبس  سعداوي  ونسيم  حلفاية 
املسرب  الصوتي  التسجيل  قضية  يف 
حول  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
مباريات،  ثالث  لنتائج  املزعوم  الترتيب 
بحرية  املساس  تهم  لسعداوي  ووجهت 
مكاملة  وتسجيل  التشهير  األشخاص، 
هاتفية دون ترخيص، بينما اتهم حلفاية 

بترتيب املباريات.
يقول  التحقيق،  قاضي  قرار  وعن 
كل  حملاربة  العدالة  »إرادة  بلقيدوم  فاروق 
تريحنا،  القدم  كرة  يف  الفساد  أشكال 
الصوتي  التسجيل  هذا  فإن  لي  بالنسبة 

لقد  به،  نندد  ونحن  حقيقية  فضيحة 
املخطئني  ومعاقبة  حملاسبة  الوقت  حان 
لتفادي تفشي هذه اآلفة«. وخالل ندوته 
لدى  اجلمهورية  وكيل  أكد  الصحفية 
أن  بالعاصمة  امحمد  سيدي  محكمة 
اخلبرة العلمية أثبتت أن التسجيل الصوتي 
بني فهد حلفاية ونسيم سعداوي صحيح، 
موضحا أن العقوبة التي ينص عليها قانون 
البدنية  األنشطة  بتنظيم  املتعلق   13-05
سنتني  بني  تتراوح  تطويرها  و  والرياضية 
العدالة  وقامت  سجن.  سنوات   10 و 
الصلة  ذات  األطراف  مختلف  باستدعاء 
بالقضية عقب الشكوى التي أودعتها وزارة 

الشباب والرياضة ضد مجهول.
محمد هشام

الرابطة الوطنية المحترفة ستتأسس كطرف مدني، بلقيدوم:
»إرادة العدالة لمحاربة الفساد في كرة القدم تريحنا«

أكد أن إجراء الكشف المكثف أكثر من ضروري، مدوار:  

»مبدأ االستئناف قد اتفق عليه ويتوجب 
علينا إنتظار قرار رفع الحجر«

تحسبا لأللعاب المتوسطة بوهران 2022  
اختيار 43 منشأة رياضية الحتضان 

المنافسات الرسمية والتدريبات
املنافسات  الحتضان  رياضية  منشأة   43 عن  يقل  ال  ما  اختيار  مت 
الرسمية وتدريبات الرياضيني خالل الطبعة ال19 أللعاب البحر األبيض 
املتوسط املقررة بوهران يف صائفة 2022، حسبما علم من املنظمني.وأكد 
لتحضير  احمللية  باللجنة  الرياضي  التنظيم  جلنة  عضو  شاقور،  بن  سفيان 
 24 املنشآت الستضافة  تلك  من  موقعا   24 بأنه سيخصص  األلعاب، 
اختصاصا من الرياضات املبرمجة يف هذه التظاهرة التي يرتقب أن يشارك 

فيها ممثلون عن 25 دولة من ضفتي البحر األبيض املتوسط.
وهران  اجلزائري  الغرب  بعاصمة  املعنية  الرياضية  املنشآت  وتقع كل 
باستثناء منشأة واحدة، ويتعلق األمر مبلعب سيق اجلديد بوالية معسكر، 
الذي وصفه ذات املتحدث باجلوهرة، حيث يرتقب تدشينه قريبا بعدما مت 
االنتهاء من أشغال إجنازه ووضع العشب الطبيعي على ميدان هذا امللعب 

الذي يتسع ل20 ألف مقعد.
وسيكون ملعب سيق من أهم املالعب املعنية باستضافة مباريات كرة 
القدم بجانب ملعب 40 ألف مقعد اجلديد بوهران والذي يشكل وحدة 
من وحدات املركب الرياضي األوملبي اجلاري اجنازه ببلدية بئر اجليربشرق 
أيضا  سيحتضن  امللعب  ذات  أن  مضيفا  املصدر،  نفس  وفق  وهران، 
األلعاب  الرياضية يف  األنواع  أبرز  من  تعد  التي  القوى  ألعاب  منافسات 
املتوسطية إلى جانب السباحة املقرر إقامة مسابقاتها على مستوى املركز 
املائي اجلاري بناؤه باملركب األوملبي والذي يحتوي على ثالثة مسابح منها 

اثنان أوملبيان وثالث نصف أوملبي.
وفضال عن هذا االختصاص، يحتضن املركز املائي، الذي قال عنه 
البطل اجلزائري السابق يف السباحة أنه سيحل مستقبال كثيرا من مشاكل 
املاء، فيما ستقام تصفياتها  الوهرانيني، نهائيات مسابقة كرة  السباحني 
على مستوى املسبح األوملبي بحي »املدينة اجلديدة« الذي يشهد عملية 

