
ِسيكوُلوِجيـا االسِتعَمار
ُل االستعمار بنية فكرية   يشكِّ

ونسقا مفهوميا متكامال، فهو ليس 
مجرد نهب اقتصادي خليرات 
املستعَمر )بفتح امليم الثانية( 

واستيالٍء على أرضه وسلب خيراته، 
وإمنا هو باألساس خطاب ورؤية، 

وكل مقاومة لالستعمار إذا لم 
تتجه إلى تفكيك مسلّمات خطابه 
وفضح مقوالته، ونقد مرجعياته 

الثقافية واإليديولوجية، ستبقى 
مقاومة للشكل وليس للجوهر.

د. مصطــفى كيحــل  	أقــــالم15
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فـي َجميع أحياء الوالية 

02
املسيلة

الَوالي ُيعِلن إقراَرُه َحجًرا 
ُجزئّيا بدايـة من الَيوم

08
أدرار

َمشــروُع َحديقــٍة َعامٍة 
فــي َبلديــِة »سالـي« 

ُيثيــُر الفتَنــــة

02
 دوٌل َدعْتنا إلرَساِل ُقواٍت

زاِع، بوقادوم:   إلى َمناطِق النِّ

َمصالــُح األْطــراف 
الّليبية يضمُنها َمساُر 
التسِويـِة الجـزاِئريِّ 

كشف وزير اخلارجية، صبري 
بوقادوم، أن بعض الّدول طالبت 
اجلزائر ببعث قواتها إلى مناطق 

النزاع لفرض احترام وقف إطالق 
النار. وأوضح أن القيود الدستورية 

متنع إرسال قوات اجليش إلى 
مناطق النزاع، كما أبرز دور 
اجلزائر يف القضية الّليبية.

ــد: الَوِضّعيــة الَوباِئّيــة الَحاليـة ُمقِلقــة! َبن ُبوزيــد يؤكِّ
أّكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم أمس السبت، أن املرضى املوجودين يف وضعية طبية مستعجلة ميكنهم التنقل بني الواليات الـ29 املعنية بحظر التنقل. 
وأشار الوزير، خالل ندوة صحفية عقدها أمس على هامش زيارته للصيدلية املركزية بالعاصمة أن الكثافة السكانية يف كل من واليات وهران وسطيف ورقلة وبسكرة 

والعاصمة جعلتها تسجل أعلى نسب اإلصابة.

الَواِقيِة لألِطّباِء02 َتوِفير األلِبَسِة  شّدد على ضرورِة 

اإِلرَهاق!اإِلرَهاق!
ورُة االقِتصادّيُة ُمجّمدٌة عماٌل وموظفوَن وَمرضى وُمِسّنوَن َعاِلقون والدَّ

امُلفاجئ  الَقراُر  امُلفاجئ   الَقراُر  ـّـــــار:  ـّـــــار:حكـــ حكـــ
أربَك املواطننَي وَحجزهم أربَك املواطننَي وَحجزهم 

ِوالياِتهـــــم! ِوالياِتهـــــم!خـــارَج  خـــارَج 

بركانــــــي: بركانــــــي: 
على الُواّلة َتطِبيُق على الُواّلة َتطِبيُق 
احلكومـــِة  ـَررات  احلكومـــِة ق ـَررات  ق

وَحــزم وَحــزمبصرامـٍة  بصرامـٍة 

أقتـرح  َزعيـم:  أقتـرح   بن  َزعيـم:    بن 
ُمهلـــــــِة  ُمهلـــــــِة متديـــَد  متديـــَد 

التنُقل بـ التنُقل بـ 7272 ساعًة  ساعًة 
َتراِخيــٍص منَح  َتراِخيــٍصأو  منَح  أو 

03
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أخبار السياسة
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دوٌل َدعْتنا إلرَساِل ُقواٍت إلى َمناطِق النِّزاِع، بوقادوم: 

َمصاِلُح األْطراِف اللِّيبَيِة َيضمُنها َمساُر 
التَّسِويِة الَجزاِئريِّ

أحمد بوكليوة

الندوة  بوقادوم، خالل  أكد صبري 
الصحفية التي عقدها يف منتدى يومية 
الشعب، أن بعض الدول طالبت اجلزائر 
بإرسال قوات اجليش إلى مناطق النزاع 
لفرض احترام وقف إطالق النار، إال أن 
قوات  إرسال  منعت  الدستورية  القيود 
اجليش إلى مناطق النزاع، مشيرا إلى أن 
اجلزائر لها وزنها يف القضايا الدولية وهي 
تسعى إلى املساهمة يف حتقيق مبدأ حق 
تقرير املصير للشعوب واستعادة سيادتها 
من  تعاني  التي  الدول  قضايا  كل  يف 

مشاكل داخلية. 
ما  اخلارجيّة  الشؤون  وزير  ونفى 
رئيس  بأن  الرامية  اإلشاعات  من  يرّوج 
طعن  قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
أن  مبرزا  الليبية،  احلكومة  شرعية  يف 
السالح  تدفق  وقف  إلى  تسعى  اجلزائر 
الفرقاء  وجمع  كانت،  جهة  أي  من 
ورفض  احلوار  طاولة  على  الليبيني 
من  هدنة  وإعالن  اخلارجي  التدخل 
خالل وقف إطالق النار، مبينا أن أمن 
قصوى  أولوية  يشكل  ليبيا  واستقرار 
للجزائر وأي تهديد خارجي ألمن ليبيا 
يستهدف أمن اجلزائر. وقال املتحدث، 
يف السياق ذاته، أنه التقى حفتر وكان 
على  ويصّر  اجلزائر  حول  جيدا  كالمه 

الليبي،  امللف  يف  اجلزائر  دور  أهمية 
مخاطبا كل األطراف بليبيا بأن ضمان 
يف  الدخول  حالة  يف  يتأتى  مصاحلها 
املسار اجلزائري للتسوية السلمية للنزاع 
روابط  »جتمعنا  قائال  وأضاف  الليبي. 
اجلزائر  ومبادرة  ليبيا،  مع  تاريخية 
قائمة  ليبيا  يف  السياسية  للتسوية 
اجلديد«،  ستحمل  القادمة  واأليام 
مشيرا إلى أن وقف إطالق النار الذي مت 
يف ليبيا شهر فيفري قد مت االتفاق عليه 
يف اجلزائر، قائال«نؤيد الليبيني إليجاد 
حل بني الليبيني أنفسهم، موضحا أن 
يعد  ولم  ليبيا  يف  بالوكالة  حربا  هناك 

الصراع هناك بني الليبيني وحدهم. 
العالقات  بخصوص  بوقادوم  وأّكد 
وفق  حتكيمها  ضرورة  على  فرنسا  مع 
كل  سيادة  واحترام  املتبادل  االحترام 
اجلالية  وأن  خاصة  البلدين،  من  بلد 
اجلزائرية يف فرنسا تقدر بنحو 6 ماليني 
جزائري، غير أن مليونني فقط مسجلني 
كل  مذكرا  الفرنسية،  القنصليات  يف 
تدخر جهدا  لن  احلكومة  بأن  املواطنني 
يف تسوية ملف الذاكرة، بل تسعى أيضا 
على  والعمل  األرشيف  استرجاع  إلى 
التحقيق يف اجلرائم النووية يف الصحراء 
املساعي  هذه  أن  مضيفا  اجلزائرية، 
الطرف  مع  احملادثات  طاولة  يف  هي 
إرادة  هناك  أن  »يبدو  قائال  الفرنسي، 

للتعاون  الفرنسي  الرئيس  من  ايجابية 
 - املتحّدث  وأضاف  امللفات«.  هذه  يف 
جماجم  باسترجاع  اخلاص  السياق  يف 
الشعبية من االستعمار  املقاومة  شهداء 
الفرنسي، أنه لم يتم التعرف بعد على 
اجلزائريني  جلماجم  احلقيقي  العدد 
املوجودة يف متحف اإلنسان يف باريس.

املتحدث  أخرى، شجع  ومن جهة 
مبستقبل  املتعلقة  النقاشات  كل 
تطوير  إلى  الهادفة  واملشاريع  اجلامعات 
اجلزائر،  تخدم  والتي  العلمي  الذكاء 
يف مختلف مجاالتها. آمال يف أن تكون 
خاصة  الطلبة  فئة  إلى  التفاتة  هناك 
يف  استغاللها  أجل  من  منهم،  النخبة 
ومتثيلها  اجلزائر،  اقتصاد  وتطوير  تنمية 

أحسن متثيل على الصعيد اخلارجي. 

بن  الرحمان  عبد  الصحة،  وزير  أّكد 
املرضى  أن  السبت،  يوم أمس  بوزيد، 
املوجودين يف وضعية طبية مستعجلة ميكنهم 
بحظر  املعنية  الـ29  الواليات  بني  التنقل 

التنقل.
صحفية  ندوة  خالل  الوزير،  وأشار 
للصيدلية  زيارته  هامش  على  أمس  عقدها 
السكانية  الكثافة  أن  بالعاصمة  املركزية 
ورقلة  وسطيف  وهران  واليات  من  كل  يف 
أعلى  تسجل  جعلتها  والعاصمة  وبسكرة 
نسب اإلصابة، باإلضافة إلى ما تتوفر عليه 
من أسواق واحتكاك، مبرزا أن كل اجلزائريني 
يعلمون عدد اإلصابات والوفيات من خالل 
فهذا  اإلنترنت،  وشبكة  الشاشات  قراءات 

للبالد  دخل  ألنه  فقط  جزائريا  ليس  الوباء 
الدول  غرار  على  ينتشر  وبدأ  اخلارج،  من 
األخرى، مضيفا أن املوجة األولى من الوباء 
كانت  التي  القليلة  بالوسائل  مواجهتها  متت 
متوفرة، حني شهدنا استقرارا يف اإلصابات 
بالقول  بوزيد  بن  الوزير  ليواصل  والوفيات. 
عدد  تسجيل  مت  الثانية«  »املوجة  بعد  إنه 
مت  لذلك  املؤكدة،  اإلصابات  يف  محسوس 
العمل على توفير مخزون للوسائل الضرورية 
سياق  يف  مقرا  للمواطنني،  توصيات  وتقدمي 
مقلقة  احلالية  الوبائية  الوضعية  بأن  حديثه 
كثيرا خصوصا بالنسبة إلى بعض الواليات، 
مضيفا أن 25 باملائة من أسباب ارتفاع عدد 
كاألعراس  العائلية،  التجمعات  اإلصابات 

ارتداء  عدم  إلى  باإلضافة  واجلنائز، 
وغسل  التباعد  احترام  وعدم  الكمامات، 

اليدين.
الوزير  شدد  فقد  آخر،  صعيد  وعلى 
لألطباء  الواقية  األلبسة  توفير  ضرورة  على 
ملواجهة  املجندين  باملستشفيات  والعاملني 
كورونا من قبل الصيدلية املركزية، حيث إن 
حسب  تكون  املستلزمات  توزيع  يف  األولوية 
والية،  الوباء يف كل  وتفشي  الوضع  خطورة 
كمامة  طبيب  يستعمل  أن  يعقل  ال  وأنه 
يف  ساعات   8 من  أكثر  يقضي  وهو  واحدة 
درجة  رفع  داعيا إلى  املصابني،  مع  العمل 

االستعداد ملستوى أعلى.

شّدد على ضرورِة َتوِفير األلِبَسِة الَواِقيِة لألِطّباِء
د: الَوِضّعيُة الَوباِئّيُة الَحاليُة ُمقِلقٌة! َبن ُبوزيد يؤكِّ

سيشمل 5 بلديات ويدوُم 10 أيام 
َوالي المِسيلة ُيعِلن إقراَرُه َحجًرا ُجزئيًّا 

بدايًة من الَيوِم
أقر والي والية املسيلة حجرا صحيا جزئيا يشمل خمس بلديات، وهي: 
كل من املسيلة، سيدي عيسى، بوسعادة، برهوم، مڨرة، وذلك بداية من اليوم 
األحد من الواحدة زواال 13:00 إلى غاية اخلامسة صباحا 05:00. وأفاد بيان 
حيث  كاملة،  أيام   10 ملدة  سيكون  اجلزئي  الصحي  احلجر  تطبيق  أن  للوالية 
واالجتماعية  واالقتصادية  التجارية  األنشطة  وقف كل  القرار  هذا  سينجر عن 
إقليم  وإلى  من  املرور  حركة  وقف  إلى  باإلضافة  املنزلي،  احلجر  فترة  خالل 
اخلاص خالل  والنقل  واحلضري  اجلماعي  للنقل  املرور  حركة  ووقف  الوالية، 

فترة احلجر. 
ق. و

أّدت له زيارة وداع 
َصال َيستقبُل سفيرَة ألماِنيا  وزيُر االتِّ

بالَجزائِر
   استقبل، أمس، وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، 
زيارة وداع  له  التي أدت   « ULRIK KNOTZ« ،أملانيا باجلزائر سفيرة 
مبناسبة انتهاء مهامها باجلزائر. وحسب صفحة الوزارة على الفايسبوك، جرى 
الثنائية  بالعالقات  للتنويه  للطرفني  فرصة  وشكل  االتصال،  وزارة  مبقر  اللقاء 
التعاون  من  جوانب  استعراض  باملناسبة  مت  كما  وأملانيا.  اجلزائر  بني  املتميزة 
التي تعكس اإلرادة السياسية املشتركة بني البلدين.                          ق.و

البويرة
لوِع في قتِل  توقيُف 6 ُمتَّهِمين بالضُّ

الُمحاِمية »طرافي« 
ياسمني  احملامية  مبقتل  تورطهم  يف  مشتبه  أشخاص   6 تقدمي  أمس،   مت، 
هوية  و مت حتديد  البويرة.  بسام يف  أمام وكيل اجلمهورية مبحكمة عني  طرايف، 
 29 العمر  من  البالغ  من  ص.ص.ح   كل  اعتقال  بعد  الستة،  األشخاص 
سنة، و ع.أ  البالغ من العمر 32 سنة، و ع.م.ي  البالغ من العمر 23 سنة، 

بعد التحريات األولية التي انطلقت يوم احلادثة.                  محمد رضوان

عقب نداء أطلقه مستشفى بوفاريك 
ُل فاِئًضا في  حِة: الُبليَدة ُتسجِّ ُمِدير الصِّ

َعدِد األطَباء 
»أخبار  لـ  تصريح  يف  جمعي،  أحمد  البليدة  لوالية  الصحة  مدير   اعتبر 
الوطن« أن النداء الذي أطلقته إدارة مستشفى بوفاريك عبر صفحتها االفتراضية 
» الفايسبوك«، غير منطقي، مؤكدا أن البليدة استغلت نصف أطبائها املكلفني 
األطباء  عدد  أن  األرقام  بلغة  مفصال  فقط،  كورونا  فيروس  جائحة  مبواجهة 
 700 عددهم  يبلغ  الوالية  مستشفيات  عبر   »19 »ّكوفيد  مبصالح  املجندين 
طبيب، وأن نصف العدد فقط يستغلون يف هذا الشأن، وهو ما يعني أن البليدة 
لديها »فائض يف عدد عناصر اجليش األبيض.  وكان مستشفى بوفاريك قد 
أطلق نداء يدعو إلى التحاق ممرضني وشبه طبيني متقاعدين وحتى من القطاع 
اخلاص، لتقدمي يد املساعدة لزمالئهم املرابطني منذ 04 أشهر من أجل مكافحة 

وباء »كوفيد 19«.                                             عبد الناصر حمودة

أدرار 
ون ! ُعّمال ُفندِق »توات« َيحتجُّ

  نظم ممثلو الفروع النقابية التابعة لفرع االحتاد احمللي للعمال اجلزائريني وقفة 
احتجاجية تضامنية مع ثالثة نقابني تابعني للفرع النقابي لعمال فندق توات 
وتوظيف عمال  الفندق  إدارة  قبل  تعسفا من  مت فصلهم  أن  بعد  وذلك  بأدرار، 
مؤشر  يف  مضاعفة،  أجورا  منحهم  مقابل  العاصمة  من  استقدامهم  مت  آخرين 
يؤكد استمرار سياسة التمييز وإقصاء أبناء املنطقة، وهو ما زاد من سخط عمال 
الفندق وكل عمال الوالية بحسب بيان لالحتاد احمللي، الذي اعتبر ما يحدث 

بفندق توات استفزازا متكررا ال يخدم استقرار املنطقة وبناء اجلزائر اجلديدة.
وأكد البيان على ضرورة إعادة العمال املطرودين ملناصبهم وحماية حقوقهم 
كاملة وحق ممارسة احلق النقابي ووقف التضييق على العمل النقابي، على أمل 
تدخل كافة اجلهات الوصية واملسؤولة محليا ووطنيا لوقف تعسف اإلدارة ومتكني 

العمال من ممارسة حقوقهم النقابية دون أي مضايقات.
جدير بالذكر أن وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السابق 
الفندق حتفظا، قبل نحو شهر من اآلن بعد  مرموري كان قد قرر توقيف مدير 

موجة احتجاجات عمالية.
 عبداهلل مجبري

كشف وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أن بعض الدول طالبت الجزائر ببعث قواتها إلى مناطق النزاع لفرض احترام وقف إطالق 
النار، موضحا أن القيود الدستورية تمنع إرسال قوات الجيش إلى مناطق النزاع، مبرزا دور الجزائر في القضية الليبية.

مدينة  وسط  جتار  من  العشرات  نظم 
بعد  احتجاجية  وقفة  أمس،  األغواط، 
أصدرتها  التي  اإلجراءات  تنفيذ  يف  الشروع 
اللجنة الوالئية ملتابعة ومكافحة وباء كورونا، 
والتي شملت غلق احملالت التجارية بأحياء: 
أول نوفمبر، الغربية، املقطع الظهراوي وحي 
مجحفا  القرار  اعتبروا  احملتجون  املعمورة. 
بتعميمه على  ومتعسفا وغير عادل، وطالبوا 
أوالسماح  باملدينة،  التجارية  األنشطة  كل 
لهم مبمارسة نشاطهم كباقي التجار، وكشف 
جتارية  حركة  تعرف  أخرى  أحياء  أن  هؤالء 
بشكل  وتنشط  اإلجراء  يشملها  لم  كبيرة 

يؤجرون  أنهم  بعضهم  وكشف  عادي. 
مصدر  وهي  سنتيم  ماليني  بأربع  محالت 
إجراءات  بكل  وملتزمون  عائالتهم  قوت 
كثيرا  تضرروا  أنهم  الغاضبون  وأّكد  الوقاية. 
حتملوها  التي  السابقة  الغلق  إجراءات  من 
يف  الوبائية  للوضعية  مراعاة  مضض  على 
البالد، لكنهم ال يقبلون القرارات غير العادلة 
آخرين  وتترك  التجار  فئة من  تستهدف  التي 

ينشطون بشكل عاد. 
ملكافحة  الوالئية  اللجنة  أعضاء  أحد 
احملتجني  مطالب  على  رده  يف  كورونا،  وباء 
عبر تصريح أدلى به إلذاعة »السهوب«، أكد 

أن القرار جاء بناء على تقرير مديرية التجارة 
تعرف  التي  والشوارع  األحياء  رصدت  التي 
توافدا كبيرا للمواطنني على احملالت التجارية 
بكل من مدينتي األغواط وأفلو، وبناء عليه 
من  للحد  الوقائية  اإلجراءات  هذه  اتخاذ  مت 
اللجوء  املتحدث  يستبعد  ولم  الوباء،  انتشار 
األغواط،  ببلديات  الكلي  أو  اجلزئي  للحجر 
أفلو، تاجموت، قصر احليران وجتمع بليل إذا 
بالوالية. لإلشارة،  الوبائية  الوضعية  تطورت 
فقد سجلت والية األغواط يوم اجلمعة صفر 

حالة من اإلصابات. 
 نورين عبد القادر

مديرية الصحة أوضحت أنها استهدفت المناطق المكتظة
ون بسَبِب َغلِق َمحاّلِتهم ُتّجار األغواط َيحتجُّ

لم َيجِر َتحديُد رقٍم ِنهائيٍّ لَعدِد َجماجِم الَجزاِئرّييَن الموجودِة بَباِريس  	



عّمــــــار قــــردود

التي  العمل  جلسة  خلصت  وقد 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ترأسها 
قرارات  بعدة  املاضي،  اخلميس  تبون، 
من بينها منع حركة املرور من وإلى 29 

والية ملدة أسبوع كامل.
بيان  حسب   - األمر  ويتعلق 
واليات  من  بكل   - اجلمهورية  رئاسة 
بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، 
باتنة،  البواقي،  أم  معسكر،  اجللفة، 
خنشلة،  بسكرة،  غليزان،  البويرة، 
بلعباس،  سيدي  الشلف،  املسيلة، 
املدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، 
قسنطينة،  اجلزائر،  بشار،  ورقلة، 
بجاية،  عنابة،  سطيف،  وهران، 
وبات  هذا،  والوادي.  االغواط  أدرار، 
أمس  من  ابتداء  املفعول  ساري  القرار 
السيارات  املنع  ويشمل  اجلمعة،  األول 

اخلاصة.
كما تقرر خالل اجللسة أيضا وقف 
واخلاص  العمومي  احلضري  النقل 
من  ابتداء  فقط  األسبوعية  العطلة  يف 
وسائل  ذلك  ويشمل  املاضية،  اجلمعة 
الواليات  يف  واخلاص  العمومي  النقل 
تقليص  قرار  لكن  املتضررة.   29 الـ 
املرور  حركة  وخنق  التنقل  صالحيات 
تشهد  التي  املتضررة  الواليات  بني 
الفترة  للفيروس السيما يف  رهيًبا  تفشيا 
إرباك  تداعياته  أولى  كانت  األخيرة 
بالواليات،  العالقني  للمواطنني  كبير 
كبيرة  فوضى  خلق  الذي  األمر  وهو 
املواطنني  مينحون  الُوالة  بعض  جعل 

العودة  ُتكنهم من  زمنية  مهلة  العالقني 
إلى منازلهم،كما أرجأت مصالح األمن 
تطبيق قرار املنع من السفر حتى يتسنى 

جلميع العالقني تسوية أمورهم.
قرار  أن  إال  ذلك،  كل  ورغم 
والية   29 وإلى  من  املرور  منع حركة 
من  كثيرا  جعل  كامل  أسبوع  ملدة 
املختلفة  الوطن  واليات  عبر  املواطنني 
املاضي  اخلميس  مساء  منذ  يعيشون 
معاناة كبيرة،حيث يوجد عدد كبير من 
استنجدوا  والياتهم،  خارج  املواطنني 
لهم  السماح  أجل  من  بالسلطات 
مبقرات  وااللتحاق  الواليات  بدخول 
سكناتهم، السيما أن أغلبهم موجدون 
عملهم  لطبيعة  نظًرا  بعيدة  واليات  يف 
الذي فرض عليهم التنقل يف مثل هذه 
البالد.  تعيشها  التي  الصحية  الظروف 
وبحسب املتتبعني، فإن مدة 24 ساعة 
املمنوحة تبقى غير كافية إطالًقا لترتيب 

عودة كافة العالقني يف الواليات.

