
ا الّلـــغُة واإلْيـديـوُلوجيـــَ
أنظمٍة من  ُمنجِزنا على  ُنؤّسُس يف  ما     عادًة 
والَكاِريكاتير  امَلسرح  يف  واإلَشاراِت،  الَعالماٍت 
هِذه  كانت  سواٌء  والِسينما،  والّرسِم  حِت  والنَّ
كالّلفِظ  لغويٍة،  غيَر  أو  لغويًة  األْنظمُة 
 ، الّسرُد، مبفهوِمه األَدبيِّ أّما  ورِة.  والّلوِن والصُّ
كمعَجٍم  الّلغِة،  َناصيِة  امتالَك  فَيستدِعي 
َجوهٌر  وهذا  وَقواعَد،  وإمالٍء  وَتراكيَب  ونحٍو 
على  َيْنبني  ي  الذِّ َلِقي  التَّ فعَل  يضمُن  ثابٌت 
جتعُل  ي  التِّ اللِّسانيِة  الُعقوِد  من  َمجموعٍة 
امَلعنى  أبهَم  اخَتلْت  إذا  حتى  مفهوًما،  البالَغَة 
قواعَد  إلى  يحَتِكُم  ألّنه  الَفهُم؛  وأْشكَل 

ي. ُمشتركٍة بني امُلرَسِل وامُلتلقِّ
د. السعيد بوطاجين 	15
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 أظُن أّن أهمَّ مادٍة تتطّلُب فتَح نقاٍش واِسع بشأِنَها هي 
الّدستوِر،  لَتعديِل  مهيدي  التَّ امَلشروِع  من   65 املادُة 
وأّن  ال،  كيَف  الّصحيِة!  عاية  بالرِّ األمُر  وَيتعّلُق 
وتصارُع  َتتخّبُط  الَعالِم  ُدول  غراِر  على  اجلزائَر 
امَلخلوُق  هذا  كشَف  وقْد  امُلستَجد،  كورونا  َفيروس 

َمحدوِديَة  امِلجهريُّ 
عاملًيا  حية  الصِّ األنِظمِة 
فقط.  اجلزائر  وليَس 
التركيُز  واجِبنا  من  لكْن 
حيِة  الصِّ منظوَمِتنا  على 
ُمناقشِة  بصدِد  ونحُن 
يف  الّدستوِر  ُمسّودِة 
محوِر احُلقوِق واحُلرياِت 
تعّلَق  ما  السيما  العامِة، 

حّية. عايِة الصِّ بالرِّ
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استرجاُع األمواِل الَمنهوبِة يتحّقُق بعد ُصدوِر األحكام النِّهائَية

 الَجزائر تسّجُل  الَجزائر تسّجُل 186186 حالَة  حالَة 
»كوفيد »كوفيد 1919« َجِديدة« َجِديدة

والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
أمس،  يوم  املستشفيات،  وإصالح 
إصابة  حالة   186 تسجيل  عن 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يف 

اجلزائر.
باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
أّن  فورار،  جمال  كورونا،  فيروس 
يف  بالوباء  املصابني  عدد  إجمالي 

البالد ارتفع بهذا إلى 6253 إصابة. 
املتحّدث ذاته، فقد ُسجل  وحسب 
7 وفيات بني  24 ساعة  خالل آخر 
عدد  إجمالي  ليرتفع  املصابني، 

الوفيات إلى 522 حالة.
تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 
ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة   60
للشفاء  املتماثلني  عدد  إجمالي 
 3058 من بني املصابني بالوباء إلى 

16

َحالُة طوارٍئ َتشهُدها استعجاالُت مستشفياِت َحالُة طوارٍئ َتشهُدها استعجاالُت مستشفياِت 
تيزي وزوتيزي وزو

    مديُر امَلركِز االستشَفاِئي »محمد الّنذير«: ال عالقَة للحاالِت امُلسّجلِة 
بُكورونا

جّراَء  وزو  ِتيزي  مبستشفيات  بية  الطِّ االستعجاالِت  مصالُح  َشهَدتها  ُقصوَى  استنفاٍر  حالُة 
200 شخٍص  إذ جرى فحُص نحَو  ن؛  السِّ العديِد من احلاالِت عليها، خاصًة فئَة كباِر  تواُفد 
من  شخًصا   60 أّن  علما  اجَلائحة،  انتشاِر  من  خوًفا  الَفزع  من  حالًة  أحدَث  ما  واحٍد،  يوٍم  يف 

الَوافدين على هذه امَلصالح كانوا ُمصابنَي بأمراٍض ُمزمنة.

05
قاملة 

 أمــواج سواحــــل 
تونس تلفظ جثة ثامن 
حراق مـن الواليـــة 

06
بجاية

ُتّجار الَمالبِس ُيطالبون 
باستئَنـاِف  َنشاِطــهم

08
األغواط

الواليـة ُتطـّوق أزمـَة 
ـروب  ُنـدرِة المـاء الشَّ
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60 مصاًبا للّشفاء فيما َتاثَل 

دِة َتعديِل الّدسُتور  ورَد ِضمَن ُمسوَّ

ِقبِل  من  امَلنهوبِة  األمواِل  استعادِة  ِملِف  فتَح  أوسعيد،  محند  اجُلمهورّية،  رئاَسِة  باسِم  الّرسميُّ  الّناطُق  الوزيُر  عاوَد 
برئاسِة  األربعاء  أمٍس  عقَدها  ُصحفّيًة  ندوًة  تنشيِطِه  خالَل  امُلتحّدُث،  أوضَح  جوِن.  السُّ يف  َتقبُع  التي  الَفساد،  عصابِة 
بَنهِبها. امُلّتهمني  األشخاِص  حِق  يف  هائَية  النِّ باألحكاِم  طق  النُّ بعَد  سُتسترَجع  املنهوَبَة  األمواَل  أّن  اجُلمهورّية، 

ِمنحُة »املليون« ستوّزُع على 300 ألِف ُمسّجٍل قبَل الِعيد.. أوسعيد:

 »أخبار الوطن« ترُصد آثاَر موجِة احَلّر التي اجتاَحت الِوالية

أقـــالم

أ.د. نورالدين حاروش
نائُب مديٍر َسابق باملرَكز االستشَفاِئي 

اجَلامعي »مصطفى باشا« 

حيُة في ُمسّودِة الدسُتور:  عايُة الصِّ الرِّ
غموٌض مزِمٌن في مَلٍف َحّساس!

نقاشات

 َبلديـاٌت بنظـام خــاص..  َبلديـاٌت بنظـام خــاص.. 
خ! خ!االقِتـــراُح  الُمفـــخَّ االقِتـــراُح  الُمفـــخَّ

بوشالغم بوشالغم ::   املقترُح  يحتاُج  َتوِضيًحا و َتفصياًل املقترُح  يحتاُج  َتوِضيًحا و َتفصياًل
فكيِر يف َمبدأ »اجِلهوّيِة الَتنموَية« فكيِر يف َمبدأ »اجِلهوّيِة الَتنموَية«: أدُعو للتَّ فريك  فريك  : أدُعو للتَّ

نظيم اإلداريِّ وَهيكلُة اجلماعاِت امَللّيِة  نظيم اإلداريِّ وَهيكلُة اجلماعاِت امَللّيِة  :يجب  الّتأسيس لنظاٍم َجديٍد للَتّ مهماهمهماه :يجب  الّتأسيس لنظاٍم َجديٍد للَتّ
العايب العايب : َخصُّ الَبلدياِت بنظاٍم جاَء ُمراعاًة خُلصوِصّياِتها : َخصُّ الَبلدياِت بنظاٍم جاَء ُمراعاًة خُلصوِصّياِتها 
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أخبار السياسة
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ِمنحُة »المليون« ستوّزُع على 300 ألِف ُمسّجٍل قبَل الِعيد. . أوسعيد:

استرجاُع األمواِل الَمنهوبِة يتحّقُق بعد 
ُصدوِر األحكام النِّهائَية

خالد دحماني

كما أشار الناطق رسمي باسم الرئاسة 
أّن استرجاع كل األموال املنهوبة لن  إلى 
من  العديد  وسيتطلب  سهًل،  يكون 
تورط  إشاعة  وبخصوص  اإلجراءات. 
سوناطراك يف متويل صفقة جتارية مشبوهة 
مع لبنان، أوضح الوزير أّن القضية مشكلة 
لبنانية بالدرجة األولى وال دخل للشركة 

اجلزائرية يف األمر.
وكشف أوسعيد أن رئيس اجلمهورية 
بفتح  العدل  وزير  أمر  تبون  املجيد  عبد 
يف  املتحدث  وأكد  املسألة.  يف  حتقيق 
كدولة  »اجلزائر  قائًل:  السياق،  هذا 
فروع  من  فرع  أو  أفراد  رمبا  متورطة،  غير 
مجراها  ستأخذ  والعدالة  سوناطراك، 

وتبيِّ احلقيقية«.

الوثيقُة الُموّزعة لمناقشِة َتعديل 
دة الّدستوِر مجّرُد ُمسوَّ

للتصال  املستشار  الوزير   أوضح 
اجلمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  الناطق 
الوثيقة  طبيعة  أن  أوسعيد  محند  بلعيد 
الدستور  تعديل  مشروع  ملناقشة  املوزعة 
أوسعيد  أكد  مسّودة، حيث  مجرد  تبقى 
بسبب  املسودة  توزيع  تأجيل  مت  أّنه 
تفشي  فيها  تسبب  التي  الصحية  األزمة 
فيروس كورونا يف البلد، »غير أّن رئيس 
ميكن  ال  أّنه  ارتأى  مدة  بعد  اجلمهورية 
بسبب  أكثر  الوثيقة  هذه  توزيع  تأخير 
إلحلاح  استجابة  ذلك  وجاء  األزمة، 
بعض الفاعلي السياسيي وممثلي املجتمع 

املدني«.
باسم  الرسمي  الناطق  حّذر  كما 
واألحكام  التأويلت  قضية  من  الرئاسة 
توزيع  توقيت  خلفيات  على  املسبقة 
الوحيدة  الغاية  قال: »إن  املسّودة، حيث 
فرصة  استغلل  هي  املشروع  طرح  من 
احلجر الصحي للطلع على التعديلت 
املقترحة، ومناقشتها يف هدوء وبعمق يف 
بكل  اإلعلم  وسائل  عبر  األدنى  احلد 
التواصل  تقنية  باستعمال  أو  أشكالها 

املرئي عن ُبعد«.

منحُة »المليون« سُتوّزع على 300 
ألِف ُمسّجٍل قبَل الِعيد

 أّكد الوزير املستشار الناطق الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية أّن املنحة املقدمة 
لتعويض  اجلمهورية  رئيس  قبل  من 
الصحية،  األزمة  تبعات  من  املتضررين 
كورونا  فيروس  تفشي  فيها  تسبب  التي 
يف البلد، ستوزع على مستحقيها األيام 

القادمة قبل عيد الفطر.
املسجلي  عدد  أّن  أوسعيد  وكشف 
ألف   300 إلى  وصل  املليون«  »منحة  يف 
أكثر  أّن  أوسعيد  نقل  كما  مسجل. 
موجودة  غالبيتها  عائلة  ألف   700 من 
مبناطق الظل استفادت من 22 ألف طن 
ومواد  غذائية  مواد  يف  متثلت  مساعدات 

تطهير.
مجموع  أوسعيد أّن  كشف  كما 
»كوفيد  حساب  دخلت  التي  التبرعات 
ملواجهة  السلطات  وضعته  الذي   »19
الوطنية  بالعملة  بلغ  وتبعاتها  اجلائحة 
300 مليار سنتيم وبالعملة الصعبة وصل 

إلى مليون و900 ألف دوالر أمريكي.
التبرعات  أّن  املتحدث  وأوضح 
ستشرف عليها جلنة خاصة برئاسة الوزير 

األول، عبد العزيز جراد.

 كلُّ َقراراِت قاُنون الَمالّيِة التَّكميليِّ 
مدروسٌة جيًدا

 أكد الوزير املستشار الناطق الرسمي 
أّن كل  أوسعيد  محند  اجلمهورية  لرئاسة 
املالية  قانون  يف  اتخذت  اّلتي  القرارات 

التكميلي 2020 مدروسة جيًدا.
وأوضح أّن اخلفض يف نفقات التسيير 
هو قرار مدروس. وتابع الوزير قائًل: كل 
وأخذت  وبعمق  مدروسة جيًدا  القرارات 
يف احلسبان كل االحتماالت على املدى 

القريب واملتوسط.

من َيزرُع الِفتنَة سُيحاَسب.. ويجُب 
احتراُم الَقانون

احترام  ضرورة  على  أوسعيد   أكد 
القانون واالمتثال له ألن بعض الناس لم 
يتعودوا على احترام القانون وداسوا عليه. 

وأضاف أّن كل مخالف سيتابع قضائًيا.
من  يقول:  ذاته  املتحدث  وتابع 
مواقع  عبر  الفتنة  ويزرع  الناس  يجرح 
للقانون  سيخضع  االجتماعي  التواصل 
ويحاسب«. وضرب الوزير مثل بصاحب 
الذي أطلقها  الوقود  إشاعة غلق محطات 

معتقًدا أّنها مزحة أو سمكة أفريل.
الناطق  قال  آخر،  جانب  ومن 
من  اجلمهورية:  رئاسة  باسم  الرسمي 
دليل  تقدمي  عليه  مظلوما،  نفسه  يرى 

يثبت ذلك والدولة ستنصفه.

على  رقابتها  اجلزائرية  اجلمارك  عززت 
عمليات  إطار  يف  اخلارج  من  القادمة  املنتوجات 
تسجيلها  بعد  خاصة  االنترنت،  عبر  الشراء 
يف  للبيع  موجهة  السلع  من  هامة  كميات  وصول 
السوق الوطنية. وصّرح جمال بريكة مدير اإلعلم 
ما  بحسب  للجمارك،  العامة  للمديرية  واالتصال 
مؤخرا  »سجلنا  األربعاء،  أمس  )و.أ.ج(،  نقلته 
حركة غير عادية لوصول طرود حتتوي على سلع مت 
املخصص  العاملية  االلكترونية  املواقع  عبر  شراؤها 
للبيع عن طريق اإلنترنت، خاصة الهواتف احملمولة 

مما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة«.
وحسب بريكة، فإن اجلمارك اجلزائرية سجلت 
مؤخرا وصول 1609 طرود من بينها 703 بتاريخ 4 
ماي اجلاري و240 يف 7 ماي و573 يف 9 ماي، 
يف حي جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما 

بي 15 إلى 20 طردا، وأشار املتحدث إلى أن هذه 
ولن  واجلمركة  للمعاينة  حاليا  تخضع  الكميات 
تسلم إال السلع التي اقتنيت من أجل االستعمال 
واملعمول  جتارية.  ألغراض  وليس  الشخصي 
ال  الواحد  للشخص  الطرود  مجموع  قيمة  أن  به 
تضاف  دج   100.000 قيمتها  تتجاوز  أن  يجب 
بها  مسموح  أخرى  جزائري  دج   50.000 إليها 
التأكد  إلى  اجلمارك  مصالح  وتلجأ  للقانون،  طبقا 
اخلاصة  والبطاقية  السابقة  العمليات  تاريخ  من 
الذين يستغلون  باملهربي قصد حتديد األشخاص 
الشراء عن طريق اإلنترنيت ألغراض جتارية. ويف 
هذا الصدد، قال املتحدث ذاته »أنه بعد االطلع 
املوجهة  الطرود  بتسليم  نقوم  قاعدة معطياتنا  على 
اإلعفاء،  من  تستفيد  والتي  شخصية  ألغراض 
ملزمي  سيكونون  املعنيي  األشخاص  فإن  وإال 

بإعادة تصدير سلعهم«، مضيفا بالقول: »إنه علوة 
على كون هؤالء األشخاص ال ميلكون صفة التاجر 
القانون  فإن  العمليات،  من  النوع  هذا  ملمارسة 
حديثه  مدعما  املنتجات«،  بعض  بجمركة  مينع 
الرسم  من  يستثني   2016 أوت   19 مرسوم  بأن 
الغذائية  واملواد  النقالة  الهواتف  من  كل  اجلزايف 
للستهلك البشري أو احليواني والفواكه الطازجة 
واإلطارات  وأجزائه  واألثاث  املصبرة،  أو  واجلافة 
املطاطية وامللبس وأكسيسوارات امللبس واحللي 
املماثلة،  واألشياء  واملشابك  واألمشاط  املبهرجة 
وتابع قوله »حقيقة، إن الشراء عبر اإلنترنت ليس 
جرمية كما يردد بعض األشخاص، لكن ال ينبغي 
و  القادمة«.  السلعة  بيع  إلعادة  وسيلة  استغلله 
مقنن  التجاري  النشاط  أن  ذاته  املسؤول  أضاف 
من  الهدف  أن  إلى  مشيرا  للقانون،  طبقا  ومسير 

يريد  الذي  املواطن  إعاقة  ليس  املراقبة  إجراءات 
الستعماله  آخر  منتج  أي  أو  نقال  هاتف  شراء 
الغش  ظاهرة  مواجهة  أجل  من  لكن  الشخصي، 

التي ما فتئت تنتشر.
الغش  من  جديدة  موجة  عن  كشف  كما 
بدأت تنظم بهدف االستفادة من اإلعفاءات، مبا 
أن املستفيد من الطرد ال يدفع إال مصاريف النقل 
باألزمة  املرتبطة  التسهيلت  وكذا  والتخزين، 
الغشاشي  هؤالء  وأن  كورونا،  لفيروس  الصحية 
يشترون كميات كبيرة ويقسمونها إلى عدة طرود، 
إلعادة بيعها بعد ذلك، موضحا »حيث ال ميكننا 
نقاال  هاتفا   20 يشتري  شخصا  بأن  نتخيل  أن 
وحتى يف  الشخصي، يف ظرف سنة  للستعمال 

أقل من شهر«.
محمد رضوان

تضاعف عدد الطرود الُمقتناة من الخارج بشكل كبير 
راء عبَر اإلنترَنت ز رقابَتها على عملّياِت الشِّ  الَجمارُك ُتعزِّ

عاود الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد فتح ملف استعادة األموال المنهوبة من قبل 
عصابة الفساد التي تقبع في السجون، حيث أوضح خالل ندوة صحفية عقدها، أمس األربعاء برئاسة الجمهورية، أّنه سيتم 

استرجاع هذه األموال بعد النطق باألحكام النهائية في حق األشخاص المتهمين.

