
ا ..  حيــن  يبـدو  لعرابــة  أبيــــقورّيً
فـاألزمـة  ستتكـرس  دسـتوريا

ال يمكن اقتطاع »فكرة الموطنة« 
بعيدا عن جذورها كما تقتطع 
قطعة الحلوى لتقدم للضيوف 
.. ببساطة، ألننا لسنا ضيوفا 

في هذا الوطن، فالوطن يسكننا 
.. والوطن ليس فندقا نسكنه، 

ونستخدم فضاءه لممارسة 
»طلباتنا االجتماعية« ..

15

16
املسيلة

23 جريـــحا و10 
موقوفين في احتجاجات 
عارمــة بعيـن الريـش

05
سطيف

وقــف  االستغـــالل 
العشــوائي  لميــاه 

وادي الصفــاف
08

إليزي

لدغــات  العقــارب 
واألفاعـي تهـدد حياة 
سكان طارات الحدودية

نقابيون، تربويون، نفسانيون، وأولياء التالميذ ُيحّذرون من استنزاف طاقة املترشحني

د. مهماه بوزيان 	 أقالم

09
 سلب منهم 750 مليار سنتيم

مقابل سكنات ومحالت وهمية

 مــرق عقــاري يحتــال 
علـــى  830  مكتتـــب 
ويفـــر إلـى  الخــارج

  حتقق اجلهات القضائية حملكمة حي 
قضية  أكبر  يف  بوهران،  الدين  جمال 
عقاري  مرقي  بطلها  واحتيال  نصب 
نصب على أزيد من  700 مكتتب أوهمهم 
بإجناز مشاريع سكنية ترقوية بواليات 
 ، بلعباس  سيدي   ، غليزان   ، وهران 
أمواال  منهم  ليستلم  معسكر    ، سعيدة 
طائلة ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة 

خارج الوطن.

   إن طرح مسودة تعديل الدستور اجلزائري  » شّر ال بد منه ! »  فعملية تفكيك األلغام التي تركها نظام بوتفليقة البد و أن ينجر عنه انفجار ولو لغم واحد 
لألسف !!!.، ولم يكن الدستور اجلزائري يوما مرجعا حقيقيا و ال فعليا حلل املشاكل السياسية و االقتصادية يف البالد منذ االستقالل، بل أكثر من ذلك  كان 
شماعة يستعمله البعض ضد البعض اآلخر من األقطاب املتصارعة على السلطة داخل أركان النظام احلاكم يف البلد منذ االستقالل. و عليه تصبح مسألة 

قدسية الدستور مسألة ثانوية لدى اجلزائريني إذا ما قارناها بتقديس األمريكيني لدستورهم و تعديالته املتكررة عبر الزمن .

04

الصحي،  لألمن  الوطنية  الوكالة  رئيس  أكد 
سيسمح  الوكالة  إنشاء  أن  صنهاجي،  كمال 
رسم  طريق  عن  الصحية  املنظومة  بإصالح 
والصحة  الوطني  األمن  بني  مباشرة  عالقة 
تصريحات  يف  صنهاجي  العمومية.وأوضح 

بأنه  األحد،  أمس  يوم  الوطنية  لإلذاعة 
محلي  صحي  جهاز  وضع  على  العمل  سيتم 
طبي  عالج  على  باحلصول  للجزائري  يسمح 
على  ستعمل  الوكالة  أن  إلى  مشيرا  نوعي، 
ببالدها  اجلزائرية  الطبية  الكفاءات  بقاء 

خالل  من  باخلارج  املوجودة  اإلطارات  وعودة 
تعيق  التي  البيروقراطية  العراقيل  إزالة 
مرحلة  يف  جاءت  الوكالة  أن  مضيفا  تطورها، 
الصحة،  ميدان  يف  مهمة  أداة  وستكون  هامة 
الوكالة  منح  اجلمهورية  رئيس  أن  إلى  مشيرا 

قراراتها،  سيادة  يف  تتمثل  واسعة  صالحيات 
أخطاء  عن  االبتعاد  ضرورة  على  شدد  كما 
املاضي واستخدام تقنيات جديدة تعتمد على 

الذكاء االصطناعي.
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02
استئنـاف النشاطـات بيـن مـّد 

وجـزر والنقـل أبــرز التحديــات
عرف اليوم األول من املرحلة الثانية لرفع احلجر التدريجي تفاوتا، من حيث 
استئناف النشاط بني مختلف التخصصات، خاصة أنه يأتي عقب ما يقارب 
3 أشهر من التوقف، ولم يقتصر ذلك على جانب التجار واملواطنني بل تعداه 

للجهات الرسمية، التي لم تصدر قرارات واضحة بخصوص ذلك  .وحسب 
تصريحات املنظمة الوطنية للناقلني اخلواص  فانه وإلى غاية اآلن لم  يصدر 

أي قرار رسمي يتعلق باستئناف النشاط بالنسبة للناقلني اخلواص.

الوثيقة أمام رهان استعادة الشرعية الشعبية للدستورالوثيقة أمام رهان استعادة الشرعية الشعبية للدستور

قال إن إنشاء الوكالة خطوة إلصالح املنظومة الصحية.. صنهاجي:
لوبيات عالمية تسعى للطعن في العالج بالكلوروكين

املرحلة الثانية من رفع احلجر

د. جالل فرشيشي د. جالل فرشيشي 

شـات
نقـا

شـات
نقـا

تــحقـــيقتــحقـــيق

التالميــُذ يترقبــوَن    ِهـــالل العتــَبة!ِهـــالل العتــَبة!

 بن زيــنة: بن زيــنة: العتبة موجودة لكنها غيـر ُمعلنةالعتبة موجودة لكنها غيـر ُمعلنة

  أحمــد خالــد:أحمــد خالــد: طـــول مـــدة املراجــعة قــد طـــول مـــدة املراجــعة قــد 
يسبب الـملل والعتـــبة هــــي احلـــــليسبب الـملل والعتـــبة هــــي احلـــــل

عمـــــراوي:عمـــــراوي: علــى الـــــوزارة حتــديــــد علــى الـــــوزارة حتــديــــد 
العتـــبة فـــورا ضـمــانا لتـكافـــؤ الفـــــــرصالعتـــبة فـــورا ضـمــانا لتـكافـــؤ الفـــــــرص

حمــــادي: حمــــادي: طــــول االنقــــطاع طــــول االنقــــطاع سيــــكّلف سيــــكّلف 
األســــاتذة متــــــاعــب كبيـــــرةاألســــاتذة متــــــاعــب كبيـــــرة
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المرحلة الثانية من رفع الحجر

استئناف النشاطات بين مد وجزر والنقل أبرز التحديات

أحمد بوكليوة

ونفى، فنيزة عمار رئيس املنظمة الوطنية 
للناقلني اخلواص، يف تصريح ألخبار الوطن 
خبر استئناف نشاط النقل احلضري بالنسبة 
تعليمة  توجد  ال  بأنه  مؤكدا  للخواص، 
على  تنص  النقل  لوزارة  اآلن  حلد  رسمية 
استئناف النشاط، داعما ذلك بعدم السماح 
ويف  نشاطهم،  الستئناف  الناقلني  لبعض 
اإلعالم  وسائل  كل  فنيزة  دعا  ذاته  السياق 
إلى ضرورة التحقق من مصادر املعلومة قبل 

نشرها.
حرزلي  محفوظ  أوضح،  جهته  من 
املستهلكني  حلماية  الوطنية  املنظمة  رئيس 
يف  املذكورة  النشاطات  استئناف  بخصوص 
بيان الوزارة األولى قائال » إن االستئناف جاء 
بشكل  االقتصادي  النشاط  حيوية  إلعادة 

تدريجي، وتخفيفا على نفسية املواطنني من 
ضغط احلجر الصحي«، مشددا على ضرورة 
االلتزام بالتدابير الوقائية املشروطة من أجل 

تفادي موجة ثانية من وباء كورونا.
من  اخلروج  مسؤولية  حرزلي  وحمل، 
إلتزام  إن   « قائال  للمواطنني  األزمة  هذه 
وتيرة  تسرع  قد  الصحية  بالشروط  املواطنني 
من  تهاون  أي  أن  مضيفا  الصحي«،  احلجر 
كارثة  حدوث  إلى  يؤدي  قد  املواطنني  قبل 
وسائل  داعيا كل  نطاق،  أوسع  على  وبائية 
اإلعالم إلى ضرورة توعيتهم بكيفية التعامل 
ثقافة  غرس  على  والعمل  الوضع،  مع 

االنضباط والتنظيم يف سلوك املواطن.
 بدوره عبر، الطاهر بولنوار رئيس اجلمعية 
لقرار  ارتياحه  عن  واحلرفيني  للتجار  الوطنية 
الوزارة األولى اخلاص بفتح نشاطات جتارية 
العودة  من  الثانية  املرحلة  خالل  حرفية  و 

غرار  على  االقتصادية  احلياة  إلى  التدريجية 
املالبس، األحذية، حالقة النساء، مدارس 
جميع  يف  السيارات  كراء  السياقة،  تعليم 
واملطاعم   املقاهي  فتح  كذا  و  الواليات، 
ومحالت األكل السريع، داعيا جميع التجار 
واحلرفيني إلى االستمرار يف االلتزام بشروط 
بالتدابير  والتقيد  كورونا  فيروس  من  الوقاية 
أرواحهم  على  حفاظا  بنشاطاتهم  اخلاصة 
وأرواح زبائنهم وذويهم و جتنبا للعقوبة، وكذا 

من أجل تسريع العودة إلى احلياة العادية.
للتجار  الوطنية  اجلمعية  أن  أضاف  كما 
برامجها  يف  تستمر  أنها  تؤكد  واحلرفيني 
الوباء  ومواصلة جهودها  التحسيسية حملاربة 
ملرافقة جميع  املعنية  الوزارات  مع  بالتنسيق 
احلجر  إجراءات  من  املتضررين  املهنيني 

الصحي ومساعدتهم.

العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  حددت 
خالل  العمل  مواقيت  اإلداري  واإلصالح 
للحياة  التدريجية  العودة  من  الثانية  املرحلة 
العمومية،  واإلدارات  املؤسسات  يف  املهنية 
املفعول  ساري  التنظيم  يف  احملددة  تلك   وهي 
أمس،  كشفت  اخلميس.  إلى  األحد  من  أي 
واإلصالح  العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية 
اإلداري، يف بيان لها أن أوقات العمل املطبقة 
تلك   هي  العمومية  واإلدارات  املؤسسات  يف 

احملددة يف التنظيم ساري املفعول أي من األحد 
للتدابير  نظرا  ذلك  جاء  حيث  اخلميس،  إلى 
يف  املقرر  املنزلي  باحلجر  اخلاصة  اجلديدة 
األحكام التنظيمية املتعلقة بالوقاية من انتشار 
وباء فيروس كورونا ومكافحته فإن أوقات العمل 
هي  العمومية  واإلدارات  املؤسسات  يف  املطبقة 

تلك احملددة يف التنظيم ساري املفعول.  
الساعة  من  العمل  مواقيت  وحددت، 
مساء  الثالثة  الساعة  إلى  صباحا   السابعة 

واليات  يف  العاملني  للمستخدمني  بالنسبة 
بشار،  تندوف،  إليزي،  متنراست،  أدرار، 
الوادي  بسكرة،  األغواط،  غرداية،  ورقلة، 
أما   ،2020 سبتمبر   30 غاية  إلى  وذلك 
باقي  يف  العاملني  للمستخدمني  بالنسبة  
العمل قد حددت من  فان مواقيت  الواليات، 
الرابعة   الساعة  إلى  الثامنة صباحا)8(  الساعة 

والنصف مساءا.   
أحمد بوكليوة

بعد تقليص ساعات الحجر
  الوظيفة العمومية تستأنف مواقيت العمل السابقة

دعا المواطنين الحترام اإلجراءات الوقائية
بركاني: رفع الحجر جاء نتاج 
التقدم الملحوظ في احتواء الوباء

 شدد بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة 
تطور انتشار وباء كورونا ورئيس عمادة األطباء، على أن قرار 
يف  ملحوظ  تقدم  تسجيل  نتيجة  جاء  احلجر  برفع  احلكومة 

احتواء انتشار وباء كورونا واستقرار يف حاالت اإلصابة.
وأوضح بركاني يف تصريحات إذاعية يوم أمس، أن رفع 
احلجر سواء بصفة كلية أو جزئية كان بسبب تراجع حاالت 
اإلصابة يف العديد من الواليات عبر التراب الوطني مشددا 
على ضرورة التقيد بإجراءات وتدابير الوقاية املطلوبة، مشيرا 
أن مدن الشمال هي األكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا 
السكاني  واالكتظاظ  الكثافة  بسبب  اجلنوب  مبدن  مقارنة 
الفرد  حلماية  األخير  احلاجز  هو  القناع  أن  باملناسبة  معتبرا 
من  احلد  وبالتالي  العدوى  سلسلة  كسر  أجل  من  واملجتمع 

انتشاره وتفادي موجة ثانية للوباء.
مشبها  الواقي  القناع  ارتداء  إجبارية  على  بركاني  ونوه 
أهميته يف حماية الفرد كأهمية وضع حزام األمان يف السيارة 
لكنه يف املقابل أشار إلى أن ارتداء القفازات ال جدوى منه 
ألن الفيروسات تنتقل يف الهواء متوقعا تراجع عدد حاالت 
االلتزام  حالة  يف  كبير  بشكل  الشهر  هذا  خالل  اإلصابة 

بالتدابير الوقائية.
يعود  املسجل  التقدم  أن  إلى  السياق  يف  بركاني  ولفت 
احلكومة  طرف  من  املتخذة  اإلجراءات  إلى  فيه  الفضل 
بتقليص النشاطات وغلق املدارس واحملالت وتعليق استخدام 

وسائل النقل اجلماعية فضال عن تدابير أخرى.
صفية. ن

تحسبا الستئناف نشاطاتها
الجوية الجزائرية تحضر 

لبرتوكول صحي خاص
حتضير  عن  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  شركة  كشفت 
املزمع تطبيقه على مستوى جميع  بروتكول صحي خاص، 
النشاط  الستئناف  األخضر  الضوء  إعطائها  فور  طائراتها 
اجلزائرية،  اجلوية  باسم  الرسمي  الناطق  اجلوي.وأوضح 
أمني أندلسي، يف تصريحات صحفية يوم أمس، أن اجلوية 
فور  طائراتها  بروتوكول صحي على جميع  اجلزائرية ستطبق 
اإلعالن عن استئناف الرحالت اجلوية، مضيفا أنه وخالل 
بروتوكول  بتطبيق  أيضا  الشركة  قامت  الصحي  احلجر  فترة 
أمس  يوم  خصصت  حيث  طائراتها،  جميع  على  الصيانة 
أبرزت  بالقبة،  لها  التابع  التكوين  مبركز  إعالميا  يوما  األحد 
ملنع  حتسبا  مستواها  على  املطبقة  البروتوكوالت  جميع  فيه 
تفشي فيروس كورونا.كما أشار ذات املتحدث، أنه وخالل 
اليوم اإلعالمي ارتأت اجلوية اجلزائرية إبراز أهمية ودور أجهزة 
أجهزة  أن  مبرزا  طائراتها،  على مستوى  املركبة  الهواء  تنقية 
تنقية الهواء املستخدمة داخل طائرات اجلوية اجلزائرية تعمل 
خصيصا يف تصفية الهواء الذي يكون خالل دقيقة إلى ثالثة 
بدرجة  يكون  األجهزة  بهذه  الهواء  تنقية  أن  مؤكدا  دقائق، 

عالية تصل إلى 90 باملائة داخل الطائرة.
صفية. ن

في قضية الرشاوى
مجلس قضاء الجزائر يدين 
»البوشي« بـ 4سنوات  سجنا

أصدر مجلس قضاء اجلزائر، احلكم االستئنايف يف قضية 
»رشاوى البوشي«، حيث مت تقليص احلكم الصادر ابتدائيا 
ومليون  4 سنوات  إلى  8 سنوات  من  »كمال شيخي«  ضد 
دينار غرامة مالية. كما قلص مجلس قضاء اجلزائر، احلكم 
الصادر ضد رئيس بلدية بن عكنون السابق، كمال بوعرابة، 

من 8 سنوات إلى 4 سنوات ومليون دينار غرامة مالية.
وأدانت ذات احملكمة، ابن والي غليزان السابق، جمال 
غرامة،  دج  ألف  و200  نافذة  سجنا  بعامني  ملهل،  الدين 
بـ3  هامل،  الغني  عبد  عائلة  سائق  زهرة  بن  علي  وإدانة 

سنوات سجنا نافذة و200 ألف دج غرامة.
صفية. ن

عرف اليوم األول من المرحلة الثانية لرفع الحجر التدريجي تفاوتا، من حيث استئناف النشاط بين مختلف التخصصات، 
خاصة أنه يأتي عقب ما يقارب 3 أشهر من التوقف، ولم يقتصر ذلك على جانب التجار والمواطنين بل تعداه للجهات 

الرسمية، التي لم تصدر قرارات واضحة بخصوص ذلك  .وحسب تصريحات المنظمة الوطنية للناقلين الخواص  فانه وإلى 
غاية اآلن لم  يصدر أي قرار رسمي يتعلق باستئناف النشاط بالنسبة للناقلين الخواص.

أكد رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي، 
سيسمح  الوكالة  إنشاء  أن  صنهاجي،  كمال 
بإصالح املنظومة الصحية عن طريق رسم عالقة 

مباشرة بني األمن الوطني والصحة العمومية.
لإلذاعة  تصريحات  يف  صنهاجي  وأوضح 
العمل  سيتم  بأنه  األحد،  أمس  يوم  الوطنية 
على وضع جهاز صحي محلي يسمح للجزائري 
إلى  مشيرا  نوعي،  طبي  عالج  على  باحلصول 
الطبية  الكفاءات  بقاء  على  ستعمل  الوكالة  أن 
اجلزائرية ببالدها وعودة اإلطارات املوجودة باخلارج 

من خالل إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعيق 
تطورها، مضيفا أن الوكالة جاءت يف مرحلة هامة 
مشيرا  الصحة،  ميدان  يف  مهمة  أداة  وستكون 
إلى أن رئيس اجلمهورية منح الوكالة صالحيات 
واسعة تتمثل يف سيادة قراراتها، كما شدد على 
واستخدام  املاضي  أخطاء  عن  االبتعاد  ضرورة 
تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء االصطناعي. 
وبخصوص بروتوكول العالج املستخدم يف اجلزائر 
لعالج املصابني بكورونا، أكد املختص أن اجلزائر 
ستواصل استخدام الكلوروكني بطريقة سليمة، 

لكنه باملقابل وصف طريقة تعامل املنظمة العاملية 
للصحة مع وباء كورونا بـ«الفضيحة« بعدما دعت 
األخيرة إلى وقف العالج بدواء الكلوركني، وهو 
ما يعتبر عارا، خاصة وأنه توجد »لوبيات« عاملية 
ويف  تكلفة.  أكثر  أخرى  عالجات  لبيع  تسعى 
نفس السياق، عبر صنهاجي عن تفاجئه مبوقف 
املنظمة  من  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
على  »لكنه  بالقول  مضيفا  للصحة،  العاملية 

حق«.
صفية نسناس

قال إن إنشاء الوكالة خطوة إلصالح المنظومة الصحية.. صنهاجي:
لوبيات عالمية تسعى للطعن في العالج بالكلوروكين

لترقية  اجلزائرية  اجلمعية  رئيس  قال 
زيطويف،  إدريس  اإلنسان  وحقوق  املواطنة 
من  مجموعة  رفعت  جمعيتهم  إن  أمس، 
موضحا  الدستور،  ملسودة  التعديل  مقترحات 
اجلمعية  مت عرضها على مختلف مكاتب  أنه 
من  منها  املنتدبة  وحتى  الوطن  واليات  عبر 
مواطنني  استقبال  وحتى  املسودة  إثراء   أجل 
يف  املساهمة  أجل  من  اجلمعية  خارج  من 
وما  اخلطوة  يباركون  إنهم  زيطويف  وقال  ذلك. 
تضمنته، إال أن اإلشكال ال يكمن يف الدستور 
وإمنا يف تطبيق القوانني واحترام مواد الدستور، 
احلقيقي  املعيار  هي  العدالة  تبقى  أنه  مضيفا 
التعديالت  مقترحات  من  مجموعة  مسجال 

التي قدمها مناضلو اجلمعية، مطالبني بإلغاء 
الغرفة اإلدارية من القاعدة إلى القمة، وضم 
أن  ذلك  العادية،  للمحاكم  اإلدارية  الغرفة 

املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات.
كل  أن  فقال  بالدين  يتعلق  وفيما 
اجلزائريني مسلمون، وهو مبثابة الدستور للدولة 
االصطياد  يف  الراغبني  من  محذرا  اجلزائرية، 
التالعبات  من خالل  وذلك  العكرة  املياه  يف 
صورة  يف  وتقدميها  الوطنية،  الهوية  مبلفات 
تضارب، مطالبا بوضع حد للمتاجرة بالثوابت 

الوطنية.
أن  فقال  االقتصادي  بالشق  تعلق  وفيما 
األحزاب  وعلى  خطير،  مبنعرج  متر  اجلزائر 

واملواطنني االلتفاف  املدني  املجتمع  وحركات 
بناءة  مقترحات  وتقدمي  اجلديدة  اجلزائر  حول 
للخرج من األزمة، قائال إن اجلمعية تقدمت 
انتظار  بدل  الوطني  باالقتصاد  للدفع  بحلول 
قادرة  إمكانيات  للجزائر  كون  البترول،  سعر 
خالل  من  للريع  التبعية  من  إخراجها  على 
والفالحة،  السياحة  قطاعي  على  االعتماد 
اخلزينة  أفلست  التي  للقطاعات  اللجوء  دون 
عانت  التي  األزمة  رغم  أنه  مضيفا  بحسبه، 
منها اجلزائر بسبب وباء كورونا إال أنها ال تزال 
قادرة على التدارك بتظافر اجلميع ومبنح الفرص 

ألهلها.
رحمة عمار

حّذر من التالعب بملف الهوية .. زيطوفي:
تطبيق القوانين هو معيار التغيير الحقيقي



عّمـــــار قـــردود

املدارس  أغلقت  قد  احلكومة  وكانت 
بسبب  املاضي،  مارس   12 يف  واجلامعات 
انتشار فيروس »كورونا« يف البالد، بعد نحو 
ثالثة أسابيع على اكتشاف أول إصابة، يف 
24 فيفري املاضي، تخوفًا من متدد األزمة 
الوبائية يف البالد، وتقرر على هذا األساس 
تأجيل الدخول املدرسي للسنة اجلديدة إلى 
العادة  يف  كان  بعدما  أكتوبر،  شهر  بداية 
وهذا  سنة،  كل  من  سبتمبر  شهر  بداية 
للسماح باجتياز وإعالن نتائج امتحان نهاية 

التعليم املتوسط والبكالوريا.
السنة  قضية  الوزراء  مجلس  وحسم 
الدراسية وقّرر إنهاءها وفق ترتيبات تضمن 
السنة  شبح  وتستبعد  طبيعية  سيرورة 

البيضاء، حيث قرر املجلس إلغاء امتحانات 
)الصف  االبتدائية  للمرحلة  العام  نهاية 
مكنت  والتي  اخلامس-السانكيام-(، 
املتوسط،  الطور  إلى  االنتقال  من  التالميذ 
واحتساب معدالت الفصلني األول والثاني 

الرتقاء التالميذ إلى الطور املتوسط.
على  النقابات  من  العديد  وشّددت 
سواء  االمتحان  على  املقبلني  التالميذ 
»الباكالوريا« او »البيام«، االستفادة من فترة 
املطولة يف  الصيفية  احلجر الصحي والعطلة 
منهم  واحد  الضعف عند كل  نقاط  معرفة 
وتداركها، لتعويض املراجعات غير املقدمة 
يف األقسام، وكذا الدروس اخلصوصية التي 

توقفت بسبب الوباء.
نقاشاتهم  ويف  »البكالوريا«  تالميذ  أما 
الحظنا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 

»العتبة«  الدروس احملددة  جدال كبيًرا حول 
انتشار  بعد  السيما  »الباكالوريا«  الجتياز 
التساؤالت  وكثرة  ونشرها  حتديدها  أخبار 
حولها ،يف وقت قامت فيه اجلهات املختصة 
الدروس  بتحديد  املعنية  اللجان  يف  املمثلة 
التقارير  وتقدمي  آجالها  يف  العملية  إلنهاء 
األخيرة بشأنها.وبناًءا على ما سبق يعيش 
التالميذ املقبلني على »الباكالوريا »حالة من 
اخلوف والتوتر نتيجة الوضع الصحي الذي 
أن  آملني  لديهم،  األمور  من  الكثير  عرقل 
تراعي السلطات الوضع وتكون األسئلة يف 
فرصة  أقرب  يف  العتبة  حتديد  و  متناولهم 
الدروس  تقدم  مستوى  ألن  نظرا  ممكنة، 
بنهاية الفصل الثاني متضارب من مؤسسة 

ألخرى ومن والية ألخرى.
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والتعليم  التربية  جلنة  عضو  ناشد 
والشؤون الدينية بالبرملان و النقابي السابق 
يف احتاد »األنباف«، عمراوي مسعود، وزير 
التربية الوطنية من خالل نداء عاجل من 
أجل اإلسراع يف حتديد العتبة، محذًرا من 
عواقب اإلفراج عنها قبيل موعد االمتحان، 
موضًحا بأن هذا هو موعد مراجعة الدروس 
أوت  شهر  خالل  املراجعة  ألن  الرسمية، 
تكاد تكون مستحيلة خاصة ألبناء واليات 
شهر  أما يف  الشديد،  احلر  نتيجة  اجلنوب 

باجلانب  فيه  االهتمام  فسيكون  سبتمبر 
ورمبا  اخلفيفة،  واملراجعة  فقط،  النفسي 
الثالثي  دروس  لبعض  استكمااًل  يكون 
الثاني التي لم يتلقها التالميذ، معتبًرا أنه 
فعاًل هناك تالميذ متأخرون يف بعض املواد 

ويف بعض املؤسسات عبر الوطن.
وأفاد عمراوي أنه غير مقبول بقاء وزارة 
اإلعالن عن  دون  الساعة  إلى حد  التربية 
التعليم  شهادتي  لتالمذة  بالنسبة  العتبة 
وأولياؤهم  فالتالميذ  والبكالوريا،  املتوسط 

أو  واملتوسطات  الثانويات  أساتذة يف  ليسوا 
إطارات إدارية يف املؤسسات التربوية ليعرفوا 
حدود املقرر الدراسي للثالثي الثاني، كما 
أن اجلميع يعلم أن هناك أساتذة متقدمون 
يف الدروس، وآخرون متأخرون فيها حسب 
الوزارة  على  يستوجب  ما  وهذا  الظروف، 
اإلعالن عن العتبة، أي آخر درس يف كل 
الطلبة  وتركت  كثيًرا  تأخرت  ألنها  مادة 

وأولياءهم يف حيرة من أمرهم.         ع.ق

نقابيون تربويون ونفسانيون وأولياء التالميذ ُيحّذرون من استنزاف طاقات المترشحين

مصير التالميذ مرهون بالعتبة!

