
02
َمنصـِب وزيـٍر ُمنتـدٍب َتنحيـُة شعابنـَة مـن 
للَجاليــَة الجزاِئـرّيِة

تعيني  قضية  يف  األولى  للوزارة  بيان  فصل 
إذ  النائب عن حزب املستقبل سمير شعابنة، 
منتدب  وزير  منصب  من  تعيينه  إلغاء  جرى 
ولم  اخلارج،  يف  اجلزائرية  باجلالية  مكّلف 

يعد ضمن التشكيلة احلكومية احلالية. 
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ُكــوروناُكــورونا    يأَبـــى الّرحـــيليأَبـــى الّرحـــيل!!

05
 قاملة

 َتوقـُع إنتــاِج 115 
 ألـَف هكَتــاٍر من

الَبطاطـا هـذا الَموِسم
06

مستغامن
 َمــرٌض َغريـب 

د حقـوَل الُكروِم ُيهـدِّ
08

 إليزي
حي  تـأّزُم الَوضـِع الصِّ
 ُيخـِرج سّكـاَن ِعيـن
اِرع أمَنــاس إلـى الشـّ

َمشاتـــي »ثليـــجان« بتـــــبّسة َمشاتـــي »ثليـــجان« بتـــــبّسة 
عاِنــــي العــطــَش وتـلتـِحُف الّظــــالَم وتـلتـِحُف الّظــــالَم  عاِنــــي العــطــَش تـُ تـُ

 تتفاقم املعاناة وتزداد حدًة يوما بعد يوم يف مختلف مشاتي بلدية »ثليجان« بوالية تبسة؛ 
ففي هذه املناطق يعيش الّسكان حياة بداوة تطبعها عزلة خانقة وإقصاء من التزود بالكهرباء 

وحظر حفر اآلبار، فيما بات العطش يطّوق عائالت تكابد مرارة العيش وحتلم بغد أفضل.

09

0303

تأمُل يف َربِطها بَشبكِة الَكهرباِء منُذ االسِتقاللتأمُل يف َربِطها بَشبكِة الَكهرباِء منُذ االسِتقالل

تاج
بور

رو

تاج
بور

رو

ُصعــوُد نظــاِم التَّفــاهِة
 دخل العالم مرحلة تاريخية غير معهودة، 
التافهني  وسيطرة  التفاهة  بصعود  متيزت 
فقط  العربي  العالم  يف  ليس  احلكم،  على 
فامَللمح  العظمى؛   الدول  يف  حتى  وإمنا 
بروز  هو  الدولي  املسرح  على  الطاغي 
تكوين  ذات  مغامرة،  شعبوية  قيادات 
السياسية  الرؤية  إلى  وتفتقر  ضحل، 
الواضحة واحلكيمة. وكل ذلك يوحي بأن 
ويتقدم  على  يعلو  الّيوم،  التفاهة،  صوت 

كل األصوات األخرى. 

د. مصطفى كيحل 	15 أقالم

04
ستوِر بين  دة الدُّ ُمسوَّ
الَمآخـِذ  والَمكـاِسب

الذي  السياسي  النظام  الدستور  يحّدد 
يعد  كما  البالد،  شؤون  تسيير  يحكم 
مبدأ  يصون  الذي  األساسي  القانون 
حرية اختيار الشعب وممارسته السلطة 
)املادة 7من الدستور(، ويضفي الشرعية 

على أعمال السلطات العمومية.
وقد عرفت اجلزائر دساتير عدة، آخرها 
مستها  دستور2020،  تعديل  مشروع 
دون  حالت  جمة  دستورية  تعديالت 
الدساتير  من  هي  هل  تصنيفها؛  معرفة 

اجلامدة أو املرنة.

األستاذ محـمد عدنان بن ميـر

283283 حالة جديدة ..َتصاعٌد مِخيٌف يف عدِد امُلصاِبنَي باجَلزائر حالة جديدة ..َتصاعٌد مِخيٌف يف عدِد امُلصاِبنَي باجَلزائر

 بــــن زراري:  بــــن زراري: رفــــُع احلجـــِر  زرَع رفــــُع احلجـــِر  زرَع 
نَي نَيالُطمأِنينَة فقلَّ َحذُر اجَلزاِئريِّ الُطمأِنينَة فقلَّ َحذُر اجَلزاِئريِّ

نـــــزار: نـــــزار:  أكثـــــُر امُلصاِبـــني َضحاَيا  أكثـــــُر امُلصاِبـــني َضحاَيا 
ـَاٍص ُمهِملـــــــني! ـَاٍص ُمهِملـــــــني!أشخـــــ أشخـــــ

ِنـقاَشــات

 بركـاني:  بركـاني: َحـذاِر مــن االْستهَتار.. َحـذاِر مــن االْستهَتار.. 
وُكوروَنا قد َيعوُد مبوجٍة أْشَرسوُكوروَنا قد َيعوُد مبوجٍة أْشَرس

رفـَض الّتـنازَل عــن 
ـّة ـِّة األجَنِبيــ اجِلنسيـ
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أخبار السياسة
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قال إّن بعض المستشفيات »متشبعة«

فورار: ِمن الّصعِب اإلبَقاُء على 
اِئم حي الدَّ الَحجِر الصِّ

صفية. ن

مستوى  على  االستشفاء  نسبة  أن  العمومي،  للتلفزيون  تصريح  يف  فورار،  كشف   
املستشفيات بلغت 65 % من األسرة العامة و35.5 % من أسرة اإلنعاش، حيث أن 
بعض املستشفيات بلغت مرحلة التشبع، مؤكدا أن الوضع ما زال حتت السيطرة وأن االرتفاع 
يف عدد اإلصابات يف األيام األخيرة ال يخص اجلزائر فقط بل شمل العديد من دول العالم، 
موضحا أن الواليات العشرة التي سجلت أكبر عدد من اإلصابات هي كل من سطيف، 

بومرداس، العاصمة، البليدة، ورقلة، بشار، وهران، عنابة، باتنة، تيارت.

لوالية  الصحة  مديرة  أكدت 
مصابا   17 أن  الليام  فتيحة  بومرداس 
إحصاؤهم  مت  الذين  كورونا  بفيروس 
من  ينحدرون  الوالية  يف  أمس  أول 
بعد  بالوباء  وأصيبوا  واحدة،  عائلة 
بشروط  التقيد  دون  عرسا  حضورهم 

الوقاية.
نزولها  لدى  الليام،  وأوضحت 
خاص  فضاء  على  ضيفة  أمس  يوم 
بانشغاالت املواطنني بإذاعة بومرداس 
ارتفاع  وراء  »السبب  أن  اجلهوية، 
على  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد 

املواطنني  تراخي  هو  احمللي  املستوى 
احترام  وعدم  الوباء،  مع  التعاطي  يف 
تعلق  ما  خاصة  الوقائية  اإلجراءات 
مسافة  واحترام  الكمامات  بارتداء 

التباعد االجتماعي«.
والية  أن  إلى  املتحدثة  وأشارت 
اجلمعة  سجلت،  قد  بومرداس 
املنقضي، إصابة 17 شخصا بفيروس 
تسجل  حصيلة  أثقل  وهي  كورونا، 
يف  مؤكدة  الوباء،  ظهور  منذ  بالوالية 
ينحدرون  املصابني  أن  السياق  هذا 
تشخيص  مت  وقد  واحدة  عائلة  من 

بعد  مباشرة  بالعدوى  إصابتهم 
إهمال  مع  األعراس،  أحد  حضورهم 

اإلجراءات الوقائية املوصى بها.
فتيحة  اعتبرت  املقابل،  يف 
أن  لبومرداس  الصحة  مديرة  الليام 
مثل  الغربية  باجلهة  الواقعة  البلديات 
أوالد  موسى،  أوال  اخلشنة،  خميس 
هداج وبودواو.. تعد بؤرا للوباء على 
املناطق  هذه  وأن  احمللي،  املستوى 
حتصي، وفق قولها، غالبية اإلصابات 

بالوباء منذ بداية اجلائحة.
سميرة مزاري

مديرة الّصحة لبومرداس، فتيحة الليام:
الـُمصابوَن بَفيروِس ُكوروَنا الـ 17 من َعائلٍة َواِحدة

قال إن هدف تشكيلته بعُث نشاط الحزب
د أّن »األفالن« بَحاجٍة لعقِد َورشاِت إصالٍح بعجي ُيؤكِّ

أّكد األمني العام جلبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، يوم أمس السبت، 
كان  بعدما  نشاطه  بعث  إعادة  يف  يتمثل  السياسية  لتشكيلته  احلالي  الهدف  أن 

رهينة لنزوات البعض يف الرئاسيات السابقة، بحسبه.
اللجان  ورؤساء  احلزب  مبحافظي  لقائه  خالل  ألقاها  كلمة  يف  بعجي،  وقال 
االنتقالية يف الواليات،إن األفالن يعّول على انطالقة جديدة له وسيكون النجاح 
حليف احلزب العتيد، »كونه خرج من صلب الشعب العظيم الواجب ميلي علينا 
االحتاد خلدمة احلزب واجلزائر«. ويرى أمني عام األفالن أن التراكمات أثقلت كاهل 
كافة  يف  مفتوحة إلصالحه  ورشات  عقد  إلى  اآلن  حاجة  يف  هو  الذي  احلزب، 

األصعدة، مؤكدا أن جبهة التحرير الوطني كبيرة وتتسع جلميع أبنائها.
صفية. ن

رفض التنازل عن الجنسية األجنبية
َتنحيُة شعابَنة من َمنصِب وزيٍر ُمنتدٍب للَجالَية  الجزاِئرّيِة 
 فصل بيان للوزارة األولى يف قضية تعيني النائب عن حزب املستقبل سمير 
شعابنة، حيث مت إلغاء التعيني من منصب وزير منتدب مكلف باجلالية اجلزائرية 

يف اخلارج ولم يعد ضمن التشكيلة احلكومية احلالية. 
وأوضح البيان الصادر، يوم أمس السبت، أنه وخالل املشاورات التي أجريت 
بخصوص تشكيل احلكومة اجلديدة وافق سمير شعابنة على حقيبة وزير منتدب 
مكلف باجلالية الوطنية باخلارج دون التصريح بحمله جنسية مزدوجة، حيث طلب 
من املعني باألمر أن ميتثل ألحكام القانون رقم )01-17( احملدد لقائمة املسؤوليات 
العليا للدولة واملناصب السياسية التي تشترط اجلنسية اجلزائرية دون غيرها والتنازل 
عن اجلنسية األجنبية، غير أن سمير شعابنة وبعد رفضه االمتثال للشروط وبقرار 
من رئيس اجلمهورية مت إلغاء تعيينه يف منصب وزير منتدب للجالية الوطنية باخلارج 

وبتالي سمير شعابنة لم يعد ضمن التشكيلة احلكومية احلالية.
أحمد بوكليوة

كل تلميذ حصل على  9 من 20 ضِمَن االنتقال 
ساُت التَّربويُة َتضبُط معّداَلت االنتَقاِل إلى الّثانوَية  المؤسَّ
تشرع، اليوم، املؤسسات التربوية يف عقد مجالس األقسام اخلاصة بتالميذ السنة 
الرابعة متوسط،  حيث سيتم ضبط معدالت االنتقال إلى السنة أولى ثانوي إضافة 

إلى ضبط عملية التوجيه إلى جذع مشترك آداب أو علوم تكنولوجية.
التالميذ  بعدها  ليتمكن  كامال  أسبوعا  ستدوم  األقسام  مجالس  عقد  عملية   
اخلاصة  الرقمية  املنصة  عبر  لالنتقال  النهائي  املعدل  على  التعرف  من  وأولياؤهم 
التالميذ، كما سيتم خالل مجلس  النقاط على  توزيع كشوف  يتم  بالوزارة، وبعدها 
األقسام ضبط املعدالت النهائية وتصحيح بعض األخطاء التي كانت يف كشوف نقاط 
الفصلني األول والثاني بالنسبة إلى التالميذ الذين قدموا طعونا يف معدالتهم اخلاصة 
9 من  تلميذ حتصل على معدل  االنتقال كل  الثاني. هذا، وسيتمكن من  بالفصل 
20،  فما فوق.   كما سُتمنح فرصة ثانية شهر سبتمبر القادم بالنسبة للتالميذ الذين 
لم يحصلوا على معدل 9 الجتياز االمتحان الذي سينظم لكل التالميذ بصفة اختيارية 

إال بالنسبة إلى التالميذ األحرار.
أحمد بوكليوة

أشار جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا إلى أنه في الوقت الراهن من الصعب البقاء في الحجر 
الصحي الدائم، ألن موعد انتهاء الوباء مجهول، مؤكدا على الدور الكبير الذي يعبه المواطن في تقليص انتشار الفيروس 

وذلك من خالل االلتزام بالتدابر الوقائية.

رفعوا شعار »يا تبون الشعب في آفلو مغبون« 
حيَّة   ُسكان آفلو  ُيطاِلبون بَتحسيِن الَخدماِت الصِّ

قال إن الحزب منفتح على الجميع، زيتوني: 
ياِسييَن ركاِء السِّ سنعمُل على َتحقيِق َتواُفق مع الشُّ

واَفته المنّيُة أمس بالمستشفى العسكري
الم بلِعيد  رئيُس الحكوَمِة الّساِبق َعبد السَّ

ُيواَرى الثَّرى اليَّوم
الذي  السالم،  عبد  بلعيد  األسبق  احلكومة  جثمان رئيس  اليوم،  ُيَشّيُع، 
 92 يناهز  عمر  عن  النعجة  بعني  العسكري  باملستشفى  السبت  أمس  يوم  تويف 
سنة،  إلى مثواه األخير. يذكر أن الراحل شارك يف ثورة التحرير املباركة، ثم 
تولى مسؤوليات عديدة بعد االستقالل آخرها رئاسة احلكومة سنة 1992. ويعد 
مواليد  من  وهو  سابق،   ورئيس حكومة  وسياسيا  مجاهدا  السالم  عبد  بلعيد 
جويلية 1928 مبدينة عني الكبيرة بسطيف، وتقلد منصب رئيس احلكومة من 8 
جويلية 1992 خلفا لسيد أحمد غزالي إلى 21 أوت 1993، أي يف فترة حكم 
علي كايف. وسيشيع جثمان الراحل اليوم إلى مثواه األخير باجلزائر العاصمة. 

ولقد تقّلد الراحل عدة مناصب سامية يف الدولة منها:
1993-1992 رئيس احلكومة 

1979-1977 وزير الصناعات اخلفيفة
1977-1965 وزير الصناعة والطاقة

1966-1964 املدير العام لشركة سوناطراك
يف  وعضو  اجلزائرية  للجمهورية  املؤقتة  احلكومة  يف  مساهم   1958-1962  

الهيئة التنفيذية املؤقتة
UGE�( 1955-1953 عضو مؤسس يف االحتاد العام لطالب املسلمني يف اجلزائر

)MA
)AEMAN( 1953-1951 رئيس رابطة الطالب املسلمني يف شمال أفريقيا بفرنسا

صفية نسناس

العام  األمني  زيتوني  الطيب  أكد 
حلزب التجمع الوطني الدميقراطي على 
من  البلد  حلماية  جميع  احتاد  ضرورة 

اللوبيات املتربصة به، بحسبه.
األولى  الدورة  زيتوني، خالل  قال 
»سنشرف  حلزبه:  الوطني  للمجلس 
لالستشراف  مرصد  إقامة  على 
بإطارات  اإلستراتيجية،  والدراسات 
استلزم  إذا  وخارجه  احلزب  داخل  من 
يحوي  »األرندي«  أّن  موضًحا  األمر«، 
تستطيع  التي  اإلطارات  من  العديد 
خدمة البالد، كما أّنه قد يفتح الشراكة 
ومع  األحزاب،  مختلف  مع  السياسة 
والباحثني  اجلامعية  اجلزائرية  الطاقات 
وواصل  وخارجها.  البلد  داخل 
على  »سنعمل  يقول:  ذاته  املتحدث 

سياسيني  شركاء  مع  توافقات  حتقيق 
مبنية على طموح بناء مستقبل جديد 

للبالد«.
وتابع معقًبا: »التجمع حزب منظم 
ومسؤول يستطيع تقدمي اإلضافة ملجابهة 
اللوبيات التي ال تريد اخلير لبلدنا، ألّن 
أن  يريدونه  ال  نائم  عمالق  اجلزائر 
أجنبية  »أطراف  موضًحا:  يستيقظ«، 
تدعي الوقوف مع بلدنا، وتطرح نفسها 
اجلزائر  مع  الضوء  يف  لكنها  كشريك، 

ويف الظل ضدها«.
أّن  آخر،  سياق  يف  زيتوني،  وأكد 
احلزب يبقى وفًيا لعمله النضالي ورسالة 
الشهداء، وأّنه كأمني عام سيعمل على 
بالعودة  إعادة الصورة احلقيقة للحزب، 
القدامى  مؤسسيه  دور  تفعيل  إلى 

والعودة إلى مبادئهم التأسيسية.
وقال زيتوني، مضيًفا، فيما يخص 
يف  والتنموي  االقتصادي  اجلانب 
اقتصاد  بناء  أّن  يرى  حزبه  إّن  البالد، 
قوي يتطلب فصله عن اإلدارة، موضًحا 
القرار يف  باتت هي صاحبة  اإلدارة  أّن 
خاصة،  والعقاري  االقتصادي  املجال 
قد  واحد  »إمضاء  بالقول:  مصّرًحا 
عن  نتحدث  ثم  املوازين،  يقلب 

الفساد!«.
األخير،  يف  املتحدث،   واختتم 
إلى  يعود  أن  يجب  »حزبنا  قائاًل: 
التي تأسس عليها، ألّن جذور  مبادئه 
بل هي يف  القمة،  إلى  متتد  احلزب ال 

خدمة الشعب والبالد أواًل«.
خالد دحماني

من  العشرات  أمس،  صباح  نظم، 
أمام  احتجاجية  وقفة  آفلو  مدينة  سكان 
بجرة  الشهيد  االستشفائية  املؤسسة 
الشوارع  مسيرة جابت  تلتها  القادر،  عبد 
رفعوا  الدائرة،   مقر  بلغت  الرئيسة حتى 
باحلقرة  تندد  شعارات  عدة  خاللها 
رئيس  وتناشد   - بحسبهم  والتهميش- 
اجلمهورية التدخل. وكان بني الشعارات 
تبون  »يا  قولهم:  املتظاهرون،  رددها  التي 
الشعب يف أفلو مغبون: و«ال للتهميش ال 
مسؤول  »يا  وشعار:  للجهوية«  ال  للحقرة 

حنا بالد الثوار«.

مطالب يف  عدة  احملتجون  ورفع  هذا، 
لتحسني  عاجال  التدخل  منها  املسيرة 
يف  خاصة  للمرضى،  الصحية  اخلدمات 
بوباء  واملصابني  املتوفني  عدد  ارتفاع  ظل 
كورونا،  حيث طالبوا بعزل مصلحة العزل 
الصحي للمصابني بوباء كورونا عن باقي 
األمومة  مؤسسة  وفتح  الصحية،  املصالح 
والطفولة التي ظلت مغلقة منذ عدة أشهر 
من فتحها مبرسوم رئاسي وتعيني مدير لها 
ورفع التجميد عن مستشفى 240 سريرا، 
الذي وعد به املسؤولون سكاَن البلدية منذ 
يف  ليلية  مداومات  وفتح    ،2011 سنة 

عن  الضغط  لتخفيف  اجلوارية  العيادات 
جتهيزات  وتوفير  االستشفائية،  املؤسسة 
اإلنعاش وجهاز »سكانير« جديد، حيث 
على  حاليا  االستشفائية  املؤسسة  تتوفر 

جهاز قدمي يتعطل باستمرار. 
للعمال  العام  االحتاد  ممثل  وكشف 
مديرية  مع  إمضاء محضر  اجلزائريني عن 
ثالث  منح  يتضمن   2018 منذ  الصحة 
السرطان  مركز  لتهيئة  سنتيم  ماليير 
منذ  لكن  واقتناء جهاز »سكانير« جديد 

ذلك التاريخ لم يتم جتسيد العملية.
نورين عبد القادر



عّمــــار قــــردود

إجمالي  عدد  قفز  املقابل  يف 
يكن  لم  وهذا   ،9202 إلى  املتعافني 
إذ  اجلزائريني؛  على  السهل  باألمر 
بعد  الصحية  االنتكاسة  هذه  جاءت 
اإلصابات  عدد  يف  نسبي  انخفاض 
واستقرارها بعد شهر رمضان وإجراءات 
التي  واملنزلي  الصحي  احلجر  تخفيف 
أقرتها احلكومة من خالل الرفع الكلي 
للحجر عن 19 والية وبداية عودة احلياة 

تدريجًيا.
عدد  يف  الكبير  االرتفاع  هذا 
الباب،  فتح  باجلائحة  املصابني 
يف  البعض  الستهتار  جديد،  من 
والوقاية،  العامة  السالمة  إجراءات 
الوقاية  التراخي يف تطبيق طرق  وحتى 

قطعنا  أن  بعد  ذلك  جاء  إذ  الالزمة؛ 
الفيروس  هذا  محاربة  يف  كبيًرا  شوًطا 

وعدنا تقريًبا إلى نقطة البداية.