انتقدت طرحها في هذه الظروف.. حركة النهضة:
ُمسّودة َتعديل الّدستوِر ال تعكُس 

َتطّلعاِت الَشعب وُطموِحه 
 اعتبرت حركة النهضة مسودة تعديل الدستور املطروحة للنقاش بعيدًة 
عن حتقيق طموحات وآمال الشعب ومطالبه املعبَّر عنها من خلل احلراك 
الشعبي، وال تعكس تطلعات الشعب اجلزائري، التي أفرزها حراك حضاري 
واجلذري،  والشامل  احلقيقي  التغيير  فيها  ينشد  كاملة،  دام سنة  سلمي 
من أجل جزائر جديدة حُتترم فيها القيم والثوابت الوطنية، يحكمها احلق 
والعدل، وتسود فيها العدالة االجتماعية، وُتصان فيها احلقوق واحلريات، 
وُتكرس فيها اإلرادة الشعبية، وتقلص فيها الصلحيات املهيمنة لرئيس 

اجلمهورية، خاصة يف ظل األزمة الراهنة.
وحسب بيان صدر أمس عن احلركة، فإن الوثيقة تكشف عن غموض 
أثرا لتوجهات أفراد اللجنة املكلفة  غير مبرر يكتنف نصوصها، قد يكون 
بإعداد هذه الوثيقة، ودعت إلى التعاطي بجدية مع املوضوع، حتسبا ألي 
السيادة  استرجاع  يف  الشعبية  الهبة  حققتها  التي  املكاسب  عن  تراجع 

وحتقيق دولة احلقوق واحلريات. 
محمد رضوان

أشاد بجهود القائمين على »مطعم الخير« 
بلمهِدي يتفّقُد توِسعَة داِر القرآن 

يخ أحمد َسحنون« »الشَّ

يوم  بلمهدي،  يوسف  الدكتور  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزير   قام 
الشيخ  القرآن  »دار  القرآنية  املدرسة  توسعة  ملشروع  تفقدية  بزيارة  أمس، 
أحمد سحنون«، على هامش الندوة العلمية التي مت تنظيمها مبناسبة فتح 
التي  املرافق  تلقى شروًحا حول  الوزير  أّن  املعنية  للوزارة  بيان  مكة. ونقل 

سيتم افتتاحها بعد انتهاء املشروع، مما سيزيد من طاقتها االستيعابية.
القرآنية  املدرسة  تنظمه  الذي  »اخلير«  بزيارة مطعم  بلمهدي  قام  كما 
بتموين من احملسني إلطعام األطقم الطبية التي تسهر على مرضى » كوفيد 
 1200 يزيد عن  املراكز الصحية، مبا  19« يف تسع مستشفيات وعدد من 

وجبة يومًيا طيلة الشهر املبارك.
وقد وّجه الوزير باملناسبة حتية وشكرا لكل العاملي على مكافحة هذا 
الوباء، وكذا القائمي على إمدادهم مبا يعينهم على ذلك يف كامل ربوع 

وطننا العزيز، واصل ت الوزارة عبر بيانها.
خ. د



صفية نسناس

وبحسب اخلبراء، فإن طرح الدولة 
البلديات  دفع  نحو  التوجه  لنمط 
عن  للبحث  احمللي  احلكم  ومؤسسات 
أمام  األخيرة  سيضع  الذاتي  التمويل 
حتمية حترير بعض البلديات وإعطائها 
وضعًا خاصا، ال سيما البلديات التي 
التي  غرار  على  هامة  مبوارد  تتمتع 
حتتضن قواعد نفط وغاز ومناجم على 

بقوانني  وإفادتها  اخلصوص،  وجه 
خاصة واستثنائية، على غرار مقاطعة 
حاسي مسعود جنوبي اجلزائر أو منطقة 

حوض الغاز حاسي الرمل.
أنه  على  التأكيد  ينبغي  وهنا، 
»للنظام  الدستوري  املقترح  كان  إذا 
أسند  قد  البلديات«  ببعض  اخلاص 
النظام  هذا  وضوابط  محددات  وضع 
نصٍّ  القتراح  والبرملان  احلكومة  إلى 
فإن  البلدية،  قانون  وتعديل  خاص 

بعض  على  أيضًا  ينسحب  قد  األمر 
الطبيعة  ذات  احلدودية  البلديات 
إلى  حتتاج  والتي  اخلاصة،  اجلغرافية 
نظام إدارة خاص يأخذ بعني االعتبار 
ظروفها وطبيعتها وموقعها وحساسيتها 
فيها  تتداخل  حدودية،  كمنطقة 
أطراف،  ثالثة  بني  الصالحيات 
اإلدارية  والسلطة  املنتخبة  املجالس 

والسلطة العسكرية واألمنية.
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من حيُث الّتجربِة الَوطنّية: 
تطبيق  مقترح  أن  جيدا  أدرك  أنا 
البلديات  بعض  على  اخلاص  النظام 
جاء استجابة ملطلب العديد من رؤساء 
نيابية  عهدة  قضوا  الذين  البلديات، 
بعض  هيمنة  من  معاناة  كلها  محلية 
الرقابة  ومن  الدوائر  ورؤساء  الوالة 
هذه  جتربتهم  منطلق  ومن  القبلية، 
الهيمنة  رفع  إلى  الرامي  جاء مطلبهم 
البيروقراطية اخلانقة للمبادرات احمللية 
إرادة  حترير  وإلى  العامة  املنفعة  ذات 
الفعل لرئيس البلدية، خاصة بالنسبة 
هامة  مداخيل  متتلك  التي  للبلديات 
سيعود  مبا  استثمارها  يف  وترغب 
وعلى  الساكنة،  على  اجلّمة  باملنافع 
املطلب  هذا  جند  لذلك  ككل،  البلد 
نقطتني  على  جوهره  يف  ينصب 
أساسيتني، وهما: أوال، البحث عن 
لبعث  ومبتكر  جديد  تنظيمي  إطار 
لها  التي  للبلديات  ديناميكية جديدة 
وثانيا  معتبرة،  ومداخيل  هامة  موارد 
االستقاللية  البلديات  هذه  إكساب 

املالية.

من حيُث تجارِب الَغير : 
املقترح  أن  املثال  سبيل  على  جند 
التنظيم  لتطّور  استحضار  هو  اجلديد 
مستوى  على  الفرنسي،  اإلداري 
التشريع، فحينما ندرس تطور مضامني 
الدستور الفرنسي، على اخلصوص يف 
»الباب الثاني عشر: السلطات احمللية« 
وحتديدا يف مادته »72« منه، بدًءا من 
»دستور 4 أكتوبر 1958«، وصوال إلى 
سنجد   ،»2003 مارس   28 »دستور 
الفرنسي،  الدستوري  املؤسس  أن 
عن   »72 »املادة  بتعديل  قام  قد 
فيها  مما جاء  والتي   ،»5 »املادة  طريق 
»اجلماعات اإلقليمية للجمهورية هي 
)أو  والنواحي  واملقاطعات  البلديات 
الوضع  ذات  اجلماعات  األقاليم(، 
اخلاص وأقاليم ما وراء البحار حتكمها 
جماعة  كل  إنشاء  يتم   .74 املادة 

القانون«،  مبوجب  أخرى  إقليمية 
على  فيها  التنصيص  جرى  وكذلك 
أنه »ال ميكن ألي سلطة محلية ممارسة 

الوصاية على أخرى«.

من حيُث الّتأسيِس اإلَدارّي 
الَجزائِري:

التأسيس  تناول  قبل  أواًل: 
اإلداري اجلزائري لهذه املسألة، ينبغي 
تهم  التي  الواقع  حقائق  استحضار 
ومستقبال،  حاضرا  اجلزائري  املواطن 
الدستوري  للمؤسس  ينبغي  والتي 
محورية  أسس  لها  يضع  أن  اجلزائري 
لتأسيس املعاجلات اجلوهرية والناجعة 
على  صورة  يعطينا  الواقع  حيث  لها، 
الثروات  توزيع  يف  الالتوازن  حالة 
فال  واملداخيل،  واالستثمارات 
ميكننا مقارنة »بلدية اجلزائر الوسطى« 
اإلقليمي  حّيزها  يف  امليناء  يقع  التي 
منه،  حتوزها  التي  املعتبرة  واملداخيل 
البواقي.  أم  يف  اجلازية«  »بلدية  مع 
نستحضر  حني  بالغ  أسف  )ويحذونا 
صار  كيف  للتسمية،  الرمزي  البعد 
هذه  الهاللية!(،  جازية  األميرة  حال 
ترتيب  ذيل  يف  تقبع  التي  البلدية 
أفقر بلديات الوطن، وال ميكن مقارنة 
مع  خنشلة  والية  يف  احململ«  »بلدية 
بالعاصمة،  الرويبة  أو  براقي  بلديتي 
وهكذا يتسلسل القياس واملقارنات ! 

لذلك، أجد أن التأسيس اإلداري 
لهذا املقترح )املسعى( ينبغي أن يكون 
بل  وحتديدا،  وتفصيال  اهتماما  أكثر 
لذلك،  كامل  فصل  وضع  يستوجب 
ألهميته القصوى يف حياة البلد ومنائه 
ورخائه وحسن سير شؤونه وتسييرها، 
ال يعقل أن ُنفرد هذا التنظيم احملوري 
مبادة واحدة »املادة 16«، بالقول وفقط 
»اجلماعة اإلقليمية للدولة هي البلدية 
جنده  األمر  واقع  بينما  والوالية«، 
يجعل من البلدية »قطعة إدارية على 
الهامش« بينما السلطات تستفرد بها 
دستوريا  عليها  منصوص  غير  هيئات 

بل متروكة للتنظيم، من خالل نظام 
وسيطة  هيئة  تتموقع يف صلبه  هجني 
على  تستحوذ  التي  »الدائرة«،  وهي 
إضافة  البلدية،  ومهام  صالحيات 
و»الواليات  احلضرية«  »الدوائر  إلى 
املنتدبة«. وبدال من وقف هذا التوالد 
األمثل،  بالشكل  الوضع  ومعاجلة 
من  الثاني  البند  تقوية  على  والعمل 
»املادة 16« الذي ينّص على »البلدية 
إلى  نتوجه  القاعدية«،  اجلماعة  هي 
بعض  يخص  أن  القانون  »ميكن  إقرار 
أعتقد  خاص«.  بنظام  البلديات 
يستجلب  لن  التوجه  هذا  بأن  جازما 
الفرنسي،  اإلداري  القانون  منافع  لنا 
رؤساء  النشغاالت  يستجيب  ولن 
البلديات وال إلى مطالبهم ولن يجسد 
ألن  التنمية،  يف  املشروعة  مطامحهم 
املشكل  يعالج.  لم  األساس  املشكل 
كّل  على  »الوالية«  هيمنة  يف  هو 
ككل.  اإلقليمية  اجلماعة  مكونات 
خاص  »وضع  من  شئنا  ما  فلنخلق 
معاجلة  تتم  لم  فما  بلدية«،  ألي 
يكون  فلن  جذورهـا،  من  املعضلة 
توالد  عملية  سوى  التجديد  التنظيم 
ولغياب  واالختالالت  للمشكالت 
احلل  اجلهات.  بني  والتوازن  العدل 
البلديات،  كّل  يشمل  أن  ينبغي 
اجلماعة  بصفتها  ذاتها  »البلدية  بل 
مكانتها  تعزيز  خالل  من  القاعدية« 
يف التنظيم اإلداري، مع مراجعة نظام 
عملها كلية، مبا يجعلها خادمة حقيقة 
تطوير  من  احمللية  التنمية  لقضايا 
احمللية  اجلباية  وتوسعة  االستثمارات 
ومتطلبات  وحاجيات  شؤون  وخدمة 
إلى  بحاجة  نحن  محلّيا.  الساكنة 
التأسيس لنظام جديد مبتكر للتنظيم 
اجلماعات  ولهيكلة  الوطني  اإلداري 
االستثناءات  خلق  وليس  احمللية، 

والتأسيس لها دستوريا. 
مهماه بوزيان )مختص يف التسيير 
احلضري للمدن(

عِقب َخصِّ البلديات بقانون في مسودة الدستور

خ ! َبلدياٌت بنظاٍم َخاص.. االقِتراُح الُمفخَّ

نحتاُج التأسيَس لنظاٍم َجديٍد للتَّنظيم اإلداريِّ وَهيكلَة الجماعاِت 
ا  الَمحلّيِة عوَض خلِق االستثَناءاِت والّتأسيِس لها ُدستوريًّ

قال إن المقترح سيكون له أثر إيجابي على المدن الكبرى
فريك: أدُعو للتَّفكيِر في َمبدأ 

»الِجهوّيِة الَتنموَية«
للرئاسة  مالحظاته  سيقدم  إنه  فريك  بشير  السابق  الوالي  قال 
أنها  إلى  مشيرا  املقبلة،  القليلة  األيام  الدستور خالل  مسودة  بخصوص 

سترتكز على املجموعات احمللية حيث لم يعط لها أهمية.
قال فريك إن مسودة الدستور املعلن عنها ذكر فيها الصياغة القدمية 
طابع  إعطاء  ميكن  أنه  إلى  أخرى  مادة  يف  أُِشير  فيما  والبلدية،  للوالية 
هذا  أن  إلى  اإلشارة  يجب  وهنا  اخلاص،  لطابعها  نظرا  للبلدية  خاص 
له بعض األطراف،  تروج  ملا  وفقا  الفدرالية  البعد عن  بعيٌد كّل  املقترح 
مؤكدا أنه وبصفة شخصية يدعو للتفكير يف مبدأ » اجلهوية التنموية« التي 
من شأنها أن تضمن تسييرا أفضل للمجموعات احمللية، حيث اعتبر أن 
املقترح سيكون له أثر إيجابي خاصة على املدن الكبرى واملناطق اجلنوبية 

التي لها خصوصياتها.
صفية نسناس

قال إنه سيتيح لها القيام بأعبائها .. عالوة العايب:
َخصُّ الَبلدياِت بنظاٍم جاَء ُمراعاًة 

لُخصوِصّياِتها 

بند  الدستوري  القانون  يف  املختص  العايب  عالوة  البروفيسور  ثّمن 
مراعاة  ذلك  بنظام خاص، ألن يف  البلديات  بعض  تخصيص  إمكانية 
للواقع فالبلديات تختلف عن بعضها البعض، توجد بلديات ذات كثافة 

سكانية وأخرى ال .وهنا، ال ميكن املساواة بني االثنتني.
مراعاة  هو  املقترح  هذا  املقصود من  أن  العايب  أكد  الصدد،  هذا  يف 
يف  لها  والتأسيس  الكبرى،  املدن  بلديات  بعض  وظروف  خصوصيات 
دون  أنشئت  التي  الكبرى  اجلزائر  محافظة  نتذكر  وكلنا  مهم،  الدستور 
سند قانوني أو دستوري لها ومت التخلي عنها ألنها أوجدت بقانون خارج 
الدستور الذي يعترف فقط بالبلدية والوالية، وبالتالي وضع هذه الفقرة 
شيء محبذ ألن األعباء واخلدمات التي تتوالها البلديات الكبرى تختلف 
عن البلديات األخرى، والبد أن نراعي ذلك؛ ألن لها مهام واختصاصات 

وأعباء حتتاج إلى نص دستوري حتى تعمل يف إطاره.
ومن جانب آخر، اعتبر املتحدث أن مسودة مشروع تعديل الدستور، 
تضمنت غزارة من املواد وهي بحاجة إلى إثراء وتنقيح، من طرف جميع 

األطياف والشخصيات السياسية والوطنية واملختصني.
صفية نسناس

قالت إّن الغموض يفتح باب التَّساؤالت .. سلوى بوشالغم:
مقترُح َتخصيِص الَبلدّيات يحتاُج َتوِضيًحا 

 اعتبرت الدكتورة واحملامية سلوى بوشالغم أن طرح مسودة الدستور 
للنقاش- يف حد ذاته - شيء إيجابي، مشيرة إلى أنه يحمل يف طياته 
من اإليجابيات ما يعادله من السلبيات، لكن الشيء املدهش  بحسبها 
- يكمن يف التركيز علي قضايا ال تعتبرها الركيزة األساسية وتهميش ما 
يجب أن يناقش مسجلة عدة حتفظات بداية من صدورها باللغة الفرنسية، 

قائلة إنه كان يجب االكتفاء باللغة العربية.
وأشارت بوشالغم إلى أن املادة 3 من محور مقترحات أخرى تنص 
إمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، معتبرة أنها من أخطر 
املواد، وتضرب مببدأ املساواة عرض احلائط، إذا كيف ميكن أن نكون كلنا 
جزائريني لكن بحقوق متفاوته، مضيفة بالقول: » أما إذا كان القصد يف 
العمل اإلداري فوجب التوضيح، قائلة إن هناك من املقترحات ما يبعث 
اللجنة سماع  على  يجب  كان  تقل،  ال  املتفجرة  القنابل  لكن  باألمل، 

اخلطاب األخير للرئيس لتستنبط منه أكثر«.
صفية ن

أثار مضمون المادة 16 من مسودة الدستور التي أعلنت عنها الرئاسة الخميس المنقضي نقاشات محتدمة، حيث نّصت 
على أنه يمكن للقانون أن يخص بعض البلديات بقانوٍن خاص، فيما نّصت المادة 17 على أن تقوم العالقات بين الدولة 

والجماعات اإلقليمية على مبادئ الالمركزية وعدم التركيز، حيث يرى خبراء أن هذا المقترح جاء استجابة لمطلب 
العديد من رؤساء البلديات، الذين قضوا عهدة نيابية محلية كلها معاناة من هيمنة بعض الوالة ورؤساء الدوائر ومن 
الرقابة القبلية. ومن منطلق تجربتهم هذه، جاء مطلبهم الرامي إلى رفع الهيمنة البيروقراطية الخانقة للمبادرات 

المحلية ذات المنفعة العامة وإلى تحرير إرادة الفعل لرئيس البلدية خاصة بالنسبة للبلديات التي تمتلك مداخيل هامة، 
وترغب في استثمارها بما سيحقق التنمية المحلية بها.



جودة  بضمان  الدولة  إلزام  املسودة  تضمنت    
الصحية، حيث جاء  واستمرارية اخلدمات  العالج 
ذلك ضمن مقترحات احملور األول اخلاص باحلقوق 
األساسية واحلريات العامة، كما تضمنت املادة 65 
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يلي:
1ـ لكل شخص احلق يف الرعاية الصحية.

واستمرارية  العالج  جودة  الدولة  تضمن  2ـ 
اخلدمات الصحية.

3ـ تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية 
واملعدية ومبكافحتها. وكذا التحسني الدائم لظروف 

املعيشة والعمل.
العالج  شروط  توفير  على  الدولة  تسهر  4ـ 

لألشخاص املعوزين.
5ـ تضمن الدولة ترقية التربية البدنية والرياضية 

ووسائل الترفيه.
  من خالل القراءة السريعة ملضمون املادة جندها 
الدساتير  مواد  من  ألجزاء  حريف  نقل  عن  عبارة 
والنقائص  األخطاء  نفس  ذلك  متبعني يف  السابقة 
والغموض مللف حساس كالصحة ويف وقت حساس 
املسودة  بإعداد  املكلفني  باخلبراء  وكأني  كذلك؟ 
خانتهم خبرتهم أم أنهم ال خبرة لهم يف مجال الرعاية 
الصحية، وهو ما نبهنا إليه عند تشكيلها حيث طغى 
عليها الطابع القانوني من جهة، والعالقات من جهة 
ثانية! فاقتصر عملهم على عملية االجترار والنقل، 
بينما الوضع يتطلب اإلبداع واالبتكار وتقدمي حلول 
تعيشها  التي  واملتجددة  اجلديدة  للوضعية  جديدة 

اجلزائر يف مجال الصحة!
يستدعي  الدستور  مسودة  إعداد  أن  املعروف    
واملجاالت،  والرؤى  االختصاصات  متعددة  جلنة 
ويف  والنفسية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
آخر  يف  يأتي  القانون  رجل  ألن  القانونية،  األخير 
مواد  شكل  يف  القانونية  العبارات  لصياغة  املطاف 
اللجنة  قبل  من  الوافية  الدراسة  له  تقدم  بعدما 

املتعددة االختصاصات؟
  من مآخذ هذه املادة عدم حتديد شكل النظام 
الصحي، هل هو نظام عمومي تهيمن عليه الدولة؟ 
أم هو مزيج من القطاع العام والقطاع اخلاص وشبه 
العمومي؟ وحلد اآلن، جند يف اجلزائر نظامني صحيني 
ونظام  العمومي،  القطاع  يشمل  نظام  األقل،  على 
بصورة  وتطور  منا  الذي  اخلاص  القطاع  يشمل  آخر 
مع  العام،  القطاع  حساب  على  ومتوحشة  فوضوية 

عجز الدولة يف مراقبته وتنظيمه وتأطيره.

 النقطة األخيرة املهمة والتي لم تشملها فحوى 
ليس  الصحة  أن  واملعروف  التمويل،  هي  املادة 
فتئت  ما  التكلفة  وهذه  تكلفة  لها  ولكن  ثمن  لها 
الذي يؤرق أغلب دول  تتضاعف، كما أن املشكل 
العالم يف مجال الصحة هو التمويل، فإذا متكنا من 
حل مشكلة التمويل فتقدمي الرعاية الصحية يصبح 

حتصيل حاصل.
  اجلديد يف املادة هو اإلشارة إلى ضمان الدولة 
جودة العالج واستمرارية اخلدمات الصحية، واحلقيقة 
نخجل  أننا 

ما  جودة عند عن  نتكلم 
الدولة  أرادت  وإذا  اجلزائر،  يف  الصحية  اخلدمات 
النظام  »هندرة«  يتطلب  فاألمر  اجلودة  هذه  ضمان 

الصحي برمته.
املادة  هذه  فحوى  بقراءة  سنقوم  وعليه،    
الّشبه  أوجه  لنبني  السابقة  الدساتير  مبواد  ومقارنتها 

واالختالف وِتبيان القصور والنقائص.
يف  احلق  بأن  التذكير  ينبغي  البداية،  يف    
تعريفها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  أقرته  الصحة 

من  الكاملة  احلالة  تلك  هي«  التي  للصحة، 
والعقلية  اجلسمانية،  الراحة 
فقط  يعني  وال  واالجتماعية، 
غياب املرض أو العاهة. إن امتالك 
حالة صحية جيدة واملمكن احلصول 

عليها يشكل إحدى احلقوق لكل كائن 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  اعتبرها  كما  إنساني »، 

على  يستوجب  وعليه،  حقوقه.  من  حق  اإلنسان 
واملنظمات  الهيئات  هذه  يف  األعضاء  الدول  كل 
يف  وتقنينها  دولي(  )التزام  بها  االلتزام  العاملية 
مختلف تشريعاتها، لذلك ال ولن يتخلف أي دستور 
يف اإلشارة إلى أن الصحة حق من حقوق املواطن، 

وهو ما مت يف اجلزائر منذ دستور 1976.
لعام  اجلزائر  دستور  إلى  السريعة  وبالعودة   

1976،  جند املادة 67 تنّص على ما يلي: 
 لكل املواطنني احلق يف الرعاية الصحية، وهذا 
صحية  خدمات  توفير  طريق  عن  مضمون  احلق 
الوقائي،  الطب  مجال  وبتوسيع  ومجانية،  عامة 

العيش  لظروف  الدائم  والتحسني 
والعمل، وكذلك عن 

التربية  ترقية  طريق 
والرياضية  البدنية 

ووسائل الترفيه.
دستور  أما 

تنص   51 املادة  فنجد   ،1989
على ما يلي:

  -   الرعاية الصحية حق للمواطنني.
األمراض  من  بالوقاية  الدولة  تتكفل      -  

الوبائية واملعدية ومكافحتها.