وضعية  جتد  لم  اآلن،  وحتى 
املواطنني العالقني بالواليات، عقب منع 
أسبوع،  ملدة  والية   29 يف  املرور  حركة 
تسوية نهائية، حيث ما تزال أزمة هؤالء 
الكبرى  الواليات  يف  خاصة  مستمّرة 
كالعاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف 
وورقلة، وتبدو عودتهم نحو الديار ليست 
املواطنني  من  كثير  يزال  ما  إذ  غًدا، 
وباتت  واليات،  عدة  عبر  عالقني 
وسيلتهم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
االستغاثة،  نداءات  إلرسال  الوحيدة 
بغّية العودة إلى والياتهم وديارهم. وقد 
حّذر السيناتور بن زعيم عبد مايزال يقبع 
خارج  هؤالء  من  املواطنني  من  اآلالف 
بني  اخليار  لهم  وليس  مجبرين  ديارهم 
له  ومعظمهم ال تسمح  البقاء  أو  العودة 
الظروف مادًيا واجتماعًيا وصحًيا بالبقاء 

أكثر من ذلك.
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لــ«أخبار  املواطنون  من  عدد   عّبر 
قرار  من  الكبير  تذمرهم  عن  الوطن« 
جاء  أنه  معتبرين  األخير،  احلكومة 
حركة  مبنع  األمر  ويتعلق  متسرعا، 
ملدة  والية   29 عبر  واملرور  التنقل 
املساء  يف  إصداره  عن  ناهيك  أسبوع، 
منتقدين  قليلة،  ساعات  بعد  ليطّبق 
لتسوية  الكافية  املهلة  إعطائهم  عدم 
أن  واخلاصة،السيما  العائلية  أمورهم 

وكبار  واملرضى  واملوظفنب  العمال  منهم 
وكيفية  مصيرهم  عن  وتساءلوا  السن. 
وأن  خاصة  عملهم  أماكن  إلى  تنقلهم 
منهم من يقطن خارج واليات عملهم، 
وبالتالي  لالنقطاع،  سيعرضهم  ما  وهو 
تضرر مداخيلهم وانهيار ميزانيتهم ورمبا 
يتعرضون للطرد من العمل، خاصة وأن 
الكثير منهم يعملون يف القطاع اخلاص، 
النقل  وسائل  لهم  يوفر  وال  والذي 

املرضى،  وذوي  أهالي  أما  اجلماعي. 
فيعتبرون القرار لم يراِع الظروف اخلاصة 
لهؤالء، ألنهم مضطرون لنقل مرضاهم 
إلى واليات مجاورة للقيام بالفحوصات 
كاملة  املسؤولية  محملني  والتحاليل، 
للحكومة يف حال تعرض ذويهم املرضى 
العشوائية  القرارات  جراء  سوء  ألي 

واالرجتالية املتخذة.
ع.ق

نُقل عبر 29 واليًة  روا بَقراِر َمنِع التَّ  عماٌل وموظفوَن ومرضى وكباٌر في الّسِن تأثَّ

جزائريــوَن عاِلقــوَن في َوَطنِهـم!

قالوا إنها وضعتهم في دوامة بين عملهم وااللتحاق بإقاماتهم 
الُمواطنوَن العاِلُقون َينتِقدوَن َعجلَة الُحكومة

بعد االحتقان الذي طبع ردود فعل المواطنين العالقين 
دوَن َمواِعيَد الَغلِق اسِتثناًء  واّلٌة ُيمدِّ

 عمد عدد من الوالة إلى إقرار منح الترخيص االستثنائي من أجل 
السماح للمواطنني بااللتحاق مبقرات إقامتهم، إذ أنهى والة وهران واملدية 
السماح  أنه سيتم  واملواطنني  املواطنات  إلى علم كافة  العاصمة  واجلزائر 
مبقر  بااللتحاق  إقليمها  خارج  واملوجودين  بالوالية،  القاطنني  للمواطنني 

إقامتهم استثناء نهار اجلمعة األخيرة إلى منتصف الليل.
كما مت السماح للمواطنني القاطنني خارج والية وهران مبغادرة والية 
وهران باجتاه والية إقامتهم وذلك استثناء نهار يوم اجلمعة 10جويلية إلى 

غاية منتصف الليل من اليوم نفسه. 
ومت السماح ملستخدمي وعمال املؤسسات العمومية وقطاعات أشغال 
بالتنقل  وهران  وإلى والية  اجلثامني من  ونقل  والنظافة  والبناء  العمومية 

طيلة أيام األسبوع املعنية مبنع حركة التنقل.
تنقل  األمنية  احلواجز  األمن عبر مختلف  بدورها، سهلت مصالح   
األول  أمس  ومقرات عملهم  إقامتهم  املوجودين خارج واليات  املواطنني 
اجلمعة من أجل االلتحاق فورا بها، لتطبيق إجراءات منع التنقل بداية 

من أمس السبت.
ع.ق

عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس األمة: 
نُقل لـ 72  أقترح َتمِديَد ُمهلِة التَّ

ساعًة أو منَح التَّراِخيص
عن  السيناتور  اقترح 
الوطني  التحرير  حزب جبهة 
يف  زعيم،  بن  الوهاب  عبد 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح 
املتخصصة  السلطات  على 
املمنوحة  املهلة  تديد 
خارج  العالقني  للمواطنني 
ساعة   72 إلى  والياتهم 
من  متسع  لهم  يكون  حتى 
الوقت للعودة إلى منازلهم أو 
عملهم، أو منحهم تراخيص 

وقوع  نتفادى  حتى  وذلك  مشاكل  دون  بالتنقل  لهم  تسمح  استثنائية 
املرضى  منهم  رمبا  الذين  العالقني  املواطنني  هؤالء  يخص  فيما  مشاكل 
اخلاصة.  احلاالت  من  وغيرهم  واألطفال  احلوامل  والنساء  السن  وكبار 
أي  السليمة،  الواليات  إلى  التنقل  منع  األمة  مجلس  اقترح عضو  كما 
منع سكان الواليات املتضررة من التنقل إلى الواليات السليمة والعكس 
أن  باعتبار  ومفيدا  ضروريا  زعيم  بن  يراه  الذي  االقتراح  وهو  صحيح، 
إلى  مواطنيها  بعض  يتنقل  قد  والية   29 تبلغ  والتي  املتضررة  الواليات 
وتبادل  عائلية  زيارات  األخرى ألغراض مختلفة من  السليمة  الواليات 
انتشار  يف  ويتسببون  األذى  يلحقون  وقد  األنشطة،  من  وغيرها  جتاري 

الوباء. ليختلط بعدها احلابل بالنابل وينتشر الوباء من جديد.
ع.ق

بلقاسم حكار عضو الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين:
الَقراُر الُمفاِجئ أربَك الُمواطنيَن 

وَحجزُهم خارَج ِوالياِتهم 
يف  حكار،  بلقاسم  للمستهلكني  اجلزائرية  الفيدرالية  عضو   أرجع 
الفجائي  القرار  جراء  املواطنني  ارتباك  سبب  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح 
التنقل  مبنع  والقاضي  املاضي،  اخلميس  مساء  احلكومة  اتخذته  الذي 
منحت  التي  املهلة  قصر  إلى  الوطن،  عبر  والية   29 عبر  املرور  وحركة 

لتنفيذ القرار، حيث دخل حيز التنفيذ صباح اليوم املوالي. 
الثامنة  بعد  أي  احلجر،  توقيت  أنه صدر عقب دخول  لهذا  يضاف 
للمواطنني  الكافية  املهلة  منح  باحلكومة  كان حرًيا  أنه  إلى  مشيًرا  ليال، 
وكل املعنيني لتنظيم أمورهم ولو بساعات قبل تطبيق قرار منع حركة املرور 

بني الواليات. 
تلقت مراسالت  للمستهلكني  أن الفيدرالية اجلزائرية  وأوضح حكار 
واحللول  يستفسرونها عن مصيرهم  مواطنني  ومكاملات عديدة من طرف 
يف  يصّب  أن  املفروض  من  املرور  حركة  منع  قرار  إن  وقال  لهم،  املتوفرة 
مصلحة املواطنني واملصلحة العامة ككل وليس العكس، مناشًدا اجلهات 
املعنية التعامل مع املواطنني العالقني بالليونة والصبر وعدم حتميلهم ما ال 
طاقة لهم والنظر إلى وضعياتهم املختلفة وظروفهم بعني الرأفة واإلنسانية. 
ع.ق

بعد 14 جوان الماضي، تاريخ الرفع التدريجي للحجر الصّحي والمنزلي في الجزائر وإعادة فتح األنشطة التجارية 
واالقتصادية وتحرير حركة النقل، بعد ثالثة أشهر من الغلق، اتخذ منحى اإلصابات بــ«كورونا« ارتفاعا خطيرا وغير 

مسبوق، وتضاعف معّدل اإلصابات أربع مرات عّما كان قبل تخفيف الحجر، ففيما كانت اإلصابات في حدود الـ 100 إصابة 
أو أدنى من ذلك بقليل في منتصف جوان الماضي، بلغ عدد اإلصابات أكثر من 487 إصابة األربعاء الماضي، ومازال مرشًحا 

لالرتفاع، في حالة استمرار االستهتار والتهاون وعدم التزامهم بتدابير الوقاية.

بقاط بركاني رئيس عمادة األطباء : 
على الُواّلِة َتطِبيُق َقرراِت الُحكومِة بصراَمٍة 

 شّدد عضو اللجنة العلمية ملتابعة تطور وباء فيروس »كورونا« يف اجلزائر، ورئيس عمادة األطباء اجلزائريني محمد بقاط 
بركاني، على ُوالة اجلمهورية بضرورة التطبيق الصارم ملا قررته احلكومة اخلميس املاضي، بكل حذافيره، وعدم التسامح 

مطلًقا مع املتهاونني واملستهترين واملقصرين حماية للصحة العمومية.
وفيما يخص مصير املواطنني العالقني ببعض الواليات جراء تطبيق احلجر الصحي اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية 
من اجلمعة املاضية، طالب بركاني اجلهات املسؤولة واملعنية بتسهيل عودة املواطنني العالقني من خالل منحهم مهلة زمنية 

محددة أو تراخيص استثنائية تسمح لهم بالتنقل بكل سهولة. 
ع.ق

الَوضُع َجعلُهم بين ِمطرَقة الَوباِء وِسندان الُضغوِط  	
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محمد رضوان

لقاء  يف  أمس  شرفة،  وأوضح 
كل  تسخير  سيتم  أنه  صحفي، 
القطاع  خارج  املوجود  الطبي  الطاقم 
الذين  األطباء  بينهم  من  الصحي، 
كانوا على مستوى اإلقامات اجلامعية 
حالة  يف  هم  الذين  واألطباء  مثال، 
تقاعد، حيث سيتم االتصال بهم، 
راتب  تعادل  منحة  لهم  وتكون 
الطبيب، مؤكدا أن كل املخابر التي 
عمومية،  أو  خاصة  بالتحاليل  تقوم 
عن  بالكشف  للقيام  لها  التصريح  مت 

الفيروس.
كما دعا الوالي إلى ضرورة توفير 
الطبي  للطاقم  احلماية  وسائل  كل 

أنه من غير  إلى  الطبي، مشيرا  وشبه 
تكون  وضعية  يف  نكون  أن  املعقول 
الفتا  غائبة،  الطبية  املستلزمات  فيها 
النظر إلى أنه سيكون هناك تسهيالت 
إلنشاء اجلمعيات سواء جمعية حي أو 
جمعية بلدية، ليكونوا جسر تواصل، 
حيث مت تسجيل دورهم الفعال لتجاوز 

هذه األزمة.
املسؤول  صّرح  هذا،  مع  باملوازاة 
ذاته بأنه مت تسجيل أكثر من 33 ألف 
الصحي،  احلجر  إلجراءات  مخالفة 

وأنه  باحملشر،  سيارة  آالف   7 ووضع 
و15  محل،   500 من  أزيد  غلق  مت 
واجب  احترام  لعدم  جتاريا  مركزا 
أن  إلى  مشيرا  الكمامة،  ارتداء 
 62 من  أكثر  نفذت  الوالئية  املصالح 
أحياء  تطهير، مست كل  ألف عملية 
من  أكثر  بتوزيع  قامت  وأنها  الوالية، 
ألف كمامة، عن طريق  و300  مليون 

احلركة اجلمعوية.
مت  التي  القرارات  وبخصوص 
رئيس  مع  اجتماعه  خالل  اتخاذها 
بالوضعية  املتعلقة  اجلمهورية، 

قرار  اتخاذ  املسؤول:«إن  قال  الوبائية، 
منع التنقل من وإلى الوالية كان صعبا 
مشيرا  تفهمه«،  املواطن  على  لكن 
احلركة  يعني  ال  اإلجراء  هذا  أن  إلى 
إلى  النظر  االقتصادية واإلنتاج، الفتا 
أن اإلجراءات اخلاصة بعيد األضحى 
أنه  إال  وقتها،  يف  عنها  التبليغ  سيتم 
مستوى  على  املواشي  أسواق  مبنع  أمر 
جميع أحياء العاصمة، مؤكدا أن هذا 
القرار يأتي يف إطار اإلجراءات املتخذة 
فيروس  انتشار  من  احلد  أجل  من 

كورونا.

تيزي وزو 
 تأجيل الّنظر في قضية اغتيال مالكم

تيزي وزو قضية   أجلت، أمس، محكمة اجلنايات لدى مجلس قضاء 
اغتيال املالكم املدعو )ك- مهنى(، الذي ينحدر من احلي الشعبي صوصياب 
فيها  تورط  التي  القضية  باملدينة اجلديدة بسبب اإلجراءات الصحية، وهي 
)س.  ك(،  د(، )ت.  )ت.  ا(،  )ح.  ج(،  )ح.  د(،  فيهم )ت.  املشتبه 
ووجهت  هذا،  م(.  و)س.  )ح.ح(  )ح.ع(،  )ع.ا(،  م(،  ح.  )و.  م(، 
احملكمة للموقوفني تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض اإلعداد جلناية لوجود 
الضحية،  على  لالعتداء  املتهمني  بني  فيما  مشترك  وتخطيط  مسبق  اتفاق 
وجناية القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد وجنحة الضرب واجلرح العمد 
باستعمال سالح أبيض، باإلضافة إلى توجيه تهمة الضلوع يف جنحة الشروع 
يف احليلولة دون القبض على الفاعل يف حق ثالثة متهمني والشروع يف إخفاء 

مرتكبي اجلناية.
 2016 23 جوان من سنة  تاريخ  إلى  وقائعها  تعود  القضية   فصول هذه 
ستة  من  أزيد  فيها  شارك  العمد،  واجلرح  الضرب  جنحة  من  انطلقت 
أشخاص يف إحدى الليالي الرمضانية، ما استدعى تدخل رجال األمن من 
حترياتهم  ليبدؤوا  احلادثة،  عن  تبلغ  مكاملة  تلقيهم  بعد  الوضع  احتواء  أجل 
بسلسلة اعتقاالت خاصة بعد بلوغ مسامعهم وجود الضحية )ك. مهنى( يف 
املستشفى مع احتمال وفاته نتيجة اإلصابات البليغة التي تلقاها يف مختلف 
أنحاء جسده. وُكيِّفت احلادثة إلى جرمية قتل بعد وفاة الضحية يف املستشفى، 
حيث اعترف املتهم الرئيس يف القضية املدعو )ت. د( بارتكابه اجلرمية مبفرده 
بأنه  مصرحا  قرابة،  صلة  بهم  تربطه  الذين  اآلخرين  عن  التهمة  مستبعدا 
يوم احلادثة تعرض للضرب والشتم من طرف الضحية، األمر الذي دفع به 
إلى توجيه ضربة سكني له على مستوى الرقبة، دون قصد قتله. من جهة 
أخرى، أنكر املتهمون اآلخرون ما نسب إليهم من وقائع مصرحني بأنهم لم 

يكونوا باملكان ليلة احلادثة.
أحمد - اليان

جيجل
تسجيل 3 حاالت انتحار خالل 24 ساعة

يف  الدوافع  مجهولة  انتحار  حاالت   3 تسجيل  جيجل  والية   شهدت 
الشقفة  بلدية  شهدت  حيث  فقط،  24ساعة  يف  وهذا  مختلفة،  3بلديات 
ذاته  علق  حيث  شنقا  االنتحار  على   39 عمره  شاب  إقدام  الوالية  شرقي 
على شجر بالقرب من مسكنه العائلي ببوطالب بالشقفة. يذكر الن الضحية 
يرجح أنه مصابا مبرض عقلي.  احلالة الثانية متثلت يف إقدام شاب يبلغ من 
أما  بالطاهير.  ببازول  العائلي  مسكنه  داخل  شنقا  االنتحار  على   22 العمر 
احلالة الثالثة، فكانت لشابة من وجانة. هذا فيما مت فتح حتقيق على خلفية 

هذه احلوادث.
سهام عاشور

اتقاء من فيروس كورونا 
الحماية المدنية تنّظم 205 عملية 
تعقيم عبر 127 بلدية 

 6724 األخيرة،  ساعة   48 خالل  املدنية،  احلماية  وحدات   سجلت 
تدخال يف مناطق مختلفة من الوطن. وأوضح بيان صدر أمس عن املديرية 
أنه فيما يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، أجرت 
وحدات احلماية املدنية خالل الفترة نفسها وعبر كافة التراب الوطني ـ 221 
حثت  بلدية،   178 مست  والية   48 عبر  املواطنني  لفائدة  حتسيسية  عملية 
وذكرت - من خاللها - بضرورة احترام قواعد احلجر الصحي وكذا التباعد 
والية   48 عبر  تعقيم  عملية   205 بـ  قيامها  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
مست 127 بلدية. وشملت هذه العمليات منشآت وهياكل عمومية وخاصة 
املجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت املديرية العامة للحماية املدنية 
لهتني العمليتني 520 عون حماية مدنية مبختلف الرتب 93 سيارة إسعاف 
و63 شاحنة، باإلضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان لإلقامة موجه 
للحجر الصحي بوالية اجلزائر.   كما أجرت وحدات احلماية املدنية، خالل 
الفترة نفسها، 265 تدخال إثر تسجيل عدة حوادث سير عبر عدة واليات، 
خلفت هذه احلوادث - لألسف - وفاة 05 أشخاص وإصابة 347 شخصا 
بجروح مختلفة ومتفاوتة اخلطورة. وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات 
واحملاصيل الزراعية، مت تسجيل 77 حريقا، اختلف بني: 20 حريق غابات، 
32 أحراش و09 حرائق محاصيل زراعية، جنمت عنها خسائر  16 أدغال، 
تتمثل يف 153 هكتارا من الغابات، 106 هكتارا من األدغال، 215 هكتارا 
 2120 القمح،  امتن  هكتار   05 القمح،  من  هكتارات   08 األحراش،  من 
حزمة تنب، 1954 شجرة مثمرة و107 نخلة. يف حني سمح التدخل السريع 
انتشارها يف احملاصيل األخرى وكذا  لوحدات احلماية بإخماد احلرائق ومنع 

إنقاذ مساحة مهمة من الغطاء النباتي مقدرة مبئات الهكتارات.
رحمة عمار

والسكان  الصحة  مدير  كشف 
الوادي،  لوالية  املستشفيات  وإصالح 
عبد القادر لعويني، أن الثاني من شهر 
حاالت  ذروة  شهد  اجلاري  جويلية 
عندما   »19 »كوفيد  بفيروس  اإلصابة 
إلى  االستشفاء  حاالت  عدد  وصل 
ساعة   24 يف  جديدة  حاالت   104
خالل  املتحدث،  وأضاف  فقط. 
لوالية  الوبائية  الوضعية  عرضه 
أولى  بها  سجلت  الوادي  أن  الوادي، 
حاالت اإلصابة والوفاة على املستوى 
املاضي،  مارس  شهر  بداية  الوطني 
لكن الوضعية بقيت مستقرة نسبيا إلى 
غاية تاريخ 02 جويلية املاضي، حني 
وصل عدد حاالت االستشفاء بسبب 
 104 ببلوغه  الذروة  إلى   »19 »كوفيد 
التأكد  مت  حاالت يف مجملها حاالت 
هذا  اليوم،  ذلك  يف  إيجابية  أنها  من 
االستشفائية  املؤسسة  عجزت  الرقم 
عن  اجليالني  عمر  بن  العمومية 
على  السلطات  أجبر  ما  استيعابه، 
نقل نحو 30 مريضا نحو فندق سوف، 
والي  من  وبقرار  حتويله  مت  والذي 
الوادي عبد القادر بن سعيد إلى مركز 

لالستشفاء والعالج. 

