
الدولــة المنقـــذة
اعصبوها اليوم برأسي .. واحفظوا للدولة هيبتها !!

الباب  )نخب(  كـ  أمامنا  فتحت  اجلائحَة  أن  كورونا  أزمة  من  املستفادة  الّدروس  من 
للّتفكير بجد يف صياغة احللول املبتكرة والعميقة األبعاد، ُبغيَة جتاوز اإلفرازات 
»النيوليبيرالي«،  النظام  تقهقر  سيخلفها  التي  واملتشعبة  املعقدة  الهيكلية 

االقتصادي  الفكر  هذا  إثراء  يف  للمساهمة 
دور  ملمارسة  الدولة  عودة  يف  يرى  الذي  امُلستَجد، 
واالجتماعية  الصحية  الرعاية  حتقيق  يف  أكبر 
عن  بعيدا  وأخالقية  إنسانية  كقيمة  لإلنسان 
قواعد  على  يتأسس  نظام  ضمن  املالي،  وضعه 
والرعاية  العالج  يف  وحقه  اإلنسان،  قيمة  احترام 
االجتماعية، هذا الُبعد الذي َينبغي أن ُيعّد بالغ 

األهمية مستقباًل.
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بومرداس

ُمحتّجــون ُيوِقفـون 
مشـروَع الغــاِز 
الّطبيعيِّ ببرج مَنايل

06
تيسمسيلت

َتخصيـُص 14 موقـًعا 
لَتخــزيِن َمحصـوِل 

الُحبـــوب
02

البيض

ُمواِطنـون َيقطُعـون 
الّطـريَق احتجـاًجا 
بسبـِب انقطاع المـاء

د. بوزيان مهماه 	 أقالم

16
إثَر اسِتشهاِد َعريٍف باجَليش 

بعني الّدفلى
ي وُيؤّكُد  الّرئيُس يعزِّ

عزَم الّدولِة على القضاِء 
على َبقايا اإلرَهاِب

 استشهد العريف املتعاقد باجليش الوطني 
الشعبي )ز.مصطفى(، مساء يوم السبت 
املنقضي،  أثناء اشتباك أفراد من مفرزة 

للجيش الوطني الشعبي مع أفراد من 
جماعة إرهابية مسلحة، خالل عملية نصب 
كمني مبنطقة قعدة احلجر، ببلدية طارق 

بن زياد، والية عني الدفلى، حسب ما ورد يف 
بيان لوزارة الدفاع الوطني.

عميرش  ندير  البروفيسور  أّكد 
يف  العالي  التعليم  أستاذ 
بكلية  الّدستوري  القانون 
»األخوة  بجامعة  احلقوق 
معتمد  ومحاٍم   ،»1 قسنطينة  منتوري 

الّدولة  ومجلس  العليا  احملكمة  لدى 
سابقا  الوالئي  الشعبي  املجلس  ورئيس 
بقسنطينة، أن مسّودة املشروع التمهيدي 
حتديد  يف  ق  توفَّ لم  الّدستور  لتعديل 
النظام  وهو  اجلزائر،  يف  ئاسي  الرِّ ظام  النِّ

جميع  د  حتدِّ لم  بحيث  الرئاسي؛  شبه 
نائب  وجود  مع  خصوصا  وأركانه،  أسسه 
التنفيذية،  السلطة  وثنائية  الرئيس 
بني  التعايَش  حُتدث  لم  املسّودة  أن  كما 

السلطتني التشريعية والّرئاسية.

04

فمن  الهائلة؛  واملقدرات  اإلمكانات  والية  بكونها  الطارف  والية  ُتوصف 
شواطئ ممتدة إلى غابات شاسعة غنية، ومناطق رطبة منها ما هو مصنف 
على  متتد  خصبة  زراعية  وأراٍض  العاملية،   « »رامسار  اتفاقيات  وفق  عامليا 

امتداد البصر، مرورا بثروة سمكية وحياض مرجانية 
حدودية  والية  بكونها  وانتهاء  عامليا،  األجود  هي 

تستطيع أن تكون قطبا لوجستيكيا هاما. 

09
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ياسّي في الَجزائر  ياسّي في الَجزائر ُمسّوَدة الّدستوِر لم ُتوفَّق في َتحديِد َمعالِم الّنظام السِّ ُمسّوَدة الّدستوِر لم ُتوفَّق في َتحديِد َمعالِم الّنظام السِّ

ة الواليُة ُتعاني مشاكَل جمَّ

الّطارف، واليُة اإلمكاناِت الكبرى.. َموطُن اختالالت َعِميقة!الّطارف، واليُة اإلمكاناِت الكبرى.. َموطُن اختالالت َعِميقة!

البُروِفيّسور َندير عميرش أستاُذ القانوِن الّدستوري بجامعة »قسنطينة البُروِفيّسور َندير عميرش أستاُذ القانوِن الّدستوري بجامعة »قسنطينة 11» لـ«أخبار الوطن«:» لـ«أخبار الوطن«:

02
»َعــدل« ُبــرج الَبحــِري.. 
ــرٌة ِبَسنتيـــِن!  َمشاريــٌع متأخِّ

طالب مكتتبو سكنات »عدل« املوجهني إلى موقع 
»درموش« ببلدية برج البحري بتسريع وتيرة 

األشغال، وحتديد جدول زمني لتسليمهم مفاتيح 
السكنات، متهمني املقاول بالّتقاعس يف استئناف 
األشغال على مستوى املوقع، خاصة بعد استفادة 
املعنيني بكل املواقع التي انطلقت بها األشغال بعد 
انطالق األشغال مبوقع »درموش« بسنة وسنتني 

من دفع الشطر الرابع،  وأخذ مواعيد عند املوثق 
من أجل احلصول على سكناتهم، على غرار مواقع 

بابا احسن وخميس اخلشنة وأوالد فايت.

ون وُيطالبوَن باستالِم َسكناِتهم امُلكَتِتبون َيحتجُّ

ِنقاَشــاتِنقاَشــات

تــاج
روبور

تــاج
روبور

رعِة الُقصوى اجلزائُر تعيُد تفعيَل ُمبادرِتها حَللحلِة األزمِة الّليبيِة وتّتحّرُك بالسُّ

ليبيــا .. ليبيــا .. 
ار علـى حـُدوِدنا ار علـى حـُدوِدنالِعـبٌُُُُ بالنـّ لِعـبٌُُُُ بالنـّ

اثي: ما يحدُث يف ِليبيا من صراٍع َدوليٍّ وإقليميٍّ َتهديٌد ألمـِن اجَلزاِئـر ما يحدُث يف ِليبيا من صراٍع َدوليٍّ وإقليميٍّ َتهديٌد ألمـِن اجَلزاِئـر  اثي: احلرَّ احلرَّ

يـــبيِّ اللِّ للمــلفِّ  اجلـزائــِر  عـــودَة  تضـّمَنــت  األخيــرُة  قــاءاُت  يـــبيِّاللِّ اللِّ للمــلفِّ  اجلـزائــِر  عـــودَة  تضـّمَنــت  األخيــرُة  قــاءاُت  اللِّ َصخــري: َصخــري: 
ِليبَيا ولكّن من واِجبها حمايَة ُحدوِدها  ِليبَيا ولكّن من واِجبها حمايَة ُحدوِدها ال أطماَع للجزائِر يف  الَعربي شِريف: الَعربي شِريف: ال أطماَع للجزائِر يف 

0303



02
أخبار السياسة

 السنة 01 - العدد 218 -االثنني  30 شوال  1441  هـ  - 22 جوان 2020م

ون وُيطالبوَن باستالِم َسكناِتهم الُمكَتِتبون َيحتجُّ

»َعدل« ُبرج الَبحِري..  
رٌة ِبَسنتيِن! َمشاريٌع متأخِّ

أحمد  بوكليوة
املوجهني  عدل  مكتتبو  األحد،  أمس  جدد، 
وقفاتهم  البحري  برج  ببلدية  درموش  موقع  إلى 
بتسريع  مطالبني  عدل  وكالة  مقر  أمام  االحتجاجية 
وتيرة إجناز سكناتهم، وحتديد جدول زمني لتسليمهم 
مفاتيح السكنات. وحسب ما صرح به ممثلو املكتتبي، 
إمتام  يف  تأخرها  مبررة  بالتزاماتها،  أخّلت  الوكالة  فإن 
موقع  إن  املكتتبون  ويقول  كورونا،  بجائحة  املشروع 
واستكمال  التسليم  يف  تأخيرات  عدة  شهد  درويش 
التهيئة منذ بداية إجنازه على مستوى كافة األجزاء، 
 16 يضم  الذي  مسكن   600 بشطر  تعلق  ما  سواء 
عمارة أو شطر 1100 سكن الذي يضم 29 عمارة،، 
مستوى  على  متعطلة  التهيئة  أشغال  تزال  ما  حيث 

هذين اجلزأين.
وأكدت عزاز نفيسة ممثلة عن املكتتبني لـ »أخبار 
 11:00 الساعة  يف  انطلقت  أمس  وقفة  أن  الوطن« 
االلتقاء  ضرورة  على  شددوا  مكتتب،   100 بحضور 
باملدير العام لوكالة »عدل«، إال أنه رفض استقبالهم 
املمثلني  استقبال  بعدم  تقضي  تعليمة  تلقيه  بحجة 
حني  يف  االستثنائي،  الظرف  هذا  يف  املكتتبني  عن 
مت استدعاء رجال األمن إلجهاض الوقفة. وأضافت 
املتحدث أن املمثلني قاموا مبراسلة املدير العام للوكالة 
26 من  الثالثاء  يوم  السكن  وتطوير  لتحسني  الوطنية 
شهادات  مبنحهم  طالبوا  حيث  املاضي،  ماي  شهر 
استالمها  مدة  طالت  التي  النهائية  التخصيص 
والشروع يف استكمال األشغال وتسريع وتيرتها، إذ مت 

الرد على مراسلتهم بإرسال وفد متكون من مجموعة 
من املدراء ملعاينة املشروع، والوقوف على أهم اجلوانب 
الناقصة. وأكد هؤالء، من جهتهم، أنه يف حال رفع 
2020 ستكون  29 جوان  من  ابتداء  الصحي  احلجر 
اإلجناز،  وتيرة  وسترفع  لألشغال  فعلية  انطالقة  هناك 
رضاهم  عدم  عن  وقفتهم  يف  املكتتبون  عبر  حني  يف 
بخصوص عدد العمال املوجودين باملوقع الذي يحتوي 
عدد  فإن  املكتتبني  فحسب  فقط؛  عامال   270 على 
العمال غير كاف من أجل رفع وتيرة اإلجناز والوضع يف 
املوقع غير مشجع إطالقا، كما أكدوا تسجيلهم تأخرا 

رهيبا يف وتيرة اإلجناز.

طالب مكتتبو سكنات عدل الموجهين إلى موقع درموش ببلدية برج البحري بتسريع وتيرة األشغال، وتحديد جدول زمني 
لتسليمهم مفاتيح السكنات، متهمين المقاول بالتقاعس في استئناف األشغال على مستوى الموقع، خاصة بعد استفادة المعنيين بكل 
المواقع التي انطلقت بها األشغال بعد انطالق أشغال موقع درموش بسنة وسنتين من دفع الشطر الرابع وأخذ مواعيد عند الموثق 

من أجل الحصول على سكناتهم، على غرار مواقع بابا احسن وخميس الخشنة وأوالد فايت.

جدد، يوم أمس، مئات السكان من حي املخادمة 
والية  مقر  أمام  من  السلمية  االحتجاجية  وقفتهم 
لرفع  عاجال  تنموية  مشاريع  بتنفيذ  مطالبني  ورقلة، 
الغنب عنهم، خاصة أن منطقة املخادمة الكبرى تشهد 
الصرف  شبكات  تأهيل  بإعادة  تتعلق  كبيرة  أشغاال 
البنية  على  أشغالها  أتت  حيث  الكبرى،  الصحي 
والوالئية  البلدية  الطرقات  اضمحلت  حيث  التحية 
باحلي واختفت األرصفة متاما، ما جعل املنطقة تبدو 

بلدية  وليست جزءا من  الغابر  الزمن  قرية من  وكأنها 
تقع يف والية بترولية واقتصادية كبيرة.

بعث  يف  املتمثل  نداءهم  املتجمهرون  جدد  وقد 
التي  الكبرى  باملخادمة  جديد  من  التنمية  عجلة 
السكاني.  التعداد  حيث  من  ورقلة  بلدية  ثلث  متثل 
الطرقات  لشبكة  االعتبار  بإعادة  احملتجون  طالب  كما 
املؤدية للحي اّلذي أصبح معزوال بسبب تضرر شبكة 

الطرقات.

شبانية  مالعب  بإنشاء  السكان  طالب  كما 
تفعيل  مطلب  إلى  إضافة  فراغهم،  وقت  حتتضنهم 
سيدي  بعيادة  يتعلق  فيما  خاصة  الصحية  البرامج 
العمومية  اإلنارة  شبكة  إنشاء  وأيًضا  وبوعامر  عمران 
وتخصيص مساحات للعب لألطفال خاصة املسابح.

زاهية سعاد

وزارة  من  حتقيق  جلنة  أمس،  صبيحة  حلت، 
بسطيف  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة 
للتحقيق يف الوضعية الوبائية التي تشهدها الوالية يف 
بفيروس  اإلصابات  عدد  يف  مرتفع  عدد  تسجيل  ظل 
املتخذة  اإلجراءات  على  اللجنة  كما ستقف  كورونا. 

من طرف اجلهات الوصية للتكفل باملصابني بالفيروس.
إيجاد  على  احمللية  السلطات  مع  العمل  وسيتم   
احللول للصعاب التي تواجه األطقم الطبية مبستشفيات 
سعادنة  محمد  اجلامعي  املستشفى  غرار  على  الوالية 
عبد النور بعاصمة الوالية، ومستشفى صروب اخلثير 

بالعلمة شرقي الوالية ومستشفى يوسف يعالوي بعني 
الوالية  مستشفيات  من  وغيرها  الوالية،  جنوبي  آزال 
بكورونا  باملصابني  مصاحلها  مختلف  امتألت  التي 

واملشتبه يف إصابتهم. 
سيا. ع

أقدم، أمس األحد، ولليوم الثاني على التوالي، 
العشرات من سكان حي مخارطية ببرج منايل شرقي 
الطبيعي  الغاز  توقيف األشغال مبشروع  بومرداس على 
اجلاري  )عدل(  مسكن   700 حي  منه  استفاد  الذي 

إجنازها مبدخل املدينة.
برج  لبلدية  احمللية  السلطات  احملتجون  وطالب 
حيهم  تزويد  إزاء  وضعهم  تسوية  يف  باإلسراع  منايل 

بالغاز الطبيعي، حيث أكد أهالي احلي يف - تصريحهم 
لــ«أخبار الوطن« - أنهم ما يزالون يف عز سنة 2020 
منازلهم،  عن  احليوية  املادة  هذه  انعدام  جراء  يعانون 
التوزيع  ظل  له يف  يتعرضون  الذين  باإلقصاء  منددين 

غير العادل للمشاريع التنموية.
استفادت  املدينة  أحياء  أغلب  أن  املعنيون  وذكر 
من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، يف حني مت تهميش 

توقيف  على  يقدمون  جعلهم  ما  وهو  مخارطية،  حي 
مشروع ربط حي 700 مسكن )عدل( بشبكة الغاز، 
والتعبير عن سخطهم بوضع الفتات منددة باإلقصاء، 
بدون   2020 كاذبة،  »وعودكم  شعارات  رافعني 
الشهداء بدون غاز... حقرونا« على حافة  غاز،أبناء 
الطريق الوطني رقم 24 يف شقه املار ببلدية برج منايل.
سميرة مزاري

شريف  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  أّكد 
ندوة  أشغال  يف  مشاركته  خالل  أمس  أول  عماري، 
نظمها  التي  العرب،  الزراعيني  املهندسني  احتاد 
االحتاد الوطني للمهندسني الزراعيني اجلزائريني واحتاد 
املهندسني العرب حول »دور وأهمية وزارات الزراعة يف 
احلفاظ على األمن الغذائي العربي خالل األزمات »، 
والتي عقدت بتقنية التحضر املرئي للعمل عن بعد، 
زراعيني  مهندسني  إلدماج  يحتاج  الزراعي  القطاع  أن 
شباب وذلك خللق التنوع يف االقتصاد يف العالم العربي 

اإلنتاج،  أنظمة  واملهني يف  التقني  والتحكم  واإلبداع 
مستشهدا بالتجربة اجلزائرية.

 أشار عماري، حسب ما ورد يف الصفحة الرسمية 
إلى  الفايسبوك،  الريفية على  والتنمية  الفالحة  لوزارة 
خاصة  الصحيح  املسار  على  القطاع  تصويب  أهمية 
معتبرا  واملعرفة،  العلمي  البحث  بتجارب  تعّلق  ما 
العرب ونشر جهوده  الزراعيني  املهندسني  احتاد  تفعيل 
يف  املتبادلة  التقنية  املساعدة  ستقدم  التي  الهندسية، 
إطار برامج التنمية بني الدول العربية، خاصة يف إطار 

تدعيم  يف  »سيساهم  الزراعة،  لتنمية  العربية  املنظمة 
ملتفتا  الغذائي«،  األمن  لضمان  الدول  هذه  مساعي 
الظروف  هذه  »رغم  قال:  إذ  الوطنية،  اجلهود  إلى 
الصحية الصعبة وغير املعهودة مت توفير كل احلاجيات 
الفالحني  كل  جهود  بفضل  وهذا  ملواطنينا،  الغذائية 
واملربني واملؤطرين الذي جندوا وحافظوا وواصلوا وتيرة 

اإلنتاج«.
محمد رضوان

أمس  تواصلت، 
على  الثاني  ولليوم  األحد 
لقاءات وزير  التوالي، 
أوجعوط  التربية محمد 
للّرد  االجتماعيني  بالشركاء 
تقييم  حول  انشغاالتهم  على 
التربية،  املنظومة  وتشخيص 
األرضية  وثيقة مشروع  وتسليم 

لإلثراء.
أعلنت الوزارة الوصية، يف 
سلسلة  أطلقت  أنها  لها،  بيان 
بدءا  الشركاء  مع  لقاءات 
املوجود  مبقرها  أمس  يوم  من 
مبسؤولي  جمعتها  باملرادية، 
املعتمدة  النقابية  املنظمات 
بعض  فيما رحبت  بالقطاع، 

النقابات بهذه اللقاءات، حيث 
الكناباست  يف  القيادي  أكد 
مسعود بوديبة يف تصريحاته أن 
هذه اجللسات مخصصة للردود 
املتعلقة باالنشغاالت املطروحة 
التي  الثنائية،  اللقاءات  خالل 
يف  التربية  وزير  عليها  أشرف 
فيفري   20 بني  املمتدة  الفترة 

و12 مارس املاضيني.
أن  البيان  كشف  كما 
الوزارة ستسلم يف هذه اللقاءات 
للشركاء  املشروع  من  وثيقة 

االجتماعيني ملناقشته 
صفية. ن

األحد،  أمس  احتج، 
أمام  للمياه  اجلزائرية  عمال 
ورقلة،  وحدة  مديرية  مدخل 
الوصية  اجلهات  مطالبني 
اجلماعي  االتفاق  بتطبيق 

)01/2020( فورا. 
احملتجني،  بيان  وأكد 
الوطن  »أخبار  حتصلت  الذي 
ضرورة  على  منه،  نسخة   «
تطبيق االتفاق اجلماعي املعدل 
اجلماعية  لالتفاقية  واملتمم 
حيث  فورا،  للمياه  للجزائرية 
تطبيق  على  محتواه  ينص 
الزيادة يف األجر القاعدي وكذا 
الفاحت  ابتداء من  الرجعي  األثر 
عن  ناهيك  املنقضي،  جانفي 
املركزية  املديرة  تعليمة  تطبيق 
حتت  الصادرة  البشرية  للموارد 
السابع  يف  املؤرخة   170 رقم 
من الشهر اجلاري، والتي تنص 

على محتوى االتفاق األخير.

بعد  االحتجاج  هذا  وجاء 
على  املسجل  الكبير  الغليان 
إثر  العمالية  القاعدة  مستوى 
هذا  تطبيق  بإلغاء  أنباء  تداول 
جعلهم  ما  اجلماعي،  االتفاق 
العمل  عن  بالتوقف  يتوعدون 
دون سابق إشعار إن تأكد ذلك 

اخلبر.
»أخبار  وحاولت  هذا، 
وحدة  مبدير  االتصال  الوطن« 
ورقلة غير أنه اعتذر بحجة أنه 

يف اجتماع طارئ.
يوسف بن حيزية 

أمس،  يوم  احتج، 
 250 بحي  القاطنون  املواطنون 
البيض  مبدينه  »عدل«  سكنا 
الظاهرة  املاء،  انقطاع  بسبب 
استالم  منذ  تتكرر  التي 
السكنات قبل سنة واستفحلت 

منذ شهر رمضان املنقضي.  
بغلق  قاموا  احملتجون 
الطريق العابر للحي والرابط بني 
شطري الطريق الوطني رقم 45 
األغواط ألزيد من  باجتاه والية 
الوالي  ساعة، مطالبني بحضور 
والتكفل مبطالبهم  حلل املشكل 

وهو األمر الذي لم يحدث.  
صّرح  احملتجني  ممثل 
يعانون  األزمة  أن  للجريدة 
السكنات  استالم  منذ  منها 
بشبكة  ربطها  عدم  بسبب 
وكالة  بعدها  لتقوم  املاء، 
محاذية  بشبكة  بربطهم  عدل 
عليوي  تزود سكان حي  للحي 

وبالنظر  أنه  إال  باملاء،  محمد 
للحي  السكانية  الكثافة  إلى 
وانعدام الدراسة التقنية الالزمة 
املتحدث  املشروع.   ينجح  لم 
تخصيص  بضرورة  طالب 
ربطه  عبره  يتم  للحي  مشروع 
بشبكة املاء الرئيسة القادمة من 
للمشكل.   كحل  الثنية  منطقة 
للسلطات  احملتجون  منح  كما 
الوضع  لتدارك  مهلة  احمللية 
قبل تنظيم احتجاج آخر األيام 

القادمة.  
يضطر  الوضع،  هذه  وأمام 
صهاريج  جلب  إلى  املواطنون 
يف  إضافية  مصاريف  ودفع  املاء 
كل مرة لتوفيره، إال أن العملية 
التي ال تفي بالغرض نظرا إلى 
احلرارة التي تسود مدينة البيض 
املتزايدة  والضرورة  األيام  هذه 

وامللحة على املاء.  
نور الدين رحماني

ورقلة
ُسكـــان المخــادَمــة يحتّجــــُوَن أمــام مقـــرِّ الــــواليِة ُمَجـــّدًدا 

سطيف
إيفــاُد َلجنـــٍة وزارٍة للتَّحقيـــِق فـي الَوضعـّيِة الَوبائّيـِة بالِواليــَة

بومرداس
ُسّكـــان »مخارطـــية« ِببـــرج منـاَيـل ُيوِقفــون مشــروَع الغاــز

االعتماد على تجارب البحث العلمي..عماري:
راعــيُّ يحتــــاُج إدمـــاَج ُمهنِدسيـَن ِزراعّييــن  َشبـاًبـا  القطــاُع الزِّ

البيض
ُمواطنـوَن يقطُعـون الّطريـَق 
احتجاًجا بسبـب انقَطـاِع المـاء

جمعتها بالشركاء االجتماعيين 
الوزارُة تطلُق الُمشاوراِت الخاصِة 
بإصــالح الَمنظـومِة الّتربــويِة 

