
0202
لطــاُت َتضـــع حزمــــَة إجــراءاٍت  السُّ
لِحماَيــة ُمنَتِسبــّي ِقطــاِع الّصــَحة 

قطاع  ُمنتسبي  أفراد  على  املعتدين   - حديد  من  بيد   - ضرب  السلطات  تواصل 
الصحة، حيث قضت محكمة تلمسان بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية 
قدرها 10 ماليني سنتيم، يف حق املتهم باالعتداء على الطاقم الطبي املناوب يف 

مصلحة »كوفيد 19« مبستشفى تلمسان. 
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اكــــرِة  ُة ِملــــفِّ الذَّ أزمـــَ
بيــن الَجزاِئــر وِفــرنســـا

عندما تعترف فرنسا الّرسمية بباقي 
النقاط التي يطالب الشعب اجلزائري بها 
السترداد حقوقه، على غرار ما قامت به 

أملانيا من تعويضات لليهود يف ما ُيعرف 
بامَلرقة، فإّننا نستطيع - حينها - أن 

نقول إن هناك حتواًل قد حدث يف املوقف 
الرسمي الفرنسي، مبا يجعل عالقات 

فرنسا مع اجلزائر تنتقل من ُعقدة الهيمنة 
وعدم االعتراف بجرائمها االستعمارية إلى 
مجال الّشريك الفاعل يف منظور العالقات 

اإلقليمية والدولية، ملا بعد احَلراك 
الشعبي. فهل لفرنسا الشجاعة على ذلك؟!

أقــــالم15

بوِتيك بقسنطينة09 04َتهتمُّ بَتكويِن جيٍل ُمخترٍع يف َمجاِل الرُّ
َقال إنَّ الِبيروقراِطّيَة هي َعدوُّ اجَلزاِئرينيِّ األّوُل

ئيُس تّبــون: الَجزائــُر َلـن تخضــَع  الرَّ
لِسياســِة األمـِر الَواقــِع فـي ِليبيـــا

شّدد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يف لقائه الدوري الذي جمعه 
مبمثلي وسائل اإلعالم، عشية أول أمس األحد، على أن الهدف الذي يسعى 
إلى  حسن  من  تسير  األوضاع  أن  إلى  مشيرا  الوطن،  إنقاذ  هو  حتقيقه  إلى 
وأضاف  البالد.  وإضعاف  اإلرباك  خلق  األطراف  بعض  محاوالت  رغم  أحسن 

الّليبي. أّن اجلزائر لن تخضع لسياسة األمر الواقع يف امللف  الرئيس 
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جيجل

ُسّكان »بني مجالد« يغِلُقون 
مقـــرَّ بلـدّيِة »اراقـــن«

08
أدرار  

ُمخّلفاُت َشركاِت النِّفِط َتتهّدُد 
»تينركوك« بَكاِرثٍة ِبيئّيٍة!

د. عـــز الديـــــن معـــــزة 	

أَكاِديمّيــُة »ُرّواِد الُمستقَبـــل«.. أَكاِديمّيــُة »ُرّواِد الُمستقَبـــل«.. 
َمشــروُع شاٍب َتحـّدى اإلَعاقــة!َمشــروُع شاٍب َتحـّدى اإلَعاقــة!

02
بسكرة

 األِطبــاُء الَخـــــواُص 
َمدُعـووَن لفتـِح عياَداِتهم 
أمـام الُمصاِبيَن بُكـورونا

ُعقوباٌت َصارمٌة تطاُل امُلعتِدين

مشروع أكادميية املستقبل هو مشروع لشاب طموح ُيدعى »زكري محمد أشرف« مشروع أكادميية املستقبل هو مشروع لشاب طموح ُيدعى »زكري محمد أشرف« 
من ذوي االحتياجات اخلاصة، مصاب مبرض الضمور العضلي. وبالرغم من من ذوي االحتياجات اخلاصة، مصاب مبرض الضمور العضلي. وبالرغم من 

مرضه، لم يتواَن قط عن االجتهاد والعمل واملثابرة من أجل الوصول إلى الهدف مرضه، لم يتواَن قط عن االجتهاد والعمل واملثابرة من أجل الوصول إلى الهدف 
واملبتغى، املتمثل يف تكوين جيل قادر على االختراع، خاصة يف مجال الّربوتيك، واملبتغى، املتمثل يف تكوين جيل قادر على االختراع، خاصة يف مجال الّربوتيك، 

ليصنع لنفسه مستقبال جميال بعد سنوات من املعاناة.ليصنع لنفسه مستقبال جميال بعد سنوات من املعاناة.

إَدارُة امُلجّمـِع الِبترولـِيّ العمــالِق اعَترفـْت بُقصــوِرها، 
لطاِت صحيِح وحَتقيِق أهَداِف السُّ ووَعدت بالتَّ

َخـاِرطُة إنَقـاٍذ!
ُسـونـاطـراْك . .. 

ســــــــــراي:ســــــــــراي:  َتأِثيـــُر الّشركــِة جتــــاوَز  امَلجـــــــاَل   َتأِثيـــُر الّشركــِة جتــــاوَز  امَلجـــــــاَل 
! ياسيِّ !االقِتصاديَّ إلى امَلجاَلنِي االجِتماعيِّ والسِّ ياسيِّ االقِتصاديَّ إلى امَلجاَلنِي االجِتماعيِّ والسِّ

ـــــــركِة ــع  نطـــاِق الشَّ ـــــــركِةَتـوسُّ ــع  نطـــاِق الشَّ بوقــــــلي:  بوقــــــلي:  َتـوسُّ
 أّدى إلــــى  ُقصـــــوٍر فــــــي  اإلَدارِة.  أّدى إلــــى  ُقصـــــوٍر فــــــي  اإلَدارِة. 

حِليلّيُة احللُّ األجَنُع  حِليلّيُة احللُّ األجَنُع امُلاَسبُة التَّ بن قـــــارة: بن قـــــارة: امُلاَسبُة التَّ
ِـّخــاِذ الَقــــــراِر! سييـــِر  واتـ ِـّخــاِذ الَقــــــراِر!مُلـراقبــِة  التَّ سييـــِر  واتـ مُلـراقبــِة  التَّ

روبورتـــاجروبورتـــاج
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قال إنه يكّرس عدم العدالة الضريبية، جراد:

االقِتصاُد الُمواِزي َيرهُن جهوَد 
النُّهوِض باالسِتثَمار

أحمد بوكليوة

عبد  األول  الوزير  أمس،  شدد، 
االفتتاحية  كلمته  يف  جراد،  العزيز 
ألشغال اجللسات الوطنية حول اإلصالح 
اإلصالح  ارتكاز  ضرورة  على  اجلبائي، 
اجلبائي املنتظر على الرقمنة بشكل يسمح 
املعنيني  كافة  مع  بالتواصل  للمكلفني 
الدخل  على  اجلباية  أن  مبرزا  باألمر، 
على  مثال  أكبر  هي  مباشرة  تقتطع  التي 
عدم وجود عدالة ضريبية، وأن االقتصاد 
القواعد  خارج  ينشط  يزال  ما  املوازي 
العمومية  السلطات  جهود  رغم  القانونية 
املبذولة،  مما يشكل إجحافا أمام االمتثال 
األشخاص  بعض  »إن  قائال  اجلبائي، 
يكوِّنون ثروة وال يدفعون شيئا أو يدفعون 
مشيرا  مبداخيلهم«،  مقارنة  قليال  شيئا 
إلى أن هذه التفاصيل تعطي انطباعا بعدم 

وجود عدالة اجتماعية. 
اإلصالح  بخصوص  جراد  وأوضح 
على  املوازي،  االقتصاد  أن  اجلبائي 
طرف  من  املبذولة  اجلهود  كل  من  الرغم 
ما  إدماجه،  لتسهيل  العمومية  السلطات 
مما  القانونية،  القواعد  خارج  ينشط  يزال 
اجلبائي،  االمتثال  أمام  إجحافا  يشكل 
املوازيْة  السوق  يف  املتعاملني  أن  باعتبار 

مقارنة  جبائية  مساهمة  أي  يقدمون  ال 
األطر  ضمن  ينشطون  الذين  باملتعاملني 
كله  العبء  يتحملون  الذين  القانونيْة 
يف  اجلبائية  بواجباتهم  الوفاء  خالل  من 
واجلماعات  للدولة  املالية  الواردات  متويل 
االقتصاد  ظاهرة  أن  مضيفا  احمللية، 
التقليص من  إلى  أيضا  تؤدي  قد  املوازي 
إلى  الرامية  العمومية  السياسات  فعالية 
كونها  باالستثمار،  والنهوض  التشجيِع 
السليم  السير  دون  يحول  عائقا  تشكل 
بقواعد  يخل  مما  الوطني،  االقتصاد  ملسار 
املوارد  من  الدولَة  ويحرم  النزيهة  املنافسة 

املالية املرجوة.
وحث الوزير األول املشاركني يف هذه 

وعروض  اقتراحات  تقدمي  على  اجللسات 
املكلفني  امتثال  تضمن  أن  ميكنها 
من  اجلبائي،  التوافق  إلى  بالضريبة 
التساهمية  القدرات  بني  املوازنة  خالل 
متويل  واحتياجات  االقتصاديني  لألعوان 
التوزيع  ضمان  على  السهر  مع  الدولة، 
أن  مشترطا  اجلبائي،  للعبء  العادل 
تأهيل  بإعادة  يكون هذا اإلصالح مرفوقا 
اإلصغاء  خالل  من  العمومية  اخلدمة 
اجلذري  والقضاء  املواطن  النشغاالت 
أشكال  كل  ومكافحة  البيروقراطية  على 
الـممارسات السلبية التي تضر االقتصاد 

الوطني وتعيق مشروع إعادة بنائه. 

من  بيد  ضرب  السلطات  تواصل 
الطبية،  األسالك  على  املعتدين  حديد 
على  تلمسان  محكمة  حكمت  حيث 
الطاقم  على  االعتداء  قضية  يف  املتهم 
 »19 »كوفيد  مصلحة  يف  املناوب  الطبي 
شهرا   18 بعقوبة  تلمسان  مبستشفى 
 10 قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  سجنا 
ماليني سنتيم، هذا بعد التحقيق الذي 
باألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  به  قامت 
املصلحة  مع  بالتنسيق  الرابع،  احلضري 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
تلمسان، لتحديد هوية الشخص املشتبه 
فيه يف عملية االعتداء الذي طال الطاقم 
 ،»19 »كوفيد  مبصلحة  املناوب  الطبي 
بتاريخ  بتلمسان  اجلامعي  باملستشفى 
يوم  توقيفه  وليجري  املاضي،  جويلية   7
قضائي  بإجراء  القيام  ليتم  جويلية،   15

وكيل  أمام  املعني  تقدمي  وعليه  ضده، 
اجلمهورية لدى محكمة تلمسان،  الذي 
بدوره أحال امللف إلى قاضي احلكم وفقا 

إلجراء املثول الفوري.
ويف هذا الشأن، مت تقدمي 3 أشخاص 
إقدامهم  بعد  البواقي،  أم  قضاء  أمام 
مصلحة  داخل  الفوضى  خلق  على 
إثر  على  هذا  الطبية،   اإلاتعجاالت 
البواقي  أم  والية  أمن  مصالح  تلقي 
قيام  مفاده  بالغا  املنصرم  السبت  يوم 
داخل  ضوضاء  بإحداث  أشخاص   3
مصلحة االستعجاالت الطبية للمؤسسة 
بأم  بوضياف  محمد  االستشفائية 
على  التعدي  إلى  باإلضافة  البواقي، 
وتعريض  مهامهم  تأدية  أثناء  موظفني 
للخطر،  وسالمتهم  األشخاص  حياة 
املكان  إلى  التنقل  الفور  على  مت  حيث 

وحتويلهم  األشخاص،  وتوقيف  عينه 
حتقيق  وفتح  املتخصصة،  املصلحة  الى 
يف القضية، حيث مت القيام مبلف جزائي 
العام وخلق  بالنظام  االخالل  قضية  عن 
الفوضى داخل مرفق عمومي، وتعريض 
املتعمد  باالنتهاك  للخطر  الغير  حياة 
يفرضها  التي  االحتياط  لواجبات  والبني 

التنظيم العام ضد املشتبه فيهم.
كما أصدرت محكمة اجلنح بالبليدة 
سنوات  ثالث  باحلبس  يقضي  حكما 
حق  يف  غرامة  دج  و100.000  نافذة 
أثناء  طبيبني  على  باالعتداء  املتهم 
االستعجاالت  مبصلحة  مهامها،  أداء 
جاء  حسبما  فانون،  فرانس  مبستشفى 
العامة  النيابة  اإلثنني يف بيان صادر عن 

مبجلس قضاء البليدة.
محمد رضوان

عقوبات صارمة في حق المتجاوزين 
َحة لَطات ُتحِكُم َقبضَتها مع الُمعتِديَن على ُمنَتسِبي ِقطاِع الصِّ السُّ

ستسمح بالحصول على ُعّدة علمية 
اسِتحداُث أقطاٍب ِتكنولُوجّيٍة بين 

ناَعة عليِم والصِّ وَزارَتي التَّ
الباقي بن زيان، على اتفاقيات  التعليم العالي والبحث العلمي، عبد   أمضى وزير 
أن  إلى  مشيرا  تكنولوجية،  أقطاب  استحداث  من  متكن  الصناعة،   وزارة  مع  مشتركة 
مالئمة  فضاءات  ستشكل  أنها  مؤكدا  ضروريا،  أمرا  بات  تكنولوجية  أقطاب  إحداث 
لطلبة الدكتوراه، من أجل الدراسات امليدانية. وقع، أمس، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، عبد الباقي بن زيان، اتفاقيات مشتركة مع وزارة الصناعة الستحداث أقطاب 
تكنولوجية، قائال »إن إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا، عادة ما يرتكز على 
ديناميكية االبتكار، ويسمح ألعداد متزايدة من الفاعلني بالنفاذ إلى تكنولوجيات جديدة 
والتحكم فيها«. وأوضح بن زيان أن هذه األقطاب التكنولوجية ستشكل فضاءات مالئمة 
لطلبة الدكتوراه، من أجل الدراسات امليدانية، مضيفا أن إبرام اتفاقية بينية مع القطاعات 
واملؤسسات ذات صلة، ستسمح باحلصول على عدة علمية ملموسة، باعتماد اإلمكانات 
لضمان الدميومة. وأكد املتحدث أن القطاع مستعد للتكفل بكل االنشغاالت املرفوعة إليه 
من مختلف الهيئات، مشيرا إلى أن الهدف من تثمني سياسة البحث العلمي ميكن يف 

احلفاظ على مناصب الشغل احلالية وتوفير مناصب شغل جديدة.
أحمد بوكليوة

تعود لمسابقة »2017 - 2018«
ِوزارُة الّتربيِة َتلجأ للَقواِئم االحِتياطيَِّة في التَّوظيِف

 قّررت وزارة التربية الوطنية مواصلة استغالل القوائم االحتياطية لتوظيف األساتذة 
يف ظل اجلائحة. وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أمس، أن استغالل القوائم االحتياطية 
يأتي يف ظل الظروف الصحية التي متر بها البالد بسبب فيروس كورونا، كما أكدت أن 
اللجوء إلى القوائم االحتياطية ستتبعه عمليات تكوين وتأطير لألساتذة اجلدد، مشيرة إلى 

أن القوائم املعتمدة تعود للمسابقة التي أجريت سنة 2017 /2018.
محمد رضوان

وفاُة ُمستشاٍر بالَمحكمِة الُعليا إثَر 
إَصابته بُكورونا 

ويتعلق  كورونا  بفيروس  متأثرا  العليا  باحملكمة  مستشار  قاض  أمس،  تويف، صبيحة 
عنه  أعلنت  ما  بحسب  سنة،    53 يناهز  عمر  عن   « رمضان  »غسمون  بالقاضي  األمر 
مبروك،  رئيسها يسعد  باسم  موّقعا  لها  بيان  النقابة، يف  وقالت  للقضاة.  الوطنية  النقابة 
إنها  بأنفس مؤمنة وراضية بقضاء اهلل وقدره، تلقت ومعها مجموع قضاة اجلزائر نبأ وفاة 
القاضي بن غسمون رمضان قاٍض مستشار باحملكمة العليا بسبب كورونا بكثير من احلزن 
واألسى  مقّدمة على إثر هذا املصاب اجللل نيابة عن جميع قضاة اجلمهورية أحر التعازي 

وأصدق املواساة لعائلة الشهيد.
ب.أمني

686 مؤسسة تربوية جديدة ستستلم، واجعوط:
14 واليًة ستشهُد ضغًطا كِبيًرا في مجاِل التَّمدرِس 

الدخول  أن  العاصمة،  باجلزائر  الوطنية، محمد واجعوط، االثنني  التربية  وزير  أّكد 
املدرسي املقبل سيكون »استثنائيا » بسبب جائحة كورونا، مبرزا أن 14 والية عبر الوطن 

تعرف »ضغطا كبيرا« يف مجال متدرس التالميذ رغم املشاريع املسجلة واجلاري إجنازها.
وأوضح واجعوط، يف لقاء جمعه بوزير السكن والعمران واملدينة كمال ناصري، أن 
كورونا،  جائحة  خلفته  الذي  األثر  بسبب  »استثنائيا«  سيكون  املقبل  املدرسي  الدخول 

مؤكدا التزام احلكومة بضمان ظروف متدرس »الئقة« للتالميذ.
و خالل هذا اللقاء الذي خصص للدخول املدرسي املقبل، أكداملسؤول أن 14 والية 
عبر الوطن تعرف »ضغطا كبيرا« يف مجال التمدرس »رغم عديد املشاريع املسجلة واجلاري 
إجنازها«، معتبرا - من جهة أخرى - أن هذا اللقاء »سيسمح مبعاجلة التعقيدات احملتملة، 

خاصة باملناطق التي تشهد اكتظاظا قد يؤثر سلبا على متدرس التالميذ«.
والمتصاص الضغط، سيتم استالم 686 مؤسسة تربوية جديدة يف مختلف األطوار 
و1052 هيكال شبه تربوي من مطاعم وقاعات للرياضة ووحدات للكشف الصحي خالل 
التربوية  بالهياكل  املتعلقة  املشاريع  أن  بدوره،  ناصري،  وأكد  املقبل.  الدراسي  املوسم 
شهدت »بعض التأخر« بسبب األزمة الوبائية التي تعيشها اجلزائر، مشيرا الى أن دائرته 

الوزارية أعدت برنامجا لتدارك هذا التأخر.
)و.أ.ج(

بسكرة
 األِطباُء الخواُص َمدعووَن لفتِح 

عياَداتِهم أمام َمرضى ُكورونا
دعت مديرية الصحة لوالية بسكرة، أمس االثنني، كل األطباء اخلواص إلى إبقاء 
عياداتهم مفتوحة، الستقبال مرضى كورونا. وأفاد البيان الصادر عن املديرية، حتت إمضاء 
مديرها يونسي محمد، بأنه يجب على األطباء فتح عياداتهم الستقبال املرضى والتكفل 
بهم، وأكدت عليهم ودعتهم إلى ضرورة أخذ كل التدابير واالحتياطيات الالزمة للوقاية 
للعيادات  مبرر  دون  أي غلق  أن  ذاتها على  الهيئة  وباء كورونا. كما شددت  تفشي  من 

يعرض أصاحبها إلى إجراءات صارمة.
محمد رضوان

أّكد الوزير األول عبد العزيز جراد أن االقتصاد الموازي مازال يمثل إجحافا في حق االمتثال الجبائي، مشيرا إلى أن 
االقتصاد الموازي يرهن جهود الدولة في النهوض باالستثمار وتشجيعه،  ويخّل بقواعد المنافسة النزيهة ويحرم الدولة من 

الموارد المالية المرجوة.

من خالل إستراتيجية ترتكز على 5 دعائم 
شعالل: ِرهاُننا ُمناهضُة الَفساِد َميدانيًّا

أكد شعالل موالي العربي رئيس قسم 
الوطنية  بالهيئة  الدولي  والتعاون  التنسيق 
الهيئة  استراتيجية  أن  الفساد  ملكافحة 
 17 إلى حتقيق  تهدف  دعائم   5 على  ترتكز 
كفيال  وإجراء  تدبيرا   72 باعتماد  غاية، 
االقتصاد  تنخر  التي  الفساد  آفة  من  باحلد 
الرؤية  أن  مبديا  البالد،  ومقومات  الوطني 
جديدة  جزائر  هي  الهيئة  عليها  تقوم  التي 
النزاهة  مبادئ  على  قائمة  للفساد  مناهضة 

والشفافية.
لإلذاعة  أمس،  العربي،  كشفموالي 
الوطنية أن إستراتيجية هيئة مكافحة الفساد 

ترتكز على خمس دعائم تهدف إلى حتقيق 
كفيال  واجراء  تدبيرا   72 باعتماد  غاية   17
االقتصاد  تنخر  التي  الفساد  آفة  من  باحلد 
الوطني ومقومات البالد، حيث تتمثل هذه 
وأخلقة  الشفافية  تعزيز  يف  اإلستراتيجية 
احلياة العامة، وثانيا تشجيع وسائل اإلعالم 
الفساد،  مكافحة  يف  املدني  واملجتمع 
القطاع  يف  والنزاهة  الشفافية  تعزيز  وثالثا 
االقتصادي، ورابعا دعم دور وقدرات أجهزة 
التعاون  تشجيع  وخامسا  والقضاء،  الرقابة 

الدولي واسترداد املوجودات.
الفساد  مكافحة  أن  املتحدث  وأوضح 

واحلمالت  الشعارات  خالل  من  تتم  ال 
من  العديد  إلى  يحتاج  بل  الظرفية، 
مشيرا  والوسائل،  واألبحاث  اإلجراءات 
سياسة  هناك  تكن  لم  السابق  يف  أنه  إلى 
التدابير  أن  الفساد، مؤكدا  واضحة ملواجهة 
العادية ملكافحة الظاهرة أضحت عاجزة عن 
احلد من تفشي الفساد يف مختلف مفاصل 
اليوم  الهيئة  سياسة  أن  مسجال  املجتمع، 
منافذ  كل  غلق  عبر  الوقاية  على  تعتمد 
مستوى  على  التدابير  كل  باتخاذ  الفساد 

اإلدارات واملؤسسات.



عّمـــار قـــردود

عازمة  احلكومة  أن  هؤالء  أوضحوا  و 
على تصحيح االختالل واألخطاء السابقة 
التي وقع فيها املجمع البترولي العمالق، 
إعادة  عن  ناهيك  صورته،  حتسني  بغية 
أكبر  أنها  خاصة  لسوناطراك،  الهيبة 
شركة يف اجلزائر وإفريقيا ككل، وستوكل 
ورفع  الطاقوي  االنتقال  حتقيق  مهمة  لها 
إنعاش  يف  مسيرتها  ومواصلة  التحدي 

االقتصاد الوطني.