االرتفاع  أن  الصحة  مدير  وأوضح 
»كوفيد  بـ  اإلصابات  عدد  يف  الكبير 
19« على مستوى الوالية بدأ بعد عيد 
العادات االجتماعية يف  الفطر بسبب 
نقيض  طريف  على  هي  التي  املنطقة 
والتباعد  السالمة  إجراءات  من 
املصابني  عدد  ليبلغ  االجتماعي، 
اجلاري  الشهر  مطلع  قياسيا  رقما 
اليومية  اإلصابات  معدالت  بوصول 
إذ وصلت وبحسب  قياسية  ملستويات 
اإلحصائيات الرسمية إلى 56 حالة. 
من جهة أخرى، عّبر وزير الصحة 
عن  بوزيد  الرحمن  عبد  والسكان 
مصاحله  وضعتها  التي  باخلطة  رضاه 
الوادي من خالل  على مستوى والية 
االستشفائية  املؤسسة  تخصيص 
والتي  اجلياللي،  عمر  بن  العمومية 
سريرا   199 استيعابها  طاقة  تبلغ 
كورونا  بفيروس  باملصابني  للتكفل 
املؤسسة  تخصيص  مت  فيما  املستجد. 
طب  يف  املتخصصة  االستشفائية 
العيون التي تتوفر على معدات صحية 
العادية  اجلراحية  للعمليات  هامة 
مت  وكذا،  بها.  املرضى  واستشفاء 
يف  األخرى  املرضية  احلاالت  حتويل 

األخرى  الطبية  التخصصات  مختلف 
إلى مركز معاجلة ومكافحة السرطان. 
الوباء،  عن  الكشف  مجال  ويف 
سابقا  والسكان  الصحة  وزير  أعلن 
جهاز كشف  من  الوالية  استفادة  عن 
سيكون  آر(،  )بي سي  بتقنية  جديد 
القليلة  األيام  يف  لالستعمال  جاهزا 
الذي  اخلاص  املخبر  سيدعم  القادمة 
يقوم حاليا بالكشف عن »كوفيد 19«. 
لهذا  زيارته  خالل  بوزيد،  بن  وعبر 
خاصة  لصاحبه  شكره  عن  األخير، 
الوالية  ملرضى  خدماته  يقدم  وأنه 
والواليات املجاورة مجانا. هذا إضافة 
إلى أن اجلهاز الذي ميتلكه مخبر املجد 
الوزير  بالوادي هو جد متطور، حسب 
 45 ظرف  يف  نتائجه  يعطي  أنه  ذلك 
األجهزة  غالبية  أن  حني  يف  دقيقة، 
يف  النتيجة  تعطي  اجلزائر  يف  املوجودة 
ثالث ساعات، غير أن صاحب املخبر 
الدكتور الزاوي اشتكى من الصعوبات 
ليتعهد  الكاشفة  املواد  استيراد  يف 
بوزيد بأن تقدم كل التسهيالت ألجل 
للمخبر اخلاص  الكاشفة  املواد  وصول 
وتقدمي خدمات أفضل ملرضى الوالية.
رشيد شويخ

تعتبر أعلى حصيلة إلى حّد الّساعة بالوادي
تسجيل 102 حالة استشفاء من »كوفيد 19« يوم 02 جويلية

منع أسواق المواشي في العاصمة

شرفــــة: 917 مصابا بكورونا
 عــولجوا في المنــازل

كشف والي العاصمة، يوسف شرفة، أن 917 مصابا بكورونا تمت معالجتهم بالمنازل، مشيرا إلى 
تسخير 13 مصلحة مخصصة لمعالجة »كوفيد 19«، تم تجنيدها بالوسائل الخاصة، وأنه تم تسخير 
1000 سرير على مستوى الفنادق لمواجهة الطلب على المعالجة وتخفيض الضغط على المستشفيات.



جمال أبو أشرف

املشاريع  بني  ومن 
بحمام  60سريرا  املتأخرىمستشفى 
اآلجال  انقضاء  ورغم  الذي  الضلعة 
نسبة  بقي  إلجنازه  احملدد  القانونية 
التي  وهي  مكانها  تراوح  به  الشغال 
الذين  الوالة  من  العديد  فيها  أكد 
تعاقبوا على تسيير شؤون والية املسيلة 
بتسليم هذا املرفق اخلدماتي يف آجاله 
إنهاء  يف  التماطل  هذا  أدى  حيث 
هذه  استغالل  تأجيل  إلى  األشغال 
حفيظة  أثار  ما  الصحية،  املؤسسة 
إلنهاء  املرات  من  الكثير  يف  املواطنني 
مستشفيات  بني  التنقل  مع  معاناتهم 
الوالية  بعاصمة  كالزهراوي  الوالية 
وسيدي عيسى وبوسعادة وحتى عني 
السكان  أبدى  الذي  الوقت  يف  امللح، 
حاجتهم ملثل هذه املرافق التي تفتقر له 
البلدية من جهة أخرى عبر الكثير من 
مستعملي الطريق الوطني رقم 60 عن 
من  بالرغم  اإلجناز  تأخر  من  تذمرهم 
انطالق املشروع منذ15شهرا وهو الذي 
خصص  وقد  38كم  مسافة  على  ميتد 
ب255مليار  قدر  ماليا  مبلغا  له 

التي  احلوادث  ظل  يف  سنتيم خاصة 
وليست  آخرها  آلخر  يوم  من  يسدلها 
من  اخلامسة  سن  يف  بنت  أخيرها 
جهة  من  06آخرين  وجرح  عمرها 
تأخر  من  تذمرهم  عن  وتعبيرا  أخرى 
أقدم  مصنف  غير  طريق  مشروع  اجناز 
غلق  على  الذبابحة  قرية  مواطني 
الطريق الرابط بني مقرة وعني اخلضراء 
يف  النار  وإضرام  واملتاريس  باحلجارة 
العجالت املطاطية بعد متاطل املؤسسة 
يومياتهم  حول  مما  املشروع  لها  املسندة 
الغبار  يطاق خاصة يف ظل  جلحيم ال 
عن  آخرون  تساءل  ما  يف  واألتربة، 
ميزارزور  اجناز مشروع سد  تأخر  سبب 
ببلدية محمد بوضياف الذي انطلقت 

إال  03سنوات  منذ  األشغال  به 
كثيرا  تتقدم  لم  األشغال  نسبة  أن 
جعل  ما  وهو  مجهولة  تبقى  ألسباب 
املواطنني يطالبون الرجل األول بالوالية 
بضرورة إيفاد جلنة حتقيق للوقوف على 
أسباب تأخر تقدم نسبة األشغال وهو 
شباب  به  طالب  الذي  نفسه  املطلب 
مشروع  يف  للتحقيق  ونوغة  بلدية 
امللعب البلدي الذي التهم املاليير لكن 
نسبة األشغال لم تتعد ال%20 من 
املشروع كما ناشد سكان قرية بوعبان 
السلطات  تدخل  املعاريف  ببلدية 
املالك  بعض  ملعارضة  حل  إليجاد 
تزويد  مشروع  إمتام  دون  حال  والذي 

القرية بغاز املدينة.

والتعمير  البناء  مديرية  خصصت 
سنتيم  مليار   140 مبلغ  قاملة  لوالية 
باملواقع  اخلاصة  التهيئة احلضرية  ألشغال 
السكنية صيغة عدل يضاف للمبلغ األول 
ما  وحسب  سنتيم،  مليار   360 بـ  املقدر 
بالوالية  والتعمير  البناء  مدير  به  صرح 
فسيتم تخصيص املبلغ للمشاريع السكنية 
شغل  مبخطط  مسكن   1100 من  بكل 
مسكن   700 قاملة،  جنوب  األراضي 
منقوب  حجر  مسكن  و700  بوشقوف 
ببلدية بلخير و400 مسكن مبخطط شغل 
مت  حيث  منقوب،  حجر  بلدية  االراضي 
الشروع يف انتقاء مكاتب الدراسات على 

أن يتم االنطالق فيها الحقا.
جاء ذلك على هامش انطالق الدورة 
العادية االولى للمجلس الشعبي الوالئي 
الطاهر  الرمز  الشهيد  دورة   2020 لسنة 

تقدمي  مت  حيث  الفلفولي،  املدعو  بوفلفل 
عرض مفصل للبيان السنوي لسنة 2019 
وعروض  قاملة،  والية  اجنازات  حصيلة 
األخرى  والنقاط  القطاعات  ملختلف 

املدرجة بجدول األعمال.
املسجلة  الدراسات  عدد  بلغ  وقد 
 154 االراضي  شغل  مخطط  مجال  يف 
بلغ  حني  يف  منها   126 على  املصادقة  مت 
عدد الدراسات املنتهي منها 141 و13 قيد 
الدراسة، مع تسجيل 28 دراسة جيوتقية 
االنتهاء  مع  منها،   13 على  املصادقة  مت 
من 17 دراسة فيما ال تزال 11 دراسة قيد 

االجناز.
هذا وقد خصصت الوالية برنامج ثري 
إلعادة تهيئة الطرقات واالرصفة، االنارة 
باملياه  التزود  التطهير  شبكات  العمومية 
الصاحلة للشرب التزود بالطاقة الكهربائية 

شغل  مخطط  من  بكل  الطبيعي  والغاز 
ومخطط  مسكن   200  ،5 رقم  االراضي 
شغل االراضي رقم 6 بجبل عنصر 860 
ترقوي مدعم، بواد زناتي، ومخطط شغل 
مسكن  و130  مسكن   200 االراضي 

بهواري بومدين.
وتضمن جدول أعمال الدورة األولى 
مناقشة  الوالئي  الشعبي  للمجلس 
عروض حال لعديد القطاعات كاألشغال 
املائية،  املوارد  والتعمير  البناء  العمومية 
الغابات،  وقطاع  والرياضة  الشباب 
وواقع  بالوالية  الصحة  قطاع  ووضعية 
بعد  خصوصا   19 كوفيد  مبرضى  التكفل 
أن وصل عدد احلاالت بالوالية 156 حالة 

إصابة بالفيروس. 
خديجة بن دالي

عنابة 
مناطق الظل تستفيد من 18 حافلة نقل مدرسي 
احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  مصالح  من  عنابة  والية  استفادت 
وتهيئة اإلقليم من دفعة ثانيةخالل هذا العام من حافالت النقل املدرسي 
مع  بإستغاللها  البلديات  يف  الظل  مناطق  تالميذ  على  ستوزع  التي 
احملرومة  املناطق  تالميد  قبل  من   2020/2021 املقبل  املدرسي  الدخول 
والريفية التي تعاني من غياب النقل املدرسي على غرار ببلديات العلمة، 
التريعات، الشرفة وشطايبي.  ويف هذا الصدد أشرف الوالي »برميي جمال 
الدين » صباح امس السبت مبقر الوالية ومبعية الوالية املنتدبة بذراع الريش 
 12 للوالية بحضور رؤساء  العام  الوالئي واألمني  ورئيس املجلس الشعبي 
بلدية    11 لفائدة  املدرسي  للنقل  حافلة  18عشر  توزيع  عملية  على  بلدية 
قصد ضمان نوعية أفضل لتعليم التالميذ القاطنني باملناطق الريفية ومناطق 
الظل. وحسب مصالح مديرية النشاط اإلجتماعي لوالية عنابة تهدف هذه 
العملية التي تندرج يف إطار برنامج مسطر من وزارة الداخلية واجلماعات 
احمللية إلى تعزيز ودعم النقل املدرسي وتشجيع التعليم يف املناطق احملرومة 

واملعزولة بالوالية.
ف سليم

جيجل
تهديم البنايات الهشة بسيدي عبد العزيز

سلطات  شرعت 
عبد  سيدي  بلدية 
العزيز يف تهدمي البنايات 
تاريخ  يعود  التي  الهشة 
ازيد  الى  تشييدها 
بحي  سنة   45 من 
حيث  النور  عبد  قدور 
يف  عائلة   12 رحلت 
البناء  القضاء على  إطار 

الهش وبقيت 04 عائالت لم تستفيد بعد وقد توقفت عملية الهدم بعدما 
تبني أن مساكن العائالت املتبقية مترابطة مع السكنات األخرى وإمكانية 

تضررها يف انتظار إيجاد حل لهم
سهام.ع
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تأخر إنجازها عّمق معاناة المواطنين 

مشاريع التنمية مجّمدة بالمسيلة
 إلى إشعار الحق

قالمة
تخصيص 140 مليار سنتيم للتهيئة بسكنات عدل

تواجه العديد من المشاريع التنموية بالعديد من بلديات والية المسيلة تأخرا كبيرا في وتيرة اإلنجاز، ما ترتب عنه تأجيل 
تسليمها واستغاللها من طرف المواطنين، السميا تلك التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن، وهي التي تهدف إلى تحسين 

اإلطار المعاش للسكان، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والبيئة رغم نداء السكان والسلطات المحلية في عديد المرات بضرورة 
التدخل بغية إيجاد حلول لدفع بوتيرة األشغال بهذه المشاريع. 

سكيكدة
 اإلطاحة بإمرأة ومجوهراتي امتهنا 

االحتيال
والية  بأمن  الزرامنة(  عشر)  احلادي  احلضري  األمن  عناصر  متكن 
سكيكدة من توقيف شخصني ) رجل وإمراة ( يبلغان من العمر 40و 48 
سنة، تورطا يف قضية تتعلق » النصب واالحتيال وإخفاء أشياء مسروقة ». 
والية  بأمن  عشر  احلادي  احلضري  األمن  تلقي  تعود  القضية  حيثيات 
سكيكدة لشكوى من طرف مواطنة مفادها تعرضها للنصب واالحتيال من 
طرف إمرأة أين إستولت هاته االخيرة على مجموعة من احللي من املعدن 
األصفر وبناءا على هاته الشكوى فتحت الضبطية القضائية باألمن احلضري 

11 حتقيق لغرض تشخيص وتوقيف املتورطة. 
عناصر الشرطة وبناءا على التحقيق املفتوح والذي بني ان املشتبه فيها 
ترددت على منزل الضحية بغرض معاجلتها بالرقية واألعشاب كما تزعم، 
تتعرض  سوف  وإنها  مجوهراتها  جميع  تفقد  سوف  بأنها  أوهمتها  حيث 
لعملية سرقة وعليه طلبت من الضحية ان تسلمها جميع مجوهراتها، حيث 
من  وطالبت  الضحية  تقدمت  أيام  بعد  انه  غير  حفظها،  على  ستحرص 
كيس  بتسليمها  األخيرة  هاته  لتقوم  مجوهراتها،  تسلمها  ان  فيها  املشتبه 
ان شكوك  غير  ملدة شهر،  فتحه  عدم  منها  وطلبت   « »حلي  على  يحتوي 
الضحية أجبرتها على فتحه، أين وجدت داخله حلي مقلد يشبه حلد كبير 
وبيع  صناعة  حريف  من  مجموعة  على  عرضته  أن  بعد  وهذا  مجوهراتها، 

املجوهرات والذين أكدو لها جميعهم انه مغشوش، لتتي
التحقيق  لعملية  لعملية نصب واحتيال.. إستمرار  بأنها تعرضت  قن 
كشفت الضبطية القضائية عن متورط أخر يف القضية وهو صاحب محل لبيع 
املجوهرات بوسط مدينة سكيكدة والذي قام بشراء املجوهرات من املشتبه 
فيها ليقوم بعدها بإعادة تذويبه والذي مت توقيفه هو األخر عن قضية إخفاء 
التحقيق مت  وبعد إستكمال مجريات  أشياء مسروقة متحصله من جنحة، 
السيد  أمام  تقدميهما  مبوجبها  مت  فيهما  املشتبه  ملفات جزائية يف حق  إجناز 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة سكيكدة، ليتم إحالت القضية على املثول 

الفوري حيث مت إيدعهما احلبس.
جمال بوالديس

أعلن والي والية تبسة موالتي عطاهلل 
من  جملة  عن  اجلمعة،  اليوم  صباح 
النتشار  تفاديا  اجلديدة  اإلدارية  القرارات 
فيروس كوفيد 19، نظرا حلاالت الالمباالة 
التي يبديها املواطن جتاه مختلف حمالت 
التوعية والتحسيس التي تقوم بها الهيئات 
وجهها  التي  التعليمة  يف  العمومية.وجاء 
الوالي إلى كافة اجلهات املسؤولة بالوالية، 
والتي حتوز أخبار الوطن على نسخة منها، 
واإلجراءات  التدابير  لسلسلة  تبعا  أنه 

الوقائية الرامية حملاصرة الوباء وانتشاره تقرر 
تعليق عملية إبرام عقود الزواج مؤقتا والتي 
فيروس  انتشار  يف  رئيسيا  سببا  أضحت 
كورونا يف الوالية، إضافة إلى تعليق نشاط 
سوق »الفالح« الكائن بوسط مدينة تبسة 
على  التجارية  النشاطات  تعليق  وكذا 
يوما   15 ملدة  التهذيب«  »شارع  مستوى 
فرض  البيان،  وأضاف  للتجديد،  قابلة 
الساحات  يف  اجلسدي  التباعد  إجراءات 
العمومية التي تعرف اكتظاظا وتوافد كبير 

املراقبة  عمليات  تكثيف  مع  للمواطنني، 
على مستوى كل البلديات مع التركيز على 
مدى احترام االجراءات املرافقة لرفع احلجر 
الصحي على مستوى احملالت واملساحات 
التجارية والترفيهية والفضاءات العمومية.