إعادة تهيئة واسعة.
2022 بعدما كانت  إلى عام  الطبعة ال19  تأثير تأجيل  وبخصوص 
اجلهوي،  الرياضي  احلدث  لهذا  العامة  الرزنامة  على  املقبل  للعام  مقررة 
طمأن سفيان بن شاقور بأن تأثير ذلك لن يكون كبيرا حيث عمدت جلنة 
التنظيم الرياضي إلى تقدمي مواعيد بعض املسابقات اخلاصة بالرياضات 
املتحدة  بالواليات  انطالقها  املقرر  العاملية  باأللعاب  معنية  ستكون  التي 
األمريكية بعد 48 ساعة من اختتام األلعاب املتوسطية أي يوم 7 جويلية 

.2022
يف  مبرمجة  كانت  املتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  أن  بالذكر  جدير 
الفترة ما بني 25 جوان و 5 جويلية 2021 قبل تأخيرها بعام واحد على 
اجلديد  التاريخ  لكن  العالم،  يف  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  خلفية 
جلنة  على  حتم  مما  أخرى،  دولية  منافسات  تواريخ  مع  يقترب  لأللعاب 
التنظيم الرياضي تعديل برنامج املنافسات، وبالتالي إعداد برنامج جديد 
الذي  االجتماع  لأللعاب خالل  الدولية  اللجنة  على  عرضه  املنتظر  من 
تعقده جلنة التنظيم احمللية مع جلنة التنسيق الدولية هذا اخلميس بواسطة 

تقنية التواصل املرئي عن بعد.
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الدكتور: السبتي سلطاني

دعوة  نواصر  نادية  لي  قدمت  عندما 
من  يوم  يف  لإلسهام  األدبي  صالونها  حلضور 
للغاية، ألن هذا  الراقية، كنت سعيدا  أيامه 
خيرة  من  أسماء  جنباته  بني  يضم  الصالون 
الزمن  مر  عبر  شكلوا  الذين  املدينة  مثقفي 
حلقة هامة يف املشهد الثقايف العنابي، اسماء 
كتبت احللم والوجيعة، سكنت مدينة احلب 
تقلباتها،  بكل  املدينة  وسكنتها  والوفاء 

وأوجاعها وآالمها.
املسافات  امرأة  من  الكرمية  الدعوة  كانت 
العزيز  الصديق  رواية  يف  قراءة  بخصوص 
الطويلة  للقائمة  التي رشحت   خميسي غامن 
كنت  وكم  العربية،  للرواية  كاتارا  جلائزة 
هم  بهم  جمعني  بأحبة  ألتقي  أن  سعيدا 
احلرف يف مرحلة ما من العمر حني كنا نلتقي 
والفني،  األدبي  اإلبداع  نادي  ظالل  حتت 
األيام  تلك  إلى  يشدني  احلنني  ظل  ولكن 
الريح  صهوات  منت  على  عدت  اخلوالي، 
منتشيا بعبق ياسمني بونة وعنابها، فوجدت 

كل احلب واملودة والكالم اجلميل.

كيف الحال؟ سؤال الساعة صفر ... أرق 
الزمن... وجع الروح

جتدك  نواصر  نادية  نصوص  تقرأ  عندما 
الباحثة  اإلنسانية  الذات  أعماق  يف  تغوص 
والصمت،  السكون  وجع  من  اخلالص  عن 
احلال«،  »كيف  بـ:  املوسوم  قصيدتها  ويف 

سؤال ما بعد الساعة الصفر.
نادية  قصيدة  يف  املتلقي  يواجه  ما  أول 
العنوان  هذا  هو  أولى  نصية  كعتبة  نواصل 
القائم على صيغة االستفهام: كيف احلال؟ 
يشكل:  العنوان  أن  القارئ  على  يخفى  وال 
»نظاما إشاريا ومعرفيا ال يقل أهمية عن املنت 
الذي يخفره أو يحيط به، بل إّنه يلعب دورا 
ولذلك  وتوجيهها«،  القراءة  نوعية  يف  هـاما 
آثرت الشاعرة أن تكون عتبة الولوج إلى نصها 

والتي  ظ  احلال  كيف  االستفهام:  بصيغة 
حتمل بني ثناياها الرغبة يف استكناه األشياء 
هو  والعني،  القلب  عن  والبعيدة  الغامضة 
صيغة  وتأتي  الذات،  عن  الذات  سؤال 
»كيف« للداللة عن احلالية، جاء يف اللسان: 
»كيف« اسم معناه االستفهام، وهي مؤنثة، 
اسم  كيف  اجلوهري:  قال  جاز،  ذكرت  وإن 
عن  لالستفهام  وهو  متمكن،  غير  مبهم، 

األحوال«.  
منه  انطلقت  الذي  التساؤل  هل  ولكن 
نادية نواصر هو استفهام حقيقي؟ ثم عن أي 
حال تتساءل الشاعر؟ ومن هو املستفهم عن 

حاله؟

يأتي العنوان الفرعي ليزيح الغموض: 
سؤال ما بعد الساعة الصفر...