ف نحَو ُربِع َمليوِن شخٍص  ُسوناطراك ُتوظِّ
تضم مجموعة سوناطراك 10 شركات 
- على األقل؛ متنوعة األنشطة بدًءا من 
التنقيب عن النفط واستغالله وتسويقه، 
الطبيعي،  بالغاز  املتعلقة  باألنشطة  مروًرا 
املنتاجات  من  كبير  عدد  إلى  إضافة 
على  باإلشراف  نهايًة  البتروكيماوية، 
يفوق  ما  وتوظف  البحر،  مياه  حتلية 
ألف شخص )توظيف مباشر وغير   200
من  بـ36%  وحدها  وتساهم  مباشر(، 

الناجت الداخلي القومي.
لنقل  الوطنية  الشركة  وتأسست 
أواخر  »سوناطراك«  احملروقات  وتسويق 
1963 جتسيًدا لرغبة السلطات العمومية يف 
بسط السيطرة على الثروة البترولية للبالد. 
الشركة  إنشاء  من  السلطات  وهدفت 
التنمية  خلدمة  البترولية  الثروة  لتوجيه 
رافعة  واالجتماعية، وجعلها  االقتصادية 
لتأميم القطاع النفطي اخلاضع - حينها - 

لفرنسا القوة االستعمارية السابقة.

ويف عام 1965، أطلقت سوناطراك 
أْن  بعد  االستكشافية  مشاريعها  أول 
كان دورها يف السابق محصورا يف النقل 
التوسيع،  هذا  على  وبناء  والتسويق. 
مرات  عشر  مالها  رأس  مضاعفة  متت 
يف  جزائري.و  دينار  مليون   400 ليبلغ 
منظمة  إلى  اجلزائر  انضمت   ،1969

الدول املصدرة للنفط »األوبك«. 
بشكل  سوناطراك  مكانة  لتتعزز 
االقتصادي  النسيج  يف  وأعمق  أكثر 

يف  النفط  قطاع  احلكومة  بتأميم  الوطني 
وجدت  التأميم،  فمع  فبراير1971.   24
الشركة نفسها أمام حتدي توسيِع أنشطتها 
النفطية  املنشآت  كافة  لتشمَل  بسرعة 

على التراب اجلزائري.
يف 1986، صدر قانون يسمح مبوجبه 
لسوناطراك االنفتاح على أشكال متنوعة 
وفَق  لكن  االقتصادية،  الشراكة  من 
جميع  يف  حتتفظ  أْن  هي  أساسية  قاعدة 
ال  األسهم  من  بنسبة  الشراكات  تلك 
القرن  تسعينيات  %51.ويف  عن  تقل 
العشرين، حتولت سوناطراك إلى مجموعة 
أبرَزها  لعل  عمالقة  مشاريع  تنفذ  دولية 
أنبوب املغرب العربي، الذي يزود إسبانيا 
املغرب  عبر  اجلزائري  بالغاز  والبرتغال 
بطاقة إنتاجية قدرها 11 مليار متر مكعب 

من الغاز سنوًيا.

روِع في »ُمعاينٍة  الّرِئيُس يأمُر بالشُّ
ركِة قٍة« للشَّ ُمعمَّ

املجيد  عبد  اجلمهورية   أمر رئيس 
الوزراء،  ملجلس  اجتماع  آخر  يف  تبون، 

سوناطراك  لشركة  معمقة  معاينة  بإجراء 
متثيليات  عدد  وخفض  ممتلكاتها  لتقييم 
خفض  إلى  باإلضافة  باخلارج،  الشركة 
بأداء  ترتبط  ال  التي  املسؤولية  مناصب 
إلى  اجلمهورية  رئيس  دعا  املجّمع.كما 
االنتقال يف تسيير سوناطراك إلى احملاسبة 
الذي  الركود  مبرًزا  السليمة،  التحليلية 

يعرفه القطاع منذ عدة عشريات.
خالل  اجلمهورية،  رئيس  وأعطى 
أجل  من  تعليمات  االجتماع،  هذا 
االحتياطات  استكشاف  نشاطات  بعث 
دقيقة  دراسات  طريق  عن  املستغلة  غير 
يف  حقول  عدة  بوجود  مذكرا  وموثقة، 
هذا املجال سواء عبر التراب الوطني أو يف 

عرض البحر.
على  اجلمهورية  رئيس  شدد  كما 
محور عمل آخر يجب تنظيمه يف القطاع، 
املوجودة  االحتياطات  استرجاع  ويخص 
بغية التوصل - على املدى القصير - إلى 
يف  حث  كما   .%  40 إلى  نسبتها  رفع 
الوقود  استيراد  وقف  على  اإلطار  هذا 
واملنتجات املكررة قبل الثالثي األول من 

سنة 2021.
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»سوناطراك«،  شركة  رئيس   أعلن 
تعتزم  الشركة  أن  املاضي،  مارس  يف 
 2020 لسنة  السنوية  ميزانيتها  خفض 
بنحو 50 باملائة، مع تأجيل املشاريع غير 
وباء  تفشي  تداعيات  بسبب  العاجلة 

فيروس »كورونا« على أسواق النفط.
تصريحات  يف  حكار،  توفيق  وقال 
»فيما  اجلزائرية،  األنباء  وكالة  نقلتها 
يخص النفقات االستثمارية والتشغيلية 
هذه  تداعيات  وملواجهة  السنة  لهذه 
والعرض،  الطلب  يف  املزدوجة  األزمة 

النفقات  جميع  تقليص  بصدد  فإننا 
اإلنتاج  مستوى  على  تؤثر  ال  التي 
بعض  تأجيل  إلى  ونهدف  املستقبلي، 
املشاريع وخفض تكاليف التشغيل بنحو 
لنا ببلوغ الهدف  30 باملائة مما سيسمح 
ما  أي  دوالر،  مليارات   7 وهو  املرسوم 
يعادل 50 باملائة من ميزانية سوناطراك 
»سوناطراك  أن  وأضاف  السنة«.  لهذه 
خلفض  برنامج  تنفيذ  يف  فعليا  شرعت 
التكاليف لتحسني نتائج الشركة خالل 
العام احلالي وتوفير اإليرادات الضريبية 

للخزينة العمومية«.
وأشار رئيس سوناطراك إلى أن هذا 
اإلجراءات  إطار  يف  يأتي  التخفيض 
األزمة  وطأة  من  للتخفيف  االحترازية 
االستثمارية  املخططات  على  احملتملة 
للشركة، على املديني املتوسط والبعيد، 
يف انتظار وضوح اجتاهات السوق العاملي 
النصف  بنهاية  وذلك  تطورها  وكيفيات 

األول من هذه السنة.
ع.ق

لطاِت إدارُة الُمجّمِع الِبترولِي الِعمالِق أّكدْت على َتصحيِح االخِتالل وَتحقيِق أهَداِف السُّ

خارطُة َطريٍق إلنقاِذ »سوناطراك«  

بسبب »كورونا«
ُسوناطراك َتعتِزم َتخِفيَض ِميزانّيِة 2020 إلى الّنصِف

تداعيات  الجائحة
ُسوناطراك َسّجلت ُنقًصا في رقِم 

األْعماِل بلَغ 247 ِملياًرا 
اللجنة  تقرير  عرضه   خالل  الرحمن،  عبد  أمين  املالية  وزير  كشف 
الوزارية املشتركة للتخفيف من آثار فيروس كورونا  أمام الوزير األول عبد 
أن  املاضي،  األحد  العاصمة،  باجلزائر  »األوراسي«  بفندق  جراد  العزيز 
سوناطراك سجلت نقصا يف رقم األعمال بلغ 247 مليار دينار. وخسرت 
 6.5 سونلغاز  فيما سجلت  أفريل،   29 غاية  إلى  مليونا   595 طاسيلي 

مليار دينار خسائر، وتكّبدت نفطال 20 مليار دينار خسائر.
ع.ق

الخبير الدولي في المحاسبة التحليلية، الربيع بن قارة:
الُمحاَسبُة التَّحِليلّية الحلُّ األنَجُع 

لُمراقبِة التَّسييِر 
التحليلية،  احملاسبة  الدولي يف  اخلبير  قارة،  بن  الربيع  الدكتور   أفاد 
يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن« بأن احملاسبة التحليلية هي أداة قوية 
مراقبة  وأن  واملناسب.  الصحيح  القرار  واتخاذ  التسيير  ملراقبة  وصارمة 
شركة  مستوى  يف  كبيرة  كانت  إذا  خاصة  مؤسسة  أي  داخل  التسيير 
املردودية  دراسة  أن  كما  التحليلية،  احملاسبة  على  تعتمد  سوناطراك 
والقرارات الرشيدة من طرف املسيرين أمر ال يتحقق إال مبعطيات احملاسبة 

التحليلية.
وأوضح بن قارة أن تقنية احملاسبة التحليلية تعتبر من أهم التقنيات 
التي تعطينا صورة واضحة ودقيقة وشاملة وفعالة للنتائج احملققة مع التفرقة 
بني السلع واألعباء األخرى حسب نوعيتها يف املؤسسة،كما تعتبر وسيلة 
لإلعالم تساعد ومتّد املسيرين بعدة معلومات، وحتلل النظام املتبع والنتائج 
أغلب  تعيشها  التي  الصعبة  الوضعية  أن  إلى  مشيًرا  عليها،  احملصل 
إلى  تعود  سوناطراك  رأسها  وعلى  واخلاصة  العمومية  الوطنية  املؤسسات 

تخلي بعض هذه املؤسسات عن استعمال احملاسبة التحليلية.
و أبدى بن قارة استغرابه الشديد من عدم اعتماد شركة عمالقة - 
تعتبر األكبر يف إفريقيا وحوض البحر األبيض املتوسط - كسوناطراك على 
احملاسبة التحليلية بدل احملاسبة العامة رغم أن هناك مؤسسات أقل منها 

قيمة كاخلطوط اجلوية اجلزائرية تعتمد هذه اآللية منذ عقود.
اجلمهورية  رئيس  طالب  التي  التحليلية  احملاسبة  بأن  قارة  بن  وأفاد 
تسيير  كيفيات  عن  الغموض  ترفع  صارمة  رقابة  أفضل  هي  بانتهاجها 
الرئيس  أقرها  التي  املعمقة  املعاينة  أن  إلى  مشيًرا  سوناطراك،  مشاريع 
ممتلكات  تقييم  محاسبي تشمل  جرد  عملية  مبثابة  كذلك  تعتبر  تبون 
سوناطراك، وخفض عدد مكاتبها باخلارج، وتقليص مناصب املسؤولية 

التي ال ترتبط بأداء ومردودية الشركة.
ع.ق

اإلطار السابق بسوناطراك، السعيد بوقلي:
ركِة أّدى إلى ُقصوٍر  ع نطاِق الشَّ َتوسُّ

في اإلَدارِة 
 أوضح اإلطار السابق بسوناطراك، السعيد بوقلي، يف تصريح أدلى 
به لــ«أخبار الوطن«، أن »منصب رئاسة مجلس إدارة شركة سوناطراك 
يعد أحد أكثر املناصب املرموقة يف الدولة، وله من التأثير ما يفوق الكثير 
من الوزراء نظًرا لدور الشركة االقتصادي واالجتماعي وحتى السياسي«.
تأثيًرا  احليوية  الشركات  وأكثر  أكبر  أن »سوناطراك  إلى  بوقلي  وأشار 
االقتصاد  يف  الزاوية  حجر  ومتثل  اجلزائري،  الشعب  معيشة  مستوى  يف 
مُيثل  الذي  البالد،  والغاز يف  البترول  لقطاع  احلياة  الوطني، فهي شريان 
%40 من إيرادات احلكومة وأكثر من %95 من صادراتها؛ لهذا لها 

نفوذ سياسي كبير وسيطرة قوية وعلى مدار العقود املاضية.
فساٍد  إلى  أيضًا  أدى  ونفوذها  الشركة  نطاق  توسع  بأن  بوقلي  وأفاد 
منهجي، وسوء يف اإلدارة وقصور مايزال موجودًا بطريقٍة ما إلى يومنا هذا. 
كانت  والتي  والتسعينيات  الثمانينيات  خالل  اإلصالحات  تنجح  ولم 
تهدف إلى مراجعة بعض نقاط القوة لدى الشركة، وذلك ضمن التحول 
العام يف اجلزائر إلى االقتصاد احلر، والذي شمل حتويل املؤسسات الوطنية 
التابعة للدولة إلى مؤسسات ذات توجه سوقي يف توقيف تّغول الشركة«.
ع.ق

أجمع خبراء الطاقة واالقتصاد، في حديثهم مع »أخبار الوطن«، على أن توجه الدولة نحو ما يشبه إعادة تقييم 
وهيكلة الشركة الوطنية للمحروقات »سوناطراك« يهدف إلى تحديث طرق تسييرها وتقويمها، وتحسين كفاءتها التشغيلية 

وقدرتها التنافسية وتعزيز مواردها البشرية التي تمثل ثروتها الحقيقية.

الدولي  االقتصادي  اخلبير  أكد 
به  أدلى  تصريح  سراي،يف  املالك  عبد 
سوناطراك  شركة  أن  الوطن«،  لــ«أخبار 
بإعادة هيكلتها،  احلالي  الوقت  ملزمة يف 
حول  أساًسا  يتمحور  أعمال  منوذج  وفق 
بتقليص  يسمح  مما  الرئيسة،  األنشطة 
يف  تضخم  عن  الناجتة  الثابتة  التكاليف 
عالقة  لهم  ليس  الذين  املوظفني  عدد 
الذي  األمر  وهو  الشركة،  بنشاط  مباشرة 
أشار إليه رئيس اجلمهورية صراحة يف آخر 

اجتماع ملجلس الوزراء.
تفيد  تقارير  هناك  أن  سراي  وأضاف 

بأن وظائف كثيرة ال جدوى منها تستنزف 
شهرًيا أمواال معتبرة دون خدمة ُتذكر.

سوناطراك  إدارة  من  سراي  وطالب 
فوري  داخلي  تدقيق  بعملية  القيام 
الوظائف،  يف  التدقيق  خاصة  وعاجل، 
يف  خاصة  اإلدارية  الوظائف  وتقليل 
اخلارج، التي تكلف مبالغ كبيرة بالعملة 

الصعبة تنفيًذا لتعليمات الرئيس تبون.
شركة  تأثير  أن  سراي  وأوضح 
إلى  االقتصادي  املجال  جتاوز  سوناطراك 
فهي  والسياسي،  االجتماعي  املجالني 
ثالث موفر ملناصب الشغل يف اجلزائر بعد 

اجليش واملصالح احلكومية، وتقود خطًطا 
يف  خاصة  عمالقة  واجتماعية  عمرانية 
أشد  مرتبطة  أنها  كما  النفطية،  املناطق 
الداخلية  السياسية  بالتأثيرات  االرتباط 
تشكل  كله  ذلك  وفوق  اجلزائر،  يف 
الصفقات  من  العديد  يف  رابحة  ورقة 
الشركة  وتعتبر  اجلزائرية.  الدبلوماسية 
االقتصاد  عصب  تأسيسها  منذ  وأفرعها 
من   95% من  أكثر  إن  إذ  اجلزائري، 
عائدات البالد تأتي من األنشطة املرتبطة 

بالنفط والغاز.
ع.ق

الخبير االقتصادي الدولي، عبد المالك سراي:
ياسّي َتأِثيُر الّشركِة تجاوَز الَمجاَل االقِتصاديَّ إلى الَمجاَليِن االجِتماعيِّ والسِّ

غِل في الَجزائِر  	   ُسوناطراْك َثالُث ُموّفٍر لَمناصِب الشُّ
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وصّرح الرئيس تبون، يف مقابلة بثت 
عبر وسائل اإلعالم الوطنية، بأن اجلميع 
اخلروج  أجل  من  للمشاركة  به  مرحب 
من الوضعية التي تعيشها البالد وتفادي 
دوامة ممارسة اإلقصاء من طرف املجموعة 
التي تكون يف التسيير، معلنا أنه سيفتح 
الوطنية،  الكفاءات  كل  أمام  الباب 
الّلحمة  تعزيز  ضرورة  على  أكد  حيث 
بني  نهائيا  الفصل  عبر  اجلزائريني،  بني 
مستقبل  بناء  أجل  من  واحلاضر  املاضي 
يكون امتدادا للحاضر، مطمئنا املواطنني 
إلى أحسن،  األمور تسير من حسن  بأن 
وذلك بالرغم من وجود أشخاص وصفهم 
بضعاف اإلميان والوطنية يريدون إضعاف 

البالد وخلق البلبلة.
رئيس  أشار  ذاته،  السياق  ويف 
الهيكلي  التغيير  أن  إلى  اجلمهورية 
جديدا  دستورا  يتطلب  اجلديدة  للدولة 
املاضية  الدساتير  كل  من  العبرة  يأخذ 
مدة  أطول  يدوم  توافقيا  دستورا  ليكون 
إلى  الوصول  ضرورة  على  مشددا  ممكنة، 
السياسية  احلياة  أخلقة  تضمن  قوانني 
اقتصادي  قرار  إلى  وتؤدي  واالقتصادية، 
مؤسساتي يكتب له الدوام ويسمح مبراقبة 

املواطنني لتسيير املال العام.
وقد جدد الرئيس التأكيد على وجود 
األمر  وأن  للتغيير،  قوية  سياسية  إرادة 
أنه كان  املواطن، مضيفا  يتطلب مساندة 
وأنه  والشباب«،  املدني  املجتمع  »مرشح 
االنتماء ألي حزب سياسي ألنه  رفض 
رئيس كل اجلزائريني، معتبرا أن املجتمع 
املشاكل  حلل  بالنسبة  األهم  هو  املدني 
اجلمعوية  احلركة  وأن  للمواطن،  اليومية 
إلى  دفعه  ما  وهو  الوطن«،  »روح  هي 
تعيني مستشار خاص باحلركة اجلمعوية.

 الفوارق االجتماعية قنبلة موقوتة 
التي يسعى  الدولة  أن  تبون   وأوضح 
إلى بنائها انطالقا من انتمائه »النوفمبري« 
والقانون،  العدل  تقيم  »قوية  دولة  هي 
دولة  أيضا  وهي  الضعيف  بحق  وتأخذ 
وعادلة  الفرص  تكافؤ  تضمن  اجتماعية 
الدخل  توزيع  على  وحترص  الفقر  حتارب 
الوطني بالعدل، مؤكدا أنه يرفض الفوارق 
هذه  معتبرا  املواطنني،  بني  االجتماعية 
الفوارق قنبلة موقوتة تهدد وحدة الوطن، 
أشكال  كل  محاربة  ضرورة  على  مشددا 
بالوطن وباملواطن، ويف  التي تضر  الفساد 
مقدمتها الرشوة التي تلحق ضررا مباشرا 
باملواطن الذي يتعرض لالبتزاز من أجل 
حاالت  عدة  عن  وكشف  حقه،  نيل 
رشوة جرى معاقبة املتورطني فيها، داعيا 
املواطنني إلى التبليغ عن كل االنحرافات 

والدفاع عن حقوقهم يف إطار القانون.
بني  الفصل  أهمية  الرئيس  أبرز  كما 
املال والسلطة، على اعتبار أن املال الفاسد 
أن  حيث  ضعيفة،  مؤسسات  إلى  يؤدي 
املنافسة البد أن تكون باألفكار واملصداقية 
والنزاهة وأن يترك اخليار للمواطن، ولفت 
بسواعد كل  اجلديدة  اجلزائر  بناء  أن  إلى 
وبالروح  السياسية  باإلرادة  يتم  أبنائها 
الوطنية وبدون إقصاء ألي جزائري، مبرزا 

اإلمكانات التي يتمتع بها اجليل اجلديد 
املتخرج من 110 جامعات ومدرسة عليا 
الكفاءات  من  ألف   200 سنويا  تنتج 
الفرصة  منحها  إلى  دعا  التي  الشابة، 
السياسية،  احلياة  دخولها  وتسهيل 
وبعث  املقاولني  من  جديد  جيل  وخلق 
املنتخبة ويف  نفس جديد يف املؤسسات 

االقتصاد.

عقوبات مشددة على المعتدين على 
ممارسي قطاع الصحة

الصحي  الوضع  إلى  تطرقه    ولدى 
أنه  اجلمهورية  رئيس  أعلن  بالبالد، 

العقوبات على األشخاص  سيتم تشديد 
خالل  من  الطبية  األطقم  على  املعتدين 
القادم،  األسبوع  سيصدر  صارم  قانون 
حلماية السلك الطبي وشبه الطبي وعمال 
العقوبات  أن  أكد  حيث  املستشفيات، 
األشخاص  ضد  مشددة  ستكون 
أو  اللفظي  بالعنف  سواء  املعتدين، 
اجلسدي، وستتراوح بني 5 و10 سنوات 

حبسا نافذا.
التأخر  تبون  الرئيس  انتقد  كما 
على  الصحة  مهنيي  حصول  يف  املسجل 
املنحة االستثنائية التي أقرتها الدولة لهم 
يف  بحياتهم  مخاطرتهم  عن  لهم  تعويضا 
أن  إلى  مشيرا  كورونا،  جائحة  مواجهة 
التجار  بصغار  بالتكفل  ستقوم  الدولة 
فيروس  آثار  من  املتضررين  واحلرفيني 

كورونا وستقوم بتعويضهم.
املبارك،  االضحى  عيد  وبخصوص 
من  األضحية  إن  اجلمهورية  رئيس  قال 
اجلانب  من  أما  سّنة،  الدينية  الناحية 
أن  لنا  ميكن  وال  خطر  فهناك  الصحي، 
املواطن  صحة  يعرض  من  مع  نتسامح 
التحلي  إلى  اجلزائريني  داعيا  للخطر، 

باليقظة والوعي ملواجهة هذا الوضع.

تكليف شيخي بملفات الذاكرة مقابل 
ستورا 

تعيني  عن  اجلمهورية  رئيس   كشف 
رئاسة  املستشار لدى  املجيد شيخي  عبد 
الوطني  باألرشيف  املكلف  اجلمهورية 
اجلانب  عن  ممثال  الوطنية  والذاكرة 
الدولة  مع  اجلاري  العمل  يف  اجلزائري 
بالذاكرة  املتعلقة  امللفات  حول  الفرنسية 
الوطني،  األرشيف  واسترجاع  الوطنية 
والذي يقابله عن اجلانب الفرنسي املؤرخ 

بنجامني ستورا.
بالكفاءة  اجلمهورية  رئيس  وأشاد 
هذا  يف  شيخي  بها  يتمّتع  التي  الكبيرة 
التي  بامللفات  األدرى  كونه  املجال، 
توليه  بحكم  خاصة  اجلانبان،  سيتناولها 
األرشيف  ملؤسسة  العام  املدير  منصب 
أنه اتفق مع نظيره  اجلزائري، مشيرا إلى 
هذا  يف  الطرفان  يعمل  أن  على  الفرنسي 
األمور  إن  حيث  عادية،  بصفة  االجتاه 

أصبحت واضحة تقريبا دون أي تشنج.
كما أدرج تبون مسألة تعيني الرئيس 
خانة  يف  ستورا  بنجامني  للمؤرخ  ماكرون 
التشنج  من  واخلروج  األمور  تسهيل 

السياسي واالستغالل السياسوي.
االقتصادية  للعالقات  تطرقه  وعند 
من  شركائها  مبختلف  اجلزائر  تربط  التي 

رئيس  أكد  والصديقة،  الشقيقة  الدول 
استرجاع  على  العمل  يتم  أنه  اجلمهورية 
التعامل  يتم  باملقابل،  الوطنية.  الذاكرة 
وفقا ملبدأ الّند للّند مع فرنسا يف املجاالت 
كل  مصالح  متليه  ما  بحسب  األخرى، 

بلد.

