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َحراٌك غيُر ُمؤّطٍر، ِديمقراطّيــٌة َعرجاٌء، 
أْحـزاٌب ُمشّتتـٌة وواِقٌع ِسياسيٌّ باِئٌس! 

عقب فوز الرئيس تبون بعهدة رئاسية أولى، استبشر البعض 
بواقع سياسي يختلف عن الواقع السابق الّذي متّيز بالركود 

والبؤس بسبب املمارسات التي رافقت فترة حكم الرئيس 
املخلوع وتفليقة، وحتى وإن كانت عملية انتخاب الرئيس 

تبون قد جاءت يف ظروف استثنائية بسبب انقسام الّشارع 
بني مؤيد لتلك االنتخابات ورافض لها . . 
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أَنا َحِزيٌن لَحالك يا َجزائر!
     كل اخلبراء الوطنيني الصادقني، 

من غير أولئك املتملقني للّسلطة 
)الشياتيجيون(، واالنتهازيني 

واملأجورين، والذين باعوا 
ضمائرهم مقابل فتات ضئيل من 
السلطة، يؤكدون أنه كان بإمكان 

اجلزائر، خالل فترة الرئيس سيئ 
الذكر، أن حتقق انطالقة نوعية 
يف جميع املجاالت، بفضل املوارد 

الطبيعية والطاقة البشرية 
الشبانية ومؤهالت أخرى؛ فمن 
الّنادر جدا أن جتتمع كل هذه 
الثروات يف بلد وال يستطيع 

حتقيق قفزة نوعية!

أقــــالم15

لطاِت عّمَق ُمعاناَتهم 09 02إهماُل السُّ
! جراد: االْسِتيراُد كسَر االقِتصاَد الَوطنيَّ
اعتبر الوزير األول، عبد العزيز جراد، أن االستيراد كسر لالقتصاد 
الصناعات  يف  للمستثمرين  الكامل  الدولة  دعم  على  مراهنا  الوطني، 

للمحروقات.  الّتبعية  تقليص  يف  التحويلية،  للمساهمة 

05
تبسة

 رصــُد 25 مليــار 
ســات  لَترميــِم الُمؤسَّ
التَّربويــة الَعتيقــة

02
بسكرة 

 َتعديــُل َمواقيــــت 
الَحجــــر الّصحــــّي 
على ُمستوى 9 بلديـات 

د. عز الّدين معــــزة  	

َعاِئالٌت َتقـطُن َزرائَب الَماشيـة 
فـي حاسـي البكَرة بورقَلـة

06
مستغامن

َعائـالٌت بمَناطق الّظل 
تعيــش فـي الظـالم!

ياسـُي يف اجَلزاِئر: امَلشهـُد السِّ
ُسميت بعاصمة الّنفط والغاز، غير ُسميت بعاصمة الّنفط والغاز، غير 
أن سكانها ما زالوا يعانون األمّرين أن سكانها ما زالوا يعانون األمّرين 

بسبب انعدام أدنى ضروريات احلياة؛ بسبب انعدام أدنى ضروريات احلياة؛ 
فهنا يف منطقة حاسي مسعود بورقلة فهنا يف منطقة حاسي مسعود بورقلة 

وبقرية حاسي البكرة بالضبط، ما وبقرية حاسي البكرة بالضبط، ما 
زالت العائالت تعيش حياة البداوة، بل زالت العائالت تعيش حياة البداوة، بل 

واضطرتها الظروف املعاشة الصعبة واضطرتها الظروف املعاشة الصعبة 
للعيش رفقة احليوانات واملاشية داخل للعيش رفقة احليوانات واملاشية داخل 

زرائب تنعدم فيها أدنى ضروريات زرائب تنعدم فيها أدنى ضروريات 
احلياة، حيث ال ماء وال كهرباء والشيء احلياة، حيث ال ماء وال كهرباء والشيء 
يوحي باحلياة يف منطقة ُصّنفت ضمن يوحي باحلياة يف منطقة ُصّنفت ضمن 

أكبر مناطق الظل يف اجلزائر!أكبر مناطق الظل يف اجلزائر!

عِبئُة مُلواَجهِة »ُكوِفيْد19-« وَضعْت امَلرضى اآلَخريَن على َحافِة اإلهَماِل التَّ

أَلـــٌم.. وأنيـٌن ال ُيسَمـع!
   ُعودَية: امُلستشَفياُت ُتعاِني َضغَط َمرضى ُكورونا وأصحاَب األْمراِض امُلزمَنة

ْمراَبــــــط:  ْمراَبــــــط:    ••
َتخِصيُص  َتخِصيُص َينبِغي  َينبِغي 
ٍت  ٍت ُمستشفيـــــــــا ُمستشفيـــــــــا
»ُكورونـــا«  »ُكورونـــا« مَلرضى  مَلرضى 
للَعدوى.  للَعدوى. تفاِدًيـا  تفاِدًيـا 

يزيـــد بوعــنان: أستـــاذ و كاتــب

 نقاشـــات

روبورتاجروبورتاج

توقــــف  فوغالـــــي:   
ُيِثيـــر  شخيـــِص  التَّ
ارتفـــاع  من  امَلخـاوَف 

رطــان! السَّ حـاالت 

03

َفة  دَعا امُلسَتثِمريَن لِشراء امَلصانِع األْجَنبّيِة امُلتوقِّ



02
أخبار السياسة
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َفة  دَعا الُمسَتثِمريَن لِشراء الَمصانِع األْجَنبّيِة الُمتوقِّ

! جّراد: االْسِتيراُد كسَر االقِتصاَد الَوطنيَّ

أحمد بوكليوة

األول  الوزير  اإلثنني،  أمس  أكد، 
لوالية  زيارته  خالل  جراد،  العزيز  عبد 
أنهك  الذي  هو  االستيراد  أن  بلعباس، 
ضرورة  على  مشددا  الوطني،  االقتصاد 
تقليصه والعمل على تدعيم املستثمرين 
اجلزائر  إن  قائال«  اجلزائر،  يف  احلقيقيني 
احلقيقيني  مستثمريها  إلى  بحاجة 
على  مشددا  بقوة«،  سندعمهم  ونحن 
عبر  التحويلية  الصناعة  دعم  ضرورة 
حتظى  والتي  الوطني،  التراب  كامل 
بجسبه،  إستراتيجية،  بأهمية  حاليا 
التصدير،  على  قادرين  نكون  حتى 
رئيس  من  تعليمات  هناك  أنه  مضيفا 
اجلمهورية عبد املجيد تبون تتمحور حول 
أن  إلى  مشيرا  التحويلية،  الصناعات 
هذا  يف  الشباب  أمام  سيكون  املستقبل 
املجال، مخاطبا كافة املواطنني بأن يؤمنوا 
من  متتلكه  ملا  الكبيرة،  بلدهم  بقدرات 
الثروات،  ومختلف  الزراعة  يف  خيرات 
التنويع خارج احملروقات يضمن  إن  قائال 
إلى  للجزائر. ودعا جراد  اقتصاديا  تطورا 
ولوج السوق الدولية باإلمكانات الوطنية 
التحويلية،  الصناعة  مجال  يف  املتاحة، 
يعملون  من  إلى  »نحتاج  قائال: 
الصناعة  تطوير  أجل  من  بإخالص 
أن  إلى  مشيرا  الشغل«،  مجال  وفتح 
الكامل  والدعم  الفرص  متنح  الدولة 
يرغبون  الذين  الوطنيني  للمستثمرين 
مؤكدا  املجال،  هذا  يف  االستثمار  يف 
اخليرات  من  الكثير  متتلك  اجلزائر  أن 
لدى  املتحدث  وذكر  والباطن.  الظاهرة 

تدشينه مصنع حتويل الرخام والغرانيت 
والذي  يوب،  بن  علي  سيدي  ببلدية 
أن  إفريقيا،  يف  نوعه  من  األكبر  يعد 
يف  يدخل  التحويلية  الصناعات  تطوير 
اجلمهورية،   رئيس  إستراتيجية  إطار 
الدعم  تولي  التي  اإلستراتيجية  وهي 
الكامل للمستثمرين الذين ينشطون يف 
موضحا  التحويلية،  الصناعات  مجال 
جدا  مهمة  التحويلية  الصناعة  أن 
بالنسبة إلى بلدنا الذي يزخر باخليرات 
املناجم  مجالَي  غرار  على  الطبيعية 
من  تدريجيا  ستمكننا  والتي  والزراعة 
الريع  التبعية  وتقليص  الصناعة  دعم 

البترولي والغازي.
كما حث املسؤول، خالل استماعه 
شروح أحد أصحاب مصانع الرخام حول 
إلى  احلجارة  اخلام  املادة  حتويل  عملية 
ومرافقة  تشجيع  على  وغرانيت،  رخام 
هذا  غرار  على  مصغرة  مؤسسات  إنشاء 
املصنع، لتمكني الشباب من االستثمار 
ناصحا  املهمة،  الصناعات  يف مثل هذه 
املصانع  بشراء  اجلزائريني  املستثمرين 
السيما  النشاط  عن  املتوقفة  األوروبية 
تلك التي تعرض بأسعار معقولة، مبرزا 

أهمية ذلك يف دعم الصناعة باجلزائر.
لهذا  اإلنتاجية  الطاقة   وتبلغ 
االستثمار  إطار  يف  أجنز  الذي  املصنع،  
دج،  ماليير   4 قدرها  بتكلفة  اخلاص 
مختلف  من  مربع  متر   10.000 نحو 
حاليا  ويوفر  والغرانيت،  الرخام  أنواع 
مباشر،  عمل  منصب   400 من  أزيد 
أشارت  والتي  املقدمة  الشروح  حسب 
جتلب  األولية(  )املادة  احلجارة  أن  إلى 

بتمنراست  منطقتني  من  محاجر   4 من 
بنحو  تقدر  حتويل  بطاقة  قزام  وعني 
هذا  ويضمن  الشهر،  يف  طن  ألف   12
دولية،  معايير  وفق  ينشط  الذي  املصنع 
مجاله.   الوطنية يف  االحتياجات  تغطية 
تسمية  أيضا  الزيارة  برنامج  وتضمن 
التابع  سكن،   1200 اجلديد  احلي 
السكن  وتطوير  لتحسني  الوطنية  للوكالة 
عمار،  بريشي  الشهيد  باسم  )عدل(، 
بسيدي  السرطان  مكافحة  مبركز  مرورا 
املجاهد  باسم  سمي  والذي  بلعباس 
الراحل تيجاني هدام. كما أشرف الوزير 
سكن   1607 توزيع  حفل  على  األول 
للبناء  مساعدة  و20  الصيغ  مختلف  يف 
املدرسي،  للنقل  حافلة  و20  الريفي 
لفائدة  تطهير  شاحنات   10 إلى  إضافة 
الديوان الوطني للتطهير، وتشغيل شبكة 
الطبيعي لفائدة سكان قرية جواهر  الغاز 

ببلدية سيدي حلسن. 

اعتبر وزير املالية األسبق واملبعوث 
اخلاص لالحتاد األفريقي، عبد الرحمن 
بن خالفة، أن حزمة من اإلصالحات 
من  أكثر  واالقتصادية  واملالية  البنكية 
االقتصادي  اإلقالع  لتحقيق  ضرورية 
وخلق القيمة املضافة التي تطمح إليها 

اجلزائر.
يف  أمس  يوم  خالفة،  بن  أكد 
أن  لإلذاعة،  بها  أدلى  تصريحات 
إصالح االقتصاد الوطني مير عبر جتديد 
حوكمة  وإرساء  االقتصادية  األدوات 
اقتصادية، إلى جانب عصرنة دواليب 
العوائق  من  واحلد  وهيكلته  االقتصاد 

البيروقراطية، مشيرا إلى أن فتح رؤوس 
يشكل  العمومية  الشركات  أموال 
الشق  فصل  مع  املالية  السوق  محرك 
والتسريع  االقتصادي  االجتماعي عن 
يف توسيع حجم هاته الشركات، الفتا 
إلى ضرورة  ذاته  السياق  إلى يف  النظر 
عدم اخللط بني منطق اقتصادي وآخر 
الكبرى  املؤسسات  داخل  اجتماعي 
الفاعلية االقتصادية  الذي ينقص من 

للشركات.
الصناعة  أن  خالفة  بن  ويرى 
األولوية  تشكل  والتركيبية  التحويلية 
مستقبال،   الصناعية  اإلستراتيجية  يف 

االستثمار  قواعد  تثبيت  مراعاة  مع 
وجذب  االقتصادي  لالنفتاح  كشرط 
القيمة  خللق  األجانب  املستثمرين 
إصالح  ضرورة  مشددا على  املضافة، 
منظومة الدعم من أجل تصويبه ليذهب 
واألسعار،  السوق  وحترير  ملستحقيه 
الفتا النظر إلى أن املعامالت التجارية 
كبير  غياب  من  وتعاني  شفافة  غير 
للفوترة،  مشيرا إلى أن ضبط األسواق 
يجب  والهوامش  األسعار  ومراقبة 
أن  معتبرا  أوتوماتكية  بطريقة  يتم  أن 
الرقابة اإلدارية ال ميكن أن تكون حال.
صفية نسناس

قال إن اإلصالحات البنكية والمالية ضرورية.. بن خالفة:
ناَعِة التَّحِويلّيِة والتَّرِكيبّيِة األوَلويُة َسُتعَطى ُمستقَباًل للصِّ

خالل حفل التنصيب الرسمي للواء عمر تلمساني
ُد على ِمعَياِر  الَفريُق َشنقِريحة يؤكِّ

الَكفاءِة في َتولِّي الَمناِصب 
 أكد الفريق السعيد َشنقِريحة، رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي، على 
الرجال  واختيار  واملناصب،  الوظائف  تولي  يف  موضوعية  معايير  اعتماد  ضرورة 
واإلخالص  والنزاهة،  واجلدية  العمل  تقديس  معايير  فيهم  تتوفر  الذين  األكفاء 
للجيش الوطني الشعبي وللوطن. وأكد رئيس أركان اجليش الوطني، أمس خالل 
للناحية  قائدا  تلمساني  عمر  للواء  الرسمي  التنصيب  حفل  مراسم  على  إشرافه 
املثالي  باالنضباط  التحلي  ضرورة  اإلطارات  على  بورڨلةـ  الرابعة  العسكرية 
واحملترف،  املثابر  والعمل  املتفانية،  اجلهود  من  املزيد  وبذل  السامية،  واألخالق 
املجال  هذا  يف  أعمالنا  تتسم  أن  على  شديدة  مبثابرة  نعمل  »إننا  بالقول:  مؤكدا 
باإلرادة العازمة على حتقيق النتائج املرجوة، التي لن تتجسد على أرض الواقع، إال 
من خالل اعتماد معايير موضوعية يف تولي الوظائف واملناصب، واختيار الرجال 
واإلخالص  والنزاهة،  واجلدية  العمل  تقديس  معايير  فيهم  تتوفر  الذين  األكفاء 
املرحلة  هذه  ظل  يف  يقول:  الفريق  وأضاف  وللوطن.  الشعبي  الوطني  للجيش 
اجلديدة، وانطالقا من حيوية املهام املوكلة للجيش الوطني الشعبي، فإنني أدعوكم 
جميعا بهذه املناسبة إلى االلتزام التام والكامل باملسؤولية، يف أداء املهام املوكلة، 
واحلفاظ على الصورة الناصعة جليشكم ووطنكم«.                                  ق.و

القضية الليبية تنال حظها من النقاش 
حي  ُبوتين وتّبون َيتباحثاِن الِملفَّ الصِّ

والِملّفَ  االقِتصاديَّ 
تلقى، أمس اإلثنني، رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، مكاملة هاتفية من 
البلدين يف  املعلومات حول جهود  تبادل  بوتني«، بصدد  الروسي »فالدميير  نظيره 

مكافحة جائحة كورونا، وتوسيع العالقات الثنائية يف جميع املجاالت. 
البلدين  جهود  حول  املعلومات  الهاتفية،  املكاملة  خالل  الرئيسان،  تبادل  و 
الثنائية  العالقات  الطرفان  استعرض  كورونا، حيث  مكافحة جائحة  املبذولة يف 
املتميزة، والعمل من أجل توسيعها وتعميقها يف جميع املجاالت؛ إذ جدد الرئيس 
الروسي دعوته لرئيس اجلمهورية لزيارة روسيا، حيث قبلها الرئيس تبون، على أن 
يتم حتديد تاريخها الحقا. كما تطرق الطرفان على الصعيد الدولي إلى دور الدول 
املصدرة للبترول التي ترأس اجلزائر دورتها احلالية، وأشاد تبون بالدور الذي تلعبه 
روسيا بصفتها العضو خارج املنظمة من أجل احلفاظ على استقرار أسعار احملروقات، 
حيث اتفق اجلانبان على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بني سائر أعضاء املنظمة 
وشركائها.  وبشأن التطورات اجلارية يف ليبيا، قرر الرئيسان تكثيف التشاور الدائم 
الستتباب السلم واألمن يف هذا البلد، مع ضرورة وضع حل سياسي يضمن وحدة 
ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية.                                         أحمد بوكليوة

تطابق في وجهات النظر حول األزمة بالمنطقة 
الَجزاِئُر وُتوَنس ُتراِهنان على حلِّ 

األزَمِة اللِّيبّيِة ِسياسيًّا
الشؤون  وزير  سعيد  قيس  التونسية  اجلمهورية  رئيس  أمس،  يوم  استقبل، 
اخلارجية اجلزائري، صبري بوقادوم، بقصر قرطاج. وتطرق الرجالن خالل اللقاء 
التأكيد على  الطرفان  ليبيا خاصة، حيث جدد  املنطقة عامة ويف  الوضع يف  إلى 
أهمية مواصلة التنسيق على جميع املستويات من أجل مساعدة الليبيني على جتاوز 
احملنة التي متر بها بالدهم،  عبر وقف إطالق النار والعودة إلى طاولة احلوار.وعبر 
بوقادوم عن ارتياحه للتطابق الكبير يف موقف البلدين إزاء األزمة يف ليبيا وعزمهما 
على العمل معا من أجل جتاوز االنسداد احلاصل حاليا، باعتبار أن القضية الليبية 
مسألة أمن وطني بالنسبة إلى البلدين، وأن املساهمة يف معاجلتها واجب يقتضيه 
املصير املشترك وحسن اجلوار.  كما مثل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز العالقات 
املتميزة التي جتمع بني تونس واجلزائر يف كافة املجاالت، والتي ينتظر أن تعرف 
دفعا جديدا مبناسبة زيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس عبد املجيد تبون إلى تونس 

يف الفترة املقبلة.
أحمد بوكليوة

من الرابعة عصرا إلى 6 صباحا
حّي    َتعديُل َمواقيِت الَحجِر الصِّ

في 9 َبلدياٍت  بَبسكرة
احلجر  مواقيت  تعديل  يف  الشروع  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزارة   أعلنت 
وزارة  وذكرت  بسكرة.  بوالية  من  بلديات   10 مستوى  على  وذلك  الصحي،  
السلطات  موافقة  وبعد  أنه  بوك  بالفايس  صفحتها  على  منشور  يف  الداخلية 
العمومية،  فإن التوقيت اجلديدة سيكون ابتداء من الساعة الرابعة زواال إلى غاية 
السادسة صباحا، كما أن البلديات املعنية، هي كل من: )بسكرة، سيدي عقبة، 
أوالد جالل، طولقة، زريبة الوادي، الدوسن، سيدي خالد، شتمة، عني الناقة(.
كما أشارت الوزارة إلى أنه ينجم عن هذا احلجر اجلزئي الذي مت إقراره بالبلديات 
املذكورة سالفا التوقيف التام لكافة النشاطات التجارية واالقتصادية واالجتماعية، 

مبا فيها توقيف حركة نقل املسافرين والسيارات.                                    ق. و

اعتبر الوزير األول، عبد العزيز جراد، أن االستيراد كسر لالقتصاد الوطني، مراهنا على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في 
الصناعات التحويلية للمساهمة في تقليص التبعية للمحروقات.

والي تبسة:
َتسِجيُل 15 حالَة وفاٍة بُكورونا ِخالل 48 ساعًة

عطالّل   « تبسة  والية  والي  كشف 
أمس، عن حتول  أول  مساء  موالتي«، 
حاليا  الوالية  بلدّيات  من  بلدية   20
إلى بؤر تفّشي لوباء كورونا،  من خالل 
مؤكدة  إصابة  حالة   700 تسجيل 
مخبريا لغاية كتابة هذه األسطر، منها 
15 حالة وفاة سجلت خالل 48 ساعة 
األخيرة من إجمالي 34 حالة وفاة منذ 
بداية األزمة الصحية. وقد جاء تصريح 
الشارع  عاشها  غليان  فترة  بعد  الوالي 

التبسي من خالل التضارب يف األرقام 
واإلحصائيات اخلاصة بـ »كوفيد 19«، 
حيث ذكر املسؤول ذاته أهم األسباب 
التي زادت من انتشار الوباء وضاعفت 
االلتزام  عدم  منها  الوضع،  من خطورة 
باإلجراءات املرافقة لرفع احلجر الكّلي، 
بإقليم  الصحية  الوضعية  أن  مؤكدا 
مقلقة وخطيرة جدا،   الوالية أصبحت 
وأن أعداد اإلصابات يف تزايد مستمر مما 
النقاط  مختلف  به يف  التكفل  يصّعب 

مستوى  على  املجّهزة  االستشفائية 
الّدوائر الكبرى بالوالية. و أقّر املتحدث 
لم  بالوالية  بلديات   )08( بوجود  ذاته 
وهي  إصابة  حاالت  أي  بها  تسجل 
والعقلة  الوسرى  وصفصاف  علي  )أم 
سطح  مقّدم،   بئر  فركان،   املاحلة،  
قنتيس،  بجن واملزرعة (، فيما يوجد 
املنزلي  احلجر  قيد  مواطنا   1120 حاليا 

مع مرافقة الطبية اليومية.
فيروز رحال



عّمـــار قـــردود

العمليات  جميع  تأجيل  مت  فقد 
باستثناء  مارس  منتصف  منذ  اجلراحية 
مرضى  وهناك  واخلطيرة  منها  املستعجلة 
األمراض  أدوية  يف  نقص  من  ُيعانون 
أوقات  األشخاص  هؤالء  املزمنة، وعاش 
احلجر  وأثناء  االنتظار  فترة  طيلة  عصيبة 
فيه احلياة  توقفت  الذي  واملنزلي  الصحي 
األشهر  خالل  كلي  شبه  بشكل  العادية 

األربعة املاضية.
يف  كثيًرا  عانوا  السرطان  فمرضى 
املستجد،  »كورونا«  فيروس  انتشار  زمن 
ألنهم يعانون من ضعف مناعتهم مقارنة 
الكيمائي  للعالج  نظًرا  آخرين  مبرضى 
العظمي  النخاع  ويؤثر على  يتلقونه  الذي 
البيضاء،  الدم  خاليا  إنتاج  عن  املسؤول 
ما  املناعي،  اجلهاز  عمل  تضمن  التي 
أكثر  للفيروس  ومعرَّضني  يعانون  يجعلهم 

من غيرهم لإلصابة الفيروس.
ويخضع مئات اآلالف للعالج، مبا يف 
ذلك العالج الكيماوي. ويعتمد األطباء 
على أدوية تعمل على مقاومة منو اخلاليا 
اخلاليا  تهاجم  ال  لكنها  السرطانية. 
السليمة  فاألنسجة  فقط،  السرطانية 

تعاني أيًضا من هذه األدوية.
على  كبير  تأثير  له  بدوره،  وهذا، 
أكثر عرضة  ويكون اجلسم  املناعة.  جهاز 
تأثر  مدى  ويعتمد  األمراض.  ملسببات 
نوع  مثل  مختلفة،  عوامل  على  اجلسم 

السرطان واحلالة العامة للمريض.
مرضى  تواجه  شديدة  معاناة  وهناك 
كلوي  غسيل  إجراء  عند  الكلوي  الفشل 
أدت  حيث   ،« »كورونا  فيروس  بسبب 
»كورونا«  فيروس  ملواجهة  احلكومة  تدابير 
واملستشفيات  املراكز  عدد  تخفيض  إلى 

