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حّذر من األجندات اإلقليمية 

0303
جال حوَل َفّعاليِة بروتوكوالِت الِعالج  يف عزِّ السِّ

ُكـــورونا. . الَفيـــروُس 
ر الّلغـــُز والـــّدواُء الُمحيــّـِ

أثاَر فيروُس ُكورونا منُذ ظهوِره موجًة حادًة من الَبلبلِة؛ فقْد احتاَر العلماُء يف أسباِب 
ُظهورِه وبؤِر انتشاِره وصواًل إلى بروتوكوالِت الِعالج التي اقُترحْت للتصّدي له،  إذ 
اقتراِح  صني، على  وُمتخصِّ ُخبراٍء  األدويِة بقيادِة  وَمخابِر  تتنافُس كبرياُت شركاِت 

أدويتها وإثباِت فّعاليتها.

05
سكيكدة 

إحبــاُط محــاولِة 
هجــرٍة َغــيِر َشرعّيٍة 

فــي »قنــواع«

06
بومرداس

إحصـــــاُء 640 
تــاِجًرا ُمتضــِرًرا مـن 
حي َتدابيــِر الَحجـِر الصِّ

08
الظاهرة َشهدتها عّدُة والياٍت

خـرُق الَحــجِر الّصـِحي 
لُممارســِة َعـــاداٍت 

وَتقاليـــٍد راِســــَخة 

 َحـــّي الّســُرول بعنــابة..  َحـــّي الّســُرول بعنــابة.. 
 َوجــــٌه للَفقـِر وآخـٌر للُمعانــاِة! َوجــــٌه للَفقـِر وآخـٌر للُمعانــاِة!

يف ِذكَرى َوفاِته يعوُد دوَن َجواِده

حيُّ  عّنابة،   مَبدينة  األحياِء  أعرِق  من  يعُد  حيٌّ  َشهَدها  وامُلعاناِة  اإلهماِل  من  سنواٌت 
23 ألَف نسمٍة. هو َشاِهُد عياٍن على ُمعاناِة ُمواطننَي ُحرموا  ي يقطُنه نحَو  الّسرول الذِّ
رِة التي أعطاَها امَلسؤوُلون امُلتعاِقُبون على  امُلتَكرِّ هم يف الّتنمية امَللّيِة، رغم الُوعوِد  ُحقَّ
من توّقفت يف هذه امَلنِطقة منُذ ثالثِة عقوٍد وَنيٍف؛ َتاريُخ إنشاِء هذا  لطِة. عقارُب الزَّ السُّ

احَلّي، الذي باَت ُسّكاُنه يستنجدوَن بالّسلطاِت امَللّيِة عّلها َتستجيُب يوًما.

كيـَف نكـِذُب جيِّـًدا ؟!
ي يتمُّ     ال أجُد أيَّ ُمسَوٍغ لَتبّني ِفكرَة: »الّلغُة الِفرنسّيُة غنيمُة حرٍب«، تلَك األكذوبُة التِّ

تداوُلها بشكٍل عابٍث، ودوَن أيِّ صدٍق يف َطرِحها 
قافيِة  الثَّ األوَساط  من  كثيٍر  يف  وَتداوِلها 
صاحُب  هو  َياِسني  كاِتب  كاَن  ياسيِة.  والسِّ
َمرحلٍة  ويف  آخَر،  ِسياٍق  يف  ورَدت  ي  التِّ الِفكرِة 
وراِئها  من   - القصُد  وكاَن  ُمختلفٍة.  َتاريخّيٍة 
وُمحاربِته.  لَفهِمه  امُلستعمِر  لغِة  استعماَل   -
بعِض  َمواقِف  يف  امُلمارسُة  هِذه  َتّسدت  وَقد 
عامُل  التَّ كان  كَما  الَوطنيِة.  للحركِة  امُلنتِمنَي 
َعالقٍة  ذاَت  واضحٍة  ألغراٍض  غِة  اللُّ هذه  مع 
أو  وُهوّيته،  الَبلد  استقالِل  عن  بالّدفاِع 
وليَس  اآلخِر،  ُلغِة  باستغالِل  الّذاِت  ِلتحقيِق 

لَتصديِر الَوطن أو َتهجيرِه إلى ُلغٍة أخرى!

د. الّسعيد بوطاجين 	15

02
ُد استعـداَد الجزائِر احتضــاَن الِحـواَر اللِّيــبي  ـِ بوقـدوم ُيؤّك
التضارب  تواصل  من  بوقادوم،  صبري  اخلارجية،  الشؤون  وزير  حّذر 
ليبيا  وحتويل  الليبي،  امللف  حول  والدولية  اإلقليمية  األجندات  يف 
مسرحا للحروب بالوكالة، مجددا استعداد اجلزائر احتضان احلوار 
الليبي، ومواصلتها جهودها من أجل لمِّ شمل الفرقاء وتقريب وجهات 

نظرهم.

الَبِعيدة.. صفحٌة َمجهولٌة متاًما من حياِة األمير الَبِعيدة.. صفحٌة َمجهولٌة متاًما من حياِة األمير األميُر يف روسَيا  : األميُر يف روسَيا  بوباكير 
قافِة وامُلقاومِة قافِة وامُلقاومِةاألميُر أثبَت أّنه ال تضادَّ بني الثَّ بوساحة : األميُر أثبَت أّنه ال تضادَّ بني الثَّ

 »أخباُر الَوطِن« تنشُر َقّصَة صورِة األِمير ووزارِة الَعدِلتنشُر َقّصَة صورِة األِمير ووزارِة الَعدِل

أقالم

 األِميـُر. .
 َسيـٌف وَعقـل ! َسيـٌف وَعقـل !

ترقٌب وانِتظاٌر وأَمل يف غٍد أفَضل

حّذر من األجندات اإلقليمية 
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ُد استعداَد الجزائِر  بوقدوم ُيؤكِّ
احتضاَن الِحواَر اللِّيبي

)و.أ.ج(

اخلارجية،  الشؤون  وزير  وقال 
إفريقيا  يوم  مبناسبة  وجهها  رسالة  يف 
الـ  الذكرى  يصادف  والذي  العاملي، 
)االحتاد  اإلفريقية  املنظمة  إلنشاء   57
تشهدها  التي  التطورات  إن  اإلفريقي(، 
 - »تؤكد  األخيرة  األسابيع  يف  ليبيا 
لألسف - تضارب األجندات اإلقليمية 
والدولية التي يبدو أنها ال تتفق إال على 
مسرحا  الفوضى  حالة  على  ليبيا  إبقاء 
لتصفية  وساحة  بالوكالة،  للحروب 
أبناء  دماء  حساب  على  احلسابات 

الشعب الليبي الشقيق«.
ويف هذا السياق، أكد بوقدوم على 
ليبيا يف  نحو  للسالح  الكبير  التدفق  أن 
الدولية، »لم  للقرارات  »انتهاك صارخ« 
يؤجج سعير احلرب األهلية فحسب، بل 
اإلرهابية  املجموعات  تسليح  يف  ساهم 
التي أضحت تهدد أمن املنطقة، وتعرقل 

مسار التسوية السياسية لهذه األزمة«.
وبهذه املناسبة، أبرز الوزير أن اجلزائر 
»ستواصل انطالقا من روح التضامن مع 
التنسيق  إطار  ويف  الليبي،  الشعب 
الليبية،  األطراف  كل  مع  والتشاور 
واألمم  اإلفريقي،  واالحتاد  اجلوار،  ودول 
لَمِّ  أجل  من  جهدها  قصارى  املتحدة، 

شمل الفرقاء وتقريب وجهات نظرهم«. 
اجلزائري،  الديبلوماسية  رئيس  وأبدى 
اجلزائر  »استعداد  مجددا،  رسالته،  يف 
الحتضان احلوار الليبي، وتأكيدها على 
الدور احملوري الذي يجب أن تلعبه دول 
اجلوار واإلحتاد اإلفريقي يف املسار األممي 

لتسوية األزمة الليبية.«

املدير  الدين،  زين  زيداني  أعلن 
املدير  عن  واملمثل  لألداءات  املركزي 
للضمان  الوطني  للصندوق  العام 
االتفاق  أن  األجراء  لغير  االجتماعي 
املبرم بني الصندوق االجتماعي وعدد 
اخلاصة  االستشفائية  املؤسسات  من 
هدفه التكفل بالنساء احلوامل وحتسني 
ظروف الوالدة وهو يدخل ضمن إطار 

حتسني املرفق العمومي وأنسنته.
حلوله  خالل  املتحدث،  وأوضح 
أن  الوطنية،  اإلذاعة  على  ضيفا 
بني  التعاون  إطار  يف  تندرج  االتفاقية 

االجتماعي  والضمان  الصحة  قطاع 
بالنظم  وتزويده  القطاع  لعصرنة 
التكنولوجية احلديثة، وحتسني ظروف 
االستقبال مشيرا إلى أن املستفيدات 
املؤمنات  من  البرنامج  هذا  من 
النساء  من  احلقوق  وذوي  اجتماعيا 

احلوامل.
االتفاقية  أن  املتحدث  وأكد 
من  األخير  اجلزء  لتغطي  جاءت 
الضغط  لتخفيف  وكذا  احلمل  عملية 
على مستشفيات القطاع العام وإعفاء 
لتكاليف  املسبق  الدفع  من  املواطنات 

به  يتكفل  الذي  والعالج  الوالدة 
صندوق الضمان االجتماعي.

من جهة ثانية، كشف زيداني أن 
اخلاصة  العيادات  يف  الوالدة  تكاليف 
ألف  و60  دينار  ألف   25 بني  تتراوح 
عاتق  على  بالكامل  تقع  وأنها  دينار، 
ملفتا  االجتماعي،  الضمان  صندوق 
إجراء  أن  إلى  باملناسبة،  االنتباه، 
يخضع  أن  يجب  القيصرية  العمليات 
على  حفاظا  وتقنية  طبية  لشروط 

صحة احلوامل.
رحمة عمار

الستكمال آخر خطوة في عملية الحمل 
 صندوُق الَضمان االجتماعيِّ يتكّفُل بالوالدة في الِعياداِت الَخاصة

 احتضنته سطيف في َسابقة
َعقد ُمنتدًى َدوليٍّ في ِريادة األعَماِل 

واالبتَكار والتِّكنوُلوجيا 
الناشئة  واملؤسسات  الصغيرة  املؤسسات  وزير  جريدان  ياسني  أكد   
دولي  افتراضي  منتدى  أول  افتتاح  على  إشرافه  املعرفة، خالل  واقتصاد 
املعهد  تنظيمه  إلى  بادر  الذي  والتكنولوجيا،  واالبتكار  األعمال  ريادة  يف 
القطاع  املبادرة خاصة يف هذا  والتسيير بسطيف، أن هذه  للتجارة  الدولي 
الوزاري الذي استحدث لتدعيم اقتصاد املعرفة، خاصة وأن هدف الدولة 
هو توسيع إنشاء هذا النوع من املؤسسات االقتصادية ومشاريع التكنولوجيا 
وتطوير اإلبداع واالبتكار.  وأكد علي منصوري مدير املعهد الدولي للتجارة 
والتسيير بسطيف ليومية »أخبار الوطن« أن هذه التظاهرة مت تنظيمها برعاية 
وزير املؤسسات الصغيرة واملؤسسات الناشئة واقتصاد املعرفة وبالتنسيق مع 
معهد »ديجيتال سكول« مبشاركة أستاذة وباحثني وخبراء وطلبة من داخل 
التراب الوطني وخارجه، عبر تقنية التحاضر عن بعد، مضيفا أن التفكير 
وتنظيم هذه التظاهرة الفريدة من نوعها لعدة اعتبارات من أهمها التواصل 
الدائم مع رواد األعمال، وهذا من صلب مهام املعهد مضيفا أن اللجوء إلى 
التواصل االفتراضي يف ظل األزمة التي يعيشها العالم حاليا شجع على 
السريعة  التطورات  الوطن. كما أضاف أن مواكبة  االمتداد لآلفاق خارج 
املسبوق يف  غير  التحكم  اليوم، من خالل  العالم  يعرفها  التي  واملتسارعة 
والعمالقة،  الراهنة  واخلطوات  االتصال  وتكنولوجيات  الرقمنة  تقنيات 
القادمة يف ميدان الذكاء االصطناعي أصبحت ضرورة يف بالدنا، وأن هذا 
الوضع العاملي أثر بطريقة أصيلة ومتفردة يف مجال االبتكار وكيفية التوصل 

إليه والسيطرة عليه وإدراجه كفن يدرس وسيعلم.
آسيا.ع

سكيكدة 
مصرُع طفٍل في حادِث َسيٍر بالّشبكية 

 10 العمر  يبلغ من  الثالثاء، طفل  لفظ، يف ساعة متأخرة من مساء 
سنوات أنفاسه األخيرة، بعد أن دهسته شاحنة غير بعيد عن مقر سكناه 

الواقع بقرية الشبكية بلدية عني شرشار شرقي والية سكيكدة.
تويف  )د. ب(  املدعو  الضحية  فإن  الوطن«،  »أخبار   وحسب مصادر 
متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس، حيث دهسته شاحنة من نوع 
»فوطون« مختصة يف نقل البضائع. وعليه، جرت محاولة إسعاف الضحية 
أن  قبل  احمللية،  اخلدمات  متعددة  العيادة  إلى  السرعة  جناح  على  بنقله 
إلى  املدنية من نأجل نقل جثة الضحية وحتويله  تتدخل مصالح احلماية 
مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد دندان بعزابة، فيما فتحت مصالح 

األمن املختصة حتقيقا يف مالبسات احلادث.
جمال بوالديس

سيدي بلعباس
َتوقيُف 9 أشخاٍص ضَلعوا في ِشجار 

باألسلحِة البيَضاء
على  القبض  بلعباس  سيدي  والية  بأمن  الشرطة  قوات   ألقت 
مجموعتي أشرار ضلعوا يف شجار يف الطريق العام، استعملوا فيه أسلحة 
بيضاء محظورة، كماأخلوا بالنظام العام. يذكر أن املوقوفني 09 أشخاص 
ماي   25 تاريخ  إلى  تعود  القضية  حيثياث  البيضاء.   أسلحتهم  حجزت 
2020، اندلع الشجار بالطريق العام استعمل الضالعون به أسلحة بيضاء 
حيث كان حي 760 مسكنا بن حمودة مسرحا له ونشب بني مجموعتني 
من األشخاص، مباشرة سارعت قوات الشرطة باملصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية واألمن احلضري 14 للتدخل يف مكان احلادث، حيث مت توقيف 
05 أشخاص بحوزتهم أسلحة البيضاء من مختلف األنواع تتراوح أعمارهم 
بني 21 و36 سنة، ومت اقتيادهم إلى مقر املصلحة من أجل مواصلة التحقيق 
املتورطني  باقي األشخاص  توقيف  احملققني من  الشرطة  أفراد  الذي مكن 
يف هذه القضية، ليرتفع عدد املوفوقني إلى 09 أشخاص. كما تبني من 
الشجار يعود  املوقوفني مسبوقون قضائيا وسبب  التحقيق أن أغلب  خالل 
إلى خالفات شخصية تطورت إلى شجار سرعان ما متت السيطرة عليه من 
طرف قوات الشرطة. جتدر اإلشارة إلى أن مصالح الشرطة سجلت انخفاضا 
كبيرا يف معدل اجلرمية منذ بداية السنة اجلارية، حيث تشير اإلحصائيات 
املسجلة من طرف جميع املصالح النشطة إلى تراجع قضايا الضرب واجلرح 
وقضايا السرقة مبختلف أنواعها، وذلك راجع لوجود وانتشار قوات الشرطة 
بكامل تراب الوالية مبا فيها الدوائر الـ 15، ناهيك عن الدور الفعال الذي 
خدمة  شرطته  مع  يتعاون  أضحى  حيث  بلعباس  بسيدي  املواطن  يلعبه 

للصالح العام.
رفيق.ف

الوادي
حي رِف الصِّ اختناُق َشخٍص داخَل خّزاٍن للصَّ

شخص  أمس،  أول  مساء  لقي، 
إلى  آخرين  اثنني  حتويل  ومت  مصرعه، 
العناية املركزة، بعد أن اختنقوا عندما 
مستوى  على  بأشغال  يقومون  كانوا 
الزقم  بقرية  الصحي  للصرف  خزان 
الكرمي،  عبد  حساني  لبلدية  التابعة 

الواقعة شمالي مدينة الوادي.
الزقم  قرية  أرجاء  احلزن  يعم 
منها  القريبة  السكانية  والتجمعات 
الثالثاء،  مساء  منذ  الوادي،  بوالية 
إثر وفاة شخصا يف األربعني من العمر 
الصحي  للصرف  خزان  يف  اختناقا، 

بأحد أحياء القرية.
لـ  محلية  مصادر  وأوضحت 
قد  كان  الهالك  أن  الوطن«  »أخبار 
إثر  جيرانه  أطلقه  استغاثة  نداء  لّبى 
الصرف  خزان  إلى  شقيقني  نزول 
أن  بعد  تنظيفه  أجل  من  الصحي 
مضي  بعد  لكنهما  آخره،  عن  امتأل 

مدة من الزمن لم يردا على على نداء 
لالستنجاد  بذويهم  دفع  ما  عائلتهما، 
بجارهم الذي اختنق هو اآلخر، ليتم 
نقل الضحايا الثالثة للعيادات متعددة 
اخلدمات بالدبيلة حيث لفظ الضحية 
الوصول  قبل  األخيرة،  أنفاسه  األول 
أب  واملتويف  املذكور،  الصحي  للمرفق 
ألربعة أطفال يف األربعني من عمره، 
عبد  حساني  ببلدية  موظفا  ويشتغل 
فقد  األخريني  الضحيتني  أما  الكرمي. 
ملصلحة  السرعة  جناح  على  نقلهم  مت 
ماي   08 باستعجاالت  املركزة  العناية 
1945 مبدينة الوادي، حيث ما يزاالن 
مرحلة  يف  املوضوع  هذا  كتابة  حلد 
الدرك  قوات  وفتحت  هذا،  اخلطر. 
الوطني املختصة إقليميا حتقيقا للوقوف 

على ملبسات احلادث. 
الوادي تشهد مثل  يذكر أن والية 
هكذا حوادث، والتي يذهب ضحاية 

إذ  العديد من األشخاص سنويا،  لها 
الصرف  مشروع  استكمال  ورغم  إنه 
الصحي يف والية الوادي والذي كلف 
مليار  اآلالف   4 العمومية  اخلزينة 
ما  املساكن  من  املئات  أن  إال  سنتيم 
ويفضل  بالشبكة،  مربوطة  غير  زالت 
الصرف  خزانات  حفر  أصحابها 
ربط  عن  عوضا  التقليدية  الصحي 
الصحي،  الصرف  بشبكة  مساكنهم 
بالشبكة  الربط  كيفية  جهلهم  بسبب 
من جهة وعدم قيام السلطات املكلفة 
بتسيير قنوات الصرف الصحي مبا يلزم 
كل  يف  الربط  عملية  حتقيق  ألجل 
عبر  املوجودة  السكانية  التجمعات 
البلديات الـ 18. ويلقي السكان على 
الوطني  ديوان  وكذا  البلديات  مصالح 

للتطهير مسؤولية ما يحدث.
رشيد شويخ

حّذر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، من تواصل التضارب في األجندات اإلقليمية والدولية حول الملف الليبي، 
وتحويل ليبيا مسرحا للحروب بالوكالة، مجددا استعداد الجزائر الحتضان الحوار الّليبي ومواصلتها جهودها من أجل لم شمل 

الفرقاء وتقريب وجهات نظرهم.



صفية نسناس
 

اإلثنني  العاملية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
التجارب  مؤقت  وبشكل  علقت  أنها  املنقضي، 
والتي  كلوروكني«،  »هيدروكسي  لعقار  السريرية 
إجراء  وذلك يف  عدة  دول  شركائها يف  مع  جتريها 
»تيدروس  للمنظمة  العام  املدير  وأوضح  وقائي. 
عبر  عقده  مؤمتر صحايف  غيبرييسوس« يف  أدهانوم 
دراسة  نشر  بعد  يأتي  القرار  هذا  أن  اإلنترنت، 
اعتبرت  الطبية  »ذي النسيت«  مجلة  اجلمعة يف 
مثل  مشتقاته  أو  »الكلوروكني«  إلى  اللجوء  أن 
»هيدروكسي كلوروكني« للتصدي لـ »كوفيد 19« 

ليس فعااًل وقد يكون ضارًا.
دواء  هو  كلوروكني«  »هيدروكسي  أن  ومعلوم 
مضاد للمالريا يستخدم غالًبا لعالج الذئبة ومرض 
قد  اجلزائر  يف  الصحة  وزارة  وكانت  الروماتويد، 
فيروس  بروتوكول عالجي حلاملي  على  اعتمدت 
»كورونا« يعتمد على دواء الكلوروكني عقب قرار 
الدواء  هذا  باستخدام  والتقنية  العلمية  اللجنة 
لعالج املصابني بوباء فيروس كورونا »كوفيد 19«.

وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  قال 
املستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، إن استعمال 
دواء »كلوروكني« ملعاجلة املصابني بفيروس كورونا 
متوفر  الدواء  أن  مضيفا  جيدة،  نتائج  أعطى 
بكمية كبيرة يف اجلزائر وبسعر أرخص وسيستمر 
أن  مضيفا  عليه،  تعديالت  إدخال  مع  استعماله 
»الكلوروكني«  لـ  اجلانبية  لألعراض  متابعة  هناك 

ونتخوف من أعراض بينها الصداع واإلسهال.

ما هو عقاُر الكُلوروِكين؟
حتت  يباع  الذي  الكلوروكني  دواء  يعتبر 
»نيفاكني«  منها    عديدة  جتارية  مسميات 
ة«بالكينيل« غير غريب على األطباء املتخصصني 
منذ  استخدامه  شاع  فلقد  األوبئة،  مقاومة  يف 
القارة  العالم، السيما يف  أكثر من نصف قرن يف 

الالتينية  أمريكا  دول  من  عدد  ويف  األفريقية 
األخرى  املعدية  األمراض  وبعض  املالريا  ملعاجلة 

مثل مرض »المي« وهو غير مكلف.
مت االعتماد على »الكلوروكني« يف 1949 وهو 
يجعله  بحيث  لإلنسان،  املناعة  نظام  يقوي  دواء 
املستنقعات  مثل حمى  وأوبئة  ألمراض  يتصدى 
وااللتهابات..  واحلمى  األلم  ويقاوم  )املالريا( 
قبل  من  معروفة  املرضى  على  اجلانبية  وأعراضه 
األطباء، وجلأت منظمة الصحة العاملية ومنظمات 
طبية غير حكومية أخرى، مثل أطباء بال حدود، 
يف  املالريا  بوباء  املصابني  لعالج  استخدامه  إلى 

كثير من مناطق العالم.
التي  األوائل  البلدان  بني  من  الصني  وتعد 
بفيروس  املصابني  ملعاجلة  »الكلوروكني«  اختبرت 

كورونا يف بداية شهر فيفري املاضي.
املعدية  األمراض  يف  املتخصص  ويعتبر 
يف  يعمل  الذي  راؤولت«،  »ديدييه  الفرنسي 
املعدية  لألمراض  اجلامعي  املستشفى  معهد 
مبدينة مرسيليا من بني املدافعني األوائل والبارزين 
املصابني  لعالج  »الكلوروكني«  عقار  الستخدام 
بفيروس كورونا، وقال هذا املعهد يف بيان صحفي 
االنتشار  إطار  »يف  إنه:  املاضي  فيفري  يف  نشر 
فرنسا  يف   »19 »كوفيد  كورونا  فيروس  لوباء  العام 
ولواجباتنا كأطباء،  »أبقراط«  والعالم ووفقا لقسم 
النطاق  واسعة  طبية  اختبارات  يف  الشروع  قررنا 
دواء  وتقدمي  كورونا  بفيروس  املصابني  لتشخيص 
يف  املتخصص  وأضاف  لهم«.  »الكلوروكني« 
أن  جيدا  نعلم  »نحن  يقول:  الفيروسات  علم 
هذا  ضد  املختبر  يف  فعاال  كان  »الكلوروكني« 
الفيروس وهذا ما أكدته التجارب التي أجريت يف 

الصني« منوها بأن هذا »الدواء ال يكلف شيئا«.
مارس   23 العاملية يف  الصحة  منظمة  حذرت 
استخدام  عن  تترتب  أن  ميكن  التي  األخطار  من 
أن  طاملا  كورونا  فيروس  ملعاجلة  »الكلوروكني« 
فعاليته  يثبتوا  لم  الصحة  مجال  يف  املتخصصني 

يثير  أن  من  خشيتها  عن  عبرت  كما  العالجية، 
»آماال« واسعة و«زائفة«.

إن  قولها  من  وبالرغم  أخرى،  جهة  من 
»التجارب التي يخوضها الدكتور »ديدييه راؤولت« 
تبعث على األمل« إال أن الناطقة الرسمية باسم 
أن  أعلنت  ندياي«  »سيبيت  الفرنسية  احلكومة 

»فرقا طبية جديدة ومستقلة متاما عن فريق 
القيام  يف  ستشرع  الطبي  راؤولت«  »ديدييه 
جدوى  مدى  ملعرفة  واسع  نطاق  على  بتحاليل 
كورونا  فيروس  وباء  معاجلة  يف  »الكلوروكني« 
»احلذر  توخي  إلى  دعت  كما   .»19 »كوفيد 
ألننا ال منلك أي دليل على أن هذا الدواء يشفي 

املصابني«.

البروِفّسور ِمهياوي: الجزائُر َلن ُتوِقف 
الِعالَج بـ »الكلوروكين«

تبِد  لم  اجلزائر  يف  الرسمية  اجلهات  أن   رغم 
العاملية،  الصحة  منظمة  تقرير  على  تعليق  أي 
التأني  إلى  واألطباء  اخلبراء  من  العديد  وعمد 
اإلعالم  عن  بعيدا  علميا  اجلدل  انتظار حسم  يف 
ومصالح املخابر وأجنداتها، إال أن بعض األطباء 
اعتماد  يف  العالج  استمرار  رجحوا  املصرحني 
البروفيسور  غرار  على  »الكلوروكني«،  بروتوكول 
رياض مهياوي، عضو جلنة متابعة ورصد فيروس 
كورونا، إذ اعتبر يف تصريحات صحفية أن اجلزائر 
لن تتوقف عن منح بروتوكول العالج »كلوروكني« 

للمصابني بفيروس كورونا.
منظمة  إعالن  وبعد  اخلصوص،  هذا  ويف 
التجارب  مؤقت  وبشكل  تعليق  العاملية  الصحة 
رّد  كلوروكني«،  »هيدروكسي  لعقار  السريرية 
فمنظمة   ... »أبدا  بالقول  مهياوي  البروفيسور 
الصحة العاملية لم تقل توقفوا بل طالبت بتوقيف 
الدراسات« . وأضاف أن العمل بـ »الكلوروكني« 
يف اجلزائر لن يتوقف ويف كل القطر الوطني يؤكد 

املختصون أنه حقق نتائجا جيدة.

ويؤكد البروفيسور رياض مهياوي أن كل غرف 
اإلنعاش باتت شبه خالية من املرضى، منذ بداية 
للجنة  لم تصل  أنه  مؤكدا  للمرضى،  الدواء  منح 

أي تقرير عن وفاة املرضى بعد تناول هذا العقار.
البروِفّسور بركاني: قراُر الِعالج بـ 

»الكلوروكين« ِسياديٌّ 
تفشي  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  عضو   أّكد 
فيروس كورونا يف اجلزائر البروفيسور بركاني بقاط، 
أصوات   « ملوقع  بها  أدلى  صحفية  تصريحات  يف 
مغاربية« يوم أمس األربعاء، أن اجلزائر ستواصل 
العمل ببرتوكول العالج بـ »الكلوروكني«، موضحا 
أن منظمة الصحة العاملية دعت بعض الدول لوقف 
كورونا  فيروس  عالج  يف  »الكلوروكني«  استخدام 
ودعوتها تخضع لسيادة الدول يف ذلك، مشيرا إلى 
إيجابية ومشجعة  نتائج  اجلزائر مت تسجيل  أنه يف 
»الكلوروكني«،  بـ  العالج  بروتوكول  استخدام  يف 
وليس لدينا أّي مشاكل يف هذا الصدد، قائال:« 
حصلنا على نتائج أكثر من مرضية، ولم نسجل 
يف  التركيز  وأن  خصوصا  جانبية،  أعراض  أّي 
كافة  مراعاة  مع  اإلصابة،  بداية  منذ  يتم  العالج 

احملاذير الطبية.«
وفيما يخص حتذيرات منظمة الصحة العاملية، 
كون  ذلك،  من  تفاجأ  إنه  املتحدث  قال  فقد 
املنظمة استندت يف قرارها إلى بحث واحد صادر 
عن مجلة بريطانية، يفيد بتسجيل وفيات نتيجة 
بكورونا  متقدمة  جد  حالة  يف  مصابني  إخضاع 
إلى  أدى  ما  »الكلوروكني«،  بـ  العالج  لبروتوكول 

نتائج سلبية وهذا غير مطروح لدينا.
 ومن جهة أخرى، أشار إلى تقييمه ملواجهة 
انتشار فيروس كورونا يف اجلزائر - حلد اآلن – قائال 
إن هناك وفيات بشكل يومي صحيح، لكن على 
العموم نتجه نحو التحكم يف الوضع، فهناك ارتفاع 
خريطة  أن  كما  الشفاء،  حاالت  عدد  يف  ملفت 

انتشار الوباء تبقى حتت السيطرة، بحسبه.
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أمس  يوم  الرسمّية  اجلريدة  يف  ُنشر  مبرسوم 
األربعاء املوافق لـ 17 ماي 2020، ألغت احلكومة 
يف  أصدرته  قد  كانت  استثنائيا  قرارا  الفرنسية 
»هيدروكسي  عقار  وصَف  ُيجيز  سابق  وقت 
 « مرضى  عالج  يف  للماراريا  املضاد  كلوروكني« 
كوفيد - 19«، مستثنيًة من قرارها هذا وصفه يف 
التجارب السريرية دون غيرها. موازاة مع صدور 
قرار احلظر هذا، أوصى املجلس األعلى للصحة 
العقار  باستبعاد   )HCSP( الفرنسي  العامة 
املذكور أعاله من عالج املرضى املصابني بفيروس 
مقرونا  أو  استعمالُه  كان  منفردا  املستجد  كورونا 

مبضاد حيوي.
كما أنهى املرسوم الصادر يف اجلريدة الرسمية 
lopi� عقاري  بوصف  السماَح  )الفرنسية 

وهما   ،)ritonavir(و  )navir
الصحة  منضمة  أدرجتهما  للفيروسات  مضادان 
Soli� »تضامن«  برنامجها  ضمن  )العاملية 

مارس   18 يوم  أطلقته  الذي   )darity

لتسويق  املجال مشرًعا  ُيفَسح  وبهذا،  املنقضي. 
»كوفيد  ملرضى   )remdésivir( عقار 
فرنسا صدر يومني فقط  قرار  أن  – 19«.  يذكر 
عقب عقد رئيس منظمة الصحة العاملية »تيودور 
العاملي  اليوم  مبناسبة  صحفية  ندوًة  غيبروس« 
للقارة السمراء، املوافق لـ 25 ماي من كل سنة. 
جائحة  مستجدات  عرض  الندوة  موضوع  كان 
منظمة  رئيس  سردها  التي   ،»19  - »كوفيد 
األفارقة  ُينبئ  أن  قبل  مفصلًة،  العاملية  الصحة 
بأن قارتهم تعد أقل مناطق العالم تضررا باجلائحة 
على  الَوصيُّ  واغتنم  املنظمة.  توقعته  ما  عكس 
الصحة العاملية املناسبة لـيخبر العالم قرار املنظمة 
تعليَق استعمال عقار »هيدروكسي الكلوروكني« 
العقار  وإسقاطه من برنامج »تضامن«، علما أن 
غير  كونه  إفريقيا،  دول  يف  االستعمال  واسع 
الدواء  لهذا  التجارية  فاحلقوق  البّتة،  ُمكِلف 
سقطت بفعل التقادم )مضي أكثر من 30 سنة 

عن تصنيعه(. 

علل »تيودور غيبروس« قرار املنظمة القاضي 
بإسقاط الدواء من برنامج »تضامن« باستنادها 
الشهيرة  الطبية  املجلة  نشرتها  دراسة  إلى 
إن  الدراسة  تقول   ،)The Lancet(
عقار »هيدروكسي كلوروكوين« غيَر ذي نفٍع يف 
وأشارت  املستجد،  كورونا  فيروس  وباء  معاجلة 
املَريَض  تتعرض  قد  مخاطر  إلى  ذاتها  الدراسة 
بعيدا  املستشفيات  خارج  العقار  اسُتعمل  إذا 
بيانات  تقدم  أن  دون  الطبية،  الرعاية  عن 

)DATA( تثبت ادعاءها . 
عقار  استعمال  تعليق  قرار  أن  يذكر 
مرضى  معاجلة  يف  كلوروكني«  »هيدروكسي 
الفرنسي  العالم  حفيظة  أثار   »19  – »كوفيد 
الوبائية  األمراض  يف  املتخصص  الّصيِت  ذائِع 
راؤولت«،إذ  »ديدي  البروفسور  والفيروسات، 
بتسييس  املنظمة  اتهام  يف  الطبيب  يتواَن  لم 
مخابر  لوبيات  لتأثير  املنظمة  وخضوع  اجلائحة، 
الدواء، كون العقار الذي منعت استعماله أثبت 

وأنقذ   »19  - »كوفيد  مرضى  عالج  يف  جناعته 
األدوية  إن  البروفسور  قال  منهم.  اآلالف  حياة 
التي أبقت عليها املنظمة ضمن برنامج »تضامن« 
غالية الثمن وال يستطيعها عامة الناس، مستغربا 
التجريح يف دواء استعمل منذ القرن املنقضي يف 
املفاصل  التهاب  ومرضى  املالريا  مرضى  عالج 
كالتي  انتقادات  تشوبه  أن  دون  أخرى  وأمراض 

طالته منذ أعلنته الصني مفيدا يف عالج الوباء.
شهيرة عّنـان

في عزِّ الِسجال حول فَعاليِة بروتوكوالِت  الِعالج  

كورونا .. الَفيروُس الّلغُز والّدواء الُمحيِّر

بمرسوٍم صدَر في الَجريدِة الّرسمّية يوم أمٍس

فرنسا تمنُع استعمال عقار »الكلوروكين« في ُمستشفياِتها

أثار فيروس كورونا، منذ ظهوره، موجة حادة من البلبلة؛ فقد احتار العلماء في أسباب ظهوره وبؤر انتشاره وصوال إلى العالجات الخاصة به، حيث تنافست كبريات شركات ومخابر األدوية بقيادة خبراء 
ومختصين في هذا الخصوص، وكان للباحث الفرنسي » ديديي راؤولت« الحظ الوافر منذ إعالنه نجاعة الكلوروكين في عالج وباء فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19« . وانقسمت المواقف بين مساندين لهذا 

الدواء »المعجزة«، الذي يستخدم في عالج وباء المالريا منذ أكثر من خمسين سنة ويباع بثمن معقول، قبل أن تعود منظمة الصحة العالمية لتطعن في جدواه، مؤخرا.
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وسيَّة« فحُة »الرُّ هِذه صفحٌة َمجهولٌة تماًما من حياِة األمير؛ إنَّها الصَّ

األميـــُر فـي 
ا الَبِعيـدة روسيـَ

كنت أسيُر مع صديق لي من بلد مغاربي شقيق يف شارع العربي بن كنت أسيُر مع صديق لي من بلد مغاربي شقيق يف شارع العربي بن 
مهيدي، قادمني من جهة البريد املركزي باجتاه ساحة الشهداء إلى أن مهيدي، قادمني من جهة البريد املركزي باجتاه ساحة الشهداء إلى أن 
وصلنا ساحة األمير عبد القادر، سميت هذه الساحة باسم األمير لوجود وصلنا ساحة األمير عبد القادر، سميت هذه الساحة باسم األمير لوجود 
متثاله الشهير فيها. متثال ضخم يرتفع على األرض بأزيد من عشرة أمتار. متثاله الشهير فيها. متثال ضخم يرتفع على األرض بأزيد من عشرة أمتار. 
وحني رحت أقدم لصاحبي تفاصيال عن التمثال، قال لي بعفوية وحني رحت أقدم لصاحبي تفاصيال عن التمثال، قال لي بعفوية 
كبيرة، وصاحبي من الذين قدموا دراسات كثيرة وجادة عن التصوف كبيرة، وصاحبي من الذين قدموا دراسات كثيرة وجادة عن التصوف 
اإلسالمي، وهو واحد من املتخصصني يف ابن عربي، قال لي : اإلسالمي، وهو واحد من املتخصصني يف ابن عربي، قال لي : 
»متنيت لو أنه باإلضافة إلى السيف الذي يلوح به حمل كتابا أيضا، »متنيت لو أنه باإلضافة إلى السيف الذي يلوح به حمل كتابا أيضا، 
فنحن يف بلداننا املغاربية والعربية والعالم بأسره نعرفه باإلضافة فنحن يف بلداننا املغاربية والعربية والعالم بأسره نعرفه باإلضافة 
إلى كونه مقاوما، مثقفا وسياسيا ودبلوماسيا كبيرا«؛ غطست يف إلى كونه مقاوما، مثقفا وسياسيا ودبلوماسيا كبيرا«؛ غطست يف 
أعماق نفسي وتسارعت من ذاكرتي الصور لكثير من ساحات أعماق نفسي وتسارعت من ذاكرتي الصور لكثير من ساحات 
مدننا، فأغلب تلك الساحات التي تتوسطها التماثيل هي أيضا مدننا، فأغلب تلك الساحات التي تتوسطها التماثيل هي أيضا 
حتمل أسلحة وسيوفا، ونادرا ما يتوسط بعض تلك الساحات حتمل أسلحة وسيوفا، ونادرا ما يتوسط بعض تلك الساحات 

متاثيل ملثقفينا.متاثيل ملثقفينا.
األمير املثقف والسياسي الكبير واإلنسان يعرفه اآلخرون األمير املثقف والسياسي الكبير واإلنسان يعرفه اآلخرون 
وقد جعلوا منه رمزا وموضوعا لكثير من أعمالهم األدبية وقد جعلوا منه رمزا وموضوعا لكثير من أعمالهم األدبية 
فنعرف  أما نحن  وأحياء.  باسمه مدنا  فنعرف والفكرية، وسموا  أما نحن  وأحياء.  باسمه مدنا  والفكرية، وسموا 
منه السيف؛ » السيف أصدق أنباء من الكتب »، بل إن منه السيف؛ » السيف أصدق أنباء من الكتب »، بل إن 
»الكتاب لعب«، وكذلك كل الثقافات واملثقفني. . وغاب »الكتاب لعب«، وكذلك كل الثقافات واملثقفني. . وغاب 
عنا بأنه ال تضاد بني الثقافة واملقاومة وبان أغلب الثورات عنا بأنه ال تضاد بني الثقافة واملقاومة وبان أغلب الثورات 
التي أحدثت طفرات يف تاريخ اإلنسانية مهد لها مثقفون، التي أحدثت طفرات يف تاريخ اإلنسانية مهد لها مثقفون، 
بينما قهر السيف الفكر واملفكرين واستبَد بهم، وصنع بينما قهر السيف الفكر واملفكرين واستبَد بهم، وصنع 
خراب الدول والشعوب، وبأنه ما كان لألمير أن يتبوأ خراب الدول والشعوب، وبأنه ما كان لألمير أن يتبوأ 
تلك املكانة يف تراث اإلنسانية لو لم يكن مثقفا من طراز تلك املكانة يف تراث اإلنسانية لو لم يكن مثقفا من طراز 

نادر يف املرحلة تلك.نادر يف املرحلة تلك.
كثير مما هو لدينا من مواقف جتاه املثقفني مرده إلى كثير مما هو لدينا من مواقف جتاه املثقفني مرده إلى 
هذه الذهنيات التي تغلُِّب السيف على الكتاب. فما هذه الذهنيات التي تغلُِّب السيف على الكتاب. فما 
كان يضيرنا لو أننا وضعنا كتابا يف اليد الثانية لألمير كان يضيرنا لو أننا وضعنا كتابا يف اليد الثانية لألمير 
وزينا ساحات مدننا اجلميلة بأسماء لرموزنا الثقافية وزينا ساحات مدننا اجلميلة بأسماء لرموزنا الثقافية 
من  األيام  مَر  على  ذلك  يساعدنا  أال  كثيرة،  من وهي  األيام  مَر  على  ذلك  يساعدنا  أال  كثيرة،  وهي 
التخلص من كثير من العنف الذي يسكننا، ولكان التخلص من كثير من العنف الذي يسكننا، ولكان 
ما  عكس  على  الكتاب  أن  إلى  انتبه  قد  ما اجلزائري  عكس  على  الكتاب  أن  إلى  انتبه  قد  اجلزائري 
جاء يف قصيدة أبي متام هو أصدق من كل السيوف جاء يف قصيدة أبي متام هو أصدق من كل السيوف 
والرخاء  احلضارات  يصنع  فالكتاب  والرخاء والدبابات،  احلضارات  يصنع  فالكتاب  والدبابات، 

لالنسانية والسيف يخربهما إن لم يزود بكتاب..لالنسانية والسيف يخربهما إن لم يزود بكتاب..