الذي  السهاد  األرق سؤال  هو سؤال  نعم 
السهرانة  املكابدة  الذات  ألم  يف  يبحث 
يسير عكس  الذي  الزمن  سؤال  هو  الولهى، 
الزمن  ذاك  ينتهي،  ال  الذي  الزمن  احللم، 
الساكن سكون ليل امرئ القيس الذي شدت 
جنومه إلى يذبل بكل مغار الفتل، لينوء على 

صدر الشاعر بكلكل األلم والوجع.

يا شاعري ....
يف  الروح،  أعماق  يف  الكامن  أيها  أنت 
ثانيا القلب يف تالفيف الوجع، أنت نعم أنت 
يا شاعري يا ذاتي، يا وجعي هكذا تخاطب 
نادي هذا املارد يف أعماق الروح، هو القريب 
من الذات البعيد بآداة النداء، يا شاعري، يا 
الياء  أيها  بعيدا  تكون  كيف  ذاتي  من  جزءا 

وأنت القريب من حبل الوريد.
الشعر  نادية  خطاب  يف  التوقيت  يعد  لم 
زمن  إلى  استحال  لقد  هذا،  الناس  زمن  هو 
احلنني، زمن يرتشف يف حضرة أباريق الشاي 
والقهوة، أما الليل عند نادية فهو رفيق القلب 
تيمة  نادية  عند  الليل  تيمة  الروح،  أنيس 
الشاعرة  تقاسم  نصوحة،  ناصحة  مرافقة 

النابض بروح احلياة،  حلظات احلب والعشق 
هكذا أنت أيها التائه يف صمت العتمة، أيها 
الهزيع  زمن  يف  الروح  إليه  تلج  الذي  الطيف 
أناك، عن  تبحث عن  األول من االحتراق، 

ذاتك، عن ليالك.
ثم أنت أيها الساكن يف ثنايا الروح، تعود 
مرة أخرى، تبعثر أوراقك من جديد، تعود إلى 
طاولتك ثانية وثالثة وللمرة األلف، تبحث يف 
يلف  الذي  البياض  هذا  وحتاوره،  البياض 
احلياة، ويحيلها إلى حب وأمل، هذا البياض 
بياض  القلب،  بياض  الروح،  يسكن  الذي 
الورق الذي يعاند ظالم الليل، ويتحداه، نعم 
البياض،  رقعة  لتوسيع  نواصر  نادية  تكتب 
الشوق،  وظالم  الليل،  ظالم  لتلعن  تكتب 

وظالم األلم.

ليل سرمدي وشوق جارف ال ينتهي  !!!! 
دائرة  ابتدأ،  من حيث  نادية  ليل  ينتهي 
الوجع  نهاية، حلق من  بداية وال  مغلقة بال 
والفجيعة، سلسلة متراصة من األمل واأللم، 

احلب والتيه، تكتب نادية: 
ثم أعود لطاولتي 

انتقي ورقة أحاور بياضها
 اكتب.... ملعون أبو الشوق

... ارتشف قهوتي.. 
وأرافق ليلي.....

نعم سيظل الليل رفيقها يف وحدتها، يف 

سكونها، يف حضورها، يف غيابها، إنه يدفعها 
يخاطب  وهو  زيدون  ابن  مع  التماهي  إلى 

الليل:
 يا َليُل ُطل ل َأشَتهي  ** إِّل بَِوصٍل 

ِقَصَرك
َلو باَت ِعندي َقَمري   ** ما بِتُّ َأرعى 

َقَمَرك

 السنة 01 - العدد 209 -اخلميس  19 شوال  1441  هـ  - 11  جوان  2020م

دعوة...ولقاء الذاكرة والحبور

قراءة في نص »كيف الحال« للشاعرة نادية نواصر
تكتب نادية نواصر الشعر ألن األرض تراها ضيقة وأحالمها واسعة، تكتب لتزيح وجع 
الحياة الذي يسكن الروح، فالكلمة عند نادية نواصر هي محراب التبتل، تكتب نادية 
لتمطي صهوة الريح وتفلت من القيود العصية، هي تكتب عن أسياد ال تعود وال تذهب، 

عن زمن ال يروح وال يأتي عن كوامن ال تموت وال تحيا.