الكلوي،  الغسيل  إجراء  ميكنها  التي 
ما سبب معاناة شديدة ألصحاب هذا 

املرض.
عبد  الصحة،  وزير  أن  ورغم 
يقبل  لن  أكد أنه  بوزيد،  بن  الرحمان 
أن يذهب أي مواطن للمستشفيات وال 
يجد سريرا، ما يوجب تخصيص حتى 
باملستشفيات  األسرة  من  باملائة   30
سيستغل  كله  والباقي  لالستعجاالت 
إال  »كوفيد_19«،  مرضى  الستقبال 
العديد من اجلزائريني املرضى  أن هناك 
راحوا  الذين  أولئك  أو  أخرى  بأمراض 
ضحايا حلوادث املرور أو حوادث أخرى 

سواء يف العمل أو املنزل أو يف الشارع لم 
املستشفيات،  يف  العالج  من  يتمكنوا 
الكافية  األسرة  وجود  عدم  بسبب  إما 
أو عدم  املعاجلة  الطبية  األطقم  انعدام  أو 
املستشفيات  إلى  بالدخول  لهم  السماح 

أصاًل.
الوطن من  عبر  املستشفيات  وتعاني 
أسرة  توفر  عدم  نتيجة  شديد،  ضغط 
»كورونا«  بفيروس  للمصابني  إضافية 
بعدد  مقارنة  نسبًيا  قليل  عددهم  الذين 
أطباء  وأطلق  أخرى.  بأمراض  املصابني 
الكبرى،  الواليات  مبصحات  ومرضى 
حيث الكثافة السكنية العالية، صرخات 
ممن  لآلالف  العالج  لتوفير  استغاثة 

تدهورت حاالتهم يف األيام املاضية.
األمراض  أصحاب  ُيعاني  فيما 
املناعي،  جهازهم  يف  ضعف  من  املزمنة 
عارض  بأي  لإلصابة  عرضة  يجعلهم  ما 
األشخاص  من  أكبر  بنسبة  صحي 
األصحاء. ومع انتشار فيروس »كورونا«، 
الوفيات  نسبة  أن  البيانات  أظهرت 
يعانون  للذين  تعود  الفيروس  عن  الناجتة 

اآلن،  حتى  املزمنة.و  األمراض  من 
اجلزائر  يف  للوفيات  األكبر  فإن النسبة 
إلى  تعود  »كورونا«  فيروس  بسبب 

أشخاص يعانون من أمراض مزمنة.
احلياة  على  وتداعياته  »كورونا«  وأثر 
وبشكل  اجلميع  نفسية  وعلى  اليومية 
أخرى  بأمراض  املرضى  على  خاص 
يف  يتخبطون  فاملرضى  الضغوط،  بسبب 
معاناة مع أزمتهم الصحية، ومنهم مرضى 
من  وغيرها  والقلب  والسكري  السرطان 
منهارة،  معنوياتهم  أصاًل  هم  األمراض، 
ليزيد »كورونا« من معاناتهم جراء تسببه 
العمليات  وتأجيل  املستشفيات  غلق  يف 
بالنسبة  الكيميائي  والعالج  اجلراحية 
الصحية  اجلهات  وتركيز  السرطان  ملرضى 

بشكل كبير على مرضى »كورونا«.
الضغط  أن  واألطباء  اخلبراء  ويعتقد 
الكبير على النظام الصحي يف اجلزائر كما 
سيشكل  العالم  من  مختلفة  مناطق  يف 
العالجية  اخلدمات  على  خطيرًا  تأثيرًا 
السكري  وخاصة  اآلخرين،  للمرضى 
على  يؤثر  كما  والسرطان،  والقلب 

خدمات العالج اإلشعاعي أيضًا.
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اجلزائر  يف  السرطان  مرضى  يخشى 
خالل  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة 
العالج  لتلقي  املستشفيات  إلى  زياراتهم 
املرضى  هؤالء  من  الكثير  الكيميائي. 
قلق  من  يزيد  ما  العالج،  جلسات  ألغوا 
السرطان  فمرضى  بشأنهم.  األطباء 
بالعدوى.  اإلصابة  خلطر  أيضا  معرضون 
والعالجات املختلفة تضعف جهاز املناعة 
حالة  ألف   50 تسجيل  ظل  يف  لديهم، 
يتصدرها   ،2019 يف  جديدة  سرطان 
حسب  حالة  ألف  بــ12  الثدي  سرطان 
مستشفى  يف  السرطانية  األورام  مصلحة 
حالة   1500 إحصاء  ومت  باشا.  مصطفى 
جديدة لدى األطفال دون 15 عاما، فيما 
أنواع  واملستقيم  القولون  سرطان  تصدر 
السرطانات عند الرجال، مع تسجيل 20 

ألف حالة وفاة بسبب السرطان.
 ففي مطلع جوان املاضي، مت تسجيل 
السرطان  مرضى  من  طفاًل   12 إصابة 
مريًضا   64 أصل  من  »كورونا«  بفيروس 
خضعوا للتحاليل مبستشفى مكافحة أورام 

فيما  بوهران.  القادر  عبد  األمير  السرطان 
بالنظر  كبيًرا  قلًقا  املرضى  عائالت  أبدت 
بالسرطان  املصابني  فلذات  معاناة  إلى 
إلى  يؤدي  ما  باملناعة  كبير  نقص  من 
إصابتهم بـ«كوفيد- 19«. وما زاد وضعية 
بعض  إقدام  هو  سوًءا،  السرطان  مرضى 
األورام  طب  مصالح  خاصة  املستشفيات 
حصص  وتأجيل  إلغاء  على  واألشعة 
العالج الكيميائي ملرضاها يف إطار التدابير 
لتجنب  االحترازية  واإلجراءات  الوقائية 
»كورونا«،  فيروس  بعدوى  اإلصابة 
اجلهاز  وهشاشة  ضعف  بسبب  وذلك 
السرطان  أنواع  للمصابني مبختلف  املناعي 
لتردد  نظًرا  بالعدوى  إصابتهم  وإمكانية 
ممن  املصلحة  على  األشخاص  من  عدد 
لكن  للفيروس.  حاملني  يكونون  قد 
مصدر مسؤول بوزارة الصحة أكد لــ«أخبار 
احلاالت  بعض  تأجيل  مت  أنه  الوطن« 
من  خاصة  جميعها،  وليست  فقط، 
إلى  حضورهم  ُيفاقم  قد  الذين  املسنني 
تدهور  من  الكيميائي  العالج  جلسة 

مصدرنا  وأشار  الصحية.  وضعياتهم 
السرطان  التعامل مع مرضى  يتم  أّنه  إلى 
البروتوكول  وحسب  حده  على  حالة  كل 
تأجيل  مت  كما  بها،  اخلاص  العالجي 
املستعجلة.  غير  اجلراحية  العمليات 
وفاة  حاالت  تسجيل  ذاته  املصدر  ونفى 
يف صفوف مرضى السرطان بسبب تأجيل 
مرضى  أو  الكيميائي  العالج  حصص 
العمليات  تأجيل  جراء  أخرى  بأمراض 
مت  أنه  موضًحا  املستعجلة،  غير  اجلراحية 
للسهر  ومؤهلة  فرق طبية متمكنة  تسخير 
على تقدمي اخلدمة لهؤالء املرضى الواجب 
الظروف  خالل  حتى  لهم  العالج  ضمان 
احلاالت  ومتابعة  ومراقبة  االستثنائية، 
وسائط  أو  الهاتف  طريق  عن  القدمية 
استقبال  فيما مت  االجتماعي،  التواصل 
يف  الفحص  وضمان  اجلديدة  احلاالت 
شروع  عن  أعلن  املختصة.و  املصالح 
مختلف املستشفيات عبر الوطن يف إجراء 

العمليات اجلراحية املتأخرة واملؤجلة.
ع.ق

االنِشغاُل بأزمِة »ُكوفيْد19-« وضَع الَمرضى اآلخرين على الَهامِش 

الَمرضى َخارُج َتصنيِف ُكورونا. . 
أِنيٌن وأَلٌم ال ُيسمَعان!

وزارة الّصحة تؤكد أن التأجيل طال الحاالت غير المستعجلة
رطاِن بين َحتمّيِة الِعالج الِكيمَيائيِّ وَشبِح اإلصاَبِة بـ »ُكورونا« َمرضى السَّ

رئيس جمعية »نعم للحياة« لمرضى السرطان، عادل فوغالي:

 َتوقُف التَّشخيِص ُيِثير الَمخاِوَف
رطاِن!  من ارتفاِع َحاالِت السَّ

 قال رئيس جمعية »نعم للحياة« ملرضى السرطان، عادل فوغالي، يف تصريح 
املختلفة  بأنواعه   - السرطان  مرضى  يتلقاه  الذي  العالج  إن  الوطن«  »أخبار  لــ 
من  يزيد  أن  شأنه  من  وهذا  املناعي،  اجلهاز  تضعف  وعالجات  عقاقير  من   -
السرطان  مرضى  إصابة  فإن  بحسبه،  ولذا،  التاجي.  بالفيروس  اإلصابة  فرص 
بـ«كوفيد19-« تكون »أشد وأقوى«. ودعا فوغالي األشخاص الذين يتم عالجهم 
بالكيماوي أو العالج اإلشعاعي لتوخي احلذر الشديد لتجنب أي نوع من العدوى 
واألمراض. ولذلك، يجب عليهم االبتعاد عن األشخاص الذين يعانون من البرد 
قام شخص  فإذا  الرذاذ،  طريق  الغالب عن  األمراض يف  مسببات  مثاًل.وتنتقل 
مريض بالسعال أو العطس، فإن مسببات األمراض تنتشر يف نصف قطر كبير. 

وهذا ميكن أن يكون خطيًرا للغاية على مرضى السرطان.
وأكد فوغالي على أن اإلمكانات الالزمة لرعاية وعالج مرضى السرطان ما 
وأن  يواجه ضغطًا،  قد  الصحية  الرعاية  نظام  أن  غير  حاليًا،  بالبالد  مؤمنة  تزال 
مرضى  على  سلبيًا  يؤثر  قد  »كورونا«  بسبب  احلالي  الوضع  عن  الناجمة  القيود 
مبرضى السرطان  اخلاصة  العالجات  تأجيل  أن  فوغالي  وأوضح  السرطان. 
جاء لتفادي تنقلهم إلى املستشفيات واإلصابة بالعدوى، وأنه مت التعامل مع كل 
مريض وفق حالته ومدى استعجالية عالجه وفق بروتوكول عالجي مت وضعه بناء 
على احلالة الراهنة؛ بتعقيم املصلحة يومًيا، واتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة 
ملنع إصابتهم بالفيروس، مشيًرا إلى أن إصابة مريض السرطان بـ«كورونا« أخطر من 
بالسرطان،  الكيماوي. وحّذر فوغالي من زيادة حاالت اإلصابة  تأجيل عالجه 
إذ يعيش العديد من األشخاص يف الوقت احلالي مع أعراض السرطان وال يتم 
تشخيص إصابتهم بسبب جائحة »كورونا«، األمر الذي قد يؤدي إلى فقدانهم 
حياتهم. ويتجنب العديد من املرضى حاليًا زيارة عيادات األطباء بسبب اخلوف 
من التقاط فيروس »كورونا«.  وأوضح فوغالي أنه من املمكن أن تتراكم موجة من 
إن  التي مت تشخيصها يف وقت متأخر بعد فوات األوان. وقال  السرطان  حاالت 
تعليق إجراءات الكشف املبكر ال ميكن حتمله إال خالل فترة زمنية قصيرة، وإال 

فلن يتم التعرف على األورام إال يف مرحلة متقدمة مع تشخيص أسوأ.
ع.ق

رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط:

َينبِغي َتخِصيُص ُمستشفياٍت لَمرضى 
»ُكورونا« تفاِدًيا للَعدوى

يف  مرابط،  إلياس  الدكتور  العمومية،  الصحة  ممارسي  نقابة  رئيس  كشف 
املشددين على ضرورة عدم  وأكثر  أول  نقابته كانت  الوطن« أن  لــ«أخبار  تصريح 
تخصيص  احلكومة  على  واقترح  األخرى  األمراض  بأصحاب  االهتمام  إغفال 
مستشفيات خاصة ملرضى »كورونا« فقط حتى ال يكون هناك احتكاك واختالط 
بني املرضى، وتاليف احتمال انتقال عدوى فيروس »كوفيد19-« إليهم خاصة وأن 
أي مريض مهما كان مرضه تكون مناعته ضعيفة وبالتالي يسهل تسلل الفيروس 

التاجي إلى جسده.
ع.ق

عضو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عودية فاتح :

الُمستشَفياُت ُتعاِني َضغَط َمرضى ُكورونا 
وأصحاَب األْمراِض الُمزمَنة 

النقابة  يف  والقيادي  سطيف،  مستشفيات  بإحدى  الطبيب  فاحت   أما عودية 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  أوضح  فقد  العمومية،  الصحة  ملمارسي  الوطنية 
عدد  تزايد  جراء  كبير  انفجارا  تعيش  ككل  واجلزائر  سطيف  أن مستشفيات 
اإلصابات بــ«كورونا« من جهة، وإقبال مكثف من أصحاب األمراض األخرى 
أن  النحو  تواصل األمر على هذا  املزمنة منها؛ وهو ما من شأنه يف حال  خاصة 
يؤدي إلى وضع كارثي. فاملوت بات يتربص باجلميع، فحتى األطباء واملمرضون 
ومنتسبو قطاع الصحة أضحوا يتساقطون موتى بشكل مخيف ومن ال يزال على 
قيد احلياة يعمل يف ظروف جد خطيرة وحالة إرهاق شديد ووضع نفسي متدهور. 
وأكد عودية، بشأن معاناة أصحاب األمراض املزمنة وخاصة الفشل الكلوي 
أن  والدورية،  األسبوعية  الغسيل  جلسات  إلجراء  مستشفى  إيجاد  صعوبة  من 
السبب يف ذلك هو صدور تعليمات إلى جميع املستشفيات بأن تتحول الستقبال 
احلاالت  لعالج  والطوارئ  االستقبال  أقسام  خصصت  كما  »كورونا«،  حاالت 
املشتبه بها على أن يحظر دخول أي حاالت أخرى أو خروج حالة إال بعد موافقة 
مستشفى آخر. وشّدد عودية على خطورة تلك القرارات على أصحاب األمراض 
املزمنة، مثل مرضى الغسيل الكلوي واألورام وأمراض الدم واملناعة، خاصة وأن 

وزارة الصحة لم تكشف عن مصيرهم وإلى أي جهات يتوجه هؤالء املرضى.
ونوه عودية بأن هذه القرارات سوف تؤثر بالسلب على آالف املرضى املترددين 
على املستشفيات بشكل يومي، خاصة أصحاب األمراض املزمنة وأغلبهم مسنون 
ومتقاعدون وتوجد خطورة يف وجودهم داخل املستشفيات، ُمطالًبا بضرورة التنسيق 
بني إجراءات مواجهة الفيروس وضرورة دعم أصحاب األمراض املزمنة حتى ال 

تتسبب القرارات غير املدروسة يف أزمة أكبر.
ع.ق

هم أشخاص يهددهم فيروس »كورونا« أكثر من غيرهم، االهتمام بأزمة »كوفيد19-« وضع مرضى األمراض المزمنة 
ومختلف األمراض األخرى خاصة المستعصية والخطيرة على الهامش، وجعلهم ُيعانون األمّرين وإذا كان عدد مرضى »كورونا« 

باآلالف فإن عدد المصابين باألمراض األخرى قد ُيقّدر بالماليين.

رطاِن  	 تأجيُل عملياٍت ِجراحّيٍة وَجلساِت العالِج الكيمَيائيِّ لَمرضى السَّ



 إال أن رغبة الكثير يف رؤية واقع 
الوعود  إلى  بالنظر  خاصة  مستقر 
االنتخابية التي قدمها الرئيس تبون 
والبرنامج الطموح الذي أعلن عنه بعد 
فوزه مباشرة بالرئاسيات ودعمه الال 
للحراك  املشروعة  للمطالب  مشروط 
كذا  وصفه  كما  املبارك  الشعبي 
مرة، وكذا مواقفه اجلريئة والصريحة 
املنتقدة للمتملقني واملتسلقني الذين 
يغيرون مواقفهم من أجل احلفاظ على 
التموقع  محاولة  أو  واملغامن  املكاسب 
من جديد لفرض رؤيتهم وخططهم 
وعدم  فشلها  التاريخ  أثبت  التي 
جناعتها،  بالرغم من هذه املؤشرات 
التي قيمها البعض باإليجابية إال أن 
ذلك اصطدم بواقع معقد ومضطرب 
ومهتز بفعل تداعيات جائحة كورونا 
التي  احلادة  االقتصادية  واألزمة 
اجتاحت العالم ولم تكن بالدنا مبنأى 
عن هذه األوضاع، كما انعكس ذلك 
سلبا على الوضع السياسي العام يف 
املهتز  الوضع  البالد، خاصة يف ظل 
السياسية  الطبقة  عليه  توجد  الذي 
التي لم تتمكن من التأقلم مع الوضع 
يرفضها  شعبي  بحراك  وفوجئت 

ويرفض مبادراتها كما رفض السلطة 
ألن  واحدة،  سلة  يف  ووضعهما 
يف  فشل  كالهما  واملعارضة  السلطة 
تسويق خطاب مقنع يزرع األمل يف 

صفوف الشعب.  
احلالي  الرئيس  نية  كانت  إذا    
حقيقي  تغيير  إحداث  يف  صادقة 
جديدة  جلزائر  طريق  معالم  لرسم 
متطورة  جلزائر  الداخل  رؤية  وحتسني 
وذلك  املنظور،  املدى  على  ومزدهرة 
بعد أن كانت محط استهزاء وسخرية 
واألعداء بسبب  قبل األصدقاء  من 
املمارسات السلبية التي رافقت فترة 
قبلها،  وما  املخلوع  الرئيس  حكم 

عندنا  الدميقراطية  جعلت  والتي 
السلطة  ألن  عرجاء  بطريقة  تسير 
أرادت االستمرارية من خالل وضع 
احلواجز املزيفة أمام أي إرادة حقيقية 
التغيير  طريق  على  العربة  وضع  يف 
ولو بطريقة تدريجية ومرحليـة، وكل 

محاولة إلحداث قفزة نوعية ال تضع 
يف عني االعتبار مثل هذه املتغيرات 
مآلها  يكون  سوف  احلواجز  وهذه 
الفشل بالتأكيد. ثم، أو ليست هذه 
املمارسات واملكتسبة من عهود غابرة 
ومن  احلالي  الرئيس  أيدي  ستجعل 
استسلموا  إذا  خاصة  مكبلة  معه 
التشبث  يف  العصابة  بقايا  حملاوالت 
ونيتهم  والسلطة،   احلكم  مبفاصل 
يف إجبار أي قادم جديد إلى السلطة 
الطريقـة  على  حاكم  مجرد  ليبقى 
أن  كون  من  بالرغم  وذلك  العربية، 
يسير  ولو  قدر  على  يحوز  أحد  أي 
بإمكانه  السياسة  بأمور  الدراية  من 
أن يعرف أن رواد هذه املمارسات هم 
رجال فاشلون ال رجاء للجزائر فيهم 
وهم مستعـدون للزحف إلى كرسي 
أي رئيس أو حاكم جديد منبطحني، 
وباستطاعتهم التزوير واالستيالء على 
أي شيء تطاله أيديهم وعندما يتحقق 
لهم ذلك سيضمنون ألنفسهم عملية 
االلتفاف حول أي مشروع أو برنامج،  
وال يهمهم بعد ذلك إن فعلت األيام 
فعلتها وبقيت الشـرارة مشتعلة لتنطلـق 
الشعب  فئات  مختلف  أوساط  يف 

رضاهم  وعدم  غضبهم  عن  للتعبير 
واملأساويـة  الكارثية  األوضاع  عـن 
التي سوف تبقى متيز يومياتهــم والتي 
الوعـود  مبساحيـق  تـزيينها  ميكن  ال 

االنتخابيـة الكاذبـة..
 هذه السيناريوهات وغيرها كثير 
نهاية  غاية  إلى  مطروحة  ستبقى 
العهدة احلالية للرئيس -تبون- بعد 
سنقف  وحينها  سنوات،  خمس 
دون شك على واقع مر بحيث سنجد 
أنفسنا أمام أوضاع لن تكون أحسن 
من األوضاع الراهنة على أقل تقدير، 
وذلك إذا لم يتم تدارك الوضع يف أقرب 
اآلجال،  وعندها سنكون يف أحسن 

سنوات  خمس  أضعنا  قد  األحوال 
أخرى يف إهدار الفرص واإلمكانات 
خالل  أهدرت  التي  مثل  واألموال 
إيجاد  دون  املاضية  سنة  العشرين 
احللول اجلذرية للمشاكل التي تعاني 
منها البالد حتى أصبحت اجلزائر بلدا 

من أضعف بلدان العالم وهو ما يتطلب 
التفكير اجلدي وبحزم يف إيجاد حلول 
أنهكت  والتي  املعقدة  املشاكل  لهذه 
املميزة  مكانتنا  نفتقد  وجعلتنا  قوانا 

الدولة مهددا  بني األمم وأصبح كيان 
بالـزوال.