ضرورة  على  الوالي  شدد  جهته  ومن 
التطبيق الصارم والتقيد التام بهذه التعليمة 

مع فرض غرامات مالية لكل املخالفني.
فيروز رحال

تبسة
تعليق النشاطات التجارية بـ »سوق الفالح« وشارع »التهذيب«
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 بينها إعانات تندرج في إطار الّسكن الريفي

الّشروع في توزيع 1450 سكنا في بومرداس

سميرة مزاري

توزيع حصة  بومرداس  قررت والية 
سكنية معتبرة يف صيغ البيع باإليجار، 
االجتماعي  والسكن  املدعم  الترقوي 
من  عدد  إلى  باإلضافة  التساهمي، 

اإلعانات اخلاصة بالسكن الريفي.
كشفت  ما  حسب  األمر،  ويتعلق 
بيان  يف  بالوالية  السكن  مديرية  عنه 
وحدة   803 بتوزيع  أمس،  أول  لها، 
سكنية »عدل« منها 252 سكن لفائدة 
هداج،  أوالد  ببلدية   2 عدل  مكتتبي 
 1500 أصل  من  مماثلة  وحدة  و551 

سكن جاري إجنازها ببرج منايل.
 550 توزيع  املصدر  ذات  أكد  كما 
الترقوي  صيغتي  يف  سكنية  وحدة 
منها  التساهمي  واالجتماعي  املدعم 
ببلدية  مدعم  ترقوي  سكن   200
يسرف،  العقاري  للمرقي  بومرداس 
بكل  الصيغة  نفس  يف  سكن   200
من بلديتي بومرداس وأوالد هداج من 

العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  اجناز 
وحدة   150 إليها  يضاف  لبومرداس، 
ببلدية  تساهمية  اجتماعية  سكنية 
بالسكن  خاصة  إعانة  و97  بومرداس 
الريفي يرتقب توزيعها على املستفيدين 

من مختلف البلديات.
مديرية  أشارت  أخرى،  جهة  من 
توزيع  عملية  بالوالية أن  السكن 
متبوعة  ستكون  هذه  السكنات 
شروعها،  مؤكدة  أخرى،  بعمليات 

املفاتيح على عدد من  توزيع  اليوم، يف 
املستفيدين، عبر تنظيم احتفالية رمزية 
باملناسبة تزامنا والذكرى الــ 58 لعيدي 

االستقالل والشباب.
باقي  أن  ذاته  البيان  وذكر 
مطالبون  بالعملية  املعنيني  املستفيدين 
واإلدارية  املالية  وضعيتهم  بتسوية 
سواء  العقاريني  باملرقني  االتصال  عبر 
أو خواص، قبل تسلم  كانوا عموميني 

مفاتيحهم.

تشرع مصالح والية بومرداس، اليوم السبت، في توزيع 1450 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، منها 308 سكنات تندرج 
في نمط البيع باإليجار، أنجزت بعدة بلديات.

سيدي بلعباس
القبض على سارق سطا على محل تجاري

ألقت قوات الشرطة بأمن دائرة تالغ القبض على شخصني يف العقد 
الثاني من العـمر بعد تورطهما يف قضية متعلقة بالسرقة عن طريق التسلق 
والكسر من داخل محل جتاري وتسترجع املسروقات وأكثر من 300 مليون 
سنتيم أطوار القضية تعود إلى تلقي قوات الشرطة بأمن دائرة تالغ لشكوى 
بخصوص تعرض احد احملالت التجارية الواقعة ذات البلدية لفعل السرقة 
عن طريق التسلق والكسر التي طالت بعض اخلراطيش من السجائر ذات 
املنشأ األجنبي وصندوق خشبي يحوي مبلغا ماليا معتبرا، لتباشر املصلحة 
التحريات  تكثيف  وبعد  القضية،  مالبسات  عن  للكشف  حتقيق  بفتح 
الرئيسي باستغالل محتوى  متكنت قوات الشرطة من حتديد هوية الفاعل 
الكاميرات املثبتة بداخل احملل، الذي اعترف باألفعال املنسوبة إليه وأفصح 
واسترجاع  توقيفه  الشرطة من  قوات  أين متكنت  أحد شركائه،  هوية  عن 
جميع املسروقات ومبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية مقدر بأكثر من 300 
مليون سنتيم املصلحة أجنزت إجراءا قضائيا ضد املشتبه بهما حتت وصف 
النيابة وبعد إجراءات املثول  السرقة بالتسلق والكسر،، قدما مبوجبه أمام 
الفوري أدين الفاعل الرئيسي ب18 شهرا حبس نافذة مع اإليداع وغرامة 
مالية قدرها مئة ألف دينار جزائري 100 ألف دج فيما استفاد شريكه من 

البراءة. 
رفيق.ف

غليزان
ضحايا اإلرهاب يستغيثون رئيَس 

الجمهورية
عبراملكتب الوالئي لضحايا االرهاب وذوي احلقوق بوالية غليزان،عن 
أسفه ملا تتعرض له شريحة واسعة من هذه الفئة من تهميش وإفصاء وعدم 

التكفل مبطالبها اإلجتماعية. 
أّن فئة  الوطن  وكشف املكتب الوالئي يف بيان له إطلعت عليه أخبار 
ضحايا االرهاب تعاني » ندوب وجراح اآلزمة إلى يومنا » وزاد من تفاقمها 
املشاكل االجتماعية الصعبة التي نّغصت حياتهم اليومية خاصة ماتعلق 

بالصحة وظروف املعيشة.
وأشار البيان إلى أن فئة املصابني تتقاضى منحة ال تتجاوز سّتة آالف 
التي صدرت  الضحايا  منحة  الزيادة يف  وأّن  آخر،  لهم دخل  وليس  دينار 
بالتعليمة املؤرخة يف 19.02.2018، لم تطبق وقد مّت جتميدها منذ تاريخ 

اصدارها.
منحة  من  احلقوق  وذوي  االرهاب  ضحايا  حرمان  البيان،  يغفل  ولم 
قفة رمضان املقدرة ب10 آآلف دينار، حيث حرم مسؤولو البلديات وممثلي 
املجتمع املدني هذه الفئة بحجة أنها تتقاضى سّتة آالف دينار والذي اعتبر 

راتبا شهريا.
أجل  من  اجلمهورية  رئيس  إلى  استغاثة  توجيه  إلى  البيان  وخلص 
ضرورة حّل مشاكل هذه الشريحة ورفع الغنب عنها وتخفيف حّدة املعاناة 

التي تعيشها، وخاصة تطبيق التعليمة املتعلقة بالزيادة يف منحة الضحايا
ب.أمني

نقائص تنموية كبيرة تشهدها قرية خشاب
من  غليزان،  بوالية  داود  بن  ببلدية  خشاب  قرية  سكان  بشتكي، 
نقائص تنموية كثيرة تغضت عنهم طعم احلياة وجعلتهم يكابدون ظروف 
معيشية جد صعبة حتمت عليهم رفع نداء مستعجل للسلطات احمللية قصد 

رفع الغنب عنهم وحتسني ظروفهم املعيشية. 
ولعل اهم مشكل يعاني منه سكان خشاب هو االنارة العمومية، حيث 
إلى  باالضافة  معزولة  مينطقة  وجودها  رغم  الظالم  برمتها يف  القرية  تسبح 

نقص يف احلاويات اخلاصة برمي القمامة. 
بأّن  الوطن،  ألخبار  الفالحية  القرية  سكان  من  مجموعة  وقالت 
منطقتهم تعاني نقائص كبيرة، والتي يتصدر الئحتها النقص الكبيرة يف 
احملترقة  املصابيح  تغيير  يف  البلدية  مصالح  تأخر  بسبب  العمومية،  االنارة 
والتي مّر على عليها عّدة أشهر دون إستبدالها ودون أن تلوح بوادر الحتواء 
اجلديد  احلي  ليشمل  املشكل  وميتد  معزولة،  املنظقة  وأن  املشكل السيما 
املشكلة من السكنات الريفية، والغريب وفقهم أّنهم اتصلوا مبصالح البلدية 
لاللتزام  بالسكان  يدفع  الظالم  حلول  بأن  أيضا  وقالوا  جدوى  دون  ولكن 
بيوتهم. و أثار أيضا سكان املنطقة مشكل نقص احلاويات بالقرية مطالبني 
بضرورة التّدارك يف أقرب اآلجال حتى يتمكنوا من رمي القامامات املنزلية 

يف مكانها، وهذا من خالل توفير حاويات أخرى.
الوضع  الحتواء  العاجل  بالتحرك  احمللية  السلطات  املعنيون  وناشد 
وتغيير املصابيح احملترقة مبا يضمن التغطية بالكهرباء العمومية. ولو جزئيا 

وتخليصهم من هذه املعاناة التي طال امدها. 

ربط 590 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي
استفادت، أول أمس، 590 عائلة بقرية أوالد بونوة يف بلدية رأس جنات بوالية بومرداس من الربط بغاز املدينة، يف إطار حتسني 
اإلطار املعيشي لقاطني مناطق الظل. وضع والي بومرداس غاز املدينة حيز اخلدمة لـ 590 عائلة بالقرية، وهي العملية التي لقيت 
استحسانا واسعا لدى الساكنة، كونها ستضع حدا ملعاناتهم مع قارورات البوتان، ورحلة البحث عنها التي تزداد حدة خالل كل موسم 
شتاء. من جهتهم، اغتنم أهالي قرية أوالد بونوة تواجد والي بومرداس لطرح انشغاالتهم وتعداد جملة النقائص املسجلة باملنطقة يف 

مقدمتها غياب التهيئة احلضرية، أين وعد الوالي بالتكفل بانشغاالتهم من خالل برمجة مشاريع تنموية لفائدتهم.
سميرة مزاري

شهدت والية تيسمسيلت عملية نقل 
املكتشفة  األثرية  القطع  من  »معتبر«  عدد 
مبوقع حصن »تازا« ببلدية برج األمير عبد 
القادر, إلى ملحقة الديوان الوطني لتسيير 
احملمية  الثقافية  املمتلكات  واستغالل 
به  أفاد  حسبما  البلدية,  بذات  املتواجدة 

مسؤول بذات امللحقة.
وأوضح مسؤول املواقع األثرية املصنفة, 
 « اجلزائرية  االنباء  نبيل«لوكالة  مساي 
األثرية مت جلبها من معهد  القطع  أن هذه 
مت  )2(, حيث  اجلزائر  بجامعة  اآلثار  علم 
املذكور  الديوان  ملحقة  متناول  يف  وضعها 
بأن  مضيفا  حفظها,  بغرض  بتيسمسيلت 
هذه القطع األثرية مت اكتشافها سابقا خالل 
عمليات احلفريات التي جرت مبوقع حصن 
»تازا«, الذي يعد أحد قالع مقاومة »األمير 
االستعماري  اجليش  ضد  القادر«  عبد 

من  الباحثني  من  فريق  وكان  الفرنسي. 
أستاذ  إشراف  حتت   ,2 اجلزائر  جامعة 
اآلثار, عزالدين بويحياوي, قد أجنز أعمال 
 2001 من  الفترة  يف  احلفريات  مجال  يف 
إلى 2019.وكشف نفس املسؤول بأن هذه 
الزوار  لفائدة  عرضها  سيتم  األثرية  القطع 
املهتمني  وكذا  اآلثار  علم  يف  والباحثني 
بالتراث املادي على مستوى متحف خاص 
إنشاءه  سيتم  الذي  »تازا«,  حصن  مبوقع 
املذكور  الديوان  ملحقة  قريبا على مستوى 

وذلك مببادرة من السلطات الوالئية.
الباحث  بأن  مساي  السيد  ولفت 
السيد  املشرف على حفرية حصن »تازا«, 
بويحياوي, سيعرض قريبا على مستوى مقر 
واستغالل  لتسيير  الوطني  الديوان  ملحقة 
األمير  ببرج  احملمية  الثقافية  املمتلكات 
احلفريات  عن  النهائي  تقريره  القادر,  عبد 

التي متت على مستوى هذا املعلم األثري 
للقطع  العام  نتائج اجلرد  فضال على تقدمي 

املكتشفة بذات املوقع التاريخي.
املجسدة  احلفريات  عملية  أن  يذكر 
منذ سنة 2001 على مستوى موقع حصن 
العديد من  باكتشاف  »تازا«, قد سمحت 
القطع واألشياء األثرية القيمة, التي تؤرخ 
فترات  إلى  تعود  مختلفة  تاريخية  حلقب 
الروماني  والتواجد  القادر«  عبد  »األمير 
 12 )القرنني  باجلزائر  املوحدين  وفترة دولة 

و13 امليالدي(.
وقد مت تشييد حصن »تازا« سنة 1838 
بن  آنذاك محمد  مليانة  من طرف خليفة 
عالل بأمر من »األمير عبد القادر« وذلك 
للموقع حيث  نظرا لألهمية اإلستراتيجية 
حتيط به عدة مرتفعات فضال عن قربه من 

ناحية التيتري )املدية(.

تيسمسيلت
نقل آثار حصن »تازا« إلى بلدية برج األمير عبد القادر

بئر  اإلدارية  املقاطعة  بلديات  قررت 
توتة الثالثة )بئر توتة وتسالة املرجة وأوالد 
باألماكن  العيد  أضاحي  بيع  منع  شبل( 
وباء  انتشار  من  للحد  والشوارع  العمومية 
بيان  به  أفاد  حسبما  املستجد،  كورونا 
البيان  وأوضح  اجلزائر.  والية  ملصالح 
للوالية  الرسمية  الصفحة  على  نشر  الذي 
أصدرت  توتة  بئر  بلدية  أن  بالفايسبوك 
العيد يف  أضاحي  بيع  باتا  منعا  »مينع  قرارا 

الشوارع والساحات واألماكن العمومية عبر 
إلى  اجلاري  جويلية   08 من  البلدية  إقليم 
بلدية  القادم«. كما أصدرت  أوت   6 غاية 
أوالد الشبل بدورها قرارا ينص على »منع 
إقليم  عبر  الفضاءات  يف  األضاحي  بيع 
البلدية«.ومن جهتها أصدرت بلدية تسالة 
شامل  مؤقت  ب«منع  يتعلق  قرارا  املرجة 
األماكن  يف  املواشي  وجتارة  بيع  لعملية 
حواف  عمومية،  )ساحات  العمومية 

أراضي  قطع  عمومية،  أمالك  الطرقات، 
ما جاورها.  أو  السكنية  األحياء  عمومية، 
..إلخ( والفضاءات اخلاصة منها املخصصة 
وذلك  املرخصة  وغير  مرخصة  بيع  كنقاط 
يف  وجاء  البلدية.  تراب  مستوى  على 
لهذه  االمتثال  عدم  أن  الثالثة  القرارات 
القرارات سينجر عنه متابعات جزائية طبقا 

للقوانني السارية، يخلص ذات البيان.
ق.م

العاصمة
منع بيع األضاحي في األماكن العمومية ببئر توتة
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أخبار السر ايا

أقدم، اجلمعة املنقضي، شاب على 
حرق نفسه أمام مقر الدرك الوطني 

بتغنيف والية معسكر احتجاجا على 
قيام الشرطة بحجز دراجته النارية.
وما يزال الشاب صاحب الـ 26 عاما، 

وهو طالب جامعي ولديه محل جتاري، 
على قيد احلياة لكن وضعه جد حرج 

بسبب احلروق من الدرجة الثالثة التي 
تعرض لها. فيما فتحت مصالح أمن 

الوالية حتقيقا يف القضية.
وتعود أسباب احلادثة إلى قيام شرطي 

بحجز دراجة الشاب إثر مخالفته 
احلجر الصحي بعد الساعة الثامنة.

وّقعت، يوم أمس، مذكرة تفاهم بين جامعة »محمد صديق بن 
يحيى« بجيجل وجامعة »كوفنتري« البريطانية، مع إطالقهما 

أول عمل شراكة يجمعهما تمثل في ندوة دولية عقدت عبر تقنية 
التواصل المرئي والسمعي. هذا، وحملت الندوة عنوان: »االستجابة 

لفيروس كورونا: التحديات واالنعكاسات »النفسية-االجتماعية« 
و«البيئوية - الثقافية««.

حضرت مراسم التوقيع وأشغال الملتقى األول مديرة الصيد البحري 
والموارد الصيدية لوالية جيجل، بصفتها شريكة في مشروع 
الشراكة الذي سيشمل عدة انشغاالت تخص التنمية المستدامة 

واإلبداع في التسيير البيئي، والمردودية البيئة واالقتصادية عبر 
المشاريع التنموية المدمجة. 

دعت العديد من صفحات موقع التواصل 
االجتماعي، وحسابات شخصيات، مصالح 
بلدية أمية ونسة بالوادي، للتدخل عاجال 
على مستوى قرية بنت ملكوشر لدعم عمود 
كهربائي بالتراب كحل استعجالي للحيلولة 

دون سقوطه الذي يبدو وشيكا. 
وُتظهر الصور املتناقلة العمود الكهربائي وهو 
على وشك السقوط بعدما تناثرت الرمال من 
أسفله، ما سيغرق املنطقة يف الظالم ناهيك 

عن اخلطر الذي ميكن أن تخلفه حادثة 
السقوط إن وقعت.

شاٌب َيحرُق َنفَسه بّسبب دراجة َنارّية 

عم ُتعطى خلسًة  دروُس الدَّ
فــي عــّز كورونـــا! 

ل َتهديًدا بالـَواِدي  َشراكـٌة بين َجامعَتي جيجل َعمـوٌد َكهربائـّي ُيشكِّ
و»ُكوفنتري« البريطانّية 

دق العديد من الناشطني ناقوس اخلطر املطلِّ - هذه املرة - من باب 
يفترض أن يكون بابا للوعي، وهو باب التعليم، وبالتحديد باب 
الدروس اخلصوصية، حيث يعمد العديد من األساتذة لتقدمي 

دروس خصوصية مبنازلهم، وعلى وجه اخلصوص باملآرب للتالميذ 
املقبلني على امتحاني شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا.

وتقدم الدروس دون مراعاة شروط الوقاية يف عز اجلائحة، وهو 
ما يعظم من خطر اإلصابة بالفيروس، يف وقت تدق فيه املصالح 

الصحية ناقوس اخلطر حتذيرا من تعدد عوامل تفشي اجلائحة.

تمكن الفريق الطبي، بمصلحة العمليات الجراحية بالمؤسسة 
العمومية االستشفائية محمد بوضياف بغليزان، من إجراء 

عملية جراحية المرأة مصابة بفيروس كورونا.
وحسب ما علمته »أخبار الوطن« من مصالح المستشفى، 

 .)a(»فإن هذه المريضة كانت تعاني من«تقيح بطني
.هذا، وأجرَيت العملية تحت إجراءات وقائية محكمة نظرا 
لخطر انتقال العدوى، وبإشراف الدكتور الجراح »بلكبير«، 

والدكتورة »بلعالية« المتخصصة في التخدير واإلنعاش.

 ِجراحـٌة َناِجَحة 
لَمريضٍة ُمصابٍة 
بكورونــــا 

أّوُل َمساجــد الَجزائر 
رهــن الّنسيــان 

نقل الصحفي عثمان حلياني بعض الصور ألثر مسجد »أبو مهاجر 
دينار«، وأوضح منشور الكاتب أن املسجد رغم أنه لم يذكر يف األثر 
الكرمي لكنه موجود، حيث إن مسجد املهاجر أبو دينار مبيلة يعد 
أول مسجد بني يف اجلزائر وثاني أقدم مسجد يف إفريقيا، جامع 
يف رمزيته وناطق بثالثية معمارية ال جتتمع إال نادرا، كل زاوية 
وعمود فيه حتكي قصة، هو كتاب مفتوح ومعلم إنساني تغاضت 

عنه السواعد واألعني الكبيرة!
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زاهية سعاد

الوالي  تعليمات  من  الرعم  وعلى 
استكمال  بضرورة  السابقة  زياراته  يف 
املؤسسات  قبل  من  االجناز  اشغال 
عمليات  اليها  اسندت  التي  املقاولة 
لفائدة  مختلة  سكنية  حصص  اجناز 
ورقلة  الوالية  بعاصمة  السكن  قطاع 
التي  الثالثة  بالبلدبات  خاصة 
ورقلة  ملدمية  احلضري  النسيج  تسكل 
الرويسات  وبلدية  ورقلة  بلدية  وهي 
وبلدية  الكبرى  ورقلة  بدائرة  الواقعتني 
خويلد،   سيدي  بدائرة  البيضاء  عني 
اجناز  يف  كبير  تأخر  شهدت  حيث 
مشروع  خاصة  السكنية  احلصص 
بحي  إيجاري  عمومي  مسكن   280
لفائدة  مسكن  و750  بورقلة  النصر 
لم  التي   2009 فياضانات  متضرري 

تسلم لليوم.
مشروع  يشهد  أخرى  جهة  من 
بيع باإليجار » عدل »  1800 مسكن 
حيث  كبيرا  تاخرا  التجهيزات  مبنطقة 

قنوات  وإجناز  التهيئة  أشغال  تزال   ال 
الصرف الصحي واملاء الشروب بها قيد 

االجنار.
من جهة اخرى بلغت نسبة اجناز 
إيجاري  304 مسكن عمومي  مشروع 
بحي الزياينة ببلدية الرويسات 60% 
املتواصلة  األشغال  الى  اضافة  فقط 
بصغة بطيئة مبشروع 12 سكن وظيفي 

بحي الزياينة لبلدية الرويسات
ضرورة  الى  دعا  قد  الوالي  وكان 
واإلسراع  األشغال  وتيرة  من  الرفع 
تنطلق  لم  التي  املشاريع  إنطالق  يف 

وقت  أسرع  يف  ملستحقيها  لتسليمها 
على  بالتشديد  اوصى  كما  ممكن 
إلغاء  من  الصارمة  اإلجراءات  إتخاذ 
الالزمة  لإلعذارات  تقدمي  للصفقات 
تباطؤًا يف  التي تسجل  املقاوالت  ضد 
األشغال مع إحترام معايير اإلجناز وكذا 
إستكمال  يف  اإلسراع  على  التشديد 
التوصيالت  وكافة  التهيئة  أشغال 
إتخاذ  مع   « عدل   « بسكنات 
املصالح  الالزمة من طرف  اإلجراءات 
املعنية وحتملهم املسؤولية قصد تسليم 

الدفعة األولى من سكنات عدل1. 