نص الشاعرة نادية نواصر
كيف الحال؟ 

سؤال ما بعد الساعة الصفر 
يا شاعري

إنها الساعة الصفر بتوقيت الحنين
وأنا أحدثك بتوقيت القلب في الهزيع 

األول من االحتراق
أعددت فنجانين من القهوة 

سأرتشف الوقت دقيقة دقيقة 
إني أراك 

تحاور ليلي 
وأنا الغارقة في ولهي

 أسالك : كيف الحال ؟ 
وكيف تعامل طيفي وهو يخرج 

من تحت وسادتك
 هاربا إليك 

كيف تركض خلفه بخطى الهذيان 
وهو يقفز في أرجاء الفراغ 

ويسألك عن امرأة وقفت
 بين نومك واألرق

 يا شاعري 
إني هنا في عين المكان

أحدق في وقتي 
أخطو في بهوه

خطوتين
واحدة يعود تاريخها إليك 

واألخرى تعود بكل مقوماتها إلي. 
ثم أعود لطاولتي 

انتقي ورقة أحاور بياضها
اكتب.... ملعون أبو الشوق

ارتشف قهوتي 
وأرافق ليلي
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الطبيبة قرين فتيحة مختصة   ونبهت  
وعلم  واملراهقني  األطفال  نفس  طب  يف 
النفس اجلسدي والعالج النفسي أنه يبدو 
أن خبرات التعلم لدى األطفال تلعب دورا 
رئيسيا يف استعدادهم لإلصابة بالقلق وهو 
ما يتطلب عالجا نفسيا. وأشارت إلى أن 
األطفال يحاكون سلوك والديهم حيث أنهم 
يرون األم أو األب مثلهم األعلى. وبالتالي 
الوالدين  إذا ما كان أحد  ما  فإنه يف حالة 
يتعني  القلق،  اضطرابات  أحد  من  يعاني 
عليه أن يلجأ إلى طبيب نفسي ملساعدته.
و لفتت إلى أنه ليس كل األطفال الذين 
الوالدين  يعاني فيه أحد  ينشأون يف منزل 
من القلق، معرضني لإلصابة بالقلق، وهو 
األمر الذي ال يتأثر أيضا بالعوامل األسرية 
اخلارجية.  بالعوامل  أيضا  ولكن  فحسب 
الوالدان  يفعله  أال  ينبغي  الذي  األمر  أن 
القلق  على  للتغلب  أطفالهم  استخدام  هو 
الذي يعانون منه، وهو عادة ما يلجأون إليه 

بدرجة كبيرة.
وتوصلت دراسة أميركية أجنزتها جامعتا 
ويسكونسن وكاليفورنيا إلى أن األطفال قد 
من  يعانون  الذين  آبائهم  من  القلق  يرثون 
يرثون  األبناء  أن  إلى  مشيرة  ذاتها،  احلالة 
نفس صفات الدماغ من آبائهم ما يجعلهم 

عرضة لنفس احلالة النفسية. وأكدت  أن 
منذ فترة طويلة  أن معظم الدراسات تشير 
إلى أن التشابه يرجع إلى التنشئة أكثر من 

الطبيعة اجلينية.
عند  القلق  عالمات  هي  ما  ومن 

األطفال؟
تنقسم أعراض القلق عند األطفال إلى 

نوعين:
فقدان  مثل  للقلق،  صحية  أعراض 
الشهية، وبعد الطفل عن الطعام، والتهاب 

اللوزتني.
أعراض نفسية للقلق، تتعلق بالناحية 
وابتعاده  لياًل  الطفل  قلق  مثل  السلوكية، 
الساعات  يف  النوم  وعدم  النوم،  عن 
وضعف  البكاء،  وكثرة  الليل،  يف  احملددة 
وصعوبة  بالنفس،  الثقة  وقلة  الشخصية، 
التركيز، واخلوف من املناسبات والزيارات 
والغضب  والقلق  والتوتر  االجتماعية، 

مبجرد استثارته!
 ما هو عالج التوتر عن األطفال؟ 

وكيف أتعامل مع الطفل القلق؟
خطوات  هناك  ان  الطبيبة  اضافت 

بسيطة يجب اتباعها اهمها
منح الطفل الطمأنينة واحلب واألمان، 

نقاشه،  على  والصبر  أفكاره،  واحتضان 
واالعتماد على أسلوب اإلقناع، مما يعطيه 

فرصة للحديث والتعبير عن أفكاره.
تدريب الطفل على االسترخاء، وأخذ 

نفس عميق، وإرخاء عضالته.
لدى  االجتماعية  املهارات  تنمية 
يف  املشاركة  على  وتشجيعه  الطفل، 
املدرسية؛  واألنشطة  الرياضية  األلعاب 

لتفريغ الشحنات السلبية لديه.
عن  التعبير  على  الطفل  تشجيع 
بأحاديث  إشراكه  خالل  من  مشاعره، 
يعبر  بأن  له  يتيح  مما  األسرة،  ومناقشات 
بداخله،  مختزنة  سلبية  مشاعر  أي  عن 

كاإلحباط والغضب واخلوف.