اإلرادة  أن  يرى  البعض  كان  إذا 
اجلهات  قبل  عنها من  املعلن  والنية 
الرسمية ستجعل الرئيس تبون أكثر 
والداخل  اخلارج  ضغوط  من  حتررا 
وغير  كاملة  صالحياته  ليمارس 
السلبية  املمارسات  فإن  منقوصة، 
لتصرفات  مصاحبة  مازالت  التي 

السلطة  مواقع  مختلف  يف  البعض 
مبعثا  تكون  سوف  والتي  والقرار، 
والتشاؤم يف  االشمئزاز  دائرة  التساع 
أوساط اجلماهير،  حيث إنه وبعدما 
غلق  إحكام  يف  السلطة  جنحت 
أدى  مما  السياسي واإلعالمي  املجال 
نفور  إلى   - وباألحرى   - إبعاد  إلى 
املواطنني وتذمرهم من هذه املمارسات 
جادة  محاولة  ألي  واملعرقلة  احملبطة 
وصادقة للتغيير، ولذلك فإن اعتماد 
للكفاءات  واستقطابها  السلطة 
الوطنية والشخصيات السياسية الذين 
املصداقية  من  معتبر  بقدر  يتمتعون 
سوف ميّكنها من استعادة الثقة املهتزة 
لدى املواطنني وإعادة ربط الّلحمة بني 
مساحة  وتضييق  والشعب،  السلطة 
واحملكوم  احلاكم  بني  القائم  الشرخ 

بني  الثقة  أزمة  فيما يخص  السيما 
الطرفني، والتي مافتئت تزداد اتساعا 
خالل السنوات العشرين األخيرة وما 
قبلها بالرغم من البحبوحة املالية التي 
كانت تتوفر عليها الدولة، والتي قابلها 
انتشار الفروقات االجتماعية واتساع 

دائرة الفقر والبطالة. 
لقد بينت األيام، خالل سنوات 
حكم الرئيس املخلوع -بوتفليقة-،  
فشلت  قد  العمومية  السلطات  أن 
فشال ذريعا يف الوفاء بالتزاماتها التي 
قطعتها على نفسها خالل كل املواعيد 
اجلزائري  الناخب  جتاه  االنتخابية 
الذي لم يعد يكترث بالشأن السياسي 
لبلده،  فال السلطة وال األحزاب قادرة 
على جتنيد املواطن وإقناعه باالنخراط 
غلق  أن  إلى  إضافة  مهرجاناتها،  يف 
املجال السياسي واإلعالمي أمام قوى 
وشخصيات  أحزاب  من  املعارضة 
فاعلة،  ولو على ضعفها وتشتتها، قد 

زاد من ابتعاد ونفور املواطنني من أي 
املجال  بذلك  ليبقى  فعل سياسي، 
مفتوحا ومشرعا فقط أمام السياسيني 
لالنتهازية  واحملترفني  املتملقني 
والوصولية،  محولني بذلك الساحة 
واحد  إلى حزب سياسي  السياسية 
كبير غابت عنه كل مظاهر الدميقراطية 
يسمحان  اللذين  احلّر  والتعبير 

حق  مبمارسة  اآلخر  والرأي  للرأي 
جميع  قبل  من  املكفول  االختالف 
الشرائع والديانات.  ولعل أهم شيء 
أمام هذه  الذهن  إلى  يتبادر  ميكن أن 
عن حكم  البالد  ورثتها  التي  احلالة 

العصابة، والتي تدعو إلى االستغراب 
ما  أقل  والتي  والسخرية  واالشمئزاز 
يقال عنها إنها حالة بؤس سياسي غير 
الرئيس  سيتعامل  كيف  هو  مسبوق 
تبون خالل عهدته الرئاسية مع الوضع 

إحداث  على  سيعمل  هل  القائم؟ 
السياسي  النظام  وتغيير  القطيعة 
على  سيبقي  أنه  أم  جذرية؟  بصفة 
األساليب نفسها التي عرفتها البالد 
طيلة العشريتني السابقتني، مع العلم 
تعقيدا،   أكثر  ستكون  األوضاع  أن 
وأن البحبوحة املالية التي كانت تتوفر 
من  أصبحت جزءا  قد  البالد  عليها 
املالية  األزمة  تداعيات  املاضي جراء 
مازالت  التي  العاملية  واالقتصادية 
تهدد كيان الدولة القوية، فما بالك 
هذه  وأمام  اجلزائر.   مثل  بالضعيفة 
الرهانات السياسية واالقتصادية، ما 
مسؤولية الطبقة السياسية التي أصابها 
على  االنكفاء  إلى  فلجأت  الترهل 
أحيانا  مستسلمة  والصمت  الذات 
أو منتظـرة أحيانا ساعة الفرج لعلها 
إحداث  دون  السماء  من  هبة  تأتي 
الضمائر  تنبيه  شأنـه  من  حراك  أي 
احلية يف البالد،  حتى تتمكن من 
تغييـر  فرض  طريق  على  التحرك 
يف  وفّعال  ناجع  سلمـي  سياسي 
وهل  وتوجهاتهـا.  السلطـة  خيارات 
بإمكان احلراك الشعبي باعتباره الذي 
أصبح جزءا ال يستهان به من املشهد 
السياسي يف اجلزائر أن يصحح أخطاءه 
وأن يتهيكل ويفرز قيادة وخارطة طريق 
السياسية  خياراته  فرض  من  متكنه 

على السلطة واملجتمع؟
الطبقة  فإن  األسف،  ومع  لكن 
قادرة  ليست  أنها  تبدو  السياسية 
على املدى املنظور أن تفعل شيئا من 
أو  الصمت  فقد حتول  القبيل،   هذا 
االنشقاق والتشتت يف الرؤى واملواقف 
جميـع  فيها  تشترك  قاعدة  إلى 
األحزاب والشخصيات السياسية التي 
فضـلت يف معظمها االنسحاب وعدم 
االنخراط يف النقاشات السياسية على 
التي  احلساسـة  املواضيع  من  الرغم 
تطرح بني الفينـة واألخرى يف الساحة 
الوطنية، وحتى إذا كان مبرر البعض 
هو  الصمت  وهذا  االنسحاب  لهـذا 
واإلعالمـي،   السياسي  املجال  غلق 

فإن هدف البعض اآلخر هو انتهازي 
يحوزون  لعلهـم  األولى،   بالدرجـة 
تأتي  لعلها  أو  الفاعلني  رضا  على 
ساعـة الفرج ليتم استدعاؤهـم ألداء 

أدوار سياسيـة ينتظرونهـا بشغـف. 

04
نقاشات

َحــراٌك غيــُر ُمؤّطــر، ديمقراطّيــٌة َعرجـــاٌء، 
أْحـــزاٌب ُمشتتـــٌة وواِقــع ِسياســّي بائـــٌس! 

 بقلــم: يزيـد بوعنان 
 كاتــب سياســي.

 إن لم نسارع للتغيير، خمس سنوات ستمر وحينها سنقف دون شك 
 على واقع مّر بحيث سنجد أنفسنا أمام أوضاع لن تكون أحسن 

من األوضاع الراهنة - على أقل تقدير! 

ينبغي على السلطة اعتماد واستقطاب الكفاءات الوطنية والشخصيات السياسية 
الذين يتمتعون بقدر معتبر من املصداقية، هذا سوف ميكنها من استعادة الثقة 

حمة بني السلطة والشعب.  املهتزة لدى املواطنني وإعادة ربط اللُّ

أي تفكير يف إعادة ترتيب البيت السياسي اجلزائري ليتحرر من هذه الصورة 
الكاريكاتورية املضحكة التي أدت إلى تتفيه املؤسسات، إلى درجة خلق جو من 

اليأس من جدوى وجود هذه املؤسسات أصال، لن يكون ذا جدوى إذا لم نفتح املجال 
السياسي ونعيد لهذه املؤسسات الدستورية مكانتها.

 لقد بّينت املشاهد األخيرة أن البالد مازالت بعيدة عن إحداث تغيير سياسي 
حقيقي كما تصبو إليه األغلبية، وأن الّتحرر من أساليب املمارسة السياسية 

القدمية مازال بعيد املنال.

ومع األسف، فإن الطبقة السياسية تبدو ليست قادرة - على املدى املنظور - أن تفعل 
شيئا من هذا القبيل؛ فقد حتول الصمت أو االنشقاق والتشتت يف الرؤى واملواقف 

إلى قاعدة تشترك فيها جميـع األحزاب والشخصيات السياسية.
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 بعد فوز الرئيس - تبون - بعهدة رئاسية أولى استبشر البعض بواقع سياسي يختلف عن الواقع السابق الذي تميز بالركود والبؤس بسبب الممارسات التي رافقت فترة حكم 
الرئيس المخلوع -بوتفليقة-، وحتى وإن كانت عملية انتخاب الرئيس -تبون- قد جاءت في ظروف استثنائية بسبب انقسام الشارع بين مؤيد لتلك االنتخابات ورافض لها.

ياسـُي يف اجَلزاِئر: امَلشهـُد السِّ



 لقد بّينت املشاهد األخيرة أن البالد مازالت بعيدة عن إحداث 
التحّرر من  إليه األغلبية، وأن  تغيير سياسي حقيقي كما تصبو 
أساليب املمارسة السياسية القدمية مازال بعيد املنال،  وأن االنخراط 
البالد وقضاياها املصيرية  يف نقاش داخلي جاد وحر حول مصير 
الكبرى هو بداية لالنطالق يف طريق احلل،  من قبيل احلديث 
الدميقراطية  املمارسة  ترسيخ  وعن  واملؤسسات،  القانون  دولة  عن 
تقزميها  مت  التي  الدستورية  للمؤسسات  االعتبار  وإعادة  التعددية، 
يف عهد حكم العصابة وحتجيمها الى مستوى »فروع تابعة لهذه 
العصابة«، بدل أن تكون املراقب واملوازن للسلطة ولرئاسة اجلمهورية 
على وجه التحديد والبرملان أحسن مثال على هذا التقزمي والتحجيم، 
وحتولت املؤسسات الشعبية، مبا فيها السلطة التشريعية، إلى سلطة 
شكلية ال أثر لها يف صناعة القرار أو مراقبة عمل اجلهاز التنفيذي كما 
يخّوله لها الدستور،  أما العدالة فقد حتولت إلى مجرد أداة يف أيدي 
السلطة التنفيذية فاقدة بذلك لالستقاللية التي هي من ضرورات 
أي مؤسسة قضائية يف العالم حتى تؤدي مهامها النبيلة على أحسن 
وجه ممكن. وأي محاولة تغيير ال تضع يف حساباتها هذه املتغيرات 

سوف يكون مآلها الفشل والّتعثر. 
وأن أي تفكير يف إعادة ترتيب البيت السياسي اجلزائري ليتحرر 
من هذه الصورة الكاريكاتورية املضحكة التي أدت إلى تتفيه هذه 
املؤسسات وإفراغها من محتواها وجوهرها احلقيقي إلى درجة خلق 
جو من اليأس من جدوى وجود هذه املؤسسات أصال، لن يكون ذا 
جدوى إذا لم نفتح املجال السياسي ونعيد لهذه املؤسسات الدستورية 
مكانتها وسمعتها لتؤدي دورها بكل استقاللية وشفافية ّ، وبذلك 
ميكن للبالد أن تقضي على حالة النفور من السياسة، والعزوف عن 
املمارسة السياسية التي ميزت السنوات األخيرة، خاصة مع إصرار 
السلطة على منع تأسيس أحزاب جديدة جتدد اخلطاب وتعيد فرض 

النقاش احلقيقي الذي ينبغي تناوله حول مصير ومستقبل البالد. 
للنظام  تركة  تعتبر  وأعراض  احلقيقة صفات  يف  كلها  هذه   
املغلقة، والتي  الديكتاتورية  املغلق، والتي متيز األنظمة  األحادي 
ال  مهيمنة  واحدة  مؤسسة  يف  واإلرادات  املؤسسات  فيها  تذوب 
تسمح بالّتعدد وال يهم شكلها أو واجهتها إن كان بعد ذلك مدنيا 
أو عسكريا. إن وصولنا إلى هذا احلد كان نتيجة منطقية للضغط 
االنقالبات  باستعمال  السياسية،  األحزاب  على  املتواصل 
واالختراقات واإلحراج والتضييق وتزوير االنتخابات، ما خلق جوا 
من فقدان الثقة يف العملية السياسية، والعزوف والزهد من ممارسة 
السياسة أصال. ويبدو أن النقاش الدائر حاليا حول مسودة تعديل 
التي  واملتغيرات  املعطيات  هذه  االعتبار  يف  يضع  لم  إن  الدستور 
بإمكانها إحداث حلحلة يف الوضع الراهن فلن يفرز سوى دستورا 

كباقي الدساتير التي عرفتها اجلزائر منذ االستقالل إلى اليوم.
  لقد أدت الطريقة التي عوجلت بها ظاهرة ممارسة السلطة يف 

البالد وما صاحبها من ممارسات إجرامية للنافذين يف احلكم إلى 
البالد والذي أدى  الذي عاشته  املادي واملعنوي،  الدمار  كل هذا 
إلى محاكمات باجلملة لرجال السلطة واحلكم خالل العشريتني 
املاضيتني. هؤالء النافذين متكنوا من التحكم يف مفاصل مؤسسات 
الدولة ومن فرض هذا األمر الواقع ورسم قواعد جديدة غير مصرح 
لألتباع  تعطى  سلطوية  منة  السياسي  احلق  من  جعلت  بها،  
املنافذ املؤدية إلى طريق  واملوافقني واملصفقني فقط. ومت غلق كل 
املعارضة وممارسة احلق يف النقد باعتباره كمكسب وطني فرضته 
تضحيات جسام بدأت منذ االستقالل واستمرت عبر ضحايا أكتوبر 
1988 وضحايا سنوات العنف والدمار، وذلك عن طريق إعادة تأميم 
منابر اإلعالم العمومي وجلم اإلعالم املستقل واخلاص عن طريق 
التحكم يف اإلشهار باعتباره كعصب ضروري الستمرار أي وسيلة 
إعالمية يف احلياة والوجود، للحيلولة دون بروز معارضة قوية ميكنها أن 
تكون سلطة مضادة للسلطة احلاكمة كما تقتضيه كل الدميقراطيات 
العاملية. والسلطة احلالية مطالبة بأن تغير من هذا الوضع القائم ليس 
باخلطابات الرنانة وإبداء حسن النية فقط، بل مبمارسات حقيقية 
ثانيا  السياسية  وللطبقة  أوال  للشعب  األمل  تعيد  ناجعة  وخطط 
بناء جزائر  نوعية على مسار  قفزة  املؤسسات وحتقيق  بناء  إلعادة 

جديدة مزدهرة ومتطورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
  والسؤال األولى بالطرح يف ظل هذا الواقع، هل ميكن ظهور 
أي نوع من الكوادر واإلطارات التي بإمكانها إحداث حراك سياسي 
يؤدي إلى فرض التغيير السياسي السلمي، الذي يحد من االحتكار 
املطلق للسياسة وأدواتها، ويزيل خنق التنافسية السياسية، والتعتيم 
لدى  الغالبة  الّسمة  هو  والذي  املنافسني  وآراء  برامج  على  القاتل 
السلطة وحتى لدى الكثير من األحزاب التي سقطت يف املمارسات 

نفسها التي ميزت السلطة يف تعاملها مع واقعنا السياسي؟ 
بهذه  متأثرا  يزال  ما  الذي  اجلزائـري  السياسي  املشهد 
املمارسات، مما جعله يبقى هزيال، تبدو الدميقراطيـة معه يف هذه 
وبأرجل عرجاء  بانتظام  ومتباطئة  متثاقلـة  تسيـر بخطوات  البالد 
سيعطـل مسارها، وسوف يزيد من قـوة العطالة هذه األدوار التعيسة 
التي يقوم بها بعض السياسييـن والتي تسيء إليهم كأشخاص قبل 

أن تسيء إلى وطنهـم وبالدهـم. 
غير  احلقيقية  والدميقراطية  احلّرة  السياسية  املمارسة  وتبقى 
بعث  على  القادرة  املتملقة هي وحدها  وغير  املزيفة  وغير  املنمقة 
والكوادر  الكفاءات  كافة  فيه  تشارك  واجتماعي،  نقاش سياسي 
على اختالف ألوانها وأطيافها حتى تستطيع أن ترسم لوحة لألمل 
املسؤولني  وممارسات  األزمات  أثقلته  الذي  الوطن  أبناء هذا  لكافة 

والسياسيني الفاشلني.
يزيد بوعنان: كاتب سياسي جزائري

سكيكدة 
سكان قرية الشعبة يغلقون مقر بلدية بني زيد  

أقدم العشرات من سكان قرية الشعبة على غلق مقر بلدية بني زيد، غربي والية 
سكيكدة، باألقفال، مطالبين بما قالوا إنه حقهم في التنمية المحلية المنعدمة مند سنوات، 
كما طالبوا برفع التجميد عن المشروع المتوقف منذ  ، 2018 والمتعلق بالمسلك  الذي 

يربطهم بالطريق الرئيس.

جمال بوالديس
احملتجون الدين فضلوا التجمع يف بداية االحتجاج 
امام مقر البلدية يف حدود الساعة الثامنة صباحا رافعني 
شعارات تدعوا املير الى التدخل الن معاناتهم يف ظل 
التهميش الدي تعانيه القرية التي تفتقد ألدنى شروط 
الشروب  املاء  شبكة  مشكل  وخاصة  احلقيقة  التنمية 

واإلنارة الريفية وباقي املطالب االجتماعية كما متسك احملتجون برفع التجميد عن مشروع تهيئة 
ما تبقى من الطريق الرئيسي املؤدي الى مركز القرية الدي ال يزال يف األدراج امام ما قالوا متاطل 
املجيد ومبعية بعض األعيان،  البلدية معوج عبد  املكلف باألشغال يف تهيئته.  رئيس  املقاول 
سارع إلى االجتماع مع ممثلني عن القرية وشرح لهم كل الشروط القانونية والتنظيمية بخصوص 
مطلبهم الرئيسي يف تهيئة شبكة الطريق لفك العزلة عنهم، حيث أكد بان املشروع هو اآلن قيد 
التجسيد بعد تخصيص مبلغ مالي إضايف وسوف يشرع املقاول يف تهيئته قريبا، أما باقي املطالب 
احملتجون  رفضها  التي  الضمانات  وهي  املقبلة  األيام  مبرمجة يف  أو  الدراسة  قيد  فهي  املشروعة 
ومتسكوا بإعداد محضر وعد من املير الذي وافق على مطلبهم لينهوا إحتجاجهم أمام مقر البلدية.
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أخبار الداخل

جيجل
سكان حي 40 هكتارا متذمرون

عبر سكان حي 40هكتار بقلب بلدية جيجل عن استيائهم من قنواة الصرف الصحي التي انفجرت 
مند اسابيع باحلي، السكان ويف اتصالهم بشبكة أخبار الوطن أكدوا أنهم اصبحوا يعيشون وسط الروائح 
الكريهة املنبعثة من مكان التسرب والذي كان سببه إنفجار قناة الصرف الصحي التابعة للمدرسة اإلبتدائية 
للحي ليضيفوا أنهم تقدموا بشكوى لدى املصالح البلدية غير ان حالة القناة مستمرة لتستمرة معاناتهم مع 

الروائح الكريهة وانتشار البعوض.

.. وحنفيات قاوس جّفت!
يعيش سكان بلدية قاوس شرق والية جيجل من شح املياه باحلنفيات حيث أجمع اجلميع على أن 
املياه لم تزر حنفياتهم مند أيام كثيرة األمر الذي جعلهم يعانون مع ارتفاع احلرارة بفصل الصيف وازدياد 
احلاجة الستعمال املياه..هاته احلالة جعلتهم يحتجون اليوم منددين بتقاعس مسؤولي اجلزائرية للمياه يف 

توفير حاجة السكان من املاء كما طالبوا بضرورة إيجاد حل سريع ملعاناتهم اليومية.              سهام.ع

قسنطينة
 إطالق عملية تعقيم واسعة لتطهير البلديات 

بادرت مصالح احلماية املدنية بقسنطينة بتنظيم عملية واسعة لتعقيم وتطهير أحياء بلدية قسنطينة، 
بتسخير 14 آلية تدخل، 03 سيارات قيادة و45 عون حماية مدنية وذلك يف إطار العملية اخلاصة ملكافحة 
فيروس كورونا كوفيد 19 ومت تقسيم الفرق املكلفني بهذه العملية على عديد املناطق منها املنطقة االولى 
املنطقة  للترامواي.  النهائية  احملطة  غاية  إلى  املركزية  باملقبرة  مرورا  دائرة قسنطينة  بلوزداد،  وتشمل شارع 
احملاربني  ونهج  كينيدي  شارع  اجلميل،  املنظر  اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  وتشمل  الثانية 
الثالثة وتشمل شارع عبان  املنطقة  الرئيسي.  الشارع  بوالصوف  القادر وحي  إلى غاية مسجد األمير عبد 
رمضان، البريد املركزي، شارع زيغود يوسف وشارع العربي بن مهيدي -جسر باب القنطرة، اما املنطقة 
الرابعة فتشمل شارع زعبان - جسر سيدي راشد -، شارع زعموش، محطة احلافالت ومحطة القطار باب 
القنطرة، يف حني تتضمن املنطقة اخلامسة دار الثقافة محمد العيد آل خليفة، شارع عواطي مصطفى، 
حي كوحيل خلضر وحي فياللي العيادة الطبية متعددة اخلدمات.                        خديجة بن دالي

برج بوعريريج 
توزيع مليون كمامة على سكان القرى والمداشر

اعطى والي والية برج بوعريريج محمد بن مالك اشارة انطالق حملة حتسيسية كبيرة من اجل التوعية 
300 حالة مؤكدة  قرابة  إلى اآلن  والتي سجلت  بالوالية،  التي تعصف  والتحذير بسبب جائحة كورونا 
ناهيك عن أعداد املوتى.  وشملت العملية التي شارك فيها األمن الوطني رفقة املجموعة اإلقليمية للدرك 
بالوالية ثالث نقاط رئيسية توزعت على حتسيس وتوعية وحتذير من الفيروس من خالل حث املواطنني 
على اجبارية ارتداء الكمامة وااللتزام بقوانني التباعد االجتماعي التي من شأنها تخفيف حدة االصابات، 
باإلضافة الى رش وتنظيم تعقيم مبختلف أحياء ومناطق الوالية خاصة احملالت التجارية على اختالفها، 
فيما متثلت العملية الثالثة يف توزيع قرابة مليون كمامة مجانا على مستوى كل مداشر وقرى وبلديات والية 

برج بوعريريج.                                                                                 صفاء كوثر بوعريسة

عنابة
هالك العامل الذي سقط في بالوعة صرف صحي

تويف أمس الضحية الثالثة من األشخاص األربعة الدين سقطوا مند شهر يف بلوعة صرف املياه القذرة 
ببوخضرة ببلدية البوني بعنابة ويتعلق األمر بعامل نظافة مبؤسسة ديوان التطهير املرحوم )نور.الدين( وذلك 
بعد وفاة زميل له » ملوشي زوبير » البالغ من العمر 42سنة أب لطفلني وينحدر من حي الصفصاف هذا 
فيما كان فارق احلياة املدعو فتحي موظف بسلك األمن الوطني ببوخضرة 3 وال يزال الضحية الرابع حتت 
العناية املركزة مبستشفى إبن رشد. وكانت إسعافات مديرية احلماية املدنية لوالية عنابة واملتمثلة يف وحدة 
البوني بحي 800مسكن بوخضرة وبدعم من الوحدة الرئيسية تدخلت الشهر الفارط ألجل 04 ضحايا يف 
حالة اختناق داخل بلوعة صرف املياه القذرة كانوا يقومون بعملية التنظيف ليتم نقلهم حينها على جناح 
السرعة ملصلحة اإلستعجاالت الطبية مبستشفى إبن رشد بعنابة لتلقي اإلسعافات الالزمة أين خضعوا 
لعالج مكثف قبل أن يفارق 3 ضحايا احلياة.                                                              ف سليم

برج بوعريريج 

توزيع مليون كمامـة 
علــــى سكــــان 
القــرى والمداشـر

اعطى والي والية برج بوعريريج محمد بن مالك اشارة 
والتحذير  التوعية  اجل  من  كبيرة  حتسيسية  حملة  انطالق 
والتي سجلت  بالوالية،  التي تعصف  بسبب جائحة كورونا 

إلى اآلن قرابة 300 حالة مؤكدة ناهيك عن أعداد املوتى. 
رفقة  الوطني  األمن  فيها  شارك  التي  العملية  وشملت 
رئيسية  نقاط  ثالث  بالوالية  للدرك  اإلقليمية  املجموعة 
توزعت على حتسيس وتوعية وحتذير من الفيروس من خالل 
حث املواطنني على اجبارية ارتداء الكمامة وااللتزام بقوانني 
التباعد االجتماعي التي من شأنها تخفيف حدة االصابات، 
ومناطق  أحياء  مبختلف  تعقيم  وتنظيم  رش  الى  باإلضافة 
متثلت  فيما  اختالفها،  التجارية على  الوالية خاصة احملالت 
العملية الثالثة يف توزيع قرابة مليون كمامة مجانا على مستوى 

كل مداشر وقرى وبلديات والية برج بوعريريج. 
صفاء كوثر بوعريسة

اخلروب  بلدية  سكان  اشتكى 
القمامة  حاويات  تراكم  من  بقسنطينة 
الذي  اإلضراب  بعد  النفايات  وانتشار 
يف  التأخر  بسبب  النظافة  مهندسوا  شنه 
البلدية  احياء  أدخل  ما  أجورهم،  تسليم 
وشوارعها يف فوضى كبيرة أثرت سلبا على 
غلق  ظل  للمواطنني، يف  املعيشي  االطار 
أبواب احلوار من طرف السلطات البلدية. 
هذا وتعرف مختلف شوارع بلدية اخلروب 
واملدينة اجلديدة ماسينيسا تراكم للقمامة 
الكريهة  الروائح  عن  ناهيك  والنفايات، 
االنتشار  وكذا  السكان  منها  تذمر  التي 
ارتفاع  والناموس يف ظل  للبعوض  الواسع 

من  العديد  جعل  ما  احلرارة،  درجات 
يف  االزمة  تفاقهم  من  يحذرون  املواطنني 
االيام القليلة القادمة بعد غلق باب احلوار 
املفتوح  اضرابهم  النظافة  عمال  ومواصلة 
منذ  االجور  تسليم  يف  التأخر  بسبب 
يبادرون  املواطنني  بعض  جع  ما  أشهر، 
إلى تنظيف االحياء بأموالهم اخلاصة عن 
القمامة  طريق االستعانة بشاحنات ورفع 
وكان  هذا  احلاويات.  مختلف  وتنظيف 
قد شنوا  باخلروب  النظافة  مؤسسة  عمال 
سلسلة من االضرابات بداية العام اجلاري 
مطالبهم  على  املوافقة  االدارة  رفض  بعد 
املتعلقة أساسا بالزيادة يف األجور وبعض 

أدنى  ضمان  مع  متفاوتة،  بنسب  املنح 
أن  للنقابة،  العام  األمني  وذكر  اخلدمات 
املصادقة  على  توافق  لم  املؤسسة،  إدارة 
مفاوضات  بعد  اجلماعية  اإلتفاقية  على 
نقطتني  على  أشهر،  عدة  دامت  عسيرة 
إدراجها  مت  التي  النقاط  بني  من  هامتني 
الرفع يف  منها  اإلجتماعي،  احلوار  ضمن 
األجر القاعدي ليصبح 18000 دج ودعم 
وهي  دج،   300 لتصبح  "القفة"  منحة 
االتفاقية التي من شأنها حتسني الوضعية 
املادية واإلجتماعية لعمال املؤسسة وترفع 

من مردود العمل عبر مختلف املصالح.
خديجة بن دالي

قسنطينة

مدينــة الخــروب تغــرق فـي القمامـة 

تبسة

 رصد 25 مليار لترميم 
مؤسسات تربوية عتيقة

عن  أمس،  أول  عطاهلل  موالتي  تبسة  والية  والي  كشف 
تخصيص مبلغ قدره " 35 " مليار سنتيم إلعادة االعتبار للمؤسسات 
الوالية  بعاصمة  نبي  بن  مالك  ثانوّية  غرار  على  العتيقة،  التربوية 
ومتوسطة محمـد الّصديق بن يحي ببلدية ونزة وغيرها من املؤسسات 
القدمية التي تتطلب االحتفاظ باملكونات املعمارية األصيلة وبالبيئة 
التي صممت  التاريخية  املدارس  معمار  تتجسد يف  التي  التعليمية 
للمدن  العمراني  احمليط  مع  تنسجم  عالية  مواصفات  وفق  تاريخيا 

القدمية.
ملناقشة  الوالي والذي خّصص  ترأسه  جاء هذا خالل اجتماع 
الدخول  مع  اخلدمة  حيز  وضعها  املزمع  التربوية  الهياكل  وضعية 
الوالية  الّتربية يف  املقبل، حيث سيتدعم قطاع  املدرسي واجلامعي 
متوسطات   "  09 و"  الّدير  وبوحلاف  تبسة  بلدية  بكل من  بثانويتني 
" مجّمع مدرسي قيد   17  " " مجّمعات مدرسّية، من أصل   08 و" 
االجناز، باإلضافة إلى 21 قسم توسعي طور التعليم املتوسط ببلديات 
" الّشريعة وبوحلاف الّدير وبئر العاتر " مع ثالث هياكل دعم أنصاف 
سيتم  أين  مدرسّية،  مطاعم  وأربعة  متوسطات،  بثالث  داخلية 

تسليم بعض هذه الهياكل التربوّية قبل نهاية السنة اجلارية.
فيروز رحال
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طالبت بربط سكناتها بشبكة اإلنارة الّريفية

عــائالت منــاطق الظل بمستغـانم
 تشتــــكي  الظــــالم!

