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اخلبير الّدولي وأصغر املخّططني يف العالم فاحت لشهب يف حوار مع »أخبار الوطن«:

استقلــت مـن وظيفتـي فـي الـدوحـة 
لالستثـمـار فــي الجـزائـر
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التي واجهت  العراقيل  كشف اخلبير الدولي فاحت لشهب، يف حوار أجراه مع »أخبار الوطن«، عن جملة من 
املوجودة  اجلزائرية  النخب  استقطاب  بخصوص  وعودها  لتفعيل  اجلزائرية  السلطات  داعيا  مساره، 

باخلارج. يف املقابل، ركز على أهمية التخطيط وانعكاساته على مسار احلكومات واملؤسسات.

حة مُلعاينة الِقطاع بالواليِة  ِل َوزير الصِّ َمطالٌب بتدخُّ
02

املدية
ـين  اسِتشهــاُد َعسكِريَّ
اثَنيـِن فـي انِفَجار لغٍم 

08
الوادي

  َحريـٌق ُيتـِلُف 100 
َنخــلٍة ُمثمــَرة بَجامعة 

06
بومرداس 

ِقطــاُع التَّربــيِة 
يتـَدّعــــُم بـــ 17 
َطاٍت ًة و5 ُمتوسِّ ابِتداِئيـّ

 الَجائــِحة َتكِشـُف وضـــَع  الَجائــِحة َتكِشـُف وضـــَع 
حيـّة بقسنِطينـَة  حيـّة بقسنِطينـَة الَمنظومِة الصِّ الَمنظومِة الصِّ
وكشفت  املعلقة،  اجلسور  مبدينة  الصحي  القطاع  وضعية  من  كورونا  جائحة  أّزمت 
واملرافق  املنشآت  تعد  ولم  املتعاقبني.  املسؤولني  ضمائر  وغياب  إهمال  فظهر  املستور؛ 
قبلة  أضحت  التي  قسنطينة،  بحجم  عاصمة  متطلبات  تستوعب  املوجودة  الصحية 

للمرضى من مختلف واليات الوطن.

اَقوّي« نا الطَّ ياُت »أْمنـِ  َتحـدِّ
 

خالل  الّدول  سياسة  يف  اخليارات  ستكون 
مبا  حاسمة،   )2030-2021( املقبل  العقد 
الباحثني  على  جسيمة  مبسؤولية  يلقي 
نطاق  لتوسيع  تدفعهم  القرار،  وصّناع 
املترتبة  العميقة  اآلثار  لدراسة  تركيزهم 
ومختلف  الطاقوي«  »التحّول  على 
املسارات البديلة له، خاصة تلك املتمحورة 
»فوق  إشكاليات  وهي  الكربون«،  »نزع  على 
تتجاوز  قضاياها  ألن  تكنولوجية«؛ 
التكنولوجيات ستسهم  التكنولوجيا، لكن 

يف اإلجابة عنها وتذليلها. 

د.مهماه بوزيان  	15

16
تبـون يأمــر باإلبقـاء علـى الحــدود مغلـقة 

أمر رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس خالل ترأسه الجتماع مجلس الوزراء الدوري، باإلبقاء 
وطالب  املتفشي.  كورونا  وباء  على  القضاء  غاية  إلى  مغلقة  واجلوية  والبحرية  البرية  احلدود  على 
حتت  املوضوعة  الطائرة  باستغالل  الصحة  وزير  الوزراء،  مجلس  اجتماع  بيان  بحسب  تبون  الرئيس 
تصرف وزارة الصحة لالنتقال الفوري دائما إلى املستشفيات يف أي حلظة للتأكد من صحة ما ينشر أو 
يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية إلعادة الطمأنينة إلى نفوس املواطنني، وقطع دابر 
الشائعات والتأويالت، كما دعا إلى وضع اإلحصائيات عن اإلصابات بالوباء عن كل والية والتعامل معها 

بواقعية أكبر.

ورتاج
روب

ورتاج
روب

أقالم

ياسي واالجِتَماعي ياسي واالجِتَماعي جدٌل وَطنيٌّ حوَل َوضِعهم السِّ  جدٌل وَطنيٌّ حوَل َوضِعهم السِّ

إحلـاُح إحلـاُح  اهلل:   اهلل:َخــــــلف  َخــــــلف 
َطلـِب  يف  َطلـِب املســـؤولنَي  يف  املســـؤولنَي 

الِفرنسّية  ـِّة  الِفرنسّية اجِلنسي ـِّة  اجِلنسي
احَلصانـُة. احَلصانـُة.سببـه  سببـه 

اخَلـــــارج. يِقيـــُم يف  َعـاديٌّ  َجـزائـريٌّ  إاّل  ُهـو  ما  ـِّة  اجِلنسيـ اخَلـــــارج.ُمـزدَوُج  يِقيـــُم يف  َعـاديٌّ  َجـزائـريٌّ  إاّل  ُهـو  ما  ـِّة  اجِلنسيـ ُمـزدَوُج  َوادن:  َوادن: بـــن  بـــن 
على  يعتِمُد  اجِلنسّيِة  على حَتِديد  يعتِمُد  اجِلنسّيِة  حَتِديد  حِليلو:   حِليلو:بْن  بْن 

األْمِنّية.  الّتحقيقاِت  عوَض  َشريفٍّ  األْمِنّية. َتصريٍح  الّتحقيقاِت  عوَض  َشريفٍّ  َتصريٍح 

دعا إلى تشديد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي

ُمزدَوجـوُمزدَوجـو  الجنسيـّة..الجنسيـّة.. َقلٌب بين بلَدين! َقلٌب بين بلَدين!
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راهنت على أخلقة القطاع وتحسين العالقة بالمستهلكين

َجمعيُة التُّجاِر تكِشُف محاوَر ِلقاءاِتها 
بوَزارِة التِّجاَرة

خالد دحماني

أنها  أمس،  اجلمعية،  بيان  وأضح 
عقدت اجتماعا حتضيرًيا للقاءات املرتقبة 
مع  لفتحها  التجارة  وزارة  تستعد  التي 
محاور   4 محددة  القطاع،  يف  الفاعلني 
املهنّيني  عالقة  ترقية  يف:  تتلخص 
بني  املنافسة  شروط  حتسني  باملستهلك، 
للمهنّيني  االجتماعي  الّدور  املهنّيني، 

وكذا أخلقة املهنة واجلوانب القانونّية.
عدة  عقد  الوصية  الوزارة  وتعتزم 

التجاري،  العمل  أخلقة  حول  لقاءات 
التجارة،  ووزارات  ممّثل  سيحضرها  والتي 
الريفية،  والتنمية  الفالحة  املالية، 
احمللية  واجلماعات  الداخلية  الصناعة، 
البحري  الصيد  العمرانية،  والتهيئة 
السياحة  ووزارة  الصيدية،  واملنتجات 
العائلي،  والعمل  التقليدية  والصناعة 
كالدرك  رسمية  هيئات  إلى  باإلضافة 
اجلمارك  الوطني،  األمن  الوطني، 
للتجارة  اجلزائرّية  الغرفة  اجلزائرية، 
للفالحة،  الوطنية  والغرفة  والصناعة 

حماية  وجمعيات  مهنية  منظمات  وكذا 
مصالح  أن  بالذكر  وجدير  املستهلك. 
فرعية  جلان  ثماني  حّددت  التجارة  وزارة 
جلنة  وهي:  الحقا،  أعمالها  يف  ستشرع 
املواد  جلنة  الطازجة،  والفواكه  اخلضر 
جلنة  البقالة،  ومواد  املوظبة  الغذائية 
واألسماك،  والبيضاء  احلمراء  اللحوم 
جلنة املواد غير الغذائّية، جلنة التجهيزات 
املنزلية واألثاث، جلنة األقمشة واأللبسة 
اخلدمات  جلنة  واجللود،  واألحذية 

التجارّية، جلنة الفضاءات التجارّية.

كشفت وزارة التربية الوطنية، أمس 
التربية  اختبار  موعد  األحد، عن حتديد 
األحرار  للمترشحني  والرياضية  البدنية 
المتحان شهادة التعليم املتوسط، محددة 
إياه ابتداء من 1 إلى 3 سبتمبر ومن 20 
للمترشحني  بالنسبة  سبتمبر   30 إلى 

األحرار المتحان شهادة البكالوريا.

أمس، عن  يوم  الوزارة،  بيان  وأعلن 
والرياضية  البدنية  التربية  اختبار  تاريخ 
شهادة  المتحان  األحرار  للمترشحني 
التعليم املتوسط وامتحان شهادة البكالوريا 
إجراء  تاريخ  وحددت   ،2020 لدورة 
اختبار التربية البدنية والرياضية بالنسبة 
الفترة  يف  املتوسط  التعليم  شهادة  إلى 

املمتدة من 1 إلى 3 سبتمبر. ويف الفترة 
 2020 30 سبتمبر  إلى   20 املمتدة من 
بالنسبة المتحان شهادة البكالوريا بعدما 
مت تأجيل هذا االختبار تنفيذا لإلجراءات 
انتشار  من  للحد  والوقائية  االحترازية 

فيروس كورونا.
أحمد بوكليوة

شهادتا الـ »بيام« والـ »بكالوريا« لألحراِر
ُد َتواريَخ اختباِر الّتربيِة الَبدِنّية وزارُة الّتربيِة تحدِّ

الجهات الرسمية تعزي ذوي شهيَدي الواجب
يِن في انِفَجار ُلغٍم بالمِدّية استشهاُد َعسكِريَّ

كشف وزارة الدفاع الوطني عن استشهاد عسكريني اثنني، أول أمس، 
نفذتها  الصنع، وذلك خالل عملية بحث ومتشيط  تقليدي  لغم  انفجار  إثر 
مفارز للجيش الوطني الشعبي مبنطقة وادي الطكوك ببلدية عني الدالية والية 
املدية. ويتعلق األمر، حسب بيان للوزارة الصادر أمس، بكل من النقيب 
بن سماعيل فاحت والعريف األول خالدي زكرياء. وعقب هذا الفعل الشنيع، 
الوطني الشعبي  مت تعزيز اإلجراءات األمنية الالزمة من قبل مفارز اجليش 
ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه املنطقة. وعلى إثر هذا املصاب، 
التعازي  بخالص  بالنيابة  األركان  رئيس  شنقريحة،  السعيد  اللواء  تقدم 
أن اجليش سيواصل دون  الشهيدين وذويهما، مؤكًدا على  واملواساة ألسرة 
والقضاء  املجرمني  هؤالء  فلول  مالحقة  وإصرار يف  حزم  بكل  هوادة جهوده 

عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.                                خ.د

المسيلة 
هالُك شخٍص في َحادِث َسيٍر بِسيدي َهجرْس

 تسبب حادث مرور وقع يف الطريق الوطني رقم 40 ببلدية سيدي هجرس 
والية املسيلة يف وفاة شخص يف العقد الرابع من عمره وإصابة آخر، وذلك 

إثر اصطدام عنيف حدث بني شاحنتني مما أدى إلى نشوب حريق مهول. 
وكانت وحدة احلماية املدنية بعني احلجل قد تدخلت إلجالء الضحية 
إسعاف  مت  فيما  متفحمة،   وِجد جثة  والذي  42 سنة،   العمر  من  البالغ 
اجلريح البالغ من العمر 68 سنة وجرى نقله نح وعيادة عني احلجل. كما 

مت فتح حتقيق ملعرفة مالبسات احلادث.                 صفاء كوثر بوعريسة

طالبوا بتدعيمهم بالمعدات الطبية 
بي بمصلحِة »كوفيد 19«  الّطاقُم الطِّ

ون بمستشفى ُتقّرت َيحتجُّ
 -نظم العشرات من أفراد الطاقم الطبي العاملني مبصلحة العزل »كوفيد 
وقفة  بتقرت  أعميرات  سليمان  العمومية  االستشفائية  باملؤسسة   »19
احتجاجية، طالبوا من خاللها اجلهات الوصية باملعدات الطبية التي تلبي 
عن  فضال  آخر،  إلى  يوم  من  أعدادهم  تتزايد  الذين  املرضى،  احتياجات 
مطلب تدعيم الطاقم الطبي بأطباء وممرضني إضافيني من املؤسسات اجلوارية 
الطبية املوجودة باملقاطعة اإلدارية تقرت،  رافعني الفتة كتب فيها »ال نريد 
واحلاالت  فيهم  املشتبه  إن عدد  احملتجون  وقال  نريد معدات طبية«.  منحة 
املؤكدة تتزايد بشكل رهيب ما أنهك كاهل الطاقم الطبي،  الذي لم يستطع 
مواجهة الضغط اليومي للمرضى حسبهم، كما ناشد الطاقم الطبي للمصلحة 
املذكورة سكان مدينة تقرت الكبرى بالتحلي باحليطة والوعي بالبقاء بالبيوت 
وعدم االستهتار باعتباره وباء فتاك وقاتل.                     يوسف بن حيزية

َمجلـُس األّمِة ُيناقش مشروَع اليَّوم 
الَوطنيِّ للّذاِكرة 

مشروع  لتناول  علنية  أشغاله يف جلسة  اليوم،  األّمة،  مجلـس  يواصل 
القانون املتضمن اعتماد تاريخ 08 ماي يوما وطنيا للذاكرة، حيث سيرد وزير 
أعضاء مجلس  والسادة  السيدات  تدخالت  على  احلقوق  وذوي  املجاهدين 

األمة.
محمد رضوان

كانوا على متن قوارب تقليدية الّصنع 
اعتراُض 34 شخًصا هّموا بهجرٍة غير َشرعّية

أحبط حرس السواحل محاوالت هجرة غير شرعية هم بها 34 شخصا كانوا 
على منت قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والطارف وسكيكدة، يف حني مت 
توقيف 58 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة بكل من متنراست وبرج 
باجي مختار وتلمسان والنعامة. وأشار بيان لوزارة الدفاع الوطني، يوم أمس، إلى 
أن عناصر الدرك الوطني وحرس احلدود أوقفوا بكل من عني أمناس وسوق أهراس 
الوطني  الدرك  عناصر  كما ضبط  مهلوسا  قرصا   2966 وضبطوا  جتار مخدرات   4
التبغ  من  كيسا   7870 بـ  محملتني  مركبتني  وحجزوا  تيموشنت شخصني  بعني 
و792 وحدة من مختلف املشروبات. كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني 
الشعبي، خالل عمليات منفصلة نفذتها بكل من متنراست وعني قزام وبرج باجي 
مختار وجانت 119 شخصا،  وضبطت 15 مركبة رباعية الدفع وشاحنة و22 مولدا 
كهربائيا و19 مطرقة ضغط ُتستعمل يف عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب 
باإلضافة إلى 75 كيسا من خليط احلجارة وخام الذهب، فيما مت إحباط محاوالت 
تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 6199 لترا بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف 
بالناحية العسكرية اخلامسة.                                                      صفية. ن

كشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أمس األحد، عن سلسلة اقتراحاتها التي سترفعها لوزارة التجارة، وتخص هذه 
االقتراحات 4 محاور، على رأسها أخلقة القطاع وترقية العالقة مع المستهلكين.

إلى جانب مسؤولين ووالة سابقين 
تأجيُل محاكمِة هامل إلى َيوم 26 جِويلية الُمقِبل

موقع »درموش«ببرج البحري في العاصمة 
ُمكتِتبو »عدل« ُيراِسلون رئيَس الُجمهورّية

»عدل«  وبرنامج  مكتتب  رفع 
برج  درموش  ملوقع  املوجهني   2013
رئيس  إلى  تظلما  العاصمة  البحري 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، يشتكون 
وعدم  اآلجال  احترام  عدم  فيه 
استكمال منح شهادات التخصيص،  
ممثليهم من طرف  استقبال  وكذا عدم 

وكالة عدل.

مقر  أمام  دوريا  احملتجون  راسل 
حمدين  بسعيد  »عدل«  وكالة 
حيث  اجلمهورية،  رئيس  بالعاصمة 
تضمنت الرسالة التي حتصلت »أخبار 
الوطن« على نسخة منها، مناشدتهم 
أن  موضحني  إلنصافهم،  الرئيس 
يحترم  لم  باألشغال  املكلف  املقاول 
عدل،  لوكالة  العام  املدير  تعليمات 

ووزير السكن اخلاصة بضرورة رفع وتيرة 
األشغال لتدارك التأخر الكبير، خاصة 
وأن مواقع أخرى انطلقت بها األشغال 
كما  سلمت،  قد  درموش  موقع  بعد 
أضاف احملتجون أن بعض املكتتبني لم 
يستلموا حتى شهادة التخصيص رغم 

الوعود املتكررة.
محمد رضوان

العاصمة،  قضاء  مجلس  أجل 
هامل  قضية  يف  البت  األحد،  أمس 
والوالة  املسؤولني  من  وعدد  وعائلته 
السابقني املتهمني يف قضايا املمتلكات 
ملصالح  النفوذ  واستغالل  العقارية 

شخصية إلى يوم 26 جويلية املقبل.
غرفة  قاضي  األحد،  أمس  قرر، 
العاصمة  قضاء  مبجلس  االستئناف 
وعائلته  هامل  قضية  يف  البت  تأجيل 
عن  املالي  الفساد  قضية  يف  املتهمني 

عدد  رفقة  النفوذ،  استغالل  طريق 
من  السابقني  والوالة  املسؤولني  من 
الغني  عبد  السابقان  الواليان  بينهم 
 26 يوم  إلى  موسى  وغالي  زعالن 
جويلية 2020. وكان من املقرر مثول 
األسبق  الوطني  لألمن  العام  املدير 
أفراد  مبعية  املتابع  هامل  الغني  عبد 
الصادرة  لألحكام  استئنافا  عائلته، 
يف  امحمد،  سيدي  محكمة  عن 
تراوحت  التي  املنصرم،  أفريل  الفاحت 

ما بني العامني و15 سنة سجنا نافذا. 
ومتحورت القضية حول ممتلكات عقارية 
ومنقولة مت حتويل عائداتها إلى اخلارج، 
عائدات  من  أنها  احملققون  صنفها 
45 سنة  طيلة  هامل  إجرامية جمعها 
قضاها يف جهاز األمن إلى غاية إحالته 
خالل  من   ،2018 يف  التقاعد  على 

حصوله على مزايا غير مستحقة.
أحمد بوكليوة

أوالد موسى ببومرداس
غلُق مقرِّ الَبلدّية إثَر وفاِة ُموّظٍف 

بفيروِس ُكورونا
ببومرداس،  موسى  أوالد  لبلدية  احمللية  السلطات  قامت 
أحد  وفاة  تسجيل  بعد  البلدية  مقر  بغلق  األحد،  أمس 
رئيس  وجهه  إعالن  يف  كورونا.  وجاء  بفيروس  موظفيها 
مستوى  على  وفاة  حالة  تسجيل  »بعد  للمواطنني  البلدية 
موظفي البلدية بسبب وباء كورونا، يعلن السيد رئيس املجلس 
الشعبي البلدي ألوالد موسى أن مقر البلدية مغلق احترازيا، 

يف انتظار املعاينة امليدانية ملصالح الصحة العمومية«.
منذ  سجلت  قد  بومرداس  والية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
اجلمعة املنقضي إصابة أزيد من 30 شخصا بفيروس كورونا، 
17 منهم من عائلة واحدة.                      سميرة مزاري

المسيلة 
أصحاُب سّياراِت األجَرة يرُفضون َتحويلُهم 

للمحّطِة الَجِديدة
نظم، صبيحة أمس،  العشرات من أصحاب سيارات األجرة ملا بني الواليات 
متطابقة،  معلومات  وحسب  الوالية.  مقر  مبنى  أمام  احتجاجية  حركة  باملسيلة 
بتحويل محطة  تفيد  معلومات  احلركة االحتجاجية هذه جاءت على خلفية  فإن 
املسافرين التي كانوا يستغلونها قبل توقفهم االضطراري بسبب جائحة كورونا إلى 
سوق يومي للخضر والفواكه، حيث مت اقتراح حتويل سوق الكدية الشعبي إلى احملطة 
القدمية وه وما مت رفضه من طرف أصحاب السيارات الصفراء الذين رفعوا شعارات 
أين مت  القرار اجلائر - حسبهم، حيث رفضوا م هذا قرارات من قبل  منددة بهذا 
حتويلهم للمحطة اجلديدة إال أن احتجاجات أصحاب سيارات األجرة أجبر اجلهات 
الوصية ممثلة يف مديرية النقل على العدول عن القرار ومت إعادتهم للمحطة القدمية. 
جمال أب واشرف
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ولم تكن حادثة شعابنة إال القطرة 
التي أفاضت كأس اجلدل حول مسألة 
اجلنسية املزدوجة وااللتحاق باملناصب 
عن  اإلعالن  سبقها  حيث  العليا، 
مشروع تعديل املادة )63( من الدستور 
والتي  حتديًدا  املوضوع  بهذا  املتعلقة 
اجلزائرية  اجلنسية  امتالك  تلغي شرط 
املادة  بتعديل  املطالبون  فقط.ويتحّجج 
)63( يف دستور تبون بعدم دستوريتها 
بسبب حظر  اجلزائريني  بني  متيز  ألنها 

على  واملسؤوليات  املناصب  بعض 
مزدوجي اجلنسية. 

املناصب  حظر  دسترة  وفجرت 
السامية واحلرمان من تولي املسؤوليات 
من  اجلزائريني  على  الدولة  يف  العليا 
واسًعا،  جداًل  اجلنسية  مزدوجي 
جلسات  وخالل  األحزاب  وسط 
عدد  طالب  حيث  القانون  مناقشة 
-بتوسيع  آنذاك   - النواب  من  كبير 
قائمة املناصب احملظورة على مزدوجي 
اجلنسية لتشمل مناصب جديدة على 
والسفراء،  الوالة،  القناصلة،  غرار 

وحتى  للوزارات  العامني  واألمناء 
مناصب أخرى يف الدولة.