االغواط 
شباب بلدية بريدة يطالبون بفتح 

المسبح  البلدي
استكمال  يف  باإلسراع  االغواط  يف  بريدة  بلدية  شباب  يطالب 
األشغال املتبقية باملسبح البلدي ووضعه حيز اخلدمة لالستفادة من 
خدماته يف االستجمام والتنزه بعد زوال جائحة كورونا،  وينتظرون 
وعود املسؤولني بتخصيص عملية لتغطية امللعب بالعشب االصطناعي 
الستقبال فرق كرة القدم الوافدة إليهم يف إطار مختلف التصفيات،  
دار  لتحويل  والرياضة  الشباب  مديرية  يناشدون  أخرى  جهة  من 
الشباب التي تعد شبه مغلقة لبيت للشباب الستقبال الوفود الشبانية 
كما  بالبلدية.  السياحية  احلركة  لتنشيط  الشباني  التبادل  إطار  يف 
يطالبون بإعادة تأهيل املرافق الشبانية التي تعرضت لالهتراء وتأطيرها 
وربطها بشبكة االنترنت ودعمها بالتأطير الشباني املتخصص وفتحها 
أمامهم ملمارسة بعض االنشطة كاملركب اجلواري ودار الشباب ودعم 
الفرق التي تنشط بالبلدية كفريق كرة القدم ونادي الكارتي دو جمعية 
رياضة العصي وغيرها من الفرق واجلمعيات الثقافية التي تؤطر املئات 

من الشباب.
نورين.ع

المطالبة بفتح تخصصات جديدة في 
التكوين  المهني

واحلاج  بريدة  الثالث  ببلدياتها  بريدة  دائرة  شباب  يطالب 
تخصصات  وفتح  مركز  إلى  التكوين  ملحقة  بتحويل  املشريوتاويالة 
مهنية جديدة به تتماشى ومتطلبات سوق التشغيل، وأفاد هؤالء أن 
العشرات من الشباب والفتيات يرغبون يف ولوج عالم التكوين لتعلم 
التي يتم سنويا  امللحقة  مهن وحرف تؤمن مستقبلهم لكن التوفرها 
فتح تخصصني أو ثالثة بها التتماشى ورغباتهم وتدفعهم للتوجه نحو 
مراكز التكوين املتواجدة بأفلة أو االغواط رغم ما تكلفهم من مشاق 

مالية ونفسية. 
ع نورين

اليزي
فتح تخصصات جديدة بالمركز الجامعي

أكد البروفيسور بوبوكر موسى مدير املركز اجلامعي باليزي عن اعتماد 
تخصص الرياضيات واإلعالم االلي على مستوى املركز اجلامعي لسنة 
املقبلة باإلضافة إلى التخصصني احلقوق والعلوم االقتصادية اللذين مت 
اعتمادهما مسبقا وتدخل هذه التخصصات حسب البروفيسور بوبكر 
يف أيطار مشروع املؤسسة الذي تعتمده ادارة املركز اجلامعي يف تطوير 
وتوسيع املركز عبر فتح العديد من التخصصات مستقبال ضمن منهجية 
مدروسة انطالقا من ما يتوفر عليه املركز من هياكل وهيئة تاطير مالئمة 

لهذه التخصصات املطلوبة حسب اإلمكانيات. 
ويضيف ذات املسئول انه فتح تخصص اإلعالم اآللي يأتي نظرا 
باملهندسني  الساكنة واملنطقة وتدعيمها  له من طرف  الكبيرة  للحاجة 
ومختصني يف هذا املجال الذي أضحى مطلوب خاصة يف عصر العوملة 
باليد  باملنطقة  العمل  سوق  متويل  وكذا  السريع  التكنولوجي  والتطور 
العاملة املؤهلة. ويف ذات السياق كشف مدير املركز اجلامعي انه مت فتح 
مشروع مسابقة دكتوره السنة املقبلة وألول مرة باملنطقة يف الطور الثالث 

يف تخصص إدارة أعمال وهذا بعد موافقة املجلس العلمي. 
براهيم مالك

أدرار 
مشروع حديقة عامة في بلدية سالي يثير الفتنة

عامة  حديقة  مشروع  إجناز  مايزال 
أدرار  والية  جنوب  سالي  بلدية  يف 
رفضه  بسبب  كبرى  ضجة  يحدث 
من طرف البعض يف املقابل وجود من 
ومكسب  إضافة  ويعتبره  عنه  يدافع 

ألبناء البلدية املذكورة. 
هذا وكان والي أدرار قد أوقف هذا 
بعض  طرف  من  مطالب  بعد  املشروع 
اعتبارات  لعدة  بإيقافه  اجلمعيات 
الساحة  تهيئة  هذه  بأن  نظرهم  يف 
احلضارية ليست من األولويات وهناك 
مناطق  تستحقها  وتغطيات  اهتمامات 
الظل بهذه البلدية. بينما طالب املنبر 
الشباب  اجلهات  لصوت  الوطني 
يف  اإلسراع  بضرورة  واملعنية  الوصية 
املقابلة  العمومية  احلديقة  وإجناز  تهيئة 
بثانوية سالي والتي مت توقيف األشغال 
يف  حتقيق  جلنة  إيفاد  حني  إلى  بها 

من  شكوى  أثر  على  وذالك  املشروع 
للمشروع  املعارضة  اجلمعيات  بعض 
بحجة أن املشروع غير مهم يف نظرهم 
تأخير  سبب  عن  تساءل  حني  يف 
واستالم هذا الفضاء الترفيهي الوحيد 
هذه  يف  تسلية  أماكن  النعدام  نظرا 
سيكون  املشروع  هذا  أن  كما  املنطقة 
على  زيادة  للساكنة  الوحيد  املتنفس 
توفير  بامكانها  أكشاك  على  احتوائه 
مستوى  على  للشباب  شغل  مناصب 
املنطقة. وعن هذا القضية رد املجلس 
ببيان  سالي  لبلدية  البلدي  الشعبي 
صفحات  على  من  ماأثير  فيه  يوضح 
العام  والرأي  االجتماعي  التواصل 
ضمن  هو  املشروع  هذا  بأن  احمللي 
التهيئة العمرانية بوسط املدينة املنجزة 
على ثالث حصص هي تهيئة عمرانية 
مبدخل البلدية ثم إجناز أكشاك وتهيئة 

أن  البيان  وأضاف  البلدية  مبقر  ساحة 
متويل  هذه املشاريع ليست من ميزانية 
البلدية بل هو ممول من طرف صندوق 
احمللية  للجماعات  والضمان  التضامن 
النوع  هذا  من  تنمية  أن  البيان  وذكر 
تعتبر إضافة جمالية للبلدية ومتنفس 
سيتفيدون  الذين  واألطفال  للعائالت 
مكان  عن  فضال  ترفيهية  ألعاب  من 
من  الرسميةكما  االحتفاالت  إلقامة 
شأنها ستساهم يف تدعيم املوارد املالية 

يف إطار التمويل الذاتي للبلدية. 
هذا  إلجناز  ورافض  قابل  وبني 
الفاعلون  بعض  يناشد  املشروع 
إيفاد  بضرورة  أدرار  والي  واملواطنون 
أسباب  معرفة  مهمتها  حتقيق  جلنة 
الفضاءات  مايحدث إلعاقة مثل هذه 

على املستوى احمللي.
عبداهلل مجبري

إليزي
6 قتلى و89 جريحا في حوادث المرور منذ بداية السنة

املدنية  احلماية  وحدات  سجلت 
األول  السداسي  خالل  اليزي  لوالية 
وفاة  حاالت   06 اجلارية  السنة  من 
حادث   59 من  جريح   89 وإصابة 
مرور من نقاط مختلفة عبر قطر الوالية 
وفيما يخص  تدخل   118 ومن خالل 
 90 حصيلتها  فبلغت  احلرائق  جانب 
حريق من 174 تدخل والتي أسفرت 
وفاة  أي  دون تسجيل  إصابات   5 عن 
مصلحة  رئيس  أكده  ما  حسب  وهذا 
الرائد  املدنية  احلماية  مبديرية  الوقاية 
املسئول  ابركان جمعي.ويضيف ذات 

انه إجمالي التدخالت ملصالح احلماية 
املدنية بالوالية بلغ عددها 2558 تدخل 
خالل حصيلة نشاطاتها من السداسي 
املتحدث  وقال  السنة  هاته  من  األول 
فيما يخص العمليات املختلفة املتمثلة 
مختلف  لتغطية  االمنية  االجهزة  يف 
الزيارات الرسمية ومختلف النشاطات 
املناسبات  وكذا  والثقافية  الرياضية 
سجلت  وغيرها  واملسابقات  الدنية 
من671  عملية   588 املصالح  ذات 
 13 خاللها  من  أصيب  والتي  تدخل 

شخص و29 حالة وفاة. 

ومن جهة يذكر ان مصالح احلماية 
املدنية قامت بعمليات حتسيس معتبرة 
فايروس  انتشار  من  بالوقاية  اخلاصة 
الوالية  بلديات  مختلف  عبر  كورونا 
ضرورة  على  وحثهم  املواطنني  لفائدة 
من  االحترازية  باإلجراءات  التقيد 
احلجر  قواعد  واحترام  الوباء  انتشار 
االجتماعي  التباعد  وكذا  الصحي 
فضال عن عمليات تعقيم والتي مست 
وخاصة  عمومية  وهياكل  منشاة  عدة 

املجمعات السكنية والشوارع. 
براهيم مالك

تشهد والية ورقلة تأخرا كبيرا في تسليم المشاريع السكنية بمختلف صيغها بسبب تماطل المؤسسات المقاولة في إنجازها، 
فضال عن انتشار فيروس كورنا الذي أزم الوضع وتسبب في غلق ورشات البناء.

رغم تعليمات الوالي القاضية باإلسراع في استكمالها

تأخر في تسليم المشاريع السكنية 
بورقلة وكورونا تأزم الوضع
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فيروز رحال

العربي  الشيخ  جامعة  مدير  بودالعة«  »عمار  البروفيسور  أكد 
إطار  يف  أنه  الفارط،  األسبوع  نهاية  تبسة،  بوالية  التبسي 
بالنسبة  الدراسة  ملواصلة  الطلبة  بعودة  اخلاصة  التحضيرات 
اجلامعي  الدخول  وكذا  املقبل  أوت   23 بتاريخ  الثاني  للسداسي 
فيروس  النتشار  الصحي  الوضع  و  تزامنا   2020/2021 لسنة 
كورونا املستجد، وكذا من منطلق اهتمام اجلامعة بسالمة وصحة 
املتواجدين داخل احلرم اجلامعي من طلبة و عمال خالل  جميع 
تلك الفترة، مت االنطالق يف عملية اجناز أكثر من 40 ألف كمامة 
على مستوى كل االقامات اجلامعية السبعة )7( املوجود بالوالية 
، بالتنسيق بني مديرية اخلدمات اجلامعية وإدارة اجلامعة يف سابقة 

هي األولى من نوعها منذ انتشار وباء كوفيد -19-. 

 ِكمامات خاصة للطلبة المقيمين
خالل  معلومات  من  الوطن  أخبار  إليه  توصلت  ما  وحسب 
جولة يف ورشات هذه اإلقامات اجلامعية، فقد انطلقت عملية اجناز 
بفتح  اجلامعية  للخدمات  العامة  املديرية  موافقة  بعد  الكمامات 

4 آالف كمامة  إقامات إلجناز   7 7 ورشات خياطة على مستوى 
أسبوعيا مطابقة للمقاييس املعمول بها، مع صنع سائل للتنظيف 
والتطهير مكون من صابون طبيعي و جافيل ، وهو ما أكده مدير 
اخلدمات اجلامعية لوالية تبسة السيد »سعدي صالح« مشيرا إلى 
املقيمني  الطلبة  إلى  األولى  بالدرجة  موجهة  الكمامات  هذه  أن 
واملقدر عددهم بحوالي 8000 طالب و طالبة ثم تغطية باقي الطلبة 
غير املقيمني و كذا العمال ، حيث كانت اإلنطالقة الفعلية من 
الوئام  باقي اإلقامات على غرار  ثم  اإلقامة اجلامعية »500سرير« 
بعد  وهذا  التومي ،  بوازدية محمـد  إقامة  و  احلميد  بوقفة عبد  و 
موافقة املديرية العامة لفتح هذه الورشات كتحدي ملواجهة الوباء و 

احملافظة على صحة الطلبة املقيمني وغير املقيمني

 ألبسة واقية للعمال 
هذا وأضافت مديرة اإلقامة اجلامعية الشهيد بوقفة عبد احلميد، 
السيدة »سعاد شعبانة«، أنه إضافة إلى خياطة الكمامات ، فقد 
قامت العامالت على مستوى هذه اإلقامة بخياطة ألبسة واقية من 
فيروس كورونا مخصصة لعمال وعامالت مختلف اإلقامات الذين 
يتم جتهيز  أنه حاليا  إلى  الطالب، مشيرة  مع  مباشر  احتكاك  لهم 
عيادة اإلقامة من األطباء والعمال حتضيرا الستقبال أي طارئ مع 
بوباء  تعلق  ما  خاصة  للمرضى  الالزمة  األولية  االسعافات  تقدمي 
جد  ظروف  يف  لدراستهم  الطلبة  مواصلة  أجل  من  وهذا  كورونا 

مريحة.

 عمال يتطوعون لخياطة الكمامات 
هذا وأضاف مدير اخلدمات اجلامعية، أن عملية اجناز الكمامات 
واأللبسة الواقية يف مختلف هذه الورشات، تتم بتطوع العديد من 
املوظفني واملوظفات بعد توفير ماكينات خياطة شخصية ومبجهودات 
مضاعفة يف مبادرة منهم للوقوف جنبا إلى جنب ملواجهة اجلائحة 
باقي  التحاق  انتظار  يف  الطبيعية،  احلياة  إلى  والعودة  الصحية 
العمال خالل األيام القامة وتوفير إمكانيات أكبر وكذا حصول هذه 
الورشات على املادة األولية )القماش( من محسني الوالية ملضاعفة 

ارتفاع  اجنازه حتسبا ألي أحداث جديدة خاصة بعد  املزمع  العدد 
املسؤول  ذات  مستغال  تبسة،  والية  يف  بالفيروس  املصابني  عدد 
الفرصة ليوجه رسالة عبر أخبار الوطن للطالبات املقيمات والطلبة 
االلتحاق  بعد  الورشات  هذه  يف  االنخراط  محاولة  يف  املقيمني 
باإلقامات خالل ذات التاريخ، إلبراز مهاراتهم وتقدمي املساعدات 
 ، األسبوع  ونهاية  الليلية  الفترة  يف  فراغهم خاصة  أوقات  خالل 
وكذا العمال و الطلبة اخلارجني ملضاعفة االنتاج الذي يصب يف 
املصلحة العامة واجناح هذه املبادرة التي كانت والية تبسة سباقة 

لها.

َتحسًبا للَموسِم الّدراسيِّ الُمقبِل بتبَسة

َفتُح ورَشاٍت بـ 7 إقاَماٍت َجامعّيٍة إلنجاِز 40 ألَف ِكمامٍة
 تشرع مديرية 

الخدمات الجامعية 
، بالتنسيق مع 

جامعة الشيخ العربي 
التبسي، في إنجاز ما 
ال يقل عن 40 ألف 

كمامة على مستوى 
7 إقامات جامعية 

بتبسة، تفاديا 
النتشار فيروس 
كورونا وتحسبا 
للموسم الدراسي 

المقبل.
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مانشستر يونايتد مهدد 
بخسارة صفقة كييزا

بات فريق مانشستر يونايتد، مهدًدا بخسارة صفقة 
لصحيفة  ووفًقا  املقبل.  الصيفي  امليركاتو  مميزة، خالل 
نيوكاسل  فإنَّ  السبت،  امس  البريطانية،  صن«  »ذا 
اإليطالي  مع  التعاقد  سباق  إلى  بقوة  انضم  يونايتد، 

فيدريكو كييزا، جناح فيورنتينا.
حلسم  استعداد  على  نيوكاسل  أنَّ  إلى  وأشارت 

صفقة كييزا مقابل 53.7 مليون إسترليني.
وأوضحت أّنً مانشستر يونايتد بات مهدًدا بخسارة 
منخفض  كبديل  ضمه  استهدف  الذي  الالعب، 
بوروسيا  جنم  سانشو  لغادون  اجلناح،  مركز  يف  التكلفة 

دورمتوند.
 100 يطلب  دورمتوند  أن  التقارير،  بعض  وزعمت 
لالستغناء عن خدمات  األقل،  على  إسترليني  مليون 
أن  تقارير  ذكرت  أن  وسبق  احلمر.  للشياطني  سانشو 
يوفنتوس أيًضا يريد ضم كييزا، لكن من خالل صفقة 

تبادلية مع فيورنتينا.

كونتي يحضر إلحداث 
ثورة في إنتر ميالن  

الفني  املدير  كونتي،  أنطونيو  اإليطالي  يسعى 
إلنتر ميالن، لصنع الكثير من التغييرات يف النيراتزوري 

خالل املوسم املقبل.
العديد  هناك  فإن  ميركاتو«،  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
إنتر ميالن،  الرحيل يف  أبواب  باتوا على  من الالعبني 

مثل روبرتو غاليارديني وكريستيانو بيراغي.
حسابات  خارج  أيًضا  غودين  دييغو  أن  إلى  وأشار 
كونتي يف املوسم اجلديد ألسباب خططية، لذا يستعد 

إنتر ميالن لسماع العروض بشأن رحيله.
بشكل  أيًضا  يظهر  لم  فيتشينو  ماتياس  أن  وأوضح 
جيد خالل الفرص التي حصل عليها مع كونتي، كما 
أن الالعب كان على أعتاب الرحيل يف امليركاتو الشتوي 
عانى  أسامواه  كوادو  إن  اإليطالي  املوقع  وقال  املاضي. 
هذا املوسم من مشاكل جسدية، ولن يتواجد يف مشروع 

إنتر خالل املوسم املقبل.

 غوارديوال يخطط لحرمان ليفربول
 من صفقة ألكانتارا  

صحفي  تقرير  كشف 
السبت،  امس  بريطاني، 
عن تطور جديد بشأن صفقة 
يف  املنتظرة،  بول  ليفربول 

امليركاتو الصيفي املقبل.
من  العديد  وكانت 
اقتراب  زعمت  قد  التقارير، 
صفقة  حسم  من  ليفربول 
ألكانتارا،  تياغو  مستقبل 
ميونخ،  بايرن  وسط  العب 

نظير 30 مليون إسترليني.
ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن كاًل من يوفنتوس ومانشستر سيتي 

دخل يف سابق مطاردة تياغو يف امليركاتو الصيفي.
وأشارت إلى أن يوفنتوس يبحث عن إضافة جديدة يف خط الوسط، بينما 

يريد بيب غوارديوال لم الشمل مع العبه السابق يف برشلونة وبايرن ميونخ.
وكان كارل هاينز رومينيغه، رئيس بايرن ميونخ، أكد األنباء املتداولة عن 

رغبة تياغو يف الرحيل عن البافاري بنهاية هذا املوسم وخوض جتربة جديدة.