ورقلة
عّمـاُل الَجزائريـّة للميـاِه 
ُينظمـوَن وقفـًة احتَجاجيـّة 



عّمــــــار قــــردود

للحوار  مببادرتها  التزامها  اجلزائر  أكدت  فيما 
يف  وشرعت  الفرقاء،  كل  شمل  ولمِّ  الليبي 
مجدًدا،   ليبيا  يف  الصراع  أطراف  استقبال 
رئيس  السبت  األول  أمس  اجلزائر  زار  حيث 
الليبية  الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس 
قام  مماثلة  زيارة  من  أسبوع  بعد  السراج  فائز 
النزاع، رئيس مجلس  الطرف اآلخر يف  بها  

النواب الليبي عقيلة صالح.
و جددت اجلزائر متسكها بالدور احملوري لدول 

بني  النظر  وجهات  لتقريب  الليبي،   اجلوار 
الشامل  احلوار  اعتماد  خالل  من  األشقاء 
ليبيا  يف  السالم  لتحقيق  وحيد  كسبيل 
وضمان وحدة وسالمة أراضيها.جاء ذلك يف 
تعليق لوزارة اخلارجية على »إعالن القاهرة«، 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  أعلنه   الذي  

السيسي حلل األزمة الليبية.
زيارة  أن  اجلمهورية  رئاسة  وأعلنت  هذا،   
رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية 
اجلزائرية  املبادرة  إطار  يف  تأتي  السراج  فائز 
حلل األزمة يف ليبيا. كما أكد الوزير املستشار 

اجلزائرية،  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق 
اجلزائرية  املبادرة  أن  بلعيد،  أوسعيد  محند 
»وهي  قائمة،  تزال  ما  الليبية  األزمة  اجتاه 
وسط  اجلهود  هذه  تأتي  ليبيا«.  يف  مقبولة   
أرض  على  بخاصة  بليبيا،  الصراع  احتدام 
امليدان، ليختمها تصريح الرئيس املصري عبد 
أمس،   أول  به   أدلى  الذي  السيسي  الفتاح 
ما  وهو  التدخل عسكريا،  وإشارته الحتمال 
يضع   البلد الشرقي للحدود اجلزائر على فوهة 

بركان يوما بعد اآلخر.
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مؤخًرا،  الليبية،  الوفاق  حكومة  أعلنت 
باتفاق  اململكة  متسك  لها  »جدد  املغرب  أن 
أساسية  كمرجعية  السياسي  »الصخيرات« 
املغاربي«.وقالت  البلد  هذا  يف  النزاع  حلل 
اخلارجية   وزير  إن    - لها  بيان  يف   - الوفاق 
محمد الطاهر سيالة  أجرى اتصااًل هاتفًيا مع 
الوزير  فيه  أكد  بوريطة،  ناصر  املغربي  نظيره 
مبدينة  املوقع  السياسي  االتفاق  أن  املغربي  
ألي  األساسية  »املرجعية  هو  الصخيرات  

حل سياسي يف ليبيا«. 
بينما أّكد املشير خليفة حفتر  دعمه ملبادرة 
الرئيس  أعلنها  التي  ليبيا   يف  األزمة  حلل 
املصري عبد الفتاح السيسي عقب محادثات 
أجراها مع حفتر  ورئيس البرملان الليبي عقيلة 
إلطالق  وقفًا  وتتضمن  القاهرة،  يف  صالح 
النار اعتبارًا من الساعة 6,00 صباح االثنني 
يؤكد  ما  يحدث  لم  ذلك  لكن  املاضي، 
مجدًدا فشل املبادرة املصرية وجميع مبادرات 

حل األزمة الليبية.
وأطلق الرئيس املصري، يف 6 جوان اجلاري، 
األزمة  حلل  كمبادرة  القاهرة«  »إعالن 
منها:  نقاط،   عدة  على  تشتمل  السياسية 
وقف إطالق النار، وانتخاب مجلس رئاسي 
األمم  إشراف  حتت  الليبي  الشعب  قبل  من 
املتحدة، وحل امليليشات وتسليم سالحها.

ع.ق

يف  صخري،  سفيان  السياسي   احمللل  أوضح 
تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، أن احلركية 
الكبيرة والنشاط املكثف للدبلوماسية اجلزائرية 
الدؤوبة واحلثيثة  يف اآلونة األخيرة ومساعيها 
بعد  جاءت  سلمًيا  الليبية  األزمة  حللحلة 
انحسار نسبي جلائحة »كورونا«،  التي عّطلت 
الدبلوماسية؛   ذلك  ومن  العالم  كل شيء يف 
لتستأنف نشاطها مجدًدا وإعادة تفعيل املبادرة 
عبد  اجلمهورية  رئيس  أعلن  التي  اجلزائرية 
املجيد تبون أنها ما تزال قائمة، قائال: »و يف 
اعتقادي تبقى املبادرة اجلزائرية األصلح لوضع 
وهي  ليبيا،   يف  األعداء  اإلخوة  القتتال  حد 
مرغوبة بشدة لدى كثير من األطراف الليبية،  
ال  ليبيا  يف  األزمة  حلل  اجلزائرية  املقاربة  ألن 
للجزائر  جيوسياسية  أطماع  أّي  على  تنطوي 
الوحيد  البلد  اجلزائر  فإن  وبالتالي  ليبيا؛  يف 
األمن  استتباب  واألخير  األول  هدفه  الذي 

واالستقرار يف هذا البلد اجلار ».
يتابع  اجلمهورية  رئيس  أن  صخري  أضاف  و 

شاردة  وكل  وصغيرة  كبيرة  كل  شخصًيا 
من  وهو  الليبي،  امللف  يخص  فيما  وواردة 
بعد  اجلزائرية  املبادرة  بعث  إعادة  عن  أعلن 
؛  كورونا  وباء  بسبب  وجيزة  لفترة  جمودها 
مع  خاصة  املختلفة  املشاورات  سلسلة  وما 
طريف الصراع الرئيسيني يف ليبيا ونعني بذلك 
حكومتي طرابلس وطبرق التي باشرها الرئيس 
بوقادوم إال دليال  تبون ووزير اخلارجية صبري 
واألكيد  اجلزائرية.  املبادرة  تفعيل  إعادة  على 
النشطة سيكون  الدبلوماسية  احلركية  هذه  أن 
اجلزائر  صوت  إلسماع  إيجابية  آثار  لها 
عقد  نحو  طيلة  تغييبه  مت   - لألسف   - الذي 
بسبب  املخلوع  الرئيس  عهد  يف  الزمن،   من 
وضعه الصحي، خاصة وأن دبلوماسية القمة  
تتسم  والزعماء(  الرؤساء  مستوى  على  )أي 
املدة  تلك  طيلة  غائبة  كانت  واجلزائر  بالقوة. 
فبات كل من هّب ودّب يحشر أنفه يف امللف 
وحتى  اخلاصة،   مصاحله  لتحقيق  الليبي 
العًبا  كان  ليبيا  عن  جغرافًيا  البعيد  املغرب 

»الصخيرات«  واتفاق  الليبي  امليدان  يف  مهًما 
ينطبق  نفسه  والشيء  ذلك.  دامغ على  دليل 
عن تركيا واإلمارات والسعودية والقوى الغربية 

التقليدية: فرنسا، روسيا، إيطاليا وأمريكا«.
القوى  جميع  سحب  أن  صخري  يرى  و 
معتبًرا  للحل،  بداية  هو  ليبيا  من  األجنبية 
أحد  قرار  على  اخلارجية  القوى  »سيطرة  أن 
إطالق  بوقف  تسمح  لن  الليبي  النزاع  طريف 
النار«. ونبه إلى أن »هناك قوى خارجية تدعم 

جماعات إرهابية ومرتزقة فى ليبيا«.
املجتمع  إشراك  إلى  اجلزائر  صخري  دعا  و 
أو حوار  مبادرة  أّي  الليبية يف  والقبائل  املدني 
أو مشاورات وعدم االعتماد على طريف الصراع  
حتى  فقط،   وطرابلس  طبرق  أي  حكومتي 
تكون فرص التوصل للحل السلمي كبيرة.كما 
نفى وجود أي تنافس دبلوماسي »جزائري – 
اختالف  رغم  الهدف  إن  وقال  مصري«،  
الطرق واملقاربات هو وضع حد لألزمة الليبية.
ع.ق

رعِة القصوى الجزائُر تعيُد تفعيَل ُمبادرِتها لَحلحلِة األزمِة الّليبيِة وتّتحّرُك  بالسُّ

ا.. نــاٌر علــــى ُحــدوِدنــا! ا.. نــاٌر علــــى ُحــدوِدنــا!ِليبيـَ ِليبيـَ

َتعّددت الُمبادرات وحلُّ األزمِة اللِّيبّية ليَس غًدا 

المحّلل السياسي سفيان صخري:
اللِّقــاءاُت األخيـــرُة تضــّمَنت عـــودَة الجـــزائِر 

للمــــلفِّ  اللِّيبــــيِّ 

محمد العربي شريف، خبير أمني وعقيد متقاعد:
ال أطماَع للجزائِر في ِليبَيا لكّن من 

َواِجبها حمايَة ُحدوِدها 
 

من جهة أخرى،  شدد  اخلبير األمني العربي الشريف على أن اجلزائر حريصة على 
التوصل إلى تسوية سلمية شاملة يف ليبيا،  بإشراك كل الليبيني دون استثناء أو 

إقصاء، مجدًدا التأكيد على أن اجلزائر متمسكة بـ«سيادة ووحدة األراضي الليبية، 
ووضع حد للتدخالت األجنبية«. 

و أضاف يقول:  »كان وما يزال حرص اجلزائر منذ البداية على دعم كافة جهود 
التوصل لتسوية شاملة وسريعة الستعادة األمن واالستقرار يف ليبيا باعتباره جزًءا ال 
يتجزأ من األمن واالستقرار القومي الوطني«.ونّوه لكون  اجلزائر اتخذت منذ البداية 

ا ثابًتا للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية  موقًفا إستراتيجّيً
واإلقليمية وسالمة وأمن األراضي الليبية وسرعة استعادة أركان املؤسسات الوطنية 

للدولة الليبية وإعطاء األسبقية للقضاء على اإلرهاب،  ومنع انتشار اجلماعات 
اإلجرامية وامليليشيات املتطرفة واملسلحة ووضع حد للتدخالت األجنبية غير الشرعية 

التي تسهم يف تفاقم األوضاع األمنية ليس فقط يف ليبيا،  وإمنا متتد لدول اجلوار 
واألمن اإلقليمي والدولي، وتغذية بؤر اإلرهاب باملنطقة.

ع.ق

ميالد الحراثي  أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي الليبية:
ما يحدُث في ِليبيا من صراٍع َدوليٍّ 

وإقليميٍّ َتهديٌد ألمِن الَجزاِئر 
أّكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي الليبية  البروفيسور ميالد احلراثي، يف 

تصريح أدلى به  لــ«أخبار الوطن«، أن ما يحدث يف ليبيا من صراع دولي وإقليمي 
متعدد اجلنسيات قبل أن يكون احتالال للبالد هو تهديد لألمن القومي العربي بشكل 

عام واألمن القومي اجلزائري وكل دول اجلوار الليبي بشكل خاص«.
و أضاف احلراثي يقول إن »تركيا لها رغبة قوية يف احتالل ليبيا وإعادة أمجاد اخلالفة 

العثمانية وليس لها خطوط حمراء«.
و عن املبادرة املصرية أو إعالن القاهرة، قال احلراثي إنها كانت من طرف واحد ولهذا 

لم تكن متسقة مع القرارات واملبادرات الدولية، وبصفة خاصة جهود األمم املتحدة 
ولهذا فهي ُولدت ميتة ولم تسمح بتجسيد  قرار وقف إطالق النار على أرض امليدان 

.«
أما عن تدخل مصر يف ليبيا، فاعتبر احلراثي أن »إعالن الرئيس املصري أن أي تدخل 

مباشر من الدولة املصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء يف إطار ميثاق األمم 
املتحدة )حق الدفاع عن النفس(، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة املنتخبة 

من الشعب الليبي )مجلس النواب( ُمجانبا للصواب وهو كالم يقصد به تركيا التي 
قد تنجح بسبب استفزازاتها املتكررة لدول اجلوار الليبي يف إشعال حرب إقليمية، 
تكون رحاها األراضي الليبية ولهذا على املسؤولني املصريني التعقل وضبط النفس 

وعدم االجنرار وراء االستفزازات التركية والعمل على إيجاد حل سلمي لألزمة الليبية 
بالتنسيق مع اجلزائر وتونس واألمم املتحدة.

ع.ق

عاد الملف الليبي ليطفو  على سطح األحداث بقوة، خاصة بعد تحقيق حكومة الوفاق الوطني الليبي النتصارات كبيرة 
على قوات الجنرال خليفة حفتر، وبعد أن تيقن حفتر بهزيمته راح يرفع راية الهدنة، لتليها مبادرة اّليسي لحل 

األزمة الليبية المتفاقمة يوًما بعد آخر، والتي ردت عليها حكومة الوفاق بأنها تتوجه لجانب واحد.
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حاورته : خديجة بن دالي 

نرحب بك بروفيسور يف رحاب نقاشات الّدستور على مستوى شبكة 
»أخبار الوطن« اجلزائرية! بدايًة، كثُر احلديث عن طبيعة النظام 

السياسي يف اجلزائر، باعتباره بطاقة هوية ألّي دولة كونها حتّدد كيفية 
تسيير مختلف السلطات، هل جنحت مسّودة املشروع التمهيدي لتعديل 

الدستور يف حتديد طبيعة النظام السياسي يف اجلزائر؟
أنا أشاطر جلنة اخلبراء عندما ذكرت أن النظام األنسب للجزائر هو النظام 
يف  النظام  هذا  وأسس  أركان  كافة  نلمس  لم  لألسف  لكن  الرئاسي،  شبه 
مسّودة الدستور.فمن بني األسس املوجودة رئيس منتخب ميلك سلطة تنفيذية 
ورئيس  التنفيذية  السلطة  ثنائية  أمام  أننا  أي  حكومة  ورئيس  به،  خاصة 
تقام  حتى  احلكومة  عمل  وبرنامج  به  خاص  تنفيذية  سلطة  لديه  احلكومة 
املسؤولية السياسية، لكن يجب أن يكون رئيس احلكومة من األغلبية البرملانية 
أو مبوافقتها، فبحسب املادة 95 يف املسّودة الفقرة 7 يعنّي رئيس اجلمهورية 
يوجد  وهنا  مهامه.  وينهي  البرملانية  األغلبية  استشارة  بعد  احلكومة  رئيس 
غموض ولبس، هنا أتساءل هل من مالمح النظام شبه الرئاسي الذي يجمع 
اجلمهورية  رئيس  يعني  أن  املجتمع،  خلصائص  تبعا  والرئاسي  البرملاني  بني 
البرملانية  األغلبية  من  احلكومة  رئيس  يعني  أن  هو  األصح  احلكومة،  رئيس 
إلى  باإلضافة  والرقابية  التشريعية  السلطة  على  قيود  هناك  أيضا  ومبوافقتها، 
السلطة القضائية غير املستقلة يف ظل بقاء الرئيس على رأس املجلس األعلى 
للقضاء. وأتساءل عن جدوى استحداث منصب نائب الرئيس يف ظل وجود 
فوجود  التنفيذية  السلطة  ثالثية  وبالتالي  صالحياته  وتوسيع  احلكومة  رئيس 
منصب نائب الرئيس يتعارض مع النظام شبه الرئاسي. فلجنة تعديل الدستور 
ركزت على احلقوق واحلريات وأولته خمس التعديل لكن ضمان ممارسة احلقوق 
واحلريات هو طبيعة النظام السياسي والفصل بني السلطات، فطبيعة النظام ما 
تزال تدور يف حلقة مفرغة فهو نظام هجني وغير واضح وجب توضيحه ووضع 

معالم واضحة له وهو ما يتماشى مع دستور اجلمهورية اجلديدة. 

إلى أي مدى ُوّفقت مسّودة املشروع التمهيدي للدستور يف حتقيق 
التعايش بني السلطة التشريعية والرئاسة على وجه اخلصوص، حسب 

ما يقتضيه النظام شبه رئاسي؟
 أتوقع حدوث خالف بني األغلبية البرملانية والرئاسة فاألغلبية البرملانية 
يف النظام شبه الرئاسي متعارضة مع الرئاسة، فالدول التي تبنت النظام شبه 
وبرملانية  رئاسية  انتخابات  إجراء  وهي  املنازعات  ملنع  آلية  وضعت  الرئاسي 
يف نفس السنة، من أجل متكني الشعب من تقدمي صوته مرة واحدة فقط، 

وبالتالي ال يوجد تصادم ويخلق أغلبية موحدة ولها نفس التوجه. 

 عذرا عن املقاطعة، لكن ما مدى جناعة هذا يف ظل الطبقة السياسية 
احلالية املوجودة باجلزائر؟ 

سيكون هناك تغيير جذري خصوصا وأن احلراك رفض األحزاب السياسية 
وأن  خصوصا  السياسية،  الطبيعة  يف  تغيير  هناك  سيكون  بحيث  القائمة، 
أحزاب  وإنشاء  مستقلة  قوائم  بترشيح  املدني  للمجتمع  قوة  سيقدم  الدستور 
جديدة، وبالتالي ستكون هناك فسيفساء يف البرملان القادم. كما أننا لن جند 
من  للشباب  قوائم  وستبرز  احلزبية،  التحالفات  غياب  ظل  يف  مطلقة  أغلبية 
خالل نظام »الكوطة«، وهناك أحزاب جديدة ظهرت بعد احلراك ستلفت 

االنتباه يف مشاركتها.
املسّودة  بتوضيح  يتحقق  ذلك  فإن  األغلبيتني،  بني  للتعايش  وبالعودة 
السلطة  بني  والتوازن  التعاون  لتحقيق  البرملانية  واألغلبية  الرئاسة  لبرنامج 
آلية  اعتماد  وكذا  بينهما.  متبادلة  رقابة  بتحقيق  والتنفيذية  التشريعية 
االنتخابات البرملانية والتشريعية يف السنة نفسها، مع تعيني رئيس احلكومة 
من األغلبية البرملانية ومن بني أساليب إحداث التعايش هو أن رئيس احلكومة 
واملبادرة  أيضا  الوزراء  مجلس  يرأس  وهو  احلكومة  اجتماعات  فقط  يرأس  ال 
مبشاريع قوانني يصادق عليها مجلس الوزراء قبل ذهابها للبرملان وهي القوانني 
للمحكمة  صالحيات  إضافة  أثّمن  كما  التعايش.  إحداث  شأنها  من  التي 
خالل  من  الدستورية  املؤسسات  بني  اخلالفات  يف  تبت  والتي  الدستورية 
بني  تعايش  إحداث  إطار  يف  يدخل  وهذا  الدستور،  مسّودة  من  املادة 199 

املؤسسات الدستورية خصوصا بني البرملان واحلكومة.

 إلى أي مدى استطاعت جلنة اخلبراء أن تكبَح ما أسمته بالنظام 
الّرئاسي املُفرط؟ 

 ال نالحظ استجابة لرغبة الرئيس يف رسالة التكليف. ويف تصريحات 

إعالمية للرئيس صّرح أنه يرغب يف تقليص صالحياته لفائدة رئيس احلكومة 
وباقي السلطات من أجل توازنها. وحتى ال تبقى السلطة التنفيذية متغّولة، 
وأنا أرى أن املسّودة أضافت صالحيات للرئيس بحيث يعنّي رئيس مجلس 
احملاسبة، املسيرين لسلطات الضبط، كما أنه ما يزال رئيس املجلس األعلى 
ورئيس  العليا  للمحكمة  األول  الرئيس  زال  ما  أنه  هذا  إلى  أضف  للقضاء، 
مجلس الدولة. ونزعت املسّودة فقط التشريع باألوامر منها العطلة البرملانية أما 
باقي الصالحيات فمنحت لرئيس احلكومة وهي تقدمي برنامج عمل احلكومة.

 -  بعض اخلبراء يقولون إنه توجد ثغرات يف عملية التصريح باملمتلكات 
يف مسّودة الدستور، ما قولكم؟

الفساد  من  للوقاية  العليا  السلطة  إنشاء  املسّودة  إيجابيات  بني   من 
ومكافحته، غير أن التصريح باملمتلكات ال يقتصر على املوظفني السامني يف 
الدولة أو املنتخبني، بل يجب أن ميتد إلى أسرهم منذ بداية ونهاية العهدة مع 
وضع آلية ملا يترتب عن عدم التصريح باملمتلكات، فال تنصيب يف املنصب 
دون تصريح باملمتلكات ويحال على التحقيق يف حالة رفضه للتصريح عند 
نهاية عهدته، كما أن قانون مكافحة الفساد يقول أن جرائم األموال العامة 

تتقادم، وكل ما يتعلق باملساس باملال العام ال يجب أن يتقادم.

هذا مطلب من مطالب احَلراك، هل توجد مالمح أخرى ملطالب احلراك 
يف مسّودة الدستور؟

 الشعب يف احلراك طالب بتطبيق املادتني 7 و8 من الدستور، واللتني 
تقومان على أن أساس كل سلطة هو الشعب وهو مالك للسيادة ورفع شعار »ال 
انتخابات مع العصابات«، وقد مت دسترة السلطة الوطنية لالنتخابات لكن 
تنظيمها تابع للقانون العضوي لالنتخابات، من املفروض أن يتم تخصيص 
وإفراد قانون عضوي خاص بها، على اعتبار أن كافة السلطات لديها قانون 

عضوي. 
كما اقترح أن تكون ميزانية خاصة بها، بحيث ال وجود لسلطة تتبع ماليا 
سلطة أخرى وذلك لضمان تنفيذ مهامها بصفة مستقلة خصوصا وأن املسّودة 

قدمت لها مهام مهمة من حتضير، تنظيم وسير لالنتخابات.
وحتى تكون السلطة القضائية مستقلة، أقترح أن يكون رئيس املجلس 
األعلى للقضاء هو الرئيس األول للمحكمة العليا، ويكون منتخبا من قضاة 
احملكمة العليا وهي أعلى جهة قضائية، وبهذه الصفة يترأس املجلس األعلى 
للقضاء ويكون نائبه هو رئيس مجلس الدولة لألخذ بثنائية القضاء والقانون. 
كما أثّمن القوانني التي أضيفت للمحكمة الدستورية، وأصبحت - بذلك 
- ذات طابع قضائي لكن تركيبتها يجب أن تخلق توازن بني السلطات من 
انتخاب  طريق  عن  التشريعية  منها  السلطات  مختلف  من  التعيينات  خالل 
الدستورية  احملكمة  تنتخب  أن  يجب  وبالتالي  النواب،  طرف  من  األعضاء 

ممثليها.