بعض المؤسسات سجلت تأخرا عن البرنامج
مطالب لإلفراج عن »عتبة«  دروس البكالوريا والبيام

حصص للمراجعة الجماعية ابتداء من 
منتصف  شهر أوت

والثانوي،  املتوسط  الطورين  التربوية يف  املؤسسات   ستشرع مختلف 
أو ضمن  اجلماعية  املراجعة  برمجة حصص  يف  الوطني،  املستوى  على 
أفواج، ابتداء من منتصف شهر أوت املقبل، لفائدة املترشحني املقبلني 
التعليم املتوسط والثانوي، فيما مت إعطاء  على اجتياز امتحاني شهادتي 
لتوفير  اجلمهورية،  والة  مع  بالتنسيق  للواليات  التربية  ملديري  تعليمات 
جو مناخ وفضاء مناسبني للمراجعة اجليدة، إلى جانب توفير كل وسائل 
الوقاية من كمامات وقفازات ومطهرات ومواد تعقيم، إلى جانب فرض 
اجللوس على مسافات متباعدة، شريطة أال يتجاوز عدد املمتحنني بالقاعة 
الوقاية،  إجراءات  اتباع  يف  االستمرار  مع  فقط،  مترشحني   10 الواحدة 

للمحافظة على األرواح من تالميذ وأساتذة وعمال.
ع.ق

لجنة التربية تقترح إلغاء المواد 
الثانوية في البكالوريا

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  جلنة  اقترحت   
والشؤون الدينية واألوقاف مبجلس األمة،  إجراء امتحان البكالوريا شهر 
سبتمبر، شريطة التركيز على دروس الفصلني األولني فقط باإلضافة إلى 

إلغاء بعض املواد الثانوية أي غير األساسية.
بعني  األخذ  ضرورة  إلى  اللجنة  دعت  املتوسط،  الطور  وبخصوص 
االعتبار نتائج الفصلني الدراسيني األول والثاني وهو اعتماد معدل القبول 
التعليم  امتحان شهادة  إلغاء  إلى جانب  املستويات،  لكافة   ،20 9 من 

املتوسط.
ع. ق

وفقا لمطالب عدد من الشركاء االجتماعيين
وزارة التربية قد تعيد النظر بشأن 

»البيام« قريًبا
 تعكف مصالح وزارة التربية الوطنية، على إعادة دراسة ومناقشة كافة 
شهادة  امتحان  بخصوص  االجتماعيون  الشركاء  رفعها  التي  املقترحات 
املنادية بإلغائه،  التعليم املتوسط »البيام«، خاصة عقب ارتفاع األصوات 
واإلبقاء عليه فقط لفائدة املترشحني األحرار واملمتحنني الذين لم يتمكنوا 
من حتقيق معدل النجاح وهو 9 من 20.و قد ُتعلن الوزارة بأمر من رئيس 
باعتماد  2020 بشكل استثنائي ،  »البيام« دورة  إلغاء شهادة  اجلمهورية 
املرجع العلمي لالنتقال إلى قسم السنة األولى ثانوي، املتمثل يف احتساب 
نتائج الفصلني الدراسيني األول والثاني، مع إمكانية اإلبقاء عليه لفائدة 
لم  الذين  املتمدرسني  املمتحنني  وفئة  إلزامية  بصفة  األحرار  املترشحني 
20، عقب صدور نتائج  9 من  يتمكنوا من احلصول على معدل النجاح 
مجالس االنتقال والتوجيه، ألجل إنقاذهم من الرسوب وبالتالي منحهم 

فرصة ثانية وأخيرة للنجاح واالنتقال إلى القسم األعلى.
ع.ق

أحمد خالد-رئيس جمعية أولياء التالميذ-:
طول مدة المراجعة قد يخلق الملل 

والعتبة هي الحل
يف  خالد،  أحمد   ، التالميذ  أولياء  جمعية  رئيس  اعتبر  جهته  من 
املوسم  يخص  فيما  الصادرة  »القرارات  أن  الوطن«،  لـ«أخبار  تصريح 
وإيجابية ومنسجمة مع مقترحات  مريحة  2019/2020 كانت  الدراسي 
شبح  استبعاد  هو  التربوية  لألسرة  انتصار  وأكبر  األولياء،  قدمها  قد  كان 
التالميذ  متدرس  عمر  من  سنة  يضيع  أن  ميكن  كان  الذي  البيضاء  السنة 
أن  الدراسي،و  األكيد  املقرر  املائة من  80 يف  أنهم أخذوا  هدًرا، خاصة 
حتديد العتبة هو قرار مهم سيساهم-بال شك-يف زرع الثقة يف نفوس املقبلني 
على اجتياز امتحانات البكالوريا و البيام، بحسب أحمد خالد، مضيفا أنه 
سيساعدهم على مراجعة دروسهم وتخفيف األعباء عنهم خاصة يف ظل 
الظروف الصحية الراهنة و طول مدة املراجعة من مارس حتى سبتمبر وهو 
ما قد يخلق امللل و ُيسبب النفور و التذمر خاصة لدى تالميذ البيام لصغر 
سنهم نسبيا وعدم تعودهم على مثل هذه الضغوطات النفسية و العصبية«.
من جهة أخرى، عّبر خالد بإسم أولياء التالميذ عن رفضهم الشديد 
ظلم  هو  سبتمبر  شهر  البكالوريا  امتحان  تنظيم  أن  مؤكًدا  القرار،  لهذا 

للتالميذ الذين سيحرمون من التمتع بالعطلة الصيفية.
عّمـــــار قـــردود

البروفيسور جمال الدين حمادي-خبير علم النفس االجتماعي-:
األساتذة سيسجلون صعوبات كبيرة بعد طول مدة االنقطاع

يرى البروفيسور جمال الدين حمادي-خبير علم النفس االجتماعي-يف تصريح لــ«أخبار الوطن« أنه سيتم تسجيل خلل واضح 
وخطير يف منط احلفظ والعودة ملقاعد الدراسة بعد 7 أشهر من االنقطاع جلميع املتمدرسني بسبب تأجيل موعد الدخول املدرسي 
املقبل إلى أكتوبر، وأن التالميذ املقبلني على اجتياز امتحان شهادة التعليم املتوسط ال ميكنهم االحتفاظ باملعارف واملكتسبات احملصلة 
لهذه الفترة الطويلة لصغر سنهم مقارنة بتالميذ الطور الثانوي لهذا فإنه من املتوقع تسجيل تفاوت ذهني و معريف كبير بني التالميذ 
و سيالقي األساتذة و املعلمني صعوبات جمة يف متكني املتمدرسني من استيعاب الدروس و التأقلم مجدًدا مع العودة إلى الدراسة 

بشكل طبيعي ناهيك عن اآلثار النفسية املترتبة عن جائحة »كورونا«.                                                                ع.ق

قررت السلطات العمومية إنهاء السنة الدراسية قبل اآلوان بسبب الوباء، ومنع التالميذ من العودة إلى المدارس في 
الظروف الحالية، تفاديا النتشار فيروس »كورونا«، وعمدت إلى إرجاء امتحاني نهاية الطور المتوسط والبكالوريا 

إلى شهر سبتمبر المقبل.

 اعتبر رئيس املنظمة الوطنية ألولياء 
تصريح  يف  زينة،  بن  ،علي  التالميذ 
عتبة  فعاًل  هناك  أن  الوطن«  لـــ«أخبار 
وزارة  ُمعلنة بصفة رسمية من  لكنها غير 
»أن  قال  و  كثيرة،  العتبارات  التربية 
األول  الدراسيني  الفصلني  حتديد  مجرد 
الوزارة  و  عتبة،  ذاته  هو يف حد  الثاني  و 
صياغة  يف  الشروع  قبل  تقوم  الوصية 
البيام  و  للبكالوريا  الرسمية  االمتحانات 
على  التربية  مدراء  مع  باالجتماع  سنوًيا 
املستوى الوطني و استشارتهم مبعية مدراء 
درس  آخر  ملعرفة  املتوسطات  و  الثانويات 

يف كل املواد املعنية بامتحانات نهاية العام 
ذلك  على  االستقرار  و  ثانوية  كل  عبر 
متوفر  الفرص  تكافؤ  مبدأ  أن  يعني  ما 

للتالميذ و على نفس املسافة.
الدقيق  اإلحصاء  أن  زينة  بن  ويرى 
طرف  من  يعتمد  الدروس  متابعة  للجنة 
اللجنة الوطنية إلعداد املواضيع، ما يلغي 
خارج  مواضيع  بتقدمي  االحتماالت  كل 
والثاني،  األول  للفصلني  الدراسي  املقرر 
يف  املختصة  اللجنة  عمل  أن  موضًحا 
شهادة  المتحان  املعنية  الدروس  إحصاء 
انتهى،   2020 سبتمبر  دورة  البكالوريا 

املشتركة  الدروس  قائمة  عن  والتقارير 
التي مت تدريسها من أجل اعتمادها رسمًيا 
سيتم  التي  االمتحانات  أسئلة  إعداد  يف 

تنظيمها شهر سبتمبر كذلك.
وأكد بن زينة أن قرار تأجيل امتحاني 
إلى  املتوسط  التعليم  وشهادة  البكالوريا 
شهر سبتمبر مجحف بالنسبة للتالميذ، 
يعود  أن  املنطقي  غير  من  أنه  موضًحا 
شهادة  امتحان  على  املقبلني  التالميذ 
عن  الطويل  الغياب  هذا  بعد  »البيام« 

مقاعد الدراسة الجتياز االمتحان.
ع.ق

رئيس المنظمة الوطنية ألولياء التالميذ:
العتبة موجودة لكنها غير ُمعلنة

وزارة التربية تشرع في اعداد وطبع اسئلة الباكالوريا خالل النصف الثاني من أوت 
تشرع وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني لالمتحانات واملسابقات يف إعداد وطبع االسئلة اخلاصة ببكالوريا 2020 
بداية من منتصف أوت املقبل. أي قبل شهر من تاريخ اجراء امتحان البكالوريا املقرر يف األسبوع الثالث من سبتمبر حيث تعمل وزارة 
التربية بالنسيق مع الديوان وكذا أعضاء من جلنة الصحة على حتديد تاريخ إجراء االمتحان مع ضرورة أخذ االحتياطات يف حال تواصل 
انشار وباء كورونا »كوفيد 19« . وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط على األساتذة املكلفني بعملية الصياغة من أهمها التوقيع 
على تعهد يضمن سرية املعلومات وعدم البوح بها ألي كان حتى ولو كان زمياًل له . ويقوم األساتذة الذين يشترط فيهم توفر خبرة 
تصل 10 سنوات بالنسبة لكل األطوار التعليمية الثالثة، باستخراج األسئلة التي تتالءم مع البرنامج الدراسي الذي مت تدريسه فعاًل 
على مستوى املؤسسات التربوية من بنك األسئلة، فيما تتم بعدها عملية القرعة التي على أساسها يتم اختيار املواضيع اخلاصة بكل 
مادة والتي سيمتحن فيها التالميذ خالل هذه السنة. ويحرص األساتذة على أال تكون األسئلة منقولة من احلوليات أو من التمارين 
التي حتتويها الكتب املدرسية، كما يتم األخذ بعني االعتبار عدم إعادة أسئلة السنوات املاضية.                            عّمـــار قـــردود



       أما بالنسبة للمعارضة - فحسب رأيي 
اخلاص - ال توجد معارضة فعلية باجلزائر، بل كل 
ما نراه من أحزاب و جتمعات سياسية أو مجتمع 
مدني ليست سوى أبواق مهترئة للنظام احلاكم يف 
البالد و هنا ال أستثني أي حزب سياسي ، خاصة 
إذا علمنا أن معظم تلك األحزاب قد مت طبخها يف 
يقودها  كان  التي  واألمن  االستعالم  دائرة  مخبر 
باجلنرال  املعروف  املسجون  مدين  محمد  الفريق 
توفيق، وأن البقية الباقية قد مّت تدجينها من طرف 
نفس الدائرة، إذ بإمكاني القول على املعارضة و 

على السياسة السالم !
      وحتى حراك 22 فيفري 2019 الذي 
يتشدق الكثير من مدعي املعارضة االنتماء إليه، 
انتهاء اجلولة األولى  ليس إال صورة مصغرة عن 
من الصراع بني قطبني أساسيني يف نظام احلكم 

التحرير  جبهة  رجاالت  الظاهر  يف  ميثل  أحدهما 
التاريخيني  التاريخية و اآلخر ميثل عمالء فرنسا 
انتخاب  بعد  الثانية  اجلولة  بدأت  قد  و  أيضا، 
السيد عبد املجيد تنبون رئيسا للجمهورية بتاريخ 
12 ديسمبر 2019 و وفاة الفريق القايد أحمد صالح 
رحمه اهلل ، إال أن وباء«الكورونا« قد عّطل مجريات 
هذه اجلولة بسبب تدخل عمالء فرنسا يف مسيرات 
احلراك الشعبي التي نظمها رجال الظل من أبناء 
الشعب اجلزائري املخلصني و على رأسهم أجيال 
مدارس أشبال الثورة التي لم يكن يحسب لها كثيرا 

ففاجئوا اجلميع بعبقريتهم و وطنيتهم العالية!
مكلفة  خبراء  جلنة  إنشاء  قرار  إن          
بصياغة مقترحات لتعديل الدستور جاء »جتسيدا 
اللتزام كان  رئيس اجلمهورية قد جعله على رأس 
هو  و  أال  اجلمهورية،  رئاسة  يف  عهدته  أولويات 
تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية يف تشييد 
اجلمهورية اجلديدة، من أجل حتقيق مطالب شعبنا 
التي تعبر عنها احلركة الشعبية »  حسب ما أفاد 
به بيان لرئاسة اجلمهورية ليوم األربعاء 08 جانفي 

.2020
    حيث أفاد البيان أن رئيس اجلمهورية » 
يعتزم  القيام بإصالح معمق للدستور، كما تعهد 
به، بغرض تسهيل بروز أمناط حوكمة جديدة و 

إقامة ركائز اجلزائر اجلديدة ».
تسّلم  أن  »يجب  أنه  إلى  البيان  أشار  و    
تقرير  يف  املتجسدة  اللجنة،  أعمال  خالصات 
شهرين  أقصاه  أجل  يف  دستوري  قانون  ومشروع 
ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة«، و عقب 
بعد  الدستور،  مراجعة  مشروع  »سيكون  ذلك 
تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلني يف 
احلياة السياسية واملجتمع املدني قبل إحالته، وفقا 
لإلجراءات الدستورية سارية املفعول، إلى البرملان 
للمصادقة » ، وبعد ذلك »سيطرح النّص الذي 
مثلما   ، البرملان الستفتاء شعبي«  عليه  يصادق 

تضمنه بيان رئاسة اجلمهورية.
لتعديل  التمهيدي  املشروع   « ويحتوي     
بتاريخ   اجلمهورية  رئاسة  عن  »الصادر  الدستور 
محاور  سبعة  على   2020 ماي   07 اخلميس 
مالحظات  عندي  لكن   . تغييرها  املراد  جديدة 

ميكن تلخيصها فيما  يلي :

 1/   بالنسبة للجنة اخلبراء 
املكلفة بصياغة مقترحات لتعديل 

الدستور  يف حّد ذاتها :
    حيث تشكلت من 17 عضوا من بينهم 
أحمد  العام  القانون  البروفيسور يف  اللجنة  رئيس 
أعالم  من  علم  كونه  من  بالرغم  هو  و   ، لعرابة 
التحكيم الدولي و له سيرة ذاتية » ثرية » كما تقول 
عنه وسائل اإلعالم ، و تصريحه عقب تنصيبه 
من طرف السيد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون 
» أن اللجنة تتكون من كفاءات و خبرات وطنية يف 
املجال القانوني و ال سيما يف القانون الدستوري » 
إال أنه ليس مختصا يف« القانون الدستوري » ؟! و 
هو مربط الداء يف صياغة الدستور!  فكيف ُيهمل 
كل أساتذة القانون الدستوري يف كبريات جامعات 
الوطن و املعروفني بكفاءتهم العالية و لهم مؤلفات 

و محاضرات حول القانون الدستوري و يعتبر فهم 
العالم  ببقية دساتير  و مقارنته  الدستور اجلزائري 
ليتم تنصيب أستاذ متخصص  اليومي،  خبزهم 
التحكيم  و  القانون  باع يف  له  و  العام  القانون  يف 
املهمة  اللجنة  هذه  رأس  على  ليوضع  الدوليني، 
يف حتديد معالم القانون الذي سينظم املجتمع فيما 
سيأتي من عهدة رئاسية أو ما بعدها من عهدات؟  
فأين هو التخصص املطلوب يف مثل هذه املسائل ؟

   شخصيا ال ألوم السيد رئيس اجلمهورية 
على ذلك بل ألوم مجموعة املستشارين »الدبايرية« 
و  املسؤوليات  من  له  تبون  فالسيد   ، حوله  من 
تراكمها - و خاصة يف زمن الكورونا ! - ما يجعله 
يحسنوا  لم  الذين  املستشارين  لهؤالء  يطمئن 
أرى  إلى ذلك  رأيي !.. أضف  االختيار حسب 
أن سرعة تشكيل اللجنة وإخراجها بهذا الشكل 
السبب  يعود   -! دوما  رأيي  حسب   - الضعيف 
القانون الدستوري  فيه لعدم مشاركة كبار شيوخ 
من  كبريات اجلامعات الوطنية يف هذا الشأن ، 
فمثال لم نسمع بأساتذة جامعة قسنطينة و باتنة 
و عنابة ؟ و ال أقول هذا من باب سياسة التوازن 
اجلهوي اجلامعي داخل اللجنة، بل من باب أن 
تلك اجلامعات لها دكاترة متخصصني يف القانون 
الدستوري لهم باع طويل يف التدريس و االهتمام 

باملوضوع !
   ثانيا، أرى أن الدستور قد متت صياغته فقط 
من طرف أساتذة يف القانون ، مع العلم أن الدستور 

هو منتوج قانوني لتنظيم املجتمع و الدولة ، فأين 
هم املختصون يف الفلسفة و علم اإلجتماع و أين 
هم املختصون يف علم السياسة وعلم االقتصاد و 
علم اللغة و علوم الدين و علم الثقافة و علم النفس 

؟ - و ال أقول ذلك كوني من التخصص ! -
أهل  يؤطره  و  للموضوع  يتصدى  أن  أكيد    

القانون الدستوري أصحاب االختصاص ، لكن 
هناك جوانب نفسية و اجتماعية و لغوية و دينية 
ملصطلح  العلمي  باملفهوم   - ثقافية  و  وسياسية 
ثقافة - ميكن أن ينّبه لها أصحاب االختصاصات 
األخرى ليأتي الدستور اجلديد يف حلة متكاملة،  
ويصمد على األقل لعشر سنوات قادمة أخرى ، 

يف انتظار تغيرات احلياة !  
     ودليل كالمي هنا هو أخطاء من املاضي 
حتملنا وزرها يف املاضي وما زلنا نتحمله حلد اآلن 
من قبيل عبارة » هناك فراغ دستوري ! » عندما 
استقال السيد الرئيس املرحوم الشاذلي بن جديد 
عبد  السابق  الرئيس  السيد  استقال  حينما  و   ،
نأتي باحللول  نرقع و  بوتفليقة ، فأصبحنا  العزيز 
استطعنا  ما  أفضل  هذا  نقول  و  الدستورية  غير 
االجتهاد فيه !؟..  فلو أّن  جلان الصياغة كانت 
موسّعة أكثر و متنّوعة االختصاصات لَنُقصت مثل 
هذه الفراغات التافهة التي كلفت البالد الكثير !! 
وكما جاء يف األثر من قول حسن » ما خاب من 
استخار و ال ندم من استشار و ال عال من اقتصد 
» فالشورى و توسيع الرأي حسن كلٌه ، و ال يأتي 

إال باخلير !
 2 /    بالنسبة للمحور األول: 

تدعيم احلقوق األساسية و احلريات 
العامة :

  بالنسبة ملسألة »حماية املرأة من العنف » 
الفكرة يف حد ذاتها جيدة ، فاملرأة كائن جميل 
ضعيف يجب حمايته و توفير كل أسباب الراحة 
له ، ألنهن هن من يحمل أوالدنا يف بطونهن كرها 
ويطهو  يرضع  و هن من  أشهر،  ملدة 9  على كره 
الطعام و يغسل الثياب و يربي األطفال ، و يشارك 
يف نفس الوقت يف مسيرة بناء الوطن من خالل 

عملهن إلى جانب أخيها الرجل خارج البيت.
  أرى أن يتم تعويض عبارة املرأة  » باإلنسان 
»  فنقول: »حماية اإلنسان من العنف » ، و مبا أن 
املرأة إنسان و الرجل إنسان و الطفل إنسان، فسوف 
تشملهم العبارة جميعا، ألن يف إفراد املوضوع للمرأة 
فقط و تخصيصه لها جوانب عاملية و دولية أبرزها 

املتعلقة   )CEDAW(1979سيداو معاهدة 
»باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
على  حتفظت  و  اجلزائر  عليها  وقعت  التي  املرأة« 
بعض عناصرها املتعارضة مع الدين اإلسالمي و 
الثقافة والتقاليد اجلزائريني .  و خاصة ما جاء يف 
مادتها الثانية التي  تنّص على أن كل الدول التي 
تصدق على هذه املعاهدة يجب عليها إظهار نيتها 
احلقيقة للمساواة بني اجلنسني يف دساتيرها احمللية، 
مبا حتمل تلك املساواة من مفاهيم غربية ال تقبلها 
منظومتنا الثقافية و الدينية كاحلرية اجلنسية للمرأة 
الرمزية  القيمة  الزواج وبالتالي حذف  خارج إطار 
والثقافية لغشاء البكارة كعالمة للعفة لدى املجتمع 
اجلزائري، و تشجيع املساواة املطلقة بني الرجل و 
املرأة يف امليراث و يف التكفل برضاعة الطفل، و 
عدم إدانة الشذوذ اجلنسي للمرأة و للرجل على 
حد سواء،...الخ... و مم يؤخذ على هذا النوع 
من املعاهدات مخالفتها مليثاق األمم املتحدة الذي 
ينّص على احترام التنوع الثقايف الديني يف الدول. 
و قد أصبحت اجلزائر دولة طرفا يف اتفاقيات القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ، يف 22 يونيو 
1996 إال أنها أبدت حتفظات على املواد 2 و 9 فقرة 
) 2( و 15 الفقرة )  4( و 16 و 29 وهي ليست 

طرف يف البروتوكول االختياري.

