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ُسيــول المــاِلُسيــول المــاِل   َتِجـــّف! َتِجـــّف!

05
سكيكدة

 الَوالـي يأمـُر بهـدمِ 
كناِت  الَفوضوّيـِة السَّ

06
بجاية

 سّكـاُن »بـن َسعـيد«
 بِتيـشي  َينتِفُضــوَن
ي اإلجَراِم بسبـِب َتفشِّ

04
الوادي

 الَوالـي ُيجمِّـد عمـَل
 الَمجلــِس  الَبلــديِّ
لــواِدي  العلنــَدة

الَجفاُف َيِقصُم ظهَر الفّلِحين بغليَزان
 سجلت والية غليزان تراجعا ملحوظا يف محصولي القمح والشعير خالل 
حملة احلصاد والدرس للموسم الفالحي )-2019 2020(، نتيجة نقص 

حيث  للفالحة،  املخصصة  الّسقي  مياه  ومحدودية  املتساقطة  األمطار 
انخفض اإلنتاج إلى 46 باملائة مقارنة باملوسم املاضي، الذي حقق إنتاجا قدر 

بـ مليون و400 ألف قنطار من أصناف احلبوب.
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عِقَب تراُجع ِنسبِة الّتساُقط وانعداِم ِمياه الّسقيِّعِقَب تراُجع ِنسبِة الّتساُقط وانعداِم ِمياه الّسقيِّ

تاج
بور
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تاج
بور

رو

 إشَكاِليُة الَعلقِة بين َثقافِة
يمقراطيِة التَّساُمح  والدِّ

الّلحظة،  وإلى   1988 أكتوبر   5 أحداث  منُذ     
واجلزائريون يطالبون بدولة مدنية دميقراطية! لكْن 
يريدونها  فاإلسالماويون  يريدون؟  دميقراطية  أّي 
ذلك  على  يشّدد  كان  كما   - إسالمية  جمهورية 
إلى  تدعو  التي  الدميقراطية  هي  أم  امُلل.  »الفيسط 
هو  ذلك  الغربي؟!  النموذج  وفق  علمانية  دولة  إقامة 
اخلاسر  متاما؛   متناقضني  تيارين  بني  القائم  الصراع 
 - الشعب واملستفيد - نسبيا  الصراع هو  األّول من هذا 

منه هي األنظمة العربية.

د. عز الدين معزة 	15 أقلم

04
َضرورُة الَفصِل بين 
لطاِت مع ُمراعاِة  السُّ
الّتكاُمل ِفيما َبينها

بالدولة  الّتعريف  يتم  أن  البد 
ودقيق،  واضح  بشكل  اجلزائرية 
مع  يتماشى  أن  يجب  التعريف  وهذا 
املوروث احلضاري والتاريخي للجزائر، 
على   - األولى  بالدرجة   - بالتركيز 
الوطنية  للهوية  األساسية  العناصر 
)الدين، اللغة، العلم،  وغير ذلك....(. 
العناصر  هذه  تكون  أن  يجب  كما 
األساسية مصدر جمع وتوحيد لكافة 

الشعب اجلزائري.
-  الّدكتـور محمـد دمـان ذبـيح 

أستـــاُذ الّشريـعة بجــامعـة 
»األميـــــر عبـــد القــادر« 

ُرون! بائُن متَذِمّ ُرون!طوابيٌر أماَم مراكِز الَبريد والزَّ بائُن متَذِمّ طوابيٌر أماَم مراكِز الَبريد والزَّ

 أزَمــٌة يف امُلؤّسسة  التـي ُتِديـر أكبــَر  أزَمــٌة يف امُلؤّسسة  التـي ُتِديـر أكبــَر 
وِق الَوطنّيِة وِق الَوطنّيِةِحّصٍة من األْمواِل يف السُّ ِحّصٍة من األْمواِل يف السُّ

ـُّة  ـُّة  الّدفع اإللْكتـُرونــيُّ اآلليـ ســّراي :ســّراي : الّدفع اإللْكتـُرونــيُّ اآلليـ
يـوَلِة يـوَلِةالَوحيــدُة للَحـدِّ مـن أزمــِة السُّ الَوحيــدُة للَحـدِّ مـن أزمــِة السُّ

ِســي محــمـد:ِســي محــمـد: َبنــُك اجلـزائــِر لـَجأ  َبنــُك اجلـزائــِر لـَجأ 
حُللــوٍل ُمستعجَلـٍة مُلواجهـِة األزَمةحُللــوٍل ُمستعجَلـٍة مُلواجهـِة األزَمة

ِنـقاَشــات

02
إصــلُح الَمنظــومِة الّتــربويـِة 
ُيحِيــي المجلـَس األعلــى للتَّـرِبيــة

كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع إصالح املنظومة التربوية 
عبر تنظيم جلسات تشخيصية، فيما باشرت العديد من النقابات 
ملف  إحياء  رأسها  على  وجاء  ملقترحاتها،  األولية  النقاط  حتديد 
جانب  إلى  بدسترته  البعض  طالب  حيث  للتربية،  األعلى  املجلس 
اقتراح إدراج بعض املواد مبشروع مسّودة تعديل الدستور، من أجل 

احلفاظ على املدرسة، بحسبهم.

 ُشركاٌء يقتِرُحون َدسترَتُه ِحفاًظا على امَلدرسِة



02
أخبار السياسة
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شركاء يقترحون دسترته حفاظا على المدرسة 

إصـالُح الَمنظــومِة الّتربـويـِة
 ُيحيـي المجلـَس األعلى للتَّرِبية

صفية نسناس
الشركاء  مختلف  استدعاء  مت  و 
مبرمجة  رزنامة  االجتماعيني، وفق 
املشروع  تأجيل  مت  بعدما  لذلك 
الصحية  للظروف  نظرا  اإلصالح 
الوقائية  للتدابير  وتطبيقا  االستثنائية 
فيروس  وباء  تفشي  من  واالحترازية 

كورونا )كوفيد19-(.
مشروع  وثيقة  وتضمنت 

أخبار   « حتوز  التي  اإلصالحات، 
الوطن« على نسخة منها، ومت تسليمها 
قصد  االجتماعيني  الشركاء  ملختلف 
مشروع  تفاصيل  واإلثراء،  املناقشة 
إصالح املنظومة التربوية الذي سيشمل 
جلسات  تنظيم  عبر  املستويات  جميع 
منطلقا  تكون  وتقوميية،  تشخيصية 
جميع  فيه  تشترك  شامل  وطني  حلوار 
احلسابات  عن  بعيدا  املعنية  األطراف 

الضيقة واملصالح الفئوية.
وذكرت الوزارة أهم محاور اجللسات 
اإلصالحات  تقييم  ستتضمن  التي 
الفترات  يف  التربية  قطاع  عرفها  التي 
السابقة، منهجية اإلصالح ومستويات 
إلى  مشيرة  وتلخيصها،  التقارير  حتليل 
أن الهدف من هذه العملية هو الوصول 
الى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة 
نقاط  ومعرفة  املدرسة  تشهدها  التي 

للمدرسة  تصور  وإعطاء  وضعفها  قوتها 
الوثيقة  حملت  وقد  اليها.  نصبو  التي 
املنظومة  إصالح  مشروع  جانب  إلى 
باالنشغاالت  املتعلقة  الردود  التربوية 
التربية  قطاع  نقابات  طرحتها  التي 
اللقاءات  خالل  الشركاء  ومختلف 
يف  الوزير  عليها  أشرف  التي  الثنائية 
الفترة املمتدة من 20 فيفري وإلى غاية 

12 مارس املاضي.

ُطرحت  التي  امللفات  بني  ومن 
حيث  االجتماعية،  اخلدمات  ملف 
قررت الوزارة متديد عهدة جلنة اخلدمات 
التي ال تسمح  الظروف احلالية  يف ظل 
مسألة  مناقشة،  أو  انتخابات  بإجراء 
دون  احليلولة  بهدف  اخلدمات  تسيير 
عدم  شرط  املوظفني،  مصالح  تعطيل 

واالكتفاء  التسييري  برنامجهم  تطبيق 
حسب  االجتماعية،  امللفات  بدراسة 
ما أكده منسق النقابة الوطنية ألساتذة 
مريان،  مزيان  والتقني  الثانوي  التعليم 
الذي أبدى »تفاؤله« مبا جاء عموما يف 
الوثيقة التي تسلمها يوم األحد املنصرم 
من الوزارة. كما قال املتحدث ذاته إن 

مسألة  املتوسط  التعليم  شهادة  امتحان 
مذكرا  للنقاش،  مطروحة  تزال  ما 
باقتراح نقابته املتعلق باعتماد معدل 9 
من 20 لالنتقال إلى الثانوي، مع متكني 
معدالت  على  حتصلوا  الذين  التالميذ 
أقل من 9 من اجتياز االمتحان الحقا.

االحتاد  رئيس  دزيري  صادق  قال 
الوطني لعمال التربية والتكوين إنه البد 
باجلانب  بدءا  األولويات،  ترتيب  من 
الضامن  ألنه  واملهني  االجتماعي 
التي  الوثيقة  وحول  القطاع.  الستقرار 
تتضمن إصالح املنظومة التربوية، أّكد 
التي  املواد  بعض  دسترة  ضرورة  على 

املجلس  مثل  اجلزائرية  املدرسة  حتفظ 
لرئاسة  تابعا  وجعله  للتربية  األعلى 
اجلمهورية، ومن مهامه السياسة العامة 
للمدرسة الوطنية بعيدا عن أّي جتاذب.
باالنشغاالت  املتعلقة  الردود  وعن 
التربية  قطاع  نقابات  طرحتها  التي 
اللقاءات  خالل  الشركاء  ومختلف 

الثنائية، أكد دزيري أنها - على العموم 
- لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته، 
مشيرا إلى أنها غير محددة بدقة وتفتقر 
إلى امللموس خاصة فيما يتعلق بالقانون 
 )14/266( املرسوم  وتطبيق  األساسي 
ودبلوم  الليسانس  بشهادة  املتعلق 

الدراسات املعمقة.

اجلمعية  رئيس  أكد  جهته،  من 
خالد،  أحمد  التالميذ  الوطنية ألولياء 
ضرورة اعتماد مقترح معدل 9 فما فوق 
فرصة  منح  مع  الثانوي  إلى  لالنتقال 

استدراكية لباقي التالميذ، مشيرا إلى 
يف  املتوسط  شهادة  امتحان  إجراء  أن 
أسباب  لعدة  مقبول  غير  الظروف  هذه 
الدراسة  عن  التالميذ  انقطاع  أبرزها 

ملدة 6 أشهر، باإلضافة إلى نقص فادح 
االستثنائية،  العطل  بسبب  التأطير  يف 
الثاني  الفصل  برنامج  استكمال  وعدم 

يف جل املؤسسات التربوية وغيرها.

واالتصال  باإلعالم  املكلف  قال 
التربية  لعمال  الوطني  االحتاد  يف 
زوقار،  العمري  الوهاب  والتكوين عبد 
وزارة  تتخلى  أن  يستلزم  الظرف  إن 
األمام  إلى  الهروب  التربية عن سياسة 
واملهنية  االجتماعية  واملطالب  بامللفات 

ملوظفي القطاع، وأن تسارع إلى التكفل 
مزيدًا  القطاع  جتنب  أن  أرادت  إذا  بها 
خاصة  واالضطرابات،  التوتر  من 
ونحن مقبلون على دخول مدرسي جد 

استثنائي.
أن  يرى  االحتاد  أن  أضاف   كما 

برمجة  تأجيل  يتطلب  احلالي  الظرف 
وتقييم  بتشخيص  اخلاصة  اجللسات 
على  التركيز  بغية  التربوية  املنظومة 
إيجاد  وعلى  الدستور،  تعديل  مشروع 
يف  املدرسة  مكانة  من  للرفع  صيغ 
خالل  من  وذلك  اجلديد،  الدستور 

وجعله  للتربية  األعلى  املجلس  دسترة 
التربوية  بالسياسات  تهتم  عليا  هيئة 
املدرسة  هوية  على  وحتافظ  البلد  يف 
جهازا  الوزارة  جعل  مع  اجلزائرية، 
مصممًا  ال  السياسات  لهذه  تنفيذيا 
لها، وهذا حتى ال تتغير بتغير الوزراء.

للمجلس  الرسمي  أكد الناطق 
التدريس  ملستخدمي  املستقل  الوطني 
مسعود  األطوار  ثالثي  للقطاع 
اخلاصة  بالردود  يتعلق  فيما  بوديبة، 
اللقاء  يف  املطروحة  باالنشغاالت 
محمد  التربية  وزير  مع  جمعهم  الذي 

على  تقييمها  سيتم  أنه  أوجعوط، 
ليتم  النقابة،  وهيئات  هياكل  مستوى 
التقييم.  خالصة  بعد  عليها  الرد 
مشروع  إلى  أنه بالنسبة  إلى  مشيرا 
لتشخيص  املنعقدة  اجللسات  أرضية 
وتقييم املنظومة التربوية فإن الوزارة بهذا 

النقابات  من  تريد  التمهيدي  املشروع 
بغرض  الرأي  وإبداء  وإثراءه  مناقشته 
للقيام بإصالحات  وضع خريطة طريق 

للمنظومة التربوية.

كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع إصالح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية، فيما باشرت العديد من 
النقابات تحديد النقاط األولية لمقترحاتها، وجاء على رأسها إحياء ملف المجلس األعلى للتربية، حيث طالب البعض بدسترته إلى 

جانب اقتراح بعض المواد بمشروع مسودة تعديل الدستور من أجل الحفاظ على المدرسة، بحسبهم.

كشف عبد الكرمي طواهرية 
أن هناك العديد من املخابر التي 
لقاحات  إنتاج  إلى  توصلت 
كورونا،  لفيروس  مضادة 
وستكون متوفرة يف شهر نوفمبر 
القادم، مستبعدا بذلك إمكانية 
على  الصحي  احلجر  فرض 
عموم البالد مرة أخرى، مشيرا 
حاالت  عدد  ارتفاع  أن  إلى 
اإلصابة كان منتظرا ويرجع إلى 

عدم احترام التدابير الوقائية.
اإلثنني،  أمس  كشف، 
جلنة  عضو  طواهرية  الكرمي  عبد 
كورونا  فيروس  تفشي  متابعة 
خالل حلوله ضيفا على اإلذاعة 
من  العديد  هناك  أن  الوطنية 
إنتاج  إلى  توصلت  التي  املخابر 
لقاحات مضادة لفيروس كورونا 
األغلب  على  متوفرة  وستكون 

مع حلول شهر نوفمبر القادم.
احلجر  بخصوص  أما 
إنه  املتحدث  فقال  الصحي، 
وسيقتصر  فقط  جزئيا  سيكون 
فيها  تسجل  التي  البؤر  على 
أن  إلى  مشيرا  فقط.  إصابات 
الدراسات  يف  يكمن  احلل 

ذاته،  السياق  ويف  الوبائية. 
متابعة  جلنة  أن  طواهرية  أوضح 
بصدد  كورونا  فيروس  تفشي 
مهمتها  علمية  جلنة  تشكيل 
إعداد الدراسات الوبائية وإعادة 
االتصال  إستراتيجية  يف  النظر 
لتحديد  امليدان  إلى  والنزول 
حتديد حاالت  ثمة  ومن  البؤر، 
إلى  ملفتا  واحتوائها  اإلصابة 
إلى  أمس  نزلت  فرقا  هناك  أن 

امليدان ملباشرة عملها.
وبخصوص استئناف باقي 
أن  املتحدث  أكد  النشاطات، 
اللجنة لديها مخطط لرفع احلجر 
واألنشطة  القطاعات  كل  يف 
التنسيق  عبر  االقتصادية 
تترافق  أن  شريطة  معها، 
الوقاية  إجراءات  احترام  مع 
مبرزا  االجتماعي،  والتباعد 
الكشف  أجهزة  ودقة  فاعلية  أن 
وأنها  اجلزائر  يف  متوفرة  السريع 
اعتمادها  قبل  لتجارب  تخضع 
للمواد  الوطنية  الوكالة  من 

الصيدالنية. 
أحمد بوكليوة

اإلثنني،  أمس  عرض، 
وزير املالية عبد الرحمان راوية 
امليزانية  تسوية  قانون  مشروع 
نواب  أمام   2017 لسنة 
الوطني،  الشعبي  املجلس 
ترأسها  علنية  جلسة  خالل 
سليمان شنني رئيس املجلس 

الشعبي الوطني. 
التي  لألرقام  ووفقا 
القيمة  بلغت  الوزير،  عرضها 
احملققة  لإليرادات  اإلجمالية 
 6.072 مستوى   2017 يف 
بـ  توقعات  مقابل  دج،  مليار 
قانون  يف  دج  مليار   5.635
حيث  نفسها،  للسنة  املالية 
الفعلية  اإليرادات  توزعت 
لهذه السنة على املوارد العادية 
دج  مليار   3.945 بقيمة 
إجمالي  من  باملائة   97.64
اجلباية  وموارد  اإليرادات 
 2.127 بقيمة  البترولية 
يف  باملائة.   03.35 دج  مليار 
املقابل، بلغت نفقات امليزانية 
قيمته  ما   2017 بعنوان 
6.767 مليار دج، بينما توقع 
قانون املالية لهذه السنة نفقات 

بقيمة 6.883 مليار دج.
وأكد الوزير، فيما يخص 
االجتماعية،  التحويالت 
دج  مليار   1.631 بلغت  أنها 
قدره  بانخفاض   2017 يف 
4.11 باملائة مقارنة بـ 2016، 
التحويالت  هذه  وتشمل 
السكن  دعم  مخصصات 
املقدرة بـ 305 مليار دج )35- 

باملائة( مقارنة بـ 2016 ودعم 
دج  مليار   413 بـ  العائالت 
املتقاعدين  باملائة( ودعم   -7(
بـ 237 مليار دج )2- باملائة( 
ودعم املعوزين واملعاقني وذوي 
الدخل الضعيف بـ 147 مليار 
باإلضافة  باملائة(.   -10( دج 
إلى النفقات غير املتوقعة التي 
وصل  دج،  مليار   92 بلغت 
مليار   786 إلى  امليزانية  عجز 
دج. أما فيما يخص السيولة، 
أشار املتحدث إلى أن الوضعية 
املالية  قانون  لتنفيذ  النهائية 
إجمالي  عجز  عن   2017
للخزينة بـقيمة 2.260 مليار 
طريق  عن  تغطيته  متت  دج، 
اإليرادات  ضبط  صندوق 
والية التمويل التقليدي وعلى 
 2017 يف  مت  األساس،  هذا 
ضبط  صندوق  موارد  استنفاذ 
اقتطاع  بعد  وذلك  اإليرادات 
املتبقي  دج  مليار   838 مبلغ 

فيه.
بخصوص  الوزير  وأوضح 
نسبة  أن  االقتصادي  اإلطار 
بلغت   2017 خالل  النمو 
أن  مبرزا  باملائة،   4.1 نحو 
قطاع احملروقات سجل إيرادات 
مقابل  دج،  مليار   3.660 بـ 
متوقعة  دج  مليار   4.071
أي  املالية،  قانون  مبوجب 
مليار   411 قدره  سلبي  بفارق 

دج.
أحمد بوكليوة

الجزائر تدرس أّي لقاحات كورونا ستستورد
ة: الَحجـُر َسيستـهِدُف  طــواهريَّ
بــؤَر تَفـــّشي ُكـــــورونا 

وزير المالية عبد الرحمن راوية: 
ِقيمُة التَّحويالِت االجِتماعّيِة بلَغْت 
1.631 ملياًرا  في 2017

ْمزيـان مرَيـان: اقَترْحنـا ُمعـّدَل )9/20( لالنِتَقـال إلى الّثانـويِة

أحمــد خالـد: ُهنــاك نقـٌص في الّتأطيـِر َسبُبــه الُعطـل االسِتثنائيــُة

ِة »األنَبـــــاْف« َتدعـــُو الــوزارَة للّتكـُفل  بالَمطـــالـب االجتــَماعيـّ

دِزيــري يدُعــو لَدستـرِة بعـض الَمـواِد للحفـاِظ علــى الَمـــدرسِة

ليــها  ِدراســــٌة د أّن َجلـسـاِت الحــوار َستـَ »الكنـاَباْســت«  ُتــؤكِّ

تندوف 

الجيــُش َيضـِبط 3 أطَنــاٍن مــن الِكيـــف الُمعـاَلـج 
ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، كمية ضخمة من الكيف املعالج ُتقدر بـ3 أطنان و22 كيلوغراما، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش 

قرب أم العشار بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، بحسب ما أوضح بيان وزارة الدفاع أمس.
من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة، 5 أشخاص وحجزت 5 مولدات كهربائية و3 مطارق 
ضغط تستعمل يف عمليات التنقيب غير املشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاوالت هجرة غير شرعية هّم بها 57 شخصا، كانوا على منت قوارب 

تقليدية الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية. كما مت توقيف 9 مهاجرين غير شرعيني يحملون جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان. 