و الشيء نفسه بالنسبة لدستور 1996، حيث 
تغير رقم املادة من 51 إلى 54 وبقي املضمون نفسه، 

وأخيرا دستور 2016 ويف مادته 66 جند: 
  -   الرعاية الصحية حق للمواطنني.

األمراض  من  بالوقاية  الدولة  تتكفل     -   
الوبائية واملعدية ومكافحتها.

العالج  شروط  توفير  على  الدولة  تسهر    -  
لألشخاص املعوزين.

مسودة  من   65 املادة  إلى  مجددا  وبالعودة   
مزيجا  تضمنت  جندها  التعديل(  )مشروع  الدستور 
غير متجانس من مضامني املواد الدستورية السابقة 
إلى:  اإلشارة  عدا  ما  الصحية،  بالرعاية  املتعلقة 
اخلدمات  واستمرارية  العالج  جودة  الدولة  تضمن 

الصحية.
  جاءت العبارة األولى من املادة مطابقة ملختلف 
املواطنني  كلمة  استبدال  عدا  ما  السابقة  املواد 
بكلمة شخص، وهنا نقف قليال، فهل املواطن هو 

الشخص؟ أو املواطن شيء والشخص شيء آخر؟
 أكيد أننا نقول بأن الشخص ينتمي إلى وطن 
وعليه  حقوق  لديه  مواطن  فهو  جنسيته  يحمل 
واجبات، واملواطن هو الشخص املعترف به مبوجب 
العرف أو القانون كعضو قانوني يف الدولة، وقد يكون 
الفرد مواطًنا يف أكثر من بلد واحد )يحمل أكثر من 
جنسية(، لكن ليس كل شخص يحق له احلصول 

اجلنسية. على 

ال  الذي  فالشخص 
تعترف به قانونًيا من ِقبل حكومة أي بلد هو عدمي 
السابقة:  العبارة  إلى  عدنا  فإذا  وعليه،  اجلنسية. 
»لكل شخص احلق يف الرعاية الصحية«، فهل هذا 
الصحية  بالرعاية  تتكفل  اجلزائرية  الدولة  أن  يعني 
لكل شخص يقيم على أرضها حتى ولو كان بصفة 
غير قانونية وال تعترف بوجوده وال يتمتع باجلنسية 
نبارك  فإننا  املقصود  هو  ذلك  كان  فإذا  اجلزائرية، 

للجزائر هذا الكرم الطائي!
الوبائية  بالوقاية من األمراض  الدولة  تتكفل    

لتحسني وكذا واملعدية ومبكافحتها.  ا

ئم  لدا ا
والعمل.  املعيشة  ء لظروف  جلز فا

األول من اجلملة هو نقل حريف ملضمون مواد الدساتير 
تأكيد  وبالرغم من   ،2016 إلى   1989 السابقة من 

اجلانب الوقائي يف الدساتير السابقة،  إال أن الواقع 
املخصصة  امليزانية  حيث  من  سواء  ذلك  عكس 
للوقاية أو حتى من حيث مواد التدريس يف الشعب 
الطبية، والكل يعرف نوع األمراض التي يعاني منها 
اجلزائري، فأغلبها ميكن تفاديها لو كان نظام الوقاية 
»وكذا  وهو:  اجلملة  من  الثاني  اجلزء  أما  فعاال. 
فقد  والعمل«،  املعيشة  لظروف  الدائم  التحسني 
إلى دستور  وبالضبط  املاضي  القرن  إلى  اخلبراء  عاد 
فهل  سابقا،  بها  التذكير  مت  التي   67 واملادة   1976
نحن نتقدم أم نتقهقر؟ فهل فعال مستوى معيشتنا 
وظروف عملنا ما تزال على شاكلة سبعينيات القرن 

املاضي؟
الدولة  65 ما يلي: » تسهر  املادة    جند ضمن 
على توفير شروط العالج لألشخاص املعوزين«، ومن 
من  األولى  اجلملة  أن  علما  املعوزين؟  بغير  يتكفل 
نص املادة 65 جاءت بصيغة اجلمع: »لكل شخص 
بذلك  املقصود  وهل  الصحية«!  الرعاية  يف  احلق 
ولكن  الصحية  الرعاية  يف  احلق  شخص  لكل  أن 
الدولة توفرها لبعض األشخاص فقط؟ واألشخاص 
اآلخرين يبحثون عنها بطريقتهم اخلاصة وميكن عدم 

جتسيد هذا احلق على أرض الواقع؟
املفروض  ومن  له،  دخل  ال  من  هو  املعوز    
من  معوز  شهادة  لهم  ومتنح  املعوزين  إحصاء  يتم 
البطاقة  هذه  يقدمون  إقامتهم،  مقر  بلديات  طرف 

املؤسسات عند  يف  للعالج  تقدمهم 
العمومية،  الصحية 
املشروع  وهذا 
يَر  لم  الذي 
هو  بعد  النور 
النهج  ذلك 
ي  قد لتعا ا
إليه  اإلشارة  متت  التي 
 1993 وبالضبط يف سنة  املاضي،  القرن  كذلك يف 
يف قانون املالية، حيث نص على أن الدولة تتكفل 
أما  والوقاية.  الصحية  العلوم  يف  والبحث  باملعوزين 
العالجات تتم وفق نهج تعاقدي بني هيئات  باقي 
الضمان االجتماعي واملؤسسات الصحية، وقد شرع 
من  بداية  النهج  لهذا  والتجربة  اإلعداد  عملية  يف 
الصحية  املؤسسات  بعض  خالل  من   1997 سنة 
باقي  بعد استكمالها يف  العملية  لتعمم  النموذجية 
لها  يكتب  لم  العملية  لكن  الصحية،  الهياكل 

النجاح ولم تصل إلى نتيجة إلى يوم الناس هذا.
ومنح  نتيجة  إلى  الوصول  حال  يف  وحتى   
ت  يا لبلد ا

قة  ز بطا معو
عن  عوزا  تقل  ال  أخرى  فئات  فهناك  لساكنيها، 
املعوزين وهم الفقراء ومن هم حتت خط الفقر الذين 

لم يذكرهم الدستور!
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حيُة في ُمسّودِة الدسُتور: عايُة الصِّ الرِّ

 غموٌض مزِمٌن في مَلٍف َحّساس!

نجد ضمن المادة 65 ما يلي:« تسهر الدولة على توفير شروط العالج لألشخاص المعوزين«، ومن يتكفل بغير 
المعوزين؟ علما أن الجملة األولى من نص المادة 65 جاءت بصيغة الجمع: لكل شخص الحق في الرعاية الصحية. 

أهم مادة تتطلب فتح نقاش واسع بشأنها هي المادة 65، إذ نجدها عبارة عن نقل 
حرفي ألجزاء من مواد الدساتير السابقة،  اتبع الناقلون - في ذلك - األخطاء 

والنقائص نفسها والغموض ذاته في ملف حساس كالصحة

من مآخذ هذه المادة عدم تحديد شكل النظام الصحي، هل هو نظام عمومي 
تهيمن عليه الدولة؟ أم مزيج من القطاع العام والقطاع الخاص وشبه العمومي؟

  أظن أن أهم مادة تتطلب فتح نقاش واسع بشأنها هي المادة 65 من المشروع التمهيدي لتعديل 
الدستور، ويتعلق األمر بالرعاية الصحية! كيف ال، وأن الجزائر على غرار دول العالم تتخبط 
وتصارع فيروس كورونا المستجد، وقد كشف هذا المخلوق المجهري محدودية األنظمة الصحية 
عالميا وليس الجزائر فقط. لكن من واجبنا التركيز على منظومتنا الصحية ونحن بصدد مناقشة 

مسودة الدستور في محور الحقوق والحريات العامة السيما ما تعلق بالرعاية الصحية.

بقلم: أ.د. نورالدين حاروش
كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية

جامعة الجزائر3



خديجة بن دالي

جثته  البحر  أمواج  لفظت  حيث   
بشاطئ املهدية بالسواحل التونسية يف 
وقامت  اجلاري،  ماي  شهر  من  الفاحت 
ليتم  البحري،  احلرس  فرقة  بإجالئه 
مع  بالتنسيق  وانتشالها  اجلثة  معاينة 
وايداعها  نقلها  ومت  العمومية  النيابة 
للتشريح  لتحويلها  احمللي  املستشفى 
يوم  يتم  أن  قبل  هويته  على  للتعرف 
امس تأكيد هويتة اجلثة الثامنة حلراقة 
خالد  رؤوف  للشاب  تعود  والتي  قاملة 
الضحية.  وأقارب  أصدقاء  حسب 
جتدر اإلشارة إلى أن مصير ستة حراقة 
يزال  ال  عنابة  والية  من  و4  قاملة  من 
مجهول إلى غاية اللحظة، وهو الوضع 
وأصدقائهم  عائالتهم  على  أثر  الذي 
أعصابهم،  على  يعيشون  الذين 
ال  البحث  عمليات  وأن  خصوصا 

أن تكون على مستوى األصدقاء  تعد 
مطالبتهم  من  بالرغم  فقط،  والعائلة 
للتنسيق  اجلزائرية  السلطات  بتدخل 

مع السلطات التونسية من أجل أيجاد 
صيغة للبحث عن احلراقة يف سواحل 

تونس.

وهم:  فئات  إلى  االجتماعية  الناحية  من  املجتمع  أفراد  تقسيم   
املعوزين، ويتم التكفل بعالجهم ماليا يف إطار تطبيق النهج التعاقدي 
من طرف البلديات، املؤمنني اجتماعيا ويتم التكفل بعالجهم ماليا من 

ي طرف صناديق الضمان االجتماعي، والفئة الثالثة  أ
الذين  امليسورين 

ينتمون  ال 
الفئتني  إلى 
بقتني  لسا ا
التكفل  يتم 

بعالجهم ماليا ذاتيا. 
البدنية  التربية  ترقية  الدولة  تضمن    

والرياضية ووسائل الترفيه وهو نقل حريف جلزء من املادة 67 من دستور 
1976! فما هي اإلضافة التي قدمتها جلنة خبراء إعداد الدستور اجلديد 

للجزائر اجلديدة؟
  بعد هذه املالحظات ميكن - اآلن - تقدمي ما نراه مناسبا للمرحلة 

التي متر بها اجلزائر يف مجال الرعاية الصحية واستكمال النقائص.

أوال: ينبغي التأكيد بااللتزام الدولي فيما يخص احلق يف الصحة، 
الرعاية  يف  احلق  املواطنني  لكل  هي  الصحيحة  العبارة  أن  نرى  ومنه 
الصحية، ولكن هذا احلق يجب أن يقترن بكيفيات التجسيد واحلصول 
لم  إذا  للحق  معنى  وال  ثم جتسد،  تقنن  ثم  تعلن  احلقوق  عليه، ألن 
للتجسيد،  لم يجد طريقه  إذا  الدستور  أو  للقانون  أهمية  يتجسد، وال 
وعليه فإن أحسن قانون أو دستور أو برنامج أو مخطط هو ما يجد طريقه 
إلى التجسيد، لذا حبذا لو أن القوانني أو التشريعات بصفة عامة تكون 

مستوحاة من البيئة وقابلة للتجسيد يف ذات البيئة.
ثانيا: ال ميكن ترك الغموض واإلبهام يستمر منذ 1989 بخصوص 
مجانية العالج من عدمه، واملعلوم أن دستور 1976 أقّر مجانية العالج، 
لكن دستور 1989 و1996 و2016 لم يؤكد ولم ينِف صراحًة مجانية 
العالج من عدمه، وهو ما ترك النظام الصحي 
وعدم  اخلطاب  ازدواجية  يف  يتخبط 
التعبير،  إن صح  التشريعي  التجانس 
يقر  الذي  هو  القانون  أصبح  حيث 
مبجانية العالج وليس الدستور، لذلك 
املعنية  اجلهات  على  اللبس،  هذا  وإلزالة 

الفصل يف مسالة التمويل الصحي ومجانية العالج دستوريا.

والقطاع  العام  القطاع  بإدماج  الصحي  النظام  شكل  حتديد  ثالثا: 
اخلاص وشبه العمومي، حيث يتم التكامل بينهم، وتكون اليد الطولى 

لى للدولة من حيث التوجيه والتنظيم واملراقبة، مع اإلشارة  إ
يتعلق  فيما  اخلواص  أمام  املجال  فتح 
بالتأمني الصحي وإزالة احتكار صندوق 
الضمان االجتماعي للتأمينات الصحية، 
ألنه ال يعقل وجود قطاع خاص ضخم 
والهياكل  البشرية  املوارد  حيث  من 

تصاحبه،  خاصة  تأمينات  توجد  وال  الصحية 
بالنشاط  شبيهة  وهي  اجلزائر  يف  إال  حتدث  ال  عجيبة  مفارقة  هذه 
التكميلي الذي يسمح لألخصائيني الطبيني العمل يف بعض األوقات 
عند اخلواص،  وهم يف الوقت نفسه يعملون يف القطاع العمومي، وهو 

عمل متييزي يفضل فئة من العمال على فئات أخرى علما أن الدستور 
مينع التمييز بني العمال واجلمع بني وظيفتني؟

رابعا: وضع األسس القانونية والتنظيمية لالنتقال إلى األساليب 
اإلدارية احلديثة على شاكلة إدارة اجلودة الشاملة واعتماد املستشفيات 
األساليب  من  يخلصنا  صريح،  دستوري  بنص  واخلاصة  العمومية 

اإلدارية التقليدية املمارسة حاليا يف مستشفياتنا.
 

  يف األخير ميكن اقتراح نص املادة كما يلي:

املادة 65 )66 سابقا(: 
والعالج  الوقاية  الصحية،  الرعاية  يف  احلق  املواطنني  لكل  1ـ 
والتشخيص، وهذا احلق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية ذات 
جودة وبصفة مستمرة، تتكفل بها الدولة وحتت مراقبتها يف إطار نظام 
صحي يضم القطاع العام والقطاع اخلاص وشبه العمومي.
والبلديات  الدولة  تساهم  2ـ 
االجتماعي  الضمان  وهيئات 
األخرى  الصحية  والتأمينات 
ونشاطات  برامج  متويل  يف 

الرعاية الصحية.
3ـ تعمل الدولة مع باقي األطراف على حتقيق جودة 
حياة املواطن من خالل توفير مستلزمات ذلك: حتسني ظروف العيش 

والعمل والرياضة والترفيه.

امللح  عني  بلدية  سكان  جدد 
إلى  نداؤهم  املسيلة،  والية  جنوب 
من  املسيلة،  لوالية  احمللية  السلطات 
السكن  ملشكل  فعالة  معاجلة  أجل 
هاجسا  وصار  كثيرا،  أرقهم  الذي 

مرافقا ليومياتهم. 
على  امللح  عني  دائرة  حتوز   
إيجاري  صيغة  سكنية  160وحدة 
قد  بها  األشغال  ونسبة  اجتماعي، 
80باملئة، وعلى ذكر  أزيد من  بلغت 
االيجاري  اخلاصة  السكنية  احلصة 
لدى  الطلبات  عدد  فان  االجتماعي 
 4000 قرابة  بلغ  امللح  عني  دائرة 
السكن  من  االستفادة  طلب  ملف 
االجتماعي، إال أن املشكل بحسب 
اجتماع  عدم  يف  يكمن  السكان 
امللفات،  بدراسة  اخلاصة  اللجنة 
الدائرة،  بسبب شغور منصب رئيس 
دائرة  رئيس  حاليا  يشغله  الذي  وهو 
انتظار  يف  مؤقتة،  بصفة  سرور  بن 
يضاف  جديد،  دائرة  رئيس  تعيني 
إليه قضية جائحة كورونا وقفة رمضان 
الفصل يف دراسة  مايعني تعطل  وهو 

امللفات، مع أن مطلب الساكنة يبقى 
من  امللح  دائرة عني  رفع حصة  دائما 
السكن االجتماعي االيجاري، والى 
وهو  السكن،  قطاع  من  الثاني  الشق 
حيث  الترابية،  التجزئات  يخص  ما 
استفادت بلدية عني امللح من حصة 
400جتزئة ترابية، يف املقابل بلغ عدد 
من  باالستفادة  اخلاصة  الطلبات 
3000طلب  قرابة  الترابية  التجزئات 
وما  الترابية،  التجزئات  من  استفادة 
رفع  امللح  عني  بلدية  سكان  يتمناه 
بحكم  البلدية،  إلى  إضافية  حصة 
السكاني  وكذا  العمراني  التوسع 
السكن  املطالب  وآخر  للبلدية، 
السكان استفادة  أكد  الريفي، حيث 
حصة90سكنا  من  امللح  عني  بلدية 
ال  الساعة  وحلد  عامني،  قبل  ريفيا 
يزال انتظار استفادة البلدية من حصة 
الطلبات  الريفي، يف ظل  السكن  يف 
قصد  املواطنني  لدن  من  الكثيرة 
السكن  النوع من  االستفادة من هذا 

الذي يفوق 1200طلب. 
سعد لعجال
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 مصير ستة آخرين ما يزال مجهوال

الّشواطُئ التونِسية تلفظ جثَة ثامِن 
حّراق منحدٍر من قالمة

المسيلة
مطالب برفع حّصة بلدية عين الملح من 

السكن االجتماعي

تّم، أمس، تحديد هوية صاحب الجثة التي لفظتها  بداية الشهر الجاري الشواطئ التونسية، ويتعلق األمر بالشاب »رؤوف 
خالد« في العقد الثالث من العمر، المنحدر من والية قالمة.

فهناك فئات أخرى ال تقل عوزا عن المعوزين وهم الفقراء ومن هم 
تحت خط الفقر الذين لم يذكرهم الدستور؟؟

على الجهات المعنية الفصل في مسألة التمويل 
الصحي ومجانية العالج دستوريا.

جيجل
طالب يحّول أقنعة الغطس إلى أجهزة تنفس  اصطناعي

متكن الطالب اجلامعي بكلية الطب، حمزة بوخزر من حتويل أقنعة خاصة بالغوص إلى أجهزة تنفس يستعملها املصابون بوباء 
كورونا وهي املبادرة التي مكنت املستشفيات من االستفادة من 25 جهاز تنفس إلى حد اليوم. وأكد حمزة إبن بلدية جيملة يف تصريح لـ »أخبار 
الوطن«، أن هذه الفكرة راودته بعد أيام من متابعته ملراحل تفشي الوباء وكذا لرد الفعل الذي قامت به بعض الدول األوروبية وخاصة إيطاليا 
التي شهدت أعداد كبيرة من املصابني جعلها مجبرة على البحث عن بدائل أخرى للتمكن من استيعاب الضغط الرهيب على أجهزة اإلنعاش 
االصطناعي مبستشفياتها، على الرغم من اإلمكانيات التي متتلكها، مضيفا أنه ويف واليتنا األجهزة الطبية تشهد ندرة كبيرة يف الظروف العادية 
فما بالك حاليا، وهو ما ولد لديه فكرة محاولة االستفادة من أقنعة الغوص وحتويلها إلى أجهزة تنفس من خالل جلب أقنعة الغطس وتوصيلها 
بأجهزة أخرى لنقل األكسجني مع االعتماد على برنامج معلوماتي خاص واستمر يف البحث عن إضافات يف كل مراحل العملية، ليقوم بعدها 
باالتصال مبسؤولي مستشفى السعيد مجذوب والتواصل مع الطبيب املختص يف التخدير واإلنعاش عادل بوجعدار التي رحب بالفكرة وعمل على 
جتريبها للتأكد من جناحها وفاعليتها وهو ما مت فعال وسط إنبهار اجلميع ومن بينهم الطبيب املختص من النتيجة غير املتوقعة، مؤكدا أنه يرغب يف 

فصل املرضى الذين يستعملون هذه األجهزة عن أولئك املوجودين يف مصلحة اإلنعاش خاصة وأن القناع يغطي كامل الوجه.
ب. زهرة

إقرار عقوبات صارمة ضد باعة األرصفة
ارتداء  على  وعمالهم  والباعة  التجار  كلكال، جميع  القادر  عبد  والي جيجل،  دعا 
الكمامات وحث الوافدين على متاجرهم على استعمالها أيضا. وذلك حسبما جاء يف 
بيان صادر عنه صبيحة يوم الثالثاء. وشدد املسؤول األول بالوالية أيضا على أهمية تنظيم 
املواطنني والزبائن داخل الفضاءات التجارية وخارجها، وذلك من خالل تفادي االكتظاظ 
املطهر  مادة  توفير  على  عالوة  ونصف،  مبتر  سلفا  احملددة  املسافة  الطوابير حسب  وتنظيم 
بالتزامن مع تهديد عدد من  يأتي ذلك  اليدين عند دخول كل زبون.  لتعقيم  الكحولي 
اإلجراءات  باتخاذ  عنهم-  صادرة  بيانات  بالوالية-عبر  البلدية  الشعبي  املجالس  رؤساء 
القانونية الصارمة ضد املخالفني للقرار الذي وقع مؤخرا من طرفهم، ويقضي مبنع عرض 
السلع والبضائع مهما كان نوعها عبر األرصفة، وذلك تفاديا لتفشي عدوى وباء كورونا 
وسط املواطنني والتجار إضافة إلى عرقلة حركة املرور. واجلدير بالذكر أن البلديات التي 
باشرت يف تطبيق هذا القرار شهدت تسجيل حاالت إصابة مؤكدة بالوباء وعلى رأسها 

