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عنابة

ُنفــوُق أسمـاِك واِدي 
سيبـوس ُيِثير الجـدَل

06
بجاية

الَمعــلُم التَّاريـخــيُّ 
»بــاب الفوقـــة« 
ُمهــّدٌد باالنـِهيــار!

08
الوادي

َتـوزيــــع 900 
َسكــٍن اجِتمــاعــيٍّ 

َشهــَر ِسبـتمَبــر
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َحركـِة  عــن  احَلظــِر  َرفـُع 
اخَلاصـِة  الَسيـاراِت  َتنّقــل 

الــِواليــــاِت  بيـــــَن  مـــا 

الَحيــاُة َتــدبُّ مـن 
َجديــٍد بعــَد نصـِف 
عـاٍم مــن الَحجــِر!
 وّقع الوزير األول عبد العزيز جراد 

مرسوما يقضي بتعديل احلجر 
املنزلي على املستوى الوطني، من 

الـ9 أوت اجلاري إلى الـ 29 من الشهر 
ذاته.  وبالتعديل اجلديد، سيصبح 
احلجر املنزلي ساريا من الساعة الـ 
23.00 ليال إلى السادسة صباحا. 

كما يقضي البيان برفع احلظر 
عن حركة تنقل السيارات اخلاصة 

ما بني الواليات. هذا وكشفت 
الوزارة األولى عن شروط الصالة يف 

املساجد،  يف ظل جائحة فيروس 
كورونا.

عب لطِة والشَّ ها باُب امِلصداقّيِة بني السُّ ِجدُّ

َبـن حـِليـلو:َبـن حـِليـلو:  ِلــجـاُن 
َتقيٍق َرفعْت َتقاِريَر 
ـَِجـــد  َخطيـــرًة لـم ت
َسِبيلَها إلى الَقضاِء!

ـَايـلــي:  ُقيـــود  ـَايـلــي:ْجب ْجب
صاِرمٌة وُمدسَترة 
أعــاَقــْت إنـشـــاَء 
حقيـِق  جلــاِن التَّ

الَبــرملانّيــــِة.

َمـاُروك:َمـاُروك:  َشرُط منـِع 
إنَشاِء جَلنِة َتقيٍق 
يف الَقضــايــا مـحلَّ 
ُمتــابعـٍة َقضائّيــٍة 

ُمعــــرِقــــٌل!

 بن َعّبو:  بن َعّبو: 
الَقناعُة بعدِم 
جدَوى جلاِن 

حقيِق ساَدت  التَّ
عِبي! الَوسط الشَّ

03

َمـقابــُر الَحقيقـة!
لـجـاُن التَّـحقيـق ..

ُبؤس األَبوّياِت
  ينشأ اخلطاب األبوي يف العائلة،  ويستمر يف املؤسسات التعليمية، بداية من 

الُكّتاب إلى املدرسة اإلعدادية،  ثم إلى باقي 
املؤسسات التعليمية األخرى ؛ فالعالقة الهرمية 

بني األب واالبن يعاد إنتاجها يف العالقة بني املعلم 
واملتعلم! املعلم بالرغم أن األصل فيه هو املعريف،  
إال أنه ميارس إرادة السلطة بدل إرادة املعرفة،  

ألن التفاعل الذي يقوم بني املعلم واملتعلم نادرا ما 
يتأسس على التساؤل الفلسفي الباحث عن آفاق 

املعنى، بقدر ما يتأسس على عالقة تسلطية يقوم 
خاللها املعلم بحشو ذاكرة الطفل املتعلم باملعلومات 

الرسمية التي تقررها الدولة. 

د. مـصـــطفـــى  كيــــحـــل 	أقــــالم15

َحمالُت َتطهيٍر وَتوعيٍة واِسَعٌة لُمواجهِة الجائِحة بَتمنراست َحمالُت َتطهيٍر وَتوعيٍة واِسَعٌة لُمواجهِة الجائِحة بَتمنراست 
 عمليات تطهير وتعقيم واسعة قادتها فعاليات املجتمع املدني رفقة مصالح األمن ملواجهة اجلائحة بتمنراست، حيث لعبت احلركة اجلمعوية منذ انتشار 

اجلائحة دورا أساسيا يف عمليات الّتحسيس بخطر وباء كورونا، باإلضافة إلى انخراطها يف حمالت التطهير والتعقيم التي شملت جميع أنحاء الوالية.

نسيِق مع َمصالِح األمِن 09 َقادتَها َفعالياُت امُلجتمِع امَلدنيِّ بالتَّ
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أخبار السياسة
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صالة الجمعة معلقة والنساء واألطفال ممنوعون

بُت الُمقبِل بُشروٍط وَضوابَط! َفتُح الَمساجِد السَّ

 أحمد بوكليوة

كشفت الوزارة األولى، يف بيان أصدرته 
وضوابط  شروط  عن  السبت،  أمس  يوم 
جائحة  تفشي  ظل  املساجد يف  يف  الصالة 
السبت  من  ابتداء  تطبق  كورونا،  فيروس 
التي  والضوابط  الشروط  بني  ومن  املقبل. 
النساء  استثناء   ، األولى  الوزارة  حددتها 
املساجد.  دخول  من  واملرضى  واألطفال 
تنسيقية  رئيس  ثمنها  التي  اخلطوة  وهي 
األئمة جلول حجيمي، مؤكدا على ضرورة 
انتشار  عدم  على  واحلرص  املساجد  تعقيم 

العدوى بني املصلني. 
وحدد الوزير االول، عبد العزيز جراد، 
نظام تنفيذ القرار املتضمن الفتح التدريجي 
التقيد  ظل  يف  وذلك  للمساجد،  واملراقب 
املرتبطة  الصحية  بالبروتوكوالت  الصارم 

بالوقاية واحلماية من انتشار الوباء.
وأفاد بيان للوزارة األولى بأّن هذا القرار 
اجلمهورية،  رئيس  لتعليمات  تطبيًقا  يأتي 
خالل  اسداها  التي  تبون،  الـمجيد  عبد 
املنعقد  لالمن  االعلى  املجلس  اجتماع 
التشاور  وبعد   ،  2020 اوت   3 يوم 
الدينية  الشؤون  لوزارة  الفتوى  جلنة  مع 
تطور  ملتابعة  العلمية  واللجنة  واالوقاف، 
ففي  كوفيد19.  كورونا  فيروس  جائحة 
وعلى  ذاته،  املصدر  حسب  اولى،  مرحلة 
منزلي  حلجر  اخلاضعة  الواليات  مستوى 
ستكون  لن  والية،   29 وعددها  جزئي، 
لديها  التي  تلك  بالفتح  املعنية  املساجد 
وأما  مصٍل.  األلف  تفوق  استيعاب  قدرة 
 ، فهي  بتأديتها،  املسموح  الصلوات  عن 
والعشاء.  واملغرب  والعصر  الظهر  صلوات: 
اما يف باقي الواليات التي رفع عنها احلجر 
فتح  فسُيعاد  والية،   19 وعددها  اجلزئي، 
األلف  استيعابها  قدرة  تفوق  التي  املساجد 
مصٍل، ابتداء من السبت 15 اوت 2020، 
اليومية  اخلمسة  الصلوات  فيها  وستؤدى 
االسبوع،  ايام  كل  مدى  على  وذلك   ،
اداء  فيه  سيتم  الذي  اجلمعة  يوم  باستثناء 
فقط.  والعشاء  والـمغرب  العصر  صلوات 
املساجد سيكون  فتح  قرار  بأن  البيان  وأفاد 
مبوجب قرار من الوالي ويلصق عند مدخل 
املديريات  اشراف  رقابة  وحتت  الـمساجد 

من  واالوقاف،  الدينية  للشؤون  الوالئية 
خالل موظفي القطاع بالـمساجد، واللجان 
مع  الوثيق  بالتنسيق  وذلك  الـمسجدية، 
مصالح احلماية الـمدنية واملجالس الشعبية 
واحلركة  االحياء  جلان  ومبساهمة  البلدية، 
أن  البيان  أوضح  كما  الـمحلية.  اجلمعوية 
واملرضى  15 سنة(  واالطفال )حتت  النساء 
املصابني بأمراض مزمنة ممنوعون من الصالة 
قاعات  أن  إلى  البيان  وأشار  املساجد.  يف 
الصالة واملصليات واملدارس القرانية ستبقى 
الوضوء،  اماكن  إلى  باإلضافة  مغلقة، 
مشددا على إجبارية ارتداء الكمامة الواقية، 
سجادته  استعمال  على  املصلي  وحمل 
الشخصية، مع فرض احترام شروط التباعد 
اجلسدي بني الـمصلني مبسافة متر ونصف 
املتر على االقل، وتنظيم الدخول على نحو 
يسمح باحترام التباعد اجلسدي وكذا تهيئة 
الدخول واخلروج يف اجتاه واحد، من اجل 
استعمال  ومنع  الـمصلني،  تالقي  تفادي 
محلول  ووضع  واملراوح،  الهواء  مكيفات 
الـمصلني، مع االستعانة  مطهر يف متناول 
الوقاية  بتدابير  التذكير  تتضمن  مبلصقات 
الى  الدخول  سيظل  كما  الصحية. 
الـمسجد خاضعا لقياس احلرارة مسبقا عن 

طريق أجهزة القياس احلرارية.
بالسهر  الوالة  الوصية  اجلهة  وكلفت 
على فرض االمتثال لتدابير الوقاية واحلماية 
التي سيتم توضيحها كلما دعت احلاجة، 
بعمليات  والقيام  والئي،  قرار  مبوجب 
تفتيش فجائية من اجل التحقق من مدى 
عدم  أن  مبرزة  الـمحدد،  بالنظام  التقيد 
االمتثال لهذه التدابير ، او يف حال التبليغ 

عن وجود اي عدوى، سيتم االعالن عن 
الغلق املسجد املعني فورا.

آخر  يف  الوصية،  اجلهة  ودعت 
البيان، املصلني الى التجند واحلرص بكل 
من  احملددة،  القواعد  احترام  على  صرامة، 
وحماية  اجلميع  صحة  على  احلفاظ  اجل 
بانتشار  يهدد  خطر  اي  من  الصالة  اماكن 
ومسؤولية  بانضباط  والتصرف  الفيروس، 
فرادى وجماعات، لضمان السكينة يف هذه 
مفتوحة  عليها  واالبقاء  املقدسة  االماكن 

لفائدة املصلني.

َتنِسيقّيُة األِئمَّة تدُعو الُمصّليَن إلى 
االلتزاِم بالتَّدابير الوَقائّيِة

 من جهة أخرى، ثمن رئيس تنسيقية 
املساجد  فتح  قرار  حجيمي  جلول  األئمة 
إيجابية  خطوة  أنها  مؤكدا  تدريجيا، 
انطالقا من  القرار جاء  إن  وقال  وشجاعة. 
معطيات صحية وأمنية مأخوذة من الواقع، 
مضيفا أن صالة اجلماعة تتيح فرصة الدعاء 
ضرورة  على  مشددا  الوباء،  رفع  أجل  من 
انتشار  عدم  على  واحلرص  املساجد  تعقيم 

العدوى بني املصلني.
إلى  املصلني  كافة  املتحدث  ودعا 
على  الوضع  وأخذ  املسؤولية  بروح  التحلي 
بالتدابير  االلتزام  من خالل  اجلد،  محمل 
الوقائية احملددة من طرف اجلهات الوصايا، 
املزمنة  األمراض  ذوي  إلى  نداءه  موجها 
جتنبا  بيوتهم  يف  الصالة  على  إياهم  حاثا 
إلصابتهم بالعدوى والوقوع يف حالة صحية 

حرجة، قد تودي بحياتهم.

استمرار تعليق مراسم الزفاف بالقاعات والفنادق
َفتُح الّشواطِئ والَمقاِهي والَفنادِق 
بت الُمقبِل والَمطاعِم بدًءا من السَّ

املتضمن  القرار  تنفيذ  نظام  أمس،  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير   حدد 
االستجمام  وأماكن  التسلية  وفضاءات  للشواطئ  واملراقب  التدريجي  الفتح 

والترفيه والفنادق واملقاهي واملطاعم.
وبحسب بيان للوزارة األولى، شددت فيه على ضرورة التقّيد بالبروتوكوالت 
الصحية للوقاية واحلماية من انتشار فيروس كورونا. وأوضح البيان أّنه مبوجب 
اجلاري،  أوت  الـ15 من  املقبل  السبت  من  اعتباًرا  للمواطنني  يجوز  القرار  هذا 
الدخول إلى الشواطئ املرخصة واملراقبة، أماكن االستجمام وفضاءا ت التسلية 
احمللية،  السلطات  ستعرضه  الذي  الوقائي  املرافقة  لنظام  االمتثال  مع  والترفيه 

حيث حّدد البيان شروط وقائية لدخول الشواطئ يف:
- ارتداء القناع الواقي إجبارًيا.

-  احترام التباعد اجلسدي مبسافة متر ونصف على األقل.
مستوى  على  الصحية  الوقاية  بتدابير  التذكير  تتضمن  ملصقات  وضع   -

مختلف نقاط الدخول.
- تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات.

- قياس درجة حرارة املصطافني مسبًقا وعند الضرورة من قبل عناصر احلماية 
املدنية على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس احلرارية.

واملناديل  والقفازات  األقنعة  من  للتخلص  مخصصة  صناديق  توفير   -
املستعملة ووضعها حتت التصرف.

كما أوضح البيان أنه يتعنّي على الوالة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات 
املواطنني  وإشعار  تدريجًيا  واالسترخاء  االستجمام  وأماكن  والترفيه  التسلية 

بتواريخ فتحها.
أوضح  لنشاطها،  واملطاعم  املقاهي  الفنادق،  باستئناف  يتعلق  فيما  أّما 

البيان، أّنه يبقى متوقًفا على تنفيذ بروتوكول صحي كاآلتي:
بني  من  واحدة  طاولة  واستغالل  األولوية  باب  من  الشرفات  استخدام   -

اثنني يف الفضاءات الداخلية.
- ارتداء القناع الواقي إجبارًيا.

-  تنظيم التباعد اجلسدي داخل احملل وخارجه.
- التطهير الـمنتظم لألماكن والطاوالت والكراسي وفضاءات التجهيزات.

- وضع ممسحات مطهرة لألحذية عند املداخل.
- التنظيف املنتظم لألقمشة والـمناشف وبدالت العمل.

- وضع محلول مطهر يف متناول الـزبائن.
 -عدم استعمال مكيفات الهواء واملراوح.

كما أشار البيان إلى أّن عدم االمتثال لهذه التدابير يقتضي الغلق الفوري 
للفضاء أو النشاط املعني.

وفيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات احلفالت والفنادق 
واملطاعم فستظل ممنوعة منًعا باًتا إلى أن تتوفر الظروف اإليجابية لذلك، واصل 
بتدابير  التقّيد  فرض  على  بالّسهر  للبيان،  وفًقا  الوالة،  ذاته. وُيكلف  املصدر 
والقيام  والئي،  بقرار  احلاجة،  دعت  كلما  توضيحها،  سيتم  التي  الوقاية 

بعمليات تفتيش فجائي للتحقق من مدى االمتثال لهذا النظام.
خالد دحماني

تقليص مدة الحجر لـ 7 أيام
820 رعية يخضعون للحجر 

في فندق مازافران
قال مدير فندق مازافران ياسني شروق إن أزيد من 820 مواطن جزائري مت 

إجالؤهم من اخلارج يخضعون حاليا للحجر الصحي يف الفندق.
املواطنني  استقبال  مت  أنه  مازافران  فندق  مدير  ياسني شروق  أمس،  أكد، 
إفريقيا،  جنوب  فرنسا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  إجالؤهم  مت  الذين 
املعنيني سيقضون  بأن  820 رعية، مضيفا  البالغ عددهم  السودان واإلمارات، 
فترة احلجر الصحي يف الفندق ملدة 7 أيام، وسيكون خروجهم بداية من 15 أوت 
اجلاري، وأن عدد املواطنني اجلزائريني الذين خضعوا للحجر الصحي يف الفندق 
االستعداد  كاشفا  مواطن،   3500 بلغ  اخلارج،  من  اإلجالء  عملية  بدء  منذ 

الدائم واملتواصل الستقبال أعداد أخرى من املواطنني.
أحمد بوكليوة

خول الَجامعيُّ  اإلنعاُش االقِتصاديُّ والدُّ
على َطاولِة َمجلس الِوزراء الّيوَم

الدوري  االجتماع  الّيوم،  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  يترأس 
ملجلس الوزراء عن طريق تقنية التواصل عن ُبعد.

وحسب بيان لرئاسة اجلمهورية، سيناقش مجلس الوزراء ملفات ذات صلة 
بالدخول اجلامعي وخطة اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي.

خالد دحماني

أعلنت الوزارة األولى، أمس السبت، أن المساجد ستفتح أبوابها أمام المصلين ابتداًء من يوم السبت 15 اوت 2020، وعلى 
مدار ايام االسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه اداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط، الى ان تتوفر الظروف 

المالئمة للفتح الكلي لبيوت اهلل، وذلك في مرحلة ثانية.

عقَب زلزال أّول أمس
ريَن إنزاٌل ِوزاريٌّ بِميلة والُحكوَمة ُتطمِئن الُمتضرِّ

بعد  إنزاال حكوميا  ميلة   شهدت والية 
 4.9 شدته  بلغت  الذي  أمس،  أول  زلزال 
السلطات  تكفل  املعنيون  أكد  حيث  درجة، 
يف  سيتم  ذلك  بأن  مطمئنني  باملتضررين، 

أسرع وقت.

 بلجود: الّدولُة لن َتتخّلى عن ُمواِطنيها 
وَستتكّفل بجميِع الَمباِني الُمتّضِررة

واجلماعات  الداخلية  وزير   وأكد 
بلجود،  العمرانية، كمال  والتهيئة  احمللية 
وأنها  مواطنيها  عن  تتخلى  لن  الدولة  بأن 
ستتكفل بجميع املباني املتضررة من الهزتني 
كاشفا  الوالية،  بهذه  املسجلتني  األرضيتني 
املنكوبة  للعائالت  سكنات  تخصيص  عن 
مسديا  إجنازه،  اجلاري  البرنامج  ضمن 
السكان،  وزارة  من  جلنة  بتشكيل  تعليماته 
من  ميكن  أن  شأنه  من  عمل  مخطط  ووضع 

اإلسراع يف استكمال هذه السكنات.

ناصري: َسنوّفر كلَّ ما يلَزُم لرفِع الُغبن 
عن الَمنكوِبين

وأعرب، من جهته وزير السكن، كمال 

للمتضررين من  الكامل  ناصري، عن دعمه 
زلزال ميلة، مشيرا أنه سيتم تقدمي اإلعانات، 
الذين  املواطنني  الغنب عن  لرفع  يلزم  وكل ما 
يف  األوضاع  »تابعنا  قائال:  باألزمة،  تأثروا 
للوقوف  فرصة  الزيارة  هذه  وستكون  ميلة، 
على حجم اخلسائر »، حيث قام بتخصيص 
فيها  مبا  املتضررة،  املنشآت  ملعاينة  تقنية  فرق 
السكنات، حيث مت تسخير 60 مهندسا نزلوا 
املستوى  على  األوضاع  لتقييم  امليدان  إلى 

التقني. 

دعُم ِميلة بـ 109 أعواِن حَمايٍة ُمختلفٌة 
ُرَتُبهم

وشكلت، مديرية احلماية املدنية لوالية 
رئيس  لتعليمات  تطبيقا  أزمة،  خلية  ميلة 
الذي  الزلزال  إثر  على  بالتحرك  اجلمهورية 
مدير  اخللية  يترأس  إذ  الوالية،  يف  ضرب 
تنظيم وتنسيق اإلسعافات من املديرية العامة 
للحماية املدنية، حيث وصلت عدة فرق دعم 
سطيف،  جيجل،  قسنطينة،  واليات  من 
 109 مبجموع  واملدية  البواقي  أم  سكيكدة، 

أعوان حماية مدنية مبختلف الرتب.

تنصيب  بعملية  ذاتها  املصالح  وقامت، 
امللعب  مستوى  على  اخليم  من  مجموعة 
العائالت  لفائدة  بلعيد  بلقاسم  البلدي 
إذ مت تخصيص  الهزة األرضية،  املتضررة من 
أربعة فرق من مصالح احلماية املدنية والبلدية 
واملراقبة الفنية للبناء من أجل معاينة مختلف 

املنازل.

َتزويُد الُمواِطنيَن بَمدينِة ميَلة بالِمياه عن 
هاريِج َطريِق الصَّ

لوحدة  للمياه  الوطنية  املؤسسة  وكشفت 
عن  فيسبوك،  الرسمية  صفحتها  عبر  ميلة، 
باملياه  املواطنني  لتزويد  عملياتي  مخطط 
الشروب عن طريق الصهاريج املتنقلة، مبعدل 
3 مرات يف اليوم لكل حي بعد تضرر قنوات 
التوصيل، حيث ستشمل هذه العملية أحياء 
بن رازق وطرحة زواوي ومسجد اخلربة ومواقع 
وبوركايد  مسا  و240  وبوملرقة  محجوب  بن 
وموقع 80 مسكنا بنب محجوب حيث سيتم 
البلديات  باقي  لتزويد  نفسه  املخطط  وضع 

املتضررة باملياه الشروب الحقا.
أحمد بوكليوة



عّمــــار قــــردود

فعند وقوع أّي كارثة أو حتى أحداث 
تًوا  يتم  السابقة،  احلكم  فترة  خالل 
تشكيل جلنة حتقيق سواء كانت حكومية 
عن  الكشف  على  تعمل  برملانية  أو 
وبالتالي  الكارثة،  أو  احلادثة  مالبسات 
واملقصرين  للمتورطني  املسؤوليات  حتميل 
يأتي  اإلشكال  أن  إال  ومحاسبتهم. 
املشكلة  اللجان  فهذه  اخلطوة،  يتبع  فيما 
حد  على  الحًقا  ُتقَبر  كانت  ما  سرعان 

تأكيد املتابعني للشأن الوطني، حتى بات 
مقتنعة  اجلميع -  نقل  لم  إن   - األغلبية 
بأن قبر ملف ما مرهون باستحداث جلنة 
أدلته  وطمس  عليه  التعتيم  تتولى  حتقيق 
يستوجب  الذي  األمر  األبد؛  إلى  وغلقه 

تغييره خالل املرحلة احلالية.
لقد ساهمت السلطة القائمة - آنذاك 
واملعارضة  »املواالة  بأحزاب  مدعومة   -
تعطيل  يف  املعنية  واألطراف  الصورية« 
وإفراغها  املشكلة  التحقيق  جلان  عمل 
ذلك  تعزز  وقد  الرقابي.  محتواها  من 

ينظم  قانوني  مرجع  غياب  ظل  يف  الدور 
عمل جلان التحقيق احلكومية والبرملانية، 
ويحدد صالحياتها وتركيبتها ومعظم جلان 

التحقيق تلك طواها النسيان. 
وعرفت اجلزائر أحداثا تشكلت على 
إثرها جلان تقصي احلقائق، لكنها عرفت 
األحيان  من  كثير  ويف  نتائجها  يف  تأخًرا 
إلى  باملواطن  دفع  الذي  األمر  غيابها، 
وجدية  جديتها  مدى  يف  التشكيك 

املساءلة وحتديد املسؤوليات.
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لطِة والّشعِب هاُن الّصعُب إلرساِء الِمصداقّيِة بين السُّ رغَم أّنها الرِّ

لجاُن التَّحقيِق. . َسخاٌء في الَتشكيِل 
وُشحٌّ في النَّتاِئج!

