
غِييـر فـي الَجزاِئـر؟ َما ِهي َعوائـُق التَّ
   ملاَذا يغَضُب اجَلزائريوَن 

وَيستنِكرون الوضَع العاَم يف 
اجَلزائِر؟ َهل ُهم َجاِحدوَن 

حًقا لكلِّ ما قاَمْت به 
احُلكومُة، منُذ االستقالِل 

وإلى اآلَن؟ ملاَذا أصبَح 
اجَلزائرّيوَن ال َيِثقون يف 

ُر من احُلكومِة؟  كلِّ ما ُيصدَّ
وملاَذا ينزِعُج ِنظاُمنا من إبراِز 

ُعيوِبه وَنقِده؟

15

05
سكيكدة

  الميــاُه الَقـذرُة 
َة ُسكـان  ُد صحـّ تهـدِّ
»تالــــــزة« 

06
بومرداس 

بـُط  الَعشـوائيُّ  الرَّ
بالَقنـواِت يحـِرُم 
25 قريـًة المـاَء 

08
أدرار

قصــوٌر وأحيــاٌء 
ِببلـدّيِة »دلـدول« 
مـاُل َتلتِهُمــها  الرِّ

غلياٌن اجتماعيٌّ يف عّدِة والياٍت وُمواطنوَن يغلُقون مقّراِت الَبلدّيات

د. عز الّدين معزة 	 أقالم

ياسيِة واالقِتصادّيِة  السِّ التي قد تطَرُأ على األوضاِع  امُلستجداِت،  امُلتغيراِت وُمواكبِة  الّدستوريِة يف كلِّ دولٍة يأتي مُلسايرِة  الّنصوِص  إّن تعديَل 
ِة يف الّدولِة. وممارسُة األّمِة ِسياَدَتها يف تعديِل بعض ُنصوِص الّدستوِر ُيعطى الّرقابَة الّشعبية، عن َطريِق االستفتاِء مّما َينبِغى معه  واالجِتماعيَّ
صوُص الّدستوريُة امُلعّدلُة، وَحانت حلظُة الَوقفِة الّتاريخيِة مع الّنفِس وُطموِح األّمِة كي يضَع الّشعُب - من خالِل  إيضاُح املبادَئ التي اسَتلهَمتها النُّ

َتاُربه - ِفكرًا َحديثًا ُمتطورًا يتناسُب مع َمكانِة اجلزائِر واحِتياجاِت َشعبها وُقدراِته وطاقاِته.

04

أّكد الرئيس السابق جلمعية وكالء 
السيارات متعددي العالمات، يوسف 

نباش، لــ«أخبار الوطن«، أنه من 

املرتقب اإلفراج عن دفتر الشروط 
لتنظيم استيراد السيارات بداية شهر 

جويلية املقبل، إال أنه لن يتم إدخال 

أي مركبة جديدة للسوق الوطنية إال 
يف 2021، فملف االستيراد وتقدمي 

الطلبيات ووصول البواخر سيستغرق 

وقًتا، كما أن احلصول على الرخص 
وحتديد قائمة الوكالء املعنيني لن 

يكون سريًعا.
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03
نـراهُن على الَماستـر الِمهنّـِي وإبراِم 
اٍت مع ُمؤّسسـاِت التَّكِويـن  اتفاقيـّ

مليكة  الدكتورة  واالتصال  اإلعالم  علوم  كلية  عميد  صّرح 
الوطن«،  »أخبار  مع  أجرته  حوار  يف  ن عطوي،  بأ
الكلية  تراهن على إطالق جملة من الرهانات بداية 

اتفاقيات مع مؤسسات  وإبرام  املهني  املاستر  من فتح 
كاشفة  للطلبة،  التربص  ضمان  أجل  من  التكوين، 

الشق  يف  الفصل  أجل  من  الوزارة  مراسلتهم  عن 
التطبيقي فيما يتعلق مبذكرات التخّرج.

ياسيِّ في الَجزائِر الَجديدِة غيُّر السِّ ستورَيُة بين الواقِع والتَّ ياسيِّ في الَجزائِر الَجديدِةالّتعديالُت الدُّ غيُّر السِّ ستورَيُة بين الواقِع والتَّ الّتعديالُت الدُّ

ياراِت الّرئيُس يأمُر باإلسراِع يف إصَداِر دفتِر ُشروِط استيراِد السَّ

نبـــاش: ال يمـكُن استيـــراُد أيِّ سّيــارٍة َجديـدِة قبــَل نبـــاش: ال يمـكُن استيـــراُد أيِّ سّيــارٍة َجديـدِة قبــَل 20212021

َعميُد ُكلّية ُعلوِم اإلعالِم واالّتصاِل.. مليكة عطوي لـ«أخبار الوطن«:

د. كاوَجة ُمحمد الّصِغير دكتوٌر محاِضٌر بكليِة اإلعالم بجاِمَعة ورقلةد. كاوَجة ُمحمد الّصِغير دكتوٌر محاِضٌر بكليِة اإلعالم بجاِمَعة ورقلة

شـات
نقـا

شـات
نقـا

الَتنـمية..الَتنـمية.. تراكماٌت تِلـد  تراكماٌت تِلـد الغضـَب!الغضـَب!

جـــرَحى واعتقــاالٌت وَســـٌد ملدَخـــِل 
الَبلدّيــة باإلسَمنــِت بــ »عيـن الريـشعيـن الريـش«

ُسكــــان حـــــــي »املخـادمةاملخـادمة  بـــورقلة 
ُيــنـِظـمــــــوَن مسيــــرًة حاِشـــدًة 

سكــــــان تـيمياويـنتـيمياويـن يستــغيــثون 
تبـــون النتشـالهـم مـن العـــطش

احِتــــقاٌن اجـــتَماعـــيٌّ بـــ »أمســــيفأمســــيف«

16
الرئيـس  تبــون 
يستقبــل  الرئـيس 
األسبـق اليامين زروال
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أخبار السياسة
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قراٌر برفع المنتجات الصيدية إلى 166 ألف طن 

ُد رفَضُه الّلجوَء رئيُس الُجمهورّيِة ُيجدِّ
 إلى االستداَنة الَخارِجّية

عّمـــــار قـــردود

واملنتجات  البحري  الصيد  قطاع  ففي 
للتنمية والتوسع  الصيدية، مت البحث عن أمناط 
عب اإلنتاجية  انطالقا من أقطاب امتياز يف الشُّ
اإلنتاج  ورفع مستوى  الفاعلني  جميع  بإشراك 
الصيدية،  املنتجات  من  طن  ألف   166 إلى 
وتوفير 30 ألف منصب شغل، وتسهيل حصول 
ومرافقة  بيئة  وضمان  العقار  على  املستثمرين 
خلق  إلى  بيروقراطية، باإلضافة  أقل  اقتصادية 
الكاملة  باملرافقة  تسمح  مقاوالتية  بيئية  نظم 
والتكفل  ومصغرة،  صغيرة  مؤسسات  إلنشاء 
وطنية  قدرات  وبناء  بالصيادين،  االجتماعي 
جتاوز  عن  البحار، ناهيك  أعالي  يف  للصيد 
واستغالل  حاليا،  املتبعة  التقليدية  األساليب 
تقوده  وطني  أسطول  بواسطة  البحار  أعالي 

إطارات جزائرية.
أما يف قطاع املالية، فقد مت اقتراح حزمة من 
اخلدمات، ومعاجلة  واردات  يف  للتحكم  تدابير 
إشكالية املوانئ اجلافة، باقتراح مراجعة شاملة 
األسطول  تطوير  وضرورة  احلالية،  للمنظومة 
اجلارية  السنة  نهاية  قادرا  يكون  كي  البحري 
على التكفل التام بنقل البضائع، لتوفير العملة 
عقود  منح  املطلقة يف  األولوية  وإعطاء  الصعبة، 

الصيانة ألبناء الوطن خاصة.

سراي: الّدعوُة لشراء المصاِنع الُمستغلة هاَمٌة 
ال ُبدَّ من األخِذ بها 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس   أمر 
املرخصة  غير  اجلافة  املوانئ  بغلق  األحد،  يوم 
جدد  كما  القومي،  األمن  على  خطرها  بسبب 
رفضه اللجوء إلى االستدانة ملواجهة األزمة.كما 
االقتصادي  الركود  ظروف  »استغالل  إلى  دعا 
الذي متر به بعض الدول املتقدمة القتناء املصانع 
بأسعار  جيدة  حالة  يف  تكون  التي  املستعملة 

زهيدة وذات مردود فوري«.
وعن ذلك، أوضح عبد املالك سراي اخلبير 
دعوة  أن  الوطن«  لــ«أخبار  الدولي  االقتصادي 
واملستثمرين لشراء  احلكومة  اجلمهورية  رئيس 
يف  تكون  التي  املستغلة  املصانع  زهيدة  بأسعار 
حالة جيدة وذات مردود فوري استغالاًل لفرصة 
الذي  االقتصادي،  وظروف الركود  »كورونا« 
مواتية  فرصة  تعد  املتقدمة  الدول  بعض  به  متر 

لشراء مصانع كبيرة بأسعار معقولة. واألكيد أن 
هذا يف حد ذاته استثمار أمثل ومفيد لالقتصاد 

الوطني.
لرفضه  تأكيده  تبون  الرئيس  جتديد  وعن 
اعتبر  اخلارجية،  االستدانة  إلى  اللجوء  املطلق 
سراي أن رئيس اجلمهورية يعي جيًدا تداعيات 
سترهن  والتي  االستدانة  إلى  اجلزائر  عودة 
استقاللية القرار السياسي واإلقتصادي، وتعيد 
على  اجلزائر  أمضت  عندما   94 سنة  سيناريو 
اتفاقية »ستاند باي« مع صندوق النقد الدولي 
وما خلفته من آثار سلبية وخطيرة على االقتصاد 

الوطني والسياسة الوطنية.

  الّرئيُس يأمُر باإلسراِع في إصَداِر دفتِر 
ياراِت ُشروِط استيراِد السَّ

اجلمهورية  رئيس  أمر  ثانية،  جهة   من 
متعلق  شروط  دفتر  إصدار  يف  اإلسراع  بضرورة 
باستيراد السيارات اجلديدة، وألح على اشتراط 
يكون  وأن  األصلي  املنشأ  بلد  من  استيرادها 
املستورد مختصا وأن يقدم كل الضمانات حتى 

ال تكرر األخطاء السابقة.
مت  واملناجم،  الصناعة  قطاع  ويف 
إلغاء  منها  وهيكلية،  فورية  إقرار إصالحات 
اإلعفاءات يف بعض التعريفات من أجل تصحيح 
الصعبة، ودراسة  العملة  وتوفير  االختالل 
واملنتجات  اخلام  للمواد  معطيات  قاعدة  وضع 
الدولية، واإلسراع  السوق  يف  املصنعة  نصف 
مساحات  ووضع  املنجمي  النشاط  بعث  يف 
مشاريع  منها  واالستكشاف،  لالستغالل  قابلة 
إلى  أجنبي، باإلضافة  بتمويل  مشتركة 
إال  الدراسات األجنبية  االستغناء عن مكاتب 

يف حال عدم توفر خبرة محلية.

نباش: ال يمكُن استيراُد أيِّ سّيارٍة َجديدِة 
قبَل 2021 

وكالء  جلمعية  السابق  الرئيس   أّكد 
نباش،  يوسف  العالمات،  متعددي  السيارات 
لــ«أخبار الوطن«، أنه من املرتقب اإلفراج عن 
بداية  السيارات  استيراد  لتنظيم  الشروط  دفتر 
شهر جويلية املقبل، والذي من املتوقع أن يضع 
الباب  وسيفتح  االحتكار،  من  لسنوات  حًدا 
استيراد  الراغبني يف دخول مجال  أمام مختلف 
والشفافية،  بالنزاهة  االلتزام  شرط  السيارات 

واملناجم  الصناعة  لوزير  لتصريحات سابقة  وفقا 
فرحات آيت علي.

رئيس  تأكيد  على  رده  يف  نباش،  وأوضح 
دفتر  اجلمهورية على ضرورة اإلسراع يف إصدار 
اجلديدة  السيارات  باسترداد  متعلق  شروط 
ذلك  اإلسراع يف  مت  لو  أنه حتى  أنواعها،  بكل 
فلن  القادم  جويلية  يف  الشروط  دفتر  إصدار  ومت 
للسوق  جديدة  مركبة  أي  إدخال  من  نتمكن 
الوطنية إال يف 2021، فملف االستيراد وتقدمي 
الطلبيات ووصول البواخر سيستغرق وقًتا، كما 
أن احلصول على الرخص وحتديد قائمة الوكالء 

املعنيني لن يكون سريًعا.

ُر طائرًة خاصَة لَصالِح وزارِة    تّبون ُيسخِّ
َحة ُمهّمُتها الَتفتيُش والّرقابُة  الصِّ

 ويف قطاع الصحة، قّرر مجلس الوزراء تشديد 
الرقابة الصحية عبر التراب الوطني للوقوف على 
الوضع باملؤسسات االستشفائية، تفادًيا لنقص 
غير مقبول يف هذا املستشفى أو ذاك، باإلضافة 
التي  املستشفيات  الرقابة يف بعض  إلى تشديد 
يشاع يف وسائل اإلعالم أنها مكتظة وسجل فيها 
تقرر  كما  باملرضى.  التكفل  عدم  من  حاالت 
الصحة  وزارة  تصرف  حتت  خاصة  طائرة  وضع 
للتنقل يف أي وقت إلى عني املكان للتأكد من 

مدى صحة املعلومات التي تنشر هنا وهناك.

 مرابط: تسخيُر طائرٍة َخاصٍة إلطاراِت 
وزاَرِة الّصَحة 

 وعن قرار تسخير طائرة خاصة، أفاد رئيس 
النقابة الوطنية ملمارسي الصحة العمومية إلياس 
رئيس  مبادرة  بأن  الوطن«،  »أخبار  مرابط، 
اجلمهورية بتسخير طائرة خاصة مهمتها »تفتيشية 
ورقابية« لصالح وزارة الصحة مُتكن إطاراتها من 
من  التأكد  أجل  من  وسرعة  بسالسة  التنقل 
مدى صحة املعلومات التي ُتنشر، رمبا قد يساهم 
والتفتيش،  الرقابة  مهمة  وتسريع  تسهيل  يف 
املشكلة من جذورها، ألنه  لن يحل  قرار  لكنه 
ليس كل ما يحدث عبر املستشفيات والعيادات 
على  العالج  وقاعات  واملستوصفات  واملصحات 
عبر  إليه  التطرق  ُيكن  الوطني  التراب  مستوى 

اإلعالم التقليدي أو االفتراضي.

أمس  أمحمد،  أّجلت محكمة سيدي 
االثنني، محاكمة رجل األعمال علي حداد 
يف قضية االمتيازات اجلمركية والعقارية إلى 
دفاع  هيئة  من  بطلب  اجلاري،  جوان   21

املتهمني.
باحلصول  تتعلق  تهما  حداد  يواجه 
أموال  وتبديد  مبررة  غير  امتيازات  على 
عمومية وإساءة استغالل الوظيفة وتعارض 
الصفقات  إبرام  مجال  يف  والرشوة  املصالح 
السّيار،  الطريق  مبشاريع  اخلاصة  العمومية 
السكك  ومشاريع  املوانئ  يف  واالمتيازات 
الدولي  املطار  ومدخل  والترامواي  احلديدية 
»زرالدة  السريع  االجتنابي  والطريق  اجلديد 

- بودواو« ومصنع اإلسمنت بغليزان.
الوزراء  القضية عدد من  ويتابع يف هذه 

أويحيى  أحمد  غرار  على  السابقني  والوالة 
الوزراء،  من  وعدد  سالل  املالك  وعبد 
يونس،  بن  عمارة  من  بكل  األمر  ويتعلق 
زعالن عبد الغني، طلعي بوجمعة، يوسف 
يوسفي، قاضي عبد القادر، بوشوارب عبد 
تهما  يواجهون  املعنيني  أن  يذكر  السالم. 
األعمال  رجل  جانب  إلى  بالفساد  تتعلق 
التي  الصفقات  أن  تبني  الذي  حداد  علي 
السابق كانت  النظام  حتصل عليها يف عهد 
عن  عليها  احلصول  ومت  للتشريع  مخالفة 
طريق احملاباة، مستفيدا من عالقته بشقيق 
الرئيس وعدد من الوزراء، ناهيك عن تهمة 
املشاركة يف تبديد وتبييض األموال وحتويل 
إجرامية  عائدات  عن  الناجتة  املمتلكات 
جلرائم الفساد بغرض إخفاء ومتويه مصدرها 

غير املشروع يف إطار جماعة إجرامية وتبديد 
الوظيفة  استغالل  وإساءة  عمومية  أموال 
مستحقة  غير  منافع  منح  بغرض  عمدا، 
للغير على نحو يخرق القوانني والتنظيمات 
اإلجراءات  مبخالفة  املصالح  وتعارض 
املعمول بها يف مجال الصفقات العمومية، 
واملنافسة  الشفافية  قواعد  على  املبنية 
إبرام  إلى  باإلضافة  واملوضوعية  الشريفة 
لألحكام  خالفا  ومالحق  وصفقات  عقود 
بها  العمل  اجلاري  والتنظيمية  التشريعية 
للغير.  مبررة  غير  امتيازات  إعطاء  بغرض 
فيما ورد ذكر كل من أسماء كرمي جودي، 
عمار تو، بوعزقي عبد القادر، محمد جمال 
خنفار وعبد القادر زوخ كشهود يف القضية. 
موفق رباح

ضلَع في القضية أويحيى وسالل وعدد من المسؤولين
َتأجيل ُمحاكمة علي حّداد في َقضّية نيِله امتيازاٍت

َتأجيُل ُمحاكمِة ُمراد عولمي 
إلى 17 جوان الَجاري

اإلثنني،  أمس  أمحمد،  سيدي  محكمة   أجلت 
القرض  من  وإطارات  عوملي  مراد  األعمال  رجل  محاكمة 
الشعبي اجلزائري يف قضية تركيب السيارات إلى 17 جوان 
القضية  أجلت  أمحمد  سيدي  محكمة  وكانت  اجلاري. 
إلى 15 جوان بسبب عدم حضور املتهمني، تطبيقا لتعليمة 
وزارة العدل التي تنص على تقليص جتمع األشخاص يف 
القاعات املغلقة، املندرجة يف إطار اإلجراءات االحترازية 

ملنع انتشار عدوى فيروس »كورونا«.
عّمــار قـــردود

تأجيُل محاكمِة طحكوت إلى 
22 جوان الَجاِري

بطلب من هيئة الدفاع، أجلت محكمة سيدي أمحمد 
باجلزائر العاصمة، أمس االثنني، محاكمة رجل األعمال 
محي الدين طحكوت إلى تاريخ 22 جوان اجلاري، للنظر 
احملكمة  هيئة  وكانت  بالفساد.  أساًسا  تتعلق  قضايا  يف 
املنصرم محاكمة عدد من رجال  11 ماي  ذاتها أجلت يف 
يوم  تاريخ  إلى  طحكوت  الدين  محي  بينهم  األعمال، 

أمس.
ع.ق

أوِقف يوم األحد المنقضي 
ماِع للّناشِط  تأجيُل َجلسِة السَّ

ُفضيل بومالة إلى الّيوم
أمس  البيضاء،  الدار  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل   قّرر 
االثنني، تأجيل السماع إلى الصحفي والناشط السياسي 
فضيل بومالة، بسبب عدم اكتمال امللف القضائي )عدم 
إرفاق تقرير اخلبرة للفيديو الذي بثه بومالة(.وغادر املشتبه 
فيه احملكمة باجتاه مقر الفرقة اإلقليمية بباب جديد لغرض 
تقديه اليوم الثالثاء. ونسبت لبومالة تهمة بث فيديوهات 
البث،  أثناء  نظامية  هيئة  إهانة  مع  التجمهر  على  حترض 
وذلك خالل لقائه ببعض مواطني دلس بوالية بومرداس.
عّمــار قـــردود

احتراما لإلرادة الّشعبية 
حركُة الِبناء تدُعو النتخاِب 

َنائب  الّرئيِس 
البناء  حركة  حزب  موقف  محمدي  جميلة  أعلنت 
ضرورة  إلى  داعية  الدستور،  مسودة  وثيقة  من  الوطني 
مقترحة  الرئيس،  نائب  تعيني  يف  الشعب  بإرادة  األخذ 

دسترة جترمي أي اعتداء على اإلرادة الشعبية.
كشفت محمدي جميلة القيادية بحزب حركة البناء 
من  مجموعة  اإلثنني،  أمس  الوطنية،  لإلذاعية  الوطني 
التحفظات التي سجلها حزبها على وثيقة مسودة الدستور، 
خاصة تلك املتعلقة بالديباجة ومشروع استحداث منصب 
رؤية  أن  موضحة  العبادات،  ممارسة  وحرية  الرئيس  نائب 
نوفمبر  أول  بيان  إلى  االعتبار  إعادة  على  مبنية  احلزب 
املقترحة لم تعطه  الوثيقة  أن  إلى  كوثيقة مؤسسة، مشيرة 
سبب  القيادية  وأرجعت  عنه.  حديثها  رغم  األولوية 
املساس  إلى  الرئيس  نائب  منصب  على  حزبها  اعتراض 
اعتداء  أي  جترمي  دسترة  بذلك  مقترحة  الشعبية،  باإلرادة 
على هذه اإلرادة، مضيفة أن الرئيس انتخبه الشعب لذلك 
وليس  الرئيس  نائب  النتخاب  شرعية  آلية  إيجاد  ينبغي 
تعيينه، مبدية حتفظها على املادة 16، القاضية بتقنني نظام 
من  نوعا  تخلق  أن  من  متخوفة  البلديات  لبعض  خاص 
النعرات والالعدالة. وفيما يخص ما اقترحه الدستور يف 
املتحدثة  قالت  متييز،  بال  العبادات  حول  املعدلة  نسخته 
إنها تتناقض مع املادة التي جتعل اإلسالم دين دولة، داعية 
إلى تعزيز مكانة اإلسالم مبا يحفظ االنسجام املجتمعي- 

وفق تعبيرها.
أحمد بوكليوة

عقد مجلس الوزراء، أمس األول األحد، اجتماعه الدوري الــ11 بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية 
القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. وتم طرح العديد من العروض وجرى إصدار الكثير من القرارات التي تتعلق بــ6 

قطاعات وزارية، بينما تم تأجيل دراسة ملف التعليم العالي والبحث العلمي إلى غاية بحث ملف الدخول الجامعي القادم.



حاورها: محمد رضوان

ننطلق من توليكم منصب عميد الكلية، 
ما هي مشاريعكم وبرنامج خدماتكم 

لكلية علوم اإلعالم واالتصال؟
هنالك الكثير من املشاريع التي ينبغي 
مشاريع  غرار  على  حتقيقها،  على  العمل 
تهيئة الهياكل، على رأسها مشروع استوديو 
والسمعية  السمعية  التطبيقية  لألعمال 
املكتوبة،  للصحافة  حترير  قاعة  البصرية، 
والثقافية  العلمية  النشاطات  مشروع 
املهني  املاستر  فتح  مشروع  الكلية،  يف 
إلجناح  البيداغوجية  األمور  من  والعديد 
وإبرام   ،»2020-2021« اجلامعية  السنة 
التكوينية  املؤسسات  مختلف  مع  اتفاقيات 
واخلدماتية  االقتصادية  أو  اإلعالمية  سواء 

من أجل ضمان تربصات الطلبة.