بلدية الشحنة.
زهرة.ب
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وعدوا باإلتزام باإلجراءات الوقائية

ُتّجار الَمالبِس ببجاية ُيطالبون 
باستئناِف  َنشاِطهم

بـــلقاسم.ج

خالل  بكونهم  برروه  التجار  نداء 
فترة األسبوع، الذي مت فيه اإلعالن عن 
عودة احلياة التجارية لبعض األنشطة، 
الذي  الشامل  الصحي  احلجر  ورفع 
وباء  انتشار  بسبب  واليتهم،  استثنى 
باقتناء  لهم  سمح  كوفيد19-،  كرونا 
سلع باملاليني، حتضيرا ملوعد االحتفالية 
يف  والتي  املبارك،  الفطر  بعيد  الدينية 
مالبس  املواطنون  فيها  يقتني  العادة 
العيد، لكنهم تفاجأوا بعد أسبوع من 
الزبائن  واستقبال  محالتهم  فتح  إعادة 
تعليق  إعادة  بقرار  محسوبة،  بأعداد 
أنشطة  غرار  على  التجاري،  نشاطهم 
التجار  من  عدد  احترام  لعدم  أخرى 
تدابير الوقاية الصحية اآلمنة، وما كان 
عليهم إال االلتزام، خوفا من التعرض 
ضدهم.ويف  عقابية  مخالفات  إلى 
التجار  من  بعض  كشف  الصدد  هذا 
عودة  وبعد  أنهم  الوطن«،  »أخبار  لـ 
األمل يف ممارسة نشاطهم التجاري، ملا 
الغلق،بسبب  يقارب شهر ونصف من 
على  اجلزئي  الصحي  احلجر  فرض 
والية بجاية،وإتاحة فرصة العمل لهم 
انه  موضحني  القرار،  جاءهم  مجددا، 
كان يتوجب يف مثل هذه احلال، أن يتم 
تطبيق القرار ضد من خالف ولم يلتزم 

من حيث  الصحي،  احلجر  بإجراءات 
وليس  الصحية،  الوقائية  اإلجراءات 
على من التزم بذلك.وأوضح بعضهم، 
إنهم وفروا الكمامات باملجان ووضعوها 
عند مدخل محالتهم بشكل مجاني، 
أيضا  تصرفهم  حتت  ووضع  توفير  مع 
الصغار  األطفال  ومنع  التعقيم،  مواد 
عدد  بدخول  والسماح  الدخول،  من 
فرض  مع  محالتهم،  إلى  محسوب 
بينهم،  اآلمنة  التباعد  املسافة  عليهم 
شبهة  أو  عدوى  أي  لوقوع  تفاديا 
سلعة  اقتنوا  أنهم  ذلك.وأشاروا  يف 
كبيرة، وأن فترة أسبوع من عودة ممارسة 
نشاطهم، لم تكن بالكافية حتى لقيام 
بعض الزبائن بزيارة محله لإلطالع على 

قرار  وأن  واألحذية،  اجلديدة  املالبس 
الغلق مجددا وتعليق جتارتهم، أوقعهم 
يف مأزق ويف خسارة ال مفر منها، بل 
إن منهم من راح يستدين ألجل شراء 
أمل  على  البضاعة،  تلك  من  كميات 
إعادتها بعد بيعها، يف هذه األيام التي 
ذلك  لكن  املبارك،  الفطر  عيد  تسبق 
كله تبخر، وجعلهم يحتجون ويطالبون 
من  وإنقاذهم  لهم  حل  بإيجاد  الوالي 
جهته،  ومن  احملتومة.  اخلسارة  تلك 
وعدهم  استقبلهم  الوالي  ديوان  رئيس 
العليا  السلطات  إلى  إشغاالتهم  بنقل 
يتعدى  القرار  هذت  البالد،الن  يف 

صالحيات الوالي.

أقدم، يوم أمس،العشرات من تّجار المالبس واألحذية على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر والية بجاية، لمطالبة المسؤول 
األول عن الجهاز التنفيذي بمراجعة قرار تعليق نشاطهم التجاري، كونهم سيتكبدون خسائر بالماليين في حال تكدست بضاعتهم 
ولم يتصرفوا فيها في هذه األيام الرمضانية، التي تسبق مناسبة عيد الفطر المبارك، متعهدين بالتزامهم باحترام إجراءات 

الوقاية وتدابير السالمة الصحية اآلمنة.

سيدي بلعباس
 تسجيل أزمة حادة في مادة الحليب 

عرفت هذا األسبوع، والية سيدي بلعباس والبلديات املجاورة لها ندرة 
الفتة يف حليب األكياس العادي، يف ظل إصرار العديد من املوزعني على 
عدم توزيع هذه املادة احليوية، هذا ما جعل حليب األكياس مفقود يف معظم 
احملالت التجارية بالوالية وبلديات مجاورة: مصطفى بن ابراهيم، بضرابني، 
بوخنفيس، ابن باديس، سيدي حلسن...، فيما اعتمد بعض التجار بيع 
احلليب العادي بسعر 55دج وغياب احلليب املدعم املقدر ب 25دج، هذا 
األخير الذي جعل بعض العائالت تقتني حليب البودرة الذي ال يتوافق مع 
ميزانية غالبيتهم، واستغرب املواطن العباسي يف تصريحاتهم غياب أجهزة 

الرقابة محليا. 
رفيق.ف

تسليم مشروع تزويد البلديات بمياه 
الّشط شهر جوان 

أعطى والي الوالية تعليماته للمكلفني بإجناز مشروع التحويالت الكبرى 
ملياه الشط الشرقي من أجل الرفع من وتيرة اإلجناز واستكمال هذا املشروع 
خلمس  للشرب  الصاحلة  باملياه  بتزويد  للسماح  احملددة   اآلجال  يف  الهام 
ومرين  تالغ  من  كل  غرار  على  بلعباس   سيدي  الوالية  بجنوب  بلديات 
لكل  الثانوية  السكنية  التجمعات  عن  فضال  وتفاسورومزاورووتيغاملات  
قادها  التي  امليدانية  الزيارة  السلطان.  وقد سمحت  من عني اجلوهر وبنت 
الوالي مؤخرا، برفقة األمني العام للوالية مبعاينة نسبة تقدم األشغال وحث 
توقف  كما  املقبل.  جوان  شهر  أواخر  املشروع  تسليم  على  املنجزة  املؤسسة 
الوالي عند عدة نقاط تابعة للمشروع انطالقا من محطة الضخ الرئيسية إلى 
غاية محطات أخرى ثانوية، وقد تخللت الزيارة تقدمي شروحات مفصلة حول 
سير املشروع من طرف القائمني على هذا العملية التنموية املهمة.    رفيق.ف

انتحار شاب شنقا بسفيزف
بلدية  بدوار مطمر  25 سنة على االنتحار،  العمر  يبلغ من  أقدم شاب 
بواسطة حبل،  مستودع  داخل  مشنوقا  وجد  دائرة سفيزفالضحية  ادن  عني 
ليتم نقله من طرف احلماية املدنية الى مصلحة حفظ اجلثث لبلدية سفيزف 

فيما مت فتح ي ملعرفة اسباب الوفاة.                                      رفيق.ف

تيارت
الّترخيص للباعة المتجولين بمزاولة نشاطهم

سمحت مديرية التجارة لوالية تيارت للباعة املتنقلني مبزاولة نشاطهم التجاري 
من  مسؤول  مصدر  من  وعلم  االحترازية.  يلتزموابالتداببر  ان  على  االحياء  عبر 
املستهلكني  او  للتجار  سواء  العملية  لتسهيل  جاء  القرار  هذا  ان  التجارة  مديرية 
طرف  من  الترخيص  يكون  ان  على  االستهالكية  املواد  مختلف  منهم  وتقريب 
الى  الثامنة  الساعة  من  النشاطات  تلك  مزاولة  توقيت  وحدد  البلدية.   رؤوساء 
الثانية زواال مضيفا ان مديرية التجارة تشجع كذلك البيع عبر طريق االنترنيتوكذا 
وتسليم  توصيل  امكانية  مع  فقط  بها  املسموح  للنشاطات  بعدبالنسبة  عن  البيع 
املنتوجات الى املستهلك حتت املسؤولية الكاملة للمهنيني والذين بإمكانهم التنقل 
مت  االلكترونية. كما  للتجارة  التجاري  السجل  أوقات احلجر شريطة حيازة  خالل 
لهذا  إستغاللها  ميكن  التي  املالئمة  الفضاءات  كل  يف  األسواق  بفتح  الترخيص 
الغرض على ان توضع هذه االسواق حتت سلطة رؤساء املجالس الشعبية البلدية 
واشترطت املديرية عدم جتاوز عدد التجار 40 تاجرا مع احترام التباعد بينهم على 
االقل مترين. وحددت أوقات العمل من الساعة الثامنة)08( صباحا إلى الساعة 

الثانية بعد الزوال.
مليك ج

بومرداس
اإلطاحة بعصابة مدّججة باألسلحة البيضاء 

دائرة  ألمن  قورصو  احلضري  لألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
كانوا  20 شخصا،  من  تتكون  إجرامية  بجماعة  اإلطاحة  من  ببومرداس،  بودواو 
بحوزتهم  الفضيل، مع ضبط  الشهر  العزل خالل  املواطنني  أمن وسالمة  يهددون 
أسلحة بيضاء من كل األنواع واألحجام. املتورطون، حسب ما أفاد به بيان ألمن 
21 و40 سنة، ينحدرون من بلدية قورصو، وقد  تتراوح أعمارهم مابني  الوالية، 
متثلت األسلحة احملجوزة يف خناجير، شماريخ، مضارب بيسبول، عصى خشبية، 
الستكمال  للمصلحة  حتويلهم  ليتم  مهلوسة.  وأقراص  مخدرات  قطع  ضبط  مع 
التحريات بينت أن أحد املشتبه  القانونية، حيث ومن خالل تعميق  اإلجراءات 
فيهم مبحوث عنه من طرف العدالة وله حكم مؤبد بتهمة استيراد املخدرات، ليتم 

بعدها إجناز ملفات قضائية مع تقدميهم أمام اجلهات القضائية املختصة.
سميرة مزاري  

الدحاج  أسعار  األيام  هذه  تشهد 
مسبوق  غير  ارتفاعا  مستغامن  بوالية 
لم  قياسية  مستويات  بلغت  بعدما 
حيث  السنة.  هذه  طيلة  تشهدها 
بنحو  وجيز  ظرف  يف  األسعار  ارتفعت 

100دج. 
و تراوحت األسعار يف االسواق مع 
و350   250 بني  الفضيل  الشهر  هذا 
بعدما كانت  الواحد،  غرام  للكيلو  دج 
تذمرا  خلف  ما  وهو  200دج،  التتعد 
أبدوا  الذين  املواطنني،  بني  واسعا 
أيام  بقية  أسعاره  استمرار  من  تخوفهم 
احلجر  فترة  واستمرار  رمضان  شهر 
اللحوم  أسعار  التهاب  الصحي.مع 
يف  تعد  لم  التي  واالسماك  احلمراء 

متناول اجلميع.

ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء أرجعه 
الى  الدواجن  بشعبة  العارفني  بعض 
توقف  ونتيجة  املوجودة  الكمية  نفاذ 
وتكبدهم  العمل  عن  املربني  أغلب 
سيطرة  مع  باملاليني.خاصة  خسائر 
يعرفون  ما  اوم  شرعيني  الغير  املربني 

وكذا  البالستيكية.  البيوت  بباعة 
ارتفاع سعر املواد االولية ألغذية االنعام 
الذرة  مادتي  يف  واملتمثلة  السوق  يف 

والصوجا.
بن سعدية نورالدين

مستغانم
ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم البيضاء

القصر  دائرة  أمن  مصالح  قامت 
الرمضانية  السهرة  بجاية،خالل  بوالية 
ل بعمليات شرطية، تتمثل يف مداهمة 
بؤر اجلرمية البسيطة ووضع نقاط مراقبة يف 

مختلف أحياء ومداخل املدينة.
إمكانيات  لها  سخرت  العملية 
بشرية ومادية معتبرة أسفرت على مراقبة 

محضر   13 حترير  شخص،  هوية   35
ألشخاص خالفوا تدابير احلجر املنزلي، 
مت وضع 04 مركبات و09 دراجات نارية 
باحملشر، توقيف 03 أشخاص تورطوا يف 
قضية حيازة املخدرات واملؤثرات العقلية 
من أجل املتاجرة أو االستهالك الشخصي 
توقيف  أبيض محظورو  مع حمل سالح 

ملمارسة  فتح محل  08 أشخاص ألجل 
ملفات قضائية ضدهم  إجناز  ومت  القمــار 
يف انتظار تقدميهم أمام اجلهات القضائية 
تنفيذ  إطـــار  يف  يدخل  املختصة.وهذا 
املعظم  رمضان  لشهر  األمني  املخطط 

وتدابير احلجر املنزلي اجلزئي. 
بـــلقاسم.ج

شرطة القصر تداهم األماكن المشبوهة ليال
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وّجه سكان حي غربوز وبامنديل 
ببلدية ورقلة،  وحي سكرة 

ببلدية الرويسات،   للسلطات 
المحلية والوالئية نداء عاجال 
إلعادة تفعيل حمالت مكافحة 

البعوض،  الذي بات يغزو أحياء 
متفرقة من مدينة ورقلة،  تزامنا 
مع االرتفاع الكبير في  درجات 
الحرارة،   حيث بات البعوض 

كابوسا مخيفا شّوه وجوه 
األطفال الّرضع وحرمهم من 

النوم ليال ونهارا .

ما زالت  حملة التعاطف مع المنتجة سميرة حاج جيالني سارية لم تنقطع، 
حيث كتب العديد من المتعاطفين معها شهادة بحقها كونها امرأة مناضلة 
تحب وطنها وخدمته بكل فخر ، كما أنها   شرفت الجزائر في عدة محافل 
دولية، فهي منتجة سينمائية من الطراز الرفيع ، تحب عملها وسعت دائما 
لخدمة الثقافة الجزائرية. هذا، ويحمل الوفاء   المتعاطفين مع السجناء 

ليتحركوا دفاعا عنهم  بعيدا عن  التدخل في صالحيات العدالة.

نشرت صحيفة »الواشنطن تايمز« )The Washington Times( مقاال مطوال تشيد   فيه 
بالسياسة التي انتهجتها الجزائر  لتخطي األزمة االقتصادية الخانقة التي يشهدها العالم عامة، 

والبلدان المصدرة للبترول بصفة أخص. قالت »الواشنطن تايمز« إن أكبر بلد في إفريقيا،  الذي  
ال يعلم عنه   أعضاء الكونجرس سوى  تموقعه شمالي القارة الّسمراء،   هو أحُد الشركاء 

اإلستراتجيين ألمريكا،  ومثال ُيحتدى به في مواجهة جائحة   »كوفيد 19«!
قال )David Keene( كاتب المقال:  »لمواجهة مشكل  تدني أسعار النفط  وتداعيات األزمة 

االقتصادية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا،  خّفضت  الجزائر   ميزانيتها إلى النصف تكّيفا مع 
الوضع المتأزم، رافضة   بذلك     قطعا خيار االستدانة   الخارجية -  ولو من الصين  التي أبدت 

استعدادها مدَّ يِد العون للجزائر - حتى ال ترهَن الجزائر مستقبل أجياال لم يولدوا بعد«.
وأردفت الصحيفة  تبّين أن انتهاج الجزائر سياسة التقشف واالعتماد على موارد البالد  ،  وهي 
تواجه   تحديات لم يسبق لها مثيل؛   أزمة اقتصادية  مضاعفة، األولى  سببتها جائحة فيروس 

كورونا، والثانية  سببها تهاوي  أسعار النفط ،   أمر يجعل الجزائر مثاال يحتدى به ،  ويجعلنا نتوقع   
أن الجزائر ستخرج من أزمتها قوية مكينة، تقول »الواشنطن تايمز«.

أكدت محافظة الغابات بوالية جيجل أن 
طائر السمامة الشائعة أو   السوداء 
المعشش، الذي عثر عليه مؤخرا أحد 
سكان بلدية تاكسنة في منزله،  وسلّمه 

إلى مصالحها ، ال يشكل أي خطورة على 
الصحة العامة،  وهو ليس مصدر   أي 

وباء. وأضافت  المحافظة ذاتها ،  في بيان 
لها،  تقول إن ظهور هذا الطائر ،  الذي 

يعد من  الطيور المعششة في الجزائر،  في 
هذه الفترة من السنة، أمر  جد عادي وال 
ينبغي أن ُيحّمَل  أّي تأويل  خارج   سياق 

دورة حياة الطائر الطبيعية.

التعقيم ال ُيغِني وال َيقي من الَبعوض! 

َفقـٌد.. َصدقـٌة وشجرتـان! 

ها! أطِلُقوا سراَح حاج ِجيالني»الّسمامة«.. تعود دوًما إلى ُعشِّ

بمناسبة أربعينية المهندسة المعمارية بوهيدل حسينة التي توفيت 
إثر  إصابتها بفيروس كورونا، بادرت مديرية الّسكن لوالية جيجل 
، بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف ومكتب دراسات 
هندسية معتمد،     بتقديم معدات طبية وشبه صيدالنية، تمثلت في    
كمامات  وألبسة واقية وتجهيزات طبية عديدة والتي تم تسليمها 

إلى مدير الصحة بالنيابة فرحات مرابط.
  عملية التسليم حضرتها عائلة المرحومة وعائلة زوجها الذي 
توفي  بالفيروس ذاته  بعد يومين عن وفاة زوجته،  كما حضر 
عملية التسليم بنات الفقيدين وكدا رئيس المجلس الشعبي البلدي 
لبلدية جيجل وزمالء المعنية ،  فيما تم إلقاء كلمة تأبينيه على 

المرحومة  وغرس شجرتين تخليدا لروح الفقيدين.

الجزائُر ُتبِلي البالَء الَحسْن!الجزائُر ُتبِلي البالَء الَحسْن!

استحدثت وزارة الثقافة جواز السفر الثقافي كوثيقة تمّكن صاحبها 
من ولوج المؤسسات الثقافية تحت وصايتها. وتتمثل هذه 

المؤسسات التي ُفتحت مشرعا أمام المستفيدين من هذا الجواز  
في :  المسرح، دار األوبرا، السينما ، المتاحف والمواقع األثرية. 
يذكر أن الوزارة خصت السلك الطبي باالستفادة من جواز السفر 
الثقافي،  هذا ،  اعترافا منها  بجهود السلك الطبي المبذولة في 
مواجهة جائحة »كوفيد 19«، وامتنانا منها لهم لقاء صبرهم 

وتفانيهم في عملهم وهم في الصفوف الدفاعية األولى. 

جـــــواُز 
سفــٍر َثقاِفــي 
لُعّمــال الِصَحة 
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استفادت من خزانات مائية  وآبارعميقة 

األغواط ُتطّوق أزمَتي ُندرِة الماء 
الّشروب وتذبذِب الّتوزيع

ع. نورين

من  استفادت  اخلزانات  مجال  ففي 
انتهت  أغلبها  مائي  خزان   14 من  أكثر 
أشغالها حيث تعززت عاصمة الوالية من 
06 خزانات مائية تبلغ سعتها ما بني 500 
من  مكعب  متر   2000 الى  مكعب  متر 
بينها 03 حزانات بحي املعمورة وخزانني 
مت  خزان  لكل  مكعب  متر   750 بسعة 
باديس،  ابن  احياء  متوين  تدعيم  بهما 
مقران  كاف  ومنطقة  بوخنفوس  وحي 
وخزانني مائيني بسعة 2000 م3 للخزان 
الواحد بأعالي حي احملافير موجهة لتدعيم 
شغل  مخطط  ألحياء  باملياه  التموين 
بلديات  واستفادت   .10 رقم  األراضي 
اجلديدة  واملدينة  ماضي  غني  اخلنق، 
ساعد،  سيدي  قلتة  العسافية،  بليل، 
من  مرة  وواد  بريدة،  مخلوف،  سيدي 
خزانات تترواح سعتها ما بني 300و500 
متر مكعب انتهت أشغال بعضها وتنتظر 
وتوشك  التوزيع  وقنوات  بالكهرباء  ربطها 

أشغال البعض اآلخر على اإلنتهاء. 
املشاريع  اجناز  بخريطة  يتعلق  وفيما 
العديد  لتزويد  العميقة.  باآلبار  املتعلقة 
الصاحلة  باملياه  الوالية  بلديات  من أحياء 

تشغيل  مت  للشرب،فقد 
بئر عميقة مبنطقة الضاية مبدينة االغواط 
يف األسبوع األول من شهر رمضان موجهة 
لتدعيم األحياء اجلنوبية لتلبية حاجيات 
االساسية  املادة  لهذه  املتزايدة  السكان 
خالل موسم الصيف، وببلدية افلو ثاني 
جتمع سكاني بعد عاصمة الوالية مت نهاية 
رقم  للبئر  تعويضية  بئر  تشغيل  األسبوع 
احلي  قرين  أم  حي  سكان  لتموين   14
اجلنوبي الذين عانوا من أزمة عطش طيلة 
 ،14 رقم  البئر  بسبب جفاف  أشهر  عدة 
بالكهرباء  آخرين  بئرين  ربط  انتظار  يف 
بعض  متوين  لتدعيم  التوزيع  وقنوات 
بالقطب  خاصة  باملاء  األخرى  األحياء 

احلضري اجلديد.