الدستور  املادة )63( من  وشهدت 
احلالي عدة تضاربات واستياء البعض 
املعارضة  أوساط  يف  خاصة  منها، 
بسبب  اخلارج،  يف  اجلزائرية  واجلالية 
من  املزدوجة  اجلنسية  ذوي  حرمان 
تقّلد املناصب العليا والسامية يف البالد 
املادة  أن  املعارضني  من  الكثير  .ورأى 
الكفاءات  إقصاء  إلى  ستؤدي   )63(
والكوادر اجلزائرية التي تكونت يف دول 

متقدمة ومتتلك جنسية ذلك البلد.
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املغترب  الصحفي  الكاتب  يعتبر 
يف  وادن،  بن  رمضان  رياض  بالسويد 
الوطن«،  لـــ«أخبار  به  أدلى  تصريح 
والسلطة  عموما  اجلزائري  أن الفرد 
األمر  أمرين،  من  حتفظات  لهم  خاصة 
خاصة  املعارضة  الصحافة  من  األول: 
القائمون  كان  ولو  الوطن،  خارج  من 
واألمر  جد،  عن  أًبا  جزائريون  عليها 
وخاصة  عموما  املتجنس  الثاني: 
عموما،  الفرنسية  باجلنسية  املتجنس 
ويزداد الرفض إذا كان يف منصب سام.
والتخوف  التوجس  محدثنا  وأرجع 
إبان  باجلزائريني  فرنسا  فعلته  ما  إلى 
االستعمار الفرنسي، فاجلزائريون كرهوا 
بفرنسا،  عالقة  له  شيء  وكل  فرنسا 
يف  الفرنسية  باجلنسية  التجنس  وحتى 
إلى سنوات  وحتى  االستقالل  بدايات 
يعتبر  كان  والثمانينيات  السبعينيات 
بالنسبة  حتى  اخليانة  أنواع  من  نوعا 
بداية  أنه  موضحا  البسيط،  للمواطن 
النظرة  بدأت  التسعينيات  سنوات  من 
صعود  إلى  ذلك  مرجعا  قوتها،  تفقد 
جيل جديد له تفكير مختلف ومتساهل 
الشرعية  الهجرة  وبالتالي  فرنسا،  مع 
اجلزائر  من  التي حدثت  الشرعية  وغير 
فرنسا،  وخاصة  الشمال  جهة  إلى 

واقتصادًيا  سياسًيا  اجلزائر  فشل  وكذا 
والرفاه،  العدل  دولة  إلقامة  واجتماعًيا 
التي  واالجتماعية  الدميقراطية  الدولة 

وعدت بها أبناءها يف الداخل.
يتولى  أن  رفض  أن  وادن  بن  وأكد 
يف  عاليا  منصبا  أخرى  جنسية  له  من 
بل  مفهوًما  كان  الوقت  ذلك  يف  الدولة 
وكان جد ضروري، نظًرا حلداثة الدولة 
واخلوف من أي اختراق قد ميس سيادة 

الدولة.
املعطيات  أن  اعتبر  املقابل،  يف 
حاجة  يف  اجلزائر  وأن  تغيرت،  حاليا 
هم  من  ذلك  يف  مبا  أبنائها  كل  إلى 
املهجر ولهم جنسيات تلك  مقيمون يف 
البلدان املقيمني فيها، خاصة أن الدولة 
أمواال طائلة من أجل  اجلزائرية تصرف 
تكوين إطارات وخبراء وعلماء وباحثني 
بإرسال  تقوم  وهي  املجاالت  شتى  يف 
املتفوقني إلمتام دراساتهم يف اخلارج على 
حسابها اخلاص، فال يعقل أال تستفيد 
منهم عند احلاجة بسبب فقط حملهم 
التقدم  وأن  خاصة  أخرى،  جلنسية 
املشاريع  إجناح  يف  والفارق  احلقيقي 
يصنعه  بالدول  والنهوض  الكبرى 
يحملون  ممن  أكثر  واملختصون  اخلبراء 

الشعارات الرنانة.

على  القائمة  النظرة  انتقد  كما 
االعتقاد بأن من يحمل هذه اجلنسية هو 
نوع من الوالء لتلك الدولة على حساب 
صحيح،  غير  ذلك  أن  معتبرا  الوطن، 
فاجلنسية يف العموم هي عبارة عن وثيقة 
السفر  للمواطن  تسهل  وامتياز  وصفة 
بدون  العالم  بلدان  مختلف  إلى  عموما 
والتي  املعقدة،  الفيزا  طلب  إجراءات 
تتطلب وقتا وجهدا، وكذا للحفاظ على 

احلقوق يف حالة حدوث أي طارئ.
باملقابل اعتبر أن السلطات تتخوف 
الكبرى  الشهادات  أصحاب  من 
بسبب  ليس  املتجنسني  واملتخصصني 
إمكانية والئهم لدول أخرى، ألنه كان 
دائما اختيار األشخاص ملناصب كبرى 
صارمة  شروط  على  يعتمد  الدولة  يف 
وبحث دقيق ومعرفة كل صغيرة وكبيرة 
الدقيق  املسار  هو  السبب  وإمنا  عنهم 
وشيوع  والشفافية  واالنفتاح  والصارم 
التي سيسيرها  املناصب  الدميقراطية يف 
فرمبا   - طبعا  كذلك  كانوا  إن   - هؤالء 
مصاحلها  لها  معينة  أطرف  تخدم  ال 
حاله  على  الوضع  استمرار  ويساعدها 

من أجل االمتيازات التي لديها.
ع.ق

ياسي واالجِتَماعي جدٌل وَطنيٌّ حوَل َوضِعهم السِّ

ُمزدَوجو الِجنسّية.. َقلٌب بين بلَديِن!

الكاتب الصحفي الجزائري المغترب بالسويد رياض رمضان بن وادن:
الجزائريُّ مزدَوُج الِجنسّيِة ما ُهو إاّل َجزائريٌّ َعاديٌّ يِقيُم في الَخارج

سمير شعابنة: 
َلم أرُفْض الّتناُزَل عن الِجنسّيِة الِفرنسّية!

نفى النائب عن اجلالية الوطنية باخلارج يف املجلس الشعبي الوطني 
والوزير املنتدب املكلف باجلالية السابق سمير شعابنة، يف تصريح حصري 
مقتضب أدلى به لــ«أخبار الوطن«، رفضه التنازل عن اجلنسية الفرنسية 
وقال باحلرف الواحد »من قال إنني رفضت ذلك؟«، يف حني يبقى اجلدل 
قائما حول طريقة سير امللف الذي انتهى بإلغاء استوزاره.               ع.ق

َوظائٌف َممنوعٌة على ُمزدَوجيِّ الِجنسيَّة
التمتع  يشترط  قانونًا   2016 عام  يف  اجلزائرية  السلطات   وضعت 

باجلنسية اجلزائرية من دون سواها لتولي مناصب املسؤولية. 
وحدد القانون )15( املتعلق بالوظيفة السامية أنه يشترط لتوليها حمل 
صاحبها اجلنسية اجلزائرية فقط. وترتبط هذه املناصب بالوظائف التالية: 
املجلس  ورئيس  احلكومة  ورئيس  البرملان  ورئيس  األمة  مجلس  رئيس 
األول  والرئيس  للحكومة  العام  واألمني  احلكومة  وأعضاء  الدستوري 
ومسؤولو  اجلزائر  بنك  ومحافظ  الدولة  مجلس  ورئيس  العليا  للمحكمة 
أجهزة األمن ورئيس الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وقائد أركان 
مسؤولية  وكل  العسكرية،  النواحي  وقادة  املسلحة  القوات  وقادة  اجليش 

عسكرية عليا محددة عن طريق التنظيم.                                  ع.ق

5 آالِف َمسؤوٍل َجزائريٍّ َيحمُلون 
الِجنسيََّة  الِفرنسيَّة

 يف مارس 2016، قال سيد أحمد غزالي الرئيس األسبق للحكومة إن 
خمسة آالف من املسؤولني السامني بالبالد يحملون اجلنسّية الفرنسّية، 
يف  وأضاف غزالي،  فقط.   1992 لسنة  تعود  التي  لألرقام  وفًقا  وذلك 
تصريح صحفّي، أنه ال يرى أي أهمّية لدسترة منع مزدوجي اجلنسية من 
الظفر مبناصب املسؤولّية باجلزائر، ُمقّرا بأّن كل ذلك »مجّرد مناورة«- وفق 

تعبيره.
ع.ق

الخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف اهلل:
إلحاُح المسؤوليَن على نيِل الِجنسّيِة 

الِفرنسّية سبُبه َكسُب الَحصانِة
الدولي إسماعيل خلف  القانون  أوضح اخلبير يف   من جهة أخرى، 
اهلل لــ«أخبار الوطن« أن التسابق نحو كسب اجلنسية الفرنسية دون غيرها 
السياسيني واملسؤولني اجلزائريني هو جلب  من اجلنسيات األجنبية بني 
للحصانة وتفادي إمكانية احملاكمة واملتابعة من طرف القضاء اجلزائري، 
متاًما مثلما حدث مع الوزيرين األسبقني عبد السالم بوشوارب وشكيب 
الرئيس  حقبة  يف  املسؤولني  من  عددا  أن  اهلل  خلف  وكشف  خليل. 
بعد  بغرفتيه،  البرملان  املنتخبني يف  بوتفليقة، وحتى  العزيز  املخلوع عبد 
وصولهم إلى مناصب املسؤولية سعوا بكل قوة إلى احلصول على اجلنسية 
الفرنسية وبطاقات اإلقامة لهم وألفراد عائلتهم. مشيًرا إلى أن هناك ما 
على  تعاقبوا  سابق  وزير   700 من  أزيد  مجموع  من  و90 وزيًرا   50 بني 
احلكومات اجلزائرية منذ االستقالل، يوجدون اليوم يف اخلارج ويتوزعون 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  وكندا  فرنسا،  خصوًصا  أوروبا  دول  بني 
وأن من بينهم من يحمل جنسية تلك الدولة التي يقيم بها، فيما يتمتع 
البقية ببطاقة اإلقامة. وفيما يتعلق بالوزراء وكبار املسؤولني الذين حتمل 
زوجاتهم وأبناؤهم جنسيات أجنبية فحدث وال حرج.                    ع.ق

أرقام متداولة:
و7 ماليني   5 بني  ما  يقدر  اخلارج  املقيمني يف  اجلزائريني  الرعايا   - عدد 

شخص.
بالتجنس  ألف مسلم جزائري  فرنسا لستني  1944، سمحت  -يف مارس 

باجلنسية الفرنسية.
أجنبية  جنسية  يحملون  الذين  من  اجلنسية  مزدوجي  اجلزائريني  -عدد 
باإلضافة إلى اجلنسية اجلزائرية وخاّصة الفرنسية جتاوز أواخر سنة 2010 أكثر 

من 600 ألف جزائري.
االحتاد  دول  لدى  جلوء  طلب  ملّفات  جزائري  آالف   10 من  أزيد  -أودع 

األوروبي يف عام 2017 فقط.
-سّجلت دول االحتاد األوروبي 2754 طلًبا للجزائريني منذ بداية 2020.

-ما يقارب 25 يف املائة من إجمالي طلبات اللجوء إلى فرنسا و15 يف املائة 
إلى أملانيا و12 يف املائة إلى إسبانيا وهولندا و10 يف املائة إلى سويسرا جزائريون

-ما بني 600 ألف و800 ألف جزائري مزدوج اجلنسية.

شّكل رفض الوزير المنتدب المكلف بالجالية سمير شعابنة تخليه عن الجنسية الفرنسية مقابل استوزاره، بحسب توضيح 
الوزارة األولى، مفاجأة للعديد من الجزائريين، وهي الحادثة غير المسبوقة التي خّلفت جداًل واسًعا خاصة على شبكات 

التواصل االجتماعي. وانقسم الجزائريون بين من ألقى باللوم على السلطات باعتبارها »لم تستعلم عن شعابنة قبل تعيينه«، 
وبين من ألقى باللوم على شعابنة، قائاًل »إنه فضل جنسية أخرى، وخاصة الفرنسية، على جنسية بلده، بينما يقبل العمل 

نائًبا في برلمان بالده«- على حد قولهم. 

القانون جمال  واخلبير يف  احملامي  قال 
الوطن«،  لــ«أخبار  بن حليلو، يف تصريح 
اجلزائريني  جميع  يكون  أن  »ُيفترض  إنه 
الداخل  جزائريي  بني  فرق  وال  سواسية 
حق  فمن  وبالتالي  اخلارج،  وجزائريي 
أن  اجلنسية  مزدوجي  حتى  جزائري  كل 
أرافع  أنا  ولهذا  املسؤولية  مناصب  يتبوأ 
وأشدد على ضرورة دسترة حق اجلزائريني 
مزدوجي اجلنسية تقلد املناصب العليا يف 
قيد  املقبل  الدستور  يف  الدولة  مؤسسات 
إلى  حليلو  بن  واإلثراء«.وأشار  املناقشة 
من  عددًا  أن  يعلم  اجلزائري  الشعب  أن 
مصالح  يخدمون  كانوا  الكبار  املسؤولني 
ال  هؤالء  لكن  عقود،  أربعة  طيلة  فرنسا 
يصل عددهم إلى 50 ألف مسؤول مثلما 

الفرنسية، خاصة  روجت لذلك احلكومة 
وأن توقيت الكشف عن ذلك الرقم تزامن 
وبداية احلراك الشعبي وهو مجرد تشويش 
من طرف اجلهات التي تدافع عن املصالح 
حليلو  بن  اجلزائر. وأضاف  يف  الفرنسية 
يقول: »دّرس أبو القاسم سعد اهلل رحمه 
اهلل بجامعة أوكلير االمريكية، لكنه تخّلى 
رافًضا  اجلزائر  الى  ليعود  العمل  عقد  عن 
قال  والتي  األمريكية  باجلنسية  التجّنس 
خيانة  »رأيت فيها  مذكراته:  يف  عنها 
وبداية  أظفاري  نعومة  منذ  فأنا  وطنية، 
وعيي أكافح من أجل أن يكون لي وطن هو 
اجلزائر، فكيف أتخلى عنه بعد حتريره؟«.و 
عن حادثة سمير شعابنة أرجع بن حليلو 
العيب يف »القانون رقم )01 - 17( الوارد 

يف اجلريدة الرسمية رقم 02 لسنة 2017، 
والذي مبوجبه أصبح االعتماد فيما يخص 
شريف  تصريح  على  األجنبية  اجلنسية 
األمنية،  التحقيقات  وليس على  للمعني 
ويتعلق األمر مبناصب محددة على سبيل 
احلصر، منها أعضاء احلكومة وما بقي من 
الوظائف واملناصب ومنها القضاء ميكن أن 
وما  األجنبية،  اجلنسيات  ذوي  يتوالها 
اجلنسية  مزدوجو  يتوالها  أن  ميكن  بقي 
بال إشكال دون مراعاة واجبات املتجّنس 
املانح  البلد  جتاه  األجنبية  باجلنسية 
وتقدمي  خدمة  مقدمتها  ويف  للجنسية، 

املعلومات لهذا البلد. 
ع.ق

المحامي والخبير في القانون جمال بن حليلو:
َتحِديد الِجنسّيِة يعتِمُد على َتصريٍح َشرفيٍّ عوَض الّتحقيقاِت 
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حاورته: سهام عاشور

 بداية نرّحب بكم ونشكركم على قبول إجراء هذا 
الحوار

 يا مرحبا، أنا سعيد مبحاورتكم.

     من هو فاحت لشهب؟
من  أصولي  وتنحدر  جزائري  شاب  لشهب   فاحت 
النوق ببرج بوعريريج، خريج اجلامعة اجلزائرية  قرية عني 
تخصص بحث عملياتي. أشتغل يف مجال ريادة األعمال 

والتخطيط اإلستراتيجي بدولة قطر الشقيقة.

  تخصككم اجلامعي كان يف الرياضيات، ثم 
وجلتم عالم التخطيط، هل ميكن أن حتدثنا 

قليال عن هذا االنتقال؟
مجاالته  بني  ومن  جدا،  واسع  علم   الرياضيات 
يف  درسته  الذي  التخصص  وهو  العملياتي،  البحث 
وتسييرها  املؤسسات  بإدارة  يهتم  املجال  هذا  اجلامعة، 
إيجاد  هدفها  خوارزميات  على  بناء  مشكالتها،  وحل 
بأنظمته املختلفة  املثلى، والتخطيط اإلستراتيجي  احللول 
يتشارك مع البحث العملياتي يف املبادئ نفسها، من حيث 

تعظيم الفائدة وتقليل اجلهد والوقت واملوارد. 
تخصصي  ساعدني   ، التخطيط  دراستي  وخالل 
اجلامعي - بفضل من اهلل - يف فهم عناصره بدقة ، وهلل 

احلمد.

التخطيط أصبح علما بحد ذاته، فهل 
التخطيط ضروري أيضا للطالب يف تخطيطه 

للمستقبل العلمي واملهني ؟
 أكيد، فالبطالة التي تتزايد نسبتها عاما تلوى اآلخر 
النظر يف  تستدعي  املتخرجني  الطلبة  إلى  بالنسبة  خاصة 
عن  ناهيك  احلالي   املنظور  غير  إستراتيجي  مبنظور  األمر 
كون النسبة الكبيرة من الفئة العاملة موجودة يف وظائف ال 
تناسب تخصصها  وهذا ما ينقص يف الكفاءة ويقلل من 

جودة األداء.

 جائحة كورونا وعديد األزمات التي ترتبت 
عنها أبانت للجميع أهمية التخطيط يف 

املؤسسات الكبرى واحلكومات من أجل إدارة 
األزمات ، أليس كذلك؟

 إدارة األزمات من بني احملاور الرئيسة التي يجب أن 
متلك  ال  وأي شركة  أي شركة،  بدقة يف  مدروسة  تكون 
رؤية بعيدة املدى فستعيش قلقا  فبوضع الرؤية بعيدة املدى 
السيناريوهات  بجل  الشركة  يف  االختصاص  أهل  يتنبأ 
احملتملة ويضعون خطة لكل احتمال. وعلى سبيل املثال 
ال احلصر ، ضربت قطر مثاال رائعا يف وضع الرؤى وتفادت 
أزمة احلصار بدون أي خسائر اقتصادية بل ضاعفت من 
من  العديد  يف  الذاتي  اكتفاءها  وحققت  إنتاجها  نسبة 
نعمة   إلى  حتولت  التي  النقمة  هذه  بفضل  املجاالت، 
خاللها  من  نتنبأ  والتي  املتعلمة  الدروس  إلى  باإلضافة 
والتعامالت  الكورونا  بعد  ستزول  املهن  من  الكثير  بأن 

اإللكترونية ستصبح ضرورة ال بد منها. 

 أين هي اجلزائر من التخطيط، حسب رؤيتك 
أستاذ؟

 بكل أسف، أقولها نحن ال نعلم بالضبط ما يدور يف 
تكلمنا  وإذا  اجلزائر،  يف  القرار  لصناعة  املغلقة  الكواليس 
على املرحلة السابقة جند أن املنظومة أظهرت مستوى رائعا 

يف التخطيط لتحطيم اجلزائر ونهب ثرواتها،
فاجلزائر متلك من الكفاءات البشرية واملوارد املختلفة 
ما سيجعلها تتصدر الدول اإلفريقية والعربية - على األقل 
- يف العديد من املجاالت، بعيدا عن البترول. وال أنفي 
وجود كفاءات عالية املستوى يف التفكير والتخطيط ولكن 
اجتاه التخطيط يبقى على عاتق القيادة العليا للبالد. والذي 

يظهر جليا يف أبسط األمور كرقمنة احلكومات، مثال. 

هل ميكن أن نرى، يوما ما، استثمارا محليا 
وطنيا يف خبرة فاحت لشهب يف التخطيط؟

 ألول مرة أصرح بها لإلعالم، استقلت من وظيفتي 
يف الدوحة صيف العام املنصرم بغية االستثمار يف مجال 
أي  أتلق  لم  أسف  بكل  أقولها  لكن  اجلزائر،  يف  التعليم 
دعم؛ ال أقصد الدعم املادي من طرف الشركاء الرسميني.

حسب الدورات التي أجريتها يف اجلزائر ، هل 
ترى شباب اجلزائر مهتما بالتخطيط ؟

 لن أجامل أبناء بلدي ، ولكن سأقول ما قاله رجل 
األعمال واملخترع القطري محمد اجلفيري: إن املادة اخلام 

للطاقات البشرية موجودة يف اجلزائر واملغرب العربي. 
ما  شاب  املجتمع  من  باملائة   70 أن  إلى  باإلضافة 

شاء اهلل. .و هذه نسبة تبشر مبستقبل زاهر للبالد يف حال 
استثمرت بطريقة صحيحة. 

فاحت لشهب أصغر خبير دولي يف التخطيط نال 
اعتراف العديد من أهم خبراء التخطيط، كان 

آخرها الشهادة التي سلمت لك من قبل أبرز 
املخططني اإلستراجتيني يف العالم وأمريكا ، 

كما أنك فرضت وجودك يف مجتمع أجنبي 
براغماتي ومع أهم اخلبراء يف هذا املجال، فما 

هي مفاتيح هذا التفوق؟
املوفق   أوال، يرجع الفضل هلل عز وجل وحده؛ فهو 
ثم دعاء الوالدين باإلضافة إلى اجلامعة اجلزائرية. وأخص 
الرياضيات  كلية  باألخص  بوعريريج  برج  جامعة  بالذكر 
الطراز  من  أساتذة  طاقم  يؤطرها  التي  اآللي  واإلعالم 
الرفيع، يقدمون موادهم العلمية بأمانة وصدق واحترافية 
عالية، وما أنا إال قطرة من بحر خريجي اجلامعة اجلزائرية 
الذين أتيحت لهم فرصة النجاح يف مجتمع ال يعترف إال 

بالكفاءة، بعيدا على الواسطة واحملسوبية. 

 هل ميكن أن نرى تعاونا بينك كخبير 
والسلطات اجلزائرية لتبني إستراجتية 

استقطاب النخبة اجلزائرية املهاجرة ؟
 ملا ال؟.. إذا وفرت لهم كل شروط العمل! 

ماذا عن أهداف وطموحات فاحت لشهب؟
املشاركة يف النهضة ببلدي.