 االستهتار بفيروس »كورونا« 
ُيقّوض تدابيَر محاربة الوباء

بسبب  االنتكاسة  هذه  تكن   ولم 
لها  احلكومة  بل حتى  فقط،  املواطنني 
قدر كبير من املسؤولية جراء تراخيها، 
حيث إن كان هناك عدد من املواطنني 
تفشي  من  الوقاية  بتدابير  يتقّيدوا  لم 
باالطمئنان،  شعورا  رمبا  العدوى، 
خصوًصا مع العودة التدريجية للعمل، 
واالنخفاض  املركبات،  واستخدام 
قابلها  اإلصابات  عدد  يف  النسبي 
اجلهات  طرف  من  واستهتار  تراخي 

الرسمية.

الصحة  منظمة  جتديد  مع  وباملوازاِة 
ثانية  موجة  من  التحذير  العاملية 
عدد  حتطيَم  وتوقعها  لــ«كورونا«، 
 10 سقَف  دولًيا  بالفيروس  اإلصابات 
اجلاري،  األسبوع  نهاية  مع  ماليني 
الوطني  املستوى  على  توقعات  برزت 
بتصاعد كبير حلاالت اإلصابة اجلديدة 
احلجر  تخفيف  من  الثانية  املرحلة  يف 
التدريجية  العودة  الصحي.واآلن، ومع 
أن  بد  ال  الطبيعية  واحلياة  للعمل 
أكثر  ومضاعًفا  أكبر،  احلرص  يكون 
البعض  بدأ  الذين  املواطنني،  عند 
اإلجراءات  أبسط  عن  يستغني  منهم 
والقفازات، عدا  الكمامة  الوقائية مثل 
كله  وهذا  االجتماعية،  الزيارات  عن 
وخبراء  احلكومة  منه  حتذر  ما  ُيعاكس 

الصحة، وقد يعيدنا أميااًل للوراء. 
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كشف عضو اللجنة العلمية ملتابعة 
رضا  البروفيسور  »كورونا«  وباء  تفشي 
والرئيس  األول  السبب  أن  محياوي 
لتفشي فيروس »كورونا« هو عدم التقيد 
الصحي،  واحلجر  السالمة  بإجراءات 
خاصة بعد نهاية شهر رمضان. وأوضح 
البؤر  من  باملائة   25 أن  ذاته  املتحدث 
تعود للزيارات العائلية بني األقارب بعد 
حدث،  الذي  واالختالط  الفطر  عيد 
بالتدابير  هؤالء  التزام  عدم  إلى  إضافة 
اخللل  نعرف مكمن  وبالتالي  الوقائية؛ 

كافة  مبساعدة  معاجلته  على  وسنعمل 
املعنيني. 

توصياٍت  هناك  أن  إلى  أشار  كما 
صحيًة جديدًة ستقدم حول ارتفاع عدد 
املقدمة  التقارير  ضوء  على  اإلصابات 
من طرف جلنة التحريات الوبائية، التي 
والتي  بلحوسني،  البروفيسور  يقودها 
أنهت قبل أيام فقط زيارة ميدانية قادتها 
التي أصبحت من  الى والية سطيف، 
أكبر  يومًيا  حتصي  التي  الواليات  بني 
عدد من اإلصابات بفيروس »كورونا«. 

»ال  يقول:  السياق،  هذا  يف  وأضاف، 
ميكن القول إننا نعيش موجة ثانية من 
بينها  اعتبارات،  لعدة  نظًرا  الفيروس 
الذي  الفيروس  انتشار  منحنى  اتزان 
وعليه  احمللي،  النطاق  عن  يخرج  لم 
املتحدث  وذكر  للتخويف«.  داعي  ال 
أن  إلى  تشير  اللجنة كانت  توقعات  أن 
الوباء سينحسر واإلصابات ستنخفض 
بعد شهر رمضان، إال أن هذا األمر لم 

يحدث.
ع.ق

 الَجزائر ُتسّجُل 283 حالًة يوم أمس. . َتصاعٌد مِخيٌف في عدد الُمصاِبيَن 

 ُكورونا يأَبى الّرِحيل!

البروفيسور رضا محياوي:
الّزياراُت الَعائلّيُة سبُب ربِع عدِد اإلصاَباِت بـ«كورونا«

عبد الكريم طواهرية: 
فرُض َحجٍر كليٍّ ُمستبَعٌد

 كشف عبد الكرمي طواهرية عضو جلنة متابعة تفشي فيروس »كورونا«، يف 
تصريحات صحفية أدلى بها للقناة اإلذاعية األولى، أن إمكانية فرض احلجر 
الصحي على عموم البالد مرة أخرى أمر مستبعد، حيث أشار إلى أن ارتفاع 

عدد حاالت اإلصابة كان منتظًرا ويرجع إلى عدم احترام التدابير الوقائية.
وأوضح طواهرية أن احلجر سيكون جزئًيا فقط، وسيقتصر على البؤر التي 
تسجل فيها إصابات فقط؛ ملفًتا االنتباه - يف هذا الصدد - إلى أن احلل يكمن 
يف الدراسات الوبائية. ويف هذا السياق، أشار طواهرية إلى تشكيل جلنة علمية 
مهمتها إعداد الدراسات الوبائية وإعادة النظر يف إستراتيجية االتصال والنزول 
البؤر ومن ثمة حتديد حاالت اإلصابة واحتوائها، ملفتا  امليدان، لتحديد  إلى 

النظر إلى أن هناك فرقا نزلت صباح أمس إلى امليدان ملباشرة عملها.     ع.ق

الخبير في علم االجتماع السياسي يوسف حنطابلي:
الَجزاِئريون ليُسوا ُمستهِتريَن وإّنما 

ُيحاِولون التَّعاُيش مع الَوباء
  قال الدكتور يوسف حنطابلي أستاذ علم االجتماع السياسي، يف تصريح 
شعب  بأنهم  اجلزائريني  عن  وُيروج  ُيشاع  ما  وعكس  أنه  الوطن«،  لـــ«أخبار 
مستهتر وغير واٍع إنه يرى العكس، فاجلزائريون بفطرتهم وطبعهم ُمحبون للحياة 
ومقبلون عليها »وتعاملهم مع اجلائحة ال أسميه استهتارا أو تهاونا أو تهورا وإمنا 
يريدون ترويض هذا املرض، وأال يجعلوه سبًبا يف سجنهم يف بيوتهم وتوقيف 
األسباب  تعددت  وإن  واحد  املوت  أن  طاملا  معه،  التعايش  ومحاولة  حياتهم 

وكورونا ما هو إال سبب من األسباب«. 
`وأشار حنطابلي إلى أن الذاكرة اجلمعية للجزائريني وبحكم ثورة التحرير 
والعشرية السوداء وجميع األحداث الدامية واملآسي التي مروا بها وّلدت لدى 
اجلزائريني مناعة قوية. واألكيد أنه ليس مجرد مرض مهما كان خطيًرا يكون 
عائًقا أمامهم والدليل تهكمهم على الوباء اخلطير.                              ع.ق

المتخصص في األمراض المعدية مصطفى نزار:
أكثُر الُمصاِبين َضحاَيا أشَخاٍص ُمهِملين!

 حّذر الدكتور املتخصص يف األمراض الباطنية واملعدية مصطفى نزار، يف 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، من استهتار بعض املواطنني بخطورة فيروس »كورونا« 
وما يترتب عليه من عدم االلتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية. واستشهد، 
من خالل جتربته كطبيب، بحاالت أصيبت بالفيروس ونقلت العدوى للعشرات 
من أفراد األسر واألصدقاء والزمالء بالعمل. وقال نزار : »ال بد أن يعلم ويعي 
بالتدابير  التقّيد  الفيروس ما زال موجوًدا ولم يختف مطلًقا، وعلينا  اجلميع أن 
لألسوأ«.  األمور  تسير  ال  حتى  انتشاره  من  تقلل  التي  والوقائية،  االحترازية 
مشدًدا على أهمية االلتزام بارتداء الكمامات »أواًل وثانًيا وثالًثا وأخيًرا«، وغسل 
واحملالت  األسواق  يف  املزدحمة  األماكن  وجتنب  اجلسدي،  والتباعد  اليدين، 
أو  العائلية  والتجمعات  العزاء  ومجالس  األعراس  حضور  وتفادي  التجارية 
غيرها. وأضاف نزار، يقول: »خالل الشهور املاضية التي عاينت فيها مرضى 
مصابني بفيروس كورونا، تبني أن أكثر املرضى كانوا ضحايا ألشخاص مهملني 
القلقني النخفاض  األشخاص  الفيروس  أصاب  كما  باملرض،  مكترثني  وغير 
التدريجية  العودة  فيه، واآلن مع  املبالغ  والتوتر  والقلق  مناعتهم بسبب اخلوف 
السن  كبار  ومن نحب من  وأمهاتنا  آبائنا  علينا حماية  الطبيعية يجب  للحياة 
ومن لديهم أمراض مزمنة بعدم تقبيلهم وضرورة اجللوس بعيًدا عنهم بالتباعد 

اجلسدي مبسافة 1.5 متر«.                                                         ع.ق

األخصائي النفساني كمال الدين بن زراري:
يَن رفُع الحجِر زرَع الُطمأِنينَة فقلَّ َحذُر الَجزاِئريِّ

 من جهة أخرى، أفاد اخلبير يف علم النفس االجتماعي كمال الدين بن زراري، 
»أخبار الوطن« بأن »اإلنسان بتركيبته اإلنسانية، عندما يشعر باخلوف يكون أكثر حذًرا 
هذه هي فطرته وطبيعته، وتتحرك لديه كل القدرات واملهارات الدفاعية. وبالعكس، 
فعندما يشعر باالطمئنان يسترخي وتقل عنده اليقظة ورمبا تنعدم متاًما، مبيًنا أنه من هنا 
ميكن وصف حاالت اإلنسان سواء بوجود اخلطر أو ببعده عنه. وأضاف بن زراري »حتى 
مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية كان هناك صوت ينبه دائًما بوجود اخلطر، وضرورة 
مشيًرا إلى  االحتياطات«،  كافة  أخد  وضرورة  موجودا،  يزال  ما  املرض  وأن  احلذر، 
»مستهترون  الناس  من  فئة  فهناك  باملسؤولية،  اإلحساس  على  يتوقف  كله  األمر  أن 
إحساس  عنده  املسؤولية  يتحمل  الذي  فالشخص  املسؤولية،  يقدرون  وال  بطبيعتهم 
إنساني ووطني وانتماء، ويشعر باآلخرين، بالتالي دائًما يحاول أن يقي الناس ونفسه، 
فهو قادر على حتمل املسؤولية«. ويضيف بن زراري »ما حدث بعد أن مت التخفيف من 
احلجر الصحي ورفعه كلًيا يف بعض الواليات، شعر الناس باالطمئنان، وظهرت حالة 
الواعي خطر على  أن اإلنسان غير  ندرك  أن  بد  بالتالي ال  اإليذاء لآلخرين،  سببت 
فتركيبة  مجتمعي«،  »فسيولوجي  األمر  أن  إلى  زراري  بن  ويشير  بأكمله«.  املجتمع 
الشخص هي التي حتدد كيفية تعامله وتصرفه مع األمر، إلى جانب مهاراته يف اإلدراك 
والوعي يف حجم اخلطر. ويبني أن األشخاص الذين يكسرون احلظر تركيبتهم بطبيعتها 
االستقرار  من  حالة  لديهم  يوجد  ال  كما  املجتمعي،  للوعي  غياب  وفيها  فوضوية، 
ورادًعا  معهم  حازًما  القانون  يكون  أن  بد  وال  واألخالقي،  األدبي  وااللتزام  النفسي 

بحيث يوقف هذه الفئة، وال تسبب خطًرا على األمن املجتمعي.                   ع.ق

تزايد عدد اإلصابات بفيروس »كورونا« في الجزائر خالل األيام القليلة الماضية بالعشرات، وسجل يوم أمس السبت أكبر 
حصيلة منذ بداية تفشي الوباء، بـ 283 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد اإلصابات إلى 12968 حالة، فيما وصل 

إجمالي عدد الوفيات إلى 892 هالكا. 

وعضو  األطباء  عمادة  رئيس  أشار 
»كورونا«،  فيروس  تفشي  رصد  جلنة 
لـ«أخبار  بركاني،  بقاط  الدكتور 
الوطن«، إلى أن التخفيف من الوقاية 
قبل التأكد من شفاء كل املرضى وخلو 
أن  املمكن  من  »كورونا«  من  اجلزائر 
يؤدي إلى موجة ثانية، ألنه ال تعريف 
وال  اآلن،  حتى  الفيروس  لهذا  طبي 
ميكن القول إنه مصطنع، ولذلك على 
اجلزائريني اتخاذ أعلى درجات الوقاية 

واحلذر.
»إن  يقول:  بركاني  وأضاف 
إلى حد   - تسجيلها  مت  التي  احلاالت 
حاالت  األمر  أول  يف  كانت   - اآلن 
واردة على اجلزائر أي مستوردة، لكن 
غير  محلية،  نالحظ حاالت  أصبحنا 
أن تدبير الوضعية الوبائية يختلف من 
دولة ألخرى«، مشيًرا إلى أن اجلهات 
التي حتملت مسؤولية ذلك استطاعت 
ارتفاع  أن  على  إيجابية،  نتائج  حتقيق 
حاالت اإلصابات ال يجب أن يواكبه 
وعلى  اخلوف،  أو  بالرعب  إحساس 
استكمال  أجل  من  يتهيأ  أن  اجلميع 

املعركة، واالنتصار على هذا الوباء.
وأكد بركاني أن »العديد من البؤر 
عدد  رفع  مع  خاصة  تظهر،  بدأت 
أن  هو  يطمئننا  ما  لكن  الفحوص، 
يجعلها  ما  اإلمكانات  من  لها  بالدنا 
اجلائحة،  هذه  يف  التحكم  على  قادرة 
ميكانيزمات  على  توفرها  على  فضاًل 
أن  يجب  واملواطن  واملواكبة،  التتبع 
معدل  أن  هي  مهمة  مسألة  يعرف 
الوفيات بقي مستقرا والعدد اإلجمالي 
ُيقدر  أو  األلف  إلى  بعد  يصل  لم 
باآلالف مثل بقية الدول، وأن اخلطير 
هو إن كنا يف اجلزائر نتحدث مثاًل عن 
نحن  الذي  الشيء  باآلالف  الضحايا 
بعيدين عنه واحلمد هلل، كما أنه من 
األمور التي جتعلنا مطمئنني أكثر هو أنه 
حرجة  أو  صعبة،  حلاالت  وجود  ال 

داخل قاعات اإلنعاش«.
ذلك  ومع  »لكن،  بركاني:  وقال 
اجلزائريني  جميع  يتعاطى  أن  يجب 
بأعلى درجات احلذر من كورونا، ألنه 
بعد تخفيف إجراءات احلجر الصحي 
نزل الناس إلى الشوارع بكثافة وفتحت 

احملاالت التجارية، وكان هناك استهتار 
طرف  من  وتراٍخ  الوقائية  باإلجراءات 
من  أنه  حني  يف  األمنية،  املصالح 
ثانية  مبوجة  الفيروس  يعود  أن  املمكن 
مت  التي  الدول  بعض  يف  حصل  كما 
إلى  والعودة  فيها  اإلجراءات  تخفيف 

احلجر مثل أملانيا«.
لم  إذا  أنه  من  بركاني  وحّذر 
ومنع  اإلجراءات  بهذه  االلتزام  يتم 
موجة  اجلزائر  تشهد  فقد  التجمعات، 
أسرع  وستكون  الصيف  هذا  ثانية 
وأخطر بكثير من املوجة األولى ولعلى 
ُنذرها بدأت يف البروز حالًيا يف االرتفاع 
بالفيروس  اإلصابات  عدد  يف  املخيف 
منذ  مستقر  الوفيات  عدد  كان  وإن 

شهر.
إلى  احلكومة  بركاني  ودعا 
الصحي  احلجر  فرضها  يف  االستمرار 
على واليات الوطن وإعادة فرضه على 
بعض الواليات التي مت رفعه عنها منذ 
15 يوًما، بسبب تسجيل بعضها عدد 

مرتفع من اإلصابات والوفيات.
ع.ق

ما يطمئن هو بقاء معدل الوفيات مستقرا، بقاط بركاني: 
َحذاِر من االْستهَتار.. وُكوروَنا قد َيعوُد بموجٍة أْشَرس

ياراِت الَعاِئلّيِة  	 25 % من البؤِر سُببها الزِّ
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للقوانني  الدولة كإطار  تعتمد من طرف  وثيقة  الدستور  يعتبر   
والتشريعات التي تسنها من أجل حماية احلقوق واحلريات الفردية 

واجلماعية واملصالح العليا للبالد. 
وإذ يحدد الدستور النظام السياسي الذي يحكم تسيير شؤون 
البالد، كما يعد القانون األساسي الذي يصون مبدأ حرية اختيار 
الشرعية  ويضفي  الدستور(  7من  )املادة  للسلطة  وممارسته  الشعب 

على أعمال السلطات العمومية. 
تعديل  مشروع  آخرها  عدة،  دساتير  اجلزائر  عرفت  وقد 
دستور2020، مستها تعديالت دستورية جمة حالت دون معرفة 

تصنيفها هل هي من الدساتير اجلامدة أو املرنة. 

ساتيُر الَجزاِئرّيُة بين الُمروَنة والُجموِد الدَّ
املتبعة  الشكلية  واإلجراءات  الدستورية  للتعديالت  استقراء 
أخرى؛  تارة  واجلامد  تارة  املرن  بني  اجلزائري  الدستور  حال  يتبني 
فالدستور اجلامد هو الذي ال ميكن تعديل مواده بسهولة ويسر، وال 
نقصد هنا استحالة تعديله وإمنا تعديل األحكام واملواد يكون أكثر 
صعوبة من القوانني العادية، وحتال إجراءات التعديل إلى هيئة غير 
الدستور  تعديل  مشروع  مسّودة  وهذه صفة  بالتشريع  املكلفة  تلك 

موضوع قضية احلال. 
بالطريقة  أحكامه  تعديل  فهو دستور ميكن  املرن،  الدستور  أما 
املكلفة  السلطة  وتتولى  العادية  القوانني  بها  تعدل  التي  ذاتها 
بالتشريع التعديل الدستوري. اإلشكال املطروح هاهنا كون الدستور 

اجلزائري ال يكاد يبني »هل هو مرن أم جامد؟«، 
ذلك أن الدساتير املرنة تكون غير مدونة باعتبارها نشأت بناء 
املرونة  إذ تسقط صفة  السابقة  القضائية  واألحكام  األعراف  على 

جزئيا على الدستور اجلزائري لالعتبارات األنفة الذكر. 
القول إن الدستور اجلزائري جامد تطبيقيا مرن   وعليه، ميكن 
هيئة  بها  وتتكفل  معقدة  التعديل  إجراءات  أن  اعتبار  على  نظريا 
مستقلة غير تلك املكلفة بالتشريع، وهذا يخلق إشكاال وغموضا 
ودفعا لإلشكال والغموض نقترح دسترة الهيئة التي تتولي إعداد 

مشروع إي تعديل دستوري. 

ستور َدسترُة َهيئِة إعَداِد َمشاريِع َتعديِل الدُّ
 لقد أغفل مشروع مسّودة تعديل الدستور، الذي نحن بصدد 
مشروع  إعداد  إليها  تسند  التي  الهيئة  طبيعة  حتديد  مناقشته، 
الدستوري  العيب  هذا  تدارك  من  البد  كان  إذ  دستوري،  تعديل 
بإعداد  املكلفة  الهيئة  أعضاء  تعيني  أو  انتخاب  كيفية  بتحديد 
الهيئة  هذه  تنبثق  أن  نقترح  وإذ  الدستورية،  التعديالت  مشروع 
التشريعية  السلطة  القضائية-  )السلطة  الثالث  السلطات  بني  من 
املجالس االستشارية لدى  إلى  باإلضافة  التنفيذية (،  *-السلطة 

رئيس اجلمهورية املواد )195 إلى 207( من الدستور.

ستور دِة َمشروِع َتعديِل الدُّ َمآخٌذ على ُمسوَّ
مبراجعة املواد املقترحة يف مسّودة مشروع تعديل الدستور، جند 
واإلجرائية  واملوضوعية  الشكلية  املآخذ  بني  تتوزع  عديدة  مآخذ 

والتي نعرضها يف منت املقال كما يلي :-

 1/ مآخذ إجرائية وشكلية: حيث تنصب على إغفال املشرع 
تعديل  مشروع  إعداد  مهمة  إليها  تسند  هيئة  إحداث  الدستوري 
دستوري، إذ كان لزاما دسترة هذه الهيئة وحتديد كيفية اختيار أو 
عليه  يصطلح  ما  وهو  توفرها،  الواجب  والشروط  األعضاء  تعيني 
بالهيئة التأسيسية. إن إغفال دسترة هيئة تأسيسة توكل لها مهمة 
إعداد تعديل دستوري يعد عمال معيبا بعدم الدستورية طبقا للمادة 
الشعب.  ملك  التأسيسة  السلطة  فكرة  بتعزيز  الدستور،  من   )8(

واعتبار أن الدستور اجلزائري مرن نظريا جامد تطبيقيا.