بالنسبة إلى الطلبة، كيف تجري 
التحضيرات الستكمال السداسي الثاني، 

وأيَّ مرحلة بلغتها الدروس وكيف 
سيتم االستدارك؟

اجلامعة  رئاسة  مع  اجتماع  أخذنا يف   
احملاضرات  كإتاحة  التدابير  من  مجموعة 
على املوقع الرسمي والعملية حتققت بنسبة 
الطلبة،  من  إقباال  لقيت  والتي   ،98%
يوميا. وحسب  للموقع  زيارة   9000 مبعدل 
يوم  الدروس  سنستأنف  الوزارية،  التعليمة 
حددت  التي  الرزنامة  حسب  أوت،   15
من طرف الوزارة ورزنامة حددت من طرف 
استكمال  أجل  من   ،3 اجلزائر  جامعة 
ومراجعة الدروس، ثم امتحانات السداسي 
الثاني، وهذا مع تطبيق اإلجراءات الوقائية 

دائما.

انطلقت، مؤخرا، مناقشات مذكرات 
الماستر وأطروحات الدكتوراه، ما 

هي اإلجراءات المسطرة لحماية الطلبة 
واألساتذة؟ وكيف لمستم استجابة كال 

الطرفين؟
الوقائية  التدابير  من  الكثير  هناك 
تعليمات  فهناك  الشأن،  هذا  والقانونية يف 
اجلامعة  رئيس  من  وتشديدات  وزارية 
تقضي بضرورة احترام التباعد االجتماعي، 
حضور  من  األشخاص  منع  التعقيم، 
املناقشة عدا الطالب وأعضاء اللجنة، سواء 
حفاظا  الدكتوراه،  أو  املاستر  مستوى  على 

على صحة اجلميع.

ماذا بخصوص أصحاب الدراسات 
الميدانية وطلبة الماستر الذين لم 

يستفيدوا من التربص الميداني ؟
فيما يخص من لم يكملوا املذكرات، 
كون الشق التطبيقي يعتمد على الدراسات 
من  جملة  قدم  العلمي  املجلس  امليدانية، 
قبلتها  حال  يف  نشرها  سيتم  االقتراحات 
الوحيدة املخول لها الفصل  الوزارة ، كونها 
التربصات  وبخصوص  األمر،  هذا  يف 
شهر  نهاية  لغاية  آجالها  ستمدد  امليدانية 
أكتوبر ليتمكن اجلميع من القيام بتربصه، 
إال إذا كان هناك قرار وزاري مستجد يف هذا 

الشأن.

نبتعد قليال عن الجامعة، ونعرج على 
وثيقة تعديل الدستور المطروحة من 
طرف رئاسة الجمهورية للمناقشة، ما 
هو تقييمكم لمستوى مشاركة النخبة 

الجامعية األكاديمية في مناقشات 
مسودة الدستور ؟

هي نقطة إيجابية جدا، توسيع مناقشة 
للنخب  الوقت  حان  الدستور،  مسودة 
الفاعلني  من  ليكونوا  اجلامعيني  واألساتذة 
يف  لفاعليتهم  إضافة  السياسية،  احلياة  يف 

احلياة العلمية.

مع كل مرحلة مفصلية تمر بها 
المجتمعات والدول، يبرز الرهان 

ه  على دور نخبها. في المقابل، توجَّ
العديد من االنتقادات لمدى مساهمة 

هذه الفئة في قيادة المجتمع، ما هو 
تقييمكم ألداء األساتذة الجامعيين خالل 

المرحلة الحالية؟
يف  واسع  بشكل  األساتذة  إشراك  مت 
تشجيعا  يعتبر  وهذا  مهمة،  مصيرية  نقاط 
نخبة  يقول  أستاذ  يقول  من  ألن  للنخبة 
البحث  عن  متحدث  أي  مثقف  ويقول 
النظرة  أصحاب  وهم  والعلم،  العلمي 
وقيادة  املصيرية  لألمور  والدقيقة  البعيدة 

املجتمع.

نعود إلطار الجامعة بمزيد من 
التخصص، ركزت وزارة التعليم العالي 

في بيان لها مؤخرا على ضرورة 
التصدي للسرقة العلمية، ما هو 

تقييمكم لمدى انتشار هذه الظاهرة 
في األوساط الجامعية الجزائرية، وما 

هي آليات محاربتها؟
طبعا،  العلمية  السرقة  يرفض  اجلميع 
سواء  صحية  غير  حالة  يعتبرها  واجلميع 
يف  جامعة  أي  يف  أو  اجلزائرية  اجلامعة  يف 
موجودة  العلمية  السرقة  هذه  ألن  العالم، 
جاهدة  تسعى  والوزارة  بأسره،  العالم  يف 
احلد  أجل  من  اجلامعات  مع  وبالتنسيق 
من هذه الظاهرة واحلث على احترام معايير 
لالرتقاء  منها  سعيا   ، العلمي  البحث 
تدريس  على  بالتأكيد  اجلزائرية،  باجلامعة 
املؤلف  حقوق  مفهوم  على  حتث  مقاييس 
إلى  باإلضافة  الفكرية،  امللكية  وحقوق 
واملجالس  اخلاصة،  اإلجراءات  بعض 
هذه  من  للحد  التدخل  لها  مخول  العلمية 

املمارسات يف حال وقوعها.
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األجرة  سيارات  سائقو  رفض 
بجملة  منددين  نشاطهم،  استئناف 
الشروط الوقائية التي وضعتها وزارة النقل 
مطالبني  بالتعجيزية،  وصفوها  والتي 
بإعادة النظر يف ظروفهم املهنية، ومراجعة 
تسعيرة العداد، يف حني طالبوا بوضع حد 

لنشاط سيارات الكلوندستان.
سائقي  تنسيقية  أمس،  نقلت، 
سيارات األجرة رفض السائقني استئناف 
فرضتها  التي  الشروط  بسبب  النشاط، 
بالشروط  وصفتها  والتي  النقل  وزارة 
علي  سيد  صرح  حيث  التعجيزية، 
قائال  التنسيقية،  يف  عضو  احلسني  آيت 
العودة  قاطعا  رفضا  نرفض  »نحن   :
الشروط  هذه  حتت  نشاطنا  ممارسة  إلى 
ولسنا  أجرة  سيارة  نحن  التعجيزية، 
سيارة إسعاف«، مشيرا إلى أنه كان من 
السائقني  قدرة  حول  التساؤل  املفروض 
وهم  املستلزمات  هذه  كل  توفير  على 
بعد  صعبة،  مادية  أوضاع  يف  يتخبطون 

توقف دام أكثر من ثالث أشهر. 
احتاد  رئيس  زينب  بن  محمد   وأكد 

سائقي سيارات األجرة لـ »أخبار الوطن« 
أنه ال ميكن ألي سائق سيارة أجرة العودة 
للعمل يف مثل هذه الشروط، وأنهم ليسوا 
ملزمني باقتناء وسائل الوقائية للزبون على 
الكمامات،  الكحولية،  املعقمات  غرار 
والزجاج الواقي، واألغلفة البالستيكية، 
بدون إعانات من طرف اجلهات الوصية، 
وقال املتحدث إنه كان يأمل يف استئناف 
املعنية  اجلهات  تشجيع  حتت  النشاط 
إعانات  األجرة  سيارات  سائقي  بإعطاء 
على  وقعت  التي  أعباءهم  تخفف 
واملتمثلة  الصحي،  احلجر  أثناء  كاهلهم 
املركبات، ومختلف  يف مصاريف صيانة 
السائقني  أغلبية  وأن  خاصة  الفواتير، 
تغطية  اليومي يف  يعتمدون على دخلهم 

حاجياتهم املعيشية.  
بخصوص  االحتاد  رئيس  وأوضح 
قائال:  بسائقي األجرة،  احمليطة  الظروف 
وجود  ظل  يف  نشاطنا  مزاولة  ميكننا  »ال 
تعمل  التي  »الكلوندستان«  سيارات 
بطرق غير شرعية«، وأضاف قائال »هناك 
هذه  متناول  يف  تطبيقات  تضع  شركات 

السيارات لتسهل نشاطهم غير املسؤول«، 
أدنى  دون  عمله  الكلوندستان  يزاول  إذ 
أية  ودون  كورونا  وباء  من  الوقاية  شروط 
سائقي  عكس  عليه،  متارس  ضغوط 
زينب  بن  وطالب  األجرة.  سيارات 
هذه  ملثل  حد  بوضع  القطاع  مسؤولي 
الشرعية،  بغير  وصفها  التي  املمارسات 
سيارات  سائقي  عداد  تسعيرة  ومراجعة 
املركبات  اقتناء  حق  ومنحهم  األجرة، 
إعادة  ضرورة  على  مشددا  بالتقسيط، 
وصفها  التي  عملهم  ظروف  يف  النظر 
منه  عانوا  ما  بعد  خاصة  بالكارثية، 
جراء تعليق نشاطهم، والزيادة يف أسعار 
قد  العقبات  مثل هذه  أن  مؤكدا  الوقود، 
يف  والوقوع  النشاط  توقيف  إلى  تؤدي 
نداءه  زينب  بن  حادة.ووجه  نقل  أزمة 
لرئيس اجلمهورية واجلهات الوصاية للنظر 
مسؤولي  من  كل  داعيا  وضعيتهم،  يف 
باب  فتح  إلى  النقابات  وممثلي  القطاع 
بحلول  اخلروج  أجل  من  والنقاش  احلوار 

ترضي كل األطراف. 
 أحمد بوكليوة

عميُد كلية علوم اإلعالم واالتصال.. مليكة عطوي لـ«أخبار الوطن«:

نراهُن على الَماستر الِمهنِّي وإبراِم 
اتفاقّياٍت مع ُمؤّسساِت التَّكِوين 

طالبوا بوضع حد لنشاط سيارات »الكلوندستان«
 ساِئُقو َسياراِت األجَرة يرفُضوَن استئناَف َعمِلهم

منحُة الّتعويض النوعي على المنصب وتوحيُد العطل
اد مطالٌب بَتعميِم المَنِح على َجميع  جرَّ

بلدّياِت بسكَرة

راسل مسعود عمراوي النائب عن االحتاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 
الوزير األول عبد العزيز جراد بخصوص ملف موظفي وعمال والية بسكرة يف 
مختلف القطاعات والرتب واألسالك ، موضحا أنهم محرومون من االستفادة 

من منحة التعويض النوعي على املنصب وتوحيد العطل.
طالب، أول أمس، مسعود عمراوي الوزيَر األول بإدراج والية بسكرة ضمن 
منحة  يف  املتمثلة  اجلنوب  امتيازات  من  االستفادة  وتعميم  الثالثة،  املنطقة 
التعويض النوعي على املنصب، وتوحيد العطل يف واليات اجلنوب، موضحا 
أن منحة التعويض النوعي على املنصب املنصوص عليها يف املرسوم )13/ 211( 
واملتمم  املعدل   )212  /  13( واملرسوم   )300  /  95( للمرسوم  واملتمم  املعدل 
للمرسوم )95 / 330( تستفيد به قطاعات دون قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن 
هناك موظفني وعمال محرومون من هذه املراسيم حيث صاغ سؤاله للوزير: » هل 
من إجراءات عملية ستتخذونها لتعديل املراسيم والقرارات املشار إليها أعاله 
ضمن  بسكرة  والية  وإدراج  املنصب،  على  النوعي  التعويض  من  لالستفادة 
املنطقة الثالثة لالستفادة من كل امتيازات اجلنوب والعطل اإلضافية عن العطل 

السنوية؟«.
هؤالء  أن  الوطن«  »أخبار  حتوزه  الذي  الكتابي،  سؤاله  يف  عمراوي  وأكد 
وبالرغم من  نفسها،  الظروف  نفسها ويف  الوالية  يعملون يف  واملوظفني  العمال 
ذلك فهم محرمون من هذه االمتيازات، ما جعلهم يشعرون باحليف والظلم، إذ 
يأملون يف إنصافهم واسترجاع حقهم املهضوم، فيما تعلق مبختلف االمتيازات 

التي تستفيد منها واليات اجلنوب املدرجة ضمن املنطقة الثالثة.
أحمد بوكليوة

ببني ونيف 
الَجيش يضِبُط 5 قناطيٍر من الِكيف الُمعاَلج

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، كمية كبيرة من الكيف 
املعالج ُتقدر بخمسة قناطير وسبعة كيلوغرامات، إثر دورية بحث وتفتيش نفذتها 

مبنطقة بني ونيف احلدودية، يف والية بشار بالناحية العسكرية الثالثة.
أوقفت،  للجيش  مفرزة  أن  الدفاع  وزارة  عن  أمس  يوم  صدر  بيان  وأوضح 
بالتنسيق مع مصالح اجلمارك بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، تاجر مخدرات 
وضبطت 99 كيلوغراما من الكيف املعالج، يف حني أوقفت مفارز مشتركة أخرى 
بالتنسيق مع مصالح األمن الوطني، بكل من بسكرة بالناحية العسكرية الرابعة 
أقراص   7110 وحجزت  مخدرات  جتار   3 اخلامسة،  العسكرية  بالناحية  وقاملة 

مهلوس.
وبرج  بتمنراست  الشعبي  الوطني  للجيش  مفارز  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
مركبتني  وحجزت  شخصا   18 السادسة،  العسكرية  بالناحية  مختار  باجي 
و23  مولدا كهربائيا   23 إلى  باإلضافة  الغذائية،  املواد  وطنا من  الدفع  رباعيتي 

مطرقة ضغط تستعمل يف عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.
رحمة عمار

مجلُس المحاَسبِة 
رفُع تعليِق إيَداِع الحسَاباِت اإلدارّيِة 

يخص  فيما  املؤقت  التعليق  رفع  عن  أمس،  أول  احملاسبة،  مجلس    أعلن 
إيداع احلسابات اإلدارية التي تقع على عاتق جميع اآلمرين بالصرف واحملاسبني 

العموميني.
األمرين  جميع  احملاسبة  مجلس  »ُيعلم  احملاسبة:  مجلس  بيان  يف  وجاء 
اإلدارية  احلسابات  إليداع  املؤقت  التعليق  أن  العموميني  واحملاسبني  بالصرف 
وحسابات التسيير قد مت رفعه«، مضيفا: »يتعني على جميع األمرين بالصرف 
ظل  ويف  بها،  املعمول  لإلجراءات  وفقا  حساباتهم  إيداع  العموميني  واحملاسبني 
جائحة  انتشار  مكافحة  إلى  الرامية  الوقائية  للتدابير  والصارم  الكامل  االحترام 
فيروس كورونا )كوفيد19-(، سيما تلك املتعلقة بارتداء الكمامات واحترام إجراء 

التباعد االجتماعي.
)و.أ.ج(

راهن عميد كلية علوم اإلعالم واالتصال الدكتورة مليكة عطوي، في حوار أجرته مع »أخبار الوطن«، على إطالق جملة 
من الرهانات بداية من فتح الماستر المهني وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات تكوينية من أجل ضمان التربص للطلبة، كاشفة عن 

مراسلتهم الوزارة من أجل الفصل في الشق التطبيقي فيما يتعلق بالمذكرات.
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ستــورَيـُة بيــن الواقـــِع  الّتعــديـالُت الدُّ
يـــاسيِّ فــي الَجزائـــِر الَجديـدِة والتَّغــيُّر السِّ

د. كـاوجة محمــد الصغيـر 
دكتــــور محاضــر بكلــية 
اإلعــالم بجـامعــة ورقـلة

بخصوص حّق املواطن يف املعلومة، يتم ذلك يف دسترة وجوب تسمية ناطق باسم 
اجلمهورية واحلكومة واخلارجية، ووجوب القيام بلقاء صحفي كل مدة معينة 

وإلزامية كل املسؤولني بتقدمي احلصيلة من وزراء ووالة إلى أميار ومدراء.

من غير املمكن جناح فرضية تعيني نائب للرئيس لعدة أسباب، منها: كيف 
يكون هناك منصب رئيس حكومة بصالحيات واسعة ويكون هناك نائب رئيس 

بصالحيات أخرى ماذا بقي للرئيس مع تعدد رؤوس السلطة التنفيذية؟!
تثمني ما جاء يف الفصل 5 ، لكن مع ضرورة وضع آليات للتحقيق األمني يف 

ممتلكات وتصرفات املترشحني واملوظفني السامني يف أي جتاوز والتحقيق يف 
أي بالغ يف ذلك.

ينبغي تعزيز صالحيات مجلس األمة ليكون الضامن يف حال االنسداد 
يف الغرفة األولى ليكون يف مستوى مجلس الشيوخ يف الدميقراطيات 

العريقة، مع التخلي عن الثلث الرئاسي.

نثمن اقتراح حتديد العهدات بعهدتني مع وجوب فرض املستوى الدراسي بشهادة 
ليسانس فما فوق، قطعا للطريق على أصحاب املال الفاسد.

  ضرورة أن يكون رئيس احلكومة من األغلبية البرملانية بصالحيات محددة 
يف معظم املجاالت، دون وزارتي الدفاع واخلارجية اللتني تعكسان سلطة رئيس 

اجلمهورية ويتصرف رئيس احلكومة وفق برنامجه وبرنامج انتخاب حزبه.
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إن تعديل النصوص الدستورية في كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات، التي قد تطرأ على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الدولة، وممارسة األمة 
لسيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية، عن طريق االستفتاء مما ينبغى معه إيضاح المبادئ التي استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة ، وحانت لحظة الوقفة 

التاريخية مع النفس وطموح األمة كي يضع الشعب من خالل تجاربه فكرًا حديثًا متطورًا يتناسب مع مكانة الجزائر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته.
إن تعديل النصوص الدستورية يف 
كل دولة يأتى ملسايرة املتغيرات ومواكبة 

املستجدات، التي قد تطرأ على األوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف 

الدولة، وممارسة األمة لسيادتها يف تعديل بعض 
نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية، عن 
طريق االستفتاء مما ينبغى معه إيضاح املبادئ 
التي استلهمتها النصوص الدستورية املعدلة 
، وحانت حلظة الوقفة التاريخية مع النفس 
وطموح األمة كي يضع الشعب من خالل 

جتاربه فكرًا حديثًا متطورًا يتناسب مع مكانة 
اجلزائر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته.

 
احملـور  األول: احلقوُق األساسّيُة 

واحلرّياُت الَعامة

- حرية الصحافة: حتى ال يبقى بند 
دون روح ميدانيا يجب إضفاء الشفافية على 
مجال اإلشهار وتوزيعه وفق شروط متوازنة، 
لضمان مداخيل الصحافة بعيدا عن االبتزاز 

واملساومة املوجودة اآلن.
- بخصوص حق املواطن يف 

املعلومة،:يتم ذلك يف دسترة وجوب تسمية 
ناطق باسم اجلمهورية واحلكومة واخلارجية 

ووجوب القيام بلقاء صحفي كل مدة معينة 
وإلزامية كل املسؤولني من وزراء إلى والة وأميار 
ومدراء بتقدمي حوصلة نشاطات على صفحات 

رسمية، لالطالع ومحاسبة واقتراح ووجوب 
استقبال الصحافة وتقدمي لها املعلومة.

- إلزامية مشاركة الشباب يف 
احلياة السياسية :يكون بفرض املستوى 

اجلامعي يف ترشيحات األميار واملجالس الوالئية 
وبشهادة ليسانس بالنسبة لبرملان والشهادات 

العليا ملناصب العليا يف الدولة.
-األحزاب وقانونها العضوي: 
لضمان أخلقة العمل السياسي يجب منح 

صالحية إيداع ملفات اعتماد وحل األحزاب 
والتحقيق معها حتت تصرف تام جلهة قضائية 

»احملكمة الدستورية« ، وسحب امللف من وزارة 
الداخلية ألن ذلك يجعل النظام يساوم يف منح 
االعتمادات والدعم لألحزاب املوالية، واللعب 
على وتر الوالء وشراء الذمم كما هو احلال اآلن.

- الثوابت الوطنية:  لقد فتح 
التعديل املقترح الباب إلمكانية املساس 

والتعديل يف تلك الثوابت ، وذلك من خالل 
جعل مواد مرنه غير محصنة؛ فكيف جند 

صياغة ذلك مرونة وجند يف نقطة األمازيغية 
جمودا وتشددا يف التعبير ؟ كيف يفسر ذلك؟ 
إال أن إيديولوجية اللجنة العلمانية لها أغراض 

خفية! مما أدى بالبعض إلى اعتبار تصريح لعرابة 
خطير جدا بكل املقاييس مبعنى أن الدستور 
احلالي ما هو إال حلقة ضمن حلقات أخرى 

ستوصلنا إلى دستور خاٍل من الثوابت ، فكيف 
يكون لشعوب مستقبل دون ذاكرة وتاريخ 

وحضارة مبنية على الدين والعادات والتقاليد ؟

- بخصوص حماية ممارسة 
العبادات:ذلك منطق مقبول شعبيا من 

خالل تعاليم اإلسالم وحرية التعبد لكن دون 
محاولة نشر أديان ومذاهب أخرى التي تقسم 

املجتمع.
- مشاركة اجلزائر عبر جيشها 
يف اخلارج:  طرح يكون له مقال مفصل مع 

متتني البند يف حدود معينة ، ويعد ذلك سابقة 
هي األولى من نوعها يف تاريخ اجلزائر، حيث 
حرصت اجلزائر على منع جيشها من املشاركة 

يف قوات دولية مشتركة أو القيام بعمليات 
عسكرية خارج حدود البالد، والذي كان يعد 

»عقيدة يف اجليش اجلزائري«.ولم يستبعد 
مراقبون أن يلقى هذا التعديل معارضة سياسية 
وشعبية واسعة، خاصة مع حديث املسؤولني 

اجلزائريني يف السنوات األخيرة عن وجود 
تهديدات أمنية محيطة بحدود اجلزائر، وعملية 
»استنزاف ملوارد اجليش« على احلدود الشرقية 

مع ليبيا وتونس واجلنوبية مع مالي والنيجر، 
باإلضافة إلى احلدود مع املغرب.لكن الواقع 
الدولي يفرض على اجلزائر االشتراك بقوات 

ضمن قوات حفظ السالم والسلم العاملي.
- الفصل بني السلطات ) 

التنفيذية – التشريعية – 
القضائية( من الناحية الدستورية 
هناك فصل. وهنا جتدر اإلشارة إلى أنه من باب 

االستحالة تطبيق الفصل إال بوجود محكمة 
دستورية تتمتع باالستقاللية التامة مالية 

واعتبارية والتعيني بعيدا عن السلطة التنفيذية 

ووزير العدل ، ولها صالحيات واضحة يف 
القانون الداخلي ويف الدستور ولها آليات تنفيذ 

القرارات، إضافة إلى وجوب وضع قانون 
عضوي لالنتخابات يضمن الشفافية التامة 

لضمان صعود النخبة؛ وبالتالي انسجام شعبي 
مع النظام من خالل ممثلني شرعيني باإلضافة 

إلى منح صالحيات للمحكمة الدستورية 
وبقية احملاكم للنظر يف شكاوى وشبهات الفساد 

واخليانة.
- تعيني نائب رئيس يف النظام 

اجلزائري: من غير املمكن جناح هذه 
الفرضية لعدة أسباب، منها: كيف يكون هناك 

منصب رئيس حكومة بصالحيات واسعة 
ويكون هناك نائب رئيس بصالحيات أخرى؟ 

ماذا بقي للرئيس مع تعدد رؤوس السلطة 

التنفيذية؟ هذا، من جهة. ومن جهة أخرى، 
يف حال وفاة الرئيس أو مرضه ميكن أن متنح 

صالحيات لنائب غير منتخب وإذا كان النائب 
محسوبا على جهة سياسية أو إيديولوجية 

ممكن أن يرتب لصعود تيار معني يف انتخابات 
تشريعية أو رئاسية وفق صفقة بقائه مع رئيس 

جديد يف ظل غياب سلطة العدالة املستقلة 
بسبب الضغوط عليها وغياب قوانني واضحة 

حتميها وجتعلها مستقلة متاما، إضافة إلى طموح 
نائب الرئيس السياسي ومدى قبوله شعبيا. 