 بعض الوجوه الرسمية صرحت بأن بعض النقاشات انحرفت عن 
الّسياق احلقيقي الذي جاءت من أجله، ما هو تعقيبكم على هذا 

التصريح؟
 يجب أن تعرف جلنة اخلبراء أنها أمام تعديل عميق للدستور وليست أمام 
دستور تأسيسي، وبالتالي هناك مواد لم يتم تكليف اللجنة مبناقشتها من طرف 
رئيس اجلمهورية ألنه مقيد بنص املادة 212 من الدستور، والتي تنص على 
عدم تعديل بعض مواد الدستور، وهو ما يعرف باملواد الصماء منها املبادئ 
العامة التي حتكم املجتمع اجلزائري وهي اإلسالم دين الدولة، العربية لغة 

وطنية رسمية واللغة األمازيغية.
فحرية املعتقد يكفلها القانون، لكن وجب أن تكون هناك قيود والقيود 
ال متس بثوابت األمة والنظام العام. فاملادة 10 من القانون الفرنسي حلقوق 
اإلنسان تنص على أن هناك حرية عبادة دون متييز إذا كان اجلهر بها ال ميس 
بالنظام العام، فال بأس من حرية املعتقد لكن ال مجال للمساواة بني مختلف 

األديان ألن اإلسالم دين دولة.
غير  أمور  يف  النقاش  فتح  بسبب  مساره  عن  انحرف  فالنقاش  وبالتالي، 

مسموح بها. 
دستور  يف   63 واملادة  الدستور  مسّودة  يف   70 املادة  تعديل  أقترح  كما 
2016،   اخلاصة بنزع القيد عن مزدوجي اجلنسية وإمكانية تبوئهم مناصب 
عليا من منطلق املساواة بني املواطنني أمام القضاء، فكون الدول ال تستطيع 
تقدمي مناصب سامية ملواطنني مزدوجي اجلنسية حفاظا على استقالل البالد 
من  حمايتهم  بعد  العدالة  من  الهاربني  السابقني  الوزراء  سيناريو  إعادة  وهو 

دول أخرى.

 أخيرا، هل لديك اقتراحات أخرى، وكيف ترى مستقبل احلياة 
السياسية يف اجلزائر؟ 

 اقترح توسيع دائرة العضوية داخل املجلس األعلى للقضاء لتشمل شركاء 
العدالة واملساهمني يف العدالة مثل احملامني، غرفة وطنية للموثقني، الغرفة 
الوطنية للمحضرين القضائيني محافظي البيع باملزايدة خبراء قضائيني ورؤساء 
أمناء الضبط. وأقترح أيضا زيادة فقرة للمادة رقم 3 املتعلقة باللغة العربية، 
وهي الفقرة التي كانت موجودة يف دستور الرئيس الراحل هواري بومدين، 
وهي تعميم االستعمال الرسمي للغة العربية على مستوى السلطات العامة 
العمومية.  اإلدارات  وحتى  الدستورية  واملؤسسات  العمومية  واملرافق  للدولة 
وبالنسبة إلى الغة األمازيغية، اقترح تأجيل ترقيتها للمواد الصماء التي ال 
املجمع  إنشاء  غاية  إلى  فيها  البث  إرجاء  أقترح  دستوري  تغيير  أي  يشملها 
يتم  لم  والذي  السابق  دستور  يف  جاء  ما  حسب  األمازيغية،  للغة  اجلزائري 
جتسيده إلى غاية اآلن، وهو الذي يتكفل بدراسة اللغة وتوفير شروطها ومن 
بعدها اللجوء إلى االستفتاء الشعبي للموافقة عليها كلغة رسمية من عدمه. 
وبالعودة لقضية التبويب داخل مسّودة تعديل الدستور، اقترح العودة للتبويب 
وظائف  تؤدي  مؤسسات  باعتبارها  وقضائية  تشريعية  تنفيذية  وسلطة  القدمي 
تابعة للسلطات وبالتالي التبويب لم يحترم الباب 3 لتنظيم السلطات مع وضع 
بأحكام  املساس  جترمي  طريق  عن  الدستورية،  األحكام  جتسيد  لضمان  آليات 
الدستور بعقوبات مشددة لضمان مبدأ سمو الدستور. كما أقترح ضم بعض 
العقوبات  قانون  تخص  التي  املواد  بعض  ذكر  عدم  مع  مواد  إلى  الفقرات 

البروفيسور ندير عميرش أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة 1 لـ«أخبار الوطن :

ياسّي في الَجزائر ُمسّوَدة الّدستوِر لم ُتوفَّق في َتحديِد َمعالِم الّنظام السِّ

أكد البروفيسور ندير عميرش أستاذ التعليم العالي في القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة األخوة »منتوري قسنطينة 1«، ومحاٍم 
معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ورئيس المجلس الشعبي الوالئي سابقا بقسنطينة، أن مسّودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور لم 
توفق في تحديد النظام الرئاسي في الجزائر وهو النظام شبه الرئاسي بحيث لم تحدد جميع أسسه وأركانه، خصوصا مع وجود نائب الرئيس 

وثنائية السلطة التنفيذية، كما أن المسّودة لم تحدث التعايش بين السلطتين التشريعية والرئاسية.

ئيس يتعارُض مع الّنظاِم ِشبه الّرئاسيِّ 	 -  منصُب نائِب الرَّ
ئاسة  	 -  أتوقُع حدوَث خّلٍف بين األغلبيِة الَبرلمانيِة والرِّ
-  ضرورُة اإلبقاِء على َشرط الِجنسّيِة الَجزائريِة لَتوّلي مناصَب ُعليا  	

البروفيسور ندير عميرش لـ »أخبار الوطن: 
إرساُل وحداِت الَجيش للخارِج 
يجُب أن يتقّيَد بشروٍط َشكلّيٍة 

وَموضوعيَّة 
أّكد البروفيسور ندير عميرش أستاذ التعليم العالي يف القانون الدستوري 
به  تصريح خّص  1«، يف  قسنطينة  »منتوري  األخوة  بجامعة  احلقوق  بكلية 
جريدة » أخبار الوطن«، أن قضية النقاش اخلاصة بإرسال وحدات للخارج 
هذا  إلى  تضاف  أخرى  بشروط  تقييدها  يجب  البرملان،  ثلثي  موافقة  بعد 
الشرط ؛ فالّتوجه الدولي السائد - اآلن - هو الّتوجه االستباقي الذي يقضي 
وليس  الوزراء،  القرار يف مجلس  هذا  يتخذ  أن  أقترح  لكن  البالد.  بحماية 
مبوافقة البرملان يتم استشارة رئيس املجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس 
الوزراء  مجلس  إلى  االستماع  الدستورية،  احملكمة  رئيس  استشارة  األمة، 
واملجلس األعلى لألمن، ألنه هناك - حسبه - وزراء كوزير اخلارجية ميكن 
الدول،  مبختلف  اجلزائر  جتمع  التي  العالقات  ملختلف  نظره  وجهة  يقدم  أن 
الداخلية يف تقدمي عرض  ناهيك عن مساهمة وزير  ووضع اجلالية اجلزائرية 
أن  ميكن  أيضا  ومالي،  ليبيا  مع  احلدودية  الواليات  مختلف  الوضع يف  عن 
يقدم وزير املالية الترتيبات املالية.  فاالستشارة، يضيف البروفيسور عميرش، 
هامة جدا، وهي التي قد تغني عن استدعاء البرملان، وهذا ما يسمى بالقيود 
اإلجراء  يتم  أن  يف  فتمثلت  اقترحها  التي  املوضوعية  القيود  أما  الشكلية. 
التي حتدد مهام  الدستور، وهي  32 و33 من   ،31  ،30 املادة  وفقا ألحكام 
اجليش الوطني الشعبي وهي احملافظة على استقالل البالد وسيادة اجلزائر. 
لكن  الشعبي،  الوطني  اجليش  تدخل  دسترة  يثّمن  أنه  املتحدث  وأضاف 
دائرة  وتوسيع  القرار  لتحسني  واملوضوعية  الشكلية  بالقيود  إحاطتها  يجب 
ملؤسسات  توجه  هناك  يكون  حتى  املطلق  احلكم  عن  واالبتعاد  االستشارة 

الدولة يف مواجهة اخلطر األجنبي. 
خديجة بن دالي 



برميي  عنابة«  والية  والي  تفقد 
املشاريع  من  عددا  الدين«  جمال 
لوالية  السياحي  بالقطاع  اخلاصة 
الفنادق  من  عدد  واملتمثلة يف  عنابة 
للمتسثمرين  السياحية  واإلقامات 
الشريط  طول  على  اخلواص 
الساحلي، من شاطىء رفاس زهوان 
واد  السياحي  التوسع  منطقة  إلى 

للبطاقات  لعرض  إستمع  أين  بقراط 
التقنية لهذه املشاريع، أين أكد الوالي 
مع  األشغال  وتيرة  من  الرفع  على 
اإللتزاموإحترام املعاير التقنية للتعمير.
الذي  الوقت  يف  هذا  ويأتي 
إستفادت فيه مدينة عنابة يف السنتني 
سياحية  مشاريع  عدة  من  املاضيتني 
هامة لتدعيم احلظيرة الفندقية بالوالية 
ما سيساهم يف تشجيع وترقية السياحة 
الداخلية ومنها التي مت تدشني إنطالقة 
اإلجناز بها الصائفة الفارطة 2019، من 
قبل وزير السياحة والصناعة التقليدية 
حجر  بوضع  قام  كان  الذي  السابق 
األساس الجناز فندقني جديدين وذلك 

ب240سرير  تقدر  إستيعاب  بطاقة 
للفندق  و210سرير  األول  للفندق 
العمومي  الفندق  جانبه  من  الثاني، 
سيبوس، يعرف إعادة صيانة وتوسعة 
توسعته  عقب  الفندق  سيوفر  حيث 
490سرير،  تقارب  استيعاب  طاقة 
أخر  فندقي  مشروع  هناك  املقابل  يف 

بفندق  األمر  ويتعلق  اإلجناز  طور  يف 
 320 إستيعاب  بطاقة  إبراهيم  سيدي 
سرير وكذا فندق تامنارات بواد بقراط 
ب80  تقدر  أيضا  إستيعاب  بطاقة 
فندق  اجناز  مشروع  عن  فضال  سرير، 
واجلدير  سرايدي.  ببلدية  جنوم  ب3 
يوم  عقد  الزيارة  هذه  سبق  أنه  بالذكر 

اإلستثمار  وضعية  لدراسة  دراسي 
عنابة حيث  بوالية  اخلاص  السياحي 
برميي  جمع  الذي  اللقاء  موضوع  كان 
الوالية،أين  باملستثمرين اخلواص مبقر 
ومحاولة  إلنشغاالتهم  اإلصغاء  مت 
التي  العراقيل  جلميع  احللول  إليجاد 
تقف حاجزا دون إستكمال مشاريعهم 

يف القطاع السياحي.

االسبوع  هذا  بداية  استأنفت 
والشبه  احلضري  النقل  حافالت 
احلضري بعنابة نشاطها رسميا حسبما 
أفادت به مصادر مسؤولة مبديرية النقل 
الشروط  من  مجموعة  ضمن  وذلك 
والتدابير الوقائية لضمان سالمة وصحة 
فإن  املصدر  ذات  وحسب  الركاب. 
وسائل النقل احلضري والشبه احلضري 
باحلافالت عادت للعمل بصفة رسمية 
مع االلتزام بجملة من الشروط الوقائية 
ملجابهة وباء فيروس كورونا وذلك مبنع 
إرتداء  دون  للحافالت  الولوج  الركاب 
فضال  اجلسدي  والتباعد  الكمامات 

احلافالت  أصحاب  قيام  ضرورة  عن 
والتنظيف  والتعقيم  الدائم  بالتطهير 
وسائل  من  وغيرها  النوافد  وفتح 
عدد  حتديد  وكذلك  الطبيعية  التهوئة 
50باملائة ووضع مواد  املسافرين بنسبة 
الشروط  أهم  بني  من  وكذلك  مطهرة 
بعملية  يوميا  النقل  وسيلة  إخضاع 
ضروريات  وتنظيم  والتطهير  التنظيف 
التباعد اجلسدي على مستوى احملطات 
الصعود  وإقرار  احلافالت  ومواقف 
أبواب  عبر  النقل  وسيلة  إلى  والنزول 
وحيدة  للحافالت  وبالنسبة  مختلفة 
الركاب  تدفق  تسيير  يتعني  األبواب 

الزبائن وهذا  على نحو يتجنب تقاطع 
وقد مت حتديد هذه الشروط اإلستثنائية 
تعيشها  ألتي  الراهنة  الظروف  بسبب 
الوطن  الوالية على غرار باقي واليات 
املستجد  كورونا  فيروس  وباء  بسبب 
وكذلك لضمان إستئناف نشاط النقل 
باحلافالت  احلضري  والشبه  احلضري 
بعد توقف دام 3 أشهر وكل من يخالف 
يف  تطبيق  سيتم  التعليمات  تلك  كل 
الى وضع  حقه عقوبات صارمة تصل 

احلافالت يف احملشر. 

جيجل
الوالي يشرف على إطالق حملة تنظيف للشواطئ 

تنظيف  عملية  على  كلكال  القادر  عبد  السيد  جيجل  والية  والي  أشرف 
مختلف شواطئ بلدية جيجل.العملية التي شارك فيها محتلف مسؤولي واطارات 
الوالية على غرار مديرة الثقافة ومدير الشباب والرياضة ورئيس املجلس الشعبي 
شملت  والتي  املواطنني  من  غفير  وجمع  السياحة  ومدير  البيئة  ومدير  البلدي 
املبادرة االي استحسنها اجلميع  والتشاللوة  والتربة احلمراء  شواطئ كتامة عوقة 
صورة  اعطاء  وهو  واحد  هدف  حول  املجتمع  أطياف  جلمع  فرصة  كانت  والتي 

جميلة عن نظافة شواطئ الوالية والتي ستعود على احمليط باملنفعة العامة.
سهام.ع

عنابة 
4 أالف عامل بمركب سيدار الحجار 

يستأنفون  العمل
استأنف أكثر من 4 أالف عامل مبركب سيدار احلجار بعنابة النشاط وسط 

ترتيبات وقائية من جائحة كورونا. 
عطلة  بعد  بأنه  لها  بيان  يف  للمركب  واإلتصال  اإلعالم  خلية  وأوضحت 
إستثنائية دامت ثالثة أشهر يف إطار التدابير الوقائية ملجابهة وباء كورونا املتخدة من 
طرف الدولة عاد مجموع العمال إلى مناصب عملهم بإستثناء النساء العامالت 
احلوامل واملتكفالت بتربية أطفال صغار وذلك تنفيذا للترتيبات واملتعلقة باملرحلة 
اإلقتصادية  النشاطات  واستئناف  الصحي  للحجر  التدريجي  الرفع  من  الثانية 
واخلدماتية وإلى جانب تعقيم وسائل نقل العمال التابعة للمركب مبجموع 50 

حافلة عبر اخلطوط التي تربط مبركب سيدار بكل من عنابة وقاملة والطارف.
ويف انتظار تشغيل الفرن العالي رقم 2 ملركب سيدار الذي ميثل احللقة األولى 
اإلنتاجي  العمل  إستئناف  مت  باملركب  والصلب  احلديد  اإلنتاج  سليلة  ضمن 
بورشات وحدة الدرفلة على البارد واالنابيب غير امللحمة وورشات إنتاجية أخرى 
تتوفر على مخزون كاف من للمواد احلديدية نصف املصنعة ويجري العمل مبركب 
الوقائية  للترتيبات  الصارم  التطبيق  السهر على  مع  عادية  احلجار يف ظروف جد 
كرتداء الكمامات والتباعد اجلسدي بني العمال وإستعمال مواد التعقيم املتوفرة 

باملركب. 
ف سليم
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الوالي أمر باحترام الشروط الواردة في البطاقات الّتقنية 

قطاُع الّسياحِة بعّنابة َيتدّعُم 
بهياكَل في طوِر اإلنَجاز 

عنابة
حافالت النقل الحضري وشبه الحضري تستأنف نشاطها

ستتدعم الحظيرة الفندقية بوالية عنابة بعدد من الهياكل السياحية الهامة، كانت محل زيارة تفقدية لوالي الوالية، 
للوقوف عل سير األشغال بما. هذا، وأمر المسؤول التنفيذي األول على رأس الوالية المستثمرين في المجال السياحي باحترام 

الشروط الواردة في البطاقات التقنية خالل إنجاز مشاريعهم هذه.

للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  اعلنت 
بعنابة السبت عن توقف محطة الضخ 
ما  الزعفرانية  مبنطقة  الشروب  باملاء 
يف  تذبذب  يف  اإلثنني  يوم  سيتسبب 
مستوى  على  الشروب  للماء  التوزيع 
القبة  وواد  الزعفرانية  من  كل  أحياء 
عيسى  وسيدي  البحرية  والواجهة 

واحملافر والهضبة الوردية.
اطار  يف  انه  لها  بيان  يف  وأكدت 
للماء  العمومية  اخلدمات  حتسني 
تدخل  برمج  الصيفي  املوسم  وحتسبا 
اخلدمة  حيز  وضع  أجل  من  للشركة 
مستوى  على  جديدة  مضخات 
وفق  وذلك  بالزعفرانية  الضخ  محطة 
املديرية  طرف  من  املسطر  البرنامج 
تهيئة  إلعادة  للمياه  اجلزائرية  العام 
سوف  وعليه  بعنابة  الكبرى  املنشأت 
يتم توقف محطة الضخ باملاء الشروب 

على مستوى أحياء كل من الزعفرانية 
وسيدي  البحرية  والواجهة  القبة  وواد 
عيسى واحملافر والهضبة الوردية ابتداءا 
انتهاء  غاية  إلى  اإلثنني  يوم  من 
يف  تذبذب  عنه  ينجر  مما  األشغال 
التزود باملاء الشروب. ودعت املؤسسة 
وترشيد  احليطة  أخد  إلى  الزبائن 
بأنه  وأضافت  للماء.  إستهالكهم 
التوزيع  سيدعم  األشغال  فترة  طيلة 
مؤسسة  كشفت  الصهاريج.و  بواسطة 
عن  عنابة(  وحدة   ( للمياه  اجلزائرية 
قد  والتي  زبائنها  لدى  ديونها  حجم 
جميع  يف  سنتيم  مليار   242 بلغت 
االصناف من منازل، جتار، مؤسسات 
ومصانع. وأكدت املؤسسة يف بيان لها 
سيعود  املبالغ  هذه  حتصيل  أن  مبا  أن 
دينه  تسديد  يف  املواطن  على  بالفائدة 
اجلزائرية  ملصالح  واملساهمة  جهة  من 

وبالتالى  نشاطاتها  تطوير  يف  للمياه 
حتسني اخلدمة العمومية. وعليه دعت 
مستوى  على  زبائنها  للمياه  اجلزائرية 
كل تراب والية عنابة إلى التقرب من 
القريبة  التجارية  القباضاتوالوكالت 
وتسديد  وضعيتهم  لتسوية  منكم 
بأنهم  أكدت  حيث  مستحقاتكم 
أمت  على  واطاراتها  أعوانها  سيجدون 
كما  ونصحهم  لترشيدهم  اإلستعداد 
ميكنهم اإلستفادة من كل التسهيالت 
الزبائن  وطمئنت  الدفع.  فى  املمكنة 
جميع  أتخذت  قد  مصاحلها  بأن 
وباء  تفشي  من  الوقائية  االجراءات 
كورونا من ضمان مسافة األمان ووضع 
تعقيم  وكذا  الكحولي  اجلل  موزعات 
مكاتب  الدفععبر  ميكنهم  كما  النقود 

بريد اجلزائر او عبر االنترنت.
ف سليم

توقف محطة الضخ بـ »الزعفرانية« يحرم السكان الماء

أخبار المسيلة 
مواطنو »بن سرور« يشتكون نقص 

المتخصصين  في التوليد
رفع مواطنو بلدية بن سرور أكثر من 120كم للجنوب لعاصمة الوالية املسيلة 
يطاق خاصة  ال  حسبهم  جلحيم  وحولتها  يومياتهم  أرقت  املطالب  من  جملة 
وأنهم سبق وأن رفعوها للسلطات احمللية لكن بقيت حبيسة األدراج وبقيت معها 
معاناتهم خاصة وأنها تتعلق بصحتهم وصحة صغارهم ناهيك عن انعدام التهيئة 
كلي  انعدام  عن  املواطنون  يضيف  احلديث  دون  املدينة  وسط  متثل  أحياء  بعدة 
مللعب يليق مبستوى الفريقني الذين ينشطان يف اجلهوي كل هذا جعل سكان بن 

سرور يتخبطون يف دوامة من النقائص. 
رغم الهيكل الصحي املوجود بنب سرور إال أنه ال يفي بالغرض خاصة ما 
تعلق مبصلحة التوليد خاصة يف ظل افتقار املؤسسة ألطباء أخصائيني يف أمراض 
النساء والتوليد بالرغم من الشكاوي للجهات الوصية والتي بقيت حبيسة األدراج 
ليومنا هذا األمر الذي حتم على الكثير بالتوجه للمؤسسات االستشفائية املجاورة 
بل حتى خارج الوالية على غرار مسعد باجللفة وبسكرة متسائلني عن عدم تعيني 

أطباء أخصائيني رغم توفر املصلحة لتتواصل معاناة احلوامل يف كل مرة.

..ومرضى القصور الكلوي يعانون 
منلك  أننا ال  الكلوي بنب سرورحيث  القصور  ناشد مرض  أخرى  من جهة 
إحصائيات رسمية إال الكثير أكدوا على عددهم قد جتاوز ال40مريضا بضرورة 
ملدينة  التنقل  عناء  تقيهم  الدم  لتصفية  سرور  بن  مبستشفى  جناح  تخصيص 

بوسعادة التي تبعد عن املدينة مسافة فاقت ال30كم
وحسب الكثير من مواطني بن سرور فإن الصحة بهذه املدينة لم تشهد حتسنا 
يف اخلدمات املقدمة ملرضى املنطقة خاصة يف ظل افتقار مصلحتي طب النساء 

والتوليد وأخرى تخص مرضى القصور الكلوي. 

 مطالب بإنجاز ملعب بلدي 
التهميش واإلقصاء الذي تعاني منه بن سرور  الرياضة لم تكن مبنأى عن 
حيث لم يشفع لها حسب الكثير من عشاق الكرة املستديرة وجود فريقني ينشطان 
يف اجلهوي على غرار فريقي كوكب وميكانيك بن سرور حيث يضطر الفريقان 
الستقبال الفرق املنافسة يف كل من ملعب الدوسنببسكرة أو ملعب عني احلجل 
وهو يحرم مناصري الفريقني من مؤازرة فريقيهما بالنظر تعذر التنقل على الكثير 
حيث ناشد أنصار الفريقني مديرية الشباب والرياضة بضرورة برمجة مشروع اجناز 

ملعبا معشوشبا يتماشى وطموح الفريقني. 
ورغم النقائص إال أن سكان بن سرور ينتظرون يف التفاتة تنموية وصحية من 

شأنها أنترفع عنهم حياة الغنب. 
جمال أبو أشرف
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سكان »عشعاشة« بُمستغانم يطالبون باستغالله 

ُمستشَفى 60 سريًرا الَجِديُد هيكٌل بال روٍح!

بن سعدية . ن

،خضرة  بوغالم  أوالد  من  كل  والبلديات  مواطن  ويجدد 
،نكماريةوعشعاشة بهذه الدائرة ،مطلبهم باالسراع يف االستغالل 
احلقيقي لهذا الهيكل الصحي اجلديد الذي دخل مجال اخلدمة 
وأخرى  لألمومة  ،واحدة  فقط  مبصلحتني  لكن  سنوات  منذ 
األطباء  التي تشهد ضغطا مستمرا بسبب نقص  لالستعحاالت 
مثلما جاء على لسان سكان املنطقة الذين سئموا من هذا الوضع 
منهم  الكثيرين  واستياء  سخط  يف  وهومازاد  أمده.  طال  الذي 
،خاصة يقول بعض من صدفناهم أمام العيادة متعددة اخلدمات 
مبركز الدائرة أن هذه األخيرة تشهد صغطا كبيرا على طول السنة 
لكثرة املرضى الوافدين إليها من البلديات األربعاء واملناطق البعيدة 
آخرون  يضيف  منها  تعاني  التي  الكثيرة  النقائص  ناهيك عن   ،
كأطباء أخصائني ومصالح جديدة. تدني اخلدمات الصحية بهذه 
الدائرة أصبح يؤجج موجة الغضب لدى املواطنني الذين أصبحوا 
يف األيام يخرجون يف كل مرة مطالبني بضرورة رفع التجميد عن 
فمنذ   . الزمن  من  عقود  ينتظررونه  الذي ظل  اجلديد  املستشفى 
يتحقق  لم  حلم  مجرد  الهام  الصحي  املرفق  هذا  الزال   2006
يف  املسؤولة  اجلهات  تسارع  لم  إن  أخرى  سنوات  يطول  وقد  بعد 
تخصيص ميزانية تسيير خاصة به تضمن استغالل كافة املصالح  
من  املنطقة  بهذه  القدمي  اجلديد  الصحي  الهيكل  هذا  دخول 
شأنه وضع حد ملعاناة املرضى وضويهم على غرار مرضى القصور 
حماد  مبستشفى  التصفية  بعملية  يقمون  زالوا  ال  الذين  الكلوي 
ما  كم  و40  بنح  الدائرة  عن  يبعد  والذي  علي  بسيدي  وحسني 

يزيد من معاناتهم أكثر. 