     إذن موضوع املرأة ال يستطيع فقط الدكتور 
املتخصص يف القانون الدستور التصدي له وحيدا 
مهما بلغ من علم،  بل ال بد من إشراك دكاترة 
آخرين مختصني يف املوضوع من جوانبه الثقافية و 
االجتماعية و الدينية و النفسية والسياسية، فحرية 
املرأة و محاربة التمييز ضد املرأة و محاربة العنف 
ضد املرأة ،... غالبا ما استخدمت شماعة حملاربة 
املجتمعات و تفكيك منظومتها الثقافية و عاداتها 
بدعوى التحرر و عدم التمييز، خاصة من أولئك 
املثقفني الدكاترة  من بني جلدتنا الذين حتولوا - 
بسبب ضعفهم الفكري و عدم صالبة مواقفهم 
الوطنية واتباعهم لشهوة املال و الشهرة، و رمبا وقعوا 
تخريب  منظمات  و  استخبارات  ضحايا ألجهزة 
عاملية إما بالعمالة و إما باملساومة- حتولوا إلى طابور 
خامس يف تصميم القوانني التي تتماشى مع النظرة 
التغريبية للمجتمع اجلزائري ، التي تنزع منه أظافره 
و جتعلها ملساء تدريجيا فيفقد كل مقومات القوة 
التحرر  الرغبة يف  و  الالزم  السياسي  القرار  ألخذ 

والعيش بكرامة أو مقاومة احملتل.
مسودة  يف  جديدة  عناصر  تبقى  ثالثا،     
الدستور اجلديد جّيدة من قبيل » احلق يف التعويض 
عن التوقيف و احلبس املؤقت« و » التصريح بحرية 
التظاهر والتجمع« و » دسترة الصحافة وحريتها يف 
نقل املعلومات مع عدم ممارسة الرقابة عليها قبليا 
» و » حرية إنشاء األحزاب السياسية« و » إقرار 
السلطات  لدى  ملتمسات  تقدمي  املواطن يف  حق 
العمومية و إلزامها بالرّد« و »  تكريس مبدأ حياد 
املؤسسات التربوية« و« مشاركة الشباب يف احلياة 
السياسية.«.. و التي تفيد يف مجملها أن فقهاء 
القانون من معدي الدساتير السابقة كانوا بعيدين 
كل البعد عن الواقع السياسي و الشعبي للمواطن 

اجلزائري، إذ كانوا يكتبون تلك النصوص اجلامدة 
من أعلى صومعاتهم أو قصورهم العاجية ! و إال 
مباذا نفسر هذه القفزة يف املصارحة بالتقصير من 
خالل إهدار حقوق بسيطة كحق املواطن يف كتابة 
رسالة احتجاج للمسؤول و واجب الرّد عليه ، فمن 
املفروض أن هذه من أبجديات االحترام البشري 
يف التعامل ، فكيف وصل بنا احلال إلى ضرورة 
إدراجها كمادة مرسمة يف الدستور لوال تفشي تلك 
املمارسات التهميشية مللتمسات املواطن و كتاباته 

املتكررة لدى اإلدارة مبختلف مستوياتها !؟
 

3/  بالنسبة للمحور الثاني : 
تعزيز الفصل بني السلطات و توازنها

       أما فيما يتعلق باملواد »تكريس مبدأ 
عدم ممارسة أكثر من عهدتني رئاسيتني متتاليتني 
أو منفصلتني« و«تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من 

عهدتني برملانيتني متتاليتني منفصلتني«.
إلى  املواد  هذه  تتغير  ال  أن  نتمنى  فنقول 
املتقدمة و كل  األبد، ألن هذا ديدن كل الدول 
الدميقراطيات حديثا ، لكن هناك جوانب نفسية 
خفية تلعب دورها يف املوضوع » كالرغبة الشخصية 
النرجسية يف البقاء يف سدة الرئاسة لفترة أطول » 
- و هو حال الرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة 

!  - و هو ما يسمى  شعبيا »بحب الكرسي » ، 
أو أن فئات متنفذة يف السلطة هي من يرغب يف 
االستمرار من خالل تشجيع استمرار الرئيس يف 
سدة احلكم، و هذه الفئة تكون يف الغالب ذات 

نوايا سيئة أو أنها فئة فاسدة أصال !!!
نستثني من ذلك ظروف بعض  و ال       
البلدان كمناورة الرئيس الروسي فالدميير بوتني و 
تبادال كرسيي  الذين  رئيس حكومته مدفيديف 
رئاسة احلكومة و رئاسة اجلمهورية مرتني، للتحايل 
على القانون الروسي الذي يسمح للرئيس بعهدات 
متفرقة، و كأن الدولة لم تنجب غير زعيم واحد 
فإذا ما مات أو مرض انقطعت استمرارية الدولة 
و مشاريعها الكبرى ! و هو شيء سلبي و خطير 
على حياة الشعوب و الدول ، فالواجب يقتضي أن 
تستمر املسيرة و يستمر النهج و ليس األشخاص !

 
 أما فيما يتعلق مبسألة تعيني الرئيس لنائب 
رئيس اجلمهورية : الفكرة جّيدة لو أن الشخص 
الذي سيكون نائبا للرئيس قد مت انتخابه كرئيس 
جمهورية بالنيابة من طرف الشعب ) كما يحدث 
يف االنتخابات الرئاسية األمريكية ( ، ال أن يعنّي 
من طرف الرئيس ثم يكمل بقية عهدة الرئيس يف 
حالة شغور املنصب الرئاسي بسبب وفاة الرئيس أو 

عجزه أو غيره من شروط الشغور .
 

 4/   احملور الثالث: السلطة 
القضائية:

» ال يجوز نقل القاضي بأي حال من األحوال 
إال عبر املجلس األعلى للقضاء » هي خطوة ذكية 
تسببت  التي  الكثيرة  املسؤوليات  من  للتخلص 
القضاة  ربط  و  املاضي  العام  القضاة  اضرابات  يف 

04
نقاشات
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الوثيقة أمام رهان استعادة الشرعية الشعبية للدستور

„  فلم يكن الدستور اجلزائري يوما مرجعا حقيقيا و ال 
فعليا حلل املشاكل السياسية و االقتصادية وعليه تصبح مسألة 

قدسية الدستور مسألة ثانوية لدى اجلزائريني

„  تعيني الرئيس لنائب رئيس اجلمهورية فكرة جّيدة 
لو أن الشخص الذي سيكون نائبا للرئيس قد مت انتخابه 
كرئيس جمهورية بالنيابة من طرف الشعب ال أن يعنّي من 

طرف الرئيس 

   إن طرح مسودة تعديل الدستور الجزائري  » شّر ال بد منه ! »  فعملية تفكيك األلغام التي تركها نظام بوتفليقة ال بد و أن ينجر عنه انفجار و 
لو لغم واحد لألسف !!!،  و الدستور في حد ذاته هو في نظر المتصارعين على السلطة بمثابة » حمار في جلد أسد » يتم تهديد اآلخر به !  فلم 

يكن الدستور الجزائري يوما مرجعا حقيقيا و ال فعليا لحل المشاكل السياسية و االقتصادية في البالد منذ االستقالل، بل أكثر من ذلك  كان شماعة يستعمله 
البعض ضد البعض اآلخر من األقطاب المتصارعة على السلطة داخل أركان النظام الحاكم في البلد منذ االستقالل. و عليه تصبح مسألة قدسية الدستور 

مسألة ثانوية لدى الجزائريين إذا ما قارناها بتقديس األمريكيين لدستورهم و تعديالته المتكررة عبر الزمن .

د. جــــالل فرشيــــشي
 أستــاذ مساعـد قسـم »أ« 
بجــــامعة قاصــدي مربـاح

„     رئيس اللجنة البروفيسور يف القانون العام أحمد لعرابة، و 
هو بالرغم من كونه علم من أعالم التحكيم الدولي و له سيرة ذاتية 

» ثرية » كما تقول عنه وسائل اإلعالم  إال أنه ليس مختصا يف« 
القانون الدستوري
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بأمثالهم من زمالئهم يقلل االحتقان دخل 
القضائي و يرفع احلرج عن اجلميع ، و  السلك 

يذهب فرصة املتصيدين يف املياه العكرة !
لكن الحظنا إبعاد وزير العدل من تشكيلة 
»املجلس األعلى للقضاء« و أن رئيسه هو رئيس 
اجلمهورية، و نائبه الرئيس األول للمحكمة للعليا 
بدال من وزير العدل، و السؤال املطروح هل هذا 
مرتبط بشخص زغماتي وزير العدل احلالي كنوع 
من تصفية احلسابات ، أم أنه إجراء معمول به يف 

كل العالم ؟؟!!
     أما فيما يتعلق بإضافة عضوين من نقابة 
القضاة إلى تشكيلة » املجلس األعلى للقضاء« 
حقوق  مجلس  »رئيس  عضوية  إلى  باإلضافة 
من  بالرفع  املجلس  اجلزائري«وتوسيع  اإلنسان 
عدد القضاة اجللوس زائد قضاة النيابة فتلك خطوة 
جيدة نحو زيادة الشفافية يف التسيير و دمقرطته 
الهامة  . لكن لألسف بقيت كل الصالحيات 
بيد رئيس اجلمهورية !!! وهنا نطرح السؤال هل 
رئيس اجلمهورية سوبرمان ليستطيع أن يرأس كل 
هذه الهيئات و ميسك كل هذه السلطات يف نفس 
الوقت ؟ أين هو مبدأ عدم تراكم املسؤوليات ؟.. 
فالذي سوف يحكم أكيد ليس الرئيس بل من 
هم وراء الرئيس من مستشارين و أعوان خاصني و 
هؤالء لم ينتخبهم الشعب!   و ال يحق لهم تسيير 
البالد من وراء ستار رئيس اجلمهورية كما كان 
يفعل السعيد بوتفليقة أخو الرئيس األسبق فأهلك 

احلرث و النسل و أدخل البالد يف حقل ألغام !!!
 

5/   بالنسبة للمحور الرابع: 
احملكمة الدستورية:

الدستوري«  تغيير اسمها من »املجلس   مت 
إلى »احملكمة الدستورية« التي تراقب القوانني و 
التنظيمات، و الفصل بني السلطات عند النزاع.  

و هو تغيير شكلي فقط ! و أصبحت تتكون من 12 
قاضيا عضوا : 04 منهم يعينهم رئيس اجلمهورية 
، و 02 يعينهم رئيس البرملان ليس لهم انتماء 
حزبيا و ليسوا أعضاء من البرملان ، و 02 يعينهم 
رئيس مجلس األمة ليس لهم انتماء حزبيا و ليسوا 
أعضاء يف مجلس األمة ، و 04 قضاة منتخبني.

لكن يبقى تعيني رئيسه و نائبه من طرف 
رئيس اجلمهورية.

 
 6/   بالنسبة للمحور اخلامس: 

الشفافية و الوقاية من الفساد و 
مكافحته:

الشفافية  العليا  السلطة   « دسترة   تعتبر    
رائعة  »   خطوة  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية 
وتتبع  الفاسدين  حملاسبة  التنازلي  العد  لبداية 

األموال املنهوبة  يف اخلارج و الداخل .
 

 7/   بالنسبة للمحور 
السادس: السلطة الوطنية املستقلة 

لالنتخابات:
الوطنية  »السلطة  إنشاء  طريقة  كانت     
املستقلة لالنتخابات« و« تغيير قانون االنتخابات« 
غير قانونية و غير دستورية ألنها لم تكن موجودة يف 
الدستور السابق 2016، بل كانت من صالحيات 
املجلس الدستوري، لكن الظرف كان خاصا ! و 
»السلطة  دسترة   : من خالل  األمر  استدراك  مت 
الوطنية املستقلة لالنتخابات« و تعزيز مهامها و 
تشكيلها و تنظيم عملها. و هي خطوة رائعة أيضا 

وموفقة إلى حد بعيد!
 

 8/  بالنسبة حملور: مقترحات 
أخرى  :

 -1   مسألة السماح للجيش باملشاركة  يف 
عمليات عسكرية خارج البالد للمرة األولى من 

أجل حفظ السلم حتت قبعة األمم املتحدة و االحتاد 
اإلفريقي أو اجلامعة العربية أو ضمن اتفاقيات 

ثنائية مع دول املنطقة :  شخصيا أنا موافق على 
الفكرة من حيث املبدأ، ألن اخلطر الذي يتهدد 
البالد ليس قابعا يف احلدود اجلزائرية بل ميكن أن 
يكون بعيدا و حيثما يوجد خطر يجب أن يوجد 
اجليش اجلزائري !! مبعنى » حيث يجب أن نكون 
سنكون !  » دون أخذ مشورة أو اعتبار ألحد ..!

    لكن السؤال الذي يحيرني كيفية التعامل 
مع ضغوط املشروع األمريكي والفرنسي يف منطقة 
الساحل لينتهي بنا املطاف منهكي القوى. هذا 
برملان  !! خاصة مع  فيه جيدا  التفكير  ما يجب 
بغرفتيه شكلي - حسب رأيي ! - لدرجة جعلت 
منه شماعة يستخدمها النظام احلاكم يف البلد من 
أجل شرعنة أفعاله السوداء قبل البيضاء، وليس 
أدّل على قولي هذا من مصادقاته املتناقضة حول 
فترة  متديدها خالل  و  الرئاسية  العهدات  حتديد 
حكم الرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة!  فأنا 

شخصيا ال أثق يف هذا البرملان.
 

-2 هذه اللجنة قد أبقت على نظام 
العهدتني لكنها ، سنت سنة جديدة يف املسودة 

تتمثل يف حذف املادة التي تستوجب التمتع 
باجلنسية اجلزائرية لتولي املناصب السامية 

يف الدولة، مدعني يف ذلك فسح املجال أمام 
الكفاءات اجلزائرية املوجودة باخلارج يف مختلف 
التخصصات لتولي املسؤوليات السياسية ؟! ألم 
يكفينا شر من هم جزائريون مثلنا و يحملون 

اجلنسية اجلزائرية و تآمروا على البلد مع األجنبي 
و هم يف أعلى هرم السلطة وهم اآلن قابعني يف 
السجون ؟ أضف إلى ذلك أن املناصب السامية 
هي مناصب سياسية و ليست تنفيذية فلماذا 

نضع رقابنا يف يد من ال نضمن والءهم للوطن ؟ 
أال لعنة اهلل على اخلائنني !    

 -3 مسألة إدراج اللغة األمازيغية ضمن 
األحكام التي ال تخضع للتعديل الدستوري يف 

أي تغيير قادم، و رأيي يف املوضوع أن حتذف املادة 
من الدستور و أن يؤجل النقاش يف موضوع ترسيم 

اللغة األمازيغية و ترقيتها إلى عمل مستقل 
شعبي يتم االستفتاء عليه و من ثم إدراجه يف 

الدستور بعد ذلك، و ال يجب التسرع ألن مسألة 
الهوية و اللغة ألغام ذات قوى تفجيرية عالية ، و 

تفكيكها يتطلب الكثير من احلكمة و املصداقية !  
 -4 مسألة دسترة حراك 22 فيفري 

2019 يف ديباجة الدستور: فاحلراك أصبح كلمة 
دستورية !؟  عمل خاطئ من أصله ! ألن يف 

احلراك من » يسب تبون والقايد صالح«  و منهم 
من »ميجد اجليش و قيادة أركان اجليش« ، فهم 

ليسوا على قلب رجل واحد، و الدليل على ذلك 
أن احلراك الشعبي يف تيزي وزو له مطالب تختلف 
عن احلراك الشعبي يف تبسة على سبيل املثال، 
و الدليل على ذلك أن السكان تيزي وزو قاطعوا 

االنتخابات الرئاسية و يف تبسة لم يقاطعوا !!  إذن 
دعوا احلراك بعيدا فهو أداة و كرة اللعب و ليس 
الالعبني ، و ال ترفعوا من شأنه كما لو أنه بيان 

أول نوفمبر1954 !
 -5 دسترة مسألة محاربة خطاب الكراهية 

و التمييز ...عمل جيد !!
 -6 مسألة تخصيص بعض البلديات 

بنظام خاص !؟ هل هو متهيد لنظام فدرالي !؟ أم 
هو لغم آخر من إجناز مجموعة »الدبايرية« الذين 
يحيطون بالرئيس لتهيئة البالد تدريجيا للتقسيم 
عند أول محطة تنفجر فيها األوضاع ألي سبب !

املجلس  على  البيئة  لفظة  إدخال    7-  
البيئي  و  االقتصادي  و  االجتماعي  الوطني 
يف  الدخول  على  تدل  ـ  جيدة  خطوة  »كناس« 
عالم احلفاظ على البيئة و حمايتها من التلوث و 
اقتصاديات التنمية املستدامة و هو شيء ايجابي 

باملطلق !  

بقيت كل الصالحيات الهامة بيد رئيس اجلمهورية! وهنا 
   
„

نطرح السؤال: أين هو مبدأ عدم تراكم املسؤوليات ؟.. فالذي 
سوف يحكم أكيد ليس الرئيس بل من هم وراء الرئيس من 

مستشارين و أعوان خاصني و هؤالء لم ينتخبهم الشعب

خديجة بن دالي

وهو األمر الذي اعترف به املسؤول 
األول عن الوالية، السيد كمال عبلة، 
املشاريع  اجناز  تأخر  أن  ذكر  الذي 
املقدمة  احلصص  قلة  و  السكنية 
للتوزيع يعود بالدرجة االولى الى نقص 
شركات املقاولة  واالجناز، األمر الذي 
املشاريع  من  العديد  تأخر  إلى  أدى 
خصوصا  التنموية  حتى  و  السكنية 
تعتبر  بحيث   ، الطرقات  شبكة 
الوالية ورشة مفتوحة على مصرعيها  
و  الوطنية  الطرقات  اجناز  مشاريع  منها 
فك  أجل  من  البلدية  وحتى  الوالئية 

العزلة عن املناطق النائية.

 تدهور  شبكة الطرقات وعراقيل 
في انجاو الطرق الوطنية

قاملة  بوالية  السكان  ويعاني  هذا 
بالوالية  الطرقات  تدهور  شبكة  من 
مختلف  تربط  التي  تلك  خصوصا 
جعلها  ما  املدينة،  بوسط  البلديات 
االكتظاظ  بفعل  املرور  عرضة حلوادث 
الطرقات خصوصا  بالعديد من  الكبير 
تأخر  ظل  20 يف  رقم  الوطني  الطريق 
مشروع  أهمها  املشاريع  من  العديد 
 20 رقم  الوطني  الطريق  ازدواجية 
باالضافة  االجناز  قيد  يزال  ال  الذي 

وإصالح  صيانة  شروع  أشغالم  الى 
 07 126 على مسافة  الوالئي  الطريق 
الفجوج  بلدية  الرابط بني مدخل  كلم 
و الطريق الوطني رقم 20 مرورا بقرية 
»صالح صالح صالح« بلدية مجازعمار، 
وكذا الطريق االجتنابي ملدينة الفجوج 
تواجد  تأخر كبيرا بسبب  الذي عرف 
مت  حيث  املشروع،  رواق  يف  الغاز  قناة 
حتويلها ، من أجل تسليمه وفتحه امام 

شاحنات الوزن الثقيل. 

مشاريع ترميم قاعات العالج منتهية 
و غير مسمة

قاعات  ترميم  أشغال  انتهت 
عالج  قاعة   17 عددها  البالغ  العالج 

مستوى  على  قاعة   19 مجموع  من 
لدائرة  التابعة  الثالث  الدائرة  بلديات 
الزالت  حني  يف  النبائل،  حمام 
بالنسبة  جارية  اإلدارية  اإلجراءات 
ببلدية  مشتىبوكرفة  العالج  لقاعة 
من  خبرة  إجراء  انتظار  ويف  الدهوارة 
للبنايات   التقنية  الرقابة  هيئة  طرف 
املسن  العالج  لقاعة  بالنسبة   CTC

ببلدية وادي الشحم.
بدائرة  احمللية  السلطات  وحسب 
حمام النبائل فقد مت  مؤخرا االستالم 
بوقطاية  منزل  العالج  لقاعتي  النهائي 
العيد ببلدية وادي الشحم والبسباسبة 
عمليتي  إنتهاء  بعد  الدهوارة  ببلدية 

الترميم.

عنابة  برميي  والية  شدد  والي 
ضرورة  الدين  على  جمال 
سوق  أرضية  تهيئة  تسليم  مشروع 
بوسط  الفواكه  و  للخضر  احلطاب 
املدينة،من اجل فتحه يف وجه التجار 

و الزبائن.
عاين  قد  الوالية  والي   وكان 
تقدم  نسبة  على  ووقف  املشروع 
استكمال  ضرورة  على  األشغاملؤكدا 

االشغال يف أجالها احملددة.
البلدية  رئيس  قال  جهته   ومن 

العملية  هذه  فان  الطاهر  مرابطي 
التنموية التي تهذف إلى إعادة تأهيل 
لها غالف مالي قدره  السوق خصص 
ومدة  سنتيم  مليون  و600  ماليير   4

االجناز تقدر ب3 أشهر.
وكانت ببلدية عنابة أعلنت يف وقتا 
سابق أنه يف إطار إعادة تهيئة األسواق 
املستغلني  التجار  على  يتعني  البلدية 
الكائنة  واخلانات  التجارية  احملالت 
عملية  يف  سيشرع  أنه  احلطاب  بسوق 
تهيئة وتأهيل السوق ابتداءا من تاريخ 

دعت  كانت  وعليه  الفارط  ال31ماي 
احملالت  إخالء  باألمر  املعنيني  التجار 
واخلانات على مرحلتني األولى إبتداءا 

من ال31 ماي 2020 وملدة
للخانات  بالنسبة  يوما   45
شارع  ملدخل  املقابلة  باجلهة  املتواجدة 
 15 من  وابتداءا  بوجمعة  سويداني 
للخانات  45يوما  2020 وملدة  جويلية 
املتواجدة باجلهة املقابلة ملدخل ديدوش 

مراد.
ف سليم

عمقت من معاناة المواطنين

نقص مقاوالت اإلنجاز يرهن 
المشاريع التنموية بقالمة

عنابة
4 ماليير لتهيئة سوق الحطاب للخضر والفواكه

 تشهد والية قالما ركودا تنمويا في على مستوى العديد من المشاريع التي ال تزال اغلبها مجمدة و لم تستلم بعد بسبب 
النقص الفادح في مقاوالت االنجاز باتت ترهن  مستقبل العديد من المشاريع و تعمق من معاناة  المواطنين.

كشف السيد صالح عكال األمني 
الواقعة شمالي  فودة  بني  لبلدية  العام 
»أخبار  ليومية  سطيف  والية  شرق 
االستغالل  وقف  مت  أنه  الوطن« 
وهذا  الصفصاف  وادي  ملياه  العشوائي 
لسكان  املتواصل  االحتجاج  بعد 
املنطقة بسبب استغالل مياهه بشكل 
املؤجرين  الفالحني  طرف  من  مفرط 
ضفاف  على  املتواجدة  لألراضي 
فودة  بني  بلدية  إلقليم  التابع  الوادي 
وميتد مجراه إلى غاية منطقة ''البطاح'' 
الواقعة على احلدود اإلدارية مع بلدية 

الدهامشة.
هذا  أن  عكال  السيد  وأكد     
السلطات  اتخذته  الذي  اإلجراءات 
املورد  هذا  حماية  يف  سيساهم  احمللية 
احلفاظ  خالله  ومن  الطبيعي،  املائي 
أو  اجلوفية  سواء  املائية  الثروة  على 
السطحية واستغاللها للمواجهة ظاهرة 
حوالي  استغالل  أن  مضيفا  اجلفاف، 
حرمان  يف  تسبب  للمياه  فالحا   20
وهو  املياه،  من  املنطقة  سكان  باقي 
االحتجاج  إلى  بهم  أدى  الذي  األمر 
وهو  االستغالل  هذا  بوقف  واملطالبة 

وأن  خاصة  السلطات،  به  قامت 
 ،100% بنسبة  فالحية  املنطقة 
سكانها  النشاطات  أغلب  وميارس 
الفالحية وتربية املواشي، وهذا الوقف 
الفالحني  حصول  غاية  إلى  سيستمر 
باستغالل  لهم  تسمح  تراخيص  على 
إجراءات  إصدار  أو  مياه  الوادي، 
املائي  املنبع  هذا  أن  و  السيما  أخرى 
الطبيعي تابع لقطاع املوارد املائية، ومن 
تتوفر  التي  الهامة  املائية  املوارد  بني 

عليها والية سطيف.
آسيا.ع

سطيف
وقف االستغالل العشوائي لمياه وادي الصفاف
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مستحقاتها المالية لدى الزبائن بلغت 40 مليار سنتيم

تدهور شبكات توزيع الماء بالبيض 
ينذر بصيف جاف

نورالدين رحماني

بوالية  للمياه  اجلزائرية  حتصي  
مشترك  الف   57 يقارب  ما  البيض  
بلدية   22 من  بلدية   19 على  موزعني 
األخيرة  األعطا اآلونة  عمالها  أرهق 
ما  املاء ،  توزيع  ب  املتكررة لشبكات 
تسبب يف االنقطاع املتكررة لهذه املادة 

احليوية .

