
د.  مصطفــى كيحـــل 	

ُعلـوم اإلنَسـاِن والُمجتمـع 
َليسـت »كالمولوجيــا« 

  حققت علوم اإلنسان واملجتمع طفرة 
معرفية كبرى يف تاريخ املعرفة اإلنسانية 
املعاصرة،  ولقد كان ذلك نتيجة منطقية 
للثورات املعرفية السابقة واملتتالية التي 
عرفتها احلضارة الغربية ؛ بداية بالثورة 
الدينية يف القرن اخلامس عشر من خالل 

اإلصالح الديني،  والثورة العلمية الصناعية 
حيث متكن اإلنسان من السيطرة على 

الطبيعة بشكل غير مسبوق،  باعتماد النظرة 
الديكارتية القائمة على مبدأ مفاد: أن تعرف 

معناه أن تتأهب أكثر للسيطرة والتحكم يف 
جميع الظواهر واملادية منها على اخلصوص. 
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06
الوادي

َمطالـــــُب  ُسّكــــاِن 
َحــي »الطالبيـــة« 

دون استجاَبـــــة!
04

تلمسان
فتــُح َتحقيقــات فـي 
َقضّية َدعـم َحليب الَبقر

08
تبسة

إطــالُق َتحـِدي َغرِس 
10 آالف َشجيــــرة 
فــي َيــوم َواحـــد

0202
عليِم الَعاِلي يف ُمذكرٍة أصَدرها األمنُي الَعاُم لِوزاَرة التَّ

َتحذيــٌر مـن َخـرق الُبرتوكـوِل 
الّصحـــي فــي الَجامعـــات

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء املؤسسات اجلامعية، يف مذكرة أصدرها 
األمني العام للوزارة بتاريخ 19 نوفمبر اجلاري من التجاوزات التي  سجلت فيما يخص 

عدم احترام اإلجراءات الوقائية من اإلصابة بعدوى »كوفيد 19« والبروتوكول الصحي 
املسطر حلماية األسرة اجلامعية من فيروس كورونا املستجد.

0909
برج بوعريريج

َتبايـٌن فـي االلِتـزام بإجـــَراءاِت 
الوقاَية مـن َعـدوى »كوفيد 19«

يحصد فيروس كورونا املزيد من األرواح بشكل يومي، بطريقة مرعبة يف والية برج 
بوعريريج، واقع يترجمه تسجيل عشرات اإلصابات التي فاقت 433 إصابة عبر 

مختلف ربوع الوالية ببلدياتها وقراها ومداشرها.

02

أكد الوزير األول، عبد 
العزيز جراد، أمس السبت 
من تيبازة، أن غلق املدارس 

بسبب تفشي جائحة 
فيروس كورونا أمر غير 
مطروح حاليا، معلنا أن 

االتصاالت جارية مع 
مخابر أجنبية 

القتناء اللقاح.

 الَمــدارُس
لن ُتغَلـق!

03

َجزائريونَجزائريون دون تذكرة الَعودة! دون تذكرة الَعودة!
ولي  انَقطعت بهُم الّسبل يف عّدة ُدول يف ظل َتوقف َحركة الّنقل الدَّ

َيسَتغيثـون! بُتونـس  الَعالُقـوَن 

عبد الَعزيز جّراد َيفِصُل يف اجَلدِل 
راَسة الَدائِر حوَل َتعليِق الدِّ

ََ



02
الحدث
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 محمد رضوان بلعروسي 
ــى  ــه عل ــى ب ــح أدل ــراد، يف تصري ــح ج وأوض
هامــش إشــرافه بســد بوكــردان بواليــة تيبــازة علــى 
ــوم  ــبة الي ــجير مبناس ــة التش ــة الوطني ــاق احلمل إط
الوطنــي للتشــجير، أنــه »إذا كانــت هنــاك حــاالت 
ــة  ــا بصف ــل معه ــيتم التعام ــدارس س ــة بامل إيجابي
منفــردة ، لكــن قــرار غلــق املــدارس ليــس مطروحــا 
ــا  ــوم بواجبه ــة تق ــى أن »الدول ــا«، مشــددا عل حالي

ــا«. ــاه مواطنيه ــا جت ــام بواجباته ــتواصل القي وس
وأبــرز أن كل القــرارات املتخــذة ســابقا يف 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  انتشــار  أزمــة  تســيير 
تتــم »بعــد استشــارة اللجنــة العلميــة واخلبــراء 
ــة  ــق مقارب ــون وف ــن يعمل ــن الذي والعلمــاء اجلزائري
عمليــة دقيقــة وموضوعيــة، ســواء داخــل أو خــارج 
ــذ  ــر تتخ ــرارات والتدابي ــدا أن »الق ــن«، مؤك الوط

تدريجيــا يف وقتهــا«.
ودعــا جــراد إلــى »التقيــد بــآراء العلمــاء 
ــي  ــات« الت ــن النقاش ــدا ع ــراء بعي ــاء واخلب واألطب
منطــق  عــن  و«بعيــدا  »البيزنطيــة«  بـــ  وصفهــا 

القــرارات«. اتخــاذ  يف  التســرع 
وقــال يف املوضــوع نفســه: »هــل هنــاك أنظمــة 
ــأن  ــرز ب ــل أن يب ــها« قب ــت مدارس ــم أغلق يف العال
غلــق  لدرجــة  مقلقــة  »ليســت  االحصائيــات 

ــة  ــه لألســرة التربوي املــدارس« قبــل أن يجــدد دعوت
واألوليــاء والنقابــات بالتجنيــد مــن خــال »التقيــد 
األمثــل« بتدابيــر الوقايــة ملواجهــة تفشــي اجلائحة.
أنحــاء  باقــي  غــرار  »علــى  أنــه  وأضــاف 
التقيــد  ويبقــى  حــرب،  أمــام  نحــن  العالــم، 
الكفيــل  وحــده  الوقائــي  بالبروتوكــول  الشــديد 
مبواجهــة فيــروس كورونــا والتقليــص مــن حــدة 

انتشــاره«.
ويف الســياق نفســه، جــدد جــراد التذكيــر بــأن 
ــر  ــدة مخاب ــع ع ــاالت م ــا اتص ــري حالي ــر جت اجلزائ
ــة  ــن اإلصاب ــة م ــرض للوقاي ــاح املفت ــاء اللق القتن
بفيــروس كورونــا ، مبــرزا أنــه »يتــم إشــراك علمــاء 
وأطبــاء وجزائريــون لهــم كفــاءات معتــرف بهــا 
دوليــا يف عمليــة املفاوضــات وأيضــا للتأكــد مــن أن 
اســتعماله ليــس لــه أي مضاعفــات علــى الصحــة.
وطمــأن املســؤول، يف هــذا اخلصــوص، أن 
ــات تشــدد  ــات والتوصي »كل التعليمــات والتوجيه
علــى ضــرورة احلــذر قبــل اســتعمال أي لقــاح 
والتأكــد مــن فعاليتــه دون وجــود مضاعفــات«.

وحــول ارتفــاع نســبة اإلصابــات مؤخــرا بعــد 
تســجيل انخفــاض ملحــوظ يف وقــت ســابق، أكــد 
ــت املوجــة  ــا واجه ــر، مثلم ــى أن »اجلزائ جــراد عل
ــن  ــت م ــا ومتكن ــاء كورون ــار وب ــن انتش ــى م األول

تقليــص عــدد احلــاالت بفضــل مقاربــة علميــة 
دقيقــة، ســتواجه املوجــة الثانيــة بالعزميــة نفســها«، 
ــبة  ــن النس ــا م ــول انطاق ــن الق ــه ميك ــا »أن مضيف
بالنســبة  املئويــة لإلصابــات يف اجلزائــر مقارنــة 
العامليــة إن الوضــع مســتقر، لكــن يف الوقــت نفســه 
ال يجــب أن نتراخــى أو نقلــل مــن خطــورة الوبــاء«.
ــض  ــش األبي ــن دور اجلي ــى ع ــد أن أثن و بع
املجنــد منــذ انتشــار الوبــاء باجلزائــر، دعــا املواطنــن 
ــن  ــة م ــد »الصــارم« باإلجــراءات الوقائي ــى التقي إل
خــال »املزيــد مــن احلــذر وعــدم االســتهزاء«، 
مشــددا أن املواطــن اليــوم »مطالــب بضــرورة األخــذ 

ــداء«. ــة هــذا الن ــار بجدي بعــن االعتب
ــة  ــى أن مكافح ــر األول عل ــدد الوزي ــا ش كم
انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا »مســؤولية مشــتركة 
بــن اجلميــع علــى حــد ســواء، كســلطات عموميــة 
أو مواطنــن أو أســرة طبيــة«، مطمئنــا - يف الوقــت 
ــة  ــاد يف مواجه ــدرات الب ــص ق ــا يخ ــه - فيم ذات
كل  متلــك  الدولــة  إن  بالقــول  الصحــي  الوضــع 
وتقليــص حــاالت  الوبــاء  ملواجهــة  اإلمكانــات 
اإلصابــة مثلمــا فعلــت خــال املوجــة األولــى مــن 

ــد19-«. ــاء »كوفي ــروس وب ــار في انتش

 شــدد الوزيــر األول عبــد العزيــز جــراد، 
أمــس بتيبــازة، علــى ضــرورة التعجيــل بتعويــض 
كل مواطــن تضــرر مــن احلرائــق التــي نشــبت 

ــرًا. مؤخ
علــى  ألقاهــا  كلمــة  يف  جــراد،  وأعطــى 

إطــاق حملــة تشــجير  إشــرافه عــن  هامــش 
حتــت شــعار “فلنغرســها”، مهلــة إلــى غايــة الـــ 15 
ديســمبر كأقصــى تاريــخ لتعويــض املتضرريــن مــن 

احلرائــق.
كمــا أشــار الوزيــر األول إلــى أن هــذه احلملــة 

ســتمس كل واليــات الوطــن.
باملواطنــن  مرفوقــا  جــراد  كان  لإلشــارة، 
الكشــافة  وتاميــذ  املدنــي  املجتمــع  وممثلــي 

وزاري. ووفــد  األمــة  وأشــبال  اإلســامية 
محمد رضوان بلعروسي 

بن خالد عبد القادر.
وأكــدت أن مخاطــر هــذا اإلهمــال باتــت 
أن  اخلــروق  لهــذه  ميكــن  إذ  للعيــان؛  جليــة 
تنســف كل مــا مت وضعــه مــن أجــل اســتكمال 
ــاح الســنة  ــذا افتت ــي وك ــي احلال املوســم اجلامع
الدراســية اجلديــدة ، كمــان أصــدر الديــوان 
ــا  ــة وجهه ــة تعليم ــات اجلامعي ــي للخدم الوطن
إلــى املــدراء الوالئيــن تؤكــد علــى ضــرورة 
ــروح  ــزام ب ــة وااللت ــزام باإلجــراءات الوقائي االلت
ــه  ــة أن ــذه التعليم ــا كشــفت ه املســؤولية ، كم
ــف  ــذا الوضــع ســيتم توقي يف حــال اســتمرار ه

ــي.  ــل اجلامع النق
أنــه  العــام  األمــن  مذكــرة  يف  وجــاء 
عديــدة  وخــروق  جتــاوزات  تســجيل  مت  قــد 
مســت التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــار 
مكونــات  حمايــة  وكــذا  كورونــا  فيــروس 
األســرة اجلامعيــة علــى مســتوى املؤسســات 

املنصــوص  التدابيــر  الســيما  البيداغوجيــة، 
املعتمــد  الصحــي  البروتوكــول  يف  عليهــا 
وحتضيــر  البيداغوجــي  النشــاط  الســتئناف 
ديســمبر   15 يف  املرتقــب  اجلامعــي  الدخــول 
ــث إن التجــاوزات ســجلت أيضــا  ــادم ، حي الق
ــداء  ــدم ارت ــة كع ــراءات املطلوب ــط اإلج يف أبس
االجتماعــي  التباعــد  واحتــرام  الكمامــات 
ــاهدته  ــذي مت مش ــاظ ال ــى االكتظ ــة إل باإلضاف
وكــذا  اجلامعيــة  املطاعــم  مســتوى  علــى 

الطلبــة. نقــل  حافــات 
 ، األخيــر  يف  العــام،  األمــن  دعــا  و 
مــدراء املؤسســات اجلامعية إلــى التحلــي بــروح 
ــة والوضــع  ــة الصحي ــى االزم املســؤولية نظــرا إل
االســتثنائي الــذي تعيشــه البــاد، وأ علــى 
ضــرورة احتــرام تدابيــر البروتوكــول الصحــي 
ــا  ــي مت تنصيبه ــة الت ــا احمللي ــل دور اخلاي وتفعي

ــك.  ــل ذل ــات ألج ــتوى اجلامع ــى مس عل

ميثــل، اليــوم األحــد، كل مــن رئيــس 
بلديــة القــل احلالــي )ج. غ( والســابق )س. خ( 
ــة  ــام محكم ــن أم ــن واملوظف ــن املوردي ــدد م وع
ســكيكدة وهــذا علــى خلفيــة متابعتهــم بتهمــة 
ــام. ــال الع ــد امل ــة وتبدي ســوؤ اســتغال الوظيف

حيثيــات القضيــة تعــود إلــى نهايــة الســنة 
املاضيــة، حيــث تلقــت الضبطيــة القضائيــة 
تعليمــة نيابيــة صــادرة عــن نيابــة محكمــة 
القــل، بخصــوص التحقيــق يف استشــارة تتعلــق 

بتــزود حظيــرة البلديــة بالعتــاد الكهربائــي، 
ــت محــل شــكوى  ــي كان ــارة الت ــي االستش وه
ــذي  ــن ال ــل مجهــول وكــذا أحــد ملقاول مــن قب
ــاوز  ــي ال تتج ــارة الت ــن اإلستش ــتفد م ــم يس ل
حتقيــق  محــل  كانــت  حيــث  مليــون،   100
ألشــهر، قبــل أن يقــرر قاضــي التحقيــق إحالــة 
ــم  ــق بالته ــد التراش ــة بع ــى احملكم ــة عل القضي

ــن. ــة املقاول ــة وخاص ــراف املتهم ــن األط ب
جمال بوالديس

الفتــرة  الشــرطة خال  قامت مصالــح 
 ،2020 إلى 20 نوفمبــر   14 مــن  املمتــدة 
بتســجيل 3452 مخالفــة تتعلــق بعــدم احتــرام 
ــة  ــار الوقاي ــي تدخــل يف إط ــان والت مســافة األم

مــن فيــروس كوفيــد 19.
العامــة لألمــن  املديريــة  بيــان  وكشــف 
ــح الشــرطة ســجلت، خــال  ــي أن مصال الوطن
ــدم  ــق بع ــة، تتعل ــها 3034 مخالف ــرة نفس الفت
علــى  املفروضــة  الســامة  قواعــد  احتــرام 

التجاريــة. احملــات  مســتوى 
ــي  ــن الوطن ــة لألم ــة العام   وتســهر املديري
املســتمرة  املراقبــة  عمليــات  مواصلــة  علــى 
ــر  ــية عب ــات التحسيس ــف العملي ــزم، وتكثي بح
كافــة إقليــم اختصــاص مصاحلهــا، للمســاهمة 
اعتبــار  علــى  اإلصابــات،  مــن  التقليــل  يف 
ــول  ــق احلل ــاهم يف تطبي ــي يس ــراء وقائ ــا إج أنه
الناجعــة للوقايــة مــن وبــاء كورونــا ومكافحتــه.
ق.م

وأوضــح املتحــدث نفســه، يف نــدوة صحفيــة 
عقدهــا أمــس الســبت، أن املتهــم اتصــل مبؤسســة 
عموميــة إداريــة يطالبهــا بإجنــاز أشــغال معينــة علــى 
أســاس أنــه النائــب العــام لــدى مجلس قســنطينة.

وكشــف وكيــل اجلمهوريــة أن التحريــات التــي 
باشــرتها مصالــح األمــن أثبتــت أن الرقم املســتعمل 
ــة(  ــام )الضحي ــب الع ــص النائ ــال ال يخ يف االتص
ــب  ــد صاح ــث مت حتدي ــم، حي ــص املُته ــا يخ وإمن

ــه مباشــرة”. ــم وتوقيف الرق
وذكــر وكيــل اجلمهوريــة أن الّتحريات كشــفت 

مجموعــة مــن شــركاء املتهــم، الذيــن اســتغلوا 
ــؤولي  ــخاص ومس ــى األش ــب عل ــة يف النص الصف
مؤسســات، حيــث وســع هــذا األخيــر نشــاطه إلــى 
ــف  ــة قصــد التدخــل يف مل ــة مركزي إدارات عمومي
ــر العاصمــة تنشــط  ــة باجلزائ ــح شــركة أجنبي لصال
ــغ 2  ــى مبل ــات، وحصــل عل يف مجــال اإللكتروني
مليــار ســنتيم مبســاعدة املمثلــة القانونيــة للشــركة.
قاضــي  أمــام  املتهمــن  تقــدمي  مت  وعليــه، 
ــن  ــة، عــن جنحــة تكوي التحقيــق مبحكمــة الزيادي
جمعيــة أشــرار بغــرض إعــداد جنحــة، واســتعمال 

لقــب متصــل مبهنــة منظمــة قانونــا، وكــذا النصــب 
إلــى جانــب الشــروع واملشــاركة يف منــح مزيــة غيــر 
ــح موظــف عمومــي، حيــث ُوضــع  مســتحقة لصال
املتهمــون مبوجــب التهــم املوجهــة إليهــم رهــن 

ــت. ــس املؤق احلب
نيابــة اجلمهوريــة مبحكمــة  وّجهــت  فيمــا 
قســنطينة نــداء إلــى كل شــخص وقــع ضحيــة هــذا 
احملتــال، ســواء محليــا أو علــى املســتوى الوطنــي، 
أو ميلــك معلومــات حولــه، للتقــرب مــن مصاحلهــا.
 ق.م

قال ال توجد أي دولة أغلقت المؤسسات التربوية«

جــراد: غلــق المـــــدارس جــراد: غلــق المـــــدارس 
أمـر مستبعـــد حاليـــــا!أمـر مستبعـــد حاليـــــا!

في مذكرة أصدرها األمين العام للوزارة 
وزارة التعليـــم العـــالي تحـــذروزارة التعليـــم العـــالي تحـــذر

 من عــدم تطبيـــق  من عــدم تطبيـــق البرتــوكـول الصحـيالبرتــوكـول الصحـي

جـــراد يأمـــر بتعويـــض المتضــــررينجـــراد يأمـــر بتعويـــض المتضــــررين
 مـــن الحرائــــق قبـــل  مـــن الحرائــــق قبـــل 1515 ديسمبـــر ديسمبـــر

توقيــــف منتحــــل صفـــة النائـــب العـــام توقيــــف منتحــــل صفـــة النائـــب العـــام 
بمجلـــــس قضــــاء قسنطيــــنةبمجلـــــس قضــــاء قسنطيــــنة

محكمة سكيكدة ستنظر في القضية 
مثـــول رئيســـَي بلديــة القــل مثـــول رئيســـَي بلديــة القــل 

الحالــي والسابــق للمحــاكـمة الّيـــوم الحالــي والسابــق للمحــاكـمة الّيـــوم 

تتعلق بعدم االلتزام بقواعد السالمة واحترام 
التباعد االجتماعي 

 مصــالح األمــن تسجــــّل  مصــالح األمــن تسجــــّل 64866486  
مخــــالفة فـــي أسبـــوعمخــــالفة فـــي أسبـــوع

أكد الوزير األول، عبد العزيز 
جراد، أمس السبت من تيبازة، أن 

غلق املدارس بسبب تفشي جائحة 
فيروس كورونا »غير مطروح حاليا« 

معلنا أن االتصاالت »جارية مع 
مخابر أجنبية« القتناء اللقاح.