قرار زيدان يريح فاسكيز
لوكاس  أبدى 
يلعب  الذي  فاسكيز، 
اجلناح  مركز  يف  عادة 
مركز  يف  ارتياحه  األمين، 
فيه،  لعب  الذي  الظهير 
انتصار  يف  أمس،  اول 
أمام  مدريد  ريال  فريقه 
يف  أالفيس،  ديبورتيفو 

إطار الليغا.
الدين  زين  وكان 
لريال  الفني  املدير  زيدان 
الدفع  قرر  قد  مدريد، 
الظهير  مركز  يف  بفاسكيز 
غياب  لتعويض  األمين، 
األمر  العبيه،  بعض 
الالعب  استطاع  الذي 

التأقلم عليه.
يف  فاسكيز  وقال 

بارتياح. سعيد لتمكني من  املباراة »أشعر  تصريحات حملطة موفيستار، عقب 
املشاركة. أنا استعد للعب ويف النهاية املدرب يقرر وأكون أنا يف خدمة الفريق«.
وعن اقتراب الفريق من التتويج بلقب الليغا مع تقدمه بفارق 4 نقاط على 
برشلونة الوصيف، أوضح »نحن نفكر يف أن هناك 3 مباريات متبقية، نرغب 
يف الفوز بها وحينها سنتوج بالليغا«. وتابع »أعتقد أننا يف مستوى جيد بتحقيقنا 

8 انتصارات متتالية، نسعى لتحقيق 3 انتصارات أخرى«.

وفاة جاك تشارلتون أسطورة 
منتخب  إنجلترا

امس  )بي.بي.سي(  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  ذكرت 
جاك  القدم  لكرة  األسبق  إجنلترا  منتخب  العب  أن  السبت، 

تشارلتون، تويف عن عمر يناهز 85 عاما.
وكان تشارلتون الذي عمل أيضا يف مجال التدريب، ضمن 

تشكيلة املنتخب اإلجنليزي الفائزة بكأس العالم يف 1966.
األسبق  يونايتد  ليدز  مدافع  إن  الراحل،  بيان ألسرة  وقال 
أمس  اول  إجنلترا  نورثمبرالند بشمال  منزله يف  تويف بسالم يف 
ميكننا  »ال  األسرة:  بيان  عن  سي«  بي  »بي  ونقلت  اجلمعة. 
التعبير عن مدى شعورنا بالفخر مبا قام به خالل حياته احلافلة 
ويف  مختلفة  دول  الناس يف  من  للكثير  منحها  التي  وبالسعادة 
األمانة  غاية  يف  »كان  البيان:  وأضاف  احلياة«.  مناحي  شتى 
حياته.  يف  وقت  للناس  كان  ودائما  ومتميزا،  ومرحا  وطيبا 
وسيترك رحيله فراغا هائال يف حياتنا لكننا سعداء مبا تركه لنا 

من ذكريات سعيدة«.

طالب برفع راتبه إلى طالب برفع راتبه إلى 250250 ألف إسترليني ألف إسترليني

أوباميانغ يتجاهل برشلونة أوباميانغ يتجاهل برشلونة 
وريال مدريدوريال مدريد

كشف تقرير صحفي بريطاني، امس السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الغابوني بيير إيميريك 
أوباميانغ مهاجم آرسنال. وكانت العديد من التقارير قد ربطت أوباميانغ باالنتقال إلى صفوف ريال 

مدريد وبرشلونة هذا الصيف.
القسم الرياضي

أوباميانغ  فإنَّ  صن«،  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
ضمه  يف  الراغبة  الفرق  كل  اهتمام  سيتجاهل 
خالل األسابيع املقبلة، إذا لم يتم تقدمي عروض 

رسمية له على طاولة املفاوضات.
وصول  عدم  حالة  يف  أنه  إلى  وأشارت 

عروض جادة قريًبا، فإن أوباميانغ سيقوم بتوقيع 
عقد جديد مع آرسنال، متجاهاًل اهتمام الفرق 

األخرى يف امليركاتو الصيفي املقبل.
على  حالًيا  يحصل  أوباميانغ  أنَّ  وأوضحت 
180 ألف إسترليني أسبوعًيا مع آرسنال، لكنه 
يرغب يف رفع راتبه إلى 250 ألف إسترليني يف 

العقد اجلديد.
غيسدول يقترب من البقاء في كولن

متديد  إمتام  قرب  القدم،  لكرة  األملاني  كولن  نادي  أعلن 
صحيفتي  مع  مقابلة  ويف  غيسدول.  ماركوس  الفني  املدير  عقد 
الرئيس  فيرله  ألكسندر  قال  انتسايغر،  شتات  وكولنر  إكسبريس 
التنفيذي للنادي »سننهي هذا األمر بالقطع بحلول بدء التدريبات 

مطلع أوت املقبل«.
املاضي،  نوفمبر  يف  كولن  تدريب  تولى  قد  غيسدول  وكان 
فيرله  وأوضح  األولى.  الدرجة  دوري  يف  الفريق  إبقاء  من  ومتكن 
يزال يأمل يف  أنه ال  الدوري األملاني،  رابطة  عضو مجلس رئاسة 
عودة اجلماهير إلى املالعب. ونوه أن ناديه سيدرج يف العقود التي 
سيبرمها حاليا مع العبني جدد، بعض البنود التي تتعلق بجائحة 

كورونا.
خسارة  النادي  كبدت  كورونا  جائحة  »تداعيات  فيرله  وتابع 
بلغت 12 مليون أورو، ال ميكنني توقع مقدار اخلسارة التي ستحدث 
هذا  يف  املفقودة  اإليرادات  جمعنا  »إذا  وأمت  املقبل«.  املوسم  يف 
يف  خسارة  بتسجيل  مهددون  فنحن  مخاطرة،  كعامل  السيناريو 

املوسم اجلديد تتراوح بني 20 إلى 25 مليون أورو«.

 برشلونة على بعد خطوة 
من صفقة لوتزي  

كشف تقرر صحفي إسباني، عن اقتراب برشلونة من التعاقد 
مع أحد املواهب الشابة بدوري الدرجة الثانية اإلسباني.

وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن برشلونة وافق على 
العمر  من  يبلغ  والذي  فاييكانو،  رايو  العب  لوتزي،  فابيان  ضم 
رايو  لوتزي يلعب لشباب  15 عاًما فقط. وأضافت الصحيفة، أن 
قدراته  بفضل  األول،  الفريق  مع  للتدرب  صعد  لكنه  فاييكانو، 

ومهاراته.
عاما،   16 حتت  إسبانيا  ملنتخب  يلعب  الذي  لوتزي،  ومتتع 
إلى  إضافة  مدريد،  وأتلتيكو  مدريد  ريال  قبل  من  كبير  باهتمام 

بعض األندية األخرى من خارج إسبانيا.
ورغم تقدمي إدارة رايو فاييكانو عرضا ماديا كبيرا إلقناع لوتزي 
ولم  لبرشلونة،  االنتقال  أنه فضل  إال  الفريق،  بالبقاء يف صفوف 

يتبق سوى اإلعالن الرسمي عن الصفقة.

عقبات في طريق ليفربول نحو ألكانتارا
تزايدت األنباء يف الفترة األخيرة، عن قرب رحيل اإلسباني 
املوسم احلالي، لالنضمام  بنهاية  بايرن ميونخ  ألكانتارا عن  تياغو 

إلى ليفربول.
أوروبا،  أبطال  دوري  لقب  بحامل  اإلسباني  الدولي   ارتباط 
من  ليزيد  له،  كلوب  يورغن  األملاني  املدرب  امتداح  صاحبه 

التكهنات حول رغبته يف ضم صاحب الـ 29 عاًما.
لن  ليفربول  أن  أن«  بي  اس  »أو  شبكة  أكدت  ذلك،   ورغم 
يتحرك جتاه ألكانتارا يف سوق االنتقاالت، ما لم يحصل على أموال 

كافية من بيع بعض العبيه.
هذا  ألكانتارا  مع  الريدز  تعاقد  املرجح  غير  من  بأنه   وأفادت 
املرتفعة  البافاري  النادي  العمر ومطالب  لتقدمه يف  الصيف، نظًرا 
لرفع جودة  كلوب  رغم حاجة  ذلك  يأتي  عنه.  التخلي  أجل  من 
أنفيلد،  ملعب  إلى  السابق  برشلونة  العب  بجلب  فريقه  وسط 
عقد  أن  بالذكر  بقدراته. جدير  الواضح  إعجابه  ال سيما يف ظل 
ألكانتارا مع النادي البافاري ينتهي يف صيف 2021، ولم يتوصل 

الطرفان حتى اآلن التفاق بشأن التجديد.
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أعلن نادي وفاق سطيف، انتقال اجلناح 
عاما،   20 دون  اجلزائري  الدولي  األمين 
مبجمع  مواسم  خلمسة  بوصوف  إسحاق 
»فوتبول سيتي« ملالكة لنادي مانشستر سيتي 
اورو،  ألف   900 صك  مقابل  اإلجنليزي. 
نادي  مع  األول  موسمه  سيخوض  حيث 
كورتري البلجيكي )الدرجة األولى(، حسب 

ما أعلن عنه النادي السطيفي.
بيان  يف  العليا  الهضاب  نادي  ويوضح 
أن  فايسبوك،  الرسمية  صفحته  على  له 
سنة،   18 العمر  من  البالغ  ميلة،  مدينة  ابن 
سيلعب موسمه األول )2021-2020( على 
شكل إعارة مع نادي كورتري قبل أن يتقمص 
قميص   )2021-2022( املوالي  املوسم  يف 
الالعب  بأن  مضيفا  الهولندي،  آيندهوفن 
التقليدي  الطبي  للفحص  للخضوع  سيتنقل 

فور رفع احلجر الصحي.
ويضيف بيان الوفاق بأن بوصوف بإمكانه 
االجنليزي،  سيتي  مانشستر  بنادي  االلتحاق 
رياض  الدولي  اجلزائري  اجلناح  ينشط  أين 
وإن حدث  مؤهالته،  إثبات  حال  يف  محرز، 
البلجيكي  هومال  بنادي  سيلتحق  العكس، 

)القسم الثاني(.
املفاوضات  »استغرقت  البيان  ويوضح 
وكان  أشهر.  أربعة  سيتي  فوتبول  مجمع  مع 
الالعب قد وقع على عقده يوم األربعاء الفارط 
8 جويلية، حيث أرسلت كل الوثائق املتعلقة 
وفاق  وسيستفيد  االنترنت.  عبر  بالتحويل 
حتويل  كل  مع  باملائة   10 نسبة  من  سطيف 

مستقبال«.
احلجر  رفع  بعد  سطيف  وفاق  وسيوقع 
الصحي عقد شراكة مع مجمع فوتبول سيتي 

لتحويل شبان الوفاق الى اخلارج.
تألق  الذي  بوصوف،  الالعب  وكان 
اهتمام  جذب  قد  الوفاق،  مع  الفت  بشكل 
شهر  يف  تلقى  حيث  األجانب،  الوكالء 
موناكو  نادي  من  عرضني  املاضي  جانفي 
متديد  فضل  لكنه  الفرنسيني،  ران  وملعب 

عقده مع الوفاق ملوسمني إضافيني.
بتسيير  سيتي«  »فوتبول  مجمع  ويقوم 
مبانشستر  مرتبطة  فرق  عدة  بني  العالقات 
سيتي، حيث التحقت ثمانية أندية به وهي 
نيويورك سيتي )الواليات املتحدة األمريكية(، 
مارينوس  يوكوهاما  )أستراليا(،  ملبورن سيتي 
)اليابان(، جيرونا )إسبانيا(، اتليتيكو توركي 
)الصني(،  جيونيو  سيشوان  )االوروغواي(، 

مومباي سيتي )الهند( وهومال )بلجيكا(.
محمد هشام

إدارة وفاق سطيف حولته إلى مجمع »سيتي فوتبول«  

بوصــوف يقطــع أولى خطواتـه 
نحــو مـانشستر سيتـــي

رئيس مولودية الجزائر، ألماس:

»مـن المستحيل العـودة 
إلـــى المنافســـة«

أكد  رئيس مجلس إدارة 
عبد  اجلزائر،  مولودية  نادي 
الناصر أملاس، أن فريقه جاهز 
للتعامل مع كل االحتماالت 
املتوقف  البطولة  مصير  بشأن 
الفارط،  مارس  شهر  منذ 
بسبب جائحة فيروس كورونا 

املستجد.
يجتمع  أن  املرتقب  ومن 
 15 يوم  الفيدرالي،  املكتب 
نهائي  قرار  التخاذ  جويلية، 
من  املوسم  استكمال  بشأن 
»إلى  أملاس  وقال  عدمه، 

جاهز  فريقنا  أن  وأؤكد  الفيدرالي،  املكتب  قرار  انتظار  يف  الزلنا  اآلن 
املكتب  يبث  أن  »أمتنى  وأضاف  واالحتماالت«،  السيناريوهات  لكل 
نكون جاهزين  القادم، حتى  اجتماعه  البطولة يف  مصير  الفيدرالي يف 
على األقل الستكمال املوسم، أو مباشرة التحضيرات للموسم القادم«، 
على  وأكد  البطولة،  بإلغاء  البداية  من  طالب  اجلزائر  »مولودية  وتابع 
الناحية  من  تعاني  األندية  جل  وأن  خاصة  املنافسة،  عودة  صعوبة 

املادية، وتفتقد للمرافق واملنشآت التي متكننا من حماية الالعبني«.
تفاوض  حول  مؤخرا  راجت  التي  الشائعات  أملاس،  نفى  كما 
فترة  خالل  انتدابهم  قصد  الالعبني،  بعض  مع  االستقدامات  جلنة 
مع  تفاوضنا  بشأن  قيل  ما  أن كل  »أؤكد  وختم  الصيفية،  التحويالت 
بعض الالعبني عار من الصحة، فمادمنا جنهل مصير البطولة، ال ميكننا 

أن نباشر عملية االستقدامات والتسريحات«.

شباب قسنطينة  

مجمع اآلبار ينهي مهام رجراج
قرر مجلس إدارة مجمع اآلبار، املالك لنادي شباب قسنطينة، إقالة 

املدير العام، رشيد رجراج، بسبب سوء التسيير.
وقرروا مالك النادي القسنطيني إنهاء مهام رجراج، بسبب هفواته، 

وأخطائه التي كلفت خزينة النادي، خسائر باجلملة.
نفس املصادر أكدت أن إدارة شباب قسنطينة، لم تتقبل قرار رجراج 
بإقالة املدرب دينيس الفان، دون إقناعه بالتنازل عن جزء من رواتبه، 

إضافة إلى تسريح احلارس إلياس مزيان يف الشتاء.
وكان رجراج قد أمضى وثيقة تتيح للحارس مزيان، احلصول على 
تعويض، نظير فسخ عقده مع الفريق، على أن يتضاعف املبلغ، يف حال 

عدم حصوله على التعويض قبل فيفري املاضي.
لإلشارة، قرر مسؤولو شباب قسنطينة، تعيني املدير الرياضي للفريق 

ناصر مجوج، كمدير عام بالنيابة.

رئيس إتحادية رياضة ذوي االحتياجات الخاصة، حشفة:

»سنفصـل فـي مصيـر الموسـم 
مطلــع األسبــوع القــادم«

اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لرياضة  اجلزائرية  االحتادية  ستفصل 
مطلع األسبوع املقبل خالل اجتماع مكتبها التنفيذي، يف مصير املوسم 
الرياضي 2020-2019، املعلق منذ شهر مارس الفارط بسبب تفشي 

جائحة كورونا فيروس، وفق ما أعلن عنه من رئيس الهيئة الفيدرالية.
وقال رئيس االحتادية، محمد حشفة »سيجتمع املكتب الفيدرالي 
لدراسة  بعد،  عن  املرئي  التواصل  تقنية  عبر  القادم  األسبوع  مطلع 
الوضعية احلالية. ال ميكننا أن ننتظر أكثر، بل علينا اتخاذ قرار نهائي 

ملصلحة اجلميع رغم صعوبة املأمورية«.
ويبدو أن األغلبية تأمل يف اإلعالن عن نهاية مبكرة للموسم دون 
بطل وال سقوط، حسب األصداء القادمة من األندية املشكلة ملختلف 

البطوالت الوطنية وكذا الرياضيني.
وبخصوص املنافسات التي تشرف عليها االحتادية اجلزائرية لرياضة 
ذوي االحتياجات اخلاصة، مت إسدال الستار على البطولة الوطنية لكرة 
ألعاب  شاكلة  على  البطوالت،  بقية  علقت  بينما  وقتها،  يف  اجلرس 
بالقوة، فضال عن  واحلمل  اجليدو  الكراسي،  السلة على  كرة  القوى، 

منافسات كأس اجلزائر.
جميع  تعليق  قرار  أصدرت  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
تفشي  بسبب  املاضي  مارس   16 منذ  باجلزائر  الرياضية  األنشطة 
إمكانية  عدم  الفارط  اخلميس  لتؤكد  فيروس،  كورونا  جائحة 

االستئناف »يف الوقت الراهن.

للريغبي،  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  أفاد 
سفيان بن حسان، أمس السبت، أنه يأمل يف 
املقبل،  سبتمبر  شهر  الرياضي  النشاط  عودة 
مبوافقة من وزارة الشباب والرياضة التي تدرس 
هيئته  حضرتها  التي  الفنية،  البطاقة  حاليا 
بخصوص بروتوكول استئناف الريغبي احمللي، 

حتسبا للموسم اجلديد.        
وصرح بن حسان«طلبت منا وزارة الشباب 
دراسة  أجل  من  فنية  بطاقة  إرسال  والرياضة 
الرياضي، وهي عملية  النشاط  إمكانية عودة 
التعليمات  تتشكل من ست مراحل باحترام 
الصحية الوقائية. نحن ننتظر موافقة الوزارة، 
شهر  امليدان  إلى  العودة  يف  نأمل  حيث 
سبتمبر، فهذا أمر مهم جدا وأساسي للريغبي 

احمللي«.
قد  التي  املخاطر  من  التخوف  وحول 
الرياضية  النشاطات  استئناف  عن  تنجر 
حلاالت  املتزايد  اإلرتفاع  ظل  يف  اجلزائر  يف 
عديد  عبر  كورونا  بفيروس  املؤكدة  اإلصابة 
من  مفر  ال  أنه  املسؤول  أكد  الوطن،  واليات 
ضرورة التعايش مع هذا الوباء  على غرار بقية 
شعوب العالم، وقال املتحدث »صراحة، أظن 
لم  حيث  الفيروس،  مع  التعايش  علينا  أنه 
فعال، ال  أو عالج  له  لقاح مضاد  إيجاد  يتم 
ميكننا إلغاء الرياضة من حياتنا بسببه. يجب 
العودة إلى ممارسة األنشطة بصفة رسمية شهر 
والسلطات  الوصية  الوزارة  مبوافقة  سبتمبر 
وأضاف  احلال«،  بطبيعة  والعمومية  الصحية 
كورونا  فيروس  مع  للتعامل  مضطرون  »نحن 

واإلجراءات  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  مع 
الصحية الوقائية. وكاحتادية سنساعد األندية 
بعتاد طبي، يتمثل يف كمامات وقائية، هالم 
قياس  كأجهزة  أخرى  وأدوات  لأليدي  معقم 
أجل  من  احلمراء،  حتت  باألشعة  احلرارة 
التطبيق اجليد لإلجراءات الوقائية والشروع يف 

املوسم اجلديد بداية من شهر سبتمبر«.
أصدرت  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
باجلزائر  الرياضية  األنشطة  تعليق جميع  قرار 
تفشي جائحة  بسبب  املاضي  مارس   16 منذ 
عدم  الفارط  اخلميس  لتؤكد  فيروس،  كورونا 

إمكانية استئنافها يف الوقت الراهن.
ومن جانب آخر، أطلقت الهيئة التنفيذية 
لالحتاد اإلفريقي للريغبي، شهر جوان املنصرم، 
صندوق التضامن بقيمة 170 ألف أورو، دعما 
الصحية  األزمة  مجابهة  يف  القارية  لالحتادات 

التي ولدتها جائحة كورونا فيروس.