عالج قلق األطفال والقلق من االمتحان 
والتحصيل الدراسي، يتمثل بالدور الذي 
على  الطفل  مساعدة  يف  املعلم  يقدمه 
األنشطة  والتفاعل يف  واملشاركة  االندماج 
املختلفة، بحيث يقلل من منسوب القلق 

لديه، فيما يتعلق بالدرجات واملعدل.
الدعم  تقدمي  يف  الكبير  األسرة  دور 
املستمر والتشجيع واملكافأة على اإلجنازات 
التي يقوم بها الطفل، واحترام أفكاره التي 
بكل  ومساعدته  اخلاص،  بعامله  حتتويه 
خطوات دربه؛ حتى تنمو مشاعره بطريقة 

إيجابية وسليمة.
النفسية لتتسلى  ال تترك مجااًل للعقد 

بأحشاء طفلك.. كن بقربه دوًما.

األطفال يحاكون سلوكيات الوالدين
أجمع  خبراء علم نفس األطفال والمراهقين أن اآلباء واألمهات الذين 
يعانون من أحد اضطرابات القلق  واالكتئاب يمكن أن يمرروه ألطفالهم 

خاصة في فترة الطفولة و المراهقة.
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الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

عن  تختلف  ال  وطار  كتابات           
ال  أننا  ما  وقت  يف  صرح  وقد  شالل، 
نكتب سوى رواية واحدة، بيد أننا ننظر 
ومن  مختلفة،  متوقعات  من  املوضوع  إلى 
يتابع  ظل  التي  باملوضوعات  إحاطته  هنا 
من  وطار  يكون  وقد  قرب،  عن  تطوراتها 
بالسلطة  اهتموا  الذين  القالئل  الكَتاب 

من الداخل.
احلزب  يف  مناضال  وطار  كان         
احلاكم. ما يدعوه، من الناحية املنطقية، 
إلى الدفاع عنه. بيد أن رواية الالز لم تكن 
كذلك، بقدر ما كانت مناهضة خليارات 
مساراتها  لبعض  أو  الثورة،  غداة  اجلبهة 
األيديولوجية  التنويعات  أقصت  التي 

كخاصية قاعدية يف الفعل الدميوقراطي.
االنتماء،  نقض  على  وللتدليل       
اإلشارة إلى قطب الصراع الذي تضمنته: 
اإلسالمي.  واالجتاه  اليساري،  االجتاه 
بني  ما  أيديولوجية  تباينات  لقد حصلت 
اليساريني واجلبهة، وأّما اجلبهة فاعتبرتهم 
دموية  حلول  انتهاج  إلى  أدى  ما  خطرا، 
وطار  أدان  لقد  اليسار.  تصفية  يف  متثلت 
ممارسات اجلبهة كسلطة سياسية مهيمنة 
من  إياها  منتقدا  الوطني،  املشروع  على 
داخلها، كما فعل يف عرس بغل والزلزال.
ثنائيات  اخلطاب  يشكل          
العام.  املوقف  تعكس  متضادة  قطبية 
على  اليسار  بتفضيل  الكاتب  قام  لقد 
التحرير.  جبهة  على  أي  اإلسالميني، 
ويشكل تعاطفه مع زيدان إدانة لألخطاء 
فئة  حق  يف  الثورة  قيادة  ارتكبتها  التي 
عدة  القراء  طرح  لذلك  املناضلني.  من 
الذي  بالتعارض  أساسا  وتتعلق  أسئلة، 

ميز تناقضه مع أطروحات حزبه.
هذه  تعكس  والقصر:  احلوات          
الرواية عبقرية حقيقية. لم يكن هذا النص 
مشابها ملا سبقه، لقد شكل استثناء من 
نوعية  ومفارقة  واملوقف،  الشكل  حيث 
املباشر،  األيديولوجي  الطرح  عن  تخلت 
حتت  كتب  التي  الواقعية  املدرسة  وعن 

لوائها متأثرا بالواقعية االشتراكية.
الراعي  عالقة  الرواية  تطرح            
منطلق  من  ذلك  تفعل  لكنها  بالرعية، 
مغاير، مقارنة بالرؤية املتواترة يف كتابات 
وفق  والسلطان،  للسلطة  عداءها  تنّصب 
منظور معياري. كان مسعى علي احلوات 
مفاجئا للقرية التي اتخذت موقفا عدائيا 
القرى  من صاحب اجلاللة، شأنها شأن 
سلطة  من  ومواقفها  لها  التي  الستة 
للقصر  تقدم  خدمة  أحسن  إن  مناوئة: 
هي االبتعاد عنه. هكذا راج بني الرعية. 
فلم يعودوا يقتربون ال من القصر وال من 