بن سعدية. ن

انتظرته  الئق  بسكن  التمتع  حلم 
سنوات لم يتحقق بعدما وجدت نفسها 
الكهربائي  التيار  توصيل  يف  عاجزة 
تلك  جل  كون  اجلديدة.  لسكناتها 
مستفيدوها  شيدها  الريفية  السكانات 
التجمعات  عن  بعيدة  أماكن  يف 
على  تتوفر  التي  السكنية  واألحياء 

شبكات الكهرباء.
من  الكثير  حرم  الوضع  هذا 
مبناطق  القاطنني  خاصة  املواطنني 
فيما  سكناتهم،  دخول  من  الظل 
من  الكهرباء  جلب  إلى  آخرون  اضطر 
طويلة  مسافات  على  جيرانهم  منازل 
اإلطار  هذا  ففي  إضافية.  وبتكاليف 
أن  املستفيدين  من  الكثير  لنا  كشف 
غياب الكهرباء جعلهم يالزمون بيوتهم 
القصديرية القدمية التي تنعدم بها أدنى 
يف  العيش  بدل  الكرمية  احلياة  شروط 

سكنات على ضوء الشموع.
كما يعاني قاطنو السكنات الريفية 
مبختلف نقاط الظل بالوالية من مشكل 
ما  الصحي  الصرف  قنوات  غياب 
اخلاصة  املطامر  على  بعتمدون  جعلهم 
القذرة،   املياه  لتجمبع  والعشوائية 
تلك  أن بعض  ذلك  األخطر من  لكن 
اآلبار  من  بالقرب  تقع  الفوضوية  احلفر 
باملاء  التزود  يف  عليها  يعتمدون  التي 
الشروب، وهو ما قد يعرضهم لالصابة 

املياه. طريق  عن  املتنقلة  باألمراض 
السيما يف فصل الصيف.كما أن تلك 
بسبب  العزلة  تعاني  الريفية  املباني 
غياب الطرقات واملسالك املؤدية لها ما 
يصعب اإلقامة بها،  وهو ما دفع بالكثير 
واملداشر  والقرى  الدواوير  سكان  من 
االجتماعية  بالسكنات  للمطالبة 
الكثيرة  الطلبات  بدليل  االيجارية 
احلصص  مقابل  الدوائر  مستوى  على 
الضئيلة املمنوحة للبلديات النائية كما 
لم  التي  بوغالم  أوالد  ببلدية  احلال  هو 
حتض بسكنات اجتماعية جديدة منذ 

سنة 2011. 
صعوبة ربط تلك السكنات الريفية 
املعزولة واملتابعدة مبناطق الظل بالعديد 

بناء  يف  للتفكير  دفعها  البلديات  من 
مجمعات ريفية يسهل ربطها بشبكات 
الصرف  قنوات  ومد  والغاز  الكهرباء 
املياه  بشبكات  وتوصيلها  الصحي 
هذا  لكن  للشرب والطرقات،  الصاحلة 
العراقيل  من  بالعديد  اصطدم  االجراء 
العقارية  األوعية  انعدام  مقدمتها  يف 
الالزمة ما صعب إجناز تلك التجمعات 
السكنية الريفية فب وقتها والتي تعرف 
تأخرا كبيرا كما هو احلال ببلدية خضرة 
مرور  رغم  ملستفيديها  تسلم  لم  والتي 
بلديات  اضطرت  فيما  عدة سنوات،  
نهائيا.  الصيغة  هذه  إلغاء  إلى  أخرى 
هذا  على  احلصول  حلم  معه  ليتبخر 

النوع من السكن. 

تعاني الكثير من العائالت المنتشرة بربوع والية مستغانم من انعدام الكهرباء بسكناتها منذ سنوات،  خاصة تلك التي استفادت 
من برامج السكن الريفي. 

البليدة

توقيف 317 شخصا خرقوا 
الحجر الصحي

أوقفت مصالح أمن والية البليدة خالل 48 ساعة األخيرة 317 شخصا 
بسبب مخالفتهم تدابير الوقاية من وباء كورونا، وعدم احترام وقت احلجر 
الصحي وعدم ارتداء القناع الواقي. وحسب مصدر من الشرطة بأن 174 
شخصا أحيلوا على العدالة بسبب عدم ارتدائهم الكمامات، و143 شخصا 
بسبب مخالفتهم لوقت احلجر الصحي اجلزئي،  فيما مت وضع 12 مركبة 
و13 دراجة نارية يف احملشر البلدي بسبب مخالفة اصحباها للتدابير الوقائية. 
أيوب بن تامون

بومرداس

تنصيب العميد »باديس نويوة« 
رئيسا لألمن

احتضن، أمس، مقر األمن الوالئي ببومرداس مراسم تنصيب العميد 
بومرداس، خلفا  رئيسا جديدا ألمن والية  نويوة«  »باديس  للشرطة  األول 

لعلي بداوي.
أشرف مدير شرطة احلدود ممثال عن السيد املدير العام لألمن الوطني 
على مراسم تنصيب رئيس أمن والية بومرداس اجلديد »باديس نويوة« خلفا 
لرئيس األمن الوالئي السابق مراقب الشرطة علي بداوي الذي كّلف مبهام 

أخرى باملديرية العامة لألمن الوطني.
سميرة مزاري

المالعب الجوارية مطلب شباب 
مناطق الظل

يشتكي سكان مناطق الظل بوالية بومرداس من غياب تام للفضاءات 
يأتي يف مقدمتها  الشباب،  التي من شأنها احتضان  والرياضية  الترفيهية 
املالعب اجلوارية التي عجزت السلطات الوالئية عن توفيرها يف غالبية هاته 

املناطق.
لطاملا شّكل موضوع توفير املالعب اجلوارية مطلبا رئيسيا ألهالي القرى 
واملداشر بوالية بومرداس، وبالرغم من حلول سنة 2020 غير أن العديد 
من مناطق الظل ال تزال تفتقد لهاته املنشآت الرياضية التي تعد متنفسا 

للشباب من أجل قضاء أوقات الفراغ وممارسة رياضاتهم املفضلة.
بعض  من  الوطن«  »أخبار  تقربت  حيث  بغلية،  بلدية  من  والعينة 
وبن حمزة،  أوالد حميدة  قرية شرابة، مشتى عالل،  الشباب بكل من 
أين اعتبروا توفير املالعب اجلوارية بات من الضروريات يف العصر احلالي 
التي وجب على اجلهات الوصية توفيرها على نطاق واسع لفائدة الشباب، 
كاجلرمية  اخلطيرة  االجتماعية  اآلفات  مختلف  تنامي  ظل  يف  السيما 

واستهالك املخدرات.
شريحة  مينع  الذي  املنيع  بالسد  الرياضية  املنشآت  محدثونا  ووصف 
الشباب من ولوج هذا العالم املظلم، مشيرين يف ذات السياق أن الفراغ يعد 

من األسباب الرئيسية التي تدفع الشباب نحو اآلفات اخلطيرة.
سميرة مزاري

إطالق عدة مشاريع لفائدة 
المواطنين  بدّلس

استفادت بلدية دلس شرقي والية بومرداس من عديد املشاريع التنموية 
مبناطق  القاطنني  ملواطنيها، السيما  املعيشي  اإلطار  قصد حتسني  والتهيئة 

الظل.
أعطت السلطات احمللية لبلدية دلس، أول أمس، ويف إطار االحتفاالت 
إلجناز  اإلشارة  والشباب  االستقالل  لعيدي  واخلمسني  الثامنة  بالذكرى 
عديد املشاريع سواء مبركز املدينة أو القرى التابعة لها، كما قامت باملناسبة 

بتدشني مشاريع أخرى لفائدة املواطنني.
ويتعلق األمر بتدشني الشطر األول من مشروع التهيئة احلضرية بامليناء 
مدة  يف  حميد  بسعدي  مؤسسة  إلى  إجنازه  مهمة  أوكلت  الذي  القدمي، 
أقصاها 45 يوما، وهو املشروع الذي رصدت له السلطات احمللية مبلغ مليار 
البرارات من  وقرية  املدنية  بوسط  الواقع  املجني  استفاد حي  فيم  سنتيم، 
مشروعني إلجناز مساحات للعب معشوشبة اصطناعيا بغالف مالي يتجاوز 

900 مليون سنتيم
سميرة مزاري

وزو  تيزي  والية  والي  أمس  أكد 
»أخبار  لـ  تصريح  يف  جامع  محمود 
الوطن« أن ربط املوقع اجلديد واد فالي 
الذي يضّم عّدة برامج سكنية مبختلف 
الصيغ بعد شهدت الوالية احتجاجات 
يجب  الشحنات  بتوزيع  للمطالبة  األ 
ما  قبل اآلجال احملددة السيما  أن حتل 
الكهرباء  الطرق،  باملاء،  بالربط  تعّلق 

وغيرها.
املوارد  مدير  اكد  السياق  نفس  و 
إجناز  مشروع  برمجة  للوالية  املائية 
محطة لضخ املياه، ستعمل على متويل 
طرف  من  استغاللها  بعد  السكنات 

إجناز  مشروع  برمجة  مّت  كما  املواطنني، 
لربط  مكعب  متر  بسعة 5 آالف  خزان 
خدة  بن  ذراع  ملنطقة  الشمالية  اجلهة 
الذي يكون جاهزا بعد سنة وبخصوص 
الكهربائي،فقد  بالتيار  الربط  أشغال 
الضغط  أعمدة  لتثبيت  دراسة  إجناز  مت 
برمجة 8 مراكز،  مّت  حيث  املتوسط، 
االنتهاء  وينتظر  إجنازها  أشغال  جتري 
إجناز  مت  حني  يف  بعد 3 أشهر،  منها 
الضغط  بأعمدة  املتعلقة  الدراسات 
املنخفض، لكن دون دفع املستحقات، 
العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  ووعد 
ديوان  مديرة  اكدت  وقت  يف  بتسويتها 

الترقية والتسيير العقاري ان مشكل عدم 
البصرية  باأللياف  السكنية  املواقع  ربط 
تسليم  بعد  احلفر  أشغال  لتفادي  وهذا 
اتصاالت  مسؤولي  مطالبا  السكنات، 
الدراسة،حيث  مخطط  بتقدمي  اجلزائر 
اجلزائر  اتصاالت  الواليمدير  حث 
تعيني ممثل عنها ملرافقة الديوان يف هذه 
تكون  أن  على ضرورة  مشددا  املسألة، 
متوفرة  والضروريات  التجهيزات  كّل 
هذه  استغالل  حسن  لضمان  وجاهزة 

السكنات.
احمد اليان

تيزي وزو
نحو ربط السكنات االجتماعية الجديدة بشبكتي الماء والكهرباء

 22 وتأهيل  تهيئة  أشغال  بلغت 
محل جتاري مبمر النفق األرضي لساحة 
الوسطى  اجلزائر  ببلدية  املركزي  البريد 
احلكيم  عبد  باملائة.وأوضح   60 نسبة 
أشغال  أن  ل/واج  تصريح  يف  بطاش 
تأهيلها  وإعادة  التجارية  احملالت  تهيئة 
على مستوى ممر النفق األرضي لساحة 
الوسطى  اجلزائر  ببلدية  املركزي  البريد 
60 باملائة من اإلجناز، مبرزا  بلغ نسبة 

فترة  خالل  توقفت  األشغال  وتيرة  أن 
خمسة أشهر األخيرة بسبب تداعيات 

أزمة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
تعطل  أسباب  املصدر  ذات  وأرجع 
منذ  انطلقت  التي  املشروع،  أشغال 
 22 وتأهيل  تهيئة  وتشمل  سنوات   3
محل، إلى بعض الصعوبات واملشاكل 
تسرب  غرار  على  املوقع،  لهذا  التقنية 
ووضع  معاجلتها  مت  وقد  والرطوبة  املياه 

املمر  مستوى  على  تأمني  أنظمة 
األرضي وإصالح البالط،  مشيرا إلى 
مرحلة  الى  وصلت  حاليا  األشغال  أن 

وضع نظام للتبريد والتكييف.
سيتم  املصدر،  لذات  واستنادا 
نهاية  كامال  التجاري  املركز  استالم 
على  ويحتوي   2020 اجلاري  العام 

خدمات عصرية ومرافق نوعية.
ق.م

العاصمة 
أشغال تهيئة المحالت التجارية بالبريد المركزي بغلت 60 %



07 السنة 01 - العدد 235 -الثالثاء 23 ذو القعدة 1441  هـ  - 14  جويلية  2020م
أخبار السر ايا

تدخلت، في ساعة متأخرة من مساء أول 
أمس، مصالح الحماية المدنية للوحدة 

الثانوية في عزابة شرقي والية سكيكدة، 
من أجل تحويل سائق رافعة يعمل على 
مستوى مشروع 1100 سكن )عدل(، 

كان قد تعرض إلى إصابات خطيرة عقب 
سقوط رافعة وسط ساحة المشروع في 
ظروف ما تزال مجهولة. هذا، وقد حّول 
الضحية على غرفة العمليات الجراحية 
بمستشفى محمد دندان وهو في حالة 

حرجة جدا. وعقب الحادث األليم، فتحت 
مصالح األمن تحقيقا للوقوف على 

مالبساته.

اقترحت بعض الشركات اللجوء إلى تسوق أضحية العيد إلكترونيا، 
نظرا إلى الظروف الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا 
المستجد، ونظرا إلى الغلق المٔوقت الذي طال أسواق الماشية.

وأوضح العديد من النشطاء في التجارة اإللكترونية أنه تم إنشاء 
موقع خاص ببيع األضحية منذ نحو 3 أشهر. ويعتمد هذا الموقع 
على الدفع إلكترونيا بالبطاقة البنكية والبطاقة الذهبية. وجاءت 

الخطوة لتفادي ارتياد المواطنين أسواق المواشي اتقاء من تفشي 
فيروس كورونا، كما ذكر المصدر أن التعاقد مع موال قد تم من 

أجل توفير األضاحي.

عقب إصدار كليب »أنا وغزالي«، في شكل »ديو 
غنائي« جمع التونسيان أحمد كافو ومنى تلمودي، 

توالت سلسلة من ردود الفعل، بسبب عنوان 
الكليب وألحانه المتطابقة تماما مع األغنية األصيلة 

الجزائرية »أنا وغزالي« لصاحبتها »الشيخة 
الريميتي«.

كما خلّف الّديو الغنائي غضبا جماهيريا جزائريا 
تمثل جليا في التعليقات، خاصة أن المعنيين لم يكلفا 
نفسيهما اإلشارة إلى أصل األغنية، واكتفيا بكلمة 

سالم لروحك في آخر ثواني الكليب.

إَصابُة عامٍل في ُسقوِط َرافعٍة 

هداِء بهُيليوبوِليْس  َتخريٌب يطاُل مقبرَة الشُّ

َدعواٌت لَتسويِق االُٔضِحيِة َغضٌب إثَر الّسطِو على »أَنا وْغزاِلي«
إلكترونًيا

تعرضت عدة قبور بمقبرة الشهداء ببلدية »هيليوبوليس« بوالية 
قالمة لعملية تخريب نفذها مجهولون، ما خلّف موجة استياء 

كبيرة لدى سكان الوالية. واستهدف التخريب شواهد )اللوحات 
الحاملة ألسماء الشهداء( 36 قبرا من بين نحو 300 قبر تضمها 
مقبرة البلدية الواقعة على بعد 5 كلم شمالي الطريق الوطني رقم 
21، الرابط بين واليتي قالمة وعنابة، إذ جرى تكسير الشواهد 

ورميها على جوانب القبور.

 شهدت مناطق أقصى الجنوب بوالية أدرار، بالمقاطعة اإلدارية برج 
باجي مختار الحدودية، تهاطل أمطار عزيرة، أدت إلى سيالن العديد 
من األودية.  ومن هذه األودية نذكر وادي تيمياوين، وهو أقدم واٍد 
بالمنطقة. واستبشر سكان المنطقة خيرا بهذه األمطار الموسمية، 
التي لم تخلف أّي خسائر مادية أو بشرية تذكر. وعلق ناشطون 

على صفحات التواصل االجتماعي بخصوص األمطار التي تهاطلت 
في تيمياوين بأن عدالة هللا تحققت بعد أزمة المياه التي تشهدها 

المنطقة،  وهي األزمة التي أضّرت بالمواطنين وحيواناتهم.

الَغيُث اإلَلِهي 
ُينِصف 

ِتيمَياوين! 

بـــــاُق نحـــــَو  بـــــاُق نحـــــَو السِّ السِّ
الـ الـ ))AZDAZD- - 12221222(..(.. َينطِلـــــق! َينطِلـــــق!

اسمه التجاري )AZD- 12-22(، هذا هو اللقاح الذي أعلنت 4 بلدان أروبية 
)فرنسا- ألمانيا – إيطاليا- األراضي المنخفضة( عزمها اقتناء 400 مليون وحدة 
منه، حتى قبل دخوله السوق العالمية في سباق غير معلن للظفر بقاهر كورونا. 
 Astra( المرموقة لصالح مختبرات )Oxford( أنتج اللقاح مختبرات جامعة
Zeneca( البريطانية. ذكرت الجامعة أن اللقاح جرب على الحيوانات وآالف 

المتطوعين، وأثبت نجاعته على العينتين )البشرية ووالحيوانية(. 
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عبداهلل مجبري

وأشار املشتكون أنه بالرغم من أنهم 
قد استفادوا من هذه القطع بعد تسديد 
لهم  تسلم  لم  إالأنهم  املبالغ  كامل 
العقارية.  الوكالة  متاطل  بسبب  العقود 
املؤسسة  أن  املواطنون  هؤالء  وأضاف 
املعنية قدقامتبإعذرات لهم يف ظل هذه 
متر  التي  اخلاصة  االستثنائية  الظروف 
كورونا  جائحة  انتشار  وسط  البالد  بها 
بفقدهم  منهم  عدد  على  أثرت  التي 
لعملهم. زد على ذلك قد استغلت هذه 
يف  اإلعالن  ونشرت  الظروف  املؤسسه 
املواطنني  وحتمل  املكتوبة  اجلرائد  أحد 
تسوية  عدم  يف  مصاحلها  ارتكبته  خطأ 

الوضعية يف آجالها الرسمي. 
املستفيدون  هؤالء  يناشد  وعليه 
بالتدخل  الوالية  عن  األول  املسؤول 
واألمر بالتسوية النهائية لهذه التجزئات 

بإلزام  اخلاصة  إجراءات  وتأجيل 
مرحلة  مابعد  إلى  بالدفع  املواطنني 
على  الوصية  املؤسسة  وإجبار  الوباء 

األرضية  القطع  هذه  بيع  تقييم  إعادة 
أتفق  التي  األولى  البيع  صيغة  وفق 

الطرفان عليها.

الوادي 
 انتخاب زكايرة رئيسا جديدا لبلدية الوادي

رئيسا  زكايرة  علي  للوادي،  البلدي  الشعبي  املجلس  أعضاء  أمس  انتخب 
العيد  بالنيابة  الوادي  بلدية  رئيس  وفاة  بعد  املنصب  بعدشغور  بالنيابة  جديدا 
الوادي،  لبلدية  الشعبي  املجلس  أن  يذكر    .19 بكوفيد  بإصابته  متأثرا  زومالي 
2017 حالة من عدم االستقرار واالنسداد،  انتخابه غداة23 نوفمبر  يعرف منذ 
وصلت الذروة بتوقيف رئيس البلدية ومنتخبني بسبب شبهات تخص تسير ملف 
لترأس  سنة  من  أكثر  قبل  زومالي  العيد  الراحل  اختيار  ليتم  املدرسية،  املطاعم 
املجلس البلدي بالنيابة لكن هذا األخير كان ضحية لوباء كورونا اذ وفاه األجل 
أواخر شهر جوان املنقضي ليجد املجلس نفسه دون رئيس مرة أخرى ويتم اللجوء 

إلى انتخاب رئيس جديد بالنيابة. 
رشيد شويخ

النعامة 
القضاء على أزمة الماء بعين الصفراء نهاية جويلية

حتسني  سيتم  أنه  سويسي،  كمال  النعامة  لوالية  املائية  املوارد  مدير  صرح 
بوالية  الصفراء  حي ”17 أكتوبر 1961” بعني  سكان  تزويد  عملية  وتدعيم 
النعامة، والتجمعات املجاورة له مع نهاية شهر جويلية اجلاري مشيرا إلى أن هذا 
احلي يضم كثافة سكانية كبيرة. ذكر السيد سويسي، لدى لقائه مبمثلي عشرات 
الذين عّبروا عن  استيائهم وتذمرهم  جراء االنقطاعات  احملتجني من هذا احلي 
أنه   احليوية،  املادة  بهذه  السكني  حيهم  تزويد  يف  املسجل  والتذبذب  املتكررة 
لتجاوز  نهائي  مبثابة حل  والذي سيكون  بئر جديد حيز االستغالل  سيتم وضع 
توفير 9800 متر  ـ  املسؤول  نفس  يضيف  ـ  العملية  هذه  وستتيح  املذكور   العجز 
أن   وأضاف  البلدية.  هذه  عبر  للشرب  الصاحلة  املياه  من  يوميا  إضافية  مكعب 
سبب التذبذب يف توزيع املاء الشروب عبر هذا احلي يعود إلى تراجع يف منسوب 
اآلبار املمونة لهذه املنطقة والذي انخفض تدفقها بنسبة 50 باملئة وهو ما تسبب 
يف تراجع كميات املياه التي ميون بها هذا احلي الذي يضم نحو 10 آالف ساكن.