تغييرات اقتصادية جذرية للتحّرر من 
»عقلية الريع«

رئيس  قال  االقتصادي،  الشأن  ويف 
يف  قريب  عما  سيشرع  إنه  اجلمهورية 
االقتصاد  على  جذرية  تغييرات  إحداث 
الريع«،  »عقلية  من  لتحريره  الوطني 
والتنافسية  الثروة  خلق  نحو  به  واملضي 
واالبتكار يكون فيه املورد البشري أساس 

التنمية.
أن  اخلصوص،  هذا  يف  وأوضح، 
إنشاء  على  أساسا  سترتكز  الدولة  جهود 
الصغيرة  املؤسسات  من  قوي  نسيج 
املؤسسات  من  بشبكة  مدعما  واملتوسطة 
املصغرة،  واملؤسسات  املبتكرة  الناشئة 
قاطرة  سيكون  النسيج  هذا  أن  مؤكدا 

االقتصاد الوطني مستقبال.
الدولة  إن  تبون  قال  الصدد،  يف هذا 
عازمة على تخفيض تأثير احملروقات على 
االقتصاد الوطني إلى 20 باملائة مع نهاية 
قطاعات  دعم  خالل  من   ،2021 سنة 
مثل الفالحة واملؤسسات الناشئة، موازاة 
يسهم  ما  الفوضوي  االستيراد  كبح  مع 
املرجو،  االقتصادي  التنويع  حتقيق  يف 
كاشفا أن لقاء 16 و17 أوت املقبل الذي 
االقتصادي  اإلنعاش  خطة  سيتضمن 
واالجتماعي سيكون أرضية أساسية نحو 

اقتصاد قائم على االبتكار والتنويع.

 بوادر حل »جزائري - تونسي« 
لألزمة الليبية 

رئيس  قال  الليبي،  الشأن   ويف 
للحل  إيجابية  »نظرة  هناك  إن  اجلمهورية 
جزائريا-  يكون  أن  ميكن  الذي  اجلزائري 
يكون  أن  يجب  احلل  أن  مبرزا  تونسيا«. 
السالح  استخدام  وأن  احلوار  طاولة  فوق 
لم ولن يحل أي مشكل.كما أضاف أن 
اجلزائر ال تؤيد أبدا القرارات االنفرادية، 
ترفض  وأنها  تعمل ضدها،  ال  أنها  كما 
عن  معربا  الواقع،  األمر  أمام  توضع  أن 
القبائل  بعض  إقحام  حملاوالت  تأسفه 
ساعة   24 الـ  خالل  السالح  حمل  يف 
األخيرة، واصفا ذلك باألمر اخلطير الذي 
قد يعصف بالبالد ويؤول بها ملا آلت إليه 

الصومال.

تستعمل في الشراء عبر االنترنت 
»ترست بنك« يطلق أول بطاقة بنكية 

افتراضية في الجزائر
 أطلق »ترست بنك اجلزائر« أّول بطاقة بنكية افتراضية يف اجلزائر، حيث 
بقيمة  حتديد سقف شحنها  االنترنت، ومت  عبر  الشراء  البطاقة سالمة  تعزز 

500 يورو. 
بطاقة  إطالقه  عن  له،  بيان  يف  اجلزائر«،  بنك  »ترست  أمس،  أعلن، 
بنكية افتراضية يف اجلزائر، حتت اسم »إيزي كارت«، وهي بطاقة دفع دولية 
وصاحلني  محددين  صالحية  وتاريخ  سري  لرقم  حاملة  إلكترونية  اسمية 
تعزز  إذ  أول وسيلة دفع رقمية يف اجلزائر،  ملعاملة مالية واحدة، حيث تعد 

البطاقة البنكية االفتراضية سالمة الشراء عبر اإلنترنت.  
تاريخ  للبطاقة بشهرين بداية من  القصوى  فترة الصالحية  البنك  وحدد 
لكل  ميكن  حيث  يورو،   500 بـ  شحنها  سقف  حتديد  مت  كما  إصدارها، 
صاحب حساب بنكي باليورو سواء كان حامال لبطاقة مسبقة الدفع ماستر 
كارد أو غير حامل احلصول خالل شهر واحد على بطاقتني افتراضيتني »إيزي 
كارد«، وذلك من خالل خدمة TB@NET+ املتوفرة على موقع البنك 
 .Trust Connect أو خدمة http://www.trustbank.dz

ويوفر بنك »تراست« يف إطار استراتيجية االنتقال الرقمي التي حتتاجها 
عبر  املعامالت  سالمة  لتعزيز  يسعى  إذ  اجلزائرية،  اإللكترونية  التجارة 

اإلنترنيت وفقا ألكثر املعايير صرامة، بحسب توضيح البيان.
أحمد بوكليوة

فيما تم تدمير 9 قنابل عبر عدة واليات 
ضبط 5 قناطير من الكيف

 المعالج ببشار 
تقليدية  قنابل   9 أمس،  أول  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفارز  دمرت 
الصنع، وذلك إثر عمليات بحث ومتشيط متفرقة نفذتها بكل من عني الدفلى 

واملدية واجللفة بالناحية العسكرية األولى.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه ويف إطار محاربة التهريب 
واجلرمية املنظمة ومواصلة للجهود احلثيثة الهادفة لصد ظاهرة االجتار باملخدرات، 
حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، قرب احلدود ببشار بالناحية 
و15  قناطير  بـ5  ُتقدر  املعالج  الكيف  من  كبيرة  كمية  الثالثة،  العسكرية 
كيلوغراما، فيما أوقف حرس احلدود، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 
تاجر مخدرات من جنسية مغربية بحوزته 4 كيلوغرامات من الكيف املعالج.
الدرك  الوطني الشعبي وعناصر  من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 
شخصا   12 السادسة،  العسكرية  بالناحية  مختار  باجي  ببرج  الوطني، 
عمليات  يف  تستعمل  ضغط  مطارق  و10  كهربائية  مولدات   4 وحجزت 
التنقيب غير املشروع عن الذهب، يف حني مت توقيف 4 مهاجرين غير شرعيني 

يحملون جنسيات مختلفة بتلمسان. 
رحمة عمار

فيما نظمت الحماية المدنية 193 عملية تعقيم 
انتشال جثة غريق من شواطئ عين 

الترك بوهران 
 3247 اليومية،  أمس يف حصيلتها  املدنية،  احلماية  وحدات   سجلت 

تدخال يف مناطق مختلفة من الوطن.
وأوضح بيان ملديرية احلماية املدنية، أمس، أنه فيما يخص النشاطات 
املتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا »كوفيد19-« نّفذت وحدات 
عملية   142 الوطني  التراب  كافة  عبر  نفسها  الفترة  خالل  املدنية  احلماية 
 193 بـ  القيام  إلى  باإلضافة  الواليات،  كافة  عبر  املواطنني  لفائدة  حتسيسية 
عملية تعقيم عبر كل واليات الوطن، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة 

املجمعات السكنية والشوارع.
  كما أجرت وحدات احلماية املدنية، خالل الفترة نفسها، 142 تدخال 
أثر تسجيل عدة حوادث سير وقعت عبر عدة واليات، خلفت هذه احلوادث 
وعليه،  اخلطورة.  متفاوتة  بجروح  آخرين   179 وإصابة  أشخاص   09 وفاة 
جرى إسعاف اجلرحى يف مكان احلوادث عينها قبل حتويلهم إلى املستشفيات 
احمللية. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت بوالية املسيلة بوفاة 04 أشخاص من 
عائلة واحدة وإصابة 03 آخرين بجروح على إثر اصطدام بني سيارتني بالطريق 

الوالئي رقم 60 ببلدية ونوغة دائرة حمام الضلعة. 
وهران  لوالية  التابعون  املدنية  احلماية  غطاسو  انتشل  هذا،   إلى جانب 
ملدراغ  مبنطقة صخرية  البحر  يف  غرق  سنة،   19 العمر  من  يبلغ  شاب  جثة 
ببلدية ودائرة عني الترك. هذا، ومت نقل جثة الضحية الى املستشفى احمللي. 
رحمة عمار

قال إن البيروقراطية هي العدو األول للجزائريين

الرئيس تبون: الجزائر لن تخضع 
لألمر الواقع في الملف الليبي

أّكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الذي جمعه بممثلي وسائل اإلعالم عشية أول أمس األحد، أن 
الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو إنقاذ الوطن، مشيرا إلى أن األوضاع تسير من حسن إلى أحسن رغم محاوالت بعض 

األشخاص خلق البلبلة وإضعاف البالد.



ف سليم
الدين  جمال  برميي  عنابة  والي  وكان 
ترأس إجتماع عمل خصص لتقييم ومتابعة 
ويأتي  بالوالية  اإلستثمار  قطاع  وضعية 
التي  اللقاءات  لسلسلة  إستكماال  االجتماع 
إليجاد  تهدف  والتي  املستثمرين  مع  عقدها 

تواجه  التي  للعراقيل  وحظر  املناسبة  احللول 
مدير  قدم  حيث  عنابة  بوالية  املستثمرين 
الصناعة واملناجم عرضا مفصال حول املناطق 
الصناعية ومناطق النشاطات التجارية بوالية 
بعني  الصيد  عني  الصناعية  كاملنطقة  عنابة 

الباردة ومنطقة جسر بوشي باحلجار وسيدي 
مجاز  التجارية  النشاطات  ومنطقة  سالم 
لغسول،  التريعات 1و2 وذراع الريش وغيرها 
ومت إستعراض بعض العوائق والعقبات التي 
تقف كحاجز أمام اإلستثمار احمللي واملشاكل 

الربط  كعدم  املستثمرون،  فيها  يتخبط  التي 
مبختلف الشبكات الضرورية كالكهرباء والغاز 
اإلدارية.وشدد  العراقيل  إلى  إضافة  واملاء، 
الوالي خالل مداخلته على العمل بحزم من 
تقف  التي  واحلواجز  العوائق  هذه  إزالة  أجل 

أمام سبل إنعاش اإلستثمار احمللي، وتخفيف 
واجلمركية  والضريبية  اإلدارية  اإلجراءات 
املتعاملني  وحتفيز  لتشجيع  إقتراحات  وتقدمي 
بوتيرة  للدفع  واملستثمرين  اإلقتصاديني 

التنمية بالوالية.

عن  عنابة  بلدية  أعلنت 
تخصيص غالف مالي معتبر من 
 2020 لسنة  اإلضافية  امليزانية 
من  العديد  تأهيل  وإعادة  لتجهيز 
حيث  اجلوارية  العالج  قاعات 
املمولني  أمام  إستشارة  طرح  مت 
موزعة  عالج  قاعة   11 لتجهيز 
عبر عدة أحياء بكافة التجهيزات 
الفرق  حتتاجها  التي  الضرورية 
وعمليات  اإلستشفاء  يف  الطبية 

العالج.
تخضع  مصادرنا  وحسب 
مبعظم  العالج  قاعات  من  العديد 
لعملية  حاليا  عنابة  بلدية  أحياء 
حتسينا  واسعة  تأهيل  إعادة 
ونحن  الصحية خاصة  للخدمات 
كورونا«  فيروس«  جائحة  عز  يف 
التنفس  ألجهزة  احلاجة  أين 
حيث  الطبية  التحاليل  والوسائل 

على  البلدية  مصالح  ستشرف 
بتجهيزات  العيادات  تلك  جتهيزه 
الطبية  األطقم  ستساعد  صحية 
اخلدمات  من  مزيد  تقدمي  على 
يف  خاصة  للمواطنني  الصحية 
الكثافة  ذات  الشعبية  املناطق 
بلدية  سكان  وكان  السكنية.  
عنابة طالبوا من املجلس الشعبي 
العالج  قاعات  بتجهيز  البلدي 
علميات  فقط  برمجة  عوض 
ردت  التي  املطالب  وهي  الترميم 
مصاحلها  بأمر  السلطات  عليها 
من  لعدد  اإلعتبار  إعادة  بضرورة 
باقليم  الواقعة  العالج  قاعات 
من  العديد  أن  السيما  البلدية 
من  مرة  كل  يف  يشكون  السكان 
احلالة  بسبب  اخلدمات  تدني 

الكارثية للبعض منها
ف سليم

الطارف

جمعيــة العلمـــاء المسلميـن تتبـرع 
بأجهــزة تنـفـس للمستشفــيات

الطارف،  بوالية  اجلزائريني  املسلمني  العلماء  جلمعية  الوالئي  املكتب  قام 
وبالتنسيق مع مديرية الصحة، بتوزيع حقيبة الشفاء املمنوحة من طرف جمعية 
جزائريون متضامنون بأوربا يف إطار احلملة الوطنية التي تقوم بها جمعية العلماء 
الوطن  بتوزيع حقائب صحية على مستوى مستشفيات  اجلزائريني،   املسلمني 
لفائدة مرضى كورونا )كوفيد 19( وكانت حصة والية الطارف 16حقيبة موزعة 
الصحة،   مديرية  مبقر  األحد  يوم  توزيعها  مت  حيث  الوالية،   مستشفيات  على 
القطاع، والسلك الصحي. من جهتها مديرة الصحة والسكان  وبحضور مديرة 
أعضاء  وكذا  الصحية  املؤسسات  مدراء  بحضور  أنه  أكدت  الطارف  لوالية 
املتمثلة  التبرعات  إستقبال  مت  الطارف  بوالية  املسلمني  العلماء  جمعية  مكتب 
يف مواد التعقيم وكمامات ffp2 من شركةINPHA_Médis، وكذا أقنعة 
التنفس اإلصطناعي املمنوحة من جمعية العلماء املسلمني بالتنسيق مع جمعية 

جزائريون متضامنون.
ف سليم

المسيلة 

اإلطـــاحة بأفــراد عصابتيـــن 
امتهـــنوا السـرقـة

متكن عناصر الشرطة باألمن احلضري الثاني بأمن والية املسيلة من توقيف 
النقالة، األولى تتكون  والهواتف  املنازل  يف سرقة  مختصتني  مجموعتي أشرار 
مابني 19 و52 سنة  أعمارهم  تراوحت  وامرأتني  من)09( أشخاص 07 ذكور 

والثانية تتكون من)03( اشخاص تراوح. سنهم بني 20 و22 سنة.
وقائع القضية األولى حسب بيان خليه االعالم واالتصال بدأت بعد تقدم 
الضحية من ذات املصالح من أجل تقييد شكوى رسمية مفادها تعرض منزلها 
الكائن بأحد أحياء قطاع اإلختصاص للسرقة بالكسر، حيث طالت املجموعة 
إثره  وعلى  واألجنبية،  الوطنية  بالعملة  مالي  مبلغ  وكذا  أجهزة الكهرومنزلية 
العصابة  أفراد  إلى  الوصول  من  مكنت  التي  حترياتها  املصالح  ذات  باشرت 
فيهم،  املشتبه  أحد  شقيقة  بشقة  كانت  التي  املسروقات  واسترجاع  وتوقيفهم 
ليتم  التنفيذ،  إلى  والترصد  التخطيط  من  اجلرمية  الذين إعترفوا باقترافهم لهذه 
السيد وكيل اجلمهورية لدى  أمام  للمشتبه فيهم وتقدميهم  إجناز ملفات قضائية 

محكمة املسيلة.
أفراد  بتوقيف  املصالح  ذات  إثر قيام  القضية الثانية بدأت على  وقائع  أما 
داخل  من  نقالة  هواتف  بسرقة  تلبس  حالة  يف  ذكرهم  السالف  املجموعة 
إلى  اقتيادهم  مت  وعليه  األحياء،   بأحد  أمام محالت  مركونتني  كانتا  مركبتني 
بحوزة  عثر  حيث  اجلسدي  والتلمس  التفتيش  لعملية  األمن وإخضاعهم  مقر 
املشتبه فيهم على هاتف نقال من سرقة اخرى، وبعد تقدم الضحايا من  أحد 
ذات املصالح وتقييد شكاوي رسمية لتعرضهم لفعل السرقة الذي طال هواتفهم 

النقالة من داخل مركباتهم.
جمال أبو أشرف
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أخبار الداخل

توجيه 70 إعذارا للمستثمرين المخالفين

قطـاع االستثمــار بعنــابة علـى طاولـة الوالـــي 

بلدية عنابة تعلن عن تجهيز 11 قاعة عالج

إعـــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات التالية:
 سكيكدة،  بجاية،  الوادي، الجلفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة. 

شروط التوظيف 
خبرة على األقل سنتين   • 

اتقان فنيات التحرير والكتابة الصحفية   • 
التحكم  في اللغة العربية  • 

 •  اتقان التصويرو المونتاج 
ترسل الطلبات إلى البريد اإللكتروني التالي :

akhberecrut.dz@gmail.com

كشف مدير أمالك الدولة بوالية 
عنابة عن عدد المشاريع الصناعية 
التي تم الموافقة عليها، حيث قدرت 
بـ 290 مشروعا. كما تم توجيه 
70 إعذارا للمستثمرين الذين لم 

يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع. 

أخبار جيجل
انطــالق قافـلة »صفـر عــدوى« للحــد 

مـن انتشـار »كوفيــــد 19«
انطلقت القافلة التحسيسية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19 لوالية 
والية_جيجل  مصالح  تنظيم  من  عدوى''  صفر  ''أسبوع  شعار  حتت  جيجل 
الدينية  الشؤون  مديرية  الثقافة،  مديرية  والرياضة،  الشباب  مديرية  ومبشاركة 

واألوقاف والديوان الوطني ملؤسسات الشباب وبعض اجلمعيات احمللية.
الطاهير،  جيجل،  بلديات  من  كل  األول  يومها  يف  شملت  القافلة  هذه 
أيام كاملة لتمس بلديات أخرى.حيث مت  أربعة  الشقفة والقنار نشفي ستدوم 
بعض  من  إلقاء خطبة  مت  كما  توعوية  ومطويات  املواطنني  على  كمامات  توزيع 
األئمة والتي متحورت على ضرورة إتباع تدابير الوقاية والتزام كل شخص بالوقاية 
وحماية نفسه وعائلته. لتحط القافلة الرحال بحي الفرسان التجاري بقلب بلدية 

جيجل أين كان لعناصر القافلة لقاء مع التجار واملواطنني

 سكـــان »بنـــي مجـــالد« يغلقــــون 
مقــر بلديـــة »اراقـــــن«

قام يف الساعة األولى من صبيحة اليوم مواطنو »مشتىاملرصع« و«عينلبنة« 
الوالئية  السلطات  بحضور  مطالبني  ايراقن  بلدية  مقر  بغلق  »بنيرمجالد«  بدوار 
من أجل الوقوف على ما تعانيه منطقة بني مجالد من إنعدام التنمية،  وتوقف 
أشغال الطريق الرابط بني مقر البلدية وعني_لبنة مرورا ب املرصع وكذلك التأخر 
تزويد  كذلك  املطالب  بني  ومن  طريق_بوعمارة،   اشغال  تعرفه  الذي  الكبير 
مشروعة  مطالب  بالكهرباء،   املنازل  بعض  وربط  املاء_الشروب  ب  املواطنني 
حسب رأي احملتجون طال إنتظارها أرقت املواطنيت والذين ناشدوا مرارا املجلس 
البلدي وكذلك رئيس دائرة_زيامة_منصورية لكن دون جدوى. .لالشارة فإن 

منطقة بني مجالد تعتبر أفقر منطقة بوالية جيجل. 

 عصابــة تعتـدي علـى شقيقيـن بالعصـــي
الرئيسي جلامعة   تعرض شقيقني يعمالن بإحدى املطاعم مقابل املدخل 
مجموعة  قبل  من  احلديدية  والقضبان  بالعصي  خطير  اعتداء  إلى  تاسوست 
ببلدية  تاسوست  منطقة  مستوى  على  جيجل  باجتاه  احلافالت  مبوقف  خطيرة 
مغادرة  بصدد  كانا  وبينما  الشقيقني  فان  مصدرنا  وحسب  القادر.  عبد  األمير 
املطعم على منت سيارتهما سمع أحدهم كالم غير أخالقي وسب وشتم وملا طلب 
 15 أزيد من  أخوه هاجمهما  بجانب  وأنه  الكالم سيما  دلك  الكف عن  منهم 
شخصا من أصحاب الدراجات بالعصي والقضبان احلديدية مما أدى إلى إصابة 
تستدعي  الرأس  مستوى  على  بجروح خطيرة  22 سنة  أحدهمااملدعو »ب.ع« 
إجراء عملية جراحية وقد مت نقله إلى مستشفى الطاهير أين اليزال حتت العناية 
أخرى  متفاوتة.من جهة  وجروح  الثاني من كدمات  يعاني  الطبية.  يف حني 
باشرت املصالح األمنية املختصة حتقيقاتها للبحث عن املجموعة اخلطيرة املعروفة 
مبنطقة تاسوست والذي يفيد السكان بأنها أثارت رعبا كبيرا يف األيام األخيرة 

من خالل جتمعاتها واالعتداءات املجانية على املارة. 
سهام عاشور
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عبد الناصر حمودة

املركبات  سائقي  أغلبية  أضحى   
اتخاذ  يحبذون  أنواعها  مبختلف 
طولها  من  بالرغم  أخرى  مسالك 
إلى  معافني  للوصول ساملني  واهترائها 
الطريق  فتح  بعد  وذويهم،  مساكنهم 
وشقه على مقربة من مقبرة األموات.
منطقة  أهل  معاناة  قصة  تعود 
اخلصوص  وجه  على  األربعاء 
السالكني لهذه الطريق والتي أضحت 
املوت  وطريق  األشباح  بطريق  تعرف 
تاريخ  منذ  وذلك  خلت  سنوات  الى 
أهل  اعتقاد  وبحسب  هذا  اجنازها، 
مع«  لقاء  يف  كشفوا  الذين  املنطقة 
التي  املوت  لعنة  أن   « الوطن  أخبار 
حوادث  بوقوع  تالحقهم  أصبحت 
بعد  مباشرة  بدأت  والتي  غريبة  مرور 
أشغال  من  املقاولة  املؤسسة  انتهاء 
ذلك  وان  وتعبيدها،  الطريق  تهيئة 
التي  املقبرة  حرمة  انتهاك  الى  يعود 
كانت حتتم عليهم الدوران عند نهاية 
مدينة  مدخل  عن  بعيد  غير  الطريق 
الكاليتوس، حيث مت االستحواذ على 
شطر منها وتهيئة الطريق على حساب 
للحصول  املقبرة  من  صغيرة  مساحة 
على مسلك مستقيم يقول املتحدثون، 
هذه احلادثة لم متر مرور الكرام وبسالم 

وسالكيها،حيث  املنطقة  آهل  على 
تالحقهم  األموات  لعنة  أضحت 
عشرات  وحتصد  دقيقة  وكل  يوم  كل 
ان  األمر  والغريب يف  األرواح سنويا، 
األربعاء،  منطقة  من  ضحاياها  جل 
خاصة فئة الشباب، وبحسب روايات 
لنا  أكدوا  الذين  السائقني  بعض 
بدورهم ان هذه الطريق مسكونة وبها 
يف  تالحقهم  ولعنتهم  وأرواح  أشباح 
الظالم،  حلول  عند  خاصة  مرة  كل 
يف  األطياف  هذه  لهم  تتهيأ  حيث 
من  قطعان  او  صبي  أو  امرأة  صورة 
األغنام تقطع الطريق ما يشكل لديهم 
ارتباكا وخوفا كبيرا يضطرهم يف فعل 
املكابح  استعمال  شرطي  منعكس 
فجأة مما يفقدهم السيطرة على املركبة 
وغالبا ما يرتطمون بأشجار » البالطان 
قارعة  على  املغروسة  العمالقة   «
الطريق على طول اخلط لتكون النتيجة 

مأساوية بعدها.
و يف هذا السياق اكد مصدر امني 
االمن  مصالح  ان  الوطن،  أخبار  لـ 
األربعاء  لبلدية  املدنية  احلماية  وفرقة 
يسجلون عدة تدخالت على مستوى 
ما  غالبا  التي  بالذات  الطريق  هذا 
كل  اذ  مميتة،  بها  احلوادث  تكون 
األرواح،  يف  خسائر  هناك  تكون  عام 

وبالدرجة  الرئيسي  السبب  ويرجع 
األولى إلى عدم احترام إشارات املرور 
املفرطة  السرعة  استعمال  خالل  من 
بها  يقوم  التي  اخلطيرة  والتجاوزات 
السائقون، خاصة وان الطريق ضيق، 
كما ان جل احلوادث املسجلة تكون يف 
الطريق زجلة  اين تصبح  الشتاء  فصل 
ناهيك  املركبة،  يف  التحكم  ويصعب 
انعدام  خالل  من  الرؤية  ضعف  عن 
 « املسلك  طول  على  العمومية  اإلنارة 
تراجع  تسجيل  مت  انه  غير   « كلم   07
يف  املرور  حوادث  وقوع  يف  ملحوظ 
االونة االخيرة خاصة بعد وضع أكثر 

من 15 ممهل على طول الطريق.
القريبة  واملزارع  االحواش  سكان 
من محيط الطريق مثل حوش » ميني 
» و« بوشطب« و« جارمان » و«بوقندورة 
 08 رقم  الوطني  للطريق  واحملاذية   «
واألمنية  احمللية  السلطات  ناشدوا 
جتبر  ردعية  وتدابير  الفتات  بوضع 
املرور،  قوانني  احترام  على  السائقني 
وتزويده  الطريق  بتوسعة  طالبوا  كما 
التقليل  بغية  العمومية،  باإلنارة 
وحماية  جهة  من  املرور  حوادث  من 
االعتداءات  من  املتمدرسني  أنبائهم 
تصبح  أين  الشتاء  فصل  يف  خاصة 

الرؤية شبه منعدمة.