صاحب اجلاللة.
           لقد طلب البطل من السكان 
جناته  مبنسبة  للسلطان  هبات  مينحوه  أن 
الوصول  لم يستطع  من االنقالب. لكنه 
ثم  اليمنى،  يده  قطعت  القصر:  إلى 
عيناه.  فقئت  ثم  لسانه،  ثم  اليسرى، 
فعل ذلك إخوته الذين يحرسون القصر. 
الوصول  وكان  بعيدا،  فكان  السلطان  أّما 

إليه بتفادي العسس أمرا مستحيال.
           هذا النموذج من اللصوص هو 
الرعية  من  ويحرسه  بالقصر  يحيط  الذي 
التي قد تلحق به أذى. هناك تدليل على 
العسس  وفساد  الرعية،  عن  القصر  بعد 
ورؤساء مراكز احلراسة وميلهم إلى الرشوة 

نوعية  تعكس  مسألة  وهي  والسطو، 
ظل  يف  الرعية  على  املضروب  احلصار 
انعدام التواصل بني احلاكم واحملكوم. إنها 
نفسها  حتيط  التي  للسلطة  ضمنية  إدانة 
كما  لها.  متثيال  باعتبارهم  باملجرمني، 
التي  العالمات  مختلف  ذلك  إلى  تشير 

حتيل على انغالق السلطنة.
            ومع أن البطل انهزم، إال أنه 
لقد  واالستبداد.  الفساد  على  سينتصر 
استطاع التعبير عن طبيعته اخليرة ، كما 
أيقظ بعمله العفوي وعي القرى ووّحدها، 
سياسي  بعمل  قام  بأنه  يعي  أن  دون 
فاستسلمت  القصر  على  ثورة  أحدث 
اجليوش  تصلها  أن  قبل  السبع  »املراكز 
وإن  السبع،  القرى  شكلتها  التي  اجلرارة 
يخرج  أن  قبل  انهزم  السلطاني  اجليش 
التسعة  القصر  أبواب  وإن  الغزاة،  ملالقاة 
والتسعني... انفتحت قبل أن تدّك، وإن 
كل من يف القصر كانوا مصطفني رافعني 
علي  إخوة  هؤالء  مستسلمني،  أيديهم 

احلوات، املجرمون السفاحون.
           الزلزال: يعد هذا النص أحد 
شأنه  السلطة،  تهادن  التي  النصوص 
احلراشي،  الزمن  واملوت يف  العشق  شأن 
من حيث إنها تتجاور مع الزلزال يف عدة 
واملبادئ  الزراعية  الثورة  وأهمها:  نقاط، 
مسخ  هي  الرواية  هذه  االشتراكية. 
للطبقة اإلقطاعية. لقد وجد وطار ضالته 
مع  تتماس  التي  احلكومية  القرارات  يف 
لقد  اليسار.  مع  كمتعاطف  أيديولوجيته 
سعى إلى تشويه صورة هذه الفئة التي لم 
تستسغ فكرة السلطة، معتبرة إياها تطبيقا 
يؤمنون  الذين  ألولئك  امللحدة  للمشاريع 

بالشيوعية املستوردة من بالد الكفار.
          الشهداء يعودون هذا األسبوع: 
شكلت  لرقابة  املجموعة  هذه  تعرضت 
أحد املواضيع التي طرحتها النخبة املثقفة 
التدخل  بعد  الحقا  نشرت  وقد  وقتئذ، 
الشخصي للرئيس هواري بومدين. هناك 
القصة  مثيرتان،  قصتان  املجموعة  يف 
قصة  ثم  الغالف،  على  عنوانها  الوارد 
إساءة  اعتبرت  التي  والضابط  الزجنية 

ملؤسسة رسمية.
السلطة  خطاب  ُفضح  لقد           
بطريقة مثيرة، كما اعتبر الكاتب أغلبية 
املسؤولني مرائني  وخونة. أّما فكرة عودة 
صادمة.  كانت  فقد  كقيمة  الشهداء 
خائفة،  أو  مترددة  الهيئات  كل  كانت 
هذه  بني  جند  وقد  ورافضة.  متذبذبة  أو 
من  و«دخان  »الطعنات«  وبني  املجموعة 

قلبي« كثيرا من القرابة.
تفكيك  على  القصة  تعمل            
القيم  مع  األجهزة  تعامل  كيفية 
يتعامل  ال  لنظام  إدانة  وهي  التاريخية، 
موقف  أن  ذلك  اللفظ،  بظاهر  سوى 
الروايات  أّما  الشهداء.  السلطة من عودة 
لم  إن  سابقاتها،  عن  فمختلفة  األخيرة 
خط  عرفوا  للذين  بالنسبة  صادمة  تكن 
يتهم  أن  الصدفة  قبيل  من  وليس  وطار. 
مع  اإلسالميني،  مع  بالتعاطف  الكاتب 
الذي  العام  بالسياق  ذا عالقة  رأيا  له  أن 
أنتجت فيه هذه الروايات التي عدلت عن 
خط وطار. غير أنه، كان يتقن النظر إلى 
احلركة والصيرورة. لقد حتدث بذكاء عن 
نعيشها  وأخرى  مسائل حصلت الحقا، 
اليوم بالتفاصيل، كما لو أنه كتبها اليوم. 
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بلسان عبد العزيز تويقر 