بشار
منتخبون يطالبون بتدعيم الهياكل االستشفائية 
دعا أعضاء املجلس الشعبي لوالية بشار يف إطار الدورة العادية األولى للسنة 
من  اإلستشفائية  الهياكل  تدعيم  ضرورة  إلى  الطيب-  الشهيد -بورغرع  اجلارية 
حيث التأطير الطبي والشبه الطبي وكذا العتاد الطبي. أوضح يف هذا اخلصوص 
رئيس جلنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بذات املجلس،ميلود بن جيمة،  أنه 
وبخصوص تدعيم الطاقم الطبي املتخصص، فقد أبلغنا عن فتح 118 منصب مالي 
من قبل الوالية وذلك يف مختلف اإلختصاصات الطبية من ضمنها 37 اختصاصا 
تفتقده الوالية إلى غاية اآلن. وأشار يف تدخله أثناء أشغال هذه الدورة إلى  أن 
والتي  األخصائيني  األطباء  يف  للوالية  اإلستعجالي  الطابع  ذات  اإلحتياجات 
تتعلق  باملنطقة،  األمراض  ومختلف  باملرضى  نوعي  تكفل  لضمان  هي ضرورية 
باجلراحة العامة وست أخصائيني يف أمراض العظام وثمانية أخصائيني يف طب 
داء  أشعة  يف  أخصائيني  وثماني  األطفال  أمراض  يف  و18 آخرا  والتوليد  النساء 
هذه  اإلنعاش،  يف  و10 آخرين  الكيميائي  العالج  يف  أيضا  وثمانية  السرطان 

األخيرة غير متوفرة يف هياكلنا اإلستشفائية.
الهياكل  مجموع  تزويد  نقترح  الطبي،  بالعتاد  يتعلق  وفيما  أنه  وأضاف  
اإلستشفائية الكبرى بالوالية بأجهزة السكانير واملختصني يف صيانة التجهيزات 
أو  للمرضى  سواء  النقائص  عديد  يف  املتكررة  األعطال  تتسبب  حيث  الطبية، 
مستوى  على  نوعية  أي عالجات  حتقيق  تعرقل  كما  العمومية،  الصحة  ممارسي 

تلك املرافق الصحية.
ق.م

أدرار
مطالب بإنجاز ابتدائية بحي
 »أبو األنوار« بتيمقطن

يطالب قاطنو حي أبو االنوار املطالبة ببلدية تيمقطن دائرة اولف والي والية 
ادرار ومصالح مديرية التربية لوالية االستجابة ملطلبهم القدمي اجلديد املتعلق بإجناز 
ابتدائية لفائدة أبناء الذين مت توزيعهم على ست مؤسسات تربوية بقصور املرقب 
واينر وقصبتي اجلنة والسيد وتيمقطن وزاوية موالي هيبة ما يجبر األطفال على 
التجمعات  اهم  من  احلي  يعتر  حني  يف  ابتدائية  القرب  للوصول  03كلم  قطع 
اهلل  عبد  مغيلي  متوسطة  على  يتوفر  البلدية حيث  إقليم  مستوى  على  السكنية 
وثانوية التفريج محمود وعيادة متعددة اخلدمات فضال عن مقر البلدية االمر الذي 
الكبير  بالظلم  مطلبهم  بشان  االذان  صم  استمرار  واصفني  االولياء  استياء  اثار 
انهم  ادجرفور  الباسط  عبد  احلي  رئيس جمعية  وقال  والعائالت  البراءة  يف حق 
الوصية لكن  الوزارة  ووالئيا وحتى  والوصية محليا  املسؤولة  راسلوا كافة اجلهات 
دون جدوى رغم الوعود الكثيرة منهم الوالي السابق واألمني العام السابق للوالية 
ملتمس من والي ادرار احلالي التدخل لدى السلطات العليا للبالد من اجل حتقيق 

مطلب ساكنة احلي.
عبداهلل مجبري

ورقلة
األئمة ينظمون حمالت توعية للوقاية من كورونا

حملة  األئمة  من  كوكبة  باشرت 
حتسيسية واسعة النطاق لفائدة سكان 
أخطار  من  الوقاية  حول  ورقلة،  والية 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(، 
مسؤولي  لدى  أمس،  علم  حسبما 

قطاع الشؤون الدينية واألوقاف.
تنظم  التي  املبادرة  هذه  ترتكز 
حث  على  البيئة  مديرية  مع  بالتعاون 
كافة  احترام  أهمية  على  املواطنني 
التي  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات 
من  للحد  العمومية  السلطات  أقرتها 
هذه  تنظم  حيث  اجلائحة،  انتشار 
تزايد يف حاالت  بعد تسجيل  احلملة 
الوالية خالل األسابيع  بهذه  اإلصابة 
الشؤون  مدير  صرح  كما  األخيرة، 

الدينية واألوقاف. جند يف هذا اإلطار 
أزيد من 20 إماما لتنشيط هذه احلملة 
خالل  من  اجلوارية،  التحسيسية 
توجيه نداءات وخطب تبث بعد آذان 
الصوت  مكبرات  عبر  املغرب  صالة 
اإلسعاف  سيارات  وعبر  باملساجد، 
تدعو  السكنية  األحياء  جتوب  التي 
املواطنني إلى املكوث يف بيوتهم وأخذ 
انتشار  للحد من  الالزمة  االحتياطات 
كوفيد19-، مثلما شرح مدير القطاع، 

محمد عمر حساني.
أيضا  احلملة  هذه  تنظم  كما 
االجتماعي  التواصل  منصات  عبر 
الرسمية  الصفحات  خالل  من  سواء 
للهياكل الدينية للمديرية أو الصفحات 

الشخصية لبعض األئمة، تبث عبرها 
الوقاية  إجراءات  تخص  رسائل 
لنصوص  وفقا  النفس  حفظ  وأهمية 
أبرز  وباملناسبة  اإلسالمية.  الشريعة 
جتند  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مدير 
الهيئات  جميع  مع  وبالتعاون  القطاع 
واجلمعيات واملجتمع املدني للمساهمة 
يف جهود مكافحة اجلائحة من خالل 
توظيف املكانة املرموقة التي يتمتع بها 

األئمة يف املجتمع.
ويف هذا الصدد دعا اإلمام محمد 
إلى  املنطقة  ساكنة  بوغابة،  األمني 
للقواعد االحترازية لالنتصار  االمتثال 
على هذه اجلائحة، والتضرع إلى املولى 

عز وجل ليرفع عنا هذا البالء.

برج باجي مختار
جمعيات تناشد رئيس الجمهورية إغاثة قطاع الّصحة

ناشدت جمعيات فاعلة يف الوالية 
املنتدبة برج باجي مختار السيد رئيس 
بضرورة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
احلدودية  للمناطق  خاصة  عناية  ايالء 
إلن  الصحي  اجلانب  يخص  فيما 
ضعف  وسببها  وتتكرر  تتعدد  املآسي 
الرعاية الصحية فبرغم الهياكل الصحية 
من  ماليير  الدولة  خزينة  كلفت  التي 
حيز  دخول  آخرها  كان  الدينارات 
مستشفى 60 سرير طاتي غالي إال أن 
النساء احلوامل مازلن يتعرضن للموت 
إلى  إرسالهن  عند  تنزرزفت  طريق  يف 
مستشفى رقان وهم يف حاالت حرجة، 

حيوانات  تقتلهم  الصغار  واألطفال 
مضادة  أمصال  وجود  لعدم  العقارب 
القابالت  وخصوصا  التأطير  وانعدام 
احلوامل  النساء  من  الكثير  ماجتعل 
احملفوفة  الريفية  الوالدة  إلى  يلجئن 
سئم  البرجاوي  فاملواطن  املخاطر. 
تهميشه  من  تزيد  التي  األوضاع  هذه 
اجلمعيات  ماجعل  هذا  وإقصائه 
وتوجه  اخلطر  ناقوس  تدق  واملنظمات 
أخبار  حتوز  العليا  السلطات  إلى  رسالة 
طالبت  حيث  نسخةمنها  على  الوطن 
املذكور  الصحي  املرفق  هذا  بفعالية 
بإجنازه  البرج  مواطنو  استبشر  أنفاالذي 

ريفية  قابالت  توفير  خالل  من  وذلك 
يخضعن لتكوين محلي باملنطقة، فتح 
مختص  طبيب  مع  األنعاش  مصلحة 
بشكل  طبيبة  وتوفير  اإلنعاش،  يف 
خلصوصية  خاصةبالتوليد  فوري 
يرفضن  النساء  أغلب  إلن  املنطقة 
كما  ذكور.  أطباء  طرف  من  توليدهن 
االصطناعي  األكسجني  بتوفير  طالبوا 
وضمان  املستشفى  يف  دائم  بشكل 
يومي  بشكل  خدمةاألشعةوالسكانير 
للفحوصات  مكاتب  فتح  فضالعن 

بشكل يومي أمام املواطنني.. 
عبداهلل مجبري

طالب كّل من سكان حي سيدي ناجم )تجزئة 27 و79( وسكان حي الوئام المدني )تجزئة 70(، ببلدية تمنطيط جنوبي 
والية أدرار، والي الوالية بالتدخل سريعا لتسوية وضعية القطع األرضية التي استفادوا منها، وذلك بعد أن طلبت شركة 

التسيير العقاري منهم دفع مبالغ مالية غير مستحقة وبدون أساس قانوني، بحسبهم. 

ديوان التسيير العقاري بأدرار طالبهم بـ »مستحقات« غير قانونية 

 المستفيدون من القطع األرضية 
بتمنطيط يطالبون بتسوية عقودهم
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روبورتاج:زاهية سعاد 

الرحال بواسطة  استيقظنا يف حدود الساعة اخلامسة صباحا لنشد 
سيارة رباعية الدفع الى احدى مناطق الظل التي تخفيها ينابيع النفط 
والغاز بحاسي مسعود لكي نتمكن من الوصول إلى قرية حاسي البكرة 
أيام حوض  التي وصفت بأحر  القاتلة هته االيام  قبل أن تشتد احلرارة 
ورقلة وحاسي مسعود يف شهر جوان منذ أكثر. من خمسني سنة..... 

 طرق َوِعرة!
البكرة  حاسي  لقرية  الوصول  قبل  مالحظته  ميكن  ما  أهم  ولعل 
اجلزائري  النفط  عاصمة  مقر  عن  25كيلومتر  زهاء  بعد  على  الواقعة 
يتم  لم  للقرية حيث  املؤدية  للطرقات  التام  االهتراء  هو  مسعود  حاسي 
تركت مجرد طرقا صحراوية صقلتها عجالت  بل  تسويتها  تزفيتها وال 
وأرجل األهالي فقد كانت الطريق التي سلكناها متوجهني لنقل معاناة 
أننا كنا نستقل سيارة  للغاية فرغم  العزالء كارثية  القرية  األهالي بهذه 
أننا كنا نستشعر خشونة وقساوة وكثرة حجارة الطريق حتت  رباعية إال 
عجالت السيارة وهو ما يجعل عملية نقل املرضى من هذه القرية الى 
املستشفى أمرا أشبه بحالة إنتحار خاصة اذا ما تعلق بالسيدات احلوامل 
فوضعية الطريق كما أفاد به اإلهالي أنها كثيرا ما زادت املخاض على 
عديد النساء فولدن يف السيارات قبل الوصول للمستشفى مبدينة حاسي 

مسعود 

أعشاش من القش ..سكنات!

وقد كانت صدمتنا كبيرة جدا ملا توغلنا داخل القرية التي هي عبارة 
عن شارع طويل حتفه بيوت من القش على اجلانبني وال اثر للبيوت التي 
اعتدنا رؤيتها التي يسكنها غالبية البشر فاألهالي هنا ومن فرط عوزهم 
الصيف  ايام  ان حتميهم من حرارة  ابنية ميكنها  يتمكنوا من تشييد  لم 
تخطت  فقد  ارتفاعا  العالم  أقاليم  اكثر  من  تعد  والتي  النفط  بحوض 
درجات  جتاوزت  املاضي  العام  ففي  الظل  حتت  مئوية  درجة   52 عتبة 
احلرارة بحوض النفط والغاز بحاسي مسعود عتبة ال61 درجة حتت اشعة 
الشمس بشكل مباشر وهو ما جعلنا نقع حتت صدمة كبيرة جدا فمن 
غير املعقول وال من العدل مبكان ان يعيش االنسان حتت القش يف ايام 
التي كانت  الوطن  ليومية اخبار  بالصحراء حيث اكد األهالي  الصيف 
أول وسيلة اعالمية تزورهم لتنقل هذه الصور الكارثية للسلطات العليا يف 
البالد أنهم ال ميتلكون امللفات الكاملة التي متكنهم من الظفر بحصص 
السكن الريفي رغم انهم يعيشون بهذه املنطقة منذ اكثر من أربعني سنة 
ومنهم من قضى نحبه ولم يحقق حلمه يف السكن يف بيت له سقف 

يحميه من احلرارة. 

أزمة ماء خانقة
ولم تكن صدمتنا باملكان والبيوت احلطبية والقصديرية التي يعيش 
بأنهم ال  السكان  الوحيدة فقد صرح  البكرة  بقرية حاسي  بها االهالي 

ميتلكون مياها صاحلة للشرب بل يعتمدون على جيوبهم يف اقتناء مياه 
املصدر  مجهول  املقطر  املاء  لهم  تبيع  التي  الشاحنات  بواسطة  الشرب 
واحد  لتر  لكل  دنانير  ب10  يشترونه  حيث  احلقيقي  سعره  بأضعاف 
وهو ما استنزف مداخليهم الضعيفة والتي يعتمدون فيها على الفالحة 
جعلهم  ما  مداخليهم  غالبية  املاء  شرُب  كلفهم  حيث  املواشي  وتربية 
يعيشون حياة البؤس واحلرمان املتواتر بهذه القرية العزالء منذ اربعة عقود 

من الزمن بحالها 

منطقة الغاز.. بال غاز!

النفطية  البكرة هذه ليس ببعيد عن عديد األبار  تقع قرية حاسي 
يتكمن  لم  ذلك  ورغم  وسطحا  باطنا  الغنية  الصحراء  بهذه  الغاز  وابار 
يف  املدينة  غاز  يروا  لم  حيث  نعيمه  او  خيراته  مالمسة  من  االهالي 
على  اليومي  غذائهم  يطهون  بقوا  فقد  عرفوه  وال  به  طهو  وال  حياتهم 
البوتان يف  بقارورات غاز  او االستعانة  السطور  لغاية كتابة هته  احلطب 
عملة  إلى  وشتاءا  القسوة صيفا  ايام  يف  تتحول  والتي  األحوال  احسن 
نادرة يصعب احلصول عليها خاصة اذا ما علمنا احلالة الكارثية للطرقات 
الصحراوية املؤدية للقرية وما يجعل شاحنات نفطال ال حتبذ القدوم الى 
القرية لبيعهم قارورات غاز البوتان وهو يجبر األهالي العزل بهذه القرية 
املعدومة من كل شيء يتمبزون مشقة جلبها من مدينة حاسي مسعود 
بواسطة سياراتهم اخلاصة أو بعملية كراء شاحنات صغيرة خاصة لنقل 
قرية  الى  وصوال  مسعود  حاسي  مدينة  من  البوتان  غاز  من  حمولتهم 
املدينة  غاز  وصول  عملية  عرقل  ما  اهم  ولعل  هذه...  البكرة  حاسي 
حسب تصريحات السكان ليومية اخبار الوطن هو عدم امتالك السكان 
لوثائق  امتالكهم  وعدم  الغاز  شبكات  تختضن  ان  ميكن  التي  للمنازل 
غاز  شبكة  على  للحصول  القانونية  االجراءات  تتطلبها  التي  الثبوتية 
املدينة لدحر معاناتهم مع الطهو باحلطب او بقارورات غاز البوتان التي 
يستجلبونها للقرية بشق االنفس  ضعف التيار الكهربائي صيفا معضلة 

اخرى يعاني منها أهالي حاسي البكرة .

الكهرباء حلم بعيد المنال

للكهرباء  4مصانع  البترولية على  توفر مدينة حاسي مسعود  ورغم 
ان  إال  الشقيقة  تونس  للجارة  للكهرباء  املصانع  اكبر هذه  وتصدير احد 
االهالي هنا بقرية حاسي البكرة التي ال تبعد عن مقر عاصمة النفط 
إال بخمسة عشرة كيلو متر إلى عشرين كيلومتر فقط لم تنصفهم االيام 
والسنني وال 40سنة التي قضوها يف هذه القرية العزالء من االستفادة 
من الكهرباء بتيار يسمح لهم بتشغيل مكيفات او مراوح الهواء للتخلص 
ولو نسبيا من حرارة فصول احلر بحوض النفط الذي عادة ما تزيد درجات 
بباطن  والبترول  الغاز  وجود  بسبب  ورقلة  اقاليم  باقي  عن  به  احلرارة 
االرض وعلى سطحها ناهيك عن انبعاث غازات ابار النفط والغاز التي 

تزيد من سخونة اجلو بهذه املنطقة املعزولة. 

رسائل استغاثة
وقد رفع كبار السن من سكان قرية حاسي البكرة هذه نداءهم الى 
تفعيل  على  احمللية  السلطات  واجبار  انصافهم  اجل  من  تبون  الرئيس 
برامج تنموية استعجالية بقريتَه التي بقيت قرية من الزمن املاضي فال 
ماء وال كهرباء وال غاز وال حتى َسكن ريفي يغطي رؤوس االهالي بهذه 
وضعيات  بتسوية  الوعود  من  العديد  تلقوا  لطاملوا  وانهم  خاصة  القرية 
اجل  من  االنتخابية  احلمالت  وعودا خالل  تلقوا  ولطاملا  بها  عقاراتهم 
املشروعات  بعض  من  ومتكبنهم  الشفقة  بعني  اليهم  والنظر  اسعافهم 

االمنائية إال انها بقيت وعودا جوفاء لم جتد طريقها للتجسيد بعد 

الشباب.. الخاسر األكبر

للدراسة  التنقل  رحلة  مع  معانتَه  تفاصيل  القرية  روى شباب  وقد 
خارج القرية خاصة مبرحلة املتوسط حيث ال نقل مدرسي يوصلهم الى 
التنقل مشيا على  متوسطات مدينة حاسي مسعود وال هم يستطبعون 
االقدام مبسافات تقارب العشرون كيلومتر ذهابا وايابا وهو ما جعل السواد 
االغظم منَه يقع فريسة سهلة للتسرب املدرسي ومنها دخول عالم البطالة 
من بابه الواسع حيث يعاني جل شباب القرية من البطالة حيث ناشدوا 
اجبارية  حصة  وفرض  التدخل  اجل  من  بوستة  بكر  ابو  الوالية  والي 
البناء القرية حيث صرحوا انهم يعيشون العوز واخلرمان بكل الوانه وانهم 
شبح  لدحر  البناءهم  توجه  السنة  يف  شغل  مناصب  ب5  ولو  راضون 

البطالة عن البعض منهم 

جهود فالحية وإرادة من حديد 
ورغم كل ما يعانيه سكان قرية حاسي البكرة من منغصات العيش 
الكرمي ورغم انهم ال ميتلكون حتى اسقف حتمي رؤوسهم من احلر والقر إال 
انهم ميتلكون ارادة من حديد فقد زرعوا األراضي القاحلة اجلرداء احملاذية 
للقرية واخرجوا منها كل انواع اخلضر والفواكه املوسمية من بطيخ من 
مختلف انواعه والطماطم املوسمية والفلف احلار واحللو والبنجر السكري 
تنمو وال  انها ال  التي عادة ما كنا نعتقد  الفواكه  واخليار وحتى بعض 
والزيتون حيث  والتني  السهبية كالعنب  او  التلية  املناطق  إال يف  تنضج 
لم يطالب الفالخون بهذه القرية إال بتسوية عقود ملكياتهم الراضيهم 

الفالحية ملواصلة املشوار خدمة للبالد والعباد. 

لطاِت عّمَق ُمعاناَتهم وٌهم في عاِصمِة النِّفِط إهماُل السُّ

َعاِئالٌت َتقطُن َزرائَب الَماشيِة في َحاِسي البْكَرة ِبورقَلة
سميت بعاصمة النفط والغاز،  غير 
أن سكانها ما زالوا يعانون األمّرين 

بسبب انعدام أدنى ضروريات 
الحياة؛ فهنا في منطقة حاسي 
مسعود بورقلة وبقرية حاسي 

البكرة بالضبط، ما زالت العائالت 
تعيش حياة البداوة، بل واضطرتها 

الظروف المعاشة الصعبة للعيش 
رفقة الحيوانات والماشية داخل 

زرائب تنعدم فيها أدنى ضروريات 
الحياة، حيث ال ماء وال كهرباء 

والشيء يوحي بالحياة في منطقة 
ُصّنفت ضمن أكبر مناطق الظل في 

الجزائر!
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 كريستيانو يؤكد بقاءه
 في يوفنتوس

صحفي،  تقرير  ذكر 
البرتغالي  أن  امس اإلثنني، 
هداف  رونالدو  كريستيانو 
يوفنتوس، حدد موقفه بشأن 
البقاء أو الرحيل عن صفوف 
الفترة  العجوز خالل  السيدة 

املقبلة.
»توتو  صحيفة  وقالت 
يرغب  رونالدو  إن  سبورت« 

مع  التاريخ  ويستهدف صناعة  يوفنتوس،  مع  البقاء  يف 
الفريق اإليطالي. وأضافت أن الدون يستهدف منافسة 
هداف  لقب  على  التسيو،  مهاجم  إميوبيلي  شيرو 
ليفاندوفسكي جنم  الكالتشيو، وكذلك منافسة روبرت 

بايرن ميونخ، على جائزة احلذاء الذهبي األوروبي.
للشائعات  مجال  أي  هناك  ليس  بأنه  ونوهت 
العودة  أو  جيرمان  سان  لباريس  رونالدو  انتقال  حول 
مواصلة  يريد  البرتغالي  النجم  ألن  مدريد،  لريال 
هدًفا   28 رونالدو  وسجل  البيانكونيري.  مع  مغامرته 
خلف  واحد  بهدف  متأخًرا  بالكالتشيو،  اآلن  حتى 
رقم  ملعادلة  أهداف   6 يفصله  بينما  إميوبيلي،  املتصدر 
ليفاندوفسكي هذا املوسم، على جائزة احلذاء الذهبي 

بالدوريات اخلمس الكبرى.

4 فرق أرجنتينية تطلب تأجيل مشاركتها 
في كأس ليبرتادوريس

الفرق  من   4 قدمت 
املشاركة  اخلمسة  األرجنتينية 
بكأس  املجموعات  مرحلة  يف 
خطاًبا  أمس،  اول  ليبرتادوريس 
ملطالبة  للعبة  احمللي  االحتاد  إلى 
استئناف  بتأجيل  )الكومنيبول( 

مشاركاتها يف البطولة ملدة أسبوع.
إي  وديفينسا  تيغري،  بليت،  ريفر  جونيورز،  بوكا  أندية  الطلب  وقدم 
القدم )كومنيبول( منتصف  لكرة  اجلنوبية  أمريكا  احتاد  بعدما حدد  خوستيثيا 
سبتمبر املقبل موعدا الستئناف البطولة. وكانت البطولة قد توقفت يف الرابع 
من مارس بعد لعب جولتني فقط من دور املجموعات بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد. وبررت األندية طلبها بحجة أنه ال يوجد بعد موعد رسمي يف 
األرجنتني للعودة إلى التدريبات ما سيعطي الفرق املنافسة نوًعا من األفضلية. 
ملطالب  اآلخر  هو  البطولة  يف  املشارك  األرجنتيني  كلوب  راسينغ  ينضم  ولم 
األندية الـ4. يذكر أن منطقة »أمبا« يف بوينوس آيرس، حيث توجد مقرات 
يوما. وسيستمر   115 منذ  الصحي  األرجنتينية اخلمسة، حتت احلجر  الفرق 
احلجر حتى 17 من الشهر اجلاري على األقل، يف ظل تباعد اجتماعي وقائي 

إلزامي منضبط.