   مستحقات تتجاوز 40 مليار 
سنتيم و صعوبات في التحصيل

منها  تعاني  التي  املشاكل   اهم 
مشكل  البيض  بوالية  للمياه  اجلزائرية 
الديون املترتبة على عاتق زبائنها سواء 
مؤسسات عمومية او خواص اذ بلغت 
ما  املؤسسة  مدير  حسب  الديون  هاته 
جاهة  تسعي  سنتيم  مليار   40 يقارب 
لتحصيلها بشتى الطرق و حتى تتجنب 
الغرض  لهذا  و  املواطنني  املاء عن  قطع 
عبر  للدفع سواء  استحدثت عدة طرق 
البريد  مراكز  شبابيك  او  االنترنت 
فروعها  و  مقرها  مستوى  على  او حتى 
مع االخذ بعني االعتبار معايير الوقاية 

ضد جائحة كورونا  .

  تدهور في شبكات توزيع الماء
التي  العوائق  أهم   من 
للمياه بوالية  اجلزائرية  تواجهها 
مقر  مبدينة البيض  خاصة  البيض 
عدم  و  التوزيع  الوالية  تدهور  شبكة 
بالنسبة  السنني  عشرات  منذ  جتديدها 
اعطاب  يف  يتسبب  ما  املناطق  لبعض 
متكررة  و يدفع باألعوان و فرق الصيانة 
الى التدخل على مستوى هاته املناطق 
املكلفة  حسب  و  يومي  شبه  بشكل 
املؤسسة  هاته  مستوى  على  باالعالم 

فانه قد سجل خالل الفصل االول من 
الصالح  تدخل   1559 اجلارية  السنة 
بالشبكةامر بات  املسجلة  االعطاب 
ميزانية  يرهق  و  الصيانة  يتعب  فرق 
اعادة  و  بالديون  املثقلة  املؤسسة 
مبعايير  جديدة  شبكة  اجناز  يف  التفكير 
عصرية اكثر من ضرورة لتجنب االسوأ 

مستقبال .

ربط ألف مسكن جديد بشبكات المياه 
رغم الصعوبات

متكنت  الصعوبات  هاته  رغم  و 
املاشية  اشهر  الستة  خالل  املؤسسة 
باملاء  جديد  مسكن   1000 ربط  من 
الشروب بأحياء الثنية و  البدر و اوالد 
احلل  يكون  قد  الثنية  .خزان  جديد  
لالحياء  باملاء  التزود  نقص  ملشكل 

اجلديدة ملدينة البيض
احلضري  القطب  ربط  مؤخرا  مت 
يعد  الذي  و  البيض  ملدينة  اجلديد 
و  الربط  شبكة  االضعف يف  احللقة 
ايصال املاء للسكان بخزان جديد مهم  
باالعالم  املكلفة  خيرة   فحسب بلخير 
باملؤسسة مت ربط هذا القطب  عبر خزان 
الثنية هذا اخلزلن الذي يسع ملا يقارب 
10 أالف متر مكعب ماء و بامكانه سد 

باملنطقة  عائلة   800 يقارب  ما  حاجة 
ربط  شبكة  عبر  اجلديدة  احلضرية 
جديدة على مسافة 7 كلم امر ما خفف 
الضغط على الشبكة احلالية من حيث 
التوزيع و كمية املاء التي توفر للمواطن 
هذا املشروع عزز  من  قدرة املؤسسة يف 
التخزين و التوزيع علما انها تتوفر على 
تخزين  بقدرة  اخر   مائي  خزان   74

تقارب 54 ألف متر مكعب   .

 المتابعات القضائية لتحصيل الديون 
وردع االعتداءات

سطرتها  التي  احللول  أهم   من 
لزبائنها  املاء  ايصال  لتنظيم  املؤسسة 
حتصيل  يف  االسراع  خدماتها  تطوير  و 
القيام  و  سنوات  من  املتراكمة  الديون 
عبر  لدفعها  للزبائن  بتسهيالت 
ان رقمها  و  خاصة  شهرية  حصص 
هذا  سنتيم  مليار   40 حوالي  كبير 
ملتابعة  فرق  تشكيل  الى  باالضافة 
الربط  و  املاء  سرقة  مراقبة عملية  و 
الذي  هو  و  شبكتها  عبر  القانوني  غير 
مادية  و خسائر  للشبكة  اضرار  يسبب 
الصدد  هذا  قد سجلت يف  لها  معتبرة 
عشوائي  ربط   30 اكثر من  املؤسسة 
مت  اجلارية  السنة  خالل  بالشبكة 
التدخل و وقفها . بقي ان نشير الى ان 
يعانون داخل مقر قدمي  املؤسسة  عمال 
القرن  الستينات من  الى سنوات  يعود 
يشكل  و  الزنك  من  سقفه  املاضي 
خطرا عليهم صيفا مع احلرارة اخلانقة و 
شتاءا مع البرودة القارسة  و يطالبون يف 
كل مرة مبساعدتهم للحصول على مقر 
الئق يوازي اخلدمات التي يقدمونها و 

املجهودات التي يبذلونها  .

 تتسبب  االعطاب المتكرر في شبكات توزيع الماء  في انقطاع المتكرر للتزود بهذه المادة الحيوية في اغلب بلديات والية 
البيض ، و فيما يرجع المختصون في المجال االسباب وراء تدهور الشبكات التي مضى على انجازها عشرات السنين ، تجد  

شركة الجزائرية للمياه نفسها في مأزق امام ارتفاع مستحقاتها المالية لدى الزبائن التي بلغت 40 مليار سنتيم كانت سببا في 
عرقلة تجديد هذه الشبكات .

بجاية
مصنع »ألكوست« يشرع في خياطة 

40 ألف كمامة
التزال أسعار الكمامات مرتفعة يف مواقع البيع ال سيما يف الصيدليات،وهو 
للكمامة  دج  و70   60 بني  يتراوح  وسعرها  املواطنني  إلى  وصولها  يعيق  ما 
الواحدة التي ال تصلح سوى سويعات من استعمالها،ويحدث هذا تزامنا مع 

إجبارية ارتدائها  يف املواقع العامة وأثناء التسوق وغيرها.
بجهد  وتعمل  اخلط  على  دخلت  قد  احمللية  اجلمعيات  عديد  أن  رغم  و 
كبير لصنع هذه الكمامات من القماش وتوزيعها إلى عامة الناس مجانا،ويف 
هذا السياق صرح ممثل مصنع ألكوست بوالية بجاية،أنه وعمال بتوصيات 
والي بجاية،فإن املصنع سيشرع يف صنع ما يقارب 40 ألف كمامة أسبوعيا 
بصورة  املواطنني  على  توزع  أن  املنتظر  من  والتي  األسبوع  هذا  من  بداية 
مجانية،لكن أضاف أن هذه الكمامات يسّلمها إلى مصالح الوالية التي تتولى 
توزيعها،موضحا أن الوالية هي التي من سّلمته القماش الالزم لصناعة هذه 
الكمامات،كما أن مؤسسات التكوين املهني بالوالية تواصل عملها الدؤوب 
يف صنع الكمامات الواقية والتي ستسمح بتغطية قدر كبير من احتياجات 

املواطنني يف هذا الشأن.
بـــلقاسم.ج

إقبال محتشم على سوق المواشي بسيدي عيش 
وجه  يف  بجاية،أبوابه  بوالية  عيش  سيدي  ببلدية  املواشي  سوق  فتح 
املوالني واملواطنني، وذلك بعد أزيد من 03 أشهر كاملة من الغلق، يف إطار 
أسواق  عنيت  حيث  كورونا،  فيروس  لتفشي  تفاديا  االحترازية  اإلجراءات 

املاشية بالرفع اجلزئي لبعض النشاطات التجارية.
 وقد شهد السوق يف أول أيام إعادة فتحه توافدا كبيرا للمواطنني الراغبني 
يف شراء أضاحي العيد ومعرفة أسعار رؤوس املاشية ألخذ فكرة عنها، وكذا 
املوالني الذين توقفوا عن النشاط بسبب اجلائحة، وعادوا بعد فترة من الزمن.
بـــلقاسم.ج

300 مليون دينار  لتحسين التنمية 
بقرى »أمالو«

 تنّفس سكان قريتي »آيت جعاد وتيغيرمني« ببلدية أمالو كنوبي والية 
تعبيد  املتضمن  ملطلبهم  احمللية  السلطات  استجابة  عقب  بجاية،الصعداء 
تثبيت  بهدف  اجلارية  للسنة  احمللية  التنمية  برنامج  إطار  يف  وذلك  الطرق، 
رئيس  للسيد حداد  أراضيهم ومساعدتهم على االستقرار. وفقا  السكان يف 
لهذا  دج  مليون   300 يقدر ب  مالي  تخصيص غالف  مّت  فقد  أمالو،  بلدية 
وهو  7.2 كم،  لتجسيده، على مسافة  الشركة  اختيار  ومّت كذلك  املشروع، 
املشروع الذي انتظره سكان هاتني املنطقتني بالنظر للبعد والعزلة، وسيساهم 
لسنوات. ألزمتهم  معاناة  بعد  مالئم  بشكل  وتنقالتهم  استقرارهم  يف 
الذي  االجناز  لهذا  استحسانهم  القريتني  ممثلو  أبدى  فقد  جهتهم،  ومن 
بعيدان  وتيغيرمني  آيت جعاد  قريتي  املسافة بني  أن  لسنوات، خاصة  تأّخر 
عم  حيث يواجه قاطنوها معضلة حقيقية يف التنقل والوصول إلى وجهاتهم، 
ويقول السيد جمعي، ممثل عن السكان، »تتألف بلدية أمالو من عدة قرى ال 
يزال السكان فيها يأملون يف حتقيق االستقرار، وذلك ببرمجة مشاريع تنموية 
إلى  العائالت  العديد من  تساهم يف حتسني إطارهم املعيشي، وتفادي جلوء 
املدينةبحًثا عن بيئة معيشية أفضل. وإضافة إلى هذا يرى الفالحون أن فتح 
املسالك الفالحية، هو أفضل ما ميكن القيام به يف املنطقة لتشجيع السكان 
على العودة والبقاء يف أراضيهم، وتشجيعهم للمساهمة يف النهوض بالقطاع 
الفالحي ملختلف املنتوجات الزراعية، على غرار زرع األشجار أو على األقل 

قطف محاصيل الزيتون .
بلقاسم.ج

بومرداس
امرأتان تتورطان ضمن شبكة لترويج المخدرات

والية  بدلس  اإلقليمية  للكتيبة  التابعة  الوطني  الدرك  وحدات  متكنت 
بومرداس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة يف ترويج املخدرات 

واألقراص املهلوسة، تنشط على مستوى إقليم الوالية.
الشبكة اإلجرامية تضم 8 أشخاص بينهم امرأتان، حيث جاءت عملية 
الشبكة  أعضاء  توقيف  إلى  أفضت  التي  التحريات  تكثيف  بعد  اإلطاحة 
املعالج و590 قرص  الكيف  26 كلغ من  2 عنصر نسوي وحجز  بينهم  من 

مهلوس، سالح أبيض، 25 خرطوشة و11 كبسولة صيد.
سميرة مزاري
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أخبار السر ايا

 أعلنت اليونيسف عن مسابقة موجهة 
للطفولة في ظل كوفيد19، تحت شعار : »كن 
مبدعا، أرسم، أحكي وغني«، حيث حدد سنُّ 
األطفال الُمتسابقين  من )05 إلى 18( سنة، 
موضحة أن األعمال يجب أن توجه عبر البريد 
ص للمسابقة أو عبر رقم  االلكتروني المخصَّ

الوتساب.
 كما أوضحت أنه ال ُتقبل األعمال ناقصة 

البيانات الشخصية للمشارك، وال ُتقبل األعمال 
التِّي ال تُصبُّ ضمن الموضوع المختار لها وهو 

)حقوق الطفل ( وأخيرا كلُّ عمٍل ليس ضمن 
الفنون المختارة للمسابقة )رسم، قّصٌة، أغنية 
»أنشودة«( فهو غير مقبول، فهل سينتعش 

اإلبداع عند أطفالنا في زمن الجائحة.

شهد قرار رفع الحجر الصحي عن والية قالمة الذي أقره رئيس 
الجمهورية بعد قرابة 3 أشهر من تطبيقه. احتفاالت واسعة بوالية 
قالمة، بحيث شهد الشارع الرئيسي سويداني بوجمعة إطالق العنان 
الحتفاالت صاخبة، تم خاللها رفع األعالم الوطنية وتعالت الهتافات 
وأبواق السيارات والدراجات مقدمة استعراضات وسط الشارع، 
وهو ما خلق نوعا من الفرحة الممزوجة بالحذر لدى الكثيرين 

خصوصا وأن ضريبة عدم التقيد بإجراءات الوقاية ستكون غالية.
وتجدر اإلشارة إلى أن قالمة قد شهدت خالل األيام القليلة الماضية 

عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، األمر الذي جعل 
العديد من المواطنين وحتى التجار يعودون لحياتهم اليومية حتى 
قبل رفع الحجر الصحي عن الوالية وهو ما وقفت عليه أخبار 

الوطن بالسوق الشعبي بوادي الزناتي.

أطلق مجموعة من حاملي شهادات الماجستير 
والدكتوراه حملة »حاملو الماجستير والدكتوراه 
الجزائريون بطالون«، حيث تحولت لهاشتاغ 
على مواقع التواصل االجتماعي، مطالبين 
بإيجاد حلول لفئتهم، بدل ترك جهودهم في 

الدراسات العليا تذهب هباء منثورا.
هذا ويعود ملف حاملي الشهادات العليا بين 

الفينة واألخرى ليطفو للسطح مع ارتفاع عدد 
البطالين وسط هذه الفئات رغم الوعود المتتالية 

في كل مرة.

يونسيف تتصدى للجائحة بأنامل الطفولة

الجزائر األقدر على حل األزمة 

القوالمة يحتفلون برفع الحجر الصحيحاملو الدكتوراه بطالون !

أكد الكاتب السياسي األردني المهتم بالشأن العربي هيثم 
رشيد، في تغريدة له، أمس، أن الجزائر هي المؤهلة أكثر 
من غيرها للعب دور الوسيط في الملف الليبي، كونها تقف 

على نفس المسافة من أطراف الصراع بالداخل الليبي، 
باإلضافة إلى أنها غنية وليس لها أطماع مادية بالمنطقة، 

حيث يأتي دورها في الملف من باب اهتمامها بالشقيق الذي 
وقف معها باألمس خالل الثورة التحريرية.

كما أوضح أن الجزائر تعمل على تهدئة الوضع اإلقليمي 
وحمايته من تفاقم األزمات ولوضع حد للنشاط اإلرهابي.

رفع الروائي واألكاديمي قضية ضد المسلسل المصري 
النهاية بعد تطابق أحداثه مع روايته حكاية العربي 
األخير، لكن البعض دفاع عن المسلسل وبرر له، 
بالقول أن واسيني يبحث من وراء هذا الحدث 

الشهرة، ليرد ساخرا  »أنا موجود في األفق العربية 
والعالمية ولست بحاجة إلى هذا الحدث للشهرة 

وسأذهب بعيدا في قضية السرقة«.

واسيني يسخر من 
سارقيه: »لست 
بحاجة للشهرة«

ابن بوهارون .. غريقابن بوهارون .. غريق
 كل الجزائريين كل الجزائريين

تمكنت مصالح الحماية المدنية لوالية تيبازة، أمس، من انتشال جثة المرحوم غريق بوهارون 
، بعد 3 أيام من البحث عنه، وهذا في حدود الساعة 6 والنصف صباحا.

وعمدت الحماية المدنية إلى تكثيف عمليات البحث، والتي سخرت أكثر من 15 غطاس و 4 
زوارق باإلضافة إلى مروحية للتمشيط.

وعرفت قضية المرحوم تالحما وتضامنا كبيرين من طرف الجزائريين، إذ لفت صوره 
صفحات الفايسبوك، خاصة أن البطل عمد إلنقاذ شخصين من الغرق قبل أن يصيب رأسه عند 

محاولته إنقاذ الشخص الثالث، حيث نقل شهود عيان حجم الجهد الذي بذله إلتمام العملية 
التي أودت بحياته.
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براهيم مالك

من  العديد  أكد  وكما     
حي  من  احلدودية  الضاحية  مواطني 
اإلصابة  معدالت  انأ  ابوخاميواغاغي 
باللدغات خالل فصل الصيف تتزايد 
تدفع  التي  احلارة  لألجواء  نظرا  أكثر 
ال  إذ  جحورها  مغادرة  إلى  العقارب 
يكاد  مير أسبوع حسبهم دون تسجيل 
حالة إصابة ففي األسبوع املنصرم فقط 
ال  لطفلة  إصابة  حالة  هناك  كانت 
فلوال  سنوات  اخلمس  عمرها  يتعدى 
لتلقي  العسكرية  الثكنة  إلى  نقلها 
عدم  ظل  يف  الكارثة  لكانت  العالج 
لدغات  لعالج  مضاد  مصل  وجود 
يعتبرونها  التي  العيادة  يف  العقارب 
مجرد هيكل بال روح . فالكثير منهم 
املضادة  املبيدات  شراء  إلى  يلجاؤن 
على  والزواحف  احلشرات  ملختلف 
من  كاهلهم  أثقلت  والتي  عاتقهم 
خوفا  منازلهم  أمام  من  رشها  اجل 
على فلذات أكبادهم فهي الفئة األكثر 

لسعات  و  األفاعي  للدغات  عرضتا 
املنطقة  وان  خاصة  السامة  العقارب 
والتي  والشعب  للوديان  محاذية  جلها 
تعتبر مكان خصب ملختلف الزواحف 
والعقارب .    و يطالب سكان ضاحية 
الوصية  اجلهات  من  احلدودية  طارات 
للدغات  املضاد  املصول  توفير  بضرورة 

من  لتخليصهم  بالعيادة   العقارب  
مسافة  على  التنقالت  ومشقة  عناء  
200  بحثا عن العالج و رش باألدوية 
احملاذية  النقاط  جميع  واملبيدات 
اجل  من  وهذا  السكنية   لتجمعات 
السامة  اللسعات  خطر  من  إنقاذهم 

القاتلة املتزايدة يف فصل الصيف .

أدرار
االنقطاع المتكرر للكهرباء يؤرق 

سكان »فنوغيل«
تشهده  قصور بلدية فنوغيل الواقعة 30 كلم  عن والية أدرار انقطاعات 
يف الكهرباء هذا ما ولد سخط كبير من طرف السكان الذين طالبوا السلطات 

احمللية بالتدخل للقضاء على هذا املشكل الذي بات يعرف كل صيفا.
املناطق  الى  بعض  مستوى  أحيانا  على  التيار  يؤدي  ضعف  وقد 
الذي  والبيوت   األمر  احملالت  يف  الكهرومنزلية  اآلالت  بعض  إتالف 
للتيار  التقنية  املشاكل  هذه  ، جراء  بالتعويض  املتضررين   يطالبون  جعل 
التي التنتهي ،ويتجلى هذا الضعف من  خالل اإلنارة الضعيفة يف  جل 
االستطاعة  الكهربائية  ذات  اآلالت  استخدام  بعض  وعدم  املصابيح  
أصبح  التي  املنزلية     املكيفات  و  املضخات   مثل  الكبيرة  الكهربائية 
استعمالها أكثر من ضرورة   السيما مع موجة احلر التي تضرب املنطقة دون 
سابق إنذار وأمام هذا الوضع ناشد سكان قصور البلدية املذكورة السلطات 
الوالئية بضرورة التدخل وإيجاد حلول سريعة من أجل التزود بهذه اخلدمة 
الضرورية   التي تساعدهم على حتمل درجة احلرارة العالية التي تصل الى 
50 درجة مئوية يف الظل  وهذا ايضا ماشهدته بلدية أوقروت 160كم شمال 
األيام  تيميمون  خالل  املنتدبة  اإلدارية  للمقاطعة  التابعة  أدرار  الوالية 
املاضية حيث أدت انقطاعات الكهرباء إلى استياء املواطنني  و  األمر الذي 
أثر على مصاحلهم احليوية متهمني يف ذلك مصالح سونلغاز التي دائما تؤخر 
إصالحاتها  وأشغالها الى فترة احلر متسائلني ملاذا تكون مثل هذا األشغال 
يف فصل الشتاء أو يف املساء أين تنخفض درجات احلرارة والتي غالبا ماتصل 
الى 50درجة مئوية حتت الظل أين يستحال حسبهم مواجهتها دون مكيفات 
ومصالح  األول عن  مقاطعتهم  املسؤول  الى  نداءهم  موجهني  ومروحات   

سونلغاز بضرورة التدخل  للحد من هذه اإلنقطاعات يف هذه األيام .
عبد اهلل مجبري

األغواط
سكان الحاج المشري يطالبون بتوزيع السكن

يشتكي سكان بلدية احلاج املشري من التأخر الكبير  املسجل يف توزيع 
200 قطعة أرض اجتماعية و66 سكن إجتماعي رغم الظروف االجتماعية 
الصعبة التي تعيش فيها املئات من العائالت والشباب، حيث يفيد السكان 
أنه متر أكثر من عشر سنوات على هذه احلصص من السكن االجتماعي 

وقطع أراضي والزالت وضعيتها عالقة .