قد يصلح هذا املنصب يف نظام يكون فيه الوزير 

األول بدل رئيس احلكومة، أما نظام فيه رئيس 
حكومة مع نائب رئيس وكالهما بصالحيات 

واسعة قد يخلق أنظمة موازية تعرقل اتخاذ 
القرار وتنشر الفوضى، واألخطر أن يسود منطق 

سياسي ليصبح عرفا دستوريا يف أن يكون 
الرئيس من جهة معينة أو تيار معني يدعي أنه 

أقلية مضطهدة.
- الرقابة البرملانية:  منح 

صالحيات واسعة للنواب منها سحب الثقة 
من الوزراء واحملاسبة السياسة وعرض البرنامج 

واحلصيلة ، باإلضافة إلى حماية تامة يف 

نقل االنشغاالت وقضايا الفساد يف دائرته 
االنتخابية، ومنحه حصانة خاصة فقط بعمله 

من أي جهة نفوذ. ويف حال شبهة أو حتقيق 
جتمد العضوية حتى أخذ البراءة، أي ال 

حصانة يف أمور فساد مهما كانت ومنح جميع 
صالحيات النواب دون ضغظ أو مساومة، 

باإلضافة إلى منع اجلمع بني منصب منتخب 
ومنصب وزير وذلك للفصل بني سلطتني 

وجتنبا لشراء الذمم ودعم وشراء املناصب مقابل 
املساندة السياسية.

- العهدات االنتخابية:  تثمني 
اقتراح حتديد العهدات بعهدتني مع وجوب 

فرض املستوى الدراسي بشهادة ليسانس فما 
فوق قطعا للطريق على أصحاب املال الفاسد.

- تعيني رئيس احلكومة بدل 
الوزير األول: خطوة يف االجتاه الصحيح 

لكن ضرورة أن يكون رئيس حكومة من 
األغلبية البرملانية بصالحيات محددة يف 

معظم املجاالت خصوصا االجتماعية العمل 
والتضامن واملالية. .إلخ دون وزارتي الدفاع 

واخلارجية اللتني تعكسان سلطة رئيس 
اجلمهوري. ويتصرف رئيس احلكومة وفق 

برنامجه وبرنامج انتخاب حزبه يف البرملان مع 
توافق مع الرئيس وتكون سحب الثقة من 

البرملان أو بتوصية من الرئيس للبرملان أو بحل 
البرملان وانتخابات جديدة جتنبا لالنسداد.

- مجلس األمة: تعزيز مهامه ليكون 
الضامن يف حال انسداد يف الغرفة األولى ليكون 

يف مستوى مجلس الشيوخ يف الدميقراطيات 
العريقة مع التخلي عن الثلث الرئاسي الذي 

يعينه جتنبا لتداخل السلطات وجتنبا لشراء الذمم 
واملجامالت.

 
احملــور الثاني: السلطة القضائية

من الفقرة 1 إلى الفقرة 5:  

باختصار عندما تنقل صالحيات نقل القاضي 
والتعيني واألمور املرتبطة باملهام والضمانات إلى 

هيئة قضائية مستقلة منتخبة بني أبناء القطاع 

تكون أولى بتسيير موظيفها، ويف حال التنازع 
ُيرجع إلى قرار احملكمة الدستورية أو العليا. 

هنا تتحقق االستقاللية ويغلق باب املساومة 
والضغط على القاضي ، مع تثمني إبعاد وزير 

العدل من تشكيلة املجلس األعلى للقضاء 
واعتماد املناصفة العادلة يف أحقية املجالس يف 

عضوية مجلس األعلى.
الـمحــور الثالث:  احملكمة 

الدستورية
 

إن األنظمة الدستورية املقارنة على مستوى 
العالم تعقد السلطة بيد رئيس الدولة بشأن 
تعيني سائر القضاة، فهو الذي يعنّي القضاة 
ورؤسائهم ، وليس يف هذا النظام أي اعتداء 
علي استقالل القضاء ، ألنه ال يتدخل يف 
عملية العدالة ذاتها كعملية فنية يف إصدار 
األحكام التي تخضع لسلطان القضاة طبقا 

للدستور والقانون، وإمنا التدخل يف االختيار 
اإلداري لقمة الهرم القضائي، وفقًا ملعايير ال 

تتعلق باألحكام وإمنا بامللكات اإلدارية والكفاءة 
يف إدارة منظومة متكاملة لتحقيق العدل بني 

الناس. وألن هؤالء الرؤساء يشغلون مناصب 
غالبيتها إدارية بحتة وميارسونها بصفتهم اإلدارية 

وهى معايير ال يعرفها املرشح عن نفسه وإمنا 
تكون بيد رئيس الدولة.

- احملكمة الدستورية وطريقة 
تشكيل أعضائها: 

هنا جتدر اإلشارة إلى طرح آليات تطبيق 
قراراتها وإلزاميتها بقوة القانون والدستور لتعكس 
هيبة دولة القانون على السلطات العليا أوال، ثم 

على بقية املؤسسات والشعب.
- التقاضي بني السلطات: تثمني 
دور احملكمة الدستورية يف إصدار أحكام ملزمة 

يف االنسداد أو اخلالف بني السلطات يف 
مشروعية القوانني أو إجراءات السلطات.

 

املـحـور الرابع:  الشفافية والوقاية 
من الفساد ومكافحته

 
تثمني ما جاء يف الفصل 5 مع وضع آليات 

حتقيق أمني يف ممتلكات وتصرفات املترشحني 
واملوظفني السامني يف أي جتاوز وحتقيق يف أي 

بالغ يف ذلك، محاربة استغالل النفوذ يستلزم 
وجود آليات للتحري وتنفيذ معظم املواد تفتقد 

آلليات التنفيذ، وهذا ما يهدد بتحويلها إلى 
مجرد مواد صماء تفتقد إلى آليات التجسيد 
مثل املادة 102 من الدستور التي استهلكت 

أشهرا بسبب غموضها يف طريقة التنفيذ مما فتح 
مجال التأويل والتماطل واالستغالل.

 - دسترة سلطة مكافحة فساد: 
أي سلطة أو جلنة ال تكون تابعة جلهة قضائية 

وتقدمي اجلناة للعدالة وعدم التستر عليهم، 
مهما عال شأنهم. أما إذا كانت تابعة للسلطة 
التنفيذية والتشريعية فهي رقم كما يف السابق 

لالستهالك الداخلي واخلارجي فقط.
 

- التصريح باملمتلكات:  هنا يجب 
أن يشمل القانون إغالق جميع الثغرات ألن 

يف األغلب يتم غسيل األموال يف شركات 
وهمية وبأسماء مستعارة ويف بنوك أجنبية باسم 
مستعار، إضافة إلى وضع األموال على شكل 
معادن ثمينة أو تسجيل األمالك على الزوجة 
واألبناء. وللتهرب من ظهور الفساد يجب أن 

يكون قانونا واضحا وشامال ويشمل جميع 
الثغرات ملكافحة الفساد.

 
احملور اخلامس: السلطة الوطنية 

لالنتخابات 
 

خطاب الكراهية والتجرمي: 
يجب أن يكون شامال وجامعا يف جترمي املساس 

بالرموز الوطنية والدينية وثوابت األمة ورموز 
السيادة وليس االكتفاء بالشق اخلاص بالتيار 

العلماني، الذي يزرع كراهية ويطعن يف التاريخ 
والدين. 

-وضع نظام خاص لبعض 
البلديات: يجب حتصني املادة بشرح واٍف 

ال يترك مجاال للتأويل، واستغالل هذه الفقرة 
يف زرع نعرات تفضيلية بني بلديات الوطن 

الواحد؛ ألن مادة بهذه الصياغة تفتح مجال 
التأويل واستغالل اللهجات والتقاليد، وهذا هو 
تأويل اخلطر. وإذا كان القصد بلديات حدودية 
ودعمها مبيزانية خاصة ومشاريع تنموية خاصة 

وبعض االستثناءات االجتماعية واالقتصادية، 
فذلك شيء إيجابي. أما ترك مجال التأويل 

مفتوحا فهي مادة ملغمة تطرح االستفهام من 
غرض منها.

- دسترة األمازيغية لغة غير 
قابلة للتعديل:  هنا، الشعب وحده من 
يقرر ذلك ال الرئيس املنتخب وال احلكومة وال 

البرملان، إضافة إلى األمازيغية الوطنية التي 
جتمع كل اللهجات.



ف سليم

الدين  »جمال  الوالية  والي  أشرف 
الشعبي  املجلس  رئيس  مبعية  برميي« 
الوالئي على إعطاء إشارة انطالق حملة 
الفالحي  للموسم  والدرس  احلصاد 
للمصالح  توقعات  وسط   2020/2019
نصف  يفوق  مبا  وفيرا  بأنتاج  الفالحية 
هذا  خالل  احلبوب  من  قنطار  مليون 
شهدتها  التي  التظاهرة  وهذه  املوسم، 
الباردة  عني  بلدية  احلروشي  منطقة 
املصالح  مديرية  قبل  من  نظمت  التي 
بالتنسيق  الفالحية  والغرفة  الفالحية 
بوبكر،   حميل  النموذجية  املزرعة  مع 
من  هكتار   358 مساحة  على  املتربعة 
 130 احلبوب )قمح صلب + شعير(،  
هكتار من البقول اجلافة )حمص( و40 

هكتار من األعالف. 
زيارة  من  األولى  احملطة  وخالل 
قبل  من  تقنية  بطاقة  تقدمي  مت  الوالي 
الفالحية  املصالح  مدير  بوخامت  الصغير 
الفالحي،  القطاع  لواقع  عنابة  لوالية 
كذلك حوصلة شعبتي احلبوب والبقول 
يخص  فيما  الوالية  وإمكانيات  اجلافة 
واللني،  الصلب  بنوعية  القمح  إنتاج 
العدس،  احلمص،  اخلرطال،  الشعير، 
هذا  عرفت  والتي  والفويلة،   الفول 
من  هكتار   1746 إمتصاص  املوسم 

املدير  كذلك  أبرز  كما  البور،  األراضي 
على أن جميع اإلجراءات إتخذت جلمع 
الوالئي  املستوى  على  احملصول  وتخزين 
من خالل توفير 05 نقاط جمع احلبوب 
عني  و01  احلجار   02  ( مبيزان  مجهزة 
الباردة،  01 برحال،  01 سيدي عمار( 
بقدرة تخزين 1190000 قنطار، كما أن 
الضرورية سخرت وكذا  الوسائل  جميع 
والعتاد  املعتبرة  البشرية  اإلمكانيات 
الالزم املرافق للعملية من آالت حصاد، 
مع  وشاحنات،  جرارات  صهاريج، 
الفالحية  املصالح  مواصلة  على  تأكيده 
حول  والتوعوية  التحسيسية  للحمالت 
الزراعية  احملاصيل  حرائق  مكافحة 
كذلك  املنتوج،  على  حفاظا  والغابات 
التقنية  املعاهد  قبل  قدمت عروض من 
للزارعات  التقني  املعهد  غرار  على 
الالزمة  الوقائية  التدابير  حول  الواسعة 
احلصاد  حملة  بإجناح  يتعلق  ما  وكل 
املجهودات  ثمرة  بإعتبارها  والدرس 
مراعاة  وكذا  املوسم  طيلة  املبذولة 

احملصول  حلصاد  املناخية  الظروف 
واإلشادة إلى ضرورة التدخل يف الوقت 
املناسب وهذا حلماية املنتوج الوطني من 
لبرنامج  قيمة  إعطاء  وكذلك  الضياع 
املعاهد  متليه  ما  وإحترام  البذور  إكثار 
املراقبة  ومخابر  احلبوب  وديوان  التقنية 
وسليمة  نقية  بذور  لضمان  واإلعتماد 
مدير  عرض  فيما  عالية،  كفاءة  وذات 
الفالحي  للتعاون  اجلهوي  الصندوق 
واإلمتيازات  الفالحية  التأمينات  حول 
واحملطة  الصندوق.  قبل  من  املمنوحة 
عنابة  والية  والي  زيارة  عرفت  الثانية 
احلبوب  تعاونية  ملقر  املرافق  والوفد 
على  ووقوفه  للحجار  اجلافة  والبقول 
شاحنة  وأول  شحنة  أول  إستقبال 
الفالحني  طرف  من  اللني  القمح  من 
وكيفية تفريغ املنتوج، كما تفقد مخازن 
إطالعه  على  فضال  احملصول،  تخزين 
املسخرة  اللوجستية  اإلمكانات  على 
للموسم  والدرس  احلصاد  حملة  إلجناح 

الفالحي 2020/2019.

منطقة  سكان  من  العديد  احتج 
تالزة يف القل غربي والية سكيكدة، 
بالتدخل  الوالية  والي  مطالبني 
العاجل من أجل إنهاء معاناتهم جراء 
انفجار قنوات الصرف الصحي الذي 

بات يهدد صحة سكان املنطقة. 
يقول  تطاق  ال  باتت  وضعية 
سكان املنطقة خالل لقائهم بـ«أخبار 
مصالح  جمود  تواصل  أمام  الوطن«، 
بخصوص  وهذا  والبلدية،  التطهير 
القذرة  املياه  وإمتصاص  جتفيف 
والصرف الصحي من االحواض التي 
باتت  حيث  املياه،  هذه  فيها  تصب 
تسيل  وأنها  خاصة  يومياتهم  تنغص 

يف العراء وباتت تهدد حياتهم خاصة 
يجدون  ال  الدين  الصغار  واألطفال 
الساحات  إال  فيه  يلعبون  مكان 
التي  األحواض  لتلك  املجاورة 

انفجرت. 
كشف  احلي  سكان  عن  ممثل 
ال  بات  الوضع  بأن  الوطن،  ألخبار 
ترفض  التطهير  مصالح  وأن  يطاق 
من  األحواض  تلك  لتفريغ  التدخل 
باتت  روائحها  التي  النتنه  السوائل 
حياتهم  وتهدد  ويومياتهم  تنغص 
مبختلف األمراض، حيث يبقى احلل 
تدخل  هو  معاناتهم  إلنهاء  الوحيد 
باستفادة  البيئة  ووزيرة  الوالية  والي 

منطقة ككل من محطة تصفية على 
إعتبار أن شبكة الصرف الصحي غير 
جدا  القريبة  املنطقة  يف  إجنازها  ممكن 

من البحر.
جمال  القل  بلدية  رئيس 
لـ«اخبار  اكد  جهته،  من  غميرد 
السكان  ممثلي  مع  انهاجتمع  الوطن« 
وإستمعإلنشغاالتهم، كما سارع الى 
ومصلحة  التطهير  مبصالح  االتصال 
البلدية  مستوى  على  والنظافة  البيئة 
بضرورة  صارمة  تعليمات  وأعطى 
املياه  إمتصاص  يف  الفوري  الشروع 

القدرة من األحواض وتنظيفها فورا.
جمال بوالديس

عنابة
عمال مركب »سيدار« بالحجار 

يستأنفون نشاطهم
نشاطهم  عنابة  يف  باحلجار  والصلب  للحديد  سيدار  مركب  عمال  استأنف 

من جديد يعن توقفهم عن العمل قرابة الثالثة اشهر جراء تفشي وباء كورونا.
قرار من طرف  بعد صدور  أنه  لها  بيان  أكدت مؤسسة )سيدار( احلجار يف 
السلطات العمومية يقتضي برفع اجراء وضع 50 باملائة من املستخدمني يف عطلة 
أنها  2020 بسبب جائحة كورونا  22مارس  املؤرخ يف  استثنائية مدفوعة األجر 
تعلم موظفيها بأنه تقرر دعوة جميع العمل إلى العودة ملناصب عملهم يف مختلف 
الغرض  ولهذا  املعتادة  النقل  وسائل  توفير  مع  االنتاجية  والوحدات  الورشات 
فاملطلوب من اجلميع بحسب املصدر اإلمتثال إلى التدابير الوقائية للحفاظ على 
سالمة اجلميع إرتداء الكمامة ضروري وخاصة يف وسائل النقل اجلماعية وإحترام 

مسافة التباعد اجلسدي وغسل اليدين بإستعمال املطهر الكحولي باستمرار.
مديرية  بها  تقوم  التي  كورونا  فيروس  مجابهة  إطار عمليات  ويف  أنه  ويجدر 
على  نفذت  التوعية  تطهير وحمالت  عمليات  هناك  )سيدار(  مبؤسسة  السالمة 
لضمان  للخدمة  األدنى  احلد  نظام  إنشاء  غرار  على  املركب  وحدات  مستوى 
الصحة  للجنة  اجلديدة  العناصر  وتعيني  الوحدات  مستوى  على  العمل  سيرورة 
والسالمة لشركة) سيدار ( احلجار وعقد إجتماع مركزي للجنة الصحة والسالمة 
تسيير محكم لسحب  احلوادث لضمان  للوقاية من  العمال  ووضع جهار سالمة 
بعملية  اليومية  واملتابعة  امللبدة  املواد  لوحدة حتضير  التابعة  الكهربائية  الكابالت 
مع  بالتعاون  الوحدات  مستوى  على  ميدانية  زيارات  وإجراء  الكمامات  توزيع 
العيادة الطبية وفريقي الوقاية من احلوادث وذلك يف إطار التوعية حول اإلمتثال 
للتدابير الوقائية الالزمة ملنع إنتشار فيروس كورونا املستجد.             ف سليم

والي »ذراع الريش« يأمر بتسليم 
المنشآت التربوية عاجال 

املقاوالت بضرورة  املؤسسات  بوالية عنابة  الريش  لذراع  املنتدب  الوالي  أمر 
استكمال اشغال اجناز الهياكل التربوية  قامت الوالي املنتدب للمقاطعة االدارية 
ذراع الريش بعنابة« وسيلة بوشاشي« يف إطار الزيارات امليدانية ملختلف املشاريع 
التنموية باملقاطعة بزيارة عمل ملواقع إجناز مشاريع قطاع التربية واالنطالقة كانت من 
األقطاب احلضرية املدمجة باملدينة اجلديدة التابعة لديوان الترقيةوالتسييرالعقاري 
من خالل زيارة مشروع إجناز ثانوية 1000 مقعد بيداغوجي بحي 2000 مسكن 
عمومي وزيارة مشروع إجناز املجمع املدرسي 12 قسم صنف د يف كل من برنامج 
2000/574 مسكن عمومي إيجاري مبحاذاة األمن احلضري وبرنامج 817/400 
مسكن  برنامج2000/678  قاعةOskaو  مبحاذاة  إيجاري  عمومي  مسكن 
بحي  املتوسط صنف ب6  التعليم  اكمالية  إجناز  مشروع  وزيارة  إيجاري  عمومي 

817/400 مسكن عمومي إيجاري موقع1
ف سليم

686 طالبا يشرعون في مناقشة 
مذكرات الّتخرج

شرع أمس 686 طالبا وطالبة يف مناقشة مذكرات وأطروحات التخرج مبختلف 
كليات جامعة باجي مختار عنابة،  يف هذا اإلطار مت إحصاء 656 طالب مسجل 
هذا  يف   .2020 جوان  شهر  خالل  دكتوراه  طالب  و30  املاستر  مذكرة  ملناقشة 
لضمان  الالزمة  الـوقائية  التدابير  جميع  مختار  باجي  جامعة  اتخذت  اإلطار، 
املناقشة يف أحسن الظروف خصوصا يف ظل الوضعية الصحية االستثنائية جراء 
تفشي جائحة'كوفيد19-' وكان األستاذ محمد مانع، مدير جامعة باجي مختار 
اخلدمات  مدراء  بحضور  اجلامعة،  رئاسة  مبقر  تنسيقيًا  اجتماعًا  ترأس  عنابة، 
اجلامعية 'عنابة-وسط' و'عنابة-سيدي عمار'. يف هذا اإلطار، أكد مدير اجلامعة 
اجلامعية جتسيدا  اجلامعة ومديريتي اخلدمات  التنسيق بني مديرية  على ضرورة 
للمراسلة بخصوص إيواء الطلبة املقيمني املعنيني باملناقشات خالل شهر جوان إذ 
مت اإلتفاق على أن ترسل مديرية اجلامعة إلى مدراء اخلدمات اجلامعية، القائمة 
وترسل  مناقشة مذكراتهم خالل شهر جوان  رغبة  أبدوا  الذين  للطلبة  اإلسمية 
املفصلة  الوضعية  دورية،  اجلامعية، بصفة  إلى مدراء اخلدمات  اجلامعة  مديرية 
املتضمنة قائمة املناقشات املبرمجة خالل شهر جوان اجلاري حيث يتم حتيني هذه 

الوضعية كلما إقتضت الضرورة ذلك.
ف سليم

العثور على خمسيني مشنوقا بـ »الكاروب« 
عثرت مصالح احلماية املدنية لوالية عنابة على شخص مشنوق بواسطة حبل 

بجانب شاطئ اخلروبة املعروف ب«الكاروب » يف ظروف غامضة.
حدود  يف  تدخال  سجلت  مصاحلها  بأن  املدنية  احلماية  مصالح  وأوضحت 
السابعة و21 دقيقة مساء، من أجل نقل جثة شخص عثر عليه مشنوقا بواسطة 
حبل يف ظروف غامضة، ووظائفه احليوية متوقفة. وأوضحت ذات املصادر بأن 
الضحية مجهول الهوية ويف اخلمسينات من العمر.وقد مت حتويل جثة الضحية إلى 
مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى ابن رشد، يف انتظار نتائج التشريح من جهتها 

مصالح الدرك الوطني سارعت إلى فتح حتقيقا يف مالبسات احلادث.
ف سليم
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تزامنا وانطالق حملة الحصاد والدرس هذا الَموسم بعنابة

توقعاٌت بإنتاِج نصِف مليون 
قنَطاٍر من الُحبوب!

سكيكدة
المياه القذرة تهدد صحة سكان تالزة بالقل

تتوقع المصالح الفالحة إنتاج ما 
ال يقل عن نصف مليون قنطار من 
الحبوب خالل الموسم الفالحي الحالي.

الطريق  عني  منطقة  اهتزت 
املتواجدة خارج احمليط العمراني لوالية 
بشعة  قتل  جرمية  وقع  على  سطيف 
الثاني  العقد  يف  شاب  ضحيتها  راح 
مسبوق  ثالثيني  يد  على  العمر  من 

قضائيا.
كالمية  مبناوشات  القصة  وبدأت 
العمر  من  البالغ  الضحية )ل.ل(  بني 
الفوضوي  بالسوق  واملتهم،  سنة   25

املنطقة،  بذات  والفواكه  للخضر 
باأليدي  شجار  إلى  حتول  ما  سرعان 
واستعمال األسلحة البيضاء، بعد قيام 
املتهم بتوجيه طعنات للضحية بواسطة 
البطيخ،  لتقطيع  يستعمل  سكني 
الضحية  إنقاذ  محاوالت  من  وبالرغم 
إال أن املوت كانت أسرع ولفظ أنفاسه 
مستشفى  إلى  وصوله  قبل  األخيرة 
ليحاول  بسطيف،  النور  عبد  سعادنة 

مصالح  ولكن  الفرار  القاتل  بعدها 
توقيفه  من  متكنت  الوطني  الدرك 
ولإلشارة  معه،  التحقيق  ومباشرة 
بومرشي  بحي  يقطن  الضحية  فإن 
ينحدر  واملتهم  الوالية،  وسط عاصمة 
الطريق،  بعني  ويقطن  احلي  ذات  من 
حتقيقات  عنه  ستكشف  ما  انتظار  يف 

مصالح الدرك الوطني.
آسيا.ع

سطيف
مناوشات تفضي إلى جريمة قتل بعين الطريق
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بجاية

ُمنتَخبو بلدّيِة »برباشة« ُيطالبون 
باستغالِل َمنجِم الَحديِد

بـــلقاسم.ج 

صادق  محند  البلدية  رئيس  أكد   
الوالئية  السلطات  مراسلة  أقرور،على 
االعتبار  إعادة  أجل  من  سابق  وقت  يف 
ضمان  من  البلدية  ومتكني  املنجم،  لهذا 
بتجسيد  لها  تسمح  إضافية  مداخيل 
املسطرة،واالستجابة  التنموية  املشاريع 
كانت  التي  الوعود  رغم  السكان.  ملطالب 
وقت  يف  قدمتها  بجاية،قد  والية  مصالح 
اإلجراءات  اتخاذ  خالل  سابق،من 
هذا  استغالل  إلعادة  الالزمة  اإلدارية 
املنجم املخصص للحديد، إال أن األمور ال 
تزال على حالها،رغم أن بعض املستثمرين 
عبروا عن اهتمامهم باستغالل هذا املنجم 
يتم  التي  االستثمارية  املشاريع  إطار  يف 
الوالية.للعلم،  مستوى  على  جتسيدها 

تعاني العديد من البلديات الريفية بوالية 
بجاية، من مشكل الوسائل املالية التي ال 
منه  تعاني  الذي  العجز  بسد  لها  تسمح 
البلدية،وهو  مستوى  على  القرى  مختلف 
املشاريع  بعض  جتسيد  يستلزم  ما 
تضمن  أن  شأنها  من  التي  االستثمارية 

دخول أموال إضافية يف خزينة البلديات.
بعث  ُيعاد  أن  برباشة  بلدية  مسؤولو  يأمل 
خلق  سيضمن  حيث  املشروع،  هذا 
مناصب شغل لصالح الشبان العاطلني عن 
العمل، باإلضافة إلى توفير الوسائل املادية 

لتجسيد العديد من املشاريع التنموية.