واستفادت 
مياهها  بوفرة  متتاز  التي  العسافية  بلدية 
أحياء  لتموين  عميقة  آبار  اجلوفية ب03 
احليران  قصر  مبدينة  وأخرى  البلدية  مبقر 
التزود  يف  فادح  نقص  من  تعاني  التي 
 03 استالم  ومت  للشرب  الصاحلة  باملياه 
آبار ببلدية عني ماضي وضع بعضها قيد 
تاجموت  ببلدية  القطاع  وتعزز  اخلدمة، 
ب 04 آبار عميقة، وبئر باملدينة اجلديدة 
بليل ببلدية حاسي الرمل، وأخرى بقصر 
احليران جتري االشغال إلجنازها وجتهيزها، 
سد  مياه  استغالل  يتم  أن  املنتظر  ومن 
لتزويد  أشغاله  انتهت  الذي  سكالفة 
بعض البلديات مبياهه كبلديات تاجموت 

وواد مزي وتاجرونة وعني ماضي.

مّكنت المشاريع الهامة التي استفادت منها مديرية الموارد المائية باألغواط في مجال اآلبار والخزانات من الحّد 
من أزمة العطش والتذبذب في التزويد بالمياه الشروب، الذي كانت تعاني منه العديد من األحياء ببلديات 

الوالية. كما نجحت الوالية في ضمان تغطية احتياجات األحياء السكنية التي تم استحداثها بعد توزيع أكثر من 
18 ألف وحدة سكنية و32 ألف قطعة أرض.

األغواط

 توقيف 400 شخص وحجز 
183 مركبة 

52 مركبة و131  403 شخص وحجزت  أوقفت مصالح أمن األغواط 
دراجة نارية خالفوا تدابير احلجر املنزلي اجلزئي التي تبدأ من السابعة مساءا 
إلى السابعة صباحا، وقد مت اتخاذ اإلجراءات القانونية يف حق املخالفني، 
األمن  مصالح  كثفت  وقد  للمحشر،  النارية  والدراجات  املركبات  وحتويل 
نشاطها التحسيسي والتوعي والردعي للمواطنني وللتجار خاصة وأن الوالية 
تعرف منحنا تصاعديا يف عدد االصابات بفيروس كورونا ومتددا عبر بعض 
البلديات، حيث مت إحصاء 48 شخص تعرض لإلصابة بهذا الفيروس إلى 

غاية مساء اإلثنني حسب تقرير وزارة الصحة متثل عدد منهم للشفاء. 
ع نورين

أدرار 

إقرار عقوبات ضّد الّتجار 
المخالفين إلجراءات الوقاية 

بإرتداء  واملواطنني  التجار  إلى  تعليمة  بهلول  العربي  أدرار  والي  أصدر 
الكمامات الواقية إجباريا ويأتي هذه اإلجراءيف إطار تدابير الوقايةمن فيروس 
كوفيد 19 واملشاركة يف اجلهد الوطني للحد من انتشارهذا الوباء. وقد نصت 
التعليمة حسب ما كشف بيان ديوان الوالية على ضرورة التزام املتوافدين 
الواقية  الكمامات  بإرتداء  التجارية  واملراكز  اإلدارية واحملالت  املصالح  على 
فضال على تقيد العاملني يف هذه احملالت واملراكز التجارية بشروط الوقاية. 
هذا وقد أشار البيان إلى تعرض كل مخالف لهذه اإلجراءات الى عقوبات 
إدارية أما بالنسبة ألصحاب احملالت قد تصل العقوبة إلى حد غلقها. من 
أدرار  مدينة  بوسط  التجارية  احملالت  أصحاب  بعض  تعرض  أخرى  جهة 
على غرار محالت بيع األلبسة إلى عقوبات إدارية جراء اختراقهم للحجر 
الصحي وفتح محالتهم أمام املواطنني خفية عن أفراد األمن بينما تعرض 
الزبائن الذين تواجدوا أثناء املداهمة إلى عقوبات وصلت إلى فرض غرامات 

مادية بحقهم.
عبد اهلل مجبري

عين اميناس

مصرع شخص في حادث سير
لقي شخص مصرعه يف حادث سير وقع على مستوى الطريق الوطني 
رقم 03 وبالتحديد بالنقطة الكيلومترية 50 يف اجتاه ورقلة باملنحدر اخلطير 

قرونفاليز. 
وأسفر احلادث استنادا للمصدر عن وفاة السائق يف عني املكان بسبب 
اخلطير  باملنحدر  نزولها  أثناء  وذالك  الصهريج  ذات  الشاحنة  انقالب 
قرونفاليز. اين تدخل رجال احلماية املدنية التابعني للوحدة الثانوية بعني 
اميناس إلجالء جثة التضحية ونقلها إلى مصلحة حفظ اجلثث باملؤسسة 

العمومية للصحة اجلوارية بعني اميناس. 
براهيم مالك

جانت

مقتل طفلة ببرج الحواس متأثرة 
بلسعة  عقرب 

أمس  ليلة  األخيرة  أنفاسها  سنوات  أربع  العمر  من  تبلغ  طفلة  لفظت 
متأثرة بلسعة عقرب سامة تعرضت لها مبنزل أسرتها الكائن بحي انقدازن 

ببلدية برج احلواس جنوب مقاطعة جانت. 
وحسب مصادر أخبار الوطن فان الطفلة مت نقلها ملستشفى برج احلواس 
وهي يف حالة حرجة جدا بسبب تأخر نقلها للمصلحة وأوضح املصدر إن 
لتدهور  الطبيب  من  بأمر  جانت  مستشفى  إلى  مباشرة  حتويلها  مت  الضحية 
حالتها وصعوبتها بسبب السم املنتشر يف بدنها لتفارق احلياة وهي يف طريقها 
إلى مستشفى جانت. وكما تعرف منطقة ازواتن ان الظ برج احلواس تكاثر 
كبير للعقارب خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات احلرارة وكثيرا 
ماتودي لسعاتها إلى املوت ببعض املناطق بسبب بعد املسافة وتأخر املصابني 

للوصول إلى مقر املستشفى. 
براهيم مالك

ورقلة 
تكريم 20 عامال بورشات »كوسيدار« 

ورقلة  أئمة  من  مجموعة  قام 
احملسنني  وبعض  جمعويون  ونشطاء 
مببادرة  اخلاص  عادة  ومديرمستشفى 
مؤسسة  ورشة  زيارة  يف  متثلت  أخوية 
ببلدية  بامنديل  قرية  يف  كوسيدار 

ورقلة. 
هذه الورشة التي يقوم عليها حوالي 
الشمس  حرارة  يتحدون  عامال   20
مؤخرا  الطبيعة  وقساوة  والعطش 
حيث عرفت والية ورقلة ارتفاعا كبيرا 
القليلة  االيام  خالل  احلرارة  لدرجات 
بهته  العمال  وجدوا  حيث  املنصرمة 

من  صابرون  صائمون  املهمة  الورشة 
الصحي  الصرف  قنوات  تصليح  أجل 
االسابيع  يف  مشاكل  بها  كانت  التي 
للقائمني  الفرصة  وقد كانت  املنقضية 
ماديا  ملساعدتهم  املبادرة  هته  على 
منحهم  مت  كما  استطاعته  كل حسب 
الواقية  الطبية  الكمامات  من  عدد 
أزرهم  للشّد من  إليهم  التخدث  ومنها 
املجهود  على  ولشكرهم  وتشجيعهم 
املدينة  انقاذ  أجل  من  يبذلونه  الذي 
الصرف  قنوات  مشاعب  فيضان  من 
الشهر  هذا  صيام  أيام  عز  يف  الصحي 

املبارك كما شكر الوفد القتئم على هته 
الثبات  على  البسطاء  العمال  العملية 
واإلتقان يف العمل لتختتم هته املبادرة 
الدعاء  أُكف  برفع  نوعها  من  الفريدة 
إلى  النشطاء  وباقي  األئمة  طرف  من 
اجلميع  اهلل  يشمل  أن  القدير  العلي 
اهلل  يرفع  وأن  وصونه  وبحفظه  بعونه 
البشرية جمعاء هذا  عن بالدنا وعلى 
عز  املولى  داعني  اإلبتالء  وهذا  الوباء 
وجل ان يتم على بالدنا نعمتي األمن 

واالستقرار
زاهية سعاد

النشاط  مديرية  شرعت 
ورقلة  لوالية  والتضامن  االجتماعي 
وبالتنسيق مع مصالح مديرية السياحة 
الفالحة  ومديرية  التقليدية  والصناعة 
والتمهني  املهني  التكوين  ومديرية 
الطاقةو  ومديرية  النقل  ومديرية 
للتضامن  اجلوارية  اخلاليا  مبشاركة 
االجتماعي  الوطني  املنتدى  وجمعية 
وجمعية وافعلوا اخلير واللجنة الوالئية 
وجمعية  اجلزائري  األحمر  للهالل 
سنابل اخلير يف تقدمي وجبات االفطار 
باملدينة  السبيل  لعابري  الساخنة 
التطوعي  اخليري  العمل  هذا  ويندرج 
كانت  التي  التضامنية  الهبة  إطار  يف 

حتت اشراف بوبكر بوستة والي والية 
ورقلة حيث وإلجناح هذه املبادرة األولى 
االمكانيات  كل  تسخير  مت  نوعها  من 
هذه  واجناح  لتأطير  والبشرية  امَلادية 
توزيع  أجل  من  التطوعية  الهبة 
عابري  لكل  ساخنة  افطار  وجبات 
الطرق  الذي تسوقهم مختلف  السبيل 
يتمكنون  وال  لورقلة  والوالئية  الوطنية 
محطات  او يف  بيوتهم  يف  االفطار  من 
تطبيقا  غلقها  بسبب  وذلك  الراحة 
كوفيد_19  من  الوقاية  الجراءات 
التضامني  العمل  هذا  سبق  وقد  هذا 
حملة تعقيم واسعة من طرف مصالح 
احلماية املدنية بالوالية حتضيرا الماكن 

طهوها  وأماكن  االفطار  وجبات  نقل 
العمل  هذا  يدخل  نقلها  ووسائل 
بني  التعاون  اطار  يف  النوعي  اخليري 
الفاعلة  واجلمعيات  الدولة  مؤسسات 
يف مثل هته االنشطة اخليرية بعاصمة 
هذه  سبق  وقد  كما  ورقلة  الوالية 
العملية عملية جمع التبرعات العينية 
واملادية من احملسنني وأهل اخلير وكذا 
املديريات  مع  االقتصاديون  املتعاملون 
التي  التطوعية  الهبة  هذه  يف  املشاركة 
لقيت استحسانا واسعا باملجتمع احمللي 

بورقلة
زاهية سعاد

مصالح الوالية تؤّطر حملة تطوعّية خيرية واسعة 
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ن؛  بية بمستشفيات ِتيزي وزو جّراَء تواُفد العديِد من الحاالِت عليها، خاصًة فئَة كباِر السِّ حالُة استنفاٍر ُقصوَى َشهَدتها مصالُح االستعجاالِت الطِّ
إذ جرى فحُص نحَو 200 شخٍص في يوٍم واحٍد، ما أحدَث حالًة من الَفزع خوًفا من انتشاِر الَجائحة، علما أّن 60 شخًصا من الَوافدين على هذه 

الَمصالح كانوا ُمصابيَن بأمراٍض ُمزمنة. 

احمد اليان

 وفيما اعتقد مواطنون ان سبب التوافد الكبير للمرضى على 
مدير  اكد  كورونا  فيروس  عدوى  بسبب  االستعجاالت  مصلحة 
املستشفى اجلامعي محمد النذير ان احلاالت املسجلة ال عالقة لها 
بالوباء مضيفا ان ارتفاع درجات احلرارة التي شهدتها الوالية خالل 

اليومني املاضيني كان سببا وراء ذلك

حالُة استنفاٍر بسبب ارتفاع َدرجاِت الحرارة 

مصلحة  إلى  ميدانية  جولة  أمس يف   » الوطن  »اخبار  تنقلت 
من  تقربت  حيث  وزو  تيزي  مبستشفى  اجلديدة  االستعجاالت 
من  دورهم  ينتظرون  االستقبال  بقاعة  جالسني  كانوا  كثر  مرضى 
وجوههم،  على  باديان  والفشل  واإلعياء  الفحص  إجراء  اجل 
الذين  املسنون  املصلحة هم األشخاص  الوافدين على  أكثر  ولعل 
التعب،  أنهكم  احلرارة حيث  لدرجة  الشديد  االرتفاع  يقاوموا  لم 
فتجدهم مستلقني على الكراسي،كما أن أغلبية املرضى مت حتويلهم 
إلى مصلحة االستعجاالت من طرف أهاليهم خالل الفترة املمتدة 

ما بني احلادية عشر صباحا وإلى غاية الثالثة مساءا.
وما شد انتباهنا مبجرد دخولنا إلى املكان وبالتحديد على الساعة 
الثانية عشرة صباحا امرأة طاعنة يف السنكانت تبدو شاحبة الوجه 
ومتعبة سألناها عن سبب قدومها إلى املصلحة فأجابت أنها مصابة 
بفقر الدم وتقطن مبنطقة سيدي نعمان وحضرت من اجل القيام 
بالتحاليل الطبي وحسب املتحدثة فان احلرارة الشديدة أثرت أكثر 
لياليها داخل مصلحة  وأنها تقضي  الصحيةال سيما  على حالتها 
االستقبال  بقاعة  املوضوعة  الكراسي  فوق  وتنام  االستعجاالت 
رفقة  حضرت  اخرى  حضرت  دقائق  وبعد  قدومها  من  أيام  منذ 
ابنها إلى املستشفى فلم تقوى حتى على احلديث بسبب التعب 
تعاني  أنها  ابنها  لنا  أكد  بهما حيث  اللذان كانت تشعر  والفشل 
من آالم يف املعدة واإلرهاق الشديد، ويف كل مرة تشتد فيها درجة 
أضاف  جهته  من  مستشفى  أقرب  إلى  مباشرة  نقلها  يتم  احلرارة 

التي  الزيادة  هذه  تزامن  »ان  قائال:  بالربو  مصاب  املواطنني  أحد 
سجلتها درجة احلرارة مع أيام شهر الصيام عقد األمور أكثر وذلك 
جراء عدم قدرة األغلبية على حتمل الوضع يف ظل ازمة الكوورنا 
خاصة الذين يعملون يف ظروف تخضع مباشرة ألشعة الشمس، 
ويف نفس الوقت جتدهم مصابني بأمراض مزمنة«، مشيرا يف ذات 
السياق انه يعاني من عدم القدرة على التنفس وأصيب باختناق 

شديد من كثرة احلرارة.

مس أطباٌء يحّذرون من خطِر أشَعة الشَّ
بأمراض  املصابني  األشخاص  محمد  مستشفى  اطباء  حذر 
وارتفاع  السكري  داء  من  يعانون  الذين  املسنني  سيما  ال  مزمنة 
الضغط الدموي من عدم التعرض إلى أشعة الشمس خالل فترات 
تفادي جفاف  أجل  من  بكثرة  املاء  وشرب  احلرارة  درجة  اشتداد 

اجلسم.

د أّن الحاالِت الُمسّجلَة العالقَة لها   ُمدير مستشفى يؤكِّ
بُكورونا

م يف  موزاوي.  ندير  محمد  االستشفائي  املركز  مدير   كشف 
إحصائها  يتم  التي  احلاالت  أغلبية  »أن  الوطن  »اخبار  حديثهمع 
احلرارة  درجة  سجلتها  التي  الزيادة  منذ  االستعجاالت  مبصلحة 
مست أساسا فئة املرضى املصابني بالسكري والربو وارتفاع الضغط 

مصلحة  تستقبلهم  مريض   200 من  أنه  إلى  مشيرا  الدموي، 
مصابا   75 إلى   50 بني  ما  تسجيل  يتم  االستعجاالت،بتيزيوزو 
بأمراض مزمن وال عالقة لها بفيروس كورتوا كما ترةج لها بعض 
أمراض  يعانون من  الذين  املواطنني ال سيما  األطراف ودعا كافة 
مزمنة، وال يتحملون حرارة الشمس، بضرورة التزام بيوتهم وعدم 
اخلروج منها أين تنخفض فيها درجات احلرارة وذلك بهدف جتنب 
تعرضهم خلطورة الوضع وأضاف أن عدم إتباع نظام غدائي صحي 
وعدم احترام األوقات احملددة ألخذ العالج وتناول األدوية يساهم 
الذين  املرضى  أغلبية  يف اإلصابة مبضاعفات خطيرة متأسفا كون 
يتم فحصهم يفتقدون إلى ثقافة وتربية صحية وال يتحلون بالوعي 

الالزم مبخاطر عدم احترام القواعد الصحية التي يجب إتباعها

ي الَحذر  صون يطالبوَن بتوخِّ  ُمتخصِّ

جهته أكد الدكتور طبيب مقيم داخلي مبستشفى تيزي وزو 
والضغط  السكري  ملريض  تسمح  استثنائية  حاالت  توجد  انه 
الدموي الصوم، ففي حال قام املصاب بتنظيم وجباته الغذائية 
وأدويته، وأكد له الطبيب املعالج انه بإمكانه صوم شهر رمضان 
فيمكنه ذلك إال انه من املستحسن للمصاب عدم الصوم خوفا 
من تدهور حالته الصحية وحفاظا على مستوى السكر يف الدم 
الدكتور  وحسب  الصوم  أثناء  التوازن  يف  خلال  يشهد  الذي 
م-حميد فان إصرار مرضى السكري على الصوم يف شهر رمضان 
ال سيما املسنني ليس يف صاحلهم حفاظا على سالمتهم، لذلك 
على مريض السكري أن يستشير طبيبه املعالج وأن يطلعه على 
يضبط  لكي  الكرمي  الشهر  خالل  الصحية  حالته  مستجدات 
مستوى السكر يف الدم وأضاف الطبيب شرع أن مرض السكري 
يتطلب عالجا مدى احلياة مصحوبا بنظام غذائي سليم، علًما 
أن هذا األخير ال يكفي وحده ملعاجلة هذا املرض، إذ ال بد من 
السكر  مستوى  لضبط  األدوية  طريق  عن  وفاعل  جدي  عالج 
على  تساعده  غدائية  بحمية  املصاب  يلتزم  لم  فإذا  الدم،  يف 
يصبح  العالج  ألوقات  مخالفته  حال  ويف  مرضه  مع  التعايش 

عرضة لإلصابة مبضاعفات خطيرة.

»أخبار الوطن« ترُصد آثاَر موجِة الَحّر التي اجتاَحت الِوالية

َحلُة طوارٍئ َتشهُدها استعجاالُت 
مستشفياِت تيزي وزو

 مديُر الَمركِز االستشَفاِئي »محمد الّنذير«: ال عالقَة للحاالِت الُمسّجلِة بُكورونا!  	
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في صفقة تتراوح بين 40 إلى 60 مليون أورو

ليروي ساني على بعد خطوات من بايرن ميونخ

القسم الرياضي

الدولي  فإن  وبحسب موقع »سبورت1«، 
للنادي  انتقاله  مسألة  حسم  ينتظر  األملاني 

البافاري، خالل شهر ماي اجلاري.
على  ساني  حصول  إمكانية  إلى  وأشار 
بإمكانية  السيتزنز  إدارة  من  األخضر  الضوء 
إلى  لالنتقال  بايرن،  مسؤولي  مع  التفاوض 
مينح  أن  املتوقع  ومن  الصيف.  هذا  صفوفه 
للعودة  عاًما  الـ24  الفرصة لصاحب  السيتي 
لتجنب  املوسم،  بنهاية  البوندسليغا  إلى 
صيف  يف  عقده  نهاية  فور  مجانا  رحيله 
للحصول  اإلجنليزي  النادي  ويسعى   .2021
على مقابل مادي نظير رحيل العب شالكه 
السابق، إلنعاش خزائنه باملزيد من األموال، 
من أجل ضبط ميزانيته، بعد أزمته األخيرة 

املسابقات  من  عامني  حلظره  أدت  التي 
املالي  اللعب  قواعد  خرق  بعد  األوروبية، 
أولوية  مبثابة  ساني  صفقة  وتعد  النظيف. 
الذي حاول ضم  بايرن ميونخ،  أروقة  داخل 
تعرضه  لكن  املاضي،  الصيف  الالعب 

لتمزق يف الرباط الصليبي للركبة.
ومن املمكن أن ينجح بايرن يف احلصول 
على خدمات ساني يف صفقة تتراوح بني 40 
إلى 60 مليون أورو، أي أقل بفارق 40 مليون 

أورو، عما كان سيدفعه الصيف املاضي.