عّمـــــار قــــردود

وحدًة  تأزما  الوضع  وزاد   هذا، 
تسديد معاشات املتقاعدين بالزيادات 
اجلديدة بداية من 20 جوان اجلاري. 
عن تراجع حجم  فضاًل  هذا، 
احتياطي البنوك اإللزامي، ناهيك عن 
لعمليات إيداع  الكلي  التوقف شبه 
البنكية  احلسابات  يف  األموال 
األشخاص  قبل  من  والبريدية 
واملؤسسات، مقابل تواصل ضخ مبالغ 
يف  املواطنني  كبيرة يف حسابات  مالية 
بينما  مالية،  وإعانات  رواتب  شكل 
املاء  تسديد فواتير  عمليات  توقفت 
بني  تراوحت  بنسب  والكهرباء والغاز 
الواليات،  أغلب  يف  باملائة  و85   75
الضرائب  تراجع تسديد  إلى  إضافة 
من قبل اخلواص واشتراكات الضمان 
كل  باملائة،  بنسبة 95  االجتماعي 
ذلك ساهم يف تراجع قيمة السيولة يف 

اخلزينة العمومية.
ذهبوا  الذين  الزبائن  وُفوجئ 
رواتبهم  الستالم  البريد  مكاتب  إلى 
بعدم  بإبالغهم  أموالهم  وسحب 
إلى عدم  أدى  ما  مالية،  وجود سيولة 
قضى  املوظفني. فيما  رواتب  صرف 
املشكلة  الطوابير  يف  ساعات  آخرون 
املكاتب ذاتها، ُمعرضني حياتهم  أمام 
عدم  إثر  »كورونا«،  زمن  يف  للخطر 

وآخر،  شخص  بني  التباعد  احترام 
األطباء  به  ينصح  الذي  التباعد 

املتخصصون لتفادي انتقال الوباء.
املكاتب  أن  لالنتباه  وامللفت 
تعاني منذ أشهر أزمة حادة يف السيولة 
العمال  أجور  أن  لدرجة  النقدية 
كل شهر  تدخل حساباتهم  واملوظفني 
يف مراكز البريد، لكنهم ال يستطيعون 
سحبها. ويف أحسن األحوال، ُيسمح 
تقضي  ال  بسيطة  مبالغ  بسحب  لهم 

جميع احتياجاتهم.
سنوات،  اجلزائر، منذ  وتعاني 
ومن حني آلخر، من نقص يف السيولة 
اقتراب  مع  خصوًصا  البريد  مراكز  يف 
املصاريف  فيها  تكثر  التي  املناسبات 
كاألعياد وشهر رمضان وعطلة الصيف 
واالجتماعي.  املدرسي  والدخول 
أصبحت  األخيرة  األشهر  يف  لكن، 
لها  جتد  ولم  دائمة،  السيولة  أزمة 
كل  يف  وكانت  ناجًعا  حاًل  احلكومة 
ما  سرعان  ترقيعية  بحلول  تقوم  مرة 
تعود إثرها مشكلة السيولة، وتعود بها 
معاناة املواطنني الذين تذمروا من ذلك 

كثيًرا.
اجلزائر  بريد  قيام مؤسسة  ورغم 
اآللي  للسحب  بطاقات  بتوزيع مجانا 
صعب  استعمالها  لكن  لألموال. 
املسنني  املتقاعدين  قبل  من  خصوصا 
الرقم  تذكر  عليهم  يصعب  الذين 

السري، بينما ال يعرف كثيرون منهم 
ملساعدة  ويحتاجون  والكتابة  القراءة 
أما  أموالهم.  لسحب  البريد  موظف 
فتكاد  اإللكتروني،  الدفع  عمليات 
توفر  عدم  متاًما بسبب  منعدمة  تكون 
التجارية  احملالت  كل  يف  األجهزة 
الدفع  على  اجلزائريني  لتعود  وكذلك 
يتعاملون  الكبار  التجار  وحتى  نقدا. 
تدخل  أن  بدون  نقدا  باملاليني 
الدولة  وحاولت  البنوك.  أموالهم 
املصرفية  الشيكات  استخدام  فرض 
التي  للمبالغ  البريدية  والصكوك 
تتعدى 50 ألف دينار. لكنها تراجعت 

عن ذلك ألسباب مجهولة.
أكبر  اجلزائر  بريد  مؤسسة  وتدير 
املالية  السوق  يف  األموال  من  حصة 
الوطنية. ويقدر عدد زبائنها بأكثر من 
اجلزائر  سكان  ثلث  أي  مليوًنا،   12

البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
االتصال  حاولنا  وقد  هذا، 
بريد  مبؤسسة  اإلعالم  على  بالقائمني 
عن  االستفسار  أجل  من  اجلزائر 
وأن  خاصة  وخلفياتها،  الظاهرة  هذه 
قبل  من  كبيرين  وتذمر  تخوف  هناك 
مشكلة نقص  من استمرار  اجلزائريني 
جويلية  شهر  خالل  املالية  السيولة 
املقبل، وبالتحديد يف آخر الشهر الذي 
يتزامن وعيد األضحى املبارك، إال أن 

محاولتنا باءت بالفشل.
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عبر  اجلزائر  بريد  زبائن  اشتكى 
اآلونة  يف  الوطن،  واليات  مختلف 
يف  النقدية  السيولة  غياب  األخيرة، 
وحتى  البريد  مكاتب  من  العديد 
وذلك  للبنوك،  التجارية  الوكاالت 
بعد الشروع يف تسديد منحة التضامن 
وتخليص  كورونا  بفيروس  اخلاصة 
من  للعديد  جوان  شهر  رواتب 

القطاعات.
بريد  زبائن  من  العديد  وعّبر 
الوطن« عن  لــ«أخبار  اجلزائر 
أزمة  استمرار  الشديد من  تذمرهم 
البريد  مبكاتب  النقدية  السيولة 
للبنوك واستحالة  والوكاالت التجارية 

نظرا  أيام،  لعدة  أموالهم  سحب 
أمام  املتراصة  الكبيرة  للطوابير 
عدم  بحجة  لغلقها  أو  الشبابيك 
منه  تستفيد  الذي  اليومي  التموين 
البنك  من  البريدية  املكاتب  هذه 
املركزي، ناهيك عن إجراءات الوقاية 
تعطيل  يف  زادت  والتي  اجلائحة  من 

مصاحلهم.
إلى  املواطنني  من  عدد  وأشار 
أنهم لم يستطيعوا سحب أموالهم من 
التجارية  والوكاالت  البريدية  املراكز 
للبنوك منذ شهر تقريًبا، وذلك بسبب 
تارة، وبسبب  للزبائن  الوجود املكثف 
يف  وانعدامها  النقدية  السيولة  نقص 

كثير من األحايني تارة أخرى.
ظل  يف  املتضررون بأنه   وأفاد 
زادت  »كورونا«،  فيروس  وباء  تفشي 
البريد  مكاتب  بني  التنقل  صعوبة 
التي  الواليات  أو  للبلديات  املجاورة 
املالية  السيولة  بها بحًثا عن  يقطنون 
لسحب النقود من حساباتهم البريدية 
واليات  إلى  التنقل  وضرورة  اجلارية، 
مجاورة من أجل احلصول على أموالهم 
من  اآللية  املوزعات  جفت  بعدما 
بريدية  شبابيك  عدة  وأعلنت  النقود 

انعدام األموال بها.
ع.ق

طوابيٌر أماَم مراِكز الَبريِد والّزبائُن ُمتذمُِّرون

ُسيـــول الَمــاِل َتِجـّف!

يولِة  الُمواطنوَن بين ِمطرقة »ُكورونا« وِسنَدان ُنقِص السُّ

خفُض بنِك الَجزائِر َعملياِت التَّمويِن 
يولَة أضَعَف  السُّ

وأرجع بعض قباض البريد بوالية أم البواقي، يف حديثهم لــ«أخبار 
وخفضه  اجلزائر  بنك  لدى  السيولة  نقص  إلى  األزمة  الوطن«، هذه 
تراجع  بعد  محدودة،  وبكميات  أسبوعية  باتت  التي  التموين  عمليات 
عمليات التحويل املالي من طرف التجار ومسيري املؤسسات االقتصادية 
التجارية  النشاطات  توقف  بسبب  والبنكية  البريدية  احلسابات  يف 
واالقتصادية إثر جائحة كورونا، مؤكدين انفراج األزمة يف األيام املقبلة 
بعد إعادة بعث العديد من النشاطات وعودة العمال إلى مناصب عملهم 

بعد رفع احلجر الصحي املنزلي وإلغاء العطل االستثنائية.
ع.ق

الحكومُة قّلَصت احتياطيَّ الُبنوِك 
لُمواَجهة األزمِة 

البالد،  يف  املصرفية  السوق  يف  مجّدًدا  التدخل  املركزي  البنك  قرر 
للمرة الثانية يف أقل من شهٍر، بعد تفاقم األزمة املالية وما ترتب عنها من 
نقص يف السيولة، إذ دفع نحو مراجعة سقف احتياطي البنوك العمومية 

واخلاصة بهدف توفير السيولة املطلوبة لألسواق.

يولِة في  وزيُر الَبريِد ينِفي ُنقَص السُّ
َمكاتِب الَبريد والُموزعاِت اآلِلّيِة

 يف أفريل املاضي، نفى وزير البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، 
إبراهيم بومزار، وجود أي نقص يف السيولة على مستوى مكاتب البريد 

واملوزعات، مؤكًدا استمرار اخلدمة العمومية بشكل عادي.
وقال إبراهيم بومزار، يف تصريح للتلفزيون اجلزائري، » نطمئن املواطنني 
بأن السيولة موجودة يف الشبابيك، واملوزعات اآللية«. مشيًرا إلى إمكانية 

»استعمال البطاقات الذهبية، عبر كل موزعات البريد والبنوك«.
ع.ق

الخبير االقتصادي عبد المالك سراي: 
الّدفُع اإللكتُرونيُّ اآلليُة الَوحيدُة للحدِّ 

يولِة  من أزمِة السُّ
االقتصادي،  اخلبير  قال 
تصريح  يف  سراي،  املالك  عبد 
اجلزائر  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
من البلدان القليلة يف عالم اليوم 
التي لم تزال تعاني من مشكلة 
النقدية يف عصر يعتمد  السيولة 
وسائل  على  أساسي  بشكل 
بداية  ويف  اإللكترونية.  الدفع 
من  الكثير  سارع  كورونا  وباء 

إما  املالية،  املنظومة  أموالهم من  املواطنني والعمالء والزبائن إلى سحب 
نحو  لتحويلها  أو  املصريف  اجلهاز  خارج  لتخزينها  أو  السوق،  يف  لتداولها 
أن  ولو  البالد  أزمة سيولة حادة يف  وجود  إلى  أدى  الذي  األمر  اخلارج؛ 
اإللكتروني  والدفع  الرقمي  االقتصاد  ثقافة  مواطنيها  زرعت يف  احلكومة 
العمومية،  اخلزينة  إيرادات  تراجع  أن  سراي  أضاف  و  وقع.  ما  وقع  ما 
جراء استمرار تهاوي أسعار النفط وتداعيات كورونا على حركية االقتصاد 
الوطني الذي يوجد يف حالة ركود خطيرة، جعل مشكلة نقص السيولة 
النقدية تطفو على السطح مجددا، وهي املشكلة التي بدأت تتفاقم منذ 
أوت 2010، ورغم وعود السلطات املختصة بالتوصل إلى حلول نهائية 
لهذه املشكلة املؤرقة منذ سنوات ما تزال دار لقمان على حالها، واملشكلة 
من  الرغم  على  القريب،  األفق  يف  لها  قريبة  حلول  وال  مزمنة  أضحت 
االجتهادات املبذولة من طرف السلطات النقدية واملالية التي-لألسف-

باءت بالفشل الذريع.
لتبقى أزمة السيولة النقدية قائمة رمبا تنخفض حدتها بعض األحيان، 
لكنها ال تزول نهائًيا، بحسب محدثنا، مضيفا أنها متضي إلى تعقيداتها 
قريب؛  انفراج  عن  تطويقها  إجراءات  ُتسفر  أن  دون  واالقتصادية  املالية 
ما من شأنه أن ُيشكل خطًرا كبيًرا على النظام املصريف واملالي خاصة، 
الوطني عامة، ويف غياب تطوير وتشغيل فعلي ألنظمة  وعلى االقتصاد 
الدفع وعدم تفعيل التعامل بالشيك على املعامالت االقتصادية، ظهرت 

مشكلة اكتناز األموال والتي هي إحدى مسببات السيولة النقدية.
ع.ق

تشهد العديد من واليات الوطن )بشكل متفاوت( أزمة سيولة نقدية حادة على مستوى مراكز البريد، أدت إلى تسجيل 
اكتظاظ وطوابير في عز وباء »كورونا«، ما خّلف غضبا وسط الزبائن المتراصين داخل مكاتب البريد، خاصة عقب تسديد 
منحة التضامن الخاصة بـ »كورونا« وتخليص رواتب شهر جوان بالنسبة إلى العمال المنتسبين إلى العديد من القطاعات 

المدنية والعسكرية، على غرار التربية، الصحة، والتعليم العالي.

سي  كمال  املالي  اخلبير  أما 
محمد، فقد قال يف تصريح لــ«أخبار 
الوطني املركزي  »البنك  إن  الوطن« 
عاجلة  إجراءات  إلى اتخاذ  سارع 
ملواجهة نقص السيولة النقدية، الذي 
احلالية،  األزمة  جراء  متوقًعا  كان 
املعروف  املركزي  البنك  حيث قرر 
األول  إجراءين،  اجلزائر«،  بـ«بنك 
التوجيهي  الفائدة  معدل  تخفيض  هو 

مبعدل 0.25 باملائة، وتخفيض معدل 
بـ2  البنوك  يف  اإلجبارية  االحتياطات 
باملائة، مشيرا إلى أن قراراته »ستسمح 
للسيولة  إضافية  هوامش  بتحرير 
وبالتالي  البنكي،  للنظام  بالنسبة 
توفير للبنوك واملؤسسات املالية وسائل 
دعم إضافية لتمويل االقتصاد الوطني 

بتكلفة معقولة«. 
هذه  فإن  محمد،  سي  وبحسب 

البنوك  تشجيع  إلى  تهدف  القرارات 
لالقتراض من البنك املركزي من أجل 
تسمح  كما  السيولة،  على  احلصول 
بتحرير جزء من سيولة البنوك املجمدة 
مواجهة  يف  إجبارية  كاحتياطيات 
مفاجئ  تصاعد  ظهور  مخافة  األزمة، 
يف الطلب على سحب األموال بسبب 
حالة الهلع من تفشي فيروس كورونا.

ع.ق

الخبير المالي كمال سي محمد:
بنُك الَجزائِر لَجأ لحلوٍل ُمستعَجلٍة لُمواجهِة األزَمة
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الّدكتور محمد دمان ذبيح أستاذ 
الشريعة بجامعة »األمير عبد 

القادر« -قسنطينة
 

الباب األول: أحكاٌم عامة ومبادئ 
أساسية

بالدولة  التعريف  يتم   حيث 
ودقيق،  واضح  بشكل  اجلزائرية 
مع  يتماشى  أن  يجب  التعريف  وهذا 
للجزائر،  والتاريخي  احلضاري  املوروث 
العناصر  على  األولى  بالدرجة  مركزا 
الدين،  الوطنية  للهوية  األساسية 
كما  ذلك....،  وغير  العلم،  اللغة، 
يجب أن تكون هذه العناصر األساسية 
الشعب  لكافة  وتوحيد  جمع  مصدر 

اجلزائري.

 الباب الثاني: الدولة ومقّومات 
الشعب الجزائري

وحدة  على  احلفاظ  أجل  ومن 
إبراز  ضرورة  أرى  اجلزائري،  الشعب 
اجلزائري،  للشعب  الرئيسة  املقومات 

وعلى رأس هذه املقومات ما يلي:
يتم  حيث  االجتماعية:  املقومات 
التضامن  حتقيق  يف  الدولة  دور  بيان 
والتكافل االجتماعي بني أفراد املجتمع 

اجلزائري.
بها  ونعني  االقتصادية:  املقومات 
التنمية  حتقيق  على  الدولة  حرص 
املعيشي  املستوى  ورفع  االقتصادية، 

لكل أفراد املجتمع اجلزائري.
بها  ويقصد  الثقافية:  املقومات 

ترسيخ  على  بالعمل  الدولة  التزام 
والثقافية  احلضارية  األبعاد  وتكريس 

للمجتمع اجلزائري.

 الباب الثالث: الحقوق والحريات 
األساسية والواجبات العامة

احلقوق  كل  بيان  خالله  من  ويتم 
التي  وغيرها...(  السياسية  )املدنية، 
يجب أن يتمتع بها املواطن اجلزائري، 
بعيدا عن كل صور التفرقة واجلهوية، إذ 
إن اجلميع كما هو معلوم سواسية أمام 

القانون، وأمام االنتماء إلى اجلزائر.
هذا، إلى جانب إبراز دور الدولة يف 
حماية كل احلريات الفردية واجلماعية 
للمجتمع اجلزائري، والوقوف ضد كل 
ما من شأنه املساس بهذا البعد الهام يف 

حياة األفراد واملجتمعات.
عن  عامة  إعطاء صورة  يجب  كما 
كافة الواجبات التي يضطلع بها املواطن 
على  حفاظا  طبعا  وهذا  اجلزائري، 

سيادة اجلزائر ورموزها املختلفة.

 الباب الرابع: تنظيم السلطات
السلطات  تنظيم  أن  شك  ال 
السلطة  التنفيذية،  )السلطة  الثالث 
يعد  القضائية(  والسلطة  التشريعية، 
عامال مهما يف احلفاظ على أمن اجلزائر 
إلى مصاف  بها  والوصول  واستقرارها، 
أن  واملتحضرة، شريطة  املتقدمة  الدول 
يراعي هذا التنظيم مبدأين اثنني هما:
- مبدأ االستقاللية بني السلطات.

- مبدأ التكامل بني السلطات.

 الباب الخامس: الهيئات الرقابية

مبختلف  الرقابية  األجهزة  تعد 
مجتمع،  لكل  النابض  القلب  أنواعها 
دورا  تلعب  األجهزة  هذه  ألن  وذلك 
العام، ومكافحة  املال  كبيرا يف حماية 
غش  من  املختلفة  بأشكاله  الفساد 

وتزوير واختالس، وغير ذلك.
لذلك من الضروري جدا دعم هذه 
على  واسع  بشكل  ونشرها  األجهزة 
املستوى الوطني، وحمايتها من كل ما 

يعرقل دورها املنوط بها.

الباب السادس: أحكام عامة
األساسي  الدور  لبيان   وذلك 
الدولة،  يف  الفاعلة  املؤسسات  ألهم 
األمنية  واملؤسسة  العسكرية  كاملؤسسة 
إلى  هذا  وغيرها،  اإلعالمية  واملؤسسة 
اخلارجية  السياسة  توضيح  جانب 
للدولة اجلزائرية، والتي ال تقل أهمية 
عن السياسة الداخلية يف احلفاظ على 
الداخل  يف  وأمنها  اجلزائر  استقرار 

واخلارج.

 الباب السابع :أحكام ختامية 
وانتقالية

يتعلق  ما  كل  بيان  بغرض  وذلك 
أو  مراجعة  أو  تعديل  من  بالدستور 
مصادقة أو نشر أو تطبيق وما إلى ذلك.
ويف األخير، نتمنى أن تؤخذ هذه 
االقتراحات العامة بعني االعتبار، وأن 
عالية،  اجلزائر خفاقة  راية  دائما  تبقى 

واملجد واخللود لشهدائنا األبرار.