..وتدني الخدمات الصحية يؤرق المواطنين
خاصة  الصحية  اخلدمات  بتحسني  السكان  يطالب  أخرى  جهة  من 
بالعيادة املتعددة اخلدمات بتوفير املداومة الطبية  الليلية للتكفل باحلاالت 
الصيف  فصل  يف  خاصة  النائية  الريفية  املناطق  من  القادمة  االستعجالية 
الذي تكثر فيه لسعات العقارب ،وتخصيص دورات طبية لقاعات العالج 
املوزعة عبر تراب البلدية لفحص املرضى خاص كبار السن والذين يعانون 
العني ، ويف مجال  رأس  مبنطقة  العالج  قاعة  مزمنة ، وجتهيز  أمراض  من 
املرافق يشتكي سكان جتزأتي اجلهة الغربية وجتزئة الضريح مبقر البلدية وجتزئة 

60 سكن بتجمع عني البكاي من عدم ربطهما بالغاز والكهرباء
حياة  على  خطرا  تشكل  التي  العشوائية  الكهربائية  األسالك  وانتشار 
املكتب  بتجهيز   السكان  يطالب  البريدية  اخلدمات  مجال  ،ويف  السكان 
بالعمال  وتدعيمه  له   الكهربائي  العداد  وتركيب  مؤخرا  فتحه  مت  الذي 
خاصة  الزبائن  احتياجات  اليغطي  واحد  قابض  على  حاليا  يتوفر  حيث 
أيام صب املنح والرواتب ، وحذر اجلمعيات النشطة من خطر التلوث الذي 
يهدد البيئة واحمليط والصحة العمومية خاصة بعد إنتشار استعمال فضالت 
الدجاج التي تستعمل للمحاصيل الفالحية بالقرب من النسيج العمراني.
نورين عبدالقادر

أدرار
 تنصيب المدير الجديد للصحة

 أشرف والي أدرار العربي بهلول ، وبحضور كل من السيد األمني العام 
للوالية والسيد رئيس الديوان بالنيابة على تنصيب كل من السيد كحيلة 
القادر  عبد  للسيد  ادرار،خلفا  لوالية  والسكان  للصحة  مديرا  العزيز  عبد 
لعميري الذي كان يسير بالنيابة .هذا ويتطلع سكان أدرار من الوافد اجلديد 
على الصحة بضرورة توفير أدنى متطلباته وهو حقه يف العالج والعمل على 
تدليل الصعوبات يف هذا القطاع الذي يعاني من نقص التأطير وخصوصا 
السيد  املناسبة  تنصيب  بهذه  املجاالت . كما مت  اإلخصائني يف مختلف 
اإلدارية  للمقاطعة  الفالحية  املصالح  منتدب  كمدير  العزيز  عبد   سدي 

بتيميمون.
عبداهلل مجبري

الوادي 
ربع مليون قنطار من البصل في مهب الريح

تكبد مزارعو البصل بوالية الوادي 
الكبير  التراجع  بعد   ، فادحة  خسائر 
يف أسعاره والتي نزلت دون ال7 دنانير 
اجلملة  أسواق  يف  الواحد  للكيلوغرام 
ما ينذر بكارثة حقيقة على الفالحني 
الذين وضعوا كل مدخراتهم يف زراعته 
.وتعد املناطق الفالحية التابعة لبلدية 
والية  شرق  والواقعة  الطريفاوي 
املعروفة  البلديات  أكثر  ،من  الوادي 
أرقام  تشير  ،حيث  البصل   بزراعة 
الهكتار  مردودية  أن  الفالحة  مديرية 
الهكتار  يف  قنطارا   500 تعدت  منه 
اإلنتاج  يف  الوفرة  ،لكن  الواحد 
به  اجلملة  أسعار  خفض  يف  ساهم 
إلى  املزارعني  من  بالكثير  دفع  ،ما 
رميه  وإزاحة باجلرفات .ووضعه على 
حوايف الطوابي حول املزروعات ، بعد 
البصل  سعر  أن  الفالحون  أكد  أن 
يف  مبا  تكلفته   سعر  يغطي   ال  بات 
أن  العاملة حيث  اليد  ذلك  تكاليف 
سعر جني كيلوغرام واحد منه تتجاوز 
أدت  و   ، األحيان  بعض  يف  دينار   8
مت  التي  البصل  من  الكبيرة  الكميات 
اجلملة  أسواق  التي  ضاقت  و  جنيها 
رهيب  تراجع  يف  تسبب  ما   ، بها  
 15 من  قياسي  ظرف  يف  أسعاره   يف 
7 دنانير فقط ،  بل   17 دينار إلى  و 
وال  سعر  بأي  يبيعون  الفالحون  بات 

حتدث  و   ، مزارعهم  إلى  يرجعون 
بزراعة  قاموا  الذين  فالحي  من  عدد 
يف  العمل  ترك  يف  نيتهم  عن  البصل 
نفذت  أن  بعد  نهائي  بشكل  الزراعة 
كل مدخراتهم املالية والتي أنفقوها يف 
يعولون  كانوا  الذين  و  البصل   غراسة 
الفالحي  للموسم  الترتيب  يف  عليه 

القادم  .
مصدر  كشف  ذاته   السياق  ويف 
من مديرية املصالح الفالحية بالوادي 
من  املزروعة  اإلجمالية  املساحة  ،أن 
خالل  الوالية  مستوى  على  البصل 
 750 بلغت  األخيرة  غرسه  حملة 
هكتارا وهي أكثر من املوسم الفالحي 
املاضي وذلك على حساب املساحات 
والذي  بالثوم  مغروسة  كانت  التي 
بالوالية  الفالحني  من  العديد  تغلى 
إلى  أسعاره  تراجع  بعد  زراعته  عن 

السبب  قياسية ،ويعد هذا  مستويات 
تراجع  إلى  أدى  الذي  الرئيس  هو 
أسعار البصل   ،باإلضافة إلى دخول 
االنتاج  خط  على  أخرى  واليات 
العرض  لقانون  إضافة  التسويق،  و 
والطلب و األضرار  االقتصادية بسبب 
تفشي وباء كورنا و اإلجراءات التي مت 
ودعا  انتشاره .هذا  للحد من  إتخذها 
الفالحون من منتجي البصل السلطات 
احمللية إلى ضرورة انقاذ محصولهم من 
آليات  من  استفادتهم  وضرورة  التلف 
السلطات  أقرتها  التي  السيربالك 
تراجع  بعد  البطاطا  مزارعي  لصالح 
قامت  أين  املاضي  الشتاء  أسعارها 
وأن  خاصة   ، مقبول  بسعر  بشرائها 
البيوت  يف  ضرورية  تعد  البصل  مادة 

اجلزائرية كالبطاطا.
رشيد شويخ

في ظل غياب المصل المضاد بعيادات إليزي

لدغات العقارب واألفاعي تهدد حياة 
سكان ضاحية طارات الحدودية

   يعيش سكان ضاحية طارات الحدودية الواقعة على بعد 200كلم شرق بلدية اليزي تحت رحمة 
سموم العقارب والزواحف السامة في عز موجة الحر التي تعرفها المنطقة متسائلين عن تغاضي 
الجهات الوصية وعدم اكتراثهم بالوضع الذي يهدد حياتهم خاصة وان المنطقة تعرف على أنها 

موطنا مفضال لتكاثر مختلف أنواع الزواحف السامة والعقارب بحكم المناخ والموقع الجغرافي لها  
فال يكاد يمر أسبوع دون تسجيل حالة مصاب بلدغة عقرب كما يوضح عضو جمعية حي ابوخامي    

بكده في حديثه ل أخبار الوطن .
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نصب  قضية  أخطر  ملف  احملكمة  تعالج 
صاحب  قبل  من  املنطقة  شهدتها  واحتيال 
يف  حاليا  املتواجد   « حدوش   « عقارية  مؤسسة 
أوروبا حسب ما توصل إليه احملققون بعد فر إليها 
هروبا من املتابعة القضائية خاصة وأن املكتتبني 
الشك  إليهم  تسرب  ان  بعد  عنه  اخلناق  شددوا 
التي كان  السكنية  املشاريع  بخصوص مصداقية 
الوطن  أخبار  ملصادر  واستنادا   . عليهم  يعرضها 
يتابع  القضية  فإن  بحوزتها،  املتوفرة  واملعلومات 
فيها املرقي العقاري الفار من العدالة املسمى  ح. 
قبل  من  شهرا   11 منذ  املوقوفة  زوجته  برفقة  م  
يف  وهران  والية  ألمن  القضائية  الشرطة  عناصر 
مالي ألحد  مبلغ  إعادة  وهي حتاول  ناجح  كمني 
تشتغل  كانت  أخرى  ومتهمة  الشركة،  زبائن 

مديرة جتارية باملؤسسة العقارية .
وقد تأسس يف القضية ما يفوق 600 مكتتبا 
منهم  إستلم  الذي  العقاري،  املرقي  ضحايا  من 
750 مليار  أمواال طائلة فاقت قيمتها اإلجمالية 
عن  خطورة  تقل  ال  مالية  جرمية  وهي   ، سنتيم 
اجلرائم املالية التي عاشتها اجلزائر، حيث احتال 
عددهم  يفوق  األشخاص  من  كبير  عدد  على 
عبر  مالية  قيمة  بتسليمهم  قاموا  ضحية،   830
 1.2 إلى  مليون   600 بني  ما  تراوحت  مراحل 
مليار سنتيم لالستفادة من سكنات ترقوية فاخرة 
املرقي  الذي أعده  البرنامج  بعدة واليات حسب 

العقاري املتهم .

  استفادات مشبوهة لمشاريع وهمية
عدة  يستعمل  الفار  العقاري  املرقي  وكان 
مكاتب بعدة واليات من أجل التعريف مبشاريعه 
ببعض  أرضية  قطع  من  استفادته  بعد  السكنية 
وكان   ، ترقوية  سكنات  إجناز  إطار  يف  املناطق 
له مبدينة وهران حيث كان يستقبل  أهم مشروع 
على  عالوة  قمبيطة  بحي  مكتب  زبائنه  يف 

محالت يف بئر اجلير والسانية وعني الترك.
ومن املعلوم ان املرقي العقاري املذكور معروف 
وكان  كثيرة  بواليات  الترقوية  السكنية  مبشاريعه 
 ، السابق  النظام  على  محسوبا  ماليا  ذرعا  يعتبر 
واستفاد من الكثير من املشاريع السكنية بتواطؤ 
أرضي  مبنحه  عمله  يسهلون  وكانوا  مسؤولني 
يف  مشاريعه  لتجسيد  زهيدة  بأثمان  وعقارات 
مختلف الواليات، وبعد تعرضه ملتاعب مالية جلأ 
على  والنصب  للخارج  أمواله  وتهريب  لإلحتيال 

ضحاياه .

 مغتربون ضحايا تصاميم وهمية
مصالح  باشرتها  التي  التحقيقات  وكشفت 
أن  املواطنني  شكاوي  تلقيها  بعد  بوهران  االمن 
املتهم الرئيس رقي العقاري جمع أموال كبيرة من 
غرار  على  الفئات  مختلف  من  املكتتبني  مئات 
أكثر  يف  ومغتربني  األمن،  القضاء،  يف  إطارات 
ممن كانوا يحلمون بإقتناء سكن راقي يف بالدهم من 11 دولة أوروبية وأسيوسة وحى كندا وأمريكا 

بعد سنوات قضوها يف الغربة  والغريب يف األمر 
أن الشركة سلمت املعنيني وصوالت دفع مقابل 
لسكنات  وهمية  تصميم  مخططات  استظهار 

ومحالت جتارية يف أحياء مختلفة  .
وتسببت القضية يف صدمة كبيرة للمكتتبني 
بعد  احملتال  املرقي  لهذا  ضحايا  وقعوا  الذين 
العقارية  املؤسسة  مكتب  على  اليومي  ترددهم 
املوقوفة حيث إكتشفوا  التي كانت تديره زوجته 
على إثرها حقيقة ما وقع لهم من نصب وإحتيال 
من قبل املرقي العقاري الذي كان يتخذ من حي 
يشرف  كان  حيث  لشركته،  مكتبا  قمبيطة، 
بوهران  راقية  مواقع  بعدة  ورشات   5 بناء  على 
وعدة مواقع أخرى عبر التراب الوطني على غرار 
واليات تيارت، معسكر، سعيدة، غليزان وعني 

متوشنت.

 ضحايا آخرون من واليات مختلفة
ونفس القضية باتت مطروحة بوالية غليزان 
جارية  القضائية  التحقيقات  تزال  ال  حيث   ،
بخصوص قضية هذا املرقي العقاري الذي استلم 
أمواال كبيرة من عشرات األشخاص من مختلف 
الفئات االجتماعية ممن أوهمهم املتهم بسكنات 
عمارات  بجوار  الزراعية  حي  من  بالقرب  راقية 
كناب اميو حيث قام بتسييج قطعة أرضية ووضع 
عليها الفتة تشير إلى ورشة إجناز مشروع سكني 
املشروع  لكن  سنوات   4 يناهز  ما  منذ  ترقوي 

حفرة  وضع  عدا  فعليا  ينطلق  ولم  مكانه  يراوح 
إلى  وصل  ان  وبعد   . األساس  عليها  كبيرة 
مسامع مكتتبي املرقي حدوش بغليزان ما حدث 
لنظرائهم بوالية وهران وواليات أخرى قاموا برفع 
شكوى للعدالة للبث فيها وإسترداد حقوقهم بعد 
هي  والقضية  مال  من  ميتلكوه  ما  كل  سلموه  ان 

محل حتقيق قضائي وسيتم الفصل فيها قريبا .

شقة واحدة لثالثة أشخاص في وقت واحد
أمن  مصالح  أن  هو  لإلستغراب  يدعوا  وما 
وهران كشفت  أن املرقي العقاري الفار، قام ببيع 
شقة واحدة لـ 3 أشخاص يف وقت واحد وبعقود 
لبعض  وهمية  أخرى  شقق  باع  مشبوهة  فيما 
املخطط  حسب  الثامن  الطابق  يف  املكتتبني 
احلقيقة  العمارة  ويف  لهم  قدمه  الذي  العمراني 
نية  يثبت  ما  وهو  طوابق   6 تتجاوز  ال  احلقيقية 
العقاري  املرقي  قبل  من  واإلحتيال  النصب 

املتورط.
ويطالب ضحايا هذا املرقي العقاري الذي فر 
يف  باإلسراع  القضائية  اجلهات  تقوم  أن  للخارج 
بالتهم  متابعته  أجل  من  القضية  ملف  معاجلة 
املنسوبة إليه املتعلقة بالنصب واإلحتيال والتزوير 
وتهم اخرى ال تقل خطورة عن السابقة واحلكم 
لصاحلهم بالتعويض حتى يتمكنوا من إسترجاع 
كامل حقوقهم وتعويض ما فاتهم وما سببه لهم 
هذه  طيلة  ومتاعب  مشاكل  من  وعصابته  املتهم 

السنوات .

سلب منهم 750 مليار سنتيم مقابل سكنات ومحالت وهمية

 مرقي عقاري يحتال على 830 مكتتب 
من خمس واليات ويفر للخارج

تحقق الجهات القضائية لمحكمة حي جمال الدين بوهران، في أكبر قضية نصب واحتيال بطلها مرقي عقاري نصب على أزيد من  700 
مكتتب أوهمهم بإنجاز مشاريع سكنية ترقوية بواليات وهران ، غليزان ، سيدي بلعباس ، سعيدة ، معسكر  ليستلم منهم أمواال طائلة 

ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة خارج الوطن .
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ريال مدريد يفتح 
المزاد على قمصان 

نجومه
القمصان  طرح  مدريد،  ريال  أعلن 
التي سيستخدمها كل واحد من العبيه يف 
املباريات الست املتبقية للفريق على أرضه، 
يف مزادات ليكون بوسع املشجعني اقتنائها.

األحد،  امس  املشروع،  هذا  وإنطلق 
ملعب  على  تقام  مباراة  أول  مع  بالتزامن 
استئناف  عقب  ستيفانو«،  دي  »ألفريدو 
منافسات الدوري اإلسباني عقب فترة توقف 

بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد.
إمكانية  ملشجعيه،  امللكي  وسيتيح 
املباريات  يف  الريال  العبي  قمصان  اقتناء 
على  امليرينغي  سيخوضها  التي  الست 
ستيفانو«  دي  »ألفريدو  ملعب  يف  أرضه، 
يخضع  الذي  برنابيو«  »سانتياغو  من  بدال 

ألعمال إصالح.
لدعم  املزادات  عائدات  وتخصص 
ملؤسسة  االجتماعية-الرياضية  املشروعات 
تخفيف  يف  تساهم  التي  مدريد،  ريال 
لتفشي  السلبية  االجتماعية  التداعيات 
على  املزاد  وبدأ  املستجد.  كورونا  فيروس 
اإلنترنت يف نفس الوقت الذي إنطلقت فيه 

مباراة الريال أمس األحد أمام إيبار.
ويف املباريات املتبقية من املوسم احلالي 
بالليغا، سيخوض ريال مدريد 6 مواجهات 
وفالنسيا  إيبار  من  كل  أمام  أرضه  على 

ومايوركا وخيتايف وأالفيس وفياريال.

إصابة دي يونغ تعكر رباعية مايوركا
خط  العب  تعرض  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
أول  مايوركا،  ريال  مواجهة  خالل  لإلصابة  برشلونة،  وسط 

أمس السبت، يف إطار منافسات اجلولة الـ28 من الليغا.
الهولندي  فإن  اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  وبحسب 
فرينكي دي يونغ طلب من مدربه سيتني التغيير يف الدقيقة 
بإزعاج عضلي  فيربو، حيث شعر  مكانه جلونيور  تارًكا   ،85

طفيف.
إلى  أشار  خروجه  أثناء  يونغ  »دي  الصحيفة:  وأضافت 
سيتني بأصابعه بأن األمر طفيف، لكنه سيخضع للفحوصات 
الفرق  لعب  أن  إلى  التقرير،  وأشار  اإلصابة«.  طبيعة  ملعرفة 

مباراة كل 72 ساعة، سيضع املدربني والالعبني حتت ضغط، رغم وجود حل التغييرات 
اخلمسة يف كل مباراة الذي ُيساهم باحلد من تلك األزمة. وشارك دي يونغ أساسًيا يف خط 

الوسط، خالل املباراة التي فاز بها البلوغرانا برباعية نظيفة.

مولر يكسر حاجز الصمت في خالفه مع البايرن
برسالة  ميونخ،  بايرن  مهاجم  مولر،  توماس  خرج 
اجلدل  بشأن  اإلعالم  ووسائل  فريقه  جلماهير  توضيحية 
هافيرتز،  كاي  مع  ناديه  تعاقد  على  اعتراضه  حول  املثار 

العب وسط باير ليفركوزن.
من  سابق  وقت  يف  اندهاشه  أبدى  األملاني  املهاجم 
البافاري  النادي  إلى  باالنتقال  تربط هافيرتز  التي  التقارير 
عن  الالعبون  فيه  تنازل  الذي  الوقت  يف  ضخم،  مبقابل 

جزء من رواتبهم.
اإلدارة  على  الكرام  مرور  مولر  تصريحات  متر  ولم 
البافارية، بل المه عليها حسن صالح حميديتش، املدير 

الرياضي، على املأل، وعقد معه جلسة خاصة يف األيام املاضية ملناقشة هذا األمر.
من جانبه، نشرر مولر رسالة عبر مقطع فيديو مصور له مبواقع التواصل االجتماعي، 
قال فيها »ال يوجد نزاع داخلي يف بايرن ميونخ حول التنازل عن جزء من الرواتب وتعلقها 
ألسباب  رواتبنا  من  جزء  عن  تنازلنا  »لقد  وأردف:  الصيف«.  يف  احملتملة  بالتعاقدات 

مختلفة متاًما، تتعلق مبوظفي النادي«.
فرانكفورت يف  آينتراخت  أثارت جداًل عقب مواجهة  التي  بتصريحاته  يتعلق  وفيما 
نصف نهائي كأس أملانيا، قال »كنت منزعًجا من سؤالي عن تعاقدات املوسم املقبل بعد 
املباراة«. وأكمل: »أكثر ما أثار غضبي هو التعامل مع تلك املبالغ الكبيرة وكأنها ال شيء 

عبر وسائل اإلعالم، خصوصا يف الوقت الراهن واألزمة التي نعيشها«.
ويف ختام رسالته، شدد صاحب الـ30 عاًما على أهمية إبرام ناديه صفقات جديدة، 
كبيرة،  أهداف  لدي  فأنا  للبايرن،  املقبل  املوسم  تشكيلة ممكنة يف  أفضل  »أريد  مضيًفا: 

وأرغب يف الفوز بدوري األبطال«.

الويلزي آرون رامزي في 
طريقه إلى توتنهام  

كشف تقرير صحفي بريطاني، امس األحد، عن تطور جديد 
يوفنتوس، خالل  وسط  رامزي، العب  آرون  الويلزي  وضع  بشأن 

املوسم احلالي.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإنه عرض على توتنهام 
املقبل.  الصيفي  امليركاتو  خالل  رامزي  خدمات  على  احلصول 
وأشارت إلى أن يوفنتوس يواجه وضًعا مالًيا صعًبا، بسبب فيروس 
كورونا، ما يجعله متحمًسا للتخلص من رامزي الذي يحصل على 

400 ألف إسترليني أسبوعًيا.
وأوضحت أن رامزي خرج أيًضا من احلسابات الفنية للمدرب 
ماوريسيو ساري خالل مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد 
البدالء.  مقاعد  من  أو  أساسًيا  سواء  يشارك  لم  حيث  ميالن، 
وذكرت أن راتب رامزي قد يكون حجر عثرة النتقاله إلى توتنهام، 

لكنه سيدفع يوفنتوس للموافقة على رسوم أقل للصفقة.
ويرتبط رامزي بآرسنال منافس توتنهام يف لندن، حيث ارتدى 
مجاًنا  املاضي  الصيف  يف  الرحيل  قبل  لسنوات،  الغانرز  قميص 

إلى يوفنتوس.

ميالن يجازف بصفقة فرنسية 
مجانية

بات العمالق اإليطالي ميالن، على أعتاب التعاقد مع العب 
فرنسي خالل امليركاتو الصيفي املقبل. وذكرت صحيفة »الغازيتا 
ديللو سبورت« اإليطالية، أن ميالن اقترب للغاية من احلصول على 
إلى  وأشارت  مجانية.  يف صفقة  ليون،  ظهير  كالولو،  بيير  توقيع 
ميالنو  مدينة  سيصل  عاًما  الـ20  صاحب  الفرنسي  الالعب  أن 
اليوم إلجراء الكشف الطبي، والتوقيع على العقد مع الروسونيري. 
ويعاني ميالن بقوة هذا املوسم يف مركز الظهير األمين، بسبب كثرة 
أخطاء الثنائي دافيد كاالبريا وأندريا كونتي. وأوضحت الصحيفة، 
أنه رغم عدم ظهور كالولو يف الدوري الفرنسي، إال أنه قدم مستوى 

مميًزا مع منتخبات فرنسا للشباب.

دافيد أوسبينا يغيب عن نهائي 
كأس إيطاليا

سيغيب الكولومبي املتألق دافيد أوسبينا، حارس نابولي، عن 
مباراة فريقه يف نهائي كأس إيطاليا يوم األربعاء املقبل أمام يوفنتوس 
مواجهة  يف  صفراء  بطاقة  على  حصل  أن  بعد  اإليقاف،  بداعي 

فريقه أمام إنتر ميالن السبت يف إياب نصف النهائي.
وحجز نابولي بطاقة التأهل الثانية للنهائي رغم تعادله يف عقر 
داره )سان باولو( بهدف ملثله أمام »النيراتزوري«، مستفيدا من تفوقه 
يف مباراة الذهاب يف فيفري املاضي على ملعب )جوزيبي مياتزا( 
بهدف نظيف. وقدم أوسبينا أداء مذهال بتصدياته احلاسمة، كما 
أنه ساهم يف صناعة هدف التعادل الذي سجله البلجيكي درايس 

ميرتنز، ليقود فريقه للعودة للنهائي بعد غياب 6 أعوام.
 2 الدقيقة  يف  مبكرا  هدفا  الكولومبي  احلارس  شباك  وتلقت 
ينل من  لم  أن هذا  إال  إريكسن،  الدمناركي كريستيان  عن طريق 
تركيزه وقام بتصديات رائعة يف أكثر من مناسبة، ليذهب باللقاء 
إلى بر األمان. لكن صاحب الـ31 عاما حصل على بطاقة صفراء 
يف الدقيقة 77 بسبب إضاعة الوقت، وبهذا سيغيب عن حماية 
أمام  النهائي  مباراة  يف  )األوملبيكو(  ملعب  على  فريقه  عرين 
»البيانكونيري«، وذلك بعد أن حصل على بطاقة مماثلة يف مباراة 

الذهاب قبل 4 أشهر.

الحارس بوركي يؤكد بقاءه في 
دورتموند  

حسم بوروسيا دورمتوند مستقبل العبه، يف ظل ربطه باالنتقال 
إلى نادي تشيلسي هذا الصيف. وربطت تقارير صحفية، صاحب 
الـ29 عاًما، السويسري رومان بوركي،  مؤخًرا باالنتقال للبلوز، يف 
ظل عدم قناعة املدرب اإلجنليزي فرانك المبارد باحلارس اإلسباني 
كيبا أريزاباالغا. وعقب فوز دورمتوند على فورتونا دوسلدورف )-1
0( يف البوندسليغا، اول أمس، قال بوركي لشبكة »سكاي سبورت 
أملانيا«: »آمل أن يتم توقيع العقد اجلديد األسبوع املقبل«. وأكمل: 
»ال ميكنني حتديد اليوم حالًيا، لكننا اتفقنا ويتبقى موعد التوقيع، 
وآمل بأن ننهي كل شيء سريًعا«. كما نشر دورمتوند تغريدة على 
لسان مايكل زورك، املدير الرياضي للنادي، جاء فيها: »سنجدد 
عقد رومان بوركي، وأنا سعيد ألنه سيبقى حارسنا لسنوات أخرى 
مقبلة«. وانضم بوركي إلى درومتوند عام 2015، قادًما من فرايبورغ 

األملاني، ويسري عقده احلالي حتى جوان 2021.

بعد عودة النادي الملكي للمنافسة    

بيريز يضع مستقبل زيدان وراموس على المحك
كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن 
تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد، وسيرجيو راموس 

قائد الفريق الملكي.