شّددت على ضرورة وضع بطاقية وطنية للفئات الهشة 
النائب مرواني تقترح مشروع قانون حول الحماية االجتماعية 

تقدمت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بسطيف هندية 
مرواني باقتراح قانون حول كيفية تنظيم وتسيير احلماية االجتماعية 
يف اجلزائر، والتي ترى أنها يف حاجة إلى »تنظيم وحكامة إلخراجها 
االجتماعية  واحلماية  التضامن  بأن  تعتقد  التي  الضيقة  املفاهيم  من 

هي صدقة إلى كونها حق من حقوق اإلنسان«.
وأوضحت مرواني، يف بيان صحفي أصدرته مؤخًرا ، أنه »لعلى 
قبل  من  التضامنية  الهبة  تلك  هي  املقترح  هذا  تقدمي  إلى  دفعنا  ما 
الفئات  حيال   ،)19 )كوفيد-  كورونا  أزمة  خالل  اجلزائري  املجتمع 
الهشة ، وهنا يتعني تثمينها وجتسيدها يف سياسات اجتماعية تدوم 
، تكفلها مؤسسات قائمة بذاتها وال تتخذ الطابع الظريف، خاصة وأن 

ما بعد كورونا يلوح بأزمات متعددة األبعاد واجلوانب«. وأشارت النائبة 
إلى أن »هذا القانون يندرج ضمن أولويات الدولة التي وبالرغم من الصعوبات املالية، إال أنها جعلت من احلماية االجتماعية 
من  يتضمن جملة  هذا  القانون  مقترح  أن  وأضافت   .« االجتماعيني  واالستقرار  التجانس  على  للحفاظ  كسبها  يتعني  معركة 
التصورات واملقترحات؛ »ففي املادة الرابعة منه يقترح حتمية وضع بطاقية وطنية تصنيفية للفئات الهشة، متنح للدولة ومؤسساتها 
فكرة واضحة حول فئات املواطنني وحاجتهم للمساعدة واحلماية االجتماعية، للتفريق بني مستحقي احلماية االجتماعية الدائمة 

عبر مؤسسات التضامن ومؤسساتها وبني الفئات التي هي بحاجة ملساعدة ظرفية ومرافقة يف إطار احلماية االجتماعية.
واقترحت أن تؤسس جلنة تسمى »اللجنة الوطنية االجتماعية« تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري، وميثلها 
رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبط بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، وأن يكون مقر اللجنة الوطنية يف اجلزائر العاصمة 
ولها فروع على املستوى الوالئي، ويرأسها موظف بدرجة خاصة من أهل االختصاص ويعني وفًقا للقانون، ويكون املدير العام لدائرة 

احلماية االجتماعية نائًبا أول لرئيس الهيئة، ومدير عام دائرة احلماية االجتماعية للمرأة نائًبا ثانًيا«.
عمار قردود

ردا على اتهامهم بغض الطرف عن المخالفات 
مفتشو العمل: دورنا يقتصر 

على الرقابة البعدية 
العمل  ملفتشي  املستقلة  الوطنية  النقابة  نّددت 
خليفة  سليمان  بن  النائب  به  أدلى  الذي  بالتصريح 
عن حزب جبهة املستقبل باملجلس الشعبي الوطني، 
مفتشي  فيه  اتهم  أن  بعد  مسؤول،  غير  إياه  معتبرة 
العمل بالتقصير يف مراقبة التشغيل وتنصيب العمل 
احملروقات  مجال  يف  العاملة  والشركات  باملؤسسات 
وغض  بالتواطؤ  املفتشني  واتهم  اجلنوب،  بواليات 
املؤسسات  هذه  ترتكبها  التي  املخالفات  عن  الطرف 
العمال.  وتنصيب  التشغيل  مجال  يف  والشركات 
وأوضحت النقابة أن مفتشية العمل ليست لها عالقة 
مباشرة بالتنصيب والتشغيل بل تقتصر مهامها على 
الرقابة البعدية لتنصيب العمال طبًقا ألحكام القانون 
رقم )19-04( املؤرخ يف 25 ديسمبر 2004 املتعلق 
واملتمم،  املعدل  التشغيل  ومراقبة  العمال  بتنصيب 
والذي من خالله يحرر مفتشو العمل محاضر مخالفة 
تودع لدى اجلهات القضائية املختصة، يف حالة عدم 
احترام اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون سالف 

الذكر من طرف مسؤولي الشركات«.
موفق رباح

لم أتلق أّي دعم من الجهات الرسمية 	

الخبير الّدولي وأصغر المخّططين في العالم فاتح لشهب في حوار مع »أخبار الوطن«:

استقلت من وظيفتي في 
الدوحة لالستثمار في الجزائر

كشف الخبير الدولي فاتح لشهب، في حوار أجراه مع مع »أخبار الوطن«، عن جملة من 
العراقيل التي واجهت مساره، داعيا السلطات الجزائرية لتفعيل وعودها بخصوص استقطاب 

النخب الجزائرية الموجودة بالخارج. في المقابل، ركز على أهمية التخطيط وانعكاساته على 
مسار الحكومات والمؤسسات.

بعد أسبوع احتجاجات ساخن بورقلة
الوالي يستمع النشغاالت 

سكان  المخادمة 
املخادمة  سكان  السبت،  أمس   استحسن، 
بوستة  الصديق  أبوبكر  الوالية  والي  خرجة  بورقلة 
االنشغاالت،  أهم  إلى  لالستماع  حيهم  إلى  ونزوله 
حيث حتدث مع بعض املمثلني الشباب الذين عرضوا 
على املسؤول األول عن الوالية املشاكل التي نغصت 
الصرف  مشكل  غرار  على   - حسبهم   - حياتهم 
عدم  عن  ناهيك  للحي،  الرئيس  والطريق  الصحي 
الصحي  الصرف  مبشروعي  املعنية  الشركة  التزام 
أنفس  يف  حز  عليها.  وما  املتفق  باآلجال  والطريق 
لعبه  الذي  السلبي  الدور  هو   - بحسبهم   - احملتجني 
رئيس املجلس الشعبي الوالئي ، الذي يعد أحد أبناء 
بعجلة  للدفع  يحرك ساكنا  لم  كونه   ، املخادمة  حي 
التنمية يف احلي املنكوب - حسب وصفهم. وعليه، 
بالتدخل  املخادمة  سكان  الوالية  والي  وعد  فقد 
املطالب  من  الضرورية  النقاط  بأهم  والبداية  عاجال 
لقي  الوالي  خطاب  أن  يذكر  فعليا،  جتسيدها  قصد 
العمل  يف  الوالي  نية  التمسوا  إذ  السكان  استحسان 

على تنمية املنطقة ككل وليس حي املخادمة فقط.
يوسف بن حيزية



ف سليم

الوالية  بلديات  غالبية  يف  تتزايد 
غير  الزيادات  من  املواطنني  شكاوي 
سيارات  أصحاب  قبل  من  شرعية 
اجلماعي  النقل  تسعيرة  يف  األجرة 
التسعيرة  ارتفعت  املثال  سبيال  وعلى 
من البوني مركز لوسط عاصمة الوالية 
وهناك  90دج  ب  الضعف  إلى  عنابة 
هناك  كما  دج  ب70  تنشط  سيارات 
العديد من الشكاوى من طرف مواطني 
يخص  فيما  الصرول  حي  سكان 
الزيادة العشوائية التى طبقها أصحاب 
يف  النقل  تسعيرة  يف  األجرة  سيارات 
مسافة ال تزيد عن 7 كلم حيث كانت 
50 دج لترتفع إلى 70 دج بطريقة غير 
ودون  إدارية  وثيقة  أية  وبدون  قانونية 
علم السلطات احمللية ويف غياب سلطة 
من  اخر  أثر  املواطن  ليتحمل  الرقابة 
ويقول  املستجد.   كورونا  فيروس  اثار 
املواطنني أن أصحاب سيارات األجرة 
املتضررين  منحة  من  مؤخرا  استفادوا 

وأغلبهم  الصحي  احلجر  إجراءات  من 
 GPL غاز  بالسير  سياراتهم  تسير 
الذي لم يشهد زيادة يف األسعار يبقى 
املواطن هو املتضرر األكبر من كل هذه 
النقل  مديرية  املقابل  يف  التصرفات. 
لوالية عنابة تؤكد انه ال توجد زيادات 
اجلماعي  النقل  تسعيرة  يف  جزافية 
سيارات  أصحاب  فرضها  التي  بعنابة 
من  تسعيرة  دلك  على  كمثال  األجرة 
تبلغ  املدينة  وسط  عنابة  الى  البوني 

األجرة  سيارات  أن  حني  يف  45دج 
فقط  شخصني  صعود  تعليمة  وبعد 
املواطن  ويرغمون  الوضع  إستغلوا 
لتبلغ  إضافية   ) )بالصة  تسديد  على 
ماسببإمتعاض  وهو  دج   90 التسعيرة 
كبير لدى املواطنني مم جعلهم يتقدمون 
التي  املختصة  املصالح  لدى  بشكاوي 
املصالح  مع  بالتنسيق  مطالبة  تبقى 
سيارات  على  الرقابة  بتشديد  األمنية 

األجرة اجلماعية وردع املخالفني.

املدني  واملجتمع  اجلمعيات  رفعت 
بحي سيدي سالم ببلدية البوني أمس 
التنفيذي  اجلهاز  على  األول  للمسؤول 
اإلنشغاالت  من  العديد  عنابة  لوالية 
املطروحة من قبل السكان والتي تتمثل 
البيوت  ألصحاب  السكن  يف  أساسا 
واألبقار  الشروب  واملاء  الفوضوية 
الشريط  طول  على  خاصة  املتجولة 
الساحلي وهي جملة من املشاكل التي 
تعهد والي الوالية »برميي جمال الدين« 

استقبل  الوالي  وكان  بها.  التكفل 
ممثلني  الوالية  مبقر  السبت  أمس  صباح 
حي  أحياء  وجلان  املدني  املجتمع  عن 
كل  بحضور  الشعبي،   سالم  سيدي 
من رئيس دائرة البوني ورئيس املجلس 
التنفيديني،  واملدراء  البلدي  الشعبي 
ومشاكلهم  إستمعإلنشغاالتهم  حيث 
املتعلقة أساسا يف أزمة السكن،  غياب 
التزود  يف  اظطراب  البطالة،  التهيئة، 
التجوال  باملياه الصاحلة للشرب وظاهرة 

العشوائي لألبقار يف وسط احلي وغيرها 
وعد  والتي  اإلجتماعية  املطالب  من 
القريب  يف  بها  التكفل  الوالية  والي 
وكانت  تعبيره.  حد  على  العاجل 
املذكور  باحلي  الناشطة  اجلمعيات 
لقاء  عقد  إلى  بالوالية  والي  دعت  قد 
تشاوري حول املطالب واملرفوعة من قبل 
والتكفل  فيها  النظر  املواطنني من أجل 

بها حسب األولوية.
ف سليم

أخبار جيجل

محتجون يبيتون أمام مقر بلدية سيدي عبد العزيز
على  واحملتجني  العزيز  عبد  سيدي  بلدية  مواطني  من  مجموعة  قام 
مطالبني  البلدية  مقر  امام  واملبيت  باالعتصام  االجتماعي  السكن  قائمة 
ال  اشخاص  التي ضمت  القائمة  يف  النظر  وإعادة  بالتدخل  الوالية  والي 
املعتصمون هددوا مبواصلة  يستحقون االستفادة من السكن حسب قولهم 
االعتصام واالضراب عن الطعام يف حالة متاطل املسؤولني عن إعادة اعداد 
القائمة لإلشارة فان القائمة االسمية للمستفيدين من السكن االجتماعي 
املاضي  األسبوع  نهاية  عنها  اإلعالن  مت  التي  العزيز  عبد  سيدي  ببلدية 
خلفت احتجاجات كبيرة أدت الى قطع الطريق الوطني الرابط بني جيجل 

وقسنطينة ليومني متتالني.

األمطار تقطع التيار الكهربائي في بلديات عّدة
خلفت االمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها والية جيجل ليلة امس 
والتي صاحبتها عاصفة رعدية وهبوب رياح قوية عديد االضرار باألعمدة 
يعدة  الكهربائي  التيار  انقطاع  الى  أدى  الذي  االمر  بالوالية  الكهربائية 
ظاملة  ليلة  عاشتا  واللتان  وطاهير  قاوس  بلدية  غرار  على  بالوالية  بلديات 
نفس احلالة عرفتها بلدية سيدي عبد العزيز والعوانة وزيامة منصورية فيما 
عرفت احياء عديدة ببلدية زيامة نفس احلالة على غرار أوالد بولناروحراثن 
واعالي احلدادة هاته االنقطاعات أصبحت عالمة مميزة بوالية جيجل والتي 
اصبح سكانها يعانون من الظالم مع هبوب الرياح او تساقط االمطار حيث 

يبقى مشكل توزيع الكهرباء بجيجل يؤرق حياتهم.
استئناف عملية منح تراخيص الصيد

يف بيان صحفي أعلنت مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية بوالية 
البحري مبوانئ الصيد  جيجل عن استئنافها عملية منح تراخيص الصيد 
بالوالية حيث دعت املديرية كل الراغبني يف االستفادة من هاته التراخيص 
والذين ميلكون سفن وقوارب النزهة التقرب من املصالح املختصة من اجل 
إيداع امللفات كما طلبت من كل مالك السفن للصيد والترفيه والصيادين 
عن طريق الغوص الى تقدمي طلبات وايداعها على مستوى مكاتب املديرية 

ليتم اإلعالن عن املستفدين من هاته التراخيص يف اجال قريبة الحقة.
سهام ع
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نظرا النعدام الرقابة والردع

 زيادات غير قانونية في تسعيرة 
النقل الجماعي بعنابة

عنابة 
الوالي يدرس انشغاالت جمعيات سيدي سالم

اشتكى مسافرون بوالية عنابة من الزيادات العشوائية التي شهدتها تسعيرة النقل الجماعي وسيارات األجرة،  في الوقت الذي 
تلتزم فيه مديرية النقل الصمت المطبق.

والية  أمن  مصالح  سجلت 
عدد  يف  ملحوظ  إنخفاظ  عنابة 
مقارنة  الصحي  للحجر  املخالفني 
تسجيل  مت  حيث  الفارط  باألسبوع 
أيام.وحسب   7 خالل  توقيف624 
مصالح  قامت  فقد  عنابة  أمن  بيان 
 624 بتوقيف  عنابة،   والية  أمن 
مركبة   98 باحملشر  ووضع  شخص، 

ملخالفة  وهذا  نارية،  دراجة  و55 
االحترازية  والتدابير  القرارات 
املتخذة ملجابهة وباء فيروس كورونا،  
القانونية  مع إتخاذ كافة اإلجراءات 
وأشار  املخالفني.  حق  يف  الالزمة 
ذات البيان أنه خالل الفترة السالفة 
الذكر مت تسجيل إنخفاض محسوس 
مع  باملقارنة  املخالفني،  عدد  يف 

مصالح  الفارط.وعليه  األسبوع 
املواطنني  دعت  عنابة  والية  أمن 
باإلجراءات  االلتزام  ضرورة  على 
من  املتخذة  االحترازية  والتدابير 
على  وهذا حفاظا  السلطات،  طرف 
صحتهم وصحة عائالتهم واحلد من 

تفشي فيروس كورونا.
ف سليم

توقيف 624 شخصا وحجز 153 مركبة

قسنطينة 
غلق جسر باب القنطرة من أجل الصيانة

مت يوم أول أمس غلق جسر باب القنطرة احلجري القدمي ملدة يومني أمام 
حركة املركبات والراجلني بداعي تركيب سقالة حديدية متحركة من أجل 
استكمال عملية تهيئة اجلسر حسب ما أفاد به رئيس مكتب صيانة املنشات 
الفنية مبديرية االشغال العمومية،  والذي أضاف أن عملية الغلق تأتي من 
املنطقة  إلى  الولوج  من  املشروع  باجناز  املكلفة  اجلزائرية  الشركة  اجل متكني 
ويأتي  املهترئة.  اخلرسانة  صيانة  بعملية  للقيام  اخلرساني  للقوس  السفلي 
مشروع صيانة جسر بابا القنطرة يف إطار املشاريع املخصصة لصيانة املنشآت 

الفنية على الطريق الوطني رقم 3.
خديجة بن دالي

سطيف
الطريق الوالئي 141 يؤرق سكان 

بلدية بني وسين
الوالية  الواقعة شمال  لبلدية بني وسني  الرئيسية  الطرقات  تعد شبكة 
سطيف الشغل الشاغل الذي يستنكره سكان املنطقة، وعلى رأسها الطريق 
غير املصنف يف شبكة الطرقات والذي ميتد على طول 13 كلم واملتعلق بالطريق 
إذ  املهدية،  وبلدية  بني وسني  لبلدية  التابعة  التاملة  قرية شعبة  الرابط بني 
يلحون  املنطقة حيث  الرئيسي لسكان ومسؤولي  الهاجس  الطريق  يعد هذا 
بشكل كبير على القيام بتهيئته ملا ميثله هذا الطريق من أهمية كبيرة لسكان 
البلدية، كما يعد املسلك الرئيسي املؤدي إلى والية سطيف، ويشكو حاليا 
ويف  مستعمليه،  أرقت  ما  كثيرا  التي  واالنكسارات  لإلهتراء  التعرض  من 
وسني  بني  بلدية  بني  الرابط   141 رقم  الوالئي  الطريق  يعد  السياق  نفس 
مطلبا  كلم   10 امتداد حوالي  على  عيساوة  بقرية  مرورا  الروى  وبلدية عني 
العزلة أوال على قرية  رئيسيا بالنسبة لسكان املنطقتني وهذا من أجل فك 
عيساوة التابعة لبلدية بني وسني والتي تبعد بحوالي 5 كلم عن هذه األخيرة 
وثانيا من أجل الربط بني البلديتني وتقريبهما من بعضهما البعض، ويتطلع 
مواطنو البلدية أخذ مطلبهم بعني االعتبار والتعجيل يف إعادة التهيئة لهذه 
الطرقات يف اقرب اآلجال، فهل ستقضي السلطات احمللية على هذا املشكل 

الذي بات يؤرقهم ليال ونهار.
آسيا.ع

الفالحة  مديرية  مصالح  كشفت 
لشعبة  متابعة  أنه  أمس  عنابة  لوالية 
بعض  شكاوي  إثر  وعلى  احلبوب 
قرض  من  املستفيدين  الفالحني 
مردود  نقص  بخصوص  الرفيق 
احلالي  الفالحي  للموسم  احلبوب 
مديرية  نظمت    ،)2020/2019(
الفالحية لوالية عنابة خرجة  املصالح 
احلقول  من  العديد  ومعاينة  تفقدية 
ومساحات احلبوب )القمح،  الشعير( 

وضمت اللجنة املشتركة واملشكلة من 
النباتية  الصحة  عن  السهر  مسؤولة 
النباتات  لوقاية  اجلهوية  احملطة  ومديرة 
لذات  الزراعة  يف  واخلبير  للكوس 
املديرية وممثلة الغرفة الفالحية ورئيس 
القسم الفرعي الفالحي لدائرة العلمة 
ورئيس القسم الفرعي الفالحي للباردة 
امليدانية  املعاينة  أجل  من  وذلك 
مساحات  بعض  مردود حقول  وتقييم 
القمح الصلب لبلديتي العلمة والشرفة 

وعني  صالح(  لعبيدي  وب)حي 
الوقوف  مت  أين  الصيد(  )عني  الباردة 
للمزراعيني  شكاوي  مضمون  على 
وبناء عليه مت يف هذا الصدد بحسب- 
معاينة  محاضر  حترير  املصدر-  ذات 
للفالحني املتضررين من تراجع املردود 
من أجل تسهيل عملية إعادة اجلدولة 
الفالحة  بنك  طرف  من  ديونهم 

والتنمية الريفية لوالية عنابة
ف سليم

المستفيدون من قرض الرفيق يطالبون بجدولة ديونهم 
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 بومرداس

قطاع التربية يتدعم بـ 17 ابتدائية 
و5 متوسطات

سميرة مزاري

أوضح مدير التربية لوالية بومرداس 
تتوقع  مصاحله  أن  خنسوس  نذير 
الدخول  قبل  تربوية  هياكل  عدة  تسلم 
من  بداية  وحتديدا  املقبل،  املدرسي 
شهر سبتمبر، ما من شأنه أن يخفف 
بعديد  املسجل  االكتظاظ  حدة  من 
إقليم  عبر  املوزعة  التربوية  املؤسسات 
ذات  حسب  األمر،  ويتعلق  الوالية. 
و5  ابتدائية  مدرسة   17 بــ  املسؤول، 
واحدة  ثانوية  جانب  إلى  متوسطات 
من  اعتبارا  تسلمها  ينتظر  ثانويتني  أو 
شهر سبتمر 2020، فيم تستمر عملية 

تسليم هاته الهياكل، وفق قوله، حتى 
نهاية السنة اجلارية.

ويف هذا السياق، أشار مدير التربية 
لبومرداس أن هاته املشاريع قد شارفت 
مت  وقد  االنتهاء،  على  األشغال  بها 
الوالي  قبل  من  مختصة  تنصيب جلان 
يحي يحياتن أوكلت لها مهمة متابعة 
املشاكل  كل  على  والوقوف  املشاريع 
تعترضها،  أن  ميكن  التي  والعوائق 
وبالتالي تسليم الهياكل التربوية حسب 

الرزنامة املتفق عليها.
خنسوس  ذكر  أخرى،  جهة  من 
الكتاب  لتوزيع  التحضير  يتم حاليا  أنه 

اخلاصة  التضامن  ومنحة  املدرسي 
يف  أكد  حيث  املعوزين،  بالتالميذ 
هذا اخلصوص أن الكتب املدرسية قد 
وزعت على كل املؤسسات التربوية، أما 
الدخول  فسيتم خالل  التضامن  منحة 
القوائم  على  االعتماد  املقبل  املدرسي 
اخلاصة  املعوزين  للتالميذ  االسمية 
السنة  تالميذ  ما عدا  املاضية،  بالسنة 
سيطالبون  الذين  ابتدائي،  األولى 
املنحة،  من  االستفادة  ملفات  بتقدمي 
الوطنية  التربية  وزارة  لتعليمات  تطبيقا 
جائحة  بسبب  مؤخرا  أقرتها  التي 

كورونا.

سيتدعم قطاع التربية بوالية بومرداس، هذه السنة، بعدة هياكل تربوية في األطوار التعليمية الثالثة، منها 17 مدرسة 
ابتدائية سيجري تسليمها قبل الدخول المدرسي المقبل.