سكيكدة
فالح يعّثر على قنبلة تقليدية

 الّصنع بتمالوس 
عثر، مساء أول أمس، فالح يقطن ببلدية متالوي بالتحديد يف منطقة 
بطبة«خنزيرة« بدوار الثعابنة ببلدية متالوس، داخل مزرعته الغابية على قنبلة 
أثناء تعريته أحراشا داخل  تقليدية الصنع تعود للحقبة االستعمارية وهذا 
املكان  إلى  تنقلت  التي  الوطني،  الدرك  مبصالح  لالتصال  ليسارع  املزرعة، 
للناحية  العملياتي  للقطاع  تابعة  القنابل  برفقة فرقة متخصصة يف تفكيك 

العسكرية اخلامسة مبنطقة »حلمازة«، حيث مت تفكيك القنبلة بنجاح.
جمال بوالديس

محكمة بجاية ُتفرج عن 22 موقوفا 
املاضية  اجلمعة  أوقفوا خالل مسيرة  22 شخصا  أمس عن  أول   أفرج 
مبدينة بجاية، ومت استدعاؤهم للمحاكمة بتهمة التجمهر غير املسلح يوم 15 

سبتمبر 2020 يف الساعة التاسعة صباحا مبحكمة بجاية.
اجلمعة  يوم  توقيفهم  مت  املسلح، حيث  غير  بالتجمهر  متهمون  املعنيون 
بجاية،  اجلمهورية حملكمة  لوكيل  وتقدميهم  النظر  ووضعهم حتت  19 جوان 
قبل مثولهم أمام القاضي وفق إجراءات املثول الفوري ليتم اإلفراج عن 22 

شخصا على أن جتري محاكمتهم يوم 15 سبتمبر مبحكمة بجاية.
بـــلقاسم.ج

بخبرات وطنية وأيادي عّمال وإطارات المؤسسة
»فيورفيال« بعنابة تنتج أّول 

»مقطورة« محلّية الُصنع 
أعلنت مصادر من داخل مؤسسة »فيورفيال« بعنابة عن إجناز أول قاطرة 
)مقطورة( للشاحنات من احلجم الكبير محلية الصنع 100 باملائة، أجنزت 
»فيروفيال«،  مؤسسة  عمال  جميع  ومجهودات  إطارات  وخبرات  بأيادي 

.)B5( وباألخص عمال ورشة
ويأتي هذا اإلجناز يف الوقت الذي يكثر فيه الطلب احمللي على هذا النوع 
العالمات  من  العديد  مستقبال  تنافس  قد  التي  وغيرها،  املقطورات  من 
الرائجة منها املستوردة من البلدان املجاورة التي حتقق أرباحا كبيرة يف السوق 

الوطنية.
وحسب مصادرنا، حتضيرات جتري على قدم وساق حتسبا لزيارة مبرمجة 
لوزير الصناعة واملناجم »فرحات آيت علي« لوالية عنابة لزيارة املؤسسة يف 
األيام القادمة، للوقوف على هذا اإلجناز احمللي األول من نوعه على مستوى 
»فورفيال«، والذي يحتاج مزيدا من الدعم املادي واملعنوي خاصة يف هذا 
بسبب  الوطني  واالقتصاد  احمللية  الصناعة  به  متر  الذي  احلساس  الظرف 

جائحة فيروس كورونا.
 ف سليم

خالل األشهر الثالثة الماضية 
الّدراجات النارية وراء وقوع

 2447 حادث سير 

  سجلت مصالح الشرطة، خالل الفترة املمتدة من شهر مارس إلى شهر 
الدراجات  2447 حادث مرور تسبب فيه سواق  ماي من السنة اجلارية، 
النارية من مختلف األحجام، تورط يف هذه احلوادث 2608 سائق دراجة 

نارية. وخّلفت هذه احلوادث 2946 جريحا و144 قتيال.
سواق  تدعو  املديرية  أن  أمس،  يوم  األمن،  مديرية  بيان  وأوضح 
التام  وااللتزام  القيادة،  أثناء  واحلذر  احليطة  توخي  إلى  النارية  الدراجات 
بالقوانني وقواعد السالمة املرورية، مع احترام اإلجراءات الوقائية من ارتداء 

للخوذة وعدم القيام باملناورات واالستعراضات يف الطريق العام.
ق.و

ستور الَجزائريِّ الَجديِد: أهمُّ الَمعالِم الّرئيَسِة الُمقترحِة حوَل ُمسّودِة الدُّ

ال ُبّد من إقراِر َمبدأ االسِتقالليَّة 
لطاِت مع  أو الَفصِل بين السُّ
ُمراعاِة الّتكاُمل ِفيما َبينها

الوادي  والي  أمس،  أول  جّمد، 
نشاطات املجلس الشعبي لبلدية وادي 
التي  االنسداد  حالة  عقب  العلندة، 
منذ  املذكور  احمللي  املجلس  يشهدها 
نحو 6 شهور. وكلف رئيس دائرة ميه 
ونسة بتسيير الشؤون اإلدارية للبلدية. 
عبد  الوادي  والي  قرار  وحسب 
رقم  يحمل  الذي  سعيد  بن  القادر 
بعد  جاء  فإنه   ،)2020/  743(
سلسلة من التقارير واإلخطارات التي 
وصلت للوالي، وأرسلت من طرفه عن 
طريق مديرية التنظيم والشؤون العامة.
وكانت بوادر االنسداد يف مجلس 
بلدية وادي العلندة، الواقعة على بعد 
25 كيلومتر غربي عاصمة الوادي، قد 
شهر  من   23 يف  انتخابه  منذ  بدأت 
نوفمبر 2017، بعد أن فاز حزب جبهة 
بـ  البسيطة  باألغلبية  الوطني  التحرير 
06 مقاعد من أصل 13، وفاز التجمع 
مقاعد،   03 بـ  الدميوقراطي  الوطني 
ظلت  والتي  السلم  مجتمع  حركة 
تسيطر على تسييره منذ 2002 فازت 

شهدت  حيث  فقط،  مقاعد   04 بـ 
نواب  من  املجلس  هياكل  انتخابات 
تأخرا  الدائمة  للجان  ورؤساء  للرئيس 
احلزبني  قيادة  تدخل  استدعى  كبيرا 
األمور  لكن  الوالئي،  املستوى  على 
رفض  بعد  يجب،  ملا  وفقا  تسر  لم 
مترير نحو 11 مداولة من طرف املجلس 

الشعبي البلدي.
الوالي،  قرار  ديباجة  وحسب 
تقرير  قّدم  ونسة  ميه  دائرة  رئيس  فإن 
املاضي  ماي  من شهر   07 مفصل يف 
بأنها  وصفها  التي  املجلس  حالة  عن 
من  حالة  وتعيش  منسجمة  عدم 
مصادر  أفادت  حيث  االنسداد، 
من  عددا  بأن  الوطن«  »أخبار  محلية 
أعضاء من املجلس رفضوا مترير عديد 
رئيس  سياسة  وعارضوا  املداوالت، 
اتخاذ  يف  بالتفرد  واتهموه  البلدية 
عجلة  بعرقلة  اتهموه  بل  القرارات، 
وحملوم  العلندة  وادي  يف  التنمية 
يف  املسجل  الكبير  التأخر  مسؤولية 
منها  استفادت  التي  املشاريع  عديد 

جتسيد  دون  وبقيت  والتي  بلديتهم، 
التسيير.  عن  رئيسهم  عجز  بسبب 
عبد  العلندة  وادي  بلدية  رئيس  لكن 
لـ »أخبار  اهلل عطا اهلل أّكد يف تصريح 
التي وجهت له  التهم  الوطن« أن كل 
من املعارضة يف مجلسه ال أساس لها 
سياسية  دوافع  وحتركها  الصحة،  من 
على  نفسها  التهم  أطلق  بل  بحتة، 
مصالح  سير  عرقلوا  الذين  معارضيه 
مداوالت  خالل  من  بلديته  مواطني 

املجلس.
هذا، وعبر عدد من سكان بلدية 
وادي العلندة التي يقطنها نحو 9000 
الوضع  نسمة عن خيبة أملهم بسبب 
الذي آلت إليه بلديتهم، والتي كانت 
يف وقت قريب مثاال على النجاح ليس 
املستوى  على  بل  الوادي  والية  يف 
املجلس  أعضاء  كل  ودعوا  الوطني، 
للتعقل وتغليب املصلحة  أطيافه  بكل 

العامة للبلدية. 
رشيد شويخ

عقب انسداد دام 06 أشهر كاملة
والي الوادي ُيجّمد عمل المجلس البلدي لوادي العلندة



فيروز رحال

بعض  تصريحات  وحسب 
السيدات، فإن معاناتهم هذه انطلقت 
مستمرة  والزالت  طويلة  سنوات  منذ 
يف  اخلاصة  العيادات  غياب  ظل  يف 
أمراض النساء والتوليد يف هذه املنطقة 
احملرومة والتي ترتفع فيها نسبة السكان 
يوميا حيث قارب عدد سكانها الـ 20 
الف نسمة، وأضاف ذات املصدر، أن 
عاصمة  إلى  يتنقلن  احلوامل  النساء 
للمتابعة  اخلاص  وللقطاع  الوالية 
الطبية التي تكلفهم مبالغ جد معتبرة 
منهم أصحاب  كاهلهم خاصة  أثقلت 
إضافة  والضعيف،  البسيط  الدخل 
يتطلب  حيث  التنقل  مصاريف  إلى 
تبسة  مدينة  إلى  التنقل  احلامل  على 
االنتظار  عناء  لتجنب  أجرة  سيارة  يف 

االكتظاظ  أو  للحافالت  الطويل 
صحتها.  على  يؤثر  الذي  والتدافع 
من  الكويف  بلدية  سكان  طالب  وقد 
اجلهات الوصية بتوفير قابلة لرفع الغنب 
إلى  التنقل  ومصاريف  عناء  وتخفيف 
املتعددة  العيادة  يف  الوالية،  عاصمة 

االنتهاء  غاية  إلى  احلالية  اخلدمات 
والتي  اجلديدة  العيادة  إجناز  من  كليا 
املستلزمات  بكل  تتجهز  أن  ميكن 
التخصصات  من  العديد  يف  الطبية 

على غرار أمراض النساء والتوليد.

القضائية  الشرطة  عناصر  جنح 
ألمن دائرة الطاهير من توقيف مقتريف 
خالل  وذلك  االجرامية  االفعال  هده 
خالل  تنظيمها  مت  شرطية  عمليات 
النصف األول من شهر جوان اجلاري اذ 
تبني ان االمر يتعلق بشخصني يبلغان 
مبحوث  احدهما  سنة  العمر21  من 
ضبط  العدالة  لدى  ومطلوب  عنه 
بحوزته 90 قرصا من املؤثرات العقلية 
ومبلغ مالي قدره 20.000 دج تورطا 
العمدي  واجلرح  الضرب  قضية  فى 

شخص  رفقة  ابيض  سالح  بواسطة 
اخر فى حالة فرار راح ضحيتها شاب 
جانب  الى  سنة   22 العمر  من  يبلغ 
الشخص  رفقة  منهما  واحد  تورط 
املوجود فى حالة فرار فى قضية السرقة 
التى طالت مقر شركة خاصة لألدوية 
والبذور الفالحية الكائن مقرها بدائرة 
اعالم  جهاز  استهدفت  والتى  الطاهير 
آلى بلواحقه آلة طباعة ثالجة،  مدفأة 
الفالحية  البذور  من  كمية  كهربائية 
عناصر  متكن  اين  أخري  وأغراض 

الشرطة من استرجاع بعض املسروقات 
القانونية  اتخاذ كافة االجراءات  وبعد 
امام  تقدميهم  مت  فيهم  املشتبه  فى حق 
ألجل  املختصة  القضائية  اجلهات 
الكسر  ظرفى  توافر  مع  السرقة  قضايا 
العمديان  واجلرج  الضرب  والتسلق 
بواسطة سالح ابيض وحيازة املؤثرات 
العقلية أين صدر يف حقهما امر ايداع 
جارية  االبحاث  تزال  ال  فيما  احلبس 
عن املشتبه فيه املوجود فى حالة فرار. 
سهام عاشور

سكيكدة
الوالي يأمر بهدم البنايات الفوضوية 
وجه والي والية سكيكدة، عيسى عروة، تعليمة إلى رؤساء املجالس 
البلدية يطالبهم بالشروع الفوري يف عملية استرجاع العقار واألوعية العقارية 
التي مت احتاللها واإلستيالء عليها..  قرار الوالي يأتي عقب حترك العديد 
من اجلمعيات احمللية والعشرات من املراسالت التي وردته حتى شكاوي 
الدولة  مشاريع  تنفيد  تعطيل  بخصوص  االميار  وبعض  التنفيذيني  املدراء 
قرر  حيث  الطرقات  شق  وحتى  العمومية  واملرافق  السكن  مشاريع  ومنها 
سريعة  التحرك  املختصة  واجلهات  االميار  لكل  تعليمة  اصدار  الوالي 
حتى  بتسخير  حديد  من  بيد  والصرب  العقارية  اجليوب  تلك  السترجاع 
القوة العمومية لهدا الغرض حيث حتصي والية سكيكدة وجود أزيد من 
2000 قرار هدم لم يتم تنفيذه مند سنة 2012 والعشرات من االعتداءات 

اليومية على العقار بتواطاء املنتخبني احملليني وأصحاب نفود. 
جمال بوالديس

سطيف
إيفاد لجنة وزارية لتحّقق في الوضع 

الوبائي  بالوالية
املستشفيات،  والسكان وإصالح  الصحة  وزارة  حلت جلنة حتقيق من 
بوالية سطيف، للتحقيق يف الوضعية الوبائية التي أصبحت تعرفها الوالية 

يف ظل ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا.
حيث ستقف اللجنة على اإلجراءات املتخذة من طرف اجلهات الوصية 
للتكفل باملصابني بالفيروس، وسيتم العمل مع السلطات احمللية على إيجاد 
احللول للصعاب التي تواجه األطقم الطبية مبستشفيات الوالية على غرار 
الوالية ومستشفى  بعاصمة  النور  املستشفى اجلامعي محمد سعادنة عبد 
صروباخلثير بالعلمة شرقي الوالية ومستشفى يوسف يعالوي بعني ٱزال 
جنوبي الوالية، ومستشفى السعيد العوامريببوقاعة شمالي الوالية وغيرها 
من مستشفيات الوالية التي امتألت مختلف مصاحلها باملصابني واملشتبه 
بهم، ولإلشارة فإن عديد نواب البرملان طالبوا بتدخل الوزارة الوصية وإرسال 
جلنة حتقق يف الوضعية الوبائية على غرار النائب غمرة فريدة والنائي عمر 
وطنيا يف  الثالثة  املرتبة  حتتل  أضحت  والية سطيف  وأن  بويلفان، خاصة 

عدد املصابني حيث جتاوز العدد 870 مصابا بالفيروس.               آسيا.ع

هالك فالح تحت سالسل جراره
بني  بلدية  40 سنة من  العمر  يبلغ من  أول أمس، فالح  تويف مساء 
عزيز الواقعة شمال والية سطيف، متأثرا بإصابته اخلطيرة يف الرأس حتت 
يف  بتشغيله  يقوم  كان  عندما  وهذا  الفالحي،  جراره  عجالت  سالسل 
منحدر بجوار بستان العائلة بدوار تيقصرينت 3كم شرق مركز بلدية بني 
عزيز، تولت إسعاف دائرة بني عزيز بنقل والده الذي صدم بهول احلادث، 
ثم نقل جثة الضحية كذلك إلى مستشفى بني عزيز بعد إمتام مصالح الدرك 

الوطني حتقيقاتها يف ظروف احلادث.
آسيا.ع
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تبسة 

النِّساُء الَحوامل بـ»الكويف« 
يشَتِكين انعداَم الَقابالِت

جيجل
توقيف مجرمين ينشطان خالل الحجر الصحي

تشتكي الّنساء الحوامل ببلدية الكويف، شمالي والية تبسة، من انعدام القابالت في العيادة متعددة الخدمات، األمر الذي 
جعلهن في صراع مع الزمن خالل فترة المتابعة والمراقبة الطبية لحملهن.

من  العشرات  يوميا  يصطف 
عن  كلم   47 الشريعة  بلدية  مواطني 
مختلف  أمام  تبسة،  الوالية  عاصمة 
جميعها  تشهد  والتي  البريد  مراكز 
منذ  املالية  السيولة  يف  حادا  نقصا 

حوالي شهر.
وحسب تصريحات زبائن مكاتب 
الويالت  يعانون  فهم  الشريعة،  بريد 
لسحب أموالهم يف ظل تفشي جائحة 
األخيرة  املدة  خالل  خاصة  كورونا 
بطريقة  اإلصابة  نسبة  ارتفعت  أين 
مخيفة، األمر الذي ال يبشر باخلير من 
خالل انتقال فيروس كوفيد -19- بني 
الطوابير  يف  يتدافعون  الذين  الزبائن، 

مقرات  وأبواب  شبابيك  أمام  الطويلة 
عن  املواطنون  عبر  وقد  هذا  البريد، 
األزمة  هذه  استمرار  من  استيائهم 
لعدة  أموالهم  سحب  واستحالة  مع 
أصحاب  منهم  يتنقل  حيث  أيام، 
بلديات  مختلف  إلى  الوفير  الدخل 
سحب  أجل  من  املجاورة  الواليات 
البسيط  املواطن  يبقى  لكن  أموالهم 
اإلصابة  خلطر  واملعرضني  السن  وكبار 
بفيروس كورونا بالدرجة األولى يعانون 

وينتظرون طويال دون نتيجة تذكر.
أحد  يقول  الصدد  هذا  ويف 
املواطنني أنه اضطر إلى النهوض باكرا 
كي يظفر مبكان متقدم حتى يكون أول 

من يدخل مركز البريد للحصول على 
طويلة  بطوابير  اصطدم  أنه  إال  راتبه، 

بدأت منذ الساعة السابعة صباحا.
وأضاف املواطنون، أن مراكز البريد 
اململوءة عن آخرها باملواطنني أصبحت 
قبلة مفضلة للصوص فكثيرا ما حتدث 
وسط  التدافع  أثناء  السرقة  عملية 
على  هؤالء  أيادي  تعمد  أين  الطوابير 
زبائن  من  وأموال  نقالة  هواتف  سرقة 
البريد املنشغلني بانتظار أدوارهم حتى 
ظل  يف  أجورهم  سحب  من  يتمكنوا 

غياب األمن.
فيروز رحال

تبسة
تسجيُل نقص حاد في السيولة المالية بـ»الشريعة«

تبسة
 الحماية المدنية ُتجري 414 تدخال خالل أسبوع

عدة  يف  تدخل   414 تبسة  بوالية  املدنية  احلماية  وحدات  سجلت 
مناطق مختلفة من أنحاء الوالية خالل آخر أسبوع،  وهذا على إثر تلقي 
التدخالت  املواطنني، حيث شملت هذه  مكاملات االستغـاثة من طرف 
املرور  بحوادث  املتعلقة  سواء  املدنية  احلمايـة  أنشطة  مجاالت  مختلف 

احلوادث املنزلية اإلجالء الصحي إخمــاد احلرائق واألجهزة األمنية.
املدنية  و قد كشف املكلف بخلية اإلعالم واالتصال مبديرية احلماية 
لوالية تبسة ألخبار الوطن، أن املديرية سجلت اسعاف وحتويل 37 شخص 
إلى املصالح االستشفائية أصيبوا بإصابات متفاوتة اخلطورة يف 24 حادث 
مرور مع تسجيل وفاة شخصني خالل الفترة املمتدة من 14 جوان 2020 
7 أشخاص يف  إصابة  أخر حادث يف  متثل  20 جوان،  حيث  إلى غاية 
35 حريق  فقد مت تسجيل  احلرائق  أما يف مجال  مرور منفصلني،  حادثي 
يف العديد من املنازل واملناطق الزراعية والفالحية يف أنحاء الوالية، إضافة 
إلى تسجيل أكثر من 100 تدخل يف مختلف عمليات اإلجالء واإلنقاذ.

انتشار فيروس كورونا  بالوقاية من  املتعلقة  النشاطات  أما فيما يخص 
تواصل  الوطني  التراب  كافة  عبر  املدنية  احلماية  فوحدات  كوفيد19- 
بلدية،   28 الـ  مستوى  على  املواطنني  لفائدة  التحسيسية  العمليات 
التباعد  وكذا  الصحي  احلجر  قواعد  احترام  ضرورة  على  وتذكرهم  حتثهم 

االجتماعي للحد من انتشار الوباء. 
فيروز رحال

تخصيص مسمكة ميناء بوداليس لتنظيم بيع المنتجات الصيدية
بوالديس  البيع باجلملة شابوا مبيناء  البحري وحدة جيجل بوضع مسمكة  الصيد  قامت مصالح مؤسسة تسيير موانئ 
ألجل تنظيم بيع املنتجات الصيدية عمال بتوصيات والي والية جيجل. و قد حضر العملية كل من مديرة الصيد البحري، 
مدير غرفة الصيد البحري،  رئيس غرفة الصيد البحري واملفتش الوالئي للبياطرة لوالية جيجل، كما اشرف على العملية 
أمن الوالية وللوصول الى االهداف االساسية للمسمكة، من تنظيم السوق واحلفاظ على املنتوج وحماية املستهلك، ستقوم 
مؤسسة تسيير امليناء بعمليات تشاور مع املتعاملني وتكثيف جهود اجلميع من متعاملني وشركاء القطاع خالل االيام القادمة.
سهام عاشور
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أغلقوا الطريق الوطني رقم )09( ببجاية 

سّكاُن »بن َسعيد« بِتيشي ُيطالبوَن 
بتوِفير األمن

بـــلقاسم.ج

انهذه  احملتجيم  من  عدد  قال  و 
بكرامتهم  متس  أصبحت  املمارسات 
تقطن  التي  العائالت  عشرات  وكرامة 
يف  اشتكوا  السكان  أن  رغم  باحلي. 
املمارسات،  هذه  سابق،من  وقت 
الوكاالت  بأصحاب  تعلق  فيما  خاصة 
الشقق  مبنح  يقومون  العقارية،الذين 
احلي،والذين  عن  غرباء  ألشخاص 
كرامتهم،  متس  مبمارسات  يقومون 
بضرورة  األمن  مصالح  طالبوا  حيث 
توفير  أجل  العاجل،من  التدخل 
بحي  القاطنة  العائالت  ومتكني  األمن 
كرامة. يف  العيش  من  سعيد  بن 
غير  حركة  يعرف  احلي  أن  علما 

وهو  االصطياف،  موسم  خالل  عادية 
لتفادي  يتحركون  السكان  جعل  ما 
خالل  املمارسات،من  هذه  تكرار 
القريب  يف  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 
العاجل، وهي املطالب التي انظم إليها 

رئيس  غرار  على  احملليون،  املنتخبون 
جهته،  من  طالب  الذي  تيشي  بلدية 
بتدخل مصالح األمن املختلفة لتنظيف 

احلي من املمارسات املخلة باحلياء.

نّظم سكان حي »بن سعيد« الواقع ببلدية تيشي شرقي والية بجاية، وقفة احتجاجية، أغلقوا خاللها الطريق الوطني رقم 
)9( الرابط بين بجاية وسطيف،  من أجل المطالبة بتوفير األمن ووضع حد لبعض اآلفات االجتماعية، التي أضحت انتشرت 

بكثرة خالل األشهر األخيرة.