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء املؤسسات اجلامعية، 
يف مذكرة صدرت عن األمني العام للوزارة بتاريخ 19نوفمبر ، من 

التجاوزات التي مت تسجيلها فيما يخص عدم احترام البروتوكول 
الصحي املتخذ واملطبق وكذا اإلجراءات الوقائية حلماية األسرة 

اجلامعية من فيروس كورونا. 

 أطيح مبنتحل صفة النائب 
العام لدى مجلس قضاء 

قسنطينة رفقة شبكة متكونة 
من 6 أشخاص ميتهنون 

النصب على األشخاص وبعض 
املؤسسات واإلدارات العمومية 

الوطنية منها والدولية، 
بحسب ما كشف عنه وكيل 

اجلمهورية لدى محكمة 
الزيادية يف قسنطينة عبد 

الفتاح قادري.
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انقطعت بهم السبل في عدة دول في ظل توقف حركة النقل الدولي بسبب كورونا

جــزائريـــون  جــزائريـــون  دوندون  
تذكــــرة العــــودة ؟تذكــــرة العــــودة ؟

يوجد اآلالف من اجلزائريني العالقني يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا،، إذ تشير األرقام 
غير الرسمية إلى وجود 400 رعية يف السعودية و300 رعية يف قطر، 320 جزائريا يف اإلمارات 

و110 آخرين يف الكويت، فيما حتصي عمان 80 رعية جزائريا، أما مصر فيحمل ترابها 240 رعية 
جزائريا.يحدث هذا رغم اجلهد الذي بذلته الدولة بكل مؤسساتها يف نقل املئات ممن كانوا 

محاصرين يف مطارات العالم. لكن مع ارتفاع مؤشرات الغصابة بكورونا رغب العديد من اجلزائريني 
الراغبني يف العودة إلى الديار. وتروي األحداث مآٍس كثيرة بعد تشريد عائالت ونفاد أموال 

اجلزائريني الراغبني يف العودة إلى الوطن.

ــان،  ــوق اإلنس ــة حق ــس رابط ــب رئي ــا نائ دع
بــه  أدلــى  املطلــب، خــال تصريــح  قنــان عبــد 
لـ«أخبــار الوطــن«، احلكومــة إلــى إنشــاء خليــة أزمــة 
ــة خــارج الوطــن،  ــع الســفارات اجلزائري بالتنســيق م
مــن أجــل إحصــاء اجلزائرين العالقــن باخلــارج، 
قصــد متكينهــم مــن برمجــة رحــات جويــة وبحريــة 
خاصــة للعــودة إلــى أرضهــم األم، باعتبــار هــذا 

ــون. ــه القان ــرعي يكفل ــق ش ــب ح املطل

وأعــاب احلقوقــي اإلجــراءات البطيئــة التــي 
إجــاء  عمليــة  يف  املســؤولة  الســلطات  تنتهجهــا 
ــف  ــن باخلــارج، وســوء تســيير املل ــن العالق اجلزائري
حيــث، قــال: » كورونــا عــّرت عيوبنــا وكشــفت 
ــة  ــى سياس ــم عل ــؤولن العتماده ــاوئ املس ــن مس ع
ــد  ــي ق ــة الت ــة الرقمن ــن خط ــم ع ــة وتغافله االرجتالي
ــح  ــريع يف من ــاء والتس ــات اإلج ــاعدنا يف عملي تس

رخــص الدخــول«.

التنســيق  احلكومــة  علــى  احلقوقــي  واقتــرح 
ــن  ــن اجلزائري ــع املواطن ــل جتمي ــفارات ألج ــع الس م
ــم يف  ــول العال ــدان ح ــن البل ــد م ــن يف العدي العالق
املطــارات الكبــرى علــى غــرار تركيــا وجزيــرة قبــرص 
ــدا ومدغشــقر وباكســتان  ــام وتايان وأذربيجــان وفيتن
ــّد  ــى ح ــدة، عل ــة واح ــم دفع ــن جتميعه ــث ميك حي

ــه. قول

» عصام انتقل شهر مارس املاضي 
ملعاجلة زوجته يف تونس ليجد 
نفسه عالقا بها إلى غاية اليوم 

يف معاناة حقيقية «
ــن  ــر م ــة الكثي ــروي وضعي قصــة عصــام ت
اجلزائريــن العالقــن بتونــس؛ ففــي شــهر مــارس 
ــة  ــة ملدين ــه املريض ــة زوجت ــل رفق ــي، انتق املاض
صفاقــس قصــد العــاج، وتشــاء األقــدار أن 
يجــد نفســه عالًقــا خــارج بلــده، بعيًدا عــن أهله 
بعــد تعليــق الرحــات بــن الدولتــن خوفــا مــن 
تفشــي الوبــاء القاتــل، لتتضاعــف متاعبــه بعــد 
إصابــة زوجتــه بفيــروس كورونــا ومــع إجــراءات 
احلجــر الصّحــي لــم يتمّكــن مــن إيجــاد عمــل، 
مُيّكنــه مــن تســديد حاجياتــه األساســية واقتنــاء 
ــي تســتعمل  ــه الت ــة الثمــن لزوجت ــة غالي األدوي
أيضــا آلــة تنفــس، وكــذا لتوفيــر إيجــار الســكن، 
حيــث قــال يف حديثــه لـــ »أخبــار الوطــن« إنــه 
يعيــش معانــاة حقيقيــة وصعبــة، رغــم تضامــن 
أفــراد مــن اجلاليــة اجلزائريــة واجلمعيــات احمللّيــة 

معــه ومــع غيــره.
»إبراهيــم كان يعمــل يف شــركة تونســية 
مــن  مطــرودا  نفســه  7 ســنوات وجــد  منــذ 

العمــل بســبب كورونــا«
ويف الســياق ذاتــه، يكشــف »ابراهيــم« 
مأســاة هــؤالء العالقــن باخلــارج وعائاتهــم 
موجــودة بالداخــل، هــذا الشــاب الــذي ينحــدر 
ــنوات يف  ــذ 7 س ــل من ــة ويعم ــة تبس ــن والي م
تونــس، لكنــه طــرد مــن عملــه رفقــة عــدد مــن 
زمائــه بســبب اجلائحــة الصحيــة التــي شــهدها 
ــّدى  ــن تتع ــة ل ــدا أن األزم ــم ككل، معتق العال
ــن يطــول،  ــق احلــدود ل أســابيع معــدودة وأن غل
إال أنــه مــع مــرور الوقــت تعقــدت الوضعيــة 
ــل وال  ــودة للعم ــتطع الع ــم يس ــر، فل ــر فأكث أكث
الدخــول ألرض الوطــن، مؤكــدا أن حالــه مثــل 
حــال جميــع العالقــن هنــاك، إذ يعيشــون علــى 
ــي،  ــار النفســي والعصب ــرة مــن االنهي شــفا حف
ــش  ــة العي ــبل ملواصل ــم الس ــت به ــث ضاق حي
ــم  ــك عــن معاناته ــأوى، ناهي ــال ودون م دون م
ــهر أو  ــة 9 أش ــم طيل ــة أهاليه ــدم رؤي ــبب ع بس
أكثــر، وهــذا بالرغــم مــن مداومــة ابراهيــم علــى 
العمــل يوميــا فالظــروف أجبرتــه علــى مزاولــة أي 

ــود.  عمــل مــن أجــل كســب بعــض النق

 »مواطنة جزائرية« أخرى 
متزوجة بتونسي طلقها طردها 

من منزلها لتجد نفسها يف الشارع 
مع غلق احلدود 

معانــاة  عــن  قليلــة  جــد  أمثلــة  هــي 

اجلزائريــن العالقــن يف تونــس حتــت رحمــة الـــ 
»كوفيــد 19«، ومــن بينهــم مواطنــة جزائريــة 
تزوجــت بتونســي وطلقهــا منــذ 6 أشــهر ثــم 
طردهــا للشــارع وهــي حتمــل بــن يديهــا رضيعــا 
ذا عــام ونصــف العــام، دون مــأوى ودون مــال، 
ــت يف  ــول لكان ــا تق ــال« كم ــوال »أوالد احل فل
ــا  ــأوى له ــد م ــتطاعت أن جت ــى، اس ــداد املوت ع
والبنهــا بــن جيرانهــا الســابقن، لكــن لــم 
جتــد املــال القتنــاء احتياجاتهــا اليوميــة مــن 
وقــف  حيــث  للرضيــع،  وحليــب  حفاظــات 
ــى  ــد إل ــل واح ــة رج ــون وقف ــون العالق اجلزائري
جانبهــا رغــم مــا يواجهونــه مــن معانــاة، ليقومــوا 
مبســاعدة بعضهــم البعــض حســب اســتطاعتهم 
يف صــورة يشــكلها هــؤالء للرحمــة والتعــاون 

ــوا. ــا كان ــن أينم والتضام
معاناة وغضب.. ومطالبة 

باإلجالء
 تــداول رّواد مواقــع التواصــل االجتماعــي 
معانــاة  مــن  جانًبــا  توّثــق  مصــّورة  مقاطــع 
ــدن التونســية،  ــف امل ــن العالقــن مبختل اجلزائري
وكــذا تنظيمهــم وقفــات االحتجاجيــة أمــام 
تواريــخ  بتوضيــح  مطالبــن  القنصليــات، 
كثيــرة  صفحــات  تناقلــت  كمــا  إجائهــم، 
جوانــب مــن معاناتهــم خــال هــذه الفتــرة 
مــن مشــاهد اإلهانــة مببيتهــم يف العــراء مــن 
ــار  ــى وكب ــم مرض ــرب، وبينه ــأكل ومش دون م
بلــه  الطــن  زاد  ســن ونســاء وأطفــال. ومــا 
ــاة شــخص  ــرة، وف ــذ فت ــاة رضيعــن من بعــد وف
ــه  ــام قبــل إجائ ــه نحــوا 6 أي آخــر بقــي جثمان
ــره  ــذي اعتب ــر ال ــة، األم ــى األراضــي اجلزائري إل
العالقــون إهانــة لهــم، مــا جعلهــم ينظمــون 
مقــر  أمــام  ســلمية  وقفــة  املاضــي  الثاثــاء 
ــس  ــن الرئي ــس مطالب ــة يف تون الســفارة اجلزائري
والســلطات املعنيــة بالتدخــل ســريعا حلفــظ مــاء 
ــن  ــى أرض الوطــن معززي وجوههــم وإعادتهــم إل
مكرمــن قبــل أن ُتخــدش كرامتهــم أكثــر وأكثــر 
مــن خــال فتــح مركــز عبــور منظــم يســمح 
ــس،  ــن بتون ــن والعالق ــة املقيم ــهيل حرك بتس
ــزام  ــول صحــي يضمــن االلت ــرض بروتوك ــع ف م
الدولــة  حتمــل  مــع  الصحــي  احلجــر  بفتــرة 
ــى  ــرا إل ــي، نظ ــر الصح ــل واحلج ــف النق تكالي
فمنهــم  عايشــوها،  التــي  املزريــة  الوضعيــة 
املهــددون بفقــدان مناصــب عملهــم واملتأخــرون 
ــم  ــة ومنه ــم اجلامعي ــتهم وامتحاناته ــن دراس ع
ــة جــد حرجــة  ــال وشــيوخ حالتهــم الصحي أطف
األســعار  وغــاء  األمــوال  غيــاب  ظــل  يف 

واألدويــة يف تونــس.
 فيروز رحال

كشــفت مصــدر مســؤول مــن مبنــى وزارة 
ــار  ــه »أخب ــص ب ــث خ ــال حدي ــة خ اخلارجي
الوطــن«، أنــه ســيتم اإلفــراج عــن عمليــة 
إجــاء للرعايــا اجلزائريــن باخلــارج، خــال 
األيــام املقبلــة، وذلــك بعــد االنتهــاء مــن 
ــة التــي  ــع األولوي ــا وتوزي ــة إحصــاء الرعاي عملي
ســتمنح للحــاالت املرضيــة اخلطيــرة واملوتــى. 
اإلجــاء  أن  ذاتــه  املصــدر  وأضــاف 
اخلطيــرة  األمــراض  أصحــاب  ســيخص 
ــى،  ــن املوت ــن، وجثام ــارج الوط ــن خ املوجودي
انتهــت  الذيــن  اجلزائريــن  إلــى  باإلضافــة 

ــيرات  ــي تأش ــارج، وحامل ــم باخل ــود عمله عق
زيــارة، وهــي العمليــة التــي مت رصــد مبلــغ 
ــن أجــل  ــك م ــون دوالر وذل ــاق 15 ملي ــي ف مال
اجلزائريــن  الرعايــا  عــودة  وضمــان  إجنــاح 
باخلــارج إلــى أرض األم، حيــث ســيتم تعبئــة 
األســطول اجلــوي والبحــري مــن أجــل اســتقبال 

العالقــن.
وتأتــي العمليــة، بحســب املصــدر ذاتــه، 
عقــب ازديــاد عــدد اجلزائريــن الراغبــن يف 
ــة  ــم املالي ــى ظروفه ــر إل ــر، بالنظ ــودة للجزائ الع

ــونها. ــي يعيش ــة الت الصعب

اجلزائر ستطلق ثاني عملية إجالء للجزائريني العالقني 
باخلارج، ما هي اإلجراءات التي قمتم بها على مستوى منطقة 

إفريقيا والشرق األوسط؟
صحيــح، نحــن قمنــا بعمليــة إعــادة إحصــاء جديــدة تشــمل أبنــاء اجلاليــة 
ــى جانــب أصحــاب امللفــات  ــن انتهــت مــدة تأشــيرتهم وعقــود عملهــم، إل الذي
طبيــة وممــن يعانــون مــن أمــراض خطيــرة دون أن ننســى إحصــاء عــدد اجلثامــن 
مــن أجــل تقدميهــا للســفارات ووزارة اخلارجيــة، لكــن تبقــى فئــات أخــرى 
اُقصيــت مــن هــذه الرحلــة اخلاصــة بنــاء علــى التعليمــات التــي قدمــت للســفارات 
اجلزائريــة باخلــارج، علــى غــرار فئــة الطلبــة واألشــخاص املتابعــن قضائيــا وغيرهــا 
مــن فئــات أبنــاء اجلاليــة غيــر معنيــن بعمليــات اإلجــاء الذيــن ينتظــرون 

ــى أرض الوطــن. رحــات خاصــة تعــود بهــم إل
 كم عدد الرعايا اجلزائريني العالقني بالشرق األوسط 

وإفريقيا؟
 هنــاك اآلالف مــن الرعايــا العالقــن يف منطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا، 
ــة يف  ــعودية و300 رعي ــة يف الس ــود 400 رعي ــام، وج ــض األرق ــك بع ــأقدم ل س
قطــر، 320 جزائريــا يف اإلمــارات و110 آخريــن يف الكويــت، فيمــا حتصــي عمــان 

80 رعيــة جزائريــا، أمــا مصــر فيحمــل ترابهــا 240 رعيــة جزائريــا.
   طالبــِت احلكومــة بالتدخــل ســريعا إلجــاء اجلزائريــن العالقــن يف دول 
اخلليــج والشــرق األوســط الذيــن لــم يســتفيدوا مــن قــرار اإلجــاء، مــن بينهــم 

املهندســون الذيــن يعملــون بعقــود قصيــرة املــدى، هــل حقــق مطلبــك؟
ــة يف  ــا املهندســن وعمــال املناوب ــك املئات مــن الرعاي  نعــم، لألســف هنال
احلقــول البترولية العالقــن باململكــة العربيــة الســعودية والعــراق ودول أخــرى ليــس 
لهــم مــأوى ويواجهــون أزمــة حقيقــة، نظــرا إلــى طبيعــة عملهــم بأســلوب املناوبــة 
ــهادة  ــون ش ــم ال ميلك ــم أنه ــة، رغ ــركات النفطي ــع الش ــدى م ــرة امل ــود قصي وبعق
ــة اإلجــاء  ــم يف عملي ــن إقصائه ــي اســتغربت م ــة، إال أنن ــذه الدول ــة يف ه إقام
الكبــرى، دون تقــدمي مبــرر واضــح، عــدا الشــرط التعجيــزي الــذي أقرتــه الســفارة 
باملمكلــة الســعودية التــي حتججــت بــأن جــوازات ســفرهم لــم تصــدر يف اجلزائــر 
ــب بالتدخــل ســريعا  ــك أطال ــم، لذل ــي ومجحــف يف حقه ــر منطق ــرار غي ــو ق وه

إلنصــاف هــذه الفئــة.
 باحلديــث عــن الوضــع األمنــي غيــر املســتقر يف بعــض البلــدان علــى غــرار 

العــراق ولبنــان، هــل ســيتم إجــاء الرعايــا املوجوديــن يف هــذه البلــدان؟
ــاد،  ــى الب ــودة إل ــن يف الع ــا الراغب ــن الرعاي ــدد م ــع ع ــت م ــد تواصل لق
وتلقيــت تقاريــر ســيئة عــن الوضــع الــذي يعيشــونه، خاصــة مــع انتهــاء صاحيــة 
تأشــيراتهم تزامنــا وتفشــي جائحــة »كوفيــد 19«، وتطبيــق إجــراءات احلجــر 
الصحــي، مــا يســتوجب علــى الدولــة التدخــل ســريعا إلعادتهــم بأقصــى ســرعة، 
ــي  ــع األمن ــى الوض ــر إل ــاء بالنظ ــة اإلج ــن عملي ــؤالء م ــتفيد ه ــى أن يس وأمتن

املضطــرب بهــذه البلــدان، الســيما يف لبنــان الــذي يبلــغ عــدد الرعايــا اجلزائريــن 
ــة. ــه نحــو 150 رعي العالقــن ب

 كيف تقّيمني عمليات اإلجالء السابقة؟
ــة،  ــوال طائل ــة أم ــت اخلزين ــي كلف ــي الت ــر الصح ــرة احلج ــد فك ــت ض كن
بالنظــر إلــى مصاريــف حجــز الفنــادق التــي كنــا يف غنــى عنهــا. وعليــه، اقتــرح أن 
ــا قبــل 78 ســاعة قبــل  تفــرض الســفارات اجلزائريــة إجــراء حتليــل كشــف كورون

الدخــول البــاد وفــق مــا هــو معمــول بــه يف الــدول األخــرى.
 هناك رعايا ال يستطيعون شراء تذكرة الطيران كيف 

تتعاملون مع هذه املشكلة؟
احلمــد هلل، متكنــا مــن حــل هــذه املشــكلة، بالتنســيق مــع الســفارات التــي 
ســمحت بتســديد تكاليــف التذاكــر لألشــخاص الذيــن ال ميلكــون املبلــغ الــكايف، 
مــن خــال توقيــع اتفاقيــة تعهــد والتــزام ميضيهــا الرعايــا ليقومــون بتســديد املبلــغ 

كامــا عنــد دخولهــم أرض الوطــن.
 ما هي التحديات التي تواجهكم خالل عمليات إجالء الرعايا 

العالقني؟
لألســف، أبنــاء اجلاليــة اجلزائريــة يواجهــون صعوبــات يف إجــاء جثامينهــم 
بســبب البيروقراطيــة والتماطــل يف منــح رخــص دخولهــم. وكنــت شــاهدة علــى 
إحــدى احلــاالت وهــو رجــل جزائــري تــويف يف تونــس، ونظــرا إلــى عــدم اســتيعاب 
مصلحــة حفــظ اجلثــث املوتــى مت حتويــل جثتــه إلــى منزلــه وقــد بقــي هنــاك ملــدة 
5 أيــام وســط شــكاوى اجليــران جــراء الرائحــة التــي كانــت تنبعــث مــن الشــقة، 
وكنــت قــد تنقلــت عبــر احلــدود البريــة حلــل املشــكلة، لذلــك فــإن عمليــة إدخــال 

اجلثامــن صعبــة ويجــب إعــادة النظــر يف عمليــة تســليم الرخــص ألهــل امليــت.
ــذي  ــو اإلجــراء ال ــا« وه ــا باســتبدال تســمية »إجــاء الرعاي ــد طالبن ــا ق كن
كان معمــول بــه خــال فتــرة الغلــق الكلــي، بتســمية أخــرى تتوافــق مــع الظــرف 
الراهــن مــن خــال تبنــي فكــرة بفتــح رحــات اســتثنائية أســبوعية متكــن الرعايــا 
اجلزائريــن مــن عــودة ومغادرتهــم أرض الوطــن، يف إطــار الزيــارات العائليــة، إلــى 
جانــب الســماح لألشــخاص املتابعــن قضائيــا مــن تســوية وضعياتهــم القانونيــة.
ــدى  ــل ل ــدام التواص ــو انع ــا ه ــا حالي ــي نواجهه ــات الت ــرز التحدي ــن أب وم
ــدون  ــتقبالي ويص ــض اس ــم رف ــرات يت ــد امل ــة، إذ يف عدي ــح وزارة الداخلي مصال
األبــواب يف وجهــي، ويتحججــون بغيــاب املســؤول فانــي، مــع أنــي أمثــل 
الشــعب وهــو مــا يــدل علــى أن اإلرهــاب اإلداري مــا يــزال مســيطرا علــى اجلزائــر 

ــدة. اجلدي
ــة  ــبب سياس ــن بس ــا العالق ــف الرعاي ــيير مل ــوء تس ــك س ــى ذل ــف إل  أض
ــاك  ــا، فهن ــام أعينن ــارس أم ــي مت ــة الت ــوبية والبيروقراطي ــاة واحملس ــة واحملاب االرجتالي
أشــخاص يغــادرون البــاد يف اخلطــوط الفرنســية دون أي مبــرر قانونــي، يف الوقــت 

الــذي يعانــي فيــه اآلالف مــن الرعايــا الفقــر والبطالــة واملــرض. 