بجاية
القبض على سارَقي حلي النساء 

متكن عناصر األمن احلضري األول ألمن والية بجاية،من القبض على شخصني 
القدس. تفاصيل  احلافالت  موقف  مستوى  على  إمراة  مجوهرات  سرقة  يف  تورطا 
القضية بدأت أثناء قيام عناصر الشرطة بدوريات راجلة لتأمني قطاع اإلختصاص 
حيث سمعوا صراخ إمراة تستنجد باملارة من اجل توقيف شخصني كانا على منت 
والسريع  الفوري  التدخل  مت  إثرها  على  باخلطف،  حليها  بسرقة  قاما  نارية  دراجة 
أين متكن عناصر الشرطة من إيقاف سائق الدراجة النارية والسيطرة عليه بعد أن 
ببجاية  املقيم  سنة،   31 ل،  ب-   / باملدعو  األمر  ويتعلق  جسدية  مقاومة  أبدى 
احلني،  ذلك  يف  مجهولة  وجهة  الى  الفرار  من  له  املرافق  شريكه  متكن  حني  يف 
لكن التحقيقات والتحريات التي باشرها عناصرنا مكنت من إيقافه يف وقت وجيز 
ويتعلق األمر باملدعو / ز- ف، 31 سنة، مقيم ببجاية، وبعد التحقيق املعمق معهما 
تبني أنها متورطني يف عدة قضايا مماثلة للسرقة باخلطف.            بلقاسم جوادي

الحماية المدنية تتعدم بتجهيزات 
لمكافحة  الحرائق 

جديدة  بجاية،مؤخرا،بتجهيزات  لوالية  املدنية  احلماية  مديرية  تدعمت 
القرار يف  هذا  يأتي  الصائفة،حيث  هذه  الغابات خالل  حرائق  مواجهة  أجل  من 
مواجهة مشكل حرائق  العامة من أجل  املديرية  اتخذتها  التي  إطار اإلستراتيجية 
الغابات،التي تنشب خالل الصيف،وتأتي على مئات الهكتارات من الثروة الغابية 
مبختلف واليات الوطن،حسب الرائد« فاحت صويف« املكلف باإلعالم مبديرية احلماية 
املدنية ببجاية.ان مصاحلهم جندت كل الوسائل املادية والبشرية الالزمة من أجل 
افتتاحه  إلمكانية  االصطياف،حتسبا  ملوسم  واالستعداد  الغابات  حرائق  مواجهة 

خالل األيام القادمة.
بـــلقاسم.ج

ارتفاع وتيرة االحتجاجات بسبب انعدام 
مشاريع  التنمية

تعرف العديد من بلديات والية بجاية،خالل األسابيع األخيرة،ارتفاع موجة 
االحتجاجات رغم االزمة الصحية الني متر بها البالد بجائحة »وباء كورؤنا«، التي 
عبر املواطنون خاللها،عن استيائهم من النقص الفادح يف املشاريع التنموية، وهو ما 
جعلهم يلجأون إلى احللول السهلة،بغلق مقرات البلديات والطرق الوطنية للمطالبة 
إلى  اليومية.هذهالوضعية،أدت  ملعاناتهم  حد  بانشغاالتهم،ووضع  بالتكفل 
اضطرابات كثيرة على مستوى السير العادي ملختلف املصالح عبر البلديات،وعلى 
آثار سلبية  الوطنية،وما اجنر عن هذه احلركات االحتجاجية من  مستعملي الطرق 
بجاية،يف  والي  طالب  فيما  املواطنني.  مصالح  على  مباشرة،خصوصا  بطريقة 
ما  غالبا  التي  الوعود  تفادي  بضرورة  والدوائر،  البلديات  رؤساء  سابق،من  وقت 
التكفل  عدم  ظل  قائما،يف  زال  ما  الوضع  أن  االحتجاجات،إال  هذه  وراء  تكون 
غلق  إلى  يلجأون  السكان  جعلت  التي  األسباب  بني  املواطنني.من  بانشغاالت 
مختلف  بتجسيد  احملليني  للمنتخبني  الوهمية  الوعود  والطرق،  البلديات  مقرات 
غالبا  التي  اإلدارية،  واإلجراءات  املادية  الوسائل  نقص  رغم  املرفوعة،  املطالب 
للشرب،  الصالح  املاء  بالطرق،  املتعلقة  املطالب  بها، على غرار  التكفل  تعرقل  ما 
إجناز قنوات الصرف الصحي،اإلنارة العمومية وغيرها.أكد يف هذا السياق، بعض 
سكان قرية »تاحلقتس« ببلدية تيشي،أن السلطات البلدية سبق أن وعدتهم بحل 
مشكل غياب اإلنارة العمومية وإصالح الطريق منذ عدة أشهر، إال أن املشكل ال 
زال قائما،رغم املراسالت العديدة التي قاموا بها، كما اشتكى سكان حي »تالة 
رغم  لوعودهم،  احملليني  املسؤولني  جتسيد  جهتهم،عدم  من  رزين  علي«ببلديةآيت 

الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها الطريق املؤدي إلى قريتهم.
بـــلقاسم.ج

قرية »إفالزن«بدون قنوات الصرف الصحي 
أبدى العديد من املناطق ببلدية شميني غربي والية بجاية، تخوفهم من ن اآلثار 
املترتبة على البيئة وعلى صحتهم بسبب غياب قنوات مياه الصرف الصحي االمر 
الذي بات يهدد صحتهم.  يف هذا الصدد،أكد ممثلو السكان قرية«إفالزن«،الوضعية 
الراهنة ال تساعدنا على االستقرار،حيث تتواجد شبكات.الصرف يف وضع يرثى 
وال  احلجم  األنابيب صغيرة  وأن  لدينا، ال سيما  والقلق  اخلوف  ما خلف  له،وهو 
أحد  يقول  حني  التسربات.يف  من  كثير  إلى  وتؤدي  القذرة  املياه  يتدفق  تسمح 
لنا  القرويني، لقد مّت إحصاء حوالي عشرين منزاًل دون صرف صحي،وقد قدمت 
ربطنا  عدم  مشاكل  من  نشكو  اآلن  الريفي،لكن حلّد  البناء  إطار  منحة يف  الدولة 
بشبكة املياه الصرف الصحي،وكذا الكهرباء واملياه الصاحلة للشرب،ولألسف،ما 
غياب  تسبب  احملليني.وقد  املسؤولني  طرف  من  حقيقية  التفاتة  يتطلب  األمر  زال 
لدى  مستمر  قلق  يف  بالقرية،  القاطنات  إحدى  الصحي،بحسب  الصرف  شبكة 
السكان،بعد تدهور خطير يف البيئة واحمليط وما يصحب من عواقبه مأساوية على 
نفس املستوى الصحي، فمياه الصرف الصحي تتدفق يف الوديان واملجاري املائية، 
وأحيانا يف احلقول، ألن البعض مّنا يلجأ إلى حفر بدائية يف انتظار توصيل البيوت 
بشبكة الصرف الصحي، وعليه فقد مّت توجيه مراسالت يف هذا الشأن، إلى مختلف 

اجلهات املعنية لكن دون جدوى.                                         بـــلقاسم.ج

العملياتية  الفرق  مختلف  عاجلت 
خالل  بومرداس،  والية  ألمن  التابعة 
السنة  من  األولى  أشهر  اخلمسة 
تورط  اجرامية  اجلارية، 1036 قضية 
هذه  شخصا.متثلت   1420 فيها 
الوالية،  ألمن  بيان  حسب  القضايا، 
العمومي حيث  الشيء  جرائم  يف 
بجرائم  متس  قضايا  منها  عوجلت 

املاسة  واجلرائم  باألشخاص  املساس 
تتعلق  أخرى  وقضايا  باآلداب 
جرائم  واملالية،  االقتصادية  باجلرائم 
واجلرائم  واملمتلكات  باألموال  املساس 
املعلوماتية إضافة إلى جرائم املخدرات 
قرص   11314 من حجز  مكنت  والتي 
الكيف  من  كيلوغرام  و50  مهلوس 
املعالج.لتباشر الفرق العملياتية باتخاذ 

حق  يف  القانونية  اإلجراءات  كافة 
اجلهات  أمام  تقدميهم  مع  فيهم  املشتبه 
 220 حق  يف  صدر  أين  القضائية، 
 35 احلبس،  رهن  إيداع  أمر  شخص 
القضائية  الرقابة  متورطني وضعوا حتت 
قضائية  ملفات  ضدهم  أجنزت  والبقية 
أرسلت إلى النيابة يضيف البيان ذاته.
سميرة مزاري

بومرداس
تسجيل ألف قضية إجرامية منذ بداية السنة

التابعة  بودادي  حي  اهالي  يعيش 
معسكر،  والية  سيق،  لبلدية  إداريا 
عليهم  فرضتها  إجبارية  عزلة  حالة 
سّيرت  التي  املجالس  مختلف  سياسة 
السنوات،  مر  على  البلدية  شؤون 
وتناست انشغاالت ومشاكل سكان هذا 
احلي الذي ال يزال يفتقد ألبسط شروط 
املشاكل  بني  ومن ومن  الكرمية.  احلياة 
احلي التسمية  مواطنو  منها  يعاني  التي 
أنها حي  املنطقة على  بها  التي توصف 
الكثير من  كان مبثابة اسم أقصاهم من 
احلي  أن  من  اعتبارا  التنموية  املشاريع 
سكني  لتجمع  تابعا  الغالب  يف  يكون 
قرية  هو  منطقتهم  واقع  فيما  حضري 
خمسة  عن  سكانها  تعداد  يزيد  كبيرة 
التي  البلدية  عن  وبعيدة  نسمة  آالف 

ما  كيلومترات حسب  بعدة  لها  يتبعون 
الوعود  على   « الوطن  »الخبار  اكدوه 
كل  يف  السلطات  تطلقها  التي  الوهمية 
إسماع  أجل  من  فيها  يتقدمون  مرة 
احلالة  ذلك  إلى  إضافة  صيحتهم، 
شبكة  إليها  آلت  التي  املزرية  الكارثية 
البحث  الطرق وتفاقم رحلة السكان يف 
عن الغاز بالرغم من أنه مرور قناة الغاز 
بجانبهم باالضافة الى أزمة نقل خانقة 
الدخول  النقالني  امتناع  عن  نتجت 
شخص  أي  أو  مريض  لنقل  لألحياء 
مشكل  ويزداد  احلفر  كثرة  بسبب 
بني  الواصل  الرئيسي  الطريق  خاصة 
القرية والطريق الوطني الرابط بني سيق 
واحملمدية مرورا ببوهني حيث يوجد هو 
جتعل  كبيرة  تصدع  هيئة  على  األخر 

صاحب املركبة القاطن بالقرية يغير قطع 
غيار سيارته عدة مرات وجتعل صاحب 
اإلمتناع  منهم  الناقلني  خاصة  املركبة 
حالة  بسبب  هناك  اصال  الدخول  عن 
طرحوا  أودادي  قرية  الطريق.سكان 
الصرف  قنوات  اهتراء  مشكلة  كذلك 
حقيقية  بيئية  أزمة  أن  حيث  الصحي 
بسبب  العائالت  الكثير من  عليها  تنام 
للبيوت خاصة  املياه  وجود ظاهرة رجوع 
خالل فترة تساقط األمطار مع خروج املياه 
القذرة حتى للشوارع وغمرها للكثير من 
احملاور التي يتردد عليها املواطنون  زادها 
االنتشار الكبير للقمامات التي أصبحت 
ديكورا تتميز به وامللفت فيه هو إحاطتها 

باملدرسة اإلبتدائية وامللعب. 
بلعالم بهيجة

 معسكر 
سكان قرية بودادي بسيق يطالبون بالتنمية
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أخبار السر ايا

فارق احلياة، أول أمس بالوادي، شاب يف مقتبل 
العمر، متأثرا بضربة شمس تلقاها. و أوضحت 
مصادر محلية لـ »خبار الوطن« أن الصحية يبلغ 
من العمر نحو عشرين سنة، ويشتغل يف إحدى 
ورشات البناء يف الوالية، كي يساعد عائلته يف 
تلبية ضروريات احليات. وبحكم طبيعة عمله 
الذي يحتم عليه البقاء حتت أشعة الشمس 
احلارقة، والتي تشهد ارتفاعا قياسا يف والية 

الوادي، تلقى الضحية ضربة شمس أدت إلغمائه 
واستدعت نقله لالستعجاالت الطبية حيث مكث 
يومني يف مصلحة اإلنعاش ليفارق احلياة صباح 
أول أمس. يذكر أن والية الوادي تشهد منذ أيام 

موجة حر شديدة.

دعت مؤسسة 
»بحر الثقافة« 

للمشاركة 
يف مناقشة 

رواية »الديوان 
اإلسبرطي« 
للكاتب عبد 

الوهاب عيساوي، 
املتّوج بجائزة 

»البوكر« يف 
نسختها العربية. 

كما دعت املؤسسة 
ألن جترى املناقشة 

بتقنية التواصل 
املرئي والسمعي 

لالجتماع عن 
بعد، وذلك يف ظل 
استمرار اجلائحة، 

وبغية عدم تفويت 
الفرصة ليتواصل 

االحتفاء بالديوان 
رغم جائحة 

كورونا.

تفاجأ، مساء أول أمس، وكيل اجلمهورية لدى 
محكمة ميلة القاطن بدائرة عزابة،شرقي والية 
سكيكدة، باختفاء سيارته من نوع »بارتنار« إثر 

عرضها لفعل السرقة من أمام مقر إقامته بحي 
1000 سكن وسط البلدية، حيث سارع إلى إخطار 

مصالح األمن املتخصصة، التي باشرت حملة 
البحث عن املركبة على أمل فك لغزها ومن مت 

توقيف املشتبه بهم وتقدميهم للعدالة.

مـــُس َتقتـــُل شـــاًبـا بالــــــَوادي   الشَّ

َعّنابة َتتهّيأ الستقبـاِل الَوفــِد!

ِة  وكـيُل الجمهــوريَّ
ٌة  َضحيـــــّ

ٌل  يـواِن ُمتواصـِ االحِتفـاُء بالدِّ

تشهد مدينة عنابة، أياًما قليلة قبل زيارة الوفد الوزاري، حالة طوارئ حقيقية، 
إذ استنفرت السلطات احمللية جميع إمكاناتها البشرية واملادية من أجل ترميم 

وتزيني بعض الشوارع حتضيرا الستقبال الوفد.
ويحل الوفد الوزاري بعنابة لإلشراف على عملية توزيع السكنات االجتماعية 
مبناسبة االحتفاالت املخلدة لعيدي االستقالل والشباب، حيث مت تنظيف 
احملاور الكبرى ومت طالء األرصفة وأشعلت اإلنارة وعبدت الطرق يف األماكن 

التي سيمر بها الوفد، ابتداء من مطار رابح بيطاط الدولي نحو إقامة الوالية 
إلى غاية منطقة حجر الديس ببلدية سيدي عمار، إلى حي مرزوق عمار الذي 

سيشهد عملية توزيع السكنات االجتماعية على املستفيدين املنحدرين من 
بلدية سيدي عمار.

لقي 3 أشخاص حتفهم بينما أصيب رابع 
بالعمى يف والية »نيو ميكسيكو« بالواليات 

املتحدة، بعد تناولهم سائال معقما 
لليدين.

ويف بيان رسمي، قالت هيئة الصحة 
يف »نيو ميكسيكو« إن 7 أشخاص 

تناولوا سائال معقما لليدين، مال 
أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة آخر 

بالعمى، ودخول 3 آخرين العناية املركزة 
بحسب »سكاي نيوز«.

وسجلت احلاالت يف هيئة مراقبة التسمم 
بالوالية، يف ماي املاضي.

وربطت بعض التعليقات بني احلادثة 
وبني نصائح الرئيس 

األمريكي »دونالد 
ترامب« سابقا، 

وإن كان قد نفى 
تلك التصريحات 

بعدها.

الّطبيـُب »ترامب« َيقتـُل 3 أشَخـاٍص

يـْب الَوطنـي َعصّيـٌة علـى االغِتيـاِل   كلمـُة الطَّ
تعود، الّيوم، ذكرى اغتيال الرئيس محمد بوضياف، وتعود معها الكثير من األسئلة حول ما ساد 

يف تلك املرحلة، أسئلة لم ترسوا على إجابات بعد.
وكان الطيب الوطني قد أغتيل على املباشر بعد أشهر من توليه رئاسة املجلس األعلى للدولة 
قادما إلى اجلزائر من املغرب، عقب استقالة الرئيس شاذلي بن جديد وحل اجلبهة 

اإلسالمية لإلنقاذ عام 1992.
وبعيدا عن األسئلة التي بقيت دون إجابات، ويبدو أن الوقت ما زال بعيدا عن 

حتصيلها، تبقى كلمة بطل جبهة التحرير الوطني اخلاصة بتكرمي العلم وإيالئه 
مكانته الفعلية من أجل النهوض بواقع الدول واألمم، كلمة خالدة.
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 براهيم مالك 

فن  الساكنة  حسب  »اكبران« 
الريفية  املنطقة  معنى  يجسد  يدوي 
البال  راحت  وموطن  الصحراوية 
حضاري  منط  كونها  إلى  وباإلضافة 
الصعبة  املناخية  الظروف  مع  يتأقلم 
لهيب  يف  بالبرودة  محتفظا  جتده  أين 
الصيف وميتلئ دفئا مع صقيع الشتاء. 
والسبط هي داللة  الطني  بيوت   
على فن التعامل مع البيئة والظروف 
الطبيعية والتأقلم مع مواسم الصحراء 
من احلرارة الشديدة إلى البرد القارص 
يف  اإلنسان  فخيار  الرياح  وهبوب 
املطبات  تلك  مواجهة  التاسيلينازجر 
من  موجود  كان  ما  على  باالستعانة 

ليكون  بيته  لتشييد  الطبيعة  يف  حوله 
بذالك حلقة وصل بينه وبني بيئته كما 
عيسى  باملنطقة  بالتراث  املهتم  بقول 
أن  الوطن  أخبار  مع  لقائه  عبدوني يف 
ال  بالتارقية  اكبران  او  الطني  بيوت 
تعتمد على الدقة الهندسية واملقاسات 
الضرورية يف الطول والعرض واملساحة 
أساسا  هي  بل  اليوم  البنايات  كحال 
تعتبر من األعمال الفنية اليدوية التي 
جتسد معنى صداقة اإلنسان مع بيئته 
فبأبسط املواد الطبيعية يتم تشييد بيوت 
وفيها  هرمي  وشكلها  والسبط  الطني 
قاعدته  تكون  والذي  اكبر  نوعان.   
وعلى  والطني  احلجارة  من  وحزامه 
بالطني  بالطه  يتم  أين  دائري  شكل 
فيما  السفلي  جزئه  يف  جيد  بشكل 
من  مصنوع  منه  العلوي  اجلزء  يكون 
السبط أو سعف النخيل أو الفرسيق أو 
التوازن  عمود  السقف  ويتوسط  السبط 
تتوسط  قاعدة  »وتكون  متانكايت   «
العلوي  السطح  ثقل  كل  حتمل  املبنى 
»مصنوعة  افجاجن   « فرعية  وأعمدة 
النخيل  وجزع  واخلشب  احلطب  من 
عادة ما يكون عددها من أربع والىستة 

او ثمانية حسب حجم البيت مسندة 
املصنوعة  من  والقاعدة  احلافة  على 

احلجر والطني. 
عبدوني  عيسى  يضيف  وكما    
وهو  اتليل  يسمى  الثاني  الصنف  أن 
الديس  او  السبط  نبتت  من  املصنوع 
الصنف  إلى  القاعدة  من   « تاهلي   «
العلوي يشد يف حزامه بسعف النخيل 
منه  السقف  أما  فقط  التوازن  لغرض 
الطني  بيت   ( األول  النوع  يشابه  فانه 
والسبط( وكما يقول املتحدث إن أبوابه 
عادة ما تصد من جيهة شروق الشمس 
وهذا لغرض التهوية والنقاء. وتختلف 
إلى  منطقة  من  والسبط  الطني  بيوت 
فعلى  املتوفرة  املادة  حسب  أخرى 
بيوت  ان  عبدوني  يقول  املثال  سبيل 
تختلف  اهرهر  مبنطقة  والسبط  الطني 
سامن  واد  بناحية  املوجودة  تلك  عن 
ومتاجرتواهرير فكل منطقة تبنى البيت 
يف  جميعا  تتفق  ولكنها  مختلفة  مبواد 
تساقط  يقاوم  الذي  الهرمي  شكلها 
وكذالك  الشديدة  والرياح  األمطار 
احلرارة  درجات  تقاوم  التي  الطني  من 
املرتفعة معتبرا إياها منافسة للمكيفات 
احلرارة  لهيب  مقاومة  تستطع  لم  التي 

يف املنطقة. 
صنع  حرفة  األجيال  وتتوارث    
جليل  جيل  من  والسبط  الطني  بيوت 
التويزة  وهذا عن طريق االعتماد على 
اجل  من  والكبير  الصغير  يجتمع  أين 
طريقة  ملعرفة  لألجيال  فرصة  أعطاء 
تشيديها فهي ارث حضاري يتمسكون 
كما  النائية  املناطق  يف  خاصة  به 
لها  االعتبار  رد  زاد  وما  خمدا  يقول 
األخيرة  اآلونة  يف  كثيرا  اعتمادها  هو 
راحة  مناطق  يف  وتشيدها  اجنازها  يف 
والتي  السياحية  واملنتجعات  السياح 
يف  رمز  من  لها  ملا  إعجابهم  القت 
الطبيعية  ومكوناتها  وبساطتها  املنطقة 

التي جتسد روح االنتماء للبيئة. 
والسبط  الطني  بيوت  وتبقى 
منطقة  يف  األصيل  التراث  من  جزء 
اإلنسان  حلضارة  ورمز  التاسيلينازجر 
كونه  عن  فضال  بيئته  مع  املتعايش 
منذ  القائم  العريق  للماضي  أصالة 
عشرات السنني والذي ال يزال يتحدى 
الزمن ويقاوم الظروف رغم بساطته يف 
مكوناته مستحقا احلفاظ عليه كمنتج 

أبدعت فيه يد االنسان.