القسم الرياضي

اإلسبانية،  »ماركا«  لصحيفة  ووفًقا 
كثف  امليرنغي،  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  فإن 
فترة  خالل  وراموس  زيدان  مع  اتصاالته 

التوقف بسبب فيروس كورونا املستجد.
بيريز  بني  احملادثات  زيادة  إلى  وأشارت 
وزيدان وراموس تعود لرغبة الرئيس يف إرشاد 
وعدم  الصحيحة  التصرف  لطريقة  الالعبني 
إلى  احلديث  انتقل  ثم  التوقف،  أثناء  القلق 

مسألة خفض الرواتب.
وأوضحت أن بيريز لم يتطرق يف حديثه 
مع راموس إلى مسألة التجديد، ألن كالهما 

يعتقد أن هذا ليس الوقت املناسب.
وشددت على أن النادي حازم يف مسألة 
لسن  يصلون  الذين  الالعبني  عقود  جتديد 
راموس )34 عاما( حيث يصر على التمديد 
بعد  مجددا  األمر  يف  النظر  ثم  واحد  لعام 

قائد  فيه  يتمسك  الذي  الوقت  يف  ذلك، 
ملوسمني  جديد  عقد  على  بالتوقيع  امللكي 
ريال  مع  راموس  عقد  وينتهي  األقل.  على 

مدريد يف صيف 2021.
أي  أيًضا  تتم  لم  إنه  الصحيفة  وقالت 
مستقبل  حول  وزيدان  بيريز  بني  مناقشة 
على  احملادثات  ركزت  بينما  األخير، 
والـ11  الكرة  لعودة  احملتملة  السيناريوهات 
اإلياب ضد  وموقعة  الليغا  يف  املتبقية  مباراة 

مانشستر سيتي يف دوري أبطال أوروبا.
وأراد بيريز نقل الهدوء والثقة إلى زيدان 
مت  ما  حتليل  عند  سواء  محادثة،  كل  أثناء 
القيام به وما ميكن أن يفعله الفريق يف الفترة 
أنه  اإلسبانية،  الصحيفة  وذكرت  املقبلة. 
اآلن جاء وقت زيدان، حيث أن اجلميع بات 
حتت تصرفه عقب استئناف مباريات الليغا، 
وكل شيء يف النادي امللكي بات على احملك 

حتى مستقبل املدرب الفرنسي.
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محمد هشام

وعن تقيمه لتجربته مع شبيبة القبائل 
»التجربة  قائال  التونسي  التقني  كشف 
 8 يف  احلصيلة  أن  مبا  ناجحة،  كانت 
طيبة،  تعتبر  الفريق  فيها  قدت  مباريات 
يف  وتعادلنا  مقابالت   4 يف  فزنا  حيث 
يف  حاليا  نتواجد  واحدة.  يف  وانهزمنا   3
كوكبة فرق الصدارة، ما يعني أن حظوظنا 
أنه  اللقب، خصوصا  للمراهنة على  وافرة 
عمر  من  املتبقية  مقابالت  الثماني  يف 
البطولة، سنستقبل على ميداننا منافسني 

مباشرين«.
الزلفاني  كشف  حديثه  سياق  ويف 
إختيار  على  دفعته  الذي  األسباب  عن 
اإلشراف على شبيبة القبائل »جتربتي مع 
الفريق العماني كانت جيدة، حيث تركته 
نصف  للدور  ورشحته  األول،  املركز  يف 
النهائي للكأس، لكن وصلتني عروض من 
اجلزائر، من فرق سطيف والبرج واملولودية 
عروض  وصلتني  كما  القبائل.  وشبيبة 
من السعودية واإلمارات، وقد طلبت من 
ذلك  وحصل  االرتباط،  فك  ظفار  إدارة 
عرض  اخترت  النهاية  ويف  ودية،  بصفة 
قدمه  الذي  املشروع  ألن  القبائل،  شبيبة 
وجدته  مالل،  شريف  النادي  رئيس  لي 
أقنعني  مالل  طموحاتي.  مع  يتماشى 
بهذا املشروع، الذي ميتد على مدار ثالث 
سنوات، وجعلني أمضي العقد دون تردد، 
القرار، ألنني وجدت  أندم على هذا  ولم 

ظروفا طيبة يف الشبيبة، ودعما كبيرا من 
قبل رئيس النادي«.

الضوء  الكناري  مدرب  سلط  كما 
الدراجي  أسامة  الثنائي  وضعية  على 
الفرق  الذين تسعى بعض  الباليلي  وأمير 
التونسية البارزة النتدابهم »حني التحقت 
ضمن  الدراجي  أسامة  وجدت  بالفريق، 
الــ27 العبا، ومستواه يف نسق  مجموعة 
تصاعدي، مبا أنه كان قد ابتعد عن أجواء 
املباريات قرابة الـ6 أشهر، ويبقى الدراجي 

فيما  أما  للمجموعة.  ومفيدا  ثابتة  قيمة 
ثقتي  فيه  وضعت  فقد  الباليلي،  يخص 
وأصبح من األساسيني يف الفريق، وهو ما 
جعله يثبت من جديد علّو كعبه، وهو يف 
نهاية عقده مع الشبيبة، لكن إدارة الفريق 
حريصة على متديده، ألننا نريد أن نحافظ 
على كامل املجموعة، من أجل اإلستقرار 
إمكانيات  ميلك  الباليلي  أمير  الفني. 
كبيرة، وقد وصلته عديد العروض، لكن 

إن شاء اهلل سيبقى معنا«.

والرياضة،  الشباب  وزارة  طالبت 
بإرسال  الوطنية  الرياضية  االحتاديات 
اإلسمية  والقائمة  التحضيري  البرنامج 
تأهلهم  تأشيرة  اقتطعوا  الذين  للرياضيني 
يف  بطوكيو  املقررة  األوملبية  األلعاب  إلى 
موجهة  مراسلة  2021.ويف  عام  صيف 
الوزارة  أبرزت  الرياضية،  لالحتادات 
التحضيرية  البرامج  كافة  إرسال  ضرورة 
وأماكن التدريبات للرياضيني املتأهلني الى 

األوملبياد، وذلك يف أقرب اآلجال من أجل 
والنظافة  الصحية  الظروف  جميع  ضمان 
الوطنية  الرياضية  املرافق  وتعقيم  واألمان 
احلجر  رفع  عقب  لتحضيراتهم  حتسًبا 
الصحي مباشرة.واشترطت املديرية العامة 
للرياضات قائمة الرياضيني املعنيني مبوعد 
الطبية  الطواقم  قائمة  الى  اضافة  طوكيو، 
والفنية الذين سيشرفون على استعدادات 
احلكومة  مخطط  اطار  الرياضيني.ويف 

الرامي إلى احلد من تفشي جائحة كورونا، 
الوقائية  االجراءات  كل  الوزارة  اتخذت 
ملدة  املستجد  كورونا  فيروس  تفشي  من 
 2020 جوان   13 غاية  إلى  أي  يوًما،   15
والهياكل  املنشآت  غلق  من خالل  وذلك 
وتأجيل  والترفيهية،  والشبانية  الرياضية 
تأجيل  وكذلك  الرياضية  املنافسات  كل 
واجلمعيات  التحضيرية  التربصات  كل 

العامة للهيئات الرياضية.

تحسبا لرفع الحجر الصحي
وزارة الشباب والرياضة تطالب بتفاصيل ممثلي الجزائر في األولمبياد

بن سبعيني يسقط أمام العمالق البافاري
جنا بايرن ميونخ من فخ بوروسيا مونشنغالدباخ، الذي يلعب له 
الدولي اجلزائري، رامي بن سبعيني، بفوز قاتل 1-2، على ملعب 
الدوري  من  الـ31  اجلولة  منافسات  إطار  أمس، يف  اول  أرينا،  أليانز 
تلقى  كما  أطواره  طيلة  سبعيني  بن  مشاركة  عرف  اللقاء  األملاني. 
بطاقة صفراء يف الدقيقة 45. وأحرز غوشوا زيركزي وليون غوريتسكا 
هديف بايرن، يف الدقيقتني 26 و86، بينما سجل بينيامني بافارد هدًفا 

عكسًيا يف مرمى فريقه لصالح مونشنغالدباخ، يف الدقيقة 37.
بهذا االنتصار، اقترب العمالق البافاري خطوة أخرى من لقب 
البوندسليغا، بعدما حافظ على الفارق مع مالحقه بوروسيا دورمتوند، 
البالغ 7 نقاط، معزًزا صدارته للجدول برصيد 73 نقطة، بينما توقف 

رصيد بوروسيا مونشنغالدباخ عند النقطة 56 يف املركز الرابع.
م.هشام

دوخة يؤكد بقاءه في الرائد السعودي  
الرائد  نادي  حارس  دوخة،  الدين  عز  اجلزائري  الدولي  كشف 
الفريق  مع  عقده  لتجديد  يستعد  أنه  عن  القدم،  لكرة  السعودي 

ملوسمني.
وقال دوخة، إنَّه سيلتقي رئيس نادي الرائد يف غضون 10 أيام من 

أجل التوقيع على عقد جديد ميتد ملوسمني إضافيني.
وانضم دوخة، البالغ من العمر 33 عاًما للرائد يف موسم  -2018
2019، قادًما من أحد السعودي، بعدما كان لعب ألندية عديدة يف 
اجلزائر منها جمعية الشلف، ومولودية بجاية، وشبيبة القبائل، ونصر 

حسني داي.

بقي المدير الفني لشبيبة القبائل، التونسي يامن الزلفاني، في الجزائر رغم توقف النشاط الرياضي، بسبب أزمة وباء كورونا التي 
أعاقت التنقل بين الدول. وحول وضع فريقه حاليا، وموقفه من عودة المنافسات وكذا تقيمه لتجربته مع شبيبة القبائل كشف الزلفاني 
قائال »بعدما خضنا مباراة يوم 15 مارس الماضي، خارج ميداننا أمام وفاق سطيف، لم يكن يخطر ببالي أنه سيقع غلق الحدود بسبب 
الوباء، ولم يكن من الممكن أن أعود إلى تونس، افتقدت عائلتي خصوصا في شهر رمضان وأيام العيد، ولو أنني بصراحة ظروفي طيبة 
جدا في الجزائر، ولم ينقصني أي شيء، لكني أفتقد كثيرا اجواء المالعب والتدريبات والمقابالت«، ليواصل حديثه »في بداية الحجر 
حرصت على تدريب الفريق عن بعد، وتواصلنا مع كل الالعبين عبر تطبيق واتساب، لكن في رمضان قررنا تخفيض نسق التدريبات، 

ونحن في انتظار اإلعالن عن عودة النشاط رسميا، لنستعد جيدا لباقي مشوار البطولة«.

شباب  نادي  إدارة  مجلس  باشر 
عقد  جتديد  أجل  من  حتركاته  قسنطينة، 
الفتاح  وعبد  عيادة  بن  حسني  الثنائي 

إسماعيل بلقاسمي.
واجتمعا رئيس مجلس إدارة النادي، 
نصر  الرياضي،  واملدير  رجراج،  رشيد 
الدين مجوج، بنب عيادة يف وهران، وأعربا 
له عن رغبتهما يف جتديد عقده قبل انتهاء 

املوسم.

ولم تتحصل إدارة الشباب على جواب 
نظًرا  البقاء،  بشأن  عيادة  بن  من  واضح 
املوسم  خارجية  جتربة  خوض  يف  لرغبته 
املقبل، باعتبارها السبيل الوحيد للحصول 
الوطني،  املنتخب  مع  دائمة  مكانه  على 

إال أنه أكد منح النادي األولوية محليا.
الفترة  يف  عيادة  بن  اسم  وارتبط 
احلالية بالعديد من األندية، مثل الزمالك 
التونسي، وأهلي جدة  املصري، والترجي 

السعودي.
بالالعب  أيضا،  اإلدارة  التقت  كما 
سور  رأسه  مسقط  مدينة  يف  بلقاسمي 
التجديد  عليه  وعرضت  الغزالن، 
إدارة  وكانت  راتبه.  ملوسمني، مع حتسني 
يف  مبكرا  بدأت  قد  قسنطينة،  شباب 
يف  ترغب  الذين  الالعبني  مع  مفاوضات 
اإلعداد  ضمان  بهدف  بهم،  االحتفاظ 

املبكر للموسم املقبل.

من أجل تجديد عقديهما
إدارة شباب قسنطينة تباشر مفاوضاتها مع بن عيادة وبلقاسمي

أكد أنه يفتقد أجواء المالعب، الزلفاني:

»حظوظ شبيبة القبائل للتتويج باللقب قوية«

إدارة بيتيس تسعى إلقناع ماندي 
على التجديد  

عادت إدارة نادي ريال بيتيس اإلسباني، إلى طاولة املفاوضات 
الدولي اجلزائري عيسى ماندي، قصد جتديد عقد هذا األخير  مع 
مع الفريق. وحسب »استاديو ديبورتيفو«، قرر مسؤولو ريال بيتيس، 
عقده  بتجديد  ماندي،  القناع  منهم  سعيا  للمفاوضات،  العودة 

لثالثة سنوات مع الفريق.
لالعب  اجلزائي  الشرط  لرفع  اإلسباني،  النادي  إدارة  وتسعى 
اخلضر، ليبلغ 50 مليون أورو، يف حال موافقته على جتديد عقده. 
ريال  مع  عقده  نهاية  يف  يتواجد  الذي  ماندي،  عيسى  أن  يذكر 
بيتيس، يحظى باهتمام عديد األندية األوروبية، على غرار أتليتيكو 

مدريد، برسلونة، مارسيليا وغيرها.

عطال مطلوب في الدوري اإليطالي 
واإلنجليزي

يوسف  اجلزائري،  الدولي  أن  ميركاتو«،  »فوت  موقع  كشف 
عطال، مطلوب بقوة يف الدوري اإليطالي واإلجنليزي.

وأكدت ذات التقرير أن كل من نابولي وواتفورد قد اتصلوا مبحيط 
الالعب الذي ينتهي عقده مع فريقه نيس يف 2023.

يف نفس السياق، يرفض الفريق الفرنسي التخلي عن عطال، 
بل سيعول عليه وعلى زمالئه من أجل لعب األدوار األولى املوسم 

املقبل.

مولودية وجدة تنفي رحيل المدرب 
بن شيخة

التي  األنباء  وجدة  مولودية  داخل  من  خاص  مصدر  نفى 
انتشرت حول مغادرة املدرب اجلزائري عبد احلق بن شيخة للعارضة 
الفنية للفريق بعد حصوله على عروض خارجية أقواها من الدوري 

القطري.
املقبل  باملوسم  الفريق  مع  املدرب  استمرار  املصدر  ذات  وأكد 
»بن  املتحدث   ذات  وأضاف  قريبا،  وأنه سيتم اإلعالن عن ذلك 
متقدمة  مرتبة  يحتل  الذي  الفريق  داخل  كبيرا  عمال  أجنز  شيخة 
بالدوري املغربي وهو حديث الظهور بني الكبار، ولن نسمح مبغادرته 
وهو مرتاح معنا وكل ما يتم الترويج له بهذا الشأن عار من الصحة«، 
وتابع »مع بن شيخة بدأنا التخطيط ليس للموسم احلالي بل للمقبل 
وما  قاريا،  املشاركة  أو  األلقاب  بأحد  معه  الفوز  كبير يف  وطموحنا 

يتردد من أنباء عن مغادرته هدفها التشويش على نادينا«.
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صارة بوعياد

رو«  السَّ »مجاُز  القصصية  املجموعة  تضم 
فان  الفنان  بسيرة  وتبدأ  مختلفة،  قصص  تسع 
كوغ، وهي محاولة إلعادة قراءة لوحاته كتناص 
مبساره  املرسومة  اللوحات  عالقة  برؤية  السرد  يف 
النفسي واضطرابه العقلي إلى غاية إقدامه على 
حياة  من  األخيرة  لأليام  وتعرضت  االنتحار. 
الفنان الهولندي كوغ )1853 - 1889(، وصاغت 

جدلية اإلبداع واجلنون.
جعلته  عصبية،  نوبات  من  غوخ  فان  عانى 
تأزمي  يف  ساهم  وما  املعشر،  صعب  شخصا 
العاطفية،  احلياة  يف  فشله  هو  النفسية  وضعيته 
واكتشافه النفاق االجتماعي، كان الرسم يخفف 
عنه بعض نوباته، وكان يتجلى ذلك يف لوحاته 
التي تفجرت إبداعا، السيما يف سنواته األخيرة 

كما لو أن املوت كان محفزا لنشاطه اإلبداعي.
هكذا غرقت قصة عبد الوهاب عيساوي يف 
الفنان،  العالم مبنظور هذا  جو من الكآبة، ليبدو 
وقد امتألت قصته مبعجم لفظي مناسب لهذا اجلو 
املعتم، منها »الشمس ال تريد أن تشرق، حجبتها 
ألوان  نوبات،  اخليبة،  صداع،  لعنة  الغيوم، 
اجلنون…«.  اخليبات،  العزاء،  السواد،  داكنة، 
التي  »املخمنون«  القصص  أيضا من بني  وتوجد 
يجلسون  األشخاص  من  مجموعة  حول  تدور 

يبنوا  أن  مبخياله  كل  ويحاولون  مقهى،  داخل 
ثم  واخلوف  االضطراب  تعاني  امرأة  عن  قصة 
التفاصيل  إعطاء  يف  منهم  كل  ويجتهد  ُتقتل. 

والتفسيرات ليقنع بها اآلخرين.
يشتغل  شاب  فأساسها  »املتخيل«  يف  أما 
حتقيقه  فتح  أجل  من  حانة  إلى  يصل  محققا، 
يف اجلرمية التي حدثت، ولكن العجيب أن الكل 
مسار  تغيير  يسبب  ما  جرمية،  أي  حدوث  ينكر 
التحقيق، ثم يتحول هذا الرجل احملقق إلى واحد 
يونانية  بفتاة  األمر  ويتعلق  احلانة،  مرتادي  من 
من  أخرى  رحلة  لتبدأ  مزهرية،  على  مرسومة 

البحث.
ويف »عبور الروبيكون« )النهر( يرصد الكاتب 
من  تعاني  شخصية  عيساوي  الوهاب  عبد 
خاص.  روبيكون  عبور  إلى  وحتتاج  مأساتني، 
يف  »يؤخذ  يروي:  العجيبة«  الليلة  »وقائع  ويف 
بيته مبالبس النوم، ويعتقد أن من أخذه شرطة، 
ولكنهم ساروا به طوال الليل.. إلى أن وصلوا إلى 
مكان يجد زوجته تنتظره..«، بينما تغوص قصة 
»االختيار« يف حياة طالب يعيش الطيبة واالنتقام 

نتيجة مأساة عاشها.
أسئلة  الرواية«  من  الهارب  »الرجل  ويطرح 
عديدة عن عالقة الكاتب بالنص، فيما يحكي 
املبنية  النور«  »ينابيع  قبل  »الصيريف«  يف  املؤلف 

»الصيريف«  هذا  عالقة  التصوف،  أدب  على 
مع  البشر  مع  عالقته  جتاوزت  وكيف  بالتحف، 

تشويق يالمس حياته وشخصيته الغامضة.
الوهاب عيساوي قد  الكاتب عبد  أن  ويذكر 
الصادرة  اإلسبرطي«  »الديوان  روايته  عن  توج 
العربية  الروايات  رأس  للنشر، على  ميم  دار  عن 

املشاركة يف اجلائزة العاملية للرواية العربية.
اإلسبرطي«  »الديوان  رواية  اختيرت  وقد 
القائمة  من  عيساوي  الوهاب  عبد  للجزائري 
من  أعمال  ستة  وتضمنت  الدورة  لهذه  القصيرة 
حيث  والعراق،  ومصر  وسوريا  ولبنان  اجلزائر 
سراييفو«  »حطب  روايات  القائمة  ضمت 
للبناني  الهند«  للجزائري سعيد خطيبي و«ملك 
للسوري  الروسي«  و«احلي  الدويهي،  جبور 

زيدان  يوسف  للمصري  و«فردقان«  الرز،  خليل 
و«التانكي« للعراقية عالية ممدوح.
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من تنظيم مديرية الثقافة لوالية عنابة
الصالون االفتراضي األول للصورة الفوتوغرافية يفتح أبوابه

تنظم مديرية الثقافة لوالية عنابة »الصالون االفتراضي 
األول للصورة الفوتوغرافية« من 08 جوان إلى 05 جويلية 
2020، بالتنسيق مع »جمعية ضوء املتوسط« ودار الثقافة 
املبدعني يف مجال  بهدف جتاوز تشجيع  بوضياف،  محمد 
افتراضي  فضاء  وخلق  ألعمالهم،  والترويج  الصورة، 
لالحتكاك وتبادل املعارف بني املصورين اجلزائريني والعرب.
للصورة  األول  االفتراضي  »الصالون  يف  املشاركة 
الفوتوغرافيني  املصورين  جميع  أمام  مفتوحة  الفوتوغرافية« 
حر  الصورة  موضوع  أن  للشروط  وفقا  والعرب،  اجلزائريني 
ومحيط  الدار  يف  تصويره  يتم  أن  ميكن  ما  كل  )ويتضمن 
االجتماعية  والعالقات  الصحية  التدابير  كتصوير  املنزل، 
الوقائية،  واإلجراءات  الصحي  باحلجر  يتعلق  ما  وكل 
واملفاهيمي،  املاكرو،  والتصوير  والبورتري  واألطفال 
والتصوير التجاري، وإسقاطات الضوء، حسب إبداع املصور 
ومخيلته.وتنتقي جلنة خاصة، الصور املشاركة يف املسابقة 
الرسمية للصالون، وتقدمها للجنة التحكيم يوم 29 جوان 
جمعية  صفحة  يف  افتراضيا  الصور  كل  لتعرض   ،2020
تختار  حيث   ،3D بتقنية  الفايسبوك  على  املتوسط  ضوء 
جلنة التحكيم الصور اخلمسة املتمّيزة، وتعلن نتائجها يوم 
05 جويلية 2020 تزامنا مع عيدي االستقالل والشباب.

والهواة  للمحترفني  موجهة  قيمة،  جوائز  الفائزون  مينح 
لوالية  الثقافة  مديرية  طرف  من  لهم  تسلم  واملبتدئني، 
عنابة، وقد عينت إدارة الصالون االفتراضي األول للصورة 
الدكتور صالح حيدر  التحكيم  الفوتوغرافية، أعضاء جلنة 
تصوير  وخبير  مدرب  وهو  العراق،  جمهورية  من  رئيسا 
اجلزائر،  من  مقررا(   ( بوديبة  إدريس  األستاذ  متخصص، 
العربية  اململكة  من  شبيب  آل  صالح  محمد  من  وكل 
داوود  حسن  البحرين،  من  الفرساني  جناة  السعودية، 
خضر  إبراهيم  خليل  يوسف  العربية،  مصر  جمهورية  من 
احلوسني  من اإلمارات العربية املتحدة، توفيق دردور من 

قسنطينة وعمر دويدة من املسيلة أعضاء.
يف  يشاركان  التدريب  حتت  حكمني  إلى  إضافة 

مناقشات جلنة التحكيم دون تصويت، أكرم مناري مصور 
فوتوغرايف  مصور  سباع  ويوسف  تيارت  من  محترف  فني 
حمودي  ياسني  فيرأسها  االنتقاء،  جلنة  أما  خنشلة،  من 
ومراد  تيارت،  من  غسيل  أمني  وعضوية   بجاية،  من 
منوعة  نشاطات  ُبرمجت  من سكيكدة.باملوازاة،  عمراوي 
بني محاضرات ودروس ومداخالت فنية وتقنية يف مجال 
افتراضية خارج  إلى معارض  الفوتوغرايف، إضافة  التصوير 
ملباركية  مساهمات   بينها  من  فوتوغرافية،  لصور  املسابقة 
من  سفيان  بلهاني  مهاجرة،  طيور  حول  باتنة  من  فيصل 
األغواط حول التراث الشعبي، قهرية محمد فاحت من سوق 

أهراس حول املوضة وعالم األزياء وغيرهم.
التصوير  فن  يف  التقنية  الورش  انطلقت  السياق،  ويف 
تعالج  وجزائريني،  عرب  محترفني  مصورين  بإشراف 
إلى   10 وتستمر من  الفوتوغرافية.  الصورة  التقاط  تقنيات 
 27 غاية  إلى  فنية  ندوات  تليها   ،2020 20 جوان  غاية 

جوان 2020.
صارة. ب

تحت شعار »َجَماُل الَحيِّ ... ِمرآُة َأهِله«
جمعية صدى للثقافة واإلعالم تنظم 

مسابقة أحسن حي بعين الحجل
جمعية  جنحت  رائعة،  من  أكثر  خطوة  يف 
صدى للثقافة واإلعالم يف برمجة مسابقة أحسن 
حي مبدينة عني احلجل يف والية املسيلة، وذلك 
األخرى،  البرامج  من  مجموعة  هامش  على 

ثقافية واجتماعية وإعالمية هادفة وخاّلقة.
مدينة  أحياء  عبر جميع  أيام،  قبل  انطلقت 
يف  حي  أجمل  مسابقة  باملسيلة،  احلجل  عني 
املدينة، التي تشرف على تنظيمها جمعية صدى 

شعار  وحتمل  الشوارع«  »أجمل  عليها  أطلق  التي  املسابقة  واإلعالم،  للثقافة 
»َجَماُل احَليِّ ... ِمرآُة أَهِله«.