ئيُس تّبون يأمُر بفتِح َتحقيٍق عاجٍل  الرَّ
في »َكوارِث« عيِد األضَحى

أمر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، األحد املاضي، الوزير األول عبد العزيز 
جراد بفتح حتقيق فوًرا يف أسباب احلوادث التي وقعت يف األيام األخيرة، وكان 
لها األثر السلبي على حياة املواطنني واالقتصاد خاصة خالل أيام عيد األضحى 
املبارك. وبحسب بيان لرئاسة اجلمهورية، فإن التحقيق الفوري يشمل الكشف عن 
أسباب احلرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة يف 
بعض البنوك واملراكز البريدية، وتوقف محطة »فوكة« لتحلية مياه البحر، وانقطاع 
عيد  يومي  أخرى  كبرى  ومدن  العاصمة  اجلزائر  يف  أحياء  عن  والكهرباء  املياه 

األضحى املبارك دون إشعار مسبق. 
يكون  أن  »أمر غريب« غير مستبعد  احلوادث  تزامن سلسلة  أن  واعتبر جراد 
الهدف منه »خلق الفتنة وعدم االستقرار« يف البالد.                              ع.ق

المحامي والقاضي سابقا جمال بن حليلو:
ِلجاُن َتحقيٍق َرفعْت َتقاِريَر َخطيرًة لم 

َتِجد َسِبيلَها إلى الَقضاِء!
 كشف القاضي السابق واحملامي حالًيا، جمال بن حليلو، يف تصريح أدلى به 
لــ«أخبار الوطن« أن »امللفات الثقيلة الساخنة التي نظرت فيها جلان تقص احلقائق 
يف السنوات السابقة متكنت من إجناز تقارير ضخمة وخطيرة، سلطت الضوء على 
حقائق وأرقام مخيفة بشأنها. لكن - لألسف - الوقائع واحلقائق التي تضمنتها 
تقارير تلك اللجان لم جتد طريقها إلى القضاء وأروقة احملاكم بفعل فاعل، علما أن 
األمر يتعلق بخسائر مادية جسيمة ومخالفات قانونية بارزة. وأضاف بن حليلو، 
يقول: »حدث ذلك بالرغم من أن دور جلان التحقيق هو كشف خلفيات األحداث 
والوقائع التي تهم الرأي العام الوطني، باعتبار هذه الوسيلة أداة رقابية يقودها نواب 
األمة إذا كانت اللجنة برملانية، وموظفي الدولة إذا كانت اللجنة حكومية. وقد 
نص الدستور اجلزائري يف املادة 180 منه على أنه »ميكن كّل غرفة من البرملان، يف 
إطار اختصاصاتها، أن تنشئ - يف أّي وقت - جلان حتقيق يف قضايا ذات مصلحة 
قضائي«. إجراء  محل  تكون  وقائع  بخصوص  إنشاء جلنة حتقيق  ميكن  عاّمة.ال 
مكّلفة  الّرقابة  وأجهزة  الّدستورّية  »املؤسسات  يلي:  ما  على   181 املادة  وتنص 
بالّتحقيق يف تطابق العمل الّتشريعّي والّتنفيذّي مع الّدستور، ويف ظروف استخدام 
أن  املفروض  من  أنه  إلى  مشيًرا  وتسييرها«،  العمومّية  واألموال  املاّدّية  الوسائل 
فتح حتقيق قضائي يف  فور  تكوينها  احلقائق سبق  تقصي  مهمة كل جلنة  تنتهي 
الوقائع التي اقتضت تشكيلها«، وأن »جلان تقصي احلقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي 
مهمتها بإيداع تقريرها واإلعالن عن نتائجها، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير 

جلان تقصي احلقائق«.
وأفاد بن حليلو بأن الدستور اجلزائري يف مادته 180 يرهن إنشاء جلان التحقيق 
بضرورة أال تكون القضية املعنية بإنشاء اللجنة ذات موضوع متابعة قضائية. وهو 
الدستور، ألن  إنشاؤها تخالف منطوق  التي مت  التحقيق  أغلب جلان  أن  يعني  ما 
أغلب القضايا التي كلفت بها جلان التحقيق تكون عادة موضوع متابعة يف احملاكم، 
بالنسبة إلى عدد من األفراد املتورطني فيها بتهم يعاقب عليها القانون«.         ع.ق

النائب البرلماني سمير جبايلي:
ُقيود صاِرمٌة وُمدسَترة أعاَقْت إنشاَء 

لجاِن التَّحقيِق الَبرلمانّيِة
كشف النائب باملجلس الشعبي الوطني عن والية أم البواقي، سمير جبايلي، 
املجلس  مكتب  قرر   2013 فيفري  يف  أنه  الوطن«  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف 
الشعبي الوطني - آنذاك - وضع قواعد جديدة يف تشكيل جلان التحقيق البرملانية، 

وهو األمر الذي القى عدة حتفظات من قبل البرملانيني وخصوًصا املعارضة.
التحقيق  جلان  إنشاء  لضبط  جاءت  التعليمة  تلك  أن  جبايلي  وأضاف 
البرملانية، وتنص على إلزام املبادرين باقتراح إنشاء جلان حتقيق بتوخي الدقة يف 
حتديد الوقائع التي تستوجب التدقيق والتحري. ومتنع التعليمة إنشاء جلان حتقيق 
يف قضية توجد قيد التحقيق القضائي وقد مت »دسترة« ذلك خالل تعديل الدستور 
يف 7 فيفري 2016 مثلما تنص عليه املادة 180، وهو مبرر مت استغالله إلسقاط 
من  االستثناء  هذا  ويستعمل  السابقة،  البرملانية  العهدات  الطلبات يف  من  كثير 
قبل السلطات إلحباط محاوالت فتح حتقيق برملاني يف قضايا تهم الرأي العام، 
منها قضايا الفساد يف سوناطراك والقطاع البنكي واألشغال العمومية. وتتضمن 
القواعد أيضا عدم قبول طلب إنشاء جلان حتقيق يف قضايا سبق أن رفض املكتب 
قبولها أو مت سحبها، دون اإلشارة إن كان األمر يتعلق بالعهدة احلالية أو العهدات 
السابقة. واحتفظ املكتب يف مشروع التعليمة باآلليات املتعارف عليها يف تشكيل 
جلان التحقيق البرملانية والضوابط التنظيمية والتشريعية املعمول بها سابًقا، والتي 
غرفتي  لعالقات  الناظم  العضوي  والقانون  للمجلس  الداخلي  القانون  يؤطرها 
جلان  فشل  أن  جبايلي  ويرى   .»)2.99-( بقانون  املعروف  واحلكومة  البرملان 
إلى عدم  أساًسا  يعود  إذ  القانونية،  يتجاوز حتديد صالحياتها  البرملانية  التحقيق 
قبول الكتل البرملانية املوالية للسلطة مببدأي الرقابة والشفافية وسعيها إلى السيطرة 
على كامل الفضاء السياسي، وذلك من خالل هيمنتها على تركيبة جلان التحقيق 
فيها  تورط  وإداري،  مالي  فساد  شبهات  للبحث يف  موجهة  تكون  ما  عادة  التي 
مسؤولون يف احلكومة واألحزاب املوالية. وطالب جبايلي بضرورة إدخال تعديالت 
أساسية على أحكام القانون الناظم للعالقات والقانون الداخلي للمجلس، ومنح 

صالحيات إضافية للنواب للتحقيق وجمع املعلومات واستنطاق كبار املسؤولني.
ع.ق

أوامر رئيس الجمهورية القاضية بفتح تحقيق مستعَجل في أسباب الحوادث التي وقعت في األيام األخيرة، وكان لها األثر 
السلبي على حياة المواطنين واالقتصاد خاصة خالل أيام عيد األضحى المبارك، أعادت إلى واجهة األحداث موضوع التحقيقات 
التي تم اإلعالن عنها في السنوات الماضية، ولكنها ظلت نتائج ومقررات معظمها قيد المسكوت عنه، ودون أن تترك أثًرا 

في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في لجان التحقيق تبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية 
وتركيبتها وصالحياتها.

ماروك،  لزهر  السياسي  احمللل    أما 
فيرى يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن« 
ضرورة الفصل بني املتابعات القضائية ذات 
القانون  عليها  يعاقب  التي  الفردية  الصفة 
وبني التحقيق السياسي الذي يهدف إلى 
جمع املعلومات بشأن واقعة محددة وحتديد 
مسؤوليات كل طرف فيها، وعلى القائمني 
النقطة  هذه  أخذ  الدستور  مراجعة  على 
عدم  شرط  وإسقاط  االعتبار  بعني  املهمة 
إمكانية إنشاء جلنة حتقيق بخصوص وقائع 
الوضع  أن  تكون محل إجراء قضائي طاملا 
السياسي احلالي والسلطة القائمة مختلفان 
عّما كانا يف السابق. وأوضح ماروك أنه »ال 
بد من أن يشمل التعديل دستوري املرتقب 
املادة 180 من الدستور، ليتم الفصل بني 

الفردي،  الطابع  ذات  القضائية  املتابعة 
من  شكل  بأي  تؤثر  أن  يجب  ال  والتي 
األشكال على التحقيق املستقل، وكذلك 
أي تعديل يشمل القانون التنظيمي اخلاص 
كان  وإذا  احلقائق.  تقصي  جلان  بإنشاء 
تركيز املهتمني مبوضوع إنشاء جلان تقصي 
احلقائق ودورها واملهام املنوطة بها يقع على 
املادة 180، واشتراط عدم املتابعة القضائية 
كأساس إلنشاء جلنة التحقيق، فإن مسألة 
األخرى  هي  حتظى  السياسية  التوازنات 
باهتمام ملحوظ، ألن األحزاب املمثلة يف 
البرملان واحلكومة قد تطمح إلى التأثير على 
عمل جلنة تقصي ما إذا ما كانت القضية 
حزب  يديره  الذي  العمومي  القطاع  تهم 
معني، عكس اإلجماع الذي يحصل عادة 

ما  وهو  الوطني.  البعد  ذات  القضايا  يف 
يستوجب - حسب املهتمني - توفير كافة 
ابتداء  والقانونية  الدستورية  الضمانات 
عملها،  إنهاء  وحتى  اللجان  تشكيل  من 
متوازن  جو  يف  اللجنة  أشغال  متر  لكي 
سياسي  تيار  كل  تأثير  عن  بعيًدا  هادف 
حسب وزنه يف النسق السياسي الوطني. 
وطالب ماروك مبنح »جلان التحقيق السلطة 
القضائية حتى ال تصبح هذه اللجان مجرد 
وسيلة جلمع املعطيات واملعلومات، وتبقى 
احلقائق واألرقام التي تكشف عنها مجرد 
على  حتال  ال  أنها  طاملا  ورق  على  حبر 
املناسب  اجلزاء  وإصدار  للتحقيق  القضاء 

للمتورطني واملقصرين«.
ع.ق

المحلل السياسي لزهر ماروك :
َشرُط منِع إنَشاِء َلجنِة َتحقيٍق في  الَقضايا محلَّ ُمتابعٍة َقضائّيٍة ُمعرِقٌل!

الدستوري  القانون  أستاذة   اعتبرت 
به  أدلت  تصريح  يف  عبو،  بن  فتيحة 
تبون  الرئيس  قرار  أن  الوطن«،  لــ«أخبار 
بفتح حتقيق مستعجل يف أسباب احلوادث 
وكان  األخيرة،  األيام  يف  وقعت  التي 
املواطنني  حياة  على  السلبي  األثر  لها 
عيد  أيام  خالل  خاصة  واالقتصاد 
لكنها  إيجابية،  خطوة  املبارك  األضحى 
تلك  نتائج  وعرض  بكشف  طالبت 
التحقيقات مهما كانت على الرأي العام 
وضرورة محاسبة املتورطني وإحالتهم على 
االكتفاء  وعدم  أمرهم،  يف  للنظر  القضاء 
التحقيق  جلان  تشكيل  عن  باإلعالن 
وأوضحت  نتائجها.  عن  اإلعالن  دون 
أنه ال بد من تفعيل إنشاء جلان  بن عبو 
جتميدها  مت  والتي  البرملانية،  التحقيق 
السابق.  النظام  خالل  عليها  والتضييق 
وقالت إن املراقبة البرملانية هي روح العمل 
املعلومات  جمع  من  متكن  التي  البرملاني 
املتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير املصالح أو 
عن  يترتب  حيث  العمومية،  املؤسسات 
قد  مفتوح  برملاني  نقاش  فتح  اآللية  هذه 
تنتج عنه إدانة رمزية للجهات املقصرة وقد 
قضائية  متابعة  إلى  اإلدانة  هذه  تتحول 
التحقيق  جلنة  تقرير  إحالة  متت  ما  إذا 

القانون  أستاذة  واعتبرت  القضاء.  على 
الدستوري بكلية احلقوق والعلوم اإلدارية 
باجلزائر أنه على امتداد سنوات طويلة مت 
تشكيل مئات جلان التحقيق حول قضايا 
وأحداث مختلفة، لكن حصيلة النتائج - 
وهي األمر األهم- أبانت عن قصور سواء 

تعلق األمر باملردودية أو بالبناء املعياري.
»القصور  ذلك  عبو  بن  وأوعزت 
أبرزها  العوامل،  إلى جملة من  املسجل« 
جلنة  فيه  تشتغل  الذي  الفضاء  طبيعة 
تشتغل  الذي  الزمن  التحقيق وسياقات 
يف  والتوقيت  الزمن  ُيؤثر  فيه، حيث 
واملواقع  األطراف  مصالح  وتؤثر  النتائج 
ال  حيت  النتائج،  يف  بالتحقيق  املعنية 
التوافق  حصول  بعد  إال  تقرير  أي  يخرج 
حول مضمونه وأنه ال يضر مبصالح بعض 
من  وجود نوع  إلى  باإلضافة  األطراف، 
االنتقائية يف اختيار املواضيع أو األحداث 
غياب  هو  عامل  وأهم  التحقيق.  موضوع 
نتائج  عن  اإلعالن  يف  السياسية  اإلرادة 
تلك التحقيقات للرأي العام، خاصة إذا 

كانت تدين السلطة نفسها.
فعالية  على  أمثلة  عبو  بن  وأعطت 
حول  احلقائق  تقصي  بلجنة  اللجان  هذه 
وتبسة  ومتنراست  فيضانات غرداية 

لم  التي  الواليات،  من  وغيرها  وبلعباس 
مآالت  »وتعتبر  قائلة:  نتائجها،  تظهر 
حول  تشكلت  التي  التقصي  جلنة 
مثاال   2001 يف  الوادي  باب  فيضانات 
حيا حول فعالية جلان تقصي احلقائق يف 

التجربة اجلزائرية«.
اللجان  أّن  على  عبو  بن  وشّددت 
أجل  من  الواليات  إلى  نزلت  التي 
إلى  تصل  لم  األضرار  وتقييم  التحقيق 
معها  ُتشِرك  ال  ألنها  آنذاك،  حلول 
وتساءلت  العملية،  يف  مستقلني  خبراء 
فيضانات  يف  التحقيق  جلان  تقارير  عن 
غرداية ومتنراست وتبسة وبلعباس وغيرها 
أن  إلى  عبو  بن  الواليات. وخُلصت  من 
التحقيق  جلان  جدوى  »القناعة بعدم 
على  اجلزائري  املجتمع  أفراد  سادت  قد 
بشكل  والشعبي،  الرسمي  املستوى 
بفاعلية  معدومة  الثقة  فيه  أصبحت 
عن  اإلعالن  مجرد  إن  بل  اللجان،  هذه 
سينظر  ما  قضية  يف  حتقيق  جلنة  تشكيل 
أنظارهم  لصرف  كوسيلة  اجلزائريني  إليه 
عن هذه القضية. ومن ثّمة كسب الوقت 
الرأي  وتضليل  ونسيانها  صفحتها  لطي 

العام عن مجرياتها«.
ع.ق

المتخصصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو:
عِبي الَقناعُة بعدِم جدَوى لجاِن التَّحقيِق ساَدت الَوسط الشَّ
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صفية نسناس 

أنه  األولى  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
اجلمهورية  رئيس  لتعليمات  تطبيًقا 
خالل  أسداها  التي  تبون،  املجيد  عبد 
لألمن  األعلى  الـمجلس  اجتماع 
وبعد  املنصرم،  أوت   3 يوم  الـمنعقد 
لـمتابعة  العلمية  اللجنة  مع  التشاور 
تطور جائحة فيروس كورونا »كوفيد19« 
والسلطة الصحية، وقع الوزير األول على 
مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل مواقيت 
من  الـممتدة  الفترة  يف  اجلزئي  احلجر 
09 إلى 29 أوت 2020 على مستوى 
يف  اتخذ  إجراء  وهو  الوطني،  التراب 
إطار الـمسعى التدريجي والـمرن الذي 
تسيير  يف  العمومية  السلطات  اعتمدته 

األزمة الصحية. 
احلجر  مواقيت  تكييف  تقرر  وقد 
احلادية  الساعة  من  الـمنزلي  اجلزئي 
السادسة  الساعة  إلى  عشرة ليال 
صباحا من اليوم الـموالي، بالنسبة إلى 
ويتعلق  والعشرين،  التسعة  الواليات 
األمر بواليات بومرداس، سوق أهراس، 
أم  معسكر،  اجللفة،  تيسمسيلت، 
غيليزان،  البويرة،  باتنة،  البواقي، 
الشلف،  الـمسيلة،  خنشلة،  بسكرة، 
البليدة،  الـمدية،  بلعباس،  سيدي 
بشار،  ورقلة،  تيبازة،  بوعريريج،  برج 

سطيف،  وهران،  قسنطينة،  اجلزائر، 
األغواط  أدرار،  بجاية،  عنابة، 
بعد  للوالة،  ميكن  أنه  غير  والوادي. 
اتخاذ  الـمختصة،  السلطات  موافقة 
الوضع الصحي  التي ميليها  التدابير  كل 
لكل والية، والسيما إقرار أو تعديل أو 
الـمنزلي  احلجر  إجراء  مواقيت  تكييف 
اجلزئي أو الكلي، بشكل يستهدف عدة 
بؤرا  تشهد  أحياء  أو  بلدات  أو  بلديات 
للعدوى؛ وبالتالي، فإن رفع نظام احلجر 
أو اإلبقاء عليه يتوقفان على مدى تطور 
الوضع الوبائي الذي قد يسمح استقراره 
للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية 

لتخفيفه. 
كما تقرر رفع اإلجراء الـمتعلق مبنع 

حركة مرور السيارات اخلاصة من وإلى 
الـمعنية  والعشرين  التسعة  الواليات 
باإلضافة  اجلزئي،  احلجر  بإجراء 
مبنع حركة  الـمتعلق  اإلجراء  إلى متديد 
اجلماعي  احلضري  النقل  وسائل  مرور 
نهاية  عطلة  خالل  واخلاص  العمومي 
الواليات  مستوى  على  األسبوع، 
بإجراء  الـمعنية  والعشرين  التسعة 

احلجر اجلزئي. 
ويف السياق ذاته، جددت احلكومة 
نداءها إلى الـمواطنني ملواصلة االمتثال 
النظافة  لتدابير  ومسؤولية  بصرامة 
والتباعد اجلسدي واحلماية، التي تظل 
هذا  انتشار  من  للحد  األنسب  احلل 

الوباء. 