أما بقية املرضى بهذه الدائرة التي تضم قرابة 80 ألف نسمة 
العيادات  لهم سوى  دوارا ،فال سبيل   75 من  أكثر  عبر  منتشرة 
اخلاصة رغم بعدها كون أغلبها موجودة بعاصمة الوالية التي تبعد 
بذلك  متحملني   . كم   80 من  بأكثر  األربع  البلديات  هذه  عن 
مشقة السفر وأالم املرض ناهيك عن مصاريف العالج والكشف 

باالشعة وكذا التحاليل الطبية الكثيرة. 
الذين  أبناؤها  يقول  الدائرة  بهذه  الصحية  اخلدمات  حتسني 
حتدثوا جلريدتنا: أصبح أكثر من ضرورة ، ونطالب بلجنة وزارية 
للوقوف على حقيقة الوضع.  ويف نفس اإلطار يجدد سكان بلدية 
متعددة اخلدمات  عيادة  بإجناز  الدائرة مطلبهم  بهذه  بوغالم  أوالد 
بعد  النور  ترى  لم  والتي   2012 أواخر سنة  منها  استفادت  التي 
البلدية  بهذه  البعض اآلخر  فيما ذهب  تبقى مجهولة.  ألسباب 
إلى املطالبة بتحويل الهياكل الشاغرة كمقر احلرس البلدي القدمي 
حدا  تضع  للتوليد  مصلحة  إلى  الدين  بن  الشيخ  بقرية  املوجود 

ملعاناة النساء احلوامل باملنطقة . 

ما يزال سكان دائرة »عشعاشة« بوالية مستغانم يعانون جراء تدني الخدمات الصحية، في ظل عدم استغالل المستشفى 
الجديد بسعة 60 سريرا، الذي يبقى في نظرهم هيكال بال روح. 

بجاية
األمن يواصل حمالته التحسيسية لمجابهة 

الوباء
يف إطار تكملة لسلسة اخلرجات امليدانية األمنية اجلوارية املسطرة من طرف 
الصحي،مت  التدريجي من احلجر  أمن والية بجاية،ويف ظل اخلروج  مصالح 
تنظيم حملة حتسيسية وقائية. واستهدفت أصحاب احملالت التجارية خاصة 
الذين استأنفوا نشاطاتهم التجارية، بضرورة تطبيق التدابير اإلحترازية الصحية 
الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، مع وجوب إرتداء األقنعة الواقية، 
وتفادي التجمعات واحترام مسافة األمان عند التسوق وكذا تفادي اصطحاب 
األطفال أقل من 16 سنة إال يف احلاالت الضرورة القصوى وهذا حفاظا على 
صحتهم وصحة عائلتهم من خطر هذا الوباء باإلضافة إلى حتسيس مستعملي 
الطريق بوجوب احترام قانون املرور،لتفادي تسجيل حوادث مرورية يف الوسط 
التحسيسية  حمالتها  تنظيم  بجاية  والية  أمن  مصالح  تواصل  احلضري. 
والتوعوية لفائدة املواطنني وأصحاب احملالت التجارية،عبر اخلرجات امليدانية 
حلثهم على ضرورة التقيد باتخاذ كافة االحتياطات اإلحترازية والوقائية للحد 
من إنتشار جائحة كورونا،خاصة ما تعلق بإجبارية إرتداءالكمامات،اإللتزام 

بالتباعد اجلسدي،النظافة والتطهير املنتظم.
 بـــلقاسم. ج

توزيع 1700 طرد غذائي على 
العائالت المتعّففة 

للعائالت  املوجهة  التضامنية  بجاية،العملية  بوالية  تتواصل 
خالل  الصحي  احلجر  إجراءات  من  تضررت  التي  تلك  احملتاجة،خاصة 
األسابيع األخيرة، حيث مت جتنيد كل الوسائل املادية الالزمة، لتمكني هذه 

العائالت من قضاء حاجياتها. 
النشاط  مديرية  مع  بجاية،بالتنسيق  والية  مصالح  قامت  حيث 
االجتماعي، بتوزيع 1700 إعانة على العائالت احملتاجة ب52 بلدية، بعد 
أن مت إحصاؤها من طرف املصالح املعنية. تتكون هذه اإلعانات من مختلف 
التي  املواد  من  وغيرها  السكر،  الزيت،  السميد،  غرار  الغذائية،على  املواد 
يتم استهالكها بكثرة من طرف العائالت، يف ظل تأثرها بإجراءات احلجر 
الصحي منذ شهر مارس املاضي. وقد مت حتديد فرق خاصة، تضمن توزيع 
هذه اإلعانات على العائالت املتضررة مبختلف بلديات الوالية. من جهتها، 
قامت جميعة »التعاون« بتوزيع 11 ألف طرد غذائي على محتاجي مختلف 
البلديات، وهي العملية التي جرت خالل األسبوع املنصرم، على مستوى 
هذه  بجاية،تندرج  والية  بلديات  كل  عن  ممثلني  غير،بحضور  وادي  بلدية 
العملية يف إطار العملية التضامنية، التي مت إطالقها من طرف هذه اجلمعية، 
للوقوف إلى جانب العائالت املعوزة،من خالل تقدمي مختلف املواد الغذائية. 
بـــلقاسم. ج

بومرداس
انعدام السيولة يؤرق زبائن

 بريد الجزائر 
انعدام  من  األخيرة  األشهر  منذ  ببومرداس  اجلزائر  بريد  زبائن  يشتكي 
التي  الفترات  الوالية، السيما يف  إقليم  عبر  املوزعة  البريد  مبكاتب  السيولة 

تتزامن مع موعد دفع معاشات املتقاعدين. 
يبد وأن مشاكل بريد اجلزائر ببومرداس أصبحت تتفاهم يوما بعد يوما، 
من  بالعديد  اخلدمة  خارج  اآللية  املوزعات  وتواجد  االكتظاظ  مشكل  فبعد 
بداية  منذ  حدة  ازدادت  أخرى  معضلة  يطرحون  الزبائن  هاهم  املكاتب، 

جائحة كورونا، ويتعلق األمر بغياب السيولة على مستوى هذه املراكز. 
باجلهة  القاطنني  البريد  مراكز  مرتادي  من  عدد  أكد  السياق،  هذا  ويف 
الشرقية للوالية على غرار بلدية بغلية، دلس، برج منايل، الناصرية ويسر. 
. . أن غياب السيولة مبكاتب البريد قد حتول إلى سيناري ويومي يتكرر منذ 
بداية اجلائحة وما رافقها من اجراءات للحجر الصحي، حيث أصبح املواطنون 
مرة  كل  يفاجؤون يف  لكن  أموالهم  أجل سحب  من  البريد  مراكز  يقصدون 
املتقاعدين  التي تتزامن مع سحب  الفترات  السيولة، السيما يف  بعدم توفر 

ملعاشاتهم. 
بودواو،  مثل  للوالية  الغربية  باجلهة  القاطنون  منه  يعاني  نفسه  األمر 
حمادي وخميس اخلشنة. . . مما أدى بشريحة املتقاعدين ورغم كبر سنهم 
وعجزهم إلى التنقل من مركز بريد إلى آخر، قاطعني مسافات طويلة سببت 

لهم إرهاقا كبيرا على حد قولهم. 
سميرة مزاري

الشعبي  املجلس  مؤخرا،  قترح، 
 18 ببومرداس  العامر  لشعبة  البلدي 
مشروعا لتزويد مناطق الظل التابعة للبلدية 

بشبكات حديثة للصرف الصحي. 
الصرف  مياه  مشكل  حل  بغرض 
القرى  من  والعديد  تغز  التي  القذرة 
اقترحت  العامر،  شعبة  ببلدية  واملداشر 
جمعها،  اجتماع  خالل  البلدية  مصالح 
لبومرداس  املائية  املوارد  مبديرة  مؤخرا، 
لبلدية  الشعبي  املجلس  نواب  وحضره 
شعبة العامر 18 مشروعا لتزويد هاته القرى 
بغالف  حديثة،  صحي  صرف  بشبكات 

مالي يقارب 28 مليار سنتيم. 

حيث أكد احلاضرون أن هاته املشاريع 
ستمكن  وإجنازها  عليها  املوافقة  حال  يف 
مع  الظل  مناطق  سكان  معاناة  إنهاء  من 
القذرة وما جنم  للمياه  العشوائي  التصريف 
عنها من انتشار للحشرات الضارة والروائح 
إلى  األهالي  حياة  حولت  التي  الكريهة، 

كابوس حقيقي على حد وصفهم. 
. . ورفع التجميد عن مشروع الثانوية 

املجّمد منذ 2014
من  سنوات  وبعد  أخرى  جهة  من 
اجلديدة  الثانوية  مشروع  ينتظر  التجميد، 
العامر  شعبة  بلدية  منها  استفادت  الذي 
قبل 6 سنوات أن يرى النور خالل الفترة 

القادمة، ما من شأنه التخفيف من مشكل 
مؤسستي حسني  تشهده  الذي  االكتظاظ 
آيت أحمد الكائنة بحي تيزي البير وكذا 
بوسط  املتواجدة  بوكابوس  أحمد  ثانوية 

املدينة. 
وجدير بالذكر أن مشروع الثانوية الذي 
منتصف  رسميا  عنه  التجميد  رفع  تقرر 
بلدية  لصالح  سّجل  قد  اجلاري،  الشهر 
شعبة العامر يف سنة 2014، لكنه بسبب 
يرى  أن  املشروع  يستطع  لم  التجميد  قرار 

النور إلى حد كتابة األسطر. 
سميرة مزاري

بومرداس
اقتراُح إنجاز 18 مشروعا لتعزيز الُبنى التحتية

لوالية  الفالحة  مصالح  خصصت 
تيسمسيلت، هذا العام 14 موقعا لتخزين 
لتعاونية  تابعة  مخازن   8 منها  احلبوب 
تابعة  اخرى  و06  اجلافة  والبقول  احلبوب 
استقاللية  بعد  كله  هذا  يأتي  للخواص، 
التبعية  من  بالوالية  التخزين  وحدات 
لوالية تيارت وكان هذا أهم ما ميز عملية 
للموسم  والدرس  احلصاد  حملة  انطالق 

النموذجية،  باملزرعة  اجلديد،  الفالحي 
بوالية  سلمانة  مبنطقة  احلاج،  رحمان 
بتحقيق  توقعات  وسط  تيسمسيلت، 
املواسم  يف  جنيه  مت  ما  عن  يقل  ال  إنتاج 
السابقة، رغم الظروف الصعبة التي متر بها 
التوقعات  هذه  تأتي  الوباء  بسبب  البالد 
بإنتاج وفير للحبوب رغم شح األمطار التي 
دفعت بالفالحني الى إعتماد تقنية السقي 

واألشجار  الزراعية  احملاصيل  لري  احملوري 
مصالح  فيه  تسعى  وقت  يف  املثمرة، 
الفالحة بالوالية الى توسيع تعميم اعتماد 
نظام الرش احملوري على مساحات شاسعة 
بلغت  حيث  الوالية،  تراب  كامل  عبر 
املساحة املزروعة بإقليم الوالية خالل هذا 

املوسم، حوالي 81456 هكتار. 
عبد القادر. ت

تيسمسيلت
تخصيص 14 موقعا لتخزين محصول الحبوب

سرقة  مكافحة  فصيلة  `متكنت 
الوالئية  باملصلحة  املركبات  وتهريب 
من  تيارت  والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
ارتكاب  لغرض  أشرار  جمعية  تفكيك 
أشياء  واإخفاء  بالتعدد  السرقة  جنحة 
مسروقة . عملية االطاحة بالشبكة املتكونة 
من 4 أشخاص تعود إلى التحقيقات التي 
سرقة  قضايا  ثالث  يف  املصلحة  باشرتها 

سهلة  كونها  قدمية  مركبات  استهدفت 
التشغيل وغير مجهزة بأنظمة إنذار، نتيجة 
واستغالل  املكثفة  واالبحاث  للتحريات 
املساكن  أحد  بداخل  العثور  مت  املعلومات 
تيارت  مدينة  أحياء  بأحد  اإلجناز  طور  يف 
هيكل  منها  مفككة  سيارات  بقايا  على 
مركبة - صندوق خلفي- لواحق مركبات 
وقطع غيار تخص مركبات مسروقة التي مت 

استرجاعها ومواصلة للتحقيقات مت حتديد 
أن  وتبني  وتوقيفهم،  فيهم  املشتبه  هوية 
وتفكيكها  املركبات  بسرقة  تقوم  العصابة 
وعرض قطع الغيار للبيع يف اماكن مختلفة 
بعد إمتام اإلجراءات القانونية قدم املتهمون 
أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة تيارت 
الذي اودعهم احلبس يف انتظار محاكمتهم
 م ج

تيارت
 تفكيك شبكة تمتهن  سرقة المركبات القديمة
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أخبار السر ايا

فتح 1560 مسجداً وجامعاً أبوابه في 
مكة الستقبال المصلين بدءاً من صالة 
فجر أمس األحد، بعد انقطاع دام 90 
يوماً، بسبب اإلجراءات االحترازية 
والوقائية من تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
في الوقت الذي هيأت فيه فرع الوزارة 
الشؤون اإلسالمية بمنطقة مكة المكرمة 
جميع المساجد والجوامع، على أن يتم 
تطبيق كامل اإلجراءات االحترازية، مثل 
فرش سجادة ذات االستعمال الواحد، 

واحترام إجراء التباعد بين كل الصفوف 
، وكذلك ترك المسافات الضرورية بين 

المصلين.

شهدت مراكز بريد الجزائر في والية سكيكدة ندرة حادة في األموال 
التي غابت في كامل المراكز والفروع البريدية، ما أثر بشكل حاد على 
عملية سحب األموال، ودفع بالزبائن إلى االحتجاج وحتى االشتباك مع 

الموظفين. 
الندرة التي تفاقمت بشكل كبير منذ أزيد من أسبوع، خاصة في الجهة 
الغربية للوالية، دفعت بالزبائن إلى التذمر واالحتجاج، محملين إدارة 
البريد مسؤولية الفشل في تزويد تلك المراكز والفروع باألموال فيما 

اتهم آخرون القائمين على الخدمة بافتعال األزمة وعدم التدخل بالطرق 
المتاحة إلنهاء الطوابير الطويلة التي يقف فيها المواطنون، الذين 

يبحثون على األموال في كل جهة بالوالية. 
مدير البريد أكد لـ »أخبار الوطن« أن األزمة خارجة عن نطاق مصالحه 

وأن األموال التي تمنحها لهم الخزينة العمومية قليلة منذ عيد الفطر 
الماضي. 

 بحلول ذكرى إعدام الشهيد أحمد زبانة، 
المصادفة ليوم 19 جوان 1956 ، عّرج بعض 

نشطاء الفايسبوك على ذكر فضل المناضلة 
الشيوعية الفرنسية »إفلين الفاليت« ، التي 

كتبت رسالة الذبيح الموجهة ألهله، كما حررت 
المناضلة العديد من بيانات جبهة التحرير. 

يذكر أن المتعاطفة مع القضية الجزائرية عذبت 
وسجنت لمدة 4 سنوات. تنقضي الذكرى ويبقى 

صوت األحرار يلهج بقول: »المجد والخلود 
لشهداء اإلنسانية«.

أمُّ الٌقرى َتفتُح َمساِجدها 

راعة!  ِتيمَياوين َترفُع أُكفَّ الضَّ

ِبيح بريُد سِكيكَدة َفقيٌر ُمعَدم!»الَفاِليت« ُتشَكر في ِذكَرى الذَّ

بعد مسلسل العطش غير المنتهية فصوله بتيمياوين، وبعد وقفات 
احتجاجية نظمها دون أن تجد صيحاتهم آذانا مصغية ، لم يجد أبناء 
المنطقة سبيال سوى رفع شكواهم إلى بارئهم من خالل أداء صالة 

االستسقاء.
تبنى أهل تيمياوين الخطوة رمزا عبر آداء صالة االستسقاء، مرددين 

الدعاء »اللهم أغثنا..اللهم أغثنا«، مجّسدين حجم معاناتهم من 
العطش. فهل ُتدرك المسؤوليَن صرخاُتهم وهم يعانون األمرين من 

الحّر ؟!

انتشرت بالقطب الحضري بأفلو ظاهرة تشكل المستنقعات 
المائية الناتجة عن تسرب المياه القذرة، إضافة النتشار 

األوساخ والقمامات. وقد تحولت هذه المستنقعات والبرك - 
حسب بعض السكان - إلى مسابح ألطفالهم تزامنا مع حلول 
فصل الحرارة، ما قد يعرضهم ألمراض خطيرة في ظل انعدام 

ساحات وفضاءات للعب. 

أطفاُل أفلو يسبُحوَن 
في برِك الَموت 

 لجنُة بحٍث عن الّتائهيَن في الّصحَراء؟!  لجنُة بحٍث عن الّتائهيَن في الّصحَراء؟! 
عثر متطوعون خرجوا في حملة للبحث عن األم المفقودة منذ شهر أفريل على جثة تعود لشخص من جنس ذكر. علما أن هذه ليست 
األولى التي يعثر فيها هؤالء المتطوعون على بقايا لجثث أشخاص تاهوا في الصحراء.  هذا، وقد تدخلت الحماية المدنية لنقل الجثة 

إلى مستشفى »ابن سينا« بأدرار قصد تشريحها للّتعرف على صاحبها وتحديد سبب الوفاة.
وينظم أهل المفقودة بمعية الخيرين من أبناء الوالية ، كل نهاية أسبوع، حملة للبحث عن ابنتهم ويحددون كل خرجة وجهة معينة، 

حيث استهدفت الخرجة الرابعة عشرة هذا األسبوع صحراء تسفاوت شمالي بلدية فنوغيل. 
وطالب ناشطون في المجتمع المدني بتكوين لجنة مشتركة من هيئات مختلفة، على غرار الحماية المدنية والصحة وجمعيات خيرية، 
لتنظيم حمالت تطوعية الغرض منها البحث عن المفقودين في الصحاري والمسالك الوعرة ألن ظاهرة التيه وهروب بعض األشخاص 

المضطربين نفسيا إلى وجهات غير معلومة استفحلت في السنوات األخيرة.
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نورين عبدالقادر

يف  املدارس  هذه  مديرو  كشف 
نشاطهم  توقيف  أن  احتجاحية  وقفة 
أشهر  أربعة  عن  تزيد  ملدة  التكويني 
واقتصادية  مالية  خسائر  كلفهم 
مهددة  مدارسهم  وأصبحت  كبيرة، 
لها  املدارس  فهذه  النهائي،  بالغلق 
نفقات  يكلفها  وربحي  تكويني  طابع 
املستخدمني  رواتب  لتغطية  متعددة 
وشبه  الضريبية  واألعباء  واإليجار 
عن  عاجزة  أصبحت  وقد  الضريبية، 
الديون،  عليها  وتراكمت  تغطيتها 
وأفاد هؤالء أن هذه املدارس تساهم يف 
دعم االقتصاد الوطني وتقدم خدمات 
من  البشرية  األطر  تكوين  يف  كبيرة 
يف  بها  تقوم  التي  اخلدمات  خالل 
والتبرصات  التكوينية  الدورات  مجال 
املؤسسات  لفائدة  تنظمها  التي 
العمومية  واملؤسسات  اإلقتصادية 
يف  الراغبني  ولألشخاص  واالدارية 
التكوين  يف  شهادات  على  احلصول 

اللغات  يف عديد التخصصات وتعليم 
لدى  املسجلني  عدد  يصل  حيث 
وطالبوا  شخص.   100 مدرسة  كل 
نشاطهم  الستئناف  لهم  بالترخيص 
التكويني والسماح لهم بتنظيم دورات 
بعد،  عن  اللغات  وتعليم  تكوينية 
مستخدمي  لفائدة  تربصات  وتقدمي 
والعمومية  االقتصادية  املؤسسات 

على  احلصول  وتسهيل  واإلدارات، 
قروض لتعويض اخلسائر التي تكبدوها 
وإعادة تأهيل مدارسهم، ملتمسني من 
مراعاة خصوصيات  املركزية  السلطات 
مجال  يف  خاصة  اجلنوب  واليات 
تشجيع االستثمار، متعهدين باحترام 
انتشار  لتفادي  الصحي  احلجر  تدابير 

وباء فيروس كورونا.

