
 السنة 01 - العدد 266 -السبت 03 محرم 1442  هـ  - 22  أوت  2020م 16 صفحة         20دج

ك.. الشَّ َثورُة 

ياسِة بين  ال فرَق في السِّ
ِن! ذاجـِة وُحسـِن الظَّ السَّ

ثورة الّشك كان يجب أن تكون طوفانا ناعما متاما 
كحراك 22 فبراير، وأن يشترك فيها الناس جميعا؛ 
حيث نضع عن أنفسنا رداء احِلمالن الوديعة الذي 
نرتديه يف حضرة السياسيني! وال يعني كالمي أن 
نرتدي - باملقابل - دثار األسود والوحوش ونحن 

نناجزهم، لكن فقط أن نلبس نظارات الفطنة وأن نرمي 
عكازات الغفلة والثقة العمياء، كان يجب أن ندرك 

كما أن السياسة وهي )فن املمكن( فالسياسي يستحوذ 
منك على )كل ممكن(، فقد يحيط علما مبا جتاهلته 
أنت بحسن ظنك فيه، ويضم إليه ما استأمنته عليه 

لسابق ثقة منك به!

05
سكيكدة

الحـكُم ِبَحبـس ُمديـِر 
التَّربيـِة 3 َسنـواٍت 
بَسبـِب َقضايـا فساٍد!

06
تيسمسيلت

ٌة على  َسكنــاٌت ِريفيـّ
الــَورِق بـــ »رأس 
الُمــــو« وال حلـوَل 

فــي األفــــِق! 
08

إليزي
ا  إجـالُء 21 َجـزائـريًّ
عبـر الَمعبِر الُحدوديِّ 
كانـُوا َعالِقيَن بِليبَيـا

02
ــرَح  الصَّ إنَّ  َقـال 

سُيَدّشُن يف الَفاحِت من 
امُلقِبــل ُنوفمبـر 

تّبون يأُمر بإنَشاِء 
َهيئٍة ِعلمّيٍة وَشركٍة 

لَتسِيير الَجامِع األعَظِم 
أعلن رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون  ، أول أمس ،أن 

املسجد األعظم سيدشن يوم 
الفاحت من شهر نوفمبر املقبل، 

الذي يصادف ذكرى اندالع 
الثورة التحريرية. 

اطـــة..  ِمحَنـُة الَماِضـــي وُطمـوح الُمستقَبــل! ْخرَّ
بت بعاصمة مظاهرات الّثامن ماي التي شهدتها اجلزائر سنة 1945 خالل االستعمار الفرنسي، تتمّيز مبؤهالت طبيعية وسياحية  مدينة تاريخية عريقة ُلقِّ

هامة، هي املدينة التي يرثيها سكانها بعد أن هّمشها املسؤولون املتعاقبون عليها وتناساها أبناؤها، ولم يتغّير فيها شيء منذ االستقالل. مدينة خراطة 
بوالية بجاية منطقة تنتظر من يأخذ بيدها وينصفها ويحقق أمنيات شهدائها وأحالم سكانها البسطاء!

09

0303

َمدينُة الـ 8 َماي 1945 َعاِصمُة َحراك 2019

وماِم كَرى امُلزَدوجِة لُهجوماِت 20 أوت 1955 وُمؤمتِر الصُّ الذِّ

شاَمة:  يدة  شاَمة: السَّ يدة  السَّ
لو َعايَش والِدي لو َعايَش والِدي 

لرفَض  لرفَض االسِتقالَل  االسِتقالَل 
ُتعَطى  َمزّيٍة  ُتعَطى أيَّ  َمزّيٍة  أيَّ 

ِكَفاِحه! نِظيَر  ِكَفاِحه!له  نِظيَر  له 

الْزِبيري:الْزِبيري:
اكــرٍة  الذَّ ِملـــُف  اكــرٍة   الذَّ ِملـــُف   
وُملـــّغٌم  وُملـــّغٌم َشائـــٌك  َشائـــٌك 
ليــــَس  ـــه  ليــــَس وَحلُّ ـــه  وَحلُّ

! !سهــــــاًل سهــــــاًل
ُلوِنيسي: ُلوِنيسي: 

ومام  الُصّ ـَر  ومام ُمؤمتـ الُصّ ـَر  ُمؤمتـ
بيـاَن  ُيناِقْض  بيـاَن لـم  ُيناِقْض  لـم 

ُنوفمبــر  ُنوفمبــر أّوِل  أّوِل 
! ًتــــــــا !بتــا ًتــــــــا بتــا

 إَرادُة إَرادُة َشـعــٍب َشـعــٍب
 وَعبـقـرّيـة ُنـخبـة! وَعبـقـرّيـة ُنـخبـة!

د. جيــدور حـــاج بشير 	15 أقالم



02
أخبار السياسة
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كانت  املاضية،  السنوات  نقيض  على 
لهجومات   65 الـ  للذكرى  املخلدة  االحتفاالت 
الّصومام  مؤمتر  64 النعقاد  والـ   1955 أوت   20
إعداد  ميزها  السنة،  هذه  مختلفة  بجاية  بوالية 
تبعا ملضاعفات وباء  وتنظيم نشاطات محتشمة 
املنطقة  شهدتها  التي  املهولة  واحلرائق  كورونا 
واحلزن.  السواد  من  مسحة  فيها  تركت  والتي 
هذا، وقد سطرت والية بجاية برنامجا استهلته 
بقيام السلطات الوالئية وعلى رأسها الوالي الذي 
كان مرفوقا بنائب املجلس الشعبي الوالئي وكذا 

العائلة  رفقة  البرملان  ونواب  احملليني  املنتخني 
فاحتة  وقراءة  الزهور  من  إكليل  بوضع  الثورية 
الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. كما مت وضع 
إكليل من الزهور على مستوى النصب التذكاري 
يف مقر انعقاد مؤمتر الّصومام بإفري وتاله رفع العلم 
من طرف  الوطني  النشيد  بعزف  مرفوقا  الوطني 
الفرقة النحاسية الوطنية للحماية الوطنية. وبعد 
مغادرة الوفد الوالئي الذي عرج على مقر إقامة 
املجاهدة باية بوخوص زوجة أحد املشاركني يف 
املؤمتر مبقر سكناها بأوزالقن يف زيارة خاصة شرع 

املواطنون يف أخذ وجهة املوقع التاريخي إلنعقاد 
املؤمتر مرددين األهازيج واألغاني التي تدعو إلى 
جموع  ووسط  التعبير  وحرية  السلمي  التغيير 
رموز  من  تعد  شخصيات  وجود  حملنا  املواطنني 

احلراك، وترديد عدة أناشيد مطالبة بالتغيير.
نواب  واجه  عليه  يحسدون  ال  مشهد  ويف 
ومطالب  اللوم،  من  كما  واألرسيدي  األفافاس 

بضرورة االستقالة من البرملان.
عبد السالم قريشي

صفية نسناس 
التي  والتفقد  العمل  زيارة  خالل  تبون،  وأكد 
اجلزائر  جامع  إلى  املنقضي  اخلميس  يوم  قادته 
بأعلى  علمية  هيئة  إنشاء  ضرورة  على  األعظم، 
التي  املنشأة  هذه  لتسيير  كبرى  وشركة  مستوى 
حيث  املقبل،  نوفمبر  مطلع  تدشينها  سيتم 
تقضي  الدينية  الشؤون  لوزير  أسدى تعليمات 
مستوى  أعلى  على  علمية  هيئة  إنشاء  بضرورة 
تتكفل باجلانب العلمي يف هذا الصرح، داعيا إلى 
االستعانة باملعاهد الكبرى يف العالم شرط احترام 
املرجعية الدينية الوطنية الوسطية وكذا االستعانة 
ما  ماعدا  اإلسالمي  العالم  من  دولية  بإسهامات 

يتعارض مع توجهاتنا. 
بضرورة  تقضي  توجيهات  الرئيس  أعطى  كما 
التنسيق مع الوزير األول للتعاقد مع شركة كبرى 
للتكفل بالصيانة واالعتناء بكل املرافق، مستطردا 
بعد  العالم  يف  مسجد  بثالث  االعتناء  إن  بالقول 
الشركة  مستوى  تكون يف  يتطلب شركة  احلرمني 
هذه  مهام  موضحا أن  احلرمني،  أحد  تسير  التي 
استطاعتها  يف  يكون  أن  ينبغي  التي  الشركة 
االعتناء بـ30 هكتارا مبا فيها من مرافق ستخص 
األمن والصيانة والتعليم مع منحها إمكانية املناولة 

مع شركات ناشئة للقيام مبختلف املهام. 
وبشأن الشخصية الوطنية التي سترأس هذا الصرح 
الديني، أوصى الرئيس تبون بأن تكون شخصية 
تتمتع بالكفاءة الدينية والعلمية، ألن األمر يتعلق 
ومكتبة  ومعهدا  مسجدا  يتضمن  كبير  مبجمع 
ومصلحة الستغالل وترميم املخطوطات وسيعرف 
العلمي  الصرح  كما سيشمل  كبيرا،  استقطابا 
على تكوين ما بعد التدرج بالنسبة إلى اجلامعات 
يف  األئمة  تكوين  مع  اإلفريقية  والدول  اجلزائرية 

مستوى عال. 
مرافق  مختلف  عند  تبون  وقف  الزيارة،  وخالل 
اجلامع، حيث طاف بعد متابعة شريط توضيحي 
حول مراحل إجناز هذا املعلم بجناح اإلمام حيث 
تفقد النظام املضاد للزالزل الذي مت اعتماده يف هذا 
ركعتي  الرئيس  أدى  الصالة،  وبقاعة  املشروع. 
حتية املسجد ليبرز بعدها أهمية احلفاظ على هذه 
تتضمن  والتي  الصنع  محلية  مبواد  املنجزة  القاعة 

زخرفات من إجناز أيادي جزائرية. 
وخالل الزيارة ذاتها، تفقد رئيس اجلمهورية منارة 
اجلامع واملرافق امللحقة بها إلى جانب املركز الثقايف 

واملكتبة ودار القرآن. 

اِلُث أكَبر  أكبُر َمسجٍد يف إفِريقَيا وثَّ
جامٍع يف الَعالِم 

وجتدر اإلشارة إلى أن هذا الصرح الديني والعلمي 
والسياحي ميتد على مساحة 30 هكتارا خصص 
بناية   12 الحتواء  مربع  متر  ألف   400 منها 
الضخم  املبنى  هذا  ومتكاملة، ويضم  متواصلة 
املوجود ببلدية احملمدية بقلب اجلزائر قاعة صالة 
مربع  متر   20.000 مساحة  على  تتربع  كبيرة 
هذه  وزينت  مصل  ألف   120 من  ألكثر  وتتسع 
رخامية  دعائم  على  وحتوي  بديع  بشكل  القاعة 
واجلبس  الرخام  من  أجنز  كبير،  ومحراب  مميزة 
تعكس  فنية  بلمسات  وُخَصّ  األلوان،  متعدد 
الزخرفة اجلزائرية األصيلة، ومت تزيني قاعة الصالة 
العربي  اخلط  بفن  اجلزائر  جامع  مباني  ومختلف 
أكبر  اجلزائر  جامع  كلم. ويعتبر   6 امتداد  على 
العالم بعد املسجد  إفريقيا والثالث يف  مسجد يف 
يف  الشريف  النبوي  واملسجد  املكرمة  مبكة  احلرام 
الوظائف  متعدد  قطبا  يعد  كما  املنورة،  املدينة 

يجمع طابعه املعماري بني العصرنة والبساطة. 
اجلزائر  جلامع  الهندسي  التصميم  واعتمد 
بقدرة  للزالزل  مضادة  معايير  على  يعتمد  الذي 

منط  على  الزلزال  شدة  من  باملائة   70 امتصاص 
تقليدي يتميز بحضور قوي لألعمدة مزينة بالرخام 
التي تعد ركيزة املبنى، كما يضم  البياض  ناصع 
 265 طولها  يفوق  العالم  يف  مئذنة  أكبر  املسجد 
املئذنة من  وتتشكل  مترا   60 بعمق  مترا ودعائم 
الحتضان  كفضاء  منها   15 خصص  طابقا   43
كمركز  طوابق  و10  اجلزائر  تاريخ  يخص  متحف 
كما  جتارية،  محالت  إلى  باإلضافة  للبحوث 
من  املوقع  زوار  ليتمكن  منظار  القمة  يف  وضع  مت 

االستمتاع بجمال خليج العاصمة. 
ويحتضن جامع اجلزائر كذلك »دارا للقرآن« بطاقة 
للطلبة  موجه  مقعد   1500 بـ  تقدر  استيعاب 
العلوم  يف  التدرج  بعد  ما  واألجانب  اجلزائريني 
املدرسة  وتضم  اإلنسانية،  والعلوم  اإلسالمية 
الوسائط  متعددة  وقاعة  الدروس  إللقاء  قاعات 
وقاعة للمحاضرات وكذا إقامة داخلية، ويتضمن 
اجلامع بنايات أخرى على غرار مركز ثقايف يحتوى 

بهوا للعرض ومكتبة تستوعب مليون كتاب. 
لنزول  مخصص  فضاء  على  اجلامع  ويحتوي 
لـ4.000  تتسع  للسيارات  وحظيرة  املروحيات 
ساحة  ويوجد  اثنني.  طابقني  على  مبنية  سيارة 

كبيرة حتيط بها عدة حدائق وأحواض. 

قال رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون مبناسبة 
اليوم  هذا  يف  إن  أوت   20 املزدوجة  الذكرى 
تعود بنا الذاكرة إلى حدثني مفصليني عرفتهما 
الثورة التحريرية املباركة وهما هجمات الشمال 
القسنطيني جليش التحرير الوطني يف 20 أوت 
يوسف،  زيغود  البطل  الشهيد  بقيادة   1955
نفسه  اليوم  يف  انعقد  الذي  ومام  الصُّ ومؤمتر 

والشهر نفسه من سنة 1956.
مناسبة  الذكرى  أن  تبون  الرئيس  وأضاف 
الشهداء  هؤالء  أرواح  على  للترحم  سانحة 
واملقاومة  املجيدة  الثورة  شهداء  وجميع  األبرار 

رفقائهم  لكل  والتحية  أطوارها  بكل  الشعبية 
من  يعيشوا  أن  لهم  اهلل  كتب  الذين  األخيار 

بعدهم معركة اجلهاد األكبر.
القسنطيني  الشمال  هجومات  إن  تبون  وقال 
انتقامي  برد فعل  القوى االستعمارية  واجهتها 
ضد العزل واألبرياء على مدى أسبوع، ليكون 
تدويل  يف  الفضل  الشعبية  االنتفاضة  لهذه 
االحتفال  أن  إلى  مشيرا  اجلزائرية،  القضية 
بروح  اإلحساس  يزيد  املجاهد  بيوم  السنة  هذه 

املسؤولية على كل وطني.
ع.ق

رَح سُيَدّشُن يف الَفاحِت من ُنوفمَبر امُلقِبل َقال إنَّ الصَّ

تّبــون يأمـر بإنَشـاء َهيئة علميَّة 
وشركـة لَتسييـر الجامـع األعَظـم 

الّذكرى املزدوجة 20 أوت 1955 و1956، الّرئيس تبون:

20 ُأوت يوٌم َتاريخـٌي َيروي 
َتضحّيــات الّشعب الَجـزائري

أعلن رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون أن افتتاح املسجد األعظم سيكون يوم الفاحت من شهر 
نوفمبر املقبل، اليوم الذي يصادف ذكرى اندالع الثورة التحريرية.

الطيب  احلقوق  وذوي  املجاهدين  وزير  حّل 
عمل  زيارة  يف  بوعريريج  برج  بوالية  زيتوني 
بن  محمد  الوالية  والي  فيها  استقبله  وتفقد، 
املزدوجة  الذكرى  إحياء  إطار  يف  وذلك  مالك 
شعار  حمل  الذي  اليوم  أوت   20 لـ  املصادفة 
جيل  إلى  التحرير  رسالة  املجاهد،  ''يوم 

التعمير''.
يستدعي  الوطني  الواجب  أن  الوزير  وأكد 
اجلزائر  وحدة  يعرقل  ما  كل  عن  التنازل 
وسمعتها وتقدمها يف ظل ظروف قاهرة معقدة 
داعيا  اجلوانب،  جميع  ومن  أمنيا  وصعبة 

أجل  بعقالنية من  يفكر  املخلص ألن  املواطن 
كما  بنائها.  أجل  من  اجلزائر  على  احملافظة 
الوطنية تبقى تاريخية وخاصة  الذاكرة  أكد أن 
من  والنفيس  النفس  قدموا  الذين  باملجاهدين 
واقعة على  املسؤولية  تبقى  فيما  أجل اجلزائر، 
التضامن  خالل  من  اجلزائري  املواطن  عاتق 

والتآزر والسعي نحو جزائر جديدة. 
استفادة  توزيع مقررات  الوزير على  كما أشرف 
من 100 سكن ترقوي مدعم بدائرة برج الغدير 

و80 إعانة بناء ريفي مبختلف البلديات. 
صفاء كوثر بوعريسة

تزامنا مع اليوم الوطني للمجاهد املصادف لـ 20 أوت

زيُتونــي: الَواجـب الَوطنُي 
يستدعـــي التنـــازل!

يف ظل تنظيم نشاطات محتشمة إحياء لذكرى 20 أوت ببجاية 

 حضـــوُر الفــٌت لرمـوز الَحـراك وَمطالٌب 
باستقالـة نـّواب األفاَفــاس واألرسيـــدي

ناصــري: الَجامـُع األعَظـُم كـان ورشـة لتكويــِن الُمهنِدسيــن
صّرح وزير السكن والعمران واملدينة كمال ناصري بأن اجلامع األعظم كان ورشة لتكوين املهندسني اجلزائريني.

وكشف ناصري، عقب زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون إلى جامع اجلزائر، أن اجلامع هو إضافة للبالد من الناحية العلمية والثقافية والدينية، مضيفا أنه يتم التحضير حاليا ملرحلة تدشني اجلامع الستقبال املصلني.
كما أشار الوزير ذاته، إلى أن املهندسني اجلزائريني كانت لهم دراسات يف اجلامع، كما أنه خّرج شبابا متخصصني ميكنهم القيام بإجناز أكبر املشاريع يف العالم.

مـحمد رضوان



عّمـــــار قــــردود
ووّسعت  للثورة  العلني  الطابع  وأضفتا 
نطاقها وأكدتا على أنها ثورة شعب وأمة ووطن، 
ومتيزا  استمرارها،  ومعالم  خططها  ورسما 
األحداث  مسرح  الفدائية  العمليات  بدخول 
املجيدة يف  اجلزائرية  الثورة  تعميم  إلى  أدى  مبا 

صفوف الشعب.
 

ردُّ االستعَماِر على َهجماِت 20 أوت 
1955 أسفَر عن اسِتشَهاد 12 ألَف 

! َجزائريٍّ
 

وجاءت هجمات 20 أوت 1955 بالشمال 
القسنطيني، والتي كانت سبًبا يف تعزيز وتقوية 
سياق  يف  الوطني،  التحرير  جيش  صفوف 
اتسم بقمع وحشي تفنن يف ممارسته االستعمار 
منظم  بشكل  الهجمات  الفرنسي.وبعد تنفيذ 
وثكنات  الشرطة  ملراكز  أساًسا  واستهدافها 
تابعة  ومنشآت  العمومية  والبنايات  الدرك 
للمعمرين، جاء رد املستعمر الفرنسي بوحشية 
واسعة  وتقتيل  قمع  حملة  خالل  من  كبيرة 
وخّلفت  العّزل،  املدنيني  استهدفت  النطاق 

استشهاد 12 ألف جزائري.
 

وأفرزت تلك الهجمات عدة نتائج، منها 

منح الثورة الطابع الشعبي، والتعجيل بالتحاق 
كافة طبقات املجتمع بالكفاح املسلح، والقادة 
كما  التحرير،  جيش  بصفوف  السياسيني 
مؤمتر  تنظيم  الوطني  التحرير  جبهة  قادة  قّرر 
واخلارج،  بالداخل  املناطق  كل  لقادة  موحد 
لهذا  موعًدا   1956 أوت   20 تاريخ  واختاروا 
ومام«  الصُّ الذي مت يف »وادي  التاريخي،  اللقاء 
وشّكل فرصة تاريخية إلعادة تنظيم الكفاح من 
أجل االستقالل. وشملت أهداف املؤمتر تقييم 
ودراسة احلالة السياسية والعسكرية للثورة منذ 
اندالعها يف الفاحت نوفمبر 1954، ووضع تنظيم 
جديد يتماشى مع تطورها، وإستراتيجية تراعي 
النصر  لتحقيق  واخلارجية  الداخلية  املعطيات 

املنشود بكفاح وطني منظم ومهيكل.
هامة  قرارات  إلى  ومام  الُصّ مؤمتر  وخُلص 
بناء  أسس  وإرساء  الثورة  إجناح  يف  ساهمت 
الدولة اجلزائرية احلديثة، السيما مبدأ التسيير 
اجلماعي، الذي جتّلى يف إنشاء مجلس وطني 
تنسيق  وجلنة  عضًوا   34 يضم  اجلزائرية  للثورة 
وتنفيذ تتكون من 5 أعضاء، عالوة على وضع 
ومنطقة  تاريخية  6 واليات  بــــ  تقسيم وطني 
ألول  اجلنوب  منطقة  إدراج  مع  ذاتًيا  مستقلة 
مرة. كما مت توحيد جيش التحرير الوطني على 
الوطني  املجلس  إنشاء  ومت  الوطني.  الصعيد 

الوطني  التحرير  وبرملان جبهة  للثورة اجلزائرية، 
جلنة  تعيني  مع  العليا  القيادة  دور  لعب  الذي 
الثوري  التنظيم  ومّكن هذا  والتنفيذ.  التنسيق 
الثورية  والكتائب  الفصائل  تكوين  من  اجلديد 

يف أواخر سنة 1956.
 

بني اجَلزائِر وِفرنَسا جباٌل من 
هداِء واالعتذاُر َيطِوي  الشُّ

ُقها! فحَة والُيزِّ الصَّ
 

املرتبطة  الذاكرة  ملفات  شكلت  لطاملا 
على  للجزائر،  الفرنسية  االستعمارية  باحلقبة 
 1830 جويلية   5 من  بداية  سنة   132 مدار 
إلى 5 جويلية 1962، نقطة اخلالف اجلوهرية 
املشهد  مستجدات  لتزيد  البلدين،  بني 
الشعبي  احلراك  اندالع  منذ  الوطني  السياسي 
والتوتر  الفتور  2019، من حدة  فيفري   22 يف 
الشديدين يف العالقات الثنائية خالل السنتني 
صميم  يف  الذاكرة  قضية  تزال  األخيرتني.وما 
وقد  وفرنسا.  اجلزائر  بني  املتذبذبة  العالقات 
مّت  قانوًنا  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  تبنى 
تخليًدا  للذاكرة،  يوًما  ماي   8 اعتماد  مبقتضاه 
القوات  ارتكبتها  التي   1945 مجازر  لذكرى 

الفرنسية يف مدينتي سطيف وقسنطينة.
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أخبار السياسة

وماِم كَرى امُلزَدوجِة لُهجوماِت 20 أوت 1955 وُمؤمتِر الصُّ الذِّ

 إَرادُة َشعٍب وَعبقرّيُة ُنخبٍة!