النائب عن الجالية الجزائرية بإفريقيا والشرق األوسط أميرة سليم لـ»أخبار الوطن«:

 اإلرهــــاب اإلداري والمحــاباة اإلرهــــاب اإلداري والمحــاباة
 عرقـــال إجــــالء الرعـــايا  عرقـــال إجــــالء الرعـــايا 

العالقيــــن بالخــارج العالقيــــن بالخــارج 

نائب رئيس رابطة حقوق اإلنسان قنان عبد المطلب : 

ينبغــــي  إنشــــاء خليـــــة أزمــــة ينبغــــي  إنشــــاء خليـــــة أزمــــة 
إلجـــــالء  الرعـــايــا الجزائـــرييــــنإلجـــــالء  الرعـــايــا الجزائـــرييــــن

 نداءات استغاثة أطلقها جزائريون عالقون بتونس
عائـــالت ومرضـــــى يبيتـــون عائـــالت ومرضـــــى يبيتـــون 

فـــــي العــــراءفـــــي العــــراء

الخارجية الجزائرية 
سُنجلـــي الجزائرييــن العالقـين سُنجلـــي الجزائرييــن العالقـين 

بالخـــارج قـــريـبابالخـــارج قـــريـبا

 ملف أسماء بوصبيع

حاورتها : أسماء بوصبيع
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دفعاتهــم  أوائــل  املاســتر  طالــب  حملــة 
ملختلــف التخصصــات بشــروط صارمــة لتنظيــم 
ــوراه مــع اســتحداث نظــام حتفيــز  مســابقات الدكت
بديــل حلفــظ املنافســة وجــودة التعليــم يف طــور 
املاســتر يف حالــة مــا إذا مت متكــن املشــاركة يف 

املســابقة للجميــع.
ــت  ــة حتصل ــالة مفتوح ــة يف رس ــدد الطلب وش
»أخبــار الوطــن« علــى نســخة منهــا  ذلــك ســيكون 
مــن  األوائــل  الثــاث  الطلبــة  متكــن  خــال 
مناصــب بيداغوجيــة يف الدكتــوراه، كونــه مــن 
ــر املنطــق واإلنصــاف أن تذهــب ســنوات ظــل  غي
ــى  ــول عل ــون للحص ــل يكافح ــة األوائ ــا الطلب فيه
ــة  ــن طلب ــم وب ــوى بينه ــم يس ــزة ث ــدالت ممي مع
دخلــوا االســتدراك وأعــادوا ســنوات الدراســة، 
بدليــل املــادة 44 مــن الدســتور املوافقــة للمــادة 75 
مــن الدســتور احلالــي املســتفتى عليــه مــن طــرف 
الشــعب والتــي تنــص علــى أن الدولــة تعمــل على 

ترقيــة البحــث العلمــي وتثمينــه أي تنميــة اجلهــود 
ــبهم. ــن. – حس ــة اجلامعي ــة للطلب األكادميي

نظــام  »أن  الرســالة  أصحــاب    وأضــاف 
لاجتهــاد  االساســي  احلافــز  كان  التصنيــف 
االنتقــاء  شــروط  احــد  كان  كونــه  واملنافســة 
ــدف  ــوراه، وكان اله ــابقة الدكت ــاركة يف مس للمش
مــن االجتهــاد حينهــا هــو التفــوق واحلصــول علــى 
تصنيــف متناســب الســتيفاء هــذه الشــروط، ويف 
ــزا  ــاك حاف ــم يعــد هن ــف فل ــاء التصني ــة مت الغ حال
عمليــا للمنافســة واالجتهــاد، فأقصــى هــدف 
حتقيــق  هــو  الطلبــة حينهــا  وطمــوح سينشــده 
مبعــدل  ولــو  وفقــط  التالــي  للمســتوى  النجــاح 
ــتدراكي،  ــان االس ــو باالمتح ــن، ول ــو بدي 10، ول
ــاالة وعــدم  ــى الكســل والامب ــؤدي إل ــا ي وهــذا م
ــر ســلبا علــى  االهتمــام بالتحصيــل العلمــي مايؤث

جــودة التعليــم.
 م.ر

ــاع  ــق شــنقريحة، أمــس،  اجتم ــد الفري أك
للمؤسســات  العامــن  املديريــن  مــع  عمــل 
الصناعيــة التابعــة ملديريــة الصناعــات العســكرية 
أنــه “يتعــن علينــا يف اجليــش الوطنــي الشــعبي 
توســيع دائــرة اهتمامــات الصناعــة العســكرية 
ــش  ــات اجلي ــة احتياج ــط تلبي ــس فق ــمل لي لتش
واألســاك املشــتركة والســوق احملليــة بــل تتعــدى 
إلــى الولــوج إلــى األســواق اإلقليميــة بــل وحتــى 
ــا  ــر منتوجاتن ــا يف تصدي ــر جدي ــة والتفكي الدولي
ومطابقتهــا  جودتهــا  علــى  احلــرص  شــريطة 
للمعاييــر الدوليــة املعمــول بهــا يف هــذا املجــال”.
 وحــرص الفريــق شــنقريحة، يف تصريحــات 
األهميــة  علــى  اجلزائــري،  التلفزيــون  نقلهــا 
ــش  ــا للجي ــادة العلي ــا القي ــي توليه ــوى الت القص
ــكرية  ــات العس ــاع الصناع ــعبي لقط ــي الش الوطن
يف بادنــا، ســواء تعلــق األمــر بصناعــة األســلحة 
والذخائــر أو الصناعــات امليكانيكيــة والعربــات 

العســكرية أو باأللبســة.
وقــال الفريــق شــنقريحة “إن الصناعــات 
ــن  ــر م ــهدا آخ ــون مش ــا أن تك ــكرية نريده العس
مشــاهد العمــل امليدانــي الراقــي املبنــي علــى 

رؤيــة إشــرافية وبعيــدة النظــر جتعــل مــن البحــث 
ــه  ــف فروع ــكري مبختل ــع العس ــر والتصني والتطوي
وتخصصاتــه احــد أهــم انشــغاالتها، بــل أولويتهــا 

التــي تســتحق املزيــد مــن العنايــة والرعايــة”.
عــن  “فضــا  شــنقريحة  الفريــق  وتابــع 
اعتمــاد الشــفافية وإحــداث طــرق التســيير للرفــع 

مــن نســبة اإلدمــاج، التــي تضمــن لنــا املنافســة 
ــودة  ــص اجل ــا يخ ــرى فيم ــات األخ ــع املنتوج م
واألســعار، انطاقــا مــن التكلفــة املعقولــة للمــواد 
ــد  ــر الي ــا وتوف ــا بادن ــر عليه ــي تتوف ــة الت األولي

ــة”. ــة املؤهل العامل
 م.ر

من شأنه توفير 2000 منصب شغل 

برلمانيـون يطالبون برفـع التجميـد 
عــن مشـروع توسعـة مينـاء عنابـة

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن والبة عنابة الوزير األول عبد العزيز جراد إلى اتخاذ قرار يقضي 
برفع التجميد عن مشروع توسعة ميناء عنابة، بعد سنوات من إعداد الدراسة التقنية للمشروع المذكور.

ف سليم
ــة يعتبــر مــن املوانــئ  وأكــدوا أن مينــاء عناب
ــدم  ــث يق ــن حي ــة بالوط ــر الرئيس ــة العش التجاري
ــا  ــن منه ــات بالوط ــن الوالي ــد م ــه للعدي خدمات
ــاط  ــة ذات نش ــق صناعي ــى مناط ــر عل ــي تتوف الت
اقتصــادي وتكتنــز ثــروات طبيعــة هامــة كاحلديــد 
ــن  ــائلن ع ــة متس ــول البترولي ــفات واحلق والفوس
ــم  ــروع امله ــذا املش ــن ه ــد ع ــع التجمي ــد رف موع
ــر  ــن األث ــه م ــا ل ــة مل ــة عناب ــى والي ــبة إل بالنس

ــي. ــاد الوطن ــى االقتص ــي عل اإليجاب
ــس  ــب باملجل ويف هــذا الســياق، وجــه النائ
ــد  ــرة عب ــة داي ــة عناب ــي عــن والي الشــعبي الوطن

ــز  ــد العزي ــر األول عب ــى الوزي ــلة إل ــاب مراس الوه
ــخ 17  ــة بتاري ــم )2658( املؤرخ ــت رق ــراد، حت ج
نوفمبــر 2020 حتصلــت »أخبــار الوطــن«،  أمــس 
الســبت، علــى نســخة منهــا، أكــد فيهــا أن مينــاء 
ــات  ــة يقــع مبحــاذاة شــبكة هامــة مــن الطرق عناب
والســكة احلديديــة التــي تضمــن ســيولة مريحــة 
يف حركــة النقــل مــن وإلــى منشــأة املينــاء، كمــا 
ــط  ــى شــبكة الطــرق الســريعة التــي ترب يطــل عل
ــة  ــبكة الوطني ــذا بالش ــا وك ــاد بجنوبه ــرق الب ش
للســكة احلديديــة، وباألخــص خــط الســكة 
ومركــب  الونــزة  مبنجــم  املكهــرب  احلديديــة 

ــب. ــد والصل ــار للحدي احلج
وأضــاف النائــب البرملانــي دايــرة أنــه 

لتحســن وترقيــة إمكانيــات ونوعيــة خدمــات 
ــب  ــن اجلان ــة م ــة العام ــأة التجاري ــذه املنش ه
وحتويــل  نقــل  تكاليــف  يف  االقتصــادي 
البضائــع بالنســبة للمتعاملــن ومســتعملي 
هــذا املينــاء، وكــذا لرفــع طاقــات اســتيعابه، 
مت إعــداده الدراســة اخلاصــة بتوســعة هــذا 
ــن  ــد م ــل  أزي ــث ســيمكنه  حتوي ــر حي األخي
20 مليــون طــن مــن الفوســفات واحلديــد، مــا 
ــه فيمــا  ــق أهــداف احلكوم مــن شــأنه_ حتقي
يخــص رفــع حجــم الصــادرات كمــا ســيفتح 
ــرة  ــغل املباش ــب الش ــن مناص ــم م ــدد مه ع
 2000 تفــوق  قــد  والتــي  املباشــر  وغيــر 

ــغل. ــب ش منص

الفريق  شنقريحة: 

نفكـر جدّيــا فــي تصدير منتوجاتنـا 
مـــن الصناعــــات العسكريـــة

يف رسالة إلى وزير التعليم العالي

أوائل دفعات الماستر يطالبون 
بتمكينهم من مناصب الدكتوراه

التقــت الدكتــورة ابتســام حمــاوي بصفتهــا 
ــع  ــر”، م ــب اجلزائ ــدى قل ــة “منت ــة ورئيس طبيب
مســؤولن صحراويــن، أبرزهــم وزيــرة الصحــة 
الوضــع  معهــا  ناقشــت  حيــث  الصحراويــة، 
الصحــي يف املخيمــات واحتياجاتهــا مــن األدويــة 
ابتســام  الطبيبــة  وقالــت  الطبيــة.  واألجهــزة 
حمــاوي، يف تصريــح لـ”أخبــار الوطــن”، إن 

زيارتهــا إلــى مخيمــات الاجئــن الصحراويــن 
علــى  االطــاع  بغــرض  جــاءت  بتنــدوف، 
احتياجــات وزارة الصحــة الصحراويــة، مشــيرة 
إلــى أنهــا تعهــدت بتلبيــة جــزء منهــا خصوصــا يف 
مجــال جراحــة القلــب وإيصــال الباقــي إلــى وزارة 

الصحــة اجلزائريــة للتكفــل بهــا.
التحرير

يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية ىلع القلب

الدكتورة ابتسـام حمالوي تتكفل 
بعـالج ستة أطفـال صحراويين 

ــام  ــف باإلع ــي املكل ــن الوطن ــدد األم ش
ــة،  ــاك التربي ــتقل ألس ــي املس ــس الوطن باملجل
مســعود بوديبــة، علــى ضــرورة حمايــة التلميــذ 
واألســتاذ مــن أجــل ضمــان الســير احلســن 

ــي. ــم الدراس للموس
وأكــد بوديبــة أن املطلــب الرســمي هــو 
غلــق  وليــس  واألســتاذ،  التلميــذ  “حمايــة 
قائــا :”ليــس  لــه”  ج  ُيــروَّ املــدارس كمــا 
مــن املعقــول طلــب التــزام املؤسســات مــع عــدم 
توفيــر اإلمكانيــات”، مشــيرا إلــى أن الســلطات 
علــى  كمامــات  حتــى  توفيــر  عــن  عجــزت 
مســتوى املــدارس بحيــث “أصبــح التلميــذ 
ــبوع  ــن أس ــر م ــدة ألكث ــة واح ــتعمل كمام يس

وهــذا خطيــر”.
وضــع  يجــب  انــه  املتحــدث  وأضــاف 
ــرية  ــة وبش ــة مادي ــة يف أريحي ــات التربوي املؤسس
ــه يوجــد  ــاء، خاصــة أن ــن أجــل مســايرة الوب م
11 مليــون تلميــذ باملــدارس، وهــذا ال يكــون إال 
بتوفيــر اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية يف كل 

ــة. ــة تربوي مؤسس
ــل  ــة اخلل ــى ضــرورة مراجع كمــا شــدد عل
املوجــود يف “البرنامــج املكيــف”، ألنــه يســبب 
ــى حــد الســواء،  ــذ عل ــط لألســتاذ والتلمي ضغ

قائــا إن التكييــف يف الظــروف االســتثنائية 
يأتــي للتخفيــف وليــس العكــس.

محمد رضوان بلعروسي 

مسعود بو ديبة: 

مطلبنــا حماية التلميذ واألستاذ 
وليــس غلــق المــــدارس

وزير الفالحة والتنمية الريفية: 

سنعــوُض كل الفالحيـن المتضرريـن من الحرائق ــة  ــات معمق ــن حتقيق ــح األم ــرت مصال باش
ــة  ــة الفاحــة لوالي مــع أربعــة إطــارات مــن مديري
تلمســان مــن بينهــم مديــر تنفيــذي ســابق يف 
ــتغال  ــوء اس ــزور وس ــتعمال امل ــر واس ــة تزوي قضي
الوظيفــة مــع تبديــد امــوال عموميــة يف قضيــة 

"البزنســة" يف دعــم احلليــب الطــازج.
انفجــرت القضيــة يف ملبنــة خاصــة تابعــة 
لبلديــة عميــر دائــرة شــتوان 05 كلــم شــمالي 
ــب  ــدار احللي ــر يف مق تلمســان، تخــص التزوي
امللبنــة  صاحــب  حصــول  لضمــان  املدعــم 
ــة  ــغ ماليــة إضافيــة مــن دعــم الدول علــى مبال
ــعت  ــرى توس ــة أخ ــن جه ــر، م ــب البق حللي
ــن  ــات م ــن امللبن ــد م ــى العدي ــات إل التحقيق

ــان. ــوب تلمس ــب بجن ــا دار للحلي بينه
و مــن شــأن التحقيقــات كشــف جتــاوزات 
جمــة تخــص نهــب املــال العــام عــن طريــق 
اســتغال  وســوء  كاذبــة  بتصريحــات  اإلدالء 
الوظيفــة بالنســبة إلــى بعــض املســؤولن يتقدمهــم 
ــر  ــة ومدي ــس مصلح ــابق ورئي ــذي س ــر تنفي مدي
ــة تلمســان  ــة الفاحــة لوالي قســم البياطــرة مبديري
ــد  ــى تبدي ــا أدى إل ــق رســمية م ــر وثائ بفعــل تزوي
ــة، كمــا ستكشــف أيضــا جتــاوزات  ــوال عمومي أم
ــة  ــة البالغ ــات الوالي ــه ملبن ــا تعرف ــل م ــر بفع أكب
ــر  ــد املايي عددهــا 23مؤسســة مــا قــد يؤكــد تبدي

بطــرق احتياليــة.
بن خالد عبد القادر

والتنميــة  الفاحــة  وزيــر  كشــف 
الريفيــة، عبــد احلميــد حمدانــي، أمــس 
ــع  ــض جمي ــيتم تعوي ــه “س ــبت، أن الس
احلرائــق  مــن  املتضرريــن  الفاحــن 

األخيــرة”.
وصــرح الوزيــر، علــى هامــش إطاق 
احلملــة الوطنيــة للتشــجير، أنــه “ســيتم 
إتخــاذ كل اإلجــراءات الازمــة لتعويــض 
ــن  ــن م كل الفاحــن والســكان املتضرري
احلرائــق األخيــرة التــي مســت عــددا مــن 