الهيئة املكلفة بإعداد أي  أو تعيني أعضاء  وإذ نقترح انتخاب 
تعديل دستوري من بني السلطات الثالثة مبعية املجالس االستشارية 
للغة  األعلى  واملجلس  حاليا  الدستوري  واملجلس  الدولة  ومجلس 
العربية واملجلس اإلسالمي األعلى طبقا للمواد )195 إلى 207( 

من الدستور احلالي. 
أبقت مسّودة مشروع تعديل الدستور على نظام الزامية اإلخطار 
دستورية  على  الرقابة  يف  الدستوري  املجلس  عمل  يخص  فيما 
الدستورية  الرقابة  على  القيد  يرفع  بجديد  تأت  ولم  القوانني، 
على  اإلبقاء  هذا  واملعاهدات،  والتنظيمات  واللوائح  للقوانني 
رفع  ونقترح  املؤسسات  رقابة  بدستورية  ميس  السابقة  اإلجراءات 
قيد اإلخطار فيما يخص الرقابة على دستورية القوانني ـ جتنبا لرفع 

دعوى عدم دستورية األحكام التشريعية بعد نفاذها. 

تعديل  مشروع  مسّودة  على  يأخذ  املوضوعية:  املآخذ   /2
الدستور احلالي عدم تدارك االختالل احلاصل يف الدساتير اجلزائرية 
السابقة. إذ يشوب النص الدستوري املقترح الغموض بتجنب تبني 
نظام واضح املعالم وأبقى على صفة اجلمع بني النظامني البرملاني 

والرئاسي. 
الفصل بني  يؤثر سلبا على مبدأ  النظام  إن عدم حتديد طبيعة 
السلطة  اغتصاب  نقل  لم  إن  حتما،  مهامها  وتداخل  السلطات 

والذي يستنبط مما أتى بيانه متنا. 
اعتمدت مسّودة مشروع تعديل الدستور يف املادة)101( الفصل 
الثاني تسمية رئيس احلكومة عوضا عن الوزير األول، الذي يطرح 
انتخاب  أن  ذلك  التطبيق،  الواجب  السياسي  البرنامج  إشكالية 
بناء على  يتم  إمنا  اجلزائري  الدستوري  النظام  رئيس اجلمهورية يف 
أساس البرنامج االنتخابي طبقا لقانون االنتخابات. فماهو البرنامج 

االنتخابي الواجب التطبيق ؟
الشعب  وانتخبه  زكاه  الذي  اجلمهورية  رئيس  برنامج  هو  هل 
باعتباره صاحب السلطة والسيادة املادة )7ف 2-1(، أم هو البرنامج 

الذي أعدته احلكومة وناقشه النواب ومت املصادقة عليه ؟
إن العودة إلى طرح منصب رئيس احلكومة يحدث إشكاليات 
البرنامج والتعيني تفصيال هل نطبق برنامج  دستورية فيما يخص 
حزب األغلبية البرملانية أم برنامج احلكومة ؟ طبقا للمادة ) 108ف 
يصحح  لم  الدستور  تعديل  مسّودة  مشروع  فإن  وعليه،   .)1-2

االختالل الذي قدمنا إلى عرضه.
غالب  البرملاني يف  النظام  إلى  مييل  اجلزائري  الدستور  أن  رغم 
أمره وأحكامه إذ تظهر فيه احلكومة مؤسسة قائمة بذاتها إلى جانب 
مسؤولة  احلكومة  تعد  إذ  التنفيذية،  السلطة  يف  اجلمهورية  رئيس 

أمام البرملان سياسيا. 
من  يعني  ورئيسها  البرملان  من  تنبثق  أن  لزاما  كان  بالتالي، 
احلزب احلاصل على األغلبية البرملانية ضمانا للسير احلسن ومتاشيا 
الدميقراطية  الدول  يف  بها  اجلاري  الدميقراطية  املمارسة  قواعد  مع 

الكبرى. 
إن مسّودة مشروع تعديل الدستور لم تأت بنص حاسم يزيل 
هذا الغموض املضمر بني مواد الدستور الذي يتجسد يف عدم النص 
على تعيني رئيس احلكومة من احلزب احلاصل على األغلبية يف 
السياسية  احلياة  أخلقة  يف  يساهم  مما  ف1(،   95( املادة  البرملان 

والتعددية احلزبية ونظام احلكم الدميقراطي التشاركي.
على الرغم من إضافة عبارة بعد استشارة األغلبية البرملانية التي 
تبدو عارية من صفة اإللزام املادة )108 ف 1(، وعليه فإننا نقترح 
رئيس  اجلمهورية  رئيس  )يعني  بصيغة  الدستوري  النص  صياغة 

احلكومة من احلزب الذي يحوز األغلبية على مقاعد البرملان(.
 108( املادة  استقراء  خالل  ومن  اجلمهورية،  رئيس  أن  ذلك 
ف1( متكنه من استشارة األغلبية البرملانية يف تعيني رئيس احلكومة 

دومنا أن يكون ملزما برأي األغلبية البرملانية. 

يعدل  والذي  طرفنا،  من  املقترح  النص  يف  عرضه  سبق  مما 
نص مسّودة مشروع تعديل الدستور فيما يخص البرنامج الواجب 
تعيني  إلزامية  على  نشدد  فإننا  احلكومة،  رئيس  وتعيني  التطبيق 
رئيس احلكومة من احلزب احلائز على األغلبية والبرملانية. وكنتيجة 
لذلك البرنامج الواجب التطبيق هو برنامج األغلبية البرملانية وصوال 
والتشريعية  التنفيذية  السلطة  بني  والتوازن  التشاركي  احلكم  إلى 
على اعتبار أن مسّودة مشروع تعديل الدستور لم تعزز دور البرملان يف 
التشريع وهو مالم نعهده، إذ يكتفي النواب باملصادقة على القوانني 
التي تعدها السلطة التنفذية املجسدة يف احلكومة ولم نسجل أي 

مبادرة للنواب بطرح مشروع قانون. 
من بني املآخذ على مسّودة مشروع تعديل الدستور نص املادة 
تنص  إذ   )2( املادة  ونص  الديباجة  مع  تعارض  فيها  التي   )52(
الديباجة على أن اجلزائر أرض اإلسالم...، وكذلك نص املادة 
صناعة  هو  هنا  النص  على  املأخذ  إذ  الدولة  دين  اإلسالم   )2(
أقليات دينية رغم أن الدين واحد والتي تصبح فيما بعد جماعات 
ضغط على النظام السياسي من الداخل واخلارج، باعتبارها صاحبة 
حقوق مكتسبة تستغل من طرف املنظمات الدولية واحلكومية وغير 

احلكومية. 
 (51 املادة  نص  صياغة  عند  والتمييز  التحري  وجب  وعليه، 
ف3-2-1( موضوع احلال بني الشرائع السماوية واملذاهب املختلفة، 
على اعتبار أن املشرع اجلزائري يأخذ بالشريعة اإلسالمية كمصدر 
التشريع. والنص موجود وهذا بيانه قوله تعالى )َوَمن  من مصادر 
اِسِريَن  َيبَْتِغ َغيَْر اإْلِْساَلِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اْلِخَرِة ِمَن اخْلَ
ِ اإِلْسالُم(  يَن ِعنَْد اللَّ ( )85( سورة آل عمران وقوله تعالى )إِنَّ الدِّ
ال  مبا  النص  وجود  مع  اجتهاد  فال  عمران.  آل  سورة   19 االية   -
يدع مجاال لصناعة أقليات دينية وطائفية تكون معول هدم متاسك 

الشعب اجلزائري. 
مسّودة  يف  متييز  دون  عبارة  إلضافة   - أيضا   - مبررا  نرى  ال   
والتأويل،  الغموض  يشوبها  العبارة  فهذه  الدستور  تعديل  مشروع 
وبالتالي تكريس فوضى ممارسة الشعائر والطقوس الدينية. وعليه، 
الكتابية  السماوية  بالشرائع  واالكتفاء  النص  استبعاد  لزاما  أصبح 

دون غيرها التي لها حق ممارسة العبادة.
ديباجة  صريح  بشكل  يعرض  والغامض  املبهم  النص  هذا 

الدستور ونص املادة )2(، لذا وجب نقضه دستوريا.
ويظهر تعارض يف املادة31) ف2-1(، التي تنص على إمكانية 
مشاركة اجلزائر يف حفظ السالم يف إطار منظمة األمم املتحدة واجلامعة 
العربية واالحتاد اإلفريقي، إذ ال مبرر خلروج اجليش الوطني الشعبي 
اعتبارا أن منظمة األمم املتحدة تأن حتت وطأة القوى الكبرى ولوبيات 
النفط واملال، وما حرب اخلليج عنا ببعيد وال تخلو غرمياتها االحتاد 
اإلفريقي وجامعة الدول العربية من هذا النعت. املادة )31 ف 2( 

تعارض سابقتها يف جوهر احلرب والسلم. 
غير  خاص  بنظام  البلديات  بعض  بتخصيص  النص  إن   
دستوري أصال ؛ إذ كان بإمكان التعديل جتنب هذا الطرح بتعديل 
قانون الوالية والبلدية بإعطاء رؤساء املجالس املنتخبة صالحيات 

أوسع من اجل املساهمة يف تنمية مناطقهم. 
تعديل  أدرك مشروع مسّودة  التي مت عرضها،  املآخذ  برغم   w
الدستور بعضا من مدارك العمل الدستوري فيما يخص احلد من 
سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع باألوامر وتقليص عدد نصاب 
النواب عند اقتراح مشاريع قوانني من عشرين نائبا يف دستور 1996 
التعديل احلالي، وعدم إمكانية  نائبا يف مشروع  إلى خمسة عشر 

ممارسة أكثر من عهدتني متتالتني أو منفصلتني. 
لزاما  كان  مرتقبة  دستورية  تعديالت  على  للمآخذ  وجتنبا   
االعتماد على بيان أول نوفمبر الذي حدد معالم الدولة اجلزائرية، 
مصادر  من  مصدر  باعتبارها  اإلسالمية  الشريعة  مببادئ  واألخذ 

التشريع األصلية. 

ستوِر بين الَمآخِذ والَمكاِسب  دة الدُّ ُمسوَّ
األستاذ محمد عدنان بن ميرعضو مؤسسة »بيلر« الدولية، 	
 وعضو مركز »اإلصباح للتعليم والدراسات والبحوث اإلستراتجية« 	



 
خديجة بن دالي

احلالي  الفالحي  املوسم  خالل  مت 
مساحة  هكتارا   365.25 تسجيل 
66.26 هكتار مساحة  منها  مغروسة 
االستهالك  برنامج  إطار  يف  مغروسة 
قاعدية  بطاطا  بذور  و294.73 هكتار 
بذور  هكتار   4.46 الى  باالضافة 
السيد  وأكد  القاعدية.  قبل  ما  بطاطا 
مصلحة  رئيس  مسعي  الدين  نور 
يف  الفالحي  واالنتاج  التقني  الدعم 
تصريح خص به جريدة أخبار الوطن، 
املساحة  من  باملائة   50 من  أكثر  أن 
برنامج  -أي  موسمية  بطاطا  املغروسة 
على  تتواجد  القاعدية-  البذور  إنتاج 
مستوى املزرعة النموذجية ريشي عبد 
قدماني«  »مؤسسة  وتستغلها  املجيد 
البطاطا  بذور  إنتاج  يف  وطنيا  الرائدة 
وقد حققت مردود قياسي تعدى 500 
حسب  وتنشط  الهكتار،  يف  قنطار 
منتجة  مؤسسات   7 سبع  املتحدث 

للبطاطا عبر إقليم والية قاملة منها أربع 
مؤسسات محلية. 

عملية  قاملة  بوالية  وتتواصل 
يرتقب  بحيث  البطاطا  جني محصول 
قنطار   115.436 انتاج  العام  هذا 
ضمن  قنطار  ألف   19 من  أزيد  منها 
قنطار  ألف  و94  االستهالك  برنامج 
و1241  القاعدية  البطاطا  بذور  ضمن 
البطاطا ما قبل  لبرنامج  بالنسبة  قنطار 
املساحة  ستقدر  حني  يف  القاعدية. 

 115.82 املصدر  ذات  حسب  املجنية 
بالقنطار  احملصل  االنتاج  أما   ، هكتار 
ضمن  قنطار   8.542 ب  فيقدر 
بطاطا  و38.080  االستهالك  برنامج 
املردود  ملعدل  بالنسبة  أما  موسمية، 
احملصل يف الهكتار فيقدر بـ 286 قنطار 
االستهالك  برنامج  ضمن  الهكتار  يف 
بالنسبة  الهكتار  يف  قنطار  و443 

للبطاطا املوسمية.

شرعت السلطات احمللية بوالية قاملة 
يف أشغال التهيئة والتحسني احلضري 
الطرق، أرصفة،وتصريف  مبا يف ذلك 
عالوة«  »بورجيبة  بحي  األمطار  مياه 
بلخير،  ببلدية  السعيد  بومعزة  مبزرعة 
تنفيذا لإللتزام الذي قدمته للمواطنني 
خالل إطالق موسم احلصاد والدرس، 
بإنشغاالت  التكفل  إطار  يف  وذلك 
املعيشية  الظروف  وحتسني  السكان 
ومت  للساكنة،  الضرورية  املرافق  وتوفير 
تسجيل عملية التهيئة اخلاصة باحلي 

ضمن برنامج الوالية اخلاص بصندوق 
التضامن والضمان للجماعات احمللية، 
اإلجراءات  من  النهائية  املراحل  ويف 
من  بلخير  بلدية  وتعتبر  التعاقدية. 
بحيث  قاملة،  والية  بلديات  أهم 
منها  املشاريع  عديد  بها  تتواجد 
cnepim�  ( 300 مسكن   مشرو ع
باملدينةاجلديدةببلديةقاملة،   )mo
بطيئة  بوثيرة  يسير  الذي  املشرو ع  وهو 
بسبب الوضع الصحي احلالي، بالرغم 
بالرفع من  الوالية  والي  تعليمات  من 

العمل  ساعات  وتكثيف  األشغال 
خصوصا  الصيفية  الفترة  الى  بالنظر 
والربط  اخلارجية،  التهيئة  أشغال 
التهيئة  أشغال  وكذا  بالشبكات، 
باملدينة  الرئيسي  بالشار ع  احلضرية 
البلدية  بذات  تتواجد  كما  اجلديدة. 
باملدينةاجلديدة متوسطة  اجناز  مشرو ع 
والتيمناملبرمجاستالمهاووضعهاحيزال

خدمةالدخوالملدرسياملقبل.
خديجة بن دالي

أخبار جيجل 

 القبض على مروجي األوراق النقدية المزورة
املتنقلة للشرطة القضائية بأمن والية جيجل من وضع  الفرقة  متكن عناصر 
العملية  جيجل،  بوالية  مزورة  نقدية  أوراق  بترويج  خاص  مشبوه  لنشاط  حد 
بقدوم  تفيد  ملعلومات  الفرقة  عناصر  طرف  من  اجليد  االستغالل  بعد  جاءت 
أشخاص إلى مدينة جيجل بغرض ترويج أوراق نقدية مزورة أين بينت التحريات 
19 و24 سنة، قدمو من  تتراوح أعمارهم بني  أن األمر يتعلق بثالتة أشخاص 
توقيفهم على مستوى  مت  ترصد حتركاتهم  بعد  للوطن  الداخلية  الواليات  إحدى 
مت  أين  سياحية،  سيارة  منت  على  جيجل  ملدينة  الغربي  باملدخل  مراقبة  نقطة 
ضبط بداخلها مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور يفوق 80.000دج إضافة إلى 
مبلغ مالي آخر قدر بـ 66.000 دج من عائدات ترويج العملة املزورة، مبواصلة 
الوطنية  العملة  أوراق نقدية مزورة من  بترويج  قامو  املعنيني  أن  التحقيقات تبني 
على مستوى واليتني مجاورتني لوالية جيجل كم مت ضبط وحجز مجموعة من 
بعد  الورق  قطع  آلة   ، طابعة  يف  واملتمثلة  التزوير  عملية  يف  املستعملة  األدوات 
تفتيش مساكن املشتبه فيهم بناءا على إدن من النيابة ،وعليه وبعد القيام بكل 
جناية  ألجل  املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  تقدميهم  مت  القانونية  اإلجراءات 
نقدية من  أوراق  تقليد  أشرار من اجل اإلعداد جلناية ، جناية  تكوين جمعية 
العلم مبا  للتداول مع  الوطني وطرحها  الوطنية ذات سعر قانوني باإلقليم  العملة 
يعيبها، أين صدر يف حق اثنني منهم أمر إيدا ع يف حني مت وضع الشخص الثالث 
حتت الرقابة القضائية.                                                                 سهام.ع

االحتفال بالّيوم الوطني للسياحة
أحتض متحف املجاهد لوالية جيجل بالكلم الثالث بلدية جيجل فعاليات 
لوالية  للسياحة  السفير  للسياحة نظمتها جمعية  الوطني  اليوم  إحتفالية مبناسبة 
جيجل حتت إشراف مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل وبالتنسيق 
مع مديرية املجاهدين لوالية جيجل والتي تضمن برنامجها تكرمي الفائزين إل 03 
األوائل يف مسابقة أحسن صورة ومسابقة أحسن فيديو ترويجي للسياحة بوالية 
جيجل ، توزيع شهادات املشاركة على جميع املصورين تكرمي البعض من شركاء 
القطا ع الذين ساهموا يف الهبة التضامنية يف زمن كورونا وقد تخللها تنظيم معرضا 
للصور الفوتوغرافية لبعض املناطق السياحية بالوالية ، عرض أحسن الفيديوها 
حيث مت توزيع اجلوائز على الفائزين.                                               سهام.ع

إقبال كبير على الشواطئ رغم تفشي الوباء
عرفت شواطئ بلدية زيامة منصورية توافد كبير من املصطافني من مختلف 
السباحة  متنع  التي  البيانات  التعليمات وصدور  بالرغم من  الوطن وهذا  واليات 
بشواطى الوالية. نفس احلالة عرفها كورنيش جيجل ما ادى الى ازدحام مروري 
خانق بسيارات حتمل أغلبها ترقيم والية سطيف والتي تعتبر بؤرة جديدة لتفشي 
الوباء كما عرف توافد مواطني واليات كيلو وقسنطينة وبجاية. .من جهة أخرى 
لوحظ انتعاش عملية كراء املنازل والشقق بالوالية والتي تستقطب املصطافني من 
مواطنو  انتقد  املقابلة  اجلهة  املوسمية يف  العطلة  بفترة  بها  واإلقامة  املبيت  أجل 
والية جيجل متاطل وتقاعس وصمت مسؤولي الوالية على هاته احلالة والوضعية 
والتي تندر بوقو ع كارثة وانتشار الوباء بالوالية يف حالة استمرار توافد املصطافني.
سهام.ع
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 عملية جني المحصول متواصلة 

توقعات بإنتاج 115 ألف هكتار 
من البطاطا بقالمة

قالمة
إطالق أشغال التهيئة والتحسين الحضري بـ »بلخير«

أّكد رئيس مصلحة الدعم التقني واإلنتاج الفالحي بمديرية الفالحة بقالمة أن منتوج البطاطا بالوالية 
أفضل هذا العام من منتوج الموسم الماضي، من حيث زيادة المساحة المغروسة باإلضافة إلى تسجيل 

مردود معتبر في المنتوج.