يطالب المنتخبون المحليون لبلدية »برباشة« في والية بجاية المصالح المعنية بمديرية المناجم ومسؤولي الوالية بإعادة 
االعتبار لمنجم الحديد، من خالل إعادة بعث نشاطه.

بومرداس
الربط العشوائي بالقنوات يحرم 25 

قرية الماَء 
ببلديتي  قرية   25 حرمان  يف  التزود  قناة  من  العشوائي  الربط  تسبب 
تيجالبني وبني عمران ببومرداس من املاء الشروب، السيما وأن فصل الصيف 

على األبواب، األمر الذي بات ينذر بأزمة عطش حادة تتربص باألهالي.
بوالية  الشروب  املياه  مشكل  حلل  أجنزت  التي  املشاريع  عديد  رغم 
بومرداس، والتي خصصت لها أغلفة مالية ضخمة، غير أن بعض املناطق ال 
تزال تعاني يف عز 2020 من غياب هاته املادة احليوية سواء باجلهة الغربية 
أو الشرقية للوالية، وهو املشكل الذي تعاني منه 25 قرية ببلديتي تيجالبني 
من  الوطن«  »أخبار  تقربت  املناطق  هذه  أهالي  معاناة  ولنقل  عمران.  وبني 
بعض الساكنة أين أكدوا أن مشكل متوين قراهم باملاء الشروب يزداد حدة مع 
اقتراب فصل الصيف، حيث يعمد الفالحون إلى سقي منتوجاتهم الفالحية 
عن طريق الربط العشوائي من قنوات التوزيع، مما ينجم عنه جفاف احلنفيات 
وأضاف  السكان.  قبل  من  املياه  عن  البحث  رحلة  تبدأ  وبالتالي  مبنازلهم 
العديد منهم جعل  الضمير لدى  املنطقة وغياب  محدثونا أن جشع فالحي 
أهالي القرى ببلديتي تيجالبني وبني عمران يعانون األمرين، حيث يضطرون 
إلى التزود باملياه الشروب من اآلبار املتواجدة مبناطقهم قاطعني مسافات طويلة 
للظفر ببعض الدالء من املياه غير الصاحلة للشرب، أو عبر اقتناء الصهاريج 
بأثمان مرتفعة وبالتالي حتمل مصاريف إضافية هم يف غنى عنها، يف وقت 

يستغل فيه فالحو هاته املناطق املياه لري محاصيلهم دون حق.
سميرة مزاري

محتجون يغلقون مفرغة »بوضويل« العشوائية 
أقدم، أمس، العشرات من مواطني بلديتي بني عمران وعمال ببومرداس 

على غلق مفرغة »بوضويل« العشوائية املتواجدة ببني عمران.
أكد احملتجون يف حديثهم لــ »أخبار الوطن« أن مفرغة »بوضويل« التي تعد 
منذ سنوات مكبا لتجميع النفايات اخلاصة ببلدية بني عمران وحتى البلديات 
املجاورة على غرار عمال وبرج منايل، أصبحت تنذر بكارثة إيكولوجية وجرمية 
حقيقية ضد البيئة. وأضاف املعنيون أن قرارهم بغلق املفرغة جاء بعد عديد 
للمفرغة  حل  إيجاد  أجل  من  عمران  لبني  احمللية  السلطات  إلى  الشكاوي 
ملا تشكله من  للمحيط ونظرا  إلى وجهة أخرى، بسبب تشويهها  أو حتويلها 
خطر على الصحة العمومية بفعل احلشرات الضارة والروائح الكريهة املنبعثة 
يصّعدون  جعلهم  املنطقة،  مواطني  ملطالب  السلطات  جتاهل  أن  غير  منها، 
بني  بلدية  رئيس  استمع  من جهته،  املفرغة.  ويغلقون  االحتجاج  لغة  من 
عمران ملطالب احملتجني ووعد بحل املشكل يف أقرب اآلجال، يف وقت أكدت 
فيه جمعية ثافاث الناشطة ببلدية عمال وقوفها إلى جانب احملتجني، حيث 
طالبت بالغلق الفوري للمفرغة وحتويل املكان إلى فضاء أخضر للترفيه يعود 

بالفائدة على العائالت باملنطقة.
سميرة مزاري

بجاية 
سكان بلدية تالة يشتكون العطش 

مجددا  االحتجاج  الى  بجاية،بالعودة  بوالية  حمزة  تالة  بلدية  سكان  يهدد 
على ما أسموه تقاعس السلطات احمللية يف القضاء على أزمة العطش التي أدخلت 
السكان يف دوامة ال متناهية بحثا عن قطرة من املاء،حيث بات السكان يبحثون 
عن املاء يف الصهاريج التي أثقلت كاهلهم وأنهكت جيوبهم.وهو األمر الذي دفعهم 
يف األسابيع املاضية لغلق الطريق الوطني رقم 75 الرابط بني واليتي بجاية وسطيف 
مرورا بكنديرة. بعد جتاهل السلطات احمللية ملطالبهم املرفوعة يف العديد من املرات 
الظروف  أبسط  غياب  يوم ألخر،يف ظل  من  سوءا  تزداد  التي  وضعيتهم  للنظر يف 
املعيشية غير أن نداءاتهم وشكاويهم ومراسالتهم لم جتد لها أذانا صاغية ما أجبرهم 
باللجوء إلى االحتجاج الذي بقي سبيله الوحيد واالنتفاضة يف وجه املسؤولينب.
بعد  يعانون عطشا حقيقيا  الشرب حيث  مبياه  السكان  مطالب  مقدمتها  ويأتي يف 
الشح الذي تعرفه حنفياتهم يف التزويد باملاء الشروب حيث فاقت مدة هذا االنقطاع 
عشرة أيام.احملتجون أكدوا يف تصريحاتهم أنهم راسلوا السلطات احمللية والوالئية يف 
أكثر من مرة لكن لم تلق نداءاتهم آذانا صاغية، معتبرين أن احلالة التي وصلت 
الصيف،مطالبني  فصل  على  مقبلون  ونحن  خاصة  باخلير  تبشر  ال  بلديتهم  إليها 
بذلك الوالي بالتحرك الفوري إلنقاذ سكان البلدية من الهالك،وأضاف السكان يف 
تصريحهم أنهم اتصلوا يف العديد من املرات باجلزائرية للمياه وكذا مديرية الري، 
لكن كانت تعطى لهم الوعود التي لم يروا منها سوى تزايد األزمة وتفاقمها،بعدما 
املياه  بقيت شكاواهم حبيسة األدراج.ويضيف احملتجون أن بعض السكان لم تزر 
حنفيات بيوتهم منذ مدة لتواجدهم يف الطوابق العليا،والبد من مخطط استعجالي 
للقضاء على أزمة املياه التي أنهكت جيوب السكان،حيث أكدوا أن اقتناء صهريج 
ماء يتطلب مبلغ 1000 دينار،وهو األمر الذي لم يعد يقدر عليه غالبية السكان،كما 
طالب احملتجون الوالي بالتدخل العاجل ملا يتطلبه هذا األمر من حزم وجدية خاصة 
أنهم سئموا الوعود الكاذبة التي تلقوها يف أكثر من مرة ولم يتجسد منها أي شيء.
بـــلقاسم.ج

األربعاء،  مدينة  جتار يف  أمس،  أقدم 
بوسط  احتجاجية  حركة  تنظيم  على 
منعهم  باستمرار  فيها  نددوا  مدينتهم، 
من العودة ملمارسة نشاطه التجار، بسوزق 
اخلضر والفواكه، بعد أن مت غلقه بقرار من 
جائحة  النتشار  تبعا  احمللية،  السلطات 

كورنا.
أخبار  لـ  أوضحوا  احملتجون  التجار 
الوطن،  بأنهم لم يستوعبوا لغاية الساعة، 
السبب من وراء استمرار غلق سوق وسط 
من  بالرغم  والفاكهة،  اخلضر  لبيع  املدينة 
بعودة  االسبوع،  مطلع  اقرت  احلكومة  أن 
املمارسة  الى  التجارية  االنشطة  بعض 
عن  الصحي  احلجر  ورفع  وتوسيعها، 

العمل  ساعات  ومتديد  واليات،  عدة 
عدد  غرار  على  البليدة،  بوالية  واحلركة 
الى  مساء  الثامنة  من  الواليات،  من 
من  يستثنون  هم  بينما  صباحا،  اخلامسة 
هذه  كل  بعد  جتارتهم،  ملمارسة  العودة 
لهم،  الترخيص  ورفض  الغلق  من  املدة 
احتجاجيهم  دائرة  بتوسعة  يهددون  وهم 
والتصعيد، ما لم يتم مراجعة قرار الغلق، 
والرد ايجابا على شكاويهم ومراسالتهم، 
غير  الغلق  استمرار  فيها  اشتكوا  والتي 
بااللتزام  تعهدوا  وأنهم  خصوصا  املبرر، 
لضمان  الصحية،  الوقائية  باإلجراءات 
 ،19 كوفيد  بفيروس  للعدوى  انتشار  عدم 
والبلدية  التجارة  مصالح  بان  مذكرين، 

مع  التعاطي  رفض  على  تصر  والوالئية، 
من  كثيرا  تضرروا  هم  وقت  يف  قضيتهم، 
على  التحول  او  النشاط،  عن  التوقف 
واملغامرة  وفوضوية،  مشروعة  غير  اسواق 
االمن،  مصالح  مع  والفأر  القط  لعبة  يف 
تتوقف عن مطاردتهم، يف حني  لم  والتي 
أن لديهم مسؤوليات، ومصاريف إلنفاقها 
على عائالتهم، وعدم حصول بعض منهم 
تعويضات  او  غذائية  مساعدات  على 
الناجمة عن األزمة  مادية، جراء اخلسائر 
الصحية، داعني الوالي والسلطات املعنية، 
بعني  مطلبهم  يف  املرة  هذه  النظر  الى 

احلكمة واملسؤولية.
عبدالناصر حمودة

البليدة
تجار »األربعاء« يحتجون ويطالبون بفتح سوق الخضار

سكن   144 حي  سكان  يناشد 
والي  غليزان  الوالية  عاصمة  يف  باإلنتصار 
والوالية ألجل التدخل لتسريع وتيرة مشروع 
التهيئة التي إستفاد منه احلي بسبب توقيف 
من قبل مديرية البناء والتعمير رغم إنطالق 
األشغال من قبل املقاولة التي كلفت بعملية 

اإلجناز. 
وتوقفت األشغال بهذا املشروع ألسباب 
متاعب  لهم  سبب  ما  السكان  يفهمها  لم 
أثرت  التي  واألتربة  الغبار  كثرة  منها  كثيرة 
خصوصا  صحتهم  على  سلبي  بشكل 

أصحاب األمراض املزمنة وكبار السن وحتى 
األطفال الذين باتت عملية التحفير تشكل 
خطرا كبيرا على حياتهم ما جعل أولياءهم 
وكل سكان احلي يستنجدون بوالي الوالية. 
فإن  الوطن  أخبار  علمته  ما  وحسب 
عملية  أوقفت  املشروع  صاحبة  امليرية 
توصيل  مشكل  تسوية  أجل  من  األشغال 
املياه باحلي حيث تتواجد شبكة مياه قيمة 
املدديرية  لكت  قنواتها  جتديد  إلى  بحاجة 
متاطلت كثيرا يف تسوية الوضعية ما أثر بشكل 
إنطلق  الذي  التهيئة  كبير على إجناز مشروع 

منذ نهاية السنة املاضية حسب تصريحات 
املواطنني وتوقف منذ ما يفوق ثالثة أشهر، 
باإلسراع  املطالبة  إلى ضرورة  ما دفعهم  وهو 
يف اإلجناز حتى يتسنى لهم العيش يف ظروف 
السيئ  واملنظر  الفوضى  عن  بعيدا  حسنة 
الذي بات عليه احلي بسبب توقف املشروع 
وينتظرون تدخل والي الوالية من أجل حمل 
التعمير لإلسراع يف تسوية الوضعية  مديرية 

وإعادة بعث املشروع املتوقف. 
ب.أمني

غليزان
سكان حي 144 سكنا باالنتصار يستنغيثون الوالي

الواقع  جيلو  دوار  سكان  يعيش 
بوالية  املؤمن  عبد  سيدي  لبلدية 
عكرت  النقائص  من  جملة  معسكر 
ولد  مما  يومياتهم  حياتهم،وعقدت  صفو 
رفع  على  وأجبرهم  كبيرا  استياء  لديهم 
املعنية  اجلهات  إلى  املطالب  من  جملة 
دوار  تستجب،ليبقى  ولم  جتاهلتها  التي 
يعاني من مشاكل تعكس إلى أي درجة 
بهذه  مسيرته  يف  التنمية  قطار  وصل 
الطبيعي  الغاز  قناة  انفجار  منذ  البلدية 

تفاصيل  تعود  حيث  الضخمة باملنطقة. 
احلادثة الى سنة 2006 الى انفجار قناة 
باجتاه  املنطقة  تعبر  التي  الطبيعي  الغاز 
والتي  صبيحة  بأرزيو  النفطي  املركب 
بالتهابات  شخصا   80 إصابة  خلفت 
وحروق خطيرة من ضمنهم 3 أشخاص 
بحروق من الدرجة الثالثة وحولت أجساد 
مضي  وبعد  مشوية.  كتل  إلى  بعضهم 
يتغير  لم  أنه  إال  حادثة  على  سنوات 
خلف  املعيشية  الظروف  وأبقتهم  شيء 

املتراكمة.  ويف مستهل مطالبهم  الوعود 
الشديد  تذمرهم  الدوار  قاطني  ناشد 
باملنطقة،  العمومية  اإلنارة  نقص  من 
التي  املعاناة  عن  البعض  عبر  حيث 
العمومية،  اإلنارة  يعيشونها جراء نقص 
منازلهم  يغادرون  ال  جعلهم  الذي  األمر 
الظالم  بسبب  املسائية  الفترة  يف  خاصة 
تخوفا  األخير  هذا  يعرفه  الذي  الدامس 

من االعتداءات والسرقة.
بلعالم بهيجة

معسكر
دوار »جيلو« يعاني التهميش واإلقصاء
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أخبار السر ايا

أعلن مزارعون عن اختراعهم 
نوع جديد من الجبنة بفضل 

جائحة كورونا؛ إذ اضطر هؤالء 
مزارعون لتخزين نوع من الجبنة 

طويال بعد الغلق الذي فرضته 
إجراءات الحجر الصحي للوقاية 
من انتشار فيروس كورونا،إال 
أنهم يتفاجؤوا عقب شهر من 

تخزين الجبنة بتحولها إلى نوع 
من الجبن وصفوه بالرائع، ما 
أوحى لهم بفكرة تسويق هذه 

الجبنة كاختراع جديد يطرح في 
السوق.

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن نجاح تجربة 
زراعة البطيخ المبقع بوالية وادي سوف، وهو نوع من البطيخ 
موجه لمرضى السكري. وتأتي التجربة على بعد أيام من نجاح 

تجربة زرع الشمندر السكري؛ ليبدو بوضوح أن الزراعة 
الصحراوية تتجهز بقوة لرفع راية التحدي في مجال الزراعة، 

كونها تحقق النجاح تلوى اآلخر منذ العشرية السابقة، األمر الذي 
يوجب السلطات الوصية بإيالئها مكانتها الحقيقية.

صرح الخبير األمريكي »ويليام شافنر » من 
كلية الطب بجامعة »فاندربيلت«، أمس، بأن 
الموجة الثانية النتشار فيروس كورونا قد 

شرعت في ضرب الواليات المتحدة.
وحّذر الخبير ذاته، بحسب ما نقلته »سكاي 
نيوز«، من مخاطر هذه الموجة، وطالب 
القطاع الصحي باالستعداد لها، خاصة أن 
البالد أصبحت تقريبا مفتوحة والكثير من 
الناس ال يحافظون على اإلجراءات الصحية.

 )La confine(. . ُجبَنة الصدَفة! 

»المارين« ُمهّدد بالَغلق 

يًخا الَموجُة الّثاِنية قد تضرُب بالِد الَعّم »سام« كِري بطِّ الوادي ُتهِدي مرَضى السُّ

سجلت والية سعيدة، بعد رفع الحجر على بعض األنشطة 
التجارية، العديد من التجاوزات وعدم التقيد بالتدابير الوقائية 
اإلجبارية، خاصة لدى أصحاب المحالت التجارية والمواطنين 

الوافدين على سوق »المارين« ببلدية سعيدة.
وبناء على التجاوزات المسجلة، حذرت الوالية من أنه في 
حال استمرار هذه الوضعية وعدم تقيد الجميع بالتدابير 
واإلجراءات الوقائية المنصوص عليها سيتم غلق سوق 

»المريّن«.

أقدم تاجر أحذية بمدينة وهران على حرق نفسه في 
سوق »الباستي«، احتجاجا منه على قرار منعه من 
مزاولة نشاطه في زمن الجائحة، التي منعت الكثير 
من األشخاص من مزاولة نشاطهم، لتشهد ظاهرة 

االنتحار حرقا انتشارا ملحوظا، ما يستدعي الوقوف 
عندها.

الجاِئحُة تدفُع تاجًرا 
لالنِتحار حرًقا 

ِلماذا َحجرت الـ ِلماذا َحجرت الـ ))OMSOMS(( على الَعالم؟! على الَعالم؟!
عبر صفحتها بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك، أتاحت منظمة الصحة العالمية )OMS(، يوم الخميس 
المنقضي الموافق لـ 11 جوان الجاري، تسجيل فيديو يوضح أمورا خمسة ينبغي اإلحاطة بها للحّد من 
 Maria( »انتشار وباء »كوفيد 19«. يوثق التسجيل حوارا جمع بين الدكتورة »ماريا فان كورخوف
Van Kerkhove( والدكتور »مايك رايان« )Mike Ryan(. صارحت القائدة التقنية الدكتورة 

»ماريا« المسؤوَل عن البرنامج االستعجالي في المنظمة ذاتها الدكتور »مايك« بأنهم يجهلون تماما إن 
كان حامل فيروس كورونا الذي ال يظهر أعراضا ناقال للعدوى أم ال، وأكدت كالمها بأن أكبر االستفهامات 

التي تسعى الـ )OMS( لإلجابة عنها هي مدى نقل الحامل السلبي للعدوى كونهم لم يثبتوا علميا أن 
حامل الفيروس غير المصاب بـ »كوفيد 19« ناقال لكورونا.

- كالم المتخصصة يجعلنا نتساءل: » ماهي المعايير التي استندت إليها الـ )OMS( حتى دعت الدول 
العالم لفرض الحجر الصحي على شعوبها عوض االكتفاء بفرض إجراء العزل الصح؟!
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براهيم مالك

الذي  االحتجاج  بيان  أوضح  وكما 
نسحة  على  الوطن«  »أخبار  حتصلت 
منه  عانت  الذي  اإلقصاء  أسباب  منه 
وخاصة  احمللية  املقاوالتية  املؤسسات 
كثيرا  تضررت  التي  منها  الناشئة 
االستشارات  ذكرت  أين  الراهن  بالوضع 
املديريات  عن  تصدر  التي  واملناقصات 
املنتدبة  املديريات  منها  وحترم  الوالئية 
الذي  الوقت  يف  املقاطعة  مستوى  على 
تكابد فيها املؤسسة احمللية عناء التنقالت 
كلم   824 مسافة  على  الوالية  مقر  إلى 
ذاهبا وإيابا األمر الذي يقصي الكثير من 
املؤسسات ويؤدي الى حرمانها من سحب 

دفاتر الشروط. 
الشروط  بان  البيان  أضاف  وكما 
التعجيزية التي تقف حاجز أمام أصحاب 
فيه  تشترط  الذي  الوقت  يف  املشاريع 
مماثلة  مشروع  اجناز  شهادات  اإلدارات 
من اجل قبول ملفاتهم وهذا يعتبر إقصاء 
الناشئة  خاصة  احمللية  للمقاوالت  واضح 
منها والطموحة مؤكدين يف ذات السياق 
إفالس  عنه  اجنر  الذي  التصرف  هذا  أن 

إلى  باإلضافة  منها  العديد 
الديار  داخل  من  حرمانها 
املشكل الذي أدى إلى تراجع 
ازدهار  مقابل  احمللية  املؤسسة 
القادمة من خارج  املؤسسات 
الوالية. مستنكرين ما قامت 
والهندسة  التعمير  مديرية  به 
بوالية  والبناء  املعمارية 
اليزي أين أدى بها األمر إلى 
احمللي  للمقاول  مباشر  إقصاء 
املناقصة  ذالك  يف  مستدلني 
 12 من  واملتتعلقة  الوطنية 
محوالت  واقتناء  اجناز  حصة 
الطور  لفائدة  كهربائية 

الوالية والذي اشترط فيه  االبتدائي عبر 
من صاحب املشروع وجوب اجناز مشروع 
مماثل أو اعتماد من الشركة سونلغاز على 
غرار شهادة التأهيل درجة ثانية فما فوق 
أين اعتبروا مثل هذه املشاريع يف متناول 
اي مقاول ناشئ بصفة عادية دون حيازته 
موزع  األمر  لكون  تأهيل  اي شهادة  على 

عبر حصص حسبهم.
املنظمة  من  االستنكار  بيان  ووجه 
واملقاولني  العمل  ألرباب  الوطنية 

التدخل  بضرورة  الوالية  لوالي  نداء 
التصرفات  لهذه  حد  ووضع  وإنصافهم 
وحماية  الطموحة  احمللية  املقاوالت  اجتاه 
الناشئة من اإلفالس يف ظل  مؤسساتهم 
القوانني التعجزية التي تفرضها املديريات 
احمللية  التنمية  املساهمة يف  وإشراكهم يف 
دفتر  تفعيل  بإعادة  مطالبني  ملدينتهم 
اليزي  بوالية  اخلاص  النموذجي  الشروط 
الفرص جلميع  يراعي  والذي   2011 لعام 
غاية  إلى  النشأة  حديثة  من  املقاوالت 

املقاوالت والشركات الكبرى.