دعا المهنيين إلى التكتل في جمعيات
فروخي يكشف عن برنامج وطني 

لتنظيم مالجئ الّصيد الحرفي
أن  فروخي،  أحمد  سيد  الصيدية،  واملنتجات  البحري  الصيد  وزير  كشف 
املالجئ  تأطير  إلى  يهدف  وطنيا  برنامجا  مؤخرا،  أطلقت،  قد  الوزارية  دائرته 
على  فروحي،  وقال  الوطن.  عبر  املوجودة  احلريف  للصيد  املخصصة  الطبيعية 
من  استهلها  التي  بومرداس،  والية  إلى  قادته  التي  والتفقد  العمل  زيارة  هامش 
البرنامج  إن  الوالية،  شرقي  دلس  ببلدية  الواقع  »القوس«  احلريف  الصيد  ملجأ 
احلريف  والصيد  عامة  البحري  الصيد  قطاع  تنمية  بهدف  احلكومة  وضعته  الذي 
التقليدي على وجه اخلصوص »نسعى من خالله إلى تثمني قدرات القطاع يف 
حتقيق  بغرض  حاليا  املوجودة  التنموية  الديناميكية  على  »احملافظة  مع  املجال« 
تكوينية  برامج  إطالق  يتضمن  البرنامج  هذا  أن  وأضاف  املستدامة«.  التنمية 
لفائدة الصيادين واحلرفيني، من أجل الرفع من قدراتهم، وكذا مرافقتهم من أجل 
االرتقاء بهم إلى مصاف االحتراف يف املجال. ويف هذا السياق، دعا وزير الصيد 
البحري واملوارد الصيدية املهنيني العاملني مبالجئ الصيد احلريف الــ 56 املوجودة 
عبر الوطن إلى التكتل يف جمعيات مهنية، قصد تسيير أحسن لهذه املالجئ، 
وحتسني ظروف عمل الصيادين، السيما ما تعلق بتوفير احلماية االجتماعية. من 
جهة أخرى، ثمن فروخي جهود مهنيي ملجأ القوس وكذا اجلمعيات واحملسنني 
املندرجة يف إطار ما يعرف بــ«التويزة«، والتي استطاع من خاللها صيادو امللجأ 
إعادة تهيئة املرفق وتزويده مبعابر خاصة وتوفير اإلنارة العمومية باملكان، باإلضافة 
إلى حماية امللجأ من الرياح والتيارات البحرية، بعدما عجزت السلطات احمللية عن 
تهيئته بسبب عدم توفر املوارد املالية، رغم جاهزية الدراسة منذ 2016، معتبرا 
العملية - حسب  به وطنيا« حيث مكنت  القوس بدلس »منوذجا يحتذى  ملجأ 

الوزير - من إعادة االعتبار للملجأ مع احلفاظ على طابعه احلريف التقليدي.
ويف املقابل، يطمح بحارة ملجأ القوس بدلس الذي يتسع لنحو 140 سفينة 
صيد ذات حجم صغير إلى احملافظة على طابع الصيد التقليدي واحلريف باملنطقة 
ودمجه مع النشاط السياحي ليكون قبلة الزوار املتوافدين على مدينتهم الساحلية.
سميرة مزاري

البيض
سنتان حبسا نافذا في حق 11 منتخبا 

ببلدية سيدي عمر
أدانت محكمة بوقطب، األسبوع املاضي، 11 عضوا من أصل 13 يشكلهم 
املجلس البلدي لبلدية سيدي عمر بالنهم املوجهة إليهم، وقضت بحبسهم سنتني 
وتغرميهم 200 ألف دج بسبب تهم تتعلق بسوء استغالل الوظيفة ومنح امتيازات 
قام  عندما  سنوات  ثالث  قبل  فصولها  بدأت  القضية  تفاصيل  مستحقة.  غير 
األعضاء 11 بعقد جلسة عمل لتحديد قائمة املستفيدين من قفة رمضان، اتضح 
الحقا أنهم أدرجوا فيها بعض معارفهم ممن ال يستحق احلصول على القفة. وعلى 
امللف  وحولت  حتقيقا،  الوطني  الدرك  فرقة  فتح  مواطنون،  بها  تقدم  إثر شكوى 
تهم،  إليهم من  مبا نسب  البلدية  رئيس  فيهم  مبا  األعضاء  إدانة  ليتم  للمحكمة 
وصدور باألحكام سالفة الذكر. ولتكون هذه القضية أول قضية يتم فيها إدانة هذا 

العدد الكبير من األعضاء يف مجلس بلدي واحد بوالية البيض. 
 نشير إلى أن النيابة كانت قد التمست السجن 7 سنوات لألعضاء وغرامة 

مليون دج قبل أن يتم النطق باحلكم سالف الذكر الذي استأنفته النيابة. 
نورالدين رحماني

النعامة
 جريمة قتل شنعاء ترتكب في بلدية تيوت 

جرمية  وقع  على  النعامة  والية  جنوبي  تيوت  مدينة  أمس،  أول  اهتزت، 
وحسب  سنة.   46 العمر  من  البالغ  )ع.س(  املسمى  راح ضحيتها  شنعاء  قتل 
مصادرنا، فإن جرمية القتل وقعت خارج النسيج العمراني لبلدية تيوت شرقا على 
بعد 6 كلم من املدينة. لإلشارة، جرى نقل جثة الضحية إلى مستشفى محمد 
بوضياف بالعني الصفراء لعرضها على الطبيب الشرعي، وهذا يف انتظار استكمال 
التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني التي أوقفت املشتبه فيه يف هذه 

اجلرمية، كما عثرت على سيارة الضحية. 
ابراهيم سالمي

المسيلة
رئيس دائرة أوالد دراج في ذّمة اهلل

تويف، صبيحة أمس مبستشفى بني مسوس بالعاصمة، عرامي فرحات رئيس 
دائرة أوالد دراج )نحو 20 كم شرقي عاصمة الوالية املسيلة(. 

للعلم، فقد مت حتويل املتوفى الذي أكمل عقده السادس قبل ثالثة أيام إلى 
مستشفى بني مسوس بالعاصمة بعد أن تأكد إصابته بفيروس كورونا.

جمال أبو أشرف

تعديل مواقيت الحجر الجزئي 

رفع الحظر عن حركة تنقل السيارات 
الخاصة ما بين الواليات

 وّقع الوزير األول عبد العزيز جراد مرسوما يقضي بتعديل الحجر المنزلي على المستوى الوطني، من الـ9 أوت الجاري 
إلى الـ 29 من ذات الشهر، من الساعة الـ 23.00 ليال إلى السادسة صباحا.

املدنية  احلماية  وحدات  سجلت 
مناطق  يف  نفذتها  تدخال   5457
إثر  على  وهذا  الوطن،  من  مختلفة 
طرف  من  االستغـاثة  مكاملات  تلقي 
شملت  التدخالت  هذه  املواطنني. 
احلمايـة  نشاط  مجاالت  مختلف 
املرور،  بحوادث  املتعلقة  سواء  املدنية 
اإلجالء  عمليات  املنزلية،  احلوادث 
وكذا  احلرائق  وإخمــاد  الصحي 
املتعلقة  والتطهير  التحسيس  عمليات 

مبكافحة فيروس كورونا. 
بيان  يف  ذاتها،  املصالح  وأشارت 
يخص  فيما  أنه  إلى  أمس،  أصدرته 
من  بالوقاية  املتعلقة  النشاطات 
لعدوى  املسبب  كورونا  فيروس  انتشار 
»كوفيد19-«، نفذت وحدات احلماية 
كافة  عبر  ذاتها،  الفترة  املدنية خالل 
التراب الوطني، 169 عملية حتسيسية 
بلديات(،   103( والية   34 شملت 
احترام  على  املواطنني  خاللها  حثت 
أفاد  كما  االحترازية.  اإلجراءات 
البيان أن مصالح احلماية املدنية أجرت 
والية   48 عبر  تعقيم  عملية   226
املصالح  بلدية، وخصت   121 شملت 
املنشآت  التعقيم  بعمليات  ذاتها 
والهياكل العمومية وخاصة املجمعات 
خصصت  حيث  والشوارع،  السكنية 
لهاتني  املدنية  للحماية  العامة  املديرية 
مدنية  حماية  عون   853 العمليتني 

إسعاف  سيارة   63 الرتب،  مبختلف 
وضع  إلى  باإلضافة  شاحنة،  و115 
إقامات   06 لتغطية  أمنية  أجهزة 
وجهت للحجر على املواطنني القادمني 
هي:  واليات   03 بـ  اخلارج  من 

اجلزائر، مستغامن والطارف. 
احلماية  وحدات  نفذت  كما 
 295 نفسها،  الفترة  خالل  املدنية، 
تسجيل عدة حوادث سير  إثر  تدخال 
وفاة  خلفت  الوطن،  من  واليات  عبر 
آخرين   371 وإصابة  أشخاص   06
بجروح متفاوتة اخلطورة. هذا، وجرى 
احلوادث  أماكن  يف  املصابني  إسعاف 
املستشفيات  إلى  حتويلهم  قبل  ذاتها، 

احمللية. 
جهاز  أخمد  أخرى،  جهة  ومن 
مكافحة حرائق الغابات، خالل الفترة 
حريقا   23 منها  حريقا،   65 نفسها، 
يف  شبت  حريقا   12 الغابات،  مست 
األحراش، 16 حريقا طالت احلشائش 
احملاصيل  يف  شبت  حريقا  و14 
إلى   65 الـ  احلرائق  وأدت  الزراعية. 
إتالف 514 هكتارا من الغابات، 338 
هكتارا   650 األحراش،  من  هكتارا 
من احلشائش وكذا 7350 حزمة تنب 

878 شجرة مثمرة. 
مت  الغرق،  حوادث  يخص  وفيما 
تسجيل 11 حالة وفاة يف الفترة نفسها، 
منها 09 وفيات سببها الغرق يف البحر 

على مستوى واليات سكيكدة )حالتا 
وفاة(، وهران، بجاية، عني متوشنت، 
ووالية  مستغامن  بومرداس،  اجلزائر، 
تسجيل  إلى  باإلضافة  تلمسان، 
يف  املائية  املجمعات  يف  وفاة  حالتي 

واليتي البليدة وبرج بوعريريج. 
واجلدير بالذكر أن وحدات احلماية 
هزة  إثر  تدخلت  ميلة  لوالية  املدنية 
أرضية شدتها 4.9 سجلت على بعد 
02 كلم جنوب-شرقي بلدية احلمالة 
بدائرة قرارم قوقة. وبعد القيام بعملية 
من  كل  عبر  واالستطالع  التعرف 
بلديات ميلة، التالغمة، ترعي بينانن 
لم  العثمانية،  ووادي  الزغاية  بوحامت، 
تسجل احلماية املدنية أي إصابات أو 
يخص  فيما  أما  األرواح.  يف  خسائر 
على  سجلت  فقد  املادية،  اخلسائر 
مستوى حي اخلربة. وعلى إثر انزالق 
للتربة، مت تسجيل انهيار بناية متكونة 
04 طوابق ومسكن آخر، كما مت  من 
طالت  وتشققات  تصدعات  تسجيل 
على  أعمدة  وبعض  وأسقفا  جدرانا 
مستوى 75 مسكنا، منها 50 مسكنا 
ميلة  بحي  مسكنا   15 اخلربة،  بحي 
املاء  قصر  بحي  مساكن   05 القدمي، 
ومسكن يف كل من حي عني عباس، 
منطقة  الشمامس،  القطار، حي  حي 

احلمامات ومشتة عني حامد. 
صفية نسناس

تشقق 145 بناية عقب زلزال ميلة
وفاة 11 شخصا غرقا خالل 48 ساعة األخيرة



ف سليم
وكانت صور وفيديوهات مت تداولها 
مؤخرا على نطاق واسع على منصات 
التواصل اإلجتماعي )فايسبوك( تظهر 
مبنطقة  األسماك  من  كبير  عدد  نفوق 
صب  عن  ناجتة  أنها  قيل  احلجار 
نفايات سائلة سامة بواد سيبوس مصد
رهاإحدىمعاملتحوياللطماطمباجلهةأ
مامغيابتامللسلطاتوالهيئاتاملعنية حيث 
املعنية إلتخاد  السلطات  مناشدة  متت 
لوضع حد  االزمة  الردعية  االجراءات 
الصحة  تهدد  التي  اخلروقات  لهذه 
تبقى  الصدد  هذا  ويف  العمومية. 

سيبوس  واد  غرار  على  األودية  مياه 
النفايات  تلك  من  للتلوث  معرضة 
والسائلة  الصلبة  بنوعيها  الصناعية 
البيئة  حلماية  الوطنية  اجلمعية  حيث 
يف  صرحت  كانت  التلوث  ومكافحة 
شبكة  من  باملئة   99 بأن  سابق  وقتا 
األدوية ملوثة بالنفايات حيث بحسب 
األبحاث والدراسات العلمية التي قام 
بها اخلبراء بحسب اجلمعية فإن تلوث 
درجة  إلى  وصل  األدوية  شبكة  مياه 
السائلة  بالنفايات  ملوثة  باملئة   99
والصلبة حيث قدرت النفايات الصلبة 
بحوالي 700.300 1 طن سنويا وأما 

النفايات السائلة فإن الزيوت املستعملة 
الصناعية تقدر بحوالي 167 مليون متر 
متر  ماليني   7 منها  سنويا  مكعب 
واملياه  زيوت األسكرال  مكعب سنويا 
متر  مليون   800 بـ  تقدر  املستعملة 
 60 منها حوالي  تعالج  مكعب سنويا 
باملئة يف محطات معاجلة وتطهير املياه 
احململة  املياه  يخص  وفيما  املستعملة 
باملعادن الثقيلة الصناعية تقدر بـ 280 
مليون متر مكعب سنويا والتي تصب 

يف مياه األودية.

استفاد سكان بلدية مسعود بوجريو بقسنطينة من وضع حيز اخلدمة 
ملشروع جتميع وتدعيم املياه الصاحلة للشرب '' محطة الضخ مبسيدة ''والتي 
يف  لتر   02 بحوالي  تقدر  مبردودية  الشرب  مباء  السكان  تزويد  ستحسن 
يوم عوضا عن مرة واحدة يف األسبوع، كما مت  يوم على  الثانية ومبعدل 
تزويد البلدية مبشروع ىخر من شأنه ان يقضي على مشكلة املياه الصاحلة 
للشرب باملنطقة، حيث سيتم تزويد كل من منطقة مسيدة، مشتة كاف 
بني حمزة وبوحصان عبد اهلل درسون، وتكملة لنفس املشروع مت برمجة 

إجناز خزان مائي بسعة 1000 م مكعب مبنطقة بوحصان عبد اهلل. 
ولفك العزلة عن بلدية مسعود بوجريو استفادت هاته االخيرة من 
مشروع اجناز جسر على وادي الرمال يقع مبنطقة دار الوادي، ويربط هذا 
بني  الرابط  رقم27  الوطني  والطريق  بوجريو  مسعود  بلدية  بني  األخير 
واليتي جيجل وقسنطينة،و تشرف على اجنازه مؤسسة كوسيدار ضمن 
ميزانية الوالية والبرنامج البلدي للتنمية، حيث بلغت نسبة األشغال به 
100 ٪، ويبلغ طول الطريق 5 كلم² مقسمة على شطرين 3.5 كلم² يف 
البلدية ضمن  وميزانية  الوالية  ميزانية  من  وممول  الصفقة  إعداد  مرحلة 
كلم²   1.5 مسافة  على  اجلسر  من  ميتد  الثاني  والشطر   PCD برامج 
من  يكتسيه  ملا  مكسب  الطريق  هذا  ويعتبر  البلدية،  ميزانية  من  ممول 

أهمية، كونه يربط والية قسنطينة بوالية ميلة من جهة ومن جهة أخرى 
يسهل على الفالحني التنقل واإلستفادة من مياه بني هارون يف عمليات 
السقي، وتقريبهم من نقاط تخزين احلبوب على احلدود مع والية ميلة.

الوالئي  للطريق  االعتبار  إعادة  مشروع  من  البلدية  استفادت  كما 
رقم 144 الرابط بني أوالد بوخالفة والطريق الوطني رقم 79 على مسافة 
05 كلم، وهو مشروع مدعم من صندوق الضمان والتضامن للجماعات 
شارفت  حيث  باملائة،   41 إلى  األشغال  نسبة  به  وصلت  وقد  احمللية، 
11 حصة، على اإلنتهاء،  6 حصص من أصل  األشغال على مستوى 
ومسعود  زياد  ابن  بلدية  على  العزلة  يفك  أن  املشروع  هذا  شأن  ومن 

بوجريو. 
و استفادت بلدية مسعود بوجريو من مشروع إصالح وترميم اإلنارة 
على  السكاني  التحصيص  هذا  ويحتوي  الكبيرة  عني  مبنطقة  العمومية 
122 منزل مت ربطها جميعا بالغاز وشبكة الصرف الصحي والتزويد باملاء 
الشروب، ولم يتبقى إال التزويد باإلنارة العمومية وتهيئة األرصفة بحيث 

مت تسجيلها على عاتق ميزانية البلدية واالنطالق يف األشغال. 
خديجة بن دالي

قسنطينة  متوسطات  ملديري  املستقلة  الوالئية  التنسيقية  نددت 
قيد التأسيس يف بيان لها بتكتم مديرية التربية عن االعالن عن نتائج 
احلركة النقلية الى غاية الساعة، يف حني شرعت العديد من املديريات 
الطاقم  التي من شأنها ان تسهل عمل  النتائج  يف اإلعالن عن فحوى 
االداري والبيداغوجي حتضيرا للدخول املدرسي القادم، كما تساءل بيان 
التواصل  شبكة  على  الرسمية  صفحتها  على  نشرته  الذي  التنسيقية 
يف  وإدراجها  املأمون  متوسطة  غلق  جدوى  من  فايسبوك،  االجتماعي 
احلركة النقلية يف نفس الوقت، مع تنديدها بالتالعب يف احتساب نقاط 

احلركة النقلية لبعض املديرين والطعون موجودة على مستوى املديرية.
املتوسطات  ملدراء  املستقلة  الوالئية  تنسيقية  اجتماع  وخالل 
بقسنطينة، مت تقييم مدى التطبيق والتجاوب مع ما ورد يف البيان األول، 

للنتائج  وبتحفظ  اإلرتياح  من  نوع  احلضور  سجل  النقاش  وبعد  حيث 
املتوصل إليها وخاصة فيما تعلق باملنحة والكتاب املدرسي.

الذي  التوافقي  احلل  تشجيع  مت  فقد  الوظيفي  السكن  ملف  وعن 
نهائيا  حله  مت  حيث  »سميحة«  املديرة  قضية  يف  الطرفان  إليه  توصل 
مت  إلى حني. كما  عالقة  األخرى  امللفات  بقيت  وبالتراضي، يف حني 
التطرق إلى قضية جوهرية وهي احلركة النقلية حيث مت تسجيل عديد 
التربية  التي مت ذكرها سابقا ووجب على مديرية  التجاوزات واألخطاء 
استدراكها حسب بيان التنسيقية. كما اتفق أعضاء مكتب التنسيقية 
على اإلجتماع مرة أخرى يف أقرب اآلجال للنظر يف ملف اإلمتحانات 

الرسمية والدخول املدرسي القادم.
خديجة بن دالي

انتشلت مصالح احلماية املدنية لوالية 
الرابع  العقد  يف  كهل  جثة  بوعريريج  برج 
منزلي  مائي  خزان  داخل  من  عمره  من 
بقرية احفافن التابعة لبلدية العش جنوب 

الوالية. 
توجهت  قد  العناصر  ذات  وكانت 

العمر  البالغ من   ) ا  الضحية ) م.  ملسكن 
40 سنة والذي كان داخل اخلزان مبسكنه 
قبل  هامدة  جثة  انتشاله  مت  أين  العائلي، 
نقله نحو مستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة 
الوالية، فيما مت فتح حتقيق ملعرفة مالبسات 

احلادث التي ال تزال غير معروفة. 

من  يعاني  الضحية  أن  بالذكر  جدير 
طريق  عن  ويتنفس  التنفس  يف  مشكل 
عملية  اجراء  نتيجة  بالرقبة  تنفس  فتحة 

بعد التهاب اللوزتني. 
صفاء كوثر بوعريسة
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نشطاء حماية  البيئة  يطالبون بفتح  حتقيق

نفــوق أسمـاك وادي سيبـوس 
بعنابـة محــّل الجـــدل! 

قسنطينة 
برمجــة مشاريــع تنمويـــة ببلديـة مسعود بوجريــــو 

إجالء  عملية  تواصل  إطار  يف 
العالقني  اجلزائريني  املواطنني 
عنابة  والية  إستقبلت  باخلارج، 
جزائريا  مواطنا   102 أمس  عشية 
حيث  تونس،  اجلارة  من  قادما 
الصحي  للحجر  سيخضعون 
الفندقية  باملؤسسة  اإلحترازي 

»ميموزا بالص« ل 7 أيام.
وكانت السلطات اجلزائرية عن 
قامت  بتونس  اجلزائر  سفارة  طريق 
اجلزائريني  للرعايا  إجالء  بعملية 

البلدين  البرية من طرف  احلدود  بسبب غلق  الفارط  مارس  مند شهر  تونس  العالقني يف 
جراء إنتشار فيروس كورونا املستجد.و الرعايا اجلزائريني الذين مت إجالءهم من عدة مدن 
تونسية يقدر عددهم ب482 مواطن مت نقل منهم 80 إلى فندق مبدينة القالة و300 إلى 
لفترة  إلخضاعهم  بعنابة  ميموزة  فندق  إلى  مواطن  و102  قاملة  بوالية  السياحي  املركب 
احلجر الصحي قبل عودتهم ملنازلهم. أمن والية الطارف وبالتنسيق مع شرطة احلدود البرية 
مبركز املراقبة البري أم الطبول أكد مرافقته لعملية إجالء املواطنني اجلزائريني العالقني باجلارة 

تونس وكذا عملية إجاء الرعايا التونسيني والتي متت يف ظروف عادية.
ف سليم

محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمر 
بجبانة  القتل  جرمية  مرتكب  إيداع  عنابة 
املبارك  األضحى  عيد  أيام  أول  يف  اليهود 
احلبس املؤقت باملؤسسة العقابية ببوزعرورة 
حتت  أخرين  أشخاص   6 وضع  مت  فيما 

الرقابة القضائية. 
مصالح األمن بعنابة أمس اجلمعة يف 
اجلنائية  الفرقة  جناح  عن  أعلنت  لها  بيان 
القضائية ألمن  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
والية عنابة بفضل خطة محكمة ومدروسة 
جرمية  يف  الرئيسي  فيه  املشتبه  توقيف  من 
يبلغ من  التي راح ضحيتها شخص  القتل 
العمر 56 سنة وهذا بتاريخ 31/07/2020 
إحترافية قوات للشرطة مكنت من توقيف 
6 أشخاص أخرين تترواح أعمارهم ما بني 
يف  فيهم  مشتبه  منهم  اربعة  سنة  25و51 
قضية جنخة إخفاء عمدا لشخص مرتكب 

دون  واحليلولة  عنه  ومبحوث  قتل  جلرمية 
اإلختفاء  على  ومساعدته  عليه  القبض 
يف  فيهم  مشتبه  أخرين  إثنني  والهروب 
حيث  اجلرمية  معالم  طمس  جنحة  قضية 
مت إجناز ملفات قضائية يف شأنهم وتقدميهم 
أمام اجلهات القضائية املختصة أين صدر يف 
فيما وضع  إيداع  أمر  الرئيسي  املشتبه  حق 
البقية األخرين حتت الرقابة القضائية. من 
ثمنت  عنابة  لوالية  األمن  مصالح  جهتها 
كما  اجلرمية  محاربة  يف  املواطنني  مشاركة 
دعتهم على مواصلة التبليغ سواء باإلتصال 
الهاتفية  أرقامها  غير  أو  األمنية  مبقراتها 
اخلضراء أو عبر الصفحة الرسمية للتواصل 
االجتماعي )فايسبوك ( ألمن والية عنابة.
ف سليم

دعا نشطاء يف حماية البيئة ومكافحة التلوث، بوالية عنابة، مصالح الرقابة 
التابعني ملديرية البيئة إلى فتح حتقيق يف أسباب نفوق أسماك وادي سيبوس يف 

األيام األخيرة. 