عائلة   300 حوالي  استفادت 
الربط  من  بقاملة  الظل  مناطق  من 
الهاتف واالنترنت يف إطار  بخدمتي 
عبر  الظل  مناطق  بسكان  التكفل 
الفرقة  وكانت  قاملة،  والية  بلديات 
التقنية منذ مدة قد شرعت يف ايصال 

بخطوط  واملداشر  القرى  مختلف 
بسعة  واالنترنت،  الثابت  الهاتف 
وتهدف   ، للتوسيع  قابل  منفذ   128
عن  العزلة  فك  إلى  املبادرة  هاته 
املناطق النائية خصوصا مناطق الظل 
التي تعرف عديد النقائص خصوصا 

للشرب  الصاحلة  املياه  ناحية  من 
كما  والترفيهية،  اخلدماتية  واملرافق 
يف  فادحا  نقصا  املناطق  هاته  تعرف 
وفضاءات  اجلوارية  املالعب  مشاريع 

الترفيه والتسلية.
خديجة بن دالي

ربط 300 عائلة بمناطق الظل بخدمة الهاتف واإلنترنت 

قسنطينة
القبض على الضالعين في شجار جماعي 

بحي«بودراع«
متكنت الضبطية القضائية لألمن احلضري التاسع بأمن والية قسنطينة ، من توقيف 
03أشخاص تتراوح أعمارهم بني 21 و32 سنة، متورطني يف قضية املشاجرة باستعمال 
الرعب بني  وزر ع  واملمتلكات  بيضاء، اإلعداد الرتكاب جرائم ضد األشخاص  أسلحة 
املواطنني.  تعود وقائع القضية إلى مطلع األسبو ع املنصرم على اثر بالغ بخصوص نشوب 
شجار جماعي باألسلحة البيضاء بني مجموعة من الشباب مبدخل عمارات حي بوذرا ع 
صالح ، حيث مكنت حتريات عميقة من حتديد هوية املشتبه فيهم ، ليتم توقيفهم تباعا 
منها  الشجار  يف  املستعملة  البيضاء  األسلحة  على  العثور  مت  إقامتهم  مقرات  وبتفتيش 
ليتم حجزها وبعد االنتهاء  الصنع  تقليدي  الكبير ، عصا ، سيف  سكينني من احلجم 
من مجريات التحقيق مت اجناز ملف إجراءات جزائية يف حق املعنيني قدموا مبوجبه أمام 

النيابة احمللية. 
خديجة بن دالي

الحرائق تلتهم 15 هكتارا من القمح و200 
شجرة زيتون

 9 إلخماد  املاضيني،  املدنيةلواليةقسنطينةخالالليومني  احلماية  مصالح  تدخلت 
بكلمنبلديةقسنطينة،بلديةاخلروب،بلديةحامةبوزيان،بلديةبنيحميدان،بلديةزيغ حرائق 
تسجيإلحتراقحوالي  األول  اليوم  خالل  مت  حيث  مراد.  وديدوش  وديوسفوبلديةعينعبيد 
15 هكتارقمحصلب، هكتارين من احلصيدةواألشجاراملثمرةاخلسائرتقييممنطرفاملندوبالفل
احي، كما مت احتراق حوالي 02 هكتارو 3200 م² ، و145 ربطة من كأل احليوانات مع 
تزليف حوالي 200 شجرة من أشجار الزيتون باالضافة الى 6 أشجاركاليتوس. هذا وقد 
مت حماية 380 شجرةزيتون، 200 شجرةتفاح، 38 هكتارحصيدة،مزرعة،غابةمجاورة،م
قبرة،متوسطةمجاورة، 160 هكتارقمحصلب،بستانو 03 منازل،إسطبلوأبقاروأغنام، 500 
شجرةمشمش، 150 ربطةكألحيوان، 300 هكتارقمحصلبقائم، 20 هكتارأشجارزيتون،

واملساحاتاملتبقيةملختلفاحلرائق.
خديجة بن دالي
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الفالحون يدّقون ناقوس الخطر

مرض غريب يجتاح حقول الكروم بمستغانم
بن سعدية. ن

اكتساح  من  املنطقة  فالحو  تفاجأ 
يف  يتسبب  أصبح  الذي  املرض  هذا 
اصفرار األوراق جفاف العنقود. حيث 
زراعة  يف  الناشطني  بعض  وحسب 
داء  كثيرا  يشبه  املرض  هذا  أن  الكروم 
اخلضروات.  يصيب  الذي  امليلديو 
التقليدية  الرش  طريقة  معه  تفلح  ولم 
املتكررة باملبيدات الكيماوية رغم غالء 

أسعارها.
قلق  من  زاد  الغريب  املرض  هذا 
منتوج  ضياع  من  الفالحني  وخشية 
سيزيد  والذي  الفالحي،  املوسم  هذا 
يتكبدونها  أصبحوا  التي  اخلسائر  من 
عدم  مع  خاصة  األخيرة  السنوات  يف 
موسم،  كل  يف  املنتوج  تأمني  قدرتهم 
الكثيرين  مواصلة  دون  حال  ما  هو  و 
لهذا النشاط الفالحي وسببا يف عزوف 
واسعة  مساحات  الذين حولوا  البقية. 
من أشجار الكروم إلى أراضي فالحية 
هو  كما  أخرى،  مبحاصيل  لزراعتها 
واملناطق  سيدي خلضر  ببلديات  احلال 

املجاورة لها. أين اختفت حقول الكروم 
بأكملها بعدما كانت اجلهة الشرقية من 
وواليات  احمللية  األسواق  متون  الوالية 
عنب  أنواع  مبختلف  اجلزائري  الغرب 

املائدة. 
فالحون  يشتكي  أخرى  جهة  من 
خفارة  حشرة  اتكساح  من  آخرون 
الطمام أو ما تعرف بــ » المينوز« حلقول 
وبشكل  كاإلجاص  املثمرة  األشجار 
انتشرت  فبعدما  الزيتون.  أشجار  أكبر 
مساحات  يف  الفتاكة  احلشرة  هذه 

وأصبحت  الطماطم  حملصول  واسعة 
سنويا. فادحة  خسائر  منتجيها  تكبد 
نتيجة  عليها  القضاء  صعوبة  ظل  يف 
اآلونة  يف  انتشرت  السريع.  تكاثرها 
وأدخلت  الزيتون  أشجار  بني  األخيرة 
الفالحني يف دوامة البحث عن السبل 
وحماية  انتشارها  من  للتقليل  الكفيلة 
وحسب  الذي  العام،  هذا  منتوج 
بعض املزراعني سيكون ضئيال بسبب 
مياه  وانعدام  السنة  هذه  األمطار  قلة 

السقي.

يدق، هذه األيام، منتجو الكروم بوالية مستغانم ناقوس الخطر إثر تفشيي مرض غريب أصبح يهدد منتوج العنب، خاصة 
بالجهة الشرقية المعروفة بمنطقة الظهرة والتي تكثر بها هذه الشعبة الفالحية.

البليدة
مكتتبو 100 سكن )LPA( بأوالد 

يعيش يشتكون تأخر األشغال
أعرب مكتتبو 100 سكن بصيغة الترقوي املدعم )LPA(، ببلدية 
أشغال  تأخر  إزاء  الشديد  استيائهم  من  البليدة  بوالية  يعيش  أوالد 
إطالق  من  سنوات   09 %بعد  نسبتها35  تتعد  لم  والتي  سكناتهم، 

املشروع يف سنة 2011. 
األشغال،  وتيرة  يف  اإلسراع  بضرورة  مطالبتهم  جددوا  املكتتبون، 
وتسليم سكناتهم يف أقرب وقت ممكن، من أجل إنهاء معاناتهم، يف ظل 
بقاء الكثير منهم يقوم بكراء سكنات مببالغ باهظة من أجل إيواء أسرهم، 
ويف حديث لـ أخبار الوطن أكد ممثل عنهم أن املشروع أطلق سنة 2011 ومت 
دفع الشطر األول بقيمة 76 مليون سنتيم سنة 2015، كما قام املكتتبون 
وواملعادلة  للسكن  الوطني  الصندوق  مع  املطلوبة  اإلجراءات  بجميع 
عرف  املشرع  لكن  االستفادة،  مقررات  على  احلصول  ومت  االجتماعية، 
وتأسف  املتكررة،  والتوقفات  البطيئة  األشغال  وتيرة  بسبب  كبيرا  تأخرا 
محدثنا من كون آجال األشغال حددت بـ 20 شهرا ونسبة األشغال بقيت 
يف عتبة 35 % بعد مرور 09 سنوات من إطالق املشروع وتعاقب 5 والة 
على والية البليدة، وطالبوا يف هذا الصدد من والي الوالية وكل اجلهات 
وتيرة األشغال وتسليم  التدخل من أجل اإلسراع يف  املشروع  الفاعلة يف 

سكناتهم يف القريب العاجل.
األشغال  وتيرة  يف  التأخر  يف  السبب  أرجع  باملشروع  املكلف  املقاول 
انه يف حالة  وأكد  العقارية،  الوكالة  من طرف  املالي  التمويل  نقص  إلى 
إلى  املكتتبون بتجنب املجيء  الوتيرة، ودعا  الرفع من  توفر األموال ميكن 
لهم  لتفادي أي حادث محتمل، وأكد  املشروع لالحتجاج، وذلك  موقع 
توفير  املعنية  اجلهات  وعلى  املالي  التمويل  نقص  يف  يكمن  املشكل  بان 

االعتمادات املالية. 
أيوب بن تامون

العاصمة 
 تواصل عملية إحصاء البنايات 

القديمة  بالقصبة 
أكد رئيس بلدية القصبةأن عملية اإلحصاء اجلديدة للبنايات القدمية 
الكشف عن  بهدف  التوالي  العاشر على  لليوم  متواصلة  باالنهيار  املهددة 

الوضعية الراهنة للقطاع احملفوظ وحتديد األولويات.
وأوضح زتيلي أن 15 فرقة تقنية مكونة من مختصني تابعني ملركز املراقبة 
ومصلحة  الوادي  لباب  اإلدارية  الدائرة  عن  وممثلني   )C.T.C( التقنية 
العمران للبلدية وكذا مصالح األمن واحلماية املدنية تواصل عملها امليداني 
لليوم العاشر على التوالي ضمن عملية اإلحصاء اجلديدة للبنايات املهددة 
قصد  مؤخرا  اجلزائر  والية  مصالح  بها  طالبت  التي  بالقصبة  باالنهيار 

»الكشف عن الوضعية الراهنة للقطاع احملفوظ وحتديد االولويات«.
على  التقنية  املراقبة  عملية  أسفرت  اآلن  حلد  أنه  املتحدث  وأضاف 
وجود »أكثر من 100 دويرة مهددة باالنهيار ومصنفة باخلانة احلمراء  واعتبر 
و«مبررا  للعاصمة  العتيقة  املدينة  بنايات  ذلك »مؤشرا سلبيا« على حالة 

كافيا لإلسراع يف إنقاذ ما تبقى من هذا التراث العمراني واالجتماعي«.
أمس  ليلة  طومبكتو  بشارع  الواقعة  البناية  انهيار  أن  زتيلي   أكد  كما 
األربعاء, »لم يخلف ضحايا بفضل فطنة السكان الذين غادروا البناية يف 
للعمارة  يردف  للواجهة األمامية  تام  انهيار  املناسب« لكن سجل  الوقت 
املسؤول الذي أشار إلى وجود خطر آخر قائم يهدد املارة متمثال يف »خطر 
انهيار سور يطل على 6 شارع عبد احلميد محيوز  وقد قامت مصالح البلدية 
بهدف  الوالي  إلى  تقرير  إثرها  رفعت  تقنية  »مبعاينة  املصدر-  ذات  -وفق 

تعيني مقاول إلصالحه يف أقرب وقت ممكن«.
و قد سبق لسكان هذه البناية أن »استفادوا من الترحيل سنة 1985  
يؤكد املسؤول  إال أن البيت لم يتم إخالؤه كامال من الورثة ما اجنر عنه 
»استغالل متواصل« للمكان على مدار سنوات طويلة انتهت بانهيار شبه 
تام للبناية  وعن مصير العائالت اخلمسة أكد املتحدث أنهم »بحكم الضرر 

الذي أحلق بهم سيعرض ملفهم على اللجنة الوالئية املختصة«.
وعلى ضوء الوضعية الهشة للبنايات القدمية بإقليم القصبة  أكد رئيس 
البلدية  أن القطاع احملفوظ »بحاجة إلى دراسة حقيقية وإلى إعادة النظر يف 
قوانني امللكية وحتديد دفتر شروط الستغالل هذه البنايات  وأردف بالقول: 
»أنه حلد اآلن مت ترحيل 1030 عائلة وبقي هناك ما يربو عن 300 عائلة 
أخرى تنتظر الترحيل أو الفصل يف ملفاتها« وهو رقم »مرشح لالرتفاع بعد 

ظهور نتائج اإلحصاء اجلديد اجلاري إجراءه  يردف موضحا.
ق.م

يطالب سكان قرية تالة قليل التابعة 
شرق  خراطة  ببلدية  مرعي  بني  لدوار 
طرحوها  وأن  لهم  سبق  بجاية،مطالب 
تلقى  أن  دون  احمللية  السلطات  على 
بالوضعية  األمر  ويتعلق  االستجابة، 
الكارثية التي آلت إليها طرقاتهم جراء 
أجل  من  عاشتها  التي  احلفر  أشغال 
الطبيعي،مطالبني  بالغاز  منازلهم  ربط 

بإصالح هذه الطرقات. 
لـ  تصريحهم  يف  السكان  وقال 
الصاحلة  املياه  قنوات  الوطن«ان  أخبار 
جراء  اعطاب  إلى  تعرضت  للشرب 
اصالحها  يتم  ان  دون  األشغال  هذه 

الشبكة  تدعيم  بضرورة  مطالبني 
احلالية التي أصبحت عاجزة عن تلبية 
أخرى  املواطنني،بشبكة  حاجيات 
حاف  تيشي  سد  من  استقدامها  يتم 
باجلزائر،كما  السدود  أكبر  يعد  الذي 
طرق  إصالح  بضرورة  السكان  يطالب 
قنوات  شبكة  تدعيم  وكذا  املنطقة 
العمومية. واإلنارة  الصحي  الصرف 
وبسبب انعدام املرافق العمومية،يعيش 
خانقة،حيث  بطالة  املنطقة  شباب 
التي  والهياكل  العمل  فرص  تنعدم 
وتقتصر  البطالة،  امتصاص  من شأنها 
األعمال املتوفرة باملنطقة على األعمال 

احلرة واألنشطة الفالحية ذات التواجد 
نسبة  املنتوج  يتعدى  ال  احملدود،حيث 
هؤالء  فقط،وطالب  احمللي  االستهالك 
وتوفير  إليهم  االلتفات  يف  باإلسراع 
ألفالحي  الدعم  أو  العمل  فرص 
الذين  الضياع  دوامة  من  إلخراجهم 
يعيشونه، وهو الضياع الذي لم يستثن 
اجلامعية،  الشهادات  حاملي  حتى 
الذين يضطرون يف كل مرة للهجرة نحو 
املدن الكبرى تاركني وراءهم عائالتهم 

وذويهم لضمان مستقبلهم.
بـــلقاسم.ج

بجاية
سكان قرية«تالة قليل« يطالبون بتعبيد الطريق

بإمكانيات  بجاية  والية  تزخر 
طبيعتها  يف  تتمثل  هائلة  سياحية 
بثروتها  والغنية  والساحرة  اجلميلة 
املخضرة  اجلبلية  ومناطقها  الغابية 
يجعل  النباتي،مما  غطائها  تنوع  بفضل 
منها وجهة مفضلة للسواح بامتياز،لكن 
الكاملة  العناية  يجد  لم  االمتياز  هذا 
به  االستثمار  قصد  الوصية  اجلهة  من 

أو حتى االهتمام به.
هنا  محاوالت  تسجيل  رغم 
احملليني  املسؤولني  قبل  من  وهناك 
بقي  ذلك  البلديات،لكن  بعض  يف 
الوقت  والزمان، يف  املكان  محصورا يف 
التفكير  املستحسن  من  كان  الذي 
سكان  ومبشاركة  مليا  املوضوع  هذا  يف 
التوجه  لهذا  املؤهلة  املناطق  تلك 
فرص  استقطاب  السياحي،قصد 
االستثمارات،كبناءفنادق،تهيئة مواقع 
للراحة  فضاءات  للترفيه،إنشاء  غابية 
إليها،  أحوجنا  وما   ،. واالسترخاء. 

حساسية  من  يعاني  من  هناك  حيث 
نسيم  من  يستفيد  أن  ويتمنى  البحر 
من  متعددة  فئات  من  وآخرون  اجلبل 
السن  وكبار  كاملتقاعدين  املجتمع 
هذه  مثل  عن  يبحثون  من  واملرضى 
ضجيج  عن  االبتعاد  األماكن،بغية 
بغازات  امللوث  الهواء  ومن  احملركات 
فرصة  إنها   ،. واملركبات.  املصانع 
الريفية  املناطق  بترقية  تسمح  أخرى 
واجلبلية،وتنشئ فرص للعمل وتساهم 
احمللية،ولعل  التنمية  عجلة  حتريك  يف 
هذا  يف  تتجه  املقترحة  املشاريع 
املنوال،وعلى سبيل املثال هناك مشاريع 
املواصفات  ذات  سياحية  قرى  إلنشاء 
الراحة  أسباب  كل  فيها  العاملية،تتوفر 
تلعب  أن  واجلسدية،وميكنها  النفسية 
ومتوين  باملنطقة  للنهوض  أساسيا  دورا 
متنوعة،ويرى  مالية  مبصادر  اخلزينة 
املختصون يف هذا الشأن أن األمر ليس 
للقيام  معجزة  إلى  يحتاج  وال  معقدا 

املواد  أن  جبلية،كون  سياحية  مبشاريع 
ترتكز  التي  والقاعدة  متوفرة  األولية 
كبير  بشكل  متوفرة  املشاريع  عليها 
التسهيالت  ذلك  إلى  جدا،أضف 
مثل  لتطوير  الدولة  قبل  من  املقدمة 
الذي  األمر  املشاريع،لكن  هذه 
غرس  محاولة  تدبير،هو  إلى  يحتاج 
املجتمع  سلوكيات  يف  السياحة  ثقافة 
السيما الريفي لتقبل مثل هذا التوجه 
أي  من  معارضة  أية  اجلديد،إلبعاد 
أغلبية  أن  نظرا  األشكال،  من  شكل 
ومنط  بتقاليدها  حتتفظ  تزال  ما  القرى 
نفسه،إذ  على  واملنغلق  املنزوي  عيشها 
بعدا  يشكل  اآلخر  على  االنفتاح  أن 
هاما وعامال مشجعا للنهوض بالسياحة 
اجلبلية حتى نخلق جسرا من التماسك 
هو  وما  اجتماعي  هو  ما  بني  والتناسق 
اقتصادي، آلن ذلك يشكل ممرا إجباريا 

لضمان مستقبل األجيال القادمة
w

مساٍع الستغالل السياحة الجبلية نهوضا بالتنمية المحلية



07 السنة 01 - العدد 221 -االحد  07 ذو القعدة 1441  هـ  - 28  جوان  2020م
أخبار السر ايا

نقلت صفحة منظمة حماية المستهلك 
والعديد من الصفحات على مواقع 

التواصل االجتماعي »فايسبوك« تسجيل 
فيديو يظهر شابا وهو ينتقد الكيفية التي 

ُعبِّئت بها مادة »روح الملح«، التي 
بيعت في قارورة بالستيكية تشبه قارورة 
الزيت، متسائال إن كان اإلطار القانوني 

يسمح بهذا التجاوز.
وطرح الشاب في تسجيل الفيديو عدة 

فرضيات، منها أن تتشابه على أحد أفراد 
العائلة القارورتان- وبخاصة األطفال – 
فيخلط بين مادة الزيت ومادة الحمض 

»األسيد«، فتحدث الكارثة. 

تحت عنوان »الهواء الّسام: الثمن الحقيقي للوقود األحفوري«، كشف تقرير 
منظمة السالم األخضر )غرين بيس( التكلفة الخفية التي تتحملها الدول المعتمدة 

على الوقود األحفوري الذي يلّوث الهواء ويسبب نسباً عالية من األمراض 
والوفّيات.

وصّنف التقرير الجزائر بين الدول األعلى من حيث عدد الوفيات المسجلة 
سنوياً، بمعدل 3000 حالة وفاة في 2018، في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا. فيما سجل المغرب ما يربو عن 5000 حالة وفاة، فيما سجلت تونس 

2100 حالة.
وحسب تقديرات التقرير، فإن متوّسط التكلفة التقديرّية السنوّية التي تتكبدها 

الجزائر بسبب تلّوث الهواء الناجم عن الوقود األحفوري تصل إلى 840 مليون 
دوالر أميركي سنوياً، أي نحو 0,5 بالمائة من الناتج اإلجمالي المحلي. بينما تصل 
التكلفة في الجزائر إلى 0,9 بالمائة من مجموع الناتج المحلي وبمعدل 1.5 مليار 

دوالر أميركي سنوياً.

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء منصة 
»آراؤكم« لمعرفة مدى استحسان المواطنين الخدمات المقدمة من 
طرف الصندوق، وللوقوف على مواطن الخلل فيما يخص الخدمات 
التي يشتكي منها المواطن، بهدف تحسينها وتقديم األفضل. هذا، 
وتسمح هذه المنصة المتوفرة عبر موقع إلكتروني للمواطنين، 

السيما الخبراء، الجامعيين، األساتذة، الباحثين، النقابيين، طالبي 
العمل وممثلي المجتمع المدني كالجمعيات وغيرهم بإبداء آرائهم في 
مختلف المسائل والقضايا ذات الصلة بيومياتهم وبنشاطات القطاع. 
يذكر أن المنصة ستغلق في 15 جويلية القادم على أن يتم فتحها من 

فترة إلى أخرى. 

يـــت«!  احـــذروا »ُروَح الزَّ

»تــرامب« َيجِلـُب الُسّيــاَح! 

3 آالِف َشخـٍص َثمـُن الَوقـوِد »كَنــاس« َيستفتـِي الُمواطِنين
األحُفــوريِّ فــي الَجزائــر!

يجذب مرتفع صخري في بلدة 
»سيليفكى« بوالية »مرسين« جنوبي 

تركيا، السياح ألخذ تذكار والتقاط 
الصور، بعد أن شاع على المرتفع 
الصخري حمله مالمح وجه الرئيس 

األمريكي »دونالد ترامب«.
ومع مالحظتهم التشابه الكبير بين 
المرتفع الصخري ورأس الرئيس 

األمريكي »دونالد ترامب«، شرع سكان 
مدينة »مرسين« والمدن المجاورة 
لها وبالتحديد بلدة »سيليفكا« 
حيث يقع هذا المرتفع في 

التقاط الصور أمام المرتفع. 
وانتشرت حمى التقاط التذكار 
حتى وصلت إلى عمدة حي 
»بوك دايرماني« مصطفى 
كايا، الذي قال إن الصخرة 
تبدو وكأنها تمثال للرئيس 

األمريكي ترامب.

أعلنت السلطات التونسية فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية، بداية من يوم 
أمس، بعد إغالق دام 3 أشهر بسبب تفشي وباء »كوفيد19-«.

ووضعت تونس جدوال خاصا بتصنيف دول العالم حسب الوضعية الوبائية، 
وسيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين 

من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا.
وسيتم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة البرتقالية بإجراء تحليل 
مخبري “RT-PCR” قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، وااللتزام بالبقاء 14 

يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في فندق.