مورينيو: »فاجأنا آرسنال وشعرنا 
بالراحة أثناء سيطرتهم«

أعرب جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام 
على  باالنتصار  سعادته  عن  هوتسبير، 
شمال  داربي  يف   ،2-1 آرسنال  ضيفه 
لندن، اول أمس، ضمن اجلولة الـ35 من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
لشبكة  تصريحات  مورينيو، يف  وقال 
»سكاي سبورتس«: »نحن سعداء بفرحة 
زلنا  ال  ألننا  أننا سعداء  كما  جماهيرنا، 
نقاتل، من أجل مركز مؤهل إلى الدوري 

األوروبي«. وأضاف: »األمر يتعلق بنا، كان علينا حصد النقاط.. خسرنا بعض 
النقاط املهمة، لكن اآلن أمامنا 9 نقاط لنقاتل من أجلها«. وتابع: »املباراة كانت 
طريقة  وجد  )أرتيتا(  ميكيل  آخر..  شيء  أي  من  أكثر  خططية  وكانت  متقاربة، 
آلرسنال، وتتطورا كثيًرا، وبالتالي شعرنا أننا بحاجة للتأقلم، وجنحنا يف ذلك بصورة 

مميزة«.
الشوط  من  األول  اجلزء  يف  وحتى  وبيليرين،  تيرني  على  »سيطرنا  وواصل: 
الثاني، عند استحواذهم على الكرة، كنا نشعر باالرتياح يف ذلك املوقف، وبعدها 
خلقنا فرصنا«. واستكمل مورينيو: »متتعنا بروح عالية، آرسنال حظي بـ48 ساعة 
من الراحة أكثر منا، وبالتالي األمر كان صعًبا.. لكن املستوى الذي قدمناه خرج 
النهاية لم نعان من أي مشكلة، كل شيء كان حتت  القلب«. وأضاف: »يف  من 
السيطرة.. كنا نعرف كيف يبنون الهجمات، وينفذون ركالت املرمى، من خالل 
»حضرنا  واسترسل:  الكرة«.  )لويز(  ديفيد  يستلم  أن  يف  ورغبتهم  تشاكا،  تراجع 
أنفسنا كي نضغط عليهم، وجنحنا يف خلق عنصر املفاجأة يف البداية، وكان بإمكاننا 
وختم  املساحات«.  يخلقون  أنهم  نعرف  العالي..  الضغط  لهذا  كنتيجة  التسجيل 
أكون  كي  لكن  األهداف..  من  املزيد  إضافة  نستطيع  »كنا  البرتغالي:  املدرب 

منصًفا، لم يكن ذلك عاداًل، فاملباراة كانت صعبة للغاية«.

ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا

»وضع غريزمان ال يقلقني 
وليس لدي شك في قدراته«

علق ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على وضعية نجم الديوك أنطوان 
غريزمان، مع فريقه برشلونة. ويواجه غريزمان صعوبة كبيرة في التأقلم مع برشلونة 

منذ وصوله الصيف الماضي، لدرجة ارتباط اسمه بالرحيل عن النادي الكتالوني.

القسم الرياضي

وقال ديشان يف تصريحات نقلها موقع »لو 10 سبور«  الفرنسي: »وضع غريزمان ال يقلقني، ليس لدي شك يف قدراته«. وأضاف: »جميع 
الالعبني ميرون بظروف صعبة من حيث االبتعاد عن التألق والتهديف، ولكنه أمر طبيعي«. وتابع: »لم أتواصل معه ملعرفة طبيعة اإلصابة ومدة 
غيابه، لكني واثق على أنه قادر على العودة إلى مستواه الطبيعي«. وشارك غريزمان مع برشلونة يف 46 مباراة هذا املوسم يف جميع املسابقات، 

حيث سجل 15 هدفا، وصنع 4.

ديمبلي يرفض مانشستر يونايتد
دميبلي،  عثمان  موقف  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
 23( دميبلي  ويعاني  يونايتد.  مانشستر  اهتمام  من  برشلونة،  جنم 
عاًما( من إصابة قوية تعرض لها يف فيفري املاضي، وخضع على 
إثرها لعملية جراحية، ومن املرجح عدم حلاقه مبا تبقى من املوسم 
يف  يونايتد  مانشستر  رغبة  عن  ترددت  قد  أنباء  وكانت  احلالي. 
يف  الفريق  واجهها  التي  الصعوبات  ظل  يف  دميبلي،  مع  التعاقد 

التفاوض مع دورمتوند، من أجل ضم غادون سانشو.
خيار  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
يفضل  الذي  دميبلي،  يقنع  ال  يونايتد  مانشستر  إلى  االنتقال 
انضمامه  منذ  فاته  ما  كل  وتعويض  برشلونة،  مع  االستمرار 
للفريق الكتالوني يف صيف 2017. يف الوقت ذاته، فإن بوروسيا 
الفرنسي  النجم  رحيل  يترقب  لدميبلي،  السابق  الفريق  دورمتوند، 
على برشلونة، حيث يحق له احلصول على 20 مليون أورو، من 

وراء بيعه.

شتيغن يؤمن بحظوظ برشلونة 
في خطف »الليغا«

مرمى  حارس  شتيغن،  تير  أندريه  مارك  األملاني   يتمسك 
تبقي  رغم  املوسم،  هذا  بالليغا  الفوز  يف  فريقه  بآمال  برشلونة، 

جولتني فقط على نهاية املسابقة.
ويحتل برشلونة املركز الثاني يف الليغا بفارق نقطة وحيدة عن 
ريال مدريد، إال أن األخير تنتظره مباراة غًدا أمام غرناطة. ونشر تير 
شتيغن صورة له عبر حسابه على »تويتر«، وكتب عليها: »أسبوع 
واحد على نهاية الليغا، وكل شيء ممكن، فورزا بارسا«. ويف حالة 
فوز ريال مدريد غًدا على غرناطة، فقد يشهد يوم اخلميس املقبل 

تتويج امليرنغي باللقب، إذا تغلب على فياريال.

نجم ليفربول روبرتسون يواجه 
خطر اإليقاف

أندري  األسكتلندي  أن  إجنليزي،  صحفي  تقرير  كشف 
من  لعقوبة  التعرض  خطر  يواجه  ليفربول،  جنم  روبرتسون، 
»ميرور«  صحيفة  وبحسب  القدم.  لكرة  اإلجنليزي  االحتاد  قبل 
االتهامات  اإلجنليزي  االحتاد  يوجه  أن  املتوقع  فمن  البريطانية، 
وبيرنلي،  ليفربول  مباراة  األخير حلكم  مهاجمة  بعد  لروبرتسون، 
يف اجلولة 34، والتي سجل فيها الظهير األسكتلندي هدف فريقه.
تعادل  هدوئه عقب  فقد  روبرتسون  أن  الصحيفة،  وأوضحت 

ليفربول وبيرنلي بهدف ملثله، وقام بتوجيه السباب حلكم اللقاء.
وأشارت إلى أن روبرتسون شعر بغضب شديد بعدما مت عرقلته 
داخل منطقة اجلزاء من قبل مدافع بيرنلي، وذلك يف وقت حساس 
من املباراة، ولم يتم احتساب شيء، ما أدى إلى اعتراضه على 
روبرتسون حلكم  ما وجهه  الكاميرات  والتقطت عدسات  احلكم. 
اللعبة بأكملها، ما  املباراة، حيث قال: »لم تشاهد أي شيء يف 
االحتاد  أن  الصحيفة  وأضافت  املباراة؟«.  يف  وجودك  من  الهدف 
إذا كان  املباراة، قبل أن يقرر ما  اإلجنليزي سينظر يف تقرير حكم 

سيوقع عقوبة تأديبية على روبرتسون أم ال.

مدرب وولفرهامبتون، نونو إسبيريتو:
»التأهل لدوري أبطال أوروبا 

لم يكن هدفنا«
أن  وولفرهامبتون،  مدرب  سانتو  إسبيريتو  سانتو  نونو  أكد 
الهدف األساسي لفريقه يف مشواره ببطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
هذا املوسم، لم يكن التأهل لدوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل، 

رغم النتائج الالفتة لفريقه يف املسابقة خالل املوسم احلالي.
يف  األبطال  لدوري  الصعود  يف  حظوظه  وولفرهامبتون  وجدد 
اول  إيفرتون  0-3، على ضيفه  الكبير  فوزه  املقبل، عقب  املوسم 

أمس يف املرحلة اخلامسة والثالثني للدوري اإلجنليزي.
املاضيتني  مباراتيه  يف  خسر  الذي  وولفرهامبتون،   ورفع 

باملسابقة، رصيده إلى 55 نقطة يف املركز السادس.
احلصول  الرئيسي  هدفنا  يكن  »لم  املباراة  عقب  سانتو  وقال 
على مقعد يف دوري األبطال«. وأوضح مدرب وولفرهامبتون »ال 
الفريق  مستويات  رفع  مبحاولة  يتعلق  إنه  بل  بذلك،  األمر  يتعلق 
لكي نصبح فريقا أفضل«. يف املقابل، جتمد رصيد إيفرتون، الذي 
يف  والثانية  املوسم،  هذا  البطولة  يف  عشرة  الرابعة  خسارته  تلقى 
45 نقطة يف املركز احلادي عشر.  مبارياته الثالث األخيرة، عند 
وقال اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق »لقد كان يوما محبطا 
حقا.. أداؤنا لم يكن على ما يرام، روح الفريق كانت غير مقبولة«.

وفاة أسطورة أياكس ومنتخب 
هولندا فيم سيوربير

أياكس  أسطورة  سيوربير،  فيم  الهولندي  تويف 
ومنتخب بالده يف حقبة السبعينيات، األحد، عن 
عمر ناهز 75 عاًما. وجاءت وفاة الالعب األسطوري 
أودع  قد  كان  دماغي  نزيف  من  تعافيه  فشل  بعد 
أيام. ولعب سيوربير يف  املستشفى بسببه منذ عدة 
مع  تقريًبا  مباراة   400 وخاض  األمين  الظهير  مركز 

أياكس يف الفترة بني عامي 1964 و1977.
كأس  بلقب  الفترة  تلك  خالل  املدافع  وفاز 
أوروبا- دوري أبطال أوروبا حاليا- ثالث مرات يف 
أعوام 1971 و1972 و1973 وشارك كذلك يف سبعني 

مباراة دولية مع منتخب »الطواحني«.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

إلدارة  جدا  سار  اخلبر  هذا  ويعتبر 
من  تخوف  هناك  كان  أن  بعد  النادي، 
املدير  مستقبل  على  وتأثيرها  العقوبة، 
من  الفريق  وجنوم  غوارديوال،  بيب  الفني 

بينهم الدولي اجلزائري رياض محرز.
األوروبي  االحتاد  عاقب  وأن  وسبق 
املوسمني  يف  إجنلترا  بطل  القدم  لكرة 
املاضيني من املشاركة يف مسابقاته القارية 
تغرميه  إلى  إضافة  املقبلني،  املوسمني  يف 
بتضخيم  التهامه  أورو  مليون   30 مبلغ 
إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت 
املالي  اللعب  لقواعد  و2016   2012 بني 
حتقيق  أجل  من  »يويفا«  يفرضها  التي 

التوازن بني اإليرادات واإلنفاق.
هذا  لقبه  خسر  الذي  سيتي  وعارض 
ليفربول،  لصالح  »البرميرليغ«  يف  املوسم 
وعقدت  االتهامات  هذه  جازم  بشكل 
جلسة استماع حول القضية ملدة ثالثة أيام 

عبر تقنية الفيديو الشهر املاضي.

التحكيم  حملكمة  بيان  يف  وجاء 
محكمة  »تعلن  اإلثنني  اليوم  الرياضي 
مانشستر  تغرمي  عن  الرياضي  التحكيم 
مؤكدة  أورو«،  ماليني   10 مببلغ  سيتي 
من  سيتي  مانشستر  حرمان  عقوبة  إلغاء 

املشاركات األوروبية لعامني.
خالصة  بحسب  احملكمة،  ووافقت 

القرار الذي نشر على موقعها اإللكتروني، 
النادي  به  تقدم  الذي  االستئناف  على 
اإليقاف،  عقوبة  وألغت  اإلجنليزي 
وخفضت الغرامة املالية التي فرضها يويفا، 

من 30 مليون يورو إلى عشرة ماليني.
ورحب مانشستر سيتي بالقرار الصادر 

مشددا على أنه لم ينتهك القوانني.

القرار يريح محرز

»الكاس« تلغي عقوبة مانشستر سيتي
ترتيب هدافي البطولة اإلنجليزية الثانية

بن رحمة يرتقي الى المركز السادس
رحمة،  بن  سعيد  برينتفورد،  والعب  اجلزائري  الدولي  إرتقى 
يف ترتيب هدايف بطولة القسم الثاني االجنليزي لكرة القدم، بفضل 
األسبوع  نهاية  كاونتي  داربي  حساب  على  وقعها  التي  الثنائية 
،ضمن اجلولة 43، ليحتل املرتبة السادسة مبجموع 17 هدفا، عقب 
إختتام هذه اجلولة اول أمس. وبات هداف برينتفورد يقدم عروضا 
قوية بتوقيعه ل7 اهداف خالل االربع مباريات االخيرة، من بينها 
ثالثية يف إحدى اللقاءات، كما يتنافس على اقتطاع ورقة الصعود 

الى البطولة املمتازة قبل ثالث جوالت عن نهاية املوسم.
ويحتل برينتفورد املركز الثالث برصيد 78 نقطة، وراء املتصدر 
ليدز يونايتد 81 نقطة ومالحقه ويست برومويتش ألبيون 80 نقطة.

ومعلوم أن صاحبي املركزين األول والثاني يصعدان مباشرة إلى 
املركز  التي حتتل كال من  األندية  تلعب  املمتازة، يف حني  البطولة 
أجل  أوف«من  »البالي  دورة  والسادس  واخلامس  والرابع  الثالث 
يف  يقدمها  التي  املميزة  العروض  وبفضل  املمتاز.  للقسم  الصعود 
»الشامبينشيب« االجنليزية، بات بن رحمة )25 سنة(، الذي ينتهي 
عقده مع ناديه يف 2022، يسيل لعاب أكبر األندية االجنليزية والتي 
تتصارع من أجل خطفه خالل فترة »امليركاتو« الصيفي املقبل، على 

غرار أرسنال، تشيلسي ومانشيستر يونايتد.

شباب  قسنطينة
عمراني يجتمع بمجوج لضبط قائمة 

المسرحين
مجوج،  ناصر  برئاسة  قسنطينة،  شباب  إدارة  مجلس  يستعد 
ملناقشة عدة ملفات مهمة مع املدرب اجلديد عبد القادر عمراني، 
قبل انتهاء املوسم. وتسعى إدارة الشباب، إلى حتديد شكل الفريق 
قبل نهاية املوسم، بوضع قائمة الالعبني املعنيني بالتسريح، إضافة 
الصيفية  التحويالت  فترة  خالل  بالدعم  املعنية  املراكز  حتديد  إلى 
أسماء  ملناقشة  مبجوج،  عمراني،  يجتمع  أن  املرتقب  ومن  املقبلة. 
الالعبني الذين تقرر رحيلهم، مثل أمير بوركاب، وإسالم هريدة، 
أو املجموعة التي ستخرج من حسابات املدرب، فور انتهاء املوسم.

ويصر عمراني على االستغناء على جل الالعبني الذين فشلوا 
على  قادرة  جديدة  عناصر  وجلب  املوسم،  هذا  اإلضافة  تقدمي  يف 

بعث املنافسة من جديد يف تشكيلة الشباب.

»الفاف« ينظم دورات للحصول 
على إجازات »كاف«

ينظم االحتاد اجلزائري لكرة القدم، عدًدا من الدورات التدريبية 
أ«  »كاف  إجازتي   على  للحصول  األفريقي،  االحتاد  مع  بالتعاون 

و«كاف ب« اخلاصة مبدربي كرة القدم ملوسم 2020/2021.
وقال االحتاد اجلزائري يف بيان عبر موقعه الرسمي »هذه الدورات 
ترخيص  على  للحصول  أقصى  كحد  مدرًبا   25 مشاركة  ستشهد 
كاف »أ«، و30 مدربا كحد أقصى للحصول على إجازة كاف »ب«. 
كما أكد البيان أن موعد إجراء الدورات التكوينية، ومواقع إقامتها 
املديرية  أن  إلى  اإلشارة  الكشف عنه يف وقت الحق. جتدر  سيتم 
الفنية باإلحتاد اجلزائري، تشترط على املدربني احلصول على شهادة 
»كاف أ« أو شهادة معادلة لها، للحصول على إجازة تدريب أندية 

احملترف األول.

مصر تعبر عن إستعدادها الستضافة 
مباريات دوري األبطال

بالده  أن  املصري  والرياضة  الشباب  وزير  صبحي  أشرف  أكد 
ليس لديها أي مانع يف استضافة املباريات املتبقية من بطولة دوري 

أبطال أفريقيا، عقب اعتذار الكاميرون.
قناة  الثالثة، على  لبرنامج جمهور  وقال صبحي يف تصريحات 
أون تامي سبورت، »يتم اآلن التنسيق مع احتاد الكرة يف حالة الرغبة 
نهائي ونهائي دوري األبطال، ونحن  يف استضافة مباريات نصف 
ال منانع يف ذلك«. وأضاف يف شأن آخر »انتهينا من 95 باملائة من 
امللف اإلنشائى ملونديال كرة اليد الذي سيقام يف مصر العام املقبل«، 
من  ذلك  ويظهر  جهودها،  بكل  امللف  هذا  يف  تعمل  وأكد«الدولة 
خالل إشراف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي على العمل بنفسه«.

الذي  اإليطالي،  ميالن  نادي  أبقى 
اجلزائري،  الدولي  صففه  يف  ينشط 
اخلالي  سجله  على  ناصر،  بن  اسماعيل 
الذي  التوقف  من  العودة  بعد  الهزائم  من 
من  ألكثر  املستجد  كورونا  فيروس  فرضه 
مضيفه  مع  بتعادله  وذلك  أشهر،  ثالثة 
القوي نابولي 2-2 اول أمس، يف املرحلة 
اإليطالي  األولى  الدرجة  دوري  من   32
اللقاء  إلى  ميالن  ودخل  القدم.  لكرة 
يف  وتعادل  انتصارات  أربعة  خلفية  على 
املباريات اخلمس التي خاضها بعد العودة 
من التوقف، ثم أضاف اول أمس، مباراة 

جزاء  ركلة  بفضل  هزمية  دون  من  سادسة 
نفذها اإليفواري فرانك كيسييه.

رابعة  هزمية  جتنبه  من  الرغم  وعلى 
تواليا يف ملعب »سان باولو« للمرة األولى 
الثالثاء  الفائز  ميالن،  عجز  تاريخه،  يف 
وحامل  املتصدر  يوفنتوس  على  الفارط 
اللقب 2-4، عن فك عقدته أمام نابولي 
الفريق  أمام  الهزمية  طعم  يذق  لم  الذي 

اللومباردي منذ ديسمبر 2014.
نقطة يف   50 إلى  رصيده  ميالن  ورفع 
املركز السابع بفارق نقطتني مباشرة خلف 
نابولي الذي يحقق أيضا نتائج ملفتة منذ 

بهزمية واحدة  إذ مني  التوقف،  العودة من 
وتعادل،  انتصارات  أربعة  مقابل  فقط 
الكأس  مسابقة  لقب  احرازه  إلى  إضافة 
بطاقة  منحه  ما  يوفنتوس،  حساب  على 
املشاركة يف الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« 
فيه  سينهي  الذي  املركز  عن  النظر  بغض 

ترتيب الدوري.
جدير بالذكر، أن بن ناصر لعب املباراة 
كأساسي وكلن جد راضي على أداء فريقه 
حيث نشر، عبر حسابه الرسمي يف التويتر 
»علينا املواصلة بنفس هذه الروح الكبيرة«.
م.هشام

بن ناصر يقود ميالن لفرض التعادل على نابولي

الذي  سراي  غالطة  نادي  واصل 
اجلزائري  الدولي  صفوفه  يف  ينشط 
سفيان فيغولي، سقوطه يف بطولة الدوري 
يف  الثامنة  هزميته  تلقى  بعدما  التركي، 
البطولة هذا املوسم، والثالثة على التوالي، 
أنقرة  مضيفه  أمام   ،0-1 خسارته  عقب 

غوغو يف املرحلة 32 للمسابقة.
وجتمد رصيد غالطة سراي، الذي لم 
يحقق أي فوز للمباراة الثامنة على التوالي 
املركز  يف  نقطة   52 عند  املسابقة،  يف 
مباريات  باقي  انتهاء  مؤقتا حلني  اخلامس 

املرحلة. وارتفع رصيد أنقرة غوغو إلى 29 
نقطة، لكنه ظل قابعا يف مؤخرة الترتيب.
يف  كبير  بفضل  غوغو  أنقرة  ويدين 
األرجنتيني  العبه  إلى  الفوز  هذا  حتقيق 
هدف  أحرز  الذي  سكاريون،  إيزيكيل 
ركلة  من   62 الدقيقة  يف  الوحيد  اللقاء 
جزاء.وأنهى سيفاس سبور سلسلة نتائجه 
املهتزة التي عانى منها يف البطولة مؤخرا، 
بعدما تغلب 1-2 على مضيفه فنربخشة.

نغمة  استعاد  الذي  سيفاس،  ورفع 
املراحل  يف  عنه  غابت  التي  االنتصارات 

 57 إلى  للمسابقة، رصيده  4 األخيرة  الـ 
نقطة يف املركز الثالث، فيما توقف رصيد 
فنربخشة عند 50 نقطة يف املركز السابع. 
كونيه  أرونا  املخضرم  اإليفواري  وتقدم 
ركلة  من   9 الدقيقة  يف  سيفاس  ملصلحة 
جزاء، غير أن دنيز توروك تعادل لفنربخشة 
يف الدقيقة 27. ولم يهنأ أصحاب األرض 
بهدف التعادل طويال، بعدما سجل إميري 
الدقيقة  يف  لسيفاس  الفوز  هدف  كيلينك 

.44
م.هشام

فيغولي يواصل سقوطه الحر رفقة غالطة سراي

ألغت محكمة التحكيم الرياضي »كاس« عقوبة حرمان مانشستر سيتي اإلنجليزي الذي ينشط في صفوفد الدولي الجزائري رياض محرز، 
من المشاركات األوروبية واكتفت بتغريمه ماليا.

ستستأنف البطولة الوطنية للقسم املمتاز، 
املعلقة منذ شهر مارس املاضي بسبب جائحة 
كورونا فيرو، نشاطها بشروط  يوم اجلمعة 25 
سبتمبر املقبل، حسب ما علم لدى االحتادية 

اجلزائرية للكرة الطائرة.
االحتادية  رئيس  ملوشي،  مصطفى  ويقول 
كموعد  سبتمبر   25 تاريخ  حددنا  »لقد 
على  احلصول  شريطة  املنافسة،  الستئناف 
موافقة العودة للتدريبات اجلماعية شهر أوت، 
تأجيل  على  مرغمني  سنكون  ذلك  عكس 

انطالق املوسم بشهر كامل«.
والتظاهرات  املنافسات  كل  تعليق  ومت 
بسبب  املاضي  مارس   16 يوم  منذ  الرياضية 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت 
يوم اخلميس املاضي عدم موافقتها الستئناف 

املنافسات يف الوقت الراهن.
ويضيف رئيس احتادية الكرة الطائرة قائال 
للمنافسة، سنواصل تطبيق رزنامة  »إذا عدنا 
املباريات التي ضبطت سابقا، حيث لن يتم 

تقليص عدد املباريات، كوننا نتوفر على متسع 
كاف من الوقت إلنهاء املوسم احلالي، شريطة 
أال نتعدى تاريخ 31 ديسمبر املقبل«، مشيرا 
بأن منافسات كأس اجلزائر تبقى هي األخرى 
معنية باالستئناف، »سيما وأننا نريد تفادي 
موسم أبيض. وحسب رزنامة موسم -2019
بالنسبة  متبقية  جولة   12 تزال  ال   ،2020
للبطولة  جوالت   6 و  )رجال(  املمتاز  للقسم 
اجلزائر  كأس  منافسة  بلغت  فيما  النسوية، 

الدور ثمن النهائي.