أدرار
قصور وأحياء ببلدية دلدول تلتهمها 

الرمال
غرار  أدرار على  دلدول شمال والية  لبلدية  تابعة  وأحياء  تعاني قصور 
التي  الرمال  قصر اقسطن والبركة، و أوالد عبد الصمد وتوكي من زحف 
اختفاء  ناهيك عن  املواطنني  قرى ومساكن هؤالء  أطراف كبيرة يف  غطت 

معالم مرافق تربوية ورياضية. 
وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى عوامل طبيعية تتمثل يف هبوب الرياح 
يف مواسمه السنوية مايتسبب يف تطاير رمال العرق الكبير وزحفها ملسافات 
ماتسببت  منها  أجزاء  التهمت  التي  املناطق  هذه  إلى  طويلة حتى وصلت 
لهم يف معاناة شبه يومية وصلت حتى حد منعهم من الدخول واخلروج من 

مساكنهم. 
املناطق  هذه  سكان  واألخرى  فينة  بني  يقوم  الظاهرة  هذه  وملقاومة 
بحمالت تطوعية وهو مايعكف عليه شباب هذه املناطق هذه األيام حيث 
مدار  على  ايقسطن  بقصر  الرمال  منع  سد  إلجناز  مايعرفبالتويزة  انطلقت 
منطقة  من  واحضاره  النخل  من  اجلريد  بقطع  التحضيرات  وبدأت  أسبوع 
البور واعداده وبداية بناء السد الشرقي والشمالي حلماية القصر من زحف 
الرمال،التي غطت جزءا كبيرا من املقبرة واخفت معالم كثيرا من القبور من 
اجلهة الشرقية.وينتظر هذا الشباب املتطوع التفاتة من السلطات احملليةوذلك 
بتدعيمهم باجلرار واجلرافات حتى متكنهم من إجناز أشغال هذا السد غير 
أن طلبهم هذا لم يلق اهتمام من طرف املسؤولني والدليل أنهم لم يتلقوا أي 
مساعدات وانطلقوا بوسائلهم الذاتية إلمتام هذه املهمة.  ذلك إلن بعض 

املساكن يف
اآلهلة  البيوت  من سطوح  اقتربت  بها  فالرمال  للقصر  الشمالية  اجلهة 
أنواع  النتشار  وذلك  الصيف  فصل  خالل  للخطر،   مايعرضهم  بالسكان 
الزواحف التي تدخل،  من فوق السطوح. وأرجع مختصون سبب زحف 
الرمال يف السنوات األخيرة هو غياب برامج للتشجير ملصالح الغابات التي 
يكابدون  البعيدةواملعزولة  املناطق  وتركت  احلضرية  املناطق  بتزين  اكتفت 

لوحدهم سخط الطبيعة. 
الوالي  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات  من  القصور  هذه  سكان  ويطالب 
للنظر يف وضعية السدود التي حتمي القصور من زحف الرمال بوضع برنامج 
هذه  صيانة  إلجل  سنوية  جمعوية  مشاريع  متويل  منح  أو  حلمايتها  سنوي 

السدود وإنشاء سدود خضراء توقف زحف الرمال.
عبد اهلل مجبري

الوادي 
مطالب بإنجاز ساحات عمومية 

عبر العديد من سكان مدينة الوادي عن استيائهم من الغياب الشبه تام 
للساحات العمومية يف املدينة،  بسب حتويل العديد من األوعية العقارية 

التي كان مبرمجة للغرض املذكور عن أهدافها احلقيقة. 
املدينة األكثر كثافة سكانية  وأشار عدد من سكان عديد األحياء يف 
أن  إلى  ألف نسمة   180 يفوق  بتعداد سكاني  الوادي  على مستوى والية 
مساحات صغيرة على مستوى عديد األحياء،  كانت مبرمجة ألن تكون 
طرف  من  منحت  وحسبهم  لكنها  السكان،   لصالح  عمومية  ساحات 
نفعية  مشاريع  إلى  حولوها  الذين  للخواص  السابقة،  الشعبية  املجالس 
لصاحلهم،  وأضافوا بان عدد من األحياء الشعبية الكبرى يف املدينة على 
غرار أحياء األعشاش املصاعبة واألصنام والنزلة، ال تتوفر على أية مساحة 
عمومية ولو كانت صغيرة تخصص ألطفال هذه التجمعات السكنية ليلعبوا 
بالنسبة  بيوتهم  أمام  اجللوس يف جماعات  على  أجبرهم  وضع  وهو  فيه،  
لكبار السن منهم، و األطفال الصغار، أما الشباب  فيفضلون اخلروج إلى 
املقاهي املتواجدة يف أحياء بعيدة عنهم يف ظل االنعدام التام املرافق الشبانية 

يف كثير من األحياء الشعبية املتواجدة يف عاصمة الوالية. 
مدينة  من  األحياء  عديد  يف  العمومية  الساحات  غياب  تسبب  كما 
من  الكثير  جلؤء  إلى  فيها،   والرياضية  الشبانيىة  املرافق  وانعدام  الوادي 
النخيل  غيطان  حتويل  إلى  املقاهي  على  التردد  يحبذون  ال  الذي  الشباب 
التي هجرها أصحابها، بسب صعود املياه فيها والتى انتشرت فيها املزابل 
الغربي  املصاعبة  املتواجدة يف حي  الغيطان  الضارة   على غرار  واحلشرات 
- إلى ساحات للعب والسمر،  كما أن العديد من العائالت التي متتلك 
أمام  املتواجدة  املتواجدة  اخلضراء  الساحة  أمام صغر  مفرا  جتد  لم  سيارات 
بعض  من  واحتاللها  املدينة  وسط  يف  ناصر  بن  بشير  الشهيد  مستشفى 
املنحرفني، إال التنقل على مسافة 15 كيلومترا إلى الساحة اخلضراء الكبرى 

املتواجدة يف مدينة قمار.
رشيد شويخ

جانت
 الذبابة المتوسطية تهدد منتوج الحمضيات

وحقول  بساتني  معظم  تشهد 
كبير  انتشار  جانت  مبقاطعة  احلمضيات 
املعروفة  املتوسط  األبيض  البحر  حلشرة 
بات  الذي  األمر  البحر  ثمار  ذبابة  باسم 
والذي  للفالحني  املوسمي  املنتوج  يهدد 
غرار  على  لهم  كبيرة  خسائر  يخلف  قد 
شجرة االرغان واخلوخ واملشمش ومختلف 
احلمضيات وبعض اخلضروات التي حتبذ 
تدخالت  الى  حتتاج  اين  فيها  العيش 
كيماوية من اجل مكافحتها قبل مرحلة 
نضج الثمار حسب مسؤلي احملطة اجلهوية 

حلماية النياتات. 
حلماية  اجلهوية  احملطة  حذرت  وكما 

األضرار  من  الفالحني  باليزي  النباتات 
احلشرة  هاته  انتشار  عن  تنجر  قد  التي 
البساتني  ملختلف  معاينتها  بعد  وهذا 
بها  تعرف  التي  احلمضيات  واشجار 
تنتج  أراضيها  تعد  والتي  جانت  مقاطعة 
الليمون  واحدة من بني أجود األنواع من 
على  السياق  ذات  يف  منوهة  القارص  آو 
ضرورة املراقبة والرصد من اجل مكافحتها 
وضرورة االتصال مبصاحلها من اجل اخذ 
كافة املعلومات االساسية والضرورية عن 
بداياته  يف  للمنتوج  الفتاكة  احلشرة  هاته 
الوقاية  مصالح  حسب  األمر  ويقتضي 
معاجلة بساتينهم من هذه احلشرة اخلطيرة 

من  الوقت  هذا  يف  طهورها  يرتبط  التي 
أشجار  من  املزروعة  املساحات  يف  السنة 
احملاصيل  من  وغيرها  واخلوخ  احلمضيات 

املوسمية. 
براهيم مالك

مكاتب  بعض  مؤخرا  تدعمت 
جديدة  بخدمة  متنراست  بوالية  البريد 
تتمثل  الذهبية،  النقدية  البطاقة  حلاملي 
)TPE( النهائي الدفع  تثبيت جهاز  يف 
يتمكن  للتجارحتى  تركيبها  مت  وكما 
من  الذهبية  البطاقة  وأصحاب  الزبائن 
طريق  عن  واخلدمات  املقتنيات  تسديد 
البطاقة و«التقليل من مخاطر تداول  هذه 
مكاتب  إلى  والتنقل  النقدية  السيولة 

البريد لسحب األموال.
عبد  بولغيت  السيد  أكد  ما  وحسب 
الرحيم مديرالوحدة الوالئية لبريد اجلزائر 
الوطن  أخبار  جلريدة  متنراست  بوالية 
اخلدمات  لتحسيني  تهدف  العملية  أن 
واخلدمة  وتسريعها.  للمواطنني  البريدية 
الشبابيك  يف  أمواله  سحب  للزبون  تتيح 

االطالع  وكذا  البريد،  ملكاتب  الداخلية 
على رصيده، دون حاجته إلى استعراض 
بطاقة الهوية، دون صك بريدي أو حتى 
مأل االستمارة املوحدة SFP1، على أن 
ال يتعدى سقف السحب خمسني )50( 
الواحد. ومت  اليوم  يف  جزائري  دينار  ألف 
جهاز   55 من  أكثر  الساعة  حلد  تركيب 
جميع  تعم  حتى  متواصلة  والعملية 

التراب الوالئي
وأضاف أنه »نظرا للحالة االستثنائية 
انتشار  يف  واملتمثلة  البالد،  بها  متر  التي 
إطار  ويف   ،)19 كوفيد  )كورونا-  فيروس 
اتخذتها  التي  الوقائية  التدابير  جملة 
مؤسسة بريد اجلزائر ال سيما تلك املتعلقة 
بتعميم وإتاحة وسائل الدفع اإللكتروني، 
لهم  املُرخص  التجار  بعض  تدعيم  مت 

مبزاولة نشاطهم خالل هذه الفترة، بأجهزة 
الدفع االلكتروني )TPE( مجانا   أين 
يستفيد هؤالء من مجانية كل اخلدمات 
»شهرين  ملدة  األجهزة،  بهذه  املتعلقة 
االشتراك  خدمات  من  كاملني«   )2(
املعلوماتية،  بالشبكة  االتصال   « وهي 
والتثبيت والتشغيل، والتكوين يف كيفية 

االستعمال، والصيانة
الذهبية  البطاقات  يخص  فيما  أما 
املنتهية الصالحية فقد أكد ذات املسؤول 
إستالم  ومت  تلقائيا  جتديدها  مت  قدم  أنه 
ومت  ذهبية  بطاقة  ألف   21 عن  يربو  ما 
توزيعها على  بغية  البريد  إرسالها ملكاتب 

املواطنني.
احمد كرزيكة

تمنراست
)TPE( تدعيم مكاتب البريد  بجهاز الدفع النهائي

حسب بيان لمنظمة أرباب العمل والمقاولين بجانت  

99 % من الَمشاريِع القطاِعّية
 ُتقِصي الُمقاوالِت الَمحلّيَة

أصدرت المنظمة الوطنية ألرباب العمل والمقاولين الجزائرين، مكتب مقاطعة جانت،  بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية 
للمقاولين، بياَن احتجاج وتنديد، موجه لوالي الوالية، تستنكر فيه المنظمة تصرفات بعض المدراء التنفيذيين على مستوى 
مدينة جانت، بسبب إقصائهم الممنهج - كما تقول - اتجاه المؤسسات المقاوالتية المحلية، وحرمانها من المشاريع القطاعية 
بنسبة 99 بالمائة؛ وذالك من خالل إطالق استشارات ومناقصات تتضمن دفاتر شروط تعجيزية - على حد وصف المنظمة.
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جمال أبو أشرف

من  تنتقل  االحتجاجات  عدوى  تزال  ال 
بلدية ألخرى بوالية املسيلة ولم تثنهم جائحة 
عدة  شهدت  حيث  للشارع  للخروج  كورونا 
اجلاري  الشهر  من  األول  الثلث  يف  بلديات 
عدة حركات احتجاجية قاسمها املشترك هي 
رفع الغنب عن ساكنيها من خالل جملة من 
املطالب أرقت املواطن املسيلي لم تتعد ضمان 
العيش الكرمي كاملاء الشروب والتهيئة احلضرية 
جتهيز  خالل  من  الصحية  اخلدمات  وحتسني 
إسعاف  وسيارات  طبية  بأجهزة  العيادات 
مياه  تصريف  وقنوات  البالوعات  تنظيف  إلى 
من  خطرا  تشكل  أصبحت  التي  األمطار 

خالل ارتفاع منسوب املياه. 
جرحى واعتقاالت وَسدٌّ لمدخل البلدية 

باإلسمنت
على  الواقعة  الريش  عني  بلدية  شهدت 
بعد136 كم جنوب والية املسيلة احتجاجات 
غاضبون  مواطنون  عاود  حيث  عارمة، 
بغلقها  وقاموا  البلدية  مقر  امام  احتجاجهم 
التنموية  املشاريع  بغياب  تنديدا  باالسمنت 
عن  االحتجاجات  اسفرت  باملنطقةوقد 
اعتقال 10 اشخاص واصابة 23 اخر بجروح 

متفاوتة اخلطورة. 
تصريح  يف  احملتجني  من  عدد  بحسب  و 
ألخبار الوطن االحتجاج كان ردا على جتاهل 
واالستماع  ملطلبهم  االول  التنفيذي  املسؤول 
زيارته  بعد  له  زيارة  اخر  يف  النشغاالتهم 
قادته ملناطق الظل بالبلدية وهو ما لم يهضمه 
السكان خاصة وأن البلدية حسب الكثير من 
تتذيل  جعلها  تنمويا  نقصا  تعاني  السكان 
إضافة  التنموي  املجال  يف  الوالية  بلديات 
احتجاجات  آخرها  كان  قدمية  لتراكمات 
عرفتها املنطقة خالل شهر رمضان بعد اإلفراج 
عن قائمة املستفيدين من قفة رمضان الوالي 
ثائرة احملتجني  وبعد تغييره ملسار عودته ثارت 
للبلدية  الرئيس  املدخل  ببناء  قاموا  الذين 
مطالبني بحضور الوالي شخصيا مع مطالبتهم 

برحيل رئيس البلدية. 
احتقان اجتماعي بـ »أمسيف«

حوالي  أمسيف  بلدية  مواطنو  يتوان  لم 
يف  الوالية  لعاصمة  اجلنوب  إلى  100كم 
إقصائهم  مت  ان  بعد  احتجاجية  تنظيم حركة 
من سيارات اإلسعاف التي سبق وأن وزعتها 
مصالح الوالية عى عدة بلديات حيث ثارت 
من  طالبوا  احتجاجية  بحركة  وقاموا  ثائرتهم 
جتهيز  ضرورة  مع  إسعاف  بسيارة  خاللها 
العيادة املتعددة اخلدمات بالتجهيزات الطبية 
الالزمة مع ضرورة توفير مركز متقدم لوحدات 
يربط  الذي  الطريق  وتهيئة  املدنية  احلماية 
البلدية ببلدية بن سرور حيث خلصت احلركة 
املجتمع  عن  ممثلني  باستقبال  االحتجاجية 

االتفاق  مع  الوالي  السيد  طرف  من  املدني 
على التكفل األمثل مبطالبهم. 

 سكان » أسليم« يطالبون برأس 
»المير«

أسليم  لبلدية  انتقلت  االحتجاج  عدوى 
حيث  الغربي  للجنوب  120كم  من  بأكثر 
أقدموا ساكنوها على تنظيم حركة احتجاجية 
أغلقوا من خاللها املقر الرئيس للبلدية حيث 
رفعوا شعار املطالبة برحيل رئيس دائرة جبل 
التهميش  لسياسة  حسبهم  بالنظر  أمساعد 
أسليم  بلدية  تفتقر  املمنهج حيث  واإلقصاء 
لكل ما يضمن احلياة الكرمية التي أكد عليها 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  السيد 
أجبرهم  الذي  األمر  مناسبة  من  أكثر  يف 
االحتجاج خاصة يف  هذه  مثل  تنظيم  على 
التكفل  والتي حتمل يف  مطالبهم  جتاهل  ظل 
األمثل مبطالبهم من خالل حتسني اخلدمات 
الصحية حيث يضطر املواطنون لنقل مرضاهم 
التهيئة  عن  احلديث  دون  هذا  اجللفة  لوالية 
احلضرية الشبه منعدمة إضافة حلصة السكن 
جدا  ضئيلة  تبقى  التي  املمنوحة  الريفي 

مقارنة مع عدد الطلبات املودعة. 
 سكان ونوغة عطشى وبني يلمان بال 

سيارة إسعاف
تتوقف  لم  حمى االحتجاجات بالوالية 
على البلديات املذكورة فقط حيث قام سكان 
حي عنقود باملكمن بغلق الطريق الوطني رقم 
يف  خاصة  املزرية  ظروفهم  على  60احتجاجا 
للمجلس  واتهامهم  الشروب  املاء  نقص  ظل 
وعدم  لألمام  الهروب  سياسة  بإتباع  البلدي 
املاء  نقص  يف  واملتمثلة  مبطالبهم  التكفل 
الشروب وتهيئة طريق احلي فضال عن توسعة 
منذ  توسعة  تعرف  لم  التي  الكهرباء  شبكة 
نشأة احلي بالرغم من تزايد عدد السكان، يف 
الطريق  ما قام مواطنو بلدية بني يلمان بغلق 
يف  النار  وإشعال  واحلجارة  باملتاريس  الوطني 
جاءت  االحتجاج  حركة  املطاطية  العجالت 
بعد ان شهدت املنطقة حادثا مروريا أليما راح 
ضحيته شاب وجرح آخرين حيث لم يجدوا 
سيارة إسعاف بالعيادة املتعددة اخلدمات لنقله 
االستعانة  أين متت  ملستشفى سيدي عيسى 
السكان  حفيظة  أثار  مما  مجهزة  غير  بسيارة 
منح  بضرورة  الوالئية  السلطات  طالبوا  حيث 
قد  الوالية  وأن  إسعاف خاصة  العيادة سيارة 
اإلسعاف  بتوزيع مجموع من سيارات  قامت 

وبعض العتاد واآلليات.
 جمعيات »حمام الضلعة« تنتفض

من جهة أخرى رفعت حوالي 30جمعية 
املدني  املجتمع  فعاليات  رفقة  الضلعة  بحمام 
التنفيذية  الهيئة  ملسؤول  موجهة  عريضة 
بالوالية حملت مطلب سيارة إسعاف وتسريع 
ير  لم  الذي  60سرير  مشفى  مشروع  أشغال 

تراوح  فيه  النور منذ سنوات وظلت األشغال 
الزيارات لعديدة واملتكررة  بالرغم من  مكانها 
شؤون  تسيير  على  تعاقبوا  الذين  للمسؤولني 

هذه الوالية.
حي 209 مساكن يغرق والسكان 

يحتجون
من  العشرات  أقدم  كما 
الوالية  بعاصمة  سكان حي 209مسكن 
على   60 رقم  الوطني  الطريق  غلق  على 
بعد  بالشوارع  املياه  منسوب  ارتفاع  خلفية 

املنطقة حيث تسببت يف  أمطار غزيرة عرفتها 
مساكن  لعدة  وتسربه  احلي  طرقات  فيضان 
احملتجون الذين ثارت ثائرتهم أرجعوا السبب 
الصرف  وقنوات  البالوعات  انسداد  إلى 
مهمة  لها  املوكلة  اجلهات  الصحي وتقاعس 
منسوب  الرتفاع  أدى  مما  البالوعات  تنظيف 
املياه بالطرقات حيث قام العشرات من سكان 
احلي املذكور بغلق الطريق الوطني رقم 60يف 
وجه املارة مطالبني بضرورة أخذ مطلبهم مأخذ 

اجلد. 

طالبوا بالتنمية 
سكان حي المخادمة في مسيرة حاشدة بورقلة

من  املئات  األحد  اليوم  صباح   خرج 
يف  بورقلة  الشعبي  املخادمة  حي  سكان 
مطالبة  هتافات  مرددين   ، حاشدة  مسيرة 
متاما  واملنسي  املهمل  حيهم  يف  بالتنمية 
من قبل السلطات منذ سنوات حسبهم يف 
تصريح احملتجني ل أخبار الوطن، حيث ملوا 
ومتاطل شركة كوسيدار  املسؤولني  وعود  من 
أضحى  حيث  باملنطقة،  مشروعها  إمتام  يف 
غير  باملناطق  شبيه  باحلي  الرئيسي  الطريق 

املأهولة نظرا لكثرة احلفر واملطبات كل جميع مراحله، وهذا منذ سنوات والوضع على حاله، لتثور 
ثائرة أهالي املنطقة اين خرجوا يف حالة غضب شديد وهيجان من خالل عباراتهم املتداولة والالفتات 
املرفوعة، مفادها التنمية بحي املخادمة حق مشروع وكذا العدالة يف توزيع مناصب الشغل لشباب 
احلي املنسي حسبهم، وحسب محدثنا ان احملتجني يصرون على حضور والي الوالية ابو بكر الصديق 
بوستة لالستماع إلى مطالبهم املشروعة وايفاد جلنة حتقيق إلى التماطل الكبير احلاصل يف مشروع 
الصرف الصحي وتعبيد الطريق الرئيسي باحلي، فضال عن التالعبات احلاصلة يف ملف التشغيل، 
ليبقى األمن يراقب الوضع من بعيد بحكم سلمية املسيرة احلاشدة، يف غياب تام ملمثلي الشعب 

واألعيان البالد.
يوسف بن حيزية

غليان اجتماعي بالمسيلة ومواطنون يغلقون مقرات البلديات

»الَجائحُة« تكِشُف األزمَة االجتماعّيَة وُتعمِّق مشاكَل الّتنميِة
رفعت جائحة كورونا الستار عن أزمة اجتماعية هيكلية عميقة، ترجمتها األرقام الرسمية حول مؤشرات الفقر بمناطق الظل، كما عّمقت الجائحة معاناة 
المواطنين فيما يخص البطالة وانتشار الفقر وتوقف مشاريع التنمية، األمر الذي أشعل فتيل االحتجاج في العديد من المناطق على غرار والية المسيلة. 
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سواريز يستعيد 
مكانته في برشلونة

حتدث تقرير صحفي عن موقف لويس 
املشاركة  من  برشلونة،  مهاجم  سواريز 
أمام  الكتالوني  للفريق  املقبلة  املباراة  يف 
الثالثاء، يف إطار اجلولة  ليجانيس، هذا 

الـ 29 من عمر الليغا.
وذكرت صحيفة »سبورت« أن ظهور 
كان  مايوركا  ريال  أمام  سواريز  لويس 
مستعد  الالعب  أن  إلى  مشيرة  جيًدا، 
أساسي.وأضافت  كالعب  للمشاركة 
أن كيكي سيتني املدير الفني لبرشلونة، 
سعيد بالظهور األول لسواريز، على الرغم 
 33 ملدة  بديل  كالعب  شارك  أنه  من 

دقيقة أمام مايوركا.
ولفتت إلى أن املهاجم األوروغوياني 
وأظهر  الركبة،  مشاكل يف  أي  يعاني  ال 
من  املباريات  وبدء  للعودة  مستعد  أنه 

جديد.
أساسًيا  سيبدأ  سواريز  بأن  وختمت 
ليغانيس،  أمام  برشلونة  تشكيل  يف 
ميسي  ليونيل  مع  ثالثية  وسيشكل 
فاتي  أنسو  وسيكون  غريزمان،  وأنطوان 

ومارتن برايثوايت على مقاعد البدالء.