ُتونــــس 
َمفتـــوَحة 

على ِمصـرَعْيها 

 أمِريــكا ُتهنّـِئ المختــرَع  أمِريــكا ُتهنّـِئ المختــرَع 
الجزائـــريَّ حبـــــّةالجزائـــريَّ حبـــــّة

هّنأت الواليات المتحدة األمريكية، ممثلة في سفارتها بالجزائر، المخترع الجزائري بلقاسم حبة على تسجيله براءة االختراع رقم 
1500، بينها 500 براءة اختراع سجلها في الواليات المتحدة.

 وأوضحت السفارة في منشور أتاحته على صفحتها الرسمية أن التهنئة جاءت على خلفية تسجيل حبة براءة اختراعه الجديد، 
مذكرة بمساره العلمي والمهني في الجزائر والواليات المتحدة األميركية. ومن بين الجوائز العديدة التي نالها الدكتور بلقاسم 

تصنيفه ضمن قائمة الـ 100 مخترع األغزر إنتاجاً على المستوى العالمي، حسب مجلة »أر أند دي« في عام 2012. 
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براهيم مالك 

وأعرب املواطنون الذين وقفو قبالة مقر الدائرة عن سخطهم 
الكبير جراء تعفن الوضع بالقطاع الصحي واصفني اياه بالكارثي 
السلمية  االحتجاجية  الوقفة  بيان  يف  وجهوا  وكما  واملتعفن 
لسلطات  رسالة  منه  نسخة  على  الوطن  اخبار  حتصلت  والذي 
املعنية بضرورة التدخل إلنقاذ ما ميكن انقاذه وهذا بعد استنفاذ 

كل طرق احلوار حسبهم مع االدارة الوصية.
توفير  الدائرة بضرورة  امام مقر    وكما طالب احملتجون من 
اجهزة ومعدات حديثة تليق مبقام البلدية االغنى على املستوى 
يقتنون  ما  عادة  الذين  االطباء  تسهيل عمل  اجل  من  الوطني 
ومصاريفهم  بأموالهم  مهامهم  تأدية  اثناء  الضروريات  ابسط 
اخلاصة لضمان امتام االجراءات العالجية للمرضى وهذا الشيء 

ال يشرف املؤسسة على حد قولهم وباإلضافة الى حل مشكل 
الوقت  املؤسسة يف  التي يستغلها غرباء عن  الوظيفية  السكنات 
لشركات  التودد  او  الكراء  البحث عن  االطباء بني  يتخبط  ذاته 
ضمان  عوض  ايوائهم  اجل  من  وعمومية  خاصة  اقتصادية 

راحتهم التي تعود بالفائدة على املريض والقطاع . 
  وحسب بيان الوقفة السلمية فانه تضمن ايضا ضرورة حل 
مشكل الطبيبة املوقوفة يف اسرع وقت نظرا للحاجة املاسة اليها 
معلنني عن تضامنهم معها خاصة يف الظرف احلالي الذي تعيشه 
اجلزائر والعالم كافة نتيجة جائحة كورونا وهذا فضال عن احلاجة 
االطفال  طب  يف  املختصني  لألطباء  اجلوارية  للمؤسسة  املاسة 
واجلراحة العامة وطب التخدير للحد من معاناة املواطنني الذين 

كلم   2000 مسافة  السفرعلى  ومشقة  التنقالت  عناء  ارهقتهم 
بحثا عن عالج كان باألجدر توفيره له يف مسقط راسه ومن امام 

بيته نظرا لالمكانيات التي تتوفر عليها البلدية. 
املعنية  اجليهات  املنطقة  سكان  طالب  السياق  ذات  ويف    
على  مستفحلة  باتت  التي  التجاوزات  يف  حتقيق  فتح  بضرورة 
طريقة  وحول  اجلوارية  االستشفائية  املؤسسة  داخل  قولهم  حد 
تسيرها والتي اضحت نقطة سوداء يعاني منها املريض واملمرض 
والطبيب و تثير عالمات استفهام كبيرة ومن جهة طالب احملتجون 
يف  الصحي  اجلانب  ملعاجلة  الكاملة  االولوية  اعطاء  اهمية  على 
املنطقة وإصالحه ملا له من اهمية كبيرة تنعكس باإليجاب على 

راحة املواطن والعامل .

تمنراست
اإلطاحة بشبكة تمتهن ترويج المخدرات
قزام  عني  دائرة  بأمن  القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  عناصر  متكنت 
بأمن والية متنراست من توقيف ثالثة أشخاص تتراوح أعمارهم بني)-39
53 سنة( متورطون يف قضية حيازة املخدرات و حجز كمية من املخدرات 

)بانقو( قدر وزنها اإلجمالي ب 40.075 كلغ.
الوالئي  العامة لدى مديرية األمن  وحسب خلية االتصال والعالقات 
منه   فإن حيثيات  نسخة  الوطن  أخبار  جريدة  تلقت  بيان  يف  لتمنراست 
وجود  مفادها  قزام  بعني  ملصاحلهم  مؤكدة  معلومات  لورود  تعود  القضية 
شخص يقوم باستعمال مركبته من أجل نقل كمية من املخدرات بوسط 
مدينة عني قزام، وعليه قامت عناصرالشرطة بتكثيف األبحاث عبر كامل 
قطاع اإلختصاص، و على مستوى احلاجز األمني ملصاحلهم أين مت توقيف 
مركبة مشبوهة و على متنها ثالثة أشخاص، وعند إخضاع املركبة للمراقبة 
اإلدارية و األمنية مت العثور على متنها على كمية معتبرة من املخدرات قدر 
البانغو ليتم حتويل املشتبه  وزنها اإلجمالي أكثر من )40 كلغ( من مخدر 

فيهم رفقة املركبة واحملجوزات إلى املقر وفتح حتقيق يف القضية.
املشتبه  ضد  قضائي  ملف  إجناز  مت  التحقيق  إجراءات  إستكمال  وبعد 
حق  يف  أصدرت  التي  املختصة  القضائية  اجلهات  امام  وتقدميهم  فيـهم، 
املشتبه الرئيسي يف العملية حكم باإليداع على مستوى املؤسسة العقابية 
بتمنراست، فيما استفاد املشتبه فيهما اآلخرين من حكم قضائي يتمثل 

يف الرقابة القضائية.
كرزيكة أحمد

أدرار 
مياه الّصرف الصحي تغمر أزقة 

قصر تيطاوين 
 يعيش سكان قصر تيطاوين خلراص ببلدية أجنزمير جنوب والية أدرار 
وضعا مزريا بسبب تسرب مياه الصرف الصحي يف أزقةاحليحيث شكلت يف 

القصربركا مائية ملوثة تنبعث منها روائح كريهة.
هذه  أن  إال  املذكورة  اجلهة  سكان  الشكاوي  رغم  النفوس  لها  تشمئز 
الوضع  املسؤولني احملليني .وأمام هذا  أمام أعني  زالت مستمرة  الوضعية ال 
الذي أصبح يهدد  وينذر بكارثة بيئية وصحية  يناشد سكان هذه األحياء 
بضرورة  البلدي،   الشعبي  املجلس  رئيس  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات 
التدخل العاجل إلنهاء هذه الوضعية وفك االنسدادات احلاصلة يف مجرى 

شبكةالصرف الصحي. 
 عبداهلل مجبري  

الجلفة 
إيفاد لجنة  لحّل مشاكل التموين

 بالماء الشروب

سيتم بحر هذا االسبوع إيفاد جلنة إلى والية اجللفة بهدف التدقيق يف 
مشاكل التسيير على مستوى مؤسسة اجلزائرية للمياه وكذا مديرية املوارد 

املائية.
وأوضح الوزير على هامش زيارته للوالية بأن اللجنة التي سيتم إيفادها 
»تتشكل من مدير مركزي وممثل عن مديرية املوارد البشرية بالوزارة وممثلني 
الوالية و  للمياه  و تعمل حتت إشراف والي  العامة للجزائرية  عن املديرية 

تقدم إقتراحات للوصول للحلول وضمان تدخل بطريقة نهائية«.
املاء  الكبير احلاصل يف مجال  »العجز  بأن  أكد  قد  أرزقي  السيد  وكان 
الشروب بوالية اجللفة  مرده إلى مشاكل يف التسيير احمللي و ليس املركزي« 
و يف االشخاص املكلفني بالتسيير  مبرزا أن »مؤسسات القطاع تتوفر على 

اإلمكانات والقدرات وكل اخلبرات«.
ق.م

إليزي
استئناف نشاط النقل الحضري تحت إجراءات صارمة

النقل  حافالت  استأنفت    
نشاطها  احلضري  والشبه  احلضري 
ومقاطعة  اليزي  ووالية  مستوى  على 
جانت بصفة رسمية وبصورة تدريجية 
عبر خطوطها وسط اجراءات صارمة يف 
الوقائية الصحية  لتدابير  ظل االحترام 
املقررة للوقاية من تفشي جائحة كوفيد 
مؤسسة  مدير  به  افاد  ما  حسب   19
النقل احلضري والشبه احلضري لوالية 
ل  حديثه  يف  محمود  خويلدي  اليزي 

اخبار الوطن .
مت  انه  املسئول  ذات  وكشف    
لنقل  حافالت  ثالث  تخصيص 
الوالية  مقر  مستوى  على  املواطنني 
والتي تربط احياء اطراف املدينة لكل 
وتاكبالتوتينمري  الكورس  عني  من 
لغرض  املدينة  بوسط  الوئام  وحي 
بسبب  الساكنة  عناء  من  التقليل 
مع  النقل  وسائل  وقلة  املسافات  بعد 
االرتفاع الكبير لدرجات احلرارة وكما 

تخصيص  مت  انه  املتحدث  يضيف 
احلضري  لنقل  حافالت   05 ايضا 
مقاطعة  من  كل  مستوى  على 
والتي  اميناس  عني  ودائرة  جانت 
اتخاذ  بعد  وهذا  عملها  يف  باشرت 
تعقيم  من  الوقائية  االجراءات  كافة 
للمستودع  مغادرتها  قبل  للحافالت 
الركاب  عدد  من  التقليص  وكذا 
لتواجد عدد كبير منهم دفعة  تفاديا 
واحدة لتفادي االكتظاظ واالحتكاك 
وضعت  اين  احلافلة  فضاء  داخل 

االمكنة  حتدد  توجيهية  ملصقات 
تنقالت  اثناء  استغاللها  الواجب 
تنوير  يف  تساهم  ومنشورات  احلافلة 
والتدابير  االجراءات  حول  املواطن 
اجلميع  صحة  لضمان  اتباعها  الالزم 
للكمامات  االجباري  االرتداء  وكذا 
املعقم  احمللول  توفر  عن  فضال  وهذا 
تصرف  حتت  يوضع  والذي  لليدين 

الزبائن مع ضمان التهوية باحلافلة .

نشاط  استئناف  هامش  وعلى    
احلضري  والشبه  احلضري  النقل 
حماية  منظمة  مع  وبالتنسيق 
من  كبير  عدد  توزيع  مت  املستهلك 
الركاب  على  باملجان  الكمامات 
الالزم  الضرورية  االرشادات  واعطاء 
املواطنني  سالمة  اجل  من  اتباعها 
فايروس  تفشي  من  القطاع  وموظفي 

كورونا املستجد.
براهيم مالك 

ورقلة
تكريم عدد من أفراد الجيش األبيض 

كرم عدد من أعضاء مستخدمي الصحة الواقفني يف اجلبهة األمامية من املعركة الشرسة التي يخوضونها ضد فيروس 
كورونا املستجد ) كوفيد19-( من قبل سلطات والية ورقلة خالل حفل رمزي أقيم باملؤسسة العمومية اإلستشفائية محمد 
بوضياف.واغتنم والي الوالية  أبو بكر الصديق بوستة  السانحة للتعبير عن اإلعتراف والتقدير الكبير لهؤالء املستخدمني  
سيما السلك الطبي والشبه الطبي العاملني على مستوى هذا املرفق اإلستشفائي  ملا يتحلون به من مهنية وما يبذلونه من 
جهود معتبرة ملكافحة تفشي اجلائحة. وباملناسبة أبرز الوالي أهمية ضمان وتوفير كافة الوسائل الضرورية لفائدة مستخدمي 
الصحة ألداء مهامهم يف أفضل الظروف. ويف اإلطار ذاته  أعرب ذات املسؤول عن استنكاره الشديد لكل أشكال العنف 
الصحية  السالمة  على  تسهر  التي  الطبية  الطواقم  لها  تتعرض  التي  معنوية  أو  لفظية  أم  كانت  جسدية  واإلعتداءات 

للمواطنني  سيما على مستوى اإلستعجاالت الطبية  مشددا على أهمية إخطار العدالة مبرتكبي هذه األفعال الشنيعة .
ق.م

خرج العشرات من سكان بلدية عين أميناس باإيزي إلى الشارع، و نظموا وقفة احتجاجية سلمية، تنديدا باألوضاع المزرية 
التي تشهدها المؤسسة االستشفائية الجوارية بالمنطقة .

طالبوا بفتح تحقيق عاجال

سكان عين أمناس بإليزي ينّددون 
بتردي  الوضع الصحي
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فيروز رحال

بلدية  مشاتي  سكان  من  العديد  اعرب 
واحلماد  والغنجاية  الدرمون  غرار  على  ثليجان، 
من  استيائهم  عن  وغيرها،  والسد  الرمت  وفزقية 
جميع  جفاف  مّيزها  التي  اليومية  احلياة  وضعية 
أين  طويلة،  سنوات  منذ  اجلماعية  احلنفيات 
من  بأكثر  املياه  صهاريج  واحليوان  البشر  ينتظر 
حسب  مسبقة،  مبواعيد  جزائري  دينار   1500
استغلوا  الذين  املناطق  هذه  سكان  تصريحات 
لطرح  بينهم  الوطن«  أخبار   « وجود  فرصة 
انشغاالتهم ونقلها لكل مسؤول، وأضاف هؤالء، 
أنهم الزالوا يتزودون باملياه املاحلة خالل مختلف 
عمليات التنظيف األمر الي دفع بهم القتناء املياه 
املعدنية لألطفال والكبار خاصة جتنبا لألمراض، 
بهذه  البسيط  املواطن  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  يف 
املشاتي لزيارة والي الوالية موالتي عطاهلل للوقوف 
على حجم املعاناة التي ال يزال يحارب فيها أكثر 
نشاطهم  مواصلة  ألجل  الزمن  عائلة  ألفي  من 
الفالحي وتربية األغنام واملاشية الذي تعرف به 
الدرمون من أجود  أغنام  تعتبر  إذ  املناطق ،  هذه 

السالالت يف الشرق.

 حظر حفر اآلبار
يقول أصحاب املستثمرات الفالحية مبختلف 
مع  يوم  بعد  يوما  ميوتون  أنهم  الدرمون،  مشاتي 
مختلف قرارات املنع، من خالل منعهم من حفر 
اآلبار حتت شرط ملكية األرض أو عقد االمتياز 
دون  مستغلة  البلدية  أراضي  كل  أن  من  بالرغم 
جد،  عن  أبا  العرش  حيازة  يف  وتدخل  وثائق 
ليستغل الفالحون الفرصة لطرح انشغالهم، عن 
حاليا،  البناء  رخص  ملنح  الدولة  رفض  سبب 
الفالحني سابقا  العديد من  استفادة  بالرغم من 
لرخص احلفر وهم نفسهم مينعون اليوم من رخص 

لتنقية اآلبار القدمية.

 الكهرباء. . حلم الّسكان 
على  للوقوف  السكان  احد  منزل  الى  جهنا 
بلغ  شيخ   ، يعيشونها  التي  املعيشية  الوضعية 
يقطن  حيث  منزله  الى  قادنا  عتيا  العمر  من 

على  تقوى  تعد  لم  التي  املسنة  زوجته  رفقة 
مجابهة قساوة لعيش يف هذا املكان وهي طريحة 
منذ  الزوجان  يقكنه  التي  املنزل  هذا  الفراشففي 
ال  احلياة  ضروريات  أدنى  تنعدم  طوال  سنوات 
املتكررة  املراسالت  جتدي  ولم  كهرباء  وال  ماء 
من  املتكررة  الوعود  رغم  نفعا  الوصية  للسلطات 
العائلة   ، السلطة  على  املتعاقبني  املسؤولني  قبل 
التي  العائالت  من  العديد  بني  من  عينة  كانت 
تصلح  ال  باتت  منطقة  يف  العيش  مرارة  تتقاسم 
عنها  البصر  الوصة  اجلهات  تغض  فيما  للعيش 
الفرج  ساعة  ينتظرون  الزالوا  السكان  ان  اال   ،

ويحلمون بغد افضل.

 السكان تحت اإلقامة الجبرية 
نقل  الكلوندستان  سيارات  أصحاب  يرفض 
من  الدرمون  مشاتي  طرق  مختلف  يف  املواطنني 
واحلماد  زيد  وأوالد  بويحي  وأوالد  الرمت  فزقية 
وصعوبة  الطرقات  جميع  الهتراء  نظرا  وغيرها، 
التنقل، خوفا على خسارة أي قطعة من سيارته 
ثمن  من  سعرا  أكثر  الغيار  قطع  ثمن  يكون  إذ 
هؤالء  رفض  ذلك  من  ُر  واألَمّ املواطنني،  نقل 
عن  ناهيك  الثمن،  كان  مهما  املرضى  لنقل 
شاحنات الصهاريج مجهولة املصدر التي تستغل 
كثرة  لتكون  السعر  رفع  سببا يف  الطرقات  اهتراء 
البسيط  املواطن  كاهل  أثقلت  املصاريف هي من 
يف صمت طويل، أخبار الوطن خالل فترة سيرنا 
لم  حيث  ذلك  على  وقفت  املناطق،  هذه  نحو 
تتوقف صدمات عجالت السيارة من كثرة احلفر 
اجلسور  كل  انهيار  على  توقفنا  كما  واملطبات، 
الصغيرة وانحرافها عن مكانها احلقيقي، إذ يقول 
أحد املواطنني أن إعادة تهيئة الطريق، سبب أكيد 
الفالحي  النشاط  لتحريك  واسعة  أفاق  فتح  يف 

وفرصة لدعم تربية املاشية يف املنطقة.

 عائال ت تتمسك بأراضيها
واحلقرة  احلسرة  معاني  كل  حتمل  بعبارات 
مغادرتها  املنطقة  سكان  يرفض  والتهميش، 
املواشي،  وتربية  والفالحة  باألرض  متمسكني 
البسيطة  احلقوق  من  انطالقا  العزلة  من  بالرغم 
إلى  الطرقات  واهتراء  واملاء  الكهرباء  السلطات كغياب  مختلف  مناشدين  الفالحي،  الدعم 

وكاملة  شاملة  بدراسة  تنموية  مشاريع  لبرمجة 
يقصدها  التي  الفالحية  املنطقة  بهذه  للنهوض 
تطوير  نحو  دفعهم  وكذا   ، والقريب  البعيد 
مختلف النشاطات الفالحية مبختلف التجهيزات 
املتطورة واالستغناء عن الطرق البدائية دون تركها 
املنتخبني  إلى  الكالم  موجهني   ، منها  والهروب 
احملليني بتنفيذ وعودهم التي ذهبت أدراج الرياح. 

 السلطات تبّرر
مختلف  على  ثليجان  بلدية  رئيس  رد  ويف 

سجلت  البلدية  أن  يقول  املواطنني،  انشغاالت 
الريفية  الكهرباء  من  طولي  63كلم  بـ  عجزا 
بإجراءات  سنتيم، جمدت  مليار   30 من  بأكثر 
التقشف رغم اإلسناد للمقاوالت، مشيرا إلى أن 
اتهامات املواطنني له باطلة كون أن املناطق التي 
املشروع،  جتميد  قبل  انطلقت  بالكهرباء  ربطت 
كما أن البلدية تعمل على رفع التجميد والعمل 
باقي  أما  املسجلة،  املشاريع  انطالق  عودة  على 
االشغاالت على غرار املياه وفك العزلة، فالعمل 
من  البلدية  وكذا حصة  لألولويات  وفقا  يتم  بها 

التنمية التي يتم توزيعها مببدأ العدل واملساواة. 

تأمُل في ربطها بشبكة الكهرباء منذ االستقالل

َمشاِتي »ثليجان« بتبسة ُتعاِني الّظالَم وُتكاِبد الَعطش! 
 تتفاقم المعاناة وتزداد حدًة يوما بعد يوم في مختلف  تتفاقم المعاناة وتزداد حدًة يوما بعد يوم في مختلف 

مشاتي بلدية »ثليجان« بوالية تبسة؛ ففي هذه المناطق مشاتي بلدية »ثليجان« بوالية تبسة؛ ففي هذه المناطق 
يعيش الّسكان حياة بداوة تطبعها عزلة خانقة وإقصاء من يعيش الّسكان حياة بداوة تطبعها عزلة خانقة وإقصاء من 

التزود بالكهرباء وحظر حفر اآلبار ، فيما بات العطش التزود بالكهرباء وحظر حفر اآلبار ، فيما بات العطش 
يطّوق عائالت تكابد مرارة العيش وتحلم بغد أفضل.يطّوق عائالت تكابد مرارة العيش وتحلم بغد أفضل.
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براهيموفيتش يعود 
بكامل قوته

عاد السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم ميالن، للمشاركة يف التدريبات 

اجلماعية لفريقه، بعد تعافيه من اإلصابة.
وكان زالتان قد تعرض إلصابة يف 

الساق، نهاية ماي املاضي، وعاد خالل 
األيام املاضية للتدرب على انفراد.