رئيس إتحادية كرة الطائرة، لموشي:
»نعتزم استئناف البطولة يوم 25 سبتمبر«
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)le havre( حاوره : أ / خلضر بن يوسف من مدينة لوهافر

كيف بدأت الكتابة وكيف دخلت عواملها، ومن شجعك 
عليها؟ 

مجرد   10 سن  يف  تقول  أن  تستطيع  الصغر،  منذ  الكتابة  بدأت 
خربشات لرغبتي يف الكتابة عن الثورة اجلزائرية متأثرًا بتاريخ أبي ومبهورا 
به، أتذكر أنه مباشرة بعد أن شاهدت فيلما ثوريا« دورية نحو الشرق«، 
أكتب  بدأت  وجبروته،  املستعمر  ظلم  عن  حتكي  قصيرة  رواية  كتبت 
بعض األبيات الشعرية عن الثورة اجلزائرية املظفرة، هي ليست بالشعر 
باملفهوم التقليدي للشعر، لكن محاوالت أّول كتاب شعر حقيقي قرأته 

هو كتاب طه حسني الشعر اجلاهلي، هذه كانت بدايتي

لألدب ذاتيته وطابعه اخلاص، فاملكان يلعب دورًا كبير 
يف تشكيل مالمح األدب ويعطيه هويته اخلاصة، ما هي 

املالمح الشخصية التي ُتيز أدبك عن غيره؟
أدبي،  بها  يتميز  التي  الشخصية  املالمح  على  احلكم  أستطيع   ال 
ولدت  الذي  بلدي  بثقافتني،  تأثرت  فقد  كبير،  خليط  ببساطة  ألنها 
وكبرت فيها وبلد اإلقامة احلالي، وأنا أكثر تأثرا مبوطن الطفولة وامتداده 
الطبيعي شرقا، لهذا أستطيع القول أن املالمح الشخصية التي متيز أدبي 
متيل شرقا أكثر منها غربا… على العموم أترك للقارئ وللنقاد حتديد مالمح 

هذه الشخصية.

أنت يف أوربا وحتديدا فرنسا، وباعتبارها أقرب إلى 
املركزية الثقافية األوروبية، إلى أي مدى أثرت الثقافة 

الغربية على كتاباتك؟ 
صراحة أنا ال أرى تأثيرا كبيرا للثقافة األوروبية عموما، والفرنسية 
يف  تفكيري  طريقة  هي  واحدة،  حالة  يف  إاّل  كتاباتي  على  خصوصا 
كسر  هو  الوحيد  التأثير  يعني  بها،  والتغّني  ومدحها  للمرأة  معاملتي 
ويتغزل  أحبك  لزوجته  يقول  أن  الشرقي  الرجل  مينع  الذي  الطابو  ذلك 
بها ويعتقد أن ذلك عيبا ونقصانا يف الرجولة،رغم أنه من متام الرجولة أن 
يشعر زوجته بأّنلها مكانة يف قلبه عندما يصارحها أنه يحبها ويعلن ذلك 
أمام اجلميع… أريد كسر هذا الطابو وحترير الّرجل من معتقد محافظ أنه 

حرام إعالن حبه لزوجته ولو باإلشارة، وأذكر هنا أن الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم كان يعلن حبه للسيدة عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها، إذا 

هذا ليس حراما او ممنوعا شرعا

من كتابة الشعر إلى كتابة الرواية، ما أسباب ودوافع هذا 
التحول، هل تعتقد بأن هذا العصر هو عصر الرواية بال 

جدال، وصارت للرواية سوق أكبر، أم أن لديك مبررات 
أخرى؟

هو ليس حتّول بل هي رغبة وحيدة أظنها فعال ستكون الوحيدة يف 
املستقبل املنظور للولوج لعالم الرواية، ألني أرى نفسي شاعرا أكثر منه 
روائيا، وأرى أننيأستطيع نقل أفكاري بالشعر أكثر… فعال هو عصر الرواية 
هذا ال يختلف فيه اثنان وسوقها أكبر وأكثر مردودية، لكن أتوّقع عودة 
الّشعر للواجهة يف ظرف قصير ليس بعيد وسيحتل الصدارة كما كان يف 

املاضي.

صدرت لك مجموعة شعرية بطبعتين، األولى بالجزائر والثانية 
بمصر، موسومة بـ ظل الغزال، لماذا هذا االختيار في العنوان، 

وماهي موضوعات الديوان؟
 44 باجلزائر وحتتوي على حوالي  نعم صدرت لي بطبعتني األولى 
وكال  قصيدة   60 حوالي  على  حتتوي  مبصر  الثانية  والطبعة  قصيدة، 
عنوان  هو  العنوان  لهذا  اختياري  الغزال…  بظل  موسومة  النسختني 
للنشر  النصوص إلرسالها  بتجميع  أقوم  ما كنت  إلى ذهني حلظة  تبادر 
وكان هديف انتقاء عنوان جذاب وهادف، ويعبر عن منت الكتاب، فأنا 
الشخصية  نظري  وجهة  من  واجلمال  احلب  وعن  املرأة  عن  فيها  أتكلم 
جميل  أنا  أراه  فما  الكثيرين،  ورمّبا  البعض  عليها  يوافقني  ال  قد  التي 
فيه  يقع  إذا األمر نسبي قد  والعكس صحيح،  قبيحا  يراه اآلخرون  قد 
يقال  الظل حتى ال  تشبه  نظري  تكون وجهة  أن  ففضلت  االختالف، 
أّنيأحاول فرض معايير محّددة ونهائية وفق منظوري أنا… محتوى كتابي 

اختصره يف كلمة واحدة...احلب واجلمال.

يعتبر العنوان العتبة األولى للولوج إلى داخل النص، ومن 
الوجهات املهمة لدخول أي كتابة سردية، املالحظ أنك 
تبتعد عن األسماء املركبة يف تسمية يف أعمالك، هكذا 

)رعب يف قطار لندن ـ ظل الغزال …( ما هي الدالالت التي 
حتملها هذه األسماء؟

 فعال اختياري للعناوين السهلة غير مركبة مقصود من طريف حتى 
أعطي لنفسي مساحة حرية واسعة أحترك فيها كما أريد، بحيث ال ألتزم 
بسردية محّددة ال أستطيع اخلالص منها فتعرقل حريتي، فمثال عنوان 
أريد، قد تكون قصيدة حب قد تكون  أحترك كما  أن  الغزال ميكن  ظل 
قصيدة ألم وأشجان، فلو اخترت مثال عنوان عاشق الغزال سيكون علّي 
االلتزام بسرد محّدد هو العشق واحلب وهذا ال يساعدني صراحة… نفس 
الشيء بالنسبة لروايتي رعب يف قطار لندن، فعندما تقرأ العنوان أول مرة 
تتبادر إلى ذهنك عدة احتماالت رمبا تكون رواية عن جرمية قتل… رمبا عن 
أشباح أو رمبا اخليال العلمي، واحلقيقة سيكتشفها القارئ عندما تصل 
الرواية بني يديه... الأحب العناوين املبهمة أو املعقدة أو الطويلة ألنني 

أرى أنها تنقص من جمالية النص.

إلى أي مدى عاجلت أعمالك القضايا واألسئلة 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف وطنك الكبير 

)اجلزائر (؟
بخصوص روايتي رعب يف قطار لندن باختصار شديد، هي محاولة 

لتوضيح حقيقة الصراع بني اخلير والشر، بني الفضيلة والرذيلة، بني 
الصدق والكذب، احلب والكره، والرواية ليست محصورة أو موجهة 
للمجتمع بعينه، بل هي لكّل املجتمعات وهذا من وجهة نظري طبعا 
التي يعّبر عنها بطل روايتي، أّما عن ديواني الشعري ظل الغزال فقد 

سبق أن وّضحت األمر…أنني أريد كسر الطابوهات.

واضح في كتاباتكألم الفقدان، هل هو فقد لنصفك اآلخر؟
ليس متاما، فقط أردت من كتاباتي أن أكون صوت احلب، أردت 
التكلم باسم العشاق واحملبني وأحالمهم، وأظن أنني جنحت ألن أغلب 
أو  جملتني  يف  تتلخص  وتعليقتهن  تعليقاتهم  كانت  تابعوني  الذين 
ثالثة… أنت هذا ليس معقول…. أنت إنسان غير عادي… أنت كيف 
أنني  أظن  ساحرلهذا  أنت  هل  بدّقة  به  نشعر  ما  تنقل  أن  استطعت 
وأحالمهم  اآلخرين  دواخل  عن  أعبر  أن  بآخر  أو  بشكل  استطعت 

وآالمهم… فحاولت أن أتقمص شخصيتهم وأعتقد أنني جنحت.

المالحظ أن كل أعمالك الشعرية والروائية صدرت عن دور 
نشر مختلفة، الجزائر، مصر، النمسا، لماذا اخترت هذا الثراء 

والتنوع وماهي مبرراته؟
نعم الصراحة، وأريد أن أكون صادقا معك أردت أن أصنع لنفسي 
اسما متداوال على أوسع نطاق ممكن هذا السيب، ورغبتي يف أن أصنع 

أسلوبي اخلاص.

تحقق تزاوجًا بين الشعر والسرد من خالل توليد شرياني 
موسيقي لما تكتب، وتعتبر رومانسيًا معاصرًا متأثرًا 

برومانسيي القرن التاسع عشر في أوروبا وبأدب المهجر 
كجبران وإيليا أبو ماضي وآل المعلوف، فماذا تقول في هذا 

الوصف؟
األدب  عالم  يف  والعمالقة  الالمعة  األسماء  لهذه  احترامي  مع   
إال أنني أجد نفسي أميل أكثر ألدب املشرق عوضا عن أدب املهجر، 
وأميل بالّتحديد لعمالق شعر الغزل نزار قباني وقليال إلى عبد الوهاب 
هذا ال  ذكرت،  التي  األسماء  باقي  من  إلّي  أقرب  أجدهم  البياتي، 

يعني أّني لم أتأثر بهم أيضا لكن بشكل ضئيل جدا

ماهي مشاريعك القادمة؟
أعكف على مشروع كتاب أقوم بإعداده باقتراح من أخي األديب 
طيبي رفيق صاحب دار خيال للنشر الذي اقترح علّي تأليفا مشتركا 
لكتاب يروي قصة عائلتي منذ هجرتها من فرنسا مباشرة بعد احتالل 
قادم  شعري  ديوان  هناك  أيضا  هذا،  يومنا  إلى  للجزائر  األخيرة  هذه 

عنوانه » همست لك«

لديك كلمة أخيرة تود اإلفصاح عنها، وهل ما زال للكاتب 
قيمة في عصرنا هذا؟ 

لن  دونه  فمن  للكاتب،  قيمة  هناك  مازال  أكيد  الغرب  دول  يف 
جتد روايات تتحّول ألفالم ولن جتد كتابات مدرسية ولن جتد قصائد 
غنائية... هذا يف دول الغرب، أّما يف عاملنا العربي أظن أن الكاتب 
مهمش ويعاني من احلقرة ومن احلصار مما أسميهم احلرس القدمي الذي 
يخشى من األقالم الصاعدة التي قد تزيحهم من عروشهم،أقول لهؤالء 

ال تخافوا من األقالم الصاعدة ألنكم ستبقون أنتم القدوة دائما.
املوهوبني  الشباب  ساعدوا  الكتاب  لكبار  أقول  األخيرة  كلمتي 
حتى تكونوا قدوة لألجيال القادمة، و تقدمون خدمة لألدب ولبالدنا 

اجلزائر احلبيبة
والتوجيه  الّنصح  ويقدم  الشباب  بيد  يأخذ  من  هو  األديب  أّلن 

وليس العكس،جزيل الشكر والتقدير لكم على هذه اجلهود.
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مراد بيال.. قلم جزائري 
يسيُل بحبر َمشرقي 

»بيال مراد«  الكاتب الفرانكو جزائري - إن صّح القول- رغم أنه ال يحبذ هذا الوصف هو 
من أب فرنسي األصل ألماني الجذور اسمه »نيكوال« وأم جزائرية. أعلن والده إسالمه صغيرا 
وانضم للمجاهدين أثناء الثورة الجزائرية . بقى في الجزائر بعد االستقالل وكان بين األوائل 
المتحصلين على الجنسية الجزائرية اعترافا بخدماته التي أسداها للثورة وللجزائر. مستواه 
الجامعي خريج قسم آداب، مولود بغرب الجزائر بالتحديد في والية غليزان سنة 1964، 
أقام  ببلدية عمي موسى من سنة 1967 حتى سنة 1978حيث قضى طفولته األولى،  

لينتقل بعدها لبلدية الحمادنة حتى مغادرته الجزائر لالستقرار في فرنسا سنة 1998،  حيث 
ما يزال ماكثا بها إلى يومنا هذا.
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د. حيدر العايب )قسم الفلسفة جامعة 
سطيف 02(

حط  األطلسي  من  الغربية  الضفة  ويف 
الفايروس رحاله عند أعتاب العالم اجلديد الوم 
أ التي بدت بدورها أكثر تخوفاوانزعاجا،وقد 
ُحددت مدينة نيويورك العاملية بؤرة للفايروس، 
زيادة على سيناريوهات داخل ديار العم سام 
الغذائية  املواد  تخزين  على  بالتنافس  بداية 
على  الطلب  ارتفاع  عند  انتهاء  والطبية 
عند  طوابيرا  فتجد  السالح،  حيازة  تراخيس 
تشهدها  التي  لتلك  مماثلة  األسلحة  متاجر 
الغذائية  للمواد  التجارية  واملراكز  املتاجر 
ظرف  ويف  فمثال  الصحية،  واملستلزمات 
زيادة  إلى  الصحة  وزارة  أشارت  أسبوعني 
طلب على تراخيس حيازة السالح إلى 1500 
طلب يوميا يف والية »ويسكونسن« لوحدها، 
وذلك خشية من انفالت أمني مرتقب حيث 
عن  الذاتي  الدفاع  سوى  املواطنني  يسع  ال 
داخلي  صراع  يف  الدخول  احتمال  أنفسهم، 
إن األمر وال شك  الكل،  الكل ضد  وحرب 

يبدو وكأنه نهاية تراجيدية للعالم !.
عن  احلديث  عن  وبعيدا  أّنه  غير 
السناريوهات الداخلية التي ال زالت رهينة ما 
استجد من معطيات وتقارير طبية واجتماعية 
يصب  كله  العالم  أّن  ورغم  الفايروس،  عن 
تفكيره يف وضعه الداخلي، يحاول هذا املقال 
رصد العالقات الدولية املمكنة يف مرحلة ما 

بعد كورونا.
اجلائحة  هذه  أن  شك  من  ليس      
حقيقي  اختبار  أمام  العالم  وضعت 
والصحية  العلمية  ملنظومته  ليس  ومصيري، 
لعالقاته  وإّنا  الداخلية حصرا،  واالجتماعية 
عمرت  طاملا  التي  حتالفاته  ورهن  اخلارجية 
األزمات  أمام  كبيرا  متاسكا  وشهدت  طويال 
هو  والسياسية.فها  واالقتصادية  األمنية 
ما  أرقى  أّنه  الذي عرف عنه  األوربي  االحتاد 
ألّن  حتى  حتالفات،  من  األمم  إليه  توصلت 
كدول  لتحالفاتها  نوذجا  جعلته  األمم  بعض 
جنوب شرق آسيا، هذا االحتاد الذي لم يكن 
كسر  وسالما،قد  بردا  اجلائحةعليه  اختبار  
الصحية  منظومته  تطور  رغم  التوقعات  كل 

منهامعاًفى  بخروجه  توقعاتنا  يكسر  لم  وإن 
منتصرا، خاصة وأن أوروبا عرفت أزمات مماثلة 
العصور  من  بداية  العتيق  تاريخها  مر  على 
الفترة  إلى  مرورا  الوسطى  القدميةوالعصور 
تتوسطهما  العامليتني  احلربني  وأزمة  احلديثة 
الباردة  واحلرب   1929 سنة  املالية  األزمة 
واألنفلونزا اإلسبانية سنة 1918 التي خلفت 
ضعف ضحايا احلرب العاملية األولىوالزالت 
أزمات مماثلة تعيشها أورباإلى يوم الناس هذا.

وضعت  قد  اجلائحة  هذه  أن  قلنا      
حقيقي  اختبار  أمام  الدولية  العالقات 
يشهد  السياسية  العالقات  فتاريخ   ، وخطير 
بناء  التي تكون سببا يف  العوامل  على عديد 
أّنها  جند  ما  وكثيرا  واالحتادات،  التحالفات 
بنيت على ما يعرف بـ »املصالح املشتركة« مع 
»اجلغرافيا«  كــ  طبعا  أخرى  عوامل  مساعدة 
الثقافية«،  و«اخللفية  التاريخية«  و«اخللفية 
وأحيانا يكون أثر »اخللفية الثقافية« أكثر تأثيرا 
واقعة  يفسر  ما  هذا  ولعل  »اجلغرافيا«  على 
اململكة  انفصال  عرفت  التي  »البريكست« 
على  فعالوة  األوربي،  االحتاد  عن  املتحدة 
احلفاظ  بريطانيا  حتاول  االقتصادية  األسباب 
على وحدتها »األجنلوسكسونية«على حساب 
وحدتها »القارية«، مع هاجس انفصال أملانيا 
التي ال تعد التينية ثقافة وإن كانت  كذلك 

أوربية جغرافيا.
العالقات أمنت وامليثاق  أّن ما يجعل  غير 
أشد بني األمم هي »وحدة املصير«، وهي تفوق 
املشتركة«  »املصالح  مبدإ  على  فعاليتها  يف 
وغيره من املبادئ األخرىالتي مت ذكرها، وهنا 
اجلائحة  هذه  أفصحت  فلقد  الفرس.  مربط 
على هشاشة وحدة املصير بني األمم خاصة أمم 
قدرها  إيطاليا جتابه  فها هي  األوربي،  االحتاد 
ومصيرها يف عزلة تامة، فال فرنسا وال أملانيا 
أ قادرة على مدِّ يد العون لها  الو م  وال حتى 
استشفائية  وجتهيزات  طبية  بأطقم  واسعافها 
أرسلت  الصني  وحدها  آخر،  مادي  متوين  أو 
هذه  إيطاليا  عن  يرفع  مبا  مجهزا  أطقمها 
اخلطوة  هذه  على  الصني  إقدام  إّن  البلوى. 
مع انكفاء دول االحتاد األوربي كل دولة على 
ذاتها، بنيَّ أّن ذلك االحتاد الذي ُبني أساسا 
على »املصالح املشتركة« بني أعضائه، بدأت 

متظهرات هشاشة عالقاته تتراءى للعيان أمام 
امتحان »وحدة املصير«، وهو ما تعكسه حادثة 
انزال راية االحتاد األوربي الزرقاء بإيطاليا ورفع 
علم الصني الشعبية، فهل تكون إيطاليا نافذة 
الشيوعية على أوربا بعدما التمست اخلالص 

من العمالق النائم الذي بدأ باالستيقاظ!
من  اجلائحة  لهذه  ليس  أّن  صحيح     
شك  وال  االيديولوجيا  لكن  أيديولوجيا 
بخارطة  ينبأ  ما  وهو  فيها،  وتستثمر  توظفها 
»وحدة  أساسها  جديدة  دولية  عالقات 
وناذج  رؤى  والشك  تغذيه  الذي  املصير« 
»وحدة  تعزز  أيديولوجية،فاأليديولوجيا 
»للمصالح  تعزيزها  مجرد  من  أكثر  املصير« 
املشتركة«، والعالم يشهد على خسارة بعض 
من  وعانت  وعالقاتها  ثرواتها  جل  الدول 
وحدة  سبيل  يف  اقتصادية  وعقوبات  تضييق 
ال  مصيرها  وحدة  من  ألنها  أيديولوجيتها 
احلالي  الروسي  الدعم  مثل  فقط  مصاحلها 
للنظام السوري ودعمه لـ »مادورو« بفنزويال، 
احلرب  إبان  املشروط  غير  انفاقه  قبل  ومن 
ذات  الدول  على  السوفياتي(  )االحتاد  الباردة 
وأمريكا  وآسيا  بإفريقيا  االشتراكي  النهج 
رغم  األوربية  الدول  بعض  وكذا  اجلنوبية 
خسارتها وإفالسها وحتى فساد بعض أنظمتها 
وقيادته  السوفياتي  االحتاد  أثقلت كاهل  التي 
دول  به  تضحي  مالم  وهو  بروسيا،  املركزية 
املشتركة«كالقوى  أخرى يف سبيل »مصاحلها 
اإلمبرياليةالتي  اخللفية  ذات  الرأسمالية 
أخذت من حلفائها بدل أن تعطي، وما أزمة 
األوربي  االحتاد  من  واسبانيا  اليوم  إيطاليا 

ببعيد.
رهينة  املشتركة  املصالح  أّن  اتضح  لقد 
تبنى  قد  اقتصادية  وأطماع  سياسية  ظروف 
عليها حتالفات قصيرة املدى وإن طالت، ألن 
ميأل  الذي  السائد  اجلو  هو  والتنافس  الترقب 
ساحتها، ففرنسا تترصد إلسبانيا التي بدأت 
لغرميتها  تترصد  كما  اقتصاديا  انتعاشا  تشهد 
يف  تتخبط  تركت  اليونان  كذلك  إيطاليا، 
أزمتها املالية ما بني-2010 2011 حتى كلفها 
األوربي  االحتاد  من  اخلروج  فكرة  طرح  األمر 
عرض  عن  احلديث  جرى  ذلك  من  واألكثر 
بعض دول االحتاد مساومة اليونان يف أراضيها 

وجزرها!، كذلك الصراع السياسي مؤخرا بني 
الليبية ومساعي  القضية  إيطاليا وفرنسا حول 

فرنسا عزل إيطاليا سياسيا.
املتوقعة  الدولية  العالقات  خارطة  إّن      
شك  وال  ستشهد  كورنا  جائحة  جتاوز  بعد 
عن  ينبأ  قد  ما  وهو  وخارجيا  داخليا  ترتيبا 
توقع  إلى  االضطرار  دون  فتية  قوى  تصاعد 
أن  املتوقع  من  فداخليا  معهودة،  قوى  تراجع 
الصحية  منظومتها  تنمية  على  دول  تعمل 
نسبة  وزيادة  البيولوجية  ابحاثها  وتطوير 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  على  اإلنفاق 
جتييش  على  العمل  ذلك  من  باملوازات 
الوقاية  بشروط  للدفع  وجماهيري  اجتماعي 
االجتماعية.  والرفاهية  الصحية  والرعاية 
فلرمبا  اخلارجية  العالقات  صعيد  على  أما 
ليبيرالية-  بديلة من دول  فيه حتالفات  تكون 
رأسمالية تتجه معضمها صوب اجلهة الشرقية 
التحالفات  هذه  حتديدا،  الصني  العالم،  من 
والدخول  اخلالف  تعميق  ضرورة  تقتضي  ال 
كما  ثالثة  عاملية  حرب  أو  صراع  دوامة  يف 
جديدة  حتالفات  هي  وإّنا  للبعض،  يعن  قد 
السابقة  الروابط  يف  النظر   إعادة  أساس  على 
واالستناد على روابط بديلة ال تشترط ضرورة 
»املصالح املشتركة« أو »اجلغرافيا« أو »اخللفية 
التاريخية والثقافية« بقدر ما يعتمد األمر على 

مبدإ »وحدة املصير والتعايش املشترك«.