كلوب: »ميسي أفضل 
من رونالدو«

أشاد األملاني يورغن كلوب، املدير الفني 
لليفربول، بكل من ليونيل ميسي وكريستيانو 
وقال  ويوفنتوس.  برشلونة  جنمي  رونالدو، 
صحيفة  أبرزتها  تصريحات  خالل  كلوب، 
»االثنان  األربعاء:  امس  البريطانية،  »ميرور« 

رائعان، وقادران دائًما على صناعة الفارق«.
وعن األفضل من بينهما، قال: »بالنسبة 
احتراًما  أكن  لكني  األفضل،  هو  ميسي  لي 
لعبنا ضد  لرونالدو.. لقد  كبيًرا وغير محدود 
كليهما، ويكاد يكون من املستحيل الدفاع عن 
املرمى أمامهما«. وأردف: »لو كان ممكًنا تخيل 
العب كرة قدم مثالي، سيكون بقامة رونالدو، 
يستطيع القفز عالًيا ويركض سريًعا.. كذلك 
محترف  إنه  الكرة،  مع  رونالدو  تعامل  طريقة 
أفضل«.  يكون  أن  ميكنه  ال  مذهل،  بشكل 
»أما  دورمتوند:  لبوروسيا  السابق  املدرب  وتابع 
بسيطة  تبدو  األشياء  يجعل  فهو  ميسي، 
قلياًل  أكثر  كالعب  يعجبني  لذلك  للغاية، 
رائع  العب  كريستيانو  لكن  رونالدو..  من 
أيًضا«. وأمت كلوب: »إنهما األفضل يف العالم 
دون شك، جميعنا نرى ما يفعالنه يف أرض 

امللعب«.

باالك ينصح هافيرتز 
بالبقاء في ليفركوزن

املنتخب  العب  باالك،  مايكل  يعتقد 
أنَّ بقاء كاي هافيرتز، لعام  األملاني األسبق، 
أي  يشكل  لن  ليفركوزن  باير  فريق  مع  إضايف 
باالك لصحيفة »سبورت  وقال  ضرر لالعب. 
بيلد« األملانية امس األربعاء: »الظروف العامة 
املتميزين وتطورهم«.  الشباب  مثالية لالعبني 
حذرة،  بيئة  أيضا  ليفركوزن  »يوفر  وأضاف: 
أخطاء  ترتكب  أن  أحياًنا  ميكنك  وكالعب 
بدون أن تصبح محط االنتقاد بشكل فوري. 
هافيرتز  وبالفعل أصبح  تقدر هذا«.  أن  يجب 
يف  األملانية  القدم  كرة  جنوم  أفضل  من  واحًدا 
عمر الـ20 عاًما، ومنذ فترة طويلة مت ترشيحه 
للرحيل عن الفريق يف الصيف. وما زال عقد 
 .2022 حتى  ليفركوزن  مع  مستمر  الالعب 
وبسبب أزمة فيروس كورونا، يتوقع العديد من 
اخلبراء انخفاض قيمة رسوم االنتقال، ولهذا 

فإن ليفركوزن ميكن أن يرفض ذلك.

فيردر بريمن يخسر بيتزارو أمام ليفركوزن
مهاجمه  أنه سيفقد جهود  برمين،  فيردر  أعلن 
استئناف  لدى  بيتزارو،  كالوديو  املخضرم  البيرويف 
منافسات الدوري األملاني، حيث يتوقع غيابه عن 

املالعب لفترة طويلة.
تعرض  عاما(   41( بيتزارو  أن  النادي  وأوضح 
التدريبات،  خالل  الفخذ  عضالت  يف  إلصابة 
املنافسات بعد  إلى  العودة  الفريق لدى  ليغيب عن 

فترة توقف بسبب أزمة وباء كورونا.
فيردر  مباراة  عن  بيتزارو  غياب  بذلك  وتأكد 
املقبل،  اإلثنني  ليفركوزن،  باير  أمام  املقررة  برمين 
ورمبا ملباريات أخرى، حسب ما ذكره النادي. وقال 

فلوريان كوفيلت املدير الفني لفيردر برمين »إنه أمر مؤلم بالنسبة لنا خاصة بعد أن قدم كالوديو 
بعض العروض اجليدة يف التدريبات«.

ألفيس: »نيمار ولد ليكون مختلفا وما يفعله 
ليس جريمة«

دافع داني ألفيس ظهير أمين ساو باولو البرازيلي عن زميله السابق يف باريس سان جيرمان، 
نيمار جونيور. وقال ألفيس يف مقابلة صحفية بالفيديو عبر يوتيوب: »نيمار يتحمل الكثير من 
املسؤوليات مع املنتخب البرازيلي«. وأضاف املدافع املخضرم: »ما يفعله نيمار يف حياته اخلاصة 
ليس جرمية، طاملا يحقق نتائج جيدة على أرض امللعب«. وأكد: »الناس يعتقدون أن العب 
الكرة ال يعاني من مشاكل أو أمور يجب التعامل معها، أو ال نشعر بأي توتر«. واستدرك داني 
ألفيس: »لكننا مثل أي إنسان، ونيمار من أنقى األشخاص الذين قابلتهم يف حياتي، لقد ولد 
ليكون مختلًفا«. وكشف: »أنصح نيمار دائما باحلفاظ على ما بني يديه ليساهم يف حتقيق فريقه 
لالنتصارات«. وتزامل داني ألفيس مع نيمار 4 مواسم يف نادي برشلونة اإلسباني وموسمني 

يف الفريق الفرنسي.

استئناف منافسات الدوري التشيكي في 23 ماي
أعلن االحتاد التشيكي لكرة القدم أن منافسات 
بسبب  املاضي  مارس  منتصف  منذ  املعلق  الدوري 
ماي   23 يف  ستستأنف  املستجد،  كورونا  فيروس 
احلالي. وكتب االحتاد التشيكي يف تغريدة على تويتر 
»صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتني 
يف  سيستأنف  »املوسم  مضيفًا  والثانية«،  األولى 
بني  األولى  الدرجة  من  املؤجلة  باملباراة  ماي   23
تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش. وتبقى ست مباريات 
اإلقصائية  األدوار  خوض  قبل  املنتظم  الدوري  من 
)خمس مراحل للفرق الستة األولى( لتحديد البطل 
األخيرة(.  الستة  )الفرق  والهبوط  األوروبية  واملراكز 
بفارق  الترتيب  اللقب  حامل  براغ  سالفيا  ويتصدر 

ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.

مورينيو يقتحم الصراع على 
أليكس ساندرو

مدرب  مورينيو،  جوزيه  أن  إيطالي،  صحفي  تقرير  أكد 
يوفنتوس  فريق  العبي  أحد  مع  التعاقد  يف  يرغب  توتنهام، 
ميركاتو  »توتو  ملوقع  ووفًقا  املقبل.  الصيفي  امليركاتو  خالل 
ويب« اإليطالي، فإن مورينيو يرغب يف دعم دفاع فريقه عن 

طريق ضم البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير يوفنتوس.
وأشار إلى أن توتنهام سيعرض على السيدة العجوز عقد 
مقابل  توتنهام،  إلى  ساندرو  خاللها  ينتقل  تبادلية  صفقة 

سيرجي أورييه باإلضافة إلى بعض األموال.
لساندرو يف  التقديرية  القيمة  أن  اإليطالي  املوقع  وأوضح 
امليركاتو تبلغ 50 مليون أورو، بينما يحظى الالعب باهتمام 

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
يذكر أن العديد من الصحف العاملية أكدت أن الصفقات 
التبادلية ستكون السمة الغالبة على امليركاتو الصيفي املقبل، 

بسبب أزمة فيروس كورونا املستجد.

وسط جائحة كورونا
رين يبدأ االستعداد لدوري األبطال

األربعاء،  امس  تدريباته  الفرنسي،  رين  نادي  إستأنف 
النادي  وأشار  العجوز.  بالقارة  كورونا  فيروس  تفشي  وسط 
التدريبات  يف  شرع  الفريق  أن  إلى  رسمي،  بيان  يف 
البيان  وأضاف  ونصف.  أسبوعني  ملدة  االستشفاء  ومرحلة 
للتعليمات،  وفًقا  صارم  بروتوكول  وسط  التدريبات  »ستقام 

واالشتراطات الصحية التي حددتها احلكومة الفرنسية«.
ويستعد فريق رين النطالق منافسات املوسم اجلديد من 
اجلاري،  املوسم  إلغاء  بعد   »2020-2021« الدوري  بطولة 
وكذلك املنافسة يف النسخة املقبلة لدوري أبطال أوروبا ألول 
مرة يف تاريخه بعد حلوله ثالًثا يف جدول ترتيب الليغ وان هذا 

املوسم.

أسطورة ليفربول يعارض 
كومباني بشأن فان دايك

يرى ستيف نيكول أسطورة ليفربول، أن الهولندي فيرجيل 
فان دايك جنم الريدز، ليس أفضل مدافع يف تاريخ البرمييرليغ.
السابق،  سيتي  مانشستر  جنم  كومباني  فينسينت  وكان 
الدوري  تاريخ  يف  مدافع  أفضل  دايك  فان  يرى  بأنه  صرح 
اإلجنليزي املمتاز. وقال نيكول يف تصريحات أبرزتها صحيفة 
ميرور »من الصعب للغاية قول إن فان دايك أفضل مدافع على 
اإلطالق يف تاريخ البرمييرليغ، ألن األمر يتعلق بالوقت احلالي 
فقط، أعتقد أن هذا ما يركز عليه كومباني«. وأضاف »الشيء 
واجهها  التي  الواضحة  املشكلة  هو  تذكره  علينا  الذي  اآلخر 
الدفاع، لقد فشلوا يف حتقيق إجنازات بسبب  ليفربول بسبب 
رجل يف  أفضل  كان  دايك  »فان  وتابع  األهداف«.  استقبال 
البرمييرليغ رفقة ساوثهامبتون، وجاء إلى ليفربول وظهر بشكل 
بال  العاملية  الكرة  أفضل مدافع يف  اآلن  »إنه  وواصل  رائع«. 
شك، ال يتعلق األمر فقط بالدوري اإلجنليزي املمتاز«. وأمت 
يتعلق  القمة، حيث  ليفربول يف  مع  فترة قصيرة  »لقد قضى 
األمر مبوسمني فقط، لذا لست مستعًدا لقول إنه األفضل على 
أمنحه  أن  املبكر  من  لكن  الترشيحات  هو ضمن  اإلطالق. 

هذا اللقب«.

تحديد تاريخ 4 جوان المقبل 
الستكمال الدوري البرتغالي

بيان،  يف  القدم،  لكرة  البرتغالي  الدوري  رابطة  أعلنت 
موعد استكمال املوسم احلالي. وتقرر استئناف الدوري احمللي 

يف البرتغالي، يف 4 جوان املقبل.
وقالت اإلرشادات الطبية احلكومية، التي نشرها االحتاد 
البرتغالي لكرة القدم، إن الالعبني يجب أن يظلوا يف املنزل 
مع  واملباريات  للتدريب  الذهاب  باستثناء  ذاتي،  عزل  يف 
مباراة.  كل  من  ساعة   48 قبل  مرتني  لالختبار  خضوعهم 
التدريبات  خوض  املمتاز،  البرتغالي  الدوري  أندية  وبدأت 

األسبوع املاضي، قبل البدء يف خطة استئناف املوسم.

باتت صفقة انتقال ليروي ساني، جناح مانشستر 
سيتي، إلى بايرن ميونخ، على مشارف الحسم، 

إما بإتمامها أو تأجيلها لموعد الحق.
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المكتب التنفيذي يصادق على استقالة براف  

مريجة رئيسا مؤقًتا للجنة األولمبية الجزائرية

محمد هشام

قبول  على  الهيئة  وافقت  كما 
إصراره  بعد  بيراف،  الرئيس  استقالة 
ووقع  منصبه.  من  التنحي  على 
االختيار على مريجة، خالل اجتماع 
عقدته الهيئة، بحضور كافة األعضاء، 
باستثناء بيراف الذي غاب دون سابق 

إنذار.
وأوضحت اللجنة االوملبية يف بيان 
لها »املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
اجتماعه  يف  اجلزائرية،  والرياضية 
رسالة  تسلم  الهيئة،  مبقر  أمس  اول 
براف  مصطفى  استقالة  فيها  تؤكد 
ذات  وخالل  الرئيس.  منصب  من 
الرحمن  عبد  ترأسه  الذي  االجتماع 
حماد، ونظرا لشغور منصب الرئيس، 
محمد  التنفيذي،  املكتب  نصب 
مريجة كرئيس بالنيابة للجنة االوملبية 
لهذه  الداخلية  بالقوانني  عمال  وذلك 

 . » لهيئة ا
ختتم  ا و
ن  لبيا ا
»سيشرف 
يجة  مر
على اللجنة 

الى  مؤقتا 
حني 
عقد 

جمعية عامة استثنائية انتخابية«.
لعدة  الضبابية  على  براف  وابقى 
استقالته  عن  اعلن  بعدما  اسابيع 
ان  دون  اللجنة،  رئاسة  من  شفهيا 
عبد  بعدها  ليعني  كتابيا،  يقدمها 

الهيئة  شؤون  لتولي  حماد  الرحمن 
بالنيابة.

وكان اعضاء املكتب التنفيذي قد 
رفضوا استقالة براف، سعيا منهم الى 
بالتعب  تسبب  حيث  موقفه،  تغيير 
كان  التي  املتكررة  الهجومات  من 

عرضة لها رفقة عائلته.

رائد  بلوزداد،  شباب  فريق   أكد 
ترتيب الرابطة األولى احملترفة لكرة القدم، 
بسبب جائحة  الفارط  مارس  منذ  املعلقة 
فيروس كورونا، أن الفريق جاهز يف حال 
فهم  سوء  بعد  وهذا  املنافسة،  استئناف 
العاصمي  النادي  أصدره  الذي  البيان 

السبت املنصرم حول مصير البطولة.
بيان  يف  الشباب  ادارة  وقالت 
فايسبوك  يف  صفحتها  على  مقتضب 
تعلن  موقفنا.  يستوعب  لم  من  »لفائدة 
يف  انه  لبلوزداد  الرياضي  الشباب  ادارة 
حال تقرر السلطات العليا للبالد استئناف 
البطولة فنحن جاهزون لها«.وكان النادي 
الفارط  السبت  يوم  أصدر  قد  العاصمي 
بيانا يعبر فيه عن تأييده ومساندته لفكرة 
على  الكروية  للمنافسة  النهائي  االيقاف 

داعيا  البلدان،  بعض  به  قامت  ما  غرار 
التحضير  الوقت الى الشروع يف  يف نفس 
 .2020-2021 اجلديد  للموسم  بهدوء 
الالعبني  أن صحة وسالمة  الفريق  وقال 
هي  املواطنني  ككل  واالنصار  والطاقم 
الذي  بلوزداد  لشباب  بالنسبة  أولوية 
قرارات  احترام  على  بدقة  يحرص 
الصحة. هذا  السلطات ومختلف هيئات 
على  الفعل  ردود  من  الكثير  أثار  البيان 
يف  وكذا  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الساحة الكروية. فرئيس رابطة كرة القدم 
احملترفة، عبد الكرمي مدوار، أكد  »أحترم 
من  كان  ولكن  الفريق،  نظر  وجهة 
أو  الرابطة  الى  املقترح  ارسال  األفضل 
التواصل  مواقع  الى  اللجوء  دون  الفاف 
أنا  الرابطة،  رئيس  كوني  االجتماعي. 

االندية  جميع  مقترحات  الستقبال  هنا 
احملترفة، سيما وأن الوضع يتطلب الكثير 
من املشاورات، لكن هناك طرق لذلك«.

الشباب  كان  البطولة،  توقيف  قبل 
يحتل الصدارة مبجموع 40 نقطة، بفارق 
املباشرين  املالحقني  عن  خطوات  ثالث 
وفاق سطيف ومولودية اجلزائر، مع مباراة 

متأخرة للرائد و«العميد«.
االحتاد  طريق  خارطة  وحسب 
برمجة  متت  فقد  القدم،  لكرة  اجلزائري 
2019- موسم  لقاءات  من  تبقى  ما 
2020 لكل من الرابطتني االولى والثانية 
احملترفتني على مدار 8 أسابيع وذلك عقب 
حتضير  مرحلة  وبعد  الصحي  احلجر  رفع 
تتراوح ما بني 5 و 6 اسابيع، مهما كان 

تاريخ قرار السلطات العمومية.

بعد سوء فهم البيان الذي أصدره

شباب بلوزداد يؤكد عن استعداده الستئناف البطولة

مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز:
»عودة المباريات بدون حضور 
الجماهير ستكون بال نكهة«

أكد مدرب مولودية اجلزائر، نبيل نغيز، أن استئناف البطولة بدون حضور 
جماهيري، سيكون بال معنى، خاصة وأنه لن يعود باملنفعة االقتصادية أو 
الرياضية، وقال نغيز »ال أظن أن استئناف البطولة يف هذه الظروف، سيعود 
البطل، ومن  أننا سنعرف هوية  الوحيد هو  الشيء  باملنفعة على أي فريق. 
استئناف  من  جدوى  أي  أرى  »ال  وتابع  القارية«،  املنافسات  يف  سيشارك 
النشاط اقتصادًيا أو فنًيا، أغلب األندية ممولة من طرف الدولة، كما أن عودة 
أننا  »أعتقد  وأضاف  نكهة«،  بال  ستكون  اجلماهير  حضور  بدون  املباريات 
مطالبون بالتفكير يف املوسم املقبل، بداًل من التركيز على استكمال ما تبقى 
هذا املوسم«، وأمت »حصد اللقب يف خضم جائحة كورونا سيكون بدون طعم، 

حتى لو منحوا اللقب ملولودية اجلزائر. أظن أن اللقب سيكون رمزًيا فقط«.

رئيس شبيبة القبائل، شريف مالل:  
»نمر بوضع صعب ولسنا قادرين على 

تسوية أجور الالعبين«
أكد رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، شريف مالل، أن فريقه مير بأزمة 
مالية بسبب جائحة فيروس كورونا. وكشف مالل إن تسوية ملف املستحقات 

الفريق،  ممولي  التزام  مبدى  يرتبط  العالقة، 
القبائل،  شبيبة  خزينة  يف  األموال  بضخ 
املستجد  كورونا  وباء  »انتشار  وأضاف 
األندية  جميع  على  بالسلب  انعكس 
»منر  وتابع  مالية«،  أزمة  تعاني من  وجعلها 
غير  وأننا  خاصة  للغاية،  صعب  بوضع 
بعد  الالعبني،  أجور  تسوية  على  قادرين 
أمتنى  بوعودهم،  الوفاء  عن  املمولني  عجز 
حل األمر يف القريب العاجل«، وأمت »إدارة 
بأنانية  وتصرفت  تسرعت  بلوزداد  شباب 
بإلغاء  تطالب  أن  املعقول  غير  من  مفرطة، 

األندية ال  بعض  بعد،  لم حتسم  املنافسة  أن  رغم  اللقب،  ومنحها  البطولة 
زالت متتلك حظوظ اعتالء منصة التتويج«.

جماهير إتحاد العاصمة تختار كودري 
كأحسن العب   

العاصمة  إحتاد  جماهير  اختارت 
كأفضل  كودري،  حمزة  العبها، 
العب يف املوسم متفوقا على احلارس 
ذكره  ما  حسب  وزواري،  زماموش، 

احلساب الرسمي للفريق.
لكودري،  اإلحتاد  أنصار  اختيار 
أداه  الذي  اجليد  املوسم  بفضل  كان 
يف  وصرح  سوسطارة  تشكيلة  مع 
من  كل  »أشكر  قائال  الصدد  هذا 
صوت لي ومن لم يصوت لي يف هذا 

أن نكون عند حسن ظن اجلميع«، وأضاف »بالنسبة لي  وأمتنى  االستفتاء 
مساندتهم  بعد  خاصة  اجلمهور،  هو  املوسم  هذا  الفريق  يف  العب  أحسن 
للفريق يف األزمة التي كان مير بها«، وتابع:  احلمد هلل اآلن نحن يف الطريق 

الصحيح، الطريق ال يزال طويال لكننا سنقدم ما علينا«.

الكاميرون تلغي الموسم الكروي بسبب 
كورونا

بسبب  الكروي  املوسم  أمس  اول  القدم،  لكرة  الكاميروني  االحتاد  ألغى 
رسمًيا،  بياًنا  الكاميروني،  االحتاد  وأصدر  املستجد.  كورونا  فيروس  انتشار 
أعلن خالله إلغاء النشاط الكروي يف املوسم احلالي بكافة درجاته. وأعلنت 
بوروندي  أعلنت  فيما  الدوري،  بطولة  إلغاء  كينيا وغينيا، يف وقت سابق، 
القدم، قد  21 ماي اجلاري. وكان االحتاد األفريقي لكرة  يوم  النشاط  عودة 
أسند مسألة استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام إلى مدينة دواال 
الكاميرونية. وقرر الكاف، تأجيل اللقاء النهائي للبطوالت القارية ألجل غير 

مسمى.

قررت اللجنة األولمبية الجزائرية، اول أمس تعيين محمد مريجة رئيسا مؤقتا لها، خلفا للمستقيل مصطفى براف. وسيتولي 
مريجة اإلشراف على اللجنة األولمبية، لمدة 45 يوما، مثلما تقتضي المادة 15 من القانون األساسي. وسيدعو الرئيس 

المؤقت خالل هذه الفترة، لعقد جمعية عمومية النتخاب رئيس جديد للجنة، حتى نهاية العهدة الحالية.