إليزي
سكان »الطاسيلي« يشتكون انعدام 

اإلنارة العمومية 
يشتكي سكان حي الطاسيلي 
ببلدية اليزي مقر الوالية من انعدام 
االنارة العمومية يف كثير من شوارع 
االمر  اليزي  لوادي  احملاذي  احلي 
الساكنة  مخاوف  ضاعف  الذي 
على  االعتداء  ظاهرة  عودة  بسبب 
السامة  احلشرات  وانتشار  املنازل 

بحكم موقع احلي وما زاد عكر صفوة 
منط عيشهم اليومي يقول الساكنة يف حديثهم ل اخبار الوطن متاطل السلطات 
بات  الذي  الدامس  الظالم  ملشكل  جذرية  حلول  ايجاد  يف  وتقاعسها  احمللية 
عنوان اقامتهم. ويف ذات السياق اعرب سكان احلي عن قلقهم على امنهم 
وسالمة ممتلكاتهم يف ظل انتهاز بعض املنحرفني فرصت غياب االنارة لتنفيذ 
زاد  وما  للغرباء  وان احلي اصبح وجهة مفضلة  مخططاتهم االجرامية خاصة 
املتكررة  نداءاتهم  احمللية  السلطات  جتاهل  هو  املواطنني  بعض  يقول  معاناتهم 
من اجل اصالح االنارة التي حولت حياتهم الى كابوس مع انتشار احلشرات 
السامة والزواحف مع ارتفاع درجات احلرارة االمر الذي يشكل خطرا حقيقيا 
على فلذات اكبادهم. مضيفني انه جميع االحياء على مستوى البلدية متت 
استفادتها من االنارة وصيانتها إال حيهم بقي غارق يف الظالم الدامس والذي 
لم يشفع له موقعه على اطراف املدينة والوادي الذي يشكل خطر كبيرا على 

سالمتهم حسبهم. 
التدخل  احمللية  السلطات  وعلى  يطاق  ال  اصبح  الوضع  ان  اكدوا  وكما 
باحلي  العمومية  لإلنارة  الكارثية  الوضعية  يخص  فيما  حال  إليجاد  العاجل 
وهذا قبل تنامي الظواهر االجتماعية كالسرقة والنهب واالعتداءات التي حتبذ 

ملثل هكذا اوضاع. 
براهيم مالك

أدرار
األمن يواصل حمالته التحسيسية 

لمجابهة  الوباء 
تواصل قوات الشرطة بأمن والية أدرار تطبيق التدابير الوقائية للتصدي لفيروس 
كورونا وهدا بالتنسيق مع العديد من اجلمعيات الفاعلة يف امليدان من خالل حتسيس 
وتوعية املواطنني املتواجدين على مستوى الساحات واالماكن العمومية ودعوتهم 
الفاعلني يف  الوقائية. قوات الشرطة وبالتنسيق مع الشركاء  للتحلي باالجراءات 
مستوى االسواق،  من احلمالت التحسيسية التوعويةعلى  امليدان نظمت العديد 
على  وحثهم  وتوعية التجارواملواطنني  حتسيس  خاللها  من  التجارية، مت  احملالت 
قواعد  احترام  مع  الوقائية  باإلجراءات  وااللتزام  الواقي  القناع  ارتداء  ضرورة 
التباعد االجتماعي،كمامت من خالل ، هده احلمالت توزيع مطويات حتسيسية 
التباعد  حول  وإرشادات  نصائح  الفيروس وكذا  لهذا  املبدئية  األعراض  حول 
صحة  حماية  شأنها  من  الواقية التي  األقنعة  ارتداء  إلى  باالضافة  االجتماعي 
رقم 127-20 املؤرخ  التنفيدي  للمرسوم  طبقا  وهذا  إجبارية  وكونها  املواطنني 
لهدا  مخالف  العدد30،وأي  الرسمية  اجلريدة  يف  يف 20 ماي 2020 الصادر 
ملواجهة جائحة كورونا معرض  الواقي  القناع  ارتداء  الزامية  الناص على  املرسوم 

لعقوبة تتمثل يف غرامة مالية قدرها عشرة آالف دينار جزائري. 
عبداهلل مجبري

سكان قصر »أوالد عبد الصمد« 
يطالبون بفك العزلة

طالب سكان قصر أوالد عبد الصمد التابع إداريا لبلدية دلدول شمال 
وسط  جباال  املتطايرة  الرمال  بعدما شكلت  قريتهم  عن  العزلة  بفك  أدرار 

الطريق واملسلك الوحيد املؤدي إليها. 
صعب  منه  واخلروج  الدخول  وجعلت  القصر  حاصرت  هذة  الوضعية 
إلى  األحياء  هذه  سكان  اطلقها  التي  والنداءات  االستغاثات  رغم  وهذا 
السلطات احمللية لبلدية دلدول ولكن الحياة ملن تنادي فهي لم حترك ساكنا 
والتزمت الصمت اجتاهم تاركة السكان يتخبطون يف هذا احلال املأسوي ملا 
يقارب الشهرين. حيث لم تكف وسائلهم الذاتية بإزالة هذه اجلبال الرملية 
التي شكلت نقاط سوداء على مستوى الطريق البلدي ومعطلة السير والتنقل 
إلى هذا القصر. وأمام هذا الوضع يناشد سكان قصر املذكور والي الوالية 
استعجالية من شأنها  لوضع حلول  تدخل مصاحله  بضرورة  بهلول  العريي 
تفك العزلة عنهم بإزالة هذه الرمال وإصالح الطريق كما طالبوا من مديرية 
البيئة بتسجيل برنامج تشجير على مستوى هذا الطريق حتى يتصدى لهذا 
الظاهرة الطبيعية التي بدأت يف هذه السنوات األخيرة تتزايد بشكل كبير.
عبداهلل مجبري

الوادي
 القبض على مجرمين نشروا الرعب في المدينة

أوقفت مصالح األمن احلضري عبر 
أحياء مدينة الوادي، وخالل النصف 
معتبر  عدد  اجلاري  الشهر  من  األول 
املصالح  لدى  واملطلوبني  املجرمني  من 
من   3188 حجز  مت  كما  القضائية، 
املشروبات الكحولية وأقراصا مهلوسة. 
اإلتصال  خللية  بيان  كشف  و 
أن  بالوادي،  الوالئي  األمن  مبديرية 
مصالح األمن احلضري األول متكن من 
اثنان األول يف قضية  توقيف متورطان 
والثاني  العمدي  القتل  محاولة  جناية 
العمدي  واجلرح  الضرب  جنحة  عن 

بسالح ابيض. 

فيما متكنت مصالح األمن احلضري 
اإلطاحة  من  األخرى  هي  الثاني 
أجنبية  جنسية  من  أشرار  مبجموعة 
باستعمال  واالحتيال  بالنصب  قامت 
من  مت  املواطنني  احد  على  الشعوذة 
املعدن  من  مصوغات  سلبه  خاللها 
وتقدمي  توقيف  إلى  األصفر،باإلضافة 
احد مروجي املشروبات الكحولية دون 
رخصة الذي كان بحوزته 3188 وحدة 
من مختلف اإلحجام واألنواع، وتقدمي 
احد مشكو منه عن قضية سرقة طالت 

سلع غذائية.
األمن  عناصر  أيضا  جنح  كما 

ملجموعة  وضع  من  الثالث  احلضري 
من األشرار لتورطهم يف قضية تكوين 
مسروقات،  وإخفاء  أشرار  جمعية 
يحمل  شخص  توقيف  إلى  باإلضافة 
باالعتداء  قام  وآخر  ابيض،  سالح 
يحوز  األخير  أما  منزل،  حرمة  على 

على حبوب مهلوسة.
األمن  عناصر  أطاحت  كما 
لألقراص  آخر  مبروج  الرابع  احلضري 
على  بحوزته  ضبط  حيث  املهلوسة 
08 أقراص كانت موجهة للترويج بني 
شباب األحياء اجلنوبية ملدينة الوادي. 
رشيد شويخ

الصناعات  غرفة  مدير  كشف 
املني  اليزي  بوالية  واحلرف  التقليدية 
الوطن  اخبار  ل  حديثه  يف  حمادي 
منحة  من  حريف   167 استفادة  عن 
اجلمهورية  رئيس  اقرها  التي  التضامن 
جائحة  اثار  من  املتضررين  لفائدة 

فيروس كورونا
عملية  ان  املتحدث  وأوضح 
اين  مرحلتني  عبر  متت  االستفادة 
استفادة ازيد من 40 حريف يف الشطر 
شطرها  يف  حريف   126 وكذا  االول 
تقدر  والتي  العملية  هذه  من  الثاني 
قيمتها ب 10 أالف دينار جزائري اين 
مت صبها يف حسابات املعنيني املسجلني 
استفاء  بعد  الغرفة  مصالح  قوائم  يف 

جميع االجراءات. 
العملية  ان  املسئول  ذات  ويضيف 

املتضررين  احلرفيني  شملت  اساسا 
منذ  نشاطهم  مزاولة  عدم  بسبب 
تفشي فايروس كورونا والذين حتصلوا 
على منحة التضامن وهذا بعد عملية 
القوائم  كافة  عليها  متر  التي  التطهير 
التاشير  وبعد  املختصة  املصالح  من 
يضيف  السياق  ذات  ويف  عليها. 
عن  يزيد  ما  هناك  بأنه  مديرالغرفة 
منحة  من  يستفيدوا  لم  حريف   120
على  املتواجدين  وخاصة  التضامن 

حالة  والتي  النائية  املناطق  مستوى 
بينهم وبني احلصول على مستحقاتهم 
املتخذة  واإلجراءات  الظروف  بسبب 
ملواجهة انتشار فايروس كوفيد 19على 
املسافات  وبعد  النقل  مشكل  غرار 
مترامية  لكونها  املنطقة  لطبيعة  وكذا 
يف  دمجهم  املنتظر  ومن  االطراف 

استفاء  حال  يف  املتبقية  القوائم 
االجراءات القانونية للحصول عليها مع 
متديد اجلهات الوصية لذات العملية. 
احلرفيني  من  الفئة  هذه  باعتبار  وهذا 
نشاطاتهم  توقف  جراء  ضررا  اكثر 
لغرض تعويضهم من اخلسائر الناجمة 

كالكراء والتوقف عن املهنة وغيرها. 
براهيم مالك

إليزي
استفادة 167 حرفّيا من منحة التضامن

تطالب 17 مدرسة تكوين خاصة بوالية األغواط السلطات المركزية، وعلى رأسها الحكومة، برفع الحضر عن نشاطها المجمد 
منذ 12 مارس 2020، بسبب جائحة كورونا ومساعدتها لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

األغواط 

َمدارُس الّتكويِن الخاصُة ُتطالب 
باستئناِف  َنشاِطها
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مراسلة خاصة: كرمي بن زيتوني 

إال أن وقع الطارف اليوم ال يرق ملقدراتها وال ألمال 
وتطلعات ساكنتها حتى لقبوها بعد يأس بوالية املهازل 

التسييرية واإلختالالت التنموية. 
والية الطارف التي أنشئت مبوجب التقسيم اإلداري 
سنة 1984 بعدد 7 دوائر و24 بلدية تعيش واقعا تنمويا 
البرامج  تعدد  فرغم  وكارثي  مزر  أنه  به  يوصف  ما  أقل 
املركزية التي إستفادت منها الوالية بأغلفة مالية مهولة 
تبقى واحدة من الواليات التي تقبع يف مؤخرة الواليات 
تنمويا على مستوى الوطن.  والية الدوائر املهملة رغم 
التي  الدورية  واإلجتماعات  الرسمية  املراسالت  كل 
املسؤولني  توجيه  املركزية  السلطات  خاللها  من  حتاول 
واملنتخبني لثقافة تسييرية ناجعة وذكية إال أن واقع احلال 
يكشف عن إختالالت كبرى وأحيانا فضائح مجلجة – 
يكشفها عدد املتابعات القضائية - جتعل الشارع يعيش 
الرامية  الدولة  حالة إحتقان متقدمة تنسف كل جهود 
لتحسني واقع املواطن. فالوالية بدوائرها تعرف إهتراءا 
سنوات  منذ  تدوم  شروب  مياه  وأزمة  للطرقات  كارثيا 
جتاوزها  بسيطة  مشاكل  حل  عن  املسؤولون  ويعجز  بل 
الزمن كجمع القمامة املنزلية وفض األسواق الفوضوية 
السكن  ليبقى مشكل  التقني  الردم  مراكز  وإستحداث 
بإختالف صيغه املشكل الذي يؤرق املواطن على إعتبار 
البرامج منذ  لعديد  التهيئة اخلارجية  اإلنتهاء من  عدم 
أشهر طوال بل وحتى طبيعة القوائم فيها الكثير ليقال 
حسب من حتدثنا إليهم من مواطنني بل أن التساؤوالت 
الريفي بدءا من طبيعة األرضيات  السكن  تطال وبقوة 
لقوائم  فوصوال  سنوات  منذ  املرافق  بإنعدام  مرورا 
يف  والسلوكيات  التفاصيل  بعض  لتبقى  املستفيدين 

خانة ما يشيب له الولدان يف اجلزائر اجلديدة.

 الّصحُة مريَضة!
القطاعات  من  يبقى  أهميته  وعلى  الصحة  قطاع 
الوالية  إستفادت  فرغم  كبرى  إختالالت  تشهد  التي 
من مستشفى بقدرة 240 سريرا بدائرة البسباس إال أنه 
الفادح  النقص  ولم يستطع مع  بالغرض  ال يفي مطلقا 
البشرية وكذا اإلخالالت اإلنشائية يف أن  لإلمكانات 
التنقل  املواطن عناء  يتحول لقطب طبي والئي يجنب 
لواليات مجاورة يف ظروف تعتبر مأساوية وغير إنسانية 
على  الطبية  اإلسعاف  سيارات  يف  املسجل  للنقص 
الوالية على  أطلق سكان  املثال ال احلصر حتى  سبيل 
وعنابة  الطارف  الرابط بني واليتي   44 الوطني  الطريق 
تسمية طريق املوت وليس مستشفى البسباس وحده من 
يعرف مثل هكذا إختالالت بل أن مستشفى بوحجار 
احلديثة  واألجهزة  اإلمكانات  بعض  ورغم  جهته  من 
يستدعي  ما  املختصة  الطبية  األطقم  نقص  يعاني 
وهو  التوأمة  إطار  يف  العاصمة  من  بطواقم  اإلستنجاد 
نفسه اإلشكال الذي تعانيه دائرتي بن مهيدي وبوثلجة 
الصحي  بواقعها  واملشاتي  والقرى  املداشر  عن  ناهيك 
املأساوي الذي لن تغيره زيارة طبية عابرة لتبقى املعاناة 
ال تنتهي مع مواعيد تتجاوز األشهر تصنع يوميات قطاع 

الصحة املريض بهذه الوالية التي يبدو أن أنني مرضاها 
لم يصل الوزارة املعنية منذ سنوات طوال.  

أزمُة عطٍش خانقة!
 والية الطارف التي حتوز موارد مياه جوفية معتبرة 
إضافة لتواجد عدد من السدود واحلواجز املائية والينابيع 
كل  تؤكد  والتي  املتفردة  العالجية  اخلصائص  ذات 
الدراسات وفرتها وسطحيتها وسهولة إستغاللها كثيرا ما 
عاش سكانها جحيم العطش خصوصا صيفا مع توافد 
لدى  متاما  مقبولة  تعد  لم  ألسباب  املصطافني  ماليني 
وإنقطاع  املضخات  وضعف  القنوات  كإهتراء  املواطن 
الكبرى  اإلرتوازية  األبار  أن عديد  بل  الكهربائي  التيار 
متاما كما السدود غزاها الطمي وغمرتها األوحال لتتحول 
الوالية ملرتع كبير ألصحاب الشاحنات والصهاريج الذين 
مينون على املواطن مباء شرب ال يعلم أحد بوثوق مصدره 
وال نوعيته بأثمان أرهق إرتفاعها جيوب املواطنني وجعل 

مفهوم اخلدمة العمومية يف خبر كان.

 الّسكن.. ُحلم مؤّجٌل 
حلم  حتول  السكان  عدد  وزيادة  السنوات  مرور  مع 
ساكنة  يؤرق  حقيقي  لكابوس  مسكن  على  احلصول 
وعديد  اإلجناز  ملؤسسات  الفادح  النقص  فمع  الوالية 
خاص  بشكل  العقار  تخص  التي  اإلدارية  العراقيل 
حتول حق احلصول على سكن يف والية الطارف لكابوس 
خير  بالوالية  عدل  ومشاريع  عدة  لسنوات  يستمر 
ترتقي  لم  املنجزة  السكنية  املشاريع  عديد  أن  بل  دليل 
لتكون مشاريع متكاملة يف ضل غياب أو نقص املرافق 
العمومية كاملدارس وقاعات الرياضة والعالج ومحطات 
املشاريع  أغلب  ما حول  واملساحات اخلضراء  احلافالت 
تفاصيل  عنها  تغيب  كبرى  ومراقد  إسمنتية  لكتل 
احلياة اإلجتماعية على تعدد أوجهها وهنا حتديدا جتدر 
لقيطوهات  حتول  الذي  املجمع  الريفي  للسكن  اإلشارة 
عديد  توزيع  لعدم  كذلك  اإلشارة  جتدر  كما  حقيقية 
بحجة  يفي  السكن  من  إلستفادات  ملئات  البلديات 
حارمني  بإلغائها  يهدد  قد  ما  العقارية  األوعية  غياب 
أالف األسر من مسكن محترم وسط صمت مطبق من 

املسؤولني احملليني والوالئيني.  

الِفالحة.. َمربُط الفرِس 
فالحيا  قطبا  تكون  أن  الطارف  والية  بإمكان  كان 
بإمتياز خصوصا ما تعلق بالصناعات الغذائية التحويلية 
وشعبة الطماطم الصناعية حتديدا غير أن عديد العراقيل 
إذ  الفالحي  العقار  أهمها مشكل  لعل  ذلك  دون  حتول 
أن أغلب احمليطات التي كان مبرمجا توزيعها لم تتحرك 
قيد أمنلة منذ سنوات ما يرهن توسع املساحات ويعرقل 
سنوات  ومنذ  أصال  تعاني  التي  الشعبة  يف  اإلستثمار 
من نقص فادح يف وحدات التحويل الكبرى ومشاكل 
وسطاء  خلق  ما  طوال  ألشهر  تطول  التي  التسديد 
قانوني  واحملولني بشكل شبه  الفالحني  ومتدخلني بني 
كهربائية  إنقطاعات  شهدت  كبرى  وحدات  أن  بل 
املمتدة  الطوابير  لتكون  باملياه  تزود  ومشاكل  متكررة 

لكيلومترات واملشاكل البيئية يوميات الصناعة التحويلية 
وإستراتيجياتها  أولوياتها  رأس  على  الدولة  جتعلها  التي 
كما أن مشكل غلق عديد الوحدات التي كان بإمكان 
والية الطارف أن تكون قطبا فالحيا بإمتياز خصوصا ما 
الطماطم  وشعبة  التحويلية  الغذائية  بالصناعات  تعلق 
الصناعية حتديدا غير أن عديد العراقيل حتول دون ذلك 
مشكل  أن  كما  الفالحي.  العقار  مشكل  أهمها  لعل 
غلق عديد الوحدات العمومية واخلاصة ألسباب واهية 
اإلنتهازيني  بعض  لألسف  يحاول  كما  بلة  الطني  زاد 
والنافذين إستغالل مساحات كبرى ومنشآت فالحية 
ومريب.و  مطبق  صمت  وسط  قانونية  مصوغات  دون 
منها  املثمرة خصوصا  تعتبر شعبة األشجار  السياق  يف 
اإلنتاج  شعب  أهم  من  واحدة  والكروم  احلمضيات 
جملة  سوق  غياب  لكن  بالوالية  النباتي  الفالحي 
وتصريف  السقى  مياه  ومشاكل  الوالية  مستوى  على 
مياه الوديان والتهاطالت وغرف التبريد يرهن مستقبل 
من  الكثير  واجه  كما  للمجهول  مبنيا  ويجعله  الشعبة 
نحو  التوجه  من  منعته  واهية  إدارية  عراقيل  الشباب 
إنتاج الفستق احللبي ببوحجار والفول السوداني ببريحان 
املنتوجات  من  وغيرها  مهيدي  بنب  والبطاطس  والقالة 
ذات القيمة اإلقتصادية العالية والقيمة املضافة ليبقى 

احلديث عن حلول حقيقية مؤجال إلى حني.

االستثماُر والِصناعة منعدمان! 
الصغرى  الصناعية  الوحدات  بعض  بإستثناء   
واملتوسطة التي تعد على أصبع اليد الواحدة لم تستطع 
أن  رغم  كبرى  صناعية  طفرة  حتقق  أن  الطارف  والية 
جل املسؤولني يتحدثون عن مناطق النشاطات وقدرتها 
متناسني  مهولة  أموال  من  لها  رصد  وما  اإلستيعابية 
اخلدمة  دخلت  التي  الوحدات  عدد  عن  أرقام  تقدمي 
ونقل  التشغيل  مستوى  على  نتائج  من  حققته  وما 
التوزع  التصدير وخارطة  التكنولوجيا واملناولة وعائدات 
والتأثير على البيئة بل متناسني حتى ذكر النسبة املئوية 
للمؤسسات التي دخلت فعال حيز اإلنتالج واخلدمة يف 
مفارقة غريبة بوالية حدودية بإمكانها أن تتحول لنقطة 

تصدير وجلب للعملة الصعبة.  

اإلدارُة.. الَكابوس األكبُر
 رغم عديد التوصيات واألوامر واإلرساليات وإحلاح 
من  اإلدارة  تقريب  ضرورة  على  املتعاقبة  احلكومات 

املواطن وفتح أبواب احلوار يف كل املجاالت وعلى جميع 
البيروقراطية  يعاني  الطاريف  املواطن  أن  إال  املستويات 
املستحيالت  من  مسؤول  أبسط  فلقاء  صورها  أبشع  يف 
الكبرى ما جعل املواطن يلجأ لغلق الطرقات واإلحتجاج 
أمام مختلف اإلدارات واملديريات بل وأمام مقر الوالية 
عله يجد حلوال ملشاكله وغياب التواصل واإلصغاء هو 
الثقة  حبل  وقطع  اإلحتقان  درجة  من  رفع  ما  حتديدا 
بالوالية  يسجل  فلم  واملسؤولني  املواطن  بني  نهائيا 
لقاءات حقيقية وجدية بني املواطنني واملسؤولني لطرح 
اإلنشغاالت والتفكير يف احللول عمال مببدأ الدميقراطية 
عابرة  بوعود  يكتفون  الوالية  أن مسؤولي  بل  التشاركية 
خالل  شعبوية  ترقيعية  وحلول  دقيقة  غير  ومعطيات 
خرجاتهم سرعان ما تبعثرها رياح األيام وتقبرها هشاشة 

الوعود.

الّسياحُة. . اآلماُل والَحقائُق
بلدية  من  الطارف  والية  بأن  ويقر  اجلميع  يشهد 
الشط غربا لبلدية القالة شرقا حتوز على إمكانيات كبرى 
كبرى  موارد  يحقق  لقطب سياحي  تتحول  تؤهلها ألن 
غياب  يؤكد  الواقع  أن  غير  احمللية  التنمية  يف  ويسهم 
اإلستراتيجية والرؤية فال إستثمارات كبرى أجنزت وال 
أغلب  لتبقى  اإلجناز  وتواريخ  برزنامة  تقيدت  مشاريع 
املشاريع بربوع الوالية كتال إسمنتية تغيب عنها الروح 
ماليني  ومعه  املواطن  نزوح  ليستمر  املواطن  ويهجرها 
الدوالرات نحو الدولة اجلارة يف ضل غياب أدنى اجلهود 
الدراسية  كاأليام  اإلمكانيات  كثير  تتطلب  ال  التي 
مع  والتنسيق  املستهدف  واإلشهار  الرقمي  والتسويق 
املجتمع املدني بل أن القطاع لم يستطع حتى إستقطاب 
السياحة الداخلية لتبقى حالة الركود والسبات مسيطرة 
على قطاع السياحة بالوالية يف تناقض تام لألسف مع 

رؤية الدولة التي حتاول جعله إستراتيجيا.  
كثير  وغيرها  واملآسي  اإلشكاالت  هذه  كل  مع 
بقطاعات أخرى يعيش املواطن الطاريف أزمات حقيقية 
مختلف  ويف  األصعدة  كل  على  منتهية  ال  ومشاكل 
مرهونا  جذري  بتغيير  أماله  كل  جعلت  املستويات 
بتغير أليات التسيير وطرق التعاطي على مستوى والية 
يعتبرها الكثير من املسؤولني منتجعا حقيقيا بعيدا عن 
تدخلها  أضحى  التي  املركزية  وقرارات  العاصمة  أعني 

أكثر من حتمية للحد من إستفحال هكذا مهازل.  

الواليُة تعاني مشاكَل حّمة 

الّطارف.. واليُة اإلمكاناِت الُكبرى وَموطُن االختالِل الَعِميق
توصف والية الطارف بكونها والية اإلمكانات والمقدرات الهائلة؛ فمن شواطئ   ممتدة إلى غابات شاسعة غنية، 
ومناطق رطبة منها ما هو مصنف عالميا وفق اتفاقيات »رامسار » العالمية، وأراٍض زراعية خصبة تمتد  على 

امتداد البصر، مرورا بثروة سمكية وحياض مرجانية هي األجود عالميا، وانتهاء بكونها والية حدودية تستطيع أن 
تكون قطبا لوجستيكيا هاما.  
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شبح اإليقاف يطارد بيكيه
صحفي  تقرير  كشف 
إمكانية  عن  إسباني، 
إيقاف جيرارد بيكيه، مدافع 
تصريحاته  بعد  برشلونة، 
عقب  مدريد،  ريال  عن 

مواجهة إشبيلية.
مع  برشلونة  وتعادل 
مضيفه إشبيلية سلبًيا ليفقد 
الصدارة،  سباق  يف  نقطتني 
تصريحات  يف  بيكيه  وقال 
من  »سيكون  املباراة:  عقب 
الصعب الفوز بهذا الدوري، 

سنفعل كل شيء ممكن، لكننا سنخسر بضع نقاط، بالنظر 
إلى األمور التي حدثت يف اجلولتني املاضيتني، سيكون من 

الصعب على ريال مدريد أن يخسر النقاط«.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن تصريحات 
ريال  مبجاملة  للتحكيم  كاتهام  تفسر  أن  املمكن  من  بيكيه 
مدريد، خاصة بعد إلغاء هدف لفالنسيا يف لقاء الفريقني. 
جلنة  فستعاقبه  بيكيه  إدانة  متت  إذا  أنه  إلى  وأشارت 
املوسم  بداية  يف  تطبق  قد  العقوبة  تلك  أن  إال  املسابقات، 

اجلديد، ألن األمر يتطلب بعض الوقت التخاذ القرار.