روى أحد مصادر »أخبار الوطن« علينا 
وزارة  مع  القادر  عبد  األمير  صورة  قصة 
حيزها  الصورة  شغلت  فبعدما  العدل، 
بالوزارة منذ السنوات األولى  أمدا طويال 
لالستقالل، إال أن أحد وزراء العدل ارتأى 
غير ذلك حاكما بإعدامها بحجة أنها متثل 
هزمية، وأية هزمية يقصد هو ما ينبغي عليه 

توضيحه أمام التاريخ.
وزير العدل السابق والذي عنّي نفسه 
أن  قبل  إلزالتها  عمد  للصورة،  خصما 
يحتضنها محدثنا وينقلها ملكتبته أين أمضت 
سنوات طويلة قبل أن تضيع وتصل للمصير 
املجهول الذي آل إليه العديد من صفحات 

أرشيف اجلزائر. 

بعد جناح األمير يف إخماد لهيب الفتنة الطائفية يف دمشق سنة 1860، 
وصلت أصداء مقاومته لاِلحتالل الفرنسّي إلى روسيا البعيدة. وكافأته 

على مأثرته روسيا بوسامها الوطني. وساهم يف إطالق سراح األمام شامل 
بتوسطه لدى نابوليون الثالث. وكتب عنه العديد من الرحالة الروس 

منهم، »ايخانفالد« و«دوختوروف« و«كوراباكني«.
هذا عن األمير كما رآه الروس يف القرن الّتاسع عشر. أّما يف العهد 
السوفييتّي، فإّن اِهتمامهم به لم ينقطع أبدا. فال يخلو كتاب عن تاريخ 
اجلزائر من ذكر األمير عبد القادر وكفاحه البطولّي. وقد اِنعكس هذا 

االِهتمام حتديدا يف الدراسات العلمّية املخّصصة لسيرة األمير ومقاومته 
ودولته. وتعتبر الباحثة خميلونا أكبر مختصة يف األمير عبد القادر. فقد 
كّرست جهدها العلمّي لدراسة أشكال وبنى الدولة اجلزائرّية يف عهد 
األمير عبد القادر، ومقاومة هذا األخير للتوّسع االِستعمارّي الفرنسّي. 
ونشرت منذ 1962 عّدة مداخالت ومقاالت يف هذا املوضوع، كما أفردت 
كتابا كامال جلهود األمير من أجل إرساء دعائم دولة وطنّية حديثة، وصدر 
هذا الكتاب عام 1973 بعنوان: »دولة األمير عبد القادر اجلزائرّي«. وإلى 
جانب هذا الكتاب جتدر اإلشارة إلى دراسات هامة لنفس الباحثة هي: 
»الّسياسة الداخلّية للدولة اجلزائرّية يف فترة الكفاح الشعبّي الّتحررّي 
ضّد املستعمرين الفرنسيني« )1962(، و»حول مغزى الدولة اجلزائرّية 
التي تزّعمها األمير عبد القادر« )1963( و»الدولة اجلزائرّية يف عهد األمير 
عبد القادر وتقييم التدوين الّتاريخّي الفرنسّي لها يف القرنني الّتاسع عشر 

والعشرين« )1974(.
وتكتسي سيرة األمير عبد القادر التي وضعها يوري ستيبانوفيتش 
آغانيسيان أهمّية بالغة يف اِهتمام الروس ببطلنا الوطنّي. وهي متّثل بحق، 
جهدا علمّيا رفيعا يف دراسة االِستشراق الروسّي لتاريخنا ورموزه. وتعتبر 
إلى جانب كتاب »حياة األمير عبد القادر« لشارل هنري تشرشل من أفضل 
السّير وأوفاها عن األمير. ومّما يزيد يف قيمة هذه السيرة هو صدورها عن 
الدار العريقة »احلرس الفتّي« التي أّسسها عام 1922 الكاتب الروسّي 
الّشهير مكسيم غوركي، والتي تخّصصت منذ 1933 يف إصدار سلسلة 
هامة عن عظماء ومشاهير العالم بعنوان »حياة املشاهير«. ولم تدرج هذه 
الدار يف حدود علمنا سوى اِسمني عربيني يف هذه السلسلة هما األمير 

عبد القادر )سنة 1968( واِبن بطوطة )سنة 1983(.
وتقع هذه السيرة يف 172 صفحة من القطع املتوسط، وهي مزّينة 
ولشخصّيات  ولتحفه  الّسالح  يف  ورفقائه  لألمير  صورة   50 من  بأكثر 
تاريخّية معاصرة له وملواقع حربّية معروفة. وقد اِعتمد يوري آغانيسيان 
يف كتابه هذه الّسيرة على مصادر ووثائق نادرة واِستعمل مراجع عديدة 

بالّلغات الفرنسّية واإلجنليزّية والروسّية.
املؤلِّف  األّول خصصه  الفصل  فصول.  أربعة  إلى  الّسيرة  وتنقسم 

لطفولة األمير وتربيته والبيئة التي نشأ فيها مع ربط كّل ذلك بالوضع الّسياسّي 
واالِجتماعي لتلك الفترة. وعالج يف الفصل الثاني الوضعّية العامة للبالد قبل 
االِحتالل وأثناء االِحتالل ومقاومة الشعب اجلزائري له. أّما الفصل الثالث فقد 
أفرده املؤلِّف للفترة املمتّدة من معاهدة التافنة إلى اِستسالم األمير عبد القادر. 
ويف الفصل األخير يتحّدث صاحب السيرة عن حياة األمير يف منفاه بدمشق 
واِستقبال أهل الشام له، ومكانة األمير بينهم ومأثرته يف إخماد لهيب الفتنة 
الطائفّية بني الدروز واملوارنة، دون أن ينسى خصال األمير وأخالقه الرفيعة 

وتأمالته الصوفّية واِهتمامه بعلوم الدين ونظمه الشعر.
إّن كتاب »عبد القادر« ليوري آغانيسيان ميثل عصارة االِهتمام العلمّي 
باألمير يف الدراسات االِستشراقّية الروسّية. وهو يف رأي الدكتور عماد حامت 
من »الكتب التي ال تستويف حّقها إاّل الترجمة الكاملة، ألّنه ال يشمل على 
فكرة واحدة ميكن تلخيصها يف صفحة صغيرة بل يتحّدث عن حياة غنّية حافلة 
كان كّل فصل فيها جتربة إنسانّية خالدة، حافلة باملعاني. إّنه صفحة مشرقة يف 
الّتاريخ العربّي واإلنسانّي ساهم يف إحيائها إنسان من بالد بعيدة، وضع فيها 
الكثير من روحه وتعبه وجهده، وصاغها قدوة يحتذي بها كّل إنسان حّر مؤمن 

ميّثل احلق والعدالة والكرامة االنسانّية«.

األميـُر عبـُد القــــادِر
 فـي ِذكـَرى وفاتـِه

د. عبد العزيز بوباكير

د. عمر بوساحة 

صورُة األميِر والِوزاَرة 



 ف سليم

الدرك  مصالح  باشرت  جهتها،  من 
إجراءات  اإلختصاص  إقليم  الوطني 
املنتدب  الوالي  من  بأمر  اإلخالء 

للمقاطعة اإلدارية ذراع الريش.
بتأخر  املواطنني  هؤالء  وحتجج 
العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  مصالح 
إلى سكناتهم  ترحيلهم  لوالية عنابة يف 
مدرجني  انهم  بالرغم  اإلجتماعية 
السكن  من  املستفيدين  قوائم  ضمن 
ويأتي  املذكورة.  باحلصة  االجتماعي 
املقتحمني  من  العديد  استمرار  مع  هذا 
السكنات االجتماعية على مستوى اول 
مند  شغلها  يف  والشابيةوببوزعرورة  ماي 
ازيد من عام رغم تنبيهات مصالح ديوان 
الترقية لهم من أجل مغادرتها فورا حيث 

عملية  أجل  كورونا  فيروس  وباء  ظهور 
اإلخالء السكنات االجتماعية املقتحمة 
من  العديد  أن  ويجدر  الغرباء.  من 

احلصص السكنية تنتظر التوزيع مباشرة 
بعد انتهاء فترة احلجر الصحي على غرار 

ببلديات واد العنب والبوني وبرحال.

السيد  للغابات  العام  املدير  أكد 
إمكانية  هناك  أنه  محمودي  علي 
أكد  حيث  الغابات  أعوان  لتسليح 
له  مفاجئة  زيارة  إثر  الغابات  املدير 
وحالة  وضعية  على  للوقوف  جليجل 
أعوان الغابات الذين تعرضوا من طرف 
مجهولني وملثمني بغابات جيجل أكد 
للغابات  املركزية  والهيئة  مصاحله  أن 
بصدد دراسة إمكانية تسليح احلراجني 
وفق القانون اخلاص حملافظات الغابات 
والذي ينص يف شطره 84/12يف املادة 
64 على سالح العمل للحراجيني كما 
ينتظرون  أنهم  محمودي  السيد  اكد 
للبالد  العليا  السلطات  إيجابي من  رد 

وفق  األعوان  تسليح  اعادة  أجل  من 
العقلية  كالسالمة  وضوابط  شروط 
أخرى  وشروط  خاص  تكوين  واجراء 
كما أكد أنه ويف غضم هاته االحداث 
وإنشاء  األعوان  تسليح  اصبح  املتكررة 
بكل  املسلحني  إثنينلالعوان  او  مفرزة 
والية خاصة التي يكثر بها مثل هاته 
االعتداءات اصبح ضرورة وحتمية ال 
املدير  أخرى شكر  منها من جهة  مفر 
على  بالوالية  احمللية  السلطات  العام 
األعوان  بجانب  ووقوفهم  دعمهم 
قبل  من  وتكرميهم  عليهم  املعتدى 
والي الوالية والذي يعتبر دعما معنويا 
لهم كما كشف أيضا أنه سيكون هذا 

اخلميس لقاء يجمع مختلف الوزارات 
الغابات  أعوان  وضعية  لدراسة  املعنية 
املعتدى  األعوان  سيحضره  والذي 
تكرميهم  سيتم  والذي  بجيجل  عليهم 
راسهم  على  وزراء  قبل  من  بالعاصمة 
وبتاريخ  فإنه  الداخلية.لإلشارة  وزير 
من  مجموعة  2020تعرض  18ماي 
من  مسلح  هجوم  إلى  الغابات  اعوان 
وصل  امللثمني  من  مجموعة  قبل 
عددهم ل20لصا مدججني باألسلحة 
البيضاء والذي أسفر عن إصابة أعوان 

وتعرض سياراتهم لالنقالب.
سهام.ع

سكيكدة
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في قنواع

غربي  قنواع  يف  الوطني  لدرك  اإلقليمية  الفرقة  عناصر  أمس،  جنح، 
الشبان  لعدد من  غير شرعية  احباط محاولة هجرة  والية سكيكدة، من 
على منت قاربني مزودين مبحركني من نوع ياماها وكل التجهيزات الضرورية 

للبحار الغير شرعي.
و إستنادا الى مصادرنا، فان العملية التي مت إحباطها من قبل عناصر 
غرباء  شبان  حترك  عن  دقيقة  معلومات  ورود  عقب  تاتي  الوطني،  الدرك 
عن إقليم البلدية على مستوى شاطئ الزمامرية املعزول يستعدون لإلبحار 
الغير شرعي ناحية ايطاليا، حيث مت اتخاد كل التدابير القانونية بالتنسيق 
الفرار  من  الشبان  جنح  بعدما  التجهيزات  كل  وحجز  املختصة  النيابة  مع 
يف  حتقيق  فتح  ومباشرة  القاربني  حرق  يتم  ان  قبل  املجاورة  الغابة  ناحية 
للهجرة  منصات  باتت  لوالية سكيكدة  الغربية  اجلهة  بان  نشير  القضية، 

الغير شرعية.
جمال بوالديس

المسيلة
أزمة عطش حادة تشهدها بلدية أوالد دراج

لدى  وتتشابه  األيام  متر 
شرق  دراج  أوالد  بلدية  سكان 
باملاء  يتعلق  فيما  املسيلة،  والية 
فصل  اقترب  فكلما  الشروب، 
الصيف تضاعفت مخاوف سكان 
الكابوس  وأن  خاصة  البلدية، 
فيه،  مرغوب  غير  ضيفا  سينزل 
الوطن رصدت  من جهتها أخبار 
البلدية  مواطني  بعض  شكاوى 

املاضية، ورحلة  السنوات  والتي انحصرت يف تخوفهم من تكرار سيناريو 
البحث عن الصهاريج التي حتملها الشاحنات وبأسعار تتراوح بني 800دج 
إلى 1000دج، وهو ما يثقل كاهل كثير من مواطني البلدية خاصة أولئك 
الذين لديهم دخل محدود، من جهة أخرى سارع كثير من مواطني البلدية 
جدير  الدالء،  مع  املعاناة  سيناريو  من  منهم  اتقاءا  املاء،  صهاريج  لشراء 
بالذكر أن زيارة وزير املوارد املائية السابق لوالية املسيلة، ومن بني ما أسفرت 
من  دراج  أوالد  بلدية  لفائدة  سنتيم  20مليار  مبلغ  منح  الوزير  زيارة  عنه 
أجل القضاء على أزمة املاء الشروب، هذا وقد اتصلت أخبار الوطن هاتفيا 
برئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية أوالد دراج ـكمال مجناح ـ والذي 
حتدث عن بقاء أزمة املاء الشروب على حالها، رغم أن وزير املوارد املائية 
سنتيم،  يقدر ب20مليار  دراج  أوالد  لبلدية  ماليا  غالفا  منح  قد  السابق 
ربطها وعلى مسافة  يتم  لم  03أبار  أوالد دراج حتوز على  بلدية  أن  مضيفا 
الشروب  املاء  أزمة  دراج سيودعون  أوالد  بلدية  أن سكان  مشيرا  12كلم، 

دون رجعة لو تتم عملية ربط اآلبار بشبكة املاء الشروب.
سعد لعجال

مطالب بإتمام مشروع الصرف الصحي 
بوادي القصب

استبشر سكان وادي القصب شمال عاصمة الوالية، خيرا باستفادة 
للطرق  توديعهم  يعني  ما  وهو  الصحي،  الصرف  لقنوات  مبشروع  حيهم 
التقليدية على غرار حفر التعفن، والتي لها أخطار جانبية وصحية خاصة 
لسعات  جراء  الليشمانيا  داء  بروز  يف  تساهم  أنها  كما  األطفال،  على 
من  ودعوا  الذي  باملشروع،  بعدها  فرحتهم  أكدوا  املواطنون  الناموس، 
خالله عقودا من املعاناة، إال أن املشروع احللم الذي جتسد، توقف حسب 
املجلس  رئيس  نائب  من جهته  مجهولة،  تبقى  فجأة، ألسباب  السكان 
الشعبي البلدي لبلدية املسيلة ـ احلسني سعادة ـ أكد انطالق املشروع يف 
جزء من احلي وهو حي األمل، إال أن عدم إكمال املشروع بربطه بالقناة 
الرئيسية حلي بوخميسة، شكل حفرة للتعفن، تصدر منها روائح كريهة 
وساهمت يف بروز حشرات الناموس، منبها إلى خطر بيئي يتربص بسكان 
وادي القصب، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تصب مباشرة يف وادي 
يف  املشروع  عاين  قد  العرجا  الشيخ  املسيلة،  والية  والي  وكان  القصب، 
ختام زيارته إلى دائرة املسيلة، أين وقف على الكارثة احلقيقية، يف انتظار 
حترك فعلي يأمله سكان وداي القصب من قبل مديرية املوارد املائية لوالية 
املسيلة، قصد استكمال مشروعها، ومنه توديع السكان ملشكل كبير، قد 

يضر بصحة مواطني سكان وادي القصب.
سعد لعجال
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بأمٍر من الوالي الُمنتدب للمدينة الجديدة بعنابة

إخالُء سكناٍت اجتَماعيَّة جَرى اقِتحاُمها 
في ذراع الّريش

جيجل
محافظة الغابات تدرس إمكانية تسليح »الحراجين«

اقتحم مستفيدون من برنامج السكن االجتماعي، يوم أمس، موقع 2000 سكن اجتماعي بالمدينة الجديدة بذراع الّريش، 
احتجاجا منهم بسبب عدم ترحيلهم إلى سكناتهم الجديدة. وعلل المحتجون فعلهم بأن السلطات وعدتهم في وقت سابق ببرمجة 

عملية الترحيل شهر أفريل المنقضي، ولم تفعل.

السيد  غبالة  بلدية  رئيس  أعلن 
بعدوى  إصابته  عن  براهيمي  أحمد 
فيروس كورونا بعد ظهور نتائج حتاليله 
بالفيروس  اإلصابة  وتأكيد  ايجابية 
الشعبي  املجلس  رئيس  أكد  حيث 
بثه  لبلدية غبالة يف تصريح مصور مت 
متواجد  أنه  بالفايسبوك  عبر صفحته 
مبستشفى بشير منثوري ببلدية امليلية 

تدعو  ال  حالته  وإن  العالج  لتلقي 
للقلق ومستقرة مطمئنا سكان بلديته 
كل  وتسخير  الوضع  يف  التحكم  عن 
جتنيب  اجل  من  االمكانيات 
يحدث  بالعدوى  اإلصابة  مواطنيها 
إصابة  تأكيد  من  أسبوع  بعد  هذا 
نائبه بالفيروس والذي يرجح اكتسابه 
للعدوى من والية سطيف والذي كان 

يتنقل إليها بإستمرار من أجل تأمني 
لالشارة  للمواطنني  السميد  مادة 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  فإن 
لبلدية غبالة يحظى بشعبية كبيرة من 
الوالية  وسكان  البلدية  مواطني  قبل 
أفقر  شؤون  تسيير  يف  حنكته  بسبب 

بلدية بالوالية.

رئيس بلدية غبالة يعلن إصابته بكورونا

عني  دائرة  أمن  مصالح  متكنت 
عبيد بأمن والية قسنطينة من توقيف 
و22   18 العمر  من  يبلغان  شخصني 
سنة متلبسني بفعل السرقة من داخل 
تعود  القضية  حيثيات  تربوية  مؤسسة 
اثر  على  املنصرم  االسبوع  إلىنهاية 
تلقي مكاملة هاتفية على الساعة الثانية 
صباحا من قبل مدير مؤسسة تعليمية 
تعرض  مفادها  عبيد  عني  مبدينة 

قبل  من  سطو  لعملية  املؤسسة  ذات 
البالغ  تلقي  فور  مجهولني  شخصني 
عني  الى  الدائرة  أمن  عناصر  تنقلت 
الفعال من  أين مكن تدخلها  املكان، 
توقيف املشتبه فيه األول متلبسا على 
مستوى ساحة املؤسسة وبحوزته كيس 
مكتبية  أغراض  يحتوي  بالستيكي 
املشتبه  أما  كماشتني،  الى  اضافة 
عني  مدينة  بوسط  توقيفه  فتم  الثاني 

للفرار،  فاشلة  محاولة  أن  بعد  عبيد 
الدائرة  أمن  مقر  الى  حتويلهما  ليتم 
وبعد  القانونية  االجراءات  الستكمال 
إجراءات  ملف  اجناز  من  االنتهاء 
جزائية يف حق املعنيان مت تقدميهما أمام 
لدى محكمة  اجلمهورية  وكيل  السيد 

اخلروب.
خديجة بن دالي

قسنطينة
ين   حاوال السطو على مؤسسة تربوية توقيف لصَّ
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عِقب احتَضاِنه سهرًة فنّيًة دون احتراِم اإلجراءات الِوقائيَّة

 َواِلي وهران يأمُر بغلِق 
ُفندق »الِزنيت«

بن لزرق أمني

بسبب  هذا  قراره  وهران  والي  وبرر 
الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  عدم 
كورونا  فيروس  بجائحة  اخلاصة 
كوفيد19-، واحتضان نشاط عام بدون 
ترخيص مسبق.واصدرت والية وهران 
بعد  مباشرة   »: فيه  جاء  هاما  بيانا 
احمللية  السلطات  علم  إلى  تناهى  أن 
انتظم  الذي  الفني  بالنشاط  واألمنية 
»الزينيت«،  بفندق  احلفالت  بقاعة 
والذي مت بثه على قناة »الباهية« سهرة 

يوم أمس االثنني 25 ماي 2020«.
لكونه  واعتبارا   « البيان  واضاف 
الصحي  احلجر  لقواعد  مخالفا  نشاطا 
والتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات 
املصالح  مع  بالتنسيق  مت  العمومية، 

األمنية املختصة إقرار ما يلي:
ZE� لفندق  الفوري  »الغلق 

NITH« وقاعة احلفالت بسبب عدم 
اخلاصة  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام 
كوفيد19-،  كورونا  فيروس  بجائحة 
ترخيص  بدون  عام  نشاط  واحتضان 
بخصوص  أمني  حتقيق  وفتح  مسبق. 