واليــات الوطــن”.
تطبيــق  “ســيتم  أنــه  أضــاف  و 
القانــون بصرامــة علــى كل مــن تــورط 
ــتهدفت  ــي اس ــرة الت ــات األخي يف العملي

عــدد مــن غابــات الوطــن”.
ــاق  ــيم إط ــه “س ــر أن ــن الوزي وأعل
كــرد  واســعة  وطنيــة  تشــجير  حملــة 
يريــدون  مــن  علــى  األولــى  بالدرجــة 

الغابــي”. الغطــاء  هــذا  تدميــر 
 س.م

تلمسان

مديريـة الفالحة تفتح تحقيقات 
فـي قضيـة دعـم حليـب البقر



أوقفــت مصالــح أمــن االغــواط 256 شــخصا 
الوقايــة ومت اتخــاذ  التقيــد بإجــراءات  خالفــوا 
ــز  ــا مت حج ــم كم ــة يف حقه ــراءات القانوني اإلج
55 مركبــة و24 دراجــة ناريــة ووضعهــا يف احملشــر
وباملــوازاة مــع ذلــك جنــدت مختلــف املصالــح 

بالتنســيق مــع جمعيــات املجتمــع املدنــي كل 
اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية والقيــام بحمــات 
عــدوى  مــن  ووقائيــة  وتوعويــة  حتسيســية 
ــتقبلة  ــات املس ــم املؤسس ــا، وتعقي ــروس كورون في

للجمهــور.                ع نوريــن

 عبدالسالم قريشي
مناخيــة  وظــروف  صعبــة  تضاريــس  متيزهــا   
تكتســي  إذ  الشــتاء؛  فصــل  يف  قاسية، ســيما 
جبالهــا حلــة بيضــاء. حتيــط بالقريــة آيــت اســماعيل 
مــن الشــرق، ومــن الشــمال جبــل تاكوشــت املتاخــم 
ــة  لبلديتــي ذراع القائــد وخراطــة مــن اجلنــوب وبلدي
ــرب  ــن الغ ــطيف م ــة س ــة لوالي ــزي التابع ــت تي أي

ــة ». ــة امليت ــة احلي ــمية » القري ــل تس ــي حتم وه
ــة  ــة عطــا بلدي ــة تال ــار علــى قري  إذ ال ياحــظ امل
أيــت اســماعيل قلــة احلركــة والنشــاط فهــي غارقة يف 
الســكون والهــدوء حتــى يف فصــل الصيــف فســكانها 
يعانــون يف صمــت علــى حــد تعبيــر مواطــن روى ل« 
ــي  ــة الت ــذه املنطق ــكان ه ــاة س ــن« معان ــار الوط أخب
ــة وهــي ذات  ــورة التحريري ــر خــال الث قدمــت الكثي
ــن  ــات م ــن البلدي ــا م ــي كغيره ــي تعان ــع فاح طاب
نقــص املشــاريع التنمويــة واســتفحال ظاهــرة البطالــة 
بــن صفــوف الشــباب ويعتمــد الســكان يف معيشــتهم 
علــى الزراعــة اجلبليــة وتربيــة املواشــي، غيــر أن هــذا 
ــة  ــرة نتيج ــة األخي ــر يف اآلون ــذ يحتض ــاط أخ النش
أجدادهــم  أرض  خدمــة  عــن  الشــباب  عــزوف 

واجتاههــم نحــو مهــن أخــرى. 

 تنمويــا لــم يســتطع جــل املنتخبــن الذيــن مــروا 
علــى البلديــة مــن إحــداث » طفــرة تنمويــة« تســاهم 
يف إخــراج املنطقــة مــن دائــرة العزلــة واحلرمــان إذ 
ال تــزال نفــس املشــاكل تنغــص حيــاة الســكان« 
املنســين« كنقــص امليــاه الصاحلــة للشــرب، غيــاب 
األحيــاء،  بعــض  يف  الصحــي  الصــرف  شــبكة 
احلاجــة إلــى فتــح املســالك والطــرق لربــط التجمعات 
للفاحــن  والســماح  ببعــض  بعضهــا  الســكانية 
بالوصــول إلــى حقولهــم ومنــه خدمــة األرض، كمــا 
نســجل الوضعيــة الكارثيــة لألرصفــة وغيــاب اإلنــارة 
ــم بــن  ــة رغــم أشــغال البريكــوالج التــي تت العمومي
ســنة وأخــرى أيــن تســتهلك األغلفــة املاليــة دون أن 
يتحســن مظهــر القريــة وبالتالــي تذهــب هــذه األمــوال 
هبــاء منثــورا نتيجــة العجــز يف تســيير البلديــة الــذي 
ــدم  ــال وع ــة اإلهم ــن نتيج ــه أي حتس ــرأ علي ــم يط ل
ــتمر  ــن املس ــاب املنتخب ــذا غي ــاريع وك ــة املش متابع

ــن. ــار مشــاكل املواطن ــن اإلعتب ــدم أخــذ بع وع
ــا  ــد كغيره ــماعيل ق ــت اس ــة اي ــتفادت بلدي  اس
مــن مشــاريع تنمويــة هامــة وآخرهــا انطــاق أشــغال 
ــة  ــع 38 إعان ــي وتوزي ــاز الطبيع ــكنات بالغ ــط الس رب

ــنتيم  ــون س ــي )70 ملي ــاء الريف ــة بالبن ــة خاص مالي
لقــدر محــدود مــن  لــم تســتجب إال  أنهــا  ( إال 
اإلحتياجــات إذ لــم تســتوعب الطلبــات املتزايــدة 

ــل. ــب عم ــر مبنص ــد الظف ــباب قص للش
 املير يبّرر

ــة الســيد  ــرر رئيــس البلدي  ومــن جهــة أخــرى يب
ــار الوطــن هــذه  ــح إلخب » صــادق رباعــي » يف تصري
ــرى  ــذه الق ــل ه ــي تعيشــها مث ــة البائســة الت الوضعي
» إلــى قلــة مصــادر التمويــل التــي ال تتعــدى 3 
ماييــر ســنتيم وهــذا املبلــغ ال ميكــن بــأي حــال مــن 

ــكان ». ــات الس ــي حاجي ــوال أن يغط األح
 ويف ســياق آخرنســجل غيــاب فــرص االســتثمار 
ــل  ــا جع ــو م ــة ككل وه ــة والبلدي ــراب القري ــوق ت ف
الكثيــر مــن املســتثمرين املنحدريــن مــن املنطقــة 
أنشــئوا  أيــن  أخــرى  مناطــق  نحــو  يغادرونهــا 

مشــاريعهم. 
وعــن ســبب عزوفهــم عــن اإلســتثمار يف موطنهــم 
ــى  ــة إل ــرق املؤدي ــم قائا«الط ــرح أحده ــي ص األصل
ــة وضيقة وهــو مــا يعرقــل  ــة كلهــا مهترئ قــرى البلدي

نقــل وتوزيــع منتوجاتنــا «. 

كشــفت رئيســات العديــد مــن اجلمعيــات 
النشــطة يف هــذا املجــال » أن العشــرات مــن 
الصناعــات  مختلــف  يف  ينشــطن  الفتيــات 
كالصناعــات  والعصريــة  احلرفيــة  التقليديــة 
الصوفيــة مــن الزرابــي والقشــابية وأوانــي الطــن 
علــى  والطــرز  الشــعبية  واملأكــوالت  واحللفــاء 
ــق  ــاهمن يف خل ــة وتس ــة العصري ــر واأللبس احلري
الثــروة التــي مــن شــأنها النهــوض بالتنميــة احمللية 
وترقيــة النشــاط اإلقتصــادي بالواليــة وتوفيــر 
مناصــب عمــل وتنشــيط احلركــة الســياحية لكــن 
تواجهــن صعوبــات كبيــرة يف ترقيــة هــذا النشــاط 
احلــريف بســبب التهميــش وغيــاب الدعــم، حيث 
ــة  ــواد األولي ــى امل ــور عل ــة العث يعانــن مــن صعوب
كالصــوف والطــن وال يجــدن مقــرات للجمعيــات 

ــر  ــي لتأطي ــن املهن ــز التكوي ــات مبراك وال تخصص
هــذه النشــاطات احلرفيــة، وانعــدام فضــاءات 
وعــدم  املعــارض،  خاصــة  املنتــوج  لتســويق 
دعمهــن ســواءا يف مجــال التكويــن أو يف املجــال 
املــادي ال مــن طــرف مؤسســات الدولــة وال مــن 
ــذي  ــة ال ــي بالوالي ــاد األورب ــب االحت ــرف مكت ط
يتلقــى دعمــا ماليــا لتشــجيع الســياحة والفاحة، 
وكشــفت بعــض الناشــطات يف مجــال الصناعات 
احلرفيــة أنــه يوجــد مخــزون كبيــر مــن املنتوجــات 
التقليديــة والعصريــة متراكــم بالبيــوت واليســوق 
إال نــادرا، وبــدأ هــذا النشــاط احلــريف املنتــج 

ــزول. ــة وي ــى باملنطق يتاش
نورين عبدالقار  

مت هــذا املوســم توجيــه أكثــر مــن 5 أالف 
ــات  ــا للمؤسس ــهادة البكالوري ــل لش ــب حام طال
ــوا  ــب وجه ــم 3600طال ــواط منه ــة باألغ اجلامعي

ــي. ــار ثايج ــة عم جلامع
منهــا كليــة الطــب، ومت فتــح تخصصــات 
يف  ليســانس  يف  مدمــج  ماســتر  يف  جديــدة 
ــة  ــري واألشــغال العمومي ــة وال الهندســة املعماري
ــة  ــة وعمــران ومهــن املدين ــة وبيئي ــاءات مدني وبن
املدرســة  احلضريــة،  أمــا  التقنيــات  وتســيير 
طالــب   900 توجيــه  فــت  لألســاتذة  العليــا 
ــى 15  ــات موزعــن عل ــف الوالي ــا مــن مختل إليه
ــد  ــاث بع ــوار الث ــي وعلمــي يف األط ملحــق أدب
إجــراء املقابــات الشــفهية ليرتفــع تعــداد الطلبــة 

باملدرســة إلــى 2572ةطالــب باإلضافــة إلــى 
180طالــب يف طــور املاســتر يف ســتة تخصصــات، 
ــن  ــر م ــتقبل أكث ــو فاس ــي بآفل ــز اجلامع ــا املرك أم
600 طالــب جديــد يف مختلــف املياديــن ليرتفــع 
ــب  ــن 4أالف طال ــر م ــى أكث ــه إل ــة ب ــدد الطلب ع
يتمدرســون يف ظــروف صعبــة بســبب قلــة قاعات 
التدريــس خاصــة يف ظــل هــذه الظــروف الصحيــة 
تســجيل  عمليــة  جــرت  وقــد  االســتثنائية، 
الئقــة  ظــروف  يف  اجلــدد  البكالوريــا  حاملــي 
ــادي  ــة لتف ــة االحترازي ــر الوقائي ــرام التدابي وباحت

العــدوى بفيــروس كورونــا.
 ع. نورين

أحصــت مصالــح أمــن واليــة بجايــة خــال 
الفتــرة املمتــدة مــن 11 إلــى 16 نوفمبــر اجلــاري 
ــخصا  ــف 115 ش ــع توقي ــخصا م ــة 2001 ش مراقب
كانــوا محــل اجــراء قضائــي بســبب عــدم اإللتــزام 
ــة  ــة 1556 مركب ــت مراقب ــا مت ــي كم ــر املنزل باحلج
ــه  ــذي مت في ــت ال ــا يف احملشــر يف الوق وضــع 18 منه
تســجيل333 مخالفــة تتعلــق بعــدم ارتــداء القنــاع 
ــرام  ــع دون احت ــق بالبي ــات تتعل ــي و4 مخالف الواق
بعــدم  تتعلــق  مخالفــة  و12  الســامة  شــروط 
اإللتــزام مبســافة األمــان كمــا مت حتريــر 5 مخالفات يف 
مجــال النقــل منهــا مخالفــة واحــدة تتعلــق بالنقــل 
ــن مــن دون  ــق بالناقل احلضــري و3 مخالفــات تتعل
رخصــة ومخالفــة واحــدة تتعلــق بالنقــل اجلماعــي.
ــات  ــاطات احمل ــة نش ــص مراقب ــا يخ ــا فيم  أم
ــة 327  ــرة مراقب ــذه الفت ــد مت خــال ه ــة فق التجاري
ــا وعلــى اثرهــا مت تســجيل 87 مخالفــة  محــا جتاري
و42 اعــذارا وتنفيــذ 12 قــرار غلــق باإلضافــة إلــى 
ــة  ــجلت 466 عملي ــا س ــة فيم ــات قضائي 8 متابع

ــي ــاع الواق ــداء القن ــة بارت حتسيســية مرتبط
عبدالسالم. ق

عمر ب
 يقــول بعــض الســكان لـــ« أخبــار 
التيــار  ضعــف  أن  مضيفــن  الوطــن« 
الكهربائــي يتســبب يف املشــكلة يف وقــت 
يحتاجــون فيــه هــذه املــادة احليويــة أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى علــى حــد تعبيرهــم 
فصــل  مــع  كورونــا  وجائحــة  تزامنــا 
ــن  ــار م ــون باإلكث ــم مطالب ــف، فه الصي
ــس  ــن واملاب ــل اليدي ــاء وغس ــرب امل ش
الــذي  الوقــت  يف  املــرض،  ملجابهــة 
يضطرهــم العطــش للبحــث عــن املــاء 
مســتعملن وســائل تقليديــة متعبــة. 
 كمــا يســتنزف األمــر جيوبهــم حيــث 

دينــار   1500 الصهريــج  ســعر  يفــوق 
يف وقــت الكثيــر منهــم دون مدخــول. 
ــي  ــون وال ــر يطالب ــذه املداش ــكان ه ..س
مشــكلهم  حلــل  بالتدخــل  الواليــة 
فأصواتهــم بحــت والســلطات احملليــة تــرد 
ــى انشــغالهم » املشــكل  ــرد عل ــذات ال ب
مشــكل كهربــاء«، وكأن املشــكل عســير 
يصعــب حلــه يضيــف ســكان املجاوعيــة 
خاصــة وأن محــول كهربائــي علــى بعــد 
ــه  ــزودون من ــذي يت ــن املنقــب ال ــار م أمت
عــدادا  إال  األمــر حســبهم  واليكلــف 
قــادرا علــى تشــغيل منقبهــم ليعــود املــاء 
حلنفياتهــم ويــزول عطشــهم ويتجنبــون 

ــاء. ــن امل ــث ع ــة البح ــر وتكلف خط
امليــــــــر: احلـــل عنــد 
سونلغـــــــاز  ولكــــن...

املجلــس  برئيــس  اتصالنــا    ويف 
ــي ســليمان  ــة بن ــدي لبلدي الشــعبي البل
رد أن املــاء متوفــر ومشــكل ربــط املنقــب 
مصالــح  مســتوى  علــى  بالكهربــاء 
ســونلغاز لتركيــب عــداد يحــل املشــكل 
ذات  حســب  قريبــا  ذلــك  وســيكون 

املتحــدث.
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تقع بأعالي آيت اسماعيل بوالية بجاية
»تــــالــــة عطــــا«.. »تــــالــــة عطــــا«.. 

قـريــة ميتـــة بكــل المقاييــــس!قـريــة ميتـــة بكــل المقاييــــس!

بني سليمان بالمدية
سكـــان فرق المجاوعيــة والكشـاشــد والعواوجــة يعانــون العطــــشسكـــان فرق المجاوعيــة والكشـاشــد والعواوجــة يعانــون العطــــش

ما يزال، ومنذ قرابة السنة، سكان فرق املجاواعية ببني سليمان 
وجزء من فرقة الكشاشد والعواوجة بالبلدية ذاتها يعانون انعدام 

املاء الشروب بحنفياتهم وذلك منذ فصل الصيف.

الحرفيــات يعانيــن التهميـش واإلقصــاءالحرفيــات يعانيــن التهميـش واإلقصــاء

أخبار من األغواط 
توقيـــف توقيـــف 256256 شخصـــــا شخصـــــا

 وحجـــز  وحجـــز 5555 مركبــة  مركبــة وو2424 دراجــة دراجــة

تقع قرية تالة عطا ببلدية أيت اسماعيل على بعد 75 كلم جنوب شرقي والية 
بجاية، على الطريق الرابط بني تاسكريوت وآيت تيزي بوالية سطيف

مصـــالــح األمــن تغلـــق مصـــالــح األمــن تغلـــق 1212 محـــال تجـــاريـا محـــال تجـــاريـا

توجيـــه نحــو توجيـــه نحــو 55 آالف طــالب جديــد  آالف طــالب جديــد 
نحو المؤسســـات الجامعـــــيةنحو المؤسســـات الجامعـــــية
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ــرور  ــبب م ــر بس ــار املتطاي ــد الغب ــد تصاع يع
ــي  ــن بلدت ــط ب ــي الراب ــق احملل ــيارات بالطري الس
عــن البيضــاء شــرقا وقريــة احلــدب ببلديــة 
ــا أحــد أهــم منغصــات العيــش  الرويســات جنوب

ــن.  ــكان املنطقت ــى س ــبة إل بالنس
ويرحــع ذلــك حســب ســكان املنطقتــن إلــى 
ــة  ــادة تهبئ ــة باع ــاز املكلف ــة االجن ــؤ مؤسس تباط
هــذا الشــطر مــن الطريــق حيــث صــب الســكان 
جــل غضبهــم علــى مقلولــة االجنــاز كــون أشــغاله 
وأليتــه مهترئــة للغايــة وال تســتطيع العمــل بوتيــرة 
ــة  عاليــة مرضيــة منوهــن لعــدم وعــدم وجــود اي
هيئــات رقابيــة تتابــع عمليــة االجنــاز مــن طــرف 
املقاولــة املكلفــة بعمليــة اجنــاز الطريــق بهــذه 
املنطقــة وهــو مــا يجعــل عمليــة االجنــاز تتــم 
ــا  ــق عليه ــة املتف ــة القانوني ــر التقني ــارج األط خ
ــح  ــه مصال ــذي أمضت ــروط ال ــر الش ــود دفت يف بن
ــرام  ــاء إب ــه أثن ــاز هت ــة االجن ــة مقاول ــة مبعي لبلدي
ــم  ــذا بالرغ ــدث ه ــة ويح ــود الصفق ــاء عق وإمض
ــة  ــاء قري ــن أبن ــة م ــؤولن باجلمل ــود مس ــن وج م
احلــدب يف عديــد مــن االدارات العموميــة الذيــن 

يســتعملون الطريــق بشــكل يومــي 

ــة  ــي والي ــق بوســتة وال ــام أبوبكــر الصدي ق
رئيــس  زعطــوط  مبصطفــى  مرفوقــا  ورقلــة 
املجلــس الشــعبي الوالئــي والســلطات احملليــة 
ــوة  ــة دزي ــة بتدشــن املدرســه االبتدائي واألمني
 60 إلــى  التــي تصــل طاقتهــا االســتعابية 
تلميــذا، كمــا تتوفــر هــذه املدرســة علــى 
الســتغالل  الالزمــة  التجهيــزات  كامــل 
للبيئة،حيــث  الصديقــة  الشمســية  الطاقــة 
أنشــئ املشــروع بتكلفــة إجماليــة بلغــت نحــو 