قسنطينة
تــنسيقيــة  مديــري المتوسطـــات  تطـالـــب  

بإعــــالن  نتائــج  الحـــركـــة  النقليــة 

برج بوعريريج 
انتشال جثة كهل من خزان مائي منزلي

عنابة
 إخضـاع أزيـد من 100 رعيـة 
عـادوا مـن تونـس للحجر الصحـي 

عنابة
القبـض علــىمرتكـب جــريمــة 

القتــل بجبــانة اليهـــود 
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نورالدين رحماني

محمد جودي صرح لشبكة االخبار 
ان املوال هو الوحيد الدي لم يستفد من 
الدولة خالل  من  دعم  او  تعويض  أي 
تعرض  فإنه  وبالعكس  اجلائحة  فترة 
غلق  بعد  مهنته  يف  كبير  لتضييق 
أسواق املاشية وإرتفاع أسعار األعالف 
نعاني  الدي  اجلفاف  ذلك  الى  يضاف 
املتحدث   . سنوات  منذ  املنطقة  منه 
أضاف كل موال يلقى أمله معلق على 
سنة  خسائر  لتعويض  األضحى  عيد 
واالعتناء  اخلروف  تسمني  من  كاملة 
به  يعيش  الربح  به وحتقيق هامش من 
الضربة  السنة  هاته  لكن  عياله  رفقة 
اغلقت  كورونا  فجائحة  قاضية  كانت 

االسواق ما زاد من تكلفة التسمني يف 
ان  مضيفا  عليه  املتعود  الطاب  غياب 
اخلسائر وصلت لدى بعض املوالني الى 
من  خاصة  سنتيم  مليون   200 قرابة 
غلق  بعد  االسطبل  البيع يف  الى  حتزل 
السوق . محمر الناقل موال من البيض 
صرح لشبكة االخبار ان اخلسائر فادحة 
الفالحني  احتاد  مطالبا  السنة  هاته 
للحوالني  تعويضات  وفرض  بالتدخل 
واحلرفيني  التجار  تعويض  مت  فكما 
املتحدث  ذات   . املوال  تعويض  يجب 
صرح ان البطالة التي عانى منها معظم 
وتقلص  كورونا  جائحة  السكان خالل 
على  اثرت  والنشاط  الشغل  مناصب 
معتادة  االرباح  وحتقيق  والبيع  الطلب 
والتي يدفع ثمنها املوال وحده . االمني 

تعذر  باجلزائر  الفالحني  الوطني الحتاد 
املوالني  ملعرفة مصير  به  االتصال  علينا 
وخسائرهم خاصة صغار املوالني الذين 
استمرت  ان  مصيرهم  االفالس  بات 
والتي  الصعود  يف  االعالف  اسعار 
قاربت 3700 دج وهي التي لم يتعدى 
يعرها يف هدا التوقيت من السنة 2500 
صغار  ثمنها  يرفع  معتبرة  زيادة  دج 
نشير   . الساعة  حلد  لوحدهم  املوالني 
البيض  بوالية  املوالني  اصوات  ان  الى 
فتح  بإعادة  للمطالبه  يوميا  تتعالى 
منهم  الكثير  رزق  مقدر  املاشية  أسواق 
تتم  التي  البيع  عمليات  عن  بعيدا 
مبناطق  مرخصة  غير  باسواق  حاليا 
وعرة املسالك والوصول بعيدا عن أعني 

مصالح األمن . 

مستغانم
انتشال جثة غريق بشاطئ سيدي لخضر

متكن أعوان الوحدة الثانوية للحماية املدنية بسيدي خلضر بوالية مستغامن 
من انتشال جثة غريق غامر بالسباحة مبنطقة صخرية سداوة الواقعة باجلهة 
الشرقية لشاطئ عني إبراهيم بسيدي خلضر ، الضحية يبلغ من العمر 25 سنة 
وينحدر من والية غليزان. مت حتويل حثته إلى املؤسسة االستشفائية باملنطقة .
بن سعدية .ن

بجاية
المعلم التاريخي »باب الفوقة«مهدد باالنهيار

يعاني املعلم التاريخي مبدينة بجاية الذي يدعى باب »الفوقة أو باب البنود 
»الذي كان الباب الرئيسي لعاصمة والية بجاية يف عهد الدولة الناصرية التي 
اسسها الناصر بن علناس ابن حماد بن زيري يف سنة 460 ه املقابل لـ 1067 

م من االنهيار والسقوط يف أية حلظة .
احلافل  اجلزائر  تاريخ  من  زمنية  تاريخيا حلقبة  شاهدا  املعلم  هذا  ويعتبر 
املتوسط  البحر  آنداك على مستوى  اجلزائر  تظهر دور  رائعة  تاريخية  مبحطات 
باالرتياح بسبب  يبعث  املعلم ال  لهذا  احلال  واقع  أن  أفريقيا ، غير  وشمال 
املاضي ، وهو  الزمن  الزالزل على مدار  تعرضه لعدة صدمات طبيعية منها 
ما يجعله عرضة للسقوط يف أية حلظة ، وقد ظهرت عليه شقوق وتصدعات 
وسقوط بعض األحجار التي تشكل إحدى أركانه الرئيسية ، وبغية صيانته 
املقاوالت  إحدى  بتكليف  احمللية  السلطات  سارعت  االنهيار  من  وحمايته 
املختصة يف ترميم البنايات القدمية واألثرية للشروع يف ترميمه وصيانته ، هذه 
األخيرة أوقفت أشغال الترميم والصيانة ألسباب غير معروفة ، ومنذ ذلك 
احلني بقي هذا املوقع على حاله وهو معرض لالنهيار وقد يعرض حياة املار 

إلى أخطار جسيمة .
كرمي تقلميمت

العاصمة
إعداد بروتوكول صحي لزوار حديقة التجارب 
بروتوكوال  العاصمة،  باجلزائر  احلامة  التجارب  حديقة  إدارة  وضعت 
يف  يتمثل  فتحها،  إلعادة  حتسبا  توافدهم  املنتظر  الزوار  خدمة  يف  صحيا 
واحترام  الواقية  الكمامات  ارتداء  وجوب  ومراقبة  التعقيم  عمليات  تكثيف 
ي  العامفللحديقة  املدير  بوحلية،  السيد  وأكد  االجتماعي.  التباعد  مسافة 
تصريح خص به »وكالة االنباء اجلزائرية » ، أنه على ضوء تعليمات والي 
والية اجلزائر، استفادت حديقة التجارب احلامة طيلة االسبوع املنصرم وإلى 
غاية يوم غد السبت من عمليات تعقيم متواصلة مست مختلف مرافقها يف 
إطار التدابير الوقائية اخلاصة مبكافحة فيروس كورونا. وقال أن ادارة احلديقة 
وضعت بروتوكوال صحيا يف خدمة الزوار سيكون جاهزا فور اإلعالن الرسمي 
عن إعادة فتحها، دون أن يقدم تاريخا محددا لذلك. وأوضح املدير العام، 
املقاطعة  مع  بالتنسيق  برمجت  التي  التعقيم  حمالت  من  سلسلة  بعد  أنه 
اإلدارية حلسني داي، تقرر أيضا تخصيص 4 شاحنات كبيرة بسعة 10 أالف 
لتر ستجوب أطراف احلديقة غدا السبت ملزيد من التعقيم والتطهير، على أن 
يستمر برنامج التنظيف والتعقيم يوميا ملا تفتح أبواب احلديقة مجددا ويكون 

ذلك صباحا قبل فتح االبواب للزوار ومساء بعد مغادرتهم.
ق.م

سيدي بلعباس
نحو اإلعالن عن قوائم المستفيدين من 

السكن االجتماعي 
ستشهد والية سيدي بلعباس اكبر عملية توزيع للسكنات مبختلف الصيغ 
حيث ستستفيد أكثرمن 1300 عائلة من السكن كانت محل جدال كبيرا 

بني املواطنني عدال متاطالل كبيراملسجل يف اإلفراج عن القوائم االسمية.
وأكدمصدرمطلع جلريدة اخبار الوطن أن عملية دراسة امللفات املودعة لدى 
مختلف مصالح دوائر الوالية والذي يقدر عددها باآلالف  والتي تشرف عليها 
العملية  يف  اإلسراع  بغية  احملليني  الفاعلني  مختلف  ومبساعدة  جلنةمختصة 
شارفت على نهايتها وسيتم الضبط النهائي للقوائم  االسمية للمستفيدين  
القليلةالقادمةعبركامل  األيام  عنهاخالل  اإلفراج  يتم  أن  املنتظر  والذمين 
قبيل  املفاتيح  واستالم  السكنات  عمليةتوزيع  تتم  الواليةعلىأن  بلديات 

الدخول االجتماعي القادم
وكان طالب العديدمن سكان البلديات يف العديدمن املراتب ضرورةاإلفراج 
االشغال  امتام  االجتماعيةالسيمابعد  االسميةالسكنات  القوائم  عن 
االستياءوالغضب  حالةمن  توزيعهاماخلف  احملليةيف  بهاومتاطاللسلطات 
لدىاملواطنني خاصةمن باتوايعانون اجتماعيابسبب حالةمساكنهم املزريةأومن 
بعدتسجيل عدةا ناحيةغالءأسعارالكراءهذاماانعكس جلياعلىاملشهداحمللي 
حتجاجات                                                                         حواش.أ

مبناطق سياحية  بجاية  والية  تزخر 
األنيقة  وتتميز بجمال طبيعتها  خالبة 
ديكورا  مشكال  الفضفاض  ورونقها 
للنفوس  يوفر  ما  وهو  الروعة،  غاية  يف 
والهدوء  الطمأنينة  فيها  ويبعث  الراحة 
يزورها  الذي  املرء  ويفكر  والسكينة، 
مرات  إليها  للعودة  واحدة  مرة  ولو 
تؤهل  الساحرة  املناظر  تلك  ومرات، 
سياحيا  قطبا  تكون  ألن  بجاية  والية 
العديد من  فيها  تنتشر  بامتياز، حيث 
باحلضارة  الصلة  ذات  التاريخية  املواقع 
مّر  على  ازدهرت  التي  اإلنسانية 
السنني يف هذا الوطن احلبيب ، وحتمل 
محطات  الوطني  التاريخ  صفحات 
تاريخية يف غاية األهمية والتي ظهرت 
الدولة  سعت  وقد   ، التاريخ  فجر  منذ 
السياحة  بقطاع  للنهوض  سنوات  منذ 
لالستثمار  للخواص  املجال  وفتحت 

أضحى  الذي  احليوي  املجال  هذا  يف 
للذهب  بديال  أساسيا  مصدرا  يشكل 
من  العديد  بإجناز  سمح  مما   ، األسود 
املنتشرة  السياحية  واملرافق  الهياكل 
على امتداد الطول الساحلي ، مما أدى 
التي متضي  معتبرة  تسجيل خطوة  إلى 
املناطق  نطاق  لتوسيع  تدريجية  بصورة 
للنهوض  عليها  يعّول  التي  السياحية 
بالتنمية احمللية ، ورغم ما متلكه الوالية 
 ، فنادق  من  خدماتية  هياكل  من 
ذلك ال  أن  ..إال  مطاعم   ، مخيمات 
يلبي بعد حاجيات القطاع ، باعتبار أن 
تستقطب يف  وحدها  الشاطئية  املناطق 
كل موسم اصطياف أكثر من 8 ماليني 
يف  النوعية  وتبقى   ، وسائح  مصطاف 
االهتمام  من  للمزيد  حتتاج  اخلدمات 
حتى ميكن أن ترتقي إلى مصف الدول 
ولسوء   ، السياحة  ميدان  يف  الراقية 

قد  احلالي  املوسم  سياحة  أن  احلظ 
 19  – كوفيد  جائحة  بسبب  تعطلت 
وروادها  القطاع  مهني  أجبرت  التي   –
مما   ، الوقائي  الصحي  للحجر  االمتثال 
والهياكل  املرافق  كل  شّل  يف  تسبب 
التابعة للقطاع ، ويف هذا السياق ينتظر 
التدريجي  الفتح  الدولة  من  هؤالء 
السياحي  نشاطهم  استئناف  قصد 
الوقائية  بالتدابير  التقّيد  شريطة  املهني 
واالحترازية من فيروس كورونا ، سعيا 
السياحي  النشاط  بعث  إلعادة  منهم 
االجتماعي  الدخول  قبل  بالوالية 
القادم ، ومن خالله ميكن انقاذ العمال 
منها  يعانون  التي  البطالة  شبح  من 
وإنقاذ عائالتهم التي حتتاج للتكفل بها 

اجتماعيا .
كرمي تقلميمت

بجاية
المناطق السياحية خالية والفنادق مغلقة بسبب الجائحة

طالبوا بدمجهم في المتضررين من الجائحة 

موالو البّيض يسجلون خسائر فادحة 
بعد عيد األضحى

سّجل الموالون بوالية البيض خسائر وصفوها بالكبيرة والفادحة بعد عيد األضحى، بسبب تراجع أسعار األضاحي  قبل العيد، 
ونقص الطلب عليها مقابل مصاريف كبيرة أنفقوها على ماشيتهم.
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أخبار السر ايا

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على 
ضرورة رد مصالح وزارة الصحة على رسالة 

مستعجلة وجهتها لها المنظمة، والتي ُطرح فيها 
مسألة مطابقة الكمامات اإلسفنجية أو ما يعرف 

بكمامات النينجا. مواصفات الجودة
وأجرت المنظمة تحقيقات في مدى مطابقة تلك 

الكمامات مواصفات الجودة، ووصلت إلى نتيجة أن 
استعمالها من عدمه ال يشكل فرقا النعدام وقايتها 
من فيروس كورونا؛ نظرا إلى نسيجها. ومن أجل 
ما تقدم ذكره، تلح المنظمة على مصالح وزارة 
الصحة في الرد بتوضيح في هذا الخصوص في 

أقرب وقت، حماية للمستهلكين.

 علمت »أخبار الوطن« أن فندق علوي بتيشي بوالية بجاية، 
الذي توجد به العائالت التي تّم إجالؤها من مرسيليا بفرنسا تطبيقا 

للحجر الصحي االحترازي، قد استقبل مؤخرا وفدا من المكتبة 
الرئيسة للمطالعة العمومية، الذي أشرف على تقديم نشاطات ثقافية 
وترفيهية لفائدة أطفال هذه العائالت. واختلفت هذه النشاطات بين 

نشاطات الرسم والتلوين وقراءة بعض القصص والحكايات.
هذا، ولقيت الفكرة ترحيبا واستحسانا لدى األولياء، الذين شكروا 
القائمين على هذه الخطوة التي أدخلت الفرحة على قلوب أبنائهم 

وخّففت عنهم ضغط الحجر الصحي. والجدير بالذكر أن هذه 
النشاطات ستتواصل إلى غاية نهاية إقامتهم بهذا الفندق.

في ظل تواصل إجراءات الرفع التدريجي للحجر 
الصحي، دعا العديد من النشطاء السلطات لاللتفات 

إلى نشاط المقاهي. في حين، حذر خبراء اقتصاديون 
من »النتائج الوخيمة« المترتبة عن استمرار غلق 

المقاهي والمطاعم. كما تثار شكوك حيال قدرة الكثير 
من أصحاب هذه المشاريع على استئناف نشاطهم 

جراء فترة اإلغالق الطويل، حيث إنهم وجدوا أنفسهم 
دون موردا، هذا دون احتساب المتعاملين المباشرين 
مع المقاهي والمطاعم الذين تضرروا كثيرا جراء فقد 

مصدر تموينهم. 

هام! ِكماماُت النِّينَجا في قفِص االتِّ

َقافلٌة َتضامنّيٌة إلى الَجريح ُلبنان 

َنشاطاٌت للتَّرفيِه عن أطفاِل  َغلُق الَمقاِهي.. عواِقُبه وِخيَمة!
الَحجر الّصحّي

نظمت مديرية التجارة لوالية برج بوعريريج، وتحت إشراف والي 
الوالية محمد بن مالك قافلة تضامنية لمساعدة لبنان عقب الكارثة 
اإلنسانية التي حلت به، والمتمثلة في االنفجار الضخم الذي وقع 
بالعاصمة بيروت، والذي خلف مئات الضحايا بين قتيل وجريح 

ومفقود. 
وجاءت هذه اللفتة في إطار الهبة التضامنية مع لبنان في محنته 

الحالية، حيث حوت القافلة مساعدات غذائية أساسية متنوعة، تأكيدا 
على مدى تالحم وتضامن الشعبين الجزائري واللبناني خاصة في 

الِمحن والمصائب. 

حذرت منظمة السالم األخضر )Green Peace( من ذيوع استعمال 
البالستيك بين البشر، خاصة أن أكثر من 70 في المائة من البالستيك الذي 
نستخدمه ال يعاد تدويره، وأن الكثير من هذه القمامة البالستيكية تجرف إلى 

المحيطات والوديان.
وحّددت المنظمة مجموعة من الطرق للتقليل من استخدام المواد البالستيكية 
ذات االستعمال الواحد؛ بداية من تجنب استخدام أكياس البقالة، والعبوات 

البالستيكية. وأشارت منظمة السالم األخضر إلى أن كيسا بالستيكيا واحدا قد 
يستغرق 1000 عام لكي يتحلل. كما نبهت إلى أن هذه المواّد البالستيكية 

يمكنها أن تتجزأ إلى مواد بالستيكية صغيرة، غالًبا ما تتغذى منها خطأً الثدييات 
أو الطيور أو األسماك، ما يؤدي إلى نفوقها.

الّسالُم 
األخَضر.. 
ُتحاِرب!

ر كورونا َخدَم الَبشرّيَة! َتحوُّ
نشر العالم الجزائري الدكتور يوسف محلو، المتخصص في علم الكيمياء الطبية، منشورا على 
صفحته »فيسبوك«، يوضح فيه أن التقارير الطبية أكدت أن تحوالت عديدة طرأت على فيروس 

كورونا. وقال العالم الجزائري إن أهم التحوالت التي ظهرت على الفيروس كانت تلك التي 
حصلت لبروتين »السبايك«، الذي يؤدي إلى التصاق الفيروس بالخاليا. 

وختم الدكتور توضيحه يقول إن هذه النسخة من فيروس كورونا )D614G( جعلت منه شديد 
العدى - ما ساعد في انتشاره مؤخرا - ولكن بعدوانية أقل.

و المشجع في هذا األمر- أردف المتخصص – أن بعض اللقاحات أخذت النسخة المتحولة من 
فيروس الكورونا )D614G( بعين االعتبار. 
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رشيد شويخ

األول  التنفيذي  املسؤول  وأوضح 
املجلس  اجتماع  خالل  الوادي،  يف 
البلديات  أن  للوالية،  التنفيذي 
من  أكثر  على  حاليا  تتوفر  الثالثني 
مت  إيجاريا  اجتماعيا  سكنا   900
التوزيع  وتنتظر  اجنازها،  من  االنتهاء 
هذه  وأن  خاصة  طالبيها،  على 
الصيغة السكنية تعد األكثر طلبا من 
هذا  يف  مشددا  الوالية،  سكان  طرف 
الشأن، على ضرورة اإلسراع يف توزيع 
هذه املساكن املكتملة قبل نهاية شهر 
من  التخفيف  ألجل  املقبل،  سبتمبر 
مازالت  التي  السكن  مشكلة  وطأة 
والية  يف  العائالت  من  العشرات 
ضرورة  مع  منها،  تعاني  الوادي، 
والضوابط  القوانني  مختلف  مراعاة 
احملددة لالستفادة من الصيغة السكنية 
على  املرور  جلهة  خاصة  املذكورة، 
والتحقيقات  للسكن  الوطنية  البطاقية 
سعيد  بن  وأكد  وغيرها،  االجتماعية 
على أن تسليم السكنات للمستفيدين 
إلجناز  باالنتقال  يسمح  سيوفر  منها، 
وتدعيم  جديدة  أخرى  سكنية  برامج 
حظيرة الوالية بعدد أكبر من الوحدات 

توزيع  تأخر  أن  كما  السكنية، 
السكنات سيؤدي إلى اهتراء وضعيتها 
يكلف  ما  واألسقف  اجلدران،  خاصة 
العقاري،  والتسيير  الترقية  ديوان 
مصاريف إضافية عند جلوءها لصيانتها 
منها  للمستفيدين  تسليمها  قبل 
ضرورة  إلى  باإلضافة  هذا  مباشرة، 
حلمايتها  عليها  دائمني  حراس  توفير 
أو حتويلها  له من سطو  تتعرض  قد  مما 
إلى وكر للمنحرفني. يذكر أن بلديات 
والية الوادي شهدت ومنذ مطلع السنة 
اجتماعيا  مسكنا   450 توزيع  اجلارية 

ايجاريا.
الترقوي  السكن  وبخصوص 
بالسكن  سابقا  يعرف  كما  أو  املدعم 
على  الوالي  كشف  التساهمي، 
بالعقار  املتصلة  اإلشكاليات  أن 
السكني  النمط  تقدم  تعيق  مازالت 
سكن  األلف  غرار  املذكور،على 
تساهمي الذي مت استكملت إجراءات 
والتي  املقاوالت،  إلحدى  منحها 
منعها  حتى  االجناز  يف  شرعت  إن  ما 
بذلك،  القيام  املواطنني  من  العديد 
على  باألشغال  يقومون  أنهم  بحجة 
أرضيهم،مع العلم أن اختيار األراضي 
للدولة  ملك  أنها  من  التحقق  بعد  مت 

حسب والي الوادي، وأمام هذا الوضع 
إلقامة  جديدة  أراضي  عن  البحث  مت 
هذه املشاريع السكنية يف انتظار فصل 
تقدم  مت  التي  النزاعات  يف  العدالة 

بشكاوي ضد هؤالء فيها.
القادر  الوادي عبد  هذا وعبر والي 
ما  رضاه، جلهة حتقيق  بن سعيد عن 
قطاع  بخصوص  أهداف  من  رسمه 
رأس  على  تعيينه  منذ  السكن، 
 ،2017 جويلية  يف  التنفيذي  اجلهاز 
من  أكثر  وتسليم  إجناز  خالل  من 
الصيغ  مختلف  من  سكنا  ألف   25
مقدمها  يف  يأتي  والتي  السكنية، 
هذه  فخالل  التحصيصاتاإلجتماعية، 
السنة مت توزيع ألفي إعانة للمستفيدين 

من التحصيصاتاإلجتماعية. 
الطلبات  فرغم  الريفي  السكن  أما 
الريفي  الطابع  بحكم  عليها،  الكثيرة 
والفالحي ملعظم بلديات الوادي إلى أن 
أرقام املستفيدين مازالت دون تطلعات 
سكان الوالية، إذا لم يستفيد إال 389 
سنتيم  مليون  ال100  إعانة  من  طالبا 
السكاني،  النمط  لطالبي هذا  املقدمة 
يف  املقدمة  الطلبات  من  اآلالف  رغم 

السكن الريفي. 