كشفت السيدة شامة البنت الوحيدة للشهيد زيغود يوسف مهندس 
هجومات 20 أوت 1955، يف تصريح حصري ومقتضب خصت به »أخبار 
يف  الصالة  على  ومواظًبا  الكرمي  للقرآن  حافًظا  »كان  والدها  أن  الوطن«، 
موعدها«، وأنه »كان فارًسا مغواًرا يعشق - حد اجلنون ركوب اخليل - وأنه 
كان ينتقل بها بني املناطق يف ملح البصر.و كان يشتغل يف فن احلدادة التي 

تعلم أصولها من املعمر »بول برميال« ردًحا من الزمن«.
وال شكورا  جزاء  ينتظر  يكن  »لم  والدها  أن  شامة  السيدة  وأضافت 
حًيا  بقي  »لو  أنه  أجزمت  أنها  والوطن« حتى  اهلل  على جهاده يف سبيل 
تعويضات عن كفاحه  أو  مزايا  أّي  فإنه سيرفض  بعد االستقالل  ما  إلى 
ونضاله«، وقالت إنه بعد »استشهاده كانت مدينة السمندو سابًقا- زيغود 
يوسف حالًيا- بوالية سكيكدة موشحة بالسواد وجميع أهاليها كانوا دخلوا 
يف حداد طويل« وحتى األطفال تأثروا الستشهاد زيغود، ألنه كان يحنو 
ويشاركهم  معهم،  الغميضة  لعبة  ويلعب  معهم  وميرح  ويالطفهم  عليهم 

طعامه ويعطف على اجلميع.
وأبدت السيدة شامة رفضها الشديد والقطعي الستعمال أو استغالل 
اسم والدها الشهيد زيغود يوسف كسجل جتاري لتحقيق مكاسب مادية، 
مشيرة إال أنها تبتغي الفضل والرضوان من اهلل فقط. وأكدت أنها تنتظر 
كغيرها من اجلزائريني وعلى أحر من اجلمر إجناز الفيلم املنظر عن والدها، 
مبديًة تأسفها الشديد لإلجحاف واخلذالن اللذين تعرض لهما والدها رغم 

صيته الثوري وتاريخه النضالي الكبير.
وختمت السيدة شامة بالقول إن والدها الشهيد البطل زيغود يوسف 
»كان يؤمن باستقالل اجلزائر عاجاًل أم آجاًل، وكان قلبه يعتصر أملًا وحزًنا 
بعد استشهاد املجاهدين. ولكنه، كان متيقًنا أن فرنسا االستعمارية حتى 
لو قتلت جميع اجلزائريني وتبقى فاطمة واحدة فإنها ستلد ذرية حترر الوطن 

طال الزمان أو قصر«.
ع.ق

لونيسي  رابح  أوضح البروفيسور 
بجامعة وهران1،يف  املعاصر  أستاذ التاريخ 
تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، أن »هجومات 
التي   1955 أوت   20 يف  القسنطيني  الشمال 
لألمم  العامة  اجلمعية  انعقاد  عشية  جاءت 
الثورة،  مسار  يف  هامة  حتّول  نقطة  ُتعد  املتحدة 
ألهم  نتيجة  كانت  التي  انعكاساتها  بسبب 
وعلى   - الهجوم  منظمو  التي سطرها  األهداف 
رأسهم الشهيد زيغود يوسف - واملتمثلة يف فك 
األوراس ورفع  منطقة  على  املفروض  احلصار 
الدعاية  تروجه  ما  وتكذيب  الشعب  معنويات 
االستعمارية بقضائها على الثورة؛ ولهذا حرص 
الشهيد زيغوت يوسف على القيام بالعمليات يف 

وضح النهار ويف يوم سوق أسبوعي يف سكيكدة 
كي ينقل املتسوقون أخبار تلك الهجومات إلى 
املناطق املجاورة، ومنها إلى كل اجلزائر، كما مت 
اختيار تاريخ الهجومات بدقة، وهو تاريخ حلول 
ما  اخلامس،  محمد  املغربي  امللك  نفي  ذكرى 
يدل على تفكير قيادة الشمال القسنطيني إعطاء 

الثورة اجلزائرية بعدها املغاربي.
 
 

ومام لم ُيناِقْض بياَن أّوِل  ُمؤمَتر الُصّ
ُنوفمبر بتاًتا!

 
ومام  وأضاف لونيسي يقول: »إن مؤمتر الُصّ
أعطى لهذه الثورة الهيكلة والتنظيم احملكم، فبعد 
ما ضعف التنسيق بني املناطق من قبل، متكن 
ومام من تنظيم الثورة عسكرًيا وسياسًيا  مؤمتر الُصّ

املجلس  يف  ممثاًل  وبرملانا  وطنية  قيادة  وأعطاها 
الوطني للثورة اجلزائرية الذي يعد القيادة العليا 
ومام  الُصّ مؤمتر  إن  القول  لنا  ميكن  كما  للثورة. 
وقضائًيا  وسياسًيا  للجزائريني عسكرًيا  بتنظيمه 
لدولتها  األولى  النواة  للجزائر  أعطى  وإدارًيا 
املستقبلية بعد االستقالل، والتي بدأت تأخذ 
متابعا  االستعماري«،  النظام  مكان  تدريجيا 
سياسيا  مشروعا  املؤمتر  أعطى  »كما  بالقول: 
جلزائر ما بعد استرجاع االستقالل، وهو املشروع 
الذي لم يناقض إطالقا مبادئ بيان أول نوفمبر، 
املياه  يف  االصطياد  يريدون  الذين  يروج  كما 
نوفمبر  نداء  ومام شرحت  الُصّ فأرضية  العكرة، 
1954 جيدا كي ال تترك أي تأويل فيما بعد، 
PPA- كما أن هذا املشروع ينطلق من أدبيات

.»MTLD
 

ِفرنَسا أمام ُفرصٍة َتاريخّيٍة 
لالعِتراف بَجراِئمها يف اجَلزائر!

 
اجلزائر  بني  العالق  الذاكرة  ملف  حول  و 
ملف  »يعد  بالقول:  لونيسي  أفاد  وفرنسا، 
العالقات  يف  املؤثرة  العوامل  أحد  الذاكرة 
هذه  ساءت  فكلما  الفرنسية«،  »اجلزائرية- 
ملف  استخراج  إلى  الطرفان  جلأ  العالقات 
الذاكرة، لكن تغيرت الظاهرة نسبًيا مع مجيء 
بالبراغماتية  املتصف  وهو  »ماكرون«،  الرئيس 
وتأكيده عدة مرات على أنه من جيل الشباب، 
وال عالقة له ال باالستعمار وال بالثورة، بل جرم 
أن  قبل  رئيًسا  انتخابه  قبل  عالنية  االستعمار 
يتراجع عن ذلك بسبب ضغوط مختلف لوبيات 
األقدام السوداء عليه، وكذلك بعض املؤثرين يف 
النظام الفرنسي. لكن اليوم يبدو أنه قد أضعف 

هؤالء الذين يعارضونه يف ملف الذاكرة، وهو ما 
الدولتني، خاصة  لكال  فرصة  يشكل  أن  ميكن 
اجلزائر  يف  بجرائمها  فرنسا  تعترف  كي  اجلزائر 
متزيقها، خاصة  دون  نهائًيا  الصفحة  هذه  وطي 
أن ماكرون يعد براغماتًيا بحكم وظيفته كرجل 
أشتغل يف البنوك واملصارف املالية، فهو يحسبها 
ماديا مثل أغلب رجال املصارف والبنوك، ولهذا 
يراها  مبسائل  تضحيته  إمكانية  نستبعد  فال 
رمزية من أجل حتقيق ما يراه مكاسب اقتصادية 
األخيرة  هذه  أن  خاصة  لفرنسا،  واجتماعية 
بحاجة  فهي  حادة،  اقتصادية  أزمة  من  تعاني 
إلى اجلزائر، فلو عرفنا كيف نوظف ذلك بذكاء، 

حلققنا مكاسب كبيرة يف مجال الذاكرة.
ع.ق

عّمـــــار قــــردود
غاضبة:  بنبرة  قال  الصدد،  هذا  ويف 
الدولة اجلزائرية لم تكن قائمة  »من قال إن 
يف  عظمى  دولة  كانت  اجلزائر  موجودة؟  أو 
ولها  بالبنان  إليها  ُيشار  وكان  املاضية  القرون 
واخلطأ  اإلجحاف  ومن  كبيرة،  دولية  هيبة 
نوفمبر   1 يف  التحريرية  الثورة  قيام  إن  القول 
الدولة اجلزائرية  بناء  1954 كانت من أجل 
بل بالعكس بيان أول نوفمبر األصلي أوضح 
هو  للثورة  األول  الهدف  أن  العبارة  بصريح 
حاولت  التي  اجلزائرية  الدولة  بناء  إعادة 
سنة   130 مدار  على  أركانها  حتطيم  فرنسا 
من االستدمار، والقول بغير ذلك هو تشويه 
الثوار  حق  يف  وإجحاف  التاريخ  حلقائق 
اجلزائريني، ألن القول بأن ثورة نوفمبر جاءت 
من أجل إقامة الدولة اجلزائرية خطأ ال ُيغتفر 
بأنه  كاشًفا  األمور«.  تصحيح  من  بد  وال 
انتهى من ترجمة النص األصلي لبيان أول 
نوفمبر والذي قال عنه إنه »يختلف جوهرًيا 
عن البيانات العديدة املترجمة بكيفية رديئة 

وممنهجة«.

ومام سمَح بهيَكلِة  ُمؤمَتر الُصّ
ا  ورِة َتنظيمًيا وَعسكرًيّ الثَّ

ا وِسياسًيّ
 

من  هناك  »كذلك،  الزبيري:  وأضاف 
االندالع  مبثابة  ومام  الُصّ مؤمتر  بكون  يرّوج 
الثاني للثورة التحريرية وهذا خطأ ال بد من 
اندالع  بعد  جاء  ما  ألن  كذلك،  تصحيحه 
 - نوفمبر  كلمة  على  وأشدد  نوفمبر-  ثورة 
فهجمات  واستكمال،  حاصل  حتصيل  هو 
ومؤمتر   1955 أوت   20 القسنطيني  الشمال 
عام  من  نفس  اليوم  يف  املنعقد  ومام  الُصّ
1956 متيزا بدخول العمليات الفدائية مسرح 
األحداث مبا أدى إلى تعميم الثورة اجلزائرية 

املجيدة يف صفوف الشعب«.
سمح  املؤمتر  هذا  أن  الزبيري  أبرز  كما 
وعسكرًيا  تنظيمًيا  التحريرية  الثورة  بهيكلة 
وطني  مجلس  إنشاء  مت  حيث  وسياسًيا، 
للثورة يتشكل من 34 عضًوا دائًما و17 عضًوا 
وكذا  والتنفيذ  للتنسيق  وإنشاء جلنة  إضافًيا 
إعطاء  مع  تاريخية  واليات   6 استحداث 

األولوية للعمل السياسي على العسكري«.
 

  َتصحيُح َتاريِخ اجَلزاِئر إلى ما 
قبَل االسِتعَمار َضرورٌة ُملّحٌة!

 
الزبيري:  قال  الذاكرة،  ملف  عن  و 
جبااًل  فرنسا  وبني  اجلزائريني  نحن  »بيننا 
أعتقد  وال  الدماء  من  وبحاًرا  الشهداء  من 
لعالقات  بالتأسيس  يسمح  ذلك  كل  أن 
حلحلة  مت  ولو  حتى  البلدين،  بني  طبيعية 
ُتعرقل  ظلت  والتي  الذاكرة،  ملفات  جميع 
العالقات،  هذه  وتطبيع  تقّدم  بالغ  بشكل 
ودولة  حضارة  دمرت  االستعمارية  ففرنسا 
قوية وأبادت شعًبا بأكمله، ما يزال كبرياؤها 
الواهم مينعها من تقدمي االعتذار للجزائر عن 
جرائمها البشعة أو حتى االعتراف بجرمها، 
ملًفا  سيكون  الذاكرة  ملف  أن  أعتقد  ولهذا 
شائًكا وملغًما ولن يكون حله قريًبا. ولكن، 
من  بد  فال  البلدين،  مصالح  أجل  ومن 

التوصل إلى حلول توافقية يف هذا الشأن.
إعادة  ضرورة  على  الزبيري  وأّكد 
االستعمار  قبل  ما  منذ  اجلزائر  تاريخ  كتابة 
وذلك  منه  املكتوب  وتصحيح  الفرنسي، 
املوثوق  وشهادات  والبراهني  األدلة  بتقدمي 
وباالستناد  واملؤرخني  كاملجاهدين  منهم 
إلى األرشيف. وهنا، البد على اجلزائر من 
فرنسا  من  الوطني  أرشيفها  كامل  استعادة 
متلك  التي  أو  املعنية  الدول  وكل  وتركيا 

أرشيف اجلزائر«.

أحَيت اجلزائر، أمس األول اخلميس، الذكرى املزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني يف 20 أوت 1955 
ومام املنعقد يف اليوم نفسه من عام 1956، وهما احلدثان اللذان يعتبران نقطة حتّول  ومؤمتر الُصّ

تاريخية ومفصلية وحاسمة يف مسار الثورة التحريرية املباركة، وُيعّدان محطتني هامتني يف مسيرة 
حترير البالد من املستعمر الفرنسي، كسرتا قيود اخلوف والتردد لدى الشعب اجلزائري، 

جنلة الّشهيد البطل زيغود يوسف، السيدة َشامة:

لو َعايَش والِدي االسِتقالَل لرفَض أيَّ َمزاّيٍة ُتعَطى له نِظيَر ِكَفاِحه!

املؤرخ الدكتور محمد العربي الزبيري:

اكرٍة َشائٌك وُملّغٌم..  ِملُف الذَّ
وَحلُّــه ليــَس سهـــاًلا!

أستاذ التاريخ املعاصر بجامعة وهران1، البروفيسور رابح لونيسي:

ومام أعاَد التَّنظيَم ماِل القسنِطينّي َفّكت الُعزلَة وُمؤتمُر الصُّ ُهجوَمات الشَّ

أوضح املؤرخ الدكتور العربي الزبيري، يف تصريح أدلى به 
لــ«أخبار الوطن«، أن هجمات الشمال القسنطيني ومؤمتر 

ومام ساهما يف إعادة بناء الدولة اجلزائرية وليس يف بلورة  الُصّ
مشروع الدولة اجلزائرية وإقامتها.
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ع نورين
وغياب  الطاقات  تهميش  إلى  باإلضافة   
املستوى  تردي  إلى  أدى  ما  وهو  الشفافية، 
وتراكم  البلديات  بأغلب  للسكان  املعيشي 
باملشاكل  التكفل  والتهرب من  الفساد،  مظاهر 
السكان  بخروج  مستدلني  للمواطن،  احلقيقية 
احلركات  وتنامي  الشارع  إلى  مستمر  بشكل 
مطلع  منذ  الوالية  تشهدها  التي  االحتجاجية 
لم جتد  ملفات حساسة  اجلارية، بسبب  السنة 
ببلديتي  األراضي  قطع  كملف  للحل،  طريقها 
األغواط وأفلو، والتي حتصي ست سنوات على 
الشروع يف توزيعها وماتزال على مستوى األوراق 
اخلطيرة  التجاوزات  بسبب  العدالة  أروقة  ويف 
والتالعب مبصالح املواطنني، وما تزال إلى يومنا 
للشارع  اخلروج  إلى  منها  املستفيدين  تدفع  هذا 
التشغيل  ملف  عن  ناهيك  بتوزيعها،  للمطالبة 
اإلطارات  مئات  أخرج  الذي  الرمل  بحاسي 
للمطالبة  أسابيع  لعدة  الشارع  إلى  اجلامعية 
بالسماح لهم فقط باملشاركة يف املسابقات التي 
الرمل،  بحاسي  الصناعية  الشركات  تفتحها 
باإلضافة  التوظيف،  يف  الشفافية  واعتماد 
والذي  متاما،  املغّيب  املهني  اإلدماج  ملف  إلى 
يجري تسييره يف اخلفاء حيث لم تكشف أغلب 
اإلدماج،  املستفيدين من  قائمة  املديريات عن 
ألول  الوالية  سكان  عاش  حيث  املياه  وملف 
مرة أزمة عطش حادة سببت لهم معاناة كبيرة 
ودفعت سكان العديد من األحياء للخروج إلى 
الشارع وقطع الطرقات، وملف املياه القذرة التي 
األحياء،  من  العديد  سكان  معاناة  صنعت 
باملشاكل،  مثقال  مازال  الذي  الصحة  وملف 
اخلدمات  تدني  من  املرضى  يعاني  حيث 
والتجهيزات  الضخمة  الهياكل  رغم  الصحية 
األوضاع  وتردي  الوالية،  منها  استفادت  التي 

والنائية،  املعزولة  املناطق  لسكان  املعيشية 
ناهيك عن تردي وضعية البيئة بالوالية وغيرها 

من االنشغاالت األخرى. 
احلركة  ممثلو  اشتكى  آخر،  شق  ويف   
اجلمعوية من التهميش الذي تعانيه اجلمعيات 
وقال  واإلدارة،  املنتخبة  املجالس  طرف  من 
أحدهم: »ال يتم استقبالنا إال بعد االحتجاج، 
الوحيدة  الوسيلة  االحتجاج  أصبح  حيث 
إليه«.  االنشغاالت  ورفع  للمسؤول  للوصول 
ويف السياق ذاته، كشف ممثلو بعض اجلمعيات 
التي لم يتم استدعاؤها للقاء عن استمرار تعامل 
أساس  على  اجلمعيات  مع  املسؤولني  بعض 
حضروا  من  بعض  أن  بدليل  واملصالح،  الوالء 
خاصة،  عالقات  ولهم  أنفسهم  إال  ميثلون  ال 
وتنشط  متاما  معروفة  غير  اجلمعيات  وبعض 
العديد من  بينما مت تهميش  الورق فقط،  على 
حضور  ولها  كبير  نشاط  لها  التي  اجلمعيات 

إعالمي دائم، بحسبهم. 
 وقدم بعض املتدخلني أفكارا واقتراحات 
لفعاليات  وفّعالة  جديدة  طريق  خريطة  لرسم 
اجلزائر  بناء  يف  دوره  للعب  املدني  املجتمع 
بعض  اجلمهورية  رئيس  دعا  حيث  اجلديدة، 
اجلمعوية  احلركة  تطهير صفوف  إلى  املتدخلني 
التي  اجلمعيات  مع  والتعامل  تنظيمها،  وإعادة 
اجلمعيات  قانون  وتعديل  امليدان،  يف  تنشط 
العام  الشأن  تسيير  يف  باملشاركة  لها  للسماح 
واعادة االعتبار ملكانة اجلمعيات لدى املجالس 
الناشئة،  اجلمعيات  ومرافقة  واإلدارة  املنتخبة 
اجلمعيات  مبرافقة  واملؤسسات  الشركات  وإلزام 
يف  املتطوعني  حلماية  قوانني  وسن  ودعمها، 
التي  النشاطات  وكل  والبيئة  الصحي  املجال 
تشكل خطرا على صحة األفراد، وسن قوانني 
والتجهيزات  بالوسائل  اجلمعيات  دعم  تنظم 

صفة  وإعطاء  اجلمارك،  مصالح  لدى  احملجوزة 
للمحاكم  قضايا  لرفع  للجمعيات  التقاضي 
تخص مجال اختصاصها يف قضايا الشأن العام 

واملرفق العمومي ومكافحة الفساد. 
 

برمضان: نطمح إلى مجتمع 
مدني يستبعد توظيف املال 

والعالقات
املكلف  اجلمهورية  رئيس  مستشار  أشاد 
يف  برمضان،  نزيه  واجلالية  اجلمعوية  باحلركة 
باألغواط  اجلمعوية  باحلركة  االفتتاحية  كلمته 
بالناضجة  وصفها  أفكار،  من  طرحته  وما 
والبناءة واملعبرة عن انشغاالت تعكس اهتمامها 
أثنى  أن رئيس اجلمهورية  التنمية. وأكد  بواقع 
دورا  منه  وينتظر  وفعلياته  املدني  املجتمع  على 
على  اجلديدة، مستدال  اجلزائر  بناء  إيجابيا يف 
اإلصالح  مبادرة  قوى  ممثلي  باستقباله  ذلك 
الوطني الذي قدموا له مبادرة رأى أنها تفيد يف 
الوطنية. وأوضح  الوحدة  البالد وتعزيز  استقرار 
أن هذه اللقاءات ستمكن من بلورة إسترتيجية 
مستقبلية تقوم على رؤية وممارسة جديدة لعمل 
املال  توظيف  تستبعد  املدني،  املجتمع  فعليات 
احلركة  تلعب  حتى  الشخصية  والعالقات 
اجلمعوية دورا فعاال يف كل السياسيات، وتكون 
املتحدث  وأكد  التنمية.  يف  أساسيا  شريكا 
نزيه  وناشد  املدني  املجتمع  رقمنة  على ضرورة 
مرافقَة  املدني  املجتمع  وممثلي  فعليات  برمضان 
مؤسسات الدولة يف قضايا الشأن الوطني العام، 
بغية التأسيس لقاعدة متينة ال تزعزعها الرياح 
بعض  طرف  من  أو  اخلارج  من  اآلتية  سواء 
واإلحباط،  اليأس  نشر  رسائل  من  أو  األبواق 

على حد قوله.

املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
إثر  شخصني  هالك  أمس،  أول  ببومرداس، 
غرقهما يف الشواطئ املمنوعة فيها السباحة، 
فيما أنقذت املصالح ذاتها 13 آخرين من غرق 

محقق.
يف  املدنية،  احلماية  مصالح  وأفادت 
بيان لها، أن الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
مساء  تدخلت  قد  بومرداس  شرقي  لدلس 
الساعة 18:30  الفارط، يف حدود  اخلميس 
على مستوى شاطئ ميناء دلس غير املسموح 
من  غريق  جثة  انتشال  أجل  من  للسباحة، 
جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة، نقل إلى 
بعد  مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى دلس، 

عملية بحث دامت 12 ساعة.
الوحدة  متكنت  أخرى،  جهة  من 
مدعمة  ببومرداس  املدنية  للحماية  الرئيسية 
الساعة 11:52  البحرية، يف حدود  بالوحدة 
املفتتة  الصخرة  مستوى شاطئ  على  صباحا 
للسباحة،  املسموح  غير  الوالية،  بعاصمة 
من أجل إنقاذ 15 شخصا من الغرق، جرى 
باملكان عينه، فيم  13 ضحية منهم  إسعاف 
يف  صعوبات  من  يعاني  واحد  شخص  نقل 
التنفس وضحية أخرى متوفية من جنس ذكر 

إلى مستشفى بومرداس.
سميرة مزاري

انتقل، أول أمس، إلى جوار ربه املجاهد 
عبد الّلٰه ساخي أحد مفجري ليلة أول نوفمبر 
مستغامن  بوالية  علي  سيدي  مبنطقة   1954
ومنطقة الظهرة عامة، عن عمر ناهز 98 سنة.
أثناء  الفقيد كان من املجاهدين األوائل 
البارزة  والشخصيات  املجيدة  الثورة  اندالع 
ضحت  التي  االستعمار،  وجه  يف  والصامدة 

من أجل االستقالل وحرية الوطن، كما يعد 
الظهرة، حيث  مبنطقة  لها  املخططني  أبرز  من 
كان يلتقي رفقة املجاهدين بلحميتي وبن عبد 

املالك رمضان ببلدة أوالد بوزيان. 
 2 النعاميية  مبقبرة  الثرى  وري   املجاهد 

مبنطقة قوارة ببلدية سيدي علي.
بن سعدية. ن

فرق  بأن  اجلهوية  الصومام  إذاعة  أفادت 
جثة  انتشال  من  متكنت  قد  املدنية  احلماية 
أعقار  قرية  16، ينحدر من  الـ  ربيعه  شاب يف 
رقمها  عبر  اتصاال  تلقيها  إثر  أوقاس،  بلدية 
عندما  املتويف  الشاب  باختفاء  يفيد  األخضر 
املقابل  احملروس  غير  الشاطئ  يف  يسبح  كان 

مبحاذاة  بأوقاس  السابقة  العمومية  للمفرغة 
الساعة  متام  يف  وذلك   ،9 رقم  الوطني  الطريق 
عمليات  وبعد  مساء.  دقائق  وخمسة  الرابعة 
بحث مكثفة قام بها غطاسو احلماية املدنية، مت 
العثور على جثة الشاب املعني يف حدود الساعة 
السادسة وخمس دقائق. وعليه/ حول عناصر 

احلماية املدنية جثة الضحية إلى مصلحة حفظ 

أوقاس قصد تشريحها ملعرفة  اجلثث مبستشفى 

مالبسات هذا احلادث املؤلم.