قال  الصدد،  هذا  يف  سؤال  عن  رده  ويف 
من  مساعدة  »تلقينا  الفيدرالية  الهيئة  رئيس 
االحتاد  أنشأه  الذي  التضامن  صندوق  طرف 
القاري، رغم أننا حاليا عضو مشارك يف االحتاد 
الدولي للعبة وليس عضوا دائما. أشكر رئيس 
الذي  بابو،  خالد  التونسي  القارية   الهيئة 
مالية  قيمة  على  حتصلنا  حيث  عنا،  دافع 
تكاليف  من  جزء  دفع  يف  االحتادية  ساعدت 
اقتناء املستلزمات الطبية الوقائية التي ستوجه 
والتحضير  العودة  سبيل  يف  احمللية  لألندية 

للموسم اجلديد 2020-2021«.
للتذكير، فإن املكتب الفيدرالي لالحتادية 
اجلزائرية للريغبي كان قد قرر شهر ماي الفارط 
تطبيق قرار موسم أبيض على جميع البطوالت 
الوطنية بسبب تواصل انتشار فيروس كورونا، 
الوطنية  بالبطولة  متوج  هناك  يكن  لم  حيث 

ملوسم 2019-2020.

رئيس االتحادية الجزائرية للريغبي، بن حسان:

»نأمل في عودة النشاط الرياضي في سبتمبر بموافقة الوزارة«
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بقلم / أ. خلضر. بن يوسف 
 

أهال..  من تكون أحالم بوشعيب ؟
 « احلد  ثنية  ابنة  بوشعيب،  أحالم 
اجللفة،  وسارة  عني  يف  كبرت  تيسمسيلت« 
أرطوفونية،  أخصائّية   1996 مواليد  من 
متخّصصة يف العلوم العصبية املعرفية بجامعة 
يف  دورات  بعّدة  قامت  اجلزائر،  بوزريعة 
أحكام  مسابقات  يف  وشاركت  األرطوفونيا 
نالت عّدة جوائز وشهادات  والترتيل،  القرآن 

منها يف اإلعالم اآللي

كيف اكتشفت موهبتك يف الكتابة 
ومن كان وراء ذلك ؟

متوسط،  األولى  يف  موهبتي  اكتشفت 
كنت يف كّل وقت فراغ أحمل قلمي وأغوص 
سواء  الّشعر''   '' وهو  أال  اخلاّص  عاملي  يف 
املنزل،  االستراحة،  فترة  القسم،  يف  كنت 
ليس  إلهام  بأنه  أظن  صباحا،  اخلامسة  يف 
له وقت محّدد  كان وراء ذلك بطبيعة احلال 
وأبي،  أمي  األّول  وجمهوري  وقّوتي  جيشي 
األصدقاء،  يكبر،  جمهوري  بدأ  ذلك  وبعد 
أم  عائشة  جمعية  يف  مسابقات  حفالت، 

املؤمنني مهرجانات مدرسية ويف اجلامعة; 

كيف كانت بدايتك يف الكتابة، 
وكيف جتاوزت الصعوبات ؟

واهلل كانت رائعة وجد مسلية ألنها راحتي 
أحاسيسي،  كل  أسكب  وفيها  ومأمني، 
صعوبات  عنها  أقول  ال  للّصعوبات  بالنسبة 
مولودي  ملا أجنبت  ولوالها  تعّلمت  ألني منها 
وجدت  نعم  احلديث«   مبسك   « املوسوم 
عثرات يف طريقي وهذا كان قبل أن أجد دار 
الّنشر ولكن بعد وجودي للمثّقف وباألخص 
مع األستاذة الّرائعة »سميرة منصوري« لم يعد 
هناك صعوبات ألنها جتعل من الّصعب سهال.

حدثينا عن جتربتك يف الكتابة ومن 
كان وراء دعمك ؟

عن  كانت  الكتابة  يف  األولى  جتربتي 
العربية،  اللغة  تأثرت بدرس يف  اجلزائر ألني 
وبعد خروجي من الّدرس مباشرة كتبت شعًرا 
عن اجلزائر، ولكن اخلطوة األولى كانت شعًرا 
حلد  رائعة،  من  أكثر  جتربة  وهي  األّم  عن 
بالفرح  املليئة  الّلحظات  تلك  أنس  لم  اآلن 
أستوديو مع مغني  والّدموع ألني سّجلتها يف 
الّراب ومنها عرفني البعض وأحّبوا مواضيعي 
قصصهم  ويسردون  عناوينا  علّي  واقترحوا 
مجّردة  جتربة  كّل  تكون  أن  يجب  لكتابتها، 
عن  أّما  واإلرادة،  بالّثقة  مليئة  اخلوف،  من 

اّلذي كان ورائي ويدفعني دفًعا قوّيًا، يشحذ 
إرادتي  ويّقوي  إصراري،  من  ويزيد  هّمتي 
بطبيعة احلال مثال الوفاء ورمزا العطاء والدّيا 
وحاّرة  حتّية خاصة  مّني  فلهم  وأبدا،  دائما 

جّدا جّدا. 

 متى اكتشفت قدراتك، وكيف 
سعيت إلى تنميتها؟

سبق  الذي  الّسؤال  يف  قلت  كما 
هناك  ومن  صغري  يف  اكتشفتها  قدراتي، 
بدأت أجتهد وأطّور من نفسي، سعيت إلى 
تنميتها باملشاركة يف كّل حفل يقام، أتقّبل 

الّنقد وأصّحح أخطائي. 

إن كانت املطالعة من أهّم هواياتك، 
فمن هم الكتاب الذين يستهوونك، 

وما هي املواضيع التي تشّدك ؟
مطالعة  ولكن  املطالعة،  أهوى  طبعا 
الّروايات عكس متاما موهبتي، ال أجلس ليوم 
للّشعراء  بالّنسبة  رواية،  مطالعة  دون  واحد 
اجلخ،  هشام  الّشاعر   : يستهوونني  الذين 
الشيخ عطااهلل رحمه اهلل، والّشيخ خلضر بن 

خلوف رحمه اهلل .

صدر لك مولود جديد عن دار 
املثقف اجلزائرية وهو موسوم 

بعنوان » مسك احلديث » عبارة 
عن شعر ملحون، حدثينا عن أبرز 

ما يحمله أدبك من قضايا، وعن 
رسالته وأهدافه؟

يعالج  موضوع  كّل  تختلف،  املواضيع 
فمواضيعي  شاعرة،  ألنني  مختلفة  قضية 
يقرأ  من  وكّل  القضايا،  باختالف  تختلف 
كّل  أي  املقصود،  هو  وكأّنه  يشعر  كتابي 
به،  ا  خاّصً معّينا  جانبا  يلتمس  إنسان 
كجائحة كورونا، احلرڨة، الوالدين، فلسطني 
من  إيجابية  رسالة  هي  رسالتي   ،. املرأة.. 
تنصح  املرأة،  تدعم  جزائرّية  وشاّبة  أخت 
الّشاب، تشكر الوالدين، أي عبارة عن جرعة 
القلب،  إلى  يصل  أن  منه  الهدف  إيجابّية، 

ويصل إلى املكان اّلذي يستحّقه. 

كتابة الّشعر امللحون تتطّلب 
استعدادا وجدانيا معّينا، أخبرينا 

كيف تتمّكنني من ذلك ؟
كّل  يف  تكون  طقوسي  جميل،  سؤال 
مملكتي  يف  خاصة  الهدوء  فيه  يعّم  مكان 
هناك  تكون  ألّنها  الّليل،  ويف  »غرفتي« 
اّتساع اخليال، ومنه تبدأ جولتي  باٍل،  راحة 

باألمياِل

ماهي نظرتك إلى واقع األدب 
املكتوب من طرف الشباب يف 

اجلزائر؟
الكاتب ليس من ميلك كتاًبا بل من ميلك 
قراًء، باّلّنسبة لوجهة نظري حول واقع األدب 
املكتوب من طرف الّشباب يعني واهلل ممتاز ويف 
حتّسن ومنحنى تصاعدّي، األدب عبر العصور 
واجلّيد،  الرديء  وازدهاًرا،  انحطاًطا  يعيش 
إلى  املجاالت  أرى يف جميع  أن  دائما  أحبُّ 

اجلانب املضيء ليقّويني. 

أّي أنواع الكتابة متيل إليها أحالم، 
هل جتدين نفسك كاتبًة متيل إلى 

لسان احلال، أم الّتعبير عن الّذات 
ومواقف احلياة ؟

فقط،  بنفسه  مقّيدا  ليس  الّشاعر  أّن  أظّن 
أنا أكتب ما أشعر به سواء كان عن ذاتي أوعن 
لتكون  الّدور  أعيش  أن  يجب  ولكن  غيري، 

كلماتي فيها روٌح

اخترت للّشعر امللحون دون غيره من 
األجناس األدبّية األخرى، ملاذا ؟

الّشعر  بل  شيًئا  أختار  لم  تواضٍع  بكل 
نائمة  أكون  أحببته،  لذلك  اختارني  امللحون 
يشغلني  ما  الّليل موضوع  أستفيق يف منتصف 

وترّدده شفاهي أسطّره يف أبياتي 

ما هي تطلعات ) أحالم ( وما الذي 
تطمح له يف املستقبل ؟

مواليد  لي  يكون  أن  املستقبل  يف  أطمح 
الّصغير  يفهمها  مختلفة،  بأسامي  أخرى 
والكبير، وأكّون من نفسي شاعرًة عاملّيًة وكنت 
منذ الّصغر أطمح بها، كنت حّتى أجري حواًرا 
الّصغير  الّشاعر  وبني  بيني  ومقابالت  صحفّيا 
بنفسي  آمنت  وأجيب،  أسأل  يسكنني  الذي 

وسأصل إلى مبتغاي بإذن اهلل

كلمة أخيرة أو نصيحة تقّدمها ) 
أحالم ( للجميع، وملن يحلم بأن 

تكون أحرفه على رفوف املكتبات ؟
نصيحة  األسئلة،  من  النوع  هذا  أحّب 
الكلمات  هذه  يقرأ  شخص  لكّل  أقّدمها 
البسيطة أن يقضوا ويكّرسوا وقتهم فيما يحّبون، 
سيجدون الّنتيجة مبا حصدوا دون شكٍّ وكلمة 
السلبية  الّناس  واعتزلوا  ابتعدوا  أقولها  دائما 
رّتب  العلم،  وأهل  االيجابّيني  مع  واندمجوا 
افكارك يف ورقة وقلم وابدأ باسم اهلل وانطلق، ال 
تنظر وراءك، حتّدى نفسك وأضف ملستك، ويف 
شيء  أجل  من  ِعش  بصمتك،  ضع  املجتمع 

وليس بال شيء.
كلمة ختامّية 

جريدتكم  إلى  شكرا  أخيرة،  كلمة 
لتحاوري  سعيدة  جّد  أنا  للّشباب،  وتشجيعها 
هلل  واحلمد  شيقة  جّد  أسئلة  كانت  معك 
نفسي  على  فيها  أعّرف  فرصة  لي  أتيحت 
وأبي  أّمي  لسندي  الشكر  البسيطة،  وجتربتي 
األستاذة  باألخّص  املثّقف  لدار  الّشكر  وجزيل 
بطيبتها  اجلميع  محبوبة  منصوري  سميرة 
وحسن معاملتها، وّفقكم اهلل، وأختم وأقول 
لكّل  ونياًل  أمر  كّل  يف  جناًحا  ارزقنا  اللهم 

مقصٍد وارزفنا القّمة يف درجات العلم.
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أحالم بوشعيب، كاتبة شاّبة متخّصصة في األرطفونيا:

قررت خوض غمار الكتابة من بوابة الشعر الّشعبي
هي كاتبة من ثنية الحد - تيسمسيلت - وجه جديد مشرق ذات الرابعة والعشرين خريفا، صاحبة الطلة البهية، جميلة الّروح والوجه، احتضنت األدب بقلبها الدافئ وجعلت من 
القلم والورقة هوية لها، كاتبة شاّبة مبدعة لها من اإلمكانات والموهبة ما مكنها من التمّيز وخوض تجربة في مجال الحرف والكلمة.  تميزت بأسلوبها وعملها المتقن، وهي 
تتدّرج في سماء األدب والكلمة، لها من اإلرادة ما جعلها تخّط طريقها إلى عالم الكتابة، عشقت المطالعة منذ صغرها، ما مّكنها من الّثراء الّلغوي، ومنه تهيأت لخوض غمار 
الكتابة، تّتسم بالبساطة وال تسعى للّشهرة، يكفيها من يتابعها بصدق وال تهتّم لكثرة العدد بدون فائدة، هي من اكتشفت موهبتها بالكتابة والّشعر وحتى نعرف من هي ؟ 

كان لنا مع أحالم بوشعيب صاحبة كتاب » مسك الحديث« هذا الحوار.
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ف سليم

يوم  عنابة  بوالية  والوفيات  اإلصابات  حاالت  تتزايد 
بعد يوم جراء فيروس كورونا املستجد ما جعل السلطات 
احمللية باتت تفكر بجدية يف إمكانية فرض احلجر اجلزئي 
على أحياء أو بلديات معينة حتولت الى بؤر للفيروس كعنابة 
مركز، و ذلك يتزامن مع تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة 
يف يومني فقط ، ليرتفع العدد إلى غاية أول أمس اخلميس 
مع  ال300  الرقم  بتجاوز  توقعات  إصابة وسط   288 إلى 
ظهور نتائج التحاليل مع مطلع األسبوع املقبل ، يف حني ال 
يزال الكثير من املواطنني يف حالة الالمباالة والعفوية التي 
ستكون نتيجتها كارثية لو لم تتخذ التدابير الصارمة الالزمة 
 ، التجمعات  بعدم  واجلماعي  الفردي  والوعي  واأللتزام 
يف  القدم  كرة  ميارسون  الشباب  عنابة  يف  نشاهد  زلنا  فال 
املالعب اجلوارية خاصة يف املناطق الريفية ، والعديد من 
املقاهي باتت شبه مفتوحة والتجمعات والزيارات العائلية 
بدون أي طارئ، و)كورتاج ( سيارات األعراس  مستمرة 
وحفالت إبرام عقود الزواج )اخلطبة( يصدع رؤوس اجلميع 
يف الطرقات ويف األحياء ، وبهذا ذهبت أربعة أشهر من 
الكثيرين  إستهتار  بسبب  سدى  املنزلي  الصحي  احلجر 
لنعود إلى نقطة الصفر يف  املقابل جند بعض املواطنني من 
كورونا  وباء  ملجابهة  الالزمة  اإلحترازية  بالتدابير  إلتزموا 
كارتداء الكمامات يتحسرون ويصرحون إنه ألمر محزن أن 
يهلك جراء عدم الوعي العشرات من الضحايا بوالية عنابة 
. مؤكدين على أهمية أن نتعظ بغيرنا من الضحايا، قبل 
أن يقع ) الفأس على الرأس( وقبل أن نندم حيث ال ينفع 
الندم . وحسب مصادر )طبية( بالوالية يتواجد حاليا أكثر 
من 54 مريض بفيروس كورونا يف مستشفى ضربان بعنابة  
و  34 مريض يف مصلحة األمراض املعدية و 20 مريض 

يف مصلحة األمراض الصدرية بنفس املستشفى يف حني مت 
إغالق مصلحة األمراض اجللدية منذ حوالي أسبوع بعد 
أن كان يستقبل املرضى املصابني بفيروس كورونا . وكان 
قد  دعماش«  الناصر  »محمد  عنابة  لوالية  الصحة  مدير 
حذر من خطورة الوضع الوبائي بالوالية. وأكد بأن جميع 
األسرة باملستشفى احلكيم ضربان مملوءة منها 200 سرير 

باإلستنجاد  أدى  ما  كورونا  بفيروس  مصابني  مرضى  بها 
 ) ؛البوني  الباردة  عني  ؛  احلجار   ( أخرى  مبستشفيات 
لتحويل املرضى احلاملني الفيروس إليهم. وصرح بإن هناك 
بسبب  بالوالية،  الصحي  احلجر  يف  النظر  إلعادة  دراسة 
تزايد عدد حاالت اإلصابة بسبب تهاون املواطن وشكوك 

البعض يف وجود كورونا يف اجلزائر أصال.

باتنة:
 أعوان الحماية المدنية يساعدون سيدة على الوالدة بسيارة اإلسعاف

 متكن أعوان التدخل للوحدة الرئيسية للحماية املدنية بباتنة، من مساعدة سيدة على وضع مولودها -ذكر- داخل 
سيارة اإلسعاف. وحسب خلية اإلعالم واإلتصال ملديرية احلماية املدنية بباتنة، متت العملية، خالل نقل السيدة من 

مقر سكناها بالقطب احلضري، إلى عيادة التوليدة -مرمي بوعتورة-.

األرقام مقلقة بعنابة

اإلصابات بكورونا تتزايد و إمكانية 
لفرض الحجر الجزئي

إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية
جانفي  يف  املؤرخ   12-06 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 
السيما  اإلجتماعي  الطابع  ذات  باجلمعيات  املتعلق   2012

املادة رقم 18 منه.
اجلمعية  تأسيس   06/07/2020  : اليوم  هذا  مت  لقد 

احمللية .
املسماة: جمعية حي العقيد احلواس اجلهة اجلنوبية - 

عني اخلضراء-.
املعتمدة حتت رقم: 07 بتاريخ : 06/07/2020.

الرئيس : بركاتي عبد احلكيم.
حي  اهلل  عبد  هميسي  السيد  محل  اإلجتماعي:  املقر 

العقيد احلواس اجلهة اجلنوبية  _عني اخلضراء_.

اشهـــــار

 Akhbar El waten 12/07/2020



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

نسقا  و  فكرية  بنية  االستعمار     يشكل 
نهب  مجرد  ليس  فهو   ، متكامال  مفهوميا 
و  امليم    بفتح  املستعمر    اقتصادي خليرات 
 ، خيراته  سلب  و  أرضه  على  استيالء 
كل  و   ، رؤية  و  خطاب  باألساس  هو  إمنا  و 
تفكيك  إلى  تتجه  لم  إذا  مقاومة لالستعمار 
نقد  و  مقوالته  فضح  و  مسلمات  خطابه 
الثقافية و االيديولوجية ، ستبقى  مرجعياته 

مقاومة للشكل و ليس للجوهر .
باألساس  هو  الكولونيالي   فاخلطاب 
حسب ادوارد سعيد منظومة تصويرية تبريرية 
بني  التمييز  وجب  لذلك  و   ، لالستغالل  
التصوير و نظام التصوير » فالصور شكل من 
أشكال االقتصاد اإلنساني ، نوعا ما ، و هي 
ضرورية للعيش يف املجتمع و بني املجتمعات 
أن  اعتقد  ال  لذلك   ، املختلفة  األخرى 
أساسية  إنها   ، منها  للتخلص  طريقة  هناك 
أنظمة  هو  تدميره  ما علينا  اللغة .  متاما مثل 
التصوير التي حتمل يف طياتها نوعا من السلطة 
القمعية ، يف رأي ، ألنها ال تسمح و ال تدع 
مجاال للتدخل من قبل املصور . تلك إحدى 
املسائل التي ال يستطيع علم األعراق البشرية 
حلها ، ألنه مبني بشكل أساسي كخطاب 
تصويري لألخر الذي يتم تعريفه نظريا على 
انه أدنى منزلة على نحو جوهري . و البديل 
التعاون  و  باملشاركة  يتميز  تصويري  نظام  هو 
بال إكراه أو فرض، لكن تلك ليست باملسألة 

السهلة .
التصوير  أنظمة  تدمير  إلى  املدخل   و 
تدمير  ضرورة  على  يتوقف  الكولونيالية 
ألن   ، االستعماري  اخلطاب  مسلمات 
هو  إمنا  و  فقط  مادية  قوة  ليس  االستعمار 
منظومة ثقافية و فلسفية و سياسية تعمل على 
بل  املستعمر  ممارسات  على  الشرعية  إضفاء 
تسمو بها  جلعلها مهمة حضارية و أخالقية ، 
و هذه املهمة تولتها و ما زالت تتوالها أجيال 
متعاقبة من املفكرين و الفالسفة و السياسيني 
احلديث  االستعمار  بداية  فمنذ   ، الغربيني 
للعالم العربي و العالم الثالث ، مت تصنيف و 
تصوير العرب و األفارقة بوصفهم متوحشني و 
متعصبني و عدوانيني بالغريزة ، ففي كتاب 
البدائية  العقلية   «  « برول  ليفي  لوسيان   «
األفارقة  و  العرب  من  األوروبي  غير  صور   «
بأنهم أصحاب عقلية غير منطقية ، و بأنهم 
و  األسطورة  بني  التمييز  ملكة  إلى  يفتقدون 
احلقيقة ، كما يذكر » أنطوان بورو » مؤسس » 

مدرسة اجلزائر » املناضلة من أجل االستعمار 
أفريقي جبري ، و  يف اجلزائر ، بأن الشمال 
و   ، البدائيني  الناس  من  لها  كتلة ال شكل 
هم يف معظم األحوال جاهلون و ساذجون ، 
بعيدون جدا عن طريقة تفكيرنا و ردود أفعالنا 
، و لم يلتقطوا قط أيا من مواقفنا األخالقية 
، أو حتى أبسط االهتمامات االجتماعية أو 