̀ تيزي وزو
القبض على قاتل شاب في تادمايت 

أمس،  وزو  تيزي  والية  يف  تادمايت  دائرة  امن  مصالح  متكنت 
من توقيف شاب تورط يف جرمية قتل وقعت يف منطقة تادمايت راح 
ضحيتها جاره البالغ من العمر 18 سنة والذي وجد جثة هامدة مبدخل 
البحث  وبعد  األمن  مصالح  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب  العيادة 
والتحري متكنت من توقيف اجلاني الذي ينحدر من منطقة دراع بن 
خدة الذي كشف احملققون أنه حاول الفرار نحو مدينة تيزي وزو مباشرة 
بعد ارتكابه اجلرمية وإثر التمكن من حتديد موقع مت توقيفه وحتويله إلى 
ارتكبها  التي  اجلرمية  للتحقيق حول مالبسات  مقر األمن إلخضاعه 
وتفيد املعطيات األولية بشأن اجلرمية حيث قام ببيع له كمية مخدرة 
حيث أصابته نوبة على مستوى القلب تسببت له نزيفا حادا استدعى 
املرحوم احلياة  الطريق فارق  العيادة ويف  إلى  السرعة  نلقه على جناح 

متأثرا بجروحه .
احمد اليان

مستغانم
 دخول 06 مشاريع لتربية المائيات 

حيز االستغالل 

تولي السلطات احمللية بوالية مستغامن اهتماما خاصا لالستثمار يف تربية 
التسهيالت  خالل  من  وذلك  بالبحر،  العائمة  االقفاص  داخل  املائيات 
التي  إنتاج السمك بالوالية  للرفع من  وتشجيع املستثمرين يف هذا املجال 
يزيد  الذي  الساحلي  شريطها  طول  بحكم  كبيرة،  إمكانيات  على  تتوفر 
السمك  أنواع  مختلف  لتربية  املواقع  من  الكثير  ومناسبة  كم.   100 عن 
وأوالد  خلضر  سيدي  إستيديا،  شواطئ  مستوى  على  خاصة  والرخويات 
بوغالم. ما جعل االية تعرف إقباال كبيرا للراغبني يف االستثمار يف مجال 
تربية املائيات منذ مطلع 2018 أين مت اعتماد 21مشروعا بقيمة 3.3مليار 
530 منصب عمل ورفع قدرة  التي يعول عليها توفير ما مجموعه  دج. و 
اإلنتاج الوالية من األسماك وةبلح البحر من 10آالف طن سنويا حاليا إلى 
األخيرة  املدة  2021. حيث دخلت يف  بحلول سنة  ألف طن   20 حدود 
إستيديا وسيدي خلضر،  06 مشاريع جديدة حيز االستغالل، بكل من 
لتربية السمك وذئب البحر. والتي سترفع القدرة اإلنتاجية وتدعم السوق 
تضاف  العتاد.  اقتناء  طور  أخرى  مشاريع   08 إلى  باإلضافة  الوطنية. 
للمشاريع التي دخلت مجال االنتاج واالستغالل سنة 2019 ومطلع هذه 
السنة لتربية ميك القجوج وذئب البحر. منها مشروع مبنطقة الكاف لصفر 
بسيدي خلضر بطاقة إنتاجية تقدر بــ 4000طن سنويا من األسماك. و03 
مشاريع لتربية بلح البحر بإستيديا بطاقة إنتاج سنوية تفوق الــ 450 طن، 
يف انتظار جتسيد مشاريع أخرى لتربية احلمبري مبنطقة مصب وادي الشلف 

وببلدية أوالد بوغالم.
تربية  نشاط  مع  الفالحة  إدماج  برنامج  إلى  املشاريع  هذه  تضاف 
من  يرقة  ألف   20 استزراع  املاضية  السنة  خالل  سمح  الذي  املائيات، 
اإلنتاج  بلغ  وقد  الفالحي،  للسقي  حوضا   98 األحمربنحو  البلطي 
اإلجمالي للصيد القاري خالل تلك السنة 10آالف كغ من سمك الشبوط 

الفضي وسمك البوري.
هذا وتبقى والية مستغامن تتطلع ملشاريع إضافية يف هذا املجال التي من 
شأنها توفير مادة السمك بالوالية التي تعرف نقصا فادحا ما جعل أسعارها 

تفوق كل التصورات عكس السنوات املاضية. 
فمنطقة استيديا لوحدها تتوفر على قطب امتياز لتربية املائيات ملالءمة 
الظروف املناسبة من حيث اليابسة بأكثر من 02هكتار أو من ناحية املوقع 
باقي  مناطق أخرى عبر  ناهيك عن  الرياح.  العميق واحملمي من  البحري 

شواطئ الوالية بالبلديات الساحلية العشر.
بن سعدية. ن

يحصد عشرات األرواح سنويا

الطريق الوطني رقم 8 بالبليدة.. 

ما يزال الطريق الوطني رقم 08، في شطره الرابط بين بلدية األربعاء في البليدة 
وبلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، يحصد األرواح كل عام، فهو مصدر خوف وقلق جميع 

العائالت والسائقين على حد السواء، بسبب الحوادث المرورية الغريبة التي تقع به.

قام أعوان التجارة مبعية أفراد الدرك 
اجلاري  األسبوع  بداية  منذ  الوطني، 
ببومرداس،  جتارية  محالت   7 بغلق 
لعدم التزامها بإجراءات الوقاية من وباء 
كوفيد 19، إلى جانب القضاء على 15 

نقطة بيع عشوائية لألضاحي.
عمليات الغلق، حسب ما أعلنت 
متت  لبومرداس،  التجارة  مديرية  عنه 
أين  جنات،  رأس  بلدية  مستوى  على 
جتارية  محالت   3 بغلق  األعوان  قام 
الوقائية  لالجراءات  مخالفتها  بسبب 
إقدام  جانب  إلى  كورونا،  وباء  من 
أصحاب هاته احملالت على غلق أبوابها 
أثناء دورية توعوية رقابية ألعوان الرقابة 

التابعني ملفتشية التجارة ببرج منايل مع 
مصالح الدرك.

 4 غلق  حاالت  سجلت  حني  يف 
سي  يسر،  من  بكل  أخرى  محالت 
تتعلق  ألسباب  منايل  وبرج  مصطفى 
اجلائحة  من  الوقاية  شروط  بإهمال 
التي ألزمت بها السلطات العليا للبالد 
التجار، من أجل كبح انتشار الفيروس 

وضمان الصحة العمومية.
لبومرداس  التجارة  مديرية  وذكرت 
دوريات  أثناء  احملالت  أبواب  غلق  أن 
قضائية  متابعة  إلى  تؤدي  الرقابة 
ينجم  األعوان،  مهام  عرقلة  مبخالفة 
تصل  ملدة  للمحل  الفوري  الغلق  عنها 

السياق  ذات  يف  داعية  يوما،   60 إلى 
املتعاملني االقتصاديني إلى احلكمة يف 
اتخاذ أي قرار يخالف القوانني، وتقبل 
قبل  من  املقدمة  والتوجيهات  النصائح 

مصالح الرقابة.
النقاط  بإخالء  يتعلق  فيما  أما 
إقليم  عبر  األضاحي  لبيع  العشوائية 
القضاء  ذاته  املصدر  أكد  فقد  الوالية، 
من  بكل  للمواشي  بيع  نقطة   15 على 
بلديات بومرداس، برج منايل وبودواو، 
يف وقت لم يصدر أي قرار والئي يسمح 
بإنشاء نقاط منظمة لبيع األضاحي من 

قبل الوالي يحياتن.
سميرة مزاري

 بومرداس
فضُّ 15 نقطة لبيع األضاحي وغلق 7 محالت تجارية

مسلك الموت!
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أخبار السر ايا

حذرت منظمة حماية المستهلك من 
قطعة البالستيك الماصة التي تلصق على 
الزجاج األمامي للسيارات »فونتوز«. 
ففي حين يستخدمها صاحب السيارة 
للزينة إال أنها يمكن أن تخلف كوارث 

وتتسبب في احتراق السيارة.
وأوضحت المنظمة في منشور لها على 
صفحتها بموقع التواصل االجتماعي 
»فايسبوك«، أن هذه القطعة الماصة 

المصنوعة من البالستيك خطيرة جدا إذا 
وجدت داخل السيارة، كونها تؤدي إلى 
إحراق السيارة خصوصا عند تعرضها 

ألشعة الشمس.

يواصل عدد من أفراد الجالية المغربية بالجزائر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر 
وكالة الخطوط الملكية المغربية، حيث يطالبون السلطات المغربية بإجالئهم إلى 
المغرب.واشتكت الجالية المغربية من سلطاتها التي لم تلب نداءهم، خاصة بعدما 
رفض مسؤولو وكالة الخطوط الملكية المغربية االستماع لهم، حيث عبر أفراد 

الجالية عن سخطهم إزاء هذه المعاملة التي قوبلوا بها. وحسب تصريحاتهم، فإن 
الوكالة فرضت عليهم القيام بتحاليل تشخيص فيروس كورونا كشرط للشروع في 
عملية اإلجالء، إال أن الوكالة لم تلتزم بوعودها، حيث رفضت استقبال العالقين 
بعدما قاموا بالتشخيص. هذا، وما يزال أفراد الجالية يترددون على مقر الوكالة 

لالحتجاج، طمعا في أن تسمع السلطات المغربية نداءهم.

وجدت مذيعة أوكرانية تعمل بقناة محلية نفسها في موقف صعب لدى تقديمها 
األخبار على المباشر، حيث سقطت سنها وهي في بث مباشر على الهواء.

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر المذيعة وهي تلتقط 
سّنها التي انخلعت وهي في بث مباشر، حيث إن المذيعة وخالل إلقائها النشرة 
بشكل اعتيادي، سقطت سنها فجأة لتمسكها المذيعة بيدها. دون أن يظهر عليها 
اإلرباك، لتكون ردة فعل المذيعة جد احترافية، حيث قامت بإخفاء السن بخفة، 
وواصلت تقدرم النشرة بشكل عادي.وكتبت المذيعة على إنستغرام :”اعتقدت 

بصراحة أن الحادث لن يمر دون أن يالحظه أحد”.
وأضافت: “ولكننا لم نتوقع قدرة المشاهدين على مالحظة الواقعة”. وكشفت 
»بادالكو« أنها احتاجت إلى إصالح سنها قبل نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت 

ابنتها في كسرها عن طريق الخطأ.

ها َوقـوٌد أيضــًا!  »الُفوْنُتوز« زينٌة.. لكنّـَ

ُهنا.. رجٌل ُمناِسٌب في مكانِه! 

الَجاليـــُة الَمغرِبيـّة ُمِذيعٌة َتفِقُد سنَّها وَتحاِفُظ على االحترافّية!
ُتواصــِل االحِتجـاَج

أشاد الكثير من موظفي مديرية التربية بعاصمة الحضنة بالجهود التي يقوم 
بها رئيس مصلحة المالية والوسائل )ع. زرواق( خدمة ألبناء القطاع، من 

أساتذة وإداريين وعمال مهنيين، معتبرين أنه يقدم خدماته محتفظا بابتسامته 
المعهودة، ناهيك عن التزامه من خالل تفانيه الواضح وتقديم الخدمات لكل 

مرتادي مكتبه الذي يبقى فيه لوقت متأخر، بهدف عدم تعطيل مصالح اآلخرين، 
حيث أكد الكثير منهم على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب. في حين، 
قال آخرون ماذا لو اقتدى رؤساء المصالح األخرى بهذا المديرية حذو رئيس 

مصلحة المالية والوسائل. 

أضرب العشرات من عمال النظافة بالمقاطعة اإلدارية تقرت )160 كلم عن مقر 
الوالية ورقلة( عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية أعلنوا عبرها دخولهم في إضراب 

مفتوح، حسب تصريح أدلى به أحد المحتجين لـ »أخبار الوطن«. وطالب هؤالء 
المضربون الجهات الوصية بصرف روتبهم العالقة منذ أشهر شأنها شأن منحة 

كورونا التي لم يتلقوها، خاصة في ظل الظروف المزرية التي يتخبطون فيها دون 
أجور وهم على مشارف عيد األضحى المبارك.وعليه، ناشد المحتجون والي الوالية 

أبو بكر الصديق بوستة التدخل عاجال، للنظر في مشكلتهم التي طال أمدها.

ُعّمال الّنظافِة 
بتقـــرت 

ُيضربـــون! 

ِنكـايًة  بُكــوروَنا 
ال َننسى الَفضَل بيَننا! 

بالمؤسسة االستشفائية العمومية بأفلو، بادرت عائلة إحدى المصابات 
بكورونا بتكريم الفريق الطبي المشرف على مصلحة العزل الصحي نظير 

الجهود والتضحيات التي يبذلونها للتكفل األمثل بالمصابين. وفي هذا السياق، 
قام الفريق الطبي بتنظيم حفلة ذكرى ميالد أحد المصابين التي صادفت يوم 
19جويلية. المبادرتان خلّفتا ارتياحا كبيرا في نفوس أعضاء الفريق الطبي 

والمرضى، وعكست روح التكافل والتضامن بين الجزائريين. 
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رشيد شويخ

 احتياجات القطاع على طاولة 
الوزير

يف  دارت  حادة  نقاشات  وكانت 
أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
والتي  بالوادي،  الوالئي  الشعبي 
الصحة،  ملف  ملناقشة  خصصت 
لوالية  العام  األمني  بحضور  وذلك 
الوادي، توجت باملصادقة على توجيه 
الئحة مطالب لوزير الصحة والسكان، 
املجلس  انتقد  اذ  الالئحة،  وحسب 
بشدة  الوادي  لوالية  الوالئي  الشعبي 
عدم تلبية مطالب الوالية وسكانها يف 
الالئحة  يف  وجاء  جدا،  املهم  القطاع 
تلبية  عدم  أسف  بكل  يسجل   « أنه 
لالحتياجات  املركزية  السلطات 
الصحة  قطاع  يف  للوالية  املستعجلة 
والتي رفعها املجلس يف الئحته األولى 
بتاريخ 11 أفريل 2018 والالئحة الثانية 
واعتبرت   «  2019 ماي   29 بتاريخ 
أن  الوادي  يف  األولى  املنتخبة  الهيئة 
هذا  احتياجات  أهم  أهملت  الوزارة 

القطاع .
 نقص فادح في الهياكل الصحية 

رغم ما تعرفه الوالية يف السنوات 
مضطرد  دميغرايف  منو  من  األخيرة 
الرسمية  التقديرات  تشير  اذ  سنويا، 
ألف   846 بلغ  سكانها  عدد  أن  إلى 
نسمة مقابل النقص املالحظ يف عدد 
غير  أصبحت  التي  الصحية  الهياكل 
قادرة على التكفل األمثل باحلاجيات 
الصحية للسكان، اذا أن هذه األخيرة 
واملعدالت  املستويات  تزالدون  ال 
الهياكل  صعيد  على  فعلى  الوطنية، 
مانسبته  سوى  يستفيد  ال  الصحية 
0.9 سرير لكل 1000 مواطن، مقارنة 
باملعدل الوطني وهو 1.75 سرير لكل 
النقص  وينسحب  مواطن،   1000
األطباء  يف  البشرية  التغطية  على 
الصحية،  املؤسسات  مستوى  على 
يتصل  ما  يف  الوالية  تسجل  حني 
طبيب  األخصائيني،  األطباء  بتغطية 
مواطن،   5000 لكل  واحد  مختص 

الشعبي  املجلس  بحسب  نسبة  وهي 
الوطني  املعدل  عن  بعيدة  الوالئيجد 
واحد  مختص  طبيب  وهو  املسجل، 
تغطية  وبدورها  مواطن،   1200 لكل 
املعدالت  دون  هي  العامني  األطباء 
واحد  عام  طبيب  أن  اذ  الوطنية، 
مقارنة  مواطنا   1719 بعالج  مكلف 
باملعدل الوطني، وهو طبيب عام واحد 
باإلضافة  هنا  مواطن،،   1300 لكل 
األخيرة  اجلائحة  كشفته  ما  إلى 
مستوى  على  وسلبيات  نقائص  من 
ودعت  الطبية،  والطواقم  األجهزة 
الالئحة يف ذات الصدد إلى الرفع من 
توظيف  خالل  من  املمرضني  أعداد 
الطبية  شبه  املدارس  من  املتخرجني 
اخلاصة بالوالية، والبالغ عددهم 216 
وزارة  من  استثنائية  برخصة  متخرجا 
العجز  لتغطية  الصحة  ووزارة  املالية 
ومجابهة  الصحية  املرافق  يف  املسجل 

تفشي وباء كورونا .
مطالب بتوفير 10 أجهزة تنفس 

اصطناعي
الشعبي  املجلس  وطالب  هذا 
توفير  بضرورة  الئحته  يف  الوالئي 
الوالية  تزويد  مستعجل  وبشكل 
اصطناعي،  تنفس  أجهزة   10 ب 
املؤسسات  يف  املركزة  بالعناية  خاصة 
الثالث  العمومية  االستشفائية 
املوجودة يف تراب الوالية ما يعني رفع 
املستشفى  يف  خاصة  اإلنعاش  أسرة 
تعد  لم  أسرة فقط   7 بالوادي  املركزي 
كما  الوالية،  سكان  حاجات  تلبي 
الوالئي  الشعبي  املجلس  أعضاء  دعا 

واقي  من   100 توفير  ضرورة  إلى 
وتطرق  اإلنعاش،  ملصلحة  األكسجني 
متكني  وجوب  إلى  املطالب  الئحة 
حتاليل  فيه  الذي جترى  اخلاص  املخبر 
تستعمل  التي  للكواشف   ،19 كوفيد 
يف التحاليل الطبية البيولوجية بي سي 
آر، كما أعادت ذات الالئحة التذكير 
بالتعجيل والشروع يف إجناز 240 سريرا 
مبدينة الوادي، مع تسجيل مستشفيات 
يف الرقيبة ويف جنوب الوالية والدبيلة.

  رصد 3.9 مليار لمجابهة 
كورونا 

خصص  صلة،  ذي  شأن  ويف 
يف  بالوادي  الوالئي  الشعبي  املجلس 
اجلارية  للسنة  األولى  العادية  دورته 
سنتيم  مليار   3.9 قدره  ماليا  اعتمادا 
كورونا  جائحة  مكافحة  يف  للمساعدة 

عبر تراب الوالية.
املجلس  بيان  وأوضح  حيث 
الشعبي الوالئي،،  بأنه مت تخصيص 
باملواد  للتكفل  دينار  مليون   6 مبلغ 
و5  والكمامات،  والتطهير  املعقمة 
مليون دينار ملساعدة اجلمعيات املدنية 
جائحة  انتشار  من  احلد  يف  املساهمة 
كورونا، و2 مليون دينار لدعم مصاريف 
النقل اخلاصة بترحيل الذين كانوا يف 
كورونا. وباء  تفشي  بداية  يف  احلجر 
كما خصص املجلس من ميزانية قسم 
التجهيز  حسب بيانه دائما- مبلغ 16 
إسعاف  سيارات  القتناء  دينار  مليون 
و10  كورونا،  بوباء  املتضررة  للبلديات 
مليون دينار القتناء أجهزة تنفس طبية 
للمرضى املصابني بفيروس كوفيد19.

بلدية األغواط
فالحو »سيدي مخلوف« يشتكون

األغواط  يف  مخلوف  سيدي  ببلدية  الفالحني  من  العشرات  يشتكي 
من االهمال الذي تعرضت له بعض احمليطات التي مت إنشاؤها منذ سنوات 
العمليات  أغلب  لكن  الفالحني  لفائدة  كبيرة  أمواال  الدولة  لها  ورصدت 
التجهيزات  تنجز، وبقيت بعض  لم  آبار ومسالك وكهرباء  بها من  املبرمجة 
بنانة  حمليط  الكهربائية  املولدات  منها  للتلف  معرضة  البلدية  بحظيرة  مرمية 
الذي يتربع على 350 هكتار واستفاد منه 350 فالح ومحيط الزايدة الذي 
يتسع  التي  احليحاية  50فالح ومحيط  منه  واستفاد  250 هكتار  يتربع على 
واملسالك  بالكهرباء  احمليطات  هذه  بربط  الفالحون  ويطالب  هكتار،  ل350 
وحفر آبار بها وتسليمها للمستفيدين منها للنهوض بالنشاط الفالحي الذي 

سيساهم يف دعم االقتصاد الوطني ويوفر مناصب عمل.
نورين عبدالقادر

اليزي
هالك شخص في حادث سير بعين أميناس

يف   03 رقم  الوطني  بالطريق  وقع  مرور  حادث  مصرعه يف  لقي شخص 
شطره الرابط مابني اليزي وعني اميناس وخلف أيضا إصابة شخصني بجروح 
تيوتاهيليكس على  نوع  انقالب سيارة من  متفاوتة اخلطورة احلادث متثل يف 
عن  أسفر  والذي  اميناس  دائرة عني  اجتاه  لعراش  منطقة  من  كلم  بعد عشر 
فيما  مرافقيه  من  اثنان  وإصابة  والية جيجل  من  ينحدر  الذي  السائق  وفاة 
لنقل  باملنطقة  البترولية  الشركات  التابعة إلحدى  اإلسعاف  سيارة  تدخلت 
حتقيق  وفتح  اميناس  بعني  اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسة  الى  الضحايا 

حول مالبسات احلادث لفرقة الدرك الوطني باليزي .
براهيم مالك

تماثل 14 شخصا للشفاء من فيروس كورونا 
املستشفى  من  منهم   09 اليزي  مستشفيات  شخصا   14 غادرة 
للشفاء  متاثلهم  بعد  وهذا  جانت  مقاطعة  من  وخمسة  تارقيوانتميضي 
يف  البقاء  املتعافني  سيواصل  وفيما  املستجد  كورونا  بفايروس  اإلصابة  من 
العمومية  املؤسسة  من  طبي  مصدر  أسبوعني حسب  ملدة  االحترازي  احلجر 
االستشفائية تارقيوانتميضي ضمانا لسالمتهم واسترجاع عافيتهم الكاملة .