املسابقة  الفائزين يف  املشاركني  لها اجلمعية هدايا وجوائز، جتاه  خصصت 
املذكورة، والتي تهدف من خاللها هذه املّرة للمساهمة يف تنقية وتنظيف كل 
الشوارع داخل جميع األحياء، الفرعية والرئيسية من املدينة، وتشجيع العمل 
روح  وخلق  املدينة  جاذبية  من  الرفع  أجل  من  املواطنة  روح  وتنمية  اجلمعوي 

املنافسة االيجابية من أجل النهوض بنظافة املدينة واحملافظة على البيئة.
كما يراد بها حتسيس الساكنة بدورها األساسي يف حتقيق الرقي املجتمعي 
وحتسني جودة العيش ومنها ترقيتها ملصاف املدن النظيفة من هذا اجلانب من 
من جميع  املفيدة  املسابقة  هذه  يف  بقّوة  األحياء  جميع  ممثلي  مشاركة  خالل 

اجلوانب، وإشراك املواطن يف حمالت جتميل البيئة.
جمعية »صدى« الرائدة اجتهدت يف خلق منافسة بني األحياء، يف تقليد 
حضاري جديد، إلعادة االعتبار ملجد املدينة، واستعادة لقبها املعروف »املدينة 
عن  رسميا  اإلعالن  على  املّرة،  هذه  القائمون  حرص  حيث  تنام«،  ال  التي 
بداية املسابقة املوسعة طوليا وعرضيا ملدة شهر كامل، النطالق التصفيات بني 

األحياء.
وكشف رئيس اجلمعية بن حامد بوبكر أن املسابقة، ستختم مرحليا بتتويج 
عمل  من  كل  ومجازاة  والشكر  بالتقدير  يوحي  فعل  يف   ، وتكرميهم  الفائزين 
الفعل احلضري واحلضاري، وتشجيعا لبقية األحياء يف االجتهاد  وأحسن يف 
جائزة  على  حتوز  ألن  وتسعى  ترتقي  ومحالتهم،  ومؤسساتهم  أحيائهم  جلعل 
أحسن وأجمل وأنظف حي، وهي غاية نبيلة ومشروعة يف التغيير نحو األفضل.
خلضر بن يوسف

بالشراكة بين دار خطوط األردنية ودار ضمة الجزائرية

رو« الروائي عبد الوهاب عيساوي يصدر طبعة أخرى من »مجاُز السَّ
رو« بالشراكة بين  أعلن الروائي عبد الوهاب عيساوي أنه سيتم إصدار مجموعته القصصية »مجاُز السَّ

دار خطوط األردنية ودار ضمة الجزائرية، بعد إصدارها عن منشورات بغدادي من العام 2016.
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هذه  على  إجابات  أقدم  أن  سأحاول  جهتي  من 
وأنا  التعليم،  مهنة  يف  جتربتي  من  انطالقا  األسئلة 
بحوزتي  أن  أو  اإلجابات  كل  أملك  أنني  هنا  أزعم  ال 
وصفة تضمن النجاح، كل ما يف األمر هو أنني سأطرح 
والتغيير  للتعديل  قابلة  مرنة  وعلمية  عملية  منهجية 
طبعا  وهي  واستعداداته،  تلميذ  كل  ظروف  حسب 

نابعة من جتربة ومعاينة ذاتية.

-1 ما هي استراتيجية االستعداد لالمتحان؟
لالمتحان  اجليد  االستعداد  إستراتيجية  تتوقف 
املعريف،  االستعداد  وهي:  أساسية  ركائز  ثالثة  على 

االستعداد النفسي، واالستعداد الفيزيولوجي.

أ- االستعداد المعرفي:
ومحاورها  للبرامج  العام  اإلطار  وإدراك  فهم   -

والترابط املوجود فيما بينها.
- حتديد مواطن الضعف يف املواد الدراسية والعمل 

من أجل جتاوز ذلك الضعف.
- عدم السقوط يف فخ تفضيل أو تبجيل مادة على 

غيرها فلكل مادة حقها من التحضير.
جدا  مهم  التحضير  يف  النفس  على  االعتماد   -
تساعد  اجلماعي  والتحضير  للتعاون  صيغ  إيجاد  لكن 
من  )انطالقا  والترسيخ  والتصحيح  االسترجاع  على 

فكرة تعليم اآلخرين يعلمك(.
- صحيح أن ما ستمتحن فيه هو املقرر الدراسي، 
حول  أخرى  مصادر  من  الواسع  اإلطالع  حسن  لكن 
يف  احلاالت  من  كثير  يف  ينقذك  قد  املقرر  مواضيع 

االستشهاد أو التعليق والتحليل .
االعتماد  أو  األسئلة  اختيار  يف  احلظ  استعباد   -

على احلدس يف التحضير لالمتحان.
وضع  يتطلب  لالمتحان  واملراجعة  االستعداد   -
جدول منظم يحترم بصرامة على أن يأخذ بعني االعتبار 

ما يلي:
تراجع  كأن  وثقيلة  خفيفة  إلى  املواد  تصنيف   -
واألدب  الرياضيات  وليس  االجنليزية  ثم  الفلسفة 

...الخ.
الضعف  مثال  املواد  يف  والضعف  القوة  مواطن   -
الرياضيات يتطلب تخصيص وقت أطول ملراجعتها  يف 

وجدية أكثر لتحضيرها.
الوقت  واختيار  والتحضير،  للمراجعة  التفرغ   -
الليل   - الباكر  الصباح  والتحضير:  للمراجعة  املناسب 

...
الضجيج،  عن  بعيدا  املناسب  املكان  اختيار   -

النوافذ، التلفاز، الفراش، ... الخ.
بالقراءة  وليس  والقلم  بالورقة  تكون  املراجعة   -

فقط.
إلى وقت متأخر جدا عدمية اجلدوى،  املراجعة   -

ألنها يف هذه احلالة ستتخطى عتبة االستيعاب.
من  التجارية  الكتب  استخدام  احلذر يف  توخي   -
األفضل استشارة األساتذة يف اختيار الكتب املناسبة.

املصحح  مهمة  يسهل  واملقروء  الواضح  اخلط   -
ويضمن لك حقك.

وتذكر  العالقات  لربط  خاصة  صيغ  إيجاد   -

 - )تواريخ  الذاكرة  تخزينها يف  يصعب  التي  املعلومات 
رموز - مركبات ...(

ب- االستعداد النفسي:
عملية  مجرد  االمتحان  بأن  واالقتناع  اإلميان   -

تقييم ملدى التحصيل الدراسي.
- تأكد أن اخلوف أو االرتباك عامة ويف االمتحان 
ال  فاملسألة  للجميع،  بالنسبة  إنساني  شعور  خاصة 
على  األول  االختبار  أو  فقط  األولى  الدقائق  تتعدى 

أقصى تقدير.
يف  اجليد  والعمل  التحضير  بأن  يقني  على  كن   -
االختبار األول هو عربون أو بشرى بالنجاح، وإن حصل 
العكس فليكن حافزا لك لتدارك املوقف يف االمتحانات 

القادمة.
غير  الشخصية  وانشغاالتك  مشاكلك  ضع   -
الدراسية على رفوف االنتظار، فاالمتحان اآلن هو أول 

األوليات.
وتدخالت  القسم  أجواء  استحضار  حاول   -
بعض  تذكر  على  تساعدك  فهي  وزمالئك  أساتذتك 

املعارف واملعلومات.
القدرة  من  ويقلل  مزاجك  يعكر  ما  كل  تفادي   -

على التركيز واالستيعاب.
مواقع  والنقاش مع زمالئك حول  - جتنب اجلدال 
بعد  أو  قبيل  مباشرة  األسئلة  يف  والصواب  اخلطأ 
الثقة  من  ويقلص  الذهن  يشوش  ذلك  ألن  االمتحان 

النفسية الالزمة للمواصلة يف االختبارات الالحقة.
- صحيح أن البكالوريا هي الهدف األول يف نهاية 
آخر  يف  لكنها  مطلوب،  فيها  والنجاح  الثانوية  املرحلة 
أبواب  املفاتيح لطرق  املطاف هي مجرد مفتاح من أهم 

املستقبل، لكنه ليس الوحيد يف حتقيق ما تصبو إليه.

ج- االستعداد الفيزيولوجي:
فاجلسم  املراجعة  أثناء  املكثف  اإلجهاد  جتنب   -
واحلفظ.  والفهم  االستيعاب  عملية  يعطل  املتعب 
فأفضل مدة يعمل فيها املخ هي 40 50- دقيقة، بعدها 
مع  دقيقة  ملدة 50  فاملراجعة  كبير،  قدرته بشكل  تقل 
10 دقائق راحة، مع القيام من مكان املراجعة واحلركة 

البسيطة تنشط اجلسم والدورة الدموية.
- خذ نصيبك من النوم ليال )ما بني 6 - 8 ساعات 

يف اليوم( فهو ضرورة حيوية لتجديد طاقة اجلسم.
التركيز  يعيق  ألنه  املريح،  غير  اجللوس  تفادي   -
فيتحايل عليك اجلسم ويجرك نحو الراحة واالسترخاء. 
توازن  على  للمحافظة  ضروري  الرياضة  ممارسة   -

اجلسم و انشراح النفس وصفاء العقل.
اإلضاءة  على  فحافظ  البصيرة،  يضيء  البصر   -

املناسبة واجتناب األشعة الضارة لسالمة العيون.
- الضغط على القلم أثناء الكتابة يرهق عضالت 
تفقد  وبالتالي  األعصاب،  إلى  اإلرهاق  فيمتد  اليد 

القدرة على التركيز واالستمرار يف عملك.
وجتنب  السكريات،  تناول  يف  اإلفراط  عدم   -
طبية، ألن  استشارة  دون  واملنشطات  املهدئات  تعاطي 
مركبات األدوية لها آثار جانبية خطيرة ويؤدي اإلدمان 

عليها إلى اإلخالل بنظام التوازن الطبيعي للجسم. 

العادات  بعض  يف  النظر  إعادة  يستحسن   -
االستهالكية للحفاظ على اجلسم عامة واملعدة خاصة 
)بيت الداء( ألن أي خلل يف اجلهاز الهضمي له الكثير 
النفسي  االستعداد  على  السلبية  االنعكاسات  من 

والعقلي.

-2 لماذا يحدث النسيان؟
النسيان كما يعرفه علماء النفس هو فقدان طبيعي 
جزئي أو كلي مؤقت أو دائم ملا اكتسبناه من معلومات 
ومهارات حركية، فهو عجز عن االسترجاع أو التعرف 
عوامل  لعدة  نتيجة  النسيان  ويحدث  شيء.  عمل  أو 

منها:
الرجوع  دون  طويلة  فترة  الدراسية  املادة  ترك  أ- 
إلى  احلفظ  تأجيل  عدم  التلميذ  على  ينبغي  إليها: 
فترة  احلفظ  عملية  فترك  االمتحان،  من  قريب  وقت 
طويلة بدون مداومة ودون الرجوع إليها يضعف تذكرها. 
املادة يف وقت  إمكانية حفظ  يتوقعون  التالميذ  فبعض 
الحق توهما بأنهم طاملا قد فهموا املعنى يسهل احلفظ، 
فيهملون عملية احلفظ، فإذا عادوا إليهما صعب عليهم 
يف  بينما  عسيرة،  عملية  احلفظ  أن  ويتصورون  األمر 

احلقيقة هم الذين أوجدوها بتقصيرهم وإهمالهم.
ب- التشابه بني املادتني السابقة والالحقة: كلما 
باألخرى،  إحداهما  انطماس  زادت  التشابه  ذلك  زاد 
وكلما اختلفا قلت درجة نسيان كل منها، ومن أجل 
املواد  مراجعة  يتجنب  أن  التلميذ  على  يجب  هذا 
والفيزياء  والهندسة  كاجلبر  واحدة  جلسة  يف  املتشابهة 
يف  املواد  هذه  تثبيت  لعدم  سببا  يكون  هذا  فإن  مثال 
ذهنه، وتنويع ما يقوم بحفظه كأن يستذكر مادتي اجلبر 
واللغة العربية مثال معا، وبذلك يتجنب ما من شأنه أن 

يحدث تداخال.
ج- عدم أخذ فترة من الراحة كافية بني مراجعة 
وحفظ املواد املختلفة: فقد لوحظ أنه لو أمت حفظ موضوع 
معني كقصيدة من الشعر مثال ثم شرع بعد ذلك مباشرة 
أخرى  مادة  حفظ  يف  الراحة  من  فترة  يأخذ  أن  ودون 
الشعر  من  ينساه  ما  نسبة  فإن  الرياضية،  كاملعادالت 
تكون أكثر بكثير فيما لو كان قد استراح فترة بعد حفظ 
الشعر، لدا يجب على التلميذ أال يبادر بحفظ موضوع 

بعد آخر إال بعد أن يأخذ فترة من الراحة.
فنحن  بها:  واالستهتار  باملادة  االهتمام  عدم  د- 
على  تسري  عامة  قاعدة  وهذه  به  نهتم  ال  ما  ننسى 
عملية املراجعة، فإذا لم يكن لدى التلميذ دافع حقيقي 
فهو  معينة  دراسية  مادة  حفظ  أو  استيعاب  يف  ورغبة 

قريب من نسيان ما قام مبراجعته.
هــ - عدم فهم املوضوع أو املادة: إن عدم الفهم 
لدا  التذكر،  إلى  يؤدي  الفهم  وأن  النسيان  إلى  يؤدي 
فكلما ازداد فهمنا ملادة أو موضوع كلما ازداد تذكرنا له. 
لدا يجب على التلميذ أن يفهم املوضوع قبل كل شيء 
ومهما اضطره ذلك إلى معاودة قراءته ودراسته أكثر من 
مرة أو الرجوع إلى كتاب آخر لتبسيط الفهم، وتبرز هنا 
واالستفسار  املدرس  بشرح  واالهتمام  اإلصغاء  أهمية 
عن الغموض يف مواضيع املادة الدراسية. وجتدر اإلشارة 
إلى حفظ  التالميذ لألسف يلجئون  إلى أن بعض  هنا 
الذاكرة  تسمى  احلالة  هذه  والذاكرة يف  يفهمونه،  ماال 

الصماء وهذه الذاكرة تعاني من سرعة النسيان. 
التلميذ  والورق:  القلم  استخدام  دن  احلفظ  و- 
أكثر  بإشراك  دون االستعانة  ذاكرته  يعتمد على  الذي 
ثقة  ورقة،  يف  حفظه  ما  تسجيل  يف  كاليد  حاسة  من 
منه بأن املعلومات قد استقرت يف ذهنه هو أكثر عرضة 
الذي  ذلك  من  أكبر  جهد  بذل  عن  فضال  للنسيان، 
استخدم  للتلميذ  وكنصيحة  والورق.  بالقلم  يستعني 
ما  مقدار  لتعرف  حفظته  ما  تسجيل  يف  والورق  القلم 
فاتك من  ما  أو  فيها،  التي وقعت  واألخطاء  حفظته، 

مقاطع يف املادة موضوع احلفظ فتصححها.
-3 أسباب اإلخفاق يف امتحان شهادة البكالوريا :
البكالوريا  شهادة  امتحان  يف  الرسوب  أسباب  إن 
عديدة ومتنوعة، وهي بدون مبرر يف معظم األحيان ويف 
كاالعتقاد  خاطئة  اعتقادات  مجرد  هي  أخرى  أحيان 
نهاية  يف  املادي  التحصيل  ألن  الدراسة  جدوى  بعدم 
الطموحات، وكذا  لن يكون يف مستوى  املطاف سوف 
إسقاط حالة حملة الشهادات العاطلني عن العمل وكأن 
املمتحنني ينتظرهم نفس املصير. باإلضافة إلى أسباب 

أخرى ميكن إيجاز البعض منها يف اآلتي: 
- قلة أو عدم االستعداد الكايف الجتياز االمتحان 

أو االستعداد املتأخر جدا.
يسمى  ما  يف  والوقوع  لالمتحان  التحضير  سوء   -

خطأ باملواد الثانوية كاللغات مثال.
- انعدام الرغبة يف العمل والتحضير.

ذهن  يف  النجاح  يف  احلظ  فكرة  وتأصل  رسوخ   -
بعض التالميذ.

- عدم وجود خطة أو إستراتيجية للتحضير، وسوء 
استثمار الوقت )عدم وجود جدول للمراجعة( أو هدره 

يف مجاالت أخرى.
- اخلوف واالرتباك قبل وأثناء االختبارات. 

التحضير  واعتبار  واخلمول  للراحة  املفرط  امليل   -
واملراجعة حمل ثقيل.

- عدم استخدام املسودة والتسرع يف اإلجابة دون 
مراجعة.

- اخلروج املبكر من االختبارات ونسيان أجزاء من 
اإلجابة أو إجابات كلها.

- عدم الثقة يف النفس والتردد يف بعض اإلجابات 
أو التشكيك فيها.

الزمن املخصص لإلجابة  توزيع واستغالل  - سوء 
)البدء باألسئلة الصعبة(.

- عدم فهم األسئلة وقراءتها بشكل سطحي وكذا 
عدم التمييز بني أمناطها.

- رداءة اخلط وعدم مقروئيته.
- حدوث انتكاسة يف االختبار األول أو يف بعض 

املواد ذات املعامل املرتفع.
األخير  االختبار  إجابة  يف  الشديد  التسرع   -

للتخلص من عبء االمتحان ككل.
أو تشدد  النجاح،  التخوف من محدودية نسبة   -

املصححني يف مواضيع معينة أثناء عملية التصحيح.
جلميع  والنجاح  التوفيق  كل  أمتنى  األخير  يف 
التالميذ املقبلني على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. 
على  الوقوف  حتاول  دمت  ما  فشلت  أنك  يحزنك  وال 

قدميك من جديد.

امتحان البكالوريا هو امتحان وطني يأتي في نهاية المرحلة الثانوية، يحتل المرتبة الثانية في سلم الشهادات الوطنية بعد شهادة التعليم المتوسط. وهي عمليا مجرد امتحان عادي 
كأي امتحان آخر، يتضمن مجموعة اختبارات في المواد التي درسها التلميذ خالل السنة الدراسة في مرحلة تعليمية معينة. ويكتسي امتحان البكالوريا أهمية بالغة في الحياة الدراسية 
لتالميذ المرحلة الثانوية، ألن النجاح فيه يضمن تأشيرة المرور نحو المرحلة الجامعية. وهذا النجاح بطبيعة الحال قابل للتحقيق، لكنه مرهون بمستوى وفعالية التنظيم واالستعداد 
الجدي والجاد للتلميذ، وهو أمر يسير إذا توفرت اإلرادة والرغبة في العمل والتحضير. وفي هذا الصدد يجب على كل تلميذ أن يطرح على نفسه األسئلة التالية: كيف أحضر دروسي؟ 

أين أحضر دروسي؟ ومتى أحضرها؟ 

»إستراتيجية التحضير الجيد 
المتحان البكالوريا«

د/ بوعموشة نعيم – قسم العلوم االجتماعية بجامعة جيجل 	
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

رفقة  الدستور،  تعديل  جلنة  رئيس  لعرابة،  أحمد 
مقرر هذه اللجنة، يف حوار له مع جريدة »ليبرتي« بتاريخ 
2020، صرح قائال »الدساتير موجهة ملواطنني  8 جوان 
إبعادها  ميكن  الهوية  عناصر  أن  يعني  ما  ملؤمنني،  وليس 
أن  دون  جزائريا  تكون  ان  بإمكانك  ليصبح  الدستور  عن 
أمازيغيا وال مسلما. لكن مجتمعنا غير  تكون عربيا وال 
مستعد لهذا املفهوم من املواطنة، ما يفرض علينا التقدم 
بالتدريج وسترون أن هذه العناصر املكونة للهوية ستختفي 

من الدستور مستقبال.«
بالنسبة لي، هذا التصريح الذي قدمه السيد لعرابة، 
كي  يدفعني  ما  فيه  وليس   .. مثيرا  ال  و  مدهشا  ليس 
أجد  أنني،  من  بالرغم   .. »زعفاًنا«  أو  نشواًنا  أكون 
الذي  التكليف  إطار  عن  صاحبه  ُيخرج  كهذا  تصريحا 
جاء به، فهو بداًل من أن يكون حريصا على زرع العوامل 
اجلامعة لكينونة األمة، فهو قد حاد إلى متاهات معرفية 
بنا عن  بإمكانها أن تغرقنا يف »ملهاة«، وحتيد  »فلسفية« 
العقد  مهمة هندسة منظومة دستورية منسجمة وصياغة 
لعرابة،  السيد  أن  كما   .. يحكمنا  الذي  االجتماعي 
ُمبتدعًا،  أو حتى  ُمبدعا  أن يكون  لم يستطع  قاله،  فيما 
م مسار تشّكل »الهوّية  ُتقسِّ التي  فهو يذكرني باألدبيات 
الكونية  الرؤى  مرحلة  مراحل:  ثالث  إلى  اإلنسانّية« 
الرؤى  مرحلة  ثم  البدائية،  املجتمعات  يف  األسطورّية 
على  اشتملت  التي  امليتافيزيقّية،  الدينّية-  الكونية 
ذلك  وبعد  التوحيدّية،  واألديان  اآللهة  متعددة  األديان 
مرحلة الرؤى الكونية احلداثوّية، حيث يعّد الفكر الدينّي 
ا يقع يف الضفة املقابلة للعقالنّية  ا وميتافيزيقّيً فكًرا أسطورّيً
احلداثوّية. مثل هذه التصنيفات التي تعتبر »الّدين« هوّية 
إلى  اإلنساني«  »املجتمع  أن يصل  قبل  طبيعّية طفولّية، 
الرشد، وثّمة سيتخلى عن »فكرة الدين«، وعلى أساس 
لألستاذ  التصريح  هذا  بأن  أجد  املعرفية  اخللفية  هذه 
لهذا  غير مستعد  »لكن مجتمعنا  فيه  يقول  الذي  لعرابة 
بالتدريج«  التقدم  علينا  يفرض  ما  املواطنة،  من  املفهوم 
يف  يزال  ال  بأنه  مجتمعا  إلى  النظرة  دائرة  عن  يخرج  ال 
كما  راشد  غير  فهو  وبذلك  للتكوين،  »البدائي«  الطور 
أولية  تاريخية  »التدين هو مرحلة  األدبيات احلداثية  تراه 

مرتبطة باملجتمعات البدائية« .. !!
الكبيرة،  األسماء  من  يجعل  كهذا  تصريحًا  إن 
واأللقاب العلمية واملناصب واملراتب، .. ال تدهشني وال 
أحترج من  وبذلك ال  بها،  أغتر  تبهجني وال  تبهرني وال 
القول بأن السيد لعرابة، قد توقف به اإلدراك لـ »مفهوم 
املواطنة« يف منتصف املدارك ضمن نطاق خبرته العاملية، 
محسومة«،  ليست  املواطنة  »مسألة  بأن  قوله  مع  خاصة 
.. لكنه لم يقل بأن »املواطنة« كفكرة ومفهوم وجتليات، 
ولدت  التي  املعرفية«  »البوتقة  محسومة حتى يف  ليست 
أنقاض  على  املواطنة«  »دستور  هندسة  أن  كما  فيها، 
»دستور املؤمنني« ال ينبغي تناوله، كعمل منهجي رصني، 
خارج السياقات الفلسفية واإلجتماعية والسياسية للفكرة 
»فكرة  اقتطاع  ميكن  ال  بأنه  و  واملمارسات،  والنظرية 
احللوى  قطعة  تقتطع  كما  جذورها  عن  بعيدا  املوطنة« 
هذا  يف  ضيوفا  لسنا  ألننا  ببساطة،   .. للضيوف  لتقدم 
الوطن، فالوطن يسكننا .. و الوطن ليس فندقا نسكنه، 

ونستخدم فضاءه ملمارسة »طلباتنا االجتماعية« .. 
لتناول  املعريف،  بالواجب  لذلك أجد نفسي مدفوعًا 
األركيولوجية  »املمارسة  من  ببعض  والقيام  األزميل 
املعرفية«، لدحض التناول اإلنتقائي الذي ُيحّرف مفهوم 
التاريخية  سياقاتها  عن  ويخرجها  الدستورية«  »املواطنة 
»العناصر  بأن  القائل  الطرح  تهافت  وتبيان  واملجتمعية، 

املكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبال«.

-1 المغالطات المنطقية
إن مقوالت »دستور املؤمنني« و »حيادية املدرسة« هي 
من قبيل »املغالطات املنطقية« التي حتتاج منا إفرادها مبقالة 

خاصة، لذا سأخصص تتبعي هنا، لسؤال جوهري :

ما المواطنة ؟

-2 المواطنة الكالسيكية
»الفرد  أساس  على  قام  الغربي  السياسي  النظام  إن 
بداخلها  ينصهر  التي  األمة  مفهوم  متجاوزا  املستقل« 
األفراد  يعد  فلم  »املواطن«،  مفهوم  بذلك  لُيولد  الفرد، 
معّرفني بأصولهم التاريخية وممارساتهم الدينية )كمؤمنني 
أو ملحدين( أو إنتماءاتهم اإلجتماعية، إمنا أضحوا أفرادا 
والقيمة  وسياسية،  وقانونية،  مدنية،  مساواة  متساويني 

املشتركة التي حتكمهم هي »حتقيق املنفعة«.