الوادي
ممرضو وعمال مستشفى المغير يحتجون

الذي  و  املهنيني،  الشبه  والعمال  املمرضني  من  العشرات  اعتصم 
يشتغلون يف املؤسسة العمومية االستشفائية دباخ السعيد مبدينة املغير بوالية 
الوادي، احتجاجا على وصفوه بالتطبيق الغير عادل لالستفادات اخلاصة 
من منحة خطر كورونا، ولم يفض اإلحتجاجاإل بعد تدخل مدير الصحة 

والسكان لوالية الوادي الذي التزم بتحقيق غالبية املطالب. 
احلركة اإلحتجاجية املذكورة، والتي دعت إليها النقابة اجلزائرية للشبه 
املفاوضات  وصول  بعد  جاءت  السعيد،  دباخ  مستشفى  مكتب  الطبيني 
التي أقرها  بني مدير املرفق الطبي املذكور، بخصوص تطبيق منحة اخلطر 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، لصالح العاملني يف قطاع الصحة الذين 
يواجهون وباء كوفيد 19، مع التنظيم النقابي لطريق مسدود، حيث وصف 
احتساب  بها  متت  التي  الطريقة  املهنيني  والعمال  املمرضني  من  احملتجون 
املنحة بأنها غير عادلة، خاصة بعد أن تأخر املدير يف لقاءات كانت مقررة 
من التنظيم النقابي حسب بيان صادر عنه حتصلت أخبار الوطن على نسخة 
حصر  من  االستشفائية  املؤسسة  مدير  قرار  من  احملتجون  واستغرب  منه، 
املستفيدين من منحة كوفيد 19، يف األطباء واملمرضني الذين يعملون يف 
املصلحة اخلاصة بعالج املصابني بالفيروس الفتاك، يف حني أنهم كممرضني 
وعمال مهنيني معرضون لإلصابة به، كونهم هم أيضا عرضة خلطر اإلصابة 
به، على غرار العاملني مبصلحة االستعجاالت والذين يقفون يف اخلطر األول 

ملجابهة الوباء. 
الصحة والسكان واصالح  لوزير  أرسل  الذي  بيان احملتجني  كما تطرق 
املستشفيات وكذا والي والية الوادي، ملشاكل تخص تسيير املرفق العمومي 
عدم  منها  كورونا،  بوباء  اخلاصة  املنحة  إلى  إضافة  الوضع  فجرت  بينها 
إلى  إضافة  هذا  منها،  حرموا  والتي   2019 منذ  العليا  املناصب  استغالل 
بقاء مناصب نوعية شاغرة دون استغاللها ما منع العديد منهم من احلصول 
أن ذلك  التقاعد، وأوضح احملتجون  الترقية قبل إحالتهم على  على فرصة 
كان محل إتفاق بني النقابة واإلدارة التي تنصلت منه حسبهم، هذا ودعوا 
العليا للتدخل قبل تأزم الوضع أكثر، هذا وتنقل مدير  احملتجون السلطات 
الصحة والسكان لوالية الوادي للمؤسسة االستشفائية املذكورة حيث وعد 
الشبه طبيني والعمال املهنيني بتلبية مطالبهم خاصة جلهة االستفادة من 

منحة خطر كورونا. 
يذكر أن املؤسسة االستشفائية العمومية السعيد دباخ الذي يضم 139 
سريا، يشتغل عبر مختلف مصاحله 250 ممرضا و88 عامال مهنيا باإلضافة 

إلى 29 طبيبا. 
رشيد شويخ

أدرار
 قافلة طبية تجوب قصور »أوقروت«
املزمنة  االمراض  بذوي  للتكفل  أمل  الوالئية  اخليرية  اجلمعية  قامت 
احملتاجني لوالية ادرار وحتت اشراف مديرية النشاط االجتماعي لوالية ادرار 
بتنظيم قافلة طبية وإنسانية على مستوى دائرة اوقروت لعدد من األسر منها 
الظروف  مواجهة  عليها  يتعذر  التي  ومنها  صعبة  صحية  بظروف  متر  التي 
االقتصادية احلالية بغرض احصاء العائالت املعوزة واحملتاجة الى عتاد طبي 
كاألفرشة والكراسي واحلفاظات وسماعات األذن وحزام الظهر وعكازات 
طبية.  ومت خالل هذه القافلة احصاء أزيد من 40 عائلة على مستوى دائرة 
أوقروت حيث من املنتظر برمجة زيارة خالل األسبوع القادم من أجل توزيع 

العتاد على كل عائلة حسب االحصاء الذي قامت به اجلمعية املذكورة. 
والطبية  اإلنسانية  املساعدات  هذه  أن  على  اجلمعية  رئيس  وأكد 
الصعبة  الظروف  ظل  يف  توفيرها،  اليستطيعون  الذين  ملستحقيها  ستمنح 
التي يعيشها مواطني مناطق الظل، ووجه أعضاء اجلمعية شكرهم ملديرية 
القافلة  القيام بهذه  أدرار على مساعدتهم على  النشاط االجتماعي لوالية 

اإلنسانية.
عبداهلل مجبري

الوادي
حريق يأتي على 100 نخلة مثمرة بجامعة

نيران حريق مهول شب  إلتهمت 
مبنطقة  النخيل  بواحات  أمس  أول 
شمال  والواقعة  جامعة  ببلدية  القائد 
غرب والية الوادي، على 100 نخلة 
نور.  دقلة  نوع  من  أغلبها  مثمرة 
عملية  فأن  محلية  مصادر  وحسب 
احلماية  وحدة  لها  جتندت  اإلطفاء 
األهالي  من  وعدد  بجامعة  املدنية 
وفالحي اجلهة وهو سمحومن خالل 

التدخل السريع ملصالح احلماية املدنية 
رقعته  توسع  وعدم  احلريق  بتطويق 
الواحة.  نخيل  باقي  إلى  وامتداده 
اإلنتاج  مناطق  أقدم  واحدة من  التي 
يف منطقة وادي ريغ وتنتج املئات من 
قناطير متور دقلة نور ذات اجلودة العالية 
الفالحني  احلرائق  هذه  وتكبد  جدا، 
كميات  ضياع  جراء  فادحة  خسائر 
النخيل،  وأشجار  التمور  من  هائلة 

جامعة  فالحي  من  عدد  علل  و 
القياسي  اإلرتفاع  إلى  احلريق  سبب 
هذا  األيام،  هذه  احلرارة  لدرجات 
مالك  من  العديد  إهمال  إلى  إضافة 
أشجار النخيل إلى تنظيف بساتينهم 
بشكل دوري وعدم إزالة بقايا حطب 
النخيل واجلريد الذي يتجمع بني كل 

فترة وأخرى..
رشيد شويخ

أدرار
تأسيس مكتب جمعية شيوخ الزوايا للمدارس الداخلية 

مت نهاية األسبوع عقد جمعية عامة ملمثلي شيوخ زوايا املدارس الداخلية لتعليم العلوم الشرعية بأدرار يف دار الثقافة 
شيباني محمد وحضر االجتماع 16 ممثال أمام محضر قضائي. ولقد مت تزكية الشيخ محمد الكنتاوي رئيسا لهذا الصرح 
االجتماعي والتربوي اجلديد من طرف شيوخ الزوايا. جدير بالذكر أن الشيخ الكنتاوي هو شيخ زواية املدرسة الكنتية 

بجنوب أدرار.
عبداهلل مجبري

 مازالت الكثير من العائالت بمنطقة التاسيلي نازجر، وخاصة الموجودة بالمناطق النائية وشبه النائية، تفضل العيش داخل 
بيووت الطين والسبط، أو كما يحلو لهم تسميتها بالتارقية »اكبران«، وهذا لرمزيتها وبساطتها، باإلضافة إلى نمطها 

السهل الممتنع الذي يحاكي الطبيعة القاسية التي يعيش فيها اإلنسان.

بيوت من الطين والسبط تتوارثها األجيال 

 َموروث وفن حضاري يتحدى الطبيعة يإليزي
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خديجة بن دالي

اصبح املواطن بقسنطينة  يستعني بوسائل التواصل 
ايصال  الفايسبوك من اجل  االجتماعي خصوصا شبكة 
املعاناة  حجم  من  قلصت  التي  الوسائل  وهي  انشغاالته 
يف ظل إشراك جموع املواطنني يف ايصالها وتفاعل الوصاية 
القطاع  هيكلة  إلعادة  تدخلها  انتظار  يف  معها  بااليجاب 

بالوالية.

  مصلحة كوفيد... غياب لألطقم الطبية و عمال 
النظافة

السكان  و  الصحة  مدير  دعاس  عديل  محمد  أقر 
بوالية قسنطينة بحجم التهاون الذي تعرفه مصلحة كوفيد 
19 باملستشفى اجلامعي بقسنطينة، خصوصا بعد الفيديو 
املتداول على شبكة الفايسبوك والذي وثق حلالة الفوضى 
األطباء  غياب  بسبب  املصلحة  تعرفه  الذي  التسيب  و 
القضية،  يف  حتقيق  فتح  استدعى  ما  النظافة،  عمال  و 
 34 قسنطينة  والية  سجلت  فقد  الصحة  مدير  وحسب 
من  الذي  الوضع  وهو  األسبوع  نهاية  استشفاء  حالة 
و  بقسنطينة،  االصابة  حاالت  عدد  من  يرفع  أن  شأنه 
بالرغم  االستشفاء  مراكز  مستوى  على  اكتظاظ  يخلق 
طبي  الشبه  مبعهد  سرير   84 الوالية  والي  تخصيص  من 
للتكفل باحلاالت املصابة، وقد أجمع املختصون على أن 
فيروس كورونا قد فضح املنظومة الصحية بالوالية، والتي 
تطورت من السيئ لألسوأ، وهي الوضعية التي كشفتها 
التي  الشكاوي  الى  بالنظر  االجتماعي  التواصل  وسائل 
بعد والدتها  وفاة سيدة  املواطنون خصوصا قضية  أطلقها 
وضعيتها  متابعة  و  بها  التكفل  عدم  بسبب  مباشرة 

الصحية من طرف مصلحة كوفيد 19.

 المؤسسة العمومية االستشفائية االم والطفل تعاني  االكتظاظ
والطفل  األم  االستشفائية  العمومية  املؤسسة  تعاني 
من  صعب  ما  االكتظاظ  من  بقسنطينة  مبروك  بسيدي 
عمل األطباء و االعوان ، وأثر سلبا على نوعية اخلدمات 
أن  باملستشفى  الطبيبات  إحدى  أكدت  حيث  املقدمة، 
يف  املثل  بها  يضرب  القدمي  يف  كانت  التى  املؤسسة  هذه 
نوعية اخلدمات التى تقدمها للوالية قسنطينة والواليات 
املجاورة لها، هي اليوم تعاني وضع مزري ال يطاق، فهي 
غير  منهم  إثنني  للعمليات،  غرف  ثالثة  على  حتتوي 
مجهزة لتبقى قاعة واحدة تؤدي فيها العمليات اجلراحية 
من  العيادة  هذه  علي  يقبلون  الذين  املواطنني  كثافة  أمام 
مما  حرجة،  ظروف  يف  اجلزائري  للشرق  كثيرة  واليات 
لساعات  النساء  بعض  انتظار  االحيان  بعض  يف  يتعني 
أو الرجوع من حيث أتني مما تتعقد حالتهن وهذه  طويلة 
الوضعية أدت يف حاالت كثيرة الى وفاة اجلنني ووفاة االم 

واجلنني يف حاالت اخرى.

 مصلحة طب العيون متوقفة منذ 6 أشهر
مستوى  على  العيون  وجراحة  مصلحة طب  توقفت 
املستشفى اجلامعي ابن باديس بقسنطينة عن العمل منذ 
6 أشهر لتبقى يف وضع مزر منذ ديسمبر املاضي الذي لم 
كل  توقف  إلى  إضافة  جراحي  تدخل  أي  بعده  يسجل 
الطاقم  نشاط  يقتصر  بحيث  املتخصصة،  الفحوصات 
املرضى  وتوجيه  فرز  على  حاليا  الطبي  والشبه  الطبي 
تقدم نفس  والتي  ملستشفيات مجاورة كعنابة وسطيف، 
العيون  طب  مصلحة  تقدمها  كانت  التي  اخلدمات 
املصلحة  مكان  لتغيير  أساسا  يعود  ما  وهو  بقسنطينة، 
يقبع  الذي  السابق  املدير  قبل  من  أشهر  مرتني يف ظرف 

حاليا يف السجن بسبب قضية فساد.

   المدير السابق في قفص االتهام
أمر  قد  يسعد«   بن  »كمال  السابق   املدير  وكان 
على  وإحالته  حتفظيا  باملصلحة  مناوب  طبيب  بتوقيف 
عن  غيابه  على  وقف  بعدما  وذلك  التأديبي،  املجلس 
زيارة  إثر  لوحدهم  املرضى  تاركا  مناوبته  أثناء  املصلحة 
لصالح  املصلحة  مكان  تغيير  تقرر  ها  بعد  و  فجائية، 
يتعلق  فيما  نوعا  جيدة  املصلحة  كون  آخر  تخصص 
باتساعها، وهو األمر الذي رفضه األطباء املعنيون قبل أن 
يأتي قرار التوقيف الذي قيل أنه مجرد تصفية حسابات 
مغادرة  ملسألة  األطباء  رفض  تتقبل  لم  التي  اإلدارة  من 
واالحتجاج  الواقع  األمر  فرض  ومحاولتهم  مصلحتهم، 
العام محل غضب  املدير  القرار، حيث كان حينها  على 
قبل أن يوضع حتت الرقابة القضائية يف قضية فساد تخص 
صفات بذات الهيئة االستشفائية ثم يودع احلبس خالل 
أن  اخلاصة  مصادرنا  من  علم  فيما  املاضي،  مارس  شهر 
الوضع  فيها  تناولوا  اجتماعا  عقدوا  املصلحة  مستخدمي 

العام ونشاطهم، يف انتظار القرارات التي خرجوا بها.

    تشتيت وحدات المصلحة حال دون نشاطها
وجراحة  طب  مصلحة  نشاط  نقل  مت  وقد  هذا 
العيون مبستشفى قسنطينة اجلامعي إلى مصلحة جراحة 
اجلراحة  مصلحة  إلى  ثم  أولى  مرحلة  يف  األعصاب 
ألطباء  الشديدة  املعارضة  رغم  ثانية  مرحلة  يف  الصدرية 
العدوى  لتقرير مصلحة  املختلفة، تطبيقا  الثالثة  املصالح 
مع  العيون  وجراحة  طب  نشاط  تالؤم  عدم  أكدت  التي 
املصالح األخرى، والتي تتطلب العديد من األشغال على 
تتطلب  التي  اجلراحية  العمليات  مستوى كل من وحدة 
أشغاال جد خاصة لبعث العمليات اجلراحية كما تتطلب 
يف  يتم  أن  يستحيل  والذي  للمكان  خاص  جد  تعقيما 
هذه الظروف خوفا من خطر العدوى املرتفع، األمر الذي 
يهدد مبضاعفات خطيرة ميكن أن تؤدي إلى فقدان البصر، 
ملختلف  مكان  على  اجلديدة  املصلحة  تتوفر   ال  بحيث 
الوحدات امللحقة لطب العيون كوحدة الكشوفات الوظيفية 

ووحدة الكشوفات املتخصصة ووحدة االستعجاالت التي 
مازالت بنفس املكان القدمي، والذي يبعد بحوالي 2كلم 
عن املصلحة اجلديدة وهذا ما يعيق ويصعب من التكفل 
الشرق  واليات  بعض  من  القادمني  باملرضى  احلقيقي 
يتم  لم  فإنه  ما سبق ذكره  وبناء على  اجلزائري ، حيث 
إجراء وال عملية واحدة أو تدخل جراحي يف املصلحة منذ 
6 أشهر رغم أن هذه املصلحة تعد الوحيدة على مستوى 
الصحية  التغطية  تضمن  والتي  وميلة،  قسنطينة  واليتي 
لسكان الواليتني إضافة إلى العديد من الواليات املجاورة 
التي تقصد املستشفى اجلامعي، نظرا لإلمكانيات النوعية 
التي تتوفر عليها كجهاز للتصوير املقطعي للعني وهو واحد 
الوطني، يف  املستوى  من ضمن جهازين موجودين على 
املادية  إمكانياتهم  لهم  تسمح  الذين  املرضى  أجبر  وقت 
الفحص  ثمن  يصل  أين  اخلاص،  للقطاع  التوجه  على 
دون  دج   10.000 من  أكثر  إلى  اجلهاز  بذات  الواحد 
لهذا  الوثيق  لالرتباط  األخرى  األشعة  عن  احلديث 
بغيابها ال ميكن  والتي  التكنولوجية  التخصص باألجهزة 

للطبيب فعل أي شيء .

  11 طبيبا بمصلحة العيون مجمدة النشاط
 هذا ومتلك مصلحة طب وجراحة العيون مبستشفى 
ابن باديس اجلامعي 11 طبيبا مختصا وهو ما يعد سابقة 
يف تاريخ املصلحة ما جعلها مركز اهتمام كبير قبل تغيير 
مكانها وهذا لتوفر األجهزة وظروف العمل املناسبة، غير 
أن وضعيتها اليوم وتوقفها عن النشاط جعلت اجلميع يفكر 
يف املغادرة خاصة عندما يرون مرضاهم دون كفيل تائهني 
بني مختلف املستشفيات يجابهون خطر فقدان البصر وال 
نحو  وتوجيههم  فرزهم  سوى  شيء  أي  فعل  يستطيعون 
خدمات  لهم  وتقدمي  بهم  للتكفل  أخرى  مستشفيات 

األصل أنها متوفرة باملصلحة.

  وزير الصحة  مطلوب بقسنطينة
بقسنطينة  الصحة  قطاع  مشاكل  تراكم  وأمام  هذا 
والفضائح املسجلة على مستواه فإن وزير الصحة مطالب 
مصلحة  وضعية  على  للوقوف  أيضا  املرة  هذه  بالتدخل 
طب العيون التي اعتبرها البرملاني خلضر بن خالف جرمية 
املعني  ناشد  حيث  واملرضى،  العمومية  اخلدمة  حق  يف 
توفر  إلى نصابها خاصة مع  للتدخل وإعادة األمور  الوزير 
وطموحة  شابة  وكوادر  متكامل  طبي  وشبه  طبي  طاقم 
تقدمي خدمة يف  من  ميكنها  الذي  الفضاء  إال  ينقصها  ال 
قرار  باتخاذ  وذلك  املرضى  معاناة  من  والتقليل  املستوى 
بإعادة تأهيل جناح العمليات ومنح مصلحة العيون الطابق 
اآلخر  هو  يحتاج  الذي  الطبية  لالستعجاالت  السفلي 
الفحوصات،  وقاعة  األشعة  جناح  وكذا  كبيرة  ألشغال 
وهو ما مت االتفاق عليه مع اإلدارة السابقة بحضور اللجنة 
الوزارية، قبل أن يتم االلتفاف على القرار فيما بعد، مع 

إمكانية إعادة مصلحة العيون إلى مقرها القدمي باعتبار أن 
القرارات غير املدروسة واملزاجية يف املتخذة حينها تسببت 
وهي  املصالح  أنشط  من  كانت  مصالح   3 خسارة  يف 
جراحة  وطب  الصدرية  اجلراحة  مصلحة  العيون،  طب 

األعصاب.

 70 ألف نسمة بدائرة عين عبيد دون مستشفى
البلديات بوالية  تعتبر دائرة عني عبيد من بني أهم 
منها  الشرقية  الواليات  عديد  تتوسط  بحيث  قسنطينة 
ويبلغ  قسنطينة،  و  سكيكدة  البواقي  أم   ، قاملة  واليات 
عدد سكانها 70 ألف نسمة، غير أنها تعاني من نقص 
اخلدمات املقدمة يف مجال الصحة العمومية يف ظل تواجد 
واسعا  اكتظاظا  تعرف  والتي  اخلدمات  متعددة  عيادة 
خالل  للعالج  خضعوا  الذين  املواطنني  عدد  بلغ  بحيث 
شهر جانفي املنقضي حوالي 7964 مريض منهم 1900 
غياب  يصاحبه  3898أطفال،  و  نساء  و2166  رجال 
اإلمكانيات الالزمة من أطباء أخصائيني وأدوية ووسائل 
العمل األخرى مع وجود سيارة اسعاف واحدة ويف كثير 
على  اخلروب  مستشفى  الى  املريض  يحول  األحيان  من 
بقسنطينة على  اجلامعي  املستشفى  إلى  أو  30 كلم  بعد 
بعد 55 كلم ، أما بالنسبة لبلدية إبن باديسالتابعة لدائرة 
عني عبيد و التى حتتوى على عيادة وسيارة إسعاف جد 
جانفي  شهر  يف  العالج  إحصائيات  بها  بلغت  مهترئة 
نساء  و1071  889رجال  منهم    مريض   3573   2020

و 1613 طفل.

وعود ببناء مستشفى بـ 200 سرير ذهبت أدراج الرياح
تقرر منذ 4 سنوات توسيع العيادة املتعددة اخلدمات 
تبدأ  أن  أجل  توقفت، من  ثم  بدات األشغال  ، بحيث 
أشغال املستشفى بسعة 200 سرير، غير ان مكان املشروع 

حتول إلى بركة مائية.

سكان البلدية معرضون ألمراض الربو و الحساسية 
بسبب تواجد 22 محجرة

يعاني سكان بلدية عني عبيد و ابن باديس االمرين 
عددها  بلغ  والتي  للمحاجر  الطفيلي  االنتشار  ظل  يف 
و  الربو  بأمراض  لإلصابة  عرضة  جعلهم  ما  محجرة   22
و  الغبار  التنفسية بسبب  احلساسية و مختلف األمراض 
ما يخلق أضرار على  تطلقه هاته احملاجر،  التي  األوساخ 
التي  األضرار  عن  ناهيك  احليواني،  و  النباتي  الغطاء 
عني  بلدية  بني  الرابط  بالطريق  النقل  شاحنات  تلحقها 
أعبيد وبلدية بن باديس، ناهيك على ما أحلقه ويلحقه 
والذي  باديس  بن  ببلدية  الكائن  العشوائي  الردم  مركز 
تسبب يف كثير من أمراض السرطان، على اعتبار أنه ال 

يحتوي على أبسط التقنيات للعمل والرسكلة.

حة لُمعاينة الِقطاع بالواليِة  ِل َوزير الصِّ َمطالب بتدخُّ

حّية بقسنطيَنة  الَجاِئحة َتكِشُف وضَع الَمنظومِة الصِّ
َمصلحُة ِطّب الُعيون خارَج الِخدَمة َمصلحُة ِطّب الُعيون خارَج الِخدَمة   		
فل  		 فل ُغرفة َعملياٍت واحَدة بُمستشفى األمِّ والطِّ  ُغرفة َعملياٍت واحَدة بُمستشفى األمِّ والطِّ
 َمشروع ُمستشَفى »عين َعِبيد« أضحى أطَلاًل َمشروع ُمستشَفى »عين َعِبيد« أضحى أطَلاًل  		

أّزمت جائحة كورونا من وضعية القطاع الصحي بمدينة الجسور المعلقة، أّزمت جائحة كورونا من وضعية القطاع الصحي بمدينة الجسور المعلقة، 
وكشفت المستور ؛ فظهر إهمال وغياب ضمائر المسؤولين المتعاقبين. ولم وكشفت المستور ؛ فظهر إهمال وغياب ضمائر المسؤولين المتعاقبين. ولم 
تعد المنشآت والمرافق الصحية الموجودة تستوعب متطلبات عاصمة بحجم تعد المنشآت والمرافق الصحية الموجودة تستوعب متطلبات عاصمة بحجم 

قسنطينة، التي أضحت قبلة للمرضى من مختلف واليات الوطن.قسنطينة، التي أضحت قبلة للمرضى من مختلف واليات الوطن.
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زيدان يؤكد إهتمامه بضم مبابي
حتدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اإلسباني مجدًدا عن األنباء التي تشير إلى 

اهتمامه بضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال زيدان يف مؤمتر صحفي »هل أمتنى تدريب كيليان مبابي؟ يف الواقع أحاول استغالل 
فرصة تواجدي يف ريال مدريد وعملي بهذا النادي، ال أحب أن أقول إنني محظوظ، ألنه يف 
احلياة يجب أن تقتنع وتثق فيما تفعله، وتستمتع مبا لديك، وليس التفكير فيما ينقصك«. 
وأضاف املدرب الفرنسي »أما بالنسبة لالعبي ريال مدريد، فهي فرصة رائعة لي، ألنني 
أعمل يف أفضل ناٍد بالعالم ومع أفضل العبي العالم«. وأمت زيدان تصريحاته يف هذا السياق 
»أؤكد لكم أنني أستمتع يف التدريبات أكثر من املباريات«. ويرتبط كيليان مبابي بتعاقد مع 

بي إس جي لصيف 2022، ولطاملا ارتبط اسمه باالنتقال إلى ريال مدريد يف املستقبل.

نجم ليفربول السابق، كراوتش:
»صالح تخطى سواريز وهو األفضل بالبريميرليغ«

رشح بيتر كراوتش، جنم ليفربول السابق، الدولي املصري محمد صالح جلائزة أفضل العب 
يف البرمييرليغ، هذا املوسم.

وقال كراوتش، يف عموده اخلاص بصحيفة »ديلي ميل« البريطانية: »أرى أن األحق باجلائزة 
هذا املوسم أحد العبي ليفربول«. وتابع: »أحب كيفني دي بروين، لكن كيف ال يفوز العب 

من ليفربول باجلائزة، بعد هذا املوسم الذي قدموه؟«.
وأضاف: »جوردان هندرسون ميلك فرصة كبيرة للفوز باجلائزة، وإن توج بها لن أجادل.. 
الفريق، لكن اآلن  بالتواجد مع هذا  بأنه محظوظ  ليفربول، كان الشعور  أتذكر عندما وقع مع 
)ستيفن  أسطورة  من  القيادة  على شارة  »لقد حتصل  وأردف:  بامتالكه«.  احملظوظ  هو  ليفربول 
اإلجنليزي  الدولي  وواصل  باأللقاب«.  التتويج  يف  وبدأ  طريقته،  على  باألمور  وقام  جيرارد(، 

السابق: »لكن يبقى اختياري محمد صالح.. رمبا يبدو األمر مماًل، لكني أنظر إليه بهذه الطريقة، هو اآلن جتاوز لويس سواريز وفرناندو توريس، 
ويسجل األهداف يف كل املباريات الكبرى، وبات عنصًرا مهًما لكلوب«. وأمت كراوتش: »ال يجب أن نقاوم عظمته )صالح(، فهو يف مستوى مختلف 

متاًما«.