عبدالسالم قريشي

يف لقاء جمعهم مبستشار رئيس اجلمهورية

ممثلو الحركة الجمعوية باأل غواط يشتكون 
التهميش ويثورون بسبب سوء التسيير 

كان اللقاء الذي جمع ممثلي احلركة اجلمعوية مبستشار رئيس اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية 
واملجتمع املدني »نزيه برمضان«، يوم األربعاء مبدرج املرحوم محمد السويف بجامعة األغواط، حتت 

عنوان » لقاء تشاوري حول دور املجتمع املدني يف تفعيل مبادئ الدميقراطية التشاركية يف بناء 
اجلزائر اجلديدة »، فرصة لتعرية وكشف املمارسات البيروقراطية التي ماتزال تطبع تسيير الشأن 

بالوالية سواء على مستوى بعض املجالس املنتخبة أو على مستوى بعض اإلدارات،

أحمد بوكليوة
دعا، يوم أمس، مسعود عمراوي النائب 
عن االحتاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 
األساسي  القانون  ملراجعة  التربية  وزير 
أنه  إلى  مشيرا  الوطنية،  التربية  ملستخدمي 
الرخص  منح  يف  الكامل  احلق  يعطي  ال 
جلميع أسالك قطاع التربية، الفتا النظر إلى 
ملعاجلة  االستثنائية  للرخص  الوزارة تلجأ  أن 
التأطير،  هيئات  مختلف  يف  الفادح  النقص 
الناظر  حق  يف  إجحافا  يعد  ذلك  أن  مؤكدا 
ومستشار التربية ومساعد املدير يف االبتدائي 

احملرومون من الرخص االستثنائية. 
الواجب  من  أنه  عمراوي  وأوضح، 

جلميع  رخصة  استصدار  التربية  وزارة  على 
والعدل،  اإلنصاف  باب  من  األسالك  هذه 
كما  باملسابقة،  متعلقة  العملية  أن  خاصة 
أن لهم خبرة يف التسيير اإلداري، مضيفا أن 
القانون األساسي املشار إليه منح حق الترقية 
لرتبة مدير الثانوية للناظر فقط، وأقصى كلية 
االبتدائي  لطوري  خالفا  الرئيس  األستاذ 
واملتوسط، إذ استصدرت وزارة التربية رخصة 
لألستاذ الرئيس يف التعليم الثانوي للمشاركة 
يف مسابقة الترقية لرتبة مدير ثانوية، معتبرا 
التربية،  ومستشار  للناظر  إهماال  ذلك 

ومساعد مدير التعليم االبتدائي. 
األساسي  القانون  النائب بفتح  وطالب 
كل  ومعاجلة  الوطنية  التربية  ملستخدمي 
يف  والعدل  اإلنصاف  اختالله، وتوخي 
والترقية  والتصنيف  اإلدماج  عمليات 
خاصا  حقها،  املتضررة  األسالك  واسترجاع 
الثانوي  التعليم  يف  الرئيس  األستاذ  بالذكر 
ثانوية،  مدير  لرتبة  الترقية  يف  ألحقيته 
تطبيق  خالل  من  االبتدائي  التعليم  وأستاذ 
بتثمني شهادتي  املتعلق  املرسوم )266/14( 
وتصنيفه يف  والليسانس  اجلامعية  الدراسات 

الصنف 12 وغيره من األسالك املتضررة.

دعوات إلعادة الّنظر يف الرخص االستثنائية

واجعــوط مطــالب بفتـح 
القانـون األساســـي 

لمستخدمـي التربية الوطنية
· مطالب بإعطاء صفة التقاضي للجمعيات

بجاية

الحمايــة المدنيـة تنتشل جثة غريق بأوقـاس

راسل، مسعود عمراوي النائب عن االحتاد من أجل النهضة 
والعدالة والبناء وزير التربية محمد واجعوط، بخصوص 

حرمان بعض موظفي قطاع التربية من الرخص االستثنائية 
على عكس البعض اآلخر، داعيا إلى مراجعة االختالل املوجود، 

يف القانون األساسي ملستخدمي التربية الوطنية، املتعلق 
باملرسوم التنفيذي )240/12( املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 

.)315/08(

 بومرداس
هـــالك شخصــين غرقــا 
وإنقــاذ 13 آخــريـــن 

مستغامن

 المجاهــد عبد الّل سياخـي 
ينتقــل إلــى جــوار رّبـــه



فيروز رحال 
املاضي  االسبوع  نهاية  الوالي  ترأس 
إجتماعا موسعا حضره رئيس املجلس الشعبي 
املجالس  ورؤساء  الدوائر  ورؤساء  الوالئي 
الوالية،مت  مجلس  وأعضاء  البلدية  الشعبية 
والتعليمات  التوصيات  مناقشة  خالله  من 
من خالل  اجلمهورية  رئيس  طرف  من  املسداة 
املشاريع  الوالة،بخصوص  مع  األخير  لقاءه 
ومدى  الظل  مناطق  ساكنة  لفائدة  التنموية 
جتسيدها وعرض التفصيل والتدقيق يف وضعية 
التنموية  البرامج  مختلف  يف  املسجلة  املشاريع 

املسجلة  النقائص  تدارك  خالل  من  للوالية 
الالزمة  والتصحيحات  التعديالت  بإجراء 
على البرامج املسطرة وطريقة تنفيدها، السيما 
النائية  املناطق  على  العزلة  بفك  املتعلقة  تلك 
وتعميم الربط بالطاقة الكهربائية والغازية واملاء 
الصحية،  اخلدمات  نوعية  وحتسني  الشروب 
التعليمية والشبانية وتنويع القدرات اإلقتصادية 
الوالي على ضرورة  وقد شدد  املعزولة  للمناطق 
احلثيثة  املتابعة  على  واحلرص  التحدي  رفع 
ورفع  الصعوبات  تذليل  مع  املشاريع  إلجناز 

إستكمال  أو  جتسيد  دون  تقف  التي  العراقيل 
هذه املشاريع. وتشير حوصلة إجمالية للمشاريع 
العزلة  لفك  تهدف  التي  الظل  مبناطق  املسجلة 
عنها وذلك بتسجيل 208 مشروع موزعة على 
يف  وأخرى  اإلنطالق  قيد  التي  منها  بلدية   11
االشغال  بها  انتهت  منها  والعديد  اإلجناز  طور 
وكلها تتعلق بتحسني اإلطار املعيشي للمواطن 
كاملاء  الشبكات  بالربط مبختلف  تعلق  ما  سواء 
والكهرباء،  الغاز  الصحي،  الصرف  الشروب، 

التهيئة،  اإلنارة العمومية. ..الخ

ف سليم 
عشرات العمال نظموا وقفة إحتجاجية 
للمؤسسة  العامة  املديرية  مقر  أمام  غاضبة 
من  متكينهم  أجل  من  املدير  على  للضغط 
أشهر   7 إلى  تعود  التي  املتأخرة  أجورهم 
زيادة عن حقوقهم يف العطلة السنوية لسنتني 
التام  رفضهم  على  شددوا  كما  متتاليتني،  
العمال  اإلدارة ضد  تنتهجها  التي  للسياسة 
الطويلة  السنوات  رغم  تسريحهم  مبحاولة 
املؤسسة  يف  دائمني  كعمال  قضوها  التي 
املذكورة. داعيني يف هذا الصدد والي الوالية 
برميي جمال الدين إلى التدخل إليقاف كل 
التي  ضدهم  احملاكة  التعسفية  مخططات 

من  املؤسسة.  وغلق  طردهم  الى  تهدف 
جهتها مصادر قريبة من اإلدارة تتحدث عن 
حجز البنك على األموال ومداخيل الشركة 
املالية بسبب ديون سابقة على عاتقها،  كما 
ضمن  ستكون  العمال  تسريح  عملية  أن 
ظوابط القانون اجلزائري ومع مفتشية العمل 
بل  إنتاجية  مؤسسة  ليست  الشركة  لكون 
ال  العمال  عدد  وحاليا  باألشغال  تقوم 
األحسن  من  ولذا  املالية  بقدرتها  يتناسب 
مع  عمالها  من  جلزء  تسريح  بعملية  القيام 
مع  متاشيا  حقوقهم  جميع  على  حصولهم 

القانون للحفاظ على بقاء املؤسسة. 

اجلنح  محكمة  أمس  حكمت 
رفقة  التربية،  مدير  حق  يف  بسكيكدة 
موظفني يف قضية فساد وجنحة تبديد أموال 
عمومية وإساءة استغالل الوظيفة عمدا بأداء 
بسنتني  القوانني،   يخرق  نحو  على  عمل 
من  كل  رفقة  األول  للمتهم  نافذة  حبسا 
ممون ومفتش املطاعم وبثالثة سنوات حبس 
نافذة ومليون دج غرامة مالية لرئيس مصاحلة 
الوسائل عن جنحة منح امتيازات غير مبررة 
لألحكام  مخالفة  اتفاقية  ابرام  عند  لغير 
التشريعية والتنظيمية، وبسنة موقوفة النفاذ 

ملقتصدة مبتوسطة اخلوارزمي.
اإلتفاقية تتعلق بصفقة أبرمتها املديرية 
و2019   2018 سنتي  مكتبة  صاحب  مع 
والعتاد  باللوازم  التربوية  املؤسسات  لتموين 
التي  التحقيقات  تكشف  أن  قبل  املدرسي 
فساد  شبهة  بوجود  الشأن  هذا  يف  فتحت 
من خالل عدم احترام املديرية للقوانني كما 
تبني أن االتفاقيات كانت يستفيد منها ابن 
مكتبة  ميلك  الذي  الوسائل  مصلحة  رئيس 

العمليات  عدد  أن  التحقيقات  كشفت  أين 
التي قام بها بلغت 200 عملية متوين. فضال 
يخفيها  كانت  التي  التجهيزات  بعض  عن 

املفتش وال تدرج ضمن سجالت اجلرد.
كان  العام  احلق  ممثل  أن  االشارة  جتدر 
عقوبة  تسليط  احملاكمة  جلسة  يف  التمس 
دج  ألف  و200  نافذة  ثالثة سنوات حبس 
السابق  التربية  مدير  من  لكل  مالية  غرامة 
اخلوارزمي  مبتوسطة  ومقتصدة  عن  )م.م( 
)ح.ش( وأربعة سنوات حبس نافذة ملفتش 
املطاعم )ب(، وخمسة سنوات حبس نافذة 
و500 ألف دج غرامة مالية لرئيس مصلحة 
امتيازات  منح  جنحة  )ع.ص(،   الوسائل 
غير مبررة عند ابرام اتفاقية مخالفا لألحكام 
)ب.ص(  والبنه  والتنظيمية  التشريعية 

بصفته ممون صاحب مكتبة.
نسيبة شالبي

عنابة

عمال مؤسسة أشغال الري 
بدون أجور منذ 7 أشهر
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والي عنابة يأمر بإطالق األشغال عاجال

55 مشـروعـا تنمـويــا بمناطــق 
الظــل لـم تــَر الّنــور! 

يشتكي سكان بلدية كركرة، غرب 
املشاكل  من  العديد  من  سكيكدة  والية 
وتراجعها  الطرقات  اهتراء  مقدمتها  يف 
وانتشار  الطبيعي  الغاز  وغياب  حالتها 
ويف  األرصفة  على  الفوضويني  الباعة 

الطرقات.

الواقعة  كركرة  بلدية  قاطني  يعاني 
بني  الرابط   85 الوطني  الطريق  مبحاذاة 
والية  غرب  والواقعة  وقسنطينة  القل 
الطرقات  حالة  تراجع  من  سكيكدة، 
تلك  سيما  منها  والفرعية  الرئيسية 
السكانية،  التجمعات  داخل  الواقعة 
فأصبحت هذه الطرقات غير صاحلة لعبور 
والبرك  باحلفر  امتألت  أن  بعد  املركبات 
املدينة  هذه  سكان  يشتكي  كما  املائية، 
سببها  شوارعها  يف  الفوضى  انتشار  من 
احملالت  وأصحاب  الفوضويني  الباعة 
الذين احتلوا األرصفة والطرقات وعرض 
كبيرة  إعاقة  سبب  مما  عليها،  سلعهم 
حلركة املرور وعلى مدار السنة بهذه املدينة 
والذي يعتبر طريقها الوحيد شريان حيوي 

يربط سبعة بلديات غربية باجلهة الشرقية 
والواليات األخرى، مما سبب إزعاج كبير 
احليوية،  الطريق  هذه  مستعملي  لذى 
يعرض  أسبوعي  سوق  وجود  إلى  إضافة 
السكنية،  األحياء  داخل  سلعهم  جتارها 
بشكل  املركبات  حركة  يشلون  حيث 
كامل، مما يدفع أصحاب املركبات والذين 
مركباتهم  اخراج  الى  باملدينة  يقطنون 
اربعاء  يوم  كل  من  مبكرة  ساعات  يف 
إضافة  السوق،  مكان  عن  بعيدا  وركنها 
داخل  برية  محطات  أربعة  وجود  إلى 
من  بكل  كركرة  تربط  باملدينة  حي  أكبر 
التابعة  معماش  السبتي  وقرية  متالوس 
برية  نقل  محطة  إضافة  زيد  بني  لبلدية 
وأخرى  القل  مدينة  الى  تعمل حافالتها 
كركرة  بلدية  لتبقى  حجرية  قرية  الى 
والباعة  والسوق  البرية  باحملطات  محاصرة 
البعض  عليها  أطلق  حتى  الفوضويني، 

اسم مدينة »السيركيالسيون«

نسيبة شالبي

سجلت والية عنابة تأخًرا ملحوًظا يف استكمال املشاريع التنموية، خاصة تلك التي تخص مناطق 
الظل، حيث أحصت املصالح الوالئية 22 مشروعا لم تنطبق األشغال بها، مقابل 46 مشروعا يف طور 

اإلجناز، فيما استكملت األشغال يف 56 مشروعا، األمر الذي جعل الوالي يطالب األميار بضرورة 
استكمال املشاريع املسجلة يف أقرب وقت ممكن.

قاملة

استــالم 8 مؤسســات 
تربوية خالل الدخول 

المدرسي المقبل
املدرسي  الدخول  خالل  قاملة  والية  تستلم  أن  يرتقب 
9 مجمعات  الى  باإلضافة  متوسطات  و5  ثانويات   3 القادم 
ووحدتني  مدرسيني  مطعمني  توسعة،   قسم  و97  مدرسية 
تهيئة  عملية  من  التام  االنتهاء  مت  كما  واملتابعة،   للكشف 
وإعادة االعتبار لـ 250 مدرسة بالنسبة للطور االبتدائي الى 
جانب اقتراح حمالت حتسيسية للمتمدرسني بداية الدخول 
الوقاية  بالشروط  والتقيد  القادم حول كيفية احترام  املدرسي 
باملدارس  سيوضع  الذي  الصحي  البروتوكول  مع  واالنضباط 

للتأقلم والتعايش مع الوضع يف ظروف جيدة.
كما تعكف السلطات احمللية لوالية قاملة على التحضير 
لالمتحانات الرسمية حيث أعطى الوالي تعليمات لتشكيل 
وفق  اللوجستيكية  الترتيبات  كامل  لضبط  متابعة  خاليا 
 33 عددها  البالغ  االمتحان  مبراكز  املتبع  الصحي  البروتوكول 
لشهادة  بالنسبة  مركز  و37  الباكالوريا  لشهادة  بالنسبة  مركز 

التعليم املتوسط.
لوازم  واقتناء  االمتحان  مراكز  حتضير  يف  الشروع  مع 
احلماية والوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا من كمامات 
واقية مطهر كحولي، جهاز قياس احلرارة وأجهزة التعقيم، مع 

توفير النقل والرعاية الصحية والنفسية باملراكز.
توفير  يف  الشروع  مت  املقبل  اجلامعي  للدخول  وحتضيرا 
واالقامات  الكليات  مستوى  على  والتعقيم  الوقاية  شروط 
ساعات  تقليص  جانب  إلى  واملطاعم  النوادي  اجلامعية،  
من  بعد  عن  احملاضرات  تلقي  واعتماد  باحلجرات  الدراسة 
خالل منصة رقمية متاحة لهذا الغرض سيتم االعالن عنها 

قريبا.
إشعار  إلى  تأجيله  مت  الذي  املهني  للدخول  بالنسبة  اما 
الدوامني  اتباع نظام  الوزارة األخير، فسيتم  آخر حسب قرار 
لتفادي  املتربصني  عدد  من  للتقليل  االفواج  وتكثيف 
كافة  اتخاذ  جانب  الى  الوباء  انتشار  وخطر  االحتكاك 

االجراءات الوقائية الالزمة.
خديجة بن دالي

نددت نقابة مؤسسة أشغال الري بعنابة بقرار اإلدارة 
الرامي إلى تسريح العمال بسبب الوضعية املالية املتأزمة 

التي تتخبط فيها مند عدة أشهر.

سكيكدة

الحكــم بحبــس مديــر 
التربيـة 3 سنوات نافـذة

سكيكدة

سكــان بلديــة كــركــرة 
يطالبون بحقهم في التنمية
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بعد توقف دام أكثر من سنتني 

استئنـاف األشغــال بمشــروع استئنـاف األشغــال بمشــروع 
20002000 مسكن »عـدل« بالشلف مسكن »عـدل« بالشلف

ب.أمني
وفقا  سريعة  بوتيرة  البناء  أشغال  وعادت 
عليها  االتفاق  مت  التي  السكنات  توزيع  لرزنامة 
لعب  الذي  شلف  والية  ووالي  عدل  وكالة  مع 
واصراره  نصابها  الى  األمور  اعادة  يف  كبيرا  ظورا 
السكني  املشروع  بهذا  األشغال  استئناف  على 
الهام الذي توقفت االشغال منذ شهر جوان سنة 

 .2018
توحسب ما علمته أخبارالوطن من صاحب 
عبدالرحمن   « اإلجناز  بعملية  املكلفة  املؤسسة 

دبالجي » انه مت توفير كل ما يحتاجه املشروع من 
العاملة  اليد  وكذلك  املراحل  ملختلف  البناء  مواد 
توقف  بعد  االجبارية  البطالة  يف  كانت  التي 
املشروع كما مت تسخير كل العتاد إلمتامه يف أقرب 

االجال لتدارك التاخير املسجل سالفا. 

اإلنحاز  بعملية  املكلفة  املؤسسة  وقامت 
للمشروع السكني 2000 وحدة سكنية باحلسنية 
كانت  التي  باملشروع  االملنيوم  قوالب  بإخراج 
متواجدة مبيناء اجلزائر العاصمة منذ جوان 2018 

الوزير السابق  بسبب التضييق واحلغرة من طرف 
للسكن الذي استعمل التعسف اإلداري يف حق 
املؤسسة التي كانت تشغل ما يفوق 1200 عامل. 
كثيرا  بالشلف  الوالئية  السلطات  وتراهن 
وضعية  الهاماتسوية  السكني  املشروع  هذا  على 
كل  بتفعيل  وقامت  السكني  النمط  هذا  طالبي 
انطالق  إعادة  أجل  من  الالزمة  اإلجراءات 
األشغال به ومدت يد املساعدة للمؤسسة املعنية 
وكل التسهيالت النطالق األشغال وتسريع وتيرة 

االجناز لتسلم املشروع يف أقرب اآلجال

اجللفة 
سكــان سليمــاني سليمـــان 
ينتفضون بسبب انعدام التنمية

خرج العديد من سكان حي سليماني سليمان الذي 
وسارة,  عني  املنتدبة  بالوالية  األحياء  أكبر  بني  من  يعد 
للشارع وذلك احتجاجا على غياب أبسط متطلبات احلياة, 
املاء  انعدام  من  كبيرة  مدة  منذ  احلي  قاطنو  يعاني  حيث 

الشروب وكذا اإلنارة العمومية باإلضافة الى الطرقات. 
السكان ويف تصريحات متبادلة ألخبار الوطن, أكدوا 
بأن حيهم يعاني التهميش والنسيان منذ عقدا من الزمن, 
التي  املشاكل  العديد من  تراكم  إلى  أدى  الذي  وهو األمر 
للجهات  انشغاالتهم  رفعوا  بأنهم  مضفني  كاهلهم  ارهقت 
مطالبني  جدوى  بدون  لكن  املرات  من  فالعديد  املعنية 
املسؤول األول بالوالية بالنظر يف مطالبهم ومؤكدين مواصلة 

سلسلة احتجاجاتهم إلى غاية اإلستجابة ملطالبهم.
رئيس البلدية ميهوب حسناوي خالل رده صرح بأن 
اجلزائرية  مسؤوليتها  تتحمل  الشرب  مياه  انعدام  مشكلة 
بأن  قال  والطرقات  العمومية  اإلنارة  بخصوص  أما  للمياه 
من  بعد  جتميدهم  بعد  كبيرا  تاخرا  يشهدان  املشروعان 
وسوف  الالزمة  التدابير  اتخذ  بأنه  مؤكدا  الوالية  الطرف 

تنطلق األشغال بهما مع رفع التجميد عنهم قريبا
 الطاهر دحمان

بجاية
الناقلـون الخواص يطالبون 
بتسليمـهم منحة كورونــا

نهاية  بجاية  والية  مقر  أمام  اخلواص  الناقلون  جتمع 
ثالثة  منحة  بدفع  احمللية  السلطات  وطالبوا  املاضي،  األسبوع 
نشاطهم  تعليق  عن  الناجمة  احلكومة  وعدتهم  التي  أشهر 
خالل فترة جائحة كورونا، كما رفعوا انشغاالتهم إلى املسؤول 
األول على الوالية املتمثلة يف حتسني ظروف عملهم ومرافقتهم 
هذه  أصحاب  فإن  ولإلشارة  نشاطهم.  استئناف  فترة  خالل 
عدد  تسقيف  يف  النظر  إعادة  الدولة  من  يطالبون  احلافالت 
قرار  املقاعد،  من  باملائة   50 استغالل  أن  معتبرين  الركاب، 
ال يسمن وال يغني من جوع، وهو ما تسبب يف عزوف العديد 
لنقل  الطبيعية  احلركة  على  سلبا  وأثر  العمل،  عن  منهم 
مؤكدين  القرار  يف  النظر  بضرورة  دعوتهم  وجددوا  املسافرين، 

على التزامهم الصارم بالبروتوكول الصحي.
كرمي. ت

شخصا   305 أمس  صبيحة  غادر 
مدينه  من  املاضي  األسبوع  اجالؤهم  مت 
إلى  وهران  مطار  عبر  التركية  اسطمبول 
صابالت  السياحي  التوسع  مبنطقة  فندقني 
التدابير  إطار  يف  وذلك  مستغامن  بوالية 
كورونا  فيروس  من  الوقائية  واإلجراءات 
الصحي  احلجر  رفع  مت  حيث   .19 كوفيد 
قضوا  بعدما  اجلزائريني  الرعايا  هؤالء  عن 
طبيا  بهم  والتكفل  الصحي  احلجر  فترة 
بتخصيص  املغادرة  عملية  ومتت  ونفسيا. 