هذه الوقائع.
الوالئية بوهران  السلطات  وختمت 
أن  على  الوالية  والي  بتأكيد  بيانها 
بكل  ستتعامل  العمومية  السلطات 
صرامة مع مثل هذه احلاالت باعتبارها 

مساسا بالسالمة والصحة العامة.
نظمتها  التي  الفنية  احلفلة  واثارت 
من  الثاني  اليوم  سهرة  الباهية  قناة 
مواقع  وسط  واسعا  جدال  العيد 
مخالفتها  بسبب  االجتماعي  التواصل 
كورونا  لفيروس  الوقائية  الحراءات 

وعدم احترام التباعد االجتماعي.

أمر والي وهران بغلق فندق »الزنتيت« وقاعة الحفالت التابعة له، عقب الضجة الكبيرة التي أحدثتها قناة إعالمية خاصة بثت 
حفال خاصا بعيد الفطر من داخل هذا الفندق، دون احترام اإلجراءات الوقائية الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

بومرداس
إحصاء 640 تاجرا تضّرر من الجائحة

أحصت مديرية التجارة لوالية بومرداس أزيد من 600 تاجرا متضررا من 
اجراءات احلجر املنزلي الذي فرضته السلطات العليا يف البالد، على خلفية 

انتشار جائحة كورونا يف اجلزائر خالل األشهر األخيرة.
وأوضحت مديرية التجارة لبومرداس يف حصيلة لنشاطاتها منذ ظهور وباء 
كوفيد 19 أن مصاحلها قد أحصت 640 متضررا، ما بني جتار ومستخدمني 

لدى التجار عبر كافة بلديات الوالية.
ينتظرون حلوال عاجلة  املتضررين من اجلائحة  التجار  أن  بالذكر  وجدير 
من اجلهات الوصية، نظير اخلسائر التي تكبدوها من جراء تعليق نشاطاتهم، 
أقرها رئيس اجلمهورية  التي  10 آالف دج  وهذا رغم استفادتهم من منحة 
عبد املجيد تبون كمساعدة ملختلف الشرائح املتضررة من إجراءات احلجر، 
حيث ذكر الكثيرون من التجار املزاولني لنشاطاتهم بكل من بغلية، دلس، 
املنحة ال  هاته  أن  الوطن«  »أخبار  لــ  منايل.. يف حديثهم  وبرج  الناصرية 
تتواجد  املتضررين  التجار  غالبية  وأن  السيما  فقر،  من  تغني  وال  تسمن 

خلفهم أسر تنتظر منهم اإلعالة.

 .. وغلق 37 محال منذ بداية األزمة الصحية
من جهة أخرى، أسفرت تدخالت أعوان التجارة وقمع الغش التابعني 
للمديرية، خالل نفس الفترة، عن غلق 37 محال جتاريا عبر الوالية، لعدم 
بظاهرة  تعلق  ما  خاصة  املجال،  يف  بها  املعمول  للقوانني  أصحابها  احترام 
املضاربة يف أسعار املواد الغذائية ذات االستهالك الواسع التي استفحلت منذ 
بداية اجلائحة، عدم شروط احلفظ والنظافة، ممارسة النشاط التجاري بدون 
باعتبارها  بيع منتوجات منتهية الصالحية ودون فوترة،  إلى جانب  رخصة 
بالدرجة  املادية  املستهلك  وإمكانيات  بصحة  تضر  مشروعة  غير  نشاطات 

األولى.
ويف السياق ذاته، سجلت مديرية التجارة لبومرداس 3306 تدخال منذ 
وقمع  املستهلك  حماية  مجال  يف  تدخال   2245 منها  كورونا،  وباء  ظهور 
واملضادة  التجارية  املمارسات  مراقبة  إطار  يف  آخر  تدخال  و1361  الغش 
التجار  ضد  مخالفة  و267  محضرا   236 حترير  عن  أسفرت  للمنافسة، 
املخالفني للتعليمات، فيم جتاوزت قيمة املواد احملجوزة من قبل أعوان الرقابة 

مبلغ 27 مليون دج.
سميرة مزاري

البيض
توزيع 100 ألف كمامة على 

المواطنين

البيض بغرض مساعدة  التي اطلقتها والية  التضامنية  التدابير  يف اطار 
املواطنني على مواجهة جائحة كورونا قامت سلطات البيض بتوزيع 100 ألف 
بالوالية.  احمللية  اجلمعيات  فيها  ساهمت  عملية  يف  املواطنني  على  كمامة 
عملية انطلقت يوم امس بعاصمة الوالية البيض اين مت توزيع ما يقارب 20 
الف كمامة على املواطنني بأحياء مختلفة منها العناصر، اوالد يحي وغيرها 
وهي االحياء التي عرفت تسجيل بعض حاالت االصابة بفيروس كورونا او 
حتى حاال مشتبه فيها. ويرتقب ان يتم توزيع بايف الكمية املشار اليها 100 
الف على البلديات االخرى قادم األيام والت ستشمل حسب والي الوالية 
مناطق الظل التي يفتقد سكانها للصيدليات وحتى القماش املناسب خلياطة 
العمليات  بتكرار هاته  مواطنون  اخر طالب  جانب  من  الكمامات.  هاته 
خاصة يف ظل االرتفاع الكبير الذي يعرفه سعر الكمامة مبختلف صيدليات 
والية البيض اين يتراوح سعرها ما بني 70 دج و100 دج وهو ما يحرم فئات 
واسعة من املواطنني من اقتنائها وبالتالي يحرمهم من استعمالها كما يطالبون 
40 دج كما  الى  السعر  الصيدليات خلفض  الرقابة على اصحاب  بتشديد 

أعلن عن ذلك وزير التجارة.
رحماني

سجلت والية مستغامن خالل حملة 
السنة  هذه  املوسمية  البطاطس  جني 
التوقعاحتسبما  فاقت  قياسية  مردودية 
للمصالح  الوالئية  املديرية  من  علم 

الفالحية.
قدمتها  حصيلة  أوضحت  و 
التقني  والدعم  اإلنتاج  تنظيم  مصلحة 
حملة  بداية  منذ  املسجلة  املردودية  أن 
اجلني نهاية شهر مارس املاضي بلغت 
يفوق  ما  وهو  الهكتار  يف  قنطار   355
الغرس  حملة  يف  املتوقعة  املردودية 

)340 قنطار يف الهكتار(.
املنتجة  املساحات  بعض  وسجلت 

والسيما ببلديات عشعاشة وخضرة يف 
طفرة  مستغامن  لوالية  الشرقية  السهول 
قنطار   400 قرابة  بلغت  املردودية  يف 
مستغامن  والية  إنتاج  وجتاوز  الهكتار  يف 
ألف  و177  ماليني   3 اآلن  غاية  إلى 
قنطار من محصول البطاطس املوسمية 
قنطار  ألف  و67  لالستهالك  املوجهة 
من بذور البطاطس بعد أن بلغت حملة 
التوالي  على  املائة  يف  و50   80 اجلني 

خالل الشهرين املاضيني.
وقد مت جني مساحة 8.950 هكتار 
من مجموع 11.260 هكتار املخصصة 
للبطاطس االستهالكية ومساحة 280 

هكتار  5ر532  مجموع  من  هكتار 
املخصصة للبذور مع توقعات بأن يفوق 
اإلنتاج بنهاية احلملة شهر يونيو املقبل 

4 ماليني قنطار.
للتذكير بلغ إنتاج البطاطس بوالية 
مستغامن خالل العام املاضي 2ر5 مليون 
الفالحية  احلمالت  بفضل  قنطار 
واملتأخرة(  واملبكرة  )املوسمية  الثالث 
مع تسجيل ذروة عمليات اجلني خالل 
الثالثي الثاني من 2019 مبا يفوق 6ر3 

مليون قنطار.
ق.م

مستغانم
الوالية تسجل إنتاجا قياسيا في محصول البطاطا

بلدية  سكان  األيام  هذه  يشتكي 
والية  الواقعة شمال شرق  بوغالم  أوال 
مستغامن من االنقطاعات املتكررة للتيار 
تزامنا  حدتها  ازدادت  التي  الكهربائي 
ما  وهو  املنزلي.  الصحي  احلجر  وفترة 
البلدية  هذه  مواطني  استياء  يف  زاد 
لسنوات  ظلت  التي  النائية  الساحلية 

تعاني من هذا املشكل.خاصة وأن هذه 
كل  يف  تتكرر  أصبحت  االنقطاعات 
باملواطنني  دفع  ما  وتدوم ساعات،  مرة 
الى املطالبة من اجلهات املعنية بضرورة 
الصعب  الظرف  هذا  مع  الوضع  تدارك 
الذي  كورونا  فيروس  انتشار  ظل  يف 
بيوتها.  مالزمة  على  العائالت  يجبر 

الذي  الصيف  فصل  اقتراب  وكذا 
االنقطاعات  هذه  مثل  فيه  تتضاعف 
البلدية  هذه  وجتار  سكان  يجمع  التي 
يؤرق  كابوس  الى  حتولت  أنها  على 
التزود  مشكل  إليها  يضاف  حياتهم 

باملياه الصاحلة للشرب.
بن سعدية. ن

مستغانم
سكان أوال بوغالم يفتقرون إلى الكهرباء
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أخبار السر ايا

بمناسبة عيد الفطر المبارك، خّص والي 
تبسة موالتي عطاهلل، ُمرفقا بالسلطات األمنية 

واإلدارية، نزالَء »دار المسّنين » و«دار 
الطفولة المسعفة« ببكارية بزيارة يهنئهم من 
خاللها بحلول العيد ويقف بها على أحوالهم.

وخالل هذه الزيارة، أهدى الوالي عمرة لمقيمة 
مقعدة رفقة إحدى عامالت الّدار قصد ضمان 
المرافقة للمسنةيدة، كما منح نزيال من نزالء 
الّدار يمتلك قطعة أرض بضواحي مدينة تبسة 

بناء ريفيا، باإلضافة إلى التزامه بإعادة االعتبار 
لسيارة اإلسعاف الّتابعة لدار المسنين، مطالبا 
كل موظفي المؤسسة بمضاعفة جهودهم من 
أجل للتكفل األمثل بالّنزالء، رغم توفر الرعاية 

الصحية التي أشاد بها.

أعلن رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن الجمعية 
ستعمد، بداية من األسبوع المقبل، لنشر قائمة ورشات إنجاز الكّمامات، 
كما ستتيح الجمعية أرقام الهواتف الخاصة بهذه الورشات التي ستكون 
موزعة عبر جميع واليات الوطن. وأعلن المتحدث أن هذه الكمامات 

ستتوفر بسعر ال يتجاوز 30 دج للوحدة! 
وتندرج هذه الخطوة في سياق محاوالت التصدي لالحتكار وإلهاب 

األسعار التي قد تطال هذه المنتجات التي باتت أكثر من ضرورية في 
المرحلة الحالية.

»ما بثته القناة الفرنسية ال يمثلني«؛ هكذا رّد الجزائريون عبر المواقع 
التواصل االجتماعي عن الفيلم الوثائقي الذي تمحور حول الحراك 

الشعبي الجزائري وبثته القناة الفرنسية الخامسة. استنكر رواد التواصل 
االجتماعي موضوع الوثائقي كونه ال يقف على حقيقة المطالب المرفوعة 

وال يبرز أهداف الحراك الشعبي الذي حدد بناء الشرعية الشعبية 
ومؤسسات الدولة هدفا له.

وعّبر الجزائريون عن انطباعهم من الوثائقي بقولهم إنه صنع بكل 
احترافية ليوثق االنحراف عن الحقائق وتزييفها، مؤكدين لكن الجزائري 

يعلم جيدا خبايا العدو فرنسا الذي يبقى إلى األزل.

تسبب فالح في مقتل ابنه الذي ال يتجاوز عمره 4 سنوات، 
إثر حادث مأساوي وقع في ثاني أيام العيد، بدوار بالغريب 
ببلدية أوالد سيدي الميهوب في والية غليزان. الحادث وقع 
لما حاول والد الضحية الخروج من مرآب مسكنه العائلي، 
وأثناء رجوعه إلى الخلف دهس ابنه بواسطة مركبته من 
نوع »طويوطا هيليكس«، دون أن ينتبه لوجود الصبي، 

متسببا له في إصابة بليغة على مستوى الرأس، نجم عنها 
نزيف حاد أدى إلى وفاة الضحية، رغم محاولة إسعافه 
بالعيادة متعددة الخدمات بجديوية التي حول منها إلى 

مستشفى مد فرانسيس بوادي أرهيو. 

والي تبسة ُيهدي ُمسنَّيِن عمرًة وَسكنا

ايح يرفُض االنزَياح  السَّ

ورشاٌت توفِّر كّماماٍت بـ 30 دج َفــــالح يقـــتُل ابنـــَه خطــًأ

رفض الروائي الحبيب السايح المشاركة بمقال في مجلة 
»انزياحات« التي تصدر عددها الثاني وزارة الثقافة، وبالعنوان 
محّل الجدل نفسه. كتب الحبيب في منشور أتاحه على صفحته 
فايسبوك »ليست لي ِسن وال ضرس مع مجلة وزارة الثقافة، 
وال مع أحد من طاقمها، الذي لي فيه أصدقاء أحترمهم وأقدر 

جهودهم«، مضيفا بالقول: »فقبل أيام، اتصل بي صديق عزيز من 
أجل المساهمة بمقالة. فسألته إن كانت المجلة ستصدر بالعنوان 
نفسه، فأجاب بأن األمر سيكون كذلك، فاعتذرت له، ألنه سبق 
لي أن عبرت عن اعتراضي على استعمال عنوان غير أصلي. 

وسأُبقي اعتذاري ساريا«.

ِفرنَســــــا ِفرنَســــــا 
ُه الَحـراك!  ُه الَحـراك! ُتشــوِّ ُتشــوِّ

انتقد الكاتب واإلعالمي البروفسور السعيد بوطاجين اإلشهار الذي تبثه القنوات التلفزيونية الجزائرية، إذ كتب 
في منشور أتاحه على صفحته فايسبوك منتقدا إياه: »اإلشهار في القنوات التلفزيونية ال يخضع ألي دراسة 
متخصصة: َكْعَوْر وأعِط ْللَعور، هذا هو المنطق السائد، كأننا في ُخّم دجاج«. وعليه، ينتقد الرجل األديب 

السعيُد بوطاجين عدم احتكام اإلشهار أو إخضاعه لمنهجية معينة تنظمه شكال ومضمونا.

لفزُيون »َكْعَور واْعِط ْلعَوْر« إشهاُر التِّ
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هكذا احتفل سكان الجنوب بعيد الفطر المبارك في ظلِّ الجائحة 

حـي لُممارسـِة عاداٍت وَتقالـيٍد راِسـَخة  خرُق الَحجـِر الصِّ

زاهية سعاد

•  استجابة واسعة لإلجراءات وانقطاع الماء 
والكهرباء بأدرار 

يف  العام  هذا  العيد  أجواء  مظاهر  اختلفت 
البالد  به  متر  التي  اخلاص  للظرف  وذلك  أدرار 
املناطق  عديد  كانت  بعدما  كورونا  جائحة  جراء 
يف القصور,واألحياء تشهد توافد الزوار من واليها 
على  واملعايدة  التبريكات  أجل  من  املواطنني  من 
الزوايا  مختلف  كانت  كما  واألقارب  األهل 
واملدارس القرآنية املنتشرة يف أقاليم أدرار هي أيضا 
توافد  بسبب  وذلك  معهودة  غير  حركية  تشهد 
الزوايا.  هذه  وعلماء  شيوخ  على  بالعيد  املهنئني 
اختفت  العيد  أليام  املصاحبة  العادات  هذه  كل 
واقتصرت على أجواء أسرية بني األهل احتفلت 
العادة وسط  الذي على غير  الروحاني  اليوم  بهذا 
ألتزم  وقد  والوباء.  البالء  هذا  برفع  الكل  دعوات 
طبق  الذي  الصحي  احلجر  بتدابير  أدرار  ساكنة 
غياب  الوالية  مناطق  العيد حيث شهدت  يومي 
كلي للحركة وذلك بسبب غياب املركبات إضافة 
أصحابها  كان  التي  حتى  التجارية  احملالت  غلق 
هبوب  نتيجة  اليومني  هذا  املدوامني يف  قائمة  يف 
التجوال  حظر  يف  ساهمت  قوية  رملية  عواصف 
الذي قالوا بخصوصه بعض املواطنني إذا لم يلتزم 
احلجر  جاء  فقد  املنزلي  احلجر  بتدابير  البعض 
أرغمتهم  التي  القوية  للرياح  إشارة  يف  الرباني 
على  السكان  واقتصر  منازلهم.  يف  البقاء  على 
التواصل  ووسائل  الهاتف،  عبر  التهاني  تبادل 
االجتماعي. تطبيقا لنداءات احلجر املنزلي التي 
أما  اجلسدي.  والتباعد  االحتكاك  عدم  تقتضي 
املساجد فقد عرفت جلها إطالق تكبيرات مسجلة 
وخطب وأدعية عبر مكبرات الصوت. الذي رغم 
أن  إال  املبارك  اليوم  هذا  على  احلاصلة  التغييرات 

االحتفال  يستوجب  مبا  قامت  العائالت  مختلف 
وتغافر  املنازل  داخل  العيد  صالة  أداء  من  به 
لهم  أوالنظيف  اجلديد  اللباس  ولبس  بينهم  فيما 
اخلروج  فرحة  بعض  حرموا  الذين  وألطفالهم 
مختلف  شهدته  التي  اجلوية  التقلبات  نتيجة 

عاصمة توات. 
•  سكان رقان وأقبلي بال كهرباء

رقان  بلدية  مواطني  على  العيد  يوم  مير  لم 
من  فبرغم  الظروف  سكان  من  كغيرهم  وأقبلي 
زاد  املستجد  كورونا  فيروس  فرضها  التي  الظروف 
ماأثار  هذا  للكهرباء  املتكررة  انقطاعات  عليهم 
الذين  رقان  بلدية  أحياء  سكان  بعض  استياء 
الرياح  لقوة  نظرا  العيد  فرحة  لهم  تكتمل  لم 
للغرف  للدخول  أرغمتهم  مما  املنطقة  التي ضربت 
املنزلية التى ارتفعت فيها درجات احلرارة النعدام 
التكييف. كما شهدت بلدية أقبلي الواقعة 240 

التيار  انقطاع كلي يف  العيد  ليلة  أدرار  كم جنوب 
الكهربائي يف بعض أحياء البلدية املذكورة وذلك 
هذا  واحدة.  مرة  كهربائية  أعمدة   10 لسقوط 
بعض  جانب  إلى  البلدية  مصالح  تدخلت  وقد 

عبر  التيار  إعادة  محاولة  إلى  اخلاصة  املقاوالت 
الشبكة االحتياطية بشكل جزئي. 

•  حنفيات جافة بقصر ايقسطن
ببلدية  ايقسطن  العيد يف قصر  فرحة  غابت 
دلدول شمال أدرار وذلك النعدام املاء يف احلنفيات 
ماجعل املواطنني يلجؤون إلى الطرق التقليدية يف 
الشرب وجلب املاء من اآلبار والفقاقير البعيدة عن 
احملليني  املسؤولني  أعني  أمام  وهذا  سكناهم  مقر 
الذين لم يحركوا ساكنا تاركني فرحة لم تكتمل 
لهؤالء الذين ظلوا يبحثون عن قطرة ماء يروون بها 
عطشهم فضال عن استعمالها يف الوقاية من هذا 
الشباب من سكان  تطوع بعض  وقد  الوباء. هذا 
املياة  لشبكة  الفرعية  القناة  على  باحلفر  القصر 
من  أكوام  بعد  وجدوها  التي  حيهم  يف  املتواجدة 
بالتدخل  احمللية  السلطات  طالبوا  فيما  الرمال. 
وفصل  خصوصا  احلية  املادة  بهذه  لتزويدهم 

يف  ارتفاع  يشهد  الذي  األبواب  على  الصيف 
درجات احلرارة.