وكما أكد املصدر ان احلاالت 14 التي غادرة املستشفى بناء على حتاليلهم 
باملغادرة وسط  السماح  لهم  ليتم   19 فايروس كوفيد  تؤكد شفائهم من  التي 
التي  للبقية  املغادرين  من  والتحميد  الشكر  ودعوات  الطبية  األطقم  سعادة 
مبقر  األمر  تعلق  سواء  األبيض  اجليش  من  الكاملة  الصحية  الرعاية  تلقى 

الوالية او مقاطعة جانت .
براهيم مالك

أدرار 
مخلفات شركات النفط تتهدد 
»تينركوك« بكارثة بيئية

العشوائي  الرمي  يتسبب 
بعض  طرف  من  للنفايات 
قرى  يف  البترولية  الشركات 
الواقعة  تينركوك  بلدية  وقصور 
أضرار  إحداث  الى  أدرار  شمال 
احمليطة  السطحية  البنية  يف 
باإلنسان يف هذه البلدية املذكورة 
أثرت عليه بصفة مباشرة بفعل 
عوامل بشرية  وطبيعية متكررة 

اجلمعيات  خالل  من  املدني  املجتمع  أطلق  الوضع  خطورة  وأمام  األيام   مرور  مع 
والفاعلني نداءات إستغاثة الى السلطات الوصية من أجل منع كارثة حقيقية تهدد 

صحة املواطن واملنتجات الفالحية .
إن عدم. إتخاذ هذه الشركات إلجراءات لرمي هذه النفايا بطرق سليمة وبعيدة 
عن املناطق األهلة بالسكان جعلها تشكل خطرا على صحة املواطنني خصوصا يف 
أيضا  الظاهرة  هذه  وقد تضررت حيال  الغبار .هذا  فيها  يتطاير  التي  الرياح  مواسم 
بعض احليوانات غلى غرار حيوان اجلمل املعروف عنه أنه يسافر ملسافات بحثا عن 
األكل حيث وجدت هذه احليوانات يف هذه األكوام املتراكمة من األوساخ مالذا لها 
ماجعلها بعض األحيان تتعرض إلى جروح والتسمم أدى . بها إلى الهالك وعلى 
مديرية  وكذا  والوالي  احمللية  السلطات  املنطقة  يف  والفاعلون  املواطنون  يناشد  ذلك 
املخلفات  هذه  ورفع  املختلقة  الكارثة  هذه  إلى  بااللتفات  الغابات  ومحافظة  البيئة 
ما  بان  مؤكدين  اكتراث  دون  رميها  بدل  علميا  بعيداومعاجلتها  وطرحها  الصناعية 

يحدث اآلن هو انتهاك يف حق البيئةواملواطن.
عبد اهلل مجبري

أدرار
مطالب بإنجاز مستشفى 60 سريرا بتمنطيط

املجتمع  فعاليات  ناشدت 
والية  والي  متنطيط  ببلدية  املدني 
وجتهيز  إجناز  برمجة  بضرورة  ادرار 
ساكنة  لفائدة  جديد  مستشفى 
قصور البلدية البالغ عددها أكثر من 
13الف نسمة . حيث أثبتت العيادة 
التي  اخلدمات  املتعددة  القدمية 
أنشئت من سبعينات القرن املاضي 
خدمات  تقدمي  على  حاليا  عجزها 

إال  الحتتوي  فهي  للمرضى  طبية 
على أربعة أسرة جتدها دائما ملرضى 
كما  السن  وكبار  املزمنة  األمراض 
األمومة  مثل  خدمات  لعدة  تفتقر 
من  بالرغم  وهذا  التحاليل  ومخبر 
ترميم  عمليات  عدة  من  استفادتها 
االستقبال  قاعات  عن ضيق  فضال 
شبكة  واهتراء  االطباء  ومكاتب 
وجتهيز  إجناز  أهمية  مبرزة  الكهرباء 

مبكانة  يليق  مصغر  مستشفى 
ودورها  والفالحية  السياحية  متنطيط 
االستراتيجي  وموقعها  التاريخي 
وإلى  من  وتوقف  عبور  نقطة  فهي 
سالي  الواليةكرقان  جنوب  بلديات 
زاوية كنتةوتامست عالوة على قربها 
من عاصمة الوالية ب10كلم وقصور 

اجلهة الشرقية لبلدية تيمي.
عبداهلل مجبري

أصدر المجلس الشعبي الوالئي بالوادي الئحة مطالب وجهها لوازاه الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، بخصوص النقائص 
الجمة التي يعرفها القطاع بالوالية، والتي تعرت أكثر مع تفاقم  جائحة كورونا، كما خصص المجلس في دورته العادية 

األولى نحو 04 مليارات سنتيم لدعم قطاع الصحة بالوادي.

نقائص في الهياكل وعجز في الطواقم الطبية 

رصــد 3.9 مليـار سنتيم لدعـم 
القطــاع الّصحـي بالـوادي
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خديجة بن دالي

أبى  العمر  الثالث من  العقد  الشاب »زكري محمد أشرف« شاب يف 
إال إن يكون فاعال ال مفعول به يف مجتمع مليء باملطبات واحلفر غير أن 
ذلك كان حافزا له، حيث أكمل دراسته واشتغل يف مجال احلليب وصناعة 
األجبان مع إحدى الشركات اخلاصة بقسنطينة، وتكبد الكثير من املعاناة،  
الى  الوصول  من  متكن  حيث  الكتروني،  بكرسي  يستعني  وانه  خصوصا 
هدفه وهو إنشاء أكادميية للتدريب واالستشارة وهي أكادميية رواد املستقبل 
الكائن مقرها باملدينة اجلديدة علي منجلي، يضاف اليها دروس الدعم التي 
استفاد منها حوالي 250 تلميذ بحيث حققت األكادميية نسبة جناح 100 
باملائة يف هذا املجال ناهيك عن تنظيم دورات تكوينية يف التنمية البشرية 

وأخرى يف تخصصات مهمة القت اهتمام الشباب. 

 مشروع المخترع الصغير. . ابتكار روبوتيك من طرف الصغار
مجال  خصوصا  االختراع  على  قادر  جيل  بخلق  رواد  اكادميية  تهتم 
الروبوتيك بحيث تخصص مساحة واسعة للروبوتيك املوجه لألطفال بطرح 
مشروع »املخترع الصغير« عن طريق تعليم الطفل مبادئ الروبوتيك وأسس 
االيسر  الفص  وتنمية  العلمية  املادة  حب  مهارة  من  بدءا  روبوت  صناعة 
من الدماغ بتخصيص اجهزة مستوردة من اجلزائر العاصمة وفرنسا ليتمكن 
الطفل يف االخير من اختراع روبوت ويشرف على تكوينهم مكون »جبريل 
بسام » من دولة تونس الشقيقة.  وحسب رئيس اكادميية رواد فقد مت العام 
املاضي التعاقد مع مدرسة خاصة بقسنطينة من اجل تكوين 70 تلميذ يف 
الروبوتيك ومت اعتمادها كمادة ثانوية يف البرنامج الدراسي اخلاص باملدرسة، 

ناهيك عن تكوين 50 طفل اخر يف هذا املجال على مستوى االكادميية.

تكوين عصامي لتحقيق أحالم كبيرة
وال  سنوات،   4 منذ  االعتماد  على  حتصلت  املستقبل  رواد  اكادميية 
تزال قائمة بحيث مت فتح ملحق لها بحي الكلم الرابع بقسنطينة، وبالرغم 
حتقيق  من  مينعه  لم  ذلك  ان  اال  الشاب  عليها  يتواجد  التي  االعاقة  من 
دبلوم مدرب  اخلاصة حيث حتصل على  امكانياته  باالعتماد على  اهدافة 
املدربني من االكادميية الكندية إلبراهيم الفقي يف مجال التنمية الشخصية 
وقام بتطوير عديد البرامج منها برنامج التفوق الدراسي وهو برنامج مرافقة 
اجتيازه  غاية  والى  الدراسي  املوسم  بداية  منذ  للتالميذ  نفسوبيداغوجية 
لالمتحان بحيث ال يحتاج التلميذ إلى دروس دعم بل إلى دعم معنوي وزرع 
باألولياء عن طريق تخصيص  البرنامج اخلاص  اليه  بالنفس يضاف  الثقة 

أيام مفتوحة لالولياء بصفة مجانية.

غرفة الصناعات التقليدية والحرف. . الهاجس األكبر
احملققة  امليدانية  والنتائج  الشاب  بها  يتمتع  التي  اإلرادة  من  بالرغم 
رفضت غرفة الصناعات ا لتقليدية واحلرف بوالية قسنطينة إمضاء عقد مع 
االكادميية من اجل متكينها من تقدمي شهادات معترف بها للشباب املتكون 
آليات  التي متكنهم من احلصول على مختلف  الشهادة  يف االكادميية وهي 
دعم تشغيل الشباب،  وأضاف الشاب ان الغرفة تستفيد عن كل شهادة 
3000 دج حسب ما يفرضه القانون وهي متعاقدة مع الكثير من اجلمعيات 
واألكادمييات،  وهو ما يصعب تفسير موقفها من أكادميية رواد املستقبل،  

حيث مت إعالم الشاب بان العقود مت توقيفها من الوزارة.
ان تفتح تخصصات  الشاب أن هاته االتفاقية من شأنها  كما اضاف 
النقالة  أخرى مثل احلالقة تكوين الديكور على اجلبس، تصليح الهواتف 

هاته األخيرة التي مت تخصيص 20 جهاز خاص بإصالح الهواتف.

مرض الضمور العضلي ينهك تدريجيا جسد الشاب 
قبل  الزمن  ويسابق  إهدافه  الشاب يف حتقيق  يتكبدها  معاناة جسدية 
ان يفتك به هذا املرض ويقعده طريح الفراش، حيث صرح الشاب محمد 
سن  يف  وهو  ظهر  العضلي  الضمور  مرض  ان  الوطن  أخبار  جلريدة  أشرف 
يف  مقعد  االن  وانا  الوظائف  بعض  افقد  بدأت  بحيث  عشر،  السادسة 
كرسي الكتروني وهو مرض يتطور تدريجيا الى غاية التوقف الكلي جلميع 

الوظائف بحيث يصبح الشخص طريح الفراش،  واضاف الشاب الطموح 
ان طموحاته قد ساهمت يف انتشار املرض بالنظر الى التعب الكبير الذي 
اخته  عائلته  يف  معاقني   3 يتواجد  بحيث  وراثي  مرض  وهو  عنائه  يتكبد 
العائلة  بفضل دعم  لم حتد من عزميتهم  التي  االعاقة  واملعني وهي  واخيه 

واحمليط.

حلم الجامعة الخاصة مازال يراوده
يعاني  التي  واالدارية وحتى اجلسدية  النفسية  الصعوبات  بالرغم من 
منها الشاب اال ان ذلك لم يحد من عزميته ولم يوقف من سقف طموحاته 
بحيث صرح الشاب انه يحلم بتاسيس جامعة خاصة مبعايير عاملية تضم 
عديد التخصصات،  وهو حلم يعمل على حتقيقه من خالل تغيير الفكر 
املال اكثر من استثماره يف  انه ال يستثمر يف  الشاب  السائد بحيث صرح 
خصوصا  فيها  للدراسة  االجانب  حتويل  على  حسبه  وسيعمل  االنسان، 
وهي  والفالحة  والزراعة  املواشي  تربية  مبجال  اخلاصة  بتكوينات  تعلق  ما 

التخصصات التي تعرف نقصا يف بعض الدول االجنبية.

دعم غير متناٍه للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة
تقدم أكادميية رواد املستقبل تسهيالت للتالميذ من ذوي االحتياجات 
اخلاصة يف مختلف التكوينات التي تقدمها ويف كل تكوين تقدم لكل طفل 

من ذوي االحتياجات اخلاصة تكوين مجاني، ويف حالة امضاء عقد مع 
غرفة الصناعات التقليدية واحلرف سيتم تقدمي تكوينات تبعا الحتياجات 

املعاق خصوصا يف احلالقة واخلياطة واحلرف اليدوية.

رسالة شاب طموح
»أناشد وزير الصناعة ووالي والية قسنطينة للنظر إلى الصعوبات التي 
انشغالي  إلى  واإلصغاء  العقود،  جانب  من  خصوصا  األكادميية  تواجه 

وطموحاتي فقط«...

بوِتيك بقسنطينه َتهتمُّ بَتكويِن جيٍل ُمخترٍع في َمجاِل الرُّ

أَكاِديمّيُة »ُرّواِد الُمستقَبل«.. َمشروُع شاٍب َتحّدى اإلَعاقة! 
اإلعاقة الحركية كانت حافزا لتحقيق أحالمي.  	
 أعاني من الضمور العضلي وأسابق الزمن قبل أن ُأقعد.  	
 غرفة الصناعات التقليدية رفضت التعاون معي! 	

مشروع أكاديمية المستقبل هو مشروع لشاب طموح يدعى »زكري محمد أشرف« من ذوي االحتياجات 
الخاصة، مصاب بمرض الضمور العضلي.  وبالرغم من مرضه، لم يتواَن قط عن االجتهاد والعمل 

والمثابرة من أجل الوصول إلى الهدف والمبتغى، في تكوين جيل قادر على االختراع، خاصة في مجال 
الربوتيك، ليصنع لنفسه مستقبال جميال بعد سنوات من المعاناة.
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ديل بييرو ينتقد حكم 
لقاء روما وإنتر

انتقد أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس، 
خطأ ماركو دي بيلو حكم مباراة روما وإنتر ميالن، 
من   34 اجلولة  منافسات  إطار  يف  األحد،  أمس 
يف  خطأ  املباراة،  وشهدت  اإليطالي.  الدوري 
كوالروف  تدخل  بعدما  لروما،  األول  الهدف 
مارتينيز،  الوتارو  إنتر،  مهاجم  على  روما  العب 
ملواصلة  احلكم  يشير  أن  قبل  سقوطه  يف  وتسبب 
اللعب، وتهتز شباك الضيوف. ورغم عودة احلكم 
لتقنية الفيديو، إال أنه أقر بصحة الهدف، ليتعادل 
وقال  األول.  الشوط  من  القاتل  الوقت  يف  روما 
سبورت  سكاي  لشبكة  تصريحات  يف  بييرو  ديل 
مت  وألنه  اآلن،  حتى  املستخدم  للمعيار  »بالنسبة 
الفيديو،  تقنية  حكام  قبل  من  احلكم  استدعاء 
كان عليه أن يحتسب خطأ«. وأضاف »أساسيات 
العمل واضحة، كان عليه أن يقوم بإطالق صافرته 

واحتساب خطأ لصالح إنتر«.

لوكاكو ينفرد برقم 
قياسي في الكالتشيو

من  ميالن،  إنتر  مهاجم  لوكاكو  روميلو  متكن 
يف  للنيراتزوري  القاتل  التعادل  هدف  تسجيل 
أمس،  اول  الفريقني  مباراة  خالل  روما،  شباك 
إطار  يف   ،2-2 اإليجابي  بالتعادل  انتهت  والتي 
الشوط  يف  كبديل  لوكاكو  وشارك  الكالتشيو. 
 88 الدقيقة  الثاني يف  إنتر  الثاني، وسجل هدف 
نقطة  للحصول على  فريقه  ليقود  ركلة جزاء،  من 
»أوبتا«  شبكة  وذكرت  األوملبيكو.  ملعب  من 
لإلحصائيات، أن لوكاكو أصبح أول العب ينجح 
13 هدًفا خارج ملعبه، يف أول موسم  يف تسجيل 
رصيده  روميلو  ورفع  اإليطالي.  الدوري  بتاريخ  له 
يف  الثالث  باملركز  تواجده  ليواصل  هدًفا   21 إلى 
قائمة ترتيب الهدافني بالكالتشيو، خلف الثنائي 
إميوبيلي مهاجم التسيو )29(، وكريستيانو رونالدو 

جنم يوفنتوس )28(

المبارد يتغنى باحترافية جيرو
متتع أوليفييه جيرو مهاجم فرنسا، 
مدرب  المبارد  فرانك  من  بإشادة 
يف  التسجيل  افتتح  بعدما  تشيلسي، 
يف  يونايتد  مانشستر  على   3-1 الفوز 
اإلجنليزي،  االحتاد  كأس  نهائي  قبل 

اول أمس األحد.
اللعب  على  جيرو  دور  واقتصر 
منذ  األوقات  أغلب  يف  كبديل 
 ،2018 يف  آرسنال  من  االنضمام 
هذا  فيه  ثقته  أظهر  المبارد  لكن 

املوسم، ونال مكافأة ذلك بتسجيل 8 أهداف يف 21 مباراة.
باللقب  توج  بعدما  اخلامسة،  للمرة  االحتاد  بكأس  للفوز  الفرصة  اآلن  جيرو  وسينال 
3 مرات مع آرسنال، وكان ضمن تشكيلة تشيلسي عند حصد اللقب يف موسم -2017

.2018
مثال  يضرب  »جيرو  االحتاد  كأس  نهائي  يف  آرسنال  سيواجه  الذي  المبارد،  وقال 
رائع، ولم يحصل جيرو  يلعب بشكل  أبراهام  تامي  املوسم كان  بداية  رائعا يحتذى. يف 
على فرص عديدة«. وأضاف »لقد واصل املران. يف جانفي املاضي كان ميكن أن يرحل، 
وحتلى بأكبر سلوك إيجابي ممكن. عندما حتدثت إليه بشكل منفرد كان حديثا سهال، ألنه 
كان يتصرف باحترافية«. ووصف المبارد، أداء تشيلسي أمام املان يونايتد، بأنه من بني 
اللقب  الذي حصد  المبارد  وقال  املاضي.  الصيف  كمدرب  تعيينه  منذ  لناديه  األفضل 
كالعب 4 مرات مع تشيلسي »إنه إجناز رائع بالوصول إلى نهائي كأس االحتاد، ومن الرائع 

الفوز بقبل النهائي، لكن الشيء املهم هو التتويج«.

باشاك شهير بطل جديد للدوري التركي
 توج فريق باشاك شهير بلقب 
للمرة  املوسم  هذا  التركي  الدوري 
فوزه  عقب  تاريخه،  يف  األولى 
سبور،  قيصري  ضيفه  على   1-0
)قبل   33 املرحلة  يف  أمس،  اول 

األخيرة( للمسابقة.
مباريات  باقي  وأسفرت 
فوز  عن  اليوم  جرت  التي  املرحلة 
مضيفه  على   4-3 سبور  قونيه 
سبور  وسيفاس  سبور،  طرابزون 

على ضيفه جينتشالربيرليجي 2-0.
 كما فاز بشكتاش على ضيفه فنربخشه 0-2، وأالنياسبور على ضيفه دينزلي سبور 

0-1، وتشايكور ريزا سبور على ضيفه ملطية سبور 3-0.
نقاط   7 بفارق  متفوقا  املسابقة،  نقطة يف صدارة   69 إلى  باشاك شهير  وارتفع رصيد 
على أقرب مالحقيه طرابزون سبور، ليضمن رسميا تتويجه باللقب قبل مرحلة على نهاية 
أبطال  دوري  املقبلة من  بالنسخة  املجموعات  مرحلة  باشاك شهير يف  البطولة. وسيشارك 
إلى العبه  قيصري سبور  الفوز على  كبير يف حتقيق  بفضل  باشاك شهير،  ويدين  أوروبا. 

محمد تكدميير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة 19.
وبذلك، بات باشاك شهير أحدث املنضمني لقائمة الفرق املتوجة بالدوري التركي، 

الذي يحمل غالطة سراي الرقم القياسي يف عدد مرات الفوز به برصيد 22 لقبا.
فيما يحتل فنربخشه املركز الثاني بـ19 لقبا، ثم بشكتاش 15 لقبا، فطرابزون سبور 6 

ألقاب، وبورصا سبور املتوج بلقب وحيد.

أسطورة السنغال، مامادو ديالو:

»ريال مدريد األنسب لصالح وماني«
أبدى مامادو ديالو، نجم منتخب السنغال 
السابق، سعادته بالمستوى المميز الذي 

يقدمه الالعبون األفارقة حاليا، في الدوري 
اإلنجليزي الممتاز.

القسم الرياضي

لقناة  تصريحات  خالل  ديالو،  واعتبر 
محمد  أن  املصرية،  سبورت«  تامي  »أون 
أعادوا  أوباميانغ،  وبيير  ماني  وساديو  صالح 
أمجاد أساطير القارة السمراء يف أوروبا، مثل 

صامويل إيتو وديديي دروغبا.
وصالح  ماني  رحيل  يفضل  أنه  وأضاف 
املوسم  يف  جديد  حتٍد  وخوض  ليفربول،  عن 
املكان  هو  مدريد  ريال  أن  معتبرا  املقبل، 
زين  املدرب  وجود  ظل  يف  لهما،  املناسب 

الثنائي.  أداء  سيطور  الذي  زيدان  الدين 
يف  إفريقيا  أبطال  دوري  »مباريات  وتابع: 
واألهلي  والزمالك،  )الرجاء  الصعوبة  غاية 
والوداد( ويصعب التكهن مبن سيتأهل للمباراة 

بعد  متاما،  تغير  »الوضع  وأردف:  النهائية«. 
قرار الكاف إقامة املواجهات من لقاء واحد، 
الظروف  واإلياب، يف ظل  الذهاب  من  بدال 

التي يعيشها العالم حاليا«.

مدرب مانشستر يونايتد، سولسكاير:
»خطأ دي خيا غير مقبول«

أن  سولسكاير،  غونار  أولي  يونايتد  مانشستر  مدرب  أكد 
فترة التوقف الطويلة التي فرضت نفسها بعد إصابة العبه إريك 
 1-3 هزميته  يف  دورا  لعبت  تشيلسي،  أمام  املباراة  خالل  بايلي 
وتأثر  فوضويا،  أداء  يونايتد  وقدم  إجنلترا.  كأس  نهائي  بنصف 
املدرب  من خطط  غير  الذي  األمر  رأسه،  يف  بايلي  إصابة  من 
لهيئة  تصريحات  وقال سولسكاير يف  األول.  الشوط  نهاية  قبل 
»بالطبع  اللقاء:  انتهاء  عقب  بي سي(  )بي  البريطانية  اإلذاعة 
الطويلة يف  التوقف  وفترة  هدفا  تلقينا  بعد  اللقاء  إلى  العودة  فإن 
وهذا  التواصل  فقدنا  لنا،  قوية  ضربة  شكلت  األول،  الشوط 
 48 أمرا مخيبا لآلمال«. وأضاف: »حصل تشيلسي على  كان 
ليست عذرا، ال  لكنها  فقط حقيقة  هذه  إضافية،  راحة  ساعة 
النهائي  نصف  خوض  نفضل  األعذار،  إلى  اللجوء  أستطيع 
ما  دائما  ذلك،  حول  بلبلة  أحدث  لن  خوضه،  عدم  من  بدال 
تشكك يف قراراتك«. وعلق سولسكاير على اخلطأ الذي ارتكبه 
احلارس اإلسباني دافيد دي خيا، عندما فشل يف السيطرة على 
تشيلسي  هدف  منها  جاء  التي  السهلة  مونت  ميسون  تسديدة 
الثاني. وتابع: »ال أستطيع احلديث عن ثقة دي خيا، لكنه قوي 
جدا من الناحية الذهنية، يعرف متاما أن عليه التصدي ملثل هذه 
التسديدات 100 مرة من أصل 100، لكن هكذا هي كرة القدم، 
وحتدث  للمشاركة«.  ذهنيا  جاهزا  وكان  بإشراكه  قرارا  اتخذت 
سولسكاير عن إصابة بايلي: »نأمل أن يكون إريك بايلي بخير، 

كان هناك قطعا يف رأسه، لكننا نأمل أن يكون على ما يرام«.