عدة حافالت لنقلهم إلى مقر إقاماتهم. 
بن سعدية. ن

بن سعدية. 
 يف انتظار اإلفراج عن احلصة املتبقية. 
حيث يتساءل هؤالء عن سبب عدم االنتهاء 
عدة  مرور  رغم  اخلارجية  التهيئة  أشغال  من 
اإلجناز.خاصة  أشغال  منانتهتاء  سنوات 
الصرف  قنوات  توصيل  عملية  توقف  بعد 
لتبقى  مكانها،  ترواح  تبقى  التي  الصحي 
إلى  متواصلة  العائالت  تلك  معاناة  معها 
املستفيدون  أغلب  وأن  آخر.السيما  إشعار 
يقطنون يف بيوت قصديرية أو سكنات مهددة 
بالسقوط تنعدم شروط احلياة الكرمية حسبما 
الكثير من حتدثوا جلربدتنا. لسان  جاء على 
متسائلني سبب كل هذا التأخير لهذه احلصة 

منها  االستفادة  على  مضى  التي  السكنية 
أنها سبب  البعض  10 سنوات. ويرى  قرابة 
سكنية  حصص  من  البلدية  استفادة  عدم 
اضافية يف هذه الصيغة منذ 2011 إلى يومنا 
هذا، وهو ما زاد يف عدد الطلبات وعمق أزمة 

السكن باملنطقة.
البلدية  أبناء  يطالب  أخرى  جهة  من 
صيغة  من  جديدة  سكنية  حصص  منحهم 
البلدية  منه  تسفيد  لم  الذي  املدعم  الترقوي 
الريفية  السكانات  عدد  مضاعفة  مع  بعد. 
بحكم  العائالت  مئات  مطلب  يبقى  الذي 

الطابع الريفي للمنطقة.

أزيد من 8 سنوات مضت على استفادة 
قرية رأس املو، ببلدية سيدي عابد يف والية 
مجمع  اجناز  مشروع  من  تيسمسيلت، 
لكن  القرية،  شباب  لفائدة  ريفي  سكني 
وإلى اآلن لم ينفذ املشروع على ارض الواقع 
األمر الذي أثار غضب واستياء املستفيدين 
من مقرارات استفادة من قطع أراضي للبناء

املتردي  الوضع  من  السكان  و يشتكي 
الى  بقائها  بسبب  القرية  إليه  آلت  الذي 
أعني  عن  وبعيدة  حضرية  تهيئة  دون  اآلن 
وال  طرقات  وال  ماء  ال  حيث  املسؤولني، 
أرصفة، ورغم ذلك ال ترى املصالح املعنية 
ضرورة يف إدراج القرية ضمن عملية إحصاء 

ملناطق الظل بالوالية
فإن  األهالي  تصريحات  وحسب 

التي  النقائص  قائمة  يتصدر  النقل  مشكل 
على  يتعذر  حيث  القرية،  منها  تعاني 
التنقل  والثانوي،  املتوسط  الطورين  تالميذ 
يف  خاصة  التعليمية  مؤسساتهم  والى  من 
يف  احلاصل  النقص  بسبب  الشتاء  فصل 

وسائل النقل،
حرمان  من  اليوم  القرية  تعيشه  ما 
والي  تدخل  يستدعي  وتسيب،  ونسيان 
جديد  من  األمل  بعث  اجل  من  الوالية 
طول  من  الذين سئموا  نفوس سكانها،  يف 
بالتوتر  مشحونة  أجواء  ولد  الذي  االنتظار 
املسؤولية  غياب  بوضوح  وعكس  لديهم 

واملراقبة،
عبد القادر. ت

بوالية  القرى  عديد  سكان  رفع 
الوالية  والي  ًالى  عاجال  نداًء  البيض 
للمطالبه بفتح قاعات العالج بعد الساعة 
الرابعة مساءا ويومي عطلة نهاية االسبوع 
العقربي  اللسع  حاالت  تزايد  إلى  بالنظر 
وغياب التكفل الصحي يف هذين الوقتني 
على  بترخيص  طالبوا  السكان  املهمني. 
كثرت  اين  احلالي  الصيف  خالل  االقل 
جتاوز  والتي  العقربي  اللسع  حاالت 
والتي خلفت  لسع  600 حالة  ال  عددها 
ويف  مؤكدتني.  وفاة  حالتي  الساعة  حلد 
قرية  بسكان  الوطن  اخبار  لشكبة  اتصال 
ليغن ببلدية ستينت اشتكى سكان القرية 
مساءا  الرابعة  بعد  العالج  قاعة  غلق  من 
اين تغلق بعد ان يكمل املمرض الوحيد 
انها  التالي كما  اليوم  الى غاية  بها دوامه 
وحسب  والسبت  اجلمعة  يومي  مغلقة 
فان  القرية  سكان  احد  محمد  بلعيدي 
سكان القرية يقتلون يوميا اكثر من عشرين 
عقرب واغلب اللسعات تتم ليال ويف ظل 

اخلطورة  تتضاعف  العالج  قاعات  غلق 
مع  حدث  كما  الوفاة  حاالت  وتسجل 
الطفل الذي مات بداية االسبوع اجلاري. 
سيارة  غياب  عن  حتدث  املتحدث  ذات 
احلماية  سيارة  وصول  وتأخر  االسعاف 
االستعانه  الى  السكان  مايضطر  املدنية 
الى  املرضى  اليصال  اخلاصة  بسياراتهم 
ما  كلم   40 بعد  على  مستشفى  أقرب 
يزيد من حجم اخلطورة لكون سم العقرب 
ينتقل بسرعة الى القلب عبر الدم ويقضي 
الصحة  بقطاع  مسؤول  املصاب.  على 
بالبيض صرح لنا ان مشكل غلق قاعات 
العطل  وأيام  مساءا  الرابعة  بعد  العالج 
وفتحها  الصحة  وزير  من  وبقرار  وطني 
الوزارة كما ان توفير  يتطلب ترخيص من 
صالحيات  من  بها  االسعاف  سيارات 
البلديات ومديرية الصحة يف هاته  رؤساء 
واملصل  املمرض  توفير  على  تسهر  احلالة 

املضاد للسم بالقاعة ال غير. 
نور الدين رحماني

قام أمس سكان حي املرابطني ببني 
احتجاجية  بوقفة  املدية  شرق  سليمان 
وقفتهم  بعد  وذلك  الوالية،  مقر  أمام 
ويتعلق  السبب  لذات  أيام  منذ  األولى 
فيها  يتخبطون  التي  احلي  مبشاكل  األمر 
رأسها  وعلى  سنة   20 من  أكثر  منذ 
الصحي  الصرف  قنوات  انعدام  مشكل 
توفر  رغم  مدة  منذ  مشروعها  واملتوقف 
املبلغ املالي ومواد ومعدات املقاول املكلف 
بإجناز املشروع، حيث بقي املشكل يراوح 
احلي،  سكان  حسب   2012 منذ  مكانه 
على  ذلك  يف  يعتمدون  أنهم  مضيفني 
حفر التعفن ومالها من أخطار على صحة 

اإلنسان والبيئة، فأغلبيتهم يعانون حسب 
حديثهم من األمراض التنفسية واألوبئة، 
يربط  الذي  الترابي  الطريق  إلى  باإلضافة 
حيهم بوسط املدينة فهو عبارة عن أوحال 
املشاكل  وعديد  صيفا  وأتربة  شتاء وحفر 
ديوان  رئيس  استقبل  وقد  األخرى،هذا 
قدموا  احملتجني  السكان  عن  ممثلني  الوالي 
والي  تعهد  وابلغهم  املشكل  حيثيات  له 
الوالية » عباس بدوي« بالتكفل باملشكل 
السكان  اآلجال،  اقرب  ويف  شخصيا 
السريع  احلل  متمنني  خيرا  استبشروا 

ملشكلهم الذي أنهكهم طيلة سنوات.
عمر ب

مستغامن
مواطنــو أوالد بوغالــم يطالبــون 
باستــالم سكناتــهم االجتماعيـــة

مستغامن 
305 رعـــايـا جزائريــين 
يغــادرون الحجـــر الصحـــي 

تيسمسيلت
سكـــان »رأس المــو« يطالبـــون 
ببعــث مشــروع السكــن الريفــــي

البيض
مطالــب بفتــح قاعـات العـــالج 
ليــال بســبب التسـمم العقربــي 

املدية
انعدام المشاريع التنموية يخرج سكان 

»المرابطين« إلى الشارع

اسُتأنفت األشغال 
بورشة اإلجناز اخلاصة 
باملشروع السكني 2000 

مسكن لوكالة عدل 
باحلسنية يف والية 

شلف، بعد توقف دام 
أكثر من سنتني، عقب 

تعرض املؤسسة املكلفة 
باألشغال ملضايقات 

ومشاكل بيروقراطية يف 
عهد الوزير عبد الوحيد 

طمار. 

يجدد املستفيدون من احلصة السكنية االجتماعي اإليجاري 
ببلدية أوالد بوغالم بوالية مستغامن مطلبهم بضرورة اإلسراع 

يف تسليمها لهم يف أقرب اآلجال بعد مرور مدة طويلة من 
االستفادة من حصة 50 وحدة سكنية
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أخبار السر ايا

سمحت السلطات الصحية في العاصمة 
الصينية بكين بإلغاء قرار إلزام السكان 

بوضع الكمامات في الخارج.
وحسب ما ذكرته وكالة »رويترز«، يأتي هذا 
القرار في إطار تخفيف جديد للقواعد الرامية 
إلى منع انتشار فيروس كورونا، بعدما أعلنت 
المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 

13 يوما. ورغم تخفيف القواعد، فقد واصلت 
نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في 

العاصمة الصينية، أمس الجمعة.
وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون 
باألمان، بينما قال آخرون إن الضغوط 
االجتماعية كانت أحد العوامل وراء 

وضعهم الكمامة.

استيقظ، يوم أمس، سكان 
بلدة »أولتن« السويسرية 

الواقعة بين مدينتي »زيورخ« 
و«بازل« وقد كسا البلدة غطاء 

خفيف من الّشوكوال، بسبب 
عطل أصاب أحد المصانع التي 

تنتجها.
 تعطل نظام التهوية في مصنع 

شوكوال محلي تابع لشركة 
»لندت« الشهيرة، مما أدى 
إلى نفض المداخن غبارا من 
الكاكاو مأل الشوارع وغطى 
السيارات واألشجار والبيوت 
في البلدة. ونشر حساب مدينة 

»أولتن« في تويتر صورة 
لسيارة كانت تغطيها طبقة 

رقيقة من مسحوق الشوكوال، 
األمر الذي أثار تفاعال كبيرا  
عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وعن الحدث الغريب، كتب 
مغّرد يقول: »السماء تمطر 

شوكوال... هذا ال يحدث إال في 
األحالم؟« وعلق آخر قائاًل: 
»أخيرا.. لقد تحقق حلمي!«.
وتعهدت شركة »لندت« 

ألصحاب السيارات الذين غطى 
غبار الكاكاو سياراتهم بدفع 

ثمن غسلها.

بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد والذكرى المزدوجة 
20 أوت 20-1955 أوت 1956، كرمت وزارة الثقافة 
مجموعة من أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني.
وأشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بحضور 

الوزير المستشار لالتصال الناطق الرسمي لرئاسة 
الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، على هذا الحفل التكريمي 
م بالمناسبة  الذي احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا. وكرِّ
بعض أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، التي 

تأسست سنة 1957 من طرف الفنان الراحل مصطفى كاتب، 
من بينهم بسطانجي عبد الرحمان المعروف باسمه الفني 
الطاهر لعميري والملحن مصطفى سحنون وبوليفة محمد 

الهادي وسعيد سايح وصافية كواسي وحليمة زرقاوي.

أتاح العالم الجزائري يوسف 
محلو، عبر صفحته الخاصة 
»فيسبوك« منشورا عرض 

فيه  التكلفة التقديرية لألوبئة 
الحديثة؛ تكلفة أظهرت الخسائر 

الكبيرة التي سببها وباء 
»الكوفيد 19« للحكومات 

والدول مقارنة باألوبئة األخرى 
التي شهدها العالم في السنوات 

القليلة الماضية.
قال الدكتور محلو يوسف، الذي 
استند في منشوره إلى بيانات 

نشرها الدكتور المتخصص 
في األمراض المعدية بجامعة 

)Yale( األمريكية »توم 
Dr. Tom Frie- )فريدان« 
den( إن جائحة كورونا 

كانت أشد األوبئة ضررا، إذ 
بلغ مجمل تكلفة الخسائر التي 
سببتها 8,800 مليار دوالر، 

فيما كلف مرض سارس 
)SARS( 40 مليار دوالر.

 - )Ebola( أما وباء إيبوال 
أردف الدكتور - فقد كلف العالم 

خسائر بلغت 55 مليار دوالر، 
يليه في الترتيب مرض إنفلونزا 
الطيور )H5N1(،  بخسائر 
بلغت حدود الـ 40 مليار دوالر.
وختم مخترع دواء السرطان 
المبتكر كالمه  يقول: »و ال 
شك أن هذه التكلفة الباهظة 
التي كلفتها عدوى »كوفيد 

19« كانت وسيكون لها تأثير 
كبير على القرارات السياسية 

الحالية والمستقبلية التي 
ستتخذ  بالنسبة إلى كل البلدان.

أعلنت جامعة »الفنون الجميلة« األلمانية عن تخصيص 
منحة مالية للـكسالى في حال أقتنعوا بأنهم لن ينجزوا شيئا.
وبحسب صحيفة الـ »غارديان« البريطانية، فإن جامعة 

»الفنون الجميلة« األلمانية في مدينة »هامبورغ »أعلنت 
عن منحها مكافئة قيمتها 1600 يورو للكسول الذي يريد 

أن يتقدم لنيل هذه المنحة. وينبغي أن يحدد المتقدمون 
لهذه المنحة مجاالت  كسلهم التي يبدعون فيها بالتقاعس 

والخمول.
وتضم االستمارة أربعة أسئلة وهي: ما هو الشيء الذي 
ال تريد القيام به؟ وما المدة التي تريد فيها اإلعراض عن 
القيام بهذا األمر؟ وما الذي يجعلك ال تقوم به على وجه 
التحديد؟ ولماذا تعتبر نفسك الشخص األنسب لعدم القيام 

بهذا األمر؟«

َسمــاُء »أولَتن« تمطــُر ُشكــوَل!

ريع! َقاطعوا القاتَل السَّ

َجاِمعـة ألَمانّيٌة ُتكاِفئ الُكساَلى!

ين َتستغني عن الكماَمات الطبّية! الصِّ

 أعضاٌء من الفرَقة الَفنّية 
لجبهة التحرير ُيكّرمون!

أطلقت العديد من صفحات »الفايسبوك« حملة تحسيسية بمخاطر 
الدراجات النارية بعدما تحولت إلى قاتل خاطف على الطرق 

السريعة. هذا، وشهد استعمال الدراجات النارية في اآلونة األخيرة 
انتشارا واسعا في الجزائر، لما تتميز به وسيلة النقل هذه من 

سهولة في التنقل ما يضمن الوصول  سريعا  إلى الوجهة المنشودة،  
ناهيك عن إمكانية  تفاديها االختناق المروري.  يذكر ان هذه 

الوسيلة   تلعب دوراً مهما في أعمال التوصيل السريع. كل هذه 
المميزات يضاف إليها كون الدراجات النارية أكثر  المركبات إثارة 
وحماسة. إال أنها تحولت -  بالمقابل -  إلى أكثر المركبات  دموية 
بما أنها األكثر عرضة لحوادث المرور، وأكثر من يتسبب فيها أيضا.

إّنــُه األَشــدُّ َضــرًرا واألكثُر َتكُلفـــًة! إّنــُه األَشــدُّ َضــرًرا واألكثُر َتكُلفـــًة! 
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متنراست 

سكان »تين تارابين بتاظروك« 
يطالبون بإنشاء محطة كهربائية

كرزيكة أحمد 
شهادات  يف  القرية  هذه  أهالي  وأكد 
املسؤولني  وعود  أن  الوطن”  لـ»أخبار  متطابقة 
املتكررة الزمتهم لسنوات، ولم جتد طريقها إلى 
حيث  احلثيثة،  محاوالتهم  من  بالرغم  التنفيذ 
البلدية  رؤساء  قبل  من  موثقة  مطالبهم  ظلت 
الوضعية  بدراسة  املكلفة  اللجان  عند  ومسجلة 
يف القرى النائية ومناطق الظل التي تزور املنطقة 

عقب كل شكوى. 
مزودة  األن  منطقتهم  أن  السكان  وأفاد 
مبحركني كهربائني من النوع القدمي والتي تعاني 

بني الفينة واألخرى من أعطاب وأعطال وأحيانا 
ندرة الوقود مما يجعل القرية تعم يف ظالم دامس 
هؤالء  ألسبوع.وأضاف  أحيانا  تصل  قد  أليام 
الطاقة  بنظام  قبل  فيما  مزودة  كانت  القرية  أن 
بسبب  صاحلة  غير  أصبحت  والتي  الشمسية 

تدهورها،وإنتهاء مدة صالحيتها 
لم  تارابني  تني  قرية  أن  هؤالء  صرح  كما 
ينبغي  كما  الريفية  التنمية  من  حقها  تنل 
بني  الرابطة  فالطرق  ظل،  منطقة  بإعتبارها 
طريق  غرار  على  مهترئة  البلدية  ومقر  القرية 
الكهرباء  عن  ناهيك  تغهرتوسركوتوأوجررت 

يف  للمستثمرين  ملحا  مطلبا  تعد  التي  الريفية 
الريفي الذي  قطاع الفالحي وأصحاب السكن 
لكي  سنوات  منذ  الطاقوية  املادة  هذه  ينتظرون 
أن  خاصة  الفالحة  قطاع  يف  العمل  يباشروا 
قريتهم تذخربأراضي خصبة كما ينتج بها أجود 
احلمضيات املتمثلة يف البرتقال والليمون إضافة 

إلى التمور
 وهم يأملون حترك اجلهات الوصية املتمثلة 
الريفية  قريتهم  تدعيم  قصد  الطاقة  مديرية  يف 
مبحطة كهربائية صغيرة لتحسني اإلطار املعيشي 

لهم. 

براهيم مالك 
 وحسب مصادر أخبار الوطن فان الرعاية 
الذي مت أجالئهم عبر منفذ املقاطعة احلدودية 
طبي  فحص  إلى  إخضاعهم  مت  الدبداب 
بعد  حتويلهم  ليتم  الوطن  ارض  دخولهم  فور 
نحوى  املتخذة  الصحية  اإلجراءات  استكمال 

بيت الشباب ببلدية الدبداب أين يقضون فترة 
احلجر الصحي وهذا ضمن اإلجراءات الوقائية 
االحترازية املتخذة واملعمول بها ويضيف املصدر 
انه مت توفير وتسخير كافة الظروف من األطقم 
الطبية الى اإليواء وذالك طيلة فترت مكوثهم 

ملدة 14 يوم بذات املكان. 

براهيم مالك
التي تعرف ارتفاع كبير يف النمو الدميغرايف 
باملنطقة  الفالحة  تطوير  بالضرورة  يقابله  الذي 
مع  خاصة  السوق  حاجيات  لتلبية  وانتعاشها 
من  القادمة  الفالحية  اسعاراملنتوجات  ارتفاع 
اخبار  ل  تصريحهم  حسب  املجاورة  الواليات 

الوطن. 
اعتبر فالحي منطقة برج احلواس   وكما 
البالغ عددهم 13 فالح ان متاطل املسئولني من 

الفالحية  واغيغن  منطقة  استفادة  تخصيص 
املتكررة  مطالبهم  رغم  الريفية  الكهرباء  من 
تزويد  مشروع  برمجة  بضرورة  مناسبة  كل  يف 
لغرض  والفالحية  الريفية  بالكهرباء  املنطقة 
بالفائدة  يعود  الذي  ونشاطهم  عملهم  تسهيل 
الكبيرة على املنطقة والفالح وكذا تشغيل اليد 
حتقيق  الى  اضافة  البطالة  وامتصاص  العاملة 
الفالحية  املنتوجات  من  الكثير  يف  االكتفاء 
نظرا خلصبة االرض مؤكدين يف ذات السياق 

الكهرباء  من  مفر  ال  الراهن  الوقت  يف  انه 
الفالحية والتي اضحت يف الوقت الراهن من 
اساسيات النشاط الفالحي والرعوي باملنطقة.
الى  املعنية  السلطات  املعنيون  ودعا   
طال  الذي  املشروع  مبطلبهم  العاجل  التكفل 
اخلصبة  ألراضيهم  االعتبار  وإعادة  انتظاره 
العناية  من  الى جزء صغير  فقط  حتتاج  والتي 
فهي  منها  واملبتغى  املطلوب  لتعطي  واملتابعة 

مصدر رزق وجب احلفاظ عليه. 