ما بعد كورونا ورهانات العالقات الدولية
  قد يصعب التنبؤ بمرحلة ما بعد هذه الجائحة التي ألمت بإنسانية اليوم، خاصة وأّن العالم كله يصارع ألجل اللحظة، ولعل في هذا العالم من تسوده 

نزعة تشاؤمية تجعله يعدم  إمكانية الحديث عن مرحلة مابعد هذه الجائحة خاصة وهي تحصد يوميا مئات وآالت األرواح في آسيا الصين وإيران 
تحديدا والضفة الشمالية من البحر المتوسط إيطاليا واسبانيا وكذا بريطانيا. وها هي على أعتاب القارة السمراء التي تصارع بدورها خاصة الدول 

الشمالية والشمالية الشرقية منها كالجزائر والمغرب وتونس ومصر هذه الجائحة بما هو متاح لها من إمكانات مع تجييش المجتمع المدني وكذا 
العسكري واألمني للتصدي لها بداية بحمالت التوعية إعالميا وميدانيا، وبإجراءات استثنائية كإغالق دور العبادة وتعليق الدراسة وتسريح العمال مع 
الحفاظ على الحد األدنى من الخدمات الحيوية وغلق الفضاءات العامة حتى حفالت األعراس ومراسيم الجنائز التي باتت تخضع لرقابة أمنية للحد من 
التجمعات وبالتالي حصر انتقال العدوى، زيادة على إقرار العزل وحظر التجول خاصة في بؤر الفايروس مع فرض عقوبات وغرامات مالية على 
من يخترق تلك االجراءات، وهي ذات اإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية اآلسيوية كالمملكة األردنية والعراق،ولبنان -كأثر المتضررين خاصة 
مع أزمته السياسية والمالية الخانقة-،ودول الخليج كالكويت والسعودية بشكل أخصوألول مرة في التاريخ اإلسالمي نشهد او نسمع عن غلق لبيت اهلل 

الحرام، وهي كلها اجراءات احترازية من تفشي فايروس »كوفيد 19«. 
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         كل اخلبراء الوطنيني الصادقني 
للسلطة  املتملقني  أولئك  غير  من 
واملأجورين  واالنتهازيني  »الشياتيجيون« 
فتات  مقابل  ضمائرهم  باعوا  والذين 
كان  أنه  يؤكدون  السلطة،  من  ضئيل 
بإمكان اجلزائر خالل فترة الرئيس السيئ 
الذكر »بوتفليقوس« أن حتقق انطالقة نوعية 
يف جميع املجاالت بفضل املوارد الطبيعية 
والطاقة البشرية الشبانية ومؤهالت أخرى، 
فمن النادر جدا أن جتتمع كل هذه الثروات 

يف بلد وال يستطيع حتقيق قفزة نوعية.
واجلزائريات  اجلزائريني  أغلبية           
يقولون أن اجلزائر »بلد املعجزات« وبتعبير 
بتعبير  أو  املتناقضات«  »بلد  صدقا  أكثر 
يف  وبساطة  ووضوحا  صدقا  أكثر  شعبي 

التعبير »كل شيء ممكن يف بالدي«.
له   ... األطوار  غريب  نظام           
نفسه  إنتاج  إعادة  على  الفائقة  القدرة 
منذ  عقود  مدار  على  وفشله  وإخفاقاته 
تعرض  التي  الهزات  رغم  االستقالل، 
أغرب  وشعب   ،1988 أكتوبر   5 منذ  لها 
...كلما حترك ضد النظام إال وعاد بسرعة 
لينتقم من نفسه مصدقا ما تنتجه السلطة 
من أسلحة مضادة »أن الشعب فاسد وغير 
قابل للدميقراطية«. قد يظهر ذلك صحيحا 
أرنبة  من  أبعد  يرون  ال  الذين  ألولئك 
للشعب  أنوفهم، نظام عرف كيف يسمح 
مبمارسة بعض أنواع الفساد، ومن األمثلة 
بيع   : ذلك  على  نضربها  أن  ميكن  التي 
إلى  وحتويلها  ذاتيا  املسيرة  املزارع  أراضي 
التي  منطقتي  ففي  اإلسمنت،  من  غابة 
أعرفها جيدا مئات من الفالحني استولوا 
على أراضي املزارع التي كانت مسيرة ذاتيا 
السنتيمات  مباليير  وباعوها  مضى  فيما 
األمر  والغريب يف  رقيب  وال  بال حسيب 
بعضهم  أن  أبدا  فهمه  ميكن  ال  والذي 
سجل نفسه يف البلدية لكي يستفيد من 1 
مليون سنتيم الذي منحه رئيس اجلمهورية 
جائحة  خالل  واحملتاجني  للفقراء  كإعانة 
أمنية  أجهزة  للجزائر  أن  العلم  مع  كورونا 
دبيب  حتى  تعرف  عالية  كفاءة  ذات 
هاته  يف  املشكل  ليس  األحمر،  النمل 
أكمل  على  بعملها  تقوم  ألنها  األجهزة 
وجه وباحترافية كبيرة بل يف النظام الذي 
لتغطية  الصغار  املفسدين  عن  يتغاضى 

املفسدين الكبار أي كالشجرة التي تغطي 
اجلبل.

هذا  عند  الفساد  يتوقف  لم           
احلد بل انتقل إلى املستشفيات العمومية 
حتى  واإلدارات  واجلامعات  واملدارس 
أصبح بعض األغبياء يقولون لك: انظر يا 
أخي كيف يفعل الشعب، نحن الفاسدين 

وليس النظام.
         ما يحدث اليوم يف اجلزائر مناقض 
للعقل واملنطق ومنايف للسياسة واألخالق 
يف جميع احلاالت، اجلزائر بإمكانها توفير 
الرفاه ألكثر من 300 مليون نسمة حسب 
اخلبراء وذلك نظرا لإلمكانات الهائلة التي 
جحيم  من  مهربة  قطعة  فهي  بها  تتمتع 
الذي حول  املتوحش  الفرنسي  االستعمار 
سكانها إلى تاريخ سكان الكهوف، وسلط 
وتفقير  إبادة  من  الظلم  أنواع  كل  عليهم 
الشخصية،  ملقوماتهم  وطمس  وجتهيل 
االستعمار  معدة  من  الشعب  أخرجه  بلد 
دموية،  جراحية  عملية  بواسطة  الفرنسي 
املصادر  االستقالل  جحيم  إلى  ليتحول 
تعبير  حسب  الشهداء  دماء  وخيانة 
فئة  طرف  من  وذلك  عباس«  »فرحات 
الشعب  إرادة  دون  السلطة  على  استولت 
اعتبرت  شيء،  بكل  لنفسها  وسمحت 
نفسها هي الثورة وهي القانون وهي الوطن 
شيء  كل  يف  بالتصرف  لنفسها  سامحة 
حسب أمزجتها ورغباتها السادية، جعلت 
نفسها فوق الثورة وفوق القانون وفوق الوطن 
وخونت كل من انتقدها أو عارضها مهددة 
مانعة  واحملاكمة  والسجن  باالعتقال  إياه 
الكرمي، وهذا  والعيش  والنقد  التعبير  حق 

نوع من استبداد االستعمار اجلديد.
اجلزائري  الشعب  أغلبية           
وخاصة فئة الشباب منهم التي ولدت بعد 
ليست  اليوم  جزائر  بأن  ترى  االستقالل 
من  والتضحية  والشهداء  الثورة  جزائر 
أجلك يا وطني، وحولت هذا املبدأ األخير 
إلى مقولة: »من أجلك يا بطني« بل وترى 
اجلزائر غنيمة حرب موروثة عن االستعمار 
قادتهم حظوظهم  الذين  أولئك  من طرف 
الدولة،  يف  العليا  املناصب  اعتالء  إلى 
االستمرار  العار  كل  هو  بل  العار  ملن  إنه 
يف جلد الشعب واتهامه بالفوضى والفساد 
فشعوب العالم كلها بال استثناء يف غياب 

تتحول  املستمرة  والرقابة  العادل  القانون 
إلى همج، نظام يحارب كل من يعارضه 
الوسائط  مراقبة  إلى  وانتقل  وينتقده 
من  بل  حقه  من  نعم   ... االجتماعية 
من  كل  ومحاكمة  واعتقال  مراقبة  واجبه 
والعنصرية  والفوضى  العنف  إلى  يدعو 
املجتمع،  وقيم  الدين  وشتم  واجلهوية 
هؤالء يجب متابعتهم ومحاكمتهم فحرية 
وأدبياتها  أخالقياتها  لها  والنقد  التعبير 
ومحاكمة  معاقبة  إلى  يتحول  أن  لكن 
ذلك  والفاسدين  بالفساد  يندد  من  كل 
أمر مرفوض بتاتا، فاألمم املتحضرة لم تنب 
نفسها بـ »الشياتيجيني« واملتملقني ولكنها 
األفكار،  وصراع  بالنقد  حضارتها  بنت 
آية  أية  أو  وضعي  قانوني  لنص  وجود  ال 
عليه  اهلل  للرسول صلى  حديث  أو  قرآنية 
األربعة  مذاهبنا  يف  رواه  من  رواه  وسلم 
بالفساد  اجلهر  املسلم  اإلنسان  على  يحرم 
وحقوقه  كرامته  ويسلبه  به  والتنديد 
اإلنسانية األساسية، لم يحدث ذلك إال 

يف األنظمة االستعمارية واالستبدادية.
لدى  الغالب  االنطباع           
اجلزائريني أنهم ليسوا يف جمهورية جزائرية 
جمهورية  يف  هم  وإمنا  وشعبية  دميقراطية 
حتكمها  وعشائرية  وقبلية  ملكية  عائلية 
عصبيات فوق الشعب، جزائر اليوم ليس 
ثورتها  أمام األمم سوى  به  تفتخر  ما  لديها 
التي  األخيرة  هذه  وحتى  التحريرية، 
أجمع  العالم  يف  األمثال  مضرب  كانت 
إلى  وحولها  والفساد  النظام  عليها  قضى 
عكسها، فساد اإلدارة، بيروقراطية مقيتة 
أكل الدهر عليها وشرب لم تكن موجودة 
موروثة  إدارة  الفراعنة،  عهد  يف  حتى 
ترهيب  مهمتها  االستعماري  النظام  عن 
املواطنني وتعطيل مصاحلهم وانتقل الفساد 
مراحله  مبختلف  التعليم  ليمس  املمنهج 
وال  فحدث  االقتصادية  اجلوانب  عن  أما 
حرج ولوال احملروقات واالقتصاد الريعي ال 
ندري كيف كان حالنا اآلن، ماليني من 
الشعب اجلزائري يعيشون حتت خط الفقر 
العالية  الكفاءة  ذات  للنخب  تهميش  مع 

وتدمير ملنظومة العقل واملنطق واحلكم.
السيد  اجلمهورية  رئيس  جاء           
شعبي  حراك  بعد  تبون«  املجيد  »عبد 
بعد  السلطة،  إلى  كاملة  دام سنة  سلمي 

يعرف  والكل   ،12/12/2019 انتخابات 
اجلماهيري  االتصال  على  قدرته  مدى 
ونظافة  للوطن  وإخالصه  ورزانته  وهدوءه 
يده من املال العام، استبشرنا خيرا بوصوله 
إلى السلطة، لقد تعهد ببناء جزائر جديدة 
املال  بإرجاع  ومتوعدا  أبنائها  لكل  تتسع 
انتظرها  طاملا  وعود  الشعب،  إلى  املنهوب 
الشعب لكنها ستصبح عدمية اجلدوى وبال 
فائدة يف حال اإلفراط يف التفاؤل والتحليق 
عاليا بعيدا عن املشاكل احلقيقية املعروفة 

لدى اجلزائريني.
أولئك  من  التحذير  وجب  لذا           
الرئيس والتملق  الذين تعودوا على عبادة 
له ونقل التقارير املزيفة عن األوضاع العامة 
الصادقني  الرجال  فاختيار  اجلزائر،  يف 
الصاحلني الصرحاء هو ما يحتاجه الرئيس 
اجلزائر  بناء  أجل  من  اجلزائر  حتتاجه  وما 
الشعب،  كل  ينتظرها  التي  اجلديدة 
اآلن  اجلزائر  تعيشها  التي  احلالة  فهذه 
إلى  أو  ونزيه  قوي  إلى رجل صلب  حتتاج 
حاسمة،  قرارات  وإلى  »بلدوزر«  رئيس 
اجلزائريني  أغلبية  أن  الرئيس  سيادة  ثق 
يخشون من بقاء تعهداتكم حبرا على ورق 
وكالما ال يسمن وال يغني من جوع بعد 
رأس  على  انتخابكم  من  تقريبا  أشهر   8
السلطة التنفيذية وال يبرر ذلك سوى تلك 
اجلائحة التي اجتاحت الوطن ونسأل اهلل 
أن يرفعها عنا وعن العالم أجمع، فأغلبية 
اجلزائريني ال يرون أي تغيير يف األفق وال 
اجلديدة  اجلزائر  لبناء  أساس  حجرة  أية 
من  الفساد  أذرع  بكنس  باإلسراع  عليكم 
اإلدارة ومصالح الدولة، واحلمد هلل للجزائر 
كفاءات شبانية عليا لو منحت لها الفرصة 
سيادة  نوعية،  نقلة  للجزائر  ألعطت 
الرئيس لست يف مقام يسمح لي أن أقدم 
لكم النصائح فأنا العبد الضعيف املهمش 
أحلم  أن  حقي  من  رأيت  لكن  وطني  يف 
الشهداء  أجله  من  ضحى  الذي  بالوطن 
وجاهد آباؤنا من أجل أن نحيا ونعيش يف 
والعدالة االجتماعية  والكرامة  العزة  وطن 

ودولة املؤسسات والقانون.        
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أقالم

أنـــــا حزين لحالك يا جزائر!
بقلم : د. عز الدين معزة 	
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دا سنَة ألَفنِي        أَتذّكُر َجيِّ
م َرئيُس  وِستٍة ِحنَي َقدَّ

احُلكومِة - آَنذاَك - أحَمد 
أويحيى، امَلوجوُد الّيوَم رهَن 
احَلبِس، َمشروَع َقاُنوِن الّنقِد 
والَقرِض، وأَهمَّ َشيٍء َيرتِكُز 
ظاِم الَبنكيِّ  َعليِه إْصالُح النِّ
؛ ِحيَنها كاَن الّسؤاُل  وامَلصِريفِّ
قاِش يُقوُل: »ما  امَلركزيُّ يف النِّ

ي َيجعُل الّدولَة - حتى  الذِّ
ال َأقوُل احُلكوماِت -  َعاِجزًة 
وداِء  عن ُمحاربِة األْمواِل السَّ

وِق، وِمنها َصرُف  يف السُّ
ي  الُعملِة الّصعَبِة؟ ما الذِّ
ؤّسساِتها  َيجعُل الّدولَة ِبُ
وأْجِهَزتها َتفشُل يف َجعِل 

يِك؟  امُلواِطننَي يَتعامُلوَن بالشِّ
أيُّ ُقّوٍة َتِلُكها »الّشَكارُة« 

إلى َدرجٍة َجعلْت إجَراءاِت 
نها  ي َتضمَّ أحمد أويحيى، التِّ
الَقانوُن َذاُته، والّذي َيفرُض 
عامَل بالّصِك إذا َفاَق امَلبلُغ  التَّ

ِقيمَة َخمسماَئِة َمليوِن 
َسنتيٍم  أي )5 َمالِيني ِدينار( 
تسُقُط يف املاِء؟ َهل َتعلُموَن 
كيَف َثارْت – ِحَنها - َثاِئرُة 
اِر »الّسمار«، »قاريدي«،  ُتّ
»احلميز«، »العلمة« و«عني 

مليلة«....الخ؟!
د َشباًبا       َهْل ُيعَقُل أن َتِ

بإْمكاِنهْم َتزويُدك بأّي ِقيمٍة 
عبِة َتَتاُجها،   من الُعملة الصَّ

يف »الْسكواْر« )ُبوْر َسعيِد(، 
وساِبًقا يف امَلدِنية والعلَمة 

رِف  وَغيرِهما من أْسواِق الصَّ
سِمّيِة، يف َوقٍت َتعجُز  َغيِر الرَّ
الُبنوُك عن َمنِحَك أكثَر من 

100 ُدوالٍر!؟
     َهْل ُيعَقل أنَّ اسِتخراَج 
أْمواِلك من َوكالٍة َبنكّيٍة 

َتابعٍة للَبنِك َنفِسه تَقُع يف 
وطنِي  ِواليٍة َخارَج واليِة التَّ

ُفَك من الَوقِت  امَلاليِّ ُتكلِّ
واجُلهِد ما َيجعُلَك َتنعُل 

ي أوَدعَت فيِه ماَلَك  وم الذِّ اليَّ
يف الَبنِك؟!

َهْل َتعلُموَن أنَّ ُهناَك من 
ُيودعوَن  أمواَلُهم أو بعًضا 

ِمنها يف الُبنوِك وِحني 
َيضطُروَن السِتخراِج َمبلٍغ 

ٍ يلَزُمهم االنِتَظاُر َيومنِي،   ُمعنيَّ
وِمنُهم من يلَزُمه أسُبوًعا 

َكاِمال؟!
       َتذّكرُت كلَّ هذِه الَعراقيَل 

وامَلصاعَب، وَتذّكرُت معها 
كيَف َتراجعْت ُحكومُة 

امَلسجوِن أحمد أويحيى 
يك  عاُمِل بالشِّ عن فرِض التَّ
وَمكاتِب الّصرِف، وأَنا أقرُأ 

بياَن َمجلِس الُوزراِء امُلنعِقِد 
يوَم األحِد امُلنقِضي ِبرئاَسة 

رئيِس اجُلمهورّيِة َعبد 
املجيد تّبون، وهَو ُيوِصي 

ظاِم الَبنكيِّ  بإْصالِح النِّ
، واسِتعادِة األْمواِل  وامَلصريفِّ
وداِء؛  وِق السَّ امُلتداوَلِة يف السُّ
َتذكرُت ما َسبَق ألّنِني ُأدِرُك 

أّن احلرَب على »الّشكارة« 
وَتأِديِبها وَتنِظيمَها وَتنِظيفَها 
فاِفية(  و«َتشِفيفها« )من الشَّ
– إإْن صحَّ القوُل - َقد َتكوُن أمُّ 
ولُة  امَلعارِك؛ َفهْل َستنَجُح الدَّ

أم َستفشُل احُلكومُة؟!

بعد بلوغ ديونها 18.7 مليار دينار

»سّيال« َتدُعو الُمواِطنيَن لَدفِع َفواِتيرِهم
أطلقت، يوم أمس، مؤسسة »سيال« حملة للتذكير 
بضرورة دفع فواتير املياه، بعد تراكم الديون غير املسددة 

والتي بلغت 18.7 مليار دينار.
الوضع  فإن  املؤسسة،  عن  الصادر  البيان  وحسب 
الراهن جعل املؤسسة يف قلب املعركة ضد انتشار فيروس 
ضمان  أجل  من  معتبرة  جهود  جتنيد  مت  لهذا  كورونا، 

اخلدمة العمومية للمياه والتطهير، وأضاف البيان أن سيال 
أبدت دوما التزامها، من خالل وجودها بجانب املواطنني 

يف إطار محاربة جائحة كورونا.
كما أشار املصدر ذاته إلى أن 6500 عامل مجندون 
وضمان  باملياه،  املواطنني  ماليني  تزويد  يف  لالستمرار 

خدماتها يف أحسن الظروف.

قسنطينة 

عاٌم حبًسا لُمروجِّ الِفيدُيو »الُمسيِء« للُمستشَفى الَجامعّي
مبحكمة  التحقيق  قاضي  أصدر 
قسنطينة  والية  يف  بالزيادية  اجلنح 
غير  نصفه  عاما  باحلبس  يقضي  حكما 
نافذ وغرامة مالية يف حق مصور الفيديو 

اخلاص مبستشفى قسنطينة اجلامعي. 
يوم  إلى  القضية  حيثيات  وتعود 
املعني  قام  حيث  املنقضي،  جوان   29
للشمس  معرضة  صناديق  بتصوير 
بساحة مصلحة »كوفيد »19 باملستشفى 
باديس«، مؤكدا  اجلامعي احلكيم »ابن 
ما  وهو  كورونا،  فيروس  ملوتى  تعود  أنها 
ردت عليه اإلدارة بفيديو توضيحي آخر 

بها  وليس  فارغة  أنها  مؤكدة  للصناديق 
جثث، متهمة املعني مبحاولة زرع الفتنة 
وجر أهالي ومرافقي املرضى إلى محاولة 
قامت  كما  املستشفى،  داخل  التجمهر 
بتقدمي شكوى لدى مصالح األمن التي 
ومت  القضية،  يف  حتقيقا  فتحت  بدورها 
التي أصدرت  العدالة  إحالة امللف على 
يف  أعاله  املذكور  احلكم  املعني  حق  يف 
وتغليط  عمومية  ملؤسسة  اإلساءة  قضية 

الرأي العام. 
خديجة بن دالي 

أمس،  أول  مساء  من  متأخرة  ساعة  يف  قضت، 
محكمة اجلنح يف احلروش غربي والية سكيكدة، بحكم 
 100 بـ  قدرت  مالية  غرامة  دفع  مع  نافذا  حبسا  سنتني 
ألف دينار، يف حق رئيس بلدية حمادي كرومة السابق 

املدعو )ر.ب( واملقاول )ز.ك(.

وهذا، على خلفية تورطه يف جنحة اإلهمال الواضح 
املؤدي إلى ضياع أموال عمومية، فيما متت تبرئة املوظفة 
املكّلفة مبصلحة املنازعات العاملة بالبلدية ذاتها من تهمة 
جنحة اإلهمال الواضح املؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
جمال بوالديس

بلسان: رياض هويلي

املسلمني  العلماء  جمعية  دعت 
الذبح  بني  اجلمع  ضرورة  إلى  اجلزائريني 
إحياء شعيرة األضحية،  أجل  والصدقة من 
الصحي  الظرف  مراعاة  إلزامية  على  مشددة 

الذي متر به البالد.
و أكدت اجلمعية يف بيان أصدرته أمس 
مثل  يف  األضحية  مقام  تقوم  ال  الصدقة  أن 
إن  التي تقول  بالقاعدة  هذه احلالة، مستدلة 
املؤقتة  والعبادة  الوارد  غير  من  أفضل  الوارد 
هناك  حني  يف  املطلقة،  العبادة  على  مقدمة 
فتوى  العلماء  يصدر  قد  استثنائية  حاالت 

عوضا  بالثمن  التصدق  بجواز  عنها  ظرفية 
من  اجلمعية  األضحية.  وطالبت  ذبح  عن 
األسواق  تنظيم  بضرورة  العمومية  السلطات 
بصفة جدية مع الرقابة الصارمة، مشيرة إلى 
أن العملية تكون على عاتق الدولة باألساس 
دون إحلاق الضرر باآلخر، موضحة أن عملية 
تكون  أن  يجب  األضحى  عيد  يوم  الذبح 
الكثافة  ذات  السكنية  األحياء  يف  منظمة 
السكانية العالية، لتفادي أي طارئ ولتنجب 

إحلاق الضرر.
أحمد بوكليوة

 جمعية العلماء ترى أن الصدقة ال ُتِزئ 

دقة إلحياِء َشعيرِة األْضحّيِة  قّسوم: َيِجب الجمُع بين الّذبِح والصَّ

الّشـكاَرة.. 
ولـــُة  الدَّ
لَطــة! والسُّ

سكيكدة 

الحكــُم علــى َرئيــِس َبلدّيــِة حّمادي 
كُروَمـــة ِبالحبـــِس َعاميــِن

فيم هلك 7 مرضى 

 الَجزائــر ُتحصــي 494 
إصابـة بكورونا يوَم أمس

  يواصل عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع، حسبما أفادت 
به وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، 
 19689 إلى  املصابني  إجمالي  ليرتفع  إصابة جديدة،   494 تسجيل  عن  فورار،  جمال 

شخصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 7 وفيات بني املصابني، 

ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1018 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 276 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني 

للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 14019 حالة.
خالد دحماني 

تبسة

ميِع عبد الحّي!  حفيِّ عبد السَّ َتأييُد ُحكِم حبِس الصُّ
قضت، أول أمس، محكمة تبسة بحبس الصحفي عبد السميع عبد احلي 3 سنوات حبسا نافذا بتهمة املساعدة 
على الهجرة غير الشرعية يف قضية خروج هشام عبود من التراب الوطني املدير السابق جلريدة "جريدتي" يف نسختها 
الناطقة بالعربية و"مون جورنال" يف نسختها الناطقة بالفرنسية، وهو احلكم الذي نطقت به محكمة اجلنايات االبتدائية 
شهر فيفري املاضي. و تعود قضية الصحفي إلى سنة 2013، حني مت توقيفه بتهمة تسهيل عملية تهريب اإلعالمي 

هشام عبود، حيث بقي يف السجن ملدة سنتني ثم استفاد من اإلفراج املؤقت إلى حني محاكمته.
فيروز رحال

محمد رضوان



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