دج.   21،832،000،00
كمــا مت كذلــك وضــع حيــز اخلدمــة تزويــد 
ــن مت  ــروب اي ــاء الش ــة بامل ــذه املنطق ــكان ه س
ــة بعمــق 186  ــر ارتوازي بهــذا املشــروع حفــر بئ
متــر وجتهيــزه وربطــه بالطاقــه الشمســيه ايضــا 
ويف قريــة دزيــوة كذلــك ولصالــح الســكان 
احملليــن مت وضــع حيز اخلدمــة اإلنــارة العمومية 
املشــغلة بالطاقــة الشمســية وكــذا مت بعــد ذلــك 
ــاز  ــروع اجن ــالق مش ــارة انط ــاء اش ــة اعط عملي

قاعــة عــالج وســكن وظيفــي تابــع لهــا يف 
ــاز  ــة ظــل بامتي ــد متطق ــة واالي تع ذات القري
ــرف  ــك الوق ــد ذل ــا مت بع ــة كم ــة العالي ببلدي
علــى ســاحة اللعــب املنجــزة مبحــاذاة املدرســه 
ومــن  والتفقــد  للمعاينــة  دزيــوة  اإلبتدائيــة 
جهــة اخــرى تخلــل برنامــج زيــارة العمــل 
ــل  ــة الظ ــة ملنطق ــلطات احمللي ــادت الس ــي ق الت
ــة  ــي الوالي ــرف وال ــة اش ــة العالي ــوة ببلدي دزي
علــى توزيــع شــهادات لالســتفادة مــن 40 
ــتفادة  ــهادات اس ــي و10 ش ــكن ريف ــة س إعان
»النفيخــة«  الفالحــي  مبحيــط االســتصالح 
لصالــح ســكان دزيــوة بلديــة العاليــة التــي 
استبشــر لهــا الســكان خيــرا خلصــة وانهــا 
إضافــة  األولــى  بالدرجــة  منطقــة فالحيــة 
كــون النقطتــن األخيريــن لطاملــا شــكلتا أهــم 

ــة ــة النائي ــذه القري ــب ه مطال
زاهية سعاد

رشيد شويخ 
وحتــدث ســكان احلــي الــذي يزيــد عددهــم مــن 3 
اآلالف نســمة عــن مشــاكلهم التــي ظلــوا يشــتكونها 
للســلطات احملليــة لكــن لــم يتلقــوا أي حلــوال حقيقيــة 
ــة الطريــق الــذي يربــط  لهــا، ولعــل مــن أبرزهــا حال
الطاليبــة بحــي الشــهداء ومنــه إلــى وســط املدينــة، 
ــر يف كل  ــزو احلف ــرة تغ ــذه األخي ــزال ه ــث ال ت حي
ــو  ــراء، وه ــا اإلهت ــرة طاله ــزاء كبي ــا أج ــكان، كم م
ــررت  ــي تض ــياراتهم الت ــى س ــلبا عل ــس س ــا انعك م
ــى أن  ــة إل ــرة نتيجــة لذلــك، هــذا إضاف بشــكل كبي
أصحــاب ســيارات النقــل احلضــري يرفضــون التوجــه 
حليهــم بســبب وضعيــة الطريــق أو يطلبــون دفــع 

ــار ســكناهم.  ــل نقلهــم ملق ــة مقاب تســعيرة مضاعف
ومــوازاة مــع ذلــك تغيــب عــن شــوارع احلــي 
بشــكل الشــبه كلــي اإلنــارة العموميــة، مــا جعلهــم 

يعانــون مــن مخاطــر التعــرض للســع العقربــي خاصــة 
املناطــق  مــن  قربهــم  بحكــم  الصيــف  فصــل  يف 

الفالحيــة. 
ــر  ــن الذع ــة م ــم يعيشــون حال ــا أشــاروا بأنه  كم
والقلــق مــن تعرضهــم العتــداءات وحــوادث ســرقة، 
ــع  ــة وبي ــدل اجلرمي ــاع مع ــى ارتف ــذي أدى إل ــر ال األم
ــح  ــود مصال ــم جه ــي، رغ ــات باحل ــور واملهلوس اخلم

ــا.  ــص منه ــن يف ســبيل التقلي األم
كمــا أشــار األهالــي إلــى أنهــم يعانــون وكغيرهــم 
مــن أحيــاء الضاحيــة اجلنوبيــة مــن مدينــة الــوادي، 
ــي،  ــرف الصح ــبكة الص ــة بش ــاكل متعلق ــن مش م
بفعــل تســرب امليــاه القــذرة منهــا، مــا ضاعــف مــن 
مخاطــر اإلصابــة باألمــراض اجللديــة والتنفســية 
وأمــراض احلساســية،  باإلضافــة إلــى انتشــار وتكاثــر 
احلشــرات الضــارة التــي تتســبب يف أمــراض عديــدة،  

ــرذان،  ــران واجل ــع للفئ ــار الواس ــن االنتش ــك ع ناهي
هــذا فضــال عــن انتشــار الروائــع الكريهــة. كمــا 
ــق  ــص املراف ــن نق ــة م ــي الطاليب ــباب ح ــي ش يعان
العموميــة الشــبانية والترفيهيــة،  فــال وجــود ألي 
مرفــق رياضــي وال حتــى ملعــب جــواري،  مــا 
ــالط  ــة واالخت ــات اإلجتماعي ــة لآلف ــم عرض جعله
ــم مــن مســتويات اجلرميــة  ــا يفاق باملنحرفــن، وهــو م

ــي. يف احل
الوالي يعد بزيارة احلي 

ــادر  ــد الق ــوادي عب ــي ال ــة وال ــي الطاليب دعــا أهال
راقــع ببرمجــة زيــارة حليهــم، والوقــوف علــى معاناتهم 
اليوميــة، التــي تقاعــس املســؤولون احملليــون عبــر 
الســنن عــن حلهــا، رغــم عشــرات الرســائل املطلبيــة 

ــادي. ــن تن ــاة مل ــوا بهــا لكــن ال حي التــي تقدم

كشــف وزير الصحــة والســكان وإصالح 
املستشــفيات عبــد الرحمــان بــن بوزيد، يف 
ــب طاهــر شــاوي،  ــى مراســلة النائ رده عل
والتجمعــات  القــرى  بتغطيــة  املتعلقــة 
الســكانية التــي ال تتوفــر علــى صيدليــات 
ــا  ــح 26 منصب ــرا فت ــه مت مؤخ ــة، أن خاص
جديــدا لالســتفادة مــن صيدليــة خاصــة. 
ــر أن هــذا االجــراء جــاء  وأضــاف الوزي

ــون  ــات والطع ــة للطلب ــة معمق ــد دراس بع
املدرجــة بهــذا اخلصــوص والتــي أشــرفت 
عليهــا جلــان المركزيــة بواليــة اجللفــة، 
ــة  ــات املهن ــس أخالقي ــع مجل بالتنســيق م

ونقابــة الصيادلــة. 
وأكــد وزيــر الصحــة والســكان وإصــالح 
النهائيــة  القائمــة  أن  املستشــفيات 
اإلعــالن  ســيتم  املســتفيدين  للصيادلــة 
عنهــا خــالل األيــام القليلــة القادمــة. 

لإلشــارة، تشــهد واليــة اجللفــة نقصــا 
 261 بـــ  الصيادلــة  تغطيــة  يف  فادحــا 
صيدلــي مــوزع بــن 242 صيدلــي خــاص 
ــفائية  ــات االستش ــي يف املؤسس و11 صيدل
العموميــة  املؤسســات  يف  صيادلــة  و8 
يجعــل  مــا  وهــذا  اجلواريــة،  للصحــة 
ــون إلــى مــدن مجــاورة مــن  الســكان يتنقل

ــدواء.  ــاء ال ــل اقن أج
حمزة بن حلرش 

ف سليم
ــي  ــي الوالئ ــس املهن ــات املجل ــب إحصائي وحس
لشــعبة الزيتــون بواليــة عنابــة أن إنتــاج الزيتــون 
تراجــع هــذا املوســم بنســبة جتــاوزت ال30 باملئــة 
ــك نتيجــة عــدة  ــة باملوســم املاضــي 2019 وذل مقارن
ــة خــالل  ــا نقــص التســاقطات املطاري أســباب أهمه
فصــل الشــتاء الفــارط للعلــم أن واليــة عنابــة تتربــع 
علــى أكثــر مــن 1300هكتــار مــن بينهــا 726 هكتــار 
وموزعــة بــكل ببلديــة ) وادالعنــب،  التريعــات، 
العلمــة، شــطايبي،  عــن البــاردة،  برحــال( ونقــص 
األمطــار يف األشــهر املاضيــة قابلــه عجــز الكثيــر 
مــن الفالحــن عــن ســقي أشــجارهم بســبب عــدم 
توفرهــم علــى آالت الســقي مــن أنابيــب ومضخــات 
ــري  ــة ال ــوا بعملي ــذي قام ــن ال ــا الفالح ــا أم وغيره
ــن  ــة أحس ــجلون مردودي ــد س ــف فق ــل الصي يف فص

بقليــل.  مــن جهــة أخــرى فإنــه هنــاك بعــض 
ــال  ــدة باجلب ــون املتواج ــجار الزيت ــن أش ــاحات م املس
الصائفــة  النيــران  إلتهمتهــا  الغابــات  وبجوانــب 
إنتــاج  الفارطــة األمــر ماســاهم ايضــا يف تراجــع 
ــعاره  ــى أس ــلبا عل ــس س ــذي إنعك ــر ال ــون األم الزيت
التــي عرفــت إرتفاعــا يف الســوق.  ويف ذات الســياق 
فالحــن يريــدون اإلســتثمار يف إنتــاج أشــجار الزيتون 
أنهــم يواجهــون الكثيــر مــن الصعوبــات يف احلصــول 
علــى أراضــي تابعــة حملافظــة الغابــات مــن أجــل 
ــعة  ــي شاس ــود أراض ــن وج ــم م ــتصالحها بالرغ اس
ومؤهلــة للغــرس إال أن العراقيــل اإلداريــة حالــت دون 
ــة ببرحــال  ــة املرواني ــال مبنطق ــن مث اســتغاللها ضارب
التــي تعــد منطقــة ممتــازة ومؤهلــة لغــرس أشــجار 

ــون.  الزيت

رغم أنهم يقطنون في عاصمة الوالية
مطـــالب سكـــان حــي الطالبيـة بالــوادي مطـــالب سكـــان حــي الطالبيـة بالــوادي 

فـــي خبـــــر كــــــانفـــي خبـــــر كــــــان

بســبب تراجع اإلنتاج وارتفاع الطلب عليه في موسم الشتاء بســبب تراجع اإلنتاج وارتفاع الطلب عليه في موسم الشتاء 
 ارتفـــــاع محســـوس فـــي أسعــار زيـــت الزيتــــون بعنـــــابـة  ارتفـــــاع محســـوس فـــي أسعــار زيـــت الزيتــــون بعنـــــابـة 

تعرف أسعار زيت الزيتون يف 
السوق احمللية بوالية عنابة 
ارتفاعا محسوسا، إذ يتراوح 

سعر اللتر الواحد ما بني 900 
دج و1000دج حسب النوعية 

واجلودة، وذلك بعدما  كان سعره 
ال يتجاوز 800 دج للتر يف املوسم 
الفارط. وأرجع العارفون بخبايا 
السوق هذه الزيادة إلى التراجع 

الكبير يف منتوج الزيتون مع 
بداية جني املنتوج هذه السنة 

بالوالية.

ناشد سكان حي الطاليبة الواقع جنوبي مدينة الوادي والي الوالية قيادة زيارة 
ميدانية لالطالع على وضعية حيهم عن كثب، والذي يعانون فيه من نقائص 

تنموية كثيرة، رغم أنهم يعيشون يف مدينة عصرية. 

قرية دزيوة بورقلة
منـــح منـــح 4040 إعـــانة سكــــن ريفــــي  إعـــانة سكــــن ريفــــي 
وو1010 شهـــادات استصـــالح فالحـــي شهـــادات استصـــالح فالحـــي

في رد بن بوزيد على مراسلة النائب طاهر شاوي 
فتــح فتــح 2626 منصبــا جديــدا لالستفــادة  منصبــا جديــدا لالستفــادة 
من صيدليـــة خاصـــة بالجلــــفة من صيدليـــة خاصـــة بالجلــــفة 

انهيار كلي للبنية التحتية بورقلة 
مطــــالب بتعبيـــد الطريــــقمطــــالب بتعبيـــد الطريــــق

 الرابــط بين عيـــن البيضـــاء والحـــدب  الرابــط بين عيـــن البيضـــاء والحـــدب 
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طالب أولياء التالميذ بحي »اداس« غرب الغزوات من السلطات 
العليا التدخل العاجل من أجل فتح مدرسة »اداس« املغلقة منذ 

07سنوات ما يجعل ابناهم يتنقلون يوميا ملسافات طويلة من أجل 
التمدرس و ذلك بفعل استمرار غلق املدرسة التي كان من املفروض 
أن تفتح هذه السنة إال أن الصراع ما بني حارس املدرسة املدعم من 

طرف احد أعضاء املجلس الشعبي البلدي بعد احتالله السكن 
الوظيفي و مديرة املؤسسة القادمة من تلمسان قد عطل فتح 

املدرسة .
 و رغم تدخل رئيس الدائرة الذي قام بقطع الكهرباء عن املدرسة 

من اجل إرغام احلارس على مغادرة السكن الوظيفي لكن دون 
جدوى، لتبقى املدرسة مغلقة و مصير املديرة معلقا.

بعيدا عن غلق الطرقات ومقرات 
البلدية ومختلف أشكال اإلحتجاج 

التي شاهدناها  من قبل , نظم 
سكان حي أوالد ناصر الفوضوي  
بوالية اجللفة وقفة إحتجاجية 

على طريقتهم اخلاصة , أين قاموا  
برفع راية الوطن يف سكانتهم مع 
رسم العديد من الرسومات  بها 
شعارات تعبر عن معاناتهم التي 

عايشوها لسنوات طويلة يف البيوت 
القصديرية  , هو نوع من اإلحتجاج 
يعبر عن مدى وعي وحتضر هؤالء 
وحبهم لوطنهم يف وقتا تكررت فيه 

نداءاتهم قصد ترحليهم إلى سكنات 
الئقة.  

بات من » املستعصي على مؤسسة النظافة يف 
البليدة و أحيائها و أحواشها الشعبية ، أن جتد 

حال ملشكل القمامة و األوساخ ، و التي باتت تزين 
كل ركن و زاوية ، و لم يستثن فيها ال محيط 

املساجد اجلوامع ، و ال مؤسسات تربوية و ال حتى 
دوائر رسمية و مصارف بنكية و ساحات عمومية 
،  خصوصا و نحن  يف خضم هذه الظروف األزمة 
الصحية ، التي تشهدها اجلزائر على غرار دول 
العالم ، و ارتفعت دعوات من مواطنني و بعض 

املهتمني بالشأن احمللي ، أن يتم استعادة مصالح 
النظافة التي كانت تديرها و تشرف عليها البلديات 
، بدل مؤسسة النظافة املستحدثة » إيبيك » ، عل 
و عسى أن تختفي مشاهد املفرغات  العشوائية ، و 

تستعيد البليدة جماليتها و نقاوتها .

أولــــويــة األولـــويــات ...

ديون على مديرية الصحة !!!

حـــــارس يتحــــدى  وقفــة احتجاجـية بطريقـة مختلـفة 
قطـــاع بكـــاملـه

يف خرجة غير متوقعة كشف املسؤول األول عن قطاع الصحة بسيدي 
بلعباس بوجود ديون متراكمة على قطاعه  وهو ما لم يستوعبه 

الكثير من املسؤولني و املنتخبني و حتى املواطنني بالنظر إلى األهمية 
الكبرى التي توليها الدولة لهذا القطاع و ضخامة امليزانية املرصودة 

.التصريح خلق العديد من التساؤالت حول خلفية هذا التصريح .

عني أمس مدير التربية السابق للجزائر وسط خالدي نورالدين مديرا للتربية بوالية اجللفة , خلفا 
ملازوز خلضر هذا األخير الذي كان  مديرا بالتكليف ,  أين صاحب هذا التعيني تصريحا رئيس املنظمة 
اجلزائرية ألساتذة التربية بوجمعة 
شيهوب على حسابه مبوقع التواصل 
اإلجتماعي فيسبوك الذي قال فيه 

بأن مدير التربية للجزائر وسط سابقا 
مت حتويله بعد  الوقفات االحتجاجية 
التي طالبت   برحليه  على إثر فشله يف 

تسيير القطاع , مؤكدا بأنه سيتطرق 
لعدة تفاصيل تتعلق باملدير, وهو األمر 

الذي خلف ردود فعل كبيرة وسط 
الشارع اجللفاوي أين عبرا العديد من 
سكان اجللفة  عن غضبهم  بعد هذه 

التصريحات من رئيس املنظمة الوطنية 
اجلزائرية ألساتذة التربية , حيث 
طرحوا العديد من تساؤالت حول 

إستمرار سياسة النظام السابق  يف تعيني 
املدراء الفاشلون وآخرون معاقبون على 
رأس عدة قطاعات هامة بوالية اجللفة 

,مؤكدين بأن قطاع التربية باجللفة 
يعيش ظروفا كارثية وهو ما يتطلب مدير 
يتمتع بالكفاءة والنزاهة لتسيير القطاع 
مطالبني وزارة التربية بإعادة النظر يف 

هذا التعيني. 