شيفيلد يتفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن هندرسون
أن  لشيفيلد،  الفني  املدير  وايلدر  كريس  كشف 
يونايتد،  مانشستر  مع  مبدئية  محادثات  أجرى  ناديه 
إلبقاء حارس املرمى دين هندرسون، ضمن صفوفه يف 

املوسم املقبل.
ضمن  املاضيني  املوسمني  هندرسون،  وقضى 
دور  ولعب  اإلعارة،  سبيل  على  شيفيلد  صفوف 
احلارس األساسي للفريق، لكن أولي غونار سولسكاير 
 23 العمر  من  البالغ  احلارس  إن  قال  يونايتد،  مدرب 
عاما، أثبت أنه سيواصل التطور ليصبح احلارس األول 

إبرام  ينتظر  إنه  كونفرانس،  الفيديو  عبر  مؤمتر صحفي  وايلدر يف  وقال  احلمر.  للشياطني 
االتفاق حول بقاء هندرسون مع الفريق حتى نهاية املوسم اجلاري. وأضاف وايلدر رًدا على 
سؤال بشأن تواصله مع مانشستر يونايتد إلبقاء هندرسون حتى نهاية املوسم »هناك دائما 

تواصل، ليس كل محادثة يتم نشرها عبر وسائل اإلعالم«.
التي نشرتها شبكة سكاي سبورتس »«حتدثت مع سولسكاير  التصريحات  وتابع يف 
املقبلني من  اليومني  لالنتهاء خالل  قدما  نحن منضي  دين.  بشأن  تعاونه  وشكرته على 
إن  أقول  أن  »يجب  وايلدر  ونوه  املوسم«.  نهاية  حتى  معنا  هندرسون  بقاء  على  االتفاق 
سولسكاير كان رائعا وكان متعاونا دائًما معي ومع النادي. تعامل باحترافية شديدة فيما 

يتعلق ببقاء دين وأبدى سعادته باألداء الذي يقدمه معنا وما قدمناه نحن للحارس«.

تياغو سيلفا يعرقل انتقال توديبو إلى البريميرليغ
سان  باريس  مدافع  سيلفا  تياغو  البرازيلي  يرتبط 
جيرمان، باالنضمام ألحد فرق الدوري اإلجنليزي املمتاز، 
رحيله  الفرنسي  النادي  إعالن  بعد  املقبل،  الصيف  يف 

بنهاية هذا املوسم.
وذكرت صحيفة »سبورت«، أن سيلفا سيغادر صفوف 
سان جيرمان بنهاية املوسم احلالي، مشيرة إلى أنه يستهدف 
البقاء يف أوروبا من أجل املشاركة يف كأس العالم 2022.

أندية  من  العروض  بعض  لديه  سيلفا  أن  وأضافت 
برازيلية بجانب عروض من الصني والشرق األوسط، إال 
أن أولويته هي لعب كأس العالم املقبل، موضحة أنه يعرف 

البرازيلي.  املنتخب  بقائه يف  مفتاح  هو  أوروبا  البقاء يف  أن 
ولفتت إلى أن هناك اهتمام بضمه من قبل أندية إيفرتون اإلجنليزي ونابولي اإليطالي.

مع  ولم شمله  إيفرتون  إلى  سيلفا  تياغو  وصول  احتمالية  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مدافع  توديبو  كلير  جان  انضمام  أمام  الباب  سيغلق  أنشيلوتي(،  )كارلو  السابق  مدربه 

برشلونة، للتوفيز.

رئيس نابولي، دي لورينتيس«
»ساري خانني بحجة المال«

هجوًما  نابولي،  رئيس  لورينتيس  دي  أوريليو   شن 
واحلالي  السابق،  الفريق  مدرب  ساري  ماوريسيو  عنيًفا ضد 

ليوفنتوس، قبل النهائي املرتقب بكأس إيطاليا.
على  األربعاء،  غدا  يوفنتوس،  نظيره  مع  نابولي  ويلتقي 
ملعب األوملبيكو بالعاصمة روما، يف نهائي كأس إيطاليا. وقال 
دي لورينتيس يف تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت 
»رحيل ساري عن نابولي؟ لقد أغضبني وخانني بحجة املال 
املبتذلة«. وتابع »ساري أجبرني على التغيير، على الرغم من 
»قابلني  عامني«.  وأضاف  ملدة  عقد  لديه  يزال  ال  كان  أنه 
ليحدثني عن رغبته يف  لنا  للمباراة األخيرة  السابق  اليوم  يف 
االنفصال، وخلق حالة من االضطراب وعدم اليقني للفريق«.
قاموا  نابولي،  تدريب  ليتولى  اخترته  »عندما  واختتم 

بتعليق الفتات ضدي يف املدينة«.

ثالثي يوفنتوس مهدد بالغياب 
عن نهائي كأس إيطاليا

العبني  ثالثة  غياب  احتمالية  صحفية،  تقارير  كشفت 
أمام  إيطاليا  بكأس  النهائية  املباراة  يوفنتوس عن  من صفوف 
»توتو  صحيفة  وذكرت  املقبل.  األربعاء  لها  املقرر  نابولي، 
غونزالو  من  كل  خدمات  سيفتقد  يوفنتوس  أن  سبورت«، 
يتعافوا  لم  الذين  كيليني،  وجورجيو  رامزي  آرون  هيغواين، 
بعد من إصاباتهم، مشيرة إلى أن احتمالية غيابهم عن نهائي 
مباراة  عن  غاب  الذي  الثالثي  أن  وأضافت  كبيرة.  الكأس 
إياب الدور نصف النهائي أمام ميالن، أجروا متارين شخصية 
بالكرة اول أمس. وتابعت أن غياب هيغواين سيجعل ساري 
الصريح،  املهاجم  مركز  يف  رونالدو  كريستيانو  على  يعتمد 
فيديريكو  أو  كوستا  ودوغالس  ديباال  بباولو  سيدفع  وبجانبه 

بيرنارديسكي.

ريال مدريد يصر للحصول على 
خدمات هاالند

إيرلينغ هاالند،  النرويجي  أن  إسباني،  تقرير صحفي  كشف 
جنم بوروسيا دورمتوند، منح ريال مدريد سبًبا مقنًعا للتعاقد معه. 
ويعتبر هاالند )19 عاًما( هدًفا أساسًيا لريال مدريد، من أجل تعزيز 
رحيل  منذ  للفريق  التهديفي  املعدل  تراجع  حيث  الهجوم،  مركز 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
املرة  هذه  فإن  اإلسباني،  سينترال«  »ديفينسا  موقع  وبحسب 
كافية  أسباًبا  مدريد  ريال  هاالند  فيها  مينح  التي  األولى  ليست 
دخل  عندما  الفارط،  السبت  كان  األهم  السبب  ولكن  لضمه، 
بدياًل يف مباراة دورمتوند أمام دوسلدورف، ومتكن من جلب النقاط 
الثالث لفريقه، بعد تسجيله هدف الفوز يف الدقيقة 95. ويعتبر 
هذا الهدف القاتل من أكثر األشياء التي نالت إعجاب املسؤولني 
مبثابة  وكان  رونالدو،  بكريستيانو  ذكرهم  حيث  مدريد،  ريال  يف 
القول: »أنا هنا وميكنني حل األشياء يف أي وقت، والقدرة على 
إلى  حاجة  يف  »الريال  املوقع:  وأوضح  لقطة«.  أي  يف  التسجيل 
مهاجم قادر على تغيير النتيجة يف أي وقت، مهاجم يبث اخلوف 
والرعب يف نفوس اخلصوم مبجرد وضع الكرة حتت قدميه«، مثلما 

كان رونالدو، ويرى النادي هذه امليزة يف هاالند.

إدريسا يعارض إدارة باريس 
سان جيرمان

عدم  جيرمان  سان  باريس  وسط  العب  جاي  إدريسا  أبدى 
تأييده ألحد قرارات إدارة ناديه الفرنسي يف الفترة األخيرة.

»تياغو  الفرنسية:  بلس  قال جاي يف حوار عبر شبكة كانال 
وبالطبع كنت  الكبيرة،  باخلبرة  يتميز  رائع، ومدافع  سيلفا العب 
النجم  وأضاف  مهمة«.  إضافة  ألنه  الفريق،  مع  استمراره  أمتنى 
السنغالي: »نحن بحاجة لالعبني من أصحاب اخلبرات وبقدرات 
للنادي  الرياضي  املدير  ليوناردو  وكان  سيلفا«.  تياغو  مثل  كبيرة 
سيلفا  تياغو  الثنائي  خدمات  عن  االستغناء  عن  أعلن  الباريسي 

وإدينسون كافاني بنهاية املوسم اجلاري.
القدم، ال  إدريسا غايي: »يف عالم كرة  يف سياق آخر، أشار 
يوجد شيء مؤكد، لكنني على تواصل مستمر مع ليوناردو وإدارة 
الفريق«. وأمت تصريحاته:  النادي، ولم نتطرق ملسألة رحيلي عن 
»العالقة بيننا قائمة على االحترام الشديد، مما يجعلنا نصرح بأي 
شيء إذا كان حقيقيا، أما كل ما يثار يف الفترة األخيرة فهي أخبار 

مزيفة«

جورجيو كيّليني قائد يوفنتوس

»سألعب موسًما آخر وأتمنى المشاركة في اليورو«
حدد جورجيو كيّليني، قائد يوفنتوس، مالمح 
مستقبله مع السيدة العجوز، مشيًرا إلى كيفية 
تعامله مع إصابة الرباط الصليبي التي تعرض 

لها في بداية الموسم الجاري.

القسم الرياضي

 وقال كيليني يف تصريحات عبر بث مباشر 
تلك  حدثت  لو  أنه  »أعتقد  »إنستغرام«  عبر 
سأشعر  كنت  ملا  سنوات،   10 قبل  اإلصابة 
سن  »يف  وأضاف:  لتقبلها«.  البال  براحة 
أستطيع  بها،  مررت  التي  اخلبرة  كل  ومع   35
تفهم أنه ميكنني جتاوزها مبرور الوقت«. وتابع: 
»لقد حتسنت ذهنيا بشكل عام، فعندما كنت 
صغيًرا كنت أستهلك الكثير من الطاقة بسبب 
لذا  جيدة،  حياة  »لدي  وأوضح:  الغضب«. 
السيئة  اللحظات  يف  أنه  أتذكر  أن  علي 
يساعدني التركيز للتغلب على هذا الغضب«. 
اإليطالي يف عمر  الدوري  »لعبت يف  وأكمل: 
19 سنة، لذلك لم أمتكن من الدراسة، عندما 
ملاذا  فكرت،  الفراغ،  وقت  بعض  لدي  كان 
وبنّي:  الباليستيشن؟«.  للعب  فقط  أذهب 
»كنت أفعل شيًئا مختلًفا ومتكنت من احلصول 
يف  األعمال  إدارة  يف  ماجيستير  شهادة  على 
من  »هناك  وواصل:  سنوات«.   4 غضون 

رهن  أنفسهم  ويضعون  سنة،   17 سن  يف  هم 
تدمر  التي  والتوقعات  الكبيرة،  الضغوطات 
تلك  حتملت  ألنني  ممنت  أنا  املهنية،  حياتهم 
الضغوط يف إنتر ميالن ويوفنتوس، لكن ليفورنو 
وجهة  »من  بالقول:  وزاد  بخدماتي«.  متسك 
ما ميثل صعوبة يف كونك العب  أكثر  نظري، 
كرة قدم محترف، إبقاء قدميك على األرض، 
بحاجة  »أنت  وأكد:  العزلة«.  مع  التعامل  ثم 
تلك  من  للخروج  بداخلك  عقلية  قوة  إلى 
على  أيًضا  العائلة  تساعد  املظلمة،  اللحظات 
أنانية،  أكثر  تصبح  يجعلك  العمل  ألن  ذلك 

املنزل«.  إلى طبيعتك يف  تعود  فإنك  وبالتالي 
كشف:  يوفنتوس،  يف  مستقبله  وبخصوص 
أشعر  كيف  أرى  ثم  أخرى،  سنة  »سألعب 
يف  التقاعد  ميكنني  ساقاي،  تستجيب  وكيف 
الصيف املقبل أو احلصول على موسم آخر بعد 
عالم  يف  أستمر  أن  »أود  واسترسل:  ذلك«. 
ال  لكنك  إدارًيا،  دورا  ألعب  رمبا  القدم،  كرة 
تعرف ماذا تخبئ لك احلياة«. وأمت: »آمل أن 
أمتكن من اللعب يف يورو 2020 العام املقبل، 
حتى أمتكن من مساندة الالعبني املوهوبني يف 

املنتخب«.
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محمد هشام

وطالب الدكتور دامارجي، أمس يف بيان 
مت نشره على املوقع الرسمي للفاف، من العبي 
البطولة الوطنية مبختلف درجاتها، بعدم تناول 
إستشارة  دون  غذائية  مكمالت  أو  أدوية  أي 
وأوضح  فيها.  ينشطون  التي  األندية  أطباء 
املنشطات،  محاربة  ستواصل  هيئته،  بأن 
البالد  الصعبة يف  الظروف  والتجاوزات، رغم 

حاليا بسبب جائحة كورونا.
مطالبون  الالعبني،  أن  على  وشددت 
الصحي،  احلجر  إجراءات  إحترام  مبواصلة 
أن  بإعتبار  اإلجتماعي،  التباعد  وقواعد 

الفيروس ال يزال موجودا يف اجلزائر.
يف سياق منفصل، كشف الدكتور ياسني 
زرقيني، عضو اللجنة الطبية لالحتادية الدولية 
االجراءات  من  سلسلة  عن  القدم،  لكرة 
حسابه  مستوى  على  طبي،  بدليل  اخلاصة 
طلب  على  بناء  االنترنت،  على  اخلاص 
إلعداد  القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
محتمل  الستئناف  حتسبا  صحي  بروتوكول 

للمنافسات.
ويوضح زرقيني الذي يشغل أيضا منصب 
للكونفدرالية  الطبية  للجنة  للرئيس  نائبا 

اإلفريقية لكرة القدم )كاف( ما يلي
الناحية  من  اإلسهام  هذا  هدف  »يتمثل 
الدنيا  القاعدية  الشروط  حتديد  يف  الطبية، 
لالحتادية  التبعة  احملترفة  األندية  متكن  التي 
والرابطة احملترفة، من استئناف نشاطها يف اطار 
االحترام الكامل للقواعد الصحية لبرنامج رفع 
احلجر الصحي الوطني يف الوقت الذي ال تزال 
مختلفة  بدرجات  نشطة  كوفيد19-  جائحة 

عبر التراب الوطني«.
أن  مسئوليتنا  من  »إنه  زرقيني  ويضيف 
وتقييم  املمكنة،  االحتماالت  بكل  نتنبأ 
من  وضعها،  يجب  التي  والعوامل  األخطار 
باستئناف  احملترفة  القدم  لكرة  السماح  أجل 
نشاطها بكل أمان بالنسبة لكل منشطي هذه 

اللعبة«.
أولى  مرحلة  يف  زرقيني  الدكتور  واقترح 
ناد  وكل  والرابطة  االحتادية  داخل  توظيف 
كل  بتنسيق  يتكفل  شخصا  محترف، 
التفضيل  مع  باجلائحة،  املتعلقة  النشاطات 
القدم وملما  أن يكون الشخص من هواة كرة 
مبعلومات طبية وفنية، ومتعودا على استعمال 
الوسائل احلديثة لالتصال، مقترحا بأن يكون 
أو  االحتادية  عاتق  على  الشخص  هذا  راتب 

الرابطة الكرويتني«.
منذ  املتوقفة  املنافسة  استئناف  إطار  ويف 
تقليل  بضرورة  زرقيني  أشار  مارس،  شهر 
توفر  ضمان  على  والعمل  العدوى  خطر  من 
االختباريات دون التأثير على الطرق الصحية 
تكون  والتي  أليها  ماسة  بحاجة  هي  التي 
قادرة على االتصال بكل منظمي اللعبة بدقة 

كبيرة.
استئناف  »شروط  قائال  زرقيني  وأقر 
من  سهلة  تكون  لن  واملباريات  التدريبات 
وجهة النظر الصحية. هذا حتدي ينتظر الرابطة 
واألندية التي لم تتعود كثيرا على اتباع مثل 
األمن  وأن  سيما  حرفيا،  التعليمات  هذه 

الصحي غير قابل للتفاوض«.
الضرورية،  واضاف »املعايير واالجراءات 
إال  األندية،  اهتمامات  نطاق  خارج  باتت 
اندية  لألسف  القليلة،  االستثناءات  بعض 
النخبة اجلزائرية ال متتلك أقسام طبية منظمة، 

وجائحة كورونا ستكشف ذلك«.
احسن  يف  استئناف  يخص  وفيما 

الظروف، فقد أكد زرقيني«االجراءات  ينبغي 
ومحددة  بسيطة  كافية  موجودة،  تكون  أن 
مت  اذا  املعايير  وهذه  حتترم.  أن  تتوجب  والتي 
ستصبح  اجلزائرية  االندية  قبل  من  اتباعها 
ويجب  قانونيا.  عليها  مصادق  تنظيمات 

حماية جميع الفاعلني«.
اكد  التنظيمية«  »املبادئ  يخص  وفيما 
باملباريات  املعنيني  الالعبني  »جميع  زرقيني 
الكشوفات  الى  يخضعوا  ان  عليهم  يجب 
حماية للجميع. وأول اختبار يجب ان يكون 
النشاطات الكروية  72 ساعة عن بداية  قبل 
تفاديا ألي كشف سلبي غير صحيح )شخص 
يتوجب  حيث  االعراض(،  عليه  تظهر  ال 

اجراء الكشف الثاني قبل بداية  املنافسة«.
أنه على املعنيني  الطبي  الدليل  وجاء يف 
مبنافسة كرة القدم، اخلضوع الى الكشوفات، 
تعليمات  الى  استنادا  الفرق  اطباء  قبل  من 
ان  تثبت  الذين  االشخاص  وعلى  النظافة. 
السلطات  تعليمات  اتباع  ايجابية  كشوفاتهم 

الصحية.
من  مجموعة  زرقيني  وضع  االخير،  ويف 
االجراءات االساسية للتطبيق يوم التدريب أو 
يوم املباراة، تتعلق بالتباعد مبسافة ال تقل عن 
متر من شخص يتعرض للسعال او العطس. 
سلة خاصة،  املستعملة يف  املناديل  رمي  مع 
الرياضية واألماكن  التعقيم املنتظم للمعدات 
املالبس  تبادل  تفادي  كثيرا،  املستعملة 

الرياضية مع ضمان إيواء وإطعام مناسبني.

الطاولة  لتنس  اجلزائرية  االحتادية  تتطلع 
شهر  خالل  الرياضية  نشاطاتها  الستئناف 
املنافسات  أهم  بإجراء  ولكن  القادم  سبتمبر 
الهيئة  رئيس  به  صرح  ما  حسب  فقط، 

الفدرالية، شريف درقاوي.
من  العديد  جترى  أن  املبرمج  من  وكان 
الدور  غرار  على  الهامة  الوطنية  املنافسات 
حسب  اجلزائرية  البطولة  من  واألخير  الثالث 
الوطنية  والبطوالت  اجلزائر  كأس  الفرق، 
الفردية )شباب وأكابر(، قبل أن يتم تعليق كل 
النشاطات بعد تفشي فيروس كورونا املستجد.
يف  املنافسات  استئناف  ''ميكننا  درقاوي  وقال 
الصحي  احلجر  رفع  مت  إذا  القادم  شهر سبتمبر 

سنكون  لكن  الرياضية.  املنشآت  فتح  و  كليا 
مجبرين على إلغاء بعض املنافسات واالكتفاء 
باألهم فقط بعد توقفنا ملدة طويلة''. ومن أجل 
الفدرالية  الهيئة  تنوي  املبتغى،  لهذا  الوصول 
تخصيص شهري يوليو وأغسطس للتدريبات، 
الفدرالية   الهيئة  عن  األول  املسؤول  وأضاف 
''إنها سنة خاصة جدا ونعلم أن األمور ستكون 
معقدة للرياضيني بعد ثالثة أشهر من التوقف. 
استرجاع ما ضاع من العمل يف شهرين غالبا ما 
يكون فيهما الناس يف عطلة يبقى صعبا. كما 
الذي ستفرضه  الصحي  البروتوكول  تطبيق  أن 
تأثير''.  له  سيكون  والرياضة  الشباب  وزارة 
وحسب درقاوي، فإن االحتادية ستعاني كذلك 

الذي  الطبي  الطاقم  نقائص على مستوى  من 
وقال  املنافسات،  يف  إجباري  تواجده  يبقى 
''لدينا طبيب واحد يف االحتادية  املصدر  نفس 
الهيئة  القيام بكل شيء لوحده.  له  وال ميكن 
الفدرالية تتطلع لطلب خدمات عناصر احلماية 

املدنية املتعودين على هذه األمور''.
الوطنية  املنتخبات  حتضيرات  إطار  ويف 
االحتادية  فإن  االستحقاقات،  لقادم  حتسبا 
تطبيق  مع  التربصات  الستئناف  تتطلع 
حسب  الرياضيني  وتقسيم  الوقاية  اجراءات 
''أعلم  أعمارهم واختتم درقاوي حديثه بالقول 
ولكن  صعبة  ظروف  يف  سيستأنفون  بأنهم 

سنحضرهم نفسيا لذلك''.

بإجراء أهم المنافسات فقط
اتحادية تنس الطاولة تستأنف نشاطها شهر سبتمبر القادم

طالبت من »نفطال« باإلسراع في صرف اإلعانات
األزمة المالية تخلط حسابات إدارة 

اتحاد  بلعباس
بعد  بلعباس،  احتاد  نادي  استقرار  اخلانقة،  املالية  األزمة  تهدد 
الفني،  الالعبني واجلهاز  تأخر مجلس اإلدارة يف صرف مستحقات 

بسبب غياب الدعم وانعدام مصادر الدخل.
وألقت األزمة التي مير بها النادي البلعباسي بظاللها على الفريق، 
حيث يعيش مجلس اإلدارة ضغطا رهيبا، بسبب عجزه عن اإليفاء 
دخول  فور  العالقة  مستحقاتهم  من  جزء  بتسديد  لالعبني  بوعوده 

إعانات السلطات احمللية، والشركات املمولة.
وعلم من مصادر خاصة، أن إدارة االحتاد راسلت مسؤولي مؤسسة 
اإلعانات  صرف  يف  باإلسراع  وطالبت  للنادي،  املمولة  »نافطال« 

الحتواء األزمة املالية اخلانقة التي يعيشها النادي هذا املوسم.
والديون  املستحقات،  من  تسديد جزء  إلى  االحتاد  إدارة  وتطمح 
امللقاة على عاتق النادي، قبل مباشرة املفاوضات مع بعض الركائز، 

إلقناعهم بالبقاء وجتديد عقودهم.
م.هشام

بعد غياب قيمة تحويل شافعي
التقرير المالي يفجر بيت »العميد«

الناصر  عبد  بقيادة  اجلزائر،  مولودية  نادي  إدارة  مجلس  عقد 
أملاس، اول أمس، اجتماعا عاديا، ملناقشة التقريرين املالي واألدبي 
وشهد  الشبانية.  والفئات  األول،  للفريق  بالنسبة   ،2019 لسنة 
محافظ  جانب  إلى  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  كافة  تواجد  االجتماع 
احلسابات. وكشفت بعض املصادر عن وجود عدة ثغرات يف التقرير 
للنادي، من بينها غياب قيمة تسريح املدافع فاروق شافعي،  املالي 
إلى نادي ضمك السعودي، خالل فترة التحويالت الشتوية املاضية.
واستفسر محافظ احلسابات، عن سبب تأخر مجلس إدارة النادي 
احلساب  يف  يورو،  ألف   40 والبالغة  شافعي،  حتويل  قيمة  ضخ  يف 

البنكي للنادي، رغم أن الصفقة متت شهر ديسمبر الفارط.
الشبان،  ميزانية  ناقش  اإلدارة  مجلس  أن  أكدت  املصادر  ذات 
الالعبني  حصول  عدم  رغم  وهذا  باجلملة،  جتاوزات  شهدت  والتي 

على مستحقاتهم التي وعدتهم بها اإلدارة منذ انطالق املوسم.
م.هشام

وجه اإلتحاد الجزائري لكرة القدم، على موقعه الرسمي، وعلى لسان رئيس لجنتها الطبية، الدكتور دامارجي جمال الدين، مجموعة من 
النصائح والتحذيرات العبي البطولة.