البليدة
اقتناء 36 محوال كهربائيا لحل مشكل 

انقطاع  التيار
قامت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لوالية البليدة، حتسبا لدخول فصل 
من  السوداء  النقاط  يف  تركيبهم  يتم  كهربائي،   محول   36 باقتناء  الصيف 
الشبكة،  للقضاء على االنقطاعات الكهربائية التي كانت تعرفها العديد من 
املناطق بالوالية خالل السنة املاضية.  ومن املنتظر أين يدخل احملول اخلاص 
االثنني  غد  باملؤسسة  مسؤول  حسب  مفتاح،  ببلدية  الصفصاف  مبنطقة 
حيز اخلدمة،  ومن شأنه أن يرفع الطاقة إلى الضعف، ويحسن من عملية 
التوتر املتوسط  التزويد لسكان املنطقة، يف انتظار تركيب كل احملوالت ذات 

واملنخفض.
أيوب بن تامون

غليزان
اإلطاحة بعصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية

ألقت مصالح امن والية غليزان القبض على أخطر شبكة إجرامية حتترف 
سرقة الدراجات النارية والتي كانت تنشط عبر إقليم املدينة وبعض األحياء 
التي  بتنفيذ مخططاتها  املواطنني  الكثير من  نفوس  الرعب يف  زرعت  حيث 
تستهددف سرقة الراجات النارية.  ومتكنت قوات الشرطة القضائية باألمن 
احلضري الثالث من توقيف هذه العصابة املتكونة من 05 أفراد مختصة يف 
سرقة الدراجات النارية، عقب تلقيها عدة شكاوي آخرها شكوى تقدم بها 
أحد األشخاص مفادها تعرضه الى سرقة دراجته النارية من احلجم الكبير 
الى  أفضت  التي  والتحريات  األبحاث  تكثيف  مت  أين  مجهولني،  قبل  من 
اجراء  ملف  اجناز  النارية.مت  الدراجة  استرجاع  مع  الذكر  السالفي  توقيف 

قضائي يف حق املوقوفني قدموا مبوجبه أمام العدالة. 
ب.أمني

حجز 26 قنطارا من الكاشير والجبن 
الفاسدين

متكنت مصالح األمن احلضري العاشر بأمن والية من اكتشاف مستودع 
بداخله مواد غذائية سريعة التلف كانت موجهة لإلستهالك وتعريض صحة 
تفيد  املصلحة  ذات  الى  مؤكدة  معلومات  ورود  بعد  وهذا  للخطر،  املواطنني 
األمن  باقليم  مقرها  الكائن  املستودعات  أحد  باستغالل  يقوم  تاجر  بوجود 
احلضري العاشر الى مكان لتخزين األجبان والكاشير مبختلف أنواعه، وبعد 
أين مت معاينة  املستودع  الالزمة مت تفتيش  القانونية  اتخاذ جميع االجراءات 
مواد غذائية سريعة التلف موجهة لالستهالك موضوعة يف ظروف غير مهيأة 
للتخزين والتبريد وتنعدم فيها شروط النظافة، حيث قدرت الكمية بـ 2878 
وحدة من مختلف األنواع واألحجام بوزن 26 قنطار و45 كلغ، ليتم حجزها 
واتالفها رفقة ممثل عن مكتب حفظ الصحة ببلدية غليزان ومفتش بيطري 

رئيسي تابع للمصالح الفالحية.
ب.أمني

بتيارت
تدعيم مستشفى قصر الشاللة بأطباء متخصصين

االستشفائية  باملؤسسة  األخصائيني  األطباء  من  عدد  أمس  التحق 
اجلياللي بونعامة بقصر الشاللة يف انتظار التحاق اخرين قريبا.

من  كثيرا  سيستفيد  املستشفى  ان  الوطن  الخبار  طبي  مصدر  قال  و 
املستشفى  وأن  لهم خاصة  املنطقة  نظرا حلاجة  خدمات هؤالء االخصائيني 
اصبح يستقبل املرضى من عدة بلديات تابعة لواليات اخرى على غرار اجللفة 
من  بلديات  إلى  باإلضافة  املدية  لوالية  تابعة  بلديات  وحتى  وتيسمسيلت 
والية تيارت مجاورة لها على غرار زمالة األمير عبد القادر وسرغني وحسب 
ذات املصدر فإن األخصائيني تشمل طبيب مختص يف أمراض الكلى وآخر 
يف االنعاش وآخر طبيب اخصائي طبيعي فيزيائي باإلضافة إلى طبيب خبير 
يف احلراحة سبق وان عمل يف عدة مناطق ويتعلق االمر بالطبيب احلراح ويس 
أحمد حيث ابدى السكان ارتياحا بالتحاق هؤالء األطباء وقد اثنى السكان 
على مدير املستشفى » ع دحلب » لدوره يف جلب هؤالء واضاف املصدر ان 
السكان تخوفوا من عدم استقرار  ان  باملؤسسة غير  أطباء آخرين سيلنحقون 
األطباء النعدام السكنات الوظبفية حيث مازال املستشفى يعتمد على كرائها 
آخرين  أطباء  من  مستغلة  السابقة  السكنات  باقي  اما  اخلواص  بعض  من 
حيث يقبم 3 أطباء يف مسكن واحد االمر الذي جعل السكان يناشدون والي 

الوالية بالتدخل وتخصيص حصة لهم. 
م. ج

مشروع  بجايةمن  والية  استفادت 
لألمراض  مستشفى  بإجناز  يتعلق  هام 
العقلية،حيث خصص له غالف مالي 
معتبر قدر ب 40 مليار سنتيم وشرعت 
إجناز  أشغال  بداية  يف  املقاولة  املؤسسة 
هذا املستشفى بضواحي واد غير غربي،  
عقاري  وعاء  تخصص  مت  أنه  حيث 

يفوق30 هكتارا بهذه املنطقة
املستشفى  هذا  يوفر  أن  . وينتظر 
على  تتوزع  220 سريرا  يقل عن  ما ال 
مختلف املصالح االستشفائية. كما يعد 

املشروع من أكبر اإلجنازات التي استفاد 
من  وعلمنا  بالوالية.  الصحة  قطاع  بها 
املصالح املعنية بالوالية أن املستشفى من 
املنتظر أن يدخل حيز العمل بداية شهر 
سبتمبر القادم كأبعد تقدير، حيث أنه 
باألمراض  املصابني  بفئة  ستكفل 
بحيث  األطفال،  شريحة  دون  العقلية 
يجري إجناز مستشفى مماثل ببلدية سوق 
االثنني يستقبل األطفال املعاقني ذهنيا، 
الهدف. لنفس  تازمالت  ببلدية  وآخر 
لإلشارة، فإن هذه املشاريع الثالثة عرفت 

تأخرا كبيرا يف انطالق أشغالها منذ عام  
2006 بسبب نقص العقار الذي أصبح 
هاجسا كبيرا للسلطات احمللية، كما أنه 
القائمون  املسؤولون  به  اعترف  أن  سبق 
تسمح  أن  وينتظر  الوالية.  شؤون  على 
هذه املشاريع بوضع حد ملتاعب املواطنني 
عبر مختلف املناطق عندما يتعلق األمر 
باملجال الصحي بسبب نقص الهياكل، 
اجلامعي  املستشفى  تدعيم  انتظار  يف 

بالوسائل الالزمة.
بـــلقاسم.ج

بجاية
 تخصيص 40 مليار إلنجاز مستشفى لألمراض العقلية

تطالب السلطات احمللية لبلدية سوق 
الوالئية  بجاية،املصالح  بوالية  أوفال 
الصناعية  املنطقة  مشروع  عن  باإلفراج 
بضمان  يسمح  أن  شأنه  من  والذي 
القيام  مستقبال.فرغم  إضافية  مداخيل 
من  الالزمة  اإلدارية  اإلجراءات  بكل 
التي  األرضية  القطعة  اختيار  خالل 
باإلضافة  املشروع  هذا  بتجسيد  تسمح 
من  اإلدارية  الوثائق  كل  استخراج  إلى 
الصناعي  النشاط  منطقة  إجناز  أجل 
أن األمور التزال  إال  البلدية،  تراب  عبر 
املعنية  املصالح  مستوى  على  مجّمدة 

بالوالية، ألسباب تبقى مجهولة.وقامت 
مصالح بلدية سوق أوفال يف هذا الصدد، 
مبراسلة اجلهات املعنية من أجل اإلفراج 
اآلجال،  أقرب  يف  املشروع  هذا  عن 
ومتكني العديد من املستثمرين من جتسيد 
مشاريعهم على أرض الواقع، حيث أكد 
رئيس بلدية سوق أوفال تسجيل العديد 
من امللفات التي تقدم بها املستثمرون من 
أجل جتسيد مختلف املشاريع بالبلدية، إاّل 
أن متاطل املصالح املعنية يف منح الغالف 
البلدية،  لطلب  استجابة  الالزم  املالي 
أرض  على  جتسيدها  يتم  أن  دون  حال 

البلدية،  مسؤولي  جعل  ما  الواقع،وهو 
باالستعجال  يطالبون  املتحدث،  حسب 
يف دراسة هذا املشروع من كافة اجلوانب 
والشروع يف األشغال، خاصة أن البلدية 
تتوفر على العقار الالزم لتجسيد مثل هذه 
املشاريع، كما ُيعتبر وسيلة أخرى لضمان 
مداخيل مالية، إضافية خلزينة البلدية؛ 
من أجل متكني املجلس الشعبي البلدي 
التنموية  املشاريع  العديد من  من جتسيد 
مستقبال، والتكفل األحسن بانشغاالت 

املواطنني.
بـــلقاسم.ج

مطالب ببعث مشروع المنطقة الصناعية بـ »سوق أوفال«

البنايات  قاطني  من  العديد  ناشد 
 2 رقم  القادر  عبد  بسيدي  الهشة، 
باحملمدية مبعسكر، والتي أصبحت آيلة 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  لالنهيار، 
السيد  رأسها  وعلى  الوالئية  السلطات 
الضرورية،  الوالي، التخاذ اإلجراءات 
إلى  ترحيلهم  يف  اإلسراع  قصد 
ضروريات  فيها  تتوفر  الئقة،  سكنات 
هؤالء  قلق  من  زاد  الكرمية.ما  احلياة 
السكان، حسب البعض منهم، اخلطر 

هذه  داخل  يترصدهم  أصبح  الذي 
جراء  فيها،  يقطنون  والتي  البنايات 
آلت  التي  والتصدعات  التشققات 
غياب  عن  ناهيك  جدرانها،،   إليها 
بعد أن  الكرمية،  احلياة  شروط  أدنى 
كالغاز  احلياة  متطلبات  فيها  انعدمت 
الة  باالضافة  والتهيئة  الشروب  واملاء 
احلجارة املتراكمة نتيحة اشغال مشروع 
السكان  وصرح  منهم،   قريب  سكني 
ملختلف  غرضة  اصبحو  اطفالهم  ان 

األمر  واحلساسية  الصدرية  االمراض 
الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على 
صحتهم، خاصة األطفال، كما أعربوا 
تردي  جراء  الشديد،  استيائهم  عن 
وصفوها  التي  االجتماعية  أوضاعهم 
يف  يعيشون  أنهم  مؤكدين  باملزرية، 
البنايات  هذه  داخل  قاسية  ظروف 
التساقطات  عند  خاصة  واألحواش، 

املطرية.
بلعالم بهيجة

معسكر
سكان البنايات الهشة بالمحمدية يستعجلون ترحيلهم
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أخبار السر ايا

اخترق قراصنة مصريون مواقع حكومية إثيوبية هامة، 
وتركوا رساالت عن نهر النيل، الذي بات سبب خالف كبير 

بين مصر وإثيوبيا.
وجاء في رسالة القراصنة: »لتكن لعنة الفراعنة على كل من 
أراد مصر بسوء«. كذلك ترك القراصنة رسالة على المواقع 
المخترقة، وهي عبارة منقوشة على جدران معبد حورس، 
إله الشمس عند قدماء المصريين، نصها: »إذا انخفض 

منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون وال يعودون إال بعد 
تحرير النيل مما يقيِّد جريانه«.

وذكرت وسائل إعالم أن مجموعة القراصنة التي أطلقت 
على نفسها اسم )Cyber Horus Group( تمكنت من 
اختراق مواقع إثيوبية هامة منها: مكتب التطور التعليمي 
في إثيوبيا، ووكالة اإلحصاء المركزية في إثيوبيا، ومركز 

اإلحصائيات اإلثيوبية، ومجلس األمم اإلثيوبيي.

انتقد الكثير من رّواد مواقع التواصل االجتماعي الزيارة التي قادت كال 
من وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بن فريحة هيام والوزير المنتدب 

المكلف بالحاضنات ضيافات نسيم إلى عاصمة الحضنة المسيلة، وأنكروا 
عليهما تنقلهما إلى الوالية من أجل تدشينهما جسرا صغيرا. وقال 

المستنكرون إنهم كانوا ينتظرون إطالق مشاريع من شأنها أن ترتقي 
بالوالية لمصاف الواليات األخرى، خاصة ما تعلق بالجانب االجتماعي 
والخدماتي وضمان العيش الكريم للمواطنين القاطنين في مناطق الظل، 

وحتى في المناطق التى تسمى مجازا بـ »الحضرية« بالنظر إلى النقائص 
المسجلة بها، بداية من انعدام الماء الشروب وتدهور الطرقات وانحسار 

شبكة الكهرباء.
هذا، وعّبر أبناء المسيلة على ما حدث بقولهم : »تمخضت الزيارة 

فولدت جسرا، عفوا قنطرة«. 

 يقدم نجوم بارزون في سماء الموسيقى والسينما في العالم حفال ينقله 
التلفزيون ويعرض على اإلنترنت، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة 

مرض »كوفيد19-«، في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة »غلوبال 
سيتزن« والمفوضية األوروبية.

وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم )ْغلُوَبْل ُغْوْل: ُيوَنايَتْد ُفوْر أََوْر 
ْفُيوْتَشْر( إلى جمع مليارات الدوالرات في شكل تبرعات لإلسهام في الحد 

من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة. وفي بث على اإلنترنت 
ُقبيل الحفل، قالت نجمة موسيقى البوب »مايلي سايرس« إن الفقراء 

والمهمشين هم األشد تضررا من الجائحة. وحثت المانحين الذين 
يتبرعون بالمال للفحوص والعالجات واللقاحات على ضمان تطويرها 

بطرق تجعلها متاحة للجميع في كل مكان.

َلعنُة الَفراعَنة َتحلُّ بإثُيوبَيا!

 شرَشال يعتزُل اعتزاَل الّفن! 

يارُة فولَدت ِجسًرا النُّجوم يواِجهوَن ُكورونا بالَفن! َتمّخضِت الزِّ

في ظل ظاهرة االعتزال الفني التي انتشرت في الجزائر بقوة، كتب 
المخرج المسرحي شرشال في منشور له على الفايسبوك »أعلن 
وأنا بكامل قواي العقلية، أنني وبصفتي فنان، سأعتزل اعتزال 

الفن، وسأبقى أبدع وأمارس ما أحب، مهما كانت الظروف ورغم 
الصعوبات والمشاكل المتعددة، وذلك إلى أن ألفظ آخر نفس لي. هذه 

مهمتي في الحياة« وهو منشور يتحدى فيه واقع الفن ووضعية 
الفنان في الجزائر.

أطلقت منظمة حماية المستهلك حملتها »ال تسقني سما«، من 
جديد،، من أجل منع نقل وتخزين السوائل المعبأة في عبوات 

بالستيكية بقانون صريح وواضح، مؤكدة أنها منذ خمس سنوات 
تكافح من أجل هذا المطلب. هذا، وتساءلت المنظمة هل ستكون 

هذه السنة سنة سّن القانون في طريق تطبيقه؟
كما تركز المنظمة على توضيح مدى أضرار البالستيك بسبب 

تفاعله مع المواد المنقولة به بفعل الشمس، خاصة في ظل حرارة 
فصل الصيف.

»ال َتسِقني ُسمًّا« 
رهُن التَّقنيِن 

بن ُدوَدة ُتقنُع َثايري بن ُدوَدة ُتقنُع َثايري 
بالُعدول!بالُعدول!

عدَل الممثل عمر ثايري عن قراره اعتزال التمثيل، قرار أعلنه قبل يومين دون أن يبّين أسباب اتخاذه. 
يذكر أن ثايري مذ سلّطت عليه األضواء أبان عن حس كوميدي راٍق.

هذا الفنان المحبوب لدى جمهور الشاشة ظهر يوم األحد المنقضي عبر الشاشة الصغيرة وقد حظي 
باستقبال وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، التي دعته مستفسرة عن سبب قراره االعتزال، بحسب ما أدلى 
به عمر ثايري من تصريح. وذكر الفنان ذاته أن تشريفه باستقبال المسؤولة الوصية على جهاز الثقافة 
كان كفيال بأن يجعله يعدل عن قراره االعتزال، كما أبدى شكره وامتنانه الكبيرين للوزيرة بن دودة لقاء 

االهتمام الذي أبدته به بصفة خاصة وبالفن بصفة عامة.
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نورين عبدالقادر

العائالت  من  املئات  الزالت 
املشري  احلاج  ببلدية  الظل  مبناطق 
يف االغواط تعاني من العزلة والظالم 
املشاريع  من  بحقها  وحتلم  والعطش 
اجلمهورية  رئيس  أطلقها  التي 

لتحسني ظروفها املعيشية. 

 عائالت تترقب الموت تحت 
األنقاض

العائالت  من  العشرات  تعاني 
الشرقي  احلوض  مبناطق  القاطنة 

واحلميرة والثنية من أوضاع اجتماعية 
حتت  أغلبها  تعيش  حيث  قاسية 
واحلجارة  الطني  من  مبنية  سكنات 
احلشرات  مع  بالسقوط  ومهددة 
من  محرومة  والزواحف  والعقارب 
الكهرباء  أعمدة  مرور  رغم  الكهرباء 
االجتاهات، كما  منها يف كل  بالقرب 
املناطق  بهذه  القاطنون  السكان  يعاني 
املسالك  انعدام  بسبب  العزلة  من 
يعانون  أنهم  بعضهم  أفاد  حيث 
األمطار  تساقط  أثناء  تامة  عزلة  من 
دفن  حتى  عليهم  ويتعذر  والثلوج 
الدراسة  عن  أبناءهم  ويتغيب  ميت، 
بالطريق  تربطهم  التي  املسافة  أن  رغم 
ويعانون  05كلم،  عن  الوالئيالتزيد 
تبقى  حيث  للمياه  نقاط  انعدام  من 
عني  بتجمع  املائي  املنبع  وجهتهم 
جللب  كلم   10 مسافة  على  البكاي 
لشراء  بعضهم  يضطر  مبا  الشرب  مياه 
ترقية  وقصد  مواشيهم،  لسقي  املاء 
بحفر  البعض  قام  الفالحي  نشاطهم 

وعود  ينتظرون  سنوات  منذ  وظلوا 
دون  بالكهرباء  لربطهم  املسؤولني 
املواد  البعض  يستعمل  حيث  جدوى 
التي  مستثمراتهم  لسقي  الطاقوية 
مردود إيجابي من احملاصيل الفالحية.
الريفية  الكهرباء  مجال  ويف 
أنه  امللعب  مبنطقة  عائلة   14 كشفت 
بالكهرباء  لربطهم  عملية  تسجيل  مت 
للعدادات  مخابئ  حفر  منهم  وطلب 
يروادهم  حلما  املشروع  ظل  لكن 
سنوات،  عدة  منذ  جتسيده  ينتظرون 
ويعاني سكان منطقة الصيادة من أزمة 
عطش حادة لعدم توفر نقاط مياه قريبة 
مسلك  فتح  لعدم  العزلة  ومن  منهم 
مير  الذي  الوالئي  بالطريق  يربطهم 

بالقرب منهم. 

 فتح قاعة العالج حلم سكان رأس 
العين

و يطالب سكان منطقة رأس العني 
البلدي  الفرع  ومقر  العالج  قاعة  بفتح 

يف  ووضعهما  سنوات  منذ  املنجزين 
الطيور  فيهما  تعشش  حيث  اخلدمة 
والرمال،  األتربة  بهما  وتتراكم 
ويطالبون كذلك بتعبيد املسلك الريفي 
الذي يربطهم مبقر البلدية على مسافة 
مير  حيث  بالزفت،  10كلم  تقارب 
األمطار  تؤدي  ما  وغالبا  جبلية  مبنطقة 
ونفس  السكان،  وعزل  قطعه  إلى 
املطلب يرفعه سكان جتمع تسدة الذي 
تقطنه العشرات من العائالت وتعاني 
من تردي وضعية املسلك الذي يربطها 

مبقر البلدية
بهذه  الظل  مناطق  سكان  وينتظر 
باحلدود  تقع  التي  املعزولة  البلدية 
املتاخمة لوالية البيض وتبعد عن مقر 
الوالية  والي  زيارة  الوالية ب200كلم 
االجتماعية  الظروف  على  للوقوف 
ومنحهم  منها  يعانون  التي  القاسية 

مشاريع تنتشلهم من معاناتهم. 