الثنائي كوكي وسافيتش يغيبان عن موقعة البلوغرانا
الثنائي،  غياب  تأكد  بعد  موجعتني  ضربتني  مدريد  أتلتيكو  تلقى 
القائد كوكي ريسوركسيون ومدافعه املونتينغري ستيفان سافيتش، أمام 

برشلونة غدا الثالثاء.
ويغيب ثنائي األتلتي عن مواجهة البلوغرانا بسبب تراكم البطاقات 
ديبورتيفو  أمام  صفراوين  بطاقتني  على  الالعبني  بعد حصول  الصفراء، 

أالفيس، أول أمس ضمن اجلولة الـ32 لليغا.
للكرة  إعاقته  إثر   90 الدقيقة  بطاقة صفراء يف  وحصل كوكي على 
بيده، ليتأكد غيابه عن مواجهة البرسا املنتظرة بني الفريقني غدا الثالثاء 

على ملعب )الكامب نو(.
أالفيس االسكتلندي،  فارتكب مخالفة ضد مهاجم  أما سافيتش 
أوليفر بيرك، يف الدقيقة 72 ليحصل هو اآلخر على بطاقة ستحرمه من 

السفر إلى كتالونيا.
بينما سيشارك الثنائي ألفارو موراتا وماركوس يورنتي بشكل طبيعي 
يف اللقاء، حيث كانا ميتلكان 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة االفيس، وكانا يواجهان خطر الغياب عن مواجهة البلوغرانا حال حصوله على بطاقة 

جديدة. وحافظ األتلتي على مركزه الثالث يف الليجا بعد القطبني برشلونة وريال مدريد، حيث ميتلك 58 نقطة.

سواريز: »نعاني خارج 
قواعدنا«

أبدى لويس سواريز مهاجم برشلونة، حزنه جراء 
التعادل بهدفني ملثلهما، خالل مواجهة سيلتا فيغو اول 

أمس يف إطار منافسات اجلولة 32 من الليغا.
وقال سواريز، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« 

اإلسبانية: »لدينا مشاعر سلبية، حيث خسرنا نقطتني 
يف الصراع من أجل الليغا، وكنا نعتمد على أنفسنا، 

واآلن علينا االنتظار حتى يخسر ريال مدريد نقطة ما، 
ونشعر باإلحباط ملا حدث اليوم«. وأضاف: »ال تزال هناك 

مباريات ُمعقدة لنا ولهم، وكانت البداية ُمعقدة وذلك ما 
سيحدث أمام فياريال وأتلتيكو مدريد، بالطبع هناك حالة 

استياء خلسارة نقطتني، وهناك أشياء يجب حتسينها«.
وتابع سواريز: »أزمة خارج أرضنا؟ أعتقد أن هناك 

شيئا ما على املدربني حتليله يف تلك املواقف، فنحن خارج 
أرضنا خسرنا نقاط مهمة وهذا لم يكن يحدث سابًقا«. 

وواصل: »سيلتا فيغو ميلك العبني جيدين، وهدف 
أسباس من ركلة حرة، ُيظهر نوعية الالعبني املوجودين يف 
هذا الفريق«. واختتم: »الثنائية؟ سعيد مبحاولة مساعدة 

الفريق، لكن الزال لدي شعور بالغضب واإلحباط«.

روبن يتراجع عن االعتزال  
أعلن غرونينغن الهولندي، رسمًيا، تعاقده مع اجلناح 

الهولندي آريني روبن ملدة موسم، بعد تراجع الالعب 
عن قرار اعتزاله. وعلق روبن )36 عاًما(، احلذاء اعتزاله 
بنهاية املوسم املاضي، وتوجه للعمل يف مجال التدريب 

بقطاع ناشئي باير ميونخ، قبل أن يتراجع عن قراره وينضم 
لغرونينغن، والذي ارتدى قيمصه ألول مرة عندما كان 

عمره 16 عاًما. وقال روبن يف فيديو مصاحب لإلعالن عن 
الصفقة: »بعد مغامرة رائعة استمرت 18 عاًما، عدنا إلى 
املنزل«. وغادر روبن بايرن ميونخ يف نهاية املوسم املاضي، 
بعد انتهاء عقده، معلًنا اعتزاله يف 4 جويلية 2019. ومع 
ذلك، كشف غرونينغن أن روبن عاد إلى التدريب خالل 

األسابيع القليلة املاضية ليكون جاهًزا لبدء املوسم اجلديد.

ليفربول يحاول قطع طريق 
صالح وماني إلى إسبانيا

كشفت تقارير صحفية إجنليزية، أن إدارة ليفربول 
سوف تبدأ محادثاتها مع الثنائي محمد صالح وساديو 

ماني، من أجل إقناعهما بالبقاء يف صفوف الريدز خالل 
الفترة املقبلة. وقال دنكان كاسلز، خبير االنتقاالت، 
يف تصريحات نقلتها صحيفة »إكسبريس« البريطانية: 

»ليفربول يدرك أن صالح وماني يطمحان للعب يف فرق 
مثل برشلونة أو ريال مدريد يف مرحلة ما من حياتهما 

املهنية«. وأضاف: »بلغ الالعبان 28 عاًما هذه السنة، 
ويعتبران يف ذروة مسيرتهما، لذلك تريد إدارة ليفربول 

التحدث إليهما ملعرفة ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية لهما 
يف مغادرة النادي يف املستقبل القريب أم ال«.

وتابع: »ليفربول إستراتيجي للغاية، لذا ستكون هناك 
محادثات مع الالعبني األساسيني ملعرفة ما إذا كانوا يرون 

أنفسهم يف مكان آخر، أو يرغبون يف البقاء داخل النادي«. 
وواصل: »لقد رأيت الطريقة التي جند بها ليفربول 

العبيه، يذهبون إلى املستوى الثاني من السوق، وينفقون 
50 مليون أورو، 60 مليون أورو، 70 مليون أورو على جلب 

الالعبني الذين يعتقدون أنهم سيتحولون إلى جنوم يزيد 
سعرهم عن 100 مليون أورو، وقد فعلوا ذلك بنجاح يف 

مناسبات متعددة«.
وأوضح: »لقد كان هذا جزًءا من إستراتيجيتهم 

يف سوق االنتقاالت، لقد كانوا على علم بأن صالح 
وماني لديهما نية للعب يف إسبانيا«. وزاد: »لقد بلغوا 
28 عاًما فقط، لذلك إذا كنت ستبيعهما، فهما اآلن 

يف ذروة التقييم، بعد أن فازوا بدوري األبطال، والدوري 
اإلجنليزي«. وأمت: »يف السوق العادية )قبل كورونا(، كان 

بإمكانك رؤية برشلونة أو ريال مدريد أو حتى يوفنتوس 
يقول »حسًنا، نريد التوقيع مع أحد هؤالء الالعبني 

وسندفع لك رسوم انتقال كبيرة«.

القسم الرياضي

الفترة  يف  فتراته  أسوأ  برشلونة،  ويعيش 
مواجهات   3 آخر  يف  مرتني  وتعادل  األخيرة، 
غوارديوال  إلعادة  برشلونة،  وسيتحرك  بالليغا. 
صحيفة  بحسب  نو،  للكامب  أخرى  مرة 
السيتي  فشل  حال  البريطانية،  »إكسبريس« 
الرياضية  التحكيم  املقدم حملكمة  االستئناف  يف 

بشأن عقوبة إيقافه عامني من املشاركة أوروبًيا.

الرياضية،  احملكمة  حتسم  أن  املنتظر  ومن 
ر  موقفها يف غضون األسبوعني املقبلني، بعدما قرَّ
االحتاد األوروبي »يويفا« إيقاف السيتي، بسبب 

خرقه لقواعد اللعب املالي النظيف.
الذي عني  »برشلونة،  الصحيفة،  وأضافت 
كيكي سيتني مدرًبا للفريق يف جانفي املاضي، 
يبدو واثًقا من تفتح غوارديوال للعودة من جديد، 
رفع  يتم  لم  حال  إقناعه،  السهل  من  وسيكون 

العقوبة عن الفريق اإلجنليزي«.

قبل  السيتيزن  تدريب  غوارديوال،  وتولى 
مع  عقده  يف  األخير  عامه  ويدخل  أعوام،   4
لصالح  البرمييرليغ  لقب  خسارة  وبعد  السيتي، 
مع  السيتي  إدارة  أن جتلس  املنتظر  ليفربول، من 

املدرب اإلسباني، للحديث عن مستقبله.
ولم ُيتوَّج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 
أن  منذ   ،2015 عام  يف  فقط  واحدة  مرة  سوى 
 4 بعد   2012 يف  البرسا  عن  غوارديوال  رحل 

سنوات توج خاللها مع الفريق بـ14 لقًبا.

بعد أن أصبح سيتين محل سخط األنصار  

إدارة برشلونة تتحرك إدارة برشلونة تتحرك 
إلقناع غوارديوال إلقناع غوارديوال 
بالعودة للكامب نوبالعودة للكامب نو

ينوي برشلونة، التحرك نحو التعاقد مع اإلسباني بيب ينوي برشلونة، التحرك نحو التعاقد مع اإلسباني بيب 
غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، لقيادة الفريق غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، لقيادة الفريق 

الكتالوني، الموسم المقبل.الكتالوني، الموسم المقبل.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

الفئات  مع  الصمد  عبد  وتدرج 
غاية  إلى  وفاق سطيف  لنادي  الشبابية 
الفريق الرديف، ويعتبر من أبرز املدافعني 

احملوريني يف بطولة الرديف هذا املوسم.
بقوة  نفسه  الشاب  الالعب  وفرض 
رديف  مع  اجلاري  املوسم  بداية  مع 
النادي  بإدارة  دفع  الذي  األمر  الوفاق، 
بعقد  لتحصينه  بسرعة  التحرك  إلى 

طويل األمد.
جتديد  السطايفي  النادي  أعلن  كما 
تعاقده مع الظهير األمين الشاب، بلباي 
أمين ل3 مواسم إضافية، لينتهي صيف 

.2025
الوفاق  إدارة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

اجلهاز  مع  اتصاالتها  فترة  منذ  باشرت 
قائمة  لتحديد  الرديف،  للفريق  الفني 

الالعبني احملتفظ بهم.
من جانب أخر، عقد رئيس مجلس 
أعراب،  عزالدين  سطيف،  وفاق  إدارة 
اجتماعا تشاوريا مع الالعبني السابقني، 
ظل  يف  الفريق،  وضعية  حول  للتباحث 

األزمة املالية اخلانقة التي مير بها.
أعضاء  بعض  االجتماع  وحضر 
من  عدد  جانب  إلى  اإلدارة،  مجلس 
يتقدمهم  للنادي،  السابقني  الالعبني 
ومصطفى  ملولي،  فريد  السابق  املدافع 
مهداوي، وأسطورة الفريق ماليك زرقان.

وعلم من مصادر خاصة أن الالعبني 
السابقني أجمعوا على ضرورة إيجاد حلول 

التي  اخلانقة  املالية  األزمة  إلنهاء  ناجعة 
كل  السطايفي يف  النادي  يعيشها  أصبح 
موسم. ذات املصادر أكدت أن الالعبني 
السابقني طالبوا بضرورة اإلسراع يف حتويل 
ملكية الوفاق إلى شركة عمومية، لتغطية 
كافة نفقاته وأعبائه املالية، وإجناح مشروع 

التكوين الذي تعتمده إدارة النادي.

وفاة رئيس الرابطة الجهوية 
لعنابة أحمد ميبراك

ميبراك،  لعنابة، أحمد  الرابطة اجلهوية  رئيس  امس  تويف 
اثر أزمة قلبية، وعلى اثر هذا املصاب اجللل قدمت اإلحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم، وعلى رأسها خير الدين زطشي تعازيها 
اجلهوية  الرابطة  رئيس  ميبراك  أحمد  الراحل  لعائلة  اخلالصة 
لعنابة، وجاء يف رسالة إلحتادية »بقلوب خاشعة راضية بقضاء 
السيد أحمد ميبراك، رئيس رابطة  نبأ وفاة  تلقينا  اهلل وقدره، 
عنابة اجلهوية لكرة القدم، وبهذه املناسبة األليمة يتقدم رئيس 
ببالغ  الفيدرالي  املكتب  وأعضاء  زطشي  خيرالدين  الفاف 
التعازي واملواساة لعائلة الفقيد والعائلة الكروية لوالية عنابة، 
راجني املولى عز وجل ان يلهمهم جميل الصبر وحسن السلوان 

وللمرحوم الرحمة واملغفرة، وإنا هلل وإنا إليه راجعون«.

أعلن نادي وفاق سطيف، إبرام أول عقد احترافي لالعب الشاب ميهادة عبد الباسط عبد الصمد، المدافع المحوري لفريق الرديف. ووقع 
عبد الباسط عبد الصمد على عقد مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2025.

أعراب يجتمع بالالعبين القدامى

وفاق سطيف يحصن العبه الواعد عبد الصمد

قرباج ال يمانع الترشح لرئاسة 
»الفاف«

للرابطة  السابق  الرئيس  أكد 
القدم،  لكرة  احملترفة  الوطنية 
محفوظ قرباج، أنه ال ميانع إطالقا 
االحتاد  لرئاسة  الترشح  فكرة 
طلبت  حال  يف  للعبة،  اجلزائري 

منه السلطات العليا ذلك.
اجلزائري  االحتاد  رئيس  وكان 

من  االنسحاب  يف  رغبته  أعلن  قد  زطشي،  خيرالدين  احلالي، 
منصبه، فور انتهاء عهدته األوملبية هذا الصيف وقال قرباج »بعض 
وسائل اإلعالم تداولت اسمي كواحد من املرشحني لرئاسة الفاف، 
لكن هذا الكالم سابق ألوانه، خاصة أن بعض األسباب متنعني 
فأنا  بعملي،  مرتبط  أنا  احلاضر  الوقت  وأضاف »يف  الترشح«،  من 
خلالفة  الترشح  من  مينعني  األمر  وهذا  الدولة،  لدى  سامي  إطار 
زطشي، إال إذا وافقت السلطات العليا«، وختم »حتى اآلن لم أفكر 
يف رئاسة الفاف، لكن هذا ال يعني أن الرغبة غير موجودة، ففي 

حال طلبت مني السلطات ذلك، لن أرفض بكل تأكيد«.

المدير الفني لميالن، بيولي:
»بن ناصر يتطور بشكل رهيب«

اجلزائري  بالعبه  مليالن،  الفني  املدير  بيولي،  ستيفانو  أشاد 
إسماعيل بن ناصر، وقال بيولي، يف تصريحات نقلها موقع »كالتشيو 
ميركاتو« اإليطالي »بن ناصر العب مميز، ميتلك مؤهالت بدنية ال 
ُتصدق، كما أنه يحسن إدارة اللعب«، وأضاف »هو العب مجتهد، 
ويتطور بشكل رهيب يف اآلونة األخيرة، وبإمكانه أن يصبح العًبا 

كبيًرا مبستويات عالية«.
ويقدم بن ناصر مستويات مميزة مع الروسونيري، منذ استقدامه 

الصيف املاضي من إمبولي.
ويتواجد جنم الوسط اجلزائري، ضمن املطلوبني لدى أبرز األندية 
األوروبية، على غرار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد 

وباريس سان جيرمان، بحسب تقارير صحفية.

بن شيخة يعلن رغبته في الرحيل 
عن مولودية وجدة

وجدة  مولودية  لنادي  الفني  املدير  شيخة  بن  احلق  عبد  أعلن 
املوسم احلالي وعدم جتديد  بنهاية  الفريق  الرحيل عن  املغربي، يف 

عقده الذي ينتهي الصيف اجلاري.
وكشف بن شيخة، انه حتدث مع رئيس مولودية وجدة وأخبره 
أنه ال  الوقت  نفس  أكد يف  لكنه  املوسم،  بنهاية  الرحيل  بنيته يف 

يعرف ماذا سيحدث يف املستقبل.
الثالث  املركز  استحق  وجدة،  مولودية  أن  شيخة،  بن  وأكد 
بجدول ترتيب الدوري املغربي الذي لم يغادره منذ انطالق املوسم 
رغم عدم امتالكه إلمكانيات كبيرة مقارنة بالرجاء البيضاوي وجاره 

الوداد واحتاد طنجة.
متخلفا  نقطة   34 برصيد  الثالث  املركز  وجدة  مولودية  ويحتل 
الفتح  عن  واحدة  ونقطة  املتصدر،  البيضاوي  الوداد  عن  بنقطتني 
الرباطي الوصيف. كان االحتاد املغربي أعلن يف وقت سابق استئناف 

مسابقة الدوري اعتبارا من 25 جويلية املقبل.

البرج،  إدارة نادي أهلي  عقد مجلس 
برئاسة أنيس بن حمادي، اجتماعا مصغرا 
ملناقشة وضعية الفريق، وعدة نقاط تتعلق 
مبستقبله. االجتماع حضره كل من املدير 
دزيري،  واملدرب بالل  بوزناد،  نذير  العام 
مسعودان. جمال  اإلدارة  مجلس  وعضو 
وقال النادي البرايجي يف بيان عبر صفحته 

الرسمية على موقع »فيسبوك«، إن مجلس 
اإلدارة أيد قرار إلغاء البطولة، وذلك لعدة 
أسباب موضوعية تصب يف الصالح العام.
اإلدارة  مجلس  رئيس  أن  أكد  كما 
الفني  سيجتمع مع كل الالعبني والطاقم 
ابتداء من يوم 18 جويلية، ملناقشة الوضعية 
كما  األهلي.  بها  مير  التي  الصعبة  املالية 

اإلدارة، على حتديد  أعضاء مجلس  اتفق 
موعدا  القادم  أوت  و7  جويلية   23 يوم 
لتقدمي  للمساهمني،  العامة  لعقد اجلمعية 
 ،2019 لسنة  واملالي  األدبي  التقريريني 
بالوضعية  متعلقة  نقاط  عدة  ومناقشة 

القانونية واملالية.
م.هشام

إدارة أهلي البرج تؤيد إلغاء البطولة

أمس  اول  ودًيا،  الصفاقسي  فاز 
معسكر  يف   ،2-0 القيروان  شبيبة  على 
استعداداته  ضمن  سوسة،  مبدينة  الفريق 
الستئناف الدوري التونسي، أوت املقبل. 
زكرياء  اجلزائري  املهاجم  الهدفني،  ل  سجَّ
بن شاعة يف الدقيقتني 26 و32. وكانت 
للفريق،  الثانية  الودية  املباراة  هي  هذه 
 21 جبال،  فتحي  املدرب  فيها  وأشرك 
غومة،  عزمي  دحمان،  أمين  هم  العًبا، 

نسيم هنيد، محمد علي اجلويني، أسامة 
بن  حسام  اجلالصي،  حمزة  البحري، 
اهلل  عبد  سوكاري،  كينجسالي  علي، 
بن  زكرياء  احلمدوني،  جاسم  العمري، 
شاعة، يف الشوط األول.وبالشوط الثاني، 
العبيدي(،  )أيوب  دحمان  أمين  شارك: 
غسان  غرام،  عالء  السالمي،  حمدي 
برديعة، نور الزمان الزموري، وليد القروي، 
محمد الطرابلسي، بشير الغرياني، أشرف 

إبراهيم  احلمدوني،  جاسم  احلباسي، 
تانديا.  وتخّلف عن املباراة، قائد الفريق 
حمزة املثلوثي، الذي منحه اجلهاز الفني، 
األمور  بعض  لقضاء  استثنائية،  إجازة 
إدارة  أنهت  أخرى،  ناحية  من  اخلاصة. 
الصفاقسي، بعد التشاور مع اجلهاز الفني، 
نايت  ميهوب  اجلزائري  بالالعب  ارتباطها 
نفسه  فرض  يف  ينجح  لم  الذي  مرابط، 

داخل املجموعة.

بن شاعة يقود الصفاقسي للفوز وديا على شبيبة القيروان

بن  رامي  اجلزائري،  الدولي  ضمن 
ناديه  رفقة  مقعده  رسميا  سبعيني، 
بوروسيا مونشنغالدباخ، يف منافسة رابطة 
بعدما  املقبل،  املوسم  األوروبية  األبطال 
الرابع  املركز  يف  األملانية  البطولة  أنهى 
بفضل الفوز يف اجلولة ال34 واألخيرة على 

الضيف هيرتا برلني بنتيجة 2-1.
وسجل أهداف اللقاء كل من هوفمان 
 ،78 الدقيقة  يف  وإميبولو   7 الدقيقة  يف 
الفارق  قلص  فيما  »غالدباخ«،  لفائدة 
الدقيقة  يف  العاصمة  لنادي  ايبيسيفيتش 
1+90.ولعب الدولي اجلزائري )25 سنة( 
ب19  املوسم  منهيا  اللقاء،  أطوار  جميع 
أهداف  خمسة  خاللها  سجل  مشاركة، 

وقدم ثالث متريرات حاسمة.
زمالء  احتل  الفوز،  هذا  وبفضل 
برصيد  الرابعة  املرتبة  اجلزائري  الالعب 
املالحق  عن  خطوتني  وبفارق  نقطة   65
باير ليفركوزن الذي أنهى املشوار يف الصف 

اخلامس مبجموع 63 نقطة.
األربعة  املراكز  أصحاب  أن  ومعلوم 
أملانيا،  يف  موسم،  كل  نهاية  مع  األولى 
املوسم  ليغ«  »التشامبينز  تأشيرة  يضمنون 
املرتبتني  صاحبا  يشارك  فيما  يلي،  الذي 
األوروبا  منافسة  يف  والسادسة  اخلامسة 
ليغ، أما النادي الذي يحتل الصف السابع 

فيلعب امللحق املؤهل لهذه املنافسة.
النادي األسود واالبيض  يرافق  وبهذا 

واملالحق  ميونيخ  بايرن  البطل  من  كل 
إلى  الثالث،  واليبزيغ،  دورمتوند  بوروسيا 
األوروبية  القارة  يف  لألندية  منافسة  أقوى 

املوسم القادم.
بايرن  »البوندسليغا«،  بطل  وأنهى 
 13 بفارق  نقطة،  ب82  املوسم  ميونيخ، 
مالحقيه  عن  التوالي  على  خطوة   16 و 
 66 واليبزيغ  نقطة   69 دورمتوند  بوروسيا 
فولفسبورغ  مضيفه  بايرن  نقطة.وسحق 
يف هذه اجلولة برباعية نظيفة، أما دورمتوند 
داخل  مذلة  بخسارة  املوسم  أنهى  فقد 
الوقت  يف   ،0-4 هوفنهامي  يد  على  الديار 
القواعد  الذي عاد فيه اليبزيغ بفوز خارج 

على أوغسبورغ 2-1.