طالبت النقابة الوالئية الوالئية لعمال 
التربية بوالية أدرار من وزير التربية بضرورة 
التعجيل يف إعادة فتح املعهد املتخصص يف 

تكوين موظفي التربية أبي حامد الغزالي.
لها  بيان  يف  املذكورة  النقابة  وقالت 
هاما  تكوينيا  مكسبا  يعد  املعهد  هذا  أن 
وأشار  القطاع  لعمال  كبيرة  إضافة  يعد 
إطارات  يتلقوها  التي  املعاناة  إلى  البيان 
وأن  وخصوصا  النقل  متاعب  مع  القطاع 
فيه  يتلقون  كانوا  تكويني  معهد  أقرب 
األخرى  الواليات  يف  والتدريب  التكوين 
يبعد ب 600 كم وأضاف البيان أن معظم 
كانوا  واملوظفني  االجتماعني  الشركاء 
التربيةالصادر  وزارة  بقرار  استبشروا  قد 
مفاده  2017و2018  الدراسي  املوسم  يف 
دورها  ألداء  املذكورة  ثانوية  باسترجاع 
التربية  قطاع  عمال  لتكوين  وطني  كمعهد 

الوطنية. والتمست نقابة عمال التربية من 
اخلدمة  حيز  وضعه  بضرورة  الوصية  الوزارة 
إلى  ترقوا  والذين  اجلدد  العمال  لتكوين 
األطوار  جميع  يف  كاملديرين  جديدة  رتب 
جدير  واملقتصدين.  واملستشارين  ونوابهم 
بالذكر أن هذا املعهد أنشىء يف الثمانينات 
ثانوية.  إلى  التسعينات  يتحول يف  أن  قبل 
إال أن القرار األخير بإعادة حتويله إلى معهد 
الذين  التالميذ  أولياء  أثار حفيظة  للتكوين 
وقفات  عدة  ونظموا  املنصرم  العام  احتجوا 
إلن  كالثانوية  ببقائه  مطالبني  احتجاجية 
سيؤثر  أخرى  مدراس  إلى  أبنائهم  حتويل 
املؤسسة  هذه  إلن  الدراسي  مشوراهم  على 

مشهود لها بالريادة يف النتائج املدرسية.
عبداهلل مجبري

ألساتذة  الوطني  املجلس  أدرارنظم 
جلمعية  الوالئي  واملكتب  العالي  التعليم 
واسعة  وتنظيف  تعقيم  حملة  الوطنية  الرائد 
مشاركة  ستشهد  التي  املبادرة  هذه  وتأتي 
الدرك  أفراد  وكذا  اجلامعي  للطاقم  واسعة 
االستعداد  إطار  يف  املدنيه  واحلماية  الوطني 
بحيث  و2021   2020 اجلامعي  للدخول 
الهياكل  كل  التطوعية  احلملة  هذه  ستمس 
البيداغوجية ومرافق اجلامعة كما يتخلل هذه 
يؤطرها  وتوعوية  حتسيسية،  نشاطات  املبادرة 
عن  فضال  األوبئة  علم  يف  مختصني  أطباء 
التي  املقبل  اجلامعي  الدخول  بندوة  القيام 
مبشاركة  بعد  عن  التحاضر  بتقنية  ستكون 

أساتذة جامعيني من اجلامعة املذكورة آنفا. 
احمد  العقيد  جامعة  كانت  وقد  هذا 
دارية قبل أيام قد أفرجت عن برتوكول صحي 
املوسم  الستكمال  الطلبة  عودة  لدى  يعتمد 

الدارسي اجلامعي لهذا العام حيث راعت فيه 
القيام  الوقاية من وباء كورونا من  كل تدابير 
بقياس درجة احلرارة قبل الدخول إلى احلرم 
وانعدام  اجلسدي  التباعد  واحترام  اجلامعي 
من  والتقليل  الدراسة  قاعات  يف  التكييف 
تصريح  حسب  إلن  الطلبة  بحضور  الدراسة 
أن  أدرار  من  اجلزائر  إذاعة  يف  اجلامعة  مدير 
تقريب 80 باملئة من الدروس قد وضعت على 
أما يف اجلانب  املنصة اإللكترونية للجامعة. 
اجلامعة  إدارة  وضعت  فقد  االجتماعي 
احتياطات منها غرفة فردية لكل مقيم بينما 
وعلى  مقيمني  لكل  أسرة  أربع  ذات  الغرفة 
كل طالب مقيم أن يجلب معه أواني األكل 
الدورية  التعقيمات  عن  فضال  به.  اخلاص 
واالجتماعية  البيداغوجية  الهياكل  لكل 

بالنسبة لإلقامات اجلامعية.
عبد اهلل مجبري

يطالب سكان قرية “تني 
تارابني” ببلدية تاظروك 
الواقعة باجلهة الشرقية 

بوالية متنراست السلطات 
الوالئية وعلى رأسها 

املسؤول األول على السلطة 
التنفيذية، بضرورة 

استفادتهم من محطة 
صغيرة للكهرباء، عبر 
البرامج التي استفادت 

منها بعض القرى بالوالية، 
مشيرين إلى أنه سبق 

لهؤالء مطالبة تزويدهم 
بهذه املادة احليوية التي 

تبقى الشريان األساسي يف 
إعمار الريف.

أدرار
حملــة تعقيـــم واسعــة للهيـاكــل 

البيداغــوجيــة  بالجـــامعــة

أدرار
مطالــب بإعــادة بعـــث معهد 
تكويــن موظفــي التربيــة 

إليزي
فالحــو برج الحـواس يطالبـون بتوفيـر الكهربـاء الفالحيـة

عبر فالحو منطقة واغيغن جنوب 
لدية برج احلواس بالطريق الوطني 

رقم 03 اجتاه مقاطعة جانت عن 
استيائهم العميق جراء جتاهل 

السلطات احمللية ملطلبهم اخلاص 
بتوفير الكهرباء الفالحية باعتبارها 

هاجسهم الوحيد الذي سبب ركودا 
يف النشاط الفالحي باملنطقة

كانوا عالقني باألراضي الليبية بسبب تفشي الوباء 

دخــول 21 رعيــة جزائـريا 
عبــر المعبـر الحدودي بإليزي

من  أكثر  االغواط  بوالية  التربية  مديرية  أحصت 
15900 مترشحا لشهادة البكالوريا منه أكثر من 10أالف 
من  وأكثر  إجراء،  مركز   59 لهم  هيأت  حرا  مترشحا 
10أالف مترشحا لشهادة التعليم املتوسط خصصت لهم 
وضعته  الذي  البرتوكول  تنفيذ  وقصد  إجراء،  40مركز 
وزارة التربية لتسيير هذين االمتحانني يف الظروف الوبائية 
التربية  مديرية  قامت  العالم  يعيشها  التي  االستثنائية 
بتنصيب عدة خاليا شرعت يف التحضير املادي والبشري 
توفير  شأنها  من  التي  الترتيبات  كل  لضبط  واإلعالمي 
األجواء النفسية والتربوية والصحية املريحة للمترشحني، 
والتحق يوم أمس الطاقم اإلداري باملؤسسات التربوية من 
أجل التحضير للدخول املدرسي واللتحاق األساتذة يوم 
األحد القادم وفتح املؤسسات أمام املترشحني للمراجعة 
أوت   25 من  ابتداءا  وبيداغوجيا  نفسيا  وحتضيرهم 

اجلاري.
 ع. نورين 

 تواصلت، نهاية األسبوع املاضي، عملية عبور 21 رعية جزائريا كانوا 
عالقني بليبيا، دخلوا أرض الوطن عبر املنفذ احلدودي الدبداب 
بوالية إليزي، وذلك يف إطار عمليات أجالء الرعايا اجلزائريني 

العالقني يف اخلارج بسبب إغالق املجال البري واجلوي أمام 
املسافرين، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا. 

األغواط

15900 متـــرشـح 
سيجــــرون امتحـــان 

البكالــــوريـا
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عبدالسالم قريشي
مدينة تاريخية عريقة لُقِّبت بعاصمة مظاهرات الثامن ماي التي شهدتها 
اجلزائر سنة 1945 خالل االستعمار الفرنسي، تتميز مبؤهالت طبيعية خالبة 
املسؤولون  همشها  أن  بعد  سكانها  يرثيها  التي  املدينة  هي  هامة،  وسياحية 
املتعاقبون عليها وتناساها أبناؤها، ولم يتغير فيها شيء منذ االستقالل.  مدينة 
أمنيات  ويحقق  وينصفها  بيدها  يأخذ  من  تنتظر  منطقة  بجاية  بوالية  خراطة 

شهدائها وأحالم سكانها البسطاء!

 موقع إستراتيجي ومؤهالت سياحية هامة
موقعا  حتتل  60كلم  ب  عنها  تبعد  بجاية  والية  شرق  خراطة  مدينة  تقع 
الواليات  وبوابة  وسطيف  بجاية  بني  وصل  همزة  مبثابة  فهي  هاما  استراتيجيا 
الشرقية واجلنوبية نحو ساحل البحر ومنطقة الوسط عموما تتوفر على مؤهالت 
سياحية هامة منها منطقة املضائق املعروفة ب)شعبة اآلخرة( التي حباها اخلالق 
بجمال رباني ثالثي األبعاد قل نظيره ) السماء الزرقاء، اجلبال الشماء والغابات 
القردة وبالتالي يشعر املار  اخلضراء( إلى جانب نقاوة الهواء خرير املياه ودعابة 
لفترة قصيرة همومه  عليها بنوع من اإلرتياح والغبطة والسرور ويترك جانبا ولو 
وأحزانه غير أن املفسدين لم يتركوها تعيش جلمالها فقد حولوا وديانها إلى مواقع 

لرمي القمامة وتعاطي املخدرات وأشياء أخرى
أنها تعاني  املنطقة جماال رغم  لتزيد  وغير بعيد عنها تقف بحيرة خراطة 
فندق  إجناز  مت  وعلى ضفافه  التلوث  نسبة  وزيادة  التوحل  كثرة  بسبب  األمرين 
ِبؤرة  إلى  وحتول  السياحية  وظيفته  عن  الشديد  لألسف  انحرف  الذي  البحيرة 
فساد بسبب احلفالت املاجنة التي تقام بداخله وما يتبعها من أعمال مشينة 
ذاع  الذي  تابابورت  ننسى منبع  أن  تخدش احلياء ومتزق حجاب احلشمة دون 
صيته لدى مستعملي الطريق الوطني رقم 9 والذي يعتبر التوقف عنده محطة 
شبه إلزامية لإلغتسال والتزود باملياه غير أنه يف اآلونة األخيرة اختلطت مياهه 

باملياه املستعملة مما جعل املواطنون والزوار يحجمون عن اإلستفادة من مياهه. 

 وحدات صناعية بحاجة إلى تأهيل
يوجد يف مدينة خراطة مركبان صناعيان أجنزا يف السبعينات وهما مركب 
صناعة اجللود واألحذية )سونيباك ( ومركب تنبيل النسيج )ايناديتاكس( وقد 

كان لهما دورا كبيرا يف امتصاص البطالة وتشغيل اليد العاملة على اعتبار أن 
املنطقة ذات طابع جبلي وليس لها مؤهالت زراعية غير أنه ويف إطار اإلصالحات 
اإلقتصادية التي قامت بها اجلزائر نهاية الثمانينات وبسبب عدم قدرة املركبني 
على التكيف مع املعطيات اإلقتصادية اجلديدة مت إغالق مركب سونيباك الذي 
يعرف  ما  األصلي خالل  مقرها  تخريب  بعد  محكمة  إلى  سنوات  قبل  حول 
بثورة الزيت والسكر لسنة 2011م بينما بقي مركب ايناديتاكس يشتغل باحلد 
مؤسسات  مع  يتعامل  أنه  اعتبار  على  اإلغالق  وجتنب  إمكانياته  من  األدنى 
الدولة ويف مقدمتها وزارة الدفاع الوطني، وقصد إضفاء احليوية والنشاط وضخ 
محاولة  على  ايناديتاكس  مركب  علي  القائمون  يعمل  املركبني  يف  جديد  دم 
اإلستفادة من التدابير اجلديدة التي اتخدتها احلكومة إلحياء ودعم الوحدات 
الصناعية العمومية لتساهم يف تقوية اإلقتصاد الوطني والتقليل من اإلستيراد. 
يف حني من املرتقب أن تشرع مؤسسة كندور يف استغالل مركب سنيباك بعد 
األجهزة  صناعة  يف  املختصة  املؤسسة  هذه  طلب  على  الوالية  مصالح  موافقة 

الكهرومنزلية. 

 شباب يبحث عن نفسه
عن  النظر  وبغض  خراطة  سكان  من  معتبرة  نسبة  الشباب  يشكل 
املتمدرسني الذين يزاولون دراستهم يف املؤسسات التربوية املهنية واجلامعية جند 
فئة الشباب املتخرج من اجلامعات ومراكز التكوين املهني يعاني صعوبات جمة 
تشغيل  وكالة  وال  العاملة  اليد  مكتب  يستطع  لم  إذ  عمل  منصب  ايجاد  يف 
الشباب وال حتى اخلواص من اإلستجابة للطلبات املكثفة لهؤالء الشباب يف 
مختلف التخصصات ألن عروض العمل جد قليلة والطلبات كثيرة ومتراكمة 
البقاء  هو  وأصبح مالذهم  الواقع  لألمر  منهم  الكثير  استسلم  ذلك  وبناءا على 
لساعات طويلة يف املقاهي أو امتهان حرف مؤقتة ال تتالءم مع تخصصاتهم يف 
الوقت الذي شرع فيه الكثيرمنهم يف إعداد ملفات الهجرة نحو كندا والواليات 

املتحدة األمريكية وغيرها

 الخدمات الصحية بحاجة إلى تحسين
تتوفر مدينة خراطة على مستشفى مركزي، عيادة للتوليد، مركز لتصفية 
إلى  وأجيون  بأمريجمرواحة  اخلدمات  متعددة  عيادات  وثالثة  )دياليز(  الدم 
اخلدمات  نوعية  حول  املواطنني  آراء  تباينت  وقد  للعالج  قاعات  عدة  جانب 

املقدمة فجزء منهم يرى أن هناك حتسن ملحوظ مقارنة مبا سبق ومن مظاهر ذلك 
توفر األطباء العامون واإلختصاصيون والطواقم شبه الطبية واملختصني يف علم 
النفس العيادي وجتديد العتاد والسيارات وادخال اإلعالم اآللي يف التسيير بينما 
جزء آخر يؤكد أنه لم يطرأ أي حتسن بل بقيت نفس املمارسات السابقة التي 
يطبعها اإلهمال وعدم اإلهتمام باملريض ومن األمثلة على ذلك سوء استقبال 
املريض نقص املعدات واألدوية وغياب األشعة ومواد التحاليل املخبرية لفترة 
طويلة وما زاد الطني بلة مضاعفات وباء كرونا إذ يتحاشى الكثير من املرضى 
الذهاب إلى املستشفى خوفا من » إلقاء القبض عليهم » وإدخالهم إلى مصلحة 

كوفيد 19 واجبارهم على املكوث يف املستشفى ألكثر من أسبوعني

 مشاريع قيد اإلنجاز
استفادت خراطة من عدة مشاريع قد تساهم يف فك العزلة وحتسني شروط 
معيشة السكان منها اجناز جسر اجتنابي بطول 900م على مرحلتني وهو املشروع 
الذي دخل حيز اخلدمة وساهم إلى حد كبير يف فك عقدة حركة املرور التي 
تعاني منها املدينة إلى جانب الشروع يف أشغال توسيع الطريق السياحي القدمي 
األشغال  تكتمل  لم  والذي  600مليار  مبلغ  له  خصص  والذي  )املضائق( 
وفندقني  املدينة  قلب  يف  عمارات سكنية  عدة  اجناز  يف  الشروع  عن  فضال  به 
سياحيني واجلدير بالذكر أن عملية ربط أحياء املدينة مبادة الغاز الطبيعي توشك 

على نهايتها

 ندرة األوعية العقارية أكبر التحديات
إن أكبر حتدي تواجهه مدينة خراطة هو نقص وندرة العقار إلجناز مختلف 
املشاريع املسجلة فهناك أكثر من مشروع ميكن جتسيده ميدانيا غير أن نقص 
األوعية العقارية حال دون ذلك وعلى سبيل املثال مشروع اجناز ملعب لكرة 
القدم لتعويض امللعب احلالي الذي يصلح لكل شيئ ما عدا كرة القدم، إذ 
تعذر ايجاد قطعة أرضية مناسبة ويف األخير استقر رأي مسؤولي البلدية على 
رغم ضيقها  احلالي  امللعب  أرضية  نفس  يف  الهام  الرياضي  املرفق  هذا  اجناز 
تتجه  ذلك  على  وبناءا  أغريون  وادي  ومبحاذاة  األسبوعي  السوق  من  وقربها 
األنظار نحو منطقة أجيون بذراع القائد لإلستفادة من بعض القطع األرضية 

إلجناز بعض املشاريع.

َمدينُة الـ 8 َماي 1945 َعاِصمُة َحراك 2019

اطة. .  ِمحَنُة الَماِضي وُطموح الُمستقَبل! ْخرَّ
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ميســــي يتجاهـــــل إدارة برشلونـــة
كومان يختار مساعديه

كشف تقرير إعالمي، امس الجمعة، عن تطور 
جديد بشأن مستقبل األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم 

برشلونة، خالل الموسم المقبل.

مدربه  أبلغ  ميسي،  أن  ذكر  قد  كتالونيا«  »راديو  وكان 
النادي،  اجلديد، رونالد كومان، بأنه يرى مستقبله خارج 

أكثر من احتمالية االستمرار مع البارسا.
ميسي  فإن  اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
سيعقد اجتماعات أخرى مع كومان، ملناقشة مستقبله يف 
برشلونة. وأضاف البرنامج اإلسباني، أن ميسي ال يرد على 
أي اتصال هاتفي، يأتيه من أعضاء مجلس إدارة برشلونة. 
صيف  حتى  برشلونة،  مع  األرجنتيني  النجم  عقد  وميتد 

2021، ويتضمن شرًطا جزائًيا بقيمة 700 مليون أورو.
من جانب أخر، أعلن نادي برشلونة، امس اجلمعة، 
املدير  كومان،  رونالد  للهولندي  مساعدين  مع  التعاقد  عن 

الفني اجلديد للبارسا.
الرسمي،  موقعه  على  بيان  عبر  برشلونة،  وأعلن 
شرودر،  وألفريد  الرسون  هنريك  مع  التفاق  التوصل  عن 
وأشار  لكومان.  كمساعدين  الفني  اجلهاز  إلى  لالنضمام 

مع  عقود  على  وقعا  املساعدين  أن  إلى  الرسمي  البيان 
برشلونة حتى 30 جوان 2022.

 2004 من  برشلونة  مثل  أن  سبق  الرسون  أن  يذكر 

اإلسباني  بالدوري  معه  التتويج  يف  وجنح   ،2006 وحتى 
مرتني، وكأس السوبر احمللي ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.
القسم الرياضي

جيرارد يعلن رفض عرض ليدز
أعلن ستيفن جيرارد، املدير الفني لغالسغو 
عرضا  رفض  النادي  أن  االسكتلندي،  رينجرز 

تقدم به ليدز يونايتد لضم الالعب ريان كنت.
وأشار جيرارد، يف تصريحات نشرتها شبكة 
ليدز،  املقدم من  العرض  أن  سكاي سبورتس، 
كبير  بشكل  بعيد  قيمته،  عن  يعلن  لم  والذي 
عن تقييم النادي االسكتلندي لقيمة الالعب.

بأن  نفسه  الوقت  يف  اعترف  جيرارد  لكن 
بقدرات  تتمتع  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  أندية 
كبيرة فيما يتعلق بصفقات انتقاالت الالعبني، 
الالعب ضمن  إبقاء  القدرة على  يفقد  رمبا  وأنه 

صفوف الفريق االسكتلندي.
كثيرا  نقدره  العب  »ريان  جيرارد  وأضاف 
ليفربول  يف  كبير  بشكل  تطوره  شاهدنا  هنا... 
إلينا،  ضمه  يف  جنحنا  ثم  طويلة،  فترة  خالل 
أظهرنا الكثير من الثقة به، كما أنه يتطور بشكل 

سريع«.

أتلتيكـو مدريـد يعثر 
علـى بديـل كوستـا

على  مدريد،  أتلتيكو  استقر 
للفريق،  اجلديد  املهاجم  اختيار 
خلًفا  املقبل،  املوسم  خالل 
وكانت  كوستا.  دييغو  لإلسباني 
زعمت  قد  التقارير،  من  العديد 
أتلتيكو  ملغادرة  طريقه  كوستا يف  أن 
يف  التوتر  بعض  بسبب  مدريد، 
دييغو  الفني  املدير  مع  عالقته 

سيميوني.
»موندو  لصحيفة  ووفًقا 
املدير  مارين  جيل  فإن  ديبورتيفو«، 
حتدث  مدريد،  ألتلتيكو  التنفيذي 
رحيل  فرضية  حول  سيميوني،  مع 
الصيف،  هذا  الفريق  عن  كوستا 

اإلجنليزي  واتفورد  مهاجم  سواريز،  لويس  الكولومبي  بضم  واستبداله 
املعار إلى سرقسطة اإلسباني.

للتخلص من بعض جنومه،  أيًضا  إلى أن واتفورد يسعى  وأشارت 
دييغو  عقد  أن  يذكر  إجنلترا.  يف  األولى  الدرجة  لدوري  الهبوط  عقب 

كوستا مع أتلتيكو مدريد ينتهي يف صيف العام املقبل.

بيكيه مطلوب 
فـي الدوري 
اإلنجليـــزي

بيكيه  جيرارد  إن  صحفي،  تقرير  قال 
مدافع برشلونة مطلوب يف الدوري اإلجنليزي 
هذا الصيف. وبحسب صحيفة »ديلي ميل« 
مع  للتعاقد  يخطط  فولهام  فإن  البريطانية، 
جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لتدعيم خط 

دفاعه مبا يليق باملنافسة يف البرمييرليغ.
الهولندي  أن  الصحيفة،  وأوضحت 
لبرشلونة،  اجلديد  املدرب  كومان،  رونالد 
على  التغييرات  من  العديد  إلجراء  يسعى 
تشكيلة البارسا هذا الصيف، خصوًصا بعد 
اخلسارة املذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 

يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
بعد  بالذهول  بيكيه  جيرارد  وأُصيب 
أوروبا،  أبطال  دوري  من  برشلونة  خروج 
قبل  القاع،  إلى  وصل  الفريق  بأن  واعترف 
أن يبدي استعداده ملغادرة النادي، من أجل 

إعادة بناء الفريق.
يتقاضى  الذي  بيكيه  أن  التقرير  وأكد 
جاهز  أسبوعًيا،  إسترليني  جنيه  ألف   220
للعودة إلى الدوري اإلجنليزي، واالنتقال إلى 
فولهام هذا الصيف. جدير بالذكر أن بيكيه 
لعب من قبل يف البرمييرليغ، ولكن بقميص 

مانشستر يونايتد.

بـن زيمة يثير 
الشكوك بشعار 
يوفنتــــوس

مدريد،  ريال  مهاجم  زمية  بن  كرمي  أثار 
الشكوك حول مستقبله مع امليرنغي، يف ظل 
هذا  رحيله  إمكانية  حول  األخيرة  األنباء 

الصيف.
الشخصي  حسابه  عبر  زمية،  بن  ونشر 
يؤدي  وهو  فيديو،  مقطع  »إنستغرام«  على 
تدريبات رياضية باستخدام كرة عليها شعار 

نادي يوفنتوس.
بن  من  الغريب  التصرف  هذا  وتسبب 
زمية، يف زيادة شكوك جماهير الفريقني على 
إمكانية  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل 
رونالدو  وكريستيانو  زمية  بن  الثنائي  عودة 
خاصة  ُمجدًدا،  مًعا  للعب  يوفنتوس  جنم 
مهاجم  عن  بجدية  يبحث  البيانكونيري  أن 

جديد بدال من غونزالو هيغواين.
وتزامل رونالدو وبن زمية يف ريال مدريد 
بعض  وترددت   ،2018 وحتى   2009 من 
جلب  يف  كريستيانو  رغبة  حول  األنباء 

املهاجم الفرنسي إلى السيدة العجوز.

نجم ليـون حسام 
عــوار يجــذب 
أنظـار زيــدان

الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  أبدى 
الالعبني  بأحد  إعجابه  مدريد،  لريال 
لصحيفة  ووفًقا  ليون.  صفوف  يف  املميزين 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن زيدان كان 
يتابع حسام عوار، جنم ليون، منذ فترة، قبل 
املوسم  الالعب بشكل واضح هذا  يتألق  أن 

يف دوري أبطال أوروبا.
أكدوا  ليون  مسؤولي  أن  إلى  وأشارت 
وجود فرصة لرحيل عوار وموسى دميبلي هذا 
قوية  منافسة  هناك  ستكون  لكن  الصيف، 

على هدف زيدان.
وأوضحت أن عوار الذي سبق أن رفض 
االنتقال إلى ليفربول، لديه اآلن اهتمام قوي 

من يوفنتوس باإلضافة لريال مدريد.
عوار  أن  اإلسبانية،  الصحيفة  وذكرت 
لن يرحل عن ليون بأقل من 50 مليون أورو.

بيريــــز ُيحصــــن ريـــال 
مدريـد مـن مفاجـآت زيـدان

استقر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على املدرب 
الدين  زين  الفرنسي  لرحيل  حتسًبا  امللكي،  للفريق  املقبل 

زيدان.
ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن بيريز ممنت 
للغاية من عمل زيدان مع الفريق امللكي خالل املوسم احلالي.
ريال مدريد،  بترك زيدان يف  بيريز وعد  أن  إلى  وأشارت 
طاملا أن الفرنسي يرغب يف البقاء، لكن رئيس امللكي مقتنع 

أن زيزو ميكنه الرحيل فجأة عن النادي مرة أخرى.
عقب  مدريد،  ريال  جدران  عن  زيدان  رحل  أن  وسبق 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018. وأوضحت أن بيريز 
يستعد لهذه اللحظة، لذا ينوي تعيني راؤول غونزاليس مدرب 
الفريق الرديف لريال مدريد خلًفا لزيدان، عندما يقرر األخير 
الرحيل. يذكر أن عقد زين الدين زيدان مع ريال مدريد ميتد 

حتى صيف 2022.