األغواط
تسجيل 16 إصابة بالحمى المالطية 

أفادت مصادر »أخبار الوطن » أن املصالح الصحية سجلت أكثر من 16 
وترجع  اجلارية،  السنة  املالطية لدى األشخاص منذ مطلع  باحلمى  إصابة 
ذات املصالح عودة إنتشار هذا الداء إلى االستهالك الواسع حلليب األبقار 
يباع  حيث  املدن  داخل  سواء  الربيع  فصل  يف  السكان  طرف  من  واملاعز 
مربي  من  والكثير  األرياف،  أو يف  احملالت  أصحاب  لدى  كبيرة  بكميات 
املاشية ال يخضعون ماشيتهم للتلقيح ضد هذا الداء وال للتشخيص خوفا 

من ذبحها.
نورين عبدالقادر

توقيف 5 مروجين للمخدرات
والية  بأمن  القضائية  الشرطة  ومصالح  والتدخل  البحث  قرفة  أوقفت 
خمسة  أشكالها  بكل  املنظمة  واجلرمية  اجلرمية  مكافحة  إطار  يف  االغواط 
املعالج( يف  أشخاص مشتبه فيهم يقومون ببيع وترويج املخدرات )الكيف 
كمية  وبحوزتهم  االغواط  مبدينة  األحياء  مستوى  على  مختلفتني  قضيتني 
من هذه السموم، وقد أدانت احملكمة ثالث متهمني يف جلسة املثول الفوري 
بسنتني حبس نافذة، ومتهم أخر بثالثة سنوات سجن نافذة مع اإليداع، 

وغرامات مالية، فيما استفاد متهم من اإلفراج.
نورين عبدالقادر

اليزي
هالك طفلة ببرج عمر إدريس متأثرة 

بلدغة  عقرب 
يف  سامة  عقرب  لدغة  تسببت 
العمر  من  البالغة  سمية  الطفلة  وفاة 
سيدميوسى  زاوية  بحي  سنوات  ثالث 
والية  شمال  ادريس  عمر  برج  ببلدية 
تعرضت  قد  كانت  سمية  اليزيالطفلة 

أهلها  يتفطنوا  لم  أين  زاوية سيدي موسى  ببيتها بحي  العقرب  لدغة  إلى 
نقلها  ومت  املصدر  ساعات حسب  سبع  يقارب  ما  مرور  بعد  إال  األمر  إلى 
لتلقي  بالبلدية  اجلوارية  للصحة  املؤسسةالعمومية  إلى  السرعة  على جناح 
السم  الضرورية بعدما تضاعفت حالتها وتدهورت بسببانتشار  اإلسعافات 
بجسدها لكن قدر اهلل احملتوم حال دون بقائها على قيد احلياة.  وكما تعرف 
بلدية برج عمر إدريس انتشار كبير للحشرات السامة نظرا لالرتفاع الكبير 
من  الضارة  احلشارات  هكذا  ملثل  خروجها  إلى  تؤدي  التي  لدراجاتاحلرارة 
جحورها وبسبب طبيعة املنطقةالفالحية أيضا وقربها من السكن العمراني.
براهيم مالك

أدرار 
عائلة بوعالوي بأوقروت تستغيث 

المحسنين لعالج  ابنتهم
تناشد عائلة بوعالوي ببلدية أوقروت شمال والية أدرار احملسنني من 
أجل عالج ابنتهم سميرة التي تعاني من مرض الشلل الذي ألزمها الفراش 
ل 5 سنوات بعد حادث مرورخطيرك ومازاد يف معاناتها هو سفر أمها التي 
كانت تعتني بها خارج اجلزائر من أجل العالج وجتديد بعض الوثائق إال 
أن ذلك تصادف مع تداعيات انتشار وباء كورونا مما أدى إلى غلق احلدود 
صاحبة  الفتاة  الصحي.  احلجر  تدابير  أسباب  بسبب  هناك  واحتجازها 
األربعني سنة تعاني يف صمت بسبب األوضاع املادية الصعبة التي تعيشها 
الذي  األمر  األطراف  يف  شلل  لها  مماتسبب  تسوء  حالتها  وبدأت  عائلتها 
جعل العائلة تناشد اخليرين من أبناء اجلزائر للوقوف معهم ومساندتهم يف 
إرجاع البسمة البنتهم بعدما سرق احلادث منها صغرها ونشاطها. وتقول 
العائلة أن طبيب خاص أعطهم أمل يف عالج سميرة وذلك بقيام عملية 
جراحية على مستوى الركبة ثم إتباعها باملعاجلة الفيزيائية ولكن بعد القيام 
ببعض الفحوصات باألشعة وهو مالم يكن باستطاعة هذه العائلة القيام به 
بسبب الظروف املادية الصعبة التي متر بها. وتعيش الفتاة برفقة أبيها بعد 
اجلزائر.  خارج  األعصاب  مرض  من  األخرى  هي  تعاني  التي  أمها  سفر 
وتواسيها اآلن محسنة حيث تزورها صباحا ومساءا من أجل مساندتها يف 

محنتها. 
ويجدد ناشطون يف املجتمع املدني بأوقروت مناشدتهم للسلطات احمللية 
ابنتهم  بعالج  تتكفل  حتى  العائلة  هذه  مساعدة  يف  اخليرية  واجلمعيات 

الوحيدة.
عبداهلل مجبري

اليزي
سكان حي »الوئام« يطالبون بتوفير األمن

وحي  الوسط  حي  سكان  استاء 
من  اليزي  ببلدية  واحلدب  الوئام 
اآلونة  يف  واملقلق  الكبير  االنتشار 
وسط  املهلوسات  لتجار  األخيرة 
احيائهم معربني عن مخاوفهم اليومية 
تسود  التي  املشحونة  األجواء  جراء 
نشاط  بسبب  ليلة  كل  يف  املنطقة 
متأخرة  ساعات  يف  املجموعات  هاته 
يحدثونها  التي  والفوضى  الليل  من 
التي  الصراعات  نتيجة  بينهم  فيما 

يفتعلونها. 
و طالب السكان خالل تصريحهم 
الوطن«بتعزيز  اخبار  لـ«  تصريحهم 
أمام  للحيلولة  األمن  بدوريات  املنطقة 
االنتشار الكبير لهذه الظاهرة املخيفة يف 
عارضة مرفوعة من قاطني حي الوسط 
فيها  مطالبني  األمنية  للجهات  وجهة 
الظاهرة  لكون  األمني  التواجد  بتعزيز 
وتدعو  رهيب  بشكل  تنتشر  بدأت 
الساعات  أوقات  يف  خاصة  للقلق 

األولى من الصباح الباكر ومع اقتراب 
فترات  فهي  الظالم  وانحالل  الليل 
التي  سمومهم  لترويج  لهم  مفضلة 
تفتك بشباب يف عمر الزهور استسلم 
فأصبح  الساكنة  احد  يقول  لوسواسه 
عبئا على نفسه وركنوا لليأس وتعاطي 
تفتك بصحتهم  التي  اخلطيرة  السموم 
األبناء  حتى  يستهدفون  اضحو  أين 
ظاهرة  إياها  معتبرين  املتمدرسني 
باملنطقة  احملافظ  املجتمع  على  غريبة 
تكاثف  طريق  عن  محاربتها  يجب 
حلماية  هؤالء  وردع  اجلميع  جهود 
واالنسياق  االجنرار  من  الشباب  باقي 
اخلبيثة  املخططات  هاته  مثل  وراء 
واملجتمع  والفرد  باألسرة  تفتك  التي 

باملنطقة.
ومن جهة وجهت جمعيات فاعلة 
الترقية  جمعية  غرار  على  امليدان  يف 
على  اليزي  مكتب  اإلنسان  وحقوق 
للرجل  نداء  كمال  ح  رئيسها  لسان 

بضرورة  الوالية  رأس  على  األول 
املواطن  العاجل حماية حلياة  التدخل 
اآلفات  هاته  انتشار  بسبب  وأمنهم 
مهلوسة  حبوب  من  االجتماعية 
حقيقيا  خطرا  تعد  التي  ومخدرات 
محيط  يف  اجلديد  باجليل  يحدق 
واملافيا  التجار  هؤالء  من  اقاماتهم 
عن  معلنة  االستحياء  تعرف  ال  التي 
والطرقات وكما  شاطها وسط اإلحياء 
تكثيف  السياق  ذات  يف  طالبت 
هاته  نشاط  نقاط  يف  الشرطة  دوريات 
أمنية  استراجتية  ووضع  املجموعات 
للمواطن  والسالمة  األمن  حتفظ 
وحتارب اجلرمية وانتشارها بشكل ردعي 
التي  الدوريات  مستوى  من  رفع  وكذا 
املدني  بالزى  خاصة  األحياء  جتوب 
وللحد  حتركاتهم  كافة  رصد  لغرض 
واستبابه  االمن  لضمان  نشاطهم  من 

باملنطقة كسابق عهدها.
براهيم مالك

فقر وحرمان وانعدام أدنى ضروريات الحياة، صفات تطبع يوميات عائالت تعيش بمناطق الظل في والية األغواط على 
مستوى بلدية الحاج المشري، وضعية معيشية أثقلت كاهل القاطنين بها، في ظل انعدام مشاريع التنمية المحلية التي مازالوا 

يحلمون بتجسيدها يوما.

 تعتبر من أكبر مناطق الظل باألغواط

ُسّكان » الَحاج المشِري« َينتِظرون 
بزوَغ فجِر الّتنِمية!
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أمني بن لزرق

ويعتبر فالحون منتجون للحبوب عبر كامل 
بشريط  الناشطني  غليزان خصوصا  والية  ربوع 
وادي  بلدية  من  انطالقا  املنخفضة  السهول 
ارهيو وصوال إلى بلدية يلل مرورا بالعديد من 
البلديات على غرار جديوية، احلمادنة، وادي 
عاصمة  بلعسل،  خّطاب،  سيدي  اجلمعة، 
وأخرى  املطمر  داود،زمورة،  بن  الوالية، 
من  احلالي  الفالحي  املوسم  أن  لها،  مجاورة 
من  املئات  عمد  أين  الفالحية،  املواسم  أسوأ 
الفالحني إلى اعادة حرث حقولهم التي أنفقوا 
عليها مبالغ مالية كبيرة كما أنها تعتبر مصدر 
رزقهم الوحيد. وهو ماذهبت إليه أرقام مديرية 
تراجع  بدورها  تتوقع  التي  الفالحية  املصالح 
االنتاج يف جميع أنواع احلبوب والتي أورعزت 

إلى اجلفاف الذي ضرب املنطقة.

مدير الفالحة: تراجع المحصول سببه قّلة 
التساقط 

ألخبار  الفالحية  املصالح  مدير  وكشف 
يعود  املوسم،  لهذا  احملصول  تراجع  بأن  الوطن 
ما  الشتاء  فصل  يف  األمطار  تساقط  تأخر  إلى 
شكل تراجعا يف مردود احلبوب ليصل الى 11 
قنطار يف الهكتار الواحد مقابل 15 ق/ هـ العام 

املاضي. 
وأشار إلى أن توقعات مصاحله نحو تسجيل 
انخفاظا يف نسبة االنتاج ملادتي القمح والشعير 
السيما  األمطار  شح  مع  باملوازاة  السنة  هذه 
شهري  خالل  املسجل  التساقط  يف  التذبذب 
فيفري ومارس مبعدل يبلغ 99 ملم وهو ما أدى 
اذ  املائة،  50 يف  بنحو  تراجع يف احملصول  الى 
زهاء  الى  الوالية  يف  احلبوب  محصول  يصل 
قنطار  ألف   600 نحو  منها  قنطار  ألف   800
للحصاد  قابلة  مساحة  على  اللني  القمح  من 
وقدرت  هكتار  ألف   80 حدود  الى  وصلت 
 68 بـحوالي  والشعير  للقمح  املخصصة  تلك 
ألف هكتار تتوزع على أكثر من 33 ألف هكتار 
فيما  الشعير  من  ألف  و23  الصلب  للقمح 
باحلبوب  املزروعة  االجمالية  املساحة  شملت 
زهاء 149 ألف هكتار و86 ألف هكتار منها قد 

خصصت للقمح الصلب. 
فان  ذاتها  املصالح  احصائيات  بحسب  و 
 800 ستتجاوز  املوسم  هذا  املجمعة  الكميات 
من  قنطار  ألف   700 حوالي  منها  قنطار  ألف 
تعاونيتي  استيعاب  طاقة  ظل  اللني يف  القمح 

و100  مليون  تتجاوز  اجلافة  والبقول  احلبوب 
ألف قنطار. 

الفالحون يتكبدون خسائر فادحة 
كشف الكثير من الفالحني بعاصمة الوالية 
الفالحي  املوسم  بأن  الوطن  ألخبار  غليزان، 
الفالحية  املواسم  أسوأ  ضمن  يصنف  احلالي 
على اإلطالق، خصوصا أّن عدد منهم قام منذ 
أكثر من شهر باعادة حرث حقولهم التي تتربع 
على آالف الهكتارات والتي مّت بذرها مبختلف 
أنواع البذور منها القمح الصلب والشعير وحتى 
تغّير  استحالة  من  تأكدوا  أّن  بعد  اخلرطال، 
املناخ، حيث لم تتساقط األمطار طيلة أسابيع 

عديدة.
بحّش  قام  من  هناك  بأن  بعضهم  وأضاف 
حزم  إلى  وحتويلها  القائمة  الفالحية  احملاصيل 
مناطق  من  فالحون  عزف  فيما  لبيعها.  تنب 
وسيدي  عبداهلل  بن  ودار  بزمورة،  سويد  أوالد 
أن  باعتبار  خدمتها،  عن  عودة،  بن  امحمد 
خدمتها تكلف مبالغ أضافية هم يف حاجة لها 

وال ميكنها بأي حال أن تخفف اخلسائر.
بن  دار  ببلدية  الوطن  أخبار  وإلتقت 
الفالحني يقومون حتت  عبداهلل، مبجموعة من 
اخلرطال  بجمع  الالفحة،  الّشمس  أشعة 
وقالوا  بـ«القالعة«  محليا  يسمونهم  ما  بأيدهم 

بأنهم سيقدمونها ملواشيهم.

مطالب بتعويض الفالحين المتضررين 
مستوى  على  املزارعني  من  العديد  طالب 
الوالية بتعويض ما تكبدوه من خسائر جراء تأثر 
عملية احلصاد وتراجع انتاج احملاصيل الكبرى 
هذا العام مبا فيها املناطق ذات القدرات العالية 
على غرار أوالد يعيش، زمورة، منداس، عمي 
موسى، وادي ارهيو وسيدي أمحمد بن علي 
ناهيك عن تدهور جودة احملصول بسبب نقص 
لزراعات  األولوية  حاليا  تعتبر  التي  األمطار 
أيضا  أثرت  كما  املناطق  هاته  بأغلب  احلبوب 
على املخزون املائي للسدود ما قلص يف كميات 
معيشة  مستوى  علـى  وانعكس  السقي  مياه 

الفالحني املتضررين. 
الوالية  و أطلقوا صرخة استغاثة إلى والي 
هذه  العالن  الفالحية،  املصالح  ومديرية 
املناطق »منكوبة« وهذا بعد ايفاد جلنة مختصة 
إلى البلديات املعنية ووقوف على حجم اخلسائر 
التي تكبدوها. السيما وأنهم منهم من استفاد 
الرفيق، وهو مطالب بدفع ماعليه  القرض  من 

من قرض يف شكل بذور واسمدة.

المصالح الفالحية توقعت تراجع اإلنتاج 
وضعَف المردود

جاءت محاصيل هذه السنة وفق ما توقعه 
مسؤولو القطاع الفالحي بغليزان بعد أن سجل 
مقارنة  املوسم  هذا  احلبوب  انتاج  يف  تراجعا 
باملوسم املاضي أين مّت انتاج نحومليون ومائتي 

ألف قنطار من مختلف أنواع احلبوب.
قنطار  ألف   900 بنحو  االنتاج  قدر  وقد 
من احلبوب عبر كامل ربوع الوالية، وهذا من 
تقدر  مستهدفة  مساحة  ودرس  حصاد  خالل 
 86707 على  موزعة  هكتار.  ب149620 
هكتار من القمح الّصلب، 15639 هكتار من 
القمح الّلني، 41280 هكتار من الشعير و5991 
التكثيف  مساحات  أّما  اخلرطال.  من  هكتار 
املتواجدة  اجلافة«  والبقول  احلبوب  »تعاونيتي 
السالم  وادي  يعيش،  أوالد  مبنطقة  باألساس 
ومنداس ومناطق أخرى، فبلغت 8347 هكتار 
منها 6138 هكتار قمح لني، 970 هكتار قمح 
لني، 1221 هكتار شعير و55 هكتار خرطال. 
باملعهد  خاصة  أخرى  مساحة  إلى  باالضافة 

الفالحي.
بالوالية  املتوسط  املردود  يسجل  أن  ويتوقع 
والذي  املنصرم،  الفالحي  املوسم  عن  تراجعا 
بالنسبة  الهكتار  يف  قنطار   12 على  يتوّزع، 
للقمح  القنطار  يف  هكتار   9 الصلب،  للقمح 
اللني، 9 قنطار يف الهكتار شعير و8 هكتار يف 

القنطار بالنسبة للخرطال.

املساحات الفالحية املنتجة للحبوب عرفت 
املنصرم  باملوسم  مقارنة  ارتفاعا  املوسم  هذه 
أغلبها يف محيط  هكتار،   4338 بلغت  حيث 
الشلف األسفل.أّما عن القرض الرفيق، فأكد 
بلغ665  منه  املستفيدين  الفالحني  عدد  بأن 

فالحا مببلغ اجمالي فاق 361 مليون دينار.

الفالحون ينتجون نصف المردود 
ومحرمون من المخازن

ببلدية  للحبوب  منتجون  فالحون  اشتكى 
الوالية  خزان  خانة  يف  املصنفة  يعيش،  أوالد 
من  املنطقة  حرمان  من  احلبوب،  انتاج  يف 
مخزن جلمع احلبوب رغم وفرة االنتاج حتى يف 

سنوات اجلفاف.
يقومون  بأنهم  الوطن  بعضهم ألخبار  وقال 
احلبوب  أنواع  مختلف  من  منتوجهم  بتحويل 
خالل  واللني  الصلب  القمح  منها  السيما 
حملة احلصاد والدرس إلى عمي موسى، وهو 
ارتفاع  أو  ماضاعف معاناتهم سواء املجهودات 
تكاليف حتويل املنتوج. إلى نقطة اجلمع بعمي 
الصحاب  مالية  مبالغ  يدفعون  أين  موسى، 
الشاحنات. وترتفع مع بقائها جاثمة يف الطابور 

ألكثر من ليلة.
الوالئية  السلطات  من  فالحون  وطالب 
ومصالح مديرية الفالحة بالتدخل قصد تهيئة 
وفتح  تأهيله  واعادة  املغلق حاليا  القدمي  املخزن 
الجتواء مشكلهم املطروح منذعدة سنوات دون 
أن يلقى طريقه للحل وجتنيبهم مصاريفومعاناة 

اضافية. 

عقب تراجع نسبة التساقط وانعدام مياه الّسقي

الَجــفــاُف َيِقصُم ظهَر الفاّلِحين بغليَزان
ُمنِتجو الحبوب يتكّبدون خسائر فادحة  	
 المزارعون يطالبون بالّتعويض 	
 تراجع في محصول القمح والشعير 	

سجلت والية غليزان تراجعا ملوحوظا في محصولي القمح والشعير خالل حملة 
الحصاد والدرس للموسم الفالحي )2019- 2020(، نتيجة نقص األمطار 
المتساقطة ومحدودية مياه الّسقي المخصصة للفالحة، حيث انخفض اإلنتاج إلى 
46 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، الذي حقق إنتاجا قدر بـ مليون و 400 
ألف قنطار من أصناف الحبوب.  هذا المحصول الهزيل زاد من مخاوف الفالحين 
بعد تضرروا كثيرا خالل مباشرتهم لعملية الحصاد لمحاصيليهم الفالحية من القمح 

والشعير خالل الموسم الحالي، الذي بات مهددا بخسائر كبيرة. 
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زيدان: »اإلعالم يتجاهل 
انتصاراتنا ويتحدث عن التحكيم«

لريال  الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  أعرب 
مدريد، عن سعادته باالنتصار 1-2، على مضيفه ريال 

سوسيداد، أول أمس ضمن اجلولة الـ30 من الليغا.
صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  زيدان،  وقال 
من  العديد  لدينا  »الصدارة؟  اإلسبانية:  »ماركا« 
املباريات، ونلعب مباراة كل 3 أيام، والضغط هو نفسه 
دائًما«. وأضاف: »لقد حققنا انتصاًرا جيًدا جًدا، لكن 
واحلسم  مباريات،   8 أمامنا  زالت  وال  تغير،  شيء  ال 

سيكون يف النهاية«.
حدث،  ما  أشاهد  لم  اجلدلية؟  »اللقطات  وتابع: 
زمية  بن  فينيسيوس صحيحة، وهدف  ركلة جزاء  لكن 
قانوني كما أخبروني.. ال أخوض يف اجلدل، ألن هناك 
يف  التفكير  فقط  أريد  القرارات..  عن  مسؤول  حكم 
االنتصار«. وأردف: »الضغط على احلكم؟ ال أعرف، 
املباراة، وال  القدم وما حدث يف  التحدث عن كرة  أود 
أريد احلديث عن األشياء األخرى«. واستطرد املدرب 
عن  سوى  تتحدثون  ال  أنكم  يضايقني  »ما  الفرنسي: 
التحكيم، ونحن نقدم مباريات كبيرة، وتظهرون األمر 
كما لو أننا لم نفعل شيئا.. ال أستطيع التحكم مبا يثير 
تصدر  وعن  مستحًقا«.  انتصاًرا  حققنا  لكننا  اجلدل، 
الليغا، قال: »لم نحقق أي شيء حتى اآلن، رغم أننا 
حصدنا 9 نقاط )منذ عودة املنافسات(، وستكون األمور 
صعبة حتى النهاية.. يجب أن نستمر يف هذا الطريق، 
ونريد دائًما املزيد«. وحول إصابة راموس، قال زيدان: 
كدمة..  مجرد  أنها  أعتقد  لكني  كثيًرا،  تؤمله  »ركبته 
ولديه شخصية جتعله  العالم،  مدافع يف  أفضل  راموس 

مميزا عن اجلميع«.

راموس ينتزع تاج أسطورة برشلونة
راموس،  سيرجيو  اإلسباني  سجل 
االنتصار  يف  هدًفا  مدريد،  ريال  قائد 
ضمن  أمس،  اول  سوسيداد،  ريال  على 

مباريات اجلولة 30 لليغا.
»سكواكا«  شبكة  وبحسب 
يحمل  الهدف  هذا  فإن  لإلحصائيات، 
يف  مشاركاته  تاريخ  يف  لراموس   68 رقم 
الهولندي  على  بهدف  متفوًقا  الليغا، 
السابق،  برشلونة  مدافع  كومان،  رونالد 

ليصبح أفضل مدافع هداف يف تاريخ الدوري اإلسباني.
ويحتل كومان املركز الثاني برصيد 67 هدًفا، ويأتي فيرناندو هييرو يف املركز 
الثالث برصيد 60 هدًفا، وبيري يف املركز الرابع برصيد 52 هدًفا، بينما يحتل 

روبرتو كارلوس املركز اخلامس برصيد 46 هدًفا.