عبداهلل مجبري
•  مواطنون يخرقون الحجر الصحي في ورقلة 
عيد  ايام  عقب  األصوات  تعالت 
املئات  بتمرد  منددة  بورقلة  املبارك  الفطر 
على  منهم  الشباب  خاصة  املواطنني  من 
قوانني فرض حظر للتجول ايام العيد تطبيقا 
الجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا 
مبختلف  املواطنني  من  املئات  تعمد  حيث 

االحياء كسر احلجر الصحي الصحي
الصحي  احلجر  كسر  ظاهرة  وتعد 
سكرة  حي  غرار  على  الشعبية  باالحياء 
بني  من  الزياينة  وحي  واجلنوبية  الشمالية 
ظاهرة  تفشي  من  تضررا  األحياء  أكثر 
بدون  او  هدف  بدون  بالشوارع  التسكع 
الشيخ  حي  ويغد  الشباب  بني  مصلحة 
على  تضررا  األحياء  تلك  اكثر  جلول  بن 
االطالق حيث خرج املواطنون منذ الصباح 
ويسلمون  يتغافرون  ابيهم  بكرة  عن  الباكر 
متبتدلينالتحايا  البعض  بعضهم  على 

مبناسبة ايام العيد بينهم.

•  زيارة الُمسنات عادة توارثتها 
األجيال

كما لم تفوت النساء فرصة عيد الفطر 
االقارب  بزيارة  منازلهن  روتني  من  للهروب 
التهاني مبناسبة عيد  واالهل لتقدمي واجب 

الفطر املبارك خاصة وان ظاهرة زيارة النساء األكبر 
سنا يف العائلة تعد سنة ورقلية ال تسقط وال يتم 
التخلي عنها رغم احلجر الصحي ورغم التوصيات 
العيد حيث عجت  ايام  الزيارات يف  تبادل  بعدم 
نساء  ثالث  من  محموعات  يف  بالنساء  الشوارع 
واربع وامرئتينيسرعرن اخلطى باجتاه بيوت االقارب 
واالهل خاصة البيوت التس بها سيدات مسنات 
طيلة  والقربات  الزيارات  محط  يعتبر  واللواتي 

االسبوع االول لعيد الفطر املبارك
•  تقاليد راسخة رغم تفشي الوباء

بورقلة  البيوت  ربات  تفوت  لم  جتهن  ومن 
بيوت  زيارة  لبرمجة  املبارك  الفطر  عيد  فرصة 
والدهن رغم تطبيق اجراءات احلحر الصحي من 
السابعة صباحا الى الواحدة زواال إال ان النساء لم 
يأبهن لذلك وتوافدن حماعات وفرادى على بيوت 
اهاليهن مبناسبة عيد الفطر املبارك حيث لم يخلو 
بيت ورقلي من زيارة بناته امَلتزوجات كما غصت 

الشوارع باألطفال الوافدين على بيوت األجداد
•  جمع العيدية سنة مؤكدة

احلجر  الجراءات  الكبار  تطبيق  لعدم  ونظرا 
حيث  عنها  بدورهم  األطفال  مترد  فقد  والوقاية 
غصت الشوارع باألطفال خاصة باالحياء الشعبية 
عمران  سيدي  وحي  الشعبي  سكرة  حي  منها 
االحياء  من  وغيرهم  واألشوال  الزياينة  وحي 
وهم  باالطفال  شوارعها  غصت  التي  الشعبية 

طرف  من  شراؤها  مت  التي  العيد  مالبس  يرتدون 
األولياء بطرق اقل ما يقال عنها انها ملتوية حيث 
كبيرة  عائالت  بها  التي  خاصة  الشوارع  بدت 
مبختلف  يلعبون  وهم  باألطفال  مكتضة  ومتفرعة 
اللغب التي اقتناها لهم اباءهم وامهاتهم خصيصا 

املسدسات  منها  نذكر  والتي  املناسبة  لهذه 
كبنادق  االخرى  األسلحة  وبعض  الكبريتية 
امللون  الليزالشوئي  وألغب  البالستيكية  الصيد 
وغيرها فيما آثرت الفتيات التباهي بنقوش احلناء 
بأيديهن فيما بينهن حيث بعد الرسم ابلحناء من 

التقليد التي ال يعلى عليها لدى النساء بورقلة
•توزيع الحلويات احتفاء بالعيد

عيد  فرصة  بورقلة  السكان  يفوت  لم  كما 
الشاي  او  القهوة  صينيات  ألخراج  املبارك  الفطر 
يتجمع  أين  محبة  كعربون  العيد  بحلويات  مزينة 
بينهم  فيما  ويتذوقونها  املقربون  اجليران  حولها 
الصحة  دوام  متمنني  بينهم  التحايا  متبادلني 
حيث  الصنية  صاحب  بيت  ألهل  والعافية 
يعربون عن امنيتهم الهل بيت كل صينية بقبولها 
كصدقة وهو ما يجعل ربات البيوت يسارعن إلى 
ليأكل  حلويات  من  ايديهن  به  جادت  ما  اخراج 

منها اجليرام َعابرب السبيل كصدقة
•  ال كمامات أيام العيد ومرحبا بالتصافح

العيد  ايام  عرفتها  التي  الغالبة  السمة  ولعل 
الثالثة بورقلة هي تخلي الساكنة بها عن الكمامة 
الطبية رغم نزول نصوص قوانني ومراسيم تطبيقية 
تلزم السكان بارتداء الكمامات وجوبا خالل ايام 
العيز وبعده غير ان الورقليني وكعادتهم متردوا على 
بالعناق  للتهاني  متبادلني  الصحية  القواعد  هذه 
والتصافح وكأنهم غير معنيون بوباء كورونا او كانها 

سجلتها  التي  الثقيلة  احلصيلة  رغم  موجودة  غير 
اصابة  تسجيل  عن  أعلت  التي  الصحة  وزارة 
مؤكدة الزيد من 35شخص وتسحيل وفاة واحدة 

ثاني أيام عيد الفطر املبارك بورقلة

يوم ليس كسائر األيام، لكّنه هذا السنة جاء بطعم آخر، طعم أمّر من العلقم أو هكذا قال الكثير من سكان 
المناطق الجنوبية ، الذين فقدوا نكهة العيد هذه السنة وفرحة رمضان بسبب تفشي الجائحة التي حرمتهم 
التصافح والتعانق وتبادل الّتهاني على النحو الذي اعتادوه. لكن البعض منهم أصّر على ممارسة العادات 

والتقاليد، رغم تحذيرات الحكومة، ضاربين باإلجراءات الوقائية عرض الحائط ، ولسان حالهم يقول إن 
الوقاية لن تسمنهم ولن تغنيهم من جوع، ما دام هناك رب يحميهم في هذا الوجود!

الدواب ووسائل التواصل االجتماعي لتبادل 
تهاني العيد باألغواط

كانت  حيث   ، عيدالفطر  أيام  األغواط  والية  سكان  أحي  معتادة  وغير  استثنائية  ظروف  يف 
البعض  لبعضها  العائالت  زيارات 
بتقدمي  أغلبها  واكتفت   ، محدودة 
عن  البعض  لبعضها  العيد  تهاني 
طريق وسائل التواصل االلكتروني 
البعض خاصة  بينما جلأ  والهاتف 
إلى  الريفية  بالتجمعات  القاطنني 
وبغال  وحمير  خيل  من  الدواب 
مع  للتواصل  اخليل  عربات  وإلى 

أقاربهم. 
نفسية  بأجواء  السكان  وشعر 
غير معتادة بسبب احلجر الصحي 
وأن  خاصة  العدوى  من  واخلوف 

الوالية سجلت ارتفاعا محسوسا يف حاال اإلصابة بهذا الوباء خاصة باجلهة الشمالية للوالية ، وقد 
مت تسجيل خروقات محدودة لتدابير احلجر الصحي من طرف بعض املواطنني راجلني أو عن طريق 
املركبات ولكن أغلب املواطنني التزموا بالتباعد االجتماعي ومت االكتفاء بإلقاء التحية وترك مسافة 

اآلمان. 
نورين عيدالقادر

•  نقطاُع الّتزوِد بالَكهرباِء والَماء عّمَق معاناَة سّكان أدرار  
حي والزياراُت سيِّدُة الموقِف بورقلة  •  عائالٌت تخِرُق الحجَر الصِّ  

•  الّدواُب والتِّكنولوجَيا لتباُدل الّتهاِني باألغواط  
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روبورتاج

ي يقطُنه نحَو 23 ألَف نسمٍة.  هو َشاِهُد عياٍن على ُمعاناِة ُمواطنيَن  سنواٌت من اإلهماِل و الُمعاناِة َشهَدها حيٌّ يعُد من أعرِق األحياِء بَمدينة عّنابة ، حيُّ الّسرول الذِّ
من توّقفت في هذه الَمنِطقة منُذ ثالثِة عقوٍد  لطِة.  عقارُب الزَّ رِة التي أعطاَها الَمسؤوُلون الُمتعاِقُبون على السُّ هم في الّتنمية الَمحلّيِة، رغم الُوعوِد الُمتَكرِّ ُحرموا  ُحقَّ

وَنيٍف؛ َتاريُخ إنشاِء هذا الَحّي،  الذي باَت ُسّكاُنه يستنجدوَن بالّسلطاِت الَمحلّيِة عّلها َتستجيُب يوًما.

ربورتاج: ف. سليم

البوني  ببلدية  السرول  حي  سكان  جدد 
نسمة  ألف   23 عددهم  والبالغ  عنابة  بوالية 
والي  رأسهم  وعلى  احملليني  للمسؤولني  نداءهم 
النظر  أجل  من   ، الدين«  برميي جمال  عنابة« 
حيهم  متكني  يف  املتمثلة  املشروعة  مطالبهم  يف 
من حقه يف مشاريع التنمية، التي تضمن لهم 
تلقوا  أنهم  مؤكدين  الكرمي،  العيش  وألوالدهم 
وعود يف عدة مناسبات إال أنها لم جتسد على 

أرض الواقع حلد الساعة.
 23 ألُف نسمٍة تعاِني التَّهميَش في صمٍت

ل«  احلي  سكان  أكد  الصدد  هذا   ويف 
منذ  صمت  يف  يعانون  أنهم  الوطن«  أخبار 
السلطات  جتاهل  من  وسئموا  طويلة  سنوات 
ملطلبهم وكلهم امال ان تتغير االوضاع ألحسن 
حال، مضيفني » نحنليو ال نخاطب منتخبي 
نراه  ال  منيونتخابه  الذي  ميرلبلدية  و  البلدية 
التكفل  أجل  من  الوالية  والي  نخاطب  بل  ؛ 
يف  بأن  مؤكدين   .« السكان  مطالب  بجميع 
اليوم تتساءل عن مشاريع  السرواللسكانة  حي 
باملاليير ردمت فلما ظهرت طمست متسائلني 
عن دور الرقابة يف متابعة تلك املشاريع التي لم 
تغير يف الواقع املعيشي للمواطن أي شيئ سوى 
تعبيرهم.   حد  على  الثنموي  التخلف  زيادة 
يحلمون  والسكان  سنوات  منذ  أنه  واضافوا 
معبدة  وطرق  وشوارع  مهيئة  عمومية  بساحة 
اإلنتخابات  فترة  يف  املقدمة  الوعود  مع  وهذا 
الوعود  أين  يسأل  الكل  حيث   2017 احمللية 
حتضى  الظل  مناطق  أليست  بها  وعدوا  التي 
بأولوية يف مخططات احلكومة وليس العهود بأن 
يكون حيهم أفضل وأجمل  ليخاطبوا املنتخبني 
الفضائية  القنوات  تنشرون يف  ملاذا ال   « قائلني 
السرول صرفت عليه ماليير  بأن حي  واجلرائد 
هو  كما  السرول  حي  وبقي  غامضة  ظروف  يف 
منذ 1984 ، و ملاذا ال تنشرون بأن أطفال حي 
السرول ال يلعبون كباقي األطفال ألن ليس لهم 
مساحة اللعب بالرغم من أن كثافته السكانية 
عالية جدا مقارنة باألحياء األخرى. و ملاذا ال 
تنشرون بأن حي السرول يفتقر لساحة عمومية 
و مركز لألمن وقاعة رياضية ودار للثقافة وعيادة 
متعددة اإلختصاصات تفتح ليال ونهارا ابوابها 
للمرضى والنساء احلوامل حيث يؤكدون انه من 
املعقول ان حي بهذا النمو الدميغرايف الكبير بها 
وتفتقر  الزوال  بعد  ابوابها  تغلق  جوارية  عيادة 

للمناوبة ولسيارة إسعاف.
كن  ة للهروِب من أزمِة السَّ ِبناياٌت َفوضويَّ

برامج  من  معتبرة  حصص  غياب  أمام 
إضطر  احلي  لسكان  األمناط  املختلفة  السكن 
اجلدد  املتزوجني  خاصة  املواطنني  من  الكثير 
إلى تشييد بيوت فوضوية تنعدم لظروف العيش 
عسى  أفضل  مستقبل  يف  أمال  لكنهم  الكرمي 

ولعلهم يتسفيدوا من سكن الئق يف قادم األيام 
بها  قامت  التي  االحصائيات  أخر  وحسب 
أزيد  يحصي  السرول  حي  فان  الدائرة  مصالح 
من 2000 بيت فوضوي زيادة عن 600 طلب 
لإلستفادة من برنامج السكن اإلجتماعي زيادة 
عن مئات امللفات املودعة لدى مصالح البلدية 
التي يرغب أصحابها يف اإلستفادة من برنامج 

السكن الريفي. 
 َتجمعاٌت َسكنّيٌة تعاِني اإلهماَل 

املينيفور  جتمعات  تعاني  السياق  هذا  ويف 
التهيئة  انعدام  من  والسالمسي  وحسناوي 
احلضرية غم أن تريخ نشأتها يعود ألزيد من 30 
سنة من األن ومع هذا لم تنال نصيبها العادل 
للمسالك  كارثية  ألة  تشهد  حيث  التنمية  يف 
الفرعية والداخلية الغير معبدة فضال عن انعدام 

االنارة العمومية. 
لوالي  ودعا ممثلي السكان يف نداء استغاثة 
برمجة مشاريع  إلى  الدين  برميي جمال  الوالية 
لهذه  التحتية  والبنى  بالتهيئة  تتعلق  ثنموية 
ظروف  توفير  يف  سكانها  يرغب  التي  األحياء 
األصليني  السكان  من  لكونهم  الكرمي  العيش 
دعوتهم  السكان  ممثلي  وجدد  السرول.   حلي 
يف  بجدية  النظر  أجل  من  احمللية  للسلطات 
بلغت حدا ال  أنها  قالوا  التي  املزرية  وضعيتهم 

يطاق على حد تعبيرهم.
كان  َتسّرُب الِمياه كابوُس السُّ

للشرب  الصاحلة  املياه  تسربات  باتت 
السرول  بحي  املواطنني  ينغص حياة  »كابوس« 
جديدة  اجنازها  مت  التي  التوزيع  شبكة  أن  رغم 
ومع هذا فان التسربات بها كثيرة ما يتسبب يف 
كل مرة يف غرق الطرقات وعدة جتمعات سكنية 
احلي  يعد  الذي   ) )املينيفور  حي  غرار  على 
تزال  ال  التي  الظاهرة  هذه  من  تضرارا  األكثر 
التبريرات  كثرة  رغم  أمامها  عاجزة  السلطات 
السكان  يقول  املنقضي  رمضان  وشهر  واحلجج 
التي حلقت  املادية  شاهدا على حجم األضرار 
يف  املوجود  املائية  التسربات  ظاهرة  جراء  بهم 

احلي. 
 طرٌق متدهِوَرٌة و َتجمعاٌت َسكنّية ُمهمَّشٌة 

من جهتهم يعاني سكان حي عني الشهود 
التهيئة  انعدام  من  السرول  لقطاع  إداريا  النابع 
جميع  غياب  ومن  الريفي  للمجمع  احلضرية 
 ، املدنية  للحالة  اداري  فرع  غرار  على  املرافق 
هذا  ابتدائية حيث  ومدرسة   ، جوارية  وعيادة 
احلي الدي تقطنه نحو 800 نسمة يشتكي من 
أحياء  أقدم  يعتبر من  انه  رغم  التهميش  حالة 
التي  الظل  مناطق  ضمن  ومصنف  البلدية 
مبالغ  تخصيص  على  املعنية  السلطات  اعلنت 
حلد  انه  إال  له  االعتبار  العادة  معتبرة  مالية 
الساعة ال تزال تلك الوعود يقول ممثلي السكان 

خبرا على ورق. 

ترقٌب وانِتظاٌر وأَمل في غٍد أفَضل 

َحّي الّسُرول بعنابة. . َوجٌه للَفقِر و آخٌر للُمعاناِة!
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نجم باريس سان جيرمان، مبابي:

»كريستيانو وزيدان هما مثلي األعلى 
وأتطلع للمزيد من النجاحات«

القسم الرياضي

»ميرور«  صحيفة  مع  حواره  مبابي  وبدأ 
البريطانية باحلديث عن تغيير فيروس كورونا 
األوقات  »هذه  قائًل:  القدم  لكرة  لرؤيته 
اخلاص،  منظورك  حتت  شيء  كل  وضعت 
على  واحلفاظ  آمًنا  البقاء  هو  األهم  األمر 
القدم ستعود  كرة  وأصدقائك،  أسرتك  أمن 
عندما يكون الوضع آمنا«. وبلغ مبابي عامه 
الدوري  بلقب  الفوز  متكن  ذلك  ومع  الـ21 
كأس  لقب  إلى  إضافة  مرات   4 الفرنسي 
العالم، ليعلق النجم الفرنسي عن طموحاته 
حالًيا: »احلفاظ على النجاحات مع املنتخب 
الوطني، العام املقبل هناك اليورو، وطموحنا 
الفوز باللقب هناك، هذا طموح كبير بالنسبة 
باللقب األوروبي األول  الفوز  إلى  لي إضافة 

رفقة باريس سان جيرمان«.
الكرة  رأسها  وعلى  الفردية  اجلوائز  وعن 
الذهبية قال: »سيكون من اللطيف الفوز بها، 
ولكن تلك اجلائزة ال تتسبب يف عدم نومي 
يف املساء، ال أعتقد أنه يتوجب علي الفوز بها 
وقت  يوجد  ال  يليه،  الذي  أو  املقبل  املوسم 

محدد لذلك«.
باريس  سأضع  ما  »دائًما  وأردف: 
رأس  على  الوطني  واملنتخب  جيرمان  سان 
الفردية  اجلوائز  أتت  إذا  ثم  ومن  األولويات، 
ذلك  سيكون  أقدمه،  الذي  املستوى  بفضل 

أمرا إضافيا«.

السمات  عن  الفرنسي  النجم  وحتدث 
التي يرغب يف تطويرها يف أسلوب لعبه قائًل: 
»دائًما ما أتطلع إلى التطور، ألعب إلى جوار 
مجموعة كبيرة من أصحاب اخلبرة سواء يف 
الوطني،  املنتخب  أو  جيرمان  سان  باريس 

وأتطلع دائًما للتطور والتعلم«.
»كان  مبابي:  قال  األعلى،  مثله  وعن 
بسبب  األمر  بداية  يف  زيدان  الدين(  )زين 
كل ما حققه مع املنتخب الوطني، ومن ثم 
شيء  بكل  فاز  الذي  رونالدو  )كريستيانو( 
كل  من  الرغم  على  للمزيد  يتطلع  يزال  وال 
النجاحات التي حققها، ترك الثنائي بصمته 
يف تاريخ اللعبة، وأرغب يف ترك فصل خاص 

بي يف كتب التاريخ«.
شغفه  عن  للحديث  مبابي  وتطرق 
»األطفال  قائل:  الفقراء  األطفال  مبساعدة 
يف  وأرغب  األحلم،  من  الكثير  لديهم 
هناك  أن  خاصة  حتقيقها،  يف  مساعدتهم 
الكثير منهم ميتلكون اإلمكانيات، ولكنهم ال 

ميلكون األموال أو الفرصة إلظهار قدراتهم«.
اعتدت  صغيًرا،  كنت  »عندما  وزاد: 
أرغب يف  املثل األعلى، واآلن ال  إلى  النظر 
أن يكتفي األطفال بالنظر إلي، بل ويعرفون 
أيًضا أنني أهتم بصناعة الفارق يف حياتهم«.

املباريات  خوض  على  مبابي  علق  كما 
الدوري األملاني، وصعوبة  بدون جماهير يف 
لفترة  اجلماهير  بدون  املباريات  تلك  خوض 
طويلة قائًل: »اجلماهير تلعب جزءا مهما من 
بالنسبة  غريب  أمر  بدونها  واللعب  اللعبة، 
ولكن  مسبوق،  غير  وقت  هذا  للعبني، 

يبقى أمن األخرين أولوية«.
مشاهدة  على  بالتعليق  حديثه  وأمت 
املوسم،  »هذا  موضحا:  البرمييرليغ  مباريات 
ليفربول كان مبثابة املاكينة، أظهر أن االنتصار 
أمر سهل للغاية، على الرغم من أن احلقيقة 
للغاية  جيدا  مدربا  ميلك  ذلك،  عكس 
فمستويات  التدريبات،  يف  بجد  ويعملون 

مثل تلك ال تظهر إال بذلك«.