سافيوال: »تشافي هددني 
حتى ال أرحل إلى الريال«

كشف األرجنتيني خافيير سافيوال، جنم برشلونة وريال 
له قبل مغادرته  السابق، عن رسالة تشايف هرنانديز  مدريد 
البلوغرانا واالنتقال إلى غرميه األزلي يف »سانتياغو برنابيو«.

وكان سافيوال العًبا يف صفوف البلوغرانا يف الفترة من 
2001 وحتى 2007، تخللها إعاراتني إلى موناكو وإشبيلية، 

قبل أن يرحل إلى ريال مدريد يف صفقة انتقال حر.
»سبورت«  صحيفة  نقلتها  تصريحاته  يف  سافيوال  وقال 
الكاتالونية: »كانت هناك حالة من العصبية داخل برشلونة 
لي  ريال مدريد«. وأضاف »قال  إلى  بذهابي  مبجرد علمهم 
تشايف )ال تفكر يف ذلك، وال تخطط للقيام بذلك، ألنك 

ستخسر صديًقا(«.
وتابع سافيوال »تشايف أصر على إقناعي بعدم االنضمام 

إلى ريال مدريد، لكني قررت أن أستمر يف طريقي«.
حيث  مباراة،   174 برشلونة  بقميص  سافيوال  ولعب 
لعب  بينما  حاسمة،  متريرات   8 وقدم  هدًفا   72 سجل 
5 أهداف، وصنع  31 مباراة، وسجل  ريال مدريد  بقميص 

هدًفا وحيًدا.

للحصول على بن تشيلويل
تشيلسي يغري ليستر ب 80 مليون أورو

كشفت تقارير صحفية إجنليزية، أن تشيلسي مستمر يف محادثاته مع 
امليركاتو  للمدرب فرانك المبارد يف  ليستر سيتي، والذي يعتبر هدًفا  جنم 
مسؤولي  فإن  اإلجنليزية،  »إكسبريس«  صحيفة  وبحسب  املقبل  الصيفي 
تشيلسي أكدوا لنظرائهم يف ليستر، استعدادهم لدفع أكثر من 80 مليون 
قد جنح  تشيلسي  وكان  تشيلويل.  بن  اإلجنليزي  الدولي  الظهير  لضم  أورو 
يف حسم صفقتني بالتعاقد مع املغربي حكيم زياش من صفوف أياكس، 
فيه  يبد  لم  الذي  الوقت  يف  هذا  يأتي  البيزيغ.  من  فيرنر  تيمو  واألملاني 
العبه،  مستقبل  بشأن  قلق  أي  سيتي،  ليستر  مدرب  رودجرز،  بريندان 
حيث قال: »ميكن أن يكون أحد أفضل الالعبني يف مركزه يف العالم، إنه 
العبا  ليصبح  فعله  عليه  يجب  ما  »يعرف  وأضاف:  ويتحسن«.  موهوب 
كبيرا، ميكنه احلصول على ذلك هنا يف ليستر سيتي، أدرك أن الالعبني قد 
ينظرون إلى ما بعد ليستر، لكني لم أشعر أن هذا هو احلال مع تشيلويل«. 
والوكالء  لالعبني  يكون  قد  بالطبع  ولكن  ذلك،  أقول  أن  »ميكنني  وأمت: 

طموحات أخرى، لكنني دائًما مرتاح جًدا حيال ذلك«.

فالنسيا ال يستبعد لحاق كوكيلين 
بالمباريات  المقبلة

أن  يف  فالنسيا  نادي  يأمل 
يتمكن من االعتماد على العب 
الوسط فرانسيس كوكيلني خالل 
مسابقة  من  األخير  املنعطف 
»الليغا« وذلك يف حال تواجده يف 

حالة جيدة.
اخلفافيش،  مدرب  وقال 
مؤمتر  خالل  سيالديس،  ألبرت 
لكوكيلني  »بالنسبة  صحفي 
سنعتمد على مسألة تطور حالته، 

مواجهة  إصابته خالل  بعد  ولكن 
ريال مدريد قلقنا من أسوأ سيناريو وهو عدم التمكن من االعتماد عليه خالل 
هذه الفترة«. وأعلن النادي إصابة الالعب يف عضالت الساق اليمنى، ومع 
ذلك أكد سيالديس أنه »حتى هذه اللحظة لم نستبعد إمكانية مشاركته 

معنا يف املباريات املقبلة، وسيعتمد هذا على تطور حالته«.
غابرييل  من  كل  عودة  بشأن  تفاؤله  املدرب  أظهر  آخر،  جانب  وعلى 
البطولة  استئناف  عقب  مباراتني  أول  خالل  يشارك  لم  الذي  باوليستا، 
بسبب إصابة عضلية، وماكسي جوميز، الذي مت استبداله خالل مواجهة 
وتواجدهما  اآلالم،  ببعض  شعوره  بسبب  الفارط  اخلميس  يوم  امليرنغي 

خالل مواجهة أوساسونا املقبلة.

روبرتو يواصل الغياب عن 
برشلونة

اإلسباني  أن  يبدو 
العب  روبرتو،  سيرجي 
عن  سيغيب  برشلونة، 
للفريق  املقبلة  املباراة 
أمام ضيفه  أيًضا  الكتالوني 
واملقرر  بيلباو،  أتلتيك 
املقبل،  الثالثاء  يوم  لها 
للدوري   31 اجلولة  ضمن 

اإلسباني.
وغاب روبرتو عن مباراة 

الهولندي  برفقة  أمام إشبيلية، لإلصابة،  برشلونة األخيرة 
فرينكي دي يونغ، وهي املباراة التي أفقدت البارسا نقطتني 

يف سباق الصدارة.
كيكي  فإن  الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  وبحسب 
سيتني، مدرب برشلونة، سيواصل إبعاد روبرتو عن مباراة 
بيلباو املقبلة، ما يؤكد أن اإلصابة التي تعرض لها الالعب 
يف مباراة مايوركا ولعب عليها أمام ليجانيس، كانت قوية. 
الطاقم الطبي لبرشلونة حذر  وأشارت الصحيفة إلى أن أن 
من استعجال عودة الالعب، فقد يعرضه ذلك للغياب عن 

املزيد من املباريات. 

سان جيرمان يتلقى ضربة 
مزدوجة في دوري األبطال

توصل الدولي األوروغواياني، إدينسون كافاني، مهاجم 
املغادرة  على  ناديه  إدارة  مع  باريس سان جيرمان، التفاق 

بنهاية عقده آخر الشهر اجلاري، وفقا لتقارير صحفية.
يستمر  أن  املقرر  الفرنسي، كان من  الدوري  إلغاء  ومع 
الالعب مع الفريق الباريسي، للمشاركة يف دوري األبطال 
خالل أوت املقبل. لكن صحيفة »ماركا« اإلسبانية، قالت 
إن كافاني لن يكمل دوري األبطال، مبوجب االتفاق الذي 
توصل إليه مع النادي. ويعد كافاني الهداف التاريخي لسان 
200 هدف،  مواسم   7 مدار  على  جيرمان، حيث سجل 

خالل 300 مباراة.
على  ينطبق  األمر  نفس  أن  كارلو«  مونت  »راديو  وذكر 
الظهير األمين البلجيكي، توماس مونييه، الذي ينتهي عقده 

بنهاية الشهر احلالي، وسيغادر فورا أيضا.
وكان من املزمع قبل ذلك، أن ينضم الالعبان لتدريبات 
سان جيرمان، للتحضير الستكمال دوري األبطال، ولعب 

نهائيي كأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا.
عقده  ينتهي  الذي  سيلفا،  تياغو  الفريق،  قائد  أما 
كذلك آخر هذا الشهر، فقد يوافق على متديد عقده بشكل 
استثنائي للمشاركة يف دوري األبطال، ومن ثم بدء مرحلة 
جديدة يف مسيرته، وفقا لـ«راديو مونت كارلو«. وبلغ الفريق 
على  الفوز  بعد  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  الباريسي 

بوروسيا دورمتوند يف مجموع املباراتني )3-2(.

مانشيني يفقد صبره على 
بالوتيلي

إيطاليا،  ملنتخب  الفني  املدير  مانشيني  روبرتو  اعترف 
بريشيا،  مهاجم  بالوتيلي  ماريو  مع  ينفد  بدأ  صبره  بأن 
يلعب  التي  األندية  مع  مشاكله  يواصل  يزال  ال  والذي 
سبورت«:  »راي  لقناة  تصريحات  يف  مانشيني  وقال  لها. 
»أهتم ببالوتيلي، بغض النظر عن كل ما يفعله«. وأضاف 
»لقد دربته عندما كان ال يزال مجرد طفل، وكان استثنائًيا 
لسنوات، أمتنى أن يفعل شيًئا لتغيير كل هذا، خاصة وأن 
عمره ال يزال 30 عاًما، وسيكون يف ذروة نضجه الكروي«.
يرمي  أنه  ويدرك  يوم  ذات  يستيقظ  أن  »أمتنى  واختتم 
موهبته بعيًدا، ماريو فتى غير عادي، لطيف للغاية ومهذب، 
ألن  بعيًدا،  موهبته  يلقي  أنه  مرات  عدة  له  شرحت  لقد 

إمكاناته رائعة«.
يف  بريشيا،  وناديه  بالوتيلي  بني  كبيرة  أزمة  ونشأت 
عن  اإليطالي  املهاجم  تغيب  بعدما  األخيرة،  األسابيع 
اجللسات التدريبية كثيًرا يف بداية فترة استئناف التدريبات.

من أجل خالفة ساري

يوفنتوس يعيد التفكير في زيدان
كشف تقرير صحفي إسباني، عن عودة 

يوفنتوس للتفكير في بديل لمدربه الحالي 
ماوريسيو ساري، لقيادة البيانكونيري بدًءا من 

الموسم  المقبل.

القسم الرياضي

وخسر ساري منذ أيام قليلة لقبه الثاني 
يف  فرط  بعدما  املوسم،  هذا  يوفنتوس  مع 
كأس إيطاليا لصالح نابولي، ومن قبله لقب 

السوبر أمام التسيو.
سينترال«  »ديفينسا  موقع  وبحسب 
اإلسباني، فإن مسؤولي يوفنتوس سينتظرون 
الكالتشيو،  بطولة  يف  الفريق  مصير  معرفة 
دوري  يف  مدريد  ريال  موقف  وكذلك 

األبطال.
وتنتظر ريال مدريد مباراة إياب صعبة يف 
حالة  ويف  سيتي،  مانشستر  أمام  الـ16  دور 
مجدًدا  يوفنتوس  مسؤولو  سيفكر  خروجه 
يف التعاقد مع زيدان، سواء قرر الريال عدم 

استمراره، أو قرر هو نفسه الرحيل.
وكان ريال مدريد قد تلقى خسارة قاسية 
يف مباراة الذهاب أمام السيتي بنتيجة )-2

1(، على ملعبه »سانتياغو برنابيو«.

ولم يخرج زيدان مطلًقا من دائرة تفكير 
مسؤولي يوفنتوس، والذين يخططون للهجوم 
من  األبطال  دوري  الريال  توديع  حال  عليه 
دور الـ16، من أجل خالفة ساري يف تورينو.
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محمد هشام

استئناف  أن  »أعتقد  الوزاني  وقال 
النشاط الرياضي يف الظروف احلالية أصبح 
ال  األندية  أن  خصوصا  للغاية،  صعبا 
متتلك اإلمكانيات التي تسمح لها بتطبيق 
وأضاف  الصحي«،  البروتوكول  تعليمات 
»يف الوقت احلاضر، القرار األنسب هو إلغاء 
البطولة، فكل األندية تعاني من مشاكل 
بالتعليمات  التقيد  تستطيع  ولن  مالية، 
الوقائية، لدى أعتقد أن سالمة الالعبني 

أهم من كرة القدم«.
مشوار  أن  إلى  الوزاني،  وأشار شريف 
مشرفا  كان  البطولة  يف  سطيف  وفاق 
ميتلك  كبيرا  فريقا  وسيبقى  للغاية، 
حدث  مهما  الالعبني  من  مميزة  مجموعة 

وواصل »وفاق سطيف عانى من مشاكل 
من  خصوصا  املوسم،  بداية  يف  رهيبة 
املادية، لكن قدوم حلفاية جلب  الناحية 
النادي  هذا  أن  ورأينا  األمور،  من  الكثير 
ميتلك تشكيلة تزخر باملواهب، ويستحقون 

النتائج التي حققوها«. وختم الوزاني »ال 
نتائج  يف  التشكيك  شخص  ألي  يحق 
فريق  عن  نتحدث  فنحن  سطيف،  وفاق 
نشأته،  منذ  كبار  العبني  أجنب  عاملي، 

وأمتنى أن يتخطى هذه األزمة بسالم«.

ورطة  يف  قسنطينة  شباب  نادي  بات 
إلى  التوصل  يف  فشله  بعد  حقيقية، 
لتسديد  مزيان،  إلياس  احلارس  مع  اتفاق 
فسخ  وتعويضات  العالقة،  مستحقاته 
إدارة  واحد.وكانت  طرف  من  عقده 
شباب قسنطينة قد قامت بإنهاء ارتباطها 

باحلارس مزيان من طرف واحد، إلفساح 
شمس  احلارس  مع  التعاقد  أمام  املجال 
االنتقاالت  فترة  خالل  رحماني،  الدين 
الشتوية املاضية.وعلم من مصادر خاصة، 
املنازعات  جلنة  إلى  جلأ  مزيان  إلياس  أن 
وطالب  القدم،  لكرة  احملترفة  بالرابطة 

باحلصول على كامل مستحقاته.
شباب  إدارة  أن  أكدت  املصادر  نفس 
قسنطينة، تلقت إخطاًرا من قبل الهيئة، 
عن  ممثل  بحضور  استماع،  جلسة  بعقد 
النادي، واحلارس السابق، قبل اتخاذ قرار 

نهائي.

بعد أن رفضت إدارة السياسي االستجابة لمطالبه
مزيان يلجأ إلى لجنة المنازعات للحصول على مستحقاته

إدارة »العميد« تحيل الحارس 
طوال على المجلس تأديبي

إحالة  أملاس،  الناصر  عبد  بقيادة  اجلزائر،  مولودية  إدارة  مجلس  قرر 
بعد  أخالقية،  ألسباب  التأديبي،  املجلس  إلى  طوال،  عثمان  حارسه 
فضيحة  يف  املدان  سعداوي،  نسيم  الالعبني  أعمال  وكيل  مع  تضامنه 
وكيل  مع  تضامنه  أبدى  املولودية،  حارس  املباريات.وكان  نتائج  ترتيب 
أعمال الالعبني، بعد إيداعه احلبس املؤقت من قبل قاضي حتقيق محكمة 

سيدي محمد، باجلزائر العاصمة، بسبب ارتكابه عدة جنح.
من  األسبوع،  هذا  أمامها،  للمثول  احلارس  املولودية  إدارة  واستدعت 
أجل االستماع إلى دفوعاته، قبل اتخاذ قرار نهائي يف حقه. ومن املتوقع 
أن يوقع النادي العاصمي غرامة مالية على حارسه، الذي واجه انتقادات 

كبيرة من أنصار الفريق، بسبب موقفه.
م.هشام

بقرار يجدد عقده مع وفاق سطيف 
حتى عام 2023

جنح مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، بقيادة عزالدين أعراب، يف متديد 
تعاقده مع املهاجم الشاب، منصف بقرار، حتى عام 2023.

كانت إدارة الوفاق وقعت مع الالعب على عقد جديد خالل االنتقاالت 
بسبب  امللف  احملترفة،  رفضت  الوطنية  الرابطة  أن  غير  املاضية  الشتوية 
تواجد ختم املدير العام السابق، فهد حلفاية، املدان بفضيحة ترتيب نتائج 
مباريات كرة القدم.وقال النادي السطايفي، يف بيان عبر حسابه الرسمي 
على »فيس بوك«: »الالعب منصف بقرار يوقع على ملحق عقده اجلديد 

حتى 2023، بعد أن مت رفضه من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم«.
ويعتبر بقرار من أفضل الالعبني يف خط هجوم رديف وفاق سطيف، 
مهاراته  بفضل  املاضي،  املوسم  أواخر  منذ  األنظار  خطف  يف  جنح  حيث 

الكبيرة، ومستوياته املميزة.
ويعتقد وفاق سطيف أن بقرار هو مستقبل النادي يف اخلط األمامي، 
فيما يحظى الالعب باهتمام كبير من عدد من األندية احمللية الكبيرة، على 

غرار مولودية اجلزائر، واحتاد العاصمة.
م.هشام

رفض المدير العام لنادي مولودية وهران، 
طاهر شريف الوزاني،  فكرة استئناف 

البطولة، في الوقت الحاضر، بسبب افتقار 
األندية لإلمكانيات التي تسمح لها بتطبيق 

تعليمات السلطات الصحية.

أمني  أرزيو،  ترجي  رئيس  أبرز 
القسم  أندية  أغلبية  بأن  موسى،  بن 
التوقف  فكرة  مع  اليد  لكرة  رجال  املمتاز 
للبطولة وهو ما عبروا عنه خالل  النهائي 
االحتادية  رئيس  مع  مؤخرا  اجتماعهم 
التواصل  تقنية  بواسطة  للعبة،  اجلزائرية 
قائال  موسى  بن  بعد.وصرح  عن  املرئي 
»تبني من خالل اجتماعنا الذي عقدناه 
بأن  أيام  بضعة  منذ  االحتادية  رئيس  مع 
استكمال  استحالة  على  متفقة  األغلبية 
املوسم الرياضي بالنظر إلى افتقار أنديتنا 
إلى اإلمكانيات التي تسمح باالستجابة 

للشروط املتضمنة يف البروتوكول الصحي 
وجاء  الدولي«.  االحتاد  به  أوصى  الذي 
أشهر  ثالثة  من  أكثر  بعد  االجتماع  هذا 
إجراء  يف  الرياضية  املنافسات  توقف  من 
كورونا  فيروس  تفشي  ملواجهة  احترازي 

الذي ميس بلدان العالم أجمع.
أغلبية  فإن  املسؤول،  نفس  وحسب 
رؤساء األندية املعنية اقترحوا إلغاء النزول 
مع صعود رواد املجموعات الثالث للقسم 
مرتبة  أفضل  صاحب  عن  فضال  األول 
ثانية من تلك املجموعات، ليصبح عدد 
األندية الناشطة يف املمتاز 20 فريقا على 

أن يتم توزيعهم على فوجني.
وتابع رئيس نادي الضاحية الوهرانية 
بأنه تقرر استدعاء جمعية عامة استثنائية 
إلغاء  مت  بعدما  امللف  هذا  يف  للفصل 
باملقابل  أبدى  ولكنه  الكأس،  منافسة 
األندية  مستقبل  بخصوص  تشاؤمه 
املالية،  مشاكلهم  تفاقم  ظل  يف  الوطنية 
من  ستزيد  الصحية  األزمة  وأن  سيما 
وهو  األندية  لهذه  املالية  الوضعية  تعقيد 
ما بدأنا نقف عليه يف ترجي أرزيو بفعل 
جتميد اإلعانات املالية من طرف السلطات 

احمللية.

رئيس ترجي أرزيو لكرة اليد، أمين بن موسى:
»أغلبية األندية مع التوقف النهائي للبطولة«

أكد أن األندية لن تستطيع التقيد بالتعليمات الوقائية، شريف الوزاني:

»استئناف البطولة في الظروف الحالية 
أصبح صعبا للغاية«

رفع رصيده الى 11 هدفا
بن رحمة يقود برنتفورد لفوز مهم

قاد الدولي اجلزائري، سعيد بن رحمة، ناديه برنتفورد الى حتقيق فوز 
مهم خارج الديار أمام فولهام 0-2، اول أمس، ضمن منافسات اجلولة 
38 من البطولة االجنليزية األولى )شامبينشيب(، بتسجيله لهدف ومتريره 

آلخر.
 ،88 الدقيقة  التهديف يف  افتتاح باب  ومتكن الالعب اجلزائري من 
ليتم   ،)90+1( ماركونديس  زميله  وقعه  الذي  الثاني  الهدف  كرة  ليمرر 

اختياره رجل املباراة، حيث نال أعلى تنقيط ب8.3 من 10.
وبهذا يرفع بن رحمة رصيده الى 11 هدفا و 7 متريرات حاسمة منذ 

بداية املوسم الكروي احلالي )2019-2020(.
وعلى إثر هذا الفوز، يحتل برانتفورد الصف الرابع مؤقتا برصيد 63 
نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن متصدر الترتيب ويست برومويتش ألبيون 
71 نقطة، علما أن املركزين األولني يسمحان بالصعود مباشرة الى البطولة 
املمتازة، يف الوقت الذي تلعب الفرق من الصف الثالث الى السادس دورة 

من أجل حتديد ثالث الصاعدين.
وارتبط إسم بن رحمة صاحب 25 سنة باالنتقال الى نادي تشيلسي، 
الناشط يف البطولة املمتازة »البرميرليغ«، حسب ما تداولته وسائل اإلعالم 

اإلجنليزية، بعد املوسم الالفت لألنظار الذي يقدمه مع برنتفورد.
سجله  الذي  بالهدف  احتفل  تيموشنت  عني  مدينة  إبن  أن  يشار 
السمراء،  البشرة  أصحاب  ضد  العنصرية  رفض  حركة  مع  بالتضامن 
املوسم بعد مقتل األمريكي  الالعبني هذا  به عديد  قام  الذي  االحتفال 

جورج فلويد.

األهلي السعودي يوافق على تسريح باليلي
حددت إدارة نادي األهلي السعودي، موقفها بخصوص مستقبل 
الدولي اجلزائري يوسف باليلي، مع الفريق، يف ظل العروض العديد 
التي يحوزها الالعب. وكشف موقع »غول« يف نسخته العربية، أن 
مالئم،  عرض  عن  البحث  باليلي،  من  طلبوا  األهلي،  مسؤولي 

متهيدا لرحيله عن الفريق نهاية املوسم اجلاري.
عرض  على  احلصول  على  مجبرا  اجلزائري،  الدولي  وسيكون 
يف  الفريق  مبغادرة  له  السماح  قبل  األهلي،  مطالب  يلبي  مغر، 
امليركاتو الصيفي املقبل. يذكر أن يوسف باليلي، يحظى باهتمام 
أوروبية،  وأخرى  الدحيل،  نادي  غرار  على  العربية  األندية  عديد 

أبرزها نادي غلطة سراي التركي.