أوليفر كان يحضر من صفقة ساني
طالب األملاني أوليفر كان، احلارس األسطوري لبايرن ميونخ، وعضو مجلس 
إدارة النادي، بتوخي احلذر بشأن ملف انتقال ليروي ساني من مانشستر سيتي 

إلى الفريق البافاري، خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
بأن  مؤخرا  صرح  قد  سيتي،  ملانشستر  الفني  املدير  غوارديوال،  بيب  وكان 
املوسم  نهاية  بعد  اإلجنليزي  النادي  مغادرة  ويعتزم  عقده،  متديد  يريد  ال  ساني 
اجلاري. ويبدو أن بايرن ميونخ هو املرشح األوفر حًظا، للظفر بخدمات الالعب 
10 سبور«  »لو  موقع  نقلها  أوليفر كان، يف تصريحات  قال  ومع ذلك،  األملاني. 
الفرنسي: »ال يزال لديه )ساني( موسم يف عقده مع مانشستر سيتي، وليس هناك 
شيء آخر ميكن أن يقال عنه«. وأضاف: »سنتحدث بعد ذلك عن االنتقاالت 
والتزامات الالعبني، إذا ُحسمت بالفعل.. عليك التعامل بحذر شديد، خاصة 

من الناحية االقتصادية، ألن األزمة )املالية( قد متتد للموسم املقبل«.

أنشيلوتي: »ميسي لم يحقق أمنيتي«
والسابق  إليفرتون،  احلالي  الفني  املدير  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  حتدث 
أمنيته  عن  مدريد،  وريال  جيرمان  سان  وباريس  وتشيلسي  ويوفنتوس  مليالن 
جنوم  من  العديد  تدريب  على  أنشيلوتي،  وأشرف  اآلن.  حتى  تتحقق  لم  التي 
إبراهيموفيتش،  دروغبا،  رونالدو،  بيرلو،  سيدورف،  »كاكا،  مثل  القدم،  كرة 
كريستيانو رونالدو«. ومع ذلك، ما زال هناك جنم واحد فقط، لم يحظ أنشيلوتي 
بتدريبه حتى اآلن، حسبما أكد. وقال أنشيلوتي يف تصريحات نقلتها صحيفة 
»سبورت« الكتالونية: »كنت أمتنى تدريب ليونيل ميسي، إذا قارنته بكريستيانو 
رونالدو، الذي كان لدي يف مدريد«. وأضاف: »توتي العب أُعجبت به، لكن 

ميسي بالتأكيد شخص أردت العمل معه«.

لوكاكو: »المتبقي من الكالتشيو 
حياة أو موت«

روميلو  البلجيكي  يرى 
أن  ميالن،  إنتر  مهاجم  لوكاكو، 
املباريات املتبقية لفريقه يف الدوري 
اإليطالي، هذا املوسم، مبثابة حياة 

أو موت.
لفوز  النيراتزوري  لوكاكو  وقاد 
 ،2-1 سامبدوريا  على  صعب 
الهدف  سجل  حيث  أمس،  أول 
زميله  الثاني  أحرز  بينما  األول، 

الوتارو مارتينيز.
يونايتد  مانشستر  مهاجم  وقال 

سبورتس  »سكاي  لشبكة  تصريحات  خالل  السابق، 
من  أنه  اليوم، حيث  نفوز  أن  للغاية  مهًما  »كان  إيطاليا«: 
اآلن وحتى نهاية املوسم، ستكون لدينا 12 مباراة نهائية، 
نركز،  أن  علينا  »اآلن  وأضاف:  موت«.  أو  حياة  جميعها 
)ضد  املقبل  األربعاء  يوم  مباراة  أجل  من  العمل  ونبدأ 
ساسولو(«. وتابع: »كل مباراة صعبة من اآلن، ولن تكون 
سهلة على أحد.. نحن عملنا بجد يف التدريبات، والفريق 
يف حالة بدنية جيدة، لكن علينا أن نستمر ونصبح أقوى، 
ألننا سنلعب لقاًء كل ثالثة أيام«. ومتكن إنتر بفوزه على 
سامبدوريا، من الوصول للنقطة 57، يف املركز الثالث بفارق 

6 نقاط عن املتصدر يوفنتوس.

ماروتا: »الوتارو لم يطلب الرحيل«
ماروتا،  بيبي  أكد 
إلنتر  التنفيذي  املدير 
الوتارو  أن  ميالن، 
الفريق،  مهاجم  مارتينيز 
عن  الرحيل  يطلب  لم 
النيراتزوري،  صفوف 
عديدة  أندية  رغبة  رغم 
ويعد  معه.  التعاقد  يف 

الصيفي  امليركاتو  يف  برشلونة،  أولويات  أبرز  أحد  الوتارو 
املقبل. وعن النجم األرجنتيني، قال ماروتا يف تصريحات 
لشبكة »سكاي سبورتس إيطاليا«: »الوتارو مارتينيز محور 
واجلميع  االنتقاالت،  سوق  يف  األخرى  األندية  اهتمام 
وهناك  هائلة،  بجودة  يتمتع  »إنه  وأضاف:  ذلك«.  يعرف 
من  معنا  التفاوض  يف  ترغب  التي  األندية  من  العديد 
أجله.. لكن ليس لدى اإلنتر أي نية لبيع أفضل العبيه، 
لذلك إذا لم يعبر الالعب عن رغبته يف الرحيل، سنتمسك 
للنشاط  إيقاف  فترة  هناك  »كانت  واختتم:  بشدة«.  به 
الرياضي ملدة ثالثة شهور، لذلك يجب تقييمه على ما فعله 
نهائي  نصف  قدمه يف  ما  على  فقط  وليس  املوسم،  طوال 

كأس إيطاليا أمام نابولي«.

سان جيرمان مصر على التعاقد مع 
هرنانديز   

كشف تقرير صحفي إسباني، أن باريس سان جيرمان 
تياغو  رحيل  لتعويض  مدافع جديد  عن  السوق  يبحث يف 
سيلفا واليفني كورزاوا، اللذين سيرحالن بنهاية املوسم مع 
الكتالونية،  انتهاء عقديهما. وبحسب صحيفة »سبورت« 
لوكاس  الفرنسي  هو  جيرمان  لسان  الرئيسي  الهدف  فإن 
هرنانديز، مدافع بايرن ميونخ، والذي يجيد اللعب كقلب 

دفاع وظهير أيسر.
وانضم هرنانديز إلى بايرن مطلع هذا املوسم، قادًما من 
أورو،  مليون   80 بلغت  قياسية  مدريد، يف صفقة  أتلتيكو 
لكن االعتماد عليه لم يكن بالقدر املتوقع. وجاء التعاقد مع 
الكندي ألفونسو ديفيز وتألقه مع بايرن، ليقلص من فرص 
قدراته  ثقة كبيرة يف  هناك  ومع ذلك  املشاركة،  لوكاس يف 

واستمراره مع الفريق.
يف الوقت ذاته، ما زال سان جيرمان مصمم على إحضار 
هرنانديز إلى حديقة األمراء، لكن األزمة االقتصادية التي 
تقدمي  يف  صعوبة  هناك  ستجعل  كورونا،  فيروس  أحدثها 

نفس القيمة التي دفعها بايرن لضمه الصيف املاضي.

المدير الفني إلنتر ميالن، كونتي:

»مشكلتنا ليست بدنية وعلينا قتل المنافس«
طالب أنطونيو كونتي، المدير الفني إلنتر 
ميالن، العبي فريقه باستغالل الفرص التي 
تسنح أمامهم لقتل المباريات وآمال الخصوم. 

واقتنص إنتر فوًزا بشق األنفس من سامبدوريا، 
بنتيجة 1-2، في المباراة المؤجلة من الجولة 

25 من عمر الدوري اإليطالي.

القسم الرياضي

املباراة  وقال كونتي يف تصريحات عقب 
الليلة  إيطاليا: »هذه  لشبكة سكاي سبورت 
الفوز  حتقيق  سوى  خيار  أي  لدينا  يكن  لم 
املتصدر«.  مع  نقاط   6 إلى  الفجوة  لتقليل 
نتمسك  أن  يف  آمالنا  نعزز  »نحن  وأضاف: 
كان  أنه  عادي، صحيح  غير  بتحقيق شيء 
أهدرنا  لكننا  مبكرا،  املباراة  إنهاء  بإمكاننا 
الفرص التي سنحت لنا، واستسلمنا، ومن 
أول محاولة لسامبدوريا أحرزوا هدًفا وصدروا 
أي  على  جيًدا  أداًء  قدمنا  لكن  القلق،  لنا 
مشكلة  ليست  أنها  »أكرر  وتابع:  حال«. 
يكون  عندما  لكن  البدنية،  باللياقة  تتعلق 
مثلما  نغتنمها  وال  للتسجيل  فرص  لدينا 
فأنت  نابولي،  مع  إيطاليا  كأس  يف  حدث 

تخاطر بتلقي أهداف«.

وأردف مدرب اإلنتر: »آمل أن تساعدنا 
نقتل  أن  يجب  أننا  إدراك  يف  املباريات  هذه 
لنا  تتاح  عندما  اللعبة  ونقتل  املنافس 
خلف  اجلديد  إريكسن  دور  وعن  الفرصة«. 
املهاجمني، أوضح كونتي: »يجب أن نستمر 
يف استخدام هذه احللول اجلديدة، كان لدينا 
سواء  إريكسن  مع  للعمل  الوقت  من  املزيد 
اإليقاف«.  فترة  خالل  بدنًيا  أو  تكتيكًيا 
لكنه  جيد،  بشكل  استقر  »لقد  وأردف: 
املزيد  يجب أن يكون أكثر تصميًما ويسجل 

ُبعد  على  »نحن  واستطرد:  األهداف«.  من 
ال  جولة،   12 تبقي  مع  القمة  من  نقاط   6
التسيو  أن  حني  يف  للخطأ،  هامش  يوجد 
واختتم  يرتكبا أخطاء«.  أن  ويوفنتوس ميكن 
كونتي: »لهذا السبب نحتاج ألن نكون أكثر 
هجوم  مع  ألنه  املرمى،  أمام  وشدة  ضراوة 
ومتكن  االسترخاء«.   ذلك  بعد  ميكننا  قوي 
إنتر بفوزه على سامبدوريا يف املباراة املؤجلة، 
من الوصول للنقطة 57، ليحتل املركز الثالث 

بفارق 6 نقاط عن املتصدر يوفنتوس.
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محمد هشام

وقال أعرب »جميع الالعبني تأثروا بعد 
تشكيك  بعد  خاصة  حلفاية،  فهد  أزمة 
حققوها،  التي  النتائج  نزاهة  يف  البعض 
اآلن،  كثيرا  ارتفعت  معنوياتهم  ولكن 
قوية  فعل  ردة  سيظهرون  أنهم  لنا  وأكدوا 
يف حال تقرر استئناف البطولة«، وأضاف 
االهتمام  املقبلة سيكون  الفترة  »هدفنا يف 
باملواهب الشابة، ولهذا قررنا تكوين جلنة 
محليني،  وتقنيني  سابقني  العبني  تضم 
من  وتقييمهم،  النادي،  شبان  ملعاينة 
للفريق  خزانا  يكونوا  حتى  تأطيرهم  أجل 
افتقادنا  وتابع »رغم  املستقبل«،  األول يف 
بأمور  االهتمام  فضلنا  أننا  إال  حللفاية، 
مستوى  على  بتعديالت  والقيام  الفريق، 
نفس  يف  نقع  ال  حتى  اإلدارة،  مجلس 
الصيف  الوفاق  منها  عانى  التي  املشاكل 

املاضي، عندما مر بفراغ إداري كبير«.
اجلزائر  والية  قضاء  مجلس  أن  يذكر 
العاصمة، رفض اول أمس طلب اإلفراج 
سطيف،  لوفاق  العام  املدير  عن  املؤقت 
نسيم  الالعبني،  ومناجير  حلفاية،  فهد 
التسجيل  قضية  يف  املتهمني  سعداوي، 
املزعوم  الترتيب  حول  املسرب  الصوتي 

لنتائج مباريات كرة القدم، حسب ما علم 
من قبل مصدر مقرب من امللف.

األول  القرار  االتهام  غرفة  وأيدت 
الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة 
سيدي امحمد بالعاصمة، القاضي بإيداع 
املتهمني رهن احلبس املؤقت و الصادر يوم 
7 جوان. واتهم حلفاية بالرشوة يف قضية 
توبع  بينما  القدم،  كرة  مباريات  ترتيب 
سعداوي بتهم الرشوة والتأثير على نتيجة 
مباراة والتشهير واملساس باحلياة الشخصية 
مكاملة  تسجيل  إلى  باإلضافة  للغير، 

هاتفية بدون إذن.
لدى  اجلمهورية  وكيل  وحسب 
املتهمني  فإن  امحمد،  سيدي  محكمة 

ما  مدتها  تتراوح  السجن  عقوبة  يواجهان 
بني عامني

و10 سنوات. وجاء مثول كل األطراف 
املعنية بالقضية أمام العدالة بعد الشكوى 
والرياضة  الشباب  وزارة  بها  تقدمت  التي 

ضد مجهول.
اتفق  اجلديد  اإلدارة  »مجلس  وختم 
تتكفل  عمومية  بشركة  االستعانة  على 
مالية  بأزمة  مير  فالوفاق  النادي،  بنفقات 
اجلزائرية،  األندية  بقية  غرار  على  كبيرة 
مكتويف  سنظل  أننا  يعني  ال  هذا  ولكن 
األيدي، فنحن منتلك حلوال مؤقتة لتسوية 
وقت  أقرب  يف  الالعبني  مستحقات 

ممكن«.

»األفناك«  فندق  استالم  سيتم 
باملركز  الوطني،  للمنتخب  املخصص 
بالعاصمة  موسى  بسيدي  الوطني  الفني 
ما  حسب  املقبل،  سبتمبر  شهر  خالل 
أعلنت عنه االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
الهيئة  وتوضح  الرسمي.  موقعها  على 
األشغال  انطلقت  »لقد  يلي  ما  الكروية 

محسوسا،  تقدما   تعرف  وهي  مدة  منذ 
غضون  يف  الفندق  استالم  سيتم  حيث 
رئيس  بأن  املقبل«، مضيفة  شهر سبتمبر 
قد  كان  زطشي،  الدين  خير  االحتادية، 
قبل  وذلك  للورشة  معاينة  بزيارة  قام 
أسبوع للوقوف على مدى تقدم األشغال. 
واستغل زطشي هذه الفرصة ليحث العمال 

على اإلسراع يف وتيرة األشغال من أجل  
أشغال  وتدخل  احملدد.  املوعد  يف  انهائها 
وجعله  الفندق  عصرنة  اطار  يف  الترميم 
رياض  ليضع  جنوم،  بخمسة  رئيسيا  مقرا 
املمكنة  الظروف  أحسن  يف  ورفاقه  محرز 

خالل التربصات املقبلة باجلزائر.
م.هشام

سيصبح مقرا رئيسيا بخمسة نجوم
استالم فندق »الخضر« بسيدي موسى سيتم في شهر سبتمبر

إنتر ميالن يتراجع عن فكرة التعاقد 
مع فارس  

جدد نادي إنتر ميالن اإليطالي، اهتمامه باحلصول على خدمات 
أحد جنوم املنتخب اجلزائري، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
يف  بدأ  إنتر  نادي  أن  بيدوال«،  ألفريدو   « اإليطالي  الصحفي  وذكر 
فارس،  محمد  اجلزائري  املدافع  مع  التعاقد  بشأن  حساباته  مراجعة 
يف  أكثر  يتعمق  أن  يريد  النيراتزوري  أن  إلى  وأشار  سبال.  العب 

الصفقة، إذا كانت نهاية املوسم سعيدة بالنسبة لفارس.
وأكد بيدوال أن نادي إنتر كان قريبا من التعاقد مع الالعب خالل 
أن  قبل  أورو،  مليون   12 بنحو  املاضية،  الصيفية  اإلنتقاالت  فترة 
تتوقف املفاوضات، بعد تعرضه إلصابة خطيرة على مستوى الرباط 

الصليبي.
مهارات  يف  يثقون  إنتر  مسؤولي  أن  الشهير،  الصحفي  وأضاف 
التقدم  قبل  املوسم،  نهاية  حتى  متابعته  يفضلون  أنهم  إال  فارس، 
باهتمام  يحظى  ال  فارس،  أن  إلى  بيدوال  ولفت  رسمي.  بعرض 
إنتر ميالن فقط، بل يتواجد ضمن قائمة املطلوبني لدى عدة أندية 

إيطالية، على غرار تورينو، وفيورنتينا.

في إنتظار إلتحاق بن زكري

العرياني يقود ضمك السعودي مؤقتا
يقود املدرب السعودي  محمد العرياني الدفة الفنية لنادي ضمك 
التقني اجلزائري  للمحترفني، حلني عودة  السعودي  بالدوري  الناشط 

نورالدين بن زكري من إيطاليا.
احلساب  عبر  أبونخاع  برئاسة صالح  نادي ضمك  إدارة  وأكدت 
الرسمي للنادي على تويتر، تعاقدها مع املدرب محمد العرياني لقيادة 
الدين زكري وطاقمه  نور  الكروي األول حلني عودة  الفريق  تدريبات 
الفني من إيطاليا. فيما سينضم العرياني لطاقم نورالدين زكري حتى 

نهاية املوسم.
أحد  مع  تعاقدها  عن  ضمك  إدارة  كشفت  آخر،  جانب  وعلى 
الطبية  واملسحة  الفحوصات  إلجراء  باململكة  الكبرى  املستشفيات 
لفيروس كورونا على اجلهاز الفني واإلداري والالعبني وكافة العاملني 

بالنادي.

أكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، 
عزالدين أعراب، أن العبيه بانتظار عودة 
المنافسة بفارغ الصبر إلظهار ردة فعل 
إيجابية، بعد تشكيك البعض في نتائجهم، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارته مصرة 
على حسم قضية المستحقات العالقة في 

أقرب وقت.

يف  ينشط  الذي  سراي  غالطة  فرط 
فيغولي،  اجلزائري، سفيان  الدولي  صفوفه 
غازي  ضيفه  مع  وتعادل  سهل،  فوز  يف 
عنتاب 3-3، خالل املباراة التي جمعتهما 
من  والعشرين  الثامنة  اجلولة  يف  أمس  اول 
غالطة  أهداف  وسجل  التركي.  الدوري 
 ،36 الدقيقة  يف  فالكاو  راداميل  سراي، 

وسفيان   ،40 الدقيقة  يف  بلهندة  ويونس 
بصم  حيث   ،66 الدقيقة  يف  فيغولي، 
سراي  غلطة  فريقه  مع  األول  هدفه  على 
بعد العودة إلى املنافسة منذ التوقف بسبب 
غازي  أهداف  وأحرز  كورونا.    جائحة 
توماسي يف  وباتريك  بابي ميسون  عنتاب، 
ماكسيم  وألكسندرو  و78،   17 الدقيقتني 

جزاء.  ركلة  من  الضائع،  بدل  الوقت  يف 
يلماز شاليك،  املباراة طرد أحمد  وشهدت 
العب غالطة سراي، يف الدقيقة 56.ورفع 
يف  نقطة،    51 إلى  رصيده  سراي  غالطة 
املركز الرابع، كما رفع غازي عنتاب رصيده 

إلى 34 نقطة، يف املركز التاسع.
م.هشام

فيغولي يتألق مع غلطة سراي

رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، أعراب:  

»الالعبون تأثروا بقضية حلفاية وسنرد 
بقوة على المشككين في نتائجنا«

بلحاج يمدد عقده مع السيلية 
القطري

نادي  مع  عقده  بلحاج،  نذير  السابق،  اجلزائري  الدولي  مّدد 
الدوري  ضمن  املغامرة  مواصلة  بذلك  مقررا  القطري،  السيلية 
القطري. وأمضى بلحاج، على العقد اجلديد الذي سيربطه مع ناديه 
السيلية، ملدة موسم واحد، بعد اتفاقه على جميع تفاصيل العقد.

نادي  ألوان  حمل  للخضر،  السابق  املدافع  سيواصل  وبهذا 
الدوري  يف  له  الـ10  واملوسم  التوالي،  على  الرابع  للموسم  السيلية 
القطري. يذكر أن بلحاج 38 عاما، شارك هذا املوسم يف 18 مباراة، 

سجل خاللها هدفا، ومنح متريرتني حاسمتني.

بعد أن تم تخفيف الحجر الصحي
فوزي لقجع سيفصل اليوم في مصير 

البطولة  المغربية
اتخذت احلكومة املغربية اول أمس، قرارات جديدة، بتخفيف 
فيروس  انتشار  بسبب  البالد،  يف  املفروضة  الصحي  احلجر  حالة 

كورونا املستجد.
وعلم أن لهذا التخفيف تأثيرا على مصير الدوري املغربي، وذلك 
يف االجتماع املقرر يوم الثالثاء املقبل، بني رئيس االحتاد فوزي لقجع 

ورؤساء األندية، عبر تقنية الفيديو.
االجتماع،  هذا  تداولها يف  الذي سيتم  املهمة،  املواضيع  ومن 
مصير الدوري املغربي، إما باالستئناف أو اإللغاء، خاصة أن صبر 
من  شهور   3 بعد  الدوري،  مصير  معرفة  وتريد  نفد،  قد  األندية 

التوقف.
إلغاء  فئة  تريد  حيث  األندية،  بني  انقسام  هناك  أن  ومعلوم   
املالية  التداعيات  بسب  أبيض،  موسم  عن  واإلعالن  الدوري 
باستئناف  أخرى  مجموعة  تطالب  بينما  كورونا،  وباء  خلفها  التي 

املسابقة.