مانشستـر يونايتـد ينافــس 
الريال على صفقة أوباميكانو
دخل مانشستر يونايتد في سباق ساخن مع ريال مدريد، على صفقة 
مميزة، خالل الميركاتو الصيفي الجاري. ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، 

فإن مانشستر يونايتد يتابع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع 
اليبزيغ، ويرغب في ضمه هذا الصيف.

وكانت تقارير إسبانية قد زعمت أن ريال مدريد، اختار أوباميكانو، 
ليكون خليفة سيرجيو راموس قائد الفريق. وأشارت الصحيفة 

البريطانية إلى أن أوباميكانو لن يرحل عن اليبزيغ بأقل من 50 
مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن المان يونايتد لن يمانع في دفع هذا الرقم، ال سيما عقب 
فشل صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، والتي كانت تبلغ 
قيمتها 108 ماليين جنيه إسترليني.   يذكر أن آرسنال أيًضا ظل 

يتابع أوباميكانو باهتمام لفترة، إال أنه لم يتقدم بعرض رسمي لضمه 
حتى اآلن.

قطــر تتقـدم رسميا الستضافة 
كــــأس آسيـــا 2027

أعلن اتحاد الكرة القطري، تقدمه رسميا بملف استضافه كأس آسيا 
2027، بعد قرار االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، البدء في استقبال 

ملفات االتحادات الراغبة في استضافة البطولة.
وأرسل االتحاد القطري، ملفا متكامال الستضافة كأس آسيا 2027، 
يتضمن جميع متطلبات شروط االستضافة، مدعما بالبطوالت الكروية 
التي استضافتها قطر على المستوى القاري والعالمي، خالل السنوات 
الماضية، وما يتم التحضير له من استضافات رياضية أخرى في 

المستقبل القريب.
وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد الكرة: 
»قطر ستكون جاهزة الستضافة كأس آسيا في نسختها الـ19 
للمنتخبات الوطنية مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي 

ستستضيف بطولة كأس العالم 2022«.

مونشنغالدبـــاخ يستعيــر العـــب 
إنتــــر ميـــــالن الزارو

سبيل  على  الزارو،  فالنتينو  النمساوي،  مع  تعاقده  األملاني،  مونشنغالدباخ  بوروسيا  نادي  أعلن 
اإلعارة ملوسم واحد من صفوف إنتر ميالن اإليطالي.

اللعب يف  له  وسبق  اإلجنليزي،  يونايتد  لنيوكاسل  معارا  املاضي  املوسم  عاما(   24( الزارو  وقضى 
الدوري األملاني عبر بوابة هيرتا برلني بني عامي 2017 و2019.

الينر  شتيفان  األمين  الظهير  إلى  وباإلضافة  اليبزيغ،  من  فولف  هانيس  استعارة  جلالدباخ  وسبق 
والزارو، وسبق للثالثي اللعب مع املدير الفني ماركو روز يف سالزبورج النمساوي. وقال روز: »ال يوجد ما 
يسمى بالعب ينتمي إلى روز، لكنهم ينتمون إلى جالدباخ وبإمكانهم أن يجعلوا الفريق أفضل، لدينا 

أهداف طموحة«.
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وضع مجلس إدارة وفاق سطيف، بقيادة 
لفشله  حتسبا  بديلة  خطة  أعراب،  الدين  عز 
يف التوصل التفاق مع املدرب التونسي، نبيل 

الكوكي، لتجديد تعاقده مع النادي.
الضغوط  حتت  الوفاق  إدارة  وتعيش 
الكوكي  رفض  بسبب  األخيرة،  اآلونة  يف 
التوقيع على العقد اجلديد، دون احلصول على 
مستحقاته املالية العالقة منذ فترة، إضافة إلى 

منحة إنهاء املوسم يف مركز متقدم.
التعاقد  يف  جديا  الوفاق،  إدارة  وتفكر، 
لم  إذا  برنارد كازوني،  الفرنسي،  املدرب  مع 
تتفق مع الكوكي بشكل نهائي هذا األسبوع.
مجلس  داخل  إجماعا  كازوني  ويلقى 
التي  الكبيرة  اخلبرة  إلى  بالنظر  الوفاق،  إدارة 
أشرف  حيث  اجلزائرية،  البطولة  يف  ميتلكها 
مناسبتني،  يف  اجلزائر  مولودية  تدريب  على 
يف  والثانية   ،2017/2018 موسم  األولى 

.2019/2020
الساحلي  النجم  نفى  جهته،  من 
الرسمية  صفحته  على  أمس،  اول  التونسي 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  مبوقع 
لوفاق سطيف  التونسي  املدرب  مع  التفاوض 
الساحل  جوهرة  فريق  وأكد  الكوكي.  نبيل 
أن خبر التفاوض مع املدرب نبيل الكوكي ال 
أساس له من الصحة، مبينا أن الهيئة حريصة 
جديد  بكل  الفريق  محبي  كافة  إعالم  على 

عبر وسائل التواصل اخلاصة بالنادي.
كان  )50 سنة(  الكوكي  نبيل  أن  يذكر 
أكتوبر  شهر  يف  سطيف  بوفاق  التحق  قد 
2019، خلفا خليرالدين ماضوي، حيث جنح 

أنهى  الذي  الفريق  مع  نوعية  قفزة  حتقيق  يف 
املوسم الكروي »2020-2019« الذي توقف 
نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا، يف املركز 
املوسم(  )بطل  بلوزداد  شباب  وراء  الثالث 

ومولودية اجلزائر )الوصيف(.
ويف كأس اجلزائر، ال زال الوفاق يف السباق 
نحو املربع الذهبي، حيث من املقرر أن يواجه 

النهائي  ربع  الدور  إياب  البرج، يف  أهلي  جاره 
بالبرج  الذهاب  لقاء  انتهى  أن  بعد  بسطيف، 
بنتيجة التعادل 1-1، وتبقى االحتادية اجلزائرية 
الشباب  وزارة  قرار  انتظار  يف  القدم،  لكرة 

والرياضة للفصل يف بقية منافسة الكأس.
محمد هشام

بعد فشلها في التوصل التفاق مع الكوكي

إدارة وفاق سطيف تفكر فـي التعاقد 
مـــع برنــارد كازونـــي

العب أبها السعودي، عمار النجار:

»لـم أســب عسلـــة 
وهـذا ما قلتـه لـه«

العب  النجار،  عمار  أبدى 
أبها، استغرابه الشديد من اتهام 
احلارس الدولي اجلزائري، مليك 
عسلة، حارس احلزم، له بشتمه 
جمعتهما  التي  املباراة  خالل 
الفارط،  األربعاء  يوم   ،2-0
الدوري  من  الـ26  اجلولة  ضمن 

السعودي للمحترفني.
تصريحات  يف  النجار  وقال 
عبر  املذاع  »الديوانية«،  لبرنامج 
السعودية  الرياضية  القنوات 
مليك  اتهامات  »أستغرب 
األمر  هذا  أرضى  وال  عسلة، 
من  أقلل  أو  أسبه  لم  عني، 
كرامته أبدا«، وأضاف »كرر علي 
منتخب  مع  لعبت  )أنا  جملة 
أيضا  أنا  لعب،  وإذا  اجلزائر(، 
السعودي  املنتخب  مع  لعبت 
وواجب  السنية،  الفئات  بجميع 
»أتوقع  وأردف  يعتذر«.  أن  عليه 
أن العبي أبها الذين كانوا خلف 
بأي  يتفوهوا  لم  احلزم،  حارس 
حدث  ما  وكل  ضده،  شيء 
الكرة  بلعب  يطالبونه  كانوا  أنهم 
فعل«،  رد  فعل  ولكل  بسرعة، 
كرة  هذه  النهاية  »يف  وواصل 

قدم، ويحدث فيها مناوشات، لكننا لم نخطىء يف حق أحد، حتى يتم اتهامنا مبثل 
تلك األمور التي شاهدناها«، وتابع النجار »أنا ابن هذه البلد )السعودية(، وكل من يأتي 
لنا على العني والرأس ونحترمه، ولن نقلل من كرامته مهما حدث، لم أخطىء بحقه 

حينما ذهبت له عقب املباراة، وكل ما قلته له )عيب عليك تكسب بهذه الطريقة(«.
وختم »هو حارس كبير وإضافة للدوري السعودي، وإذا رأي أني أخطأت بحقه، 

فأنا أعتذر له، رغم أنني لم أفعل ذلك من األساس، والكل يعرف أخالقي جيدا«.
تلقى  أنه  احلزم،  مرمى  حارس  عسلة  مليك  اجلزائري  الدولي  أكد  جهته،  من 
الفارط،  األربعاء  اليوم  التي جمعتهما  املباراة  أبها خالل  تهديدات وسب من العبي 

ضمن اجلولة 26 من الدوري السعودي للمحترفني.
وقال مليك عسلة يف تصريحات للقنوات الرياضية السعودية عقب املباراة »العب 
فريق أبها كان يتفوه بكالم غير مقبول وتهديد جتاهي، وعمار النجار سبني خالل سير 
املباراة«، وأضاف »حضرت للسعودية بإمكانياتي، واليوم لم أتخذ ردة فعل، وال أريد 
أن يحدث لي ما حدث للحارس مبوحلي، لكن أريد أن تعرف الناس ماذا حدث لي 
من العبي أبها«، وتابع عسلة »من تهجم علّي وحاول التقليل مني، عليه أن يبحث يف 
»اليوتيوب« ليشاهد من هو مليك عسلة، وأنا أمثل منتخب عريق هو اجلزائر، وجئت 

إلى هنا بقيمتي كالعب دولي«.

جنح رئيس مجلس إدارة جنم مقرة، عز الدين بن ناصر، يف حسم 
مهاجم  ريغي،  نوفل  الشرقية،  للمجموعة  الهواة  بطولة  هداف  صفقة 
نوفل ريغي عقًدا مع جنم مقرة، ميتد حتى  أن  مولودية قسنطينة.ووقع 
صيف 2022. ومتكنت إدارة مقرة من احلصول على خدمات الالعب، 
رغم املنافسة الشرسة من قبل العديد من أندية الدرجة األولى، على 

غرار شباب قسنطينة، وفاق سطيف، ونصر حسني داي.
رفقة  تألقه  بعد  املاضي،  املوسم  األنظار  خطف  يف  ريغي  وجنح 
مولودية قسنطينة، حيث قاده لتحقيق الصعود إلى الدرجة الثانية بعد 
غياب دام 7 سنوات. ويشكل رحيل ريغي )28 عاًما( ضربة موجعة 

ملولودية قسنطينة، باعتباره من ركائز النادي.

نجــم مقــرة يتعاقـد مـع العـب 
مولوديـة قسنطينـة نوفل ريغـي

سليمة  النخبة  برياضة  املكلفة  الدولة  كاتبة  دعت 
وحتضير  لتجمع  الوطني  باملركز  أمس،  أول  سواكري، 
الى  بالعاصمة،  بالسويدانية  الوطنية  النخبة  مواهب 
"االحترام الصارم للبروتوكول الصحي" وهذا مبناسبة عملية 
الكشف عن كوفيد19- لفائدة الالعبني املؤهلني لأللعاب 

األوملبية وشبه األوملبية لسنة 2021.
املركز  الى  بها  قامت  زيارة  وصرحت سواكري خالل 
الوطني لتجمع وحتضير مواهب النخبة الوطنية بالسويدانية، 
لإلشراف على أول عملية لتشخيص كوفيد19- )بي سي 
مرافقة  اجل  من  بالوسائل  تبخل  لن  "الدولة  قائلة  ار( 
الوطنية الذين سيمثلون اجلزائر يف املواعيد  العبي النخبة 
لسنة  والبارا-أوملبية  األوملبية  األلعاب  منها  املقبلة  الدولية 
2021، لقد وفرنا جميع الوسائل يف مجال التشخيص عن 

كوفيد19- قصد احلفاظ على صحة أبطالنا".
وسمح هذا اللقاء لكاتبة الدولة بالتطرق مع الالعبني 
هذه  تأثيرات  الى  رياضية،  احتاديات  سبع  ميثلون  الذين 
واملنافسات  التدريبات  توقيف  الى  تسببت  التي  اجلائحة 
والتحدث عن اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من 
اللوجستية  األصعدة  على  لالعبني  اجليد  التحضير  اجل 
أنكم عشتم  اآلن  "اعلم  وقالت سواكري  والطبية.  واملالية 
واملنافسة  التحضير  عن  بالتوقف  متيزت  صعبة  جد  فترة 
انا  العالي.  املستوى  لبطل من  بالنسبة  وهذا شيء فضيع 
هنا ألشجعكم وألؤكد إرادة وزارة الشباب والرياضة وكذا 
النخبة، يف وضع حتت  برياضة  املكلفة  الدولة  إرادة كتابة 

تصرفكم كل الوسائل اللوجستية واملالية والطبية".
املركز  هذا  أجنحة  مختلف  الدولة  كاتبة  وزارت 
خالل  من  صغير"  "مستشفى  الى  حتول  الذي  الرياضي 
احلضور املتميز لعمال الطب التابعني للمركز الوطني للطب 

الرياضي.
املركز  يف  طبيبة  وهي  حمالوي  حكيمة  وصرحت 
مختلف  العبي  قيام  "بعد  قائلة  الرياضي  للطب  الوطني 
مت  الطبية-الرياضية،  بالتحاليل  الرياضية  االحتاديات 
استدعاؤهم للقيام بالتحاليل الفيروسية، التي تعد مرحلة 

إلزامية قبل الشروع يف مرحلة التحضير.
وكل احتادية قامت بتعيني مسير لكوفيد19- )طبيب 
رئيسي( لضمان التنسيق مع املركز الوطني للطب الرياضي 

ومتابعة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي".
املتأهلني  الرياضيني  جميع  دعوة  متت  املناسبة  وبهذه 
املرشحني  أو   2021 أوملبية  والشبه  االوملبية  األلعاب  إلى 
"بي  بالتحليل  للقيام  إليها، يف مجموعات صغيرة  للتأهل 

سي ار" باإلضافة الى تأطيرهم التقني والطبي.
املصارعة  يف  إفريقي  بطل  وهو  بشير،  عزارة  وصرح 
الى  العودة  الصبر  بفارغ  ننتظر  "أننا  اإلغريقية-الرومانية 
القيام  يجب  هذا  قبل  ولكن  بعدها  واملنافسة  التدريبات 
بهذا التحليل الذي يحدد إن كنا حاملني للفيروس أم ال، 
مضيفا "صحتنا وصحة غيرنا قبل كل شيء، خاصة وأننا 
حان  واآلن  املنافسة  بتوقيف  للغاية  صعبة  فترة  عشنا  قد 
ملدة  تربصا  التقنية  املديرية  برمجت  بعدما  التحضير  وقت 

20 يوما بتيكجدة"، وأضاف يقول "آمل أن تسير األمور كما 
ينبغي بالنسبة لالعبني الذين يحضرون لأللعاب األوملبية 

."2021
فيروس  ومتابعة  رصد  جلنة  توصيات  على  وردا 
الرياضيني  رخصت  والرياضة  الشباب  وزارة  كانت  كورونا 
والشبه  االوملبية  األلعاب  إلى  للتأهل  واملرشحني  املتأهلني 

التدريبات  إلى  العودة  بطوكيو   2021 سنة  املقررة  أوملبية 
تعيني  الى  املعنية  الرياضية  االحتاديات  جميع  حث  مع 
مت  هذا  اجل  ومن  تخصص.  لكل  للتحضيرات  مراكز 
تكليف املركز الوطني للطب الرياضي بالسهر على تطبيق 
البروتوكول الصحي املتعلق بكل اختصاص بالتنسيق مع 

االحتاديات الرياضية املعنية.

دعتهم الى االحترام الصارم للبروتوكول الصحي

سواكـري تحفـز الرياضييـن قبـل تحضيـرات األولمبيـاد
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الكاتبة منيرة خليلي 

لٌة! أسلوُب »أحالم على أرض الضياع« .. َماركٌة ُمسجَّ

حاورها / أ. خلضر. بن يوسف

والفّن  والكتابة  لألدب  تّواقة  تبسة  ابنة 
فيهم  ترى  ألّنها  وأجناسه،  فنونه  مبختلف 
املتنّفس الذي يهبها نسائم الّصداقة والّصدق 

والنقاء.
كيف كانت بدايتك يف عالم الكتابة؟

قبل أن أكتب وقد كنت يف سن العاشرة 
أو أقل من ذلك، كنت أسرد مخيلتي شفويا 
كالشعر  قصيرة  أسطرا  أكتب  بدأت  وبعدها 
بعد سنوات  املدرسة،  لزمالئي يف  واخلواطر 
طّورت كل ذلك يف قصص قصيرة وخواطر، 
الرواية  أكتب  بدأت  سنوات  ثالث  وقبل 
عمل  أول  الضياع  أرض  يف  أحالم  وكانت 

خيالي خّط على ورق
هل واجهِت صعوبات يف بداية مشوارك؛ سواء 

من األسرة أو املجتمع؟

من  والتحفيز  الدعم  وجدت  العكس، 
احمليط الذي كان يقرأ لي أكثرهم عائلتي، أما 
عن املجتمع ككل من وجهة نظري سيتقبل 
لبلوغ  واإلرادة  العزمية  مع  أجاًل  ام  عاجاًل 

مدفع الرسالة 
ماهي اخللفيات الفكرية والثقافية التي 
ساهمت يف تكوينك وساعدتك على فعل 

الكتابة اإلبداعية؟

فكرية،  مناهج  أو  خلفيات  أي  أتبع  لم 
احلرف،  تكوين  على  ساهمت  موهبتي 

واحلياة وجتاربها ساعدت على اإلبداع 
ما الذي جعل الكتابة لديك تتحول من مجرد 

هواية إلى إصدار، وبداية مجال احترايف 
جديد؟

مجرد  لي  بالنسبة  الكتابة  أبدًا  تكن  لم 
هواية، كانت الروح التي جتعلني أسافر بني 
العوالم بدون قيود، الكتابة بالنسبة لي حياة 
له  ُسلمت  من  إال  يعيشها  ال  ذاتها  بحد 
مفاتيحها هنا تكون االحترافية فطرة بالنسبة 

للكاتب
أحالم على أرض الضياع، الكتاب بشكل عام. 

.كيف توّلدت لديك فكرته؟ 

» أحالم يف أرض الضياع » لم تكن 
فكرة، بل حياة ومشاعر، واألكثر جتارب 
تخوضها كل املجتمعات، لهذا وضعت 
العادية  حياتنا  يف  نلمسه  ركن  كل 
التي  واملشاعر  احلواس  كّل  فيها  دونت 
ميّر بها اإلنسان مع أخذ العبر واحلكمة. 
يف احلقيقة لو لم أمر بظروف جعلتني 
ألخذت  ألشهر  كتابتها  عن  أتوقف 
ألنني  أدنى،  كحد  شهرين  وقتي  من 
مخيلتي،  يف  تفاصيلها  كل  عشت 

عبثا،  يكن  لم  العنوان  اختيار  عن  أّما 
عن  تسفر  التي  النتائج  ملخص  هو 
تعاملهم  وطريقة  الوقت  شباب  تفكير 
على  متر  التي  والتجارب  املواقف،  مع 

حياتهم يف سّن مبكرة
ما هي القضايا التي تطرقت إليها بني دفتي 

الكتاب، والرسائل التي حاولت أن توصليها 
للقارئ؟ 

بدءًا  ناحية  كل  ومن  شامال  تطرقا  كان 
أرض  على  أحالم  االجتماعية   باآلفات 
وأسلوبا،  شكال  جدا  مميز  كتاب  الضياع، 
»احلوار«  مبتكر  أسلوب  على  فيه  اعتمدت 
عكس املنهجية التي يعتمدها أغلب الشباب 

الكتاب، ملاذا هذه املنهجية؟
فعاًل هي رواية مميزة بالنسبة لي، وخلقت 
عن  ابتعدت  مكّرر،  غير  مبتكرا  أسلوبا 
أسلوب الرواية مع املزج بني احلوار والسيناريو 
بأكثر  التفاصيل  يعيش  القارئ  أجعل  حتى 
دقة حتى يعيشها بشكل ملموس، ويتجسد 

كل شخصيات الرواية، وميتلك دفة املشاعر 
األحداث  وكل  واملكان  بالوقت  واإلحساس 

التي سيعايشها فيها 
هل ميكن أن نراك تكتبني يف أجناس أدبية 

جديدة؟ 

إن شاء اهلل سيكون ذلك قريبا
ما هي أهدافك وطموحاتك؟ 

أطمح  أهدايف،  بقدر طموحاتي ستكون 
ألن أضع منهجا جديدا مبتكرا يف عالم وفن 
وضع  أولها  تعددت،  واألهداف  الرواية، 
أما  والرواية،  الكتابة  عظماء  بني  بصمتي 
األهداف األخرى على حسب تقدم طموحي 

كلمة أخيرة 

جزيل الشكر وعميق االمتنان جلريدتكم 
ولكل الطاقم العامل بها على هذه االلتفاتة 
ومتابعي  األوفياء  للقراء  شكرا  الطبية، 

منيرة. ..دوام السلم والّسالم. 