أكدت أنها ستواصل محاربة المنشطات رغم جائحة كورونا    

»الفاف« تحذر الالعبين بعدم تناول 
أي أدوية أو مكمالت غذائية

لم يستطع ترك بصمته في اللقاء
سفيان فيغولي يتعثر أمام ريزا 

سبور
تلقت آمال غالطة سراي يف املنافسة على لقب الدوري التركي 
مضيفه  أمام   ،0-2 خسارته  عقب  موجعة،  ضربة  املوسم،  هذا 

تشايكور ريزا سبور، اول أمس يف املرحلة 27 للمسابقة.
وجتمد رصيد غالطة سراي، الذي يلعب له الدولي اجلزائري، 
بفارق  الثالث،  املركز  يف  ليظل  نقطة،   50 عند  فيغولي،  سفيان 
اللذين  شهير،  باشاك  واسطنبول  سبور  طرابزون  خلف  نقاط  ست 

يتقاسمان الصدارة.
يف املقابل، ارتفع رصيد ريزا سبور، الذي حقق فوزه األول يف 
املركز  إلى  ليرتقي  نقطة،   28 إلى  مباريات،  ثماني  منذ  املسابقة 
الرابع عشر، بعدما كان يف املركز السادس عشر )الثالث من القاع(.

وافتتح التشيكي ميالن سكودا التسجيل ملصلحة ريزا سبور يف 
الدقيقة 42، بعدما تابع ركلة اجلزاء التي أهدرها، قبل أن يضيف 

توناي تورون الهدف الثاني ألصحاب األرض يف الدقيقة .53
وتضاعفت معاناة غالطة سراي يف املباراة، بعدما اضطر إلنهاء 
 89 الدقيقة  يف  بويوك  آدم  العبه  طرد  عقب  العبني  بعشرة  اللقاء 

حلصوله على اإلنذار الثاني.
وتعد هذه هي املباراة الثالثة على التوالي يف املسابقة التي يخفق 
مباراتيه  يف  تعادل  بعدما  الفوز،  حتقيق  يف  سراي  غالطة  خاللها 
تفشي  بسبب  املاضي  مارس  يف  توقفها  قبل  البطولة  يف  األخيرتني 

فيروس كورونا املستجد.
كل  رغم  اللقاء  يف  بصمته  ترك  يستطع  لم  فيغولي  أن  كما 
املواجهة  هذه  وتعتبر  زمالئه.  رفقة  قادها  التي  الهجومية  احملاوالت 
األولى لفيغولي بعد التوقف ملدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
م.هشام

الجهاز الفني لوفاق سطيف يتنازل عن راتب شهر
أعلن نادي وفاق سطيف، توصله التفاق نهائي مع اجلهاز الفني، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، يقضي بالتنازل عن راتب شهر 
واحد، يف ظل توقف البطولة، بسبب جائحة كورونا. وكان مجلس إدارة النادي، قد باشر مفاوضاته مع الالعبني، وأعضاء اجلهاز 
الفني، إلقناعهم بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم املالية، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا املستجد. وقال النادي السطايفي 
يف بيان عبر حسابه على »فيسبوك« »بعد اجتماعهم مع إدارة النادي، وافق أعضاء الطاقم الفني للوفاق على التنازل عن أجرة شهر 
واحد من مستحقاتهم العالقة، بسبب جائحة كورونا«، وأضاف: »الالعب املالي ماليك توري، وقع أيضا على بروتوكول التنازل عن 

مستحقات شهرين، وبهذا أغلق ملف الالعب نهائيا«.
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صارة بوعياد

عدة  الثقافية  املنصة  تتضمن 
مشاريع من بينها مجلة أدبية يشارك يف 
كتابة محتوياتها مجموعة من الُكتَّاب 
التعريف  -حسب  لتكون  واملدونني 
حرا  منبرا  املؤسسون-  اختاره  الذي 
األدب  قيمة  استرجاع  على  يعمل 
الفن  جماليات  ويبرز  املجتمع،  يف 
اإلنساني  لإلبداع  يكون  أن  وضرورة 
واخليال البشري؛ بالغ األثر يف مسيرة 

احلضارة.
املجلة  تنشره  ما  نوعية  ويف سياق 
املجلة  القائمون عليها: »ترحب  يقول 
واملواد  والنصوص  املقاالت  بكل 
وإذ  للثقافة،  الواسع  املجال  ضمن 
فليس  لإلبداع  حدود  هناك  ليس 
من  املواد  لقبول  حدود  املجلة  لدى 
وخارجها،  اجلزائر  داخل  منطقة  أي 
سواء كانت املواد باللغة العربية أو بأي 
الروائي  الكاتب  ويقول  أخرى«.  لغة 
تسيير  إليه  أُسند  الذي  صياد  الطيب 
موقع املجلة: »الغرض من هذا املشروع 
هو  األولية  نسخته  يف  يزال  ال  الذي 
وتقدمي  متميزة  بصورة  الثقافة  خدمة 
وذلك  والنبوغ،  يَّة  باجِلدِّ تتصف  مواد 
يف محاولة مني شخصيا ومن زمالئي 
طابعا  متثل  باتت  التي  الرداءة  حملاربة 
الثقايف، ومن جهة  امليدان  غالِبا على 
الطبقة  من  امليكروفون  ألخذ  أخرى 

املسيطرة على )كل شيء( يف  القدمية 
الثقافة اجلزائرية«.

إال  بداياته،  املشروع يف  ومع كون 
أن مجلة جزائريون من أجل الثقافات 
متنوعة  مادة   70 من  أكثر  نشرت  قد 
وترجمات  وحوارات  مقاالت  بني  ما 
حوار  بينها  من  وتقارير،  ونصوص 
كريغ  الدكتور  األمريكي  الباحث  مع 
احلضارات،  حوار  حول  كونسايدن 
األمريكي  الكاتب  مع  مرتقب  وحوار 
ماربروك،  جلول  جزائرية  أصول  من 
روائيون  كتبها  مقاالت  إلى  باإلضافة 
أمثال  شباب  ومدونون  متميزون 
وأسماء  زواوي  الرؤوف  عبد  الكاتب 

بلغاشم وعبدو أبو منيب وغيرهم.
نشرت املجلة كذلك تقارير متميزة 

أزمة  يف  املتمثل  الساعة  مبلف  خاصة 
مطوال  تقريرا  نشرت  حيث  كورونا، 
وتقريرا  القطيع،  مناعة  مفهوم  لشرح 
عن  أُلِّفت  التي  الروايات  أهم  عن 
مفصال  وتقريرا  واألوبئة،  الطواعني 
ما بني  املدة  األوبئة خالل  تاريخ  عن 

250م حتى 2019.
ويف كلمة له عبر منشور يف حسابه 
الشخصي يقول الروائي الطيب صياد 
إن املجلة تفتح باب استقبال النصوص 
وفق شروط شكلية وموضوعية معينة 
والباحثني  واملدونني  الكتاب  لكل 
من  وهذا  وخارجها،  اجلزائر  داخل 
من  عدد  ألكبر  الفرصة  إتاحة  أجل 
األقالم املبدعة حتى تلتقي يف منصة 

جزائرية موحدة ومتميزة.

 السنة 01 - العدد 213 -الثالثاء  24 شوال  1441  هـ  - 16  جوان  2020م

بالتنسيق مع مقهى »الثقافة األمازيغية«
مشروع اإلقامة اإلبداعّي ُيطَلُق عقَب رفع الحجر الصحي

أن مشروع  بوعريريج  ببرج  الثقايف  املقهى  أسرة  أعلنت 
احلجر  رفع  بعد  مباشرة  أبوابه  سيفتح  اإلبداعية  اإلقامة 
الصحي النفروض بسبب جائحة كورونا، وذلك بالّتنسيق 
مع مقهى الّثقافة األمازيغّية، لتكون أول إقامة إبداعّية يف 

قرية أو شانن ثمقرانت.
من  مبدعني  سبعة  فيه  سيشارك  الّتي  اإلقامة  تدوم 
القصيرة  )القّصة  سوف  ووادي  )الّتشكيل(  بوعريريج  برج 
الّرحلة  )أدب  ووهران  الفردي(  )العزف  وبوسعادة  عر(  والشِّ
يف  أسبوعني  القصير(  )الفيلم  واألغواط  األماكن(  وذاكرة 
الواقع، ثّم تستمّر افتراضًيا استكمااًل للمشاريع اإلبداعّية 

املفتوحة.
كما ستكون املشاركة مّجانّية، إذ يكون املبيت والّطعام 
مهّيئ،  تقليديٍّ  بيٍت  يف  الّسبعة  للمشاركني  مضمونني 
ويكون تعامل املشاركني مع املجتمع احملليِّ مباشًرا، وقاباًل 

الستثماره إبداعًيا.
مع  واالستجمام،  لإلبداع  املشاركون  يتفّرغ  حني  يف 
تخّصصه  يف  تكوينّية  ورشة  على  منهم  املتمّكن  إشراف 
نشر  فسيلة  جمعية  وتضمن  هذا  املنطقة،  شباب  لصالح 
وتسويق األعمال اإلبداعّية الّتي تثمرها اإلقامة، على أن 
يتنازل أصحابها عن نصف عائداتها لصالح تسيير املشروع.
فصلّية حيث  بصفة  ستكون  اإلقامة  أن  الذكر  ويجدر 
يتّم تنظيمها كّل ثالثة أشهر مع وجوه جديدة، ليتّم الحًقا 
الّثقايّف  توسيع املشاركة إلى خارج اجلزائر، يف إطار املقهى 

الّديبلوماسّي.
هاجس  على  مستقباًل  يرّكز  اإلقامة  مشروع  أن  يشار 

كما  واألمازيغّية،  العربّية  الّلغتني  بني  املشتركة  الّترجمة 
يسمح  ما  وفق  املدنّي،  للمجتمع  الّتبّرع  باب  فتح  سيتّم 
إقامة  إجناز  قصد  اجلمهورّية،  وقوانني  اجلمعيات  قانون  به 
دائمة، يف منطقة أوشانن ثمقرانت، لتكون منّصًة لإلشعاع 

واالستثمار الثقايف.
صارة بوعياد

تندرج في مشروع »100 كتاب في الثقافة الجزائرية واإلنسانية«

الناشر كمال قرور يطلق مبادرة الدليل 
الوطني للقراءة

قرور،  كمال  الناشر  أطلق 
مبادرة الدليل الوطني للقراءة داعيا 
املثبطة،  الظروف  رغم  إلثرائه، 
التي  االدعاءات  كل  على  للرد 
مبا  تبادر  وال  القراءة،  حال  ترثي 
املبادرة  تأتي  حيث  تستطيع، 
نتيجة غياب مبادرات جادة تهتم 
املجتمع،  فيها  ينخرط  بالقراءة، 
وطنية  إستراتيجية  ضوء  على 

واضحة املعالم.
وترتكز فكرة الدليل على انتقاء مائة 100 كتاب يف الثقافة اجلزائرية 
الطبيعية  العلوم  االجتماعية  والعلوم  والفنون  واإلنسانية:اآلداب  والعربية 
أبناؤنا مباشرة ودون  والسير واألعالم، ليكون مدونة شاملة يستفيد منها 
كد لتذوق ثمار الكتب اجلادة من االبتدائي إلى الثانوي، أي من سن:6 

سنوات إلى 17 سنة.
وسيتيح لهم هذا املشروع القرائي املكثف، فرصة مواصلة القراءة احلرة 
احلياة  إلى  وجهوا  أو  البكالوريا  يف  جنحوا  سواء  بسهولة  الواعية  واملستنيرة 
العملية، ونكون كمجتمع قد حققنا هدفنا النبيل، بإعداد جيل املواطنني 
اجلزائريني اجلديد، يكون منسجما مع روح عصره، وله رؤية واضحة وذوق 

رفيع.
ويتطلب اجناز مشروع دليل القراءة الوطني، العمل اجلاد واملوضوعي، 
100 شخصية ثقافية وإعالمية  الفايس بوك، الختيار  بعد استشارة رواد 
مع  مباشرة  التواصل  كان  بالقراءة  ومهتمني  وناشرين  ومكتبيني  وكتاب 
عطائها  حسب  أخرى  شخصيات  اخترنا  ثم  الشخصيات،  هذه  بعض 

الفكري وحضورها االيجابي يف املشهد الثقايف.
ولألمانة فقد تفاعل اجلميع مع املبادرة مبحبة وحماس وفعالية،حيث 
بالقراءة يف هذه  رأتها جديرة  اقترحت كل شخصية بحرية خمسة كتب 
املرحلة.وبعدها كان علينا أن نصنف الكتب حسب تكرارها يف السبر، مع 

مراعاة سن وعقول الفئة املستهدفة.
على  املختارة  الكتب  املدونة،عينة  عرض  وبعد  بأنه  قرور،  وأضاف 
جتاوبهم  ملسنا  ومفتشني،  ومدراء  أساتذة  من:  بالتربية  املهتمني  بعض 
تربة  يف  تزرع  أن  ميكن  خيرة  بذرة  رأوها  التي  بالفكرة  رحبوا  إذ  الكبير، 
االهتمام من  لقيت  إذا  وتثمر مستقبال يف مجتمعنا،  التربوية،  منظومتنا 

طرف جميع الشركاء، وال تبقى مسؤولية املؤسسات التربوية وحدها.
ق.ث

بينها فيلم »أحذية سيئة« ألكلي مداح
مشاركة أربعة أفالم جزائرية في 

مهرجان »مينا« السينمائي 

يف  الدولي  السينمائي  مينا  مهرجان  أفالم يف  بأربعة  اجلزائر  شاركت 
الهاي بهولندا الذي نظم عبر االنترنيت حتت شعار »الهويات واألقليات«، 
الوثائقي »إسالم طفولتي« للمخرجة واإلعالمية اجلزائرية/ الفيلم  وهي: 
الزواوي، وفيلم »النافذة« لعبد الرحمن عيساني و«أحذية  الكندية نادية 

سيئة« للمخرج أكلي مداح وفيلم »سام« من إخراج محمد رضا.
على  دول،  عدة  من  واألجنبية  العربية  األفالم  من  عدد  إلى جانب 
فرنسا  السنغال،  إيران،  لبنان،  تونس،  العراق،  سوريا،  املغرب،  غرار: 

والسويد.
ق.ث

تحمل اسَم »جزائريون من أجِل الّثقافات«

أدباٌء ُينشؤوَن ِمنصًة ثقافّيًة ُتعنى 
بالقارِئ  والَباِحث

أنشأ بعض األدباء الجزائريين الشباب منصة ثقافية ُتعنى بتقديم محتوى مميز للقارئ والباحث على حد سواء، تحمل اسم 
.)A 4 C( واختصارا رمزوا لها بـ ،)Algerians For Cultures( »جزائريون من أجل الثقافات«
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية وهران                                                                                                                                                                                              مصلحة  البرمجة و املتابعة 

إعــــــالن عـــــــن املنــــــح املؤقــــــــــت 
رقم 2020/14 

طبقا ألحكام المادة رقم 65  من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02ذي الحجة  عام 1436الموافق لــــ 16سبتمبر  سنة 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 
و تفويضات المرفق العام  تعلن   مديرية التربية لوالية وهران  الممونين الذين شاركوا في اإلعالن  عن المناقصة الوطنية المفتوحة رقم : 02-2020/01 المتعلقة بعملية اقتناء 
التجهيزات لفائدة  02 متوسطتين قاعدة  6 برنامج عدل )بالموقع 03 ( 1200 سكن )و بالموقع 04 ( 1500 سكن )بالموقع 05( 1300سكن بعين البيضاء في إطار البرنامج 

المدمج لسنة 2017 
أنه بناءا على النتائج المحصل عليها إثر دراسة و تقييم العروض من طرف لجنة التقييم ، تقرر المنح المؤقت لصالح المؤسسات اآلتي ذكرها :

                           للمتعهدين  حق الطعن استنادا الى المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 لمؤرخ في 02ذي الحجة  عام 1436الموافق لــــ 16سبتمبر  سنة 2015 و 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  

مــــــــــالحظة                                  بالنسبة للحصتين  رقم 05 و  06  تم اختيار الممونين في انتظار زيادة التسريح المالي للعملية

 رقم
احلصة

اقتناء التجهيزات و اثاث االقسام

احلصة

سارل كوبر اوتو بيستيج

املؤسسة

11 373 544,00

مدة اإلجنازاملبلغ بـــ د،ج

731010951209

مالحظاترقم التعريف اجلبائي

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

196731010883034

183480103730120

197831011140145

196731010883034

198248020014438 4 753 812,00

1 753 108,00

209 800,00

2 717 246,00

3 297 014,00

 بن عبدي للتجهيزات

الكو  كمبيوتر

الكو  كمبيوتر

 جلول عبد الكرمي

بوشيخي عبد الكرمي

اقتناءعتاد االعالم االلي و االداري

اقتناء عتاد إطفاء احلرائق

اقتناء عتاد مخابر االعالم االلي

اقتناء جتهيزات املدرج

اقتناء التجهيزات و اثاث املكتبية
و االدارية 

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

1
2

3
4

5
6

لصفقات المتعامل
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جميع أشكال املََهق تقريبًا، ال بد أن يكون 
كال الوالدين حاماًل للجني لكي ينتقل املهق 
إلى األبناء، حتى وإن لم تظهر عالمات املهق 
اجلنسني  املهق كال  ويصيب  الوالدين.  على 
بغض النظر عن األصل العرقي. ينجم املهق 
واجللد  الشعر  يف  امليالنني  غياب صبغة  عن 
به  املصاب  الشخص  يجعل  ممّا  والعينني، 
الساطع.  والضوء  بالشمس  التأثر  شديد 
باملهق  املصابني  كل  معاناة  إلى  ذلك  ويؤدي 
عرضة  ويكونون  البصر  ضعف  من  تقريبًا 
لإلصابة بسرطان اجللد. وال يوجد أي عالج 
األساسي  السبب  هو  الذي  امليالنني  لغياب 

للمهق.
 Albinism ينبغي التنويه هنا بإّن املهق
حالة نادرة احلدوث ويولد بها اإلنسان نظرا إلى 
بالوراثة ولكّنها غير معدية. رغم  تنتقل  أّنها 
تباين األرقام، تشير التقديرات إلى أن واحدًا 
من كل 000 17 إلى 000 20 شخص يف 
من  ما  بنوع  وأوروبا مصاب  الشمالية  أمريكا 
أفريقيا  يف  انتشارًا  أكثر  احلالة  وهذه  املهق. 
جنوب الصحراء، إذ تشير التقديرات إلى أن 
املهق يشمل واحدًا من كل 400 1 شخص 
يف تنزانيا، وأن معدل انتشار املهق يرتفع إلى 
1 من كل 000 1 شخص بني فئات سكانية 
مختارة يف زمبابوي، وبني فئات إتنّية معينة 

أخرى يف اجلنوب األفريقي.
ما يبّرر تنظيم يوم دولي للتحسيس مبرض 
املهق هو أّن األشخاص املصابني به يتعّرضون 
إذ  والوصم  والتمييز  التعذيب  أعمال  ألبشع 
هؤالء  على  البدنية  االعتداءات  معظم  أّن 
يف  مسجلة  بحاالت  تتعلق  األشخاص 
بلدان أفريقية من قبيل تنزانيا حيث أنشأت 
خاّصة  مالجئ  املهق  ألطفال  املتحدة  األمم 
متاشيا  أطرافهم  قطع  مخاطر  عن  إلبعادهم 
استخدام  خرافة  ومع  الدينية  الطقوس  مع 
أطراف هؤالء يف السحر وجلب حسن الطالع 

والنجاح.
باملهق  املصابون  األشخاص  يّتعرض 
ألشكال أكثر خطورة من التمييز والعنف يف 
املناطق التي أغلبية سكانها من ذوي البشرة 
ارتفاع  يؤدي  أخرى،  بعبارة  نسبيًا.  الداكنة 

درجة  زيادة  إلى  اجللد  لون  التباين يف  درجة 
يف  النحو  هذا  على  الوضع  ويبدو  التمييز. 
بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، حيث 
واملعتقدات  املهق مكانًة يف األساطير  يحتل 

اخلطيرة واخلاطئة.
أّما يف العالم الغربي، مبا يف ذلك أمريكا 
التمييز  ينطوي  وأستراليا،  وأوروبا  الشمالية 
السباب  توجيه  على  األحيان  من  كثير  يف 
لألطفال املصابني باملهق، والسخرية املستمرة 

منهم، والتسلط عليهم.
وعلى ضوء املعلومات القليلة املتوّفرة عن 
مناطق أخرى يف آسيا، إّن األطفال املصابني 
أخرى  آسيوية  وبلدان  الصني  يف  باملهق 

يتعرضون للهجر والنبذ من جانب أسرهم.
اّتاد  دفعت  مجتمعة،  األسباب  هذه 
اجلمعيات األوروبية املتخّصصة بقضايا املهق 
إطالق هذا العام حملة تسيسية تنّص على 
السبابة  إصبع  بوضع  لنا  هوية  صورة  أخذ 
حول عني من العينني ونشرها بعد ذلك على 
هاشتاغ  تت  االجتماعي  التواصل  مواقع 
 ILookOutForAlbinism #
باملهق«.   املصابني  أراعي  »أنا  يعني  الذي 

الناس  من  الكثير  تشجّعون  الطريقة،  بهذه 
أشكال  كاّفة  ونبذ  باحلملة  االلتحاق  على 
املصابني  على  اجلسدية  والتعّديات  العنف 
أّنهم  منطلق  من  تعنينا  قضّيتهم  ألن  باملهق 

ليسوا أشباحا وليسوا أنصاف بشر.
معاناة شاب

  وهو أحد املصابني بهذا املرض أن املعاناة 
املصاب  فالطفل  متعددة،  بأشكال  تتمثل 
فعندما  الصغر،  منذ  معاناته  تبدأ  باملرض 
يف  صعوبة  يواجه  كأقرانه  باملدرسة  يلتحق 
نتيجة  اجللد  يف  الشديدة  واحلساسية  الرؤية 
نظرة  عن  عدا  الشمس،  ألشعة  التعرض 
حلقات  أولى  لتبدأ  له،  الطالبي  املجتمع 
التي  املسيئة،  واألوصاف  التعليقات  إطالق 
جتعلهم يحجمون عن الدراسة وعن االختالط 

باألقران وعن املجتمع بشكل عام.
يف  الدراسة  اجتياز  من  متكن  أنه  وبني   
املدارس وأنه اآلن يدرس الشريعة يف ، الفتا 
عازم  وأنه  جدا،  جيد  لآلن  تقديره  أن  إلى 
على إنهاء دراسته يف تخصص الشريعة الذي 
النظر  الكتابة كثيرا، بسبب قصر  يتطلب  ال 

لديه.
عدم  من  مستقبليا  تخوفا  كرمي   ويبدي 
تعيينه يف وظيفة حكومية تؤمن له معيشته، 
تتعامل  بأنه لن يتعني، حيث ال  بل ويجزم 
احلكومة مع ذوي تلك احلاالت، التي اعتبرها 

أنها حاالت إعاقة واضحة.
معاناة  أن  احلالة  تلك  أصحاب  ويرى 
عدم  وهي  منها  يعانون  أخرى  اجتماعية 
فغالبا  املرض،  بسبب  الزواج،  على  قدرتهم 
ما يرفض زواجهم من أشخاص غير مصابني 

باملرض.
تعتبر  ال  الرسمية  اجلهات  أن  إلى  وأشار 
أي  من  محرومون  فهم  لذلك  إعاقة  تلك 
حقوق ترعى املعاقني، بالرغم من وعود كثيرة 
من جهات مختلفة إال أن تلك الوعود لم تلق 

تنفيذا.
ترعى  حكومية  جهة  وجود  عدم  وأكد  
لها  أن  أكد  التي  االجتماعية،  الفئة  تلك 
حقوقا يجب أن تصل عليها، أقلها احلصول 
باب  من  ولو  التخرج،  عند  الوظائف  على 

احلاالت اإلنسانية.