حسد الرعية

اجليش: مجلة  اجليش:افتتاحية  مجلة  افتتاحية 

مشاركة الجيش في عمليات حفظ السالم مشاركة الجيش في عمليات حفظ السالم 
يتوافق مع السياسة الخارجية ببالدنايتوافق مع السياسة الخارجية ببالدنا

بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية والفحص األمني

 توزيع مستلزمات الوقاية على 
9 سفن صيد متجهة للسودان

شاركت غرفة الصيد البحري و تربية املائيات لوالية الطارف يف اخلرجة 
امليدانية على مستوى بلدية القالة، واملنظمة من طرف مديرية التجارة، 
واحلرف،  التقليدية  الصناعة  غرفة  املرجان،  وصناعة  التجارة  غرفة 
ومبشاركة احتاد التجار واحلرفيني و املنظمة اجلزائرية الدفاع عن حقوق 

املستهلك ومنظمة املجتمع املدني بالقالة .
الوطنية  احلملة  برنامج  إطار  يف  اخلرجة  هذه  تدخل  املصدر  وحسب 
بالعدوى،  اإلصابة  خطر  لتقليص   Covid19 كورونا  فيروس  ملكافحة 
تقدمي  و  الكمامات  توزيع  مت  أين  احلرفيني  و  التجار  العملية  شملت  حيث 
املتخذة  واالحتياطية  االحترازية  واإلجراءات  التوجيهات  من  مجموعة 

للوقاية من انتشار الوباء.
توزيع  مت  أين  بالقالة  اجلديد  امليناء  هي  اخلرجة  نقطة  آخر  كانت  كما 
الكمامات على طواقم السفن  التسعة التي سوف تبحر إلى دولة السودان 
استكمال  بعد  األسبوع  نهاية  خالل  البحري  الصيد  نشاط  ملمارسة 
التحقت  جديدة  سفن  ألربعة  األمني  الفحص  و  اإلدارية  اإلجراءات 

بالسفن اخلمسة األولى.
و  املجاالت،  جميع  يف  البلدين  بني  تعاون  اتفاقية  هناك  توجد  لإلشارة 
خاص  شراكة  عقد  طريق  عن  البحري  الصيد  قطاع  يف   ذلك  جتسيد  مت 
بني متعامل اقتصادي جزائري و السلطة املكلفة بالصيد البحري يف دولة 

السودان .
ف سليم

أكدت مجلة اجليش، أمس، أن املقترح 
الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور 
الوطني  اجليش  مبشاركة  والقاضي 
السالم  حفظ  عمليات  يف  الشعبي 
»يتماشى  الوطنية  احلدود  خارج 
متاما مع السياسة اخلارجية لبالدنا«.
اجليش،  مجلة  افتتاحية  وقالت 
أن  اجلاري،  جوان  لشهر  عددها  يف 
الوطني  اجليش  مشاركة  »مقترح 
السالم  حفظ  عمليات  يف  الشعبي 
يتماشى  الوطنية  حدودنا  خارج 
لبالدنا  اخلارجية  السياسة  مع  متاما 

التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة 
وتدعو  احلرب  إلى  اللجوء  متنع 
يف  التدخل  عن  وتنأى  السالم  إلى 
وحترص  للدول  الداخلية  الشؤون 
بالطرق  الدولية  النزاعات  فض  على 
السلمية، متاشيا مع قرارات الشرعية 
الدولية  الهيئات  يف  ممثلة  الدولية 

واإلقليمية«.
وأكدت أن »األمن القومي لبالدنا الذي 
يتجاوز حدودنا اجلغرافية الوطنية، 
على  السائد  الوضع  ظل  يف  يقتضي 
من  يطبعه  وما  اإلقليمي  الصعيد 

تعزيز  جديدة،  وتغيرات  حتوالت 
حماية أمن واستقرار وطننا واملشاركة 
ومن  األمن«،  حفظ  فرض  عمليات  يف 
»تفعيل  يف  يساهم  أن  األمر  هذا  شأن 
بقارتنا  خصوصا  واألمن،  السلم 
من  عدد  أكبر  تشهد  التي  السمراء 
النزاعات يف العالم وانتشار أكثر عدد 
واالحتاد  املتحدة  األمم  مهمات  من 
دول  يف  السلم  حلفظ  اإلفريقي، 

نخرتها احلروب والنزاعات«.
ق.و

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا 
للمجلــس األعلــى لألمـــنللمجلــس األعلــى لألمـــن

الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ترأس   
الوطني، أمس، اجتماعا للمجلس األعلى لألمن.