وذكرت صحيفة »توتو سبورت« 
اإليطالية، أن إبراهيموفيتش بدأ التدرب مع 
بقية املجموعة، اول أمس، حيث شارك يف 

احلصة التدريبية بأكملها.
وأشارت إلى أن السويدي، منح 

بذلك مدربه ستيفانو بيولي أنباًء جيدة، 
حيث بات من املتوقع أن يتواجد يف قائمة 
الروسونيري ملباراة روما املقبلة، رغم أنه لن 

يكون قادًرا على بدء اللقاء.
ومن املقرر أن يستضيف ميالن نظيره 

روما، هذا األحد، على ملعب سان سيرو، 
ضمن اجلولة الـ28 من الدوري اإليطالي.

موناكو يضم الموهبة 
الهولندية موسابا

أعلن نادي موناكو، توصله التفاق 
مبدئي مع نادي نيميغن الهولندي، يقضي 
بانتقال أنتوني موسابا العب األخير للنادي 

الفرنسي.
وذكر النادي عبر موقعه اإللكتروني، 

أن توقيع الالعب البالغ من العمر 19 عاًما، 
سيكون سارًيا مع فتح سوق االنتقاالت، 

والذي لم يحدد له تاريخ رسمي بعد. كان 
اجلناح األمين الهولندي الشاب، اجتاز 

الفحص الطبي الروتيني، حيث سيرتبط 
بعقد ملدة 5 مواسم مع الفريق. واحتل 

موناكو، املركز التاسع برصيد 40 نقطة، يف 
املوسم الذي قررت فيه رابطة الدوري عدم 
استكماله يف ظل تداعيات انتشار فيروس 

كورونا املستجد.

مدافع مانشستر سيتي، ووكر:
»سنعود أقوى العام المقبل للفوز بالبريميرليغ«

ووكر،  كايل  اإلجنليزي  الدولي  الظهير  م  قدَّ
بعد  لليفربول،  التهنئة  سيتي،  مانشستر  مدافع 
للمرة  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  بلقب  تتويجهم 

األولى منذ 30 عاًما.
وحقق مانشستر سيتي لقب البرمييرليغ يف آخر 
عامني، قبل خسارته نسخة هذا العام، بعد هزميته 
واتساع  تشيلسي،  أمام   ،2-1 الفارط  اخلميس 
 7 قبل  نقطة  لـ23  املتصدر  ليفربول  مع  الفارق 

جوالت على النهاية.
وكتب ووكر عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: 

»شعرنا الليلة املاضية بألم كبير، لكنني أكن االحترام الكامل لليفربول، وأهنئهم على 
اإلجنليزي  الدوري  بلقب  تفوز  أن  بالفعل  رائع  »إنه شعور  وأضاف:  باللقب«.  فوزهم 
املمتاز، وترفع تلك الكأس، لكن بالعام املقبل سنعود أقوى، وعزًما على الفوز بها«. 
وال يزال مانشستر سيتي ينافس على بطولتني أخريني هذا املوسم، وهم كأس االحتاد 
وكأس  اإلجنليزية،  الرابطة  كأس  وحقق  سبق  كما  أوروبا،  أبطال  ودوري  اإلجنليزي، 

الدرع اخليرية )السوبر(.

ديفيد أالبا يفكر في مغادرة بايرن ميونخ
حول  الغموض  يتواصل 
مصير ديفيد أالبا، مدافع بايرن 
تعاقده  ينتهي  الذي  ميونخ، 
صيف  يف  األملاني  النادي  مع 

.2021
»سكاي  شبكة  وكشفت 
مت  اجتماع  عن  أملانيا«  سبورت 
مسؤولي  مع  أالبا  وكيل  بني 
النادي البافاري األربعاء املاضي 
عن  يسفر  لم  لكنه  ميونخ،  يف 

أي قرار حاسم.
استقرار  عدم  إلى  وأشارت 
الدولي النمساوي على قراره النهائي بشأن التوقيع على عقد جديد مع ناديه احلالي من 
عدمه. وأكدت أن أالبا حائر بني أمرين، األول هو البقاء مع الفريق البافاري، الذي 
ُيبقيه لفترة أطوال داخل  بالتوقيع على عقد  10 سنوات وترعرع بداخله،  أمضى فيه 

ملعب أليانز أرينا.
أما اخليار الثاني، فيتعلق بتفكير صاحب الـ28 عاًما يف احلصول على أموال أكثر 
وباريس سان جيرمان بضمه.  برشلونة  اهتمام  بايرن ميونخ، ال سيما يف ظل  خارج 
النهائي يف  القادمة، حتى يتخذ أالبا قراره  الفترة  وتبقى كافة االحتماالت واردة يف 

أقرب فرصة ممكنة.

ألميريا يقيل غوتي
أعلن نادي أمليريا اإلسباني رسمًيا، إقالة مديره الفني 
غوتي هيرنانديز، من منصبه، بعد الهزمية على أرضه أمام 

ألكوركون، اول أمس 0-1. ورحل غوتي عن تدريب 
أمليريا الذي ميلكه املستشار تركي آل الشيخ، تاركا الفريق 
يف املركز الثالث بدوري الدرجة الثانية اإلسباني، وبفارق 
5 نقاط عن ريال سرقسطة صاحب املركز الثاني، املؤهل 

مباشرة لليغا.
وتولى جنم ريال مدريد السابق، تدريب أمليريا يف 22 

مباراة، على مدار 6 أشهر، حيث فاز يف 9، وتعادل يف 5، 
بينما تلقى الهزمية يف 8 مباريات. وسيعلن أمليريا خالل 
الساعات املقبلة عن املدير الفني اجلديد الذي سيتولى 

مسؤولية قيادة الفريق يف مشوار الصعود لليغا.

كاليدو كوليبالي يؤجج صراع 
الريال والسيتي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن صراع مرتقب بني 
ريال مدريد ومانشستر سيتي، على أحد جنوم الدوري 

اإليطالي، يف امليركاتو الصيفي املقبل.
ورغم األزمة االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، 
إال أن األندية الكبرى يف أوروبا ستحاول تلبية احتياجاتها 

قدر اإلمكان. وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« 
اإلسباني، فإن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، 

سيكون محور الصراع بني الريال والسيتي هذا الصيف. 
وأشار إلى أن رغبة الناديني يف ضم كوليبالي، تقابلها رغبة 

الالعب نفسه يف مغادرة نابولي، وخوض جتربة جديدة. 
وحدد نابولي سعًرا مبدئًيا لبيع كوليبالي بلغ 80 مليون 

أورو، وهو رقم ليس يف متناول العديد من األندية.

حكيمي يوافق على االنتقال إلى 
إنتر ميالن

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن املغربي أشرف 
حكيمي، جنم بوروسيا دورمتوند املعار من ريال مدريد، قد 

حدد وجهته يف املوسم اجلديد. وتنتهي إعارة حكيمي 
)21 عاًما( إلى دورمتوند بنهاية هذا املوسم، بعد موسمني 

قضاهما معاًرا يف سيجنال إيدونا بارك، لكن وعلى ما يبدو 
أنه ال يريد العودة لريال مدريد. وبحسب شبكة »سكاي 
سبورت إيطاليا«، فإن حكيمي على وشك االنضمام إلى 
إنتر ميالن، يف امليركاتو الصيفي املقبل. وأشارت إلى أن 
حكيمي منح الضوء األخضر إلى إنتر من أجل التفاوض 

مع ريال مدريد حول ضمه هذا الصيف. ويستعد إنتر 
ميالن لتقدمي عرض رسمي لريال مدريد بقيمة 40 مليون 

أورو، من أجل الفوز بخدمات الظهير املغربي.

التحقيقات مع بالتر تمتد إلى 
بالتيني

كشفت رسالة عن توسيع التحقيق اجلنائي السويسري 
مع جوزيف بالتر، رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 

السابق، ليتضمن أسطورة كرة القدم الفرنسية، ورئيس 
االحتاد األوروبي السابق، ميشيل بالتيني.

ويعتبر احملققون الفيدراليون اآلن بالتيني مشتبها به، 
يف التحقيق املتعلق مبدفوعات بقيمة 2 مليون دوالر، تلقاها 

من االحتاد الدولي لكرة القدم يف 2011. ودارت شبهات 
تتعلق بسوء إدارة وتزوير، من جانب بالتيني )65 عاما(، 

الذي كان يرأس االحتاد األوروبي لكرة القدم يف وقت 
هذه املدفوعات. وأنكر بالتيني وبالتر القيام بأي أعمال 

خاطئة.
ويحقق احملققون السويسريون مع بالتر )84 عاما( منذ 

2015، فيما يتعلق بهذه الفضيحة.
وأيدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف مارس 

املاضي، عقوبة احلظر ملدة أربع سنوات، التي انتهت 
حاليا، والتي وقعتها جلنة األخالقيات بالفيفا على 

بالتيني يف هذه القضية.

المهاجم السابق لليفربول، فاولر:

»الريدز قد يهيمن على البطوالت المحلية لسنوات«
قال روبي فاولر، المهاجم السابق لليفربول، 
إنَّ الفريق ربما يكون في بداية عصر جديد من 
الهيمنة المحلية عقب فوزه بلقبه األول للدوري 

اإلنجليزي الممتاز، خالل 3 عقود.
القسم الرياضي

بلقب  كلوب  يورغن  املدرب  فريق  وفاز 
الدوري قبل 7 جوالت على النهاية، وهو رقم 
قياسي، متقدًما بفارق 23 نقطة عن مانشستر 
وقال  عامني.  آخر  اللقب يف  سيتي، حامل 
فاولر، الذي سجل 120 هدًفا يف الدوري مع 
النادي، لشبكة »سكاي سبورتس«: »العام 
املاضي أنهينا املوسم برصيد 97 نقطة، وكنا 
نعلم أننا على مقربة من حتقيق شيء رائع«. 
مانشستر  كانت  املشاكل  »إحدى  وأضاف 
سيتي. ميلكون فريًقا رائًعا، ومازالوا متميزين، 
وهذا يثبت مدى قوة ليفربول. النادي نضج 
وهذا الفريق والتشكيلة ميكنها تكرار هذا الفوز 
وصول  أن  فاولر  وتابع  أخرى«.  مرة  باللقب 
يف  السابق  دورمتوند  بوروسيا  مدرب  كلوب 

على ضرورة  بتأكيده  حتول  نقطة  كان   2015
تدعيم دفاع الفريق. وأكد »جاء كلوب وقال 
سنوات،   5 خالل  بالدوري  الفوز  ميكن  إنه 
وميكن إعادة كتابة تاريخنا اخلاص«. وأوضح 
الالعبون  رائع.  والنهج  التفكير  يف  »التطور 
العاملي.  الطراز  الذين تعاقد معهم كانوا من 

التعاقد مع مهاجم يسجل لك 20،  ميكنك 
أو 30 هدًفا، لكن لو سكنت شباكك أهداًفا 
كثيرة فستكون لديك مشكلة«. وأشار »ندرك 
لكن  ماني،  وساديو  صالح،  محمد  كفاءة 
عزز  وأليسون  دايك،  فان  فيرجيل  انضمام 

صفوف الفريق«.
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ب.أمني

تصريح  يف  حمري  محمد  وكشف 
اإلجتماع  أن  الوطن  أخبار  به  خص 
الغرب  أندية  رؤساء  جمع  الذي  األخير 
أحلوا  احملترفة  الوطنية  البطولة  يف  النشطة 
وضرورة  البطولة  ألجواء  العودة  عدم  على 
مختلفة  ألسباب  الكروي  املوسم  إنهاء 
منها املالية يف ظل عدم قدرة األندية على 
أقرته  الذي  الصحي  البروتوكول  تطبيق 
الشباب  لوزارة  التابعة  الصحية  اللجنة 
غير  حمري«من  ويضيف  والرياضة، 
املعقول أن نعود ألجواء البطولة بعد توقف 
دام قرابة 4 أشهر وكل األندية دخلت يف 
وضع  على  محاولتها  رغم  مسبقة  عطلة 
ومبتابعة  بعد  عن  لالعبني  برامج حتضيرية 
يومية للمدربني«، لكن يعتبر رئيس سريع 
بعد  نكهتها  فقدت  البطولة  أن  غيلزان 

التوقف اإلظطراري بسبب الوضع الصحي 
الراهن.

تلجأ  أن  غليزان  سريع  رئيس  وإقترح 
الرابطة الوطنية لكرة القدم إلى التعامل مع 
جدول الترتيب احلالي لتحديد الصاعدين 
أربعة  بتمكني  األولى  احملترفة  للبطولة 

أولى  محترفة  بطولة  وإعتماد  صاعدين 
الرابطة  من  السقوط  إلغاء  مع  فريقا  بـ20 
األمثل  احلل  حسبه  وهو  األولى  احملترفة 
ألجل إرضاء كل الفرق التي تتخوف من 
هضم حقها يف الدفاع عن حظوظها للبقاء 

أوالصعود.

المدير العام التحاد العاصمة، عبد الغني هادي:
»على السلطات الفصل في ملف 
استئناف البطولة في أقرب وقت«

دعا ، املدير العام لنادي احتاد العاصمة، عبد الغني هادي، السلطات 
إلى الفصل يف مصير البطولة، يف أقرب وقت ممكن، وذلك بعد توقف دام 

أكثر من 3 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد.
أخد  عدمه  من  البطولة  استئناف  ملف  صراحة  هادي«بكل  وقال 
وقت  أقرب  يف  امللف  يف  بالفصل  مطالبون  أننا  وأعتقد  من حجمه،  أكبر 
ممكن«، وأضاف »نادي احتاد العاصمة على غرار بقية األندية يعيش حالة 
من الترقب، وأعتقد أن السلطات املعنية مطالبة باإلسراع يف إعالن قرارها 
النهائي، فحتى دول شقيقة حسمت امللف، وقررت استئناف التدريبات 
اجلماعية«، وختم »نحن ال نطالب بإلغاء الدوري أو استكماله، لكننا نؤكد 
بأننا نولي أهمية بالغة باتخاذ قرار يخدم املصلحة العامة، وليست مصلحة 

احتاد العاصمة«.
م.هشام

بعد التخريب الذي تعرض له ملعب مسعد     
الوزير خالدي يتوعد بمحاسبة المتسببين   
ندد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، مبا وصفه الفعل الشنيع   

الذي تسبب يف تخريب ملعب جواري مبدينة مسعد يف والية اجللفة.
وكتب الوزير على صفحته الرسمية يف الفايسبوك »يندى اجلبني لهذه 
الصورة املؤسفة لعمل تخريبي ضد ملعب الشوشة مبدينة مسعد جنوب 
والية اجللفة بعد أيام فقط من تدشينه«، وأضاف خالدي »ندين بشدة هذا 
الفعل الشنيع والالمسؤول ضد أمالك الشعب ومرافق الشباب والرياضيني 
والذي ال يجب أن يفلت مرتكبيه من احملاسبة«. وأسدى الوزير تعليمات 

إلعادة ترميم املساحة املتضررة من العشب االصطناعي.

يعتقد رئيس سريع غليزان، محمد حمري، أن العودة ألجواء البطولة بات مستحيال خصوصا في الظروف الحالية التي تعيشها معظم األندية 
بسبب المتاعب المالية التي تواجهها خالل فترة التوقف في ظل ظهور فيروس كورونا العالمي وهو ما حاول رؤساء أندية الغرب 

الجزائري توصيله لرئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم.

 أكد أن األندية دخلت في عطلة مسبقة، حمري:

»البطولة فقدت نكهتها ومن غير 
المعقول العودة في هذه الظروف«

الرائد السعودي يضع دوخة في 
قائمة المسرحين

كشف صالح املرشود نائب رئيس نادي الرائد، حقيقة رحيل حارس مرمى 
الفريق،  الدولي اجلزائري عزالدين دوخة، ومصير صالح الشهري املعار لصفوف 

الهالل.
النادي  مبقر  وذلك  أمس،  اول  الرائد  لفريق  اجلماعية  التدريبات  وانطلقت 
لبرنامج  تصريحات  يف  املرشود  صالح  وقال  احلسن.  رامي  البدني  املعد  بقيادة 
رفضنا  الالعبني  عودة  »بعد  الرياضية  سعودي   24 قناة  عبر  الرياضي  احلصاد 
دخولهم النادي حتى يكون الفحص شامال«، وتابع »جاءت نتائج الفحوصات 
انطلقت  اجلماعية  التدريبات  اليوم  سلبية،  للجميع  كورونا  بفيروس  اخلاصة 

بتطبيق التباعد واإلجراءات االحترازية، كل شيء يسير على ما يرام«.
معنا،  يتدرب  »الالعب  أضاف  دوخة،  عزالدين  احلارس  مستقبل  وعن 
بعد  الرائد،  يف  مستقبله  بشأن  النهائي  القرار  سنتخذ  املقبل  األسبوع  وخالل 
»طلب  أوضح  الشهري،  صالح  مستقبل  وبخصوص  هاسي«.  املدرب  حضور 
املتبقية هذا  املباريات  وبعد  ووافقنا،  اجلاري  املوسم  لنهاية  إعارته  الهالل متديد 
املوسم، سيتحدد مصيره، بالبقاء مع الهالل أو رجوعه لنادينا، ورمبا يرحل لناد 
آخر«، وأكد »سنوافق على العرض األفضل«، وواصل »إذا عاد الشهري سيكون 
مكسبا كبيرا فهو مهاجم هداف ومؤثر، وحقيقة لو كان معنا هذا املوسم لتواجدنا 
»املدرب  بقوله  املرشود،  وختم  الترتيب«،  بجدول  فيه  نحن  مما  أقوى  مركز  يف 
هاسي مستمر معنا لسنوات، والفريق معه يسير على الطريق الصحيح، ونطمح 

لتحقيق إجناز مشرف«.

بن زكري يستأنف العمل مع ضمك السعودي   
وصل اجلزائري نورالدين بن زكري، مدرب ضمك السعودي، إلى محافظة 

جدة، برفقة طاقمه الفني، قادما من إيطاليا.
االلتزام  مع  املاضي،  األحد  منذ  اجلماعية  تدريباته  ضمك،  واستأنف 
بالبروتوكوالت الصحية، بقيادة السعودي محمد العرياني، حلني وصول املدرب 
بن زكري إلى اململكة. وأعلن نادي ضمك، عبر حسابه على »تويتر«، وصول 

املدير الفني للفريق، نور الدين زكري وطاقمه الفني، إلى مدينة جدة.

لمناقشة العديد من النقاط
المكتب الفيدرالي سيجتمع يوم 30 

جوان المقبل
أعلن اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، عن موعد اإلجتماع الشهري العادي، 
ملكتبه الفيدرالي، وجدول األعمال اخلاص بهذا اإلجتماع. وأوضحت الفاف، 
جوان   30 يوم  سينعقد  الفيدرالي،  املكتب  اجتماع  أن  الرسمي،  موقعها  عبر 

املقبل، على الساعة احلادية عشر زواال، مبقر اإلحتادية.
وحسب ذات املصدر، فإن جدول أعمال هذا اإلجتماع، يتضمن العديد 
من النقاط، التي سيتم منافشتها، على غرار تقارير مختلف الرابطات الكروية، 

واللجان التابعة للفاف.

القبائل،  شبيبة  نادي  إدارة  عّبرت 
عن استعدادها الستئناف منافسة البطولة 
الصحي  الوضع  سمح  حاملا  الوطنية، 
تقرر  حال  يف  رأيها  أبدت  كما  بذلك، 

عدم استئناف املوسم.
عبر  القبائلي،  النادي  إدارة  وكشفت 
تلقت  أنها  للفريق،  الرسمي  احلساب 
احملترفة،  الوطنية  الرابطة  من  استفسارا 
الستئناف  استعدادها  مدى  حول 
هذا  يف  اقتراحات  منح  مع  املنافسة، 
أنها  الكناري،  إدارة  وأكدت  اخلصوص. 