تعييــن مديـر للتربيـة وسـط غضـب كبيــر 

مدينـــة األغـــواط مدينـــة األغـــواط 
تتحـول إلى مفرغــةتتحـول إلى مفرغــة

حتولت مدينة االغواط اجلميلة إلى مفرغة عمومية للنفايات 
املنزلية حيث تراكمت أكوام النفايات يف كل األحياء بسبب توقف 
عمال النظافة عن العمل بسبب عدم صب مرتباتهم منذ حوالي 

5أشهر وتسوية بعض املشاكل املهنية واالجتماعية التي يتخبطون 
فيها حسب مصادر »أخبار الوطن » ، هذه الوضعية التي لم تشهدها 

مدينة االغواط منذ سنوات أصبحت تثير قلق السكان نظرا 
خلطورتها على صحتهم وعلى البيئة وقد بادر سكان عدة أحياء 
بتأجير شاحنات والقيام بحمالت نظافة لكنها بقيت محدودة .
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أخبار الداخل

كرزيكة أحمد
وحســب مــا أكــد الذكتــور عبــد الباســط 
تكوينــات  اإلتفاقية تتضمــن  فــإن  عــزاوي 
وتدريبــات احترافيــة يف التجــارة احملليــة والتجــارة 
وامتيــازات  وتســهيالت  والصناعــة،  الدوليــة 
للطلبــة املقاولــن احلاملــن لســجالت جتاريــة 
تــزود  لألســواق  استشــرافية  ودراســات 
االفــق  قيمة علــى  مبعلومــات  املســتثمرين 
النجــاح،  وفــرص  باملنطقــة،  االســتثمارية 
املشــروع  بدايــة  مــن  املرافقــة،  خــالل  مــن 
ــر  ــة اجلزائ ــروع يف االنتاج،خاص ــة الش ــى غاي ال
تعــول علــى نظــام املقايظــة للتوســع يف األســواق 
مــع  التجاريــة  مبادالتهــا  اإلفريقية وتطويــر 
جيرانهــا األفارقــة، وتخفيــف الضــرر الناجــم 
عــن تراجــع عائدتهــا مــن النفط، وهــي فرصــة 
حســب هــذا الدكتورلهــؤالء الطلبــة املقاولــن 

األســواق  إلــى  للولــوج  مؤسســات  بأنشــاء 
ــق  ــكار لتحقي ــارف واألف ــادل املع ــة بتب اإلفريقي

النجــاح.
املتحــدث  ذات  أخرأكــد  جانــب  ويف 
االســبوع  نظمت نهايــة  املقاوالتيــة  أن دار 
وم  باتنــة  جامعــة  مــع  بالتعــاون  ي  املاضــي 
إعالمــي وتوجيهــي حــول املشــروع األوروبــي 
املبتكــرة  يبدا YABDA(( للمشــاريع 
تقنيــة  طريــق  عــن  الناشــئة،  واملؤسســات 
التحاضــر عــن بعــد، ممــا ســمح للمشــاركن 
مــن تبــادل االفــكار، وطــرح االنشــغاالت، 
يف خطــوة الهــدف تنميــة معــارف اصحــاب 
املقاوالتيــة الشــبانية حــول االفــق املســتقبلية 

النجــاح. وفــرص 

جمال بوالديس 
املدنيــة  احلمايــة  وحــدات  تدخلــت  و 
المتصــاص ميــاه األمطــار يف عاصمــة الواليــة 
ــرة  ــرق شــوارعها يف أول قط ســكيكدة،التي تغ
منهــا  املســتوية  األحيــاء  يف  خاصــة  مطــر 
املمــرات واألحيــاء العلــوي القدميــة، صالــح 

والسيســال.  بوالكــروة 
كمــا أجبــرت العديــد مــن الســكان البقــاء 
ــهدتها كل  ــورة ش ــس الص ــي نف ــم وه يف بيوته
مــن بلديــة فلفلــة بأحيائهــا القدميــة القصديريــة 
التــي طالــب فيهــا مواطنوهــا الوالــي انتشــالهم 
أغرقــت  التــي  املســتنقعات  تلــك  مــن 

أكواخهــم. 
فيمــا فضحــت األمطــار سياســة البريكــوالج 
اجلديــدة يف  األحيــاء  مشــاريع  املمارســة يف 
القــل التــي غرقــت بــكل مــن 700 و400 
مســكن يف ظــل افتقارهــا لشــبكة التطهيــر 

والصــرف الصحــي...
ــروج  ــة، اخل ــي الوالي ــل وال ــل فض يف املقاب
األحيــاء  مــن  العديــد  فجائيــة  زيــارات  يف 
ــخصيا  ــرف ش ــات وأش ــا الفيضان ــي أغرقته الت
علــى أعادتهــا الــى طبيعتهــا، متوعــدا املــدراء 
واملقــاوالت  األميــار  وحتــى  التنفيذيــن 
املتقاعســن بالضــرب بيــد مــن حديــد خاصــة 

يف نوعيــة األشــغال وســرعة التدخــل.

أبلغــت إدارة الشــؤون االجتماعيــة لواليــة ســكيكدة جميــع املزارعــن 
والفالحــن الذيــن يرغبــون يف االســتفادة مــن أشــجار الفاكهــة أو أشــجار 
الزيتــون أنــه ميكنهــم زراعتهــا قبــل شــهر ديســمبر. وعلــى الفالحــن املهتمــن 
تعيــن املناطــق الزراعيــة وتقــدمي طلباتهــم، ويتــم تنفيــذ برنامــج توزيــع األشــجار 
ــات  خــالل شــهر ديســمبر مــن العــام 2020. ومــن املالحــظ أن جميــع بلدي

ــج. ــذا البرنام ــة ستشــارك يف ه الوالي
ويف الســياق ذاتــه، إنطلقــت صبيحــة أمــس الســبت حملــة تشــجير كبــرى 
ــة  ــدة مبنطق ــان« املتواج ــة »زم ــط بغاب ــطاطة وبالضب ــة بوش ــتوى بلدي ــى مس عل
ــف  ــع مختل ــيق م ــة وبالتنس ــة الفالح ــن مديري ــم م ــك بتنظي ــر، وذل دار احلج
ــة ســكيكدة، مبــا يف ذلــك الغرفــة  ــة يف القطــاع الزراعــي بوالي اجلهــات الفاعل
ــن  ــع الفالح ــة وجمي ــة للمحافظ ــيمات الزراعي ــات والتقس ــة والتعاوني الزراعي

ــة.  ــي الوالي حتــت إشــراف الســيد وال
ــات واعــداد احلفــر تســهيال  ــواع وأشــجار الغاب ــز مختلــف أن  حيــث مت جتهي
ــة  ــع للمســاهمة واملشــاركة يف جنــاح هــذه العملي ــة الغــرس ودعــوة اجلمي لعملي

التــي متــت علــى مســتوى كافــة ربــوع الوطــن.
ولإلشــارة بلديــة بوشــطاطة قــد تعرضــت خــالل صيــف 2018 الــى حرائــق 

ونيــران مهولــة ممــا قضــت علــى الغطــاء النباتــي واملثمــر بغابــة زمــان.
نسيبة شالبي

أفرجــت دائرتــا فنوغيــل 30 كــم جنــوب 
أدرار ورقــان 120 كــم جنوبــي واليــة أدرار نهايــة 
األســبوع عــن قوائــم املترشــحن لالســتفادة مــن 
الســكن االجتماعــي االيجــاري والبالــغ عددهــا 
ــم  ــد أرفقــت القوائ 112 وحــدة ســكنية هــذا وق
املســتفيدين بصورهــم الشــخصية وذلــك يف إطار 
تنفيــذ إجــراءات الوقايــة مــن وبــاء كورونــا. 
ــل  ــرة فنوغي ــتوى دائ ــى مس ــت عل ــث اعلن حي
عــن اســتفادة 52 شــخصا ببلديتهــا الثالثــة 
ويتعلــق األمــر 12 وحــدة ســكنية بتمنطيــط و16 
ــة تامســت و24 وحــدة  وحــدة ســكنية يف بلدي

ســكنية يف بلديــة فنوغيــل حيــث مت تخصيــص 
18 وحــدة ســكنية للبالغــن أعمارهــم أقــل مــن 
35 ســنة. أمــا علــى مســتوى دائــرة رقــان مت 
ــم 11  ــتفيدا منه ــة 44 مس ــن قائم ــالن ع اإلع
ــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ويف  مســتفيدا م
بلديــة ســالي فقــد مت اإلعــالن عــن 16 مســتفيدا 
ــذا  ــنة. ه ــن 35 س ــم ع ــل أعماره ــم 5 تق منه
وقــد فتحــت مصاحلــا الدائرتــن مكتبــن علــى 
مســتواهما مــن أجــل إيــداع الطعــون واســتقبال 

ــن. املواطن
عبداهلل مجبري

ــة  ــن والي ــس أم ــدون رئي ــي خل ــرف ترك أش
الوحــدة  مبقــر  للشــرطة  أول  متنراســت عميــد 
علــى  متنراســت  لألمــن  الثامنــة  اجلمهوريــة 
مراســم تنصيــب نائــب رئيــس أمــن الواليــة 
ــك بحضــور  ــد، وذل ــد الشــرطة كشــوط فري عمي
اجلنــوب  لشــرطة  اجلهــوي  املفتــش  الســيد 
والعســكرية  احملليــة  والســلطات  متنراســت 
والقضائيــة إلــى جانــب رؤســاء املصالــح اجلهويــة 
ــة وعــدد مــن إطــارات وأعــوان الشــرطة  والوالئي
متنراســت. بناحيــة  الشــبهين  واملســتخدمن 
ــت لدى  ــة متنراس ــن والي ــس أم ــح رئي وأوض
اشــرافه علــى مراســيم تســليم واســتالم املهــام, 
أن تنصيــب نائــب رئيــس أمــن الواليــة اجلديــد 
ــن  ــلك األم ــؤوليات بس ــدة مس ــد ع ــذي تقل ال
يأتــي يف إطــار سلســلة التحويــالت التي ســطرتها 
املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي تطبيقــا ملنهجيــة 
الفرصــة  وإتاحــة  املســؤوليات  التــداول علــى 
ــؤولية. ــب املس ــد مناص ــاءات لتقل ــع الكف جلمي

كمــا حــث ذات املتحــدث علــى التحلــي 

بــروح املســؤولية والواجــب وأن ال يدخــر أي 
لتأديــة مجهــودات 

ــق القوانيــن  ــى تطبي مهامــه وأن يحــرص عل
أيضــا  املهنة,وأشــاد  بأخالقيــات  والتمســك 
باجلهــود املبذولــة مــن طــرف مصالــح األمــن 
ــة  ــن وحماي ــى األم ــاظ عل ــة احلف ــي بغي الوطن
األشــخاص وممتلكاتهــم خاصــة خــالل هــذه 
الفتــرة التــي اســتدعت بــذل املزيــد مــن اجلهــود 
ــا يف  ــد19.، متمني ــروس كوفي ــب تفشــي في عق
نفــس الوقــت للجميــع التوفيــق والنجــاح يف 
مهامهــم. ويف ختــام احلفــل مت التوقيــع علــى 

محضــر التنصيــب.
ــد ألمــن  ــدوره أبــدى نائــب الرئيــس اجلدي ب
ــة  ــزازه بالثق ــد اعت ــوط فري ــت كش ــة متنراس والي
التــي حظــي بهــا بهــذا التعيــن مؤكــدا أنــه 
ــع الشــركاء  ــدا بالتنســيق م ســوف يســعى جاه
يف امليــدان مــن أجــل تأديــة املهــام الشــرطية 

وتطبيــق قوانــن اجلمهوريــة.
كرزيكة أحمد

فيروز رحال 
ــاس«  ــي الي ــه »احلطاب ــف عن ــا كش ــب م وحس
ــات،  ــة الغاب ــال مبحافظ ــالم واالتص ــف باالع املكل
ــرس  ــل غ ــن أج ــدي م ــت التح ــه رفع ــإن مصاحل ف
10 آال شــجيرة يف يــوم علــى مســتوى كل بلديــات 
ــي  ــة الت ــروة الغابي ــم الث ــل تدعي ــن أج ــة م الوالي
تعرضــت للتخريــب واالتــالف يف عمليــا إجراميــة، 
مشــاركة  تعــرف  احلملــة  هــذه  عرفــت  حيــث 
ــي  ــدرك الوطن ــرار ال ــى غ ــراف عل ــدة إدارات وأط ع
واجليــش واألمــن واحلمايــة واملدنيــة وكــذا فعليــات 
املجتمــع مــن جمعيــات ومواطنــن أرادوا تقــدمي 

الواجــب الوطنــي، وكانــت االنطالقــة مــن منطقــة 
ــط  ــن احملي ــة م ــة القريب ــة الوالي ــن زروق بعاصم ع
الغابــي، حيــث قامــت محافظــة الغابــات بتحضيــر 
ــذه  ــة له ــواد الالزم ــر امل ــر وتوفي ــز احلف ــة وجتهي الترب

ــه. ــل وج ــى أكم ــي عل ــة لتنته احلمل
وحســب مــا علمتــه أخبــار الوطــن، فقــد بــادرت 
يف ذات الوقــت مختلــف اجلمعيــات حتــت اشــراف 
مقاطعــة الغابــات إلــى غــرس حوالــي 200 شــجيرة 
ــواع  ــف األن ــن مختل ــجيرة م ــدم و500 ش ــر مق ببئ
بالونــزة و150 بالشــريعة، وهــذا رّدا علــى أعــداء 
الطبيعــة عبــر الوطــن وتوازيــا مــع عمليــات التهيئــة 

اخلاصــة باملجمعــات الســكنية واألقطــاب العمرانيــة 
اجلاريــة اإلجنــاز.

هــذا وقــد شــّكل العــدد الهائــل للمشــاركن 
صــورة  يف  رائعــا  منظــرا  زروق  عــن  منطقــة  يف 
تكشــف عــن مــدى تضامــن ســكان الواليــة يف 
مختلــف املناســبات الوطنيــة، حيــث ســاد انطبــاع 
ايجابــي بــن احلضــور علــى مواصلــة تنفيــذ برنامــج 
األخضــر«  »الســد  لـــ  احليــاة  إلعــادة  التشــجير 
ــينات  ــف التحس ــار مختل ــجير يف إط ــاج التش وإدم

العمرانيــة.

األميار يتحججون بانعدام اإلمكانات 

بلديـــات بسكيـــكدة تغرقـــها بلديـــات بسكيـــكدة تغرقـــها 
سيــــول المطــــر واألوحــــــالسيــــول المطــــر واألوحــــــال

تنصيب عميد الشرطة كشوط فريد نائب تنصيب عميد الشرطة كشوط فريد نائب 
رئيس أمن والية تمنراسترئيس أمن والية تمنراست

وفنوغيل  رقان  بلديتيا 
اإلفـــراج عـــن قائمــة المستفيديــن اإلفـــراج عـــن قائمــة المستفيديــن 
من السكـــن االجتماعـــي اإليجــــاريمن السكـــن االجتماعـــي اإليجــــاري

حمـــلة تشجيـــر واسعـــة حمـــلة تشجيـــر واسعـــة 
ومنـح الفالحيـن أشجـار زيتـونومنـح الفالحيـن أشجـار زيتـون

بتبسة الغابات  محافظة 
إطـــالق تحــــدي غـرس إطـــالق تحــــدي غـرس 1010 آالف شجيــرة  آالف شجيــرة 

فــــي يــوم واحـــدفــــي يــوم واحـــد

غرقت، أمس، العديد من بلديات والية سكيكدة وكبرى جتمعاتها السكنية يف سيول 
األمطار واألوحال التي حولتها إلى مسابح كبيرة، وفرضت حظرا للتجوال شمل غالبية 
شوارعها، خاصة يف عاصمة الوالية وبلديات احلروش وعزابة والقل بأحيائها القدمية 

والقصديرية التي غرقت بشكل كلي يف السيول واألوحال. 

يف ظل انفتاح اجلزائر عبر الوالية احلدودية متنراست على 
الدول اإلفريقية يف إطار جتارة املقايضة، مت مؤخرا إمضاء 

اتفاقية تعاون بني غرفة الصناعة والتجارة لوالية متنراست
 و دار املقاوالتية باملركز اجلامعي بتمنراست.

 تمنراست 
اتفاقــية تعاون بيـن المركـز الجامعــي اتفاقــية تعاون بيـن المركـز الجامعــي 
وغرفـــة الصناعـــــة والتجـــــارة وغرفـــة الصناعـــــة والتجـــــارة 

أشرفت محافظة الغابات لوالية 
تبسة، صباح أمس السبت، على 

انطالق حملة التشجير مبنطقة 
عني زروق بتبسة حتت شعار 

»فلنغرسها«، والتي يتم من خاللها 
غرس نحو 10 آالف شجيرة بهدف 

تعويض الغطاء النباتي الذي 
أتلفته النيران خالل الفترات 

السابقة وإعادة االخضرار للمناطق 
احلضرية وشبه احلضرية.
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وبني مصّدق خائف و مكّذب مؤمن بنظرية 
املؤامرة وخرافة كورونا،  ينقسم الشارع يف والية 
ضاربة  وأخرى  مستجيبة  لفئة  بوعريريج  برج 
الكمامة  وارتداء  بالتباعد  املتعلقة  للتعليمات 
عرض احلائط رغم احلمالت التحسيسية املقامة 
بشكل دوري منذ بداية األزمة إلى غاية اليوم. 

تجار الوالية ملتزمون 
ىلع غير العادة 

من الصعب إلى املستحيل أن يكون الدخول 
الزامية  دون  اختالفها  على  التجارية  احملال  نحو 
وقبل  األزمة  بداية  فمنذ  الكمامة،   ارتداء 
إغالق هذه األخيرة ألشهر طويلة،  كان التجار 
غير آبهني بضرورة ارتداء الكمامة وفرضها على 
دخول  مع  متاما  تغير  الوضع  أن  إال  الزبائن،  
اجلزائر يف املوجة الثانية حسب ما أفاده اخلبراء 

يف فيروس كورونا. 
واملفروشات،   لألقمشة  تاجر    ،'' محمد   ''
به  السريع  لقائنا  وخالل  الوطن  ألخبار  أكد 
لالستطالع حول األوضاع أن '' الشروط الصارمة 
فاحلذر  املوقف،   سيد  اخلوف  جعلت  اجلديدة 
واجب من جهة مقاومة استفحال الفيروس ومن 
جهة أخرى ال أحد يريد أن يخسر عمله نهائيا،  
على  احملالت  وأصحاب  املخالفني  التجار  أن  إذ 
وجه اخلصوص عرضة للغرامة وسحب السجل 
التجاري وبالتالي انقطاع لقمة العيش،  لذلك 
من البديهي أن نرى هذا االلتزام من قبل التجار 

دون العادة ''
عن  بعيدا  أكثر  شفافة  صورة  ولنقل 
التجار  أغلب  أن  املالحظ  كان  التزييف،  
أن  إال  الصارمة،   والقواعد  بالقوانني  ملتزمون 
الفئة القليلة كان البد أن تلفت انتباهنا خاصة 
يأبهون بصحتهم الشخصية والصحة  وانهم ال 
ارتداءهم  عدم  خالل  من  لزبائنهم  العمومية 
للكمامة والفوضى داخل محالهم التجارية من 
خالل تهافت املواطنني على األلبسة واألقمشة 

واألواني وحتى بعض املطاعم ايضا. 

بيوت تزورها األفراح.. 
األعراس قائمة !

تصدرها  التي  القرارات  بعض  باتت 
السلطات العليا للبالد ال فائدة لها طاملا التعّنت 
املجتمع  عقلّيات  من  العديد  يف  االساس  هو 
األعراس  منع  لقرار  االستجابة  فإن  اجلزائري،  
بقليلة  ليست  متاما عند شريحة  والوالئم غائب 
للعيان  ظاهرة  أنها  إال  أيضا،   بكثيرة  وليست 
بشكل مفضوح يدعو للشك والريبة واالستغراب 
وطرح العديد من االسئلة،  كيف لهذه الوالئم 
حالة  ألفني  من  أزيد  تسجيل  ظل  يف  تقام  أن 
يف غضون يومني ؟ ماذا عن قرار الوالي مبنعها؟ 
تهتم  وال  تستجيب  ال  العائالت  من  فالعديد 
خلطورة املوقف،  ما ملسناه يف حديثنا مع '' نعيمة 
'' التي طرحنا عليها سؤاال عن ما مدى خوفها 
من خالل  اآلخرين  وأرواح  عائلتها  أرواح  على 
إصرارها على القيام مبأدبة غداء لعائلتها ؟ لتكون 
حّلت  وإن  اهلل  بيد  املوت  أن  صريحة  االجابة 

ساعة املوت فال مهَرب منها. 