يحتفل العالم كّل عام في 13 جوان  باليوم الدولي للتحسيس بمرض الَمَهق ورفض العنف تجاه أطفال »األلبينو« الذين ال يتحّملون أشّعة 
الشمس. وهذا االحتفال ُيعقد سنويا لتجميع التبّرعات التي تدعم مشاريع األبحاث حول هذا المرض الوراثي.

مرضى »األلبينو« 
يواجهون أشكاال من 
المعاناة االجتماعية



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

ملاذا يغضب اجلزائريون ويستنكرون 
الوضع العام يف اجلزائر؟

 هل هم جاحدون حقا لكل ما قامت 
به احلكومة منذ االستقالل وإلى اآلن؟
ملاذا أصبح اجلزائريون ال يثقون يف 

كل ما يصدر من احلكومة؟
وملاذا ينزعج نظامنا من إبراز عيوبه 

ونقده؟
اإلجابة ببساطة على هذه التساؤالت 
رحمهم  الشهداء  به  يحلم  كان  ما  أن  هو 
اهلل والشعب حتقق عكسه، فلم يتحقق ما 
نادى به بيان أول نوفمبر 1954 املتمثل يف 
الثورة التحريرية وهو إقامة  إحدى أهداف 

دولة جزائرية دميقراطية اجتماعية.
النظام اجلزائري منذ 1962 وإلى اآلن 
يرى كل من ينتقده ويبرز عيوبه وأخطاءه 
وفساده أنه مواطن غير صالح ومشكوك يف 
بتخوينه،  وقاحته  له  وتسمح  بل  وطنيته 
املواطن الصالح الذي  ففي نظر نظامنا أن 
يصبر  الذي  هو  وحكومته  وطنه  يحب 
وال  الشكوى  يتجرأ  على  وال  ويتحمل 
ويصدق  يسمع  ما  على  يوافق  ينتقد، 
يف  يتحرك  وال  احلكومة،  تقوله  ما  كل 
املجال العام إال بقدر ما يسمح له، ويترك 
احلكومة يف حالها، ال يحاسبها لكي ال 
حتاسبه، ولو تكلم هذا املواطن وسمح له 
بذلك يف أحد املنابر عليه أن يتكلم بكالم 
يصب يف مربع اخلطاب الرسمي، فالطاعة 
العمياء هي القيمة العليا التي متيزه وليس 
النقاش والنقد وإبراز عيوب احلكومة كما 

هو احلال يف األنظمة الدميقراطية.
وطنه  يقارن  اجلزائري  يعد  لم  اليوم، 
املتحدة  والواليات  األوروبية  بالدول 
من  بنماذج  يقارنه  أصبح  بل  واليابان 
القرن  نهاية  يف  كحالنا  حالها  كان  الدول 
الدول  بعض  مثل  أسوء  رمبا  أو  العشرين 
اإلفريقية والهند وكوريا اجلنوبية وسنغافورة 
التخلف  دائرة  من  خرجت  التي  وماليزيا 
واالقتصاد  والنهب  والفساد  واالستبداد 
والتحديث  احلداثة  عالم  ودخلت  الريعي 
الذي  الدميقراطي  النظام  إلى  التحول  مع 
حرر الفرد من قيوده وكسله إلى فرد منتج 

أن  تاريخيا  املعروف  فمن  صالح  ومواطن 
شعوبا  أبدا  تكون  لن  املستعبدة  الشعوب 
واالستعمار  فاالستبداد  ومتطورة،  منتجة 
ورفاهيتها،  الشعوب  لتقدم  عدوان  هما 
املؤسسات  ودولة  دميقراطية  بال  تقدم  فال 

والقانون.
علينا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
بشدة، هل اإلنسان اجلزائري عصي على 
الدميقراطية، فكثيرا ما تراه السلطة األبوية 

أنه شعب غير قابل للتحول الدميقراطي؟
هل املوروث الثقايف والتاريخي 

والديني مركب بطريقة متنعنا من بناء 
وطن دميقراطي ودولة مدنية؟

هل حتتاج عقلية اجلزائري إلى 
التفكيك وإعادة التركيب؟

ال أريد هنا يف هذا املقال الوجيز ممارسة 
جلد الذات أو الترويج لليأس وقطع األمل 
بل  دميقراطية،  مدنية  دولة  بناء  بإمكانية 
احملال،  من  احلال  دوام  أن  قطعيا  أؤمن 
على  يتغلب  أن  اجلزائري  للشعب  والبد 
 - اقتصاديا   - )سياسيا   املركبة  مشاكله 
يأخذ  وأن  فقهيا(،   - ثقافيا   - اجتماعيا 

بناصية االنتقال والتغيير.
هل تتمثل عوائق التغيير يف النظام 
والنخب القائمة التي متاهت مع حالة 

التخلف واالستبداد؟
عدم  من  مثقفونا  يعاني  لألسف 
غالبا  أطروحاتهم  فجل  أفكارهم،  وضوح 
ما تشوبها الضبابية أو الالإرادية لسبب أو 

آلخر مما أثر سلبا على الوعي السياسي.
اجلزائر  يف  املثقفة  الفئة  معظم  تتفق 
غياب  هو  للتغيير  األول  املعوق  أن  على 
العسكري  النظام  يف  املتمثل  الدميقراطية 
واالقتصاد  واالستبداد  والديكتاتورية 
التي  التبعية  عالقة  تأثير  مع  الريعي 
استمرار  أجل  من  علينا  اخلارج  يفرضها 

النظام القائم الذي يحقق له مصاحله.
مطالبا   2019 فيفري   22 حراك  جاء 
املؤسسات  دولة  دميقراطية،  مدنية  بدولة 
والذي  االجتماعية،  والعدالة  والقانون 
املرحلة  لهذه  البارزة  السمة  ميثل  بات 
هذا  تأثير  مدى  فما  الراهنة،  التاريخية 

السياسي  النظام  على  السلمي  احلراك 
اجلزائري وموازين القوى الداخلية، ما بني 
القوى الدافعة واملطالبة بالتغيير -احلراك- 
وأعني  أخرى،  جهة  من  احلاكم  والنظام 
هنا خاصة فئة الشباب والنخب املثقفة، 
خطة  ورسم  احلراك  أهداف  جناح  ضمان 
ملرحلة  توافقي  وطني  وبرنامج  عمل 
مرحلة  تكون  سوف  شك  دون  انتقالية 
إلى  تقود  سوف  والتي  ومعقدة،  صعبة 
مدنية  دولة  وتأسيس  احلقيقي  التغيير 
والدينية  اإلثنية  للهويات  عابرة  دميقراطية 
اجتماعي  عقد  إلى  ومستندة  واملذهبية، 
وحقوق  العامة  احلريات  يضمن  )دستور( 
املواطنة لكافة مكونات املجتمع اجلزائري 
مع التأكيد على مبدأ العدالة االجتماعية 
للفئات الهشة واملهمشة، يتعني علينا هنا 
والتقدم  التحول  مفهومي  بني  التوضيح 
داللة  يحمل  تغيير  كل  فليس  »التغيير« 
نحو  التغيير  يكون  قد  والتطور،  التقدم 
أكتوبر   5 فأحداث  والتراجع،  النكوص 
تالهما   1989 اجلزائر  ودستور   1988
تغيير خطير كاد أن يزيل الدولة اجلزائرية 
وكانت  اجليوسياسية  اخلريطة  من 
وردة  اجلزائر  النهائية كوارث على  نتيجته 
املستويات  جميع  وعلى  املقاييس  بكل 
يكون  ما  غالبا  النكوص  واألصعدة، هذا 
أدرع  ولها  النظام  داخل  نافذة  قوى  بفعل 
قوى  دعم  مع  الدولة  مؤسسات  كل  يف 
وأطراف أجنبية دولية وإقليمية تسعى إلى 
حماية النظام اجلزائري لدميومة مصاحلها، 
وهي بطبيعتها قوى مضادة إلرادة الشعب 

اجلزائري يف بناء دولة مدنية دميقراطية.
التي  باملشاكل  اإلحساس  اجليد  من 
تعرقل عملية التغيير، ومن اجليد كذلك 
تعثر  مبشكلة  املرتبطة  التساؤالت  طرح 
وبقائها  االنطالق،  عن  وعجزها  اجلزائر 
من  واألحسن  دوليا،  األخيرة  املراتب  يف 
إلى  كل ذلك هو كيفية حتويل اإلجابات 

استراتيجيات عمل.
بناصية  األخذ  على  القادر  هو  من 
التغيير والتقدم واالنطالق؟ هل هو النظام 
املثقفة  والنخب  له  املوالية  واألحزاب 

املناصب  عن  باحثة  فلكه  يف  تدور  التي 
التخلف  حالة  مع  متاهت  والتي  واملغامن، 
هي  وأصبحت  بل  واالستبداد  والفساد 
نفسها منتجة لالستبداد والفساد وحتولت 
لتصبح من املؤسسني ملختلف اآلفات التي 
تنخر جسد املجتمع اجلزائري الذي أصبح 
ال يثق يف النخب املثقفة وما يصدر عنها 
حقيقة   ... وأقوال  وكتابات  من خطب 
املجتمع ال يصدر أحكامه من خيال مطلق 
لكنه يستند ولو إلى جزء قليل من احلقيقة، 
أحزابنا  ورؤساء  املثقفة  نخبنا  من  فكثيرا 
ومارست  الفساد  مع  متاهت  السياسية 
بل  ودناءة  وقاحة  بكل  البائسة  طقوسها 
وأصبحت تفتخر بعيوبها وذلك ألن النظام 
يف  املدني  املجتمع  واجهة  تتصدر  جعلها 
كل االستحقاقات وغيرها مؤسسة بذلك 
للفساد السياسي واألخالقي واالقتصادي 
واإلداري من خالل الكذب ونشر البهتان 
وإخفاء احلقائق عن الشعب وإعالء صوت 
وجوه   ... احلق  صوت  على  الباطل 
النظام  والضمير ومكنها  احلياء  سلبها اهلل 
العليا على  املسؤولية  اعتالء مناصب  من 
مستوى جميع مؤسسات الدولة السياسية 
واإلعالمية،  واالقتصادية  والثقافية 
فازدادت بذلك غربة العقل وضاع  صوت 

احلكماء يف ضجيج اخلطباء واملزايدات.
ولنا اآلن ملهاة مشروع مسودة الدستور 

وما يليها من فصول.
فإلى متى الهروب من واقعنا والكذب 

على الذات واآلخر؟
أكيد االنطالقة ليست غدا، علينا أن 
نبدأ العمل اليوم ... التغيير لم يعد أمال 
تأجيله  ميكن  ال  تاريخيا  واجبا  وإمنا  فقط 
التغيير  ... واآلفات األكثر خطورة على 
اآلكلون  الوطنجية  مدعو  هم  واالنطالقة 
من جميع األطباق والسياسيون الصعالكة 
واملداحون واالنتهازيون والطبالون ووسائل 
مازال  اآلن  اجلزائري  املأجورة،  اإلعالم 
يرى نفسه يف العهدة اخلامسة واالحتقان 
على  الغاضبني  تذمر  ظل  يف  يوميا  يزداد 
بل  احلقيقية  املعارضة  وتهميش  الوضع 

وتخوينها.
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بقلم: عبد العزيز تويقر

الِفـالحُة بيـَن 
الَبارَحِة واليَّوم 

امُلقِبَلة راسّيِة  الدِّ للّسنة  االجتماِعّي  خوِل  الدُّ تواريَخ  امُلقِبَلةحّددت  راسّيِة  الدِّ للّسنة  االجتماِعّي  خوِل  الدُّ تواريَخ  حّددت 

وزارُة التربيِة تفرُج عن ُرزنامِة امتَحاَني وزارُة التربيِة تفرُج عن ُرزنامِة امتَحاَني 
َشهادَتي الـ »بيام« و«الباكالوريا« َشهادَتي الـ »بيام« و«الباكالوريا« 

وزارة الدفــاع تنفــي اإلشاعــات 
المتـداولة حـول حادثـة تيـن زاوتـين

نفت وزارة الدفاع الوطني، أمس اإلثنني، كل اإلدعاءات والشائعات املتداولة ببلدية تني زاوتني، واصفة 
إياها بالتحريضية. 

التواصل  مواقع  عبر   2020 جوان   15 بتاريخ  التحريضية  املعلومات  أّن  أمس،  للوزارة،  بيان  وإعتبر 
أشخاص  على  النار  بإطالق  الشعبي  الوطني  اجليش  من  ألفراد  اإلتهام  أصابع  ُتوّجه  اإلجتماعي، 

مبنطقة إخرابن املالية، احملاذية لبلدية تني زاوتني، إدعاءات باطلة.
وأوضح البيان أّن األحداث تعود إلى قيام بعض األشخاص املعروفني يف املنطقة بنشاطاتهم املشبوهة 
يف مجال التهريب واجلرمية املنظمة مبحاولة تخريب اجلدار احلدودي العازل وحتريض السكان على 

العنف والتظاهر، لفك اخلناق على مصاحلهم املشبوهة يف املنطقة.
وكشف املصدر ذاته أّنه، أثناء تدخل عناصر حرس احلدود لتهدئة األوضاع، مت إطالق النار من مصدر 

مجهول من إخرابن باجتاه مواقع حرس احلدود، أصيب على إثرها أحد األشخاص املتجمهرين.
حيث سارع أفراد حرس احلدود إلى إجالئه للتكفل به من طرف املصالح الصحية، غير أّنه فارق احلياة 

نتيجة خطورة اإلصابة.
وعلى إثر هذه األحداث، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح حتقيق ملعرفة مالبسات 
احلادثة، داعية يف هذا الشأن إلى توخي احلذر من مثل هذه اإلشاعات واملعلومات املغلوطة التي تسعى 

من ورائها أطراف معادية لتأجيج الوضع يف هذه املنطقة.
خ.د

رزنامة  عن  التربية  وزارة  كشفت 
اخلاصة  الرسمية  االمتحانات 
املتوسط  التعليم  شهادة  من  بكل 
حددت  فيما  البكالوريا،  وشهادة 
للسنة  االجتماعي  الدخول  تاريخ 

الدراسية املقبلة.
اإلثنني،  أمس  للوزارة،  بيان  وأوضح 
للسنة  املدرسية  االمتحانات  أن 
برمجت   )2019  –  2020( الدراسة 
شهر سبتمبر، بسبب الظرف الصحي 
امتحان  سيجرى  فيما  االستثنائي، 
شهر  من  الـ7  بني  املتوسط  التعليم 
الشهر  من   9 الـ  واألربعاء  سبتمبر 
شهادة  امتحانات  ستجرى  ذاته.فيما 
شهر  من   13 األحد  بني  البكالوريا 
من  الـ17  واخلميس  القادم  سبتمبر 

الشهر نفسه.

أعضاء  التربية  وزارة  أعلمت  كما 
اجلماعة التربوية، كّل فيما يخصه، 
العطل  رزنامة  شمل  تعديل  عن 
الدخول  تاريخ  وكذا  املدرسية، 
االجتماعي للسنة الدراسية )2020 
– 2021( الذي حددته بيوم األربعاء 
إلى  بالنسبة  صباحا   2020 أوت   19
األحد  وبيوم  واإلداريني،  املوظفني 
إلى  بالنسبة  صباحا   2020 أوت   23
األساتذة. أما بالنسبة إلى التالميذ، 
باملؤسسات  التحاقهم  تاريخ  فحدد 
أكتوبر   4 األحد  بيوم  التربيوية 

2020 صباحا.
وبالنسبة إلى لعطلة املدرسية للسنة 
فتبدأ   ،)2020  –  2019( الدراسية 
لإلداريني  بالنسبة  الصيف  عطلة 
العمليات  كل  من  االنتهاء  بعد 

الدراسية،  السنة  بنهاية  املتعلقة 
جويلية   9 اخلميس  يوم  من  ابتداء 
الوطن،   أنحاء  2020 مساء يف جميع 
على  تضمن  املداومة  أن  إلى  مشيرة 
خالل  التعليمية  املؤسسات  مستوى 

عطلة الصيف.
وزارة  بيان  أورد  أخرى،  جهة  ومن 
التعليمية  املؤسسات  أن  التربية 
ستفتح قبل إجراء امتحاني شهادتي 
التعليم املتوسط والبكالوريا لتالميذ 
والسنة  متوسط  الرابعة  السنة 
واملراجعة  للمذاكرة  ثانوي،  الثالثة 
حتضير  بغية  النفسي  والتكفل 

املعنيني الجتيازهما.

أحمد بوكليوة

عبر 36 واليًة 

وكــالُة »عـــدل« ُتِتيـــح 
للُمكَتَتـِبين سحَب شهاداِت التَّخِصيص 

 كشفت الوكالة 
الوطنية لتحسني 

السكن وتطويره 
“عدل” أّنه بات 

بإمكان املكتتبني، 
الذين لم يسحبوا 

شهادات التخصيص 
بسبب جائحة كورونا، 

حتميلها ابتداء من 
يوم أمس، عبر موقع 

الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن عملية سحب مقررات التخصيص تخص املكتتبني املتبقني من 

مجموع 120 ألف مكتتب املوزعني عبر 36 والية. ودعت “عدل” جميع املكتتبني إلى 
أخذ احليطة واحلذر، واحترام إجراءات الوقاية من انتشار الفيروس.

خالد دحماني

إثَر أزمِة َعطٍش  أمّلْت ِبهمإثَر أزمِة َعطٍش  أمّلْت ِبهم

ُسّكــــان تيمياويــن َيستِغيـُثون 
الّرئيــَس تبــّون

التابعة إدارًيا لوالية برج باجي مختار/ أدرار، أمس اإلثنني، نداء  وّجه سكان تيمياوين احلدودية 
استغاثة لرئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.

وناشد ممثلو املجتمع املدني واجلمعيات احمللية بالبلدية احلدودية رئيس اجلمهورية حلَّ مشكلة 
تزويدهم باملاء الشروب. ويف بيان خاص باألزمة، وصف البلدية بأّنها منطقة ظل ويجب االلتفات 

لها والنظر إليها وأخذ معاناتها ومشاكل قاطنيها بعني االعتبار.
بلدية  يف  الشروب  املاء  من  وحرمانهم  العطش  من  معاناتهم  أّن  املواطنون  أكد  السياق،  هذا  ويف 

كبلديتهم الصحراوية أخطر من جائحة كورونا.
خالد دحماني

الرئيــس تـبون يستقبـل الرئيــس تـبون يستقبـل 
الرئيـس األسـبق الياميـن زروالالرئيـس األسـبق الياميـن زروال

رئاسة  مبقر  زروال  اليامني  األسبق  الرئيس  أمس،  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  استقبل  
اجلمهورية.وكان رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، قد تلقى مكاملة هاتفية من رئيس اجلمهورية 
األسبق، اليامني زروال، نهاية ماي، بلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر املبارك وعبر له عن تقديره 
للجهود التي تبذلها الدولة ملكافحة تفشي جائحة كورونا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.
كما وعد بزيارته عندما تسمح له الظروف بالتنقل إلى العاصمة«.                                                          ق.و

يتطوُر امُلجتمُع بسرعٍة 
وَتتطوُر مَعُه أساليُب وُطرُق 

حَتصيِل الّرزِق ولكّنها 
َتتعّقُد أيًضا. والِفالحُة 
امَلعاِشّيُة كاَنت وَستبَقى 
َصّماَم آماٍن للُمجتمعاِت 

لَتحقيِق االستقالِل الِغذائيِّ 
وَتوفيِر الغذاِء وَلو ُجزًءا 
منُه. وما حّققتُه الّدوُل 

يف أروَبا وأمريَكا من إنَتاٍج 
ا وَنوًعا َعجزْت  ِزراعيٍّ كّمً

عنُه دوٌل أخَرى، وِمنها 
رها على  اجلزائُر رغَم َتوفُّ

ٍة  ماٍت وإْمكاَناٍت ُجغرافيَّ ُمقوِّ
َهائلٍة. وهَو عجٌز ال َيعوُد 

إلى ُمسَتوى امَلكنَنِة يف 
الِقطاِع الِفالحي وال إلى 

َحجِم الُبحوِث يف اجَلامعاِت 
وامَلعاهِد وَفقط. إنَّ احَللقَة 

ه إّنا  امَلفقودَة يف هذا كلِّ
َتتعّلُق مَبسالِة االنتقاِل 

الّذي َحصَل يف اجلزائِر يف 
ِتسعينّياِت الَقرن امَلاضي، 

هجيِر الَقسريِّ  بعَد موجِة التَّ
الذي حدَث وُنزوِح مئاِت 

اآلالِف بْل َمالينِي اجَلزائرينَي 
نحَو امُلدن من األرياِف، 

بفعِل َعوامَل َمعلومٍة َتتعّلُق 
باألَساِس ِبانعداِم األمِن. 
كاِن بذلَك  إّن ِهجرَة السُّ
الّشكِل الَفوضويِّ وغير 
ِم لم َتكْن امَلنظومُة  امُلنظَّ
الِفالحيُة مستعدًة له 

أصاًل ؛ إذ كاَنت َتفتِقُد إلى 
ها  ُمقّوماٍت أَساسّيٍة، أهمُّ
امَلكنَنُة واإلنتاُج الكثيُف 

َض اخللَل  الّذي مُيكُنه أن ُيعوِّ
يف ِميزاِن الَعرض والّطلِب. 
والَفجوُة - إذن - َحصلْت 

كاِن  بعد أْن ترَك آالُف السُّ
أراِضيهم وَبساِتيَنهم الّصغيرَة 
وِزراعاِتهم امَلعاشّيَة؛ زراعاٌت 
كانْت ُتساهُم بقسٍط كبيٍر 
يف َتوفيِر حدٍّ ُمحترٍم من 

الَغداِء للَعائالِت. وُهنا أذكُر 
أّن حديقَة العائلِة الّتي كانت 
ي - حِفظها  ُتشرُف عليها أمِّ
اهلُل - كاَنت ُتوّفر ُمختلَف 

أنواِع اخُلضِر والَفواِكه 
وَلم يكْن من امَلعقوِل شراُء 

الَبطاطا أو الّلفت أواجَلزِر أو 
الَبصِل من األسواِق، َبل عكَس 
ذلَك؛ كاَن الفاِئُض ُيوّجُه نحَو 
األسواِق، وأذكُر أّن أِبي غالًبا 
ُل مبالَغ َمالّيًة  ما كاَن ُيحصِّ

ُمحترمًة جًدا من بيِع اخُلضِر 
يف األسواِق نهايَة األسبوِع، 
وِهي أمواٌل َزائدٌة عن األجِر 

، كانت تسمُح بَتلبيِة  هريِّ الشَّ
بعِض َحاجياِت األسَرِة. َفقد 
ا وغيَر  كان االنتقاُل ُفجائّيً
َمدروٍس على شكِل َصدمٍة. 
كاَن من َنتاِئجها ما َيحصُل 

اآلن يف األسواِق.

فاء يف الـ 24 ساعًة األخيرة فيما متاثَل 129 ُمصاًبا للشِّ

 الجزاِئُر ُتحصـــي 112 حالــَة 
»كوفيـــد 19 جديـــدًة

أأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن تسجيل 112 حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، 
جمال فورار، أّن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 11031 إصابة ، ويف 
39 من بني املصابني بالفيروس الذي يجتاح  السياق ذاته، أعلن جمال فورار عن وجود 
العالم، حتت العناية املركزة.  وحسب املتحّدث ذاته،  فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 10 
وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 777 حالة ، كما كشف فورار عن 
تسجيل 129 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني 

بالوباء إلى 7735 حالة.
خالد دحماني 



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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