» منيرة خليلي« كاتبة روائية من والية تبسة، تنتمي إلى المنظومة البشرّية التي تنعم بأحضان الّسيرورة اإلنسانّية، تحاول ومنذ لحظات وعيها األولى 
بالحياة والوجود أن تكون فردًا تسعى مع اآلخرين للعالم الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه، عالم المحّبة والهدوء وبساطة العيش ونقائه، والذي ما يزال 

يحبو في كينونة أحالمنا وآمالنا يناجي نور الخلق وضياء الوالدة، نور نستطيع بقبساته هدهدة آمالنا وطموحاتنا الغافية في ذاكرة اليوم والغد.
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د.بحري صابر، جامعة محمد ملني 
دباغني سطيف2/اجلزائر

هــذا  علــى  اإلجابــة  صعوبــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
التســاؤالت ألن لــكل واحــد منــا منطلقاتــه ومقارباتــه، إضافــة 
ــع البحــث العلمــي يف  ــا واق ــي يتناوله لتشــعب املجــاالت الت
اجلزائــر والــذي يرتبــط بسياســة ال تــزال لــم تتغيــر لغايــة 
ــة ال  ــى يف جامع ــش ونفن ــا أن نعي ــب علين ــه كت ــوم، وكأن الي
يتغيــر فيهــا شــيء، جامعــة كتــب عليهــا أن تكــون بعيــدا عــن 
ــة  ــن أن اجلامع ــم م ــى الرغ ــادي عل ــيو إقتص ــا السوس محيطه
بإمكانهــا أن تلعــب الــدور اجلوهــري واألساســي الــذي جــاءت 
ــه مــع حتقيــق أهدافهــا فاجلامعــة التــي ال تلعــب أي  مــن أجل
دور إجتماعــي أو إقتصــادي أو سياســي بنخبتهــا هــي جامعــة 
ميتــة وعليهــا أن حتيــا بنفــوس جديــدة وشــرايني جديــدة 
تؤســس جلامعــة جديــدة وهــو املطلــب املمكــن حتقيقــه مــا إن 

ــة. ــية احلقيقي ــرت اإلرادة السياس تواف
وقبــل اإلجابــة علــى مختلــف التســاؤالت ال بــد أن نؤكد 
كمــا أكدنــا كــم مــن مــرة ويف كــم مــن منبــر أن وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي يف واقــع األمــر حتتــاج يــد مــن حديــد 
ــي للوصــول  لتضــرب سياســة البحــث العلمــي والتعليــم العال
بــه لتحقيــق األهــداف املنوطــة منــه إجتماعيــا أو إقتصاديــا أو 
ــر السياســة  ــا إن تتواف ــد م ــس بالبعي ــب لي ــو مطل سياســيا وه
ــرى  ــرة الكب ــداث الطف ــب إلح ــخص املناس ــع الش ــبة م املناس
ــور  ــق التط ــات لتحقي ــدول واملجتمع ــه ال ــن علي ــاع تراه يف قط
ــع  ــريح الوض ــام تش ــذا املق ــنحاول يف ه ــا س ــود، وإن كن املنش
ــا لــن نســتطيع أن نتحــدث عــن كل مــا يحصــل يف هــذا  فإنن
ــا أن  ــة كم ــه اخلاص ــا رؤيت ــد من ــكل واح ــك أن ل ــاع ذل القط
هنــاك الكثيــر مــن الباحثــني األكفــاء الذيــن ميكنهــم أن يقدمــوا 
اإلضافــة مبــا يخــدم مجــال البحــث العلمــي والتعليــم العالــي 
ــا  ــه وهن ــق مقاربات ــي والعلمــي وكل وف ــه البحث ــن موقع كل م
ميكــن فتــح حــوار وطنــي للنقــاش حــول مختلــف األطــر التــي 
مــن خاللهــا ميكــن تطويــر اجلامعــة ســواء مــن حيــث التكويــن 
بضمــان جــودة مخرجــات التعليــم العالــي أو مــن خــالل تطويــر 
ــة  ــة االجتماعي ــه للتنمي ــث تقريب ــن حي ــي م ــث العلم البح
ــق أهــداف املجتمــع. ــة لتحقي ــة واحلقيقي ــة الفعلي واإلقتصادي

لقــد عكــف الــوزراء الســابقون علــى تقييــم التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي وذلــك مــن خــالل لقــاءات شــكلية 
تضــم مــدراء اجلامعــات ومــدراء املخابر-البعــض منهــم- 
ــل  ــات، فه ــف اجلامع ــن مختل ــب م ــف الرت ــئولني مبختل ومس
ــاس  ــو أس ــن ه ــات م ــك السياس ــم تل ــوم بتقيي ــل أن يق يعق
ــني  ــة مع ــر جامع ــن مدي ــر م ــن ننتظ ــا فل ــى تنفيذه ــاهر عل س
أن يقــدم ســلبيات التعليــم العالــي أو البحــث العلمــي وال 
ــذ إنشــائه أن  ــره من ــرش مخب ــى ع ــع عل ــر ترب ــر مخب ــن مدي م
يقيــم مبوضوعيــة البحــث العلمــي ألن األطــراف املســتفيدة مــن 
هشاشــة البحــث العلمــي يف اجلزائــر تســعى جاهــدة إلســتمرار 
الوضــع كمــا هــو قائــم عليــه ألنــه يخدمهــا فالتغييــر دائمــا ال 
يخــدم هــؤالء لألســف وهنــا غالبــا مــا تكــون مقاومــة التغييــر 
شــديدة مــن قبــل هــؤالء متناســني أن مصلحــة اجلامعــة 
أهــم مــن أي  للتطويــر  العالــي كركــن أساســي  والتعليــم 
مصالــح شــخصية ضيقــة حتقــق هنــا وهنــاك أينمــا كان موقعهــا 

ــا. ومحله
علينــا أن نكــون واقعيــني يف تشــريح واقــع عشــناه ونعيشــه 
منــذ بدايــة دخــول للجامعــة هــذا الصــرح العلمــي الــذي بقــي 
محافظــا علــى خدمتــه األساســية املتمثلــة يف التكويــن وتلقــني 
املعــارف للطــالب بــدون أن تقــدم اجلامعــة أي إضافــة خاصــة 
يف مجــال خدمــة املجتمــع مــن خــالل البحــث العلمــي، وقــد 
يعلــق قائــل بــأن اجلامعــة يف ظــل احلقبــة الســابقة مــن احلكــم 
ــدم  ــرار وتق ــع الق ــا تصن ــي جتعله ــة الت ــا املكان ــى له ــم تعط ل
اإلضافــة الالزمــة، ولعــل ذلــك جــزء مــن الصــواب لكنــه ليس 
كلــه، ألنــه ال يعقــل اليــوم أن نعلــق كل فشــلنا علــى حقبــة 
بوتفليقــة، بــل إنــه علينــا أن نواجــه فشــلنا لنــدرس مشــكالتنا 
بواقعيــة ونحــاول أن نغيرهــا مــن أجــل الوصــول باجلامعــة للدور 
املنــوط بهــا، ونحــن ال ننتقــد اجلامعــة إال مــن أجــل تقوميهــا 
مــن جهــة وتفعيلهــا والرقــي بهــا ودفعهــا نحــو املــكان املناســب 
ــرار لإللتفــاف حــول اجلامعــة وحــل  لهــا وحــض صانعــي الق
ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــو التنمي ــا نح ــكالتها لدفعه مش
ــا  ــالت لن ــدة تدخ ــرة يف ع ــره كل م ــنحاول أن نثي ــا س ــو م وه
ــذي نالمســه ونعيشــه كأســاتذة  ــع ال ــن أجــل كشــف الواق م
وكباحثــني يحاولــون التغييــر لألفضــل يف ظــل املمارســات 
التــي ال تشــجع علــى الفكــرة فمــا بالــك بالتغييــر وهــو إشــكال 
ــدا أن  ــم ج ــن امله ــذا فم ــة، ل ــة اجلزائري ــه اجلامع ــر تعيش كبي
يتعلــم املســئول مهمــا كانــت رتبتــه ونوعيتــة وطبيعة مســؤوليته 
أن يتعلــم تقبــل الفكــرة والنقــد، مــن أجــل تصويــب األخطــاء 
التــي  اجلامعــة  هــذه  الســلبيات ألن  وتعديــل  مــن جهــة 
ننتمــي إليهــا يف واقــع األمــر هــي ليســت ملكيــة ألشــخاص 
دون غيرهــم بــل هــي ملكيــة كل اجلزائريــني وكل الفئــات 

اإلجتماعيــة وهنــا نفتــح قوســا لتلــك املقــوالت املشــهورة 
لدينــا، جامعتــي، كليتــي، قســمي إننــا حولنــا بهــذه املفاهيــم 
ــد أن  ــد دميقراطــي يري ــة ونحــن نعيــش يف بل ململــكات جامعي
مينــح احلريــات للجامعــات فكيــف يكــون ذلــك يف ظــل هــذه 

ــا اليومــي؟. املمارســات؟ ويف ظــل تناميه
إن هــذه املمارســات يف واقــع األمــر جــاءت منطلقــة 
ــف  ــس املناصــب فكي ــى نف ــاء نفــس األشــخاص عل ــن بق م
ــة  ــوزراء واحلكومــات والرؤســاء ويبقــى األغلبي ــر ال يعقــل يتغي
ــام  ــاء األقس ــات ورؤس ــداء الكلي ــات وعم ــاء اجلامع ــن رؤس م
ــن  ــم يح ــن، أل ــذ الزم ــود من ــم لعق ــى مناصبه ــون عل يحافظ
ــن سياســة التســيير  ــي م ــم العال ــاع التعلي ــر قط ــت لتطهي الوق
وذلــك إمــا بدمقرطــة اجلامعــة اجلزائريــة علــى األقــل إختيــار 
ــر  ــات كمــا هــو جــار يف الكثي رؤســاء األقســام وعمــداء الكلي
مــن الــدول املتقدمــة العربيــة منهــا والغربيــة مــن خــالل 
ــم  ــب رغ ــتحيل وصع ــك مس ــدات، وإن كان ذل ــد العه حتدي
أنــه ال شــيء صعــب إن توافــرات اإلرادة السياســية العليــا مــع 
الطموحــات اإلداريــة احلديثــة، فعلــى األقــل حتديــد مــدة تلك 
ــد مــرة واحــدة، ذلــك  ــة للتجدي ــر قابل املناصــب بعهــدات غي
أن بقــاء البعــض يف املناصــب زاد مــن التعنــت لــدى البعــض 
وزاد مــن ســلطته وعنوتــه وهــو أمــر مرفــوض يف حقــل يجمــع 
ــا،  ــا وحقوله ــاربها وتخصصاته ــف مش ــة مبختل ــة العلمي النخب
وهــو أحــد أســباب فشــل مختلــف سياســات التعليــم العالــي 

ــر. ــي يف اجلزائ ــث العلم والبح
احلريــات  مبنــح  تبــون  الرئيــس  خطابــات  أحــد  إن 
للجامعــات لــن يكــون إال مــن خــالل دمقرطــة اجلامعــة 
ــا  ــد يلــوح يف األفــق إذا أردن ــة وهــو مطلــب قــدمي جدي اجلزائري
ــب يف  ــى منص ــس أعل ــار الرئي ــا نخت ــإن كن ــا، ف ــر حق التغيي
البــالد باإلنتخــاب فكيــف ال نختــار مديــر اجلامعــة، وعميــد 
الكليــة ورئيــس القســم وهــم أقــل درجــة مــن منصــب الرئيــس 
مــن جهــة، ونحــن نتعامــل مــع نخبــة مثقفــة تعــي مــا تعمــل 
ــى  ــوم عل ــع الي ــي تق ــات الت ــل الرهان ــدا يف ظ ــل جي ــا تفع وم
اجلامعــة اجلزائريــة، وتتحمــل مســؤولياتها املختلفــة يف كل 

املجــاالت.
لعــل األزمــة التــي متــر بهــا البــالد اليــوم ســواء إقتصاديــا 
أو صحيــا تدعونــا أن نفكــر يف إحــداث هــذا التغييــر لتصحيــح 
مســار اجلامعــة اجلزائريــة نحــو مــا أسســت لــه كــي تســاهم يف 
بنــاء املجتمــع فاجلامعــة التــي ال تقــدم أي إضافــة يف مختلــف 
ــدون  ــة وب ــة ميت ــي جامع ــر ه ــع األم ــاة يف واق ــاالت احلي مج
ــرأي  ــا ال ــد يخالفونن ــني ق ــن املطبل ــر م ــم أن الكثي ــى رغ معن
ألنــه يعتقــدون أن اجلامعــة هــي ضحيــة مــا فــات فــإن كانــت 
ضحيــة ملــا فــات فمــاذا قدمــت يف ظــل العهــد اجلديــد؟ وأيــن 
ــا ال  ــي؟ خاصــة وأنن ــم العال ــذي مــس قطــاع التعلي ــر ال التغيي
ــال  ــروا طوي ــني عم ــئولني اجلامعي ــن املس ــر م ــرى الكثي ــا ن زلن
ــل أن  ــل يعق ــيء، فه ــي أي ش ــم ال تعن ــة بدونه وكأن اجلامع
يبقــى مديــر اجلامعــة ألكثــر مــن عشــرين ســنة محافظــا علــى 
منصبــه وحــني نبحــث عــن ترتيــب جامعتــه محليــا أو عربيــا 
ــحر  ــه الس ــراب، إن ــن اإلع ــل م ــا أي مح ــد له ــا ال جن أو عاملي
ــي والبحــث  ــم العال ــز قطــاع بحجــم التعلي ــة التــي متي أو الغراب
العلمــي يف اجلزائــر والــذي يبقــى رهــني الكثيــر مــن احلســابات 
ــم  ــة التعلي ــى تتضــح الصــورة ضمــن قضي ــة فمت ــر مفهوم الغي
ــام  ــاع ه ــى قط ــة إل ــؤولني يف الدول ــر املس ــى ينظ ــي ومت العال
كالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ويحدثــون التغييــر املأمــول 
ــى ال  ــود  ومبتغ ــر منش ــب غي ــو مطل ــول ه ــر املأم أم أن التغيي
ميكــن الوصــول إليــه بــل لعلــه مجــر حلــم صعــب التحقيــق يف 

ظــل ســحر القطــاع.
ــم  ــر يف التعلي ــداث التغيي ــدا يف إح ــر جي ــا أن نفك علين
العالــي يف مختلــف املســتويات وعلــى مختلــف األصعــدة 
بيداغوجيــا أو بحثيــا أو علميــا وهــو مطلــب الكثيــر مــن 
ــون  ــر يك ــداث التغيي ــة إح ــل بداي ــني، ولع ــاتذة اجلامعي األس
باإلهتمــام بحــل مختلــف املشــكالت التــي تعتــرض األســتاذ 
ــرة وال ميكــن ذكرهــا جميعــا لكــن ميكــن  اجلامعــي وهــي كثي
اإلشــارة إليهــا فقط-وقــد ســبق وحتدثنــا عــن بعضهــا- وعلــى 
ــي،  ــتاذ اجلامع ــق لألس ــكن الالئ ــر الس ــر، توفي ــها األج رأس
إعــادة التخطيــط ملســار مهنــي مفتــوح، ترقيــة البحــث العلمــي 

ــر...... ــيير املخاب ــر يف تس ــادف، التغيي اله
فكثيــرا مــا يشــتكي األســاتذة اجلامعيــون مبختلــف رتبهــم 
مــن تلــك الطريقــة التــي يتــم بهــا تســيير الكثيــر مــن امللفــات 
ــو بيداغوجــي أو علمــي،  ــا ه ــر مب ــق األم ــة ســواء تعل اجلامعي
وألننــا عايشــنا اجلامعــة ونعــرف اإلدارة احلقيقيــة مبعناهــا 
ــا  ــي يف جوهره ــن فه ــي ف ــا ه ــدر م ــدا أن اإلدارة بق ــم جي نعل
تطبيــق مختلــف القوانــني التــي تنظــم مكونــات وهيــاكل 
اجلامعــة، لكــن الواقــع يؤكــد أن لــكل جامعــة قوانينهــا 
وكأننــا ال ننتمــي لبلــد واحــد وجامعــة تخضــع لــوزارة واحــدة 
ــي والبحــث العلمــي خاصــة يف فهــم  ــم العال هــي وزارة التعلي
القوانــني والتعليمــات وتطبيقهــا، وهــو مــا يطــرح الكثيــر مــن 
التســاؤالت حــول علــى مــن نطبــق القوانــني وهــل هنــاك 

جامعــات هــي فــوق القوانــني املختلفــة التــي تنظــم تلــك 
العالقــات بــني الفواعــل داخــل اجلامعــة، فمــا هــو مقبــول هنــا 
ــى  ــا، حت ــول هن ــا مقب ــوض هن ــو مرف ــا ه ــاك، وم ــوض هن مرف
أضحــت كل جامعــة مملكــة خاصــة بأصحابهــا وهــو مــا أفــرغ 
ــف  ــة ال يتوق ــا فنجــاح اجلامع ــة مــن محتواه ــة اجلزائري اجلامع
ــي  ــر أساس ــى عنص ــا عل ــل أيض ــم ب ــاتذة وأبحاثه ــى األس عل
يتعلــق بــاإلدارة وطــرق التســيير، فإنعــدام املنــاخ اإلداري 
اجليــد الــذي يحفــز األســتاذ علــى العمــل هــو يف واقــع األمــر 
ــية  ــه األساس ــن أهداف ــه م ــي وأفرغ ــث العلم ــل البح ــا قت م
البحثيــة، علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن األســاتذة يحاولــون 
التحســني والتطويــر بوســائلهم اخلاصــة يف ظــل غيــاب أي دعــم 

ــادي ملمــوس. ــوي أو م معن
ــن  ــا م ــر منه ــن عنص ــي نح ــة الت ــد اجلامع ــا ال ننتق إنن
أجــل اإلنتقــاد لكننــا ننتقدهــا مــن أجــل تقوميهــا وإصالحهــا 
لتعــود لتحقيــق األهــداف التنمويــة املتعلقــة بهــا ســواء تعلــق 
ــا  ــدى حتقيقه ــل، أو م ــوق العم ــة بس ــة اجلامع ــك يف عالق ذل
األهــداف املنوطــة بهــا وهــي مطالــب مــا فتــأ الرعيــل األول مــن 
نقابــة الكنــاس يطالــب بهــا والتــي تخلــى عنهــا إلختــالالت 
كثيــرة إرتبطــت باملصالــح الشــخصية الضيقــة مــن جهــة 
ــذي جعــل اجلامعــة بقــدر  ــذاك وال ــاخ الســائد أن ولطبيعــة املن
ــب أي دور يف  ــن لع ــد ع ــي تبتع ــع فه ــن املجتم ــد ع ــا تبتع م
املجتمــع حتــى حتولــت إلــى مؤسســة تنتــج مخرجــات ال 
ــا بســوق العمــل. ــة له ــاش وال عالق ــع املع ــا بالواق ــة له عالق

الكثيــر مــن األوضــاع املتعلقــة باألســتاذ اجلامعــي حالــت 
ــاخ الســائد  ــق باملن ــي تتعل ــا، وه ــة أهدافه ــق اجلامع دون حتقي
ــره  ــي تغيي ــذي ينبغ ــاخ ال ــذا املن ــات، ه ــف اجلامع يف مختل
لألفضــل مبــا يخــدم اجلامعــة واحمليــط معــا نحــو تأســيس 
جامعــة جزائريــة راعيــة لإلبــداع واملواهــب، جامعــة جزائريــة 
منتجــة للمعرفــة والثــروة املعرفيــة جامعــة متثــل النظــام املفتــوح 
علــى كل األصعــدة وليــس جامعــة منغلقــة ال يتعــدى تأثيرهــا 
تلــك األصــوار التــي حتيــط بهــا وهــو واقــع وجــب لــه أن يتغيــر 

ــوم. ــدة الي ــات اجلدي ــات والتحدي يف ظــل الرهان
إن دمقرطــة اجلامعــة أضحــت أكثــر مــن ضــرورة وحتميــة 
ــرة  ــار إال مــن منطلقــات كثي ــى هــذا اخلي ــع عل ونحــن ال نداف

ــاءات هــي مــن تســير  ــة مــن الكف ــن جنــد أن القل نعايشــها أي
ــاك  ــإن كانــت هن ــع ال أحــد ميكــن أن ينكــره ف اآلن، وهــو واق
جامعــات تســيرها الكفــاءات وهــو أمــر ال ميكــن أن ننكــره يف 
ــيير  ــة يف التس ــة منوذجي ــز جامع ــات ومراك ــود جامع ــل وج ظ
واإلدارة، فــإن اجلامعــات التــي يبقــى فيهــا املســئول لســنوات 
طويلــة محافــظ علــى منصبــه تدعنــا نســأل دائمــا عــن تلــك 
الوصفــة الســحرية التــي أبقــت علــى هــؤالء يف مناصبهــم رغــم 
ــات،  ــكالت والصراع ــن املش ــر م ــهد الكثي ــم تش أن جامعاته
فإمــا أن الدولــة ال تهتــم بتاتــا بهــذا القطــاع وال توليــه أي 
أهميــة لــذا ال يهمهــا مــا يحصــل فيــه، وإمــا أن التقاريــر التــي 
تصــل الــوزارة الوصيــة أو رئاســة اجلمهوريــة ال تعايــش الواقــع، 
وإمــا أن هــؤالء لديهــم مــن يحميهــم يف نظــام الدولــة ويجعلهــم 
يحافظــون علــى بقائهــم رغــم فشــلهم يف الكثيــر مــن احملطــات.
ــع  ــل م ــح حــوار شــامل كام ــوة لفت ــوم مدع ــوزارة الي إن ال
ــالل  ــن خ ــس م ــة لي ــة اجلزائري ــني يف اجلامع ــف الفاعل مختل
النقابــات التــي تبقــى متثــل إال نفســها مهمــا كان نوعهــا 
اجلامعــات  يف  املســئولني  خــالل  مــن  وليــس  وطبيعتهــا، 
ــتاذ  ــة األس ــون رؤي ــم ال ميثل ــم ألنه ــم ورتبه ــف مناصبه مبختل
احلقيقيــة بقــدر مــا يتبنــون منــط األســتاذ اإلداري الــذي ينظــر 
مــن زاويــة أنــه مصيــب رغــم أنــه مخطــئ، بــل يكــون احلــوار 
يضــم مختلــف األســاتذة وهــو أمــر ممكــن مــا إن تتوافــر اإلرادة 
احلقيقيــة لبنــاء جامعــة جزائريــة عامليــة ذات جــودة تلبــي 

ــوم. ــودة الي ــة املنش ــق التنمي ــع وحتق ــات املجتم حاج
ــى مســؤولية  ــة يبق ــة اجلزائري إن حــل إشــكاليات اجلامع
اجلميــع أســاتذة وطلبــة ووزارة، فمــا أن تتوافــر اإلرادة احلقيقيــة 
للتغييــر والتطويــر لألحســن فاجلامعــة ســتجد بــر األمــان نحــو 
حتقيــق األهــداف املبتغــاة منهــا ســواء علــى مســتوى املجتمع أو 
مســتوى التنميــة االقتصاديــة، وهمــا أمــران قابــالن للتحقيــق 
حــني جتتمــع اإلرادة احلقيقــة للتغييــر وهــو أمــل ميكــن حتقيقــه 
ــا  ــى مســتواه، وهن ــى القطــاع كل عل مــن طــرف القائمــني عل
علــى كل أســتاذ أن يتحمــل مســؤوليته يف التوعيــة والتحســيس 
بأهميــة اجلامعــة مــن جهــة وأهميــة التغييــر مــن جهــة ثانيــة 
يف كل املســتويات واألصعــدة حتــى نصــل باجلامعــة اجلزائريــة 
نحــو اجلــودة التــي ميكــن مــن خاللهــا تطويــر املجتمــع وتنميته.