استكمال الدوري 
األوكراني نهاية ماي

أعلن االحتاد األوكراني لكرة 
القدم، أنه سيتم استئناف فعاليات 

املوسم احلالي من الدوري املمتاز 
نهاية الشهر اجلاري.

وأوضح احتاد الكرة أنه حصل 
على موافقة احلكومة الستئناف 

املوسم يوم 30 ماي اجلاري. وأكد 
أن املباريات ستقام بدون جمهور، 

على أن يختتم املوسم يوم 19 جويلية 
املقبل. وتوقف الدوري األوكراني 

منذ قرابة شهرين، بسبب أزمة 
فيروس كورونا املستجد. وحلق 

الدوري األوكراني بالدوري األملاني 
الذي استأنف نشاطه قبل نحو 

أسبوعني.

 الدوري البرتغالي ينفذ قرار الفيفا
سيكون بوسع فرق الدوري البرتغالي، إجراء 5 تغييرات خلل 
املباراة الواحدة للفترة املتبقية من املوسم اجلاري الذي سيعود يف 3 

جوان املقبل، إلقامة 10 جوالت من دوري الدرجة األولى.
وأعلنت رابطة األندية، عن هذا القرار، عبر بيان أوضحت فيه 
أنه سيتم السماح بوجود 9 العبني على مقاعد البدالء، وحتى 5 
تغييرات لكل فريق«. ووافق مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم على 
هذه اخلطوة، لتسهيل عودة املسابقات بعد شهرين من التوقف. ومن 

26 جويلية،  ينتهي يف  أن  بورتيمونينسي وجيل فيسنتي، على  مبباراة  البرتغالي  الدوري  يعود  أن  املقرر 
وستقام املباريات بدون جمهور وفق اشتراطات صحية صارمة.

ويتصدر بورتو الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا، وسيتواجه الفريقان يف نهائي 
كأس البرتغال الذي لم يقع االختيار على تاريخ إقامته بعد.

شفاينشتايغر يطالب بإرسال لقب البوندسليغا 
لبايرن ميونخ

يرى باستيان شفاينشتايغر جنم بايرن ميونخ، أن النادي البافاري 
حسم لقب الدوري األملاني، بعد فوزه على ملعب بوروسيا دورمتوند، 

بهدف دون رد، اول أمس يف قمة البوندسليغا.
وقال شفاينشتايغر يف تصريحات لقناة ايه أر دي »من املمكن 
مؤسف  أمر  »إنه  وأضاف  اآلن«.  ميونخ  إلى  البطولة  كأس  إرسال 
يف  القوية  واملباريات  اإلثارة  عن  تبحث  اجلماهير  ألن  للبوندسليغا 

نهاية املوسم«. وجاء هدف الفوز لبايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك، قبل دقيقتني من نهاية 
الشوط األول للمباراة، وسجله جوشوا كيميتش. وابتعد بايرن ميونخ بهذا الفوز بصدارة الدوري األملاني 

برصيد 64 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام دورمتوند، مع تبقي 6 جوالت من عمر البطولة.

آرسنال وتوتنهام يتنافسان 
للتعاقد مع ويليان

آرسنال  إن  األربعاء،  اليوم  بريطاني،  تقرير صحفي  قال 
جنم  مع  التعاقد  على  الصيف  هذا  بقوة  سيتنافسان  وتوتنهام 
مبغادرة  قراًرا  عاًما(   31( ويليان  البرازيلي  واتخذ  تشيلسي. 
والذي  عقده،  جتديد  حول  التفاق  توصله  لعدم  تشيلسي، 
موسمني  البلوز  بينما حدد  مواسم،   3 ملدة  يكون  أن  اشترط 
أندية  فإن  البريطانية،  »تيليغراف«  صحيفة  وبحسب  فقط. 
املنتهية  اللعبني  مع  للتعاقد  الصيف  هذا  البرمييرليغ ستتجه 
األزمة  مع  خاصة  التبادلية،  الصفقات  إجراء  أو  عقودهم، 

االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.
يخططان  وتوتنهام  آرسنال  أن  الصحيفة  وأوضحت 
الذي  الوقت  يف  أموال،  أي  إنفاق  دون  الصيف  لتعاقدات 
قد تستقبل فيه خزائنهما أموااًل طائلة حال بيع الثنائي بيير 

إمييريك أوباميانغ وهاري كني.
وكان ويليان قد وافق يف وقت سابق على االستمرار مع 
تشيلسي حلني االنتهاء من املوسم احلالي، على الرغم من أن 

عقده سينتهي يف 30 جوان املقبل.

فافر يرفع الراية البيضاء أمام البايرن
اعترف لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورمتوند، بتبخر أحلم 
وذلك  املوسم،  األملاني هذا  الدوري  بلقب  الفوز  بشأن  فريقه 
بعد خسارته يف عقر داره على يد بايرن ميونخ )1-0(، ضمن 
منافسات اجلولة الـ 28. واستطاع البافاري أن يبتعد بصدارة 
البوندسليغا بوصوله للنقطة 64، فيما توقف دورمتوند عند 57 
سبورت  موقع  نشرها  تصريحات  وخلل  الوصافة.  يف  نقطة 
1، قال فافر »قدمنا مباراة جيدة على مدار 90 دقيقة، لكننا 
كنا بحاجة للعمل بشكل أسرع عند امتلك الكرة«. وأضاف 
»افتقدنا الدقة يف بعض الكرات، لم نكن جيدين مبا يكفي 
على مستوى التحرك، كما أننا لم نقم سوى بتسديدات قليلة 
السويسري  املدرب  رفع  املرمى«. ويف ختام تصريحاته،  على 
فوزنا  مسألة  جماهيرنا،  نفتقد  »كنا  بقوله  االستسلم،  راية 
باللقب باتت أكثر صعوبة حالًيا، بعدما اتسع الفارق إلى 7 

نقاط مع تبقي 6 مباريات فقط«.

حكيمي سالح ريال مدريد لجلب هاالند
بشأن  جديد  تطور  عن  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
دورمتوند،  بوروسيا  مهاجم  هاالند  إيرلينغ  النرويجي  ارتباط 
ووفًقا  املقبل.  املوسم  خلل  مدريد  ريال  إلى  باالنتقال 
املغربي  سيستغل  مدريد  ريال  فإن  صن«،  »ذا  لصحيفة 
ضم  أجل  من  لدورمتوند،  مساومة  كورقة  حكيمي،  أشرف 
اإلعارة  سبيل  على  دورمتوند  مع  حكيمي  ويلعب  هاالند. 
اللعب  بعودة  امليرنغي  ومتسك  احلالي،  املوسم  نهاية  حتى 
يجلس  أن  مخاوف  هناك  لكن  برنابيو،  سانتياغو  قلعة  إلى 
الظهير املغربي على مقاعد البدالء. وقالت الصحيفة إن داني 
كارفاخال يظل اخليار األول لدى املدرب زين الدين زيدان يف 
ريال مدريد،  أن مسؤولي  إلى  وأشارت  األمين.  الظهير  مركز 
بشكل  حكيمي  انتقال  حول  للتفاوض  االستعداد  أمت  على 
نهائي إلى دورمتوند، لتسهيل قدوم هاالند إلى البرنابيو وقيادة 

هجوم امللكي لسنوات مقبلة.

رابطة الكالتشيو تؤكد التزامها 
بموعد استئناف الدوري

التزامها مبوعد استئناف  الدوري اإليطالي،  رابطة  أكدت 
املستجد.  كورونا  فيروس  أزمة  بعد  املوسم،  هذا  الكالتشيو 
ملناقشة  الرابطة،  اجتماع  يف  العشرين  األندية  ممثلو  وتواجد 
مصير الدوري ومطالبة الشركات صاحبة حقوق البث بااللتزام 
التزامها بكل  بياًنا أعلنت خلله  الرابطة  بالعقود. وأصدرت 
ماي   13 عقد يف  والذي  األخير،  االجتماع  مت حتديده يف  ما 
مباريات  باستئناف  التزامها  الرابطة  قرار  ويعني  املاضي. 
الدوري اإليطالي يوم 13 جوان املقبل. وأضاف البيان: »سيتم 
اتخاذ القرار النهائي، يوم اجلمعة، عقب اجتماع الرابطة مع 
ومتسكت  اخلميس«.  هذا  اإليطالي  واالحتاد  الرياضة  وزير 
األندية مبوقفها يف مطالبة أصحاب حقوق البث بتسديد اجلزء 

األخير من املستحقات.

تحدث كيليان مبابي، نجم باريس سان 
جيرمان والمنتخب الفرنسي، عن طموحاته 

بعد فوزه بالكثير من األلقاب على الرغم من 
صغر سنه، إلى جانب التعليق على مثله األعلى 
وخوض المباريات بدون جماهير بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
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كشف أن باب الصلح يبقى دائما مفتوحا، بولصنام:  

»معاملة اإلفريقي التونسي لبلخيثر ال 
تتماشى مع تاريخ وعراقة هذا الفريق«

محمد هشام

وقال سليم بولصنام »لقد اتصل مختار بلخيثر بإدارة اإلفريقي وطلب 
احلصول على مستحقاته خصوصا وأنه يعيش ظروفا صعبة يف ظل أزمة 
كورونا لكنه لم يجد أي جتاوب من مسؤولي النادي«. وتابع«منذ شهر 

فيفري املاضي أرسل بلخيثر تنبيها إلدارة اإلفريقي وقد متت تسوية 
بعض مستحقاته عن طريق املدرب األسعد الدريدي الذي اتصل 

بالالعب ومكنه من مبلغ من ماله اخلاص«. وأضاف »من جديد راسل 
بلخيثر إدارة اإلفريقي وذكرها بالتزاماتها لكن فوجئنا أن الرد يأتي يف اليوم 

األخير من املهلة وال يتضمن أي ضمانات واإلجابة تكون بعيدة عن 
طلبات الالعب الذي حز يف نفسه طريقة التعامل معه وكأنه ليس العبا 
بالفريق كما أن املعاملة ال تتماشى وتاريخ وعراقة هذا الفريق«. وأردف 

»اجلميع يعلم أن مختار بلخيثر سبق له وأن قدم شكوى وتنازل عنها وعن 
جزء هام من مستحقاته وعاد لينشط يف اإلفريقي وقبل بالتخفيض يف 

امتيازاته وال يستحق هذه املعاملة من قبل إدارة الفريق وهذه املعاملة هي 
التي جعلته يقرر فسخ العقد ويطالب مبستحقاته التي هي اآلن يف حدود 

68 ألف أورو« وختم »لكن باب الصلح يبقى دائما مفتوحا لو كانت 
هناك إرادة لتسوية هذا امللف بطريقة ودية«.

مولودية وجدة يرغب في تمديد عقد بن شيخة
والذي سينتهي هذا  املدرب عبد احلق بن شيخة،  رغبته يف متديد عقد  أبدى  مولودية وجدة،  إدارة  أن مجلس  علم  

الصيف.
وجاء هذا القرار بعد النتائج اإليجابية التي سجلها الفريق الوجدي، هذا املوسم، حيث يحتل املركز الثالث يف الدوري، 

بفارق نقطتني عن املتصدر الوداد البيضاوي.
وينتظر أن يواصل بن شيخة مشواره مع املولودية، خاصة أنه أكد يف فترات سابقة أنه مرتاح مع الفريق. كما يحظى بن 
شيخة بشعبية عند جمهور مولودية وجدة، الذي يطالب بتمديد عقده ملواصلة املشروع الذي أتى من أجله. يذكر أن بن 

شيخة درب عند أندية مغربية، كالدفاع اجلديدي والرجاء واملغرب التطواني.

السعودي،  الرائد  نادي  يتمسك 
احملترف  األجنبي  السباعي  ببقاء 
املوسم  نهاية  حتى  الفريق،  بصفوف 
الالعبون  يخضع  أن  على  اجلاري، 
البلجيكي  قبل  من  فني  لتقييم 

بيسنيك هاسي، مدرب الفريق.
»الرياضية«  صحيفة  ونقلت 
رسمية  مصادر  عن  نقاًل  السعودية، 
»الالعبني  إنَّ  قولها،  النادي،  بإدارة 
األجانب ميثلون قوة للفريق يف املوسم 
أنه  إلى  املصادر،  وأشارت  اجلاري«. 

الالعبني  مع  األجانب  »مبجهودات 
الرابع  للمركز  الرائد  وصل  احملليني، 
آسيوي،  مقعد  على  ينافس  وأصبح 
فيروس  بسبب  الدوري،  توقف  قبل 

كورونا املستجد«.
منحت  النادي،  إدارة  كانت 
والضوء  إجازة  األجانب  العبيها 
بسبب  لبلدانهم  للمغادرة  األخضر 
هاسي،  إلى  إضافة  كورونا،  جائحة 
مدرب الفريق، الذي يتواجد حالًيا يف 

بالده منذ بداية األزمة.

أرناد  الكاميروني  الثالثي  ويرتبط 
الداودي،  جالل  واملغربيان  دجوم، 
ملوسمني  ميتد  بعقد  فوزير،  ومحمد 
مع الفريق مضى منهما موسم واحد، 
فيما ميتد عقد الكولومبي ماركو بيريز، 

3 مواسم، تبقى منها موسمان.
الكولومبي  الثالثي  عقود  وتنتهي 
واجلزائري  بالوميكي،  إزيكيل 
جهاد  والسوري  دوخة،  الدين  عز 

احلسني، بنهاية املوسم اجلاري.

إدارة الرائد السعودي متمسكة ببقاء دوخة

العب شبيبة القبائل، الطبال:
»أشعر بالغربة وأنتظر العودة إلى ليبيا«

شبيبة  صفوف  يف  احملترف  الطبال  محمد  الليبي  الالعب  قال 
القبائل إنه يتواجد يف اجلزائر ولم يغادرها. وأضاف يف مداخلة على 
فقط  وأخرج  املنزل  يف  مستمر  بشكل  »أتواجد  الرياضية  ليبيا  قناة 
اجلزائري  »الشعب  وأشار  املهمة«،  األشياء  لقضاء  معينة  أوقات  يف 
طيب، ويقدم لنا كل ما نحتاجه لكن بالطبع أشعر بالغربة بعيدًا عن 
أهلي وأصدقائي وأنتظر العودة إلى ليبيا«، وتابع«حتى اآلن لم نقم 
وننتظر  ليبيا  إلى  للعودة  الطبي  الكشف  بأي إجراءات على مستوى 
السفارة الليبية«، وعن إصابته السابقة قال »احلمد هلل اآلن أنا بصحة 
جيدة، وبعد اإلصابة كانت هناك فترة راحة ملدة 10 أيام، ثم بدأت 

التدريبات وحاليًا جائحة كورونا أوقفت كل شيء«.

مونبولييه يتجه إلستعادة خدمات بودبوز
وضع فريق مونبولييه الفرنسي، الدولي اجلزائري، رياض بودبوز 

يف مفكرة تعاقداته الصيفية خالل امليركاتو املقبل.
وأكد موقع »آلي باياد« املقرب من نادي مونبولييه أن الفريق يتجه 
التي قضاها مع نادي  الرائعة  الفترة  بودبوز، بعد  إلستعادة خدمات 
مونبولييه قبل ثالث مواسم.v وغادر بودبوز بعدها نادي مونبولييه يف 
جتارب فاشلة مع ريال بيتيس وسيلتا فيغو اإلسبانيني لينتقل بعدها 

إلى فريق سانت إتيان الفرنسي.

كأس األمم األفريقية مهددة 
بالتأجيل إلى 2022

ًأصبحت بطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم مهددة بالتأجيل 
ملدة عام كامل، يف ظل تفشي فيروس كورونا. وكان من املقرر أن تقام 
البطولة بدولة الكاميرون يف شهر جانفي 2021 ولكن أنباء تواردت 

حول إمكانية تأجيل النهائيات يف ظل تأجيل التصفيات.
وكشف مصدر داخل االحتاد األفريقي لكرة القدم )كاف( لراديو 
جانفي  إلى  البطولة  تأجيل  إمكانية  عن  الفرنسي  كارلو«  »مونت 
2022. وأوضح أن الكاف لديه سيناريو آخر بإقامة البطولة يف شهر 
جوان 2022 خاصة أن بطولة كأس العالم ستقام يف شهر نوفمبر من 
نفس العام يف قطر. وشهدت مرحلة املجموعات من تصفيات كأس 
األمم األفريقية 2021 إقامة جولتني فقط من أصل 6 جوالت وهو ما 

يهدد إقامة مباريات البطولة يف موعدها.

تشيلسي ينافس كبار البريميرليغ 
للحصول على  بن رحمة

كبار  يف  مطلوبا  رحمة  بن  سعيد  اجلزائري،  الدولي  أصبح 
بيرنتفورد  فريقه  رفقة  كبير  أداء  من  يقدمه  ملا  اإلجنليزي  الدوري 
نادي  أن  فيناك«،  دو  »الغازيتا  موقع  وكشف  الشامبيونشيب.  يف 
تشيلسي اإلجنليزي دخل يف اتصاالت رسمية مع  بن رحمة وأنه يف 
سباق مباشر مع كل من أرسنال، مانشستر يونايتد، وستهام، استون 
األسبقية  أخذوا  »البلوز«  أن  يبدو  لكن  باالس.  وكريستال  فيالن 
ودخلوا يف مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع بن رحمة الذي لن 
يكلف خزائن تشيلسي الكثير. فحسب ما نشرته مختلف الصحف 
البريطانية يف وقت سابق، فإن إدارة برينتفورد حددت قيمة بن رحمة 

بـ 30 مليون أورو.

بالل بن خاديم ضمن إهتمامات 
فالنسيا وميالن  

إتيان  سانت  نادي  صفوف  يف  الشاب  اجلزائري  الالعب  دخل 
الفرنسي، بالل بن خادمي، إهتمامات العديد من األندية األوروبية، 

من أجل التعاقد معه يف امليركاتو الصيفي املقبل.
وأكدت إذاعة »أر أم سي« الفرنسية أن الالعب اجلزائري يتواجد 

محل أطماع نادي ميالن اإليطالي وفالنسيا اإلسباني.
وأكد املصدر ذاته، أن نادي فالنسيا كذلك طلب معلومات لضّم 
وهو نفس  الالعب،  إذ حتّدث مسؤولوه مع محيط  بن خادمي،  بالل 
احلال مع نادي نيس الذي يعتبر أحد أكثر األندية الفرنسية استثمارًا 
يوسف  اجلزائري  الثنائي  مع  يحدث  مثلما  الشباب،  الالعبني  يف 

عطال وهشام بوداوي.

أكد سليم بولصنام وكيل أعمال المدافع الدولي الجزائري مختار بلخيثر، أن إدارة النادي اإلفريقي فرضت على األخير  فسخ عقده من 
جانب واحد وتقديم شكوى إلى الفيفا للحصول على مستحقاته.

أكد أليخاندرو بالنكو رئيس اللجنة 
رفض  يتعني  أنه  اإلسبانية،  األوملبية 
القادمة  األوملبية  األلعاب  دورة  إقامة 
طوكيو،  اليابانية  بالعاصمة   2021 يف 
صحة  على  خطر  أدنى  وجود  حال 

الرياضيني.
تصريحات  يف  بالنكو  وأوضح 
وكالة  ونشرتها  تيليديبورتي،  قناة  على 
السيطرة على  برس »يجب  أوروبا  أنباء 
يتحدثون  »اجلميع  وتابع  شيء«.  كل 
لكن  احلل.  هو  للقاح  التوصل  أن  عن 

طوكيو  يف  األوملبياد  إقامة  عدم  يتعني 
الرياضيني.  على  خطر  أي  وجد  حال 
كل  تكون  أن  يجب  للصحة،  األولوية 

األمور حتت السيطرة«.
وإضافة لهذا، أبدى بالنكو إعجابه 
باملعلومات اجلديدة التي أشارت إلى أن 
حال   2022 إلى  تتأجل  قد  األوملبياد 
هذه  بإقامة  حتيط  مخاطر  أي  وجدت 

الدورة يف 2021.
طوكيو  أوملبياد  إقامة  إمكانية  وعن 
يف  اجلماهير  حضور  بدون   2021

من  النسخة  لهذه  املختلفة  املنافسات 
الدورات األوملبية، قال بالنكو إن اللجنة 
الدولية تدرس كل اخليارات.  األوملبية 
عندما  األوملبياد  تنظيم  ميكن  »ال  ونوه 
بدون  الرياضيني  من  العديد  يكون 
العزل  يف  وجودهم  بسبب  تدريبات 
الطريق  نهاية  هي  األوملبياد  الصحي. 
بالنسبة لدورات تدريب وعمل طويل. 
نفس  يف  إليها  الوصول  ميكنك  لم  وإذا 
الظروف التي متر باآلخرين، ال ميكنك 

املنافسة لتحقيق الفوز«.