بفضل الفوز المحقق أمام هيرتا برلين

بن سبعيني يضمن المشاركة في رابطة األبطال
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حاورها: خلضر بن يوسف
 

عزيز  بني  دائرة  سطيف  والية  من  تنحدر  شابة  عمور،  منيرة  دنيا 
بلدية معاوية ، ذات 18 ربيعا، طالبة بكالوريا شعبة علوم جتريبية بثانوية 
أفالم  ومنتجة  سيناريوهات  كاتبة  وروائية،  خواطر  كاتبة  علي،  قندوز 
بالقراءة واإللقاء، مصورة  بعيد  إلى حد  قصيرة ومعلقة صوت، شغوفة 

هاوية ومتحدثة حتفيزية، صاحبة رواية »ثم أخذت األلف قلب«.

كيف كانت بدايتك يف عالم الكتابة عموما، وملاذا كان 
ولوجك املسار اإلبداعي من بوابة الرواية؟

أناملي  العمر حني طفقت  والتاسعة من  الثامنة  بني  أتأرجح  كنت 
تخط أول سطوري يف عالم الكتابة عموما، حيث برعت يف اخلواطر منذ 
القصيرة  بالقصص  اهتمامي  بعد  جاءت  للرواية  بالنسبة  أما  صغري، 
وكانت تلك بداية قوية ودافعة ليتجرأ قلمي ويخوض جتربة الرواية، رغم 

خويف من أن يجف حبري بني كلماتها.

من أول من مسك بيدك وشجعك على املضي قدما يف مجال 
اإلبداع األدبي؟

من  هي  الناشئة  باألدبية  تدعوني  باملتوسطة  لي  أستاذة  كانت 
أخذت يدي بقوة ورمت بي إلى هذا العالم وأخبرتني أنني سأبرع وأملع 
يف ساحة األدب، ظلت تروي بذور ما زرعته بنفسي من عشق للكتابة 
حتى حزمت حقائب أحريف ورحت أنظمها بحذر، وها هي اآلن أديبتها 

الناشئة يف الصورة التي متنتها لها.

كيف خطرت لِك فكرة الكتابة؟
قلبي  أظافري وهي عشق سرمدي يف  نعومة  الكتابة نشأت مع  إن 
مرصع  مقدس  الكتابة شيء  أنه سينتهي،  أظن  وال  بداية  له  أدري  ال 
على جدران قلبي منذ أن حملت القلم فكنت أجلأ إليها كلما حاصرتني 
احلياة لم أجد منفذا غير القلم وأوراقي، كانت مجرد هواية إلى أن بدأ 
من حولي باالنبهار بكتاباتي وأولهم أستاذتي »سعدوني. س« فهي التي 
اكتشفت هاته املوهبة وشجعتني على صقلها واالهتمام بها، ومن هناك 

كانت انطالقتي.

وكيف كان إحساسك وأنت ترين إشراقة أول عمل لك يف 
معركة اإلبداع؟

إصداري األول كان مبثابة نور انبعث من السواد احلالك وبدرا شق 
الليل لينير عتمة اليأس التي كانت تخيم على قلبي ويزيح الغبار  رداء 
املتناثر على أحالمي التي ظننتها لن تتحقق، شعوري حقا كان كأم عاقر 
حتصل على مولودها بعد طول سنني، سعيدة ألنني أفعل ما أؤمن به وألج 
عالم النجاح من بابه الواسع، فإصداري هو اخلطوة األولى من األلف ميل 

ليس إال، مازال أمامي الكثير من السير وأنا لها.

هل ميكن أن تتحدثي بإسهاب عن إصدارك »ثم أخذت 
األلف قلب«؟

»ثم أخذت األلف قلب« هي رواية يف مصاف الرواية القصيرة، حتمل 
بني طياتها معاٍن عدة لإلنسانية والإلنسانية يف آن واحد، حتدثت فيها 
عن فتاة تدعى وتني وعما عانته من فقر وظلم وقهر، وحني كادت احلياة 
فبدأت  تشتهيه سفن األحالم ،  مبا ال  القدر  رياح  لها هبت  تبتسم  أن 
فكما  مرضية،  جد  فستكون  النهاية  أما  وانتقام،  وخيانة  حب  معاناة 
نعلم أن القارئ يتأثر بسطور الرواية وينصهر مع أشخاصها لذا سأتركها 

مفاجأة.

كم من الوقت استغرقِت يف تأليف إصدارك، وما القضية 
التي تؤرقك وركزت عليها؟

استغرقت نحو شهرين فقط يف كتابتها، إال أنني ال أنكر أن الفكرة 
موجودة يف ذاكرتي مسبقا ولكن شروعي يف خطها على الورق لم يكن إال 
أخيرا وكان ذلك يف فترة وجيزة، أما بخصوص نصوصي فهي ال حتمل 
أي موضوع معني، فامتداد حبري غير محدود، وقلمي يكتب حول كل 
قضية أصادفها يف حياتي اليومية من آفات ومظاهر اجتماعية، كما أني 

اخليانة  مواضيع  أفضل  ولكني  احلب  عن  واألخرى  الفينة  بني  أكتب 
الغارقات  املراهقات  استفاقة بعض  أكون سببا يف  أن  وأحاول  واالنتقام 
ومولعة  الفلسطينية  بالقضية  مهتمة  جد  أني  كما  التافه  الوهم  هذا  يف 

بالكتابة عنها. 

»ثم أخذت األلف قلب« كيف جاءتك الفكرة الختيار هكذا 
عنوان؟

يف احلقيقة العنوان جاءت فكرته من بني ثنايا الرواية وهو بالنسبة 
ملضمونها غامض نوعا ما، أما مفهومه فيمد بصلة قريبة للتعبير العميق 

عن حب كبير، وستكون الصورة أوضح عند قراءة الرواية.

بدأت جتربتك بالرواية، هل ستواصلني يف جنس أدبي آخر 
أم االستمرار يف هذا اجلنس الذي يلقى رواجا كبيرا؟

مبا أن بدايتي يف هذا العالم الواسع عالم الكتابة كانت بالرواية فطبعا 
الروايات،  كتابة  على  حبره  يقتصر  لن  قلمي  أن  إال  عنها،  أتخلى  لن 
وسيكون لي بعد روايتي هذه كتاب آخر مضمونه مجموعة خواطر متنوعة 

وهناك رواية أخرى قيد الكتابة.

ماذا متثل بالنسبة إليك جتربة »ثم أخذت األلف قلب« يف 
مسار ك األدبي؟

طريقي  يف  السديدة  خطوتي  هي  قلب«  األلف  أخذت  »ثم  جتربة 
من خاللها،  أبواب  عدة  لي  فتحت  املسار  يف  قوية  واندفاعه  البعيدة، 

وأعتبرها نقطة انطالقة لتجارب أخرى كثيرة.

هل برأيك مدينة سطيف جزء من اخلريطة اإلبداعية؟
بالطبع، سطيف مدينة ثقافية بامتياز ومتثل جزءا واسعا من الواجهة 
ودور  ومسارح  ثقافية  ومنافسات  نشاطات  من  فيها  ملا  للجزائر  الثقافية 
سينما وغيرها مما يوحي بالثقافة الواسعة، الشيء الذي دفعني وحفزني 
على أن أبى إال أن أكون جزء من هذه الثقافة وأكون عضوا فاعال فيها 

وأساهم يف ترك بصمتي.

وكيف هو الواقع األدبي يف سطيف؟
مدينة الهضاب العليا أجنبت من عمق رحمها أدباء وشعراء وفنانني 
العلم  أجيال  تربي  ومازالت  اجلزائر  يف  الفن  عمالقة  من  ومازالوا  كانوا 
واألدب أبا عن جد، وهذا شيء يشرفني كثيرا وأفتخر بكوني »سطايفية 

حرة« وسأكون ممن تفتخر بهم مدينة سطيف واجلزائر ككل.

النشر األدبي على منت مواقع التواصل االجتماعي له عدة 
وجهات نظر وتشعبات، ما هو رأيك يف هذه القضية؟

وبشدة  أشجع  العام  منظوري  ومن  املتواضعة  جتربتي  خاللي  من 
فكرة النشر األدبي على منت مواقع التواصل االجتماعي، فمثال يف ظل 
جائحة كورونا التنقل صعب وإن صح القول مستحيل أحيانا ومن غير 
العمل  وتسهل  تخفف  القضية  هاته  فإن  لذا  بالغير  االحتكاك  املمكن 

والتعامل بصفة كبيرة.

كيف يتم دعم املواهب اإلبداعية من وجهة نظرك؟
إن املوهبة تنبع من أرواحنا الصغيرة وتنشأ معنا، إال أن املوهبة يحتاج 
دعما لتصبح إبداعا حقيقيا، والدعم األولي يكون من العائلة واألولياء 
بالدرجة األولى، ثم يأتي دور املوهوب ذاته عليه أن يدعم نفسه بنفسه 
ويضع أحالمه صوب عينه وميسك ميناه بيساره ويعبر من ضفة األحالم 
إلى الضفة املقابلة حيث بر األمان ويحقق كل أحالمه، فتلك طريقتي 

التي دعمت بها نفسي.

هل واجهت املواجع واملضايقات أثناء جتربتك األولى؟
الكتابة تولد من رحم موجوع، وأوجاعي هي سالحي الذي حاربت 
به أوجاعي نفسها، وككل مبتدئ ويف أي مجال، كنت وما زلت أتلقى 
انتقادات بناءة ولم تضايقن أي  انتقادات ولكن احلق يقال فكلها  عدة 

منها، على العكس االنتقاد هو الذي يعطيني جرعات القوة وميأل وقود 
سيري يف طريق النجاح.

هل لديك مواهب أخرى غير الكتابة؟
التي  اليد  إال من خالل  يتحرك  والقلم ال  تشعبات،  للكتابة عدة 
متسكه وحتيطه، فكوني كاتبة روائية وكاتبة خواطر، تركت العنان إلبداع 
ومبتدئة  قصيرة،  أفالم  سيناريوهات  كتابة  طريق  يف  اآلن  وأنا  قلمي 
إنتاج، وقد قمت مؤخرا بإنتاج وكتابة سيناريو لفلمني قصيرين هما قيد 
اإلخراج، وكذا فإن عشقي لإللقاء والظهور أمام اجلمهور جعلني أكتشف 
أنني معلقة صوت وأنا أيضا قاّصة وأطمح إلصدار مجموعة قصصية يف 
بل  تولد معي  لم  املواهب األخرى فهي مكتسبة  أما  العاجل،  القريب 
شغفي باألشياء اجلديدة هو الذي دفعني لتعلمها وأنا يف طريقي ألبرع 

فيها وأمتكن منها وحينها سأحتدث عنها بكل فخر.

ما هي طموحاتك املستقبلية؟
وأن  وروائية،  ككاتبة  ليذيع صيتي  أطمح  أنا  القريب  املستقبل  يف 
البلد  قانون يف  ثورة  اجلزائر، سأحدث  التي ستغير  القاضية  تلك  أكون 
ولن أحكم بغير العدل، وكذا فإن طموحي كبير ألملع يف مجال الصحافة 
عن  أتخلى  ولن  البصري،  السمعي  يف  وبارزة  ناجحة  صحفية  وأكون 
حلمي يف كتابة السيناريو، عدا عن كل هذا فأنا أطمح لتعلم عدة لغات 
وثقافات وحتصيل مختلف الشهادات وطنيا وملا ال دوليا، كما أنني أطمح 
ألكون جمعية خيرية ثقافية أغير من خاللها الكثير، وأكون عضو فاعل 
يف عدة جمعيات وطنية ولن أتخلى أبدا عن دعمي للقضية الفلسطينية 

وإن طال الزمن أو قصر سأفعل شيئا يذكر بخصوصها.
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الكاتبة الصاعدة دنيا منيرة عمور لـ »أخبار الوطن«:

 قلمي ال يقتصر على كتابة الروايات! 
قالت الكاتبة دنيا منيرة عمور لـ »أخبار الوطن« إن قلمها ال يقتصر على كتابة الروايات، حيث 

ستخوض تجربة أخرى في مجال كتابة الخاطرة، بعد روايتها »ثم أخذت األلف قلب«التي تندرج في 
لون الرواية القصيرة، تحمل بين طياتها معاني لإلنسانية والإلنسانية في آن واحد.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  املسيلة
دائرة املسيلة
بلدية املسيلة

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

وذلك ملدة  15 يوم.

اشــهــــار

 Akhbar El waten 28/06/2020

براهيم مالك

واإلنكار  الذهول  مرحلة  اجتياز    
االيام  يف  ازجر  مبنطقة  املجتمع  عند  
 19 كوفيد  اجلائحة   زمن  من  االولى 
األخصائي  يقول  الوضع  على  وتغلبه 
ووصوله  بورية   أمني  العيادي  النفساني 
يف الوقت الراهن إلى قاعدة االعتبارات 
األساسية  اخلدمات  يف  االجتماعية 
األمن  خاللها  من  يتوفر  والتي  واألمن 
كل  جندت  اين  والغذائي  الصحي 
وجتسيده   حتقيقه  اجل  من  الوسائل 
حتى  منه  البد  أساسي  إجراء  فهو 
مرحلة  يف  وقوعه  من  املجتمع  نؤامن 
والقلق  كالشك  النفسية  االضطرابات 
تنجم  أن  ميكن  التي  الثقة   وفقدان 
تلك  غياب  تسببها  اختالالت  عن 
املستلزمات لصحة النفسية والتي تقوي 

املناعة الصحية بالدرجة األولى .
ويرى املتحدث امني بورية  يف لقائه 
مع أخبار الوطن ان حاالت الهلع والتوتر 
بعد  منتظره  طبيعية  حالة  تعتبر  االولى 
مرور  ومع  فايروس  كورونا  وباء  ظهور 
ظرف  يف  و  األغلبية  استطاعت  األيام 
وجيز مسايرة الوضع  وبطريقة تدريجية  
العديد  جهود  تكاثف  خالل  من  وهذا 
التحكم  و  والهيئات  املؤسسات  من 
يف  املعنويات  كانت  بعدما  الوضع  يف 
اعلي  إلى  وصلت  حتى  احلضيض 
من  خاصة  ويضيف  تقريبا  الهرم 
والترابط  االجتماعية  العالقات  ناحية 
التركيبة  يف  أساسا  املوجود  والتالحم 
كثير  حتي  التي  باملنطقة  االجتماعية 
االيجابية  بالصورة  املرتبطة  لألحداث 
احلياة  تغلب على  التي  الهادئة  والوتيرة 

اليومية لسكان باملناطق اجلنوبية .
ان  النفساني  األخصائي  ويؤكد 
سكان  معها  يتعايش  التي  الطبيعة 
بشكل  تساهم  قساوتها  رغم  اجلنوب 
يف  وذالك  النفسية  املناعة  قوة  يف  كبير 
القلق  جتلب  التي  الدواعي  كل  غياب 
وتثير الضغط على النفس البشرية على 
والضجيج   والصخب  االكتظاظ  غرار 
اكبر  بصورة  يؤثر  الذي  القلق  مايسبب 

النفسية  املناعة  جهاز  قوة  مدى  على 
ومحاربتها لالمراض خاصة من اجلانب 
مستقبال  اجلائحة  ومخلفات  النفسي  
قادم  يف  بظاللها  ترمي  ان  ميكن  التي 
مساحة  الصحراء  يعتبر  وكما  األيام 
درجة  من  تخفيف  على  تساعد  هادئة 
اغلب  ان  علمنا  وإذا  خاصة  التوتر 
عليها  يعتمد  التي  االستهالكية  املواد 
لتقوية  مالئمة  طبيعية  هي  املجتمع 
الكبير  التشبع  عن  نهيك  املناعة  جهاز 
باملرجعية الدينية مستدال يف ذالك عن 
الدراسات التي أثبتت ان عدم االهتمام 
يف  املرضى  لدى  الروحاني  باجلانب 
املستشفيات يعرضهم غالبا الى الشعور 
املتشبع  على عكس  واإلهمال  بالوحدة 

التي  الدينية  بالقيم 
مشاعر  إمناء  يف  تساعد 
من  وتخفف  األمل 
مهما  النفسي  معاشهم 
على  تأثيره  درجة  كانت 
حتارب  فهي  الشخص 
سخافة  األولى  بالدرجة 
األمل. وفقدان  احلياة 
املقومات  من  له  فاملؤمن 
واألسس ما يجعل نفسه 
كل  يف  مطمئنة  أمنة 
أكثر  وهو  وحني  وقت 
ثباتا وصبرا عند املصائب 

واألزمات واألوبئة .

أمين بورية نفساني عيادي بديوان مؤسسات الشباب ألخبار الوطن:

التشبع بالمرجعية الدينية لدى األسرة محليا 
يحميها من التبعات السلبية لما بعد الجائحة

طبيعة المنطقة وهدوئها حققت األمن النفسي عند السواد األعظم 	
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SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

1.      نعم الكّل يبحث عن األمن واألمان .. فقد 
خلق اإلنسان ضعيفا .. !

يف  واملستغرق  حلياتنا  الغامر  األمن  أن  أعتقد 
ذكرياتنا  ثنايا »صور  عنه يف  نبحث  أن  ينبغي  الزمن، 
»ألبوم  نتصفح  حني   .. واملُبهجة  اجلميلة  املستقبلية 
صور املستقبل« يف حالة من الطمأنينة و البهجة الغامرة 
.. أعتقد هذا هو حق األجيال املستقبلية .. إنه توفير 
العناصر البنائية املُشكلة ملنظومة األمن و احلماية لهذه 

األجيال ..
بإستحضار  املستقبل  تخيل  فإن  منظوري  ومن 
حتى  فيها  غرق  سفسطة  هي  املاضي،  معطيات 
العارفون، والعمل على رسم مالمحه مبعطيات احلاضر 
»ما  استشفاف  أما  الكثيرون.  فيها  يتبارى  هواية  هي 
يتواله  قائم  اجتهاد  فهو  الغد،  بتوقعات  الغد«  بعد 
ضخم  جهد  كذلك  وهو  جادون،  وباحثون  علماء 
أما  مرموقة،  بحثية  ومعاهد  علمية  مؤسسات  به  تقوم 
»استشراف املستقبل البعيد« فهو عند البعض من قبيل 
علمية  قامات  بروزت  من  بالرغم  العلمي«،  »اخليال 
و  ومناذج،  منهجيات،  له  وضعت  كما  فيه،  معدودة 
مع  و  له،  ورقمية  وعلمية  معرفية  أدوات  تطوير  جرى 
تعدد التنظيرات لـ »املستقبل« و توسع األعمال األدبية 
بصناعته  املستقبل«  »استشراف  يبقى  حوله،  النظرية 
وصياغة أحداثه واملساهمة يف بناء سياقاته هو ما نتوق 
ذلك  أدوات  حليازة  وجنتهد  بجد  ونكد  إليه  ونتطلع  له 
وبناء القدرات وامتالك الكفاءات وامللكات ألجله .. 

وهكذا نتطلع لتشكيل أمننا القومي بأيدينا.

 2.      حتمية ضمان أمننا الطاقوي  .. األمن 
الطاقوي هو »أمن قومي«

البحرية  أمير  اتخذ  األولى،  العاملية  عشية احلرب 
تشرشل  ونستون  لألدميرالية«  األول  »اللورد  البريطانية 
قراًرا تاريخًيا، أعتبر نقطة بداية التأريخ »اجليوسياسي« 
طاقة  مصدر  بتحويل  أمر  حني  الطاقة«،  »أمن  ملفهوم 
كان  النفط،  إلى  الفحم  من  البريطانية  البحرية  سفن 
امللكية  البحرية  كانت  فقد  بالغة،  مخاطرة  األمر  يف 
تعتمد على فحم منطقة ويلز، لكن تشرشل بهذا بهذا 
اإلعتماد  إلى  سريعا  تتحول  »امللكية«  جعل  القرار، 
هي  والتي  اخلارج،  من  املتأتية  النفط  إمدادات  على 
يجعل من  أن  يريد  كان  البحرية  أمير  لكن  آمنة.  غير 
يسود يف  وأن  األملاني،  نظيره  أسرع من  أسطول سفنه 
البحار. ومن هنا  أعالي  قوة مهيمنة يف  و يكون  البحر 
انبثقت حتمية اإلستبدال والتحول من مصدر طاقوي 
أهداف  و خلدمة  للحاجة  تبعا  آخر  طاقوي  إلى مصدر 
للمفاضلة  منوذجًا  يعّد  هذا  و  حاسمة،  إستراتيجية 
الطاقوي،  واإلنتقال  والتحول  اإلستبدال  خيارات  بني 
خاصة يف األوقات الصعبة واحلرجة .. و حني برزت 
الوطنية،  الطاقوي«  »األمن  استراتيجية  مسألة  آنذاك 
كان جواب »تشرشل« هو »األمن الطاقوي واليقني فيه 

تكمن يف التنوع والتنويع فقط« ..

 3.      الطاقة البديلة .. تعني في مفهومهم 
إيجاد بديل »عنا« وعن »مصادرنا الطاقوية«

مبدأ  إلى  وحتوله  الطاقة«  »وطنية  مفهوم  برز  مع 
ألهم  املالكة  الدول  سياسات  يف  ومهيمن  أساسي 
اإلحتياطات النفطية العاملية، متحور مفهوم أمن الطاقة، 

الطاقة  إمدادات  به من  يرتبط  وما  املعروض  أمن  على 
بشكل وفير وسهل وموثوق ومقبول من حيث السعر، 
هذا ما دفع بالدول الصناعية الكبرى إلى تركيز مختلف 
فبرزت  بديلة،  طاقوية  مصادر  عن  للبحث  جهودها 
البديلة«  »الطاقة  توجهات  العاملي  الفضاء  سطح  إلى 
املكامن  تلك  عن  بديلة«  طاقوية  »مصادر  ايجاد  أي 
املتمركزة يف البلدان العربية والقومية والثورية واليسارية 
أو »البلدان املعادية لتوجهات الغرب«، وكان ذلك إيذانًا 
ببداية السباق الطويل النفس نحو تطوير تكنولوجيات 
احملطة  نسجل  وهنا  وتطبيقاتها.  املتجددة  الطاقات 
الثانية األهم يف »التحول الطاقوي« وهو التحول يف متركز 
نتج  وما  الطاقة«،  مجال  يف  والتطوير  البحث  »أنشطة 
الطاقة«،  مصادر  »تنويع  سياسات  بروز  من  ذلك  عن 
كما تعاظمت مدلوالت »األمن« وتوسعت بني جتاذبت 
»أمن الطاقة« واألمن الطاقوي«، لكن النقطة األبرز يف 
القومي«،  التقاطع يف مسألة »األمن  التجاذب هو  هذا 
يتموضع  وحمايته  وتعزيزه  الطاقوي  األمن  ضمان  وأن 
بل  بلد،  ألي  القومي  لألمن  اجلوهري  املفهوم  ضمن 
»األمن الطاقوي القومي« عند بعض الدول أصبح عابًرا 
والسيطرة  احملموم  للتنافس  ومدعاة  القومية،  للحدود 

والتدخل اخلارجي.