الجامعـة الجزائريـة والبحث العلمـي: نحـو دمقرطـة 
الجامعــة فــي ظـل الرهانــات والتحديــات 

تعرف الجامعة الجزائرية العديد من اإلشكاليات والتي بالرغم من تغير الوزراء  وتعاقبهم على قطاع يعد جد حساس في الدول التي تحترم نفسها إال أن الجامعة الجزائرية تبقى رهينة 
هذه اإلشكاليات التي تبقى تطفى على حيز السطح إذ نكاد نجزم أنه ال شيء تغير في الجامعة الجزائرية، وهو ما يؤكد أن التغيير هو أمر شبه مستحيل أو أن هناك مقاومة كبيرة للتغيير 

داخل هذا القطاع الحساس وهو واقع مؤسف للجميع، ولعل جائحة كورونا بينت فشل تلك السياسات المتبعة في مجال البحث العلمي لتطرح أكثر من سؤال حول واقع البحث العلمي في الجزائر 
وما هي اإلشكاليات والتحديات من جهة وأي حلول يمكن أن تكون لحل هذه اإلشكاليات؟، خاصة في تلك العالقة التي تقوم بها الجامعة والتي من بين أهم ما يعول عليها هو خدمة المجتمع 
والتنمية االجتماعية واإلقتصادية التي نبقى بعيدون جدا عن هذه القضية الحساسة التي تحتاج لتظافر الجهود وللتغير اإليجابي نحو التأسيس لفعل خادم للمجتمع وملبي لحاجاته في ظل 

رهانات الجامعة الجزائرية التي ال يمكن أن نشرحها في هذا المقام لكثرة اإلشكاليات المطروحة والرهات والتحديات التي تبقى حبيسة األدراج إلى غاية التحقيق.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

لكن ال أحد منا أو من أولئك )املستمتعون( 
بدايتها  من  فيها  تفكر  »سنمار«  املسكني  بقصة 
القصة  شكل  تعيد  أن  ملخيلته  العنان  وأطلق 
مسحة  عنها  فيزيل  لها،  آخر  سيناريو  بترتيب 
احلزن التي تقابلنا بها وميسح منها الصورة النمطية 
التي أنتجت معها عن )غباء( رجل وثق يف ملك 
بنى له قصرا ثم صعداه ونية القتل تسبقه، فأرداه 
من أعاله ونشوة الغدر تغرقه، كان على أحدنا أن 
)الرجل  فكر  تعلو  )ظالل شك(  بـ  القصة  ل  ُيظِّ
املغدور( قد أن يغدر به غادره، فشّكه ذاك مينعه 
يف  ميسك  أو  السطح  )الغادر(  مع  يصعد  أن  من 
)الغادر(  ويظل  آمنا  )املغدور(  فيبقى  الّسر  يده 
متحسرا، فتكون قصة جديدة ومثال جديدا عن 
)حكمة سنمار( و)ذكاء سنمار(، ويتحول الناس 
من كاره أن يكون مثله إلى راغب أن يفعل فعله، 
ساكنو  ويضمن  حيا،  الرجل  بقاء  نضمن  وهنا 
تلك القرية أن يروا إبداعه يف قصور أخرى يبنيها.
كثير من الناس ولعلي منهم أحيانا مييلون إلى 
ولدنا يف عصر  كأننا  عموما  بالناس  الظن  حسن 
غابر يف عهد )أفالطون( وجاورنا حماه يف »املدينة 
الفاضلة«، أو كنا ضيوفا عند )توماسو كامبانيال( 
بدون  فضاء  رسمها  التي  الشمس«  »مدينة  يف 
أئمة  أن )الفارابي( قد جعلنا  اعتقدنا  أو  عيب، 
ومواطنني يف »مدينته الفاضلة« أو كأننا يف اجلنة 
)وهلل املثل األعلى( حيث ال مكر وال خداع وال 
مساومة وال ابتزاز وال سرقة وال نهب وال إفساد، 
فينظر أكثرنا إلى الشك نظرة دونية وال يروا منه 
وهو  اليقني،  إلى  للوصول  األمثل  السبيل  أنه 
احلقيقية،  املعرفة  على  للحصول  وسيلة  أحسن 
فنحن ال جند )غالبا( من حسن الظن إال احلسرة 
عندما يعلو الغدر على أخالق التسامح، وال جنني 
منه إال الندم إذا أضمر من وثقنا به وصدقناه غير 

الذي أظهر، فتكون حسرتنا كحسرة من )أحسن 
ندامة  ونندم  أهله،  غير  يف  اخلير  وفعل  الظن( 
)بحسن  يرعاها  أغناما  قتل  الذي  »الكسعي« 

الظن( بقوسه.
اجلزائر  يف  احلكم  إلى  األسبق  الرئيس  قدم 
رئاسيات  عشية  منافسيه  انسحاب  بعد  منفردا 
 2004 رئاسي سنة  موعد  لثاني  وتقدم   ،1999
وكسبه، وكان اجلميع يعلم أن له واليتني ال أكثر 
إجنازاته  كانت  أيا   1996 دستور  بأحكام  عمال 
وقطاع  منافسيه  له، خاصة من  التأييد  أو حجم 
مرحلة  كل  بعد  للتغيير  التواق  الشعب  من  هام 
لعدم متكن ثقافة الرتابة من تفكيرهم، لكن ألن 
تفوق  فقد  مبكان،  السذاجة  من  وأولئك  هؤالء 
التعديل  بتمرير  الرئاسة  مؤسسة  »مكر«  عليهم 
الدستوري على مستوى البرملان، وكنا سذجا ولم 
نعمل الشك ابتداء لسابق ثقة عمياء يف الدستور 
ونصه، وأن ظل الدميقراطية يحميه ولن يجرأ أحد 
على انتهاكه، فاألولى من الشعب أن ال يثق كل 
الثقة وأن ميارس الشك حتى يف النص األسمى، 
مبا  األقل  على  ابتداء  الرئاسية  العهدة  فيحّصن 

يجعلها عصية على أي تغيير مستقبلي.
ثورة الشك كان يجب أن تكون طوفانا ناعما 
الناس  فيها  وأن يشترك  فبراير،   22 متاما كحراك 
احلمالن  رداء  أنفسنا  عن  نضع  حيث  جميعا، 
وال  السياسيني  حضرة  يف  نرتديه  الذي  الوديعة 
األسود  دثار  باملقابل  نرتدي  أن  كالمي  يعني 
نلبس  أن  فقط  لكن  نناجزهم،  ونحن  والوحوش 
نظارات الفطنة وأن نرمي عكازات الغفلة والثقة 
السياسة  أن  كما  ندرك  أن  يجب  كان  العمياء، 
وهي )فن املمكن( فالسياسي يستحوذ منك على 
أنت  جتاهلته  مبا  علما  يحيط  فقد  ممكن(،  )كل 

بحسن ظنك فيه، ويضم إليه ما استأمنته عليه 
لسابق ثقة منك به.

عليهم  تغلب  قد  والسياسيون  الوزراء  حتى 
»سذاجتهم« أحيانا وينساقون خلف حسن الظن 
مبن حولهم كأنهم حمالن وديعة أو آالت مبرمجة 
ال حتيد عن خط رسم لها، ماذا كان يضير وزير 
إلى  قدم  أن  لو  اهلل  رحمة  عليه  السابق  التجارة 
كل  يف  يسبقه  الشك  وسلسال  الوزارية  دائرته 
من يعمل معه أو ضمن نطاق سلطانه من أباطرة 
وجماعات  التجار  وكبار  واالستيراد  التصدير 
املصالح ولوبيات األسواق، حتما كان سيمسك 
على  خرج  كان  وما  قطاعه  يف  أفضل  بشكل 
الشعب معترفا بهزميته أمامهم ومقرا بأنهم أقوى 
منه وأقدر عليه وهو من هو رأس الوزارة ورئيسهم.
املواطن  ُتطِلق  لن  )البسيط(  صفة  أن  يبدو 
حينا  يقرأ  وهو  ال  كيف  به،  االرتباط  تفك  ولن 
ويسمع أحيانا أخرى أن النائب يف البرملان ليس 
له من صالحيات إال »الرقابة« على آداء السلطة 
ومع  والنصوص،  القوانني  »تشريع«  أو  التنفيذية 
ذاك  مع  وبعرضه  األمل  بطول  ماسكا  ذلك جتده 
كل  فيه  ويظن  البرملاني  ملقعد  »املترشح«  الرجل 
الظنون ويعقد عليه األماني أن ييسر له معيشته 
باملرة  ماله ويصلح  له يف  ويزيد  له خزينته  ويفتح 
يكون  وأن  عليه  الوالية  له  تكون  وأن  عياله، 
كساكن مصباح عالء الدين يندبه فيكون حاضرا 
أبدا، فلو أعمل بعض الفكر فقط لعلم أن ذلك 
أهل  من  وليس  والية،  وال  له  سلطة  ال  الرجل 

احلل والعقد فيحكم يف الناس عطاء أو إمساكا.
يقول الفيلسوف )رونيه ديكارت( »إن الشك 
خطوة ضرورية ال بد من اتخاذها فخبرتي باخلطأ 
وتعرضي له منذ عهد بعيد واحتمال جتدده بفعل 

تلك األحكام التي خضعت لها ولم أتبني صحتها 
سواء كانت أحكامًا فرضها الغير من معلمني أو 
أحكامًا  أم  أمري،  إليهم  وّكل  من  أو  مرشدين، 
للخطأ  اخليال-وتعرضها  أو  احلس  علّي  فرضها 
معروف- إن كل هذا يدعوني إلى الشك«، ولهذا 
ال يجب أن ننظر إلى هذا اخللق كأنه صفة سلبية 
يترتب عليها شعورنا الدائم بالنقص و«قلة احليلة« 
الوقت  املناسب يف  القرار  اتخاذ  نستطع  لم  ألننا 
املناسب، وال أن ينتابنا شعور بتأنيب الضمير من 
نظرة الناس لنا أننا وضعناهم يف دائرة الريب ولم 
»نحسن الظن« بهم وألزمنا أنفسنا احليطة واحلذر 
حتى نتبني أمرنا وجتلو بصائرنا فيستقيم أمرنا أو 

يكاد.
بالعكس متاما، فالسياسة يف عمومها ال تعترف 
إليها املصلحة واملكسب،  باألخالق ألنها تدني 
ميارسونها  من  ومع  معها  التباري  علينا  ليس  لذا 
مبنطق التغافل وال بثقافة التسامح، وهذا الكالم 
وبني  كعملية  السياسة  بني  واضح  فصل  فيه 
السياسي كإنسان، فبعض السياسيني ذوو خلق 
من  احلسن  إليهم  ويدنون  املفسدة  عن  ويترفعون 
املنتفع  املواطن  على  ليس  لذلك  والفعل،  القول 
السلطة  السياسي ومعه  له  يوفرها  التي  بالرفاهية 
العامة أن يعتقد أن ذلك مّن منه ومنها وإحسان 
وأن يحط عينه أمامهما استحياء مبا أنعما عليه، 
لكن وجب عليه أن يدرك أن السياسي ال يتفضل 
عامة«  »خدمة  له  املقدمة  اخلدمة  وأن  عليه 
السياسي مجبر على تأديتها ألنها مرتبطة بوجوده 
يف منصبه، وما يقدم للمواطن حقه وليس مزية، 
لذلك فالفطنة ومعرفة احلق وفهمه عمليات يقع 
على املواطن متييزها وإدراكها حتى ال يبق حامال 

للقب )املواطن البسيط(.
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أقالم

ال فرق في السياسة بين السذاجة وحسن الظن

ال أحد يخفى عليه المثل العربي الشهير )جزاء سنمار(، والكل تقريبا يعرف مناسبته وشخوص القصة سواء أكانت حقيقية أو من وحي خيال أحدهم أراد أن يعّبر عن سوء منقلب رجل أحسن 
الظن برجل ظن أنه سيكافؤه فإذا به يغدره. بل إن أكثرنا نحن عامة الناس يستذكرونه ويعرفون كنهه ويستعملونه في معرض »التحّسر« من فقدان المصلحة وقد كانت في اليد وأذهبناها 

بحسن ظننا بمن كانت تعبر يده إلى يدنا لكنه أفلتها من يده إلى يده أو جعلها تسقط إلى جيبه أو أوهم عيننا بنظرة عينه، ثم بعد ذلك قطع حبل الوصل بيننا وبينه.

ثورة الشــــك
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     ِمن َعالماِت اإلفالِس 
فُكك االجِتماعيِّ  ، والتَّ األخالقيِّ

، أن نضَع  اسيِّ واالنِسداِد السِّ
نحُن اجلزائرّيون كلَّ ِقيمنا 

اريخّيِة والّثقافيِة  وأرِصَدِتنا التَّ
ينّيِة يف ُبورصِة  والِعلمّيِة والدِّ
 ، ياسيِّ واإلعالميِّ اجَلدِل السِّ

إلى َدرجٍة لم َيعْد هناك َموضوٌع  
محلَّ اّتفاٍق أو َتواُفٍق بيننا!

  
    أقوُل هَذا يِف ِسياق اجَلدِل 

ي اْحتَدم حوَل جاِمع  الذِّ
اجَلزائِر األعَظِم؛ إذ أظهَر 
اجَلدُل َذاُته ِخالفاٍت بنَي 

اجلزائريني وَصلت إلى حدِّ 
طاوِل  فرقِة أحياًنا والتَّ التَّ

على ِقيم وَثوابِت األمِة أحياًنا 
قاِش  أخَرى؛ فالبدايُة كانت بالنِّ

الّذي ُأِثير حوَل اجَلدوى من 
امَلشروِع أصاًل، والّتساؤُل عّما 
إذا  نحُن ِبحاجٍة إلى َجامٍع 

بهَذا احَلجِم )َمسِجد، فندٌق، 
مدارٌس، َمكتبٌة، َمعهٌد، حداِئق..

إلى غيِرها من امَلرافِق(، ثَم 
انتقَل اجلدُل إلى َتكلفة امَلشروِع 
)1مليار أورو(؛ وَهل هي َمعقولٌة 
أم أّنها ُملّطخٌة بُشبهِة الَفساِد، 
خاصًة أّن امَلشاريَع الّتي أَقامْتها 

الِعصابُة َظّلت َتنبِعُث منها 
اعِة!  َرائحُة الَفساِد إلى حّد السَّ

إال أّن اجلدَل لم يَتوّقف هَنا، 
بْل اْشتدَّ مع ُدخوِل الَبلِد يف 
أزمٍة ِصحّيٍة على ِغراِر ُدوِل 

الَعالِم، َفتعالْت  أصواٌت ُتطاِلب 
بَتحويِل اجَلامِع إلى ُمستشًفى. 

وعلى خٍط ُمواٍز، اندلَع ِنقاٌش 
َحاٌد بني َجزاِئرّيني آخرِيَن 

سميِة! أّما آخرون، فَقد  حوَل التَّ
رَح إرًثا َموروًثا عن  اعتَبروا الصَّ
ِعصابٍة َحكمْت الِبالَد بالَفساِد 

بقياَدِة امَلخلوِع عبد العزيز 
بوتفليقة.

  
     هَذا اجلدُل امُلثاُر حوَل اجَلامِع 

ا، َمثُله  ال ُيِكن أن َيكوَن ِصحّيً
مثُل اجَلدِل الّدائِر حوَل الُهوّيِة 

الَوطنّية،  والِذي بلَغ مداُه 
شكيِك يف ُجذوِرنا  إلى حدِّ التَّ

األَماِزيغّيِة.
إّن الَعقَل وامَلنِطق يقوالِن إّن 
االعتراَض أو ُمعارضَة ُنظِم 

ِث ال َيعِنيان  احُلكِم الَباِلي والرَّ
ماِت الّدولِة وِقيِمها  َتهدمَي ُمقِوّ

عِن يف أُصوِلها؛ فاجَلاِمع  والطَّ
األعظُم ِملٌك للَجزائِر، لَشعِبها، 
مُلسلمّي الَعالِم. واجَلزائُر أيضا 
ِبحاجٍة إلى ُمستشًفى ِعمالٍق، 

َبل إلى َمدينٍة ِصحّيٍة، وِهي 
َقادرٌة على إنَشاِئها. كَما أن 

اجلزاِئر بَحاجٍة إلى َمعهٍد َعامليٍّ 
، وَجامعٍة َرائدٍة. َمرجعيٍّ

     ِببساطٍة، نحُن بَحاجٍة 
إلى َنهضٍة َشاملٍة، وَلن َيكوَن 
هذا على ِحساب ذاك، فقط 

نحُن بحاجٍة أيضا إلى َترتيِب 
اِتنا وَضبِط ِنقاِشنا  أولويَّ

سييُس امُلفرُط  وَعقلنِته. فالتَّ
لكلِّ امِللّفاِت وحّتى للِقيِم جعَل 
الِوفاَق يبُدو صعًبا. َفلنتُرك 

ما هلل هلل، وَما لَقيَصِر لَقيَصر. 
ولُنسارِع إلى َكلمٍة َسواٍء َبينَنا.

بلسان::ريـــاض هويلـــــــي
املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت   
أمس اجلمعة، عن آخر اإلحصائيات املسجلة يف اجلزائر حول 
تفشي  وباء فيروس كورونا  »كوفيد19«،  حيث كشف الناطق 
كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي 
ليرتفع  جديدة،  إصابات   409 تسجيل  عن  فورار،  جمال 
إجمالي  عدد املصابني إلى 40667  مريضا. وحسب املتحّدث 
ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 7 وفاة بني املصابني، 
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1418 حالة. كما كشف فورار 
عن تسجيل 306 حاالت  شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 28587 حالة. ذ
خالد دحماني

الَجـــاِمـع 
والَمـفــرُق!

 اسُم شهرِته »الّشرطي املخفي«

محمـد الَعّزوِنـي في ِذّمـة اهلل
 

 انتقل إلى رحمة اهلل، أمس اجلمعة، باجلزائر العاصمة، عميد الشرطة املتقاعد محمد العزوني، 
الشهير بـاسم »الشرطي املخفي« عن عمر ناهز 83 سنة، حسب ما علم لدى املديرية العامة لألمن 

الوطني.
التي  املتميزة«  بـ«املكانة  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  ذكرت  املرحوم،  تعزية ألسرة  برقية  ويف 

يحظى بها »فقيد األمن الوطني« لدى زمالئه واملواطنني كافة.
وبهذا املصاب اجللل، قدم وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر،  تعازيه غثر 
العزوني الذي »يعرفه الكثير من اجلزائريني من خالل صوته اجلهوري املميز يف حصصه  وفاة محمد 

اإلذاعية والتلفزيونية حول السالمة املرورية وأمن الطرقات«، وفقا ملا نقله موقع الوزارة.
هاني،  لزهر  النقل  وزير  وأعرب 
من جهته، عن »بالغ احلزن واألسى« 
لتلقيه نبأ وفاة هذه »الشخصية الفذة 
التي لطاملا رافقت قطاع النقل وتركت 
يف  به  يحتذى  وإرثا  فيه،  بصماتها 

مجال األمن والوقاية املروريني«.
مواليد  من  وهو  املرحوم،  وكان 
)أعالي  بسوسطارة   1937 عام 
الثورة  يف  شارك  قد  العاصمة(، 
االستقالل  غداة  لينخرط  التحريرية 

يف صفوف األمن الوطني.
عامة  لدى  الفقيد  وعرف 
اإلذاعية  ببرامجه  اجلزائريني 
كانت  التي  التوعوية  والتلفزيونية 
املرورية،  السالمة  موضوع  تتناول 

وأشهرها »الشرطي املخفي«.
)و.أ.ج(

املادة 5 مكرر من املرسوم اجلديد 
الّسماح لكاِفلي األطَفاِل َمجهولّي النَّسِب بَمنِحهم ألَقاِبهم

 فتح املرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم )223-20( املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي )157-71(، املجال ملجهولي 
النسب مطابقة ألقابهم مع الكفيل.

التنفيذي  املرسوم  ويتمم  يعدل   (20-223) رقم  واحلامل  الرسمية،  اجلريدة  الصادر يف  التنفيذي  املرسوم  وبحسب 
(157-71) واملتعلق بتغيير اللقب، تضمن املرسوم املعدل تسهيالت للراغبني يف تغيير اللقب، إذ ميكنهم تقدمي الطلب أمام 
وكيل اجلمهورية لدى اجلهة القضائية ملكان والدة الطلب وبالنسبة لألشخاص املولدين يف اخلارج يودع الطلب لدى املركز 

القنصلي ملقر إقامة املعني الذي يتولى إرساله إلى وكيل اجلمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
وتضمن املرسوم إضافات تخص األطفال مجهولي النسب، من خالل املادة األولى مكرر التي تنص على أنه بإمكان 
الشخص الذي كفل قانونا طفال مجهول النسب من األب أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل اجلمهورية ملكان 
إقامته  أو ملكان ميالد الطفل طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه، يف حني إذا كانت أم الطفل معلومة 
وعلى قيد احلياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب مبوافقتها املقدمة يف شكل عقد رسمي، ويف حال تعذر ذلك، ميكن لرئيس 
احملكمة أن يرخص مبطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا األخير الذي يرفقه به تصريحا 
شرفيا يف شكل عقد رسمي يصرح فيه، حتت مسؤوليته، fأن كل املساعي التي قام بها لالتصال باألم بقيت دون جدوى.

وتنص املادة 5 مكرر من املرسوم اجلديد على أنه يغير اللقب العائلي للطفل املكفول مبوجب أمر من رئيس محكمة 
ميالد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب من وكيل اجلمهورية للمحكمة نفسها، الذي ميكنه عند 

االقتضاء استطالع رأي قاضي األحداث لدى اجلهة القضائية نفسها.
ويصدر، األمر خالل 30 يوما املوالية لتاريخ تقدمي الطلب.                                              أحمد بوكليوة

الولوج ممكن دون شارة الّدخول 
الرئيُس يأمُر بَفتِح شاطِئ إَقامِة الّدولِة أمام الُمواِطنيَن كافًة!

أمر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون القائمني على شاطئ إقامة الدولة نادي الصنوبر بفتحه أمام جميع املواطنني 
وبدون اشتراط بطاقة الدخول.

 أسدى، أمس، رئيس اجلمهور عبد املجيد تبون تعليمات تقضي بفتح شاطئ إقامة الدولة نادي الصنوبر أمام جميع 
املواطنني، دون شرط حمل شارة الدخول، بعد أن كان ممنوعا عن عامة املواطنني كونه شاطئ مخصص لإلطارات واملوظفني 

السامني بالدولة، علما أن القرار ساري املفعول منذ تاريخ 15 أوت 2020.                               أحمد بوكليوة

 فيما هلك  7  مرضى متأثرين بـ »كوفيد 19« 

الجزائُر تحِصي 409  إصابًة جِديَدة بُكورونا  يوَم أمٍس

أن استئناف استيراد السيارات يف اجلزائر 
سيخضع جلملة من الشروط التي يجب على 
املستثمر احترامها وفقا لدفتر الشروط اجلديد. 
أول  كشرط  الشروط  دفتر  تضمن  حيث 
تنظيمي، واملنصوص عليه يف املادة 4، ينص 
على أن صاحب االمتياز يجب أن يكون لديه 
املرسوم  يسمح  فقط، كما  واحد  ترخيص 
فقط  عالمتني  بتمثيل  املجال  يف  للمستثمر 
االستيراد.  عند  اجلزائر  يف  السيارات  من 
املتقدم  املستثمر  على  وجب  هذا،  كل  وقبل 
مبلف االستثمار يف مجال استيراد السيارات أن 
من  صادر  مؤقت  ترخيص  على  أوال  يحصل 
حدد  نهائي. كما  تفويض  ثم  الصناعة  وزارة 
السيارات  باستيراد  اخلاص  التنفيذي  املرسوم 
اجلديدة يف اجلزائر امللف الذي يستوجب على 
املستثمر املتقدم لالستثمار يف املجال تقدميه. 

 

الالزم  الوثائق  من  جملة  امللف  وتضمن 
املؤقت،  الترخيص  طلب  وهي  تقدميها، 
تضعها  التي  املرسوم،  بهذا  املرفقة  املواصفات 
مصالح الوزارة املختصة بالصناعة التي اشترك 
فيها مقدم الطلب نسخة من النظام األساسي 
للشركة مع إبراز رمز نشاط صاحب االمتياز، 
تتعلق  تفاهم  مذكرات  أو  عقدين  أو  عقد 
حصريا،  املانحني  أو  للمانح  ملزمة  باالمتياز 
تاريخ  من  األقل  على  سنوات  خمس  ملدة 

احلصول على املوافقة النهائية. 
امللف جاهزا، سيتعني  أن يصبح  ومبجرد 
على صاحب االمتياز تقدميه إلى األمانة الفنية 
ماديا  إثباتا  باملقابل  سيتلقى  للجنة، حيث 
لشهادته، وحسب املادة 9، فإن هذا اإلذن ال 
رسم االستيراد  نشاط  لبدء  إذنا  اعتباره  ميكن 
يا.                                       صفية. ن 

دفتر شروط استيراد الّسيارات

 الّسمــاُح لكِل ُمستثمٍر باستراِد َعالمَتيِن ِتجارّيتيـن فقـط! 



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 
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