رئيس اللجنة اإلسبانية يعارض إقامة دورة األلعاب األولمبية في 2021    
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حاوره: خلضر بن يوسف

بائع  بـ«  املعروف  لعرايجي   حمزة 
 1994 سبتمبر   30 مواليد  من  الكبريت21، 
يف  شارك  ملهم  كاتب  سكيكدة،  مبدينة 
معرض الكتاب الدولي صاحب رواية »ممكلة 
آناستازيا«  »شيزوفرينيا  األحمر«،  السلطعون 
خريج  وورد«،  »وغد  »بروديثيس«،  وقصة 
ترجمة  تخصص  عنابة  مختار  باجي  جامعة 
نادي  يف  سابق  عضو  عربي،  إجنليزي  عربي 
بصيص األمل لكلية اآلداب واللغات بجامعة 
بجمعية  الثقافية  اللجنة  رئيس  سكيكدة، 
بالثقافة  مكلف  مسئول  اجلزائري،  الشباب 
والسياحة يف منظمة املجتمع املدني والعدالة 

االجتماعية.

عِك  تِك مع الكتابة وَمن شجَّ ما قصَّ
عليها؟

 كانت بدايتي مع األدب بداية محتشمة 
القصص  كتابة  إلى  أتطرق  لم  بحيث 
ثم  من  العشرين،  سن  بعد  إال  والروايات 
تشجعت ألكتب كل تلك األفكار التي كانت 
تتداخل يف مخيلتي ألصدر أخيرا أول مولود 
األحمر«  السلطعون  »مملكة  بعنوان  لي  أدبي 
الفصل األول يف عام 2019، أما عن اكتشايف 
ملوهبتي فهو محل صدفة ال أذكر حتديدا كيف 
املراهقة  سن  احلياة  ضغوط  أن  أعتقد  ولكن 
أكتبه  ما  يف  السلبية  طاقتي  اختزل  جعلتني 
ال  »ما  املثل  يقول  كما  حينها  خربشات  من 
يقتلك يجعلك أقوى«، لذلك أشكر كل من 
كان له أثر سلبي يف حياتي حينها ألنه بطريقة 
اكتشاف  على  ساعدني  من  هو  بأخرى  أو 

موهبتي وحتقيق جميع االجنازات األخرى.

ملاذا كان ولوجك للكتابة واإلبداع من 
باب الرواية؟

عبر  بل  الرواية  عبر  الولوج  يكن  لم 
القصص القصيرة ولكن أول عمل نشرته كان 
جمهور  كسب  أجل  من  وهذا  روائيا،  عمال 
ويِف، أرى شخصيا بأن الروايات األدبية اللون 
األكثر رواجا وذات سحر يجذبك لقراءته فما 
بالك بكتابة رواية البد أن يكون لديك نفس 

طويل حتى تستطيع إمتام هذا العمل.

هل تلقيت صعوبات وكيف جتاوزتها؟
لم تكن البداية سهلة أبدا مما اضطرني إلى 
التفكير مليا والسهر ليال إليجاد طريقة جتعل 
الكتابة أمرا يسترزق منه اإلنسان وليس فقط 
بالعالم،  الكبار  الكتاب  يفعل  مثلما  موهبة 
التحدي كان يقبع يف أقبية النوادي املشبوهة 
ليفشلوا ويقضوا على  أين يسهرون ويخططون 
والدعوة  املجتمع  هذا  وسط  املثقفني  الناس 
للترويج للرداءة حتى يسيطروا هم على عقول 
تلك  كل  لتجاوز  دفعني  ما  وهذا  املجتمع، 
للنشر  وغالء  موارد  ونقص  فقر  من  العقبات 

والتوزيع كل ذلًك فقط ألجل تلك األفكار 
املسمومة والدعوة للنهضة الثقافية فاملشكل 
ببلدنا  املشكل  بل  سياسي  مشكل  ليس 

مشكل ثقايف محض.

بعد عملك األول »السلطعون 
األحمر« صدر لك عمل ثان موسوم 
بـ »شيزوفرينيا آناستازيا«، حدثنا 

أكثر عن جتربتك اإلبداعية؟
أكثر  من  آناستازيا«  »شيزوفرينيا  رواية 
وتفكيرا،  كتابة  أجهدتني  التي  الروايات 
لم يكن إنهاء هذا العمل باألمر السهل أبدا 
وكم من مرة أعدت التفكير فيها بخصوص 
احلبكة والفصل األول وانعكاس تطور أحداثه 

على الفصل الثاني، أفضل شيء شعرت به 
تقمص شخصياتها جميعا  هو  كتابتها  حني 
حتى األنثوية منها وهذا ال ينم إال عن قدرة 
يصممها  التي  األزياء  جميع  ارتداء  الكاتب 
موضوعيته،  على  احلفاظ  مع  قصته  ألبطال 
املاضية  السنني  طيلة  قضيتها  وليال  ليال 
أحاول فيها التطوير من أسلوبي ليتماشى مع 

املستوى العالي لألدب العاملي.

»شيزوفرينيا« ما هي أهم 
املوضوعات املطروحة يف هذا 

اإلصدار؟
غيبها  تاريخية  وحقائق  معلومات  ستجد 
صقل  يف  يساهم  غنيا  لغويا  وقاموسا  التاريخ 
الكم  هذا  تلقي  على  وتدريبه  القارئ  فكر 
قامت  فالرواية  وجيز  وقت  يف  املعلومات  من 
على دراسة معمقة ململكة ويسكس بالعصور 
أنها  789-765 ميالدي أي  الوسطى خالل 
محدد،  زمني  إطار  مع  معينة  ملنطقة  دراسة 
على  االجنليزي  األدب  طلبة  يشجع  ما  هذا 
حترير  خالل  أساسي  كمحور  اعتمادها 
الرواية  موضوع  يعالج  تخرجهم،  مذكرات 
عهد  يف  األجنلوساكسونية  ويسكس  مملكة 
اآلفات  ذكر  ننسى  ال  العظيم،  الفريد  امللك 
والتي  الرواية  عاجلتها  التي  االجتماعية 

الزالت ممارساتها وسط مجتمعاتنا اليوم. 

هل شخوص روايتك واقعية أم نسج 
من اخليال؟

شخصيات  جميعها  الرواية  شخصيات 
ثالث  أو  شخصيتان  عدا  حقيقية،  تاريخية 
يف  التحكم  من  الكاتب  ميكن  حتى  وهذا 
الرواية  شخصيات  وليس  الرواية  شخصيات 

من تتحكم به.

هل الدعم مطلوب من أجل اإلبداع 
أم املبدع بنفسه قادر على إثبات 

الذات؟
أعتقد أن الدعم أمر مهم والكاتب يعاني 
قبل  من  نحره  يتم  تشجيعه  وعوض  كثيرا 

دور النشر واملجتمع على حد سواء أين يتم 
للكتابات  الترويج  وليس  للرداءة  الترويج 
الراقية واملواضيع التي تستحق أن تنال أكثر 
ما  عكس  واإلطراء  املشاهدات  من  عدد 
مواهب  يسمونها  ألشياء  دعم  من  نشاهده 
فنان  بطاقة  منحها  مع  لذلك  ترقى  وهي ال 
املفروض  من  بشيء،  يحظى  ال  والكاتب 
أن تساهم الدولة مبنحة جيدة لكل شخص 
يطبع كتابا حتى تدفعه وتشجعه برفع املشعل 
واالستمرار قدما حامال رسالته النبيلة تلك 

وليس حامال فيديوهات »التيك توك«.

الكاتب لسان حال املجتمع من وجهة 
نظرك، هْل َترى تفاعَل الكاتِب مع 

قضايا ُمجتَمعه واجًبا؟
مجتمعه  قضايا  مع  الكاتب  تفاعل  إن   
كل  على  ويجب  فيه  نقاش  ال  واجب  أمر 
كاتب للتاريخ بطريقته اخلاصة للحقبة التي 
عاشها، كثيرا ما تزيف احلقائق داخل أقبية 
األرشيف وتبقى الكتب آخر مالذ للمؤرخني 

الحقا حتى يتبينوا احلقيقة كاملة مثال ذلك 
كتاب البؤساء لفيكتور هيغو.

أيُّ الكتاب الذين يكتبون الرواية 
اريخ تستهويك كتاباتهم؟ عْبر التَّ

كتاباتهم  تستهويني  الذين  الكتاب  من 
أدهم الشرقاوي وباولو كويلو.

أال َترى أنَّ األدب ال َيخلو ِمن فكرة 
ة أو  ة أو ِدينيَّ ة أو فكريَّ فلسفيَّ

ة؟ سياسيَّ
األدب بصفة عامة يحمل رسالة معينة أيا 
كان لونها وتلًك األفكار ال تستمر إال بتداول 
الكتاب لها مع القّراء على مر العصور كتوارثهم 

إلرث إنساني يخشون اندثاره.

ماذا تقول للجيل الـحالي واألجيال 
أن  القادمة بشأن الـُمشاَركة يف الشَّ

؟ العامِّ
تدع  وال  مجتمعك  على  نفسك  افرض 

اشتري  عليك،  نفسه  يفرض  مجتمع  أي 
لبريكا،  تشتري  ال  فكرة،  اشتري  كتابا 
عانقوا أحالمكم بقوًة ِعَوض أن تعانقوا أعمدة 

الكهرباء باحلارًة.

ما هي طموحاتك وأهدافك 
املستقبلية وهل من عمل جديد 

قادم؟
اهلل  شاء  إن  قادمة  أعمال  مجموعًة  لدي 
أوال  سينشر  فيهم  أيا  بعد  أحدد  لم  ولكن 
فالكاتب الناجًح يكتب ما يريده ولكن ينشر 

كتبه حسب تطلعات جمهوره.

كلمة أخيرة للقراء واجلريدة؟
الشيق،  احلوار  هذا  على  اجلريدة   أشكر 
وأدعوا اجلمهور ملتابعتي واقتناء آخر مؤلف لي 
وأشكرهم   ، « آناستازيا  »شيزوفرينيا  بعنوان 
اقتناء  أيضا على كل مجهود بذلوه من أجل 
اجلريدة خالل هذه الفترة العصيبة وقراءة هذه 
لطاقمها  اجلزيل  وشكري  املتواضعة  املقابلة 

املتفاني يف خدمة القراء.
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الكاتب حمزة لعرايجي لـ »أخبار الوطن«:

 الّرواياُت األدِبيُة الّلوُن األكَثُر رواًجا عند القاِرئ
قال الكاتب حمزة لعرايجي لـ »أخبار الوطن« إّن الروايات األدبية الّلوُن األكثر رواجا، وهي ذات 
سحر يجذب القارئ رغم أنها تتطلب نفسا طويال،  على عكس القصة والشعر، كما نّوه الكاتب إلى 

كون رواية »شيزوفرينيا آناستازيا« أكثر رواية نالت منه الجهد والوقت.
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زاهية سعاد

بها، حيث  مهنة خاصة  باحلناء  الناس  تعلق  كما خلق 
باحلناء،   النساء  تزيني  ميتهن  ومختصات  محترفات  توجد 
مثال تلقب املرأة احملترفة يف احلناء بـاحلنانة وهي إما أن يكون 
احلي  يف  معروفة  سيدة  تكون  وإما  النساء  تقصده  محل  لها 
أو يف القرية أو املدينة تقصدها السيدات والفتيات أو تدعى 
إلى حفالت الزفاف ملنزل العروس فتقام االحتفاالت وتنشد 
التي  احلنة  ليلة  يف  الشموع  وتضاء  الطبول  وتقرع  األغاني 
تخضب فيها العروس باحلناء، وعادة ما تنطلق مراسم الزفاف 
النساء  وتتزين  العروسني  عائلة  جتتمع  حيث  الليلة  بهذه 

والفتيات باحلناء.
ويف بعض املدن اجلزائرية  هناك عادة طريفة حترص النساء 
على القيام بها وتتمثل يف تخضيب الفتيات من نفس خلطة 
احلناء املستخدمة للعروس والتي أوقدت فوقها الشموع ورشت 
يف  احلظ  لهن  ستجلب  بأنها  اعتقادا  الورد  ماء  مثل  بالعطر 

الزواج.
وتقام  املدن،  العديد من  احلناء يف  وللعريس نصيبه من 
ليلة حناء له أيضا ويشاركه يف االحتفال بوضع قرص صغير 
وأفراد  أصدقاؤه  إصبعه،  يف  أو  يده  كف  وسط  احلناء  من 
عائلته. ويف كلتا الليلتني يجتمع اجلميع كبارا وصغارا حول 
طبق احلناء يف سهرات احتفالية مليئة باالبتهاج وكأن اجلميع 
يهنئ العروسني بتزينهما باحلناء التي تتخذ رمزا لبداية حياة 

ثنائية تستهل ببركات احلناء وطيب رائحتها.
مراسم  ويف  اخلتان  حفالت  يف  كما  األعراس  ويف 
السنة  برأس  الشريف واالحتفال  النبوي  باملولد  االحتفاالت 
أهم  إحدى  احلناء  تعتبر  رمضان  وبشهر  وباألعياد  الهجرية 
عالمات االحتفال والبهجة يف هذه املناسبات وحترص النساء 
الشعر  وصبغ  واألقدام  األيادي  بتخضيب  بها  التزين  على 
للمحافظة على العادات التي ورثنها عن أمهاتهن وجداتهن 
وحرصا منهن على الظهور يف أبهى حلل الزينة، غير أن املتأمل 
اليوم يف مجتمعاتنا العربية يالحظ نوعا من االبتعاد عن هذه 
العادات حيث أن املراهقات والشابات اليوم انصرفن، بنسب 
متفاوتة، عن اعتماد احلناء كأداة أساسية للزينة واالحتفال، 
لتختصر  الزينة  من  أخرى  أنواع  توفر  إلى  يرجع  ذلك  ولعل 
استعماالتهن للحناء يف األعراس يف املجتمعات التي التزال 

حريصة على مراسم الزفاف التقليدية.
قبل  ما  إلى  احلناء  استعماالت  املؤرخون  يرجع  وتاريخيا 
اإلسالم حيث عرفتها العديد من الشعوب القدمية وتناقلتها 
العديد من احلضارات الغابرة، فقد ذكرت الدراسات التاريخية 
أن الفراعنة استعملوا مسحوق احلناء وأوراقها كمادة حافظة 
يف حتنيط جثث املوتى حلمايتها من التعفن بفعل الزمن، كما 
على  بوضعها  بالصداع  املصابني  لعالج  خلطاتها  استعملوا 
الزينة على  أغراض  واستعملوها يف  القروح،  وملداواة  اجلبني 
األيدي وصباغة الشعر واستعملوا أوراقها وأزهارها الستخراج 

العطور.
الرسم بالحناء تقليد اهل الصحراء خالل ايام العيد

الرسم باحلناء  باجلنوب اجلزائري اهم مظهر ميكن   يعد 
الدينية  املناسبات  مختلف  يف  الصحاروية  املرأة  به  تتزن  ان 
واالفراح العائلية وغيرها وقد شهدت ايام عيد الفطر املبارك 
السيدات من مختلف االعمار  تزن  ورقلة  الواحات  بعاصمة 
برسوم احلناء التقليدية التي يتم التخطيط لها من طرف النسوة 
بوالية ورقلة وما تبعها من اقاليم منذ منتصف شهر رمضان 
املبارك اين تبدا النسوة يف اقتناء آخر صيحات املوضا يف نقوش 
احلناء التي تصنعها حرفيات متخصصة فيها حيث يعمد الي 

رسم نقوش جديدة وغير تقليدية على الشريط الالصق الطبي 
باللون االبيض وبيعه بأغلى األثمان لهاويات الرسم باحلناء 
للتزين بها خالل ايام الغيد كما تعكف بعض النسوة خاصة 
التقليدية  بالطرق  بطحنها  احلناء  السن علي حتضير  كبيرات 
بيعه  ومنها  احلناء  مسحوق  الى  خصراء  اوراق  من  وحتويلها 
من  بعضا  استغلت  وقد  كما  التقاليد  من  النوع  هذا  حملبات 
احلديثة  التكنولوجيات  باحلناء  الرسم  هاويات  من  النسوة 
العالم  أنحاء  مختلف  من  والرسوم  النقوس  مختلف  بتناقل 
الرسم  أشكال  من  بعض  وادخال  الهند  دولة  من  خاصة 
القدمية  الصحراوية  والرسوم  النقوش  الى  الهدنية  باحلناء 
والهندية  اجلزائرية  بني  مخضرمة  رسومات  على  للحصول 
مناطق  اهم  الشرقي  باجلنوب  ريغ  وادي  اقليم  ويعد  هذا 
والرسم  احلناء  نقوشات  فيه  تشهد  التي  احلزائرب  اجلنوب 
بها عصرها الذهبي حيث تخصص محالت مصغرة خاصة 
كما  املختلفة  نقوشها  ومستلزمات  احلناء  مبستلزمات  فقط 
وتعتبر احلناء سوداء اللون أهم وارقى انواع رسوم احلناء علي 
االطالق باجلنوب اجلزائري حيث يتم ادخال مواد كيمبائية 
سامة للغاية على خليط احلناء بغية اخلصول علي رسم باللون 
األسود باحلناء حيث وبعد إلقاصاق الشريط الالصق االبيض 
املنقوش املعروف محليا ))بصبارادرا احلناء(( بآخر صيحة من 

طبقة  وضع  يتم  االرجل  او  بااليدي  احلناء  رسوم  صيحات 
من معجون احلناء التي يتم خلطها وعجنها قبل وضعها مبدة 
ال تقل عن 3الى 4ساعات مبواد كيميائية مختلفة غالبتيها 
علي  للحصول  البترولية  واملواد  احملروقات  وسوائل  زيوت  من 
اللون األسود الداكن وتركها لتجف قليال ومنها لفها بقماش 
يتم  ومنها  كليا  وليس  قليال  لتجف  فقط  ساعة  ملدة  وتركها 
الثانية  للمرحلة  وصوال  غسلها  وعدم  ملعقة  بواسطة  ازالتها 
والتي تتمثل يف وضع  مسحوق مادة كيميائية بيضاء اللون 
التسميم واخلطورة تسمى  الشنادر وهي مادة شديدة  تسمى 
اخلاص  السوداني  السكر  او  احلناء  بسكر  السودان  دولة  يف 
من  قليل  ومقدار  اخلل  مع  املادة  هذه  مزج  يتم  اين  باحلناء 
التي  املناطق  فرك  يتم  لزج  خليط  علي  للحصول  االسمنت 
وصوال  احلناء  مع  اخلليط  ليتغلغل  احلناء جيدا  بها  وضعت 
للجلد املصبوغ باحلناء حيث يتفاعل معها  ليحول  احلناء الى 
لون اسود غرابي داكن وهو ارقى انواع رسوم احلناء باجلنوب 
غالبية  ان  غير  الكيميائية  املواد  تلك  خطورة  َرغم  اجلزائري 
نساء اجلنوب الشرقي اجلزائري خاصة بواليتي ورقلة و وادي 
سوف يستعملها للحصول على الرسم األسود الداكن باحلناء 
مختلف  يف  الصحراوية  للسيدة  إلزاميا  تقليدا  يتعتبر  والذي 

املناسبات.

الحناء تقليد ال يفارق  الجزائريين
ترتبط الحناء بالحياة االجتماعية، فهي رمز من رموز األعراس في الجزائر  وفي العديد من  الدول ، ونادرا ما نرى عروسا لم تزين يداها وقدماها بالحناء 
في زينة ونقوش تتطور بتطور العصر واألذواق، فترسم بها لوحات فنية مكونة من أزهار ونجوم ومن صور ترمز للحب والفرح، واليوم توجد محال خاصة 

بالحناء فيها لوحات من الزينة المتنوعة إلغواء النساء وتلبية رغباتهن وأذواقهن على اختالفها.
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

      ال أجد أّي مسَوغ لتبّني فكرة: »اللغة 
األكذوبة  تلك  حرب«،  غنيمة  الفرنسية 
ودون  عابث،  بشكل  تداولها  يتّم  التي 
أي صدق يف طرحها وتداولها يف كثير من 
األوساط الثقافية والسياسية. كان  كاتب 
التي وردت يف  الفكرة  ياسني هو صاحب 
سياق آخر، ويف مرحلة تاريخية مختلفة. 
لغة  استعمال  ورائها  من  القصد  وكان 
جتسدت  وقد  ومحاربته.  لفهمه  املستعمر 
املنتمني  بعض  مواقف  يف  املمارسة  هذه 
مع  التعامل  كان  كما  الوطنية.  للحركة 
عالقة  ذات  واضحة  ألغراض  اللغة  هذه 
أو  وهويته،  البلد  استقالل  عن  بالدفاع 
اآلخر،  لغة  باستغالل  الذات  لتحقيق 
لغة  إلى  تهجيره  أو  الوطن  لتصدير  وليس 
أخرى سعى إلى التخلص منها أثناء الثورة 
التحريرية وقبلها، كما حدث مع جمعية 

العلماء.