-3 مذهب النفعية

ا ..!! أواًل، حين يكون »لعرابة« أبيقوريًّ
إن تصريح السيد لعرابة ُيحيلنا إلى مقوالت الفلسفة 
األخالقية للفيلسوف اليوناني أبيقور )341  270 ق.م.( 
املتمركزة حول  النفعية«  املؤسسية  القائمة على »السعادة 
بني  من  فيها.  مرغوب  ُمثلى  خيرية  كقيمة  »اللذة« 
لها  مجال  ال  »اآللهة  بأن  القول  الفلسفة  هذه  مقوالت 
لإلشتراك يف أمور احلياة العامة، فتولي شؤون احلكم عناء 
ال ضرورة له، وهو ال يغري اآللهة أبدا«. أبيقور لم يكن 
ملحدًا، بل كان مؤمنا بوجود اآللهة، إمنا كان موقفه جتاهها 
أنه »يجب علينا أن ال نشغل أنفسنا مبا يريدونه منا، فإنهم 
ال يريدون منا شيئا، هم ال يعيروننا بااًل، فلنفعل نحوهم 

كما يفعلونا نحونا«.
»الفلسفة  مذهب  إلى  كذلك  ُيحيلنا  كما  ثانيًا، 
النفعّية احلديثة« التي أرسى أسسها الفيلسوف األجنليزي 
»جيرميي بينثام« )1832-1748م( الذي كتب يف »أصول 
القانون« و صاحب كتاب »املدخل إلى مبادئ األخالق 

والتشريع« )1789(.

-4 المواطنة الجديدة أو »المواطنة الدستورية«
برز  املواطنة،  مفهوم  اعترى  الذي  االستشكال  مع 
يورغن  األملاني  للفيلسوف  اجلديدة«  »املواطنة  منظور 
الدستورية«  »الوطنية  على  القائم  املنظور  هذا  هابرماس، 
التي  املواطنة  هذه   .. القومية«  »الوطنية  تتجاوز  التي 
فيها اإلحساس  يقوم  التي  »الهوية اجلديدة«  فيها  تتجلى 
اإلنسان،  حقوق  ومبادئ  القانون،  مبدأ  على  الوطني 
الثقافية  بأبعادها  القومية«  »الهوية  جتاوز  بإمكانها  والتي 
يسمون  الذين  البشر،  دمج  يتم  أين  كلها،  والتاريخية 
مواطنني، على أساس أفكار حتظى باإلحترام وليس على 
»قيم« لها قداسة، وال على تقاليد اجتماعية أو مرجعيات 
هابرماس  لكن  األمة.  هوية  التي حتدد  نوعية  مؤسساتية 
هذه  على  تقوم  التي  الدميقراطية  املجتمعات  بأن  يعترف 
إتساما  أقل  مجتمعات  فشيئا  شيئا  أصبحت  الفكرة 

باإلنسجام، بل أصبحت مجتمعات أكثر هشاشة.

-5 تطور مفهوم »المواطنة« ينقض طروحات 
»لعرابة« .. حتى الدين لم يتراجع في حياة 

المجتمعات 

إن »الدين« أضحى أحد جتليات العيش يف »مجتمع 
ما بعد علماني« التي كتب عنها عالم الالهوت يف جامعة 
أرسطو يف ثيسالونكي )اليونان(، الباحث »كونستانتينوس 
د. جيانيس« يف مقالة له بعنوان »الدين والسياسة - مسار 
ففي   ،)2012( العلمانية«  بعد  واملا  العلمانية  النظريات 
القول  إلى  الدين والسياسة خُلص  له للعالقة بني  حتليل 
بأنه »على الرغم من أن علماء اإلجتماع األوائل والدعاة 
العقالنية  النزعة  ازدياد  بأن  توقعوا  كانوا  احلداثة  إلى 
على  الدين  لسلطة  التدريجي  االضمحالل  إلى  ستؤدي 
العشرين  القرن  منتصف  منذ  احلوادث  دلَّت  فقد  الفرد، 
فبداًل من  التوقع.  اليوم على حدوث عكس هذا  وحتى 
للغاية  خاصة  مسألة  وجعله  للدين  التدريجي  التهميش 
أن  هو  العالم  أجزاء  من  الكثير  يف  ما حدث  أن  نالحظ 
ال  العام  احمليط  يف  وتأكيده  الديني  التواجد  على  احلفاظ 

يزال ميتلك أرضية خصبة«.
الدين  حافظ  فقد  الدارسني  من  الكثير  وباعتراف 
العام«  »املجال  يف  حضوره  من  وجدد  بل  وجوده،  على 
ويف  اإلسالمي،  العالم  يف  فقط  وليس  الغرب  يف  حتى 
»املا  ملوضوعات  التناول  زخم  و  الراهن«  »أزمة  سياقات 
يف  نعيش  »أننا  غرار   على  العبارات  عديد  تبرز  بعد«، 
العصر  أن  بإختصار  تعني  والتي  علماني«  بعد  ما  عالم 
واقع  إلى  ندخل  وأننا  نهايته،  إلى  وصل  قد  العلماني 
مغاير للمعهود، الذي سجن البعض منا نفسه يف أقفاصه 
أبرزها  من  عديدة  جديدة  أفكار  متثله  املتهالكة،  العتيقة 
اإلنتاج العلمي الزاخر للفيلسوف وعالم االجتماع األملاني 
سنة،   91 العمر  من  البالغ  هابرماس«،  »يورغن  املعاصر 
وأكثرهم  النقدية  فرانكفورت  مدرسة  منظري  أهم  أحد 

شهرة وأغزرهم إنتاجا.

-6  الدين والمواطنة الدستورية
فكرة  إنضاج  يف  الفضل  صاحب  »هابرماس«  يعّد 
املتأخر،  املعريف  إنتاجه  الدستورية«، خاصة يف  »املواطنة 
حيث نلمس بوضوح التحول االيجابي يف فكره بخصوص 
»دور الدين« خالفًا ملا تقّدم من أعماله، خاصة حني يؤّكد 
»أهمية الدين يف عالم احلداثة«، فإضمحالله يؤّدي إلى 
بإمكانه  الذي  وبأّنه هو وحده  أّية مسؤولية،  التحّلل من 
املجتمع،  يف  اخللل  أشكال  من  وغيره  التشّتت  مواجهة 
ُيفِهمنا ما احلياة وكيف يجب  وهو وحده الذي ميكنه أن 
»احلياة  لـ  الدين  يرسمه  الذي  اإلطار  وبأّن  تكون،  أن 
األفضل« أكثر عمًقا مبراتب وأكثر تطّوًرا من اإلطار الذي 
ترسمه النظرّية النقدّية أو نظرّية »الفعل التواصلي«، وبناء 
على هذا التطّور يف فكره لم يعد الدين يقبع يف حواشي 
لذا  وهوامشها.  والثقافّية  والسياسّية  االجتماعية  احلياة 
االستعالء  بعنوان    ،1988 عام  نشرها  له  مقالة  يف  جند 
من الداخل، االستعالء يف هذا العالم  يعترف أن مواقفه 
السابقة من الدين كانت مشوبة بالتسّرع. ويف سنة 1991 
نشر مقالة بعنوان: »السعي للنجاة بدون التسليم هلل سعي 
بال طائل: تأّمالت يف مقولة عن ماكس هوركهامير«، ويف 
مفاهيم  إدراك  على  األوروبّيني  قدرة  استبعد   1992 عام 
واحلرية  والفردية  األخالقية  واحلياة  األخالق  قبيل:  من 
كتابه   يف  الدين،  جوهر  إلى  االلتفات  دون  واخلالص 
وصوال  فلسفية   مقاالت  امليتافيزيقي:  بعد  ما  الفكر 
إلى سنة )2006( أين نشر مقالة له يف املجلة األوروبّية 
وفيها  العمومي«،  الفضاء  يف  »الدين  بعنوان:  للفلسفة 
حتّدث عن إحياء الدين والتدّين يف العالم بأسره. ونتيجة 
لهذا التحول الكبير كتب سنة 2008، يدعو الفلسفة إلى 

التعّلم من الدين، بدل محاولة احللول محّله.

-7  المواطنة والهوية القومية و المواطنة النشطة
طبيعة  مناقشة  عن  هابراماس«  »يورغن  يغفل  لم 
العالقة بني كل من املواطنة واجلماعة القومية، وإشكاليَة 
املواطنة واالندماج يف اجلماعة األوروبية كجماعة »ما فوق 
قومية«. مستحضرا »املخاض األوروبي«، منذ بروز الدول 
فرنسا،  بريطانيا،  مثل  املمالك،  تفكك  بعد  القطرية 
ا إلى »دول  البرتغال، اسبانيا، السويد، ثم حتولها تدريجّيً
بالنموذج  متّثاًل  الدميوقراطي  باملسار  التحاقها  عبر  قومية« 
الفرنسي، لتتوسع »املواطنة« متجاوزة، بعد ذلك، مفهوم 
الفرد  ومكانة  وضعيَة  لتشمل  فقط،  الدولة  يف  العضوية 
ى »املواطنة  كما حتددها احلقوق املدنية، وصوال إلى مسمَّ
لهذه  متناقضني  بتفسيرين  املفهوم  ليصطدم  النشطة«، 
داخل  الصدارة  على  متنافسان  وهما  النشطة،  املواطنة 
الطبيعي  للقانون  الليبرالي  الفهم  ففي  القانون؛  فلسفة 
ا و ُينظر للمواطنة  ا وذرائعّيً يكتسب دور املواطن طابًعا فردّيً
الوضعية  حتترم  جماعة  يف  الوهبية  للعضوية  كنموذج 
فهٌم  املقابل  يف  هناك  بينما  ألفرادها،  القانونية  واحلقوق 
السياسي  التراث  يف  القانون  لهذا  وأخالقي  جمعاني 
للعضوية  كنموذج  للمواطنة  ُينظر  حيث  األرسطي، 
املكتسبة يف جماعة أخالقية متتلك حق تقرير مصيرها، 
من  يعاني  وهو  ولد  الذي  األوروبي  بالنموذج  انتهاًء  ثم 
شرخ رأسي قائم بني كل من االندماج النظمي لالقتصاد 
واإلدارة عى املستوى »املا فوق أممي« من جهة، واالندماج 
السياسي الذي مازال مقتصًرا على البعد القومي فقط من 
جهة أخرى. ومن هنا يرى »هابراماس« أن الهوية األوروبية 
املنشودة، يجب أن ُتبنى باالستناد إلى اجلذور األوروبية 
أسس  على  كذلك  تبنى  ما  بقدر  املشتركة،  القرسطوية 
تتناسب والدور العاملي الذي ميكن أن تلعبه أوروبا يف القرن 
ق ذلك، حسب رأيه،  الواحد والعشرين، وميكن أن يتحقَّ
اجلديدة  االجتماعية  احلركات  دعم  حشد  على  بالعمل 

كحركات السالم والبيئة واملرأة بشكل خاص.

-8 »الهوية الجندرية« و«حماية البيئة« هما 
الديانة والمعتقد الجامع لتحقيق »المواطنة الكونية«

لقد اجتهدت يف إيراد شذرات، من املمكن أنها ال 
تفي املوضوع حقه من التتبع املعريف،  لكنها على األقل، 
ُتبرز احلّد األدنى من اإلدراك »العلماناوي« بحالة العجز 
املستدمي لإلستغناء عن »الدين« مهما كانت طبيعة هذا 
الدين، أو عن »القيم األخالقية التي تنبع من املقدس«، 
و  مسطنعة«،  »هوية  بـ  ذلك  كّل  عن  االستعاضة  أو 
اإلدراك كذلك بقصور كّل البدائل على تشكيل »املكّون 
لذلك  اجلديدة«،  »الهوية  صناعة  أو  املشترك«  اجلماعي 
والتوجهات  »النفعية«  بني  »التهجني«  إلى  اللجوء  كان 
اجلديدة املتمحورة حول »اجلندر« و»البيئة«، وهنا يكفي 
املادة  تعديل  ملسعى  املعرفية«  »اخللفيات  عن  التنقيب 
الفرنسي أخيرا، والتي ستجمع بني  األولى من الدستور 
طبيعة  إلدراك  البيئة«  وحماية  العلماني  الطابع  »ضمان 
التي جرى  اجلمهوري  وللنظام  للدولة  اجلديدة«  »العقيدة 

إحاللها .. !!
كّل دساتير العالم لم تتخلص من »عناصر الهوية«، 
أو إحالل عناصر جديدة بديلة  حتى وإن جرى تكريس 
بينما  أنها قيم محل طلب اجتماعي،  لها، على أساس 
هي يف حقيقة األمر »مضامني معّلبة« يجري تسويقها لنا 
على أساس أنها »قيم كونية« لبناء »املواطنة الكونية« .. 
!! .. بينما هي محّل جدل بني ُصّناعها و مهندسيها، 
يا  دوما  »النفعية«  إنها  التجاري ..  البعد  يقبع  و خلفها 

سادة ..
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الريش  عني  بلدية  شهدت 
الواقعة على بعد 136 كلم جنوب 
والية املسيلة أحداثا ساخنة اثر 
أرجاء  عمت  عارمة  احتجاجات 
البلدية وذلك تنديدا منهم على 
وغياب  احمللية  التنمية  انعدام 

املرافق العمومية .
قاموا  قد  املواطنني  مئات  وكان 
وغلقه  البلدية  مقر  مبحاصرة 
رفضهم  على  منهم  تعبيرا 
يف  املمارسة  التهميش  لسياسة 
إذ  املسؤولني،  قبل  من  حقهم 
أكثر  من  بلديتهم  أن  اعتبروا 
نظرا  تهميشا  الوالية  بلديات 
يعانون  التي  الفادحة  للنقائص 
جعلها  ما   ، عقود  منذ  منها 
التي  الظل  مناطق  من  منطقة 
يعيش أبناؤها حتت خط الفقر .

الوطني  الدرك  مصالح  وكانت 
فض  أجل  من  تدخلت  التي 
اعتصام احملتجني وفتح الطرقات 
أشخاص،   10 أوقفت  قد  املغلقة 
االحتجاجات  عرفت  فيما 
الدرك  بني  حادة  مناوشات 
 23 إصابة  إلى  أدى  ما  واحملتجني 
03 من عناصر  شخصا من بينهم 
إلى  نقلهم  مت  الوطني  الدرك 
نقل  فيما  امللح،  عني  مستشفى 

نحو  احملتجني  من  املصابني  أحد 
مستشفى بوسعادة .

مناطق  سكان  أن  بالذكر  جدير 
والفيض  وشماس  السيلة  الشقة، 
عني  ببلدية  واملويلح  األحمر 
األيام  أغلقوا  قد  كانوا  الريش 
بالطوب  البلدية  مقر  الفارطة 
واالسمنت والطريق الوطني رقم 
89 باجتاه والية املسيلة واجللفة 
وذلك من أجل إيجاد حل عاجل 
ملعاناتهم واالستماع النشغاالتهم 
املسجلة  النقائص  بخصوص 

لرفع الغنب عنهم .
العرجة  الشيخ  املسيلة  والي 

بعض  اتهم  له،  رسمي  بيان  يف 
الشعبي  املجلس  يف  األشخاص 
بفاقدي  وصفهم  ممن  البلدي 
الفوضى  بإثارة  الصالحية 
هذه  على  املواطنني  وحتريض 
باملشينة،  أسماها  التي  األفعال 
الريش  عني  بلدية  أن  مؤكدا 
البرنامج  إطار  يف  استفادت 
مناطق  لفائدة  املدمج  الوالئي 
تنموية  عملية   30 من  الظل 
مليار   35.5 قدره  إجمالي  مببلغ 

سنتيم . 
صفاء كوثر بوعريسة
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بقلم: ريــــــاض هويــــلـــي

 المــُواِطن
 فـي الِميَزان!

املواطنني بتحريض  أطرافا  يتهم  املسيلة  املواطننيوالي  بتحريض  أطرافا  يتهم  املسيلة  والي 

2323 جريحا و  جريحا و 1010 موقوفين في  موقوفين في 
احتجاجات عارمة بعين الريشاحتجاجات عارمة بعين الريش

ترأس،أمس األحد، رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون اجتماع مجلس الوزراء رقم 11 
ديسمبر   12 يف  للبالد  رئيًسا  انتخابه  منذ 
األول  الوزير  حكومة  تعيني  وبعد  املاضي 

عبد العزيز جراد.
الدوري  اجتماعه  الوزراء  مجلس  وعقد 
برئاسة  بعد  عن  املرئي  التواصل  بتقنية 
اجلمهورية،  رئيس  تبون،  املجيد  عبد 
وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
الدفاع الوطني، حسبما أورده بيان لرئاسة 

اجلمهورية.
وجاء يف البيان »يعقد مجلس الوزراء صباح 
الدوري  اجتماعه   2020 جوان   14 األحد 
برئاسة  بعد  عن  املرئي  التواصل  بتقنية 
اجلمهورية،  رئيس  تبون،  املجيد  عبد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وزير الدفاع 

الوطني”.
األعمال  جدول  أّن  ذاته  املصدر  وأوضح 
عدد  »دراسة  تضمن  أمس  اجتماع 
بقطاعات  الصلة  ذات  النقاط  من 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
الصيدية،  واملنتجات  البحري  والصيد 
واملناجم،  والصناعة  والطاقة،  واملالية، 
والفالحة والتنمية الريفية، والتجارة، 
املرتبطة  الصحية  الوضعية  وتطور 

بجائحة كورونا«.
مناقشة  مت  التي  الوزارية  القطاعات 
بالتداعيات  عالقة  لها  بها  نقاط  عدة 
االقتصادية إلجراءات احلجر الصحي 
احلركية  على  كثيًرا  أثرت  التي 

االقتصادية والتجارية.
عّمــــار قــــردود

أحد أعمدة املالوف القسنطيني وطابع العيساوة

وفاة الفنان زين الدين بن عبد اهلل
بن  الدين  زين  الفنان  األحد،  أمس  تويف 
باملركز  سنة   59 يناهز  عمر  عن  اهلل،  عبد 
باديس  ابن  احلكيم  اجلامعي  االستشفائي 
بقسنطينة .وينحدر الفقيد زين الدين عبد 
أحد  يعتبر  والذي  قسنطينة،  والية  من  اهلل 

أبنائها وشيوخها يف املالوف وطابع العيساوة.
وحرص املطرب الراحل طوال مسيرته الفنية 
القسنطينية  والطبوع  األحلان  توثيق  على 
وكذا  أغنية  كل  أداء  يف  اعتمادها  مت  التي 
األجيال  منها  لتستفيد  األداء  طريقة  كتابة 
الفني  تكوينهم  يف  وتعتمد  الصاعدة 

واملوسيقي.
ويحوز املطرب الراحل، خبرة ودراية واسعتني 

يف أداء مختلف الطبوع التراثية القسنطينية، إلى جانب البحث العلمي والتأليف يف هذا 
املجال، حيث لفقيد الطرب القسنطيني عدة مؤلفات منها: »محتوى تراث الطرق الصوفية 
القسنطينية« صدر يف أكتوبر 2018، وهو مبثابة جزء مكمل ملؤلفه األول »مختلف نوبات 

الطريقة العيساوية مبدينة قسنطينة«.
30 ألبوم عبر مشواره الفني احلافل، حيث كان  وأدى الراحل عشرات األغاني وله حوالي 

يؤدي منذ أكثر من 40 عاًما، املديح والغناء الصويف كذلك.   
  عّمــــار قـــردود

تشييع جنازة علي براهيتي إلى مثواه 
األخير بمقبرة بن عكنون

 مت، أمس، مبقبرة بن عكنون بالعاصمة تشييع جنازة الوزير املنتدب األسبق للميزانية 
علي براهيتي إلى مثواه األخير.

وحضر مراسيم تشييع جنازة املرحوم الذي وفاته املنية اخلميس املنصرم بفرنسا بعد 
صراع طويل مع املرض، املستشار برئاسة اجلمهورية عبد احلفيظ عالهم و شخصيات 
سياسية وطنية و أقارب الفقيد. و كان الفقيد شغل منصب وزير منتدب للميزانية من 

سنة 1992 إلى سنة 2000.
وأج

 اآلَن، وَقد دخلَنا مرحلًة 
ُمتقدمًة من رفِع احَلجِر 

؛ رفٌع كِليٌّ للَحجر  الّصحيِّ
وعودٌة إلى احلياِة الَعادّيِة 

يف ِتسِع عشَرَة واليًة، 
وتغييُر ساعاِت احَلجِر 

امَلنزليِّ وحصِره لياًل فقط 
يف ِتسٍع وِعشريَن واليًة 
أخَرى، متاشًيا وقراراِت 
الّلجنِة الِعلمّية لوزارِة 

َحة الّتي ظّلت وما َتزاُل  الصِّ
تراقُب وتيرَة انتشاِر الوباِء 
وَتطوراِته، نكوُن َقد دخلَنا 

مرحلَة اختباٍر َحقيقيٍّ 
لوعِي امُلواطِن وَمدى حتّمِله 

َمسؤولّياِته االجِتماعّيِة 
واجَلماعّيِة؛ فرفُع احلجِر 
الّصحيِّ عن عدٍد َكبيٍر من 

الِوالياِت ال َيعني - بأيِّ حاٍل 
من األحواِل - أّن الفيروَس 
َتالَشى، وأّن الوباَء ُقِضاَي 

عليه؛ هذا ال َيعِني - أيضا - 
أّننا على غراِر دوٍل الَعالم قد 
َتخّلصَنا من ُكورونا القاِتل، 

الذي أخَلى َشوارَع العاَلم 
وجعَل األشباَح َتسكُنها 
أزيَد من َشهريِن كاملنِي، 
أغلَق امُلؤّسساِت وامَلصانَع، 

قِل اجَلويِّ  أوقَف حركَة النَّ
والَبحريِّ بنَي الّدوِل َبل 
ولة الَواِحَدة،  وداخل الدُّ

ورسَم معاِلَم الّتباعِد 
االجِتَماعيِّ بني العاِئالِت 

وأفراِد األْسرِة الَواِحَدة 
رسًما محَكًما؛ ِببساطٍة، شلَّ 
احلياَة وجعَل رؤساَء الّدوِل 
واحُلكوماِت َيِقفون يومًيا 

أماَم ُشعوِبهم طالبنَي منهم 
العوَن مُلواجهِة الَفيروِس 

الَقاتِل.
 كورونا َلم يخَتِف بعْد وإْن 

َخّفت ِحّدُته، لذلك َسنختِبُر 
اليوَم مدى وْعيِّ امُلواطِن 

وَمسؤوليَته يف احلفاِظ على 
حِة الُعموميِة،  ِصّحِته والصِّ

فالوعُي سلوٌك بسيٌط 
َسُيبنّيُ مَدى جناِحَنا يف 

االختباِر كأفراٍد وكُمجتمٍع.
قيُد بإجراءاِت الّسالمِة   التَّ
حيِة بارتداِء الَكّمامِة  الصِّ
وَغسِل الَيديِن وتعقيِمهما 
باسِتمراٍر، واحتراِم مسافِة 

األماِن بنَي األشخاِص ما 
هَي إال سلوكاٍت َبسيطًة 

غيِر ُمكلفٍة لكّنها حَتِمينا 
من خطِر ُكورونا، ولكّنها – 

أيضا – تقيُس درجَة َوعِينا 
وَمسؤوِلّيِتنا؛ فهل َسُنحاِفظ 

على الّصحِة الُعمومّيِة، 
وُنزاوُل َحياَتنا بصورٍة َعادّيٍة 

أم ُترانا سُنفّرُط فيهَما 
وَنخِسُر الّرهاَن، وبالتالي 
ِصّحَتنا وحياَتنا الَعادّية؟!

وبهذا، أقوُل إنَّ وعَينا مفتاُح 
احَللِّ وَمسؤوليَتنا ِمفتاُح 

امُلواَطنِة.

تسجيل 07 وفيات
109 إصابــة جديـــدة بكـورونا 

فـــي  الجـزائــر
 109 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس، عن تسجيل 

حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 10919 إلى  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
إصابة.وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 7 وفيات بني 
املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 767 حالة. كما كشف فورار عن 
تسجيل 98 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 7606 حالة.
خالد دحماني 

1111 ملجلس الوزراء ملجلس الوزراء االجتماع االجتماع 

الحكــومة تـدرس وضعـــية 7 وزارات والقطــاع الصحـي بالبـــالد



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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