األغواط
المياه القذرة تصنع معاناة السكان 

يعيش سكان بعض األحياء مبدينة األغواط منذ حلول فصل الصيف 
القنوات  انسداد  جراء  القذرة  املياه  وتسرب  تدفق  مع  حقيقية  معاناة 

والبالوعات. 
حيث حتول حي زقاق احلجاج خلف متحف املجاهد إلى مجاري وبرك 
بروائحها  وأزعجتهم  اخلروج  من  حتى  السكان  حرمت  التي  القذرة  للمياه 
الكريهة وباحلشرات التي تتجمع بها، واشتكى السكان كذلك من انعدام 
اإلنارة العمومية التي ضاعفت من معاناتهم يف هذا الفصل، نفس املعاناة 
األقبية  امتألت  450 سكن حيث  بحي  العمارات  بعض  يعيشها سكان 
املوجودة باألسفل باملياه القذرة وتعفنت وضعيتها باألوساخ وأصبح السكان 
غير قادرين على روائجها الكريهة وأسراب الناموس التي حترمهم حتى من 
النوم، ويبقى مشكل تصدع قنوات الصرف الصحي بأحياء مدينة االغواط 
توجيهها حلل  مت  التي  األموال  رغم  السكان كل صيف  تؤرق  نقطة سوداء 

مشكلة شبكة تصريف املياه القذرة. 
ع. نورين

تسجيل 100 جناية وجنحة شهر 
جويلية

عاجلت مصالح أمن والية األغواط خالل شهر جويلية 101 قضية تورط 
وصدر يف حق  املؤقت،  احلبس  22 شخصا  منهم  أودع  143شخص  فيها 

الباقني أحكام قضائية مختلفة. 
مبختلف  السرقة  تخص  وجنح  جنايات  بني  املعاجلة  القضايا  تتوزع 
والتهديد،  واجلرح  والضرب  والتعدي  الغير،  ملك  وحتطيم  أشكالها، 
وعاجلت أربع قضايا تخص االجتار ببيع املخدرات حيث مت حجز أكثر من 
بيع  قضايا تخص  12 شخص وست  فيها  تورط  املعالج  الكيف  من  3كلغ 
املؤثرات العقلية متهم فيها ست أشخاص حيث مت حجز 52 قرص مهلوس 

حسب بيان خللية اإلعالم واالتصال ألمن الوالية. 
ع نورين

أدرار
600 وحدة سكنية تنتظر التوزيع

-كشف والي والية ادرار العربي بهلول عن وجود 650وحدة سكنية ذات 
طابع اجتماعي إيجاري تنتظر التوزيع بعد انتهاء إجنازها منها 163وحدة على 
مستوى إقليم عاصمة الوالية و26وحدة سكنية بتينركوك مشيرا الى تعذر 
نشر قوائم املستفيدين حاليا بسبب جائحة كورونا موضحا بخصوص برنامج 
الوالية بصدد تطهير قوائم املستفيدين حيث مت  الريفي أن مصالح  السكن 
اقتراح الغاء استفادة 400شخص مستفيد ألسباب وظروف خاصة وأخرى 
إدراية مت التراجع عن القرار موضحا ان قراراإللغاء سيمس املستفيدين الذين 
القيام باي خطوة اجتاه  جتاوزت مدة استفادتهم من الشطر االول سنة دون 
مستقبال  الريفية ستسند  السكنات  إجناز  عملية  أن  إجناز سكناتهم مضيفا 
ملقاولني تفاديا ألي تالعب من قبل املستفيدين معلنا استعداده فتح مكتب 
ان  والتي يجب  السكن االجتماعي  املستفيدين من  الستقبال طعون غير 
غير  ألنها  الريفي  السكن  توزيع  يف  بالقرعة  العمل  وإلغاء  مؤسسة  تكون 

عادلة.
عبداهلل مجبري

مطالب ببعث مشروع العشب االصطناعي 
بملعب »بودة«

طالبت نوادي رياضية واملجلس الرياضي لبلدية بودة غربي والية أدرار 
والي أدرار العربي بهلول بضرورة تسجيل، ورفع التجميد عن مشروع تغطية 
امللعب البلدي بالعشب االصطناعي. وأوضحت الرسالة املوجهة إلى الوالي 
والتي حتوز أخبار الوطن على نسخة منها أن كل اإلجراءات اإلدارية انتهت 
أثار استياء  إال أن مت جتميد هذا املشروع احليوي والهام من طرفكم هذا ما 
على  تنشط  نوادي  إلى  ينتسبون  الذين  وخصوصا  املنطقة حسبهم  شباب 
باملنطقة.  الرياضية  املنشأت  وتعاني من نقص  والوطني  مستوى اجلهوي، 
كما أضافت الرسالة أن البلديةاملذكورة لم تستفيد من أي مشروع من هذا 
النوع ولو حتى جواري مع العلم أن النوادي الناشطة يف هذا املجال حققت 
مختلف  جعل  الذي  األمر  واجلهوي.  احمللي،  املستوى  على  جيدة  نتائج 
الفعاليات الرياضية تطالب من املسؤول التنفيذي األول عن الوالية بإعادة 
يتم  أخرى حتى  مرة  تسجيله  املقابل  املشروع يف  هذا  قرار جتميد  النظر يف 

النهوض بالرياضة احمللية.
عبداهلل مجبري

أمر والي الوادي، عبد القادر بن سعيد، اللجان الخاصة بتوزيع السكنات االجتماعية، في الدوائر الـ 12 المشكلة للوالية، 
باإلعالن عن قوائم المستفيدين من السكن االجتماعي اإليجاري قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، مؤكدا - في الشأن ذاته -على 

تحقيقه األهداف المسطرة في قطاع السكن.

الوالي أمر باإلسراع في اإلعالن عن قائمة المستفيدين

توزيع 900 سكن اجتماعي بالوادي 
شهر سبتمبر

الوادي
سكان الطالب العربي يطالبون بفتح بنك بدر

الطالب  دائرة  سكان  طالب 
إعادة  بالوادي،  احلدودية  العربي 
الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك  فتح 
كانت  التي  العربي  الطالب  وكالة 
لسكان  بال  ذات  خدمات  تقدم 
املنطقة وخاصة الفالحني وأصحاب 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
عن  فضال  املقاوالت   ومسيري 
يدخلون  الذين  اجلانب  السياح 
املعبر  خالل  من  الوطني   التراب 

إغالق  باجلهة.  املتواجد  احلدودي 
تعطيل  يف  ساهم  املذكور  الفرع 
التنمية الريفية وأرق مواطني الشريط 
تراب  نصف  ميثل  الذي  احلدودي 
البدر  لوكالة  تنقلهم  جراء  الوالية 
بلدية  عن  تبعد  التي  الدبيلة  بدائرة 
من  150كلم  من  بأزيد  قشة  بن 
أو  املالية  مستحقاتهم  استالم  أجل 
القيام مببادلة الدينار الوطني بالعملة 
مصالح  وجود  بحكم  األجنبية 

متبادلة وعالقات قرابة ومصاهرة مع 
قاطني املناطق احلدودية من الداخل 
على  يجبرهم  الذي  األمر  التونسي  
عديد  يف  البدر  بنك  على  التردد 
الدائرة  سكان  يناشد  لذا  املرات. 
مراعاة  املعنية  السلطات  احلدودية 
عناء  من  وتخليصهم  هذا   طلبهم 
قصد  املجاورة  الوكاالت  الى  التنقل 

القيام باإلجراءات الالزمة. 
رشيد شويخ
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كرزيكة أحمد

حملاربة  التضامن  رقعة  بدأت 
تتسع  متنراست،  يف  الوباء  تفشي 
املجهودات  فبعد  فشيئا،  شيئا 
السلطات  قامت  التي  االستثنائية 
والدرك  الوالية  مصالح  يف  املتمثلة 
يف  املدنية  واحلماية  الوطني  واألمن 
وحلماية  والتحسيس  التوعية  مجال 
الدور  تعدى  املواطنني،   وسالمة 
إلى  ليصل  والتحسيسي  التوعوي 
أهم هذه  واملنظمات ومن  اجلمعيات 
حلماية  الوطنية  املنظمة  املنظمات 
الطفولة والشباب. حيث قام املكتب 
الوالئي  مبكتبها  بتمنراست  الوالئي 
بحمالت حتسيسية ضد اجلائحة منذ 
تفشيها بالوالية مست جميع األحياء 
كما قامت بتوزيع كمامات ومطويات 
وطرق  اخلبيث  الداء  تعريف  حتوي 

إنتقاله السريع بني أفراد املجتمع.
الوالئي  املكتب  رئيس  أكد  أين 
الطفولة  حلماية  الوطنية  للمنظمة 

صالح  بوقربة  السيد  والشباب 
الوباء  ضد  التحسيس  عملية  ان 
املساهمة  اجلميع  وعلى  مستمرة 
الفيروس  هذا  ألن  احلملة  هذه  يف 
املنظمة  أن  وأضاف  االنتشار  سريع 
باجلزائر   19 إنتشاركوفيد  بدء  منذ 
عمليات  يف  السباقة  وكانت  إال 
عمليات  إلى  إضافة  التحسيس 
بتكرمي  قامت  كما  والتطهير  التعقيم 
بدء  الوباء  هذا  مواجهة  يف  الفاعلني 
بالسلطات األمنية تشجيعا لهم على 
الوطن  حلماية  املبذولة  املجهودات 
واملواطن إضافة إلى فعاليات املجتمع 
املدني ملساهمتها حملاربة الوباء وتوعية 
الوباء  مبخاطر  والشباب  املواطينني 

وطرق الوقاية منه
الوالئي  املكتب  دعى  كما 
الطفولة  حلماية  الوطنية  للمنظمة 
بتمنراست  املواطنني  كافة  والشباب 
للوقاية  الصحية  باإلجراءت  بالتقيد 
وإحترام  الكمامات  بوضع  الوباء  من 
حث   كما  األفراد  بني  التباعد 

املجتمع  يف  والفاعلني  اجلمعّيات 
نشاطهم  مواصلة  على  املدني 
بخطورة  املواطن  وحتسيس  الّتوعوي، 
توّخي  بضرورة  وإقناعه  الوضع، 
احلذر واحترام قواعد احلجر حتى يف 
اإلدارية  املقاطعة  يف  املنازل، خاصة 
عني صالح )عني صالح-إينغر-فقارة 

الزوى(
الفاعلني  هؤالء  تقّدمه  ما  ونظير 
ونشاطات  إنسانّية  خدمات  من 
من  يبذل  مبا  وعرفانا  تضامنّية، 
الّتحسيس  يف  جّبارة  مجهودات 
والّتوعية والعمل التضامني اإلنساني 
املنظمة  توّجهت  الوباء،  ملواجهة 
والشباب  الطفولة  حلماية  الوطنية 
شكر  برسالة  الوالئي  مبكتبها 
وامتنان إلى احلركة اجلمعوّية الفاعلة 
الناشطة،  املدني  املجتمع  ومكّونات 
إلى  دعتهم  كما  اجلهود،  مثّمنة 
ومواصلة  الّلحمة  هذه  على  احلفاظ 

هذه الهّبة التضامنية.

َقادتَها َفعالياُت الُمجتمِع الَمدنيِّ بالتَّنسيِق مع َمصالِح األمِن 

َحمالُت َتطهير وَتوعية واِسَعٌة 
لُمواجهِة الجائِحة بَتمنراست

 عمليات تطهير وتعقيم واسعة قادتها فعاليات المجتمع المدني رفقة مصالح األمن لمواجهة الجائحة بتمنراست،  حيث لعبت 
الحركة الجمعوية منذ انتشار الجائحة دورا أساسيا في عمليات الّتحسيس بخطر وباء كورونا،  باإلضافة إلى انخراطها في 

حمالت التطهير والتعقيم التي شملت جميع أنحاء الوالية.

الثالث من  أقدم شاب يف العقد 
وذلك  شنقا،   االنتحار  على  عمره 
داخل منزل عائلته بحي القارة مبدينة 
الوادي. وحسب املعلومات املتوفرة، 
حوالي  العمر  من  البالغ  الشاب  فإن 
مرض نفسي  يعاني  كان  سنة،   37
اكتشاف  ومت  عقلية،   واضطرابات 
العائلة  أفراد  احلادث من طرف أحد 
يف  مشنوقا  الهالك  على  عثر  الذي 
رجال األمن،  إخبار  وفور  املنزل. 
إلى  املدنية  احلماية  عناصر  انتقلت 

نقل اجلثة  مت  حيث  املكان،  عني 
األموات  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى 
من أجل إخضاعه للتشريح الطبي، 
كما  الوفاة،  أسباب  على  والوقوف 
الشرطة  عناصر  أيضا  حضرت 
يف  حتقيق  فتح  أجل  من  القضائية 
والية  وتشهد  احلادث.هذا  أسباب 
يف  تزايد  اسبوعني  نحو  منذ  الوادي 
 03 أقدم  أن  االنتحار،بعد  ظاهرة 
أشخاص على االنتحار، حيث كان 
شنقا  انتحر  قد  سنة  ال13  يف  طفل 

الوادي،   مدينة  يف  اسبوعني  قبل 
املغير   بلدية  يف  شخص  انتحر  كما 
من  سنة   28 يف  شابة  كانت  كما 
عمره قد وضعت حدا حلياته خالل 
النخلة،  بلدية  يف  املاضي  األسبوع 
وال زالت أسباب انتحارهم مجهولة، 
بسبب  النفسية  الضغوطات  أن  غير 
تعد من بني  وغيرها  الصحي  احلجر 

العوامل املؤثرة يف ذلك.
 رشيد شويخ

الوادي
انتحار شاب شنقا بحي القارة

ورقلة
تجربة رائدة لزراعة »نبتة الليمون«

حققت جتربة رائدة لتطوير زراعة نبتة الليمون على مستوى مستثمرة 
فالحية ألحد اخلواص بدائرة احلجيرة )100 كلم شمال ورقلة( نتائج 
خالل  إليه  التوصل  مت  الذي  ''اجليد''  املردود  ضوء  »مشجعة''على 
التي تدخل ضمن  الزراعة  النوع من  السنوات األخيرة،  وسجل هذا 
العطرية والطبية منذ الشروع فيها نحو أربع سنوات يف  النباتات  شعبة 
هذه املستثمرة ''نتائج إيجابية'' من حيث الكم والنوع، كما أوضح ل/
وأج املستثمر، لزهر ميلود بلمهدي. وعرفت املساحة املخصصة لزراعة 
السترونيال أو ما يعرف بـ''حشيشة الليمون'' تطورا ملحوظا خالل الفترة 
املذكورة، حيث قفزت من 200 م 2 إلى 5000 م 2 مع حتقيق محصول 
ميكن اعتباره »مؤشرا جيدا« يشجع على توسيع زراعة هذه النبتة التي 
تستخدم غالبا كمكون للطهي وحتضير مختلف الوصفات التي تناسب 
مع احتياجات النباتيني، فضال عن أنها تساعد على الهضم وتخفيف 

آالم الروماتيزم وغيرها من املزايا، حسب ذات املتحدث.
من  واحدة  تعد  التي  السكرية،  الستيفيا  زراعة  سجلت  كما 
نتائج  األخرى  هي  املكرر،  للسكر  والغذائية  الطبيعية  البدائل  أفضل 
الذي  النبتة  هذه  زراعة  أن  مؤكدا  بلمهدي،  السيد  يضيف  »مقنعة«، 
تعود أصولها إلى أمريكا اجلنوبية تتم، يف أحواض بهدف احلصول على 
وسط طبيعي مالئم، يتوفر على كل الظروف املناخية املناسبة للتأقلم 
التي  النبتة،  هذه  أن  إلى  وأشار  واحلار.  اجلاف  الصحراوي  املناخ  مع 
جافة  أوراق  عادة يف شكل  وتسوق  الدول  من  العديد  يف  زراعتها  تتم 
بعض  لتحلية  مادة  أو  غذائي  كمكمل  تستهلك  سائل،  أو  بودرة  أو 
خاصة  الكثيرة  فوائدها  عن  فضال  املشروبات  مثل  الغذائية  املنتجات 
غذائية.  حمية  يتبعون  الذين  واألشخاص  السكري  ملرضى  بالنسبة 
ويف سياق متصل، ذكر السيد بلمهدي، أن جتربة زراعة املورينغا، التي 
يطلق عليها أيضا ''شجرة احلياة'' بالنظر إلى املزايا العالجية املتعددة التي 
أهمية،  تقل  نتائج ال  أعطت  قد  املناعة،  تقوية جهاز  توفرها، خاصة 
لتطويرها  »واعدة«  آفاقا  فتح  مما  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  على 
ذات  واعتبر  بلمهدي.  السيد  باملنطقة، حسب  زراعتها  نطاق  وتوسيع 
املستثمر أن تشجيع زراعة النباتات العطرية والتوابل من شأنه أن يساهم 
يف تطوير الصناعات الزراعية التحويلية والصيدالنية وشبه الصيدالنية، 
إلى  الطبيعية، مشيرا من جهة أخرى  العوامل  توفرت جميع  يف حني 
هذه  تطور  تواجه  التي  العقبات  أبرز  بني  من  حاليا  يعد  التسويق  أن 
الشعبة باملنطقة. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه املستثمرة الفالحية تتربع 
اطار  ويف  منحها  مت  هكتار،   20 من  بأكثر  تقدر  إجمالية  مساحة  على 
اإلمتياز الفالحي تطبيقا للمنشور الوزاري املشترك رقم 108 الصادر يف 
23 فيفري 2011 واملتضمن إنشاء مستثمرات جديدة للفالحة وتربية 
املثمر واحلبوب واألشجار  النخيل  احليوانات، حيث تختص يف زراعة 
املثمرة واألعالف، وتربية أسماك املياه العذبة )البلطي األحمر( يف إطار 
إدماج الفالحة يف شعبة تربية املائيات، باإلضافة إلى زراعة النباتات 
العطرية، مثل عشبة الليمون والستيفياواملورينجا. ويتطلع صاحب هذه 
الشرقية  )الضاحية  الزراعي  معمر  حاسي  محيط  يف  الواقعة  املستثمرة 
لدائرة احلجيرة( نحو تطوير زراعة القمح اللني والشعير، فضال عن إجناز 

معمل ملعاجلة النباتات العطرية وتصنيع املواد املستخلصة من التمور.
للتدخل  الوالئية  السلطات  بلمهدي  السيد  يناشد  الصدد،  وبهذا 
ملساعدته يف جتسيد مشروعه من خالل احلصول على توسعة للمساحة 
لدى  الصناعي  بالعقار  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  وتسريع  الزراعية 
حتديد  مت  الذي  املعمل  مشروع  إجناز  يف  الشروع  بغية  املعنية،  املصالح 
موقعه باملنطقة املجاورة حملور الطريق الوطني رقم3- الرابط بني مدينتي 

تقرتوورقلة.

إليزي
انتحار طفل شنقا بعين أميناس

أقدم ليلة أمس مبدينة عني اميناس باليزي طفل يبلغ من العمر 12 
ربيعا على وضع حد حلياته شنقا بواسطة حبل يف مسكنه املتواجد بحي 
مبنزل  رقبته  بحبل حول  معلق  هامدة  عليه جثة  عثر  أين  138 مسكن 
العائلة وحسب مصادر أخبار الوطن فان عملية االنتحار لطفل املدعو ) 
ل ص( متت أثناء غياب الوالد الذي كان يف مهمة عمل واستغل أيضا 
غياب اإلخوة وإالم من البيت يف تلك األوقات لتنفيذ عملية االنتحار 
مساءا جثة  اخلامسة  الساعة  عليه يف حدود  العثور  ليتم  البيت  داخل 
هامدة أين مت نقله إلى مصلحة حفظ اجلثث باملؤسسة العمومية للصحة 
ملعرفة  الشرعي  الطبيب  على  عرضه  انتظار  يف  اميناس  بعني  اجلوارية 
باشرت  جهتها  ومن  جثته.  تشريح  بعد  األليمة  الفاجعة  مالبسات 
مصالح األمن املختصة يف فتح حتقيق ملعرفة األسباب احلقيقية للحادث. 
براهيم مالك
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المبارد: »رحيل 
ويليان لن يحبطني«

قال فرانك المبارد مدرب 
تشيلسي، إنه غير واثق من استمرار 
اجلناح املخضرم ويليان مع ناديه يف 
املوسم املقبل، لكنه ال يتوقع شعور 

أي طرف بخيبة أمل كبيرة إذا رحل 
الالعب البرازيلي. وذكرت وسائل 

إعالم بريطانية أن ويليان يقترب من 
االنتقال إلى اجلار اللندني آرسنال، 
بناء على عقد ملدة ثالثة أعوام، بعد 

أن عرض ناديه احلالي عليه متديد 
االرتباط لعامني فقط وهو ما لم 

يعجبه.
وينتهي عقد ويليان )31 عاما( 

احلالي مع تشيلسي مع انتهاء مسيرة 
فريق المبارد يف دوري أبطال أوروبا هذا 
املوسم. وقال المبارد للصحفيني »ليس 

لدي إجابة محددة عن رحيل ويليان 
أو استمراره، ألنه العب يف فريقنا 
يف الوقت احلالي، ال مجال للشعور 

بخيبة أمل من جانب أي طرف جراء 
ذلك«. وأضاف املدرب »بالتأكيد نحن 

كفريق بذلنا كل ما نستطيع لتوضيح 
األمور له وعالقتي معه جيدة. لن 

أشعر بخيبة أمل إذا رحل بالفعل«. 
وأردف »لعبت معه ودربته. هو رائع 

كشخص وكالعب. وهذا هو شعوره 
جتاه تشيلسي، لكني ال أريد أن يسعى 

أحد للبحث عن مواقف سلبية ألن 
النادي تصرف بصورة طيبة متاما«. 
وأحرز ويليان 63 هدفا وصنع 62 

فرصة للتهديف يف 339 مباراة لعبها يف 
صفوف تشيلسي.