      وهناك، باملقابل، من كان ينظر إلى 
اللغة الفرنسية كجزء من الكيان الوطني، 
املعروفني  االندماج  دعاة  هؤالء  ومن 
واالستقالل.  العربية  اللغة  من  مبواقفهم 
التوجه  هذا  ابن جلون  عبارة  تلخص  وقد 
الذي سيتكرر الحقا بطرق أخرى، لكنها 
نتكلم  إننا   « ذاته:  التوجه  يف  تصب 
نحلم  أننا  وأظن  بها،  ونكتب  الفرنسية، 
بها، فلماذا ال تقبلونا يف العائلة الفرنسية؟ 

... نحن نطالب بذلك. »

        والظاهر للعيان أّن لعنة اللغة املؤدجلة 
إلى  االستقالل  من  البلد  حتكم  ظلت 
االستعمارية جندت  فرنسا  أن  أي  اليوم، 
اجلزائريني  من  لها  موالني  الغرض  لهذا 
وأصبحت  كأوصياء.  البلد  يف  املقيمني 

يف  توظف  حرب  غنيمة  الفرنسية  مقولة 
يبرر، وبحجج  ما ال  لتبرير  السياقات  كل 
ثّم  والهشاشة،  واخلرف  التبسيط  غاية يف 
تسعى، بعد ذلك، ما يشبه النخبة، إلى 
اتخاذ كاتب ياسني صنما، وممهدا الطريق 
ما  ووظيفته،  قيمته  فقد  خطاب  لتسويق 
عدا إن تعلق األمر باملكاسب الظرفية التي 
توفرها اللغة الفرنسية للمتشبثني بها، ويف 
إطار ما ميكن أن يتفق مع دعوة ابن جلون.  
لقد أصبح اكتساب الفرنسية قيمة وشهادة 
واملواطنة،  املعرفة  على  ودليال  ووظيفة 
وتلك قضية أيديولوجية، وليست لسانية.

        إن شحن الفرنسية مبواقف سياسية 
به  االعتناء  وجب  ما  هو  وطبقية  وثقافية 
اتساع  مدى  وإلدراك  بالظاهرة،  لإلحاطة 
الفجوة بني صاحب املقولة وبني املرّوجني 
لها من املنتفعني، بني صانعي السياسات 
اللغوية وبني املستقبلني لها. أّما ما يجب 
مؤسسة إلقامة جدل،  كأّوليات  معرفته، 
الفرنسية،  يعرفون  ال  اجلزائريني  أن  هو 
السنني  يف  يستعملونها  الذين  نسبة  وأن 
املائة،  يف  خمسة  تتجاوز  ال  قد  األخيرة 

على أكثر تقدير.

        ومع ذلك فإن شؤون البلد ُتدار باللغة 
ال  الوطنية  املؤسسات  وأغلب  الفرنسية، 
وتصريحات  اللغة،  بهذه  سوى  تتعامل 
اجلزائرية  الدولة  يف  الكبار  املسئولني 
تكتب  والدساتير  الفرنسية،  باللغة  تقدم 
بالفرنسية ثم تترجم بشكل سيء، شأنها 
احملافل  يف  اجلزائر  ومتثل  القوانني،  شأن 
غدت  التي  هذه  احلرب  بغنيمة  الدولية 
وجود  ظل  يف  الهوية  من  مفصليا  جزءا 
لغتني وطنيتني: العربية واألمازيغية، ولغة 

رسمية يتّم التعامل بها علنا، وبطريقة غير 
احلسبان  يف  نأخذ  أن  ويجب  دستورية. 
اللغة  ليست  املتواتر،  باملفهوم  الفرنسية 
األخرى،  األلسن  يشبه  كلسان  الفرنسية 
وممارسات  وأيديولوجية وسلوك  بل كثقافة 
يف  التاريخية  األنا  محّل  حلت  إقصائية 
واإلبداع  والهوية  الواقع  مع  تعاملها  كيفية 
واملعرفية،  االجتماعية  القضايا  ومختلف 
درجة  إلى  الوطنية،  اللغة  حساب  على 
بها  يتعامل  ال  الذي  املواطن  فيها  أصبح 
فرنسا  أن  مع  والتيوس،  باألهالي  شبيها 
تطلق نعت التيوس على الكتاب األجانب 

الذين يكتبون بالفرنسية.

      إن القول بأن الفرنسية غنيمة حرب 
النخب  بعض  جتنيد  باب  يف  يدخل  أمر 
لتحقيق ما لم حتققه فرنسا االستعمارية، 
الكّتاب  أهّم  ألحد  جزائري  وبخطاب 
التي  بالطريقة  اللغة  يفهموا  لم  الذين 
تسّوق بها يف وقتنا الراهن. أّما هذا الفهم 
وليس  ياسني،  لكاتب  فتدمير  التبسيطي 
العودة  وجب  ثَم  ومن  وملآثره.  له  خدمة 
ما  لفهم  األخرى  ومواقفه  تصريحاته  إلى 
ذهب إليه، ويف سياقه التاريخي، ثم ملاذا 
قاله مالك حداد عن هذه  إلى ما  لم نعد 

اللغة ونتخذه منوذجا ومرجعا؟  

كغنيمة  الفرنسية،  أصبحت  لقد        
يتم  التي  األسس  أهّم  أحد  حرب، 
الوطنية  الكفاءات  لتقييم  عليها  االتكاء 
هذا  من  وهي،  والريع،  املناصب  وتوزيع 
وجزء  وتعامل،  تفكير  طريقة  املنظور، 
للتواصل.  شكال  وليست  كياننا،  من 
التي  هي  الساحقة  األقلية  غدت  كما 
التربوية  املنظومة  يف  اللساني  الشأن  توّجه 

تقيمها  التي  العالقات  شبكة  إلى  بالنظر 
مختلف  ومع  للغة،  املصدرة  الدولة  مع 
املخطط  بالشكل  املهمة  إلجناح  املجندين 

له يف مختلف الدوائر الرسمية.

       ال داعي للحديث عن تقهقر اللغة 
مقارنة  العاملي،  املستوى  على  الفرنسية 
معها  تعاملت  أخرى  ولغات  باإلجنليزية 
عن  بعيدا  نفعي،  منطق  إطار  يف  األمم 
بظالل  والتشبث  الغامض  االنتفاع 
مؤمنني  كجزائريني  أننا،  غير  املستعمر. 
هو  ما  حسب  حرب،  كغنيمة  بالفرنسية 
ما  فإننا  النخب،  بعض  أوساط  يف  شائع 
زلنا مقتنعني بضرورة هيمنتها على الشأن 
األشخاص  مصلحة  مع  متاشيا  العام، 
ركنا  تتخذها  التي  الضاغطة  واجلماعات 
وأداة  الوطنية،  الشخصية  أركان  من 

للهيمنة على دواليب الدولة.

       الفرنسية لغة جميلة، كما اللغات 
حرب،  غنيمة  ليست  لكنها  األخرى، 
إمنا  مضمرة.  ملقاصد  بعضهم  يّدعي  كما 
ووسيلة  الذات،  لتقويض  ناجعة  وسيلة 
لتقوية نخب موالية حتتكر اخلطاب والثقافة 
مّت  إذا  والتقييس. خاصة  التقييم  ووسائل 
استغاللها يف إطار التجنيد املسكوت عنه 
لتسويق منظومة من العالمات الوافدة، أو 
من أجل تكريس ما ليس له عالقة باللغة 
التبليغ. وإذا افترضنا  كوسيلة من وسائل 
أن الفرنسية غنيمة حرب، أليس مبقدورنا 
أن نتعامل مع االجنليزية ولغات أخرى... 

دون حرب؟

15 السنة 01 - العدد 197 -اخلميس  05 شوال  1441  هـ  - 28  ماي 2020م
أقالم

كيـف نكـذب 
جيـــدا؟

بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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بإقراِر امُلنظمِة الَعاملّيِة 
حِة )OMS( تعليَق  للصِّ

ريريِة- أو َما  جارِب السَّ التَّ
ُيسَمى بُروتوكوِل الِعالِج 
بـ »الكلوُروِكني«- ملعاجَلِة 

امُلصاِبني بَفيروِس ُكورونا، 
تكوُن امُلنّظمُة َقد َوضعْت 
َقت على  ي ُعلِّ اآلماَل التِّ

هذا الَعّقاِر يف َثالجٍة. يف 
ِك  ِحني، زاَدت من ُجرعِة الشَّ

امَلصحوِب بالَهلِع ِمن هذا 
ي أربَك  الَفيروِس الَقاتِل، الذِّ

العالَم أجَمَع!
ب  ًصا يف الطِّ  لسُت ُمَتخصِّ

ا، وال أنا  ولسُت ِمخبرّيً
بصانِع أدويٍة أو مُبّطِلٍع على 
فّعاِلّيِتها وأثاِرها اجَلانّيِة، 

لكّنْ لديَّ ِثقٌة َكبيرٌة يف 
أطّباِء اجَلزائِر؛ وال أُشكُّ 

حلظًة واحدًة يف أنَّ أطباَءنا 
َقّرُروا استخداَم عّقاِر 

»الكلوروكني« بعَد الُوقوِف 
على َفّعاليِتِه يف ُمعاجلِة 
األثاِر امُلدّمرِة للَفيروِس 

ب  الّتاِجي )كورونا( امُلسبِّ
لوباء »كوفيد 19«. َهذه 
قُة َتعُلني أتساءُل  الثِّ
- َكما َيتساءُل العديُد 
صني وغيُر  من امُلتخصِّ

صني - عن َخلفياِت  املتخصِّ
َقراِر امُلنّظمِة الَعاملّيِة 

حة! ذلَك ألّنِني أشَتمُّ  للصِّ
ياسِة يف الَقراِر،  رائحَة السِّ
جارِة  كَما أشَتمُّ رائحَة التِّ

صريحاِت  واملاِل تنبِعُث من التَّ
صريحاِت امُلضادِة  والتَّ

حوَل َفّعاليِة هذا الّدواِء 
من ذاَك، ناهيَك عن حرِب 
صريحاِت املندِلعِة بني  التَّ

وِل. امَلخاِبر واحُلكوماِت والدُّ
 لقد َكشَف فيروُس ُكورونا 
 ، عن َوجِه الَعالِم احَلقيقيِّ

عالٌم عاجٌز عن احتواِء 
َفيروٍس، َبْل عالٌم أهوُن 

من َبيِت الَعنكبوِت، لكّنُه 
- أيًضا – عالٌم َقبيٌح قد 
َيجعُل من حياِة اإلنساِن 

ِسلعًة ُتباُع وُتشتَرى حسَب 
قانوِن الَعرِض والّطلِب؛ َقد 
ُتباُع بأبخِس األثماِن وَقْد 
ُتشتَرى بأضعاِف األثمان !

وِمن ُهنا، فإّن ما َيجِري 
خلَف َمشهِد )كورونا( ينبِغي 

أن َيخرَج إلى الَعلِن، وعلى 
اإلعالِم وامُلتخّصصني يف 

حة النزهاء أن َيتحّرروا  الصِّ
ي ظّلت  وبياِت التِّ من اللُّ

َترهُن حياَة الّناِس ُعقوًدا، 
وأن يفّكوا أغالَل اجلماعاِت 

الَضاِغطة َدولّيا من أجِل 
إبراِز احَلقيقِة للّناِس: 

حقيقُة ما َيجِري وملاذا؟ 
كيَف ُحِجَر العالُم أجمُع ومن 

ره وبأيِّ َثمن ُيحّرر؟! َسُيحرِّ

مقابل تسجيِل 160 إصابًة ِخالل 24 ساعًة 
 إحصاُء 211 حالَة ِشفاء َجديدًة من »كوفيد 19« 
عن  األربعاء،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 

تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا 
يف اجلزائر، جمال فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا 
 24 ، فقد ُسجل خالل آخر  ذاته  املتحّدث  8757 إصابة. وحسب   ليبلغ  
ساعة 6 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 623 حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 211 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 
املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 5129 حالة. جتدر اإلشارة إلى 
أّن عدد حاالت الشفاء املعلن عنه، يوم أمس، هو األكبر منذ بداية تفشي 

الفيروس يف البالد.
خالد دحماني 

بي الصيني: الوفُد الطِّ

حــــيُّ فـــي الَجزائــــــِر ُمستِقـــرٌّ  الوضـــُع الصِّ
وصف رئيس الوفد الطبي الصيني يف اجلزائر تطور أزمة فيروس كورونا يف البالد بالوضع الصحي املستقر.

وقال رئيس الطاقم الطبي، خالل ندوة صحفية عقدها يوم أمس، إّن طاقمه جاء للجزائر للوقوف على آخر تطورات 
اإلصابات  عدد  على  الضطالعه  راجع  باملستقر  الصحي  الوضع  وصفه  أّن  املتحدث  وأوضح  الفيروس.  تفشي 

اليومية. وقال رئيس الوفد إّنه حتدث مع مختصني طبيني باجلزائر حول التحكم يف الوباء.
وأكد اخلبير أّن الفريق الصيني املوجود باجلزائر هو أكبر فريق أرسل للخارج من الصني، وهذا ميثل الصداقة 
العميقة بني البلدين. وأوضح املتحدث نفسه أّن من بني الوفد املتكون من 20 خبيًرا لديهم خبرة واسعة يف مكافحة 
أّن  التنفسية والعناية املركزة والفحص املخبري، مضيفا  الفيروس، ومتخصصني يف األمراض املعدية واألمراض 
الفريق الصيني تواصل مع اخلبراء واألطباء اجلزائريني من عدة مستشفيات، ومع أعضاء من جلنة مراقبة تفشي 
العدوى،  ومكافحة  والعالج،  الوباء  يف  التحكم  حول  معهم  وحتادثوا  الصحة  وزارة  ومع  اجلزائر،  يف  كورونا  وباء 

واستخدام األدوية والتشخيص.
خالد دحماني

سيعلن عنها مبناسبة ذكرى تأسيس احملافظة

استحـــداُث  جائـــــزٍة لألَدب
 والّلغـــِة األَمازيغـــّيِة قريــًبا 

 كشفت احملافظة السامية لألمازيغية أنه سيتم اإلعالن عن جائزة األدب واللغة األمازيغية، وذلك 
مبناسبة الذكرى 25 لتأسيس احملافظة.

وأوضح بيان احملافظة، يوم أمس، أن استحداث جائزة األدب واللغة األمازيغية، حظي مبوافقة رئيس 
املردود  ذي  واإلبداع  البحث  تشجيع  اجلائزة هو  أن هدف  تبون، موضحة  املجيد  اجلمهورية عبد 
النوعي الهادف إلى إثراء اللغة األمازيغية واإلسهام يف نشرها وترقيتها، سواء كانت هذه األعمال 

مؤلفة باللغة األمازيغية أم مترجمة إليها.
كما أبرز البياُن أنه سوف توضع الحقا اإلجراءات القانونية احملددة لشروط الترشح للجائزة، وصيغة 

تقييم األعمال املقترحة من طرف جلنة حتكيم وكذلك املبالغ املخصصة لها.
ق.و

بلسان : ريــــاض هــــويــلي

أكد رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة، اللّواء 
السعيد شنڨريحة، على ضرورة حتويل أزمة كورونا إلى 
من  الكثير  يف  النظر  إعادة  من خالل  حقيقية،  فرصة 

األمور ويف العديد من املجاالت.
ندوة  فعاليات  على  إشرافه  خالل  شنقريحة،  وأكد 
كوفيد19″-،  جائحة  مواجهة  يف  “الصمود  بعنوان 
من  كل  حضرها  بتمنفوست،  احلربية  العليا  باملدرسة 
الناحية  وقائد  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  الصحة،  وزير 
العسكرية األولى، وقادة القوات ورؤساء الدوائر بوزارة 
الشعبي  الوطني  اجليش  وبأركان  الوطني  الدفاع 
الصعبة،  الوضعية  هذه  وأمام  أنه  مركزيني،  ومديرين 
األزمة،  بداية  منذ  لبالدنا،  العليا  السلطات  اتخذت 
التنفيذ  حيز  وضعتها  االستثنائية،  التدابير  من  حزمة 
بالتدريج، ملواجهة تفشي هذا الوباء، السيما فيما يتعلق 
بالعزل الصحي املبكر للمناطق املتضررة، والسهر على 

إجالء الرعايا اجلزائريني من مختلف بلدان العالم.
املتضررين  تعويض  عن  شنقريحة  اللواء  حتدث  كما 
املواطنني،  على  للجائحة  االقتصادية  التبعات  وتخفيف 
بوقوف  مذكرا  املجتمع،  من  الهشة  الطبقات  السيما 

الشعب،  جانب  إلى  الشعبي  الوطني  اجليش 
مجندا كل طاقاته البشرية واملادية ملواجهة هذه 
اجلائحة اخلطيرة، موضحا بالقول: »فباإلضافة 
للحيلولة  الالزمة  الوقائية  التدابير  اتخاذ  إلى 
اجليش  قام  الفيروس يف صفوفه،  انتشار  دون 
الشحن  طائرات  بتسخير  الشعبي  الوطني 
جمهورية  من  طبية  معدات  جللب  العسكرية 
الهياكل  كافة  تعبئة  متت  كما  الشعبية،  الصني 
والوقوف  باملرضى،  للتكفل  العسكرية  الصحية 
ذلك،  األمر  تطلب  إذا  للتدخل  جاهزيتها  على 
مبختلف  امليدانية  املستشفيات  نشر  فيها  مبا 
النواحي العسكرية، إلى جانب تخصيص مراكز 
والفنادق  اجلهوية  والنوادي  العائلية  الراحة 
فضال  بالفيروس،  املصابني  إليواء  العسكرية 
اللجان  نشاطات  يف  الفّعالة  املساهمة  عن 
والواليات،  العسكرية  النواحي  مستوى  على 
السيما من خالل السهر على التحيني املستمر 

ملخططات تنظيم اإلغاثة«.
رحمة عمار 

من أجل حتويل احمِلنة إلى منَحة 

شنقريحة: َينبـِغي إعـادُة الّنظـــِر فــي الَعديـــِد من الَمجــــاالِت 

قالوا إنها ألقت بالعبء على املواطنني 

الّنواب ينتقدوَن سنَّ الضرائِب في 
َمشروِع َقانوِن الَمالّية التَّكميِلي 

أمس   ،2020 لعام  التكميلي  املالية  قانون  ملشروع  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  مناقشات  ركزت 
األربعاء، على املقاربة الضريبية التي مت اعتمادها لتدارك هبوط املداخيل النفطية للبالد. 

واعتبر العديد من النواب، يف اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون املالية التكميلي، أن حالة الركود 
التي تعرفها معظم قطاعات النشاط االقتصادي جتعل من غير املناسب اللجوء إلى تبني زيادات يف 
الرسوم والضرائب لتغطية تراجع اإليرادات النفطية، حيث أوضح النائب يوسف ماحي عن حزب 
السابقة يف مواجهة األزمات،  املعاجلة  إنتاج طرق  التكميلي أعاد  املالية  األرندي أن مشروع قانون 

مؤكدا أن االعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات »لم تؤِت بثمارها«.
أما النائب محمد األمني حريز عن حزب األفالن، فقال إن احلكومة تقوم من خالل هذا املشروع 
بتوجيه الضغط الذي تتعرض له يف مجال تسيير امليزانية وإلقائه على عاتق الشعب، يف الوقت الذي 

تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من أثار وباء كورونا الذي أثر بعمق على االقتصاد.
)ق.و(

َفيروُس الَموِت 
وُلقاح الَحِقيقة! 

بحسب بياٍن أصدرته الرئاسة

تبـــّون يتبـــاَحُث مــع دّحـو َولـْد َقابليـَة
 وضـــــَع البــــالِد الَعـــام

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  أمس،  يوم  استقبل، 
تبون املجاهد والوزير األسبق دحو ولد قابلية، رئيس 
العامة  التسليح واالتصاالت  جمعية قدماء مجاهدي 

أثناء ثورة التحرير.
وبحسب بيان أصدرته رئاسة اجلمهورية، فقد تبادل 
حول  النظر  وجهات  قابلية  وولد  اجلمهورية  رئيس 
الوضع العام يف البالد. كما عرف اللقاء، وفًقا للبيان 
ذاته، مناقشة الطرفني آفاق العمل السياسي يف ضوء 
املطالب الشعبية التي يجري تنفيذها تدريجيا، وفًقا 
التزامات رئيس اجلمهورية التي حددها يف برنامجه 

االنتخابي، بحسب البيان نفسه.                 خ.د



هذه الصحيفة تم تحميل 
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