 4.      »إنتقال طاقوي« أم »تحول طاقوي«
عبارة  استخدام  عن  الوقت،  لبعض  نغفل،  لو 
األشياء،  وديناميكية  باحليوية  توحي  التي  »انتقال«، 
كمن  طوعي،  ذاتي  بفعل  نقوم  أننا  ببالهة  وتشعرنا 
ويسافر  عمله  ومكان  بيته  بني  متنقال  بإرادته  يتحرك 
باحثًا عما ُينمي حالته ويحسن وضعه، قلت لو نغفل 
قليال عن هذه العبارة، ونتوجه لتداول استخدام عبارة 
بالبروز  آخر  إحساس  سيبدأ  عنها،  بداًل  »التحول« 
tran� (لدينا، يشعرنا أننا لسنا أمام حالة طبيعية من 
 )metamorphism( حالة  أمام  بل   )sition
.. وهذا هو الذي سيحدث فعال يف عالم طاقة الغد، 
إنه حتول بنيوي سيمس اجلوانب العضوية يف منظومتنا 
احلياتي  كياننا  سيجتاح  و  واالقتصادية،  الطاقوية 
باملفهوم السياسي .. لذلك يتعني علينا بدًء من اآلن 
اإلعتناء بأنفسنا ومباشرة تقوية مناعتنا الداخلية وبناء 

أرصدة القوة »الطاقوية« لدينا ملواجهة حتديات الغد.

5.      اإلنتقال الطاقوي .. و«المبشرون 
الجدد« بعالم جديد يسوده اإلنصاف وخالي من 

الصراع
بني  شرس  صراع  برز  فقد  ذلك،  يكذب  الواقع 
الصني  خصوصا  العاملية،  اإلقتصاديات  كبريات 
والواليات املتحدة األميركية، ينذر بحرب كونية شاملة 
ستستخدم فيها مختلف اإلمكانيات واألسلحة مبا فيها 
البيولوجية والرقمية والبشرية واللقاحات .. صراع ال 
للتكنولوجيات  الضخمة  األسواق  النظرات  فيه  تفارق 
قلب  يف  التموقع  وتستهدف  والرقمية،  اخلضراء 
صناعتها وإمدادات مواردها من اخلامات .. إنه صراع 
السيطرة على قطاع التكنولوجيات النظيفة .. وبذلك 
يف  مهيمنة  لقوى  فعلية  كمشاريع  اآلن  من  التموقع 

املستقبل على مدى قرن قادم من الزمن.
بال  ترافع  املستقبلية هذه، جتدها  الهيمنة  مشاريع 
بالنسبة  فقط،  ألنها  الطاقوي،  اإلنتقال  لصالح  هوادة 

عقولنا،  يف  وجتذيرها  مصاحلها  لصالح  ترافع  هي  لي، 
كما تبشرنا فقط بالفوائد العديدة  واملنافع الالمحدودة 
التي سيجلبها لنا هذا التحول العاملي احلتمي يف مجال 
و  الطاقوي«  »التحول  هذا  فوائد  أنفي  ال  أنا  الطاقة. 
فضائله، بالفعل هذا بعد ندركه جيدا، لكنه ميكنني 
 « احلكيم  الذكر  يف  جاء  كما  »اخلمرة«  بـ  تشبيهه 
ْمِر َوامْلَيِْسِر ُقْل ِفيِهَما إِثٌْم َكِبيٌر َوَمَناِفُع  َيْسَألُوَنَك َعِن اخْلَ
الكّل  بالفعل   ..  « ْفِعِهَما  َنّ ِمن  أَْكَبُر  َوإِثُْمُهَما  اِس  لِلَنّ
مسلوب  و  الطاقوي  اإلنتقال  »خمرة  بـ  اليوم  منتشي 
الذهن يف ميسر أسواق الطاقات املتجددة« .. ألنه بعد 
زوال النشوة واإلستفاقة من الغفوة سيطفو السؤال حول 
بالنسبة  املتجددة  والطاقات  الطاقوي  »اإلنتقال  منافع 
الدراسات  من  العديد  بّينت  لقد  النامية«،  للدول 
عالم  يف  املستقبلي  التحول  هذا  بأن  اجلادة  البحثية 
الطاقة، سيخلق »عاملًا جديدًا من التفاوت«، وستتولد 
مخاطر جديدة يفرضها هذا التحول، وسيكون تأثير هذه 
املخاطر بشكل خاص على البلدان النامية التي تفتقر 
إلى الوصول إلى التكنولوجيات والتقنيات ورأس املال، 
سيتولد عالم جديد يبرز فيه » َعَوز جديد« أي افتقار ذي 
بعد آخر، ليس »َعَوز الطاقة« إمنا »َعَوز التكنولوجيات« 
وبعض  أحفورية حرجة جديدة«.  إلى مصادر  و«الَعَوز 
مصادر  إلى  الطاقوي  التحول  هذا  تعتبر  الدراسات 
الطاقات املتجددة سيكون مدمًرا أيًضا للعديد من البلدان 
التي اجنرفت ضمن سيل هذا التبشير ولم تلتفت إلى 
الطاقوي  أمنها  وحتصني  قدراتها  وتعزيز  إمكاناتها  بناء 
بعمل وطني داخلي. هذه هي التقديرات واخلالصات 
األولى، وتبقى معظم اآلثار اجليوسياسية لم يتم حتليلها 
بعد. ولإلنسجام مع صيرورة »التسامي« أي حتّول نزع 
الكربون باإلنتقال من مصادر طاقوية كثيفة الكربون إلى 
ا، يطفو كذلك »سؤال  مصادر بديلة أقل كثافة كاربونّيً
اإلقتصاد« بالنسبة لنا حول العوائد على الساكنة وعلى 
سياسة  يف  اخليارات  ستكون  لذلك  رفاهه،  و  املواطن 
املقبل )2030-2021( حاسمة،  العقد  الدول خالل 
مبا يلقي مبسؤولية جسيمة على الباحثني وصناع القرار 
تدفعهم لتوسيع نطاق تركيزهم، لدراسة اآلثار العميقة 
املسارات  ومختلف  الطاقوي«  »التحول  على  املترتبة 
البديلة له، خاصة تلك املتمحورة على »نزع الكربون«، 
وهي إشكاليات »فوق تكنولوجية« ألن قضاياها تتجاوز 
التكنولوجيا، لكن التكنولوجيات ستسهم يف اإلجابة 
للطاقة  الدولية  بالوكالة  عنها وتذليلها. وهذا ما حدى 
املتزايد  »اإلنتشار  بأن  للقول   )IRENA( املتجددة 
العاملي  والتحول  املتجددة  الطاقة  مصادر  إلستغالل 
عالم  يف  عاملي  حتّول  إلى  سُيفضي  نحوها،  املتسارع 
آثار كبيرة وعميقة على اجلغرافيا  له  الطاقة، وستكون 
السياسية أو جيوبوليتيك الطاقة، يف تقرير لها ُمشكل 
حتت   )2019( املاضية  السنة  نشرته  صفحة   94 من 
إلمنساخ  السياسية  اجلغرافيا  جديد:  »عالم  عنوان 

الطاقة«
 A New World: The Geopolitics of«

»the Energy Transformation
عبارة  إستخدام  إلى  الترجمة  يف  عمدت  هنا  وأنا 
الدراسة،  هذه  مضامني  عن  بعمق  لداللة  »إمنساخ« 
بل  »حتويل«  أو  »حتّول«  مجرد  بعرض  يتعلق  فاألمر ال 
للهيئة  وتغيّير  البنية  يف  »إستحالة«  حلالة  توصيف  هو 

واحلالة العضوية، و »قلًبا« للوضع.

إلى  للتحّول  جاهدة  تسعى  البلدان  من  فالعديد 
احتياطيات  إلى  تفتقر  ألنها  املتجددة  الطاقة  مصادر 
على  اعتماًدا  أقل  تكون  أن  يف  وترغب  وغازية  نفطية 
واردات الطاقة. على سبيل املثال، الهند التي ستكون 
رهينة أكثر فأكثر لإلعتماد على واردات الطاقة املكلفة 
ما لم تغير مسارها، وهذا أحد أسباب اعتمادها أهداًفا 
البلدان  أغلبية  أن  كما  املتجددة.  للطاقات  طموحة 
تسعى  فهي  الطاقوي،  أمنها  لضمان  تخطط  التي 
اخلارجية  »املصادر  عن  الطاقوية  استقالليتها  لزيادة 
من  إلقتصادياتها  وحماية  كبير،  بشكل  الذاتية«  غير 
تداعيات بقائها عرضة ملخاطر خطوط إمدادات الطاقة 
و ضغوطات األسعار املتقلبة. يف املقابل وأمام حتمية 
تعتمد  التي  البلدان  ستحتاج  العاملي  التحول  هذا 
أو  النفط  صادرات  على  كبير  بشكل  اقتصادياتها  يف 
هذا  مع  والعميق  السريع  التكيف  إلى  الفحم  أو  الغاز 
»التحول الطاقوي« حتى يكون بإمكانها جتنب العواقب 
حالة  يف  محالة  ال  ستطالها  التي  اخلطيرة  االقتصادية 

بقائها يف وضع »الالتكّيف والعطالة«.

6.  هل من »كارل ماركس وفريدريك إنجلز« جدد ؟
بطرق  الرئيسية  التحوالت  تاريخيا، سارت معظم 
من  املشكل  الطاقة  سلم  اإلنسان  تسلق  متوقعة.  غير 
مواد صلبة كثيفة الكربون، أي من اخلشب إلى الفحم 
إلى  متجها  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنني  بني 
مكن  مما  النفط،  فجر  بزوغ  مع  سائلة،  طاقوية  مصادر 
من التصنيع، و قيام الثورة الصناعية األولى، لكن هذا 
من  كبيرة  أعدادا  املقابل  يف  حرم  الطاقوي«  »التحول 
الطبقة العاملة من فرص العمل ومن حظوظ اإلنصاف 
إجنلز«  وفريدريك  ماركس  »كارل  بـ  دفع  مما  والكرامة، 

إلى كتابة البيان الشيوعي.
الطاقة  منظمات  أبلغت  لقد  احلالي،  الوقت  يف 
الدولية  الوكالة  و  الدولية،  الطاقة  )وكالة  الدولية 
للطاقة املتجددة( عن بعض القضايا التي ستتولد عنها 
اختالالت خطيرة على مستوى املعمورة، سيقذف بها 
هذا »التحول الطاقوي«، وبأن مصدري النفط سيفقدون 
نفوذهم العاملي، ومقدرة تأمني أنفسهم، وحماية أمنهم 
القومي، بينما سيتم »متكني املستوردين احلاليني«، ألن 
سبعة  تخسر  قد  والغاز  النفط  تنتج  التي  االقتصادات 
كما   ،2040 عام  بحلول  دوالر  مليار   )7000( آالف 
نطاق.  أوسع  على  إستراتيجية  أيضا خالفات  ستظهر 
عن  واملوّثقة  املوثوقة  األبحاث  من  العديد  بّينت  كما 
طبيعة الصراعات املستقبلية وخطورتها العالية، حيث 
»مكامن  من  الصراع  سيتحول  الطاقوي«  »التحول  مع 
استراتيجية  معادن  من  الطبيعية  املوارد  إلى  النفط« 
إلى صراع جديد على  إنه حتول  نادرة،  وأتربة  وحرجة 

املوارد اإلستراتيجية املستقبلية.

 7.  خاتمة
 « القائلة  املقولة  إحياء  نعيد  الزمن،  قرن من  بعد 
والتنوع  التنوع  يف  يكمن  فيه  واليقني  الطاقوي  »األمن 
الطاقوي  منوذجنا  هندسة  ينبغي  وهكذا  فقط«... 
املبني على »منوذج املزيج الطاقوي« والتنويع يف املصادر 
وأمناط  والشركاء  والتكنولوجيات  والتطبيقات  واحلوامل 
 .. األسواق  ويف  التعاقد  وأمناط  املشاريع  ويف  التمويل 

احلل هو يف التنويع، ثم التنويع ..
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أقالم

تحديات »أمننا الطاقوي«

من منظور الرهانات واإلكراهات الجيوسياسية 
الجديدة لـ »اإلنتقال الطاقوي«
 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي

mah2bouziane@gmail.com
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َيوم 29 جوان 1992، َلم 
أُكن ُمهتًما ِفعًل مَبا َيدوُر يف 
امَلدينِة. َيوَمها، ُكنُت أعِرُف 

ئيَس َسيكوُن يف عّناَبة؛  أّن الرَّ
بِط؟  ُل بالضَّ مَلاذا، وأين َسيحِّ

فاصيِل  ا ِبهِذه التَّ َلم أكْن ُمهتّمً
بَقدِر اهِتَمامي بَنتائِج الَفصِل 

الّثالِث من ِدراَستي يف َمعهِد 
علِم االجتَماِع؛ َفقد ُكنُت 

خوَل إلى االمِتحاَنِات  أكرُه الدُّ
ة، وهو ما َلم أفَعلُه  االسِتدراِكيَّ
. كاَنْت  ِطيَلَة َمساِري اجَلامعيِّ
الّساعُة َقد َتاوَزْت احَلاديَة 

َعْشرَة حنَي َخرجُت رفقَة 
بعِض األصِدَقاء من امَلعهِد 
ُمّتجًها إلى َمرَكِز امَلدينِة، 

أو ُرمّبا إلى َحديقِة احُلرّيِة 
ل، حيُث أكتُب  مكاِني امُلفضَّ

عَر والِقّصَة على َوقِع  الشِّ
َرشفاِت الَقهوِة؛ كاَن َمقَهى 
احَلِديقِة َملِذَي األَبدي. 

يوَمها أخْذنا طِريَق مقرِّ األمِن 
الِوالئيِّ وَتاوْزناُه يف اِتاِه 

ِعياَدة »الَعرِبي خُروف«، قبَل 
َذ  َر اِتاَهنا يساًرا لَنّتِخّ أن ُنغيِّ

من َشارِع الِواليِة والَبريِد 
امَلركزيِّ مَساًرا. غيَر أّن ِتلَك 
الّلحَظاِت اْنقلَبْت فجأًة إلى 

هوِل والُغموِض؛  َحالٍة من الذُّ
َفقْد َلْعلَع َصوُت الّرصاِص 

بَقصِر الّثقاَفِة، ومأَل - َبعدُه 
ُمباَشرًة - َصوُت َسّياراِت 

رطِة امَلكاَن. َلم  اإلْسعاِف والشُّ
أعِرْف ما َيحدُث، ويف حَلظاٍت 

َقليلٍة ُكنُت يف َشارِع »ابِن 
َخلُدون« )قمبيطة(. َكانِت 
الَفوضى َقد َعّمْت امَلِدينَة 

فَهِرع أصَحاُب امَللت إلى َغلِق 
َمَتاِجَرهم، واْنتَشرت الَعشراُت 

ي كاَنت  ياراِت التِّ من السَّ
َتقطُع َشواِرع وأحياَء امَلِديَنة 

بُسرعٍة ُجنونّيٍة َتِمُل 
ِجني باألسِلحِة،  أَناًسا ُمدجَّ
والَحْت َطاِئرة »ِهليُكوبتر« 

ي  وهي َتوُب األجواَء؛ ما الذِّ
َيحدُث يف مِدَنِتنا؟ َلم أُكن 

أِعي ِفعًل َحِقيقَة ما َيحدُث 
ي  وال َصاحَب امَلتجِر الذِّ

وافَق - بعَد إحَلاٍح - على أن 
ُيْبِقينا داخَل امَلِل. وبعَد 

ُمِضيِّ ساعَتنِي أو َيزيُد 
َخرجُت ُمّتِجها إلى إَقاَمتي 
اجَلاِمعّيِة باجِلسر األبيِض، 
وَكانْت أطوَل َمسافٍة أِسيُرها 

رغَم أّنها يف الَواقِع َلم َتُكن 
ي أِلفُت قَطَعها  إال امَلسافَة التِّ
ا. َكانِت األجواُء ُمبَهمًة؛  َيومّيً
فامَلِدينُة َخاليٌة إال من َبعِض 
رطِة وطاِئرِة الـ  َسّياراِت الشُّ

»هيلكوبتر« التي كانت َتوُب 
األجواَء. وبعَد ُوصوِلي إلى 

احَليِّ اجَلامعيِّ َعِلمُت أّن 
ئيَس ُبوضياف اْغِتيَل رمًيا  الرَّ
بالّرصاِص. وَلم أُكن يف الَواقِع 
أبعَد عن َمكاِن االْغتياِل إال 
بأمَتاٍر َقليلٍة، وحّتى الِعمارَة 

ي اخَتبأ ِفيها الَقاتُل..  التِّ
فاِصيُل َعرفُتها الِحًقا. ...والتَّ

احَلصيلُة يف اجَلزاِئر ُتواِصل االرتفاَع

تسجيــُل 305 إَصابـــاٍت 
َجديــدٍة بُكــورونا  أمــــٍس  

تواصل حصيلة كورونا يف اجلزائر ارتفاعها من 
حيث عدد اإلصابات املسجلة يومًيا، حسبما 
كشفت عنه وزارة الصحة والسكان وإصالح 

املستشفيات. 
وكشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية 

ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 
فورار، عن تسجيل 305 إصابات جديدة، ليرتفع 

إجمالي عدد املصابني إلى 13273 شخصا. 

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 
ساعة، 5 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي 

عدد الوفيات إلى 897 هالكا.
كما كشف فورار عن تسجيل 169 حالة شفاء 
جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 

بني املصابني بالوباء إلى 9371 متعافيا.
خالد دحماني 

الطارف 

إبَحـــاُر 10 ُسفـــِن َصيـــٍد 
ــــودان  باّتــجاِه  السُّ

التحضيرات  آخر  البحري  للصيد  »احنوشد«  األحد، عن مباشرة شركة  الطارف، أمس  لوالية  البحري  الصيد  أعلنت غرفة 
اإلدارية والروتوشات األخيرة استعدادا للخروج يف طريقهم إلى دولة السودان، من امليناء اجلديد بالقالة بالطارف، وكذلك 
القيام بعملية التزود بالوقود، املاء واملواد الغذائية وكل التجهيزات الضرورية لإلبحار ملدة ثمانية )08( أيام إلى مصر ومنها إلى 

السودان. ويتعلق األمر بـ10 سفن تضم 72 بحارا.
للعلم، وحسب مدير الشركة، فإن هناك مجموعة أخرى من السفن سوف تنطلق يف رحلة ثانية ملمارسة نشاط الصيد البحري 
بدولة السودان وعددها 10سفن أيضا. ويأتي هذا يف إطار االتفاقية الثنائية لتشجيع االستثمار واحلماية املتبادلة لالستثمار 
اتفاقية صيد  البحري  للصيد  »احنوشد«  وقعت شركة  واحلكومة اجلزائرية، حيث  السودان  املوقعة يف اجلزائر بني حكومة 
األسماك يف نطاق املياه اإلقليمية السودانية للبحر األحمر مع شركة »دواعم« لألعمال املتقدمة احملدودة السودانية التي متتلك 

حقوق حصرية لصيد األسماك يف السودان . 
ف سليم

بلسان :  ريــاض هويـــــــلـي

أمر رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس خالل ترأسه الجتماع مجلس 
الوزراء الدوري، باإلبقاء على احلدود البرية والبحرية واجلوية مغلقة إلى 
غاية القضاء على وباء كورونا املتفشي. وطالب الرئيس تبون بحسب بيان 
املوضوعة حتت  الطائرة  باستغالل  الصحة  وزير  الوزراء،  مجلس  اجتماع 
أي  يف  املستشفيات  إلى  دائما  الفوري  لالنتقال  الصحة  وزارة  تصرف 
حلظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية 
الشائعات  دابر  وقطع  املواطنني،  نفوس  إلى  الطمأنينة  إلعادة  وهمية  أو 
والتأويالت، كما دعا إلى وضع اإلحصائيات عن اإلصابات بالوباء عن كل 
يضيف  اجلمهورية،  رئيس  سّجل  كما  أكبر.  بواقعية  معها  والتعامل  والية 
إيهام  يريدون  الذين  املواطنني  بعض  تصرفات  مبرارة  نفس،  املصدر 
غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة ألغراض سياسية، واستغرب هذه 
التصرفات غير املسؤولة بينما املوتى من جراء هذه اجلائحة يعدون باآلالف 
املختصة  السلطات  مطالبا  تقدما،  األكثر  بالدول  بدءا  العالم  عبر  يوميا 
بتشديد العقوبات على كل املخالفني إلجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، 
ووجه الوزير األول بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية 
لقطع  القادمة  القليلة  األيام  يف  فعله  ينبغي  فيما  للبت  واملتابعة  للرصد 

سلسلة عدوى اجلائحة ومحاصرة البؤر املعدية.
سفيان سي يوسف

دعا إلى تشديد العقوبات على مخالفي احلجر الصحي

تبـون يأمـر باإلبقـاء على الحـدود البريـة والبحرية والجوية مغلــقة 

ُبوضياْف.. شِهيُد عّنابة 

زموري ببومرداس

ن مقرَّ الِفرَقة  أجواِدي ُيدشِّ
رطِة الَقضائّيِة  الُمتنقلِة للشُّ

 أشرف، صبيحة أمس، مراقب الشرطة محمد أجوادي رئيس الديوان باملديرية العامة لألمن الوطني 
على تدشني املقر اجلديد للفرقة املتنقلة للشرطة القضائية ببلدية زموري، كما أشرف على مراسيم 

تنصيب املالزم األول للشرطة بوجميعة مسعود على رأس الفرقة.
مراقب  أعاله  املذكورة  باملديرية  الديوان  مدير  أمس  يوم  حل  الوطني،  لألمن  العام  للمدير   ممثال 
الشرطة محمد أجوادي بوالية بومرداس، حيث توجه لبلدية زموري دائرة برج منايل، حيث دّشن مقر 
الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية اجلديد، وذلك مبناسبة الذكرى الثامنة واخلمسني لتأسيس الشرطة 

اجلزائرية املصادف للثاني والعشرين من شهر جويلية من كل سنة.
ليقوم بعدها أجوادي بتنصيب املالزم األول للشرطة مسعود بوجميعة على رأس الفرقة، حيث أكد رئيس 
أمن والية بومرداس مراقب الشرطة علي بداوي، باملناسبة، أن الفرقة اجلديدة ستعمل على تعزيز إقليم 
الوالية بتغطية أمنية يف مجال مكافحة اجلرمية بكل أشكالها، ليليها عرض تقني وعملياتي عن املنشأة.
وجتدر اإلشارة أن مراسم التدشني والتنصيب قد عرفت حضور والي بومرداس يحي يحياتن، السلطات 

العسكرية، األسرة الثورة باإلضافة إلى ممثلي املجتمع املدني على املستوى احمللي.
سميرة مزاري