المدير الفني لريال مدريد، زيدان:
»أنا فخور جًدا بالفريق واليجب البحث عن أعذار«

الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  وجه 
الهزمية  رغم  الشكر لالعبيه  لريال مدريد، 
1-2، أمام مضيفهم مانشستر سيتي، أول 
امس، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ثمن 

النهائي.
وقال زيدان، خالل تصريحات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »حني تخسر 
علينا  لكن  سعيًدا،  تكون  أن  ميكنك  ال 
أن نفخر مبا فعلناه ونهنئ خصمنا، حيث 
يجب  وال  للغاية..  جيد  بشكل  لعب 

البحث عن أعذار فنحن خسرنا املباراتني«. وأضاف: »أنا فخور جًدا بالفريق، لقد فعلنا كل 
شيء على أرض امللعب، لكن يف بعض األحيان هذا ال ينجح.. عانينا يف أول 20 دقيقة، 
ثم لعبنا بشكل جيد، ويف الشوط الثاني كنا أفضل حتى سجلوا الهدف الثاني«. وعن عدم 
النهاية  املدرب ويف  وأنا  رأي،  لهم  أن يكون  للجميع  فينيسيوس، أجاب: »ميكن  مشاركة 
القرار بيدي.. يوجد العبون يشاركون وآخرون ال، واليوم كان ضمن اآلخرين«. وتابع: »لم 
ننه املوسم بنتيجة جيدة، لكنه كان جيًدا جًدا يف كل شيء، ويجب أن نكون ُسعداًء جًدا 
مبا فعلناه«. وحول مستقبله، قال زيدان: »سنرى ما سيحدث املوسم املقبل، واآلن حان 
وقت الراحة.. وأنا هنا، فأنا مدرب ريال مدريد حتى يحدث شيء ما، وال يجب عليكم 
التفكير يف أي شيء، فأنا املدرب وال شيء آخر«. وأردف: »هازارد؟ لقد شارك اليوم وكان 
يف حالة جيدة«. وواصل املدرب الفرنسي: »حني نخسر يكون هناك شيء ما مفقود، كانت 
لدينا فرصة لتغيير موقفنا، لكننا لم نستطع، ولن نبحث عن أعذار.. وأشكر الالعبني«. 
واختتم: »فاران؟ لقد حتدثنا، وال أحد ميكنه أن يكون سعيًدا مبا حدث.. يجب أن تتقبل 

األشياء التي حتدث يف كرة القدم، وتهنئ املنافس«.

دورتموند يضع خطة بديلة لمستقبل سانشو
بدأ العد التنازلي للمهلة التي منحها بوروسيا دورمتوند، لنظيره مانشستر يونايتد، بشأن 
الدولي اإلجنليزي  الصيف.  املهاجم اإلجنليزي غادون سانشو هذا  بيع  مقابل  تلبية طلباته 
دورمتوند طلب  لكن  يونايتد،  املان  بوابة  عبر  بالده  إلى  بالعودة  املاضية  الفترة  ارتبط طوال 
احلصول على 120 مليون أورو نظير التخلي عنه. وبحسب صحيفة »بيلد«، فإن دورمتوند 
يخطط لعرض التجديد على صاحب الـ 20 عاًما، حال عدم تلبية اليونايتد طلباته بنهاية 
سانشو،  راتب  زيادة  األملاني،  النادي  إدارة  عزم  إلى  الصحيفة  وأشارت  املقبل.  اإلثنني 
إلقناعه بالتوقيع على عقد جديد، ما لم يتوصل التفاق مع الشياطني احلمر. ومن املقرر 
أن يسافر أسود الفيستيفال إلى سويسرا، اإلثنني املقبل، إلقامة معسكر حتضيري للموسم 

القادم، يتخلله بعض املباريات الودية.

بوكيتينو وإنزاغي على طاولة 
يوفنتوس لخالفة ساري

كشفت تقارير صحفية إيطالية، امس السبت، عن 
خطة إدارة يوفنتوس، للتعاقد مع مدرب جديد، هذا 

الصيف. وبات من الصعب، استمرار ماوريسيو ساري، 
على مقعد املدير الفني، عقب خروج السيدة العجوز، 

من منافسات دوري أبطال أوروبا. ووفًقا لشبكة »سكاي 
سبورت إيطاليا« وصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت«، فإن 

إدارة يوفنتوس تواصلت مع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
توتنهام السابق، ملعرفة إذا كان مستعًدا للتحدي أم ال. 
وأشارت إلى أن بوكيتينو حر اآلن بدون فريق، كما أنه 

اشتهر بحلمه لتدريب يوفنتوس، ألن عائلته يف األرجنتني 
لها جذور يف منطقة تورينو.

وأوضحت أن اإليطالي سيموني إنزاغي أيًضا ضمن 
حسابات يوفنتوس، لكن من الصعب أن يرحل عن التسيو 

عقب التأهل لدوري أبطال أوروبا يف املوسم اجلديد.
وذكرت أن زين الدين زيدان، كان اخليار األول يف 

وقت سابق لدى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، لكن اآلن 
من الصعب أن يرحل مجدًدا عن قيادة ريال مدريد.

تشيلسي يخسر خدمات 
بوليسيتش

أكد تقرير صحفي بريطاني، امس السبت، أنه 
تأكد غياب أحد جنوم تشيلسي، عن التواجد مع الفريق 

يف انطالقة املوسم اجلديد. ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 
البريطانية، فإن األمريكي كريستيان بوليسيتش سيغيب 

عن مطلع املوسم اجلديد، بسبب اإلصابة. وكان 
بوليسيتش، قد غادر مباراة آرسنال يف نهائي كأس االحتاد 

اإلجنليزي، إثر معاناته من آالم يف الفخذ.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن غياب بوليسيتش 

سيمتد ملدة 6 أسابيع، ما يجعله ال يتواجد عند انطالق 
املوسم اجلديد يف 12 سبتمبر املقبل. وأوضحت أن 

بوليسيتش مهدد بفقدان مكانه يف التشكيل األساسي 
لتشيلسي، حلساب حكيم زياش املنضم حديًثا، وكاي 

هافيرتز القريب من التوقع للبلوز.

وولفرهامبتون يتوصل لتسوية 
مع »اليويفا«

قال االحتاد األوروبي لكرة القدم، إنه توصل لتسوية مع 
وولفرهامبتون، يلتزم مبقتضاها النادي اإلجنليزي بتسجيل 
23 العبا فقط بداًل من 25، إذا تأهل لدوري األبطال يف 

املوسم املقبل، بعد مخالفته لوائح اللعب املالي النظيف 
اخلاصة باالحتاد القاري.

ويف بيان إلى وسائل اإلعالم البريطانية، أوضح اليويفا 
أن وولفرهامبتون توصل لتسوية معه، سيدفع النادي 

مبقتضاها غرامات بقيمة 200 ألف أورو، وقد ترتفع إلى 
600 ألف أورو. وتهدف لوائح اللعب املالي النظيف، ملنع 

األندية من تكبد خسائر كبيرة من خالل اإلنفاق على 
الالعبني. وقال اليويفا يف بيان »اتفاق التسوية يغطي 

املوسمني الرياضيني 2021-2020 و2021-2022«. 
وأضاف البيان »تعهد وولفرهامبتون بتسجيل 23 العبا فقط 

بحد أقصى يف قائمته األولى يف موسم 2020-2021، 
من أجل املشاركة يف البطوالت األوروبية بداًل من احلد 

األقصى لالعبني وهو 25 العبا«.
واشار االحتاد األوروبي للعبة، إلى أن القيود على عدد 

الالعبني ستطبق أيًضا يف موسم 2022-2021، إال إذا 
اتخذ النادي، اخلطوات املالية املطلوبة للحد من اخلسائر. 
وسيكون بوسع وولفرهامبتون، الذي سيواجه إشبيلية يف 

دور الثمانية للدوري األوروبي، التأهل لدوري األبطال يف 
املوسم املقبل، إذا فاز بلقب اللقب القاري.

القسم الرياضي

فاران  رفاييل  ريال مدريد  وارتكب مدافع 
هفوتني قاتلتني، تسببتا يف دخول مرمى فريقه 
وغابريال  سترلينغ  رحيم  سجلهما  هدفني 
جيسوس، ليتأهل سيتي إلى ربع النهائي بعد 

فوزها ذهابا بالنتيجة ذاتها.
لشبكة  تصريحات  يف  غوارديوال  وقال 
اللقاء:  انتهاء  عقب  سبورت«  تي.  »بي. 
هدفني  وسجلنا  الفرص  من  العديد  »خلقنا 
بالهجوم،  إقناعهم  حاولنا  لهم،  أخطاء  من 

لكن ذلك لم يكن سهال أمام هذا الفريق«.
طريقة  على  سيتي  مانشستر  واعتمد 
دفاع  إرباك  أجل  من  العالي  الضغط  ممارسة 
ذلك  وعن  فعال،  ما حدث  وهو  مدريد  ريال 
األمر،  هذا  فعل  »نحاول  غوارديوال:  قال 
أحيانا ننجح وأحيانا أخرى ال ننجح، بشكل 
نكن  »لم  وأضاف:  جيد«.  بعمل  قمنا  عام 
أهداف،  بـ4  التقدم  دقيقة   30 بعد  نتوقع 
كلهم  الالعبون  فرصا،  خلقنا  الثاني  الشوط 

لعب  األول  الشوط  مذهل،  بعمل  قاموا 
اجلناحان يف العمق أكثر، كان هذا خطأ من 
جانبي، صححنا األمر يف الشوط الثاني وكنا 

أفضل«.
على  الفوز  أهمية  عن  غوارديوال  وحتدث 
ريال مدريد بقوله: »إنه فوز مهم، فزنا عليهم 
مرتني، رغم أن زيدان لم يخسر أي مباراة من 
قبل يف األدوار اإلقصائية«. وأردف: »تستطيع 
الفريق  يلعب  التي  والشخصية  الهدوء  رؤية 
الفوز  حملاولة  هنا  نحن  جيد،  فريق  إنه  بها، 

بلقب دوري األبطال، إنها خطوة واحدة، إذا 
آمنا بأن الفوز كاف فإن هذا سيثبت كم نحن 
عليك  باللقب  الفوز  أردت  إذا  صغير،  فريق 

تخطي الفرق الكبيرة«.
ليون،  عن  احلديث  غوارديوال  ينس  ولم 
وقال:  النهائي،  ربع  يف  املقبل  منافسه 
»حتدثت مع طاقم االستكشاف لدي عن ليون 
 8 لدينا  احلذر،  يتوجب علي  بأنه  وأخبروني 
بالفوز  سنستمتع  املباراة،  لهذه  للتحضير  أيام 

وبعد ذلك سنفكر مبواجهة ليون«.

بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي:

»هزمت زيدان مرتين وعلينا الحذر من ليون«
اعترف بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، 

بأن فريقه حقق الفوز على ريال مدريد 
1-2، أول امس في إياب ثمن نهائي مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، بفضل أخطاء المنافس.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

القائد  يحيى،  عنتر  ويقيم 
اجلزائري  للمنتخب  االسبق 
وصاحب 53 مشاركة دولية، بفرنسا 
مديرا  عني  وقد  وترعرع.  ولد  حيث 
رياضيا جديدا الحتاد اجلزائر يف شهر 
كورونا  جائحة  لكن  املاضي،  ماي 

حالت دون التحاقه بأرض الوطن.
فند  قد  العاصمي  النادي  وكان 
له،  بيان  يف  املاضي،  االثنني  يوم 
اإلشاعات الرائجة حول عودة املدافع 
منت  على  للخضر  السابق  األوسط 
باخرة أو طائرة خاصة للمالك احلالي 
األخير  اجلزائر، سيربور، هذا  الحتاد 
األخبار،  هذه  قاطعا  تكذيبا  كذب 
لها  أساس  ال  األخبار  هذه  أن  وأكد 

من الصحة.
الحتاد  اجلديد  املدرب  وكان 
اجلزائر، فرانسوا سيكوليني، قد صرح 
بأن تواجد املدير الرياضي عنتر يحيى 
بالتشكيلة  لاللتحاق  له  حافزا  كان 

العاصمية.
يف  الكورسيكي  التقني  وأوضح 
التواصل  صفحة  على  بثه  مت  فيديو 
االجتماعي »فايسبوك« الحتاد اجلزائر، 
قائال »أنا سعيد جدا بااللتحاق باحتاد 
ثري  سجل  على  يحوز  الذي  اجلزائر 
يحيى  عنتر  فوجود  ممتازين.  والعبني 
تدريبه«.  لتولي  حفزني  بالنادي 

على  مساعدة سيكوليني  وسيكون يف 
بوزيان  عرايبي  بن  الفنية،  العارضة 
كمدرب مساعد، فيما أسندت مهمة 
الدولي  للحارس  احلراس،  تدريب 

السابق محمد بن حمو.
إدراة  باشرت  أخر،  جانب  من 
نظيرتها  مع  املفاوضات  اجلزائر،  إحتاد 
شراء  أجل  من  بارادو  نادي  من 
الذي  خليفة  بن  طاهر  الالعب  عقد 
حسبما  املوسم،  نهاية  إعارته  انتهت 
صفحته  على  العاصمي  النادي  نشره 

الرسمية على الفايسبوك.
اجلزائر،  احتاد  إدارة  أعلنت  كما 
بأنها سددت ديونها لفريق بارادو فيما 

يتعلق فترة إعارة طاهر بن خليفة وعبد 
كان  األخير  هذا  غيث،  بن  الرؤوف 
الرياضي  الترجي  بصفوف  التحق  قد 
التونسي موسم 2019 ممضيا على عقد 

ملدة أربع سنوات.
الذي  خليفة،  بن  الالعب  وكان 
يعتبر خريج مدرسة بارادو، قد تقمص 
2018- موسم  القبائل  شبيبة  ألوان 
مع  يجدد  أن  املتوقع  من  وكان   2019
للمستوى  نظرا  وزو  تيزي  نادي  ممثل 
إدارة  وارتياح  به  ظهر  الذي  املميز 
»الكناري« ولكن يف نهاية املطاف كان 

الكلمة األخيرة لنادي احتاد اجلزائر.

اتحاد الجزائر

عنتر يحيى منتظر اليوم لمباشرة 
عملية  اإلستقدامات

بوداوي يغيب عن الجولة االفتتاحية 
لبطولة«ليغ 1«  

الفرنسية أن الدولي اجلزائري، لنادي  كشفت صحيفة »نيس ماتان« 
أوملبيك نيس، هشام بوداوي، لن يخضع لعملية جراحة.

وأكدت ذات الصحيفة أن بوداوي غادر مرغما يوم  الثالثاء املاضي، 
التربص الذي يجريه نادي بالنمسا، بسبب جرح على مستوى غضروف 

العظام.  
بأن  بارادو،  لنادي  السابق  الالعب  أجراها  التي  التحاليل  وكشفت 
اإلفريقي  باللقب  املتوج  وكان  املتقاطعة.  املفصلية  باألربطة  يتعلق  األمر 
بالنمسا بعد تعرضه  اوملبيك نيس  املنتخب اجلزائري قد غادر تربص  مع 
داك  نادي »ف.ك.  ودية ضد  مباراة  الفخذ خالل  مستوى  على  إلصابة 

.»1904
سيكون  حيث  للراحة  أسابيع  عدة  اإلصابة  هذه  وتتطلب 
فريقه  استقبال  لدى  كبيرة  بنسبة  غائبا  سنة،   20 الالعب  صاحب 
لنادي النس يوم األحد 23 أوت حلساب اجلولة االفتتاحية لبطولة الرابطة 

الفرنسية األولى.
م.هشام

فنر باتشي التركي ينافس ليفربول 
على خدمات ماندي

دخل الدولي اجلزائري، عيسي ماندي، العب ريال بيتيس اإلسباني، 
ضمن اهتمامات نادي فنر باتشي التركي، الذي يسعى ملنافسة ليفربول، 

للظفر بالصفقة.
وكشفت وسائل إعالم تركية، أن مسؤولي نادي فنر باتشي، يسعون 
لتدعني صفوفهم خالل امليركات الصيفي اجلاري، بخدمات ماندي، بشرا 
عقده من ريال بيتيس. يأتي هذا يف وقت، أكدت فيه الصحافة اإلجنليزية، 
توصل نادي ليفربول، التفاق مع الدولي اجلزائري، يف انتظار توقيع العقد، 
يف  عديدة،  بعروض  يحظى  ماندي،  عيس  أن  يذكر  الصفقة.  وترسيم 

امليركاتو الصفي اجلاري، من كبار األندية األوروبية.

برعاية االتحادية الجزائرية للدراجات
تكوين بواسطة التواصل عن بعد لصالح 

مراقبي السباقات
التواصل عن بعد، لصالح مراقبي  نظم أمس السبت تكوين بواسطة 
السباقات، من تنظيم للجنة القوانني والتحكيم التابعة لالحتادية اجلزائرية 

للدراجات، حسب علم لدى الهيئة االحتادية.
التكوين  هذا  محور  »سيكون  يلي  ما  الدراجات  احتادية  بيان  ويوضح 
املنظم بواسطة تقنية التواصل عن بعد اجتماع املديرين الرياضيني والذي 
الراهنة  الصحية  الوضعية  وخالل  عوامري«.  العزيز  عبد  اخلبير  سينشطه 
للجائحة، تواصل الهيئة االحتادية مواصلة بعض نشاطاتها، يف انتظار عودة 

األمور إلى مجراها الطبيعي.
هذه احلصة التكوينية، هي الثانية من نوعها بعد املنظمة يوم األربعاء 
املاضي لصالح مراقبي السباقات والتي نشطها عمار بوطرفة حتت موضوع 
اإلجازات، االنطالق، الوصول والصدريات. وستكون هذه املعلومات يف 
هذا االختصاص مفيدة جدا للمراقبني الذين سيضعونها حيز التطبيق عند 

استئناف املنافسا

بايرن ميونيخ وشالكه يقصان شريط 
افتتاح البطولة األلمانية

سينطلق املوسم اجلديد للدوري األملاني لكرِة القدم، يف 18 من سبتمبر 
املقبل، مبواجهٍة بني البطل بايرن ميونيخ، وشالكه.

يف حني ستستمُر العطلة الشتوية للبطولة 11 يومًا فقط، يف إطار سعي 
األزمة  تأثير  استمرار  ظل  يف  األوضاع،  لتنظيم  البطولِة  على  القائمنَي 

الصحية العاملية لوباِء »كورونا«.
يف  شالكه  سيواجه  ميونيخ  بايرن  إن  األملاني،  الدوري  رابطة  وقالت 
أبطال  لنهائي دوري  البافاري  الفريُق  تأهلَّ  إذا  املوسم، لكن  افتتاح  مباراِة 
ـُه يف 23 من أوت اجلاري، فإنه سُيمنُح بضعة أيام،  أوروبا، املقررِة إقامت

إضافية للراحِة واالستعداد.
وسيبدأ بوروسيا دورمتوند املوسَم، مبواجهة مع بوروسيا مونشنغالدباخ.

سيلتحق المدير الرياضي الجديد التحاد الجزائر، عنتر يحيى، هذا األحد بالجزائر، ضمن طائرة إجالء التي ستنقل المواطنين 
الجزائريين العالقين بالخارج، حسب ما أعلن عنه، النادي العاصمي، على صفحته الرسمية للتواصل االجتماعي »فايسبوك«.

رياض  اجلزائري  الدولي  تواجد 
محرز، ضمن تصنيف أفضل الالعبني 
أبطال  رابطة  منافسة  ضمن  املتبقيني 
موقع  وكشف  املوسم.  لهذا  أوروبا 
يف  املختص  العاملي،  »هوسكورد« 
املثالية،  تشكيلته  اإلحصائيات، 
اآلن،  حلد  تقييما  األحسن  لالعبني 
األندية  يف  ينشطون  اللذين  بني  من 
رابطة  تنافس على لقب  تزال  التي ال 

أبطال أوروبا لهذا املوسم.
وتواجد رياض محرز، ضمن هذه 
العبيي  عمالقة  جانب  إلى  القائمة، 
األندية األوروبية، على غرار ميسي، 
ليفاندوسكي  كوادرادو،  كروس، 

اجلزائري،  الدولي  ومتكن  وغيرهم. 
من الظفر مبكانة ضمن هذه التشكيلة 
تنقيط  على  حصوله  بعد  املثالية، 
محرز،  رياض  أن  يذكر   .»7.87«
تأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة 
فوزه  بعدما جدد  أوروبا،  أبطال  دوري 
اإلسباني  مدريد  ريال   ضيفه  على 
1-2. وأطاح مانشستر سيتي الساعي 
على  الكبير  األول  لقبه  إحراز  إلى 
مدريد،  ريال  مبنافسه  القاري  الصعيد 
حامل اللقب القياسي ب 13 لقبا من 
املسابقة األبرز لألندية األوروبية، بعد 
أن جدد الفوز عليه إيابا بهدفني لهدف 
نتيجة  بنفس  النهائي  ثمن  الدور  يف 

مباراة الذهاب.ويف غياب محرز الذي 
تابع املواجهة من دكة البدالء، سجل 
غابريال  والبرازيلي  سترلينغ  رحيم 
هديف  و68،   9 الدقيقتني  يف  خيزوس 
بن  كرمي  والفرنسي  سيتي،  مانشستر 
زمية يف الدقيقة 28 هدف ريال مدريد. 
نظيره  على  اإلجنليزي  الفريق  وتفوق 
اإلسباني يف مجموع مباراتي الذهاب 

واإلياب بنتيجة 4-2.
ومن املقرر أن يلتقي فريقا مانشستر 
سيتي وليون يف الدور ربع النهائي الذي 
أوت   15 يوم  واحدة  مباراة  من  سيقام 

اجلاري.
م.هشام

محرز ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال أوروبا  

على  املتنافسني  قائمة  خلت 
اإلجنليزي  الدوري  األفضل يف  جائزة 
أبرزها  المعة  أسماء  من  املمتاز 
ووصيف  صالح  محمد  املصري 
ومدرب  أوباميانغ  الدوري  هداف 

مانشستر سيتي بيب غوارديوال.
وجاءت القائمة املختصرة الختيار 
اإلجنليزي  الدوري  يف  العب  أفضل 
املمتاز غريبة بعض الشيء، إذ غاب 
مدافع  دايك  فان  الهولندي  عنها 

محمد  املصري  زميله  رفقة  ليفربول 
هداف  وصيف  وكذلك  صالح 
جنم  أوباميانغ  الغابوني  املسابقة 

أرسنال.
ظهير  املختصرة  القائمة  وضمت 
هندرسون  وقائده  أرنولد  ليفربول 
ساديو  السنغالي  الهجومي  واجلناح 
مانيه إضافة إلى البلجيكي دي بروين 
وبوبي  سيتي  مانشستر  ألعاب  صانع 
مهاجم  إنغز  وداني  بيرنلي  حارس 

ساوثهامبتون وهداف املسابقة جيمي 
فاردي. ويف ذات السياق كان غياب 
اسم اإلسباني بيب غوارديوال مدرب 
الدوري  وصيف  سيتي  مانشستر 
القائمة  ضمت  إذ  األبرز،  هو  املمتاز 
من  كل  مدرب  ألفضل  املختصرة 
واألملاني  )تشيلسي(  المبارد  فرانك 
ورودجرز  )ليفربول(  كلوب  يورغن 
)ليستر سيتي( وكذلك ويلدر )شيفلد 

يونايتد(.