ميسي يتوج بجائزة »البيتشيتشي«
بجائزة  برشلونة،  أسطورة  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  فاز 

هداف الدوري اإلسباني »البيتشيتشي« ملوسم 2019-2020.
ميسي  حصد  فقد  الكتالونية،  سبورت  صحيفة  وبحسب 
عن  أهداف   4 بفارق  هدًفا،   25 برصيد  البيتشيتشي  جائزة 
الثاني كرمي بن زمية، مهاجم ريال مدريد، الذي  صاحب املركز 

سجل 21 هدًفا.
وحصد ميسي اجلائزة للمرة السابعة يف تاريخه ليتجاوز الرقم 
القياسي ألسطورة أتلتيك بلباو تيلمو زارا الذي توج بهذه اجلائزة 
6 مرات. وتوج ميسي بجائزة البيتشيتشي مواسم 2009-2010 
و2017-2018  و2016-2017  و2012-2013  و2011-2012 

و2019-2018 و2019-2020.

دي يونغ: »دوري األبطال 
أكثر صعوبة«

وسط  العب  يونغ،  دي  فرينكي  الهولندي  الدولي  أكد 
ديبورتيفو  على  الفوز  بعد  لألمام  خطوة  قفز  فريقه  أن  برشلونة، 

أالفيس 0-5، يف ختام الليغا.
وقال دي يونغ يف تصريحات نقلتها صحيفة ماركا اإلسبانية: 
»لقد قدمنا أداًء أفضل اليوم كفريق واحد، ولكن يجب أن نستمر 
صعوبة«.  أكثر  سيكون  أوروبا  أبطال  دوري  ألن  ذلك،  على 
وأضاف: »الضغط على اخلصم دائًما هو أفضل شيء، يف بعض 
أصبحنا  لقد  كثيًرا،  نضغط  ال  الكرة  نفقد  عندما  كنا  األحيان 
أكثر تنظيًما اآلن، لكننا اآلن نركز على دوري األبطال«. وأمت: 
الليجا بهذا الشكل السترداد الثقة،  »من املهم للغاية أن ننهي 
سنقوم بتصفية أذهاننا وسنصل بأفضل طريقة ممكنة للمباراة ضد 
نابولي«. جدير بالذكر أن برشلونة خسر لقب الدوري اإلسباني 

لصالح ريال مدريد، الذي حققه للمرة رقم 34 يف تاريخه.

واتفورد يقيل مدربه
قال نادي واتفورد املنافس يف الدوري اإلجنليزي املمتاز، إنه 
انفصل عن مدربه نايغل بيرسون. وتولى بيرسون قيادة واتفورد 
يف ديسمبر وقاد انتفاضة يف مستوى الفريق لكن النادي تعثر منذ 
القسري بسبب جائحة  التوقف  الدوري يف جوان بعد  استئناف 

كوفيد19-.
ويف بيان مبوقعه على اإلنترنت قال النادي: »يؤكد واتفورد أن 
نايغل بيرسون ترك الفريق بأثر فوري«. وأوضح: »سيتولى هايدن 
مولينز مبساعدة غراهام ستاك منصب املدرب بصورة مؤقتة يف آخر 
 .»2019-2020 موسم  يف  املمتاز  اإلجنليزي  بالدوري  مباراتني 
متقدما  نقطة   34 برصيد  الترتيب  يف   17 املركز  واتفورد  ويحتل 
مبواجهتني  املوسم  وسينهي  الهبوط،  منطقة  على  نقاط  بثالث 
ضد مانشستر سيتي صاحب املركز الثاني وأرسنال العاشر. وفاز 
واتفورد مبباراتني فقط منذ استئناف املوسم بينما خسر 4 لقاءات 

وتعادل مرة واحدة.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

إلى  زيارته  ختام  يف  الوزير  وقال 
أمس،  أول  اجلزائري  الغرب  عاصمة 
الستضافة  املدينة  حتضيرات  ملعاينة 
ألعاب البحر األبيض املتوسط املقررة عام 
2022 بأن وزارة الشباب والرياضة تؤمن 
ولكنها  الرياضية  االحتاديات  باستقاللية 
حترص دائما على ضمان تطبيق القانون.
عادي  تبادل  »هنالك  وأضاف 
لكن  والوزارة،  الفاف  بني  للرسائل 
يتعني على االحتادية املعنية، مثل غيرها 
إطار  يف  مهامها  ممارسة  االحتاديات،  من 

االحترام الكامل للقانون«.
قد  للفاف  الفدرالي  املكتب  وكان 
استدعاء  املنصرم،  األربعاء  يوم  قرر، 
يف  للفصل  استثنائية  عامة  جمعية 

وعلى  احلالي.  املوسم  منافسات  مستقبل 
وزارة  الفاف،  راسلت  األساس،  هذا 
الدولية  االحتادية  وكذا  والرياضة  الشباب 
بتنظيم  املوافقة  بغية احلصول على  ''فيفا'' 
جائحة  ظل  يف  استثنائية  عامة  جمعية 

كورونا.
خالدي  استغل  أخرى،  جهة  من 
املنتخب  لتتويج  األولى  الذكرى  فرصة 
لألمم  إفريقيا  بكأس  القدم  لكرة  اجلزائري 
مبصر، وهي الكأس القارية الثانية يف تاريخ 
الدولة  دعم  يجدد  كي  الوطنية،  الكرة 
املطلق للمنتخب من أجل مواصلة مسيرته 

املظفرة لتحقيق مزيد من األلقاب، موجها 
والتقدير  الشكر  عبارات  أسمى  باملناسبة 
واإلداري  الفني  والطاقمني  لالعبني 
يف  ساهم  من  وكل  الوطنية  للتشكيلة 

التتويج.
لوزير  األولى  الزيارة،  هذه  وخالل 
تعيينه  منذ  وهران  إلى  والرياضة  الشباب 
على رأس القطاع، ترأس باملناسبة أشغال 
البحر  ألعاب  لتنظيم  التنفيذية  اللجنة 
ضرورة  على  مشددا  املتوسط،  األبيض 
بعدما  بسنة،  التظاهرة  تأجيل  استغالل 
يكون  كي   ،2021 لصائفة  مقررة  كانت 

التنظيم متألقا.

كما 
خالدي،  عبر 
الذي كان مرفوقا يف جولته الصباحية إلى 
ورشات املركب األوملبي والقرية املتوسطية 
كمال  واملدينة،  والعمران  السكن  بوزير 
برياضة  املكلفة  الدولة  وكاتبة  ناصري، 
رضاه  عن  سواكري،  سليمة  النخبة، 
بإجناز  اخلاصة  األشغال  تقدم  على  التام 
هذين املرفقني حتسبا لأللعاب املتوسطية، 
واصفا إياهما باإلضافة النوعية إلى حظيرة 
أضحت  التي  بوهران  الرياضية  املنشآت 
حد  على  بامتياز،  متوسطيا  رياضيا  قطبا 

تعبيره.

وزير الشباب والرياضة، سيدعلي خالدي:

»على الفاف ممارسة مهامها في إطار 
االحترام الكامل للقانون« 

لجنة تنظيم األلعاب المتوسطية 2022   
اتخاذ العديد من القرارات خالل 
اجتماع المجلس التنفيذي بوهران

اتخذت جملة من القرارات عقب أشغال املجلس التنفيذي 
عقد  والذي   2022 لوهران  املتوسطية  األلعاب  تنظيم  للجنة 
الشباب  وزير  برئاسة  للحدث  املستضيفة  باملدينة  أمس،  اول 

والرياضة سيد علي خالدي.
وتتعلق القرارات املتخذة بهذه املناسبة بأربعة جوانب وهي 
واالتصال  املالي  واجلانب  العام  والتنظيم  الرياضية  املنشآت 

والترويج لهذه األلعاب.
وبالنسبة للجانب األول، صدرت تعليمات حازمة ملضاعفة 
اجلهود للتمكن من استالم املنشآت الرياضية يف اآلجال الزمنية 
التوصية بإشراك ممثلي جلنة  الغاية، متت  احملددة. وحتقيقا لهذه 
تهيئة  وإعادة  إجناز  أشغال  متابعة  املتوسطية يف  األلعاب  تنظيم 
للمعايير  وفقا  إجنازها  على ضمان  السهر  مع  الرياضية،  املرافق 

التقنية الدولية.
الدولة  بكاتبة  مرفوقا  كان  الذي  خالدي  سيدعلي  وقدم 
سليمة  النخبة،  برياضة  مكلفة  والرياضة  الشباب  وزير  لدى 
التي  املتوسطية  األلعاب  إجناح  توجيهات بخصوص  سواكري، 
على  التوجيهات  وتتعلق  للحدث.  اجليد  التنظيم  على  تعتمد 
املتعلقة  الشروط  دفاتر  وضع  عملية  بتسريع  اخلصوص  وجه 

بالتجهيزات واخلدمات املختلفة ونشرها.
جلنة  باستحداث  أيضا  الوزير  أوصي  اجلانب،  نفس  ويف 
واخلتام  االفتتاح  حلفلتي  االستعدادات  عن  املسؤولني  للخبراء 
أقرب  وذلك يف  املتوسطية  األلعاب  من  التاسعة عشر  للنسخة 
للمال  شفافة  إدارة  وضمان  اإلنفاق  ترشيد  وكذلك  اآلجال، 

العام.
ومت التأكيد كذلك على ضرورة أن تنوع جلنة تنظيم األلعاب 
املتوسطية مصادر متويلها خارج ميزانية الدولة، ال سيما من خالل 

السعي إلى إبرام عقود رعاية مع شركات عمومية وخاصة.
استراتيجية  بتبني  اللجنة  لذات  تعليمات  صدرت  فيما 
يف  الهام  احلدث  لهذا  املناسب  الترويج  لضمان  فعالة  اتصال 

جميع أنحاء الوطن وكذا يف اخلارج.
ويف هذا الصدد، ذكر وزير الشباب والرياضة باألهمية التي 
عبد  اجلمهورية  رئيس  مقدمتها  ويف  العمومية  السلطات  توليها 
املجيد تبون لهذا املوعد الذي تطمح اجلزائر من خالل تنظيمه 
للمرة الثانية يف تاريخها بعد دورة 1975 باجلزائر العاصمة إلى 
املستوى  رفيعة  الرياضية  األحداث  تنظيم  على  قدرتها  إثبات 

بنجاح تام، وكذا تظاهرات أخرى يف مختلف القطاعات.

عزالدين دوخة يمدد عقده مع 
الرائد السعودي

مدد احلارس الدولي اجلزائري، عز الدين دوخة، عقده ملدة 
السعودي  املمتاز  القسم  بطولة  الناشط يف  الرائد  نادي  سنة مع 

لكرة القدم حسب ما أعلن عنه النادي عبر موقعة الرسمي.
رئيسه  أن  »تويتر«،  على  عبر حسابها  الرائد  إدارة  وذكرت 
دوخة،  الدين  عز  الفريق  حارس  عقد  جتديد  أنهى  املطوع  فهد 
ليبقى حامي العرين يف كتيبة الرائد الفترة املقبلة. ومتنى الرائد، 
الذي يقدم مستويات جيدة هذا املوسم، التوفيق لعزالدين دوخة 
األلباني  املدرب  من  بتوصية  ذلك،  جاء  الكروي،  الفريق  مع 
بيسنيك هاسي، الذي أكد ضرورة استمرار دوخة، مع كتيبة 

الرائد وعدم رحيله للحفاظ على استقرار الفريق.
الي صفوف  انضم  قد  سنة(   33( دوخة  احلارس  ان  يذكر 
فريق الرائد السعودي يف 2018 قادما من نادي احد بعقد ملدة 
يف  املوسم  هذا  حراس  أحسن  بني  من  دوخة  ويعتبر  سنتني. 
بعد  املقبل  اوت  نشاطها يف  التي ستستأنف  السعودية  البطولة 

توقف ألكثر من ثالثة اشهر بسبب وباء كورونا.

اعتبر وزير الشباب والرياضة، سيدعلي خالدي بوهران بأن عدم ترخيص مصالحه لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، عقد 
جمعية عامة استثنائية لتحديد مصير مختلف البطوالت الوطنية المتوقفة منذ مارس المنصرم بسبب تفشي جائحة فيروس 

كورونا مسألة قانونية محضة.

ستلجأ االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، 
ملختلف  األسبوع  هذا  كتابية  استشارة  إلى 
مصير  يف  للفصل  والرابطات  األندية 
منذ  املعلق   2019-2020 الكروي  املوسم 
كورونا  جائحة  بسبب  املاضي  مارس  شهر 
فيروس، حسب ما أعلن عنه عضو املكتب 
الفدرالي، عمار بهلول. وصرح بهلول قائال 
»بعد رفض وزارة الشباب والرياضة إعطاءنا 
استثنائية،  عامة  جمعية  تنظيم  موافقة 
سنرسل ابتداء من هذا األسبوع، استمارات 
رأيهم  إلبداء  والرابطات  األندية  ملختلف 
وكان  الكروي«.  املوسم  مستقبل  حول 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرالي  املكتب 
األربعاء  يوم  اجتماعه  قرر خالل  قد  القدم 

استثنائية  عامة  جمعية  استدعاء  الفارط 
للفصل يف مستقبل املنافسات، حيث ينوي 
موسم  إعالن  وهي  مقترحات  ثالثة  تقدمي 
أبيض، اعتماد الترتيب عند اجلولة األخيرة 
التي لعبت يف كل األقسام مع حتديد البطل 
والصاعدين والنازلني، وأخيرا حتديد البطل 

والصاعدين ولكن بدون سقوط.
رفضت  والرياضة  الشباب  وزارة  لكن 
االستثنائية  العامة  اجلمعية  لعقد  السماح 
كون هذه احلالة ليست مدرجة يف القوانني 
بهلول  ويضيف  االحتادية،  للهيئة  العامة 
الفاف  أعضاء  موقف  نتلقى  »ملا  قائال 
بخصوص االستئناف من عدمه لبطوالتنا، 
سنعلن عن النتائج عن طريق جلنة يرأسها 

للمكتب  تقدميها  قبل  قضائي،  محضر 
الفدرالي للمصادقة عليها«.

الشباب  وزارة  لبيان  بهلول  تطرق  كما 
وسائل  مختلف  على  نشر  الذي  والرياضة 
والرسالة  والصحافة  االجتماعي  التواصل 
حيث  للفاف،  الوصاية  طرف  من  املوجهة 
الفاف  تلقت  »لقد  السياق  هذا  يف  يقول 
مراسلة جديرة باالحترام توضح فيها الوزارة 
استثنائية  عامة  جمعية  عقد  استحالة 
اجلملة  اختراع  أما  قانونية.  ألسباب 
على  البيان  يف  املدرجة  وارجتال،  قانوني 
وسائل التواصل االجتماعي والتي أوردتها 
يف  مذكورة  غير  فهي  الوطنية،  الصحافة 

رسالة الوزارة للفاف«.

عضو المكتب الفدرالي، عمار بهلول.

»سنلجأ لالستشارة الكتابية هذا األسبوع«

ليل يستهدف التعاقد مع سليماني
كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ليل، يستهدف التعاقد مع الالعب اجلزائري إسالم سليماني، مهاجم ليستر سيتي 
املهاجم  مع  التعاقد  يريد  ليل  فإن  الفرنسية،  فوتبول«  »فرانس  لصحيفة  املقبلة.ووفًقا  الصيفية  االنتقاالت  فترة  اإلجنليزي، خالل 
اجلزائري، لتعويض الرحيل املرتقب ألبرز جنومه على غرار املهاجم لويك رميي، وفيكتور أوشيمان. ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة نادي 
ليستر، تريد بيع الالعب البالغ من العمر 32 عاًما، مقابل 8 ماليني أورو.وأضافت الصحيفة، أن نادي أوملبيك مارسيليا، يرغب 
هو اآلخر يف التعاقد مع الالعب، لتدعيم خط الهجوم املوسم املقبل. ويرتبط سليماني بعقد مع الثعالب، حتى جوان 2021، األمر 
الذي يجعل إدارة ليستر مجبرة على بيعه، لتفادي خروجه املجاني الصيف املقبل. وشارك سليماني يف 19 مباراة بالدوري الفرنسي، 

وكأس فرنسا، خالل فترة إعارته إلى نادي موناكو املوسم املنقضي، حيث متكن من تسجيل 9 أهداف، وتقدمي 7 متريرات حاسمة.
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نقاشات

االقِتراحاُت املُفّصلُة اخَلاصًة بهذا املَوضوِع َفُيمكن 
َتقدميُها على الّشكِل الّتالِي: )َتِتمة(

الفصل الثالث- البرملان
يف الفصل الثالث من الباب الثالث هذا، نقترح 
أن يكون بعنوان »السلطة التشريعية« بدال من عنوان 
قدمناها  التي  نفسها  واملبررات  لألسباب  »البرملان« 

سابقا يف هذا الشأن.
املادة 120 (113 سابقا)

السابقة،  واالقتراحات  املالحظات  ضوء  على 
املادة  2 من هذه  الفقرة  النظر يف  إعادة  نقترح كذلك 

لتصاغ على النحو التالي:
 1. بدون تغيير.

املنصوص  الرقابة  بغرفتيه،  البرملان،  ميارس   .2 
عليها يف املواد من 167 إلى 169 من الدستور. 

يف  النظر  إعادة  نقترح  سابقا):   114)  121 املادة 
البرملانية  املعارضة  حقوق  حصرت  ألنها  املادة  هذه 
دون  أي  وبالتداول«،  فقط  اللجان  »رئاسة  توليها  يف 
مشاركتها يف تسيير أو إدارة األجهزة البرملانية األخرى 
رؤساء  نواب  للرئيس،  كنواب  املكتبني  »العضوية يف 
ومقرري اللجان، رؤساء البعثات االستعالمية.نقترح 
هذا خاصة وأن املعارضة البرملانية حتوز - اآلن - على 
ازدادت  إذا  بالكم  فما  البرملانية  املناصب  هذه  مثل 

حصتها من املقاعد البرملانية مستقبال؟.
هذه  على  يالحظ  ما  سابقا):   115)  122 املادة 
املادة ومواد أخرى أنها أهملت متاما دور البرملانيني على 
املستوى احمللي )البلدي والوالئي(،  رغم تركيزها على 
مع  إطالقا  يتنافى  ال  وهذا  الدستورية  اختصاصاتهم 
هذه  يف  النظر  إعادة  نقترح  لذلك  الوطنية؛  عهدتهم 

املادة وتتميمها بالشكل التالي: 
»املادة 122: واجب البرملان يف إطار اختصاصاته 
الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس 

تطلعاته. 
اجلماعات  ومسؤولي  رؤساء  على  2.يتعني 
اختصاصاته  ممارسة  من  البرملاني  متكني  اإلقليمية 
أعاله.  الفقرة  يف  إليها  املشار  الدستورية  مهامه  وأداء 
بوضع امللفات والوثائق واملعلومات الالزمة لعمله رهن 

إشارته.
3.للبرملاني أن يشارك يف الزيارات امليدانية ويحضر 
النشاطات والتظاهرات الرسمية وكذا جلسات العمل 

التي تعقدها اجلماعات اإلقليمية لهذا الغرض«. 
املادة 123 (116 سابقا): نقترح مراجعة صياغة 
حتدد  لم  جهة  فمن  واضحة،  غير  ألنها  املادة  هذه 
أم  البسيطة  العادية،  أم  »املوصوفة  األغلبية  طبيعة 
 145 املادة  يف  محددة  هي  كما  زائد1   50( املطلقة« 
النواب  حضور  يف  املشترطة  سابقا(   141 حاليا، 
القوانني  على  التصويت  أثناء  األمة  مجلس  وأعضاء 
اقتراحات  إلى  تشر  لم  أخرى،  جهة  ومن  واللوائح. 
القوانني التي يبادر بها البرملانيون، مما يستوجب حتديد 
القوانني سواء منها تلك  إن كان ذلك يتعلق مبشاريع 
التي يبادر بها رئيس احلكومة يف شكل أوامر تأتي من 
طرف رئيس اجلمهورية أو تلك التي تبادر بها احلكومة 
يف ثوب مشاريع قوانني، أو يتعلق باقتراحات القوانني 
يلف  الذي  الغموض  جانب  إلى  معا.  باألمرين  أو 
مصطلح »تنظيم السلطات العمومية« وكان األجدر أن 
نركز حديثنا هنا على تنظيم غرفتي السلطة التشريعية 
السلطة  وبني  بينهما  الوظيفية  والعالقات  وعملهما 
ذلك  كل  فقط(.  احلكومة  )وليس  ككل  التنفيذية 
 140 املادة  مع  املادة  هذه  انسجام  على ضرورة  فضال 

من املسودة (132 سابقا).
وغير  دقيقة  غير  املادة  هذه  جديدة:   124 املادة 
التي   123 باملادة  ربط  أي  لها  يكن  لم  إذ  واضحة؛ 
جاءت  وبالتالي  الغايات،  يف  احتادهما  رغم  سبقتها 
املطلوبة  األغلبية  على  التنصيص  من  خالية  هكذا 

أهملت حتى  القوانني، كما  للمصادقة على مشاريع 
بها  يبادر  التي  القوانني  اقتراحات  إلى  اإلشارة  مجرد 
البرملانيون، كل ذلك فضال عن الضبابية التي تكتنف 
نقترح  لذلك،  العمومية«  السلطات  »تنظيم  مصطلح 
إعادة النظر فيها بشكل يثبت املصطلح الساري مفعوله 
مع بعض اإلضافات »تنظيم املجلس الشعبي الوطني 
الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  األمة،  ومجلس 
بينهما وبني السلطة التنفيذية«، كما هو عليه الشأن 
حاليا يف املادة 132 من الدستور املراد تعديله. حتى 
القانونية  نصوصنا  بني  املطلوب  االنسجام  يكون 
عناوين  من  السلطة  كلمة  حذف  أن  علما  عموما. 
الثالث من هذه  الباب  4( من   ،3  ،2  ،1( الفصول 
املسودة إال أنها »كلمة السلطة بقيت كما هي سواء يف 
الديباجة أو يف العديد من املواد مثل )15، 81، 119، 