لرياضة  اجلزائرية  االحتادية  تنوي 
 57 تأهيل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
بطوكيو  البراملبية  االلعاب  الى  رياضيا 
الى  أوت   24 من  برمجتها  أعيد  التي 
5 سبتمبر 2021 بسبب جائحة فيروس 

كورونا.
اجلزائرية  االحتادية  رئيس  وأوضح 
»حلد  حشفة   محمد  املعاقني،  لرياضة 
االحتياجات  رياضة ذوي  اآلن، جنحت 
منهم  رياضيا،   51 تأهيل  يف  اخلاصة 
احلمل  يف  واحد  القوى،  ألعاب  يف   14
)رجال  منتخبي  الى  باإلضافة  بالقوة، 
على  السلة  وكرة  اجلرس  كرة  وسيدات( 

الكراسي«.
ذوي  لرياضة  بالنسبة  اآلمال  وتعقد 
االحتياجات اخلاصة على ألعاب القوى 
من  العديد  اجلزائر  اهداء  على  املتعودة 
امليداليات يف عدة مشاركات. وحصدت 
البراملبية  االلعاب  بداية  منذ  اجلزائر 

ميدالية   20 حوالي   1992 ببرشلونة 
ذهبية من مجموع 73 ميدالية.

الفدرالية  الهيئة  رئيس  واضاف 
ذوي  رياضة  قاطرة  هي  القوى  »ألعاب 
الدائم  بحضورها  اخلاصة  االحتياجات 
العالي.  املستوى  يف  احملققة  والنتائج 
مع  طوكيو  ملوعد  متأهال   14 لدينا 
آخرين  رياضيني   9 اضافة  امكانية 
وايضا  املقبلة  التأهيلية  املنافسات  خالل 
بإمكانه  الذي  العاملي  الترتيب  بفضل 
أن حظوظ  يكون يف صاحلهم«. كما  أن 
بالقوة  احلمل  على  ايضا  معلقة  اجلزائر 
وبطاقة  )متأهل(  بتير  حسني  بفضل 
تعود  قد  السيدات  عند  أخرى  مؤهلة 
حظوظا  ايضا  وللجيدو  قريوة.  لسميرة  
طوكيو،  ألعاب  يف  متواجدا  يكون  ألن 
يف  االختصاص  هذا  عانى  بعدما  وهذا 
الدورات التأهيلية االخيرة  بسبب نقص 
اجليدو  ان  حشفة  وقال  املالي.  الدعم 

بإمكانه افتكاك اربعة مقاعد مؤهلة على 
األكثر، مشيرا الى ان »املهمة لن تكون 
بذل  الرياضيني  من  يتطلب  وهذا  سهلة 

مجهودات كبيرة ودعم من االحتادية.«
فقد  اجلماعية،  الرياضات  يف  أما 
أعادت اجلزائر نفس اجناز الطبعة املاضية 
كرة  منتخبي  بتأهل  جانيرو  دي  بريو 
اجلرس وكرة السلة على الكراسي )رجال 
القارة  وسيدات( حيث سيكونان سفيرا 

االفريقية بطوكيو.
وحسب نفس املسؤول، فإنه بالنظر 
عاشته  الذي  والتذبذب  املشاكل  الى 
احلالية  العهدة  خالل  الفدرالية  الهيئة 
)2020-2017(، فأظن أننا محظوظني 
بنجاحنا يف تأهيل 51 رياضيا، يف انتظار 
ومن  االجناز.  نفس  آخرون  يحقق  ان 
البراملبية  االلعاب  يف  يشارك  أن  املنتظر 
يف  رياضي   4400 مجموعه  ما  بطوكيو 

22 اختصاصا.

تحسبا لأللعاب البرالمبية بطوكيو

الجزائر تستهدف 57 بطاقة مؤهلة
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الكاتبة أسمى الزّهار لـ »أخبار الوطن«:

 »الَهارُبون من األقَدار« سَتكوُن ثالَث إصداراتي

قالت الكاتبة أسمى الزّهار لـ »أخبار الوطن« إنها تستعد إلطالق روايتها الثالثة »الهاربون من 
األقدار«، وهي رواية اجتماعية تناقش مواضيع هامة وحساسة، كما لم تخِف أنها تقرأ لسيدة األدب 

العربي أحالم مستغانمي وتغرق في إبداع غادة السمّان، وتستيقظ على كلمات جبران خليل جبران.
حاورها: خلضر بن يوسف

أسمى الزّهار من مواليد 1983 من عاصمة التيطري املدية، درست 
احلياة،  بجامعة  العربي  واألدب  فارس  يحيى  بجامعة  الفرنسي  األدب 
عن شخصية  أحداثها  تدور  التي  الدموع«  »حرب  رواية  عنها  فأنتجت 
بذلك  هي  الزائد  حنانها  من  إاّل  كل شيء  من  البريئة  الفتاة  »عائدة« 
روايتي التي انتهت باكتشافها أن أعز األشخاص عليها وأقربهم إليها كان 
كاذبا ومخادعًا، استيقظت متأخرة على آالم مباغتة لم تكن تتوقعها، 

وفعال كم هي مباغتة هاته احلياة.

كيف كانت بدايتك مع احلرف والكتابة؟
الشعر  أعشق  أظافري  نعومة  منذ  فأنا  بالقصيدة،  البداية  كانت 

استمتع بالقراءة حملمود درويش ونزار قباني.

مبن تأثرت يف بداياتك، وملن تقرئني؟
رائعتيه  املنفلوطي  لطفي  ملصطفى  قرأت  عشر  الثالثة  بعمر  وأنا 
أحالم  العربي  األدب  لسيدة  قرأت  كما  و«العبرات«  »النظرات« 
مستغامني، وغرقت يف محبرة غادة السمّان وكنت أستيقظ على كلمات 
جبران خليل جبران، دون أن أنسى أدب اإلسالم محمد الغزالي الذي 
أبهرني بأسلوبه الرائع يف الكتابة والقائمة طويلة وشهادتي مجروحة دائمًا 

مبن قرأت لهم.

اخترت يف بداية مسارك اإلبداعي االنطالق من جنس 
الرواية، هل هي رغبة أم مجرد صدفة؟

أن تكتب رواية فهو ليس شيئا اختيارًيا إنه ذاك االنسياب الالإرادي 
حلروفنا املتعبة بني أصابعنا التي سقطت رهينًة يف يد املشاعر.

صدر لك مولود جديد موسوم بـ »حرب الدموع« عن دار 

املثقف للنشر والتوزيع، حدثينا عن اإلصدار وتفاصيله؟
وأنا جد فخورة  باكورة أعمالي األدبية  الدموع« هي  روايتي »حرب 
مبا حصدته من إعجاب عبر صفحتي ومواقع أخرى، تدور احلكاية عن 
شخصية »عائدة« الفتاة البريئة من كل شيء إاّل من حنانها الزائد هي 
بذلك روايتي التي انتهت باكتشافها أن أعز األشخاص عليها وأقربهم 
إليها كان كاذبا ومخادعًا، استيقظت متأخرة على آالم مباغتة لم تكن 

تتوقعها، وفعال كم هي مباغتة هاته احلياة.

من أين استوحيت شخصيات الرواية، وكيف متّكنت من 
نسجها يف قالب جمالي إبداعي واجتماعي؟

والفكر  اخليال  من  الكثير  يتطلب  فهذا  رواية  كاتب  تكون  أن 
اإلبداعي الذي يدفع بقلمك ألن ينسج أجمل احلكايات يف قالب ُيلهم 
النهاية، وعن  إلى آخر صفحة ومعرفة  للوصول  القارئ ويجعله متشّوقا 
روايتي »حرب الدموع« كانت الفكرة تراودني واستطعت جتسيدها على 
أرضية أوراقي البيضاء بأحريف املدججة باألحداث الغريبة واجلميلة يف 

آن واحد.

ماذا متثل لك الكتابة يف هذا الزمن الذي تراجعت فيه 
القراءة واملقروئية بشكل كبير؟ 

الكتابة بالنسبة لي هي أرقى أنواع اإلبداع األدبي ألن من خاللها 
فقط يستطيع اإلنسان أن ُيشّيد من احلروف مدينًة كبيرة لإلحساس، أًما 
القراءة  نتيجة نقص وعي األشخاص ألهمية  فهذا  املقروئية  تراجع  أن 
ومدى تأثيرها على األفكار وخاصة على تطّور الشعوب، وما الحظته هو 
خطورة االستخفاف باجلهل وهذا املوضوع تطرقت إليه كذلك يف روايتي، 
وعليه نتمنى أن يصبح مجتمعنا أكثر اهتماما بالكتاب مما هو عليه لكي 

نرقى ببالدنا ملا هو أفضل وأحسن.

هل ميكن أن نراك يف عمل آخر وجنس أدبي جديد كالشعر 
أو القصة؟

بالنسبة للشعر لدي ديوان شعري يحتوي على ستني قصيدة أعمل 
الثانية أتركها مفاجأة لكل  القادمة، وعن روايتي  على نشرها يف األيام 
من  تستحقه  الذي  النصيب  تنال  أن  فأمتنى  الزّهار،  أسمى  ُمحبّي  من 

النجاح. 

ما هي مشاريعك املستقبلية؟
وهي  األقدار«  من  »الهاربون  الثالثة  روايتي  كتابة  بصدد  أنا  حاليا 
من  نتمنى  وحساسة،  هامة  مواضيع  تناقش  اجتماعية  رواية  كذلك 
القارئ دائمًا أن يقرأ لنا بإحساسه ال بعيونه فقط، وهذا بالنسبة إلينا إجناز 
كبير ألن احلب ثروة من امتلكها حصل على حفنٍة كبيرة من السعادة 

ال تنتهي.

كلمة أخيرة لقراء اجلريدة؟
سعيدة جدا بحواري عبر جريدتكم التي أضحت أكثر إقباال ومتيز، 
أمتنى لها االستمرار والتألق دائمًا، شكرا على احلوار الشيق ورمضانك 

مبارك.
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إشادًة بمسيرته الفنية الحافلة
روائع الفنان الراحل إيدير موضوع مسابقة ثقافية ببومرداس

بومرداس،  لوالية  الثقافة  مديرية  أطلقت 
تعزف  موسيقية  مقطوعة  أحسن  مسابقة  مؤخرا، 
الوالية  أبناء  من  الشباب  لفئة  البيانو،  آلة  على 

األقل من 20 سنة.
الفنان  روائع  بالوالية  الثقافة  مديرية  واختارت 
مطلع  املنية  وافته  الذي  »إيدير«  الراحل  العاملي 
ملسيرة  تكرميا  للمسابقة،  موضوعا  اجلاري،  الشهر 
الهادفة،  األمازيغية  األغنية  مجال  يف  الفنان 
إلى  األغاني  من  النوع  هذا  إيصال  يف  وجهوده 

العاملية.
أن  ويف سياق متصل، أوضحت ذات املصادر 
املسابقة مفتوحة لفئة الشباب األقل من 20 سنة، 

عبر  املشاركة  الشروط  فيهم  تتوفر  من  بإمكان  حيث 
اختيار مقطوعة موسيقية من روائع الفنان إيدير وعزفها 
الصفحة  إلى  فيديو  عبر  إرسالها  ثم  البيانو،  آلة  على 
التواصل  موقع  على  لبومرداس  الثقافة  ملديرية  الرسمية 

االجتماعي فايسبوك.
الفيديو  إرفاق  للمسابقة  املنظمة  اجلهة  واشترطت 
االسم  مثل  للمشارك  الشخصية  باملعلومات  املرسل 
جلنة  على  يسهل  كي  الهاتف  رقم  العنوان،  واللقب، 
فوزهم  حالة  يف  املشاركني  على  التعرف  التحكيم 

جوائز  على  سيتحصلون  الفائزين  أن  مؤكدة  باملسابقة، 
قيمة. وجتدر اإلشارة أن الفنان الراحل »حميد شريت« 
املدعو إيدير، وافته املنية بالعاصمة الفرنسية باريس يف 
الثالث ماي اجلاري عن عمر يناهز 71 سنة، تاركا خلفه 
العديد من املقطوعات الرائعة على غرار »اسندو« و«أبابا 
األمازيغية  لألغنية  سفيرا  الفقيد  يعتبر  حيث  ينوفا«، 
بامتياز، السيما وأنه متكن من إخراج األغنية األمازيغية 
الفنية  مهاراته  واستطاع من خالل  احمللي،  طابعها  من 

إيصالها إلى العاملية.
سميرة مزاري

من تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
إطالق مسابقة الميكرو فيلم الموجهة لألطفال

للسينما  الوطني  املركز  أطلق 
مسابقة  البصري  والسمعي 
الذين  لألطفال  موجهة  للفيلم 
قصد  سنة   14 عن  أعمارهم  تقل 
االنعكاسات  من  التخفيف 
على  الصحي  للحجر  السلبية 
منازلهم،  يف  ومرافقتهم  األطفال 
بيان  يف  املركز  به  أفاد  ما  حسب 

على صفحته الفايسبوك.
وتسمح هذه املسابقة بعنوان »فيلمي يف داري« مبشاركة األطفال اجلزائريني من 
داخل وخارج الوطن بإعداد فيديو قصير ال يتجاوز 20 ثانية يعبر عن موقف أو شعور 
أو صورة نادرة أو حلظة مميزة أو جتربة مؤملة حيث يعتمد على استعمال املخيلة مع 
احلفاظ على وحدة املوضوع، شريطة أن يتم تصويره داخل املنزل وبالهاتف النقال.

كما يتوجب على الطفل املشارك أن يرسل فيديو قصير يقدم فيه نفسه باالسم 
البريد االلكتروني على أن تبقى املسابقة قائمة إلى  واللقب وصورته وإرساله إلى 

نهاية احلجر الصحي.
وتقوم جلنة بانتقاء أحسن فيلم وفق مقاييس تقنية وفنية على أن يتم بث العمل 

املتوج على التلفزيون اجلزائري، يضيف ذات البيان.
والقراءة  بالكتابة  االهتمام  تعزيز  إلى  املنظمني-  حسب   - املسابقة  وتهدف 

وتوسيع اخليال لدى الطفل وتطوير مهارات املراقبة والتركيز.
ق.ث

»قرأُت لَسيِّدة األدب مستغانمي وغرقُت في إبداِع َغادة الّسمان« 	
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كرزيكة احمد

املراءة  لبساطة  أخر  وجه  هو  واإلْمزاد 
عندما  بحيث  وقداستها  وعفتها  التارقية 
والهدوء  السكون  يخيم  األلة  هذه  تعزف 
وللمراءة  لإلمزاد  إحتراما  األرجاء  يف 
العازفة لها فهي محرمة على الرجال، وال 
مكان  من  أو حملها  ملسها  يفكر حتى يف 
وثقافاتهم،  هؤالء  بتاريخ  ألخروترتبط 
وكل من يحاول منهم عزفها ُيقاطعه أفراد 
ينتقص  أن ذلك  القبيلة، ألنهم يعتقدون 

من رجولة عازفها.
 هذه اآللة تشبه الربابة كثيًرا؛ لها وتر 
واحد مصنوع من ذيل اخليل، بطنها عبارة 
عن قدح من القرع املجّفف، يغّطى بجلد 
ظهر  إلى  بخيوط  ويشّد  غزال،  أو  ماعز 
على  يثّبت  عود  إلى  وترها  ويّشد  اآللة، 
له  خشبي  بقوس  عليها  ويعزف  طرفها، 
وتر من شعر اخليل أيًضا، وتصدر موسيقى 
حزينة ورقيقة وهادئة هدوء طبائع مجتمع 
إيدابير  السيد  لنا  أكد  ما  وحسب  إميوهاغ 
اإلمزاد  فن  بتراث  املهتمني  أحد  الشريف 

دقيق  تاريخ  يوجد  ال  أنه  متنراست  بوالية 
نشأة  منذ  عرف  فقد  جذوراإلمزاد.  عن 
الرجل التارقي وارتبط بظهورهم وثقافاتهم، 
حلن  وينقسم  التاريخ  عمق  يف  الضاربة 
ُيطلق  سّيد  أو  أساسي  حلن  إلى  اإلمزاد، 
تسمى  فرعية  وأحلان  »آمغار«،  عليه 
»إيزالن«، وهي الفروع أو األغصان. ويوجد 
36 حلنا خالدا ومعروفا يف هذه املوسيقى. 
أما القصائد املرافقة للحن فتتناول مواضيع 
تشكل صلب حياة اإلنسان التارقي وتعطي 
حول  تدور  مواضيع  وهي  لوجوده،  معنى 
والوطن  والنبل  والشجاعة  واجلمال  املرأة 
العزف؛  ميكنها  التي  الوحيدة  املرأة  وتبقى 
تعليم  ميكنها  التي  الوحيدة  هي  وبالتالي 
أقاربها. وكما  أو طفلة من  العزف البنتها 
االصلي  أوسولفاج  اظالن  إلمزاد  يوجد 
سينني  سنبير  وان  وهدامة  ايالنغ  وهي 

تيهضانرين ........ الخ
النبي  الدكتور زندري عبد  وقد أضاف 
أستاذ  جامعي باملركز اجلامعي بتمنراست 
وباحث يف علم اإلجتماع أن اإلمزاد تعزفه 
يف  خاصة  الهمم  لشحذ  التارقية  املرأة 

احلروب واملرأة هي العازفة األولى واألخيرة 
فيكتفي  الرجل  أما  اإلمزاد  آلة  على 
أو  اللثام  حتت   األشعار  وإلقاء  باجللوس 
بالشجاعة  واملتعلقة  فقط  )أماوال(  داق 
والكرم والسالم واحلب وأثناء عزف املراءة 
إلمزاد فلثام الرجل )أماوال(  ال ينزل وإن 
له. ويجمع   بالنسبة  نزل فهذا مسبة وعار 
ويعزف  والشعر  املوسيقى  بني  اإلمزاد 
اخليمة  يف  االحتفالية  املناسبات  يف  غالبًا 
أو األغاني  أنغامًا مصاحبة لألشعار  ويوفر 
األبطال  مغامرات  متجد  التي  الشعبية 
تأليف  الرجال  ويتولى  ومآثرهم.  الغابرين 
القصائد أو إسوهاغ وتالوتها. واإلمزاد« هو 
ظاهرة  هو  بل  موسيقية  آلة  كونه  أبعد من 
التاريخي  بعدها  لها  مقدسة  احتفالية 

والثقايف واإلجتماعي مبنطقة متنراست.
أما أشهر العازفات لإلمزاد يف متنراست 
الشريف  إدابير  السيد  أكد  فقد  )أهقار( 
ولت  داسني  غرار  على  كثيرات  بأنهن 
إيهمة التي يطلق عليها أميرة الوتر الواحد 
أخموك   ولت  تبلهويت  إلى  باإلضافة 
الزهراء ولت متوك اللة ولت أبدخول ميلة 

ولت محمد أملني خولن إيدابيربيات بوزاد 
شتيمة .......ألخ.

هذا  على  احلفاظ  بغية  أنه  وأضاف 
تعليم  مت  اإلنقراض  من  التاريخي  املوروث 
فتيات من والية متنراست وخطى خطوات 
بإدراجه  اليونسكو  إقناع  أجل  من  كبرى 
الالمادي  اإلنساني  العاملي  التراث  ضمن 
التي  اخلطوة  وهي   ،2013 ديسمبر  يف 
يزال  ال  الذي  التارقي  املجتمع  باركها 

محافظا عليها وعلى تقاليد أجداده.
لي  هذا صرح  حول  بحثي  من خالل 
اجلمعويني  والنشطاء  اإلعالميني  بعض 
عادات  عن  احلديث  أن  متنراست  بوالية 
أو  أهقار  يف  سواء  مجتمع   أي  وتقاليد 
أجر يجب أن يكون من املصدر أو من هذا 
املجتمع ألن أهل مكة أدرى بشعابها  وأن 
حقائقها  سرد  أو  الكتابة  أو  عنها  البحث 
ال تكون سبهاللن وأمنا يكون البحث عنه 
بهذه  دراية  له  من  بواسطة  بحت  أكادميي 
املواضيع واملتعمق يف تاريخ املجتمع التارقي 
أو إموهاغ. وأن أي حديث عنها يعتبر جتاوز 

اخلطوط احلمراء لهذا املجتمع.