عّبرت ملسؤولي الرابطة، عن استعدادهم 
يسمح  عندما  املنافسة،  الستئناف  التام 

الوضع الصحي بذلك.
الشبيبة،  إدارة  طالبت  املقابل،  ويف 
حتديد  دون  أبيض،  موسم  عن  اإلعالن 
استئناف  عدم  تقرر  حال  يف  البطل، 
املوسم الكروي، وبدون سقوط أي نادي 

للمحترف الثاني.
القبائل،  شبيبة  إدارة  قدمت  كما 
يخص  فيما  احملترفة،  للرابطة  اقتراحها 
للمنافسات  املتأهلني  تعيني  كيفية 

املنافسة،  استئناف  القارية يف حال عدم 
وأوضحت  أبيض.  موسم  عن  واإلعالن 
الرسمي  احلساب  عّبر  القبائلية،  اإلدارة 
استئناف  عدم  حال  يف  أنه  للفريق، 
األندية  ترتيب  اعتماد  تقترح  املنافسة، 
املتأهل  لتحديد   ،22 اجلولة  غاية  إلى 
للمنافسات القارية. وأضافت أنها تقترح 
اإلعتماد على هذا الترتيب، بعد تطبيق 
الرابطة  مستوى  على  القرارات  جميع 

احملترفة.
م.هشام

إدارة« الكناري« تطالب اإلعالن عن موسم أبيض دون تحديد البطل  

القدم،  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  يبحث 
إمكانية  املقبل  األسبوع  اجتماعه  خالل 
اإلفريقية  األمم  كأس  نهائيات  تأجيل 
الصحية  األزمة  استمرار  ظل  يف   ،2021

لفيروس كورونا املستجد حول العالم.
البطولة  نهائيات  إقامة  املقرر،  ومن 
جانفي  من  التاسع  بني  ما  الكاميرون  يف 
املقبل والسادس من فيفري 2021. لكن 
يف  قدما  املضي  إمكانية  حول  الشكوك 
ذلك تتزايد يف ظل اقتراب املوعد واستمرار 
بعد  تكتمل  لم  بينما  العدوى،  انتشار 
أن  كما  أيضا.  للبطولة  التأهل  تصفيات 
أنشطة منتخبات دول القارة السمراء، من 
يف  املقبل،  أكتوبر  قبل  تستأنف  أال  املقرر 

ظل األوضاع الصحية احلالية.
اللجنة  ستجتمع  اإلنترنت  وعبر 
املقبل،  الثالثاء  القاري  لالحتاد  التنفيذية 
جانب  إلى  الصدد  هذا  يف  قرار  التخاذ 
إمكانية اتخاذ قرارات تخص إكمال موسم 
بطولتي األندية على مستوى القارة )دوري 

األبطال والكونفيدرالية(.
يوم  )الفيفا(  الدولي  قرار االحتاد  وبعد 
جميع  بإلغاء  والقاضي  الفارط  اخلميس 

املقبل  سبتمبر  يف  املنتخبات  مباريات 
وأمريكا  أوروبا  عدا  ما  املناطق  كل  يف 
االحتاد  خيارات  أصبحت  اجلنوبية، 
لكأس  املؤهلة  التصفيات  إلمتام  اإلفريقي 
التي  للبطولة  األجواء  وتهيئة   2021 األمم 

سيشارك فيها 24 منتخبا محدودة جدا.
يف  جوالت   4 تتبقى  أنه  ورغم 
أكتوبر  يف  ترتيبها  ميكن  وأنه  التصفيات 
ونوفمبر، فإن هذا سيعني تأجيل انطالق 
تصفيات كأس العالم 2022 على مستوى 
املجموعات.وإلى جانب ما سبق سيكون 
للبطولة القارية لألمم، إذا أقيمت يف املوعد 
احلالي، تأثير على بطوالت الدوري احمللية 
التي من املتوقع أن تبدأ موسمها املقبل يف 
معظم الدول متأخرة، بينما تسعى الدول 
توقف  الذي  احلالي  املوسم  إلمتام  حاليا 

بسبب العدوى.
كما أن معظم بطوالت الدوري بالدول 
املوسم  تتوقف عادة يف منتصف  اإلفريقية 

إلفساح املجال أمام إقامة كأس األمم.
»ميكن  بالكاف  بارز  مسؤول  وقال 
 12 ملدة  االفريقية  األمم  كأس  تأجيل 
شهرا«، يف حني قال عبد املنعم باه األمني 

العام لالحتاد للصحفيني يف األسبوع املاضي 
إن املوعد احلالي هو أفضل خيار للبطولة. 
دوري  مباريات  توقفت  العدوى  وبسبب 
الدور  يف  الكونفيدرالية  وكأس  األبطال 
قبل النهائي وسيتعني على االحتاد القاري 
التوصل خلطة مبتكرة إلكمال البطولتني، 
الدول  حدود  معظم  إغالق  يستمر  بينما 
اجلوية  الرحالت  توقف  استمرار  ظل  ويف 
القارة  أنحاء  عبر  الكروي  النشاط  وتعليق 

بسبب استمرار املخاوف من العدوى.
اإلفريقي،  االحتاد  على  سيتعني  كما 
اإلفريقية  البطولة  شأن  يف  قرار  اتخاذ 
عامني  كل  تقام  التي  احملليني  لالعبني 
والتي كان من املقرر أن تقام يف الكاميرون 

يف أفريل املاضي.
قرار  اتخاذ  من  أيضا  لالحتاد  والبد 
النسائية  للكرة  اإلفريقية  البطولة  بشأن 
والتي من املقرر إقامتها يف نوفمبر املقبل، 
لكن  أيضا.  لم تكتمل  أن تصفياتها  رغم 
يف هذه احلالة رمبا يكون قرار التأجيل أكثر 
على  بعد  االتفاق  يتم  لم  ألنه  سهولة، 
الكونغو  انسحاب  بعد  االستضافة  مكان 

يف جويلية املاضي.

في ظل استمرار األزمة الصحية

كل الطرق تؤدي إلى تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021
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حاورتها: صارة بوعياد

ألربعة  وأم  التشكيلي،  الفن  يف  عصامية 
الثاني  العمر  من  البالغ  األكبر  ابنها  أبناء، 
مستوى  على  حاليا  يدرس  سنة،  والعشرين 
له  نقلت  للفنون اجلميلة، حيث  العليا  املدرسة 
موهبتها وعشقها للرسم واإلبداع، لوحاتها الفنية 
تنبثق منها روح اإلبداع، واحلياة، فشكلت متيزا 
عبر أناملها، يف حلم راودها منذ الطفولة، فكبر 
بإبداعها، من  أكبر  لتصبح  احللم وكبرت هي، 
خربشات الطفولة إلى صنع االحترافية والتميز، 
هي الفنانة التشكيلية »مونيا زيان« التي تنحدر 

من مدينة من عنابة.
املوجودة  احلياة  الفنية  لوحاتها  من  نلمس 
القريب  الساذج  لوحاتها متخذة من االجتاه  عبر 
عبرت  لها، حيث  مسارا  السحرية  الواقعية  من 
من خالل لوحاتها عن احلب والغضب والتمرد 
وغيرها، معبرة عن ذلك برسم اخليول األصيلة 
حروف  رسم  يف  متيزت  التي  وهي  نفوسها،  يف 
تفيناغ عبر لوحتها مشكلة عنصر التراث والهوية، 
كما تتشكل لوحات زيان يف ألوان هادئة وأشكال 
ناطقة بلغة الفنانة التي تتحرك باجتاه العالقات، 
السوداء،  إفريقيا  فن  يف  تختص  جندها  حيث 
لتعطي  والنجارة  الرمل  باستعمالها  أيضا  وتتميز 

حيوية أكبر للوحات ومتدها باحلياة.

كيف انطلقت رحلتك إلى عالم الفن 
التشكيلي؟

حيث  كعصامية،  الفن  يف  رحلتي  بدأت 
صقلت موهبتي بعيدا عن املدرسة العليا للفنون 
الفن  يف  مسابقات  عدة  يف  شاركت  اجلميلة، 
التشكيلي وأنا ما زلت يف الطور الثانوي، وبعيدا 

لكن  السياحة،  مجال  يف  تكونت  الفن  عن 
واإلبداع،  الرسم  عن  أتوقف  يجعلني  لم  ذلك 
معارض  املشاركات يف  من  لي مجموعة  كانت 
على املستوى الوطني منها عنابة، قاملة، اجلزائر 
منذ  الفن  لهذا  حبي  منى  حيث  العاصمة، 

طفولتي فصار عنواني للحياة ومسارا للتميز.
نعرف أن للفن تيارات واجتاهات، فأي تيار 

أو مدرسة تبدع فيها مونيا زيان؟
الساذج  االجتاه  من  أكثر  أقترب  احلقيقة  يف 
القريب جدا من الواقعية السحرية، حيث هو فن 
جامع بني جماليات اإلبصار وبعد االستبصار، 
عبر  املوجود  الواقع  صياغة  إعادة  على  يعمل 
وحيث  الباطن،  وجوهره  خفاياه  على  التركيز 
يتغلب عليه البعد اخليالي والتخيل املترجم عبر 
عناصر وتقنيات وتالعب يف اإلضاءة واألبعاد، 
مع االستلهام من األحالم واألسطورة واألديان.

نلمس من بعض لوحاتك محبتك للخيول، 
ما هو سرها؟

من  الكثير  يلهم  اخليل  ألن  بساطة  بكل 
يف  جنده  حيث  منهم،  الشعراء  حتى  الفنانني 
كما  واإلبداعية،  الفنية  املجاالت  من  العديد 
فن  يف  وأمتيز  السوداء،  افريقيا  فن  يف  أختص 
باخليل،  اخلاصة  لوحات  على  بوضعه  التفيناغ 
فالتفيناغ  األمازيغية،  اجلزائر  تراث  ميثل  ألنه 
ملنطقة  شعر  خالله  من  شكلت  بربري  كرمز 
الطوارق يف اجلزائر وليس عبارة عن رموز فقط، 
أمازيغية،  ومعاني  لها دالالت  بل هي كلمات 
حيوية  لتعطي  والنجارة  الرمل  استعمل  كما 
ذلك  إلى  باإلضافة  باحلياة،  ومتدها  للوحة  أكبر 
اخلاص  اللوحات  يف  ومعانيه،  اللون  يتشكل 
حالة  يف  اخليل  عن  اللوحات  فتعبر  باخليل، 

من  وغيرها  والتمرد  الغضب  حالة  ويف  احلب، 
احلاالت التي ميكن للمتذوق الفن التشكيلي أن 

يراها عبر أروقة الفن.

ممارسة الفن رسالة، فما هي رسالة الفنانة 
مونيا زيان؟

أن  البد  فنان  أن  يف  الفن  رسالة  تتمثل 
الكثير  ألن  ومشاعره،  أحاسيسه،  عن  يعبر 
واملوضوع  الفكرة  تتشابه يف  اللوحات جندها  من 
يستعمل  الكل  حيث  الرسم،  طريقة  وحتى 
نفس الطريقة أين ينعدم اإلبداع ويسود التكرار، 
إمنا  املنوال،  هذا  على  يتشكل  ال  الفن  أن  غير 
البد أن يخرج الفنان عبر لوحاته اإلبداعية عن 
الفنانني  كبار  أن  جند  حقيقة  واملعتاد،  املألوف 
عيبا،  ليس  وهذا  اآلخرين  أفكار  من  ينهالون 
إمنا يجدر منهم اإلضافة لكي يتميز عن غيرهم، 
وتكون لهم بصمة خاصة بهم، يعرفون بها مبجرد 

مشاهدة األخر للوحاتهم.

ومباذا تتميز مبدعتنا يف لوحاتها؟

لوحاتي  للفن  املتذوق  يشاهد  من  مبجرد 
للفنانة  اللوحات  هذه  مباشرة  يقول  اإلبداعية، 
بإدخال  أمتيز  ألني  زيان«،  »مونيا  التشكيلية 
التفيناغ يف الفن خاصة على لوحات األحصنة، 
كما أتعمد عدم وضع عناوين حتت اللوحات ألن 
كل شخص فينا له رؤية وقراءة خاصة، الن كل 
معناه من شخص  يختلف  قد  لها مدلول  لوحة 

إلى أخر.
نافذة  يشّكل  اجلزائر  يف  التشكيلي  الفن 

أخرى للثقافة، فكيف جتدين واقعه اليوم؟
به  يعترف  ال  اجلزائر،  يف  التشكيلي  الفن 
للفنون  العليا  املدرسة  خريج  الفنان  أكان  سواء 

يعترف  ال  شيء  فأقل  عصامي،  أو  اجلميلة، 
بحقوقه كفنان متخرج من املدرسة العليا للفنون 
اجلميلة، وال حتى بشهادته، حيث نتأسف أن 
أن  ميكن  مهنة  الفنان  أن  بعد  يفهم  لم  البعض 
املوهبة  على  تقتصر  عندهم  ولكن  بها،  يعيش 
عن  للبحث  مضطر  نفسه  الفنان  وجد  ولذلك 

عمل أخر يسدوا به حالته املعيشية.

أال جتدين أن الفنان التشكيلي يحظى 
بقيمة عالية يف اجلزائر؟

حيث  اجلزائر،  يف  فعليا  يثار  املوضوع  هذا 
الفنان ال تقدم له قيمة معتبر لكونه فقط يبدع يف 
الفن التشكيلي، باملقابل جند الفنان املغني تقدم 
له قيمة أكبر وحتدث ضجة إعالمية واسعة من 
أجله، ألنه فقط مغني، وعليه نتأسف مما آلت 
إليه الثقافة يف اجلزائر وواقع الفن التشكيلي على 
الكايف،  الدعم  يلقى  ال  الذي  اخلصوص  وجه 
ثقافة  عن  بعيدين  أننا  أجد  ذلك  ضوء  وعلى 

الفن التشكيلي يف اجلزائر.

تبقى العاصمة مركز الفنون ومتركز 
الشخصيات الثقافية لتبقى املدن األخرى 

بعيدة عن ذلك، ما رأيك؟

قاعات  بكثرة  تتميز  حقيقة  العاصمة 
العرض، وبكثرة املعارض الفنية، وميكن للفنان 
الفن،  محبني  مع  للتواصل  فرصة  له  يجد  أن 
وضيوف  السفارات  مع  عالقات  عدة  ويبني 
اجلزائر، لعرض لوحاته يف كل مكان، للتعريف 
كان  إذ  فنه، خاصة  عبر  لألخر  وبثقافته  نفسه 
على  يبرزه  حيث  تراثه  من  نوعا  يشكل  فنه 

أساس الهوية الثقافية.
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الفنانة التشكيلية مونيا زيان لـ »أخبار الوطن«:

 ما زلنا بعيدين عن ثقافة الفن التشكيلي في الجزائر
أكدت الفنانة التشكيلية »مونيا زيان« لـ »أخبار الوطن« أن الفن التشكيلي في الجزائر ال ُيعترف به، سواء كان الفنان 

خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة أو عصاميا، مما يضطر الفنان ألن يعيش على مهنة أخرى،  وذلك ألن الفنان ال تقدم له 
قيمة معتبرة لكونه فقط يبدع في الفن التشكيلي، عكس الفنان المغني الذي تقدم له قيمة أكبر.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  املسيلة
دائرة املسيلة
بلدية املسيلة

اعــــــــــــــــــــــــــالن
يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املسيلة بان السيد شادي 
سامي/ عيسي قد تقدم بطلبه من اجل انشاء مشروع ورشة لصنع الالفتات 
الضوئية لوحات اشهارية وملصقات احلدادة والتجارة املعدنية بالعنوان املكان 
املسمي حي 316 مسكن مجموعة ملكية 185 قسم 69 احملل رقم 01  بناءا 
رئيس  طرف  من   16/06/2020 بتاريخ    133/2020 اإلرسالية  علي  
املنشاة  فرع  االجتماعية  والشؤون  التنظيم  مديرية  البلدي  الشعبي  املجلس 
االقتراحات  لكل  محقق  محافظ  رضوان  اسماعيلي  السيد  يعني  املصنفة 
املدينة  بوسط  التعمير  مصلحة   التقنية  مبديرية  بها  املصرح  واالعتراضات 

وذلك ملدة  15 يوم.

اشــهــــار

 Akhbar El waten 27/06/2020

سميرة مزاري

العمر  من  البالغ  ياسر  الشقيقان  يتخبط 
يف  سنوات  األربع  ذو  الرحمان  وعبد  سنتني  
وضعية تدمي القلوب، حيث تأمل عائلة مرابطي 
حركية  إعاقة  من  يعانيان  اللذان  طفليها  شفاء 
عجز  النطق،  يف  ومشاكل  باملائة  مائة  بنسبة 
سبب  وحتديد  حالتيهما  تشخيص  عن  األطباء 
الوضعية  أن  السياق  ذات  يف  مشيرة  اإلعاقة، 
على  الطفلني  بعرض  تسمح  لم  لألسرة  املادية 
أطباء مختصني من املستوى العالي سواء داخل 
الوطن أو خارجه، يف حني اقتصرت امكانيات 
الوالد على إيداع ملف ببلدية رأس جنات منذ 
إعانة  على  احلصول  أو  بطفليه  للتكفل  أشهر   8
لكنه لم يتلق أي رد يذكر، األمر الذي بدد آمال 

الوالدين يف شفاء الطفلني.
وعليه تناشد العائلة عبر منبر »أخبار الوطن« 
السلطات الوصية املمثلة يف كل من وزارة الصحة 
والسكان وإصالح املستشفيات، وزارة التضامن 
املرأة، والي بومرداس،  الوطني واألسرة وقضايا 
مديرية التضامن لوالية بومرداس وكذا املنتخبني 
ودائرة  جنات  رأس  بلدية  من  لكل  احملليني 
يف  اإلسراع  احملسنني  إلى  باإلضافة  منايل  برج 
بهما  والتكفل  األوان  فوات  قبل  طفليها  انقاذ 
لتشخيص  مختصني  أطباء  على  عرضهما  عبر 
حالتيهما أو حتويلهما إلى اخلارج يف حال تعذر 
الشقيقان  يتمكن  حتى  اجلزائر،  يف  عالجهما 
ياسر وعبد الرحمان من خط أولى خطواتهما يف 
اليوم  ينتظران حلول هذا  اللذان  والديهما  كنف 

على أحر من اجلمر.

عائلة مرابطي من بومرداس تستغيث عبر »أخبار الوطن«

الشقيقان ياسر وعبد الرحمان 
بحاجة إلى تكفل عاجل

تناشد عائلة مرابطي القاطنة بحي الكاريار بلدية رأس جنات شرقي 
بومرداس من السلطات المعنية وكذا القلوب الرحيمة التكفل بحالة ابنيها 
ياسر وعبد الرحمان اللذين منعتهما اإلعاقة من التمتع بطفولتهما مثل 

باقي األطفال.

مشروب التمر األبرز في حر الصيف
»أغجيرة أو ألكوه« المشروب التقليدي الذي يفرض نفسه

ال يزال سكان والية متنراست يحافظون على عادات متوارثة تطفو إلى 
باملنطقة، حيث  املرتفعة  املتميز بحرارته  الصيف  السطح كلما حل فصل 
تستعيد بعض املشروبات الشعبية املوسمية مكانتها، اعتقادا أنها تساعد 
على زيادة احلريرات والنشاط . ويتعلق األمر مبشروب أو عصير التمر أو ما 
يصطلح عليه )أغجيرة أو ألكوه(. وهو من املشروبات التقليدية يف الصحراء 
)البشنة(، حيث  الدخن  وأحيانا  )لكليلة(  واألقط  التمر  من  خليط  وهو 
ترغب ربات البيوت سيما منهن الطاعنات يف السن بتحضير هذا املشروب 
اجلسد سعرات حرارية  مينح  أين  ومذاق شهي   فائدة  له   الذي  املنعش  
الضعف  ملقاومة  باردا  قدم  إن  والقوة خاصة  بالنشاط  الشعور  تساعد على 
واخلمول الذي ينتاب العديد.أما طريقة حتضيره فقد أكدن بعض النسوة أن 
هذا املشروب يحضر تقليديا بإستعمال التمر املجفف واألقط أو ما يصطلح 
عليها محليا )لكليلة( واملهراس )تندي(.بتنظيف التمر املجفف من املواد 
العالقة به وبعد إذن يوضع يف املهراس  ويسحق بواسطة ضربات خفيفة من 
عصا املهراس )أهغن أوأرجغ( وينزع ويتم نزع العلف وتنظيفه جيدا ويرجع 
)لكليلة(  واألقط  املاء  من  قليلة  كمية  له  ويضاف  للمهراس  الثانية  للمرة 
ويسحق حتى يصبح رطب .وحسب الطلب نضع املاء ونقوم بخلط التمر 
مع األقط ويتبع بضربات خفيفة بواسطة عصا املهراس إلى أن يصبح لونه 

بني مائل إلى اإلحمرار وهنا أصبح جاهز ويقدم يف اكواب كبيرة ويتناول 
بعد وجبة الغذاء يف باقي الشهور أما يف شهر رمضان فهناك من يشربه يف 

اإلفطار ولكن الفئة الكبيرة تتناوله يف وجبة السحور.
املشروبات  من  أنواع  اجتياح  من  الرغم  وعلى  إحداهن  وأضافت 
املعاصرة مطبخ املرأة بتمنراست وطغيانها يف الوجبات لعديد من العائالت 
إال أن الشوق والتعلق بتناول مشروب التمر أو أغجيرة أو ألكوه الشعبي لم 
يندثر من املورث الشعبي احمللي األصيل الذي يعكس ذوق األجداد و هوية 
املنطقة التي ظلت بها املشروبات األصيلة صامدة يف وجه التطورات الكبيرة 

التي يشهدها عالم الطبخ.
والغالب أن هذا املشروب ويف ظل العصرنة وإجتياح بعض املشروبات 
النسوة  أين تعمل  وبلدياتها  وقراها  الساعة يف مدينة متنراست  صمد حلد 
غذائي   مشروب  باعتباره  عليه  واحملافظة  استدامته  على  الرجال  وأحيانا 
تقليدي له فوائد صحية متعددة. ويسهر األهالي على حتضير هذا املشروب 
العائلي سيما  الدفء  على  تساعد  وعائلية  أجواء حميمية  التقليدي  يف 
نكهة  الدفء  لهذا  فيها  يكون  والتي  باملنطقة  املنتشرة  القدمية  بالبيوت 

اجتماعية أخرى.
أحمد كرزيكة
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

غير  تاريخية  مرحلة  العالم  دخل        
سيطرة  و  التفاهة  بصعود  متيزت   ، معهودة 
التافهني على احلكم ، ليس يف العالم العربي 
فقط و إمنا حتى يف الدول العظمى ، فامللمح 
قيادات  بروز  هو  الدولي  املسرح  على  الطاغي 
شعبوية مغامرة ، ذات تكوين ضحل ، و تفتقر 
إلى الرؤية السياسية الواضحة و احلكيمة ، و 
كل ذلك يوحي بأن صوت التفاهة اليوم يعلو و 