 وأخرى تشّيع موتاها 
يف جنائز مهيبة 

عّجت صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
على رأسها فيس بوك بصور ملقبرة سيدي بتقة 
االسعاف  سيارات  بوعريريج،   برج  بوالية 
ومواطنني مصطفني أمام القبور يف مشهٍد مهيب 
مثير للرعب يدعو للتشاؤم،  06 جثث ملرضى 
بعضهم  أمام  نعوٍش  يف  موضوعون   19 كوفيد 
مثواهم  نحو  لتشييعهم  دورهم  ينتظرون  البعض 
الوالئم،  تعيش  فيه  تقام  األخير،  ففي وقٍت 
صمٍت  يف  يراقبون  وهم  احلزن  أخرى  عائالت 
اللعني  الفيروس  وقد خطفهم  وأحبتهم  أهاليهم 
توديعهم،   على  قدرٍة حتى  ودون  رجعة،   دون 

وتقبيل جبينهم البارد. 

برج بوعريريج 

تباين في االلتزام بإجراءات الوقاية من عدوى »كوفيدتباين في االلتزام بإجراءات الوقاية من عدوى »كوفيد  1919««

يحصد فيروس كورونا المزيد من األرواح بشكل يومي، بطريقة مرعبة في والية برج بوعريريج، كما هو حال عشرات اإلصابات التي فاقت 433 
إصابة عبر مختلف ربوع الوالية ببلدياتها وقراها ومداشرها.

الوالي محمد بن مالك لـ »أخبار الوطن’’: اتخذنا إجراءات جديدة ملكافحة انتشار الوباء خاصة يف مناطق الظل!

'' لخضر مهاني '' رئيس مكتب ترقية الجودة:

حريصـون علـى تطبيق التدابير حريصـون علـى تطبيق التدابير 
وردع المخالفيـــــــنوردع المخالفيـــــــن

ويف تصريح لـ "أخبار الوطن"، أكد خلضر 
مهاني رئيس مكتب ترقية اجلودة مبديرية التجارة 

أن املديرية رفقة الشركاء الفاعلني حريصون 
كل احلرص على إلزام التجار من أجل أخذ 

االحتياطات الالزمة وتطبيق التدابير الوقائية من 
أجل تفادي غلق احملالت ملدة عشر أيام إلى شهر 
كامل فيما تصل عقوبة التجار املخالفني لكل هذه 
التدابير الى سحب السجل التجاري،  كما صرح 
بأن اللجنة الوالئية املكلفة والتي تعمل منذ شهر 
جويلية بالوالية حريصة على تطبيق التدابير ضد 

املخالفني يف إطارها الردعي. 

والي والية برج بوعريريج:

كثفنــا الجهــــود واهتمامنـا كثفنــا الجهــــود واهتمامنـا 
بمناطــق الظل بليــغ جــدابمناطــق الظل بليــغ جــدا

من جهته أكد والي والية برج بوعريريج محمد بن مالك 
وضع  مستجدات  الوطن حول  ويف حديٍث حصري ألخبار 
أعداد  االرتفاع احملسوس يف  مع  املتخذة  واالجراءات  كورونا 
احلساسة  الفترة  هذه  خالل  أكبر  اجلهود  أن  االصابات،  
من اجل احلد على األقل من انتشار الفيروس الذي يفتك 

بالبالد دون رحمة. 
كل  عبر  موزعا   19 كوفيد  مرضى  استقبال  سيكون   ''
املؤسسات االستشفائية املوجودة بالوالية من عامة وخاصة،  
خالل  من  الطارئة  احلاالت  أجل  من  مخطط  على  عملنا 
سرير   35 وكذا  أحمد  عبيد  بن  مبستشفى  سرير   60 توفير 
آخر باملركز شبه الطبي كاحتياط ودعم يف حاالت الطوارئ،  
بدل  جهازين  إلى  بالسكانار  البعدي  الكشف  طاقة  رفعنا 
جهاز يف املستشفيات العمومية و 7 يف املستشفيات اخلاصة 

بعد أن كانت حتتوي على جهازين فقط ''. 
وأشار الوالي بن مالك أنه ويف غضون األسابيع القليلة املقبلة سيتم توفير مخبر مخصص يف 
الوبائية بنسبة  التحقيقات  الى تكثيف  التحاليل لالستغناء عن حتاليل مخبر باستور،  باالضافة 
%76 مع رفع طاقة االطباء املختصني يف علم االوبئة ودعمهم بخاليا جوارية يف املناطق النائية. 
صفاء كوثر بوعريسة
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أشاد الغابوني بيير إمييريك أوباميانغ، مهاجم 
جنم  ماني،  ساديو  السنغالي  بنظيره  آرسنال، 

ليفربول، مؤكًدا أن أي مدرب يتمناه يف فريقه.
نقلتها  تصريحات  خالل  أوباميانغ،  وقال 
جنم  »ساديو  اإلجنليزية:  ستار«  »ديلي  صحيفة 
الالعبني األفارقة، فهو من نوعية الالعبني الذين 

يرغب كل مدرب يف ضمهم إلى فريقه«.
يف  األفارقة  الالعبني  كل  »مثل  وأضاف: 
قبل  ومنزح  البعض،  بعضنا  نضايق  البرمييرليغ، 
وبعد كل مباراة، لكن ساديو مبجرد انطالق اللقاء 

يكون وحًشا«.
عن  متاًما  بعيد  فهو  كثيًرا،  »أحترمه  وأردف: 
وفعل  واألخبار،  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الكثير من أجل بلده«.

وكشف أوباميانغ أن النجم السنغالي السابق، 
احلاج ضيوف، كان بطل طفولته، وحتديًدا خالل 
بالده  قاد  عندما   ،2002 واليابان  كوريا  مونديال 

لدور الثمانية.
وتابع: »تعرفت على منتخب السنغال بفضل 
ذلك  ويف  وقتها،  النس  يف  يلعب  كان  ضيوف، 
عام  ويف  كثيًرا،  أحببته  نحلم..  جعلنا  الوقت 
2002 لونت شعري ببودرة بيضاء لتقليده، وفعل 

أصدقائي الشيء نفسه«.
»بعد  السابق:  دورمتوند  بوروسيا  جنم  وختم 
كل مباراة للسنغال يف كأس العالم 2002، كنت 

أغني وأرقص رفقة أصدقائي«.
القسم الرياضي

إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال:

»مانـــي يختلــف عـــن أفارقـــة البريميرليــــغ«

مدافع إشبيلية دييغـو كارلوس 
ضمـن إهتمامـات يوفنتــوس

يوفنتوس  أن  إيطالي،  صحفي  تقرير  أفاد 
يف  لضمه  جديد  مدافع  على  عينه  وضع 
العددي  النقص  لتفادي  املقبل،  الصيف 
املوجود يف الفريق، حال غياب أي عنصر من 

اخلط اخللفي.
وإعتمد أندريا بيرلو املدير الفني ليوفنتوس، 
الثنائي  على  أمس،  كالياري  مباراة  خالل 
ماتياس دي ليخت وميريه دمييرال، خاصة يف 
الثنائي جوريجو كيلليني وليوناردو  ظل إصابة 

بونوتشي.
ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  وبحسب 
اإليطالي، فإن املدافع األقرب لتدعيم دفاعات 
دييغو  البرازيلي  هو  الصيف  يف  البيانكونيري 

كارلوس، العب إشبيلية.
مع  بعقد  عاًما(   27( كارلوس  ويرتبط 

إشبيلية ينتهي يف صيف 2024، ويحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون أورو، 
وهو رقم يصعب على يوفنتوس حتمله يف ظل األزمة االقتصادية الكبيرة يف أوروبا.

وأوضح التقرير، أن إشبيلية ميكن أن يوافق على بيع الالعب مقابل 50 مليون 
أن  إلى  مشيرا  أيًضا،  املادي  املقابل  لتقليل  تبادلية  صفقة  عقد  ميكن  كما  أورو، 

يوفنتوس تواصل بالفعل مع ممثلي كارلوس، ملعرفة مدى إمكانية ضمه.

صحفي  تقرير  كشف 
أتلتيكو  اهتمام  عن  إسباني، 
الدومينيكاني  بضم  مدريد 
ريال  مهاجم  دياز،  ماريانو 
مدريد. ورفض ماريانو الرحيل 
من  أكثر  يف  مدريد  ريال  عن 
الصيف  آخرها  كان  مناسبة، 
املاضي، وحتديًدا إلى بنفيكا، 
حسابات  من  خروجه  رغم 

مدربه زين الدين زيدان.
من  العديد  واهتمت 
ماريانو،  مع  بالتعاقد  األندية 
مثل »أوملبيك ليون ووست هام 
وإيفرتون«.  باالس  وكريستال 
»سبورت«  صحيفة  وبحسب 

األرجنتيني  فإن  الكتالونية، 
الفني  املدير  دييغو سيميوني، 
يرغب  مدريد،  ألتلتيكو 
شاكلة  على  ماريانو  ضم  يف 
ماركوس يورنتي، لتعزيز هجوم 
فريقه.وانتقل يورنتي من ريال 
صيف  يف  أتلتيكو  إلى  مدريد 
مليون   30 مقابل   ،2019
مميزة  مستويات  وقدم  أورو، 

حتت قيادة سيميوني.
عن  سيميوني  ويبحث 
جوار  إلى  جديد  حربة  رأس 
ودييغو  سواريز  لويس  الثنائي 
رحيل  بعد  خاصة  كوستا، 

ألفارو موراتا إلى يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد يستهدف ضم ماريانو دياز  

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن األرجنتيني 
إنتر ميالن، سوف ميدد  الوتارو مارتينيز، مهاجم 

عقده مع ناديه حتى صيف 2025.
ويرتبط الوتارو )22 عاًما( بعقد مع إنتر حتى 
صيف 2023، إال أن إدارة النيراتزوري ترغب يف 

اإلبقاء عليه ملدة أطول.
وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن العقد 
اجلديد لالوتارو سوف يتضمن زيادة مالية كبيرة 

يف راتبه السنوي، حيث سيتقاضى 7.5 مليون 
أورو بالتساوى مع البلجيكي روميلو لوكاكو، بداًل 

من مليوني أورو.
وأوضح التقرير، أن إدارة إنتر لديها النية أيًضا 
مليون   111 والبالغ  اجلزائي  الشرط  للتفاوض على 
يورو لصالح األندية خارج الكالتشيو فقط، خالل 
الفترة من 1 إلى 7 جويلية، حيث ترغب اإلدارة 

يف إلغائه متاًما.

وأضاف التقرير، أن الوتارو يجب أن يحسم 
أن  متوقًعا  يكن  لم  وأنه  خاصة  سريًعا،  موقفه 
األزمة  ظل  يف  القيمة،  بهذه  عرًضا  إنتر  يقدم 

االقتصادية احلالية.
أساسًيا  هدًفا  كان  الوتارو  أن  بالذكر  جدير 
عن  التراجع  قبل  املاضي،  الصيف  يف  لبرشلونة 
ليؤجل  إنتر،  مع  التفاق  التوصل  لعدم  ضمه 

النادي الكتالوني األمر للصيف املقبل.

إدارة إنتــر ميــالن تتجــه لتمديــد عقــد الوتــارو مارتينيـــز

العمالق الباريسي يستعد ملواجهة اليبزيغ

مبابـــي: »ظهرنـا بوجهين 
أمــــام موناكــــــو«

سان  باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  برر 
جيرمان، أسباب اخلسارة أمام موناكو 3-2، اول 

أمس، يف اجلولة 11 من الدوري الفرنسي.
وصّرح مبابي، عبر قناة »تيليفوت« الفرنسية: 
مميزا  أداء  املباراة.. قدمنا  »لقد ظهرنا بوجهني يف 
الشوط  يف  متاما  املستوى  وتغير  األول،  الشوط  يف 

الثاني«.
الهزمية،  هذه  وراء  الزائدة  الثقة  هل  وبسؤاله 
يف  احلديث  ميكن  ال  »رمبا..  كيليان:  أجاب 
ونتطلع  الدرس،  هذا  من  سنتعلم  تفاصيل، 
حاليا ملباراة اليبزيغ يوم الثالثاء املقبل، يف دوري 
يف  أخرى  بأجواء  مواجهة  »إنها  وأمت:  األبطال«. 
مسابقة مختلفة، وسط ضغط أجندة املباريات«. 
متقدما  بعدما كان  بثالثية،  بي إس جي  وسقط 

بهدفني ملبابي يف الشوط األول.
صعبة،  ملواجهة  الباريسي  العمالق  ويستعد 
عندما يستضيف اليبزيغ يف اجلولة الرابعة لدوري األبطال، حيث جمع 3 نقاط فقط من 

فوز وحيد وخسارتني يف أول 3 جوالت.

ستجمع بين يوفنتوس ونابولي

االتحـاد اإليطالي يحدد تاريخ 20 
جانفي المقبل إلقامة مباراة السوبر

مباراة  إقامة  موعد  رسمي،  بشكل  القدم،  لكرة  اإليطالي  االحتاد  أعلن 
السوبر اإليطالي بني يوفنتوس ونابولي.

مابي يف  مبلعب  السوبر سيقام  أن  لتؤكد  تقارير صحفية خرجت،  كانت 
مدينة إميليا، ولن يقام خارج البالد بسبب فيروس كورونا.

وذكر احلساب الرسمي ليوفنتوس عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، 
أن السوبر سيقام يوم األربعاء املوافق 20 جانفي املقبل، على ملعب مابي.

جدير بالذكر أن االحتاد اإليطالي حدد يومي 13 أو 20 جانفي لالختيار 
بينهما، قبل أن يستقر على إقامة السوبر يوم 20.

أنشيلوتـــي يرحـــب بتدريـب 
سامــــي خضيـــــرة

أبدى كارلو أنشيلوتي، املدير الفني إليفرتون، رغبته يف العمل مع العب 
وفولهام،  التوفيز  ملباراة  السابق  الصحفي  املؤمتر  يوفنتوس، وذلك خالل  وسط 

املقررة  هذا األحد يف البرمييرليغ.
الذي خرج من حسابات مدربه  باألملاني سامي خضيرة،  األمر  ويتعلق 

أندريا بيرلو، وكان قريًبا من الرحيل يف بداية املوسم اجلاري.
لكنه رفض حينها عرض يوفنتوس لفسخ عقده، الذي ينتهي بنهاية هذا 

املوسم، ومن احملتمل أن يرحل يف جانفي املقبل.
أملح  كما  اإلجنليزي،  الدوري  يف  بالعمل  يحلم  أنه  مؤخرا  خضيرة  وأكد 
لرغبته يف اللعب حتت قيادة جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، أو كارلو أنشيلوتي.
وعن ذلك قال أنشيلوتي: »لدي ذكريات جيدة مع خضيرة يف ريال مدريد، 
إنه محترف رائع.. أود العمل معه، لكنه ليس الوحيد، دربت العبني رائعني 
يف مسيرتي، ولدي ذكريات جيدة مع اجلميع«. وأضاف: »لكن هناك الكثير 

من الالعبني الذين دربتهم، سيأتون إلى إيفرتون«.

إيسكـو يرفض 
مغادرة الريال
كشف تقرير صحفي إيطالي، 
عن موقف إيسكو أالركون جنم ريال 

مدريد، من الرحيل عن النادي 
امللكي سواء يف جانفي القادم أو نهاية 

املوسم.
وارتبط اسم إيسكو صاحب الـ28 

عاما، مبغادرة ريال مدريد، لعدم 
وجود دور مؤثر له يف تشكيل الفريق، 

وتراجع مستواه بشكل ملحوظ.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، 
فإن إيسكو اتخذ قراًرا باالستمرار يف 
ريال مدريد، وإقناع مدربه زين الدين 

زيدان مبستواه، والعودة للتشكيل 
األساسي من جديد.

وتردد أن إيفرتون ويوفنتوس 
مهتمني باحلصول على خدمات 

إيسكو، بناًء على توصية من كارلو 
أنشيولتي وأندريا بيرلو.

ومع ذلك، أكد وكيل أعمال جنم 
ريال مدريد، أن الالعب ليس لديه 
أي نية يف الرحيل عن امليرنغي. 
وقال: "انتشرت مؤخًرا العديد من 
الشائعات، نحن نعرفها جيًدا، 
ونستمع إلى كل شيء باهتمام". 
وأمت وكيل إيسكو: "ال نفكر يف أي 

عروض، الفكرة تتمثل يف بقاء 
الالعب مع ريال مدريد".
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قطـر تقترب من إنهاء استعداداتها 
الستضافــة مونديــال 2022

شبيبة القبائل تباشر استعداداتها لكأس الكاف، الزلفاني:

»سنخـوض هذه المنافسـة »سنخـوض هذه المنافسـة 
لقاء بلقاء دون اي ضغط« لقاء بلقاء دون اي ضغط« 

كشف مدرب شبيبة القبائل، التونسي أيمن الزلفاني أن اشباله 
جاهزون للعودة إلى المنافسة الرسمية سواء المحلية أو اإلفريقية 
بفضل التربصات العديدة التي أجراها الفريق خالل االسابيع الماضية.

ملباشرة  جاهزون  »نحن  الزلفاني  وقال 
لنا  يتبقى  واإلفريقية  احمللية  املنافسة 
الرديف.  فريق  أمام  واحد  حتضيري  لقاء 
امكانيتهم''،  يف  يثقوا  أن  الالعبني  على 
لقاء  اإلفريقية  املنافسة  واضاف''سنخوض 
بلقاء دون اي ضغط على التشكيلة مع حتديد 

هدف اولي هو التأهل لدور املجموعات''.
القبائل  شبيبة  فريق  إدارة  وباشرت 
نهاية األسبوع الفارط ، استعداداتها حتسبا 
من  املقبلة  الطبعة  يف  مغامرتها  إلنطالق 
احلساب  وكشف  الكاف.  كأس  منافسة 
وفد  تنقل  عن  القبائل،  لشبيبة  الرسمي 
الفريق إلى مستشفى القطار بالعاصمة، أين 

تلقوا اللقاح املضاد للحمى الصفراء.
تنتظر  التي  للسفرية  حتسبا  هذا  ويأتي 
منافسة  يف  لهم  خرجة  أول  يف  الكناري، 

ملالي،  إما  ستقودهم  والتي  الكاف،  كأس 
أعفيت  القبائل  أن شبيبة  يذكر  النيجر.  أو 
منافسة  من  األول  التمهيدي  الدور  من 
يف  تقابل  أن  على  االفريقية،  الكونفدرالية 
الدور الثاني يف مواجهة مزدوجة، الفائز بني 

أوملبيك يالني املالي واحتاد الدرك النيجري.
الدور  ذهاب  مباريات  ستقام  أنه  يذكر 
التمهيدي األول خالل الفترة من 20-22 
اإلياب  مباريات  تقام  فيما  اجلاري،  نوفمبر 
خالل الفترة من 29-27 من الشهر نفسه.

وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ32 
من خالل الفترة من 13-11 ديسمبر املقبل، 
فيما تقام مباريات اإلياب خالل الفترة من 

20-18 من الشهر نفسه.
محمد هشام

املونديال  ينطلق  أن  املقرر  ومن 
والعالم  األوسط  الشرق  يف  األول 
العربي يف 21 نوفمبر، وُيختتم مبباراة 

نهائية يف الثامن عشر من ديسمبر.
اللجنة  أعلنت  جهتها،  من 
اكتمال  عن  واالرث  للمشاريع  العليا 
 90 بنسبة  للبطولة  التحتية  البنية 
من  مالعب  ثالثة  وجاهزية  باملائة 
األعمال  انتهت  فيما  ثمانية،  أصل 
أن  »على  آخرين  ملعبني  يف  الرئيسة 
انطالق  قبل  املالعب  تكتمل جميع 
البطولة بأكثر من عام مبا يتيح اختبار 
جاهزيتها قبل احلدث بوقت كاٍف«.