االقتصادية و السياسية .
  فالكتابات األوروبية عما هو خارج أوروبا 
جزء من مجمل اجلهود األوروبية حلكم تلك 
إن هذه األقاليم  و  النائية  الشعوب  و  البلدان 
اخلارجة عن العالم ال متلك حياة أو تاريخا ، 
أو ثقافة تستحق الذكر ، و ليس لها استقالل 
أو اكتمالية جديران بالتمثيل من دون الغرب 
العناية  ، أي أن ما هو خارج الغرب يتطلب 

الغربية .
دي  ألكسيس  املثال«  سبيل  على  فنجد 
توكفيل »  يف كتابه » الدميقراطية يف أمريكا » 
يوجه انتقادات حادة إلى السياسة األمريكية 
باملقابل يدعو  و  الهنود احلمر ،  و  السود  جتاه 
إلى استعمال القوة و احليلة و كافة األساليب 
يف استعمار اجلزائريني ، ألن رسالة التحضر 
بالعرق  يقصد  -و  املتحضر  العرق  على  حتتم 
القبائل  إخضاع  الفرنسية-  األمة  هنا 
املتوحشة و املتخلفة من سكان اجلزائر سواء 
كانوا عربا أو بربرا بالعنف و القوة الغاشمة ، 
و بسط السيطرة الفرنسية على اجلزائر يف نظره 
تقع  دعوة  هي  و   ، الفرنسية  للعظمة  معادل 
انتصاره حلقوق االنسان و  النقيض من  على 
دفاعه عن احلريات . و كانت االنتروبولوجيا 
العقلية  فهم  ضرورة  على  تؤكد  االستعمارية 
و   ، املتخلفة  األجناس  و  لألعراق  املتوحشة 
اجلزائريني  املقاتلني  رفات  نقل  جرى  لذلك 
عن  رؤوسهم  قطعت  أن  بعد  فرنسا  إلى 
الغزو  قاوموا  و  رفضوا  ملاذا  ملعرفة  أجسادهم 
الفرنسي أو دخول احلضارة حسب الفرنسيني 
، و كانت هناك رغبة جامحة عند املستعمر 
حسب املؤرخ الفرنسي » بنيامني سطورا »يف 

فهم ملاذا ال يفهمون ؟ .
  و من بني األطروحات املبررة لالستعمار 
هو  و   « مانوني  أوكتاف   « الفرنسي  كتبه  ما 
كتاب » علم نفس الكولونيالية » و فيه رفض 
عن  عبر  كما   ، األفارقة  استقالل  إمكانية 
شجبه للتظاهرات املعادية لالستعمار خاصة 
 ،  1947 عام  مدغشقر  يف  جرت  التي  تلك 
سكان  من  ألف  مئة  ضحيتها  ذهب  التي  و 

بأن  مدغشقر ، و فسر« مانوني« ما جرى : 
املستعمر   بكسر امليم   أفرط يف التعويض عن 
عقدة نقص جاءت نتيجة مشاعر التخلي ، 
و أن املستعمر   بفتح امليم   الغاطس يف عقدة 
التخلي عنه من  إلى مشاعر  تبعية كان مييل 
جانب شخصية األب الكولونيالي ، و ليست 
كل الشعوب جديرة بان تستعمر ، فالوحيدون 
احلاجة  ميلكون  الذين  هم  لذلك  املؤهلون 
األوروبيون  أقام  حيث  مكان  كل  ففي   ...
مستعمرات من الطراز الوارد حاليا ميكن القول 
أنهم كانوا منتظرين ، و حتى مطلوبني يف ال 
وعي رعاياهم ، هناك أساطير كانت تصورهم 
ينذرون  البحر  من  قادمني  غرباء  على شكل 
أوكتاف   « و حسب   . النعم  لتقدمي  أنفسهم 
مانوني« لم يصبح املستعمرون اتكاليني ألنهم 
استعمروا بل مت استعمارهم ألنهم اتكاليني .
تبرير  على  تعمل  األطروحة  هذه   و 
علم  على  باالتكاء  جرائمه  و  االستعمار 
الكولونيالي و عقدة موت األب ، أي  نفس 
يتيمة  شعوب  هي  املستعمرة  الشعوب  أن 
عن  يعوضها  ما  االستعمار  يف  وجدت  و 
العقدة  أن  و   ، االغتراب  و  باليتم  شعورها 
جتعله  التي  هي  املستعمر  عند  االتكالية 
فند  قد  و   ، الكولونيالي  لالستعمار  ناضجا 
 ، سوداء  بشرة   « كتابه  يف   « فانون  فرانز   «
فالتبعية   ، مانوني  أطروحة   « بيضاء  أقنعة 
ليست  و  االستعماري  احلكم  نتيجة  كانت 
انطولوجيا للوجود اإلنساني ، و ليس صحيح 
يجسد  االستعمار  أن  من  مانوني  يدعيه  ما 
وجود املستعمر بحد ذاته ، و علق فانون على 
أطروحة مانوني بكون هذا األخير قد قلب كل 
شيء رأسا على عقب ، فالنظام االستعماري 
هو من يعمل على جعل املستعمرين خاملني 
و اتكاليني ، ألن الثقافة التي يريد االستعمار 
اإلبقاء  األول  غرضها  ثقافة  هي  تكريسها 
على الوضع االستعماري كما هو ، و عكس 
استعباد  من  متعة  يجد  املستعمر  فإن  ذلك 
يبقي  ما  لكن   ، عليه  السيطرة  و  أخر  رجل 
املستعمر احلقيقي مرتبطا بالوضع الكولونيالي 
هو احلصول على الثراء بأقصى سرعة ممكنة .
 « أطروحة  نبي على  بن  مالك  رد    كما 
أوكتاف مانوني » التي تدافع عن االستعمار 
و تنظر إليه على انه شيء ايجابي و ضروري 
ذلك  و  امليم    بفتح  للمستعمرين    بالنسبة 
يف كتابه »يف مهب املعركة » و يقارن بني ما 
يسميه مانوني » مركب التبعية » و ما يسميه 

ينفي   » حيث  لالستعمار  القابلية   «  « هو  
»مالك بن نبي » التشابه بني

الفرق بني  إن   « يقول :  الفكرتني حيث 
املصطلحني  كال  عنهما  يعبر  اللتني  احلالتني 
هو أننا يف مواجهة مركب مجتمع ) املجتمع 
التابع ( يكون قد بلغ حالة الركود و انتهى إلى 
التوازن اجلامد بتطور نفساني طبعي أو فطري 
، يف حني نكون من ناحية أخرى أمام وضع 
مجتمع قد وصل إلى حالة الركود إثر نكسة 
أمام  األولى  احلالة  يف  أننا  أي   . اجتماعية 
الصالت  تكون  متجانس  متماسك  مجتمع 
قوي  متاسك  أداة   ) األسرة   ( فيه  العمودية 
أمام  الثانية  احلالة  يف  و   ، كلها  للمجموعة 
تكون   ، ذرات  إلى  منقسم  متفكك  مجتمع 
التي  تلك  املجتمع(   ( فيه  األفقية  الصالت 
أمة    أم  املجموعة   شعبا  تربط  أن  من شأنها 
على  نبي  بن  يؤكد  كما   . نهائيا  حتللت  قد 
مع  ينشىء  مانوني  يعنيه  الذي  املجتمع  أن 
االستعمار صلة نفسية اجتماعية ، يف حني 
ينشىء املجتمع الذي يقصده مالك بن نبي 
صلة اجتماعية نفسية ، كما يركز مالك بن 
الفرد  فيها  ينشأ  التي  البيئة  ثقافة  على  نبي 

أكثر من اللون أو العرق .
و يف كل احلاالت ال شيء يبرر االستعمار 
البغيض ، فهو ال أخالقي و ال إنساني و ال 
انتكاسة  مبثابة  هو  و   ، السليمة  الفطرة  تقره 
اإلنسانية  للقيم  و  اإلنساني  للضمير  كبرى 
النبيلة  و لشرائع العدالة و احلق و اإلنصاف 
، و سواء كان االنسان املستعمر يحمل بذور 
بن  مالك  يقول  كما   « لالستعمار  القابلية   «
التبعية »كما ذهب  أو  يحمل  »مركب  نبي 
،  سيبقى   « مانوني  أوكتاف   « ذلك  إلى 
االنسان  يتوانى  ال  كبرى  خطيئة  االستعمار 
الغالب يف اقترافها جتاه االنسان املغلوب ، مت 
يعمل على تبريرها بعد ذلك باحلديث الزائف 
ما استقدمه من  و  ايجابيات االستعمار  عن 
حداثة و تقدم لإلنسان املستعمر . كما يؤشر 
املخزون  على  احلديث  االستعماري  الوضع 
النفسي الكبير من الكراهية و احلقد و النظرة 
االنسان  يحملها  التي  االحتقار  و  الدونية 
الغربي جتاه غيره من األجناس األخرى و هو 
و  اجلرائم  ارتكاب  إلى  يدفعه  الذي  املخزون 
أو  بالذنب  دون شعور  اإلنسانية  املجازر ضد 
تأنيب ضمير بهدف جمع املزيد من الثروات 
و نهب خيرات الشعوب الفقيرة ، باسم نشر 
رسالة احلضارة و إقامة احلرية و الدميقراطية .
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سيكولوجيــــا   االستعمـــار
الدكتور : مصطفى كيحل  	
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      َمضْت أكثُر من أرَبعِة 
أشُهٍر أحَكَم ِفيها ُكوروَنا 

َسيطرَتُه على َحياِة 
اِس يف اجَلزائِر؛ َتوّقفْت  النَّ

ُة  احَلركّيُة االقِتصاديَّ
، أو اْنخَفضت إلى أدَنى 

ُمستوَياِتها؛  وَفقَد ِخالَلها 
اِس َمصاِدَر  الَكثيُر من النَّ
ِرزِقهم؛  َكما فقَد امِلئاُت 
َتُهم؛  بنَي ُأمٍّ وأٍب وأٍخ  أحبَّ
وأخٍت وَعّمٍة وَخاٍل وجاٍر 
َقريٍب وَصاحٍب َحميٍم. 

فسيِّ  ورغَم الّتعِب النَّ
ي َسّببُه الَوباُء للِكباِر  الذِّ

وما َترَكُه من آثاٍر على 
غاِر ، يبَقى  َنفسيِة الصِّ
رُر األكَبُر واخَلطُر  الضَّ

األبرُز َقاِدًما من ِفئاٍت ال 
خُر ُجهًدا يف أِذّيِة الَغير  َتدَّ

عبَر االْسِتهتار وَتعريِض 
َحياِة امُلواطِننَي للَخطِر مع 
رُصد؛   َسبِق اإلصراِر والتَّ
َفقْد َكشفْت َفترُة الَوباِء 
عن وجوِد َخلٍل َكبيٍر يف 

نِشئِة االجِتماعّيِة لدى  التَّ
أغَلِب أْفراِد هذا امُلجتمِع، 

وَكشفْت الَعِديَد من 
قوِب يف َنِسيجِه الَباِلي.  الثُّ

اِدعُة  ولُة الرَّ       فالدَّ
ٌع  ُمَتراِخّيٌة والَفرُد ُمتشبِّ

مُرِد  بأَناِنّيِته وَرغَبتِه يف التَّ
مرُد  غيِر الَواِعي؛  التَّ
ي ُيدِمُر  الَفّتاُك الذِّ

أسُلوَب َحياِة أّمٍة بأْكَمِلها؛  
ى الفرُد ُرويًدا  إذ َتخلَّ

كاُفِل  ُرويًدا عن َمباِدئ التَّ
واأُلخّوِة وَتقاُسِم امُلعاناِة مع 

َباقي اأَلفراِد. واخَتلَطْت 
خصّيِة  َمفاِهيُم احُلرّيِة الشَّ

باحّلِق والَواجِب يف َفضاٍء 
ُمجَتمعيٍّ غير ُمباٍل. فكاَن 
من َنتيجِة ذلَك أْن َرأيَنا- 

لألَسِف - بعَض َمظاهِر 
االنِتَحاِر اجَلماعيِّ عبَر 

إَقامِة الَوالئِم واألعراِس 
واألْفراِح بَنجاحاِت »َنْص 

َعاْم«؛ َكما َرأيَنا - يف 
امُلقابِل - بعَض َمظاهِر 

ِب والَفوَضى يف بعِض  سيُّ التَّ
ساِت االْسِتشفاِئّية  امُلؤسَّ

الّتي بَلغ فيها أيًضا 
االسِتهتاُر بَحياِة امُلواطِن 

َدرجاٍت غير َمسبوَقٍة. 
      لَقد كان الَهدُف من 

حِي - أساًسا -  احَلجِر الصِّ
قِليَل من عدِد اإلَصاباِت  التَّ
يف ِظّل اْنعداِم لقاٍح ُيكُنه 

وقُف َزحِف اجَلائحِة؛ 
وبالّتاِلي عدُم الُوصوِل 

إلى َمرحلِة َعدِم الُقدرِة 
على اسِتقباِل امَلرَضى يف 

امُلستْشفياِت. أّما وقْد بلَغ 
األمُر هذا احَلَد بسبِب 

اْستهَتار الَكثيِر؛  فإنَّ 
أكيِد  امَلرحلَة الَقاِدمَة- بالتَّ

- سوَف لن َتكوَن سهلًة!

َرئيــُس الُجمهورّيــة يتـرأُس اجتماًعــا 
ـــوَم لَمجلـــس الـــُوزراء اليــّ

يترأس، اليوم األحد، رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون مجلس الوزراء بتقنية التحاضر 
السمعي واملرئي لالجتماع عن بعد.

وحسب البيان الصادر عن رئاسة اجلمهورية أمس السبت، والذي نشر على الصفحة 
الوطنية  باخلطة  املتعلقة  العروض  من  عددا  يتناول  االجتماع  فإن  بها،  اخلاصة  الرسمية 

لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي.

بلسان تويقر عبد العزيز

أكد دفاعا الوزيرين األولني األسبقني عبد املالك 
سالل وأحمد أويحيى، مبحكمة سيدي امحمد، أّن 
تركيب  موكليهما يف ملف قضية  بها  املتابع  الوقائع 

السيارات قد مت الفصل فيه سابًقا.
من جهة أخرى، أوضح األستاذ خادر، أمس، 
ومنح  للقانون  وفًقا  ملفه  قّدم  »طحكوت  بالقول: 
الفترة  يف  قانوني،  و«سوفاك«  طحكوت  إلى  املزايا 
التي بدأت مشاريع تركيب السيارات، طحكوت هو 
من بني األوائل الذين تقدموا ودفعوا ملفا. كما أنه 
ليس عليه ديون«. كما نفى أن يكون قد حتصل على 
دفتر الشروط قبل مرور املدة احملددة قانوًنا«. وتساءل 
احملامي يف األخير: منصوري عبد الكرمي مدير الوكالة 
هو  أين  مسؤوٌل،  االستثمار  وتطوير  لدعم  الوطنية 

اآلن؟.
ويف السياق ذاته، أكد دفاع الوزير األول السابق 
أحمد أويحيى أّن موكله سبق له وأن أدين بالوقائع 

ذاتها، وال يجوز أن يتابع مرتني بالتهم ذاتها.
وواصل دفاع أويحيى ممثاًل يف األستاذ فطناسي 
بخصوص جنحة سوء استغالل الوظيفة، أّن الظروف 
نفسها  الزمنية  الظروف  وحتى  والوقائع  واألساليب 

أُعيد ذكرها يف ملف اإلحالة مرة أخرى، مضيًفا أّن 
موكله ال عالقة له بعبد السالم بوشوارب؛ فهو لم 

يعمل معه إطالًقا عكس ما جاء يف مقرر اإلحالة.
بن  القادر  عبد  دفاع  قال  آخر،  جانب  ومن 
لم  موكله  إّن  إليتوزا،  السابق  العام  املدير  ميلود، 
عند  بعد  كمدير  باملؤسسة  منصبه  تقّلد  قد  يكن 

عرض ملف طحكوت لتقييم دفتر الشروط، موضًحا 
أّن موكله بعد توليه منصبه لم تصله أّي شكوى من 
منافسي طحكوت يف مجال النقل، تقول إنه حتصل 
على مزايا أو معاملة خاصة، وإنه يعاب على موكله 
أّنه لم يقم بتفعيل غرامات التأخير بالرغم من عدم 

تنفيذ الصفقة.

الَقاِدُم أسَوأ!

ُمقابَل 251 حالَة ِشفاٍء 

تسجيُل 470 إصابة َجديدُة 
بُكورونــا فـي الَجزائــر

عاود عدد اإلصابات بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع مجّدًدا، حسبما أفادت به وزارة الصحة 
والسكان وإصالح املستشفيات، يوم أمس.

 كشف الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، 
املتحّدث  18712 شخصا. وحسب  إلى  املصابني  ليرتفع إجمالي  470 إصابة جديدة،  عن تسجيل 
إلى  الوفيات  ليرتفع إجمالي عدد  8 وفيات بني املصابني،  24 ساعة،  ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 

1004 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 251 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني 

املصابني بالوباء إلى 13375 حالة.
خالد دحماني 

عقب فوضى شهدتها عاصمة البالد

يَن للحــِوار  الّرئيــُس المالــىُّ يدُعو الُمحتجِّ
 ألقى الرئيس املالى إبراهيم بوبكر كيتا، أمس السبت، خطاًبا من خالل شاشة التليفزيون الوطنى، وهو ثاني 
خطاب لألمة يلقيه يف ظرف أقل من 3 أيام، حّث من خالله على احلوار مع معارضيه بعد ساعات فقط من مسيرة 
الدولة  تصعيد خطير شهدته  باماكو، يف  العاصمة  الذين جابوا  للحكومة،  املناهضني  املتظاهرين  من  آالٌف  نظمها 

املجاورة للجزائر، أمس األول اجلمعة، احتجاجا ضد الرئيس املالى، الذي ما يزال أمام عهدته سنتان.
العاصمة  يف  إطارات  وحرق  الطرق  بتطويق  للحكومة  املناهضني  املتظاهرين  بعض  قيام  مع  تزامًنا  ذلك  وجاء 
باماكو، كما أضرموا النيران يف واجهة مبنى البرملان، وأغلقوا عددًا من الشوارع الكبرى يف العاصمة، مبا فيها جسر 
امللك فهد بن عبد العزيز، وهو أكبر جسر يربط بني ضفتي نهر النيجر الذي يقسم باماكو إلى نصفني.ووقعت أعمال 
عنف وشغب، وتعرضت بعض املباني واحملالت لعمليات نهب واسعة، وسط حالة من الفوضى العارمة التي شهدتها 

العاصمة املالية.
عّمـــــار قـــردود

استاءت مما أسمته »تضليال« بَشأِن ُكوروَنا

ُر من تبنِّي ِخطاب التَّهويِل!  صــاِل ُتحذِّ ِوزارُة االتِّ
 حّذرت وزارة االتصال، أمس السبت، يف بيان صحفي، مما وصفته بالتضليل واخلطاب املثير للقلق من بعض 

وسائل اإلعالم الوطنية يف معاجلة املعلومات املتعلقة بوباء الفيروس التاجي«كوفيد19-«.
وانتقدت الوزارة »اإلفراط يف تضخيم الوضع الوبائي اخلطير بالفعل يف بلد يف حالة حرب ضد عدو غير مرئي، 

يتسبب يف أضرار ال حصر لها يف كل مكان يف العالم ». 
وخّصت وزارة االتصال جريدة »ليبرتي« )Liberté( الناطقة بالفرنسية بالذكر وباالسم وقالت إنها متيزت 
عن بقية وسائل اإلعالم الوطنية بتخصيص 3 صفحات كاملة من عددها الصادر أمس السبت للحديث عن عودة 
اإلصابات بفيروس »كوفيد19-«يف العديد من الواليات بطريقة مثيرة، واعتبرته »النهج املختار من قبل اجلريدة املعنية 

لتبني أفضل لهجة مقلقة وكارثية من املرجح أن تخيف الرأي العام وتثبط معنوياته بشكل كبير«.
كما انتقدت الوزارة استخدام مصطلحات مثل: كارثة، فوضى، معتبرة أنها تركز على زيادة عدد القراء فقط.

موفق رباح

دفاعا سالل وأويحيى:

يـــاراِت فصــَل فيـه الَقضـاُء َساِبقــا  ِمّلـــُف َتركيـــِب السَّ



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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