تويف جنم الكرة العراقية السابق أحمد 
مع  مرير  بعد صراع  األحد  امس  راضي، 
وكالة  وذكرت  املستجد.  كورونا  فيروس 
األنباء العراقية أن األسطورة أحمد راضي 
الصحية  حالته  يف  النتكاسة  تعرض 
تواجده  أثناء  الفيروس  مضاعفات  بسبب 
يف مستشفى النعمان، ما أدى إلى ضيق 
التنفس ليلقى حتفه قبل املغادرة  حاد يف 

إلى عمان لتلقي العالج هناك.
 يذكر أن النجم العراقي السابق أحمد 
راضي قد غادر مستشفى النعمان األسبوع 
بسيط  حتسن  بعد  مسؤوليته  على  املاضي 
بعد  إليها  العودة  قبل  الصحية  حالته  يف 

هميش  راضي  أحمد  واحد. وولد  يوم 
عام  أفريل  شهر  من   21 يف  الصاحلي 
مع  مبكر  سن  يف  مواهبه  برزت   ،1964

نادي الزوراء الذي شهد تألقه.
كأس  يف  راضي  أحمد  تألق   بعدها 
فلسطني للشباب التي كانت بداية شهرته 
العربية والتي أُقيمت يف املغرب عام 1983 
ليواصل بعدها توهجه مع املنتخب األول.
إجنازاته،  أهم  من  إن  الوكالة  وقالت 
الدوري العراقي 5 مرات، كأس العراق 7 
مرات، بطولة أم املعارك مرة واحدة 1991، 
وصيف  مرات،   3 العرب  أبطال  دوري 
العالم  لكأس  التأهل   ،1988 آسيا  أبطال 

1986، التأهل لألوملبياد 1984 و1988.
برياضة  املكلف  الدولي  كاتب  وفدم 
تعازيه  مرسلي،  نورالدين  النخبة، 
اخلالصة لألسرة الرياضية العراقية يف وفاة 
جنمها السابق أحمد راضي، ونشر مرسلي 
فيها  جاء  السابق  العراقي  لالعب  تعزية 
الشقيق  العراقي  للشعب  قلبية  »تعازي 
يف  خصوصا،  الرياضية  ولألسرة  عموما 
راضي  أحمد  األسبق  املنتخب  جنم  وفاة 
وجل  عز  املولى  سائال  كورونا،  بفيروس 
ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 
جميل  ومحبيه  أهله  ويلهم  جناته  فسيح 

الصبر والسلوان.

وفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي متأثرا بكورونا
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يقدم  مؤلفه  حسب  الكتاب 
من  مناذج  التاريخ  والباحث يف  للقارئ 
الفرنسية  األوسطوغرافية  الكتابات 
حول منطقة جبال عمور، كتبها ضباط 
عسكريون وإداريون وأكادمييون فرنسيون 

ما بني -1860 1960.
ويكشف عن عمق التحوالت التي 
)جغرافيا،  عمور  منطقة جبال  عرفتها 
وسياسيا(  اقتصاديا  عمرانيا،  بشريا، 
الكتاب  ويحلنا  الزمن  من  قرن  ملدة 
ومدرستهم  الفرنسيني  نظرة  إلى 
جبال  ملنطقة  االستعمارية  التاريخية 
نظرة  من  كنموذج  وساكنتها  عمور 
للجزائر وسكانها، وهي نظرة ال  عامة 
احلقائق  وطمس  االحتقار  من  تخلو 

التاريخية.
كما يقدم صورة عن املوروث الثقايف 
واالجتماعي ملنطقة جبال عمور املتميز 

بالتنوع والغنى عبر العصور، ويوفر 
واجلغرافيا  التاريخ  يف  للباحثني 
واالجتماع واألنثروبولوجيا والعديد 
من التخصصات مادة علمية جيدة 
البحوث  يف  باستخدامها  تسمح 

األكادميية ذات الصلة باملوضوع.
وكشف الدكتور سعودي أحمد 
له  أنه سيصدر   « الوطن  »أخبار  لـ 
قريبا كتابان كتاب حول شخصية 
سلطان الصحراء الشريف بوشوشة 
للفرنسيني  ومقاومته  الغيشاوي 
 1862- مابني  املمتدة  الفترة  يف 
1875م، أما الثاني سيكون ذا طابع 
جغرايف تاريخي بعنوان »من جبل 
راشد إلى جبال عمور« - حفريات 
العربية  والرحلة  األوسطوغرافيا  يف 

.-
أحمد  سعودي  الدكتور  لإلشارة 
عمار  ثليجي  بجامعة  حاليا  يدرس 
البحوث  يف  متعددة  مساهمات  له 

باحلركة  املتعلقة  خاصة  التاريخية 
الوطنية وتاريخ الثورة وشارك يف العديد 

من امللتقيات الوطنية والدولية.

 السنة 01 - العدد 218 -االثنني  30 شوال  1441  هـ  - 22  جوان  2020م

ينشطه الفنان عباس ريغي 
حفل المالوف ُيبث من قسنطينة عبر الفضاء األزرق

خاصا  حفال  الثقايف  لإلشعاع  اجلزائرية  الوكالة  تنظم 
 ، قسنطينة  من  ريغي  عباس  الفنان  ينشطه  املالوف  لعشاق 
 27 يف  »الفايسبوك«،  االجتماعي  التواصل  منصة  عبر  ويبث 
جوان اجلاري، يف إطار فعاليات ثقافية افتراضية للبرنامج الذي 
انطلق يف العشرين من الشهر نفسه.وتخلل البرنامج العديد من 
عيسى،  بن  ملهدي  قصير  فيديو  شريط  عرض  منها  النشاطات 
املنتج التنفيذي لفيلم »اجلزائر من عال«، للحديث عن الدوافع 
وراء صناعة هذا الفيلم وظروف تصويره، وعرض للفيلم الوثائقي 
اجلزائر من السماء إخراج املخرج يان أرثوس برتراند ومن إنتاج 
شريط  عرض  سيتم  كما  الثقايف.  لإلشعاع  اجلزائرية  الوكالة 
فيديو قصير للمخرج شكيب طالب بن دياب، يتضمن تعريف 
خططه  عن  واحلديث  أعماله،  من  مقاطع  وعرض  باملخرج 
على  فضال  عرضه،  سيتم  الذي  الفيلم  وملخص  املستقبلية 
جوان  شهر  من   27 يف  السوداء.  الروح  القصير  الفيلم  عرض 
السابع عبر  الفن  التعريف مبهن  إلى  فيديو يهدف  سيتم جلسة 
برنامج »زووم« مع مدير التصوير اجلزائري حمودي لعقون، هذه 
يف  الطالب  الشباب،  للمخرجني  مخصص  موعد  هي  اجللسة 
للتعرف  السينما واملجاالت السمعية البصرية، وهواة السينما، 
والفنية  الفنية  اجلودة  عن  املسئول  التصوير  مدير  مهنة  على 
للصورة، وهو واحد من أكثر التقنيني السمعي البصري إبداًعا.
وبخصوص املوسيقى سيعرض حفل شعبي عبر خاصية املباشر 
عبر  أندلسي  حفل  وكذا  اجلزائر،  من  نسيم  يوسف  للفنان 
خاصية املباشر أندلسي مباشر للفنان ربيع حوتي من مونبلييه، 
أما يف 26 جوان سيجتمع عشاق املالوف مع حفل عبر خاصية 
ريعان  منذ  الذي  قسنطينة،  من  ريغي  عباس  للفنان  املباشر 
شبابه باملوسيقى األندلسية يف نوعها املالوف الذي متثله املدرسة 

العاصمة  باجلزائر  »الصنعة«  النوعني  جانب  إلى  القسنطينية، 
رحمانية«  »زاوية  بـ  قضاها  فترة  وبعد  بتلمسان،  و«الغرناطي« 
وجمعية »العقيقة العيساوية« حيث تشّبع بالنوع الصويف، اختار 
املالوف، الذي أصبح فيما بعد نوعه املفضل. ويف سنة 2002 
انخرط يف جمعية »تالميذ معهد املالوف« الذي كان حتت قيادة 
الشيخ قدور درسوني، الذي كان يرى يف شخص تلميذه ريغي، 
أحد األصوات الرائعة يف املستقبل، وبدأ يف تلقينه التحكم يف 
السوق،  يف  ألبومات  أربعة  على  ريغي  عباس  ويحوز  اإليقاع، 
و«أما   )2012( غرام«  هواك  و«زادني   )2010( »مجروح«  وهي 
خالصة  وأيضا  باي«،  »صالح  وكذا   )2016( ألحباب«  سبة 
مختلف  يف  القسنطينية  األغنية  حول  مضغوطة  أقراص  أربعة 
أنواعها، حتت عنوان »ألوان قسنطينة«.             صارة بوعياد

رواية تندرج في أدب الصحراء العجائبي
عبد الرزاق طواهرية يصدر 
»الوحا..العجل..الساعة« 

يرتقب أن يصدر الروائي الشاب 
املوسومة  روايته  الرزاق طواهرية  عبد 
»الوحا..العجل..الساعة«، عن  بـ 
دار املثقف للنشر. تندرج الرواية يف 
وتعالج  العجائبي،  الصحراء  أدب 
موضوع سيفار أكبر مدينة كهوف يف 
موضوع  الرواية  أثارت  كما  العالم، 
التي  الطاسيلي  كهوف  رسومات 

حيرت العلماء.
 230 على  الرواية  تتوزع   

صفحة، فيما تعود وقاِئع وزمن الرواية إلى عام 1379 هجري، يف قلب طاسيلي 
عبد  تاظروك، حسب  احلمراء،  تادرارت  ميهان(،  )قصر  جانت  )سيفار(،  ناجر 

الرزاق طـواهرية.
والروحانيني، كما دعم  السحرة  السحر من منظور  إلى عالم  الرواية  وتطرقت 
الكتاب بأسرار وخبايا لم تتناول من قبل، قدمها شيخ عاِرف بالصحراء ومعاملها 
للكاتب بعد لقاء جمعهما، فضال عن ذلك مت إزالة الغموض عن النجمة اخلماسية 
العمالقة املتواجدة يف والية تندوف بعد بحث عميق جمعه مع أهل االختصاص.
كما عالج موضوع سيفار أكبر مدينة كهوف يف العالم، وتطرق لسرها املكنون 
الذي ال يعرفه سوى أقلية من أهل املنطقة، يف حني أثارت الرواية موضوع رسومات 
كهوف الطاسيلي التي حيرت العلماء، بطريقة تنفي نظرية األطباق الطائرة، وحتيي 

أحد أهم األسرار العجيبة.
يف  التعمق  مع  األخرى،  الغامضة  اخلفايا  من  العديد  يف  الرواية  وغاصت 
إثنوغرافيا التواصل ونقلت لنا حياة الطوارق بعاداتهم وتقاليدهم وحتى لغتهم األم 

التي انتعشت الرواية بألفاظها من البداية حتى النهاية.
يذكر أن عبد الرزاق طواهرية كانت بدايته الفعلية يف مجال أدب اجلرمية سنة 
2017 بإصدار أول عمل روائي موثق له يحمل عنوان »شياطني بانكوك« عالج من 
خالله جرائم »الدارك ويب« أو »اإلنترنيت املظلم«، يهدف للكشف عن خبايا هذا 

العالم والتعرف على البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة. 
كما توجت روايته »شياطني بانكوك« باجلائزة الرواية العربية األكثر مبيعا يف 
معرض الكتاب الدولي باجلزائر العاصمة )سيال 2017(، ومن أعماله أيضا »شيفا 
رئيس  بجائزة  توج  كما  اخلمْس«،  حواسنا  يفوق  »ما  الصغير«،  القرن  مخطوطة 

اجلمهورية علي معاشي 2019.
ق.ث

ُيرتقب تنظيُمه نوفمبر المقبل
»اليونسكو« تحّضر لالحتفاء باليوم 

العالمي للفلسفة 

حتتفي منظمة »اليونسكو« يوم 19 نوفمبر املقبل باليوم العاملي للفلسفة سنويا، 
الدائمة  القيمة  »اليونسكو«  وتؤكد  للمنظمة.  الرسمي  املوقع  يف  جاء  ما  حسب 
الفلسفة  البشري يف كل ثقافة ويف كل فرد، حيث تعد  الفكر  للفلسفة يف تطوير 
اختصاصا مشوقا، كما أنها ممارسة يومية من شأنها أن حتدث حتواًل يف املجتمعات.
التيارات  تنوع  نكتشف  جتعلنا  إذ  الثقافات  حوار  إقامة  على  الفلسفة  وحتث 
التسامح  من  مزيد  على  قائمة  مجتمعات  بناء  على  وتساعد  العالم،  الفكرية يف 

واالحترام من خالل احلث على إعمال الفكر ومناقشة اآلراء بعقالنية.
القدرات  لتحرير  وسيلًة  كذلك  الفلسفة  تعد  »اليونسكو«،  نظر  وجهة  ومن 
الفلسفة  وُتنشئ  أفكار جديدة،  إبراز  البشرية من خالل  لدى  الكامنة  اإلبداعية 

الظروف الفكرية املواتية لتحقيق التغيير والتنمية املستدامة وإحالل السالم.
واملستنير  واملنطقي  احلر  للتفكير  جماعية  عملية  للفلسفة  العاملي  اليوم  وميثل 
اليونسكو )أي  وُيشَجع جميع شركاء  املرتبطة بعصرنا هذا  الكبرى  التحديات  يف 
اللجان  التابعة لها، مبا يف ذلك  العامة  الوطنية واملؤسسات واملنظمات  احلكومات 
الوطنية لليونسكو، واملنظمات غير احلكومية، والرابطات، واجلامعات، واملعاهد، 

واملدارس، وشبكات برنامج توأمة اجلامعات.
اليونسكو  وأندية  املنتسبة  واملدارس  »اليونسكو«،  لـ  اجلامعية  الكراسي  وكذا 
لليوم  العام  باملوضوع  تتعلق  متنوعة  أنشطة  تنظيم  على  ذلك(  إلى  وما  املعنية، 
العمل  وحلقات  واملؤمترات  والنقاشات  الفلسفية  احلوارات  مثل  للفلسفة،  العاملي 
والفعاليات الثقافية والعروض املختلفة، وذلك مبشاركة فالسفة وعلماء من جميع 
وطلبة  ومعلمني  ومربني  واالجتماعية،  الطبيعية  بالعلوم  املتصلة  التخصصات 

وصحفيني وغيرهم من ممثلي وسائل اإلعالم واجلمهور العام.
ق.ث

حمَل عنوان »جبل عمور من خالل الكتابات الفرنسية »

اكرَة  الّدكتوُر أحمد َسعودي ُيعّزز الذَّ
التاريخّيَة بكتاٍب َجِديد

تعززت الذاكرة التاريخية، وأثريت المكتبة الجزائرية بإصدار جديد للدكتور أحمد سعودي، حمل عنوان »جبل عمور 
من خالل الكتابات الفرنسية«. كتاب يقدم الدكتور من خالله المنطقة جغرافيا، بشريا، عمرانيا، اقتصاديا وسياسيا 

لمدة قرن من الزمن.

من بين 357 مشاركا قدموا من دول أوروبية وعربية
إلياس كمال يتّوج بجائزة المعرض الدولي للتصوير الفني

 فاز ابن بلدية الشحن بوالية اجليجل واملصور إلياس كمال بجائزة املعرض الدولي االفتراضي للتصوير الفني 
والفن التشكيلي املنظم باجلارة تونس هدا واقتطع إلياس كمال اجلائزة من بني 357 مشارك من 15دولة من عدة دول 

أوروبية وعربية.
وقدمت مديرية الثقافة بوالية جيجل تهانيها للمصور والتي أعربت عن افتخار جيجل وفنانيها ومواطنيها باملصور 

الذي شرف الوالية مبشاركته وفنه الراقي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 واليـــــــــــــــــــة   اجلزائــــــــــــــــر

االدائـــــــــــــــــرة اإلداريــــــــــــــة  للشراقة
بلديــــــة  أوالد فـــــــــــــايت

إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم 2020/09

يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أوالد فايت عن إجراء مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا للعملية :

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 بريستيج

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 محمد ملني

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
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معايير االختيار

احسن عرض 
من حيث  املزايا 

االقتصادية
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اشــهــــار

 Akhbar El waten 21/06/2020

و حسب املختصني  إنه ميكن أن يواجه األشخاص الذين 
وعن  العمل  عن  االنفصال  يف  بعد صعوبة  عن  يعملون 
عواقب  يف  يسهم  الذي  األمر  تتيحه،  التي  التكنولوجيا 
وخيمة متمثلة يف انحسار التواصل املباشر والشخصي يف 

احلياة الواقعية واألسرية.
التكنولوجيا  على  الناس  يعتمد  عندما  إنه   ، حيث 
احملادثات  ضرورة  ينسون  فإنهم  تفاعالتهم،  يف  للتوسط 
اإلبداع  على  وقدرتهم  عالقاتهم،  الشخصية يف  الواقعية 
وإظهار التعاطف، وهي تفاعالت جوهرية من أجل سعادة 

اإلنسان.
إلى أنه بينما تتخذ األمور مسارًا مختلفًا، سيكون علينا 
السعي واحملاربة من أجل التواصل الشخصي والتفاعالت 
متيزنا  اخلصائص التي  على  احلفاظ  وسيتطلب  املباشرة. 
التواصل  إلى  واحلاجة  التعاطف  مثل  اآلالت،  عن 

العاطفي واجلسدي مع اآلخرين، مجهودًا.
واألسرية  الزوجية  العالقات  أخصائيو  وأوضح 
من  كثيرا  يواجهن  املنزل  من  العامالت  األمهات  أن 
الزوجة يف ضغط نفسي ناجم  الصعوبات، حيث تعيش 
عن محاولة التوفيق بني املهام املنزلية وإجناز مطالب العمل 
هؤالء  أن  حتى  والزوج،  األطفال  مع  مثمر  وقت  وقضاء 
املهام  تزيد على  منزلية  مهام  يقعن حتت ضغط  األمهات 

االعتيادية لألم العاملة من املكتب.
العمل من المنزل يجعل المرأة تعاني من صعوبة التوقف لذلك 

يجب عليها أن تحدد أوقات عملها
من  العاملة  األم  لدى  الوقت  تداخل  أن  إلى  ونبهوا 
املنزل، يجعل بعض املهام املنزلية وإجناز بعض مهام العمل 
وينتهي  الصغار،  من  الدائمة  املقاطعة  بسبب  يكتمل  ال 
اليوم باملزيد من الشعور بالتقصير والفشل لكونها لم تستطع 
أو  العمل  مهام  األمثل سواء يف  النحو  على  أمر  أي  إجناز 
الواجبات املنزلية.وقد تشعر الزوجات واألمهات العامالت 
من املنزل، بالتقصير يف حقوق أطفالهن وأزواجهن، لذلك 
يجب عليهن نبذ الشعور بالذنب متاما والعلم أنهن يقدمن 

أفضل ما ميكن تقدميه.
وكشفت دراسة شملت أكثر من 24 ألف شخص يف 
95 دولة، ركزت على سلبيات العمل من املنزل، أن نسبة 
باملنزل  العمل  يف  واجهوا صعوبات  األشخاص الذين 
يف   59 حوالي  بلغت  األطفال  أو  العائلة  مطالب  بسبب 

املئة.
واجهوا صعوبات  األشخاص الذين  نسبة  وبلغت 

بسبب عدم قدرتهم على التركيز حوالي 43 يف املئة.
وأكد املختصون أن العمل يف املنزل قد يؤثر سلبًا على 
العالقة الزوجية، وتظهر تداعياته تدريجيًا عند استمراره 
لوقت طويل، مثل عدم املرونة الكافية التي متكن املرأة من 
القيام بعملها بكفاءة دون أن يؤثر ذلك على بيتها وعالقتها 

بزوجها وتربيتها ألطفالها.
العمل من  بها  يتمتع  التي  املرونة  أنه رغم  إلى  ولفتوا 
فاملرأة  األسرية،  املرأة  التزامات  يلغي  ال  أنه  إال  املنزل 

توفق  أن  عليها  يجب  خارجه  أو  املنزل  من  سواء  العاملة 
بني وظيفتها وواجباتها الزوجية والعائلية مع تنظيم وترتيب 
وقتها للقيام بكافة مسؤولياتها بحسب دوام عملها كي ال 
يتذّمر زوجها من عملها أو يتهمها بالتقصير ما يوقعها يف 

مشاكل زوجية ال حصر لها.
انزعاجا  يسّبب  قد  العمل  من  النوع  هذا  أن  وأضافوا 
الزوجة  تعتمد  أن  ضرورة  على  مشددين  الشريك،  لدى 
اخلالفات  لتتجنب  اإلطار  هذا  يف  املعايير  بعض  على 
الزوجية، مشيرين إلى أن إجناز العمل من املنزل قد يجعل 
املرأة تعاني من صعوبة التوقف لذلك يجب عليها أن حتدد 
أوقات عملها كي ال تتعدى ساعات معّينة تنجز خاللها 

مهامها املهنية لتتفرغ بعدها لألمور املنزلية والعائلية.
وأشاروا إلى أن عمل املرأة من املنزل قد يجعلها تهمل 
بزوجها،  عالقتها  على  يؤثر  مما  اخلارجي  مبظهرها  العناية 
يعتبر  مبظهرها  الزوجة  اهتمام  أن  البحوث  كشفت  حيث 

من أسباب السعادة الزوجية.
وقالوا إنه من الطبيعي أن يترافق أي عمل مع الضغط 
املنزل  الزوجة تعمل من داخل  والتوتر لكن عندما تكون 
سينعكس توترها املهني سلبًا على عالقتها بزوجها لذلك 
يجب عليها ضبط هذا التوتر وكبت ردود أفعالها لتحافظ 

على هدوء عالقتها الزوجية.
بضرورة  املنزل،  من  العامالت  النساء  اخلبراء  ونصح 
التخطيط للعمل لليوم التالي كل ليلة، من خالل حتديد 
جدول للمهام اليومية، حتى ال تتراكم األعمال وتسبب 
الزوجة  التخطيط  املنزل. ومينح  ضغوطات كبيرة على ربة 

وتقسيم  اليوم،  خالل  فعله  يجب  ما  حول  شاملة  نظرة 
وقتها بني عملها وحياتها الزوجية واألسرية.

عن  بعيدًا  للعمل  مناسب  تخصيص مكان  أن  وبينوا 
إجناز  على  يساعد  املنزل صغيرا  كان  مهما  واألبناء  الزوج 
التفرغ  من  بذلك  وميكنها  ممكن،  وقت  بأسرع  العمل 
لواجباتها املنزلية، باإلضافة إلى عدم اختالط مهام العمل 

مع أعمال املنزل.

 اضطر الكثيرون   بسبب فايروس كورونا على العمل من المنزل، ويعد هذا التوجه حلم غالبية الزوجات واألمهات، وعلى الرغم من جوانبه اإليجابية 
المتمثلة في قضاء المزيد من الوقت مع الزوج واألبناء، مما يساهم في تعزيز الحياة األسرية، إال أنه يفرض ضغوطًا كبيرة وخاصة على المرأة، التي 
تجد نفسها مضطرة للتوفيق بين عملها وواجباتها تجاه األسرة  إيجابيات ال تحصى للعمل من المنزل، إال أنه ال يخلو من سلبيات بسبب الحياة الزوجية 
واألسرية التي تتطلب التفرغ إلدارتها، وربما تكون الضغوط التي تعيشها الزوجة العاملة واألم أقل عند عملها من المنزل، إال أنه ال يمكن الحديث عن 

راحة تامة ألنها ال يمكن أن تتخلص من التزاماتها الزوجية واألسرية.