وأوضح بيان للرئاسة، أمس، أن رئيس اجلمهورية  وبصفته القائد األعلى للقوات املسلحة 
وزير الدفاع الوطني ترأس االجتماع الذي عقد مبقر رئاسة اجلمهورية.

ق.و

اللـواء شنقريحـة فـي زيــارة اللـواء شنقريحـة فـي زيــارة 
للناحــية العسكريـة األولـى اليـومللناحــية العسكريـة األولـى اليـوم

اليوم،  شنقريحة،  السعيد  الّلواء  بالنيابة،  الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  يقوم 
وزارة  بيان  وحسب  األولى.  العسكرية  بالناحية  احلربية  العليا  املدرسة  إلى  عمل  بزيارة 
الدفاع الوطني، سيترأس الّلواء، خالل هذه الزيارة، الدورة 13 للمجلس التوجيهي للمدرسة 

العليا احلربية.
ق.و

العليا السلطات  القرار بيد  إن  قالت 
السكـك الحديديـة تنفي استئناف السكـك الحديديـة تنفي استئناف 

نشـاطـها  األحـد  المقـبلنشـاطـها  األحـد  المقـبل
أمس،   ،»SNTF« احلديدية  السكك  عبر  للنقل  الوطنية  الشركة  نفت 

األنباء املتداولة حول عودة القطارات إلى السير.
إلى  األنباء  كل  أمس،  العمومية،  الشركة  فندت  خاص،  إعالمي  بيان  ويف 
أّن  عودة خدمة النقل عبر السكك احلديدية إلى اخلدمة. وأوضح البيان 
استئناف خدمة النقل عبر خطوط الشركة الوطنية لن يكون إاّل بقرار من 

السلطات العليا، يقضي برفع احلجر.
التواصل  مواقع  عبر  والصفحات  املواقع،  من  العديد  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
ستعود  السكك  عبر  النقل  خدمة  أّن  أمس  صبيحة  تداولت،  االجتماعي، 

بتاريخ الـ14 جوان اجلاري.
خ.د

تبّدد أو جتّدد لكن 
ال تتجّمد فكرة 
وخريطة طريق 
اتخذتها الدول 

واحلكومات للرقي 
والتطور ألن عدم 

الرضا بالواقع محّفز 
أساسي لتطوير 
القدرات وإبراز 

مكنونات النفس 
البشرية ومخزونات 

العقل .. خريطة 
طريق سمحت لدول 
بأن تنطلق بسرعة 

البرق فاختزلت الزمن 
وحتّولت من بلدان 
الهامش إلى مركز 
القرار الدولي ولم 

يكن عليها أن تكسب 
النووي وال الكيمياوي 

وال هم يحزنون 
لكنها استثمرت يف 

رفاهية اإلنسان 
.. بددت الشكوك 
التي كانت تفرمل 

القدرات احمللية على 
االنطالق وخلق الثروة 

فتحسنت الصحة و 
انتظم التعليم وارتقى 

السلوك العام . ولم 
يكن لتلك احلكومات 
سوى اإلميان بتلك 
املقولة التي حررت 
العقول واألبدان و 

املبادرات ..فلم يخرج 
وزير للعلن و يتبجح 
مبجانية التعليم و 

الصحة ووووووو..
الخ بقدر ما فكر 

و سعى إلى تعزيز 
نظام شامل يضمن 

التكافل االجتماعي 
»فوق الطاولة وليس 
حتتها« ولم يحسد 

وزير شعبه وال استكثر 
عليه ركوب سيارة . 
إن مفهوم املجانية 

مفهوم مجّمد وجب 
أن يتبّدد وأن يتجّدد 

معه عقل بعض 
الكائنات املجبولة 

على االمتنان والتي 
تؤمن حد القداسة 
بفكرة »من طاسو 
أدهن له راسو« إن 

احلديث عن املجانية 
أصبح حديثا بليدا 

..فتوقفوا من فضلكم 
إن األمم عليكم 

لتضحك؟ وإن التاريخ 
لكم لفاضح؟؟؟؟؟.

فيفري 2018

مقابل 123 حالة شفاء
تسجيــل 102 إصابــة جديــدة
 بكــورونـا فـــي الجـزائـــر

عن  األربعاء،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
تسجيل 102 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 10484 إلى  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
إصابة. وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 8 وفيات بني 
املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 732 حالة. كما كشف فورار عن 
تسجيل 123 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 7074 حالة.
خالد دحماني 
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