اإلمزاد وجه آخر لعفة وشرف وبساطة 
المرأة التارقية في مجتمع»إيموهاغ«

يتميز مجتمع إيموهاغ بالصحراء بطبوع غنائية تحاكي جمال الطبيعة الخالبة والقاسية في ءان واحد، وتتنوع 
هذه الطبوع بتنوع عادات وتقاليد هذا المجتمع المحافظ والعريق والتي جعلته يتمّيز عن غيره من  مجتمعات 
شعوب المنطقة ومن أبرز عاداته في مجال الفن الذي يسبح فيه الرجل التارقي بعيدا في تأمالته ويسترجع 

شريط مالحمه البطولية فن اإلمزاد، والذي تعانقه أنامل المرأة عند إموهاغ.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

  عادة ما نؤسس يف منجزنا على أنظمة 
املسرح  يف  واإلشارات،  العالمات  من 
والكاريكاتير والنحت والرسم والسينما، 
أو  األنظمة  لغوية  هذه  كانت  سواء 
والصورة.  واللون  كاللفظ  لغوية،  غير 
األدبي،فيستدعي  مبفهومه  السرد،  أّما 
ونحو  كمعجم  اللغة،  ناصية  امتالك 
جوهر  وهذا  وقواعد،  وإمالء  وتراكيب 
ينبني  الذي  التلقي  فعل  يضمن  ثابت 
التي  اللسانية  العقود  على مجموعة من 
اختلت  إذا  حتى  مفهوما،  البالغ  جتعل 
الفهم ألنه يحتكم  املعنى وأشكل  أبهم 

إلى قواعد مشتركة بني املرسلواملتلقي.
  بعض االختالالت احلاصلة حاليا 
تعود إلى خرق العقد املتفق عليه، ليس 
أو بناء عل تيسير واع  بعد متثل وجتاوز، 
وقلة  بفعل قصور مركب  إمنا  له منطقه، 
معرفة. يف حني يستدعي السرد العارف 
بالشأن اللغوي ملكة راقية جتعله مرجعا 
كان  كما  القياس،  وسائل  من  ووسيلة 

الشعر متكأ للتقييس.
نالحظ، ببعض التحفظ، أن السرد 
كفاية  يجتهد  ال  وقصة،  رواية  احلالي، 
ثمة  وترقيته.  املعجم  تنويع  أجل  من 
املستعملة  للكلمات  الفتة  محدودية 
نحن  إن  تكون،  إبداعاتنا،وقد  يف 
خصبا  حقال  مبوضوعية،  استثمرناها 
للدراسات اللسانية والداللية. ذلك أننا 
الكلمات  من  محدود  عدد  مع  نتعامل 
وبفهم  منها،  االستفادة  ميكن  التي 
خاطئ أحيانا، كعدم التمييز بني جلس 
الكلمات  معاني  معرفة  عدم  أو  وقعد، 
الواردة يف نصوصنا، بقضها وقضيضها.

املعجمية  الدراسات  ستصل    

ما،  إن حصل ذلك يف وقت  الالحقة، 
بخصوص  صادمة  استنتاجات  إلى 
باملتواتر  واكتفائه  السرد  معجم  انحسار 
اللغة  يف  التنقيب  دون  القول،  من 
واملوروث بحثا عن هذه املمكناتالتبليغية 
املعاني  لتفادي ضغط  أو  املعنى،  إلثراء 
أي  اجلاهز،  سلطة  بفعل  والدالالت 
وهناك،  هنا  تتكرر  التي  الكلمات 
باحلمولة املعرفية ذاتها، وبنفس املقاصد 

التي جندها يف مختلف النصوص.
كما  األلفاظ،  مبوت  القول  أّما        
املؤدجلة،  املنظورات  بعض  يف  شائع  هو 
باملوضوع  دقيقة  إحاطة  إلى  فيحتاج 
ال  شفهي  إسناد  إلى  وليس  اللساني، 
قيمة أكادميية له، كما يحصل يف بعض 
السطح.  على  يطفو  الذي  املتوّرم  اجلدل 
إننا عادة ما نورد، يف حديثنا عن األلفاظ 
اقعنسس  نوع:  من  عينات  القدمية، 
تكأكأ  )اجتمع(،  احرجنم  )تأخر(، 
االنتقائية  األمثلة  من  وغيرها  )حتلق(، 
هذه  أّن  بيد  الظريف.  موقفنا  تخدم  التي 
اإلطالع عن  تبرر عجزنا عن  احلجج ال 

التكافؤات التي اقترحتها اللغة.
  نشير، يف حالة العربية، أنها حتتوي 
على أزيد من اثني عشرة مليون كلمة، 
الفرنسية  الكلمات  يتجاوز  عدد  وهو 
نعرف  ال  أننا  حني  يف  مرات،  بست 
ونحتا  وضعا  الهائل،  العدد  هذا  من 
اجلزء  أي  يسير،  جزء  سوى  واشتقاقا، 
الفلسفة  دون  اليومية،  احلياة  يف  املتواتر 
وعلم  واملنطق  والفقه  والنحو  والبالغة 
إلخ.  واحليوان...  والنبات  احليوان 
االطالع،  قلة  بسبب  أغفلنا،  أننا  كما 
للمسألة  السياسي  الفهم  إلى  بالنظر  أو 

اللغوية، ما يفيدنا يف العلوم واملسميات 
واملترادفات التي نحتاج إليها يف الكتابة، 
ثّم إّن الكتابة تؤدي وظيفة تعليمية، كما 
مقدمة  يف  الزمان  بديع  ذلك  إلى  أشار 

املقامات.
  لقد كان تركيزنا على بعض األلفاظ 
لكّن  النسبية،  يف  غاية  أمرا  املستثقلة 
هذه  من  أهّم  هو  ما  على  العربية حتتوي 
ذلك  ومن  نشازا،  تبدو  التي  الكلمات 
والطبائع  واألصناف  تعلقباألنواع  ما 
واألشكال واألمراض واألزهار والنباتات 
واألجرام  الزمن  وأقسام  واحلشرات 
باحليوان  املتعلقة  الصفات  ومختلف 
يف  إليها  نحتاج  التي  تلك  واإلنسان. 

الكتابة لنقل أثاث محيطنا.
 ميكننا مراجعة احليوان ألبي عثمان 
أو  الصفاء  إخوان  رسائل  أو  اجلاحظ 
األغاني  أو  للجرجاني  اإلعجاز  دالئل 
واملؤانسة  اإلمتاع  أو  لألصفهاني 
خلدون.  البن  املقدمة  أو  للتوحيدي 
الفهم،محدودين  قاصري  أصبحنا  لقد 
هذه  لفهم  مؤهلني  وغير  ولغويا،  معرفيا 
الكتب. ليس ألن لغتها معقدة وغريبة، 
فارغا  أصبح  معجمنا  ألّن  بل  ميتة،  أو 
من املعرفة والعلوم والفكر والفلسفة، لذا 
جاءت أغلبية كتاباتنا وطروحاتناباهتة. 
ثّم  احلقيقة،  بهذه  االعتراف  يجب 
ثّم  ومن  والتجاوز،  والتمثل،  التعلم، 
مناقشة هذه القضايا التي تتجاوز قدراتنا 
اللسانية والعقلية واملعرفية ألنها عميقة.
من  كنموذج  الفرنسية،  إلى  أشرنا    
اللغات  من  وألنها  منا،  قربها  حيث 
عقدة،  أية  دون  جلأت،  التي  العاملية 
ميتة،  كانت  كثيرة  مفردات  إحياء  إلى 

أغلب  قليلة االستعمال، مبا يف ذلك  أو 
ومع  اجلديدة،  املناهج  مصطلحات 
طبيعيا،  األمر  هذا  اعتبرنا  فقد  ذلك 
املصطلحية  احلقول  إلثراء  ضروريا  بل 
التي  املفاهيم  على  للتدليل  يؤهلها  بزاد 
حتتاج إلى ضبط، مع أّن أغلب الكلمات 
املستثمرة حديثا، كانت تدّل على قضايا 
املعاني اجلديدة، ما عدا من  ال تساوي 
كثيرة  وهي  التماس،  أو  املجاورة  جانب 
جواهر  من  جوهرا  تكن  لم  إن  جدا، 
هذه اللغة التي عرفت كيف تتعامل مع 

موروثها، مبراجعة متفتحة، ووظيفية.
بالعربية،  األمر  يتعلق  عندما  أّما 
فإن  قشورها،  إال  منها  نعرف  ال  كلغة 
مبنجزها  االستعانة  يف  التفكير  مجرد 
يتسبب  أو  كبيرا،  جدال  السابقسيطرح 
يف »اندالع« لغو ال عالقة له بجوهر اللغة 
وقيمتها، مبنأى عن أي استثمار سياسي. 
موضوع ال  ملناقشة  مؤهلني  لسنا  أننا  مع 
نحيط به وبإشكاالته، إمنا نصدر تأسيسا 
ال  نقلية  آراء  على  مبنية  مواقف  على 
تدرك جوهر املوضوعات التي تنخرط يف 
مناقشتها دون خلفيات عارفة. ما يلحق 
ذاتها.  حّد  يف  وبالكتابة  باللغة،  ضررا 
بالشأن  العارفني  نتجاوز  ما  عادة  إننا 
الغوغاء.  به  تقوم  مبا  ونقوم  املعجمي 
والقراء،  الكّتاب  نحن  نضيع،  هكذا 
على اختالفاتنا املذهبية والفنية، ما بني 
الداعية  واأليديولوجيات  املقنن  اجلهل 
ألسباب  اللسانية  احلقائق  إخفاء  إلى 
نفعية ال عالقة لها بجوهر اللغة كعلم، 

وليست كسياسة.
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 َحاِسي مسُعود

َحركٌة جزِئّيٌة َتطاُل رؤساَء الُمؤّسساِت الِبترولّية 

بلســـان: عبد العزيز تويقر

الَوقوُد.. مّرًة 
ُأخـــــَرى! 

جلنٌة مشترَكٌة بني وزارِته وِوزاَرة الِفالَحة 

جاِج لن َيستِقرَّ   رزيق: ثمُن الدَّ
على هِذه األسَعار 

َيبُدو أنَّ حكومَة عبد 
العزيز جّراد سوَف لْن 

تخرَج عن امَلألوِف ؛ وامَلألوُف 
ابقِة  يف ُعرِف احُلكوماِت السَّ

ضييِق  جوُء إلى التَّ هو اللُّ
على امُلواطِن من خالِل 

ياداِت يكوُن  ِسلسلٍة من الزِّ
الَوقوُد ُمنطلَقها ؛و ذلَك 

رغَم اإلجراءاِت الّتي 
اتخَذها الّرئيُس عبد 

املجيد تّبون لَتخفيِف بعِض 
الِعْبء على الِفئات الَهّشِة، 

ي تعيُش حتَت خطِّ  والتِّ
الَفقِر، ِفئاٌت َتتوّزُع عبَر 

ل وَتتجاوُز  آالِف َمناطِق الظِّ
ماِنيَة َمالينِي َنسمٍة من  الثَّ

ين َيعيشوَن  نَي، الذِّ اجَلزاِئريِّ
على الَهامِش حسَب آخِر 

سمّيِة.  إنَّ  صريحاِت الرَّ التَّ
جوَء إلى رفِع سعِر امَلواِد  اللُّ
رِف  اقويِة يف هذا الظَّ الطَّ

اِت والذي َتّيَز بُفقداِن  بالذَّ
آالِف اجَلزاِئرّيني َمناِصَب 
َعمِلهم،  وانِحصار َمصاِدِر 
زِق أماَمهم ُيعتَبُر - من  الرِّ

ُوجهِة َنظِري - قراًرا ُيجاِنب 
واَب لعّدِة اعتباراٍت:  الصَّ

ياداِت  أّوُلها كوَن الزِّ
امُلقَترحِة يف قانوِن امَلالّيِة 
كِميليِّ يف هَذا اجَلانِب  التَّ
َستكوُن تأِتيراُتها ُمباِشرًة 

على ِقطاعاٍت هي يف األصِل 
كوَد الّتاِم،  ُتعاِني اآلَن الرُّ

قِل  خاصًة ِقطاَعّي النَّ
رجِة األوَلى والِفالحِة  بالدَّ
بدرجٍة َثانيٍة ؛ وِبالّتأكيِد 
جوُء إلى ُجيوِب  سيِتُم اللُّ

امُلواِطننَي الَغالبى من أجِل 
َتقليِل اخَلسائِر عبر َرفِع 

األسعاِر. ثانّيا أّن االنِكماَش 
ي َزادتُه  االقِتصادي الذِّ

وطأًة جاِئحُة ُكورونا 
َسيكوُن- بالّتأكيِد - وَبااًل 

رائيِة  على الُقدرِة الشِّ
ين ُيصارُعون  للُمواِطننَي الذِّ

ا اقتصاًدا ال َيخضُع  يومّيً
للَمنطِق ؛ َتنزُل فيه األسعاُر 

يوًما وَترتِفُع إلى َعناِن 
ماِء َشهًرا،  دوَن ُمقّدماٍت  السَّ
وال َتهيٍد. وِقصُة »حَتليِق« 
أسعاِر الّدجاِج يف 24 ساعًة 

وبأكثِر من َمائٍة بامَلائِة 
خيُر َدليٍل على الَعبِث 

ي ُنواِجهُه.   االقِتَصادّي الذِّ
قد يقوُل َقائٌل إّن األمَر 

ُمجّرُد اقتراٍح وَسيِتُم 
ُمناقشُة الَقانوِن يف َقادِم 
األّياِم، ولكّن هل َينتِظُر 

املواطُن من ُنّواٍب عايُشوا 
فساَد »البوتفليقية« وَكانوا 

ِنتاَجها أن ُينِصفوه؟! ال 
أؤِمُن بهذا، وهِذه َقناعِتي! 

اللجنة  أّن  أمس،  يوم  رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  أّكد 
املشتركة بني وزارته ووزارة الفالحة والتنمية الريفية 

ستضمن استقرار األسعار.
عقدها  التي  الصحفية  الندوة  خالل  الوزير،  وأوضح 
وضع  لتقييم  الوزارية  اللجنة  اجتماع  مبناسبة 
من  تكنت  اللجنة  أّن  رمضان،  شهر  خالل  األسواق 
والتاجر  الفالح  من  كاًل  ترضي  توافقية  أسعار  وضع 
واملواطن. كما اعتبر الوزير أّن ما حصل من ارتفاع يف 
أسعار اللحوم البيضاء “غير مقبول” وأّن الوضع “لن 

يستمر على حاله وستتراجع األسعار”.
والفواكه  اخلضر  سوق  اضطراب  سبب  أّن  رزيق  ونقل 
اجلملة  أسواق  أخذ  هو  رمضان  شهر  أيام  أول  يف 
مما  واجلمعة،  اخلميس  يومي  األسبوعية  عطلتهم 
“ولقد  موضًحا:  الوزير،  وأضاف  العرض.  على  أثر 

تداركنا الوضع، مبنع هذه األسواق من أن تأخذ عطلة 
أسبوعية خالل شهر رمضان”.

خالد دحماني

الشعبي،  الوطني  للجيش  مشتركة  مفرزة  ضبطت 
مساء أول أمس، مبنطقة بني ونيف احلدودية ببشار، 
و7  طن  بـ1  تقدر  املعالج  الكيف  من  ضخمة  كمية 
الدفاع،  لوزارة  بيان  وأوضح  كيلوغراما.  و72  قناطير 
إلى تلك  العملية تأتي لُتضاف  أن  ورد أمس األربعاء، 
من  نفسها،  وباملنطقة  نفسه،  اليوم  يف  مكنت  التي 
نفسها،  املادة  من  كيلوغراما  و60  قناطير   5 ضبط 

لترتفع حصيلة كميات الكيف املعالج التي مت ضبطها 
يوم أمس إلى 2 طن و3 قناطير و32 كيلوغراما.

الوطني  للجيش  مفارز  أوقفت  السياق،  هذا  ويف 
من  بكل  اجلمارك  مصالح  مع  بالتنسيق  الشعبي، 
بحوزتهم  مخدرات  جتار   8 بلعباس،  وسيدي  وهران 

30 كيلوغراما من الكيف املعالج.
رحمة عمار 

أفتت اللجنة الوزارية للفتوى بتأدية صالة العيد يف البيوت، موضحة أن ذلك من بني ما 
اقتضته األوضاع االستثنائية املنجرة عن انتشار فيروس كورونا، بداية من تعليق صالة 

اجلماعة واجلمعة يف املسجد.
وأوضحت اللجنة، يف بيان أصدرته يوم أمس، أن أداء صالة العيد يف البيوت يكون سواء 
العمل  مقر  يف  أداؤها  ميكن  كما  فردية.  بصفة  أو  الواحدة  األسرة  أفراد  بني  جماعة 
املتاح لهم، تعظيما لهذه  العيد، وذلك يف حدود  بالنسبة للمعنيني باملداومات صبيحة 

الشعيرة وحتصيال لثوابها وبركتها كونها سنة مؤكدة.
اإلمام،  مع  تصلى  كما  تصلى  أنها  البيان  أوضح  البيوت،  يف  أدائها  كيفية  بخصوص  أما 
6 تكبيرات  ركعتني، يكبر يف األولى سبع تكبيرات مبا فيها تكبيرة اإلحرام، ويف الثانية 
بالفاحتة مع سورة جهرا، وال تشرع خطبة  ركعة  ويقرأ يف كل  القيام،  مبا فيها تكبيرة 
النافلة »أي بعد شروق الشمس بنحو نصف  البيوت. ويبدأ وقتها بحل صالة  العيد يف 

ساعة وميتد إلى الزوال«.
فردي  بشكل  مشروع  وهو  مستحب،  العيدين  يف  والتهليل  والتسبيح  التكبير  أن  كما 

وجماعي للنساء والرجال.
من  والتكبير  التسبيح  رفع  مبشروعية  للفتوى  الوزارية  اللجنة  أفتت  ثانية،  جهة  من 
مكبرات الصوت يف املساجد، داعية الناس إلى التكبير والتسبيح والتهليل يف البيوت أو 

حيث كانوا.
رحمة عمار 

الّيوم  مع احِلفاظ على إحَياء َشعائِر 

اللَّجنُة الِوزارّيُة للَفتوى ُتفتي اللَّجنُة الِوزارّيُة للَفتوى ُتفتي 
بأداِء َصالة الِعيد في الُبيوت بأداِء َصالة الِعيد في الُبيوت 

بشار
ضبـــط  2 طـــن و 3 قناطيــــر
 مـــــن الكيــف ببنــي ونيــف

لشركة  العامة  املديرية  األربهاء،  أمس  أقدمت، 
رأس  على  جزئي  تغيير  إجراء  على  سوناطراك 
سوناطراك  ملجمع  تابعتني  فرعيتني  مؤسستني 
املدير  الرئيس  تغيير  بعد  مسعود،  بحاسي 
العام  املدير  والرئيس  التنقيب  ملؤسسة  العام 
ويرجح  للجيوفيزياء.  الوطنية  للمؤسسة 
على  البترولي  املجمع  إقداَم  املتتبعني  من  الكثير 
للمؤسسات  جديد  دفع  إلعطاء  التغييرات  هذه 
البترولية التي تراهن السلطات العليا للبالد على 
دورها الفعال يف بعث االقتصاد الوطني، السيما 
التي  للتنقيب  الوطنية  املؤسسة  إلى  بالنسبة 
الصناعة  ركائز  إحدى  قليلة  سنوات  قبل  كانت 

البترولية يف اجلزائر.
املديرية  إطارات من  أمس،  هذا، وقد أشرف، يوم 
»محمد  تنصيب  على  سوناطراك  مبجمع  العامة 
للتنقيب،  الوطنية  املؤسسة  رأس  على  نزار«  بن 
 30 من  أكثر  قضى  سوناطراك،  إطارات  أحد  وهو 
سنة من مشواره يف املجمع وتقّلد منصب مدير يف 
عدد من املجمعات البترولية بالشراكة مع شركات 
»سوناطراك  مجمع  غرار  على  عاملية،  بترولية 

وأناداركو« ومجمع »سوناطراك أجيب«، باإلضافة إلى 
البترولية  املجمعات  ألغلب  التسيير  مجلَس  ترؤسه 
البترولية  الشركات  مع  سوناطراك  أنشأتها  التي 
العاملية. وقد تكون خبرته املهنية أحد العوامل التي 
مجال  يف  عليه  تراهن  البترولي  املجمع  إدارة  جعلت 
السيما  العلمية،  كفاءته  إلى  باإلضافة  التسيير، 
املعهد  من  دولة  مهندس  شهادة  على  متحصل  وأنه 
ماجستير  شهادة  إلى  باإلضافة  للمحروقات  الوطني 
يف إدارة األعمال من جامعة »كيبك«. كما مت تنصيب 
الوطنية  املؤسسة  رأس  شرفاوي«على  القادر  »عبد 
الذي  املؤسسة  إطارات  أحد  وهو  للجيوفيزياء، 
يتميز بالكفاءة التي تؤهله على احملافظة على مكانة 

املؤسسة.
»أخبار  جريدة  لدى  املتوفرة  املعلومات  وحسب  هذا، 
الوطن«، فإن التغيير الذي أقدمت على تنفيذه شركة 
بالتغيير اجلزئي،  املتتبعني  سوناطراك وصفه بعض 
باقي  تطال  جديدة  تغييرات  تتبعه  أن  يرجح  حيث 
الفرعية بحاسي مسعود  البترولية  املؤسسات  مدراء 

يف قادم األيام استجابة ملتطلبات املرحلة.
زاهية سعاد
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فيما َتاثَل 60 مصاًبا للّشفاء
 الَجزائر تسّجُل 186 حالَة »كوفيد 19« َجِديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، يوم أمس، عن تسجيل 186 حالة إصابة 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، 
أّن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 6253 إصابة. وحسب املتحّدث 
ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 7 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات 

إلى 522 حالة.
املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة   60 تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 

للشفاء من بني املصابني بالوباء إلى 3058 متعافيا.
خالد دحماني



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