سفيان  بلوزداد،  شباب  مدافع  دخل 
ناديي  من  كل  اهتمامات  قائمة  بوشار، 
املغربيني،  والرجاء،  البيضاوي،  الوداد 
يف  معه  للتعاقد  الفريقني  يسعى  حيث 

امليركاتو الصيفي املقبل.
املغربي،  سبور«  »هبة  موقع  وحسب 

بني عمالقي  املنافسة  بوشار،  أشعل  فقد 
الدوري املغربي، للظفر بخدماته.

نادي  رئيس  أن  املصدر،  ذات  وأكد 
القناع  يسعى  الناصري،  سعيد  الوداد، 
لفريقه،  باإلنضمام  بلوزداد  شباب  مدافع 
الذي  كومارا،  الالعب  تعويض  قصد 

سيغادر ألحد أندية اخلليج.
ويف املقبل، يتواجد ملف بوشار، على 
طاولة رئيس نادي الرجاء، جواد الزيات، 
املنتظر أن يدخل خالل األيام  والذي من 
وكيل  مع  مفاوضات  يف  املقبلة  القليلة 

أعمال الالعب.

الوداد البيضاوي والرجاء يتنافسان على خدمات بوشار  
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حاورها: خلضر بن يوسف 

أنفسهن  فرضن  اللواتي  والكاتبات  الشاعرات  من  رزق  آمنة  حمو 
والكتابة  األدبي  النقد  أنواعه، جتمع بني  بشتى  اإلبداع  بقوة يف مجال 
اإلبداعية خاصة الشعرية منها، فرغم تخصصها اجلامعي يف النقد، إال 
أنها لم تفوت الفرصة إلثراء مسيرتها اإلبداعية وحتقيق طموحها يف عالم 
األدب، شاركت يف العديد من امللتقيات الفكرية واملناسبات الثقافية، 
20 قصيدة شعرية، استلهمت مواضيعها  أكثر من  عكفت على تقدمي 
من الواقع املعاش منها قصيدة »صاحب السعادة« و«أحبك وستبقى« ، 

وتستعد القتحام عالم الرواية من خالل أول إصدار لها .

كيف كانت بدايتك مع كتابة القصيدة؟
كانت بدايتي مع كتابة الشعر ت يف سن املراهقة وهو السن الذي 
يدفع املرء إلى التعبير عن ما يجول يف خاطره، يف البداية كنت أخبئ ما 
أكتب خوفا من أن يراه والدي أو تقع بني أيادي إخوتي ألنه يف كل أسرة 
عربية توجد السيطرة والهيمنة الذكورية وخاصة أسرتي ألنني تربيت يف 
القرية وأمتمت دراستي كما  قرية بسيطة، حتى قررنا الرحيل من تلك 
أنه أنا البنت الوحيدة التي جنحت يف الدراسة يف عائلة حمو، ولقد آمن 
مبوهبتي أمي أوال وأختي أم كلثوم وهي من دفعتني للكتابة ألنها حرمت 

من الدراسة بسبب العقلية الذكورية .

ما الذي دفعِك للكتابة ومتى دّون قلمك أول نص؟
الوحشية  النظرات  وبعض  الذكوري  املجتمع  هو  للكتابة  دفعني  ما 
التي ُترى بها املرأة من زاوية منحصرة على أساس أنها عار على املجتمع 
وخاصة أسرتها، باإلضافة على عدم احترامها من قبل زوجها أو أخيها، 
وكما قلت سابقا أنني ولدت وكبرت يف قرية بسيطة حرمت البنت فيها 

من الدراسة وتزويجها يف سن مبكر.

برأيك، متى وكيف يصبح اإلنسان شاعرًا؟
برأيي يصبح اإلنسان شاعرا أوال إذا كان محبا للمطالعة والطبيعة، 
أما بالنسبة لي لم يكن وراثة كان موهبة ودائما كنت والزلت أقول أن 
عندما تكون املعاناة واأللم التي يسبب جروحا يف القلب واملشاعر تنزف 

العروق حروفا دامية باألحاسيس .

توجهِت نحو الشعر »ديوان العرب« هل سنرى سفينتِك 
راسيًة يوم ما على لون أدبي آخر كالرواية مثاًل ؟

أتذكر كنت منذ الصغر أكتب قصصا خيالية رومانسية ودائما أميل 
األقرب  هو  ألنه  وعشقته  بداخلي  كُبَر  الشعر  لكن  السرد،  ألسلوب 

بها يف كتاب  أحتفظ  أن  قررت  كثيرة  لي قصائد  لهذا كانت  لوجداني 
وأقدسها فكانت تصب يف ديوان نوستاجليات عاشقة الذي يعد باكورة 
أعمالي األدبية، أما بالنسبة جلنس الرواية فأنا أشتغل اآلن على ثالث 

روايات، لكن يبقى الشعر سيد احلرف بالنسبة لي.

حدثينا قلياًل عن إنتاجك وإبداعاتك األدبية، وما هي 
املواضيع التي تطرقِت إليها؟

حتدثت  عاشقة«  »نوستاجليات  شعر  ديوان  إصدارين  جعبتي  يف 
عاجلت  التي  السعادة«  »صاحبة  قصيدة  منها  عديدة  مواضيع  عن  فيه 
عن  الفلسطينية،  القضية  عن  وحتدثت  املرأة،  ضد  العنف  قضية  فيها 
فيها صلة  انقطعت  أصبحت  كيف  املجتمع  حالة  على  اجلزائرية  الثورة 
األرحام كذلك تناولت قصائد يف الغزل والرثاء، الهجاء املدح، حتدثت 
عن اخليانة الزوجية، عن اإلخالص يف احلب وأمتنى أن يبقى التشويق 
ويحظى القارئ بقراءته والثاني أشرفت على كتاب جامع للقصة بعنوان 

»إبداعات إيفا«.

برأيِك، هل حُتقق االحتادات والروابط األدبية للكاتب كل 
ما يطمح إليه؟

حتى  وال  القراءة  يحب  ال  اجلزائري  املجتمع  حاليا  األسف  مع 
العمل  إلى  ما يدفعه  العيشة جد غالية،  املطالعة معذور ألن أصبحت 
والروابط  لالحتادات  بالنسبة  أما  التعب،  بسبب  املطالعة  عن  والتخلي 
األدبية ال جتد شعبية وجتاوب مع الكتاب والقراء، ويعود ذلك إلى بعض 
التي يتم فيها تشجيع أقالم معينة، كما يوجد نقطة معينة  املسابقات 
غالء األسعار يف الطبع ما يدفع الكاتب لتخلي على موهبته وبالتالي عدم 
الكاتب ألن هذا األخير ال  التفاعل معها وعدم حتقق طموحات  وجود 

يكون كاتب إن لم يكن قارئ.

هل اختار ت آمنة قدوة أدبّية لها؟
لكن  األدبي،  املجال  لي يف  قدوة  يكون  أن  أحد  أي  أختر  لم  ال، 
والشاعر  العقاد،  عباس  محمود  األديب  كتبه  مبا  تأثرت  صراحة  بكل 
نزار قباني، والكاتبة أحالم مستغامني، وكل من طه حسني وميخائيل 
يف  يده  على  تكونت  ألنني  بوطاجني  سعيد  الدكتور  وخاصة  نعيمة، 

اجلامعة.

ُيالحظ يف اآلونة األخيرة حتّول العديد من الشعراء إلى 
كتابة الرواية، كشاعرة كيف تنظرين إلى هذه الظاهرة؟

برأيي اخلاص وأنا مسئولة عنه، الشاعر يبقى شاعرا حتى وإن اختار 
أن يكتب يف الرواية، أما التخلي عن الشعر نهائيا ال طبعا هذا إذا كان 

الكاتب له أغراض مادية ليحظى بالشهرة أو املال فيغير ميوله الكتابية 
ويلجأ للرواية، أما بالنسبة لي فأنا أحب الشعر والكتابة يف أجناس أدبية 

أخرى، لكن ال يدفعني أن أتخلى عن الشعر نهائيا.

وهل يحقق الديوان الشعري نسبة مهمة من املقروئية يف 
العالم العربي، أم أن الغلبة للرواية؟

العالم  يف  املقروئية  على  املسيطر  اجلنس  هي  الرواية  احلالي  الوقت 
الشعر كما قلت  الشعر قد ذهب عهده  أن  العربي، لكن هذا غير مبرر 
سابقا هو سيد احلرف وديوان العرب لواله ما علمنا باحلضارات السابقة 

كيف كانت تعيش.

كتبَت مختلف أنواع الشعر بدءًا من العمودي ومرورًا 
بالتفعيلة وصواًل إلى النثر ، فهل ميكن لشكل الشعر ونوعه 

أن يحّدد ذات اإلنسان الشاعر؟
مثال  باألسلوب،  خاصة  الشاعر  اإلنسان  ذات  يحدد  النوع  طبعا 
بكل صراحة  لكن  التفعيلة  العمودي شعر  الكتابة يف  شخصيا جربت 
لم أحب ما كتبته أبدا يف هذا القالب، ألني كنت مجبرة على احترام 
القواعد فقط لم أستطع عن التعبير ما هو يف خلجاتي لهذا كتب يف النثر 
قيود  دون  وأعبر  األدبي  القالب  هذا  أرتاح جدا يف  فكنت  احلر  والشعر 
ألنني بكل صراحة تقيدت مبا يكفيني يف حياتي فاخترت الكتابة بحرية 

وطلقت عنان قلمي.

يتميز شعرك بالعمق واإليحاء واجلمال، ما هي مصادر 
إلهامك الشعري؟

مصدر إلهامي، قد استخدمت لغة اإليحاء واجلمال واالستعارة يف 
كتاباتي ما يدفع القارئ أن يقوم بدراسات نقدية ثقافية لفهم األنساق 

املضمرة وما بني السطور.

ما رأيك يف قصيدة النثر، وإلى ماذا يشير إقبال الكثير من 
الشعراء على كتابة هذا النوع من الشعر؟

القصيدة النثرية روعة، أنا أكتب يف هذا النوع حاليا ألن اإلنسان له 
ضغوطات اجتماعية يريد التعبير عنها بقلمه ألنه حرم من حرية التعبير 
شفاهيا، لهذا يتطرق للكتابة بها والتعبير عن كل ما هو يجول يف خاطره 
ألنه بحاجة أن يسمعه الغير وليس أن يطرب باملوسيقى الشعرية فقط، 
ومبا أن الشاعر ابن بيئته وهو األقرب مبا يحسه أخيه من معاناة قد يتطرق 

إلى الكتابة بها ألنه بحاجة للموسيقى الداخلية وهي الشعور.

ما هي تطلعاتك وآفاقك املستقبلية؟
كل واحد على وجه األرض له طموح ويحب أن يتحقق، فأنا دائما 
عز  املولى  مبساعدة  وذلك  وأحالمي  طموحاتي  لتحقيق  سأسعى  أقول 

وجل فهو من يقول كن فيكن.
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الكاتبة آمنة رزق حمو لـ »أخبار الوطن«:

 أجمُع بين الّنقِد األَدبيِّ والكتابِة اإلبَداعّيِة
قالت الكاتبة آمنة رزق حمو لـ »أخبار الوطن« إنها الجامعة بين النقد األدبي والكتابة 

اإلبداعية في الشعر والرواية التي دخلت عالمها مؤخرا، منوهة ألن »ديوان العرب« يبقى رغم 
انتشار الواسع للرواية في هذا العصر »سّيد األدب«. 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية املسيلة
دائرة مقرة
بلدية مقرة

رقم : 06 م ج /2020

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية ذات صبغة محلية.
_ طبقا للمادة 07 من القانون رقم 12_ 06 املؤرخ يف : 18 صفر 

عام 1433 هجري
املوافق ل : 12/01/2012 يتعلق باجلمعيات .

التصريح  تسجيل  وصل  تسليم   14/06/2020 اليوم:  هذا  مت   _
بتأسيس جمعية ذات صبغة محلية.

جمعية حي لهزال للرقي واإلزدهار بلدية مقرة
الكائن مقرها: حي لهزال مشتة اخلراريب بلدية مقرة

برئاسة السيد: مقدر عبد احلق.
 رئيس املجلس الشعبي البلدي

اشــهــــار

 Akhbar El waten 23/06/2020

تلقت السيدة غنية هبة تضامنية واسعة بعد بث حالتها 
واملصابة بسرطان الرئة رفقة ابنتها “إلهام“ 34 سنة املعاقة 
حركيا منذ سنة 2012 يف ظروف أقل ما يقال عنها أنها 
صعبة داخل غرفة واحدة باحلي الفوضوي بوحمرة بلدية 

البوني.
مختلف  من  غنية  تلقتها  الكبيرة  التضامنية  هبة 
رفقة  ملساعدتها  هبوا  الذين  واملواطنني  اخليرية  اجلمعيات 

إبنتها.
لها  قدمت  التي  التطوعية  اخليرية  ابتسم  مجموعة 
إعانات معتبرة متثلت يف سرير طبي سرير طبي )مطالة( ، 
حفاضات كبار ، أغطية ، افرشة ، مواذ غذائية ،دواء ، 

اواني منزلية و مالبس.
أن  خاصة  كافية  غير  التضامنية  الهبات  هذه   وتبقى 
املعاقة حركيا  إلهام  ابنتها  السيدة غنية هو عالج  مشكل 
منذ 2012، اين تنتظر حترك السلطات احمللية لوالية عنابة 

للتكفل بحالة الطبية ومشكل السكن .

تاريخ رحلة الكسكس أكبر دليل على أنه طبق أمازيغي نشأته كانت بالجزائر
الدارج  )باللسان  سيكسو  أو  الُكْسكسي  أو  الكسكس 
باجلزائر  الَبْرُبوَشة  أو  كسكسو  أو  سكسو  أو  سيكسو  ينطق 
وشرق ليبيا أو ُكْسْكِسي يف اجلزائر و تونس و غرب ليبيا ومصر 
و موريتانيا فهو وجبة قدمية ذكرها ابن دريد يف القرن الثالث 
الهجري يف كتابه جمهرة اللغة حتت مسمى كسكس. ويرجع 
تاريخ الكسكسي إلى الفترة )148-202 قبل امليالد(، حيث 
حتضير  يف  املستخدمة  تلك  تشبه  طبخ  أواني  على  العثور  مت 
 238( ماسينيسا  امللك  فترة  إلى  تعود  مقابر  يف  الكسكسي 

ق.م148- ق.م(.
وامللك ماسينيسا هو موحد مملكة نوميديا وعاصمتها سيرتا 
)محافظة قسنطينة اليوم( وكانت تضم شمال اجلزائر ومناطق 

من تونس وليبيا إلى نهر ملوية املغرب.
وذكر رحالة ومؤرخون كثر الكسكسي يف أعمالهم، منهم 
املؤرخ الفرنسي  شارل أندري  جوليان )1991-1891( يف كتابه  
تاريخ شمال أفريقيا . وقال املؤرخ الفرنسي  اشتهر البربر يف 
الفالحون  وكان  أعمارهم…  وطول  بنيتهم  بقوة  العصور  كل 
يأكلون الكسكسي منذ ذلك العهد )الروماني( ومربو املواشي 

يكتفون  بل  حيواناتهم  يذبحون  كانوا  ما  قليال 
بلنب املعز وكانوا يؤثرون الصيد واحللزون والعسل 

وال يشربون إال املاء .
وحفريات  تنقيب  عملية  سمحت  كما 
على  بالعثور  اجلزائر(  )غربي  تيارت  مبحافظة 
بعض األواني، منها القدر املستعمل يف حتضير 
القمح  الكسكس من طحني  الكسكس يصنع 
ويتناول  صغيرة،  حبيبات  شكل  يف  الذرة  أو 
إليه  ويضاف  بالبخار  يطبخ  باليد.  أو  باملالعق 
املقور،  األخضر  الفول  أو  اخلضار،  أو  اللحم، 
حسب  الناعم  والسكر  الزبدة  أو  احلليب،  أو 
املغاربية  الدول  و يف كل  واملناسبات.  األذواق 
احلالل  اللحوم  أنواع  مع  الكسكس  يحضر 
القرع األحمر ويقدم هكذا  واللفت والبدجنان و 

باملرق، أما باللنب فيقدم بدون مرق أو خضر فقط الكسكس 
باللنب.

والتي  القدم  منذ  واملعروفة  الرئيسية  الوجبات  من  وهو 

وهي  يوميًا،  يطبخها  من  فهناك  املائدة  عن  طوياًل  تغيب  ال 
أفريقيا وبجزيرة صقلية  أغلب مناطق شمال  أكلة شائعة يف 
بإيطاليا وحتى يف فرنسا حيث ميثل ثاني أكلة مفضلة لدى 

الفرنسيني.

بسكرة
ُمحسن يتبرع بأجهزة هامة لصالح

 قطاع الصحة
كشف مدير الصحة لوالية بسكرة، أن مصاحله تدعمت بأجهزة هامة وفرها أحد احملسنني بالوالية. وذكر محمد 
العايب، أن هذه املبادرة شملت 4 سيارات اسعاف بتجهيز كامل، توزع على بلديات دائرة زرببة الوادي وبلدية 

الفيض وخنقة وسيدي ناجي واملزيرعة وبلدية مقر الدائرة.
 باالضافة إلى دعم مستشفى عالق الصغير، ببلدية زريبة الوادي، بـ4 أجهزة تنفس اصطناعي من أحدث 

العالمات. وكذا 8 أجهزة ملراقبة نبضات القلب، والضغط الدموي.
كما قدم نفس املتبرع، 4 أسرة إنعاش مخصصة ملصلحة االنعاش. هذا وأكد مدير الصحة، أن هذه األجهزة 
تسمح للمستشفيات بالتكفل اجليد مبرضى كورونا. علما أن القطاع يسجل نقصا يف التجهيز الطبي، مع تزايد 

ارتفاع عدد االصابات.

مجموعة “إبتسم“ الخيرية تقدم 
إعانات للسيدة غنية
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تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش
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الإدارة والتحرير:
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redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 
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SIA الوسط
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ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

أكتوبر   5 أحداث  منذ           
واجلزائريون  اللحظة  وإلى   1988
يطالبون بدولة مدنية دميقراطية، لكن 
أي دميقراطية يريدون؟ فاإلسالمويون 
كما  إسالمية  جمهورية  يريدونها 
احملل  الفيس  ذلك  على  يشدد  كان 
وخيمة  كوارث  عنها  نتج  والتي 
كادت  حتى  اجلزائرية  الدولة  على 
اجليوسياسية  اخلريطة  من  تزيلها  أن 
لوال لطف اهلل والرجال املخلصني يف 
كالمي  من  يفهم  وال  الوطن،  هذا 
»خالد  اجلنرال  مساندي  من  أنني 
كانوا  الذين  الدموية  وجماعته  نزار« 
السبب يف كل ما حدث يف اجلزائر، 
أو  لهم  حكم  خير  وحده  والتاريخ 
عليهم، أم هي الدميقراطية التي تدعو 
إلى إقامة دولة علمانية وفق النموذج 
القائم  الصراع  هو  ذلك  الغربي. 
يف  سواء  متاما  متناقضني  تيارين  بني 
اجلزائر أو يف بقية الدول العربية مثل 
األول  اخلاسر  خاصة،  وتونس  مصر 
الذي  الشعب  هو  الصراع  هذا  من 
نسبيا  واملستفيد  فاتورته  يدفع  دائما 
منه هي األنظمة العربية التي حتولت 

إلى حكم وناصح.

         السؤال الذي يطرح 
نفسه علينا بشدة: هل 

املجتمع اجلزائري والعربي 
مهيأ للدولة املدنية 

الدميقراطية؟
         ال ميكن أبدا تأسيس دولة 
ثقافة  إطار  يف  إال  مدنية  دميقراطية 
املرجعي  األساس  فهي  التسامح، 
الدميقراطية  فيه  وتتحرك  تنمو  الذي 
يحكم  الذي  األساسي  واملبدأ 
يف  ببعض  بعضها  الناس  عالقات 
ويقوم  الدميقراطية عامة،  املجتمعات 
املناسبة  األجواء  بتوفير  اإلطار  ذلك 
الشعب  أفراد  بني  اخلالق  للتفاعل 
أساس  على  املجتمعية  ومؤسساتهم 
واالعتراف  املتبادل  االحترام  من 
متكافئة  وفرص  متساوية  بحقوق 
واملذهبية  للجهوية  فيها  مجال  ال 

بني  العالقة  يجعل  وهذا  والعرقية، 
عالقة  التسامح  وثقافة  الدميقراطية 
وثيقة للغاية.          ال ميكن لثقافة 
نظامه  مجتمع  يف  التواجد  التسامح 
املؤامرات  على  مبني  استبدادي 
والدسائس والظلم، كما أنه ال ميكن 
يف  دميقراطية  هناك  تكون  أن  أبدا 
التسامح  ثقافة  فيه  تسود  ال  مجتمع 

بني الناس.