صالح وغوارديوال خارج قائمة األفضل في الدوري الممتاز
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بقلم / أ. خلضر. بن يوسف

عقوني يسرى العبة خط الهجوم - جناح أيسر - ، هي شابة 
، يجمعها الشغف بكرة السلة على ملعب أحمر يف الوالية الواقعة 
يف شرق اجلزائر« تبسة » ، متتاز بالسرعة والرشاقة والقدرة العالية 
واملساندة  والبلوك  ودفاعا  هجوما  الكرات  على  االستحواذ  على 
والدفاع اجليد والتصويب الثالثي واالختراق ، رغم أّن رياضة كرة 
ذلك  ومع  العموم  يف  بالغة  أهمية  لها  تعطى  ال  اجلزائر  يف  السلة 
 ، بوضوح  األعلى  نحو  طريقها  وشق   ، التقدم  يف  يسرى  جنحت 
قد ال يكون هدف يسرى هذا حلما بعيد املنال ؛ إذ يرى كل من 
مباريات يسرى  نتابع  أن   « أنه علينا »حتما  ويتابعها ،  يشاهدها 
جيدا ؛ فيسرى تقترب من الذروة يف هوايتها ، هي يف طريقها باجتاه 
القمة يف توقيت ال ميكن أن يكون أفضل بالنسبة لها ، شاركت يف 
العديد من البطوالت الوطنية للرياضة املدرسية وحازت مع فريقها 
على مرتبة من املراتب الثالثة األولى وطنيا عدة مرات ، شاركت 
يف البطولة الوطنية اجلامعية لكرة السلة مرتني على التوالي ، العبه 
سابقه يف أحد أندية الوالية لكرة السلة ، شاركت معهم يف البطولة 

الوطنية لألندية.

كيف كانت بدايتك مع رياضة كرة السلة ، وملاذا اخترت هذه 
؟

كانت بدايتي وأنا يف سن 11 يف فريق املتوسطة لكرة السلة ، 
وقد اخترتها من بني كل الرياضات األخرى حلبي لها منذ الصغر

كيف متكنت من اقتحام الرياضة النسائية ، وما هو رد فعل 
العائلة ، وما الرسالة التي توجهينها لكل الفاعلني ملساعدة 

اإلناث يف ممارسة الرياضة ، باعتبارها مفيدة للجميع ؟

املوهوبات من ضغوطات  الالعبات  العديد من  تعاني   ، نعم 
لإلحباط  يدعوهن  الذي  األمر  وهو  كبيرة  وإجتماعية  أسرية 
فلقد  أنا  لي  بالنسبة  أما  مبكرا،  الرياضي  الطموح  عن  والتخلي 
الرياضي ،  املشوار  العائلي منذ بداياتي األولى يف  الدعم  تلقيت 
األمر الذي أعطاني جرعة أمل كبيرة للمواصلة وعدم االستسالم.
بناتهن  طموحات  يشجعوا  أن  العائالت  جميع  أدعو  ولهذا 
الرياضية ، وكذلك أدعو كل املجتمع اجلزائري للتخلي عن النظرة 
السلبية املوجهة للمرأة الرياضية ، فما هي إال حكم مسبق خاطئ.

كيف بدأ عشقك لكرة السلة ، ومن الذي كان السبب يف ذلك؟

.تطور العشق واحلب األبدي لهذه الرياضة بسبب أول مدربني 
 ، نويري  مراد  املدرب   ، املتوسطة  يف  فيه  لعبت  الذي  للفريق 
واملدرب الراحل مكاحلية رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه ، فلقد 

رافقانا يف أول خطوات لقائنا مع كرة السلة

ما هي التضحيات التي قدمتها للوصول إلى هذا املستوى؟

كبيرة  تضحيات  الفريق  العبات  باقي  مثل  مثلي  قدمت 
ملواصلة مشوارنا الرياضي  ، كالتضحية بأوقات الفراغ لتخصيصها 
للتدريب ، وبذل مجهودات كبيرة وحتمل إصابات جسدية متعددة 
قد تصيب الالعبة ، وكذلك مواجهه الرفض االجتماعي والنقد 

السلبي لفكرة املرأة الرياضية

كيف توفقني بني العبة وطالبة وكاتبة وفنانة، وما هو دور 

األسرة خالل مشوارك مع كرة السلة ؟

التي  والنشاطات  ميوالتي  مختلف  بني  التوفيق  أن  أنكر  ال 
أمارسها من حبي للفن ومشواري األدبي ككاتبة مبتدئة ورياضية 
وكذلك تلميذة وطالبة هو أمر مجهد جدا ، لكن بالتخطيط اجليد 
وحتقيق  يريد  ما  كل  ممارسة  للفرد  ميكن  الوقت  وتنظيم  وااللتزام 
جميع أهدافه ، فالطريق طويلة وأنا ال زلت فقط يف البداية فقط.

ما هو املركز الذي جتيدين اللعب فيه يف امللعب ، وما أهم 
البطوالت التى أحرزتها فى بداياتك ؟

مركزي يف الفريق هو جناح أيسر بحكم كوني عسراء ، تأهلت 
رفقة فريق املدرسة املتوسطة للبطولة الوطنية للمدارس أربع سنوات 
على التوالي لنحقق يف مرتني منها املرتبة الثالثة وطنيا ، والتتويج 
بداية  يف  البطوالت  وأهم  أول  كانت  تلك   ، البرونزية  بامليدالية 
البطولة  يف  تبسة  جامعة  فريق  رفقة  مشاركتي  لتليها   ، مشواري 

الوطنية للجامعات لسنتني على التوالي يف البطولة الوطنية...
وداد  نادي  مع  رياضي  موسم  نصف  WNMTولعبي   ،

جنـــــوم مدينة تبسة لألندية 
آفاق  بنادي  لاللتحاق  املوسم  هذا  بداية  أستعد يف  وكنت   ،
األمل الرياضي تبسة HEST إال أني لم أمتكن من ذلك بسبب 

ظروف خاصة

أهم حلظاتك السعيدة واحلزينة أثناء مشوارك مع كرة 
السلة؟

بالنسبة لي جتربة سعيدة ، لكن  الرياضي كان  كل مشواري 
والتتويج ،  الفوز  التي عشتها كانت عند  السعيدة  اللحظات  أهم 
بالنسبة  أما   ، املبذول  واجلهد  التعب  بحالوة  حتس  عدها  فعند 
للحظات احلزينة فهي كانت عند فراقنا كّل مرة إلحدى الالعبات 

الرائعات اللواتي اضطررن ملغادرة الفريق بسبب ظروفهن اخلاصة

ما شعورك وأنت متثلني مدينتك ومؤسساتك محليا ووطنيا 
يف البطوالت ؟

تتخلله   ، جميل  شعور  ومؤسساتها  ملدينتي  متثيلي  شعور 
فنحن   ، وواليتك  ومدربك  زميالتك  باقي  اجتاه  كبيرة  مسؤولية 
مطالبون بتقدمي كل ما نستطيع تقدميه وأاّل ندحر جهدا يف سبيل 

رسم البسمة والفرحة على من يثقون بنا 

ما هي نصائحك للبنات اللواتي يردن ممارسة الرياضة 
واحترافها ، ولكن يخفن من نظرة املجتمع؟

الفرد من جميل  الناس غاية ال ترضى ، ومهما فعل  ارضاء 
سيتعرض لالنتقاد من طرف فئات وشرائح معينة من مجتمعه ، 

تلك التي تخالفه يف املبدأ وطريقة التفكير
أن  محترما  رياضيا  طموحا  متلك  فتاة  لكل  نصيحتي  لذا   ،

تسعى لتحقيقه متخطية كل الصعاب فال جناح دون تعب

كيف تستعدين لعودة النشاط الرياضي يف ظل أزمة كورونا؟

مبتابعتي  كورونا  أزمة  ظل  يف  الرياضي  النشاط  لعودة  أستعد 
ألخبار الرياضة وممارستي للتمارين الرياضية منزليا

كيف ترين املنافسة يف املسابقات احمللية يف حال استئناف 

املسابقات ، وهل تتوقعني عودة املنافسات قريبا؟

أرى أن املنافسة يف املسابقات احمللية إن عادت ستكون مختلفة 
وبتأطير خاص يتناسب والوضع الصحي الراهن للبالد ، مع أني 

أظن أن عودة املنافسات قبل زوال املرض أمر مستبعد جدا 

ما هو رأيك يف إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس 
كورونا؟

إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا هو إجراء حتمي 
وانتشار   ، إصابات  حدوث  وتفادي  االحتكاك  لتقليل  وسليم 
مينع  ال  األمر  هذا  لكن   ، الرياضية  املنافسات  خالل  العدوى 

الرياضي من ممارسة الرياضة منزليا مؤقتا

هل األلعاب األخرى بخالف كرة القدم مهمشة إعالميًا 
وخاصة رياضة السيدات؟

القدم  وكرة  السلة  النسوية من كرة  الرياضات  أغلب  أن  أظن 
وكرة اليد والطائرة وغيرها من الرياضات النسوية مهمشة إعالميا 
واجتماعيا ، فكاميرات اإلعالم موجهة دائما للرياضات الرجالية 
وخاصة كرة القدم ، وكذلك مختلف أجهزة الدولة تدعم الرياضة 
الرجالية أكثر من النسوية ، لكن هذا ال يعني غياب الدعم التام 
الرياضة  تدعم  واجتماعية  دولية  إعالمية  فئات  دائما  فهناك   ،

النسوية

ما هي أهدافك وطموحاتك؟

أهدايف وطموحاتي املستقبلية كثيرة ومتعددة ، لكن يف اجلانب 
الرياضي أنوي مزاولة تدريباتي مباشرة بعد أزمة كورونا ، أطمح 

لتحسني مهاراتي والوصول لالحتراقية بإذن اهلل

كلمة ختامية توجهينها لقراء » أخبار الوطن«
الشيق  احلوار  هذا  على  لك  بالشكر  أتوجه  ختامية  ككلمة 
شجعوا  أن  برسالة  وأتوجه   ، املتواصل  الدعم  على  وألسرتي   ،

واهتموا بالفئات الرياضية النسوية ، فهن يحتجن للدعم.

 السنة 01 - العدد 256 -االحد 19 ذو احلجة 1441  هـ  - 09  أوت  2020م

في الحادية عشرة من عمرها ، كانت يسرى ترمي حقيبتها المدرسية وتذهب للعب كرة السلة 
مع زميالتها في فريق المتوسطة، وها هي اليوم العبة في فريق »جامعة تبسة« للسيدات، 

وقد بلغت من العمر 21 سنة!

العبة كرة الّسلة يسرى عقوني: 

العالمية طموحي وال أعترف 
بالمستحيل إذا توّفر الدعم
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    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

AKHBAR EL WATANE  09-08-2020

اعـــــــــــالن
يعلن رئيس المجلس البلدي لبلدية المسيلة بأن السيد :حريزي رمضان قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء 
الترابية 924  بالتجزئة  الكائن  رقم 02  بالمحل  بالعنوان  حفالت-  قاعة  ترفيه-  مؤسسة  استغالل  مشروع: 
قطعة الواحدة رقم 01 بلدية المسيلة دائرة المسيلة والية المسيلة يعين السيد/ جراف عاشور محافظ محقق 

لكل االقتراحات واالعتراضات المصرح بها بالمديرية التقنية الموجودة بالبلدية وذلك لمدة 15 يوما.
رئيس المجلس الشعبي البلدي

البلدية في أخر يوم من  مدة

العروض .
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ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

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

الكبرى  التحوالت  إلحداث  مجال  ال     
العربي  يف حياة األفراد و اجلماعات يف عاملنا 
نحو قيم احلرية و التعقل و اإلبداع دون احلفر 
يف جذور التسلط و بنيات االستبداد الكامنة 
يف موروثنا الثقايف و الفكري ، و من بني تلك 
البنيات البنية األبوية أو البطريركية التي تكون 
يدعي  نظام  كل  هو  الذي   ، األبوي  النظام 
و  اخلير  و  الفضيلة  و  واملعنى  احلقيقة  امتالك 

السلطة يف اآلن نفسه .
 و يخترق اخلطاب األبوي مختلف البنيات 
مثل  من  السياسية  و  الثقافية  و  االجتماعية 
و  املدرسة  و  كاألسرة   : املؤسسية  البنيات 
دور التربية و التنشئة االجتماعية  و العمل و 
الدين و الدولة و الثقافة ...الخ . أي هناك 
لكنها  و   ، احلقول  مختلفة  أبوية  خطابات 
تتضمن  و  واحد  داخلي  منطق  وفق  تشتغل 
واحد  نسق  على  بدورها  تشتمل  نظرية  بنية 
من العالقات الثابتة ، و لعل أهم ما يتسم به 
اخلطاب األبوي – سواء العائلي أو التربوي أو 

الديني أو السياسي ما يلي :
األبوي يكرس من حيث           اخلطاب 
و  للكون  رؤية  االنطولوجي  و  الوجودي  املنظور 
هي  و   ، للمجتمع  ثمة  من  ،و  للحياة  تصورا 
إلى  األعلى  من  تنزل  التي  الهرمية  الرؤية 
األدنى و من املاضي إلى احلاضر ، فاخلطاب 
األبوي مصدره التعالي ما يضفي عليه نوعا من 
الهيبة ، سواء كان هذا التعالي من السماء إلى 
األرض أو من جيل السلف إلى جيل اخللف 
أو من الكبار إلى الصغار ، أو من احلكام إلى 

احملكومني .
االبيستيمولوجي  املنظور  من                
معينة  برؤية  األبوي  اخلطاب  يرتبط  املعريف 
أحادية  على  ينص  فهو   ، املعنى  و  للحقيقة 
من  معها  يتعامل  وال  تناهيها  و  احلقيقة 
ال  انه  و  باستمرار  متحولة  صائرة  أنها  منظور 
ميكن القبض عليها كلية يف املستوى البشري 
التاريخي . فاحلقيقة لم تقل كاملة و ال ميكن 
فان  آخر  مبعنى  و  فيها  تتماهى  أن  ذات  ألي 
مع  يتناقض  املعنى  و  للحقيقة  األبوي  املنظور 
املنظور االبستمولوجي. فاحلقيقة ابستمولوجيا 
واغتناء  حتوالتها  جملة  و  تاريخيتها  هي 
يرهن  األبوي  اخلطاب  أن  أي  عناصرها، 

احلقيقة و يسيجها.
خطاب  هو  األبوي  اخلطاب  أن  كما       
السلطة و ليس خطاب معرفة، فعلى املستوى 

خطاب   ( األبوي  اخلطاب  يرتبط  السياسي 
و  السلطة  و  بالقوة   ) املنقذ  القائد،  الزعيم، 
الشمولية  خطاب  فانه  ثمة  من  و  االستبداد 
و  القرار  و  الرؤية  يف  األحادية  و  املنغلقة 
بخطاب  سائد  هو  كما  يتمثل  أي  التسيير، 

احلزب الواحد أو خطاب حكم العسكر.
و  الدين  مجال  يف  األبوي  اخلطاب  و     
املقدس هو خطاب الفقيه أو اإلمام. اخلطاب 
الذي يقدم نفسه على انه يتطابق مع املقصد 
املقدسة،  للنصوص  النهائي  و  الكلي  اإللهي 
مبعنى انه ميتلك قدرات خارقة متكنه من إدراك 
اإللهي بشريا  إدراكا صحيحا، و يغدو بذلك  
ال  و  لرأيه  مغاير  رأي  كل  يكفر  وثوقيا  خطابا 
يقبل إال بنمط واحد من التأويل و التفسير و 
ال يعترف بوجود اجتاهات متعددة يف التأويل و 
أن خطاب  التنزيل. و هكذا نالحظ  و  الفهم 
رب العائلة، و خطاب سيد القبيلة، وخطاب 
الخ،  الدولة.  رئيس  خطاب  و  األمة،  فقيه 
بها  التي يشتغل  بالرغم من اختالف احلقول 
األسس  يف  تشترك  جميعا  فإنها   ، منها  كل 
و املسلمات نفسها التي تنطلق منها و تستند 
عليها يف االشتغال على موضوعاتها . فاخلطاب 
األبوي غير نقدي، دوغماتي يقدم نفسه على 
انه مصدر املعرفة الصحيحة، و مصدر املعرفة 
الفضيلة  و  الكلي،  اخلير  و   املطلقة  احلقيقية 
هي  الضمنية  املسلمات  هذه  و  السعادة  و 
املعريف  بالنظام  تسميته  ميكن  ما  تشكل  التي 
و  البطريركية.  األبوية  االبستمية  أو  األبوي 
اخلطاب  مبثابة  العائلي  األبوي  اخلطاب  يعد 
املجتمع  و  الثقافة  يف  األبوية  للبنية  املؤسس 
، أي أن األبوية يف العائلة هي أساس الدوائر 
األبوية األخرى يف الدين و السياسة و الدولة 
املفكرين  بني  من  و   . الثقافة  و  املجتمع  و 
العرب املعاصرين الذين اهتموا بتفكيك البنية 
الذي   « شرابي  هشام   « الفلسطيني  األبوية 
العربي  اخلطاب  يف  البطريركية  مصطلح  بلور 
حول  مؤلفاته  جل  متحورت  حيث   ، املعاصر 
تفكيك و نقد اخلطاب األبوي ، و من أهمها 
» البنية البطريركية :بحث يف املجتمع العربي 
املعاصر »و » مقدمات لدراسة املجتمع العربي 
» و » النظام األبوي و إشكالية تخلف املجتمع 
العربي » و » النقد احلضاري للمجتمع العربي 
التي حملت  مذكراته  و   « العشرين  القرن  يف 

عنوان » اجلمر و الرماد و صور من املاضي« .
  و يقوم مشروعه يف النقد احلضاري على 

و  ايديولوجيته  تعرية  و  األبوي  النظام  نقد 
تفكيكه من الداخل .« فاألب هو احملور الذي 
تنتظم حوله العائلة بشكليها الطبيعي و الوطني 
، إذ العالقة بني األب و أبنائه ،و بني احلاكم 
و احملكوم هي عالقة هرمية ، حيث إرادة األب 
و   ، املطلقة  اإلرادة  اإلطارين هي  من  يف كل 
يتم التعبير عنها يف العائلة و املجتمع بنوع من 
اإلجماع القسري الصامت  املبني على الطاعة 
و القمع » و لقد أورد يف كتبه نصوصا تبرز منط 
أفراد  جتاه  األب  التي حتكم  التسلطية  العالقة 
 ، و حنونا  لطيفا  إذا كان  فهو حتى   ، عائلته 
من  يبديه  ملا  أطفاله  متناول  عن  بعيدا  يبقى 
معظم  يف  فالطفل  لذلك  و   ، تعال  و  ابتعاد 
و مظلوم  بأنه مكبوث  و يشعر  ينمو  العائالت 
و تعيس .   فمن منا نحن العرب ، كما يقول 
محمد قروي » يستطيع أن يزعم أن عائلته أو 
البيئة التي عاش فيها قد أرادته و قبلته و أحبته 
، و اعترفت بذاته ؟ ال أحد بكل تأكيد .إذ 
عندما  محبوبا  يكون  أن  لإلنسان  ميكن  كيف 
ينحصر وجوده يف كونه شيئا مفيدا قد جرى 
ضمان  و  العائلة  استمرار  أجل  من  إنتاجه 
شيخوخة الوالدين ، أو من أجل إرضاء كبرياء 
و   ، أطفاله  بكثرة  رجولته  يثبت  الذي  األب 
أبيه الذي  الطفل هو جتاه  أشد عداء يشعر به 
تقمع  و  الطفل  حتطم  التي  السلطة  مصدر  هو 
ذاتنا  أجل  من  ينجبنا  ال  فاألب   ، طموحاته 
الذين  نحن  ليس  و   ، نفسه  أجل  من  بل   ،
نأتي للعالم ، بل هو الذي يرى حياته مطبوعة 
القيمة ، و هكذا فإن والدتنا  و  التبرير  بطابع 
ليست إبداعا حرا ، بل محاولة لتمديد حياة 
و   ، حلياته  سندا  لنكون  ينجبنا  إنه   ، األب 
بالتالي فهو يحرمنا من حياتنا نحن ، فنحن 
ال نعيش بل نتيح له أن يعيش من خاللنا ، و 

هذا ما يجعل حياتنا مزيفة منذ البدء .
 و هكذا ينمو الطفل و هو مسيج باألبوية 
شعوره  لينمو  األب  بشخصية  مقولب  و 
جتاه  ال  العائلة  جتاه  األساسية  وظيفته  بأن 
األسرة  يف  املتبعة  التنشئة  هذه  و   ، املجتمع 
العربية التقليدية تهدف إلى قولبة الفرد على 
سلوكه  فيكون  املجتمع  يريده  الذي  النحو 
انعكاسا لسلوك األب و نسخة رديئة للسلوك 
على  احملافظة  شأنه  من  وذلك   ، االجتماعي 
رغبة يف  كل  عرقلة  و  تقاليده  و  القائم  النظام 

التغيير و النهوض باملجتمع .
يف  جوهرية  سلطة  هي  األب   فسلطة 

و  تصورات  على  لهيمنتها  األسرية  العالقات 
التي  العارفة  الذات  مبثابة  فهو   ، األفراد  رؤى 
رمز  انه  كما   ، الصحيحة  احلقيقة  تستهلك 
الفضيلة أي هو القدوة و النموذج الذي يجب 
االقتداء به ، و ذلك من شانه أن يبعث عند 
احملافظة  و  لالذعان  القابلية  اجلديدة  األجيال 
البنى  و  السائدة  القيمية  األنساق  على 

االجتماعية القائمة .
إنتاج  إعادة  هو  ذلك  عن  يترتب  ما  و    
شخصية األب و تكليسها و جعلها شخصية 
على  التمرد  و  عنها  اخلروج  أو   ، أسطورية 
رفض  و  معها  القطيعة  إحداث  و  سيطرتها 
و   ، السلطة  و  الفضيلة  و  للحقيقة  احتكارها 
البحث عن مشروعية أخرى خارج املشروعية 
األبوية عن طريق رفض االمتثال للنظام القائم 
و هتك رموزه و إهدار قيمته عن طريق العنف 
املادي أو الرمزي .   فصحيح كما يقول »حليم 
بركات«  أن األب يكافح ليس من أجل ذاته 
يعبره  و جسرا  وسيطا  دورا  نفسه  يرى يف  بل 
أوالده إلى مستقبلهم فيحقق ذاته من خاللهم 
نظر  وجهة  من  العالقة  هذه  إلى  نظرنا  لو   :
األب لوجدنا أنه هو أيضا يعتبر حياته ليس له 
بل ألوالده ، و كل ذلك يؤكد رسوخ األبوية 
يراد  و  األبناء  يف  يستمر  األبوي  الطموح  ألن 
عجز  الذي  املشروع  مبثابة  يكونوا  أن  لألبناء 
أمام  عائقا  ذلك  يقف  و   ، حتقيقه  عن  األب 
حتقيق كل فرد لذاته خاصة إذا تناقض طموح 