124( وغيرها. 
غير  املادة  هذه  فقرات  سابقا):   118)  126 املادة 
من  السيما  بينها،   فيما  منسجمة  وال  متكافئة 
فيه  حاولت  الذي  الوقت  ففي  مضامينها،  حيث 
فقرتها الثالثة حتديد بعض املقاييس واملعايير الواجب 
الذين  الرئاسي«  الثلث  البرملانيني »أعضاء  توافرها يف 
مجلس  تشكيلة  ضمن  اجلمهورية  رئيس  يعينهم 
والكفاءات  الشخصيات  بني  من  يكونوا  )أن  األمة 
واالقتصادية  واملهنية  العلمية  املجاالت  يف  الوطنية 
تقم  لم  بالذات  الوقت  هذا  يف  قلت  واالجتماعية(. 
ال الفقرة 1 وال 2 من هذه املادة بأية محاولة مماثلة ملا 
جاء يف فقرتها 3 بشأن حتديد بعض املقاييس واملعايير 
الواجب توافرها يف البرملانيني اآلخرين »نواب املجلس 
غير  من  املنتخبني،  الثلثني  وأعضاء  الوطني  الشعبي 
مراجعة  نقترح  لذلك  األمة«.  مجلس  يف  املعينني 
املقاييس  بعض  فيه  توحد  بشكل  املادة  هذه  صياغة 
واملعايير الواجب توافرها يف جميع البرملانيني دون متييز 

بينهم منتخبني كانوا أم معينني.
يف  الوارد  القيد  نثمن  سابقا):   119)  127 املادة 
املجلسني من  داخل  البرملانية  العهدة  املادة على  هذه 
مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  بخمس  حتديدها  حيث 
واحدة لضمان التداول على مقاعد البرملان، مع ضرورة 
أم  فقط  املستقبل  )يف  القيد  هذا  سريان  بدء  توضيح 
»استثنائية«  آلية  أيجاد  وكذا  املاضي(،  على  حتى 
البرملانيني  بعض  أمام  املجال  فسح  من خاللها  ميكن 
البرملانية  والكفاءة  العلمية  باخلبرة  لهم  املشهود 
مجددا  للترشح  الطيبة  والسمعة  امليدانية  والتجربة 
من  خصوصا  والبرملان  عموما  اجلزائر  الستفادة  وهذا 

خبراتهم وجتاربهم هذه. 
الترشح  شروط  إلرساء  محاولة  أي  أن  علما 
لالنتخابات البرملانية ضمن القانون العضوي اخلاص 
بنظام االنتخابات قد ال يكون بديال لضمان التداول 
املرجو  بالغرض  يفي  قد ال  بل  البرملان،  مقاعد  على 
من أخلقة احلياة العامة بصفة شاملة واحلياة السياسية 

والعمليات االنتخابية بصفة خاصة.
املادة 130 (122 سابقا): لقد حاولت هذه املادة 
ضبط حاالت التنايف وعدم اجلمع بني مهمة البرملاني 
تثمينه  ميكن  أمر  وهذا  أخرى  ووظائف  مهام  وبني 
بشيء من التحفظ، ذلك أن مهام التدريس اجلامعي 
تتنافى  الوطني ال  والتمثيل  العلمي  والبحث  والطبي 
هذه  صياغة  إعادة  نقترح  وعليه  البرملاني.  مهمة  مع 
هذه  من  مستثناة  آنفا  املذكورة  فيه  تكون  بنحو  املادة 

املسألة »منع اجلمع بني الوظائف«. 
املادة 134 (126 سابقا): مبدئيا، نشيد مبحاولة 
هذه املادة حصر مجال احلصانة البرملانية يف األعمال 
من  أنه  ونرى  البرملانية،  العهدة  مبمارسة  املرتبطة 
الضرورة مبكان التمييز الدقيق والواضح، يف االستفادة 
مبمارسة  املرتبطة  األعمال  بني  احلصانة،  هذه  من 
العهدة وتلك اخلارجة عنها ضمن الدستور وال نكتفي 

مبجرد اإلشارة إليها.
أيضا  نثمن  هنا،  سابقا):   127)  135 املادة 
يف  البرملانية  احلصانة  مجال  املادة حصر  هذه  محاولة 

ونرى  البرملانية،  العهدة  مبمارسة  املرتبطة  األعمال 
يف  والواضح،  الدقيق  التمييز  مبكان  الضرورة  من  أنه 
املرتبطة  األعمال  بني  احلصانة،  هذه  من  االستفادة 
الدستور  ضمن  عنها  اخلارجة  وتلك  العهدة  مبمارسة 

وليس ضمن القانون كما متت اإلحالة إليه.
)يف  الثانية  الفقرة  سابقا):   133)  141 املادة 
وتوضيح  تدقيق  إلى  حتتاج  املادة  هذه  من  آخرها( 
هو  هل  هنا،  املقصود  العضوي  القانون  بخصوص 
القانون املنظم للسلطات العمومية الوارد ذكره يف املادة 
124 أو القانون الناظم لغرفتي البرملان وعملهما واحملدد 
للعالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة. وكل ذلك 
واملادة  املادة  هذه  بني  أكبر  انسجام  إضفاء  أجل  من 

140 من املسودة (132 سابقا).
الفقرة  استعملت  لقد  (135 سابقا):   143 املادة 
البرملان  »استدعاء  مصطلح  املادة  هذه  من  الرابعة 
رئيس  طرف  من  عادية  غير  دورة  يف  لالجتماع 
السلطات،  بني  الفصل  مببدأ  ميس  مما  اجلمهورية«، 
أنها  كما  األخير.  هذا  من  »بدعوة«  هو  رمبا  واألصح 
يف  املبادرة  حيث  من  األمة  مجلس  ثلثي  استثنت 
أو  احلكومة  رئيس  غرار  على  البرملان  اجتماع  طلب 
إعادة  نقترح  لذلك  الوطني،  الشعبي  املجلس  ثلثي 
صياغة هذه الفقرة من أجل التكفل بهذا االنشغال.

املادة 144 (140 سابقا): ننوه عاليا بالصالحية 
القواعد  »سن  للبرملان  املسندة  اجلديدة  التشريعية 
حملتها  والتي  العمومية«  بالطلبات  املتعلقة  العامة 
يتسنى  حتى  وذلك  املادة.  هذه  من  العاشرة  الفقرة 
للبرملان بسط رقابته على مجال حيوي وحساس ضل 
ملدة طويلة من املجاالت التنظيمية احلصرية املخصصة 
لرئيس اجلمهورية »يشرع فيها مبراسيم رئاسية« مع ما 

عرفه من فساد كبير وخسارة للبالد والعباد.
هذه  محاولة  رغم  سابقا):   141)  145 املادة 
التشريعي  املجال  توسيع  سبقتها  التي  واملادة  املادة 
املخصص للبرملان ليشتمل على واحد وأربعني ميدانا 
إال  عضوي(،   بقانون  و11  عادي  بقانون  تسن   30(
التنفيذية  للسلطة  املخصص  التنظيمي  املجال  أن 
)رئيس اجلمهورية باملراسيم الرئاسية ورئيس احلكومة 
باملراسيم التنفيذية والوزراء ومن على نحوهم بالقرارات 
 60 )نحو  البرملان  مجال  من  أوسع  يبقى  واألنظمة( 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  من  أن كال  علما  ميدانا(. 
التشريعية  البرملان صالحياته  مع  يتقاسمان  احلكومة 
املذكورة أعاله، بل يهيمنان عليها متاما، األول- من 
خالل التشريع باألوامر يف ثالث حاالت )املادة 146 
حاليا و142 سابقا)، وذلك سواء عند شغور املجلس 
الشعبي الوطني يف حدود اآلجال املنصوص عليها يف 
رأي  استطالع  بعد  االستعجال  عند  أو   ،156 املادة 
املذكورة يف  االستثنائية  احلالة  أو يف  الدولة،  مجلس 
املادة 115. والثاني )رئيس احلكومة( من خالل املبادرة 

مبشاريع القوانني )املادة 147 حاليا و136 سابقا).
املادة 147 (136 سابقا): الفقرة الثانية من هذه 
املادة رغم أنها حاولت التخفيف من الشروط التعجيزية 
التشريعية  مهامهم  ملمارسة  البرملانيني  أمام  املوضوعة 
اقتراحات  لتقدمي   20 من  بدال  برملانيا   15 )تأهيل 
ضرورة  نرى  أننا  إال  للمناقشة(،  قابلة  تكون  قوانني 
اقتراحات  لتقدمي  املؤهلني  البرملانيني  عدد  تخفيض 
فقط  )عشرة(   10 إلى  للمناقشة  قابلة  تكون  قوانني 
بنحو  املادة  هذه  مراجعة  نقترح  وعليه،   .15 عوض 

يتكفل بهذا االنشغال. 
املادة 148 (137 سابقا): مبدئيا، نثمن ما نصت 
»ترفق،  بقولها:  املادة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  عليه 
عند االقتضاء، مشاريع القوانني لتسجيلها يف جدول 
أعمال الدورة مبشاريع النصوص التنظيمية التطبيقية«، 

غير أنه ميكن إبداء ثالث مالحظات: 
التقديرية  السلطة  للحكومة  أن  هي  األولى   -
التنظيمية  النصوص  هذه  تقدمي  عدم  أو  تقدمي  يف 

التطبيقية. 
النصوص  هذه  نوعية  حتديد  أن  هي  الثانية   -

مراسيم  رئاسية،  »مراسيم  التطبيقية  التنظيمية 
تنفيذية، قرارات، أنظمة( تبقى حكرا على احلكومة.
 - الثالثة هي أن هذه النصوص التنظيمية التطبيقية 
يف حد ذاتها قد تزيد من توسيع املجاالت التشريعية 
هي  والتي  التنفيذية  للسلطة  املخصصة  والتنظيمية 
أصال موسعة جدا. وبالتالي من الصعب على البرملان 
لذلك  اخلصوص؛  هذا  يف  احلكومة  عمل  يراقب  أن 
هذه  مثل  بحل  الدستورية  احملكمة  تتكفل  أن  نقترح 
أو  خالف  أي  عند  والقانونية  الدستورية  اإلشكالية 
نزاع قد يثور بني البرملان واحلكومة فتفصل وتقول بأن 
أو  أو ذاك هو من اختصاص هذه السلطة  هذا النص 

تلك.
 6  ،5  ،3( الفقرات  سابقا):   138)  149 املادة 
احلكومة  لرئيس  احلق  تعطي  املادة  هذه  من  و8(   7
ومهام  صالحيات  يف  التدخل  برمتها  وللحكومة 
بني  الفصل  مبدأ  مع  يتعارض  أمر  وهذا  البرملان 
السلطات وتوازنها الوارد خاصة يف الديباجة واملادة 15 

وكذا الباب الثالث بفصوله األربعة. 
يصّوت  بأن  قضت  منها  الرابعة  الفقرة  أن  كما 
بأغلبية  العادية  القوانني  مشاريع  على  األمة  مجلس 
 123 املادة  تشترط  حني  يف  احلاضرين،  أعضائه 
وليس  )فقط  األعضاء  بأغلبية  الغرفتني  تصويت 
الفقرات  هذه  مراجعة  نقترح  لذلك  احلاضرين؟(. 
بنحو أوال يجسد مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها 
الدستورية  نصوصنا  بني  املطلوب  االنسجام  ويحقق 

والقانونية يف كل املجاالت. 
هذه  على  يالحظ  ما  سابقا):   138)  150 املادة 
الصياغة،  حيث  من  السيما  دقتها  عدم  هو  املادة 
غير  منها  الثالثة  الفقرة  الواردة يف  اإلحالة  فضال عن 
موفقة )حتيل إلى القانون العضوي املذكور يف املادة 141 
والذي هو يف حد ذاته محل انتقاد بالنسبة لغموضه 
صياغتها  إعادة  نقترح  وبالتالي  آنفا.  أشرنا  كما 
السيما من حيث ذكر املادة 140 ألنها هي املقصودة 

وليس 141.
املادة 159 (150 سابقا): هذه املادة تؤهل رئيس 
للمصادقة على بعض  اجلمهورية، وحده دون غيره، 
هذه  يف  البرملان  يشاركه  أن  غير  من  )أي  املعاهدات 
األخرى  واالتفاقيات  للمعاهدات  خالفا  املصادقة( 
مما  سابقا)،   149)  158 املادة  يف  عليها  املنصوص 
هذه  بني  الفرق  »ما  التالي:  التساؤل  نطرح  يجعلنا 
القانون  على  تسمو  األولى  وهل  وتلك؟  املعاهدات 

والثانية ال تسمو عليه؟.
هذه  الوارد يف  اجلديد  التدبير  نثمن   :160 املادة 
املادة وهو تقدمي احلكومة املعلومات والوثائق الضرورية 
غير  الرقابية.  مهامه  ممارسة  عند  البرملان  يطلبها  التي 
الذي ميكن  ما  السياق هو  املطروح يف هذا  السؤال  أن 
ترتيبه كجزاء ما على امتناع احلكومة عن قيابها بهذا 

التدبير؟
املادة 162: نثمن إمكانية اللجان البرملانية سماع 
باملصلحة  تتعلق  مسألة  كل  حول  احلكومة  أعضاء 
بها  جاءت  التي  اإلضافات  نثمن  كما  العامة.  
املواد 168-165 من مشروع تعديل الدستور واملتعلقة 
باالستجواب وميادينه وآثاره، مع اقتراحنا أن تشمل 

هذه اآلثار اآلليات الرقابية األخرى.        )يتبع(
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ستوِر ُمساهمًة في إثراِء ُمسّودة الَمشروِع التَّمهيِدّي لَتعديِل الدُّ

ستوِر َهذا ما أغَفلْتُه َلجنُة لعراَبة في ُمسّودِة الدُّ
الجزء الخامس
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تالميذنا  أن  أثبت  التربوي  الواقع  أن  رغم   
األخيرة  الساعات  أو  األيام  يف  للتحضير  مييلون 
كاف  الوقت  أن  منهم  ظنا  االمتحان،  قبل 
بها  يتحجج  حجة  وهي  واملراجعة،  للتحضير 
ورتابة  الدراسة  مسؤولية  من  للتملص  البعض 
على  اخلاصة  ملشاغلهم  التفرغ  وبالتالي  املراجعة 
حساب الدراسة. يف حني ينظر البعض إلى طول 
رئيسي  عامل  أنها  على  االمتحان  اجتياز  مدة 
خاصة  االمتحان،  وقلق  النفسي  الضغط  لزيادة 
أهمية  يكتسي  البكالوريا  شهادة  امتحان  وأن 
النجاح  كون  للتلميذ،  الدراسية  احلياة  يف  بالغة 
يف هذا االمتحان واحلصول على شهادة البكالوريا 
أحد  واختيار  باجلامعة  لاللتحاق  التلميذ  يؤهل 
التخصصات أو الشعب الدراسية التي تسمح له 
بدخول عالم الشغل مستقبال بعد احلصول على 

شهادة جامعية تؤهله لذلك.
قابل  النجاح  أن  هنا  ندركه  أن  يجب  وما 
التنظيم  وفعالية  مبستوى  مرهون  لكنه  للتحقيق 
الجتياز  واجلاد  اجلدي  واالستعداد  والتحضير 
امتحان شهادة البكالوريا، األمر الذي يضع إذن 
ما  وهو  النجاح،  لتحقيق  الضغط  حتت  التلميذ 
النفسي  استعداده  على  ينعكس  أن  شأنه  من 
فتنتابه  االمتحان.  هذا  الجتياز  والدراسي 
حول  السلبية  والتصورات  والتوتر  القلق  حالة 
النجاح  واحتمال  األسئلة  وطبيعة  االمتحان  جو 
قلق  ويتمثل  بنفسه.  ثقته  وتنحسر  والرسوب، 
التي  السلبية  النفسية  احلالة  تلك  يف  االمتحان 
ويتمثل  االمتحان،  وأثناء  قبل  التلميذ  تصيب 
والتوتر  واخلوف  الراحة  بعدم  الشعور  يف  ذلك 
مشكلة  فإن  وعليه  باليأس.  واإلحساس  الزائد 
اجلوانب  لكل  ملالمستها  نظرا  االمتحان،  قلق 
تؤثر  للمتعلم،  واالجتماعية  والتربوية  النفسية 
بشكل كبير على بيئة التعلم واالستعداد النفسي 

دورا  وتلعب  للتلميذ،  والدراسي  واالجتماعي 
يف  وترهن  الدراسي،  حتصيله  مستوى  يف  كبيرا 

أحيان كثيرة حظوظه وفرصه يف حتقيق النجاح.
ولعل قلق االمتحان يرجع لعدة    
لالمتحان  االستعداد  عدم  منها:  نذكر  أسباب 
كما يجب، نقص املعرفة باملوضوعات الدراسية 
التفكير  ومراجعتها،  تعلمها  يف  مشكلة  ووجود 
يشعر  الذي  األمر  واالمتحان  بالذات  السلبي 
بالعجز  إحساسا  لديه  ويولد  باإلحباط  التلميذ 
النجاح. يف حني  أو  اإلجابة  على  القدرة  وعدم 

تتمثل مظاهر قلق االمتحان فيما يأتي: 
- اخلوف والرهبة من االمتحان: فاخلوف من 
االمتحان مظهر من مظاهر القلق الذي ينتاب أي 
تلميذ مقبل على أداء االمتحان، فال يخلوا أي 

ممتحن من هذا الشعور. 
يظهر  عادة  فالتوتر  االمتحان:  قبل  التوتر   -

كان  إذا  خصوصا  االمتحان  قبل  التلميذ  عند 
الدراسية  حياته  يف  بالغة  أهمية  ذو  االمتحان 
كامتحان شهادة البكالوريا، فهذا التوتر يظهر منذ 
ويراجع  يدرس  التلميذ  جند  حيث  السنة  بداية 
دروسه املعتادة باإلضافة إلى إقباله على الدروس 
حتقيق  أجل  من  يفعلها  أشياء  كلها  التدعيمية، 

النجاح والتغلب على هذا التوتر.
إذ  لالمتحان:  االستعداد  بقصور  الشعور   -
قبل  أياما  متاما  مستعد  غير  بأنه  التلميذ  يشعر 
لهذا  مستعد  غير  أنه  أي  االمتحان؛  إجراء 
وهذا  جيدا،  له  كان حضر  وإن  حتى  االمتحان 
إلى  فيرجع  يفارقه،  ال  الذي  القلق  إلى  راجع 

إعادة املراجعة مرات عديدة.
التلميذ  يشعر  حيث  االنفعالي:  الرعب   -
بأن عقله صفحة بيضاء، وأنه نسي كل ما ذاكره 
ناجت  كله  وهذا  االمتحان،  دخوله  قبل  راجعه  أو 
عن القلق، إذ مبجرد اضطالع التلميذ على ورقة 
االمتحان، يجد نفسه قد نسي كل شيء حتى 

أتفه األسئلة. 
أما عن االضطرابات الفيزيولوجية التي ترافق 
املمتحن سواء قبل أو أثناء االمتحان فهي عديدة 
وكذلك  القلب،  ضربات  سرعة  مثل:  وكثيرة 
املعدة  ارتباك  لديه،  التنفس  معدل  يف  الزيادة 
وزيادة كبيرة يف تصبب العرق، ارتعاش يف اليدين 
وجفاف الفم، خاصة يف األيام األولى أو الساعة 
األولى من دخول املمتحن يف أجواء االمتحان. 
لكن ما يجب على التلميذ إدراكه هنا أن القلق 
موقف  ألي  ومصاحبة  مؤقتة،  انفعالية  حالة 
التكيف  إال  عليه  وما  التلميذ،  حياة  يف  جديد 
والتأقلم مع هذا املوقف حتى يتخلص من التوتر  
واخلوف واجتياز االمتحان بكل أريحية وحتصيل 
يف  والنجاح  التوفيق  ويبقى  مرتفعة.  درجات 

األخير من اهلل عز وجل.

قلـق االمتحـان لــدى التالميــذ المقبليـن 
علـى اجتيــاز امتحـان البكالــوريا

يعيش هذه األيام التالميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا شهر سبتمبر القادم على أعصابهم، خاصة وأن امتحان هذه السنة يعرف أجواء 
استثنائية جدا بسبب فيروس كورونا الذي أنهى الموسوم الدراسي مبكرا في الجزائر، وتأجيل امتحان البكالوريا من شهر جوان -كما جرت العادة- إلى 

شهر سبتمبر  وهو ما يعتبره البعض فرصة جيدة للتحضير الجيد.