         هل يقبل املجتمع 
اجلزائري والعربي املسلم 

عامة ثقافة التسامح؟
من  جزءا  جند  أن  ميكننا           
الطاهر  »محمد  مؤلف  يف  اإلجابة 
حتت   )1973 )ت  عاشور«  بن 
االجتماعي  النظام  »أصول  عنوان 
يف اإلسالم«، حيث قسم مستويات 

احلرية إلى أربعة أقسام:
-         حرية املعتقد
-         حرية التفكير

-         حرية القول
-         حرية الفعل

ليست  احلريات  هذه  نظره  ويف 
الغربي  التصور  شاكلة  على  مطلقة 
باملرجعية  مقيدة  هي  وإمنا  لها، 
لإلسالم،  والعملية  التشريعية 
احلريات  هذه  »وكل  يقول:  حيث 
االجتماع  نظام  يف  محدودة  األربع 
شريعة  له  حددت  مما  اإلسالمي 
اإلسالمية«،  األمة  أعمال  اإلسالم 
عاشور« حلرية  بن  »الطاهر  أولى  وقد 
حيث  من  هامة  مكانة  االعتقاد 
اعتبارها أوسع احلريات أو على أساس 
أن صاحب االعتقاد له مطلق احلرية 
يف التصرف الفردي واجلماعي. على 
قد  ثقافته،  وله  مجتمع  فكل  كل، 
وترفض  معينة  أشياء  مع  تتسامح 
أشياء أخرى، وتتخذ مواقف متباينة 
احلياة  وأمور  األشياء  غالبية  جتاه 
التسامح  أكيد  املعقدة،  ومشاكلها 
هو قيمة اجتماعية   ثقافية مما يجعل 
بعض املجتمعات تتسامح جتاه أفعال 
تعتبرها  معينة  ومواقف  ومعتقدات 

مقبولة،  غير  أخرى  مجتمعات 
بعض  تقبل  الغربية  فاملجتمعات 
السلوكات االجتماعية بينما ترفضها 

املجتمعات العربية اإلسالمية.
التسامح  ثقافة  مفهوم  جند  قد 
لـ  السياسي  الفكر  يف  الغرب  عند 
وصفها  الذي  جيفرسون«  طوماس   «
بقوله: » إن جاري ال يلحقه أي أذى 
عشرون  هناك  أن  له  قلت  إذا  مني، 
إلها، أو ال إله البتة«. يف الدميقراطية 
يكونوا  أن  للمواطنني  يسمح  الغربية 
متدينني أو غير متدينني كما يشاؤون 
وأصبحت  متعصبني،  غير  هم  طاملا 
قضية  الدينية  االعتقادات  عندهم 
إلى  بالنسبة  جوهرية  غير  شخصية 
فثقافة  اإلنسان،  وحقوق  املواطنة 
الدميقراطية  املدنية  والدولة  التسامح 
وإمنا  الغرب  إلى  صدفة  تأت  لم 
الطوائف  حروب  بعد  جاءت 
أكثر  مدار  على  املسيحية  واملذاهب 
وتستنير  تتطور  أن  قبل  قرنني  من 
من  كثيرا  الغرب  مثقفو  عانى  وقد 
انتصروا  ولكنهم  والظلم  االضطهاد 
على اجلهل واالستبداد وبلوروا فكرة 
الناجع  العالج  بوصفها  التسامح 
واالجتماعية  السياسية  ملشاكلهم 
الطويل  الصراع  هذا  بعد  والثقافية، 
الغرب  يف  الدينية  األصولية  فقدت 
وراح فالسفة  املجتمع،  تأثيرها على 
للدين  ميكن  كيف  يتساءلون  الغرب 
الطائفية،  واملجازر  املذابح  يبرر  أن 
اإللهي  الدين  يبرر  أن  يعقل  هل 
بني  ارتكبت  التي  اجلرائم  تلك  كل 
ومتكن  والكاثوليك،  البروتستانتيني 
سهام  توجيه  من  الغرب  فالسفة 
املجتمع نحو رجال الدين الذين كانوا 
بعضهم  ذبح  على  الناس  يحرضون 
البعض، ثم راحوا يشككون يف صحة 
»الفتاوى البابوية«، فإذا كان اإلنسان 
القانون  بدولة  يتمتع  اآلن  الغربي 
وحقوق  والدميقراطية  واملؤسسات 
يعود  ذلك  الفضل يف  فإن  اإلنسان، 
خاضها  التي  الفكرية  املعارك  إلى 
كبار فالسفة أوروبا أمثال: ديكارت، 
جون لوك، سبينوزا، فولتير، هيجل، 

جون جاك روسو وغيرهم من املثقفني 
أنقذوا مجتمعاتهم من  الذين  الكبار 
واالستبداد.  والظلم  والفقر  التخلف 
لم  العربية  مجتمعاتنا  يف  نحن 
نعرف أمثال هؤالء الفالسفة الكبار، 
الذين  املصلحون  أولئك  وحتى 
وبداية  التاسع عشر  القرن  حاولوا يف 
مجتمعاتنا  إنقاذ  العشرين  القرن 
والظلم  واالستعمار  التخلف  من 
ولم  اإلصالحية  حركتهم  تعطلت 
تستطع االستمرار، قد يقول قائل أن 
االستعمار األوروبي هو السبب فيما 
نحن عليه اآلن، إذن ملاذا استطاعت 
يف  جذورها  تغرس  أن  الدميقراطية 
الهند بينما فشلت يف اجلزائر والوطن 
ثقافة  غياب  نظري  يف  كله؟  العربي 
التسامح بني أفراد املجتمع ككل أدى 
إلى فشل تأسيس الدميقراطية وعلينا 
قبل أن نطالب بدولة مدنية دميقراطية 
التسامح  ثقافة  غرس  على  نعمل  أن 
وجامعاتنا  ومدارسنا  أسرنا  يف 
األولى  اللبنة  وهذه هي  ومساجدنا، 
فحقوق  دميقراطية  مدنية  دولة  لبناء 
من  يستمدها  ال  وكرامته  اإلنسان 
تنشأ  داخلية  عوامل  ولكنها  النظام 

مع الفرد.
         تتفقون معي أو ال تتفقون 
العربية  األمة  وكل  اجلزائريون  نحن 
الدميقراطية  طريق  زال  ما  اإلسالمية 
وذلك  وطويال  بعيدا  املدنية  والدولة 
فلنا خلل  التسامح،  ثقافة  يف غياب 
إلى  بحاجة  بنيوية  وإشكالية  مزمن 

معاجلة.

 وأعود إلى طرح السؤال 
الذي طرحه قبلي »شكيب 

أرسالن« يف كتابه املوسوم 
»ملاذا تأخر املسلمون وتقدم 

غيرهم؟«
دون  التسامح  ثقافة  ال           
تكبله  التي  القيود  من  عقولنا  حترير 
جاء  الذي  الوسطى  العصور  وفقه 
وعصرنا،  مكاننا  غير  ومكان  لزمان 
أوضاعنا  من  نغير  أن  لنا  ميكن  فال 

العربية  األمة  تيمية«،  »ابن  بفتاوى 
تنويري  إمياني  فيلسوف  إلى  بحاجة 
التي  املظلمة  كهوفنا  من  يخرجنا 
طال مكوثنا بها أكثر من أهل الكهف 

الذين جعلهم اهلل آية.
احلنيف  اإلسالمي  ديننا           
من  ومكان،  زمان  لكل  صالح 
ويدخلنا  ديننا  أن يجدد  منا  يستطيع 
هاته  حتت  مكانا  لنا  ويجد  عصرنا 
الدميقراطية  الدولة  فدعاة  الشمس؟ 
هذا غرس  مبطلبهم  يريدون  العلمانية 
بذور يف غير بيئتها فال هي تنمو وال 
ينفخ  كمن  هي  وإمنا  ثمارا  تنتج  هي 
الريح، وال يختلفون عن احلروب  يف 
الذين  وأولئك  الدانكوشوتية، 
باديسية  أو  يقولون اإلسالم هو احلل 
لكنها  براقة  شعارات  نوفمبرية، 
االجتماعي  الثقايف  الواقع  تهمل 

والظروف اإلقليمية والدولية.
وفجرنا  طويل  مشوارنا           
بعضها  ظلمات  وليلنا  بعيدا  مازال 
وحقد  وتخلف  جهل  بعض،  فوق 
ظاهرة  وصراعات  ومؤامرات  وظلم 
متناحرة،  وإيديولوجيات  ومخفية 
وعلى املثقف العربي املسلم أن يدفع 

ضريبة اجلهل واالستبداد.  
تراثنا  يفكك  من           
ويكسر  التشريح  طاولة  على  ويضعه 
الدغمائية املزمنة التي وضعنا تاريخنا 
فيها؟ هذا أصعب بكثير من اخلروج 
إلى الشوارع واملناداة بـ »يتنحاو قاع«.
         الدولة املدنية »دولة مدنية   
املتواضع  نظري  يف  عسكرية«  ماشي 
أوال  تبدأ  إمنا  الشارع  من  تبدأ  ال 
وقبل كل شيء من التحرير الفكري 
واملوروث واجلهل املقدس الذي فرض 
ملا  قوة  بكل  مجتمعاتنا  على  نفسه 
على  وتأثير  وأموال  منابر  من  ميلكه 
أنها  يف  مسألة ال شك  هي  العامة، 
فليعمل  ذلك  وألجل  تطول،  قد 
املستنيرون عسى وعل يجدون مكانا 
لنا حتت هاته الشمس قبل أن نصبح 
خطرا على أنفسنا وعلى العالم كله.
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بقلم: ريــــــاض هويــــلـــي

إكـراًما  للعـَرِب.. 
َدفــُن  الَجامعــَة

بالَوباء ُمجّمع »صافيلي« متأثرا  رئيِس  بالَوباءوفاُة  ُمجّمع »صافيلي« متأثرا  رئيِس  وفاُة 

التَّحقيُق الَوبائيُّ يشَمُل نحَو التَّحقيُق الَوبائيُّ يشَمُل نحَو 
24862486 شخًصا بقسنطينة شخًصا بقسنطينة

طرح 12 تعديال

النـــواب يناقشــون اعتمــــاد تـــاريخ 8 مـــاي 
يــوما وطنيــا للذاكــرة 

أحال مكتب املجلس الشعبي الوطني 8 تعديالت مقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا 
للذاكرة على اللجنة املختصة.

و كشف، أمس اإلثنني، مكتب املجلس الشعبي الوطني يف بيان له أنه مت عقد اجتماع، برئاسة سليمان شنني 
رئيس املجلس، حيث مت اقتراح 12 تعدال على جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات، يف حني مت إحالة 
8 تعديالت على جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات لدراستها مع مندوبي أصحابها، فيما رفض 

مكتب املجلس الشعبي الوطني 4 اقتراحات لعدم استيفائها الشروط الشكلية املستوجبة قانونا.
أحمد بوكليوة

ئاسي لِث الرِّ بُعنواِن الثُّ

الُمصادقــُة علــى َتثبيــِت 15 عضــًوا 
جديـــًدا بَمجلــِس األمَّـــــة

مت، أمس اإلثنني، على مستوى مجلس األمة تثبيت عضوية 15 عضوا جديدا بعنوان الثلث الرئاسي.
صها  عقد مجلس األمة، يوم أمس، جلسة علنية برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة بالنيابة، خصَّ
للمصادقة على تقرير يتعلق بإثبات عضوية 15 عضواً جديداً يف مجلس األمة بعنوان الثلث الرئاسي، 
وكذا املصادقة على القائمة االسمية لنواب رئيس مجلس األمة بعنوان سنة 2020، وذلك بحضور وزيرة 

العالقات مع البرملان، بسمة عزوار.
وبذلك مّت إثبات عضوية األعضاء اجُلدد يف مجلس األمة، وعددهم 15 عضواً ملدة 6 سنوات، ابتداًء 

من تاريخ تنصيبهم.
 ق.و

تويف، مساء أول أمس، رجل األعمال 
مجمع  صاحب  سفاري  حمودي 
بعد  بقسنطينة،  »صافيلي«  وملبنة 
ويعتبر  كورونا،  بفيروس  إصابته 
املجال  يف  الفاعلني  بني  من  املرحوم 
االقتصادي بالوالية بحيث يساهم يف 
ومشتقاته،  احلليب  منتوجات  إنتاج 
والتي يتم توزيعها على مستوى عديد 

الواليات.
الصحة  مدير  أكد  أخرى،  جهة  من 
أن  اإلثنني،  أمس  قسنطينة،  بوالية 
 335 شفاء  سجلت  قسنطينة  والية 
حالة من أصل 536 حالة إيجابية مت 
قدمه  عرض  ويف  بالوالية.  تسجيلها 
بحضور  قسنطينة،  والية  والي  أمام 

بالوالية  املدني  املجتمع  عن  ممثلني 
بحي  اإلداري  احلي  مستوى  على 
الدقسي، كشف املتحدث عن التكفل 
بـ 1347 شخصا مشتبٌه يف إصابتهم 
بفيروس كورونا على مستوى 3 مراكز 
وهي   ،»19 »كوفيد  مبرضى  خاصة 
بقسنطينة،  اجلامعي  املستشفى 
بديدوش  االستشفائية  املؤسسة 
مراد واملركز االستشفائي اجلامعي » 
الوبائي  التحقيق  أن  أكد  كما  البير«. 
 2486 بداية اجلائحة  منذ  قد شمل 
شخصا من مقربني وعائلة املصابني، 
حاالت  ارتفاع  تفادي  أجل  من 
ثانوية،  إصابات  وحدوث  اإلصابة 
عن  الكشف  اللقاء  خالل  مت  كما 

مرتفعة  نسب  سجلت  التي  املناطق 
لإلصابة بفيروس كورونا، وهي بلدية 
قسنطينة بـنسبة 49 باملائة من عدد 
حاالت  تسجيل  مت  بحيث  اإلصابات 
تليها  مندوبياتها احلضرية،  مبختلف 
باملائة من   36 بـنسبة  بلدية اخلروب 
باملدينتني  اإلصابات، خصوصا  عدد 
وماسينيسا.  منجلي  علي  اجلديدتني 
أما بلدية حامة بوزيان فقد سجلت ما 
اإلصابات،  عدد  من  باملائة   5 نسبته 
لتتوزع النسبة املتبقية وهي 10 باملائة 

على باقي بلديات الوالية.
خديجة بن دالي

التقنية الترتيبات  الستكمال 

تأجيـــل اجتمــــاع وزراء الخـــارجية 
العـــرب حـــول ليبيـــا

أعلنت جامعة الّدول العربية تأجيل عقد االجتماع الطارئ لوزراء اخلارجية العرب 
حول ليبيا، الذي كان مقررا عقده أمس.

ونقلت »وكالة أنباء الشرق األوسط« عن األمني العام املساعد بجامعة الدول العربية 
التقنية  الترتيبات  استكمال  أجل  من  االجتماع  تأجيل  تقرر  إنه  قوله  زكي  حسام 

لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.
وجاء قرار عقد االجتماع بعد أن تلقت اجلامعة العربية طلبا من وفد مصر لعقد 
اجتماع طارئ ملجلس اجلامعة على مستوى وزراء اخلارجية، وقد حصل الطلب على 

التأييد املنصوص عليه يف النظام الداخلي من عدة دول.
ويأتي قرار عقد االجتماع بعد إعالن الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي أن أي 
تدخل مباشر ملصر يف ليبيا بات يحظى بشرعية دولية، موجها اجليش لالستعداد 

ألي عمل عسكري داخل البالد أو خارجها.
وكاالت

الّثرى مبقبرة قاريدي ُوري  الّثرى مبقبرة قاريديالعيفة  ُوري  العيفة 

ُع أَخـاُه ـِ أحَمــد أويحيــى يَشّي
 إلــى َمثـــواِه األِخيـــر

ُوري الثرى، أمس، احملامي العيفة أويحيى أخ الوزير األول السابق أحمد أويحيى، مبقبرة 
قاريدي، ببلدية القبة، اجلزائر العاصمة.

 شهدت جنازة الراحل حضور شقيقه الوزير األول السابق، الذي استفاد من قرار بالسماح 
له بتشييع أخاه رغم وجوده بسجن احلراش.

ويقبع أحمد أويحيى بسجن احلراش ملتابعته بقضايا فساد هو وعدة مسؤولني ووزراء يف 
فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

      َصراحًة، وأَنا أسمُع خبًرا يف 
لفزُيون ُينِبُئنا باجتَماٍع َطارٍئ  التِّ
لُوزراِء َخارجيِة اجَلامعِة الَعربّيِة 

الّيوَم اإلثَنني )أمٍس( بطلٍب 
ِمصريٍّ ُبغيَة ِدراسِة الّتطوراِت يف 
ِليبَيا، ، َعِقَبُه خبٌر  آخَر يفيُد  

بَتأِجيِل االجتماِع إلى الّيوِم 
)الّثالثاء( ألسباٍب ِتقنّيٍة؛ ما 
َيعِني أنَّ اجَلاِمعَة الَعربّيَة غيُر 
مٍة يف ِتقنياِت الّتواُصل  ُمتحكِّ

املرئيِّ والّسمعيِّ لالْجتماِع 
َتنِي، ُثّم  َعن ُبعٍد، َضحكُت مرَّ
ي فتحُت ِفيه  َلعنُت الّيوَم الذِّ

لفزيوَن والّرادُيو خاصًة وأنا  التِّ
حَيًة!  أشُكو وعَكًة صِّ

َقُة(     أَو َليسْت اجَلامعُة )امُلفرِّ
ي أَباحْت - ذاَت  الَعربّيُة هي التِّ

دخَل األجنبيَّ  يوٍم - التَّ
لإلطاَحِة بنظاِم ْمعّمر 

الَقّذايِف حتَت ُمسّمى ُمساعدِة 
خلِص من  يبي يف التَّ عِب اللِّ الشَّ

ُحكِم ْمعّمر الَقّذايف الَفردّي 
؟! طبًعا نحُن - هنا  الّديكَتاُتوريِّ

- ال ُنداِفُع عن ِنظاِم الَقّذايِف 
رعِة  الَهالِك، إّنا َنتعّجُب من السُّ
يف َبرمجِة االجتَماِع حتَت إحلاٍح 

ِمصريٍّ وحَتت ُعنواِن ِحماَية 
سيادِة ِليبَيا؟! فأيَن كاَن القلُق 

على ِسيادِة ِليبَيا منُذ 8 َسنواٍت 
مّلا اغَتصبْتها ِفرنَسا »َسارُكوزي« 
عودّيُة وَقطر؟!  واإلَماراُت والسُّ

قُة الَعربّيُة، أو َما  وأيَن كانْت امُلَفرِّ
ِته اجَلاِمعُة  ُيصَطَلُح على َتسِميَّ

يبِينَي  الَعربّيُة، وهَي تَرى ِدماَء اللِّ
َتتفّرُق بني القباِئل؟!

قِة(     إنَّ ِسجلَّ اجَلامعِة )امُلَفرِّ
الَعربّيِة حافٌل باخَليباِت 

كباِت؛ أَو َليَست هَي من  والنَّ
ورّيَة  اْستباَح األراِضي السُّ

حني َرّخصْت للِقَوى األجَنبيِة 
بَتدميِر ُسورَيا؟! ثمَّ ماذا َفعلْت 
عِب  قُة ِللَيمِن وللشَّ اجَلاِمعُة امُلَفرِّ

ُد وُيجّوُع  الَيمنيِّ وهو ُيقَتل وُيشرَّ
عوديِة  من قبِل حَتاُلِف السُّ

واإلمارات؟!
ليَس هذا َفحْسب، ماذا َفعلْت 

وادِن وهَو  قُة للسُّ اجَلامعُة امُلَفرِّ
ُع إرًبا إرًبا حّتى أصبَح  ُيقَطّ

َجنوُبه منَفِصاًل عنُه  ُمستِقاًل؟
وقبَل هذا وذاَك، ماَذا َفعلْت 
قُة للِعراق وهَو  اجَلاِمعُة امُلَفرِّ
وِل:  ُيستباُح من قَبِل ُكلِّ الدُّ

أمِريَكا، إيَران، ُتركَيا وَهّلَم َجرا!
واِخيًرا وليَس آِخًرا، ماَذا َفعلِت 
قُة الَعربّيُة لِفلسطنَي وهي  امُلَفرِّ
ُل تفِصياًل  حُتاَصر وُتّزُأ وُتفصَّ
)الضفة الغربية من هنا وغزة 
هناك، والقدس. . والاّلِجئون 

مشّردوَن ينتظروَن َعودًة(.
   الواِقُع ُينِبُئنا أنَّ هِذه اجَلامعَة 
لْم َتعْد َعرِبّيًة، وإذا أْصررنا على 
َنسِبها للُعروبِة فِمن امُلستحَسِن 

قِة  َتغييُر اْسِمها إلى امُلَفرِّ
الَعرِبّيِة. 

الُنقَطُة اأَلخيرُة الّتي أَثارْت 
َضحِكي هَي َعجُز هِذه اجَلامعِة 

قِة عن َتنظيِم اجتماٍع  امُلَفرِّ
واُصل امَلرئيِّ  ُيعَقُد بِتقنّيِة التَّ

معّي للَعمِل عن ُبعٍد؛ وهَذا  والسَّ
خُلِف الّذي ُيِكُن أن  ِقّمُة التَّ

َيُكون َعليِه هَذا الَهيكُل الّذي 
باَت َدفُنه إكراًما للَعرِب!

فاء ِفيما َتاثل 137 َمٍريضا للشِّ
 الجزائـُر ُتحصـِي 149 إصابـًة 

بُكـورونا يـوَم أمــٍس 
حالة   149 تسجيل  عن  أمس،  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 

إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، 
جمال فورار، أّن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 11920 مصابا. 
ومن بني املصابني بالفيروس يوجد 39 مريضا حتت العناية املركزة مبستشفيات الوطن، 

وفًقا للمتحدث ذاته.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 7 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 852 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل 137 حالة شفاء 

جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 8559 حالة.
خالد دحماني 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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