األب مع طموح األبناء .
   و عليه فإن نقد األبوية ال يعني التمرد 
األخالقي على اآلباء أو دعوة للعقوق و عدم 
األبوية  نقد  إمنا  و  باملعنى األخالقي  االحترام 
غرضها هو إفساح املجال أمام تشكل شخصية 
األبناء يف جو من احلرية و االستقاللية و ابتعاد 
اآلباء عن جعل األبناء نسخا مشوهة و رديئة 
يورث  مما  قوتهم  و  سلطتهم  باستخدام   ، لهم 
يعيق  و  اخلضوع  و  اخلنوع  األبناء  جيل  لدى 
ينعكس  مما  سليمة  بكيفية  شخصياتهم  بناء 
إيجابا على منط تفكيرهم و حياتهم .فاألبوية 
املرفوضة هي تلك التي تسلب األبناء ذاتيتهم 
تسمح  ال  التي  هي  و  األب  ذاتية  حلساب 
جو  يف  األبناء  شخصية  لتكون  كبير  بهامش 

من احلرية و االستقاللية .
 يتبع ..
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

        ينشأ اخلطاب األبوي يف العائلة 
و يستمر يف املؤسسات التعليمية بداية من 
الكتاب إلى املدرسة اإلعدادية مت إلى باقي 
فالعالقة   ، األخرى  التعليمية  املؤسسات 
إنتاجها  يعاد  االبن  و  األب  بني  الهرمية 
املعلم   . املتعلم  و  املعلم  بني  العالقة  يف 
بالرغم أن األصل فيه هو املعريف ، إال أنه 
ميارس إرادة السلطة بدل إرادة املعرفة ، ألن 
املتعلم  و  املعلم  بني  يقوم  الذي  التفاعل 
الفلسفي  التساؤل  على  يتأسس  ما  نادرا 
الباحث عن آفاق املعنى بقدر ما يتأسس 
املعلم  خاللها  يقوم  تسلطية  عالقة  على 
باملعلومات  املتعلم  الطفل  ذاكرة  بحشو 

الرسمية التي تقررها الدولة .
 و يظهر اجلانب األبوي يف العالقة بني 
تؤخذ  ال  عندما  التعليمية  العملية  طريف 
درجة  على  حرة  مستقلة  كذوات  النفوس 
اإلنسانية  الكرامة  و  االحترام  من  واحدة 
» فالتلقني من حيث هو طريقة تسلطية يف 
التعليم يجعل املتعلم يستجيب باكتساب 
عادة الصم » أي الدراسة باالستظهار : إن 
ما يدرسه الطفل بهذه الطريقة يحفظه كما 
هو ، مبعنى أن الفرد املتعلم ال يتأثر مبوضوع 
إدراكه  و  بفهمه  يهتم  ال  ألنه  التعلم 
املجتهد  التلميذ  و   . و حفظه  باستنتاجه 
بطرح  ال  املكافأة  ينال  و  يثبت  الذي  هو 
األجوبة  بإعطاء  بل  املالئمة،  األسئلة 

الصحيحة امللقنة.
األبوية  املنهجية  هذه  وفق  الطفل  و 
و  تساؤل  دون  منفعل  يستجيب  التلقينية 
دون استفسار، أي يستجيب طوعا للتلقني 
و كل ذلك يغيب آفاق الفهم و اإلدراك و 
املساءلة ، و يتعلم الطفل دون أي تساؤل 
من  الهدف  و   . املعلم  هيمنة  خالل  من 
التلقني كما يقول هشام شرابي هو » نقل 
مواجهة  يف  الثابتة  عاداته  و  املجتمع  قيم 
العالم إلى صميم التركيب الذهني للفرد »
على  الطفل  يتحرر  أن  ما  هكذا  و     
األب  سطوة  و  سلطة  من  زمنيا  األقل 
سلطة  حتت  نفسه  يجد  حتى  البيت  يف 
يف  قهرا  و  هيبة  أشد  و  سطوة  أكثر  أب 
يخاف  احلاالت  أكثر  يف  جنده   : املدرسة 

شأن  ذلك  و   ، أبيه  من  أكثر  معلمه  من 
قبل  من  التعليمية  السياسات  تكرسه 
محمد  يسميه  ما  لتأبيد  الوطنية  الدول 
 « حيث  املؤسس  الرسمي  اجلهل  أركون 
تدفع الدول و اجلماعات الفئوية لألساتذة 
أجورهم لكي يعيدوا إنتاج خطاب مدرسي 
و  البطوالت  و  التأسيس  بحكايات  مليء 
املقاطع املنتخبة من الذاكرة اجلماعية ، و 
الرموز الرافعة للشأن ، و أطر تصوير الذات 
يتضافر  ذلك  كل  و   ، لآلخرين  و  لذاتها 
و  الذات  على  االنغالق  ثقافة  لترسيخ 

اجلهل ».
نظام  هو  السائد  التعليمي  فالنظام   
العقلية  من  بدال  األبوية  العقلية  يكرس 
النقدية التساؤلية املنفتحة . فاملعلم كاألب 
متاما هو مصدر املعرفة الصحيحة و النهائية 
الذي  احلواري  املنهج  يغيب  ما  هذا  و   ،
املعلم  بني  الهرمية  العقلية  مع  ينسجم  ال 
وجوه  من  الوجه  هذا  أن  أي   . املتعلم  و 
االجتماعي  الواقع  يف  امتداداته  و  التعلم 
يعمل علة تعزيز السلطة األبوية و يقصي 
املفهمية  األشكلة  و  الفلسفي  التساؤل 
و  اإلبداع  يعطل  هذا  من  أكثر  و  النقد  و 
فما  بركات  حليم  يقول  كما  و  التجديد 
إلى  األب  صورة  تعميم  هو  النظر  يلفت 
االجتماعية  املؤسسات  بقية  املسؤولني يف 
أي إلى األستاذ و صاحب العمل و احلاكم 

و غيرهم »
 و من بني الدوائر األبوية األخرى الدولة 
التي هي من أعقد املؤسسات التي أنتجها 
تسلطية  أبوية  بنية  فهي  البشري  العمران 
يف املجتمع العربي . و الدولة الوطنية التي 
على  تستند  االستقالل  غداة  تأسست 
االجتماعي  للتنظيم  التقليدية  األشكال 
االجتماعية  البنى  و  األشكال  هي  و 
جتسد  القبيلة  ألن   ، العصبية  و  القبلية 
النزعة األبوية يف رئيسها أو شيخها الذي 
مهابة  كارزمية  محورية  شخصية  يشكل 
الوطنية  الدولة  وظائف  أن  و هكذا جند   ،
من  شبكة  على  تقوم  أبوية  وظائف  هي 
الوالءات و االرتباطات الشخصية و هي ما 
أصطلح عليه هشام شرابي بالدولة األبوية 

البطريركية  الدولة   « فعالية  أن  حيث جند 
احلديثة تستند إلى جهاز أمنها الداخلي أو 
املخابرات ، و لذلك ترتكز جميع األنظمة 
البطريركية على ازدواجية الدولة ، مبعنى 
إلى  بيروقراطيا  عسكريا  تنظيما  هناك  أن 
جانب تنظيم بوليسي بشري يهيمن على 
احلياة اليومية مشكال أداة الضبط النهائية 
فاملواطن   . السياسية  و  املدنية  احلياة  يف 
يف  احلال  كانت  كما  متاما  الدولة  أسير 
البطريركية  الدولة  القدمية:  السلطات  ظل 
احلديثة ليست من جوانب عديدة شكل 
حديث الطابع للسلطنة البطريركية القدمية 

.«
   و بسبب حتكم الدولة يف االقتصاد و 
احلياة االجتماعية أطلق عليها مصطلح » 
الدوالنية » مبعنى أن الدولة تتحكم بشكل 
احلراك  عناصر  بجميع  قمعي  و  قسري 
االجتماعي ، حيث املجتمع يعيش حتت 
يعتمد على  نظام سياسي شمولي  هيمنة 

حزب واحد و لغة واحدة و دين واحد 
يعلب  و  الفكر  يقولب  كما        
واحدة  إيديولوجية  صياغات  يف  الوعي 
على  املسلطة  الرقابة  و  القمع  خالل  من 
هذا  و   ، االجتماعية  احلياة  مجاالت 
املجتمع  من  هجني  نوع  نشوء  إلى  يؤدي 
و  باستمرار  اإلخفاقات  ينتج  الثقافة  و 
اخللف  إلى  يتراجع  لم  إن  مكانه  يراوح 
االجتماعية  الفئات  موقف  يكون  و   .
املستفيدة من هذا الوضع هو االستمرار يف 
القائم و خدمته و االمتثال  النظام  محاباة 
إلرادته املهيمنة . أما الفئات االجتماعية 
املتضررة من هذا الوضع فترفض االعتراف 
إيديولوجيته  يف  تطعن  و  النظام  مبشروعية 
قد  التي  املواجهة  مرحلة  إلى  تنتقل  و 
تكون عنيفة خاصة عندما   تغيب قنوات 
باقي  و  االجتماعيني  الفاعلني  بني  احلوار 
التي تشكل  الفئات االجتماعية األخرى 
ما يسميه أحد املفكرين » أحزمة الصفيح 
املدن  يف  املهمشة  األحياء  إلى  إشارة   «
االجتماع  علم  يف  يعرف  ما  أو  العربية 

بالهامشية احلضرية . 
املجتمعية  النهضة  تبقى  هكذا  و   

مستحيلة ما لم تنجح املجتمعات العربية 
 ، السلطوي  األبوي  اخلطاب  مراجعة  يف 
التقدم  العربية يف نشدان  الن اإلخفاقات 
و التطور تعود إلى بنية املجتمع البطريركي 
، هذا املجتمع الذي تهمني عليه الدولة أو 
باألحرى النخب احلاكمة التي تعمل دوما 
على تعزيز مواقعها االقتصادية و السياسية 
على  إرادتها  فرض  أجل  من  الثقافية  و 
شرائح واسعة من املجتمع ، هذه النخب 
التي تفتقد إلى املصداقية و ال تستطيع أن 
تؤطر العالقة بني الدولة و املجتمع تأطيرا 

سليما .
تفسيرها  جتد  هذه  القوة  عالقات  و    
على  السابقة  الوطنية  النخب  طبيعة  يف 
فطبيعة   ، إليه  قادت  التي  و  االستقالل 
البنية  ذات  النخب  هذه  بني  العالقة 
إقصاء  كانت عالقة  األبوية  االيديولوجية 
عابد  محمد  عنه  عبر  ما  أو   ، تناقض  و 
اجلابري عندما عالج ظاهرة تعاقب النخب 
جوفه  من  يخرج  الذي  النقيض  بقانون 
قادت  التي  النخبة  أوال  ف«هناك  الشيء 
احلركة الوطنية من أجل االستقالل و التي 
املدنية  االرستقراطية  جوف  من  خرجت 
الناجمة  احلداثة  صدمة  بفعل  التقليدية 
عن االحتكاك بالغرب ، الغرب املستعمر 
التقدمي يف آن  املثال  النموذج و  الغرب  و 
جتنيد  على  عملت  التي  النخبة  هذه  و   ،
نشر  يف  ساهمت  و  توعيته  و  الشعب 
ما  سرعان  صفوفه  يف  احلديث  التعليم 
جوفها  من  يخرج  نقيض  أمام  نفسها  جتد 
التي  الوطنية  احلركة  داخل  من  أعني   ،
ال  عناصر  تقوده  نقيض   ، قيادتها  تتولى 
بل   ، املدن  أرستقراطية  دائرة  إلى  تنتمي 
التي سكنت  الفئات  من  الغالب  يف  هي 
البادية  من  احلديثة  الهجرة  إطار  يف  املدن 
إلى املدينة التي عرفت منطلقها مع بداية 
املرحلة االستعمارية و األمر يتعلق أساسا 
بنخبة جديدة تقف يف الصف الثاني وراء 
النخبة القيادية لتطالب باالنتقال بالنضال 
من مجرد العمل السياسي السلمي املدني 

إلى املواجهة و الصدام .
يتبع 
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      يف آخر لقاء جمعه 
ببعض وسائل اإلعالم 

الوطنية، أبدى الرئيس 
عبد املجيد تبون امتعاضه 

من مبدأ »الُكلوِنيْزم«، 
واالصطفاف املصلحي 
بني جماعات تتقاطع 
أهدافها يف الّسعي إلى 

تلبية احتياجاتها اخلاصة 
وحتقيق مصاحلها، التي 

غالبا ما تتعارض مع 
املصلحة العامة؛ الرئيس 
كان واضحا ومباشرا وهو 

يتحدث عن هذا املوضوع؛ 
فكِره أن يتم تدوير الفكرة 

التي راجت يف عهد املخلوع؛ 
وبالتالي العودة إلى نقطة 

البدء! وهو توجه وصراحة 
يحسبان له!

      إن سعي بعض اللوبيات 
الفكرية و«املصلحية« إلى 

محاولة االلتفاف - مجددا 
- على بعض من املكاسب 
التي حتققت – وإن َقّلت 

- بحكم قصر املدة،  سوف 
يشكل بالتأكيد خيبة أمل 

كبيرة لقطاع عريض من 
الذين آمنوا بأن التغيير هو 

ديدن اجلزائر اجلديدة؛ 
جزائر تستقطب الكفاءات 

من أبنائها بغض النظر 
عن مشاربهم الفكرية 
واالجتماعية وأرائهم 

السياسية ونظرتهم إلى 
طرائق احلكم؛ فال يحدث 

االنتقاء وال يقتصر 
على«الّشلة املصلحية«، 
والتي غالبا ما تكون هي 

»املانع« الذي ُيفرِمل 
التقّدم والتطور؛ وال تخفى 

بعض معالم ذلك على 
متابع . لقد كانت إشارة 

الرئيس وتأكيده على رفض 
هذا النهج يف احلكم يف 

عديد املرات مؤشرا واضحا 
عن مدى قدرة وخطورة 

اللوبيات »املصلحية« 
على الدولة ذاتها؛ الدولة 
التي يحب أن يسود فيها 
مبدأ الكفاءة واالجتهاد 
واألحقية، وقدرة الفرد 

على تسّلق سّلم املسؤليات 
وفقا ملا ميلكه من إمكانات 
وأباَنه من إجنازات، وليس 

وفقا ملا يحتِكُم عليه 
من وساطات، أو مدى 

انخراطه يف تيار فكري 
يحاول الهيمنة على مصدر 

القرار .
     إن بطانة الّسوء، 

سيدي الرئيس، تكمن 
يف هؤالء؛ وُتَشّخُص يف 
أفعالهم من خالل آليات 
اإلقصاء والتهميش التي 

ينتهجونها، وهم سبب 
البالء البارحة وسيكونون 

سببه غدا!

بلسان تويقر عبد العزيز

ِئــيُس  الـرَّ
وء! وِبطاَنُة السُّ

تسجيل 11 وفيات خالل الـ 24 ساعة األخيرة

الَجزاِئر ُتحِصي 538 إصابًة 
َجديدَة بُكورونا يوَم الّسبت

بفيروس  اجلديدة  اإلصابات  عدد   شهد 
طفيًفا،  ارتفاًعا  السبت،  أمس  اجلزائر،  يف  كورونا 
والسكان وإصالح  الصحة  وزارة  به  أفادت  حسبما 

املستشفيات.
 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية 
عن  فورار،  جمال  كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة 
تسجيل 538 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املصابني إلى 34693 شخصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 11 حالة وفاة بني املصابني، ليرتفع 

إجمالي عدد الوفيات إلى 1293 حالة.
خالد دحماني

قسنطينة

 الَقبــُض علـــى قـاِتـــل الشــّاب 
َسامــي بالَمدينِة الَجديدة »علي َمنجِلي«

 
تويف، أمس، شاب قاصر يبلغ من العمر 16 سنة بعد أن تلقى طعنات عميقة على مستوى الركبة من طرف شباب 
مجهولني، وذلك بعد أن حاول الضحية »سامي« الذي يعمل كبائع خضر التوجه للوحدة اجلوارية رقم 5 بعلي منجلي لشراء 
السجائر ، قبل أن يعترضه مجهولون اعتدوا عليه بواسطة خنجر على مستوى ركبته، مسببني له جروحا عميقة نقل على 
إثرها للمستشفى حيث لفظ نفاسه األخيرة، صبيحة أمس. وحسب بيان مصالح أمن والية قسنطينة، فقد جرى القبض 

على املشتبه به يف القضية يف انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات األمنية.
خديجة بن دالي

املسيلة

أستـاذٌة َتضـُع حًدا لحياِتها بعيـن الَخضـراء
أقدمت، صبيحة أمس، ببلدية عني اخلضراء باملسيلة )نحو 50 كلم جنوب شرقي عاصمة الوالية( أستاذة أربعينية 

على وضع حد حلياتها.
وحسب معلومات متطابقة ، فإن األمر يتعلق باألستاذة )ش.(يف العقد الرابع من عمرها متزوجة وبدون أطفال معروفة 
إلى  املدنية اجلثة  أعوان احلماية  بحسن اخللق، حيث ُوجدت اجلثة معلقة بحبل بإحدى غرف مسكنها. وعليه، نقل 
مستشفى »مقرة«، بهدف عرض اجلثة على الطبيب الشرعي، يف ما تبقى أسباب إقدام الضحية على االنتحار مجهولة، 

إلى حد كتابة هذه األسطر.
هذا، وفتحت اجلهات األمنية املتخصصة حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادثة.

جمال أبو أشرف

طالب بإحصاء السلع احملجوزة أسبوعيا..وزير النقل:

الَموانــُئ َخالـــيٌة الَموانــُئ َخالـــيٌة 
مــن أّي مــن أّي سلـٍع َخطيـرٍة سلـٍع َخطيـرٍة 
ـــَرة ـــَرةُمتفجِّ واٍد ُمتفجِّ واٍد أو مــَ أو مــَ

الشحنة حتمل 31 طنا من املواد الغذائية والطبية

حــِة الَعسكـرّيــِة ُترِسـل  َمصاِلـح الصِّ
حـراِوي  عـِب الصَّ ُمساعــداٍت إنَسانّيـٍة للشَّ

الوادي

 هـالُك 03 ُشّبـان فـي َحـادِث َســيٍر 
لقي 03 شبان مصرعهم، أمس السبت، يف حادث سير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 48 

الرابط بني الوادي وبسكرة.
اصطدام  إثر  احلمراية،  بلدية  تراب  يف  وبالضبط  املذكورة،  الطريق  مستوى  على  احلادث  ووقع 
مركبتني، ما أدى إلى وفاة 03 شبان، ينحدر اثنان منهم من بلدية الدبيلة بينما يقطن الضحية الثالثة 
الدرك  قوات  فتحت  بينما   ، اجلثث  إلى مصلحة حفظ  الضحايا  نقل جثث  ومت  هذا  احلمراية.  بلدية 

الوطني حتقيقا لكشف األسباب التي أدت إلى احلادث.
بشكل  مرورية  حوادث  تشهد  املأسوي  احلادث  شهدت  التي   48 رقم  الوطني  الطريق  أن  يذكر 

مستمر، األمر الذي دفع سكان الوادي لالحتجاج أكثر من مرة للمطالبة بإنشاء ازدواجية.
رشيد شويخ

موانئ  على خلو  السبت،  أمس  هاني،  لزهر  النقل  وزير   أكد 
البالد من أي نوع من السلع اخلطيرة أو مواد متفجرة، مطالبا بإعداد 
مفصلة  تقارير  وإرسال  واملخزنة  احملجوزة  للسلع  أسبوعية  إحصاءات 

بشأنها للمسؤولني للنظر فيها وتسوية وضعها.
ويف زيارة تفقدية قام بها الوزير على مستوى ميناء اجلزائر، رفقة 
إطارات الوزارة ومسؤولي امليناء، أوضح هاني أن »اجلزائر كانت من 
مستوى  على  اخلطيرة  البضائع  تخزين  أو  حجز  ملنع  السباقة  الدول 

املوانئ«، مشيرا إلى أن قانون املنع يعود إلى سنة 1975.
و أضاف الوزير أن هذا القانون »مطبق بشكل صارم على مستوى 
كل موانئ الوطن وال وجود لبضائع خطيرة بها«، مذكرا بأنه مت يف 
ثمانينيات القرن املاضي اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض 
احترام  عدم  بسبب  وذلك  السجن،  حد  بلغت  املوانئ  مسؤولي 
اإلجراءات القانونية السارية يف هذا املجال ، آنذاك«. وشدد هاني 
تطلب  إن  وحتيينها  بصفة صارمة  القوانني  هذه  »تطبيق  على ضرورة 
وقع يف  »ما  أن  مضيفا  اجلديدة«،  املعطيات  مع  للتأقلم  ذلك  األمر، 
ميناء بيروت ميكن أن يحدث يف أي ميناء آخر ، ولهذا يجب السهر 

على تطبيق القوانني بصرامة لتفادي مثل هذه الكوارث«.
املغلوطة«  التصريحات  »محاربة  ضرورة  إلى  الوزير  أشار  كما 
لها،  التصدي  كيفية  والنظر يف  املستوردين  بعض  بها  يقوم  التي   ،
البعض  يتفادى  ولهذا  ُمكِلف  اخلطيرة  البضائع  »نقل  أن  موضحا 

التصريح بها«.
)و.أ.ج(

أرسلت مصالح الصحة العسكرية والهالل األحمر شحنة حتتوي على 31 طنا من املواد الغذائية واملعدات الطبية، 
كمساعدة إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي.

كشفت، أمس السبت، وزارة الدفاع الوطني يف بيان لها عن إقالع طائرة عسكرية محملة بشحنة من املساعدات 
لالنتشار  اجلوية  القاعدة  باجتاه  ببوفاريك  اجلوية  القاعدة  من  الشقيق، انطالقا  الصحراوي  الشعب  لفائدة  اإلنسانية 
بتندوف، يف إطار مواصلة العمليات التضامنية بني اجلزائر والدول الشقيقة والصديقة، خاصة يف ظل الوضعية الصحية 

الراهنة املرتبطة بانتشار فيروس كورونا. 
وحتتوي شحنة املساعدات اإلنسانية 31 طنا من املواد الغذائية واملعدات الطبية، املمنوحة من طرف الهالل األحمر 
اجلزائري واملديرية املركزية ملصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، حيث جاء يف البيان: »هي سانحة جتدد من 
خاللها اجلزائر عزمها على تعزيز أواصر األخوة والصداقة بني الشعبني الشقيقني، وتؤكد أيضا على مدى جاهزية اجليش 

الوطني الشعبي للمساهمة بفعالية يف مثل هذه العمليات«.
أحمد بوكليوة



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 
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