الدكتور نعيم بوعموشة 
)أستاذ وباحث جامعي(
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

صالح  قايد   احمد  األركان   قائد  وعد  .فقد 
رحمه اهلل مبنع سفك ولو قطرة دم واحدة ووفى بعهده 
...ولم تعرف  هذه املظاهرات التي استمرت ألكثر 
من سنة أي نوع من العنف أو التكسير أو االعتداء 
على األمالك العامة أو اخلاصة ...مظاهرات عمت 
إرجاء الوطن كله بل وامتدت إلى فرنسا...ومطالبها 
وإبعاد  مدنية  دولة  الوضوح:  كل  واضحة  كانت 
مطالبة  مع  الداخلية  شؤوننا  يف  التدخل  من  فرنسا 
طوال  املمتدة  جرائمها  عن  للجزائر  باالعتذار  فرنسا 
132 سنة ...بل ومن احلراكيني من اعتبر العصابة 
وأبنائهم  للحركى  امتداد  احلكم  على  استولت  التي 
يف اجلزائر  بدعم من النظام الفرنسي .....فكلما 
كانت أية أزمة يف اجلزائر إال واعتبر الشعب إن فرنسا 
من  املهمشة  األغلبية  رأي  هو  ..ذلك  السبب  هي 
أو  صحيح  ذلك  أكان  سواء  اجلزائري  الشعب  أبناء 
املاضي  وجراح  االستعمارية   للذاكرة  إحياء  مجرد 

االستعماري

ورقتي  اجلزائر  تخرج  أخر،  إلى  حني  ومن 
فرنسا،ومطالبة  وجه  يف  و«السيادة«  »الذاكرة« 
فرنسا تقدمي االعتذار للجزائر عما اقترفته من جرائم 
متوحش  استيطاني  استعمار  من  سنة   132 طوال 
 ، ويرفضه  اجلزائري  الشعب  يعارضه  ما  وهذا   ،
ضد  السالح  رفعوا  الذين  املجاهدين  فقط  وليس 
يكن  لم  ،الذي   الفرنسي   االستيطاني  االستعمار 
كان  لقد  عسكري.  »احتالل«  أو  »تركيب«  مجرد 
االستيطان   معنى  بامت  استيطانًيا  استعماًرا  بالفعل 
الفرنسية  بالهجرة  مصحوًبا  مسلح  عدوان  أي   ،
واالوروبية إلى اجلزائر الذي  كان على حساب نزع 
السكان  وقمع   ، واسع  نطاق  على  ملكيةاألراضي 
داخل  غريب  مجتمع  تأسيس  وأخيًرا  األصليني 
أرض  يف  واملسيحية  الفرنسية   . اجلزائري  املجتمع 
هو   « االبادة   « و  اإلزالة«  »منطق  كان  لقد  اجلزائر. 
السياسة االستعمارية التي انتهجتها فرنسا يف اجلزائر  
عنيفة  املسلحة  الشعبية  املقاومات  جاءت  ولذلك 
وقوية ومن هنا جاء حجم العنف االستعماري املدمر 

الذي أعقب ذلك.
يف الفترة االخيرة

اخلط،  على  الفرنسي  احلكومي  اإلعالم  دخل 
بشكل  اجلزائري،  للشأن  مكثفة  معاجلة  من خالل 

أثار غضبا رسميا وحتى شعبيا يف اجلزائر...
احلكومية،  الفرنسية   »5 »فرانس  قناة  وبثت 
تناول  وثائقيا  فيلما  جزائرية،  إعالم  وسائل  حسب 
مطالب  على  ركز  باجلزائر،  الشعبي  احلراك  مسيرة 
لشباب باحلرية خارج القيود االجتماعية، إلى جانب 

مشاهد قدمية ملتظاهرين يهاجمون قيادة اجليش...
رأت السلطة اجلزائرية ان هناك تعدي على رموز 

اجلزائر والعمل على تأجيج األوضاع يف اجلزائر ..
اخلارجية  اعتبرت  اجلزائر،  على  ردها  ويف 
الفرنسية أن »القنوات الفرنسية املعنية تتمتع بحرية 
التعبير املطلقة«، وأن »حرية الصحافة محمية مبوجب 

القانون«.
القناة  ..فتلك  واملنطق  العقل  اليقبله  ما  وهذا 
الفرنسية  احلكومة  باسم  ناطقة   «  5 فرانس   «
تلك  خالل  من  الفرنسية  احلكومة  ...وتعمل 
التصريحات على كسر احلركة الدميوقراطية يف اجلزائر 
ومحاولة نشر الفوضى عن طريق الدعوة الى العنف 
غير  بطرق  اجليش  مواجهة  على  الشباب  وتشجيع 

مباشرة واالستهزاء بالرموز الوطنية.
الشباب  فئة  خاصة  اجلزائري  الشعب  يعد  لم 
منه  يثق يف كل ما يأتي من فرنسا ..بل يعمل على 
عكسه ويزيد أكثر تشبثا بوطنه ورموزه.. وخاصة من 
فئة الذين تزداد كراهيتهم يوميا لفرنسا وعمالئها يف 

اجلزائر ..
يريد الرئيس اجلزائري السيد عبد املجيد تبون،، 
إعادة رسم األبعاد احملددة للعالقة بني اجلزائر وفرنسا.
وبالنسبة للمحدد التاريخي، فقد أكد تبون، يف 
رسالة له مبناسبة الذكرى اخلامسة والسبعني ملجازر 8 
1945، أن فرنسا »قتلت نصف سكان اجلزائر  ماي 

منذ 1832 إلى غاية 1962
مليون   5.5 بلغ  الضحايا  عدد  أن  ومضيفا 
جزائري ، يف إشارة إلى أن إحصاء مجازر االستعمار 
الثورة  يشمل كامل الفترة االستعمارية، وليس فترة 
التحريرية )1954 - 1962( فقط، والتي حتصي 1.5 

مليون شهيد فقط، إضافة إلى جرائم أخرى..
وأن كان يف نظري هذا الرقم يحتاج إلى دراسة 
األخر... أمام  أضحوكة  نصبح  ال  ..حتى  دقيقة 
للجزائر  فرنسا االستعمارية..منذ غزوها  إن  صحيح 
يف  مقلدة  اجلزائريني  ضد  اجلرائم  بأفظع  تقوم  وهي 
ذلك االجنلوساكسون يف قارة أمريكا ..فهي جاءت 

اإلبادة  بجرائم  ...قامت  لألبد  لتبقى  اجلزائر  إلى 
أراضي  ومصادرة  اجلزائري  املجتمع  بنية  وتفتيت 
محو  ومحاولة  وجتهيلهم  .وجتويعهم  اجلزائريني 
كله  استيطاني  استعمار  من   132... شخصيتهم 
إجرام ووحشية ...ويضاف إلى ذلك جتارها النووية 
يف اجلزائر والتي بلغت 18 جتربة استمرت من 1960 

إلى 1967 ..
يف  الفرنسية  احلسابات  عن  النظر  وبغض   .
اجلزائر،  إلى  وإعادتها  أخيرًا عن اجلماجم،  التخلي 
حلّكام  جدية  إرادة  على  ينطوي  ذلك  كان  إذا  وما 
املعّطل  الذاكرة  ملف  تصفية  إغالق  يف  باريس 
املقابل  ويف  اجلزائر،  مثل  حيوي  بلد  مع  للعالقات 
محاولة السلطة اجلزائرية استثمار هذا املنجز الرمزي 
لصالح تبون بعد سبعة أشهر فقط من فترة حكمه، 
على  ميكن  ثقة  قاعدة  اآلن  لديهما  الطرفني  أن  إال 
أساسها ضخ رؤية جديدة لهذه العالقات، ال سيما 
سياسية  وأبعادًا  والتجارية،  االقتصادية  املصالح  أن 
بينها  امللف،  هذا  يف  تتدخل  واجتماعية،  وثقافية 
فرنسا،  يف  جزائري  ماليني  ستة  من  أكثر  وجود 
اجلزائر،  مصاحلها يف  عدم خسارة  باريس يف  ورغبة 
حيث تواجه منافسة من شركاء اقتصاديني، كأملانيا 
األول  االقتصادي  الشريك  أصبحت  التي  والصني 
أزاحت فرنسا  التي  للجزائر بداًل من فرنسا، وتركيا 

وباتت املستثمر األول يف اجلزائر.
تسليم  اعتبار  إلى  سياسية  قراءات  وتذهب 
جماجم املقاومني للجزائر، محاولة سريعة من باريس 
قراءة خاطئة ملعطيات  الستدراك أخطاء نتجت عن 
الواقع اجلزائري ما بعد احلراك الشعبي، وسوء تقدير 
فرنسيني،  مبسؤولني  األمر  هذا  دفع  وقد  املوقف. 
لودريان،  إيف  جان  اخلارجية  ووزير  ماكرون  بينهم 
السلطة  على  يتوجب  عما  تصريحات  إطالق  إلى 
اجلزائرية فعله، خالل فترة احلراك الشعبي وما بعده، 
واملوقف من اجليش اجلزائري، وتعليق ماكرون على 
نتائج االنتخابات الرئاسية اجلزائرية، التي جرت يف 
ديسمبر املاضي، وقال فيها »أخذنا علمًا بفوز تبون«، 
وهو تصريح اعتبر غير الئق، إضافة إلى ما تلى ذلك 
بأزمة  انتهت  اجلزائر  مركزة ضد  إعالمية  من حملة 

دبلوماسية، وكذا اخلالفات حول األزمة الليبية.

ال  ...ولكن  التاريخ  اسرى  نبقى  أن  نريد  ال 

إال  وفرنسا  اجلزائر  بني  ثنائية  عالقات  بناء  ميكن 
على  تقوم  البلدين  بني  مشتركة  مصالح  إطار  يف 
الذاكرة  وتعتبر  وفرنسا  اجلزائر  بني  الكامل  االحترام 
من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفو العالقات 
اجلزائريني  نسيان  لعدم  نظًرا  الفرنسية  اجلزائرية 
للجرائم االستعمارية املقترفة يف بالدهم خالل 132 
توجه  تخشى  فرنسا  أن  كما  االستعمار،  من  سنة 
إلى  املدني  املجتمع  من  بضغط  اجلزائرية  السلطات 
تبعات  من  عنه  ينجر  وما  الفرنسي  االستعمار  جترمي 
مطروح  غير  يبقى  هذا  لكنه  فرنسا،  على  قانونية 
تعتبر  فرنسا  أن  رغم  اجلزائر  يف  القرار  صناع  عند 
الصني،  بعد  للجزائر  الثاني  االقتصادي  الشريك 
املرتبة  حتتل  فيما   ،2015 سنة   .10.9% بنسبة 
احملروقات  قطاع  خارج  املستثمرين  بني  من  األولى 
حجم  وبلغ  اجلزائر،  يف  األجانب  املشّغلني  وكذلك 
يف  يورو  مليار   6,9 اجلزائر  إلى  الفرنسية  الصادرات 
عام 2014، يف حني بلغ حجم الواردات من اجلزائر 
واردات يف  أغلبها  يورو،  مليار   4,2 الوقت  يف نفس 

مجال احملروقات.
لتدعيم  املزيد  إلى  اجلزائريون  املسؤولون  ويطمح 
فرنسا،  مع  اجلزائرية   االقتصادية  العالقات  هذه 
قبيل  للجزائر  زيارته  قد كشف خالل  ماكرون  وكان 
التعامل مع اجلزائر  نيته  لفرنسا، عن  انتخابه رئيسا 
ورفع  املتجددة  الطاقات  مجال  يف  الشراكة  وتطوير 
حجم االستثمارات الفرنسية املباشرة يف اجلزائر التي 
اشتكت مؤخرًا من تراجعها إلى ما دون املليار دوالر.

 
عندما تعترف فرنسا الرسمية بباقي النقاط التي 
يطالب الشعب اجلزائري بها السترداد حقوقه، على 
ما  لليهود يف  تعويضات  من  أملانيا  به  قامت  ما  غرار 
إن  نقول  أن  حينها  نستطيع  فإننا  باحملرقة،  يعرف 
هناك حتواًل قد حدث يف املوقف الرسمي الفرنسي، 
مبا يجعل عالقات فرنسا مع اجلزائر تنتقل من عقدة 
الهيمنة وعدم االعتراف بجرائمها االستعمارية إلى 
مجال الشريك الفاعل يف منظور العالقات اإلقليمية 
لفرنسا  فهل  الشعبي.  احلراك  بعد  ملا  والدولية 

الشجاعة على ذلك ؟؟؟
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أقالم

أزمـــة  ملـــف  الذاكـــرة
 بيـــن الجزائـــر وفـرنـــــسا

بقلم :د . عز الدين معزة 	

شكلت أزمة ملف الذاكرة المرتبطة باالستعمار االستيطاني الفرنسي للجزائر )1830 - 1962(، نقطة الخالف بين البلدين، غير أن 
مستجدات المشهد السياسي الجزائري منذ اندالع الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، باتت أساس الفتور والتوتر الشديد في العالقات 

الثنائية، خالل األشهر األخيرة......فقد خرج الشعب في مظاهرات  أسبوعية  أبهرت العالم في سلميتها  التي لم تعرفها أية مظاهرات مثيلة لها 
عبر تاريخنا المعاصر ..فلم تسفك فيها قطرة دم واحدة .
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      بنَي الكثيِر من الّذين 
ينَتِقدون امَلشهَد اإلعالميَّ 
احَلاليَّ رجاُل إعالٍم كاُنوا 
َسّباِقني يف امَليداِن. َرمْت 

عّدديِة خارَج  بهم ِرياُح التَّ
ُمؤسساِت الّدولِة اإلعالِمّية 
والّتي كاَنت يف أغلِبها َوِحيدَة 
الّتصوِر وامَلنهِج. و كاَن ُيكن 
أن َتكوَن َبصماِتهم َواضحًة 

جًدا بعد َثالثِة عقوٍد 
من َفّض َشرنقِة اإلعالِم 
؛ واالنِطالُق يف  الُعموميِّ

َفضاءاٍت من احُلرّيِة أرحَب 
ا. وَقد سَعى الكثيُر  نسبّيً

ِمنهم إلى تأسيِس ُمؤّسساٍت 
إعالِمّيٍة َتّ فيها َضخُّ اآلالِف 

من ُمارسيِّ اإلعالِم. َفما 
ي َقّدمُه هؤالِء من  الذِّ

أجِل َتطويِر امِلهنِة وَتطويِر 
ني؟ إّن ما ال  أداِء الُصحفيِّ
َيشفُع لهم أبًدا أّنه وبعَد 

ُعقوٍد َثالثٍة، ها َنحن نَرى 
َمشهًدا باهًتا، َتاهْت فيِه 

ط،  احُلدوُد بني امُلّرِر وامُلنشِّ
ق  وَقاِرئ األخباِر وامُلقِّ
وامُلشرِف على الَبريِد؛ 

والّنتيجُة َهجنٌي ُيسَمى 
«؛ فكانْت بدايَة  »ُصحفيٌّ

انهياِر َمنظومِة الِقَيم داخَل 
امُلؤّسساِت اإلعالِمّية. كَما 

وقَف ُماّلك اجَلرائِد اجُلدد 
غِيير،  أمام كلِّ ُمحاوالِت التَّ

حِفّينَي من  وَمنُعوا الصُّ
َتشكيِل َتنظيماٍت َنقابّيٍة 
ظاِم  واُطؤ مع النِّ َقوّيٍة بالتَّ
الّذي رغَب يف قطاٍع َسهَل 

ُقه امُلنتِفعوَن  رويِض ُيسوِّ التَّ
قوَن؛ فضاَعْت  وامُلتسلِّ

حِفّينَي، وانتصَر  ُحقوق الصُّ
لطِة  حالُف بني السُّ التَّ
غبِة يف االغتناِء  والرَّ

على ِحساب إعالٍم َقويٍّ 
وُمحترٍف. 

      إّن َمسؤولّيَة جيِل 
سعينّياِت من القرِن  التِّ

امَلاِضي يف الَوضِع الّراهِن ال 
ُغباَر َعليها؛ و َقد َتالُفوا 
يف ُجزٍء منه )الّرهن( مع 
ُسلطٍة فاسَدٍة مّكنت َلهم 

منابَع االغِتناء. ويف امُلقابِل، 
َسمُحوا لها بَتتِفيِه امَلشهِد 

يطرِة عليِه. أذكُر - هنا  والسَّ
ر عن ُجزٍء َكبيٍر  - حادثًة ُتعبِّ
من هذا الَواقِع. َبعد 2014، 
روق  قاَد َهيئَة َتريِر الشُّ

ديِق امَلرحوِم  ْنيوز كلٌّ من الصُّ
»قاضي بومضول« والّصديِق 

»رشدي رضوان« والّذي 
يكتُب َلكم اآلَن والَكثيُر 

ين َيِضيُق  مالِء الذِّ من الزُّ
املقاُم لِذكرِهم؛ وَقد َحاولَنا 
بكِل ِمهنّيٍة ُمعاجلَة أجواِء 
ئاسّيِة الّتي  االنِتخاباِت الرِّ
فاَز فيها امَلخلوُع؛ َففتحَنا 
الباَب أمام اجَلميِع، وكانْت 

الّشروُق منبًرا ُمحترًما. 
هذا احِلياُد وامِلهِنّيُة َدفعَنا 
َثمنهما َعقَب ذلك، بعَد أن 

أمَلى ُمحيُط الفائِز على 
تيجُة  امُلؤّسسِة ُشروَطه؛ والنَّ

كانت َتنِحّيَتنا من ِرئاسِة 
َتريِر ُغرفِة األخَباِر إلى 
َمناصَب أخرى كاَنت َتبُدو 

ترقياٍت! 

 إليزي

بداب ا عبَر المنَفِذ الُحدودي بالدَّ إجالُء 37 جزاِئريًّ
 تواصلت، يوم أمس، عملية إجالء 37 رعية جزائري عالقا بليبيا الشقيقة ضمن إجراءات العودة إلى 

أرض الوطن عبر املنفذ البري »الدبداب – غدامس«.
 وحسب مصادر »أخبار الوطن«، فإنه بعد متام عملية اإلجالء سيتم إخضاع الرعايا للحجر الصحي يف 
بيت الشباب مبقاطعة الدبداب. وحسب املصدر ذاته، فإن الرعايا اجلزائريني هم عائالت وعمال وتقنيون 
اإلجراءات  ضمن  املتخذ  الغلق  قرار  بعد  عالقني  أنفسهم  وجدوا  بترولية  شركات  يف  يعملون  ومهندسون 
منفذ  عبر  القادمني  للرعايا  اإلمكانات  كافة  تسخير  مت  أنه  يذكر  كورونا.  فيروس  انتشار  لتفادي  الوقائية 
الدبداب، والبالغ عددهم 37 شخصا، على غرار األطقم الطبية واإلقامة واإليواء طيلة فترة مكوثهم يف احلجر 

الصحي الوقائي ببيت الشباب باملقاطعة اإلدارية الدبداب شمالي والية إليزي. 
براهيم مالك

بلســــان:  عبد العزيز تويقر اإلثنني،  أمس  شنقريحة،  السعيد  الفريق  أشرف 
الشعبي  الوطني  اجليش  مسابقة  جوائز  تسليم  على 
 ،2020 لسنة  وإعالمي  وثقايف  علمي  عمل  ألفضل 
اجلهد  من  املزيد  بذل  إلى  الوطني  اجليش  أفراد  داعيا 

والعمل املتفاني.
 أشرف، يوم أمس، الفريق السعيد شنڤريحة رئيس 
أركان اجليش الوطني الشعبي حفل تسليم جوائز الطبعة 
عمل  ألفضل  الشعبي  الوطني  اجليش  جلائزة  التاسعة 
الوطني  بالنادي   ،2020 لسنة  وإعالمي  وثقايف  علمي 
للجيش ببني مسوس، حيث حضر هذا احلفل كل من 
وقائد  القوات  وقادة  الوطني  الدفاع  لوزارة  العام  األمني 
ورؤساء  األولى  العسكرية  الناحية  وقائد  الوطني  الدرك 
املركزية  املصالح  ورؤساء  املركزيني  واملديرين  الدوائر 
وأعضاء  الشعبي  الوطني  اجليش  جائزة  جلنة  وأعضاء 
وكذا  ومدنيني،  عسكريني  أساتذة  من  التحكيم  جلان 

قادة الهياكل التي ينتمي إليها املتوجون باجلائزة.
 - مثمنا  للفائزين،  اخلالصة  تهانيه  الفريق  وقدم 
الوطني  اجليش  جائزة  عرفته  الذي  التطور   - باملناسبة 
درجة  خالل  من  يبرز  والذي  تأسيسها،  منذ  الشعبي 
التنظيم، واالستغالل األمثل للمهارات واملواهب، قائال 
الشعبي  الوطني  اجليش  جائزة  عرفته  الذي  التطور  »إن 
التنظيم، واالستغالل  تأسيسها، من خالل درجة  منذ 
رحبا  فضاء  منها  جعل  واملواهب،  للمهارات  األمثل 
إلى  الشعبي  الوطني  اجليش  مستخدمي  يدفع  وحيويا 
الدؤوب  والسعي  العلمي  البحث  مجال  يف  التنافس 
عدد  خالل  من  جليا  ذلك  ويتضح  والتميز،  لالرتقاء 
والتكرميات  املستحقة  التتويجات  وكذا  فيها،  املشاركني 

التي متنح«. 
ودعا شنقريحة أفراد اجليش إلى بذل املزيد من اجلهد 
والعمل املتفاني، مبا يستجيب لتحقيق األهداف املنشودة 

التي تضع أمن واستقرار ووحدة اجلزائر أولوية األولويات، 
لرسالة  الوفاء  قيم  متليه  مقدس  واجب  أنه  إلى  مشيرا 
أبناء  جميع  ووحدة  وانسجام  ومتاسك  األبرار،  الشهداء 
رائدة  أن تبقى اجلزائر  الوطن على كلمة سواء من أجل 

وقوية ومهابة يف محيطها اجلواري واإلقليمي والدولي. 
وقد أفرزت نتائج الطبعة التاسعة لهذه اجلائزة تتويج 
15 عمال فرديا وجماعيا، متثلت يف ثالثة أعمال يف العلوم 

العسكرية، وستة أعمال يف العلوم التكنولوجية، وعمل 
واحد يف العلوم الطبية، وعمل واحد يف العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية، وعمل واحد يف علوم اإلعالم واالتصال، 

وثالثة أعمال يف اإلبداع الفني.
أحمد بوكليوة

ِتيجُة !..النَّ

 رقم قياسي جديد تسّجله اجلزائر 

 إحصاُء 607 إَصاباٍت َجديدٍة 
بـ »كوفيد 19« أمٍس!

عادت أعداد اإلصابات بفيروس كورونا، يوم أمس، لالرتفاع مجددا، حيث مت تسجيل 
607 إصابات جديدة، ليرتفع عدد املصابني بالفيروس إلى 23691 مصابا.

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أمس، 
عن تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خالل 24 ساعة األخيرة، مقابل تسجيل 

349 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء إلى 16400 متعاٍف.
ومت، يوم أمس، تسجيل 9 وفيات ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار فيروس كورونا يف 

البالد إلى 1087 هالكا بالفيروس التاجي.
رحمة عمار

فيما أكدت أنه يعود من الباب الواسع، وزارة الثقافة:

ُعثمان ْعِريوات يلَتِزم بإتماِم فيلم“الَعرُش األحمُر” 
أشادت وزارة الثقافة، أمس اإلثنني، بالفنان القدير عثمان عريوات، قائلة إنه يعود من الباب الواسع من 
خالل تكرميه من طرف رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، الذي منحه وسام االستحقاق الوطني بدرجة عشير.
يرفض  دائما  ظل  الذي  الفنان،  مسار  تاريخ  يف  سيبقى  التكرمي  هذا  بأن  الوزارة  عن  الصادر  البيان  وأفاد 
التكرميات، وهو الذي قدم أعماال عديدة استطاع من خاللها أن يثبت علو كعبه يف عالم التمثيل التلفزيوني 
حيث  النقيض،  طريف  على  شخصيات  عدة  القدير  اجلزائري  الفنان  تقمص  خالل  من  وهذا  والسينمائي، 
قدم شخصية “الشيخ بوعمامة” وقد التزم بخطاب الشيخ وعلو هامته، مقدما منوذج املناضل واملجاهد الكبير 
واحلكيم واحملنك، وهذا لم مينعه من أداء أدوار كوميدية، جسدها يف أعمال كثيرة منها “مخلوف البومباردي” 

يف فيلم “كرنفال يف دشرة”.
ويضيف البيان أن شخصية “مخلوف البومباردي” غير معتادة يف تاريخ السينما والدراما يف اجلزائر، حيث 
أصبحت مرجعية لعديد املمثلني الذين سعوا إلى محاكاتها واستلهام مالمحها فيما يؤدونه من أدوار؛ األمر الذي 
دفع اجلميع إلى انتظار عمله اجلديد “العرش األحمر”، بكثير من الشغف والشوق، فيلم كان مثار حديث بني 
أروقة الثقافة والفن والسينما وغيرها، يضيف البيان. وكشفت الوزارة يف بيانها أنه قد سبق لعثمان عريوات أن 
أكد لوزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، يف لقاء جمعهما مبقر الوزارة، التزامه بإمتام فيلمه، وتقدميه 

للجمهور الذي طال انتظاره لفنانه املفضل.
 محمد رضوان

 الطبعة الـ9 جلائزة أفضل عمل علمي وثقايف وإعالمي 

ْشنقِريحة: أفراُد الَجيِش َيتفاُنون في حفِظ أمِن ووحَدة الَجزاِئر

بعد 
طول انتظاٍر وترّقب، أهلَّ هالُل »أحمد سي يوسف« 

ويرسُم على  والديِه فرحا  قلبي  ُيهدي  بهيا،  جميال 
وجهيهما بسمة. 

تتقدم  جدا،  السعيدة  املناسبة  وبهذه   
شبكة »أخبار الوطن« اإلعالمية ممثلة يف مديرها 

العام املسّير األستاذ عبد العزيز تويقر، ومديرها 
هويلي،  رياض  األستاذ  النشر  مسؤول  التنفيذي 

سي  »سفيان  الزميل  إلى  والعامالت،  العمال  وكافة 
يوسف« رئيس حترير قسم »امللتيميديا« بأحّر التهاني 
أن  املولى  سائلني  والّتبريكات،  األماني  وأطيب 
بدر  الّطلعِة  بهيَّ  اجلديد  الوافد  يجعَل 

سعٍد  َقَدَم  يوسف«  سي  »أحمد  التمام 
ومفتاحا  جميعا،  وعلينا  عائلته  على 

الدعاء  خالص  مع  للّشر،  مغالقا  للخير 
للوالدة بالشفاء العاجل.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