يعتبر جديدا على االسر الجزائرية

العمل من المنزل يتربص بالعالقات الزوجية



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

باإلمكان التفكير »خالف كيسنجر«
ُيعرف  العمر،  من   97 الـ  يف  رجل 
اليهودي  الالجئ  كيسنجر«،  »هنري  بـ 
ألفريد  »هينز  بإسم  املولود  األملاني 
مذكرة  على  املشرف  كان  كيسنجر«، 
لعام   200 رقم  القومي  األمن  دراسة 
 »NSSM 200»« بـ  املعنونة   1974
يف  السكاني  النمو  كيسنجر:  تقرير 
عنه  املترتبة  واآلثار  العالم  أنحاء  جميع 
وأمنها  األمريكية  اخلارجية  املصالح  جتاه 
القومي«؛ هذه املذكرة التي بقيت »وثيقة 
القرن  تسعينيات  بداية  غاية  إلى  سرية« 
املاضي، والتي تبناها الرئيس األمريكي 
كسياسة   1975 نوفمبر  يف  فورد  جيرالد 
»تخفيض  تعتبر  رسمية  أمريكية 
واحلّد  النامية،  الدول  يف  اخلصوبة« 
حتى  الطرق  بشتى  السكاني  النمو  من 
األدوات  من  واحدة  منها،  اإلجهاض 
التي حتفظ املصالح األمريكية، كحكومة 
االجتاهات  حتليل  نتائج  على  بناًء  وأمة، 
الدميوغرافية العاملية املتوقعة آنذاك وتأثيرها 
على إمدادات املعادن، والوقود يف العالم، 
الذي سيشكل يف نظر »كيسنجر«  األمر 
األمن  على  وخطيرة  جّمة  ضغوطات 
الذي  الرجل  هذا  األمريكي.  القومي 
العمر عتّيا ال تزال له اسهامات  بلغ من 
مثيرة للجدل واالستقطاب بصفته خبيرا 
استشاريا يف املسائل اجليوسياسية، كونه 
األمريكية  للخارجية  وزيرًا  أيضا  كان 
خالل الفترة )1977-1973(، أطّل علينا 
يوم اجلمعة 3 أفريل مبقال له يف صحيفة 
»جائحة  بعنوان  جورنال«  ستريت  »وول 
إلى  العاملي  النظام  كورونا ستغّير  فيروس 
الذي صاغه يف  هذا،  مقاله  األبد«، يف 
الصني  كيسنجر  يذكر  لم  كلمة،   828
عملّيًا  العمل  على  حّث  أنه  رغم  أبًدا، 
إلنشاء نظام عاملي ملا بعد الفيروس، ألنه 
يف رأيه ال يجب أن يقتصر كفاحنا فقط 
العالم  فحقيقة  التاجي،  الفيروس  ضد 
يكون  لن  كوفيد19-،  وباء  جتاوز  بعد 
كما كان من ذي قبل، لذا ينبغي املبادرة 
اجلديد  العاملي  النظام  صياغة  بإعادة 

ورخاء  البشر  سعادة  أن  كما  وصناعته، 
الناس  بثقة  إال  حتقيقها  ميكن  ال  األمم، 
عليها  يتعنّي  والسلطات  احلكومات،  يف 
والتغلب  تقترب،  التي  باملشاكل  التنبؤ 
من  االستقرار.  استعادة  ثم  عليها، 
خالل طروحات »كيسنجر« هذه، ندرك 
صياغة  »إعادة  حول  الصراع  بأن  جيدا 
املنظومة الفلسفية والفكرية واالجتماعية 
للمجتمعات  والسياسية  واالقتصادية 
بل  أشده،  على  هو  وللعالم«  وللدول 
الفيروس  مع  الصراع  من  وأقوى  أشد  هو 
التاجي، وهذه الطروحات تسعى لتجديد 
يبرز  لذلك  املتوحشة،  الرأسمالية  كيان 
بصفته  التجديد  لهذا  كعراب  كيسنجر 
األكادميية والسياسية وكمنّظر دبلوماسي، 
األميركي  االقتصاد  عالم  بأفكار  متشبع 
ميلتون فريدمان )1912ــ 2006( واضع 
نظرية »السوق احلر« ومناصر »تقليل دور 
الذي  بالصدمة«،  و«العالج  احلكومات« 
الذي  االقتصاد  بأن  يقول  دائمًا  كان 
والركود يكون  يدخل يف دهاليز األزمات 
العنيفة  بالصدمة  للعالج  ماسة  بحاجة 

لكي يستفيق وينهض مجددًا.
بينما احلقيقة املاثلة أمامنا اليوم، مع 
كل  يف  املستجد  كورونا  فيروس  تفشي 
أرجاء املعمورة وتعاظم تهديداته، و بداية 
بروز اآلثار األولى لهذه اجلائحة، واملتمثلة 
املعقدة  االجتماعية  األزمات  يف  أساسا 
اإلقتصاد  دخول  و  األبعاد،  واملتعددة 
من  األعمق  هي  كساد  حالة  يف  العاملي 
الزمن،  من  قرن  منذ  شهدها  التي  تلك 
عالم  أفكار  استحضار  نعيد  جعلنا  مبا 
كينز«  مينارد  »جون  اإلجنليزي  االقتصاد 
عقب أزمة الكساد الكبير التي بدأت عام 
1929، تلك األفكار العظيمة الداعية إلى 
الركود  السخي، وقت  اإلنفاق احلكومي 
أُْجِبرت  كما  التقشف.  ال  واألزمات، 
استعادة  على  الليبرالية  األنظمة  أعتى 
أمام  لها،  هجران  طول  بعد  »الكينزية« 
ملمارسة  والعودة  »الفريدمانية«،  طغيان 
أدوار »دولة الرعاية« بشكل ما، يف واقع 
احلال الذي شهد محدودية أدوار القطاع 

اخلاص يف مشهد األزمة املميتة، كما أن 
»قدسية  هشاشة  بّينت  الوضع  تطورات 
من  فواعلها  وانسحابها  السوق«  منظومة 
العام  املجال  لتفسح  األولى،  الصفوف 
أمام »الدولة الراعية« بأجهزتها وطواقمها 
صادمة،  صورة  إنها  حقيقة  وامداداتها، 
وهم  الليبرالية«  معبد  »كهنة  لكل 
يشهدون بداية التفّسخ التدريجي ألصنام 
»ديانة السوق« و »عقيدة احلرية الفردية« 

يف أعتى الليبراليات.
التفكير في دولة أكثر إنسانية

أزمة  من  املستفادة،  الدروس  من 
من  العديد  مستوى  على  كورونا 
اخلالصات  تأتي  الرأسمالية،  البلدان 
تترك،  ال  أن  ينبغي  بأنه  توصي  األولى 
مستقبال، الرعاية الصحية واالجتماعية 
للقطاع اخلاص. كما كانت األزمة فرصة 
الصغيرة  املؤسسات  بأن  لنكتشف  لنا 
واملشاريع الناشئة ليست مقاهي ومطاعم 
لأللبسة  ومحالت  حفالت  وقاعات 
اجلاهزة، لقد اكتشفنا بأن هذه النشاطات 
بينما  لفترة،  عنها  اإلستغناء  ميكننا 
احللول  »تقدمي  على  القائمة  املؤسسات 
كأنظمة  التصورات  و«هندسة  املبتكرة« 
اإلمدادات  وضمان  وتشغيلية«  عملياتية 
مما هو ضروري ومستعجل، واملُلبية ملطالب 
احليوية  املؤسسات  هي  الراهنة،  اللحظة 
التي ينبغي املراهنة عليها مستقبال، ألنه 
بإمكانها أن تكسب املجتمعات مناعتها 
كيان  بأن »حضور  اكتشفنا  كما  وأمنها، 
»كل  يف  الفارق  صنع  الذي  هو  الدولة« 
يف  لألزمة  اإلحتواء«  مسار  مفاصل 
العديد من الدول الصناعية ذات األنظمة 
التكنولوجيات  وذات  املتكاملة  الصحية 
اإلنتاجية  واملؤسسات  املتطورة  الرفيعة 
احلاسم  احلضور  لها  وكان  املرموقة، 
االجتماعية  التداعيات  من  احلّد  يف 

واالقتصادية للوباء.
لذلك أعتبرها فرصة أمامنا كـ«نخب« 
ذهن  املجددين، يف صفاء  بجد  للتفكير 
العلى،  نحو  همة  وتوثب  عقل،  وإتقاد 

والعميقة  املبتكرة  احللول  لصياغة 
الهيكلية  اإلفرازات  جتاوز  ُبغية  األبعاد، 
تقهقر  سيخلفها  التي  واملتشعبة  املعقدة 
النظام النيوليبيرالي الغير املنضبط إنسانيا 
وأخالقيا، للمساهمة يف إثراء هذا الفكر 
االقتصادي املستجد، الذي يرى يف عودة 
الدولة ملمارسة دور أكبر يف حتقيق الرعاية 
كقيمة  لإلنسان  واالجتماعية  الصحية 
وضعه  عن  بعيدا  وأخالقية  إنسانية 
قواعد  على  يتأسس  نظام  املالي، ضمن 
العالج  احترام قيمة اإلنسان، وحقه يف 
الذي  البعد  هذا  االجتماعية،  والرعاية 

ينبغي أن يعّد بالغ األهمية مستقباًل.
من سيدفع مقابل هذا ؟

كورونا،  بفيروس  ملصاب  عبارة  هي 
سياق  يف  وردت  به،  تلفظ  ما  آخر  هي 
من  العديد  تناقلته  بليغ،  معنى  ذي 
املواقع اإلعالمية على شكل خبر يكشف 
»ديريك  األمريكي  التخدير  ممرض  فيه 
فيروس  مرضى  ُيعالج  الذي  سميت«، 
مدينة  يف  مستشفى  يف  »كوفيد19-« 
نيويورك، عن الكلمات األخيرة املأساوية 
أن  بصدد  املمرض  كان  يحتضر،  لرجل 
يوصله بجهاز التنفس االصطناعي، فقد 
أنفاسه  يلتقط  وهو  املصاب  الرجل  قال 
مقابل  سيدفع  »من  بصعوبة:  األخيرة 
هذا؟« .. »كانت هذه كلمات أخيرة لن 
ثم  املمرض سميث،  قالها  أبدًا«  أنساها 
أضاف: »لقد كان )هذا املريض( يعاني 
التنفسي،  اجلهاز  يف  شديد  ضيق  من 
التحدث،  يف  الصعوبة  من  يعاني  وكان 
ومع ذلك، كان مصدر قلقه الرئيسي هو 
من  إجراء  مقابل  يدفع  أن  يستطيع  من 
إحصائيًا،  ولكن  حياته،  ميد  أن  شأنه 
كما  للنجاة«،  جّيد  احتمال  لديه  ليس 
»أسوأ  بأنه  املوقف  »سميث«  وصف 
لـ12 عامًا يف  شيء« شهده خالل عمله 
الرعاية احلرجة والتخدير، مضيفًا  مجال 
نظام  الضوء على  اللحظة تسلط  تلك  أن 

رعاية صحية ال يزال يخذل شعبه.
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أقالم

»الدولة المنقذة«

اعصبوها اليوم برأسي .. واحفظوا للدولة هيبتها !!
 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي

mah2bouziane@gmail.com
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بلسان عبد العزيز تويقر

الّتربيُة. .إصالٌح 
بَمفهوِم الّنزَوِة! 

الوطني  باجليش  املتعاقد  العريف   استشهد 
املنقضي،  السبت  يوم  مساء  )ز.مصطفى(،  الشعبي 
أثناء اشتباك أفراد من مفرزة للجيش الوطني الشعبي 
عملية  مسلحة، خالل  إرهابية  جماعة  من  أفراد  مع 
بن  طارق  ببلدية  احلجر،  قعدة  مبنطقة  كمني  نصب 
زياد، والية عني الدفلى، حسب ما ورد يف بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.
العملية  يف  املشاركة  اجليش  مفارز  اتخذت  وقد 
األمنية  اإلجراءات  كافة  متواصلة  تزال  ما  التي 
هؤالء  ومالحقة  املنطقة  ومتشيط  تطويق  قصد  الالزمة 
املجرمني. وبهذه املناسبة األليمة، تقدم الّلواء السعيد 
الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  شنڨريحة، 
الشهيد  ألسرة  واملواساة  التعازي  بخالص  بالنيابة 

على  اجليش  قوات  وعزم  حرص  مجدًدا  وذويه، 
اجلرمية  أشكال  وكافة  اإلرهاب  مكافحة  مواصلة 
ربوع  عبر  واالستقرار  األمن  على  حفاًظا  املنظمة 

الوطن.
من جهة أخرى، تقدم رئيس اجلمهورية عبد 
الفقيد.  العريف  عائلة  إلى  بتعازيه  تبون،  املجيد 
وكتب الرئيس تبون يف تغريدة على تويتر: “ فقدت 
اجلزائر باستشهاد العريف زناندة مصطفى شبال من 
الوطن  سبيل  يف  دماؤهم  سالت  ممن  األمة  أشبال 
الرئيس  وأكد  الهمجي”.  اإلرهاب  ضد  املفدى 
ومن سبقوه سدى  دماء مصطفى  تذهب  لن  أنه” 

وسنقضي معا بحول اهلل على بقايا اإلرهاب”.
خ.د

وفاُة الِعيفة أويحيى إثَر َسكتٍة َقلبّية
يوم  أويحيى،  أحمد  األسبق  األول  الوزير  ومحامي  أويحيى شقيق  العيفة   تعّرض 

أمس، لسكتة قلبية فارق احلياة على إثرها.
 أحّس العيفة بوعكة صحية أثناء مرافعته عن أخيه مبحكمة سيدي امحمد، قبل أن 
يتنقل إلى منزله الكائن ببلدية درقانة شرقي العاصمة وقت االستراحة. لتداهم األستاذ 

احملامي سكة قلبية مبنزله العائلي فارق على إثرها احلياة.
خ.د

بعد غلٍق زاد عن 3 أشهٍر

الخطوُط الَجوّيُة تفتُح وكاالِتها التِّجاريَة 
أعادت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، يوم أمس األحد، فتح وكاالتها التجارية يف 
4 واليات كبرى، وهذا بعد إغالقها منذ أكثر من 3 أشهر إثر تعليق حركة الطيران بسبب 

اإلجراءات املتخذة للحد من تفشي وباء كورونا.
وقال الناطق الرسمي باسم اجلوية اجلزائرية أمني أندلسي إن الشركة فتحت وكاالتها 
أمس، يف كل من اجلزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران، مشيرا إلى أنه قد مت متديد 
صالحية تذاكر السفر اخلاصة بزبائنها حتى 30 جوان 2021 بالنسبة إلى جميع الرحالت 
إلغاء رحالتهم بسبب  املتضررين من  للمسافرين  وأنه ميكن   ،2020 31 ماي  املقررة قبل 
جائحة كورونا االستفادة من عدة خيارات، بينها التغيير املجاني يف املقصورة نفسها وألي 

وجهة يف البلد نفسه، بالنسبة إلى الرحالت حتى 31 مارس 2021.
ويف رٍد على سؤال حول موعد استئناف الرحالت اجلوية، قال أندلسي إن القرار يرجع 
وباء  تفشي  ملتابعة ورصد  العلمية  واللجنة  اجلمهورية  رئيس  ممثلة يف  العليا  السلطات  إلى 

كورونا يف اجلزائر.
صفية. ن

القضية متابع فيها أويحيى وسالل وشخصيات وزاريةالقضية متابع فيها أويحيى وسالل وشخصيات وزارية

حـــّداد َينفي ُتهــَم الفســاِد وَيستــِنُد 
! إلى تاريـِخ عاِئلتــه الثَّــوريِّ

جرت، أمس األحد، مبحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أطوار محاكمة رجل األعمال علي حداد وعدد من 
الوزراء واملسؤولني السابقني، تورطوا يف قضايا فساد استفاد منها مجمع حّداد.

ويتعلق األمر بكل من املتهمني: علي حداد وأحمد أويحيى وعبد املالك سالل وعمارة بن يونس وعمار غول 
وزعالن عبد الغني وطلعي بوجمعة ويوسف يوسفي وبدة محجوب وقاضي عبد القادر وبوضياف عبد املالك وبوشوارب 

عبد السالم.
تورط املعنيون يف ملفات فساد تخص مشاريع الطريق السريع االجتنابي »زرالدة - بودواو« ومدخل املطار الدولي 
اجلديد ومصنع اإلسمنت بغليزان والطريق السّيار شرق غرب وكذا املوانئ. بينما استدعت احملكمة كال من جودي 

كرمي وعمار تو وبوعزقي عبد القادر وزوخ عبد القادر وخنفار محمد جمال كشهود يف القضية.
ونفى رجل األعمال وصاحب مجمع )etrhb( لألشغال العمومية علي حداد تهم الفساد التي وجهتها العدالة 

له خالل جلسة محاكمته مبحكمة سيدي امحمد.
وعاد علي حداد لتاريخ عائلته يف ميدان التجارة وكيف كونت ثروتها احلالية. وقال يف هذا اخلصوص إن عائلته 
كانت متتلك محاًل للمواد الغذائية سنة 1963، مضيًفا أن عائلته أسست شركة ذات أسهم سنة 1986، وكانت حينها 

أول عائلة متتلك الشاحنات - آنذاك.
وأضاف حداد يقول: » نحن عائلة ثورية،  جدي تويف سنة 1954 ووالدي كان مجاهدا، والعديد ال يعرف أن 

علي حداد تخرج من جامعة واد عيسى بتيزي وزو بشهادة يف الهندسة املدنية«.
وخالل احملاكمة، دافع علي حداد عن أشقائه ونفى تورطهم يف أي خروق أو جتاوزات قانونية مؤكًدا أنه هو املسؤول 

عن إخوته وعن أعمال شركاتهم، نافًيا مسؤولية إخوته يف ذلك.
عمار قردود

ي َتترُم  وِل التِّ   يف الدُّ
َتاريَخها و ُمكّوناِتها و 

اخِتالَفاِتها كانْت امَلنظومُة 
الّتربويُة - يف الَغالِب - بعيدًة 

؛  ياسيويِّ جاُذِب السِّ عن التَّ
ياساِت الّتربويَة  ألنَّ السِّ

كاَنت َنتيجًة لَتفاُقماٍت ُكبرى 
ُمرتبطٍة أساًسا بامَلوروِث 

قايفِّ و الّدينيِّ و االجتَماعيِّ  الثَّ
يف أبعاِده امُلختلفِة. ِسياساٌت 

كاَن من َنتيجِتها أن َتبّوأْت 
ِتلَك الّدوُل امَلراتَب األوَلى يف 
عليِم و ما َيتبُعه من  َجودِة التَّ
ٍة ويف االقتَصاِد  َحركّيٍة ِعلميَّ

و تأثيِره على الَوضعّيِة 
االجتَماعّيِة لتلَك امُلجتمعاِت. 

ياساُت  و يف الَغالِب، كانت السِّ
ربوّيُة هي املبدُأ األَساسيُّ  التَّ
فيما َتَبقى الّتطوراُت َكفيلًة 
بإدخاِل بعض اإلصالَحاِت 
عِديالِت على امَلناهِج،  و التَّ
ِوفًقا لألهداِف امُلستجّدِة؛  
فكاَن الّنجاُح َحليَفُهم.  و 
لكنَّ امُلفارقَة - عندَنا - يف 

اجَلزائِر تكُمُن يف أنَّ امَلنظومَة 
ي هي َعصُب  الّتربويَة و التِّ

الّتقُدِم و الّتطوِر َبقَيت 
َخاِضعًة لكّل َتاُذٍب ظهَر يف 
امُلجتمِع، و َلم َتتمّكْن الّدولُة 

الَوطنّيُة من َوضِع ِسياسٍة 
َتربوّيٍة َشاملٍة و َقادرٍة على 
اسِتيعاِب االخِتالِف امَلعريفِّ 
راثيِّ امُلتراكِم.  و امَلخزوِن التُّ
و َتركْت احلبَل على َغارِبه 

ياراِت  يف يِد َمجموعٍة من التِّ
الِفكرّيِة امُلتصارَعِة َتتجاذُبُه 

يطرِة على  ا إلى السَّ َسعيَّ
ي َيصنُع  َهذا الِقطاِع الذِّ

اإلنساَن؛ ِصراٌع كاَن يف الَغالِب 
مُببرراٍت إيدُيولوِجّيٍة؛  فَكانِت 
تيجُة أن َتشّوَهت امَلنظومُة  النَّ

و َغابْت امَلدرسُة عن ِصناعِة 
امُلستقبِل! و َلم َتتقّدْم اجَلزائُر 

عبر ُسّلِم الّتطوِر بالَكيِفّيِة 
ي كاَن َينَبِغي لها أن َتتقّدَم  التِّ

ِبها.
عِف    إّن ِمن ِدالالِت الضُّ

و الَوهِن الّلذيِن َتتخّبُط 
فيها  امَلنظومُة الّتربويُة 

ِغياَب َمشروٍع َتربويٍّ واضٍح 
نوِع الِفكريِّ و  َيستِنُد إلى التَّ
إلى امَلوروِث الّدينيِّ الّلذيِن 

َتختزُنهما اجَلزائُر؛ َفُأطِلَقت 
- مع ذلَك - َورشاُت اإلصالِح 
ي ارَتبطْت باألشخاِص و  التِّ
ياسَيِة  وُجهاِت السِّ َبعِض التَّ
و الِفكرّيِة، و هَي ورشاٌت لم 

َتكْن َتتِكُئ على أساساٍت 
َصلبٍة؛  ما جعَلها )الَورشات( 
َتّتجَدُد على رأِس كلِّ عقٍد 

مِن و أحَياًنا كثيرًة قبَل  من الزَّ
تائُج  ذِلك بزمٍن فَلم تُكْن النَّ

َتبتِعُد عن َدركاِت اإلخفاِق. إّن 
إصالَح اإلصالِح ال ُيكُنه أن 
ُيصلَح الّذي ضاَع؛ فال مناَص 

ي ِسياسٍة َتربويٍة  من تبنِّ
« ُيجَري  أو »ُدستوٍر َتربويٍّ
اإلصالُح يف َنسِقه و ليَس 

على أنقاِضه، ِحيَنها – فقط 
- ُيِكُن احَلديُث عن ِبدايِة 
َتقومِي اعوَجاِج امَلنُظومِة 

الّتربويِة! 

 إخضاُع 41 مصاًبا للعناَيِة امُلرّكزة

 تسجيُل 140 إصابًة جِديدًة 
بُكــورونـا فـي الَجزائــِر

عن  األحد،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الّصحة  وزارة  أعلنت 
تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر. 

كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
إلى  بهذا  ارتفع  البالد  بالوباء يف  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  اجلزائر، جمال  يف 
11771 إصابة. ومن بني املصابني بالفيروس يوجد 41 مريضا حتت العناية املركز 

عبر مختلف مستشفيات الوطن.
بني  وفيات   8 ساعة   24 آخر  خالل  ُسجل  فقد  ذاته،  املتحّدث  وحسب 
عن  فورار  كما كشف  حالة.   845 إلى  الوفيات  عدد  إجمالي  ليرتفع  املصابني، 
بني  للشفاء  املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة   98 تسجيل 

املصابني بالوباء إلى 8422 حالة تعاٍف.
.خالد دحماني

إثَر اسِتشهاِد َعريٍف باجَليش بعني الّدفلى

الّرئيــُس ُيؤّكـُد عـزَم الّدولــِة علـى الَقضــاء علـى َبقــايا اإلرَهـاِب

أدرار

لطاِت الَعسكرّيِة  اإلرهابيُّ “مَسلَّم” ُيسلِّم نفَسه للسُّ
أمس  أول  نفسه،  إرهابي  ّسلم 
بأدرار،  العسكرية  للسلطات  السبت، 
األمر  ويتعلق  الثالثة.  العسكرية  بالناحية 
“مَسلَّم”،  املدعو  بكاي”  “د.  باملسمى 
سنة  اإلرهابية  باجلماعات  التحق  الذي 

2012. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، 
كان بحوزة اإلرهابي مسدس رشاش من نوع 

»كالشنيكوف« و4 مخازن ذخيرة.
ق.و



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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