يتقدم كل األصوات األخرى .
  و من بني الدراسات التي اهتمت بظاهرة 
احلياة  على  هيمنتها  و   « التفاهة   « صعود 
 « للكندي   « التفاهة  نظام   « كتاب   ، العامة 
أالن دونو » أستاذ الفلسفة و العلوم السياسية 
سنة  صدر  الذي   ، بكندا  كيبك  جامعة  يف 
عبد  الدكتورة  »مشاعل  ترجمته  2017،  و 
، حيث  العربية  اللغة  إلى   « الهاجري  العزيز 
 « سؤال   « دار  عن  األولى  طبعته  صدرت 
سنة 2020.  و يف هذا الكتاب حلل » أالن 
التفاهة » حتليال مستفيضا من  دونو » » نظام 
حيث احلفر يف داللة املفهوم وتاريخية تطوره ، 
ليقف عند أسباب صعود » نظام التفاهة » يف 
العالم ، و مواصفات نظام التفاهة يف مجاالت 
السياسة و العلم و األخالق و االجتماع ... 
الخ ، و الكشف عن سلطته و آليات اشتغاله . 
صحيح أن أمناط التفاهة قد تختلف من مجتمع 
إلى أخر و من ثقافة إلى أخرى ، و لكنها يف 
نهاية املطاف جندها تشترك يف عديد املواصفات 
و تتقاطع يف عديد اخلصائص ، لتشكل نسقا 
املمارسة  يف  واحدا  منطا  و  التفكير  يف  واحد 
تؤكد  الكتاب  مستهل  .      ففي  العمل  و 
املترجمة على أهمية كتاب » نظام التفاهة » و 
ضرورة أن يقرأ بهدوء ، حيث يالحظ املرء عبر 
العالم صعودا غريبا لقواعد الرداءة و التفاهة و 
االنحطاط ، حيث تدهورت متطلبات اجلودة 
همشت  و   ، الرفيع  األداء  غيب  و   ، العالية 
منظومات القيم ، و برزت األذواق املنحطة ، و 
أبعد األكفاء و خلت الساحة من التحديات ، 
فتسيدت إثر ذلك شريحة كاملة من التافهني 
و اجلاهلني و ذوي البساطة الفكرية و السخافة 

و االبتذال .
الدول  و  البشرية  املجتمعات  فإذا كانت    
عبر التاريخ ال تخلو من التفاهة و الضحالة و 
االبتذال ، و لعل ما يفسر ذلك هو مناذج املدن 
و الدول الفاضلة التي لطاملا حلم بها الفالسفة 
و مجدتها الديانات و دعت إلى ضرورة إقامتها 
على أرض الواقع ، فإن يف » نظام التفاهة  » 
و   ، متكامال  نظاما  لتصبح  التفاهة  تتطور 
ليتم نصبه كنموذج و معيار  و يجري التمييز 

 : هما  و  أساسيني  مفهومني  بني  الكتاب  يف 
كلمة  حتيل  حيث   ، التفاهة  نظام  و  التفاهة 
تفاهة إلى  وصف حالة كل شخص من حيث 
تواضع  السخافة  و  و  االبتذال  و  السطحية 
املستوى و نقص األصالة و الكفاءة ، يف حني 
يشير مفهوم  »نظام التفاهة » أو » امليديوقراطية 
الطبقة  تكون  الذي  االجتماعي  النظام  إلى   «
املسيطرة فيه هي طبقة األشخاص التافهني ، 
أو الذي تتم فيه مكافأة التفاهة و الرداءة عوضا 
عن اجلدية و اجلودة ، ففي نظام التفاهة يتبوأ 
التافهون موقع السلطة ، و يحول فيه التافهني 
تصير  لدرجة   ، لالقتداء  رموز  و  جنوم  إلى 
يقوم  ما  أول  و       . بالفعل  مطلوبة  التفاهة 
بتعريفه »أالن دونو« هو جوهر الشخص التافه 
على  التعرف  على  بالقدرة  يحدده  الذي  و   ،
شخص تافه أخر ، معا يدعم التافهون بعضهم 
بعضا ، فيرفع كل منهم األخر ، لتقع السلطة 
بيد جماعة تكبر باستمرار ، ألن الطيور على 
التفاهة  نظام  أن  أخر  مبعنى   ، تقع  أشكالها 
الرديئة  السلعة  فيه  و  التافهني  إال  يشجع  ال 
تطرد السلعة اجليدة ، و الغباء يقصي الذكاء 
هو  التافه  أن  كما  الكفاءة  .  تطرد  العطالة  و 
املهارة  املوهبة ، قليل  كائن منحط ، ضعيف 
، متوسط الذكاء ، و ينحدر من خلفية تافهة 
املراتب  ذوي  من  أشخاصا  فإن  ذلك  مع  و   ،
االجتماعية العليا يتأثرون به : لم يكن عاملا و 
لكنه كان ذا عالقة بالعلماء ، كان قليل اجلدارة 
و لكنه كان يعرف أشخاصا ذوي جدارة كبيرة 
، لم يكن حاذقا و لكنه كان ذا لسان يجعله 
مفهوما و قدمني حتمالنه من مكان إلى أخر .   
و يورد »أالن دونو » نصا رائعا للروائي الفرنسي 
 « رائعة  » صاحب  فلوبير  غوستاف   « الشهير 
 «  : قائال  التفاهة  فيه  يصف   « بوفاري  مدام 
آه أيتها التفاهة املنتنة ، الشعر النفعي ، أدب 
البيادق ، الثرثرة اجلمالية ، القيء االقتصادي 
، املنتج املقزز ألمة مستهلكة ، إنني أكرهك 
بجميع قواي الروحية   إنك لست بالغرغرينا ، 
بل أنت ضمور عضوي   إنك لست بااللتهاب 
أنت  بل   ، احملمومة  لألزمنة  األحمر  الساخن 
اخلراج البارد ذو األطراف الباهتة ، الذي يقطر 
كما النبع الذي يجد مصدره يف جتويف تسوس 

عميق ».
مفهوم  »فلوبير«  يحدد  النص  هذا  يف    
التفاهة و صفاتها و كل ما حتمله من خصائص 
سلبية و مذمومة فهي  منتنة و نفعية و ثرثارة 
و تبعث على التقيؤ و التقزز ، و هي أخطر من 
األعضاء  بعض  تتلف  التي  الغرغرينا  مرض 
بسبب  اليدين  أصابع  و  القدمني  كأصابع 

إليها  الدم  تدفق  لنقص  اجلسم  أنسجة  موت 
أو إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة ، نعم هي 
إلى ضمور  تؤدي  فهي  بكثير  ذلك  من  أخطر 

عضوي بالكامل .
  و عليه فإن » نظام التفاهة » هو املصطلح 
الذي يشير إلى النظام التافه ، الذي يتم نصبه 
احلكم  ملكة  تسليم  يتم  فيه  و   ، كنموذج 
السليم إلى مناذج اعتباطية مسوق لها من قبل 
السلطة  تتحول  التفاهة  نظام  ففي   . السلطة 
اجلميع  يجبر  و   ، لعبة  إلى  ككل  احلياة  و 
اللعبة حسب  اللعبة » و  على ضرورة » لعب 
متاما  مالئم  غموض  ذو  تعبير   « دونو  أالن   «
أوقات  عدة  يف  منك  يتطلب   ، التافه  للفكر 
إال  أرسيت  ما  التي  للقواعد  بتزلف  متتثل  أن 
رقعة  على  هام  موقع  شغل  هو  وحيد  لهدف 
هذه  من  للتملص  أو   ، االجتماعي  الشطرجن 
القواعد بتعجرف ، مع احلفاظ على املظاهر ، 
إن تعبيرا ساذجا مثل » لعب اللعبة » هو مجرد 
دهان ملطف لضمير الالعبني املدلسني . كما 
تبدو اللعبة  يف املقام األول ، و كأنها مجموعة 
ذات  املكتوبة  غير  اإلجراءات  و  القواعد  من 
رسمية  غير  كانت  إن  و   ، املعتادة  الطبيعة 
حتى  معينة  بيئة  يف  إتباعها  يجب  التي  و   ،
لعب   « يشمل  و   . أهدافك  حتقيق  ميكنك 
اللعبة » املشاركة يف بعض الطقوس ) كالظهور 
يف فعالية مسائية ، التبرع بشكل علني جلهة 
خيرية معينة ، تهنئة زميل على كتابة مقال 
ممتاز لم تقرأه أصال ( ..و الن  القواعد ليست 
ليست  ذاتها   « اللعبة   « فإن  دائما،  واضحة 
اللعبة   « قواعد  وضع  حتى  إن  بل  واضحة، 
اللعبة  فإن  أخيرا  و  لعبة.  ذاته  بحد  هو   «
القواعد  من  كمجموعة  تكون  ما  أقرب  هي 
العبون  وضعها  سلطة  ديناميكيات  إلى  منها 
اآلخرين... على  قواعدهم  فرض  يحاولون 
إن لعب اللعبة يعني إعادة تأسيسها بطريقتك 
أن   ، لنفسك  منها  جزءا  تدعي  أن  اخلاصة، 
تعزز ما تعتقد أنه من قواعدها ، و أن تسجل 
آخرين  أشخاص  إيجاد  خالل  من  النقاط 

تتعسف ضدهم أو تخدعهم .
من  أمناط  عدة  بني  دونو«  »أالن  مييز  و    
التافهني يساهمون يف تكريس » نظام التفاهة 
» منهم : الشخص الالمبالي  و هو الشخص 
املنسحب من الواقع إلى عزلته و عامله اخلاص 
ظنا منه أن سلوك االنسحاب هو اإلستراتيجية 
الناجحة ملقاومة التفاهة ، و الشخص التعس 
هو من يقبل بكل شيء و يبرر ما ال يبرر ، أما 
الشخص املندفع و الطائش هو من يضع نفسه 
يف خدمة النظام يف جميع األحوال و الظروف 

، و الشخص التافه رغما عنه هو من يتكيف 
مع كل الوضعيات و يتبنى الواقع كما هو بدون 
بدل أي جهد للتغيير  ، و الشخص املتعصب 
بلوغ  الوسائل من أجل  هو من  يستخدم كل 

أهدافه و الوصول إلى السلطة .
كما يحدد » أالن دونو » استراتيجيات » 
على  ، سواء  نفسه  فرض  » يف  التفاهة  نظام 
مستوى اللغة ، حيث مييل إلى استعمال لغة 
اخلشب ، و هي لغة جوفاء تستعمل احلشو و 
التكرار ، و ما هي يف احلقيقة إال ألفاظ زائدة 
على أصل املعنى من دون فائدة ، و إضافة إلى 
ذلك يعمل نظام التفاهة على تسطيح الهام و 
املبالغ  االستخدام  خالل  من  املعتبر  تبسيط  
فيه للغة و اخلطاب الساذجني ، و أخطر ما يف 
أسلوب التبسيط هو توظيفه حتى يف األوساط 
العمل  ينحدر  حيث   ، األكادميية  و  اجلامعية 
التفاهة ، فتتحول فيه من  إلى درك  باجلامعة 
ذلك  دليل  و   ، فيها  تاجر  إلى  للمعرفة  منتج 
كمثال  اخلبير  حضور  هو   « دونو  أالن   « عند 
مقابل  يف   ، للسلطة  ممثال  باعتباره   ، للتفاهة 
بالقيم  التزام  ميثله من  ما  و  الفكر  املثقف ذي 
التفاهة ، و هو  املبادئ ، فاخلبير هو عراب  و 
السوفسطائي الذي يدفع له كي يفكر بالطريقة 
أسلوب  التفاهة  نظام  ميتهن  كما   ، املطلوبة 
التفاصيل  يف  املبالغة  و  االبتذال  و  البهرجة 
للحكم  كمعيار  التفاهة  لتكريس  ذلك  كل  و 
ممارسة  يف  طريقة  و  التقييم  و  للتصور  نسقا  و 

السلطة .
التفاهة »  النهاية فإن كتاب » نظام   و يف 
دونو  »أالن  فيه  قدم  أكادميي  هو كتاب علمي 
صعود  لظاهرة  دقيقا  و  عميقا  علميا  حتليال   «
و  ثقايف  و  إلى نسق سياسي  و حتولها  التفاهة 
قيمي ، يعلي من شأن التافهني ، و ميكن لقيم 
السذاجة و السطحية و االبتذال من التحكم و 
الهيمنة على الفرد و اجلماعة ، و السيادة على 
مؤسسات الدولة و دواليب السلطة ، فهو جهد 
تفكيك  فيه  استطاع  رصني  علمي  و  نظري 
و  الهيمنة  يف  استراتيجياتها  و  التفاهة  منطق 
احلياة  السيطرة يف جميع مجاالت  أدواتها يف 
االجتماعية كالسياسة و الصحافة و االقتصاد 
فإنه يستحق  لذلك  و  اجلامعة .  و  املدرسة  و 
القراءة العميقة و املتأنية يف سبيل فهم واقعنا 
ألننا   ، مترادفاتها  و  التفاهة  مبفردات  اململوء 
زمن  يف  مهري  احلميد  عبد  قال  كما  نعيش 

الرداءة و للرداءة أهلها .
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بقلم: رّياض هــــــــــــــــــويلي

ولـــة..! الــــدَّ

املهني والتكوين  العالي  التعليم  جانب  املهنيإلى  والتكوين  العالي  التعليم  جانب  إلى 
واجعوط : للشركاء كلمتهم في إصالح المنظومة

رئيــُس الُجمهورّيــِة ُيجــِري 
ُمكالمـًة َهاتفيــًة مـع »مـاكـرون« 

نظيره  مع  هاتفية  مكاملة  السبت،  أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس   أجرى 
الفرنسي »إميانويل ماكرون«، حسب ما جاء يف بيان لرئاسة اجلمهورية. 

وأثناء هذه املكاملة، التي جرت يف جو من الّود والصداقة، على حدِّ وصف بيان الرئاسة، 
استعرض الرئيسان العالقات الثنائية قصد استئناف االتصاالت على أعلى مستوى وإعادة 

دفع التعاون يف جميع املجاالت.
كما تبادل رئيسا البلدين اآلراء حول املسائل اإلقليمية ذات املصلحة املشتركة يف ضوء 
آخر تطورات الوضع القائم يف الساحل ويف ليبيا، وحصل بشأنها توافق يف وجهات النظر، 

يضيف البيان.
ق.و

تيسمسيلت 
فل وحيد بعَد يوميِن من اختَفاِئه العثوُر على الطِّ
متكنت مصالح الدرك الوطني، مدعومة بعناصر احلماية املدنية لوالية تيسمسيلت، من 

العثور على الطفل )س. وحيد( املختفي منذ يومني بوالية تيسمسيلت.
وأفلحت املصالح  يف العثور على الطفل صاحب الـ 11 عاما  حيا يرزق داخل إسطبل 
لتربية املواشي بالقرب من منزله العائلي احملاذي لغابة بدوار مويلحة، ببلدية ثنية احلد 
شرقي عاصمة الوالية،  لكن كان يف وضعية صحية ونفسية متدهورتني جدا حيث وجد 
ومغميا عليه، وهو ما استدعى نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى ثنية احلد 
ظروف  يف  معمقا  حتقيقا  الوطني  الدرك  مصالح  فتحت  الالزم،  فيما  العالج  لتلقي 

اختفائه التي ما يزال يحيطها بعض الغموض.
عبد القادر ت

الوطنية،  التربية  وزير  أكد 
أن  أمس،  واجعوط،  محمد 
ستكون  القطاعية  النقابات 
الفاعلني  مجموع  مع  لها 
مختلف  يف  اآلخرين 
السياسة  تنفيذ  مستويات 
خالل  »كلمتها«  التربوية 
التشخيصية  اجللسات 
منهجية  حول  والتقوميية 
التربوية  املنظومة  إصالح 

املقرر تنظيمها قريبا.
جمعه  تعاريف  لقاء  ويف 

نقابات  ثمانية  مبمثلي 
أوضح  االعتماد،  حديثة 
الوزارة  أن  واجعوط 
تقاليد  إرساء  إلى  »تتطلع 
بناء  يف  الفعلية  املشاركة 
جديدة،  تربوية  منظومة 
تستوعب  أطر  ضمن 
الذي  واإلختالف،  التنوع 
النقاش  تثري  نعمة  نعتبره 
ومتكننا من حتقيق منظومة 
توافقية«،  جامعة  تربوية 
نقابات  أن  على  مشددا 

يف  لها  »ستكون  القطاع 
إلى  كلمتها  اجللسات  هذه 
الفاعلني يف  مجموع  جانب 
تنفيذ  مستويات  مختلف 
دون  التربوية،  السياسة 
إقصاء األساتذة اجلامعيني 
التعليم  قطاع  وممثلي 
والتكوين  والتعليم  العالي 
واملؤسسات  املهنيني 
والصناعية  االقتصادية 

والثقافية واالجتماعية«.
ق.و 

ُيطِلق »َناْس ْزَماْن« - أْي املواطنوَن الُبسَطاء 
ُص  ولِة ِصفاٍت َعديَدًة ُتلخِّ - على الدَّ

ولِة، وَفلسَفَتهم يف هَذا  َفهَمُهم َمعَنى الدَّ
الَكياِن الَعجيِب الَغريِب. وِمن أبَرِز األْوصاِف 
د وصَفُهم:  امُلتداوَلِة حوَل هذا الَكياِن، َنِ
وَلة ْيْدَها ْطِويَلة«؛ يف إَشارٍة ِمنُهم إلى  »الدَّ
ولِة  أنَّ ال أحَد ُيِكُنه الِفراُر من َقبضِة الدَّ
ِة وامَلاِدّيِة  ي َتِلُك من اإلْمكاَناِت الَبشريَّ التِّ
والَقاُنونّيِة ما َيجعُلها ُتاِصُر »الَفاَر« ِمنَها، 
وُتلِقي الَقبَض َعليِه َمهما َبُعَدت َمسافاُته. 
ي ُيطِلُقها الُبسَطاُء على  وِمن األوَصاِف التِّ

ولِة - هَذا الَكائُن الَعجيُب الَغِريُب - كوَن  الدَّ
ولَة( ِبال َقلٍب؛ أّي أنَّ الّدولَة ليَس  )الدَّ
لَها َمشاعٌر وال َتعتِرُف بالَعواطِف، ويف 

ولِة ال  هَذا - طبًعا - إشارٌة إلى أّن َمصاِلَح الدَّ
ُتراِعي يف َعمِلها الَعواطَف أو األَحاِسيَس.

   َلكْن، َثّمَة وصٌف ُيطَلق على الّدولِة – هذا 
الَكائُن الَعِجيُب الَغريُب- ِفيه َمسحٌة ِمن 

اإليَجاِبّيِة، وأقِصُد ُهنا الَقوَل امَلأُثوَر: 
وَلة ما ْتخَفى ْلها َخاْفَية«؛ َفهِذه  »الّدْ
ُص َمعنى الّدولِة  فُة اجَلِليَلُة ُتلخِّ الصِّ

َكهيكٍل َمسنوٍد إلى َمجموعٍة من امُلؤّسساِت 
امُلتناِسَقة َمهاُمها، امُلتكاِمَلة َوظائُفها، 

امُلتحّرَكِة كجسٍد واحٍد، لها ِعلٌم مبا َيدوُر 
يُط مبا يف َباِطنها وَسماِئها.  فوَق أرِضها وُتِ

َنعم! من َمهاِم الّدولِة أْن َتعَلم كلَّ َشيٍء 
اِئريَن على  َيُخصُّ الَقاِطننَي ُتراَبها والسَّ

ُدروِبها وامُلتعاِملنَي مع َمركِزها أو أطراِفَها؛ 
فالّدولُة ليَست أيَّ َشيٍء َكان؛ أوليَسْت َكائًنا 
َعجيًبا َغِريبا! وِبهذه الّصفاِت َتكاُد الّدولُة 

ويلِة والَعامِلُة بَخاِفية  صاِحبُة الَيِد الطَّ
األُموِر تكوُن َمعصومًة من اخَلطِأ، كيَف 

ال وهَي بال َقلٍب. أو ِلنُقْل إنَّ ِنسَبة اخَلطِأ 
عنَدها ضئيلة جًدا؛ لَذِلك، حنَي َنقرُأ بياَن 
الِوزارِة اأُلوَلى حوَل ما باَت ُيعَرف بـ »َقضيِة 

َسمير ْشعابَنة« َنتساءُل: »هْل أَضاعْت 
الّدولُة ِصفًة من ِصفاِتها املتمّثلِة يف »ِعلُمها 

بَخاِفَية األُموِر!؟«.
ى أن َتكوَن الّدولُة بخيٍر. أتنَّ

واِلي   احَلِصيلُة ِقياسّيٌة للّيوِم الّثاني على التَّ

 الجزائـــُر تسجــــُل 283 إصابــًة 
َجديـــدًة بكـــورونا  أمـــٍس

ارتفعت حصيلة اإلصابات بكورونا يف اجلزائر، أمس السبت  لليوم الثاني على التوالي، حسبما كشفت 
عنه وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات. 

وكشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، 
عن تسجيل 283 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 12968 شخصا. وحسب املتحّدث 
الوفيات إلى  7 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد  24 ساعة،  ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 

892 حالة.
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