الثالثة  املالعب  واستضافت 
وهي  جاهزيتها،  عن  أعلن  التي 
ملعب خليفة الدولي، ملعب اجلنوب 
من  »أكثر  التعليمية  املدينة  وملعب 
ظل  يف  اجلاري  العام  مباراة   100
فرضتها  صارمة  احترازية  إجراءات 

حتديات جائحة كوفيد19-«.
يف  راهنا  املقامة  املسابقات  ومن 
املالعب القطرية، استكمال مباريات 
آسيا،  أبطال  دوري  ضمن  الشرق 
وذلك بعد استضافة مباريات الغرب 

يف فقاعة صحية.
التحتية  البنى  صعيد  وعلى 
اآلن  العصري  الدوحة  مترو  »يعمل 
على  الدولة  وتوِشك  طاقته،  بكامل 
االنتهاء من الطرق احمللية والسريعة«.

الدولي  مطار حمد  توسعة  ومتت 
من  حيث  محدد  زمني  جدول  وفق 
أكثر  »احتياجات  يلبي  أن  املرتقب 
بحلول  سنويًا  مسافر  مليون   50 من 
الدوحة  تستعد  كما   .»2022 العام 
يف  لألندية  العالم  كأس  الستضافة 
بسبب  تأجيلها  بعد  املقبل،  فيفري 

جائحة فيروس كورونا املستجد.
الدولي  االحتاد  رئيس  وأشاد 
مبسار  انفانتينو  جاني  القدم  لكرة 
كثب  عن  »شهدت  قائاًل:  العمل 
للدوحة  القصيرة  زيارتي  خالل 
الرائع  التقدم  قليلة  أسابيع  منذ 
على  مثنيًا  االستعدادات«،  يف 
أعلنت  التي  العمالية  اإلصالحات 

عنها احلكومة القطرية مؤخرًا.
»لقد جنحت  السويسري  واضاف 
قطر يف إحراز تقدم يف بناء املالعب، 
صارمة  إجراءات  تنفيذ  ضمان  مع 
أن  كما  العمال،  صحة  حلماية 
مباريات دوري أبطال آسيا التي تقام 
على  وقدرتها  مرونتها  تظهر  قطر  يف 

األداء يف ظل ظروف صعبة«.
حسن  أعرب  جهته،  من 
العليا  للجنة  العام  األمني  الذوادي، 
اعتزازه  عن  واالرث،  للمشاريع 
خالل  قطر  أحرزته  الذي  بالتقدم 
بدأت  »لقد  املاضية  العشر  السنوات 
برامج اإلرث اخلاصة بالبطولة يف ترك 

انعكاس إيجابي على حياة الناس يف 
مجاالت كحقوق العمال، والتعليم، 

وريادة األعمال«.
للجماهير  احملّفزة  امليزات  ومن 
كون  املنظمني،  بحسب  والالعبني 
 75 وآخر  ملعب  بني  مسافة  أطول 
كلم، بينما يبلغ أقصرها 5 كيلومترات 
من  أكثر  مشاهدة  »إمكانية  يوّفر  ما 
مباراة يوميًا يف دور املجموعات يف ظل 
جدول البطولة احلافل بأربع مباريات 

يوميًا«.
عن  املاضي  جويلية  يف  وأعلن 
املباراة االفتتاحية عند الساعة  موعد 
 21 يف  احمللي،  بالتوقيت   13:00
البيت  ملعب  على   ،2022 نوفمبر 
وقد  متفرج،  ألف  لـ60  يتسع  الذي 
الشعر  بيت  من  تصميمه  استوحي 
الضيافة  لكرم  يرمز  والذي  التقليدي 

والترحاب.
على  النهائية  املباراة  تقام  بينما 
لـ80  يتسع  الذي  لوسيل  ملعب 
 18:00 الساعة  عند  متفرج،  ألف 
وهو  ديسمبر   18 يف  احمللي  بالتوقيت 

يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.
املجموعات  دور  املنظمون  وحّدد 
مباريات  أربع  مبعدل  يوما،  بـ12 
يوميا )13:00، 16:00، 19:00، 
و22:00 بالتوقيت احمللي(، على أن 
يرتبط حتديد املباريات بقرعة البطولة.

قبل عامين من صافرة انطالق كأس العالم 2022 بقطر، أعلن المنظمون عن اكتمال 90 
بالمائة من البنية التحتية وجاهزية جميع المالعب قبل عام من أهم بطولة كروية عالمية 

ُتقام مّرة كل أربع سنوات.

أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم، يف 
بيان رسمي، إقامة النسخة القادمة لبطولة 

كأس السوبر األفريقي بالقاهرة.
»بناء  الكاف  عن  الصادر  البيان  وقال 
االحتادين  بني  املشترك  التنسيق  على 
بأجندة  يتعلق  فيما  والقطري،  األفريقي 
إقامة  تقرر عدم  فقد  الرياضية،  األحداث 
كأس السوبر 2020 يف قطر، والتي كانت 
مقررة يف الفترة بني 16-14 أوت 2020«.
وأضاف البيان »ستقام النسخة الـ 29 
األبطال  دوري  بطل  بني  األفريقي  للسوبر 

وبطل الكونفيدرالية يف القاهرة«.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 
بيان  عبر  القطري  االحتاد  رئيس  ثاني  آل 
الكاف »سعداء للتوصل إلى هذا االتفاق 
مع االحتاد األفريقي بشأن استضافة كأس 
أنفسنا  مننح  أن  يجب  األفريقي،  السوبر 
حدًثا  منه  جنعل  لكي  املناسب  الوقت 
تنظيم  يف  احلافل  لسجلنا  وفًقا  ُينسى  ال 

البطوالت على جميع األصعدة«.
بطل  املغربي  بركان  نهضة  ويلعب 
الكونفيدرالية، ضد الفائز من نهائي دوري 
عمالقي  والزمالك  األهلي  بني  األبطال 

الكرة املصرية.

»الكـاف« يعلـن إقامة السوبر 
األفريقـــي بالقاهــرة

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن 
عن إقامة حفل توزيع جوائز "األفضل" افتراضيًا 
يف  مقررًا  كان  بعدما  املقبل،  ديسمبر   17 يف 
تفشي  جراء  تأجيله  ومت  املاضي،  سبتمبر 

جائحة كورونا املستجد.
ليونيل  األرجنتيني  خليفتا  وسيحصل 
توجا  اللذين  رابينو  ميغان  واألميركية  ميسي 
العام املاضي بلقب أفضل العب والعبة يف ال 
سكاال يف ميالنو اإليطالية، على جائزة بطعم 
الكرة الذهبية مبا أن جائزة الكرة الذهبية التي 
العام  منذ  عادة  فوتبول"  "فرانس  مجلة  متنحها 
هذه  ألغيت  عام،  كل  من  ديسمبر  يف   1956
السنة نظرًا للظروف التي فرضها فيروس كورونا 

املستجد.
"بعد  أنه:  بيان  يف  الدولي  االحتاد  وذكر 
مزيج  بفضل  للمنافسات،  اآلمن  االستئناف 
رياضتنا،  يف  والتضامن  اجلاد  العمل  من 
أصبحت كرة القدم مصدرًا نادرًا للراحة والفرح 
يكرم  أن  املهم  من  لذلك  لكثيرين،  بالنسبة 

فيفا هذه اإلجنازات يف هذا العام االستثنائي".
وإلى جانب جائزة أفضل العب يف العام، 
مرمى  أفضل حارس  أيضًا جائزة  فيفا  سيمنح 
إلى  باإلضافة  وسيدات(،  )رجال  ومدربني 
اللعب  جائزة بوشكاش ألجمل هدف وجائزة 

النظيف.
وسيتم اختيار الفائزين من خالل تصويت 
ومجموعة  الوطنية،  املنتخبات  ومدربي  قادة 
إلى  باإلضافة  صحايف،   200 من  أكثر  تضم 
مشجعني تستطلع آراؤهم عبر اإلنترنت بني 25 

نوفمبر و9 ديسمبر.
احلالي  العام  الرئيسية  اجلوائز  ومنحت 
للعبة  األوروبي  االحتاد  قبل  من  اآلن  حتى 
)يويفا( الذي توج يف األول من أكتوبر املهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفائز بالنسخة 
بايرن  مع  أوروبا  أبطال  دوري  من  األخيرة 
برنيل  الدمناركية  إلى  إضافة  األملاني،  ميونيخ 
هاردر املنتقلة صيفًا من فولفسبورغ األملاني إلى 

تشيلسي اإلجنليزي.

»فيفـا« يمنـح جوائـز »األفضل« 
فــي 17 ديسمبـر المقبــل
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الديمقراطية .. أقل األنظمة سوًءا !إلى أين نتجه؟

أوال: الديقراطية : بحث يف 
الدالالت و األصول:

تشير الدميقراطية إلى حكم األغلبية و ممارسة 
التعبير عن  األقلية يف  سلطتهم مع إحترام حق 
نفسها بالقنوات السلمية املتعارف عليها. يعرفها 
أجل  من  الشعب  حكم  بأنها  لينكون  أبراهام 
الشعب و من قبل الشعب و يعرفها  جوزيف أ. 
شومبيتر  الدميقراطية كونها نظام مؤسسّي يهدف 
سياسّيٍة  قراراٍت  اِتّخاذ  من  األفراد  متّكن  إلى 
أن  توكفيل  ويؤكد  الّتصويت.  على  باالعتماد 

سيادة الشعب هي جوهر الدميقراطية.
منوذج  جتسيد  يف  األولى  وترجعالبدايات 
أول  ترسيم  مّت  حيث  اإلغريق  إلى  الدميقراطية 
منوذج  للدميقراطية يف مدينة أثينا) الدولة املدينة 
وتفرد  امليالد،  قبل  اخلامس  القرن  (و ذلك يف  
النموذج الدميقراطي األثينّي بتطبيق الدميقراطية 
الشعب  ألفراد   ، املباشرة  املشاركة  أي  املباشرة 
يف تداول مشكالت احلكم ، ومتابعة القرارات 
بصفة مباشرة دون وساطة أو متثيل ، و ما جعل 
املشاركني  عدد  قلة  هو  متاحة  اإلمكانية  هذه 
املعنيني بسيرورة القرارات السياسية من األسياد 
من  و  اإلناث  دون  الذكور  من  و  العبيد  دون 
الديقراطية  ووصلت  األجانب.  دون  املواطنني 
القرن  يف  اجنلترا  من  جزء  إلى  حكم  كنموذج 
السابع  القرن  يف  لتنتشر  ميالدي  عشر  الثالث 
عشر و الثامن عشر يف عديد الدول مع متيز كل 
منها  جتعل  بخصائص  األخرى  عن  دميقراطية 
السوسيثقافية  اخلصوصيات  إلى  بالنظر  متفردة 
الكبرى  املبادئ  يف  اإلشتراك  مع  مجتمع  لكل 
مثل  حكم  كنظام  الديقراطية  تؤطر  التي 
التعددية،  االنتخاب،  املساءلة،  الشفافية، 

سيادة القانون ودولة املؤسسات...
أما أنواع الدميقراطية من ناحية الشكل فهي 
ثالثة : الدميقراطية املباشرة، الدميقراطية النيابية 

و الدميقراطية التعددية.
أنواع  أقدم  وهي  املباشرة  الدميقراطية 

الدميقراطيات وتشير إلى ممارسة الشعب للحكم 
دون متثيل أو وساطة.

الدميقراطية النيابية وتشير إلى ممارسة احلكم 
أما  عنه.  لينوب  الشعب  يختاره  من  بواسطة 
مجموعات  تقوم  أن  فهي  التعددية  الدميقراطية 
إقناع غيرها  و حتاول  أطروحاتها  متعددة يف نشر 
و  األطروحات  تلك  بجدوى  املجتمع  فئات  من 

يتجسد هذا النموذج يف املجتمع األمريكي.
ثانيا: أين نحن من 

الديمقراطية ؟
بعد استقالل اجلزائر اختارت لنفسها منهجا 
إشتراكيا يؤمن بامللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج 
و يؤمن أيضا بدكتاتورية املسار و عدم احلياد عنه و 
كان ذلك يف فترة رئاسة أحمد  بن بلة ) 1963 -  
ولعدة   )1978-1965( بومدين  والهواري   )1965
اعتبارات أهمها طبيعة النظام االشتراكي و حداثة 
ميكن  ال  األولى،  بداياتها  يف  هشاشتها  و  الدولة 
الشامل،  مبعناها  دميقراطية  ممارسة  عن  نتكلم  أن 
بعدها تولى الشاذلي بن جديد الرئاسة )-1992
إلى  مبقتضياته  االشتراكي  النهج  1979(مواصال 
غيرت  التي  عهدته  من  األخيرة  السنوات  غاية 
اجلزائر من نهجها اإلشتركي نحو منظومة مغايرة 
أال و هي إقتصاد السوق مبعنى املنظومة الليبيرالية 
فرضته  قدرا  بل  إختيارا  تكن  لم  النقلة  هذه  و 
األزمة االقتصادية و دخول البلد يف دوامة الديون 
النقد  صندوق  إلمالءات  وخضوعه  اخلارجية 
وحيد  كمالذ  الدولية  املالية  الهيئات  و  الدولي 
للنهوض االقتصادي مجددا. شهدت سنة 1989 
الذي عوض دستور1976  اجلديد  الدستور  ميالد 
كتلبية للعديد من املطالب التي نادت بها احلركة 

االحتجاجية يف 5 أكتوبر 1988.
 أقرهذا األخير التعددية احلزبية والنقابية و 
كرس مبدأ حرية الصحافة و هي مالمح مركزية 
البلد  شهد  إثره  وعلى  الدميقراطية  للمنظومة 
تاريخه  يف  يشهده  لم  وإعالميا  سياسيا  إنفتاحا 
سابقا إلى غاية توقيف املسار االنتخابي ودخول 

البلد يف عشرية سوداء خلفت مئتي ألف قتيل 
و عشرين مليار دوالر ضاعت بسبب التخريب و 
قوية يف  رجة  العشرية سببت  هذه  النهب ... 
و  السياسية  االجتماعية،االقتصادية،  البنية 
نوعية حقيقية يف  قفزة  بذلك  و ضيعنا  األمنية 
من  جعلت  تشكيالتها  مبختلف  التنمية  مسار 
اجلزائر بلدا متخلفا يف فضائه املغاربي و اإلقليمي 
مقاليد  بوضياف  محمد  املغتال  الرئيس  .تولى 
  1992-  ( كايف  علي  بعده  ومن   1992 احلكم 
 ، خارجية  و  داخلية  تسويات  إطار  يف   )1994
مسار  فرضته  زمرة عسكرية بعيدا عن شرعية 
اإلنتخابات والصندوق التي لم ُيشهد عودتها إال 
مع تاريخ 16 نوفمبر 1995 تاريخ إنتخاب اليمني 
زروال) 1999-1994( رئيسا للجمهورية وبذلك 
يف  التحفظ   مع  مجددا  اإلنتخابي  املسار  عودة 
واكبت  التي  اإلنتقادات  كل  على  السياق  هذا 
دميقراطية  املرحلة  هذه  شهدت   . العودة  هذه 
الديقراطي  التجمع  مقاس حزب  على  فلكلورية 
الذي ولد من رحم حزب جبهة التحرير الوطني 
لكل  مدعما  إداريا  جهازا  كان  و  البرق  بسرعة 
السياسي  احلقل  يف  الدميقراطية  غير  املمارسات 

و اإلعالمي و التسييري...
الذي دستر   1996 ميزها دستور  الفترة  هذه 
وعالج  بغرفتني  برملانا  أقر  و  اإلنتقالية  الهيئات 
تزامن شغور منصب رئيس اجلمهورية مع  حالة 

حل البرملان  كما حدث يف جانفي  1992.  
العزيز  عبد  رئاسة  فترة  جاءت  بعدها 
بكل  وعد  الذي   )  2019  - بوتفليقة)1999 
إلى كوابيس حقيقية  التي حتولت  اإلصالحات 
عهده  يف   ، أطول  فترة  منها  نعاني  سنبقى 
العدالة  يف  الرشوة  و  الفساد  قيم  كل  تكرست 
كانت  و  االقتصاد  قطاعات  وأغلب  اإلدارة  و 

األحادية يف الفكر.
     والقرار هي املسيطرة و عرفت الصحافة 
رئيس  فكان  أيامه..  أسوء  املستقل  اإلعالم  و 
يف  عاث  مستبد  ملك  بصالحيات  جمهورية 
القوانني و الدساتير حسب أهوائه و رغباته)أكثر 

و   . عهده(  يف  كانت  الدستورية  التعديالت 
كنتيجة لهذا العبث الذي إمتد إلى كل مفاصل 
 )2018 الشعبي )22فيفري  الدولة جاء احلراك 
املطالب  من  للعديد  رافعا  و  ناقما  و  منددا 
حاولت السلطة احلاكمة التفاوض و اإلنقضاض 
أفضى  أن  إلى  جدوى  دون  لكن  املطالب  على 
12 ديسمبر  املسار إلى إنتخابات رئاسية بتاريخ 
2019. وأعتبر هذا التاريخ نقطة الصفر يف مسار  
اإلنتقال الدميقراطي للجزائر الذي يستوجب عدة 

ميكانيزمات إلجناحه.
خالصة:

لتدبير  األنظمة سوءا  أقل  الديقراطية  تعتبر 
و  ثقافة  هي  دروبهو  مختلف  يف  العام  الشأن 
دربة على قيم مركزية مثل حرية الفكر،إحترام 
الفرد  على  املؤسسة  التنوع،أولوية  اإلختالف، 
هذه  تبدأ  و  الفرد(...  فردانية  تقدير  )مع 
أوال  االجتماعية  التنسئة  مؤسسات  يف  الدربة 
إال  املسألة  تكتمل  ال  و  الحقا  السياسية  ثم 
بتحسني نوعية التعليم و بتنمية شاملة   باعتبار 
من  يتجزأ  ال  جزءا  االقتصادية  الدميقراطية  أن 
الديقراطية. و لعل هذا املعنى يشترك مع منظور 
نحو  شعور  بصفتها  للدميقراطية  نبي  بن  مالك 
الشروط  تلك  و  اآلخرين  نحو  شعور  الذات، 

السياسية
املشاعرأي  تلك  حتتضن  التي  واالجتماعية 
املستوى  يف  تباعا  تتشكل  الدميقراطية  أبعاد  أن 
من  و  السياسي.  و  االجتماعي  السيكولوجي، 
بني ميكانيزمات إجناح مسار االنتقال الدميقراطي 
على  أحدها  تغول  وعدم  السلطات  إستقاللية 
الصالحيات  مستوى  على  التوازن   ، األخرى 
هيئات   ، الدولة  ملفاصل  املشكلة  الهيئات  بني 
تدخل  دون  الرقابي  دورها  تؤدي  رقابية مستقلة 
يف صالحياتها ،حرية اإلعالم و الصحافة ليكون 
فعليا ال شكليا سلطة رابعة. وتبقى الدميقراطية 
نضال يومي يف أسرنا، أحيائنا ومؤسساتنا...يف 

رحلة البحث عن األفضل.

شهدت اإلنسانية على مر العصور أنظمة اجتماعية ،سياسية و اقتصادية متغيرة حسب حاجات األفراد و الجماعات المتطورة و المعقدة في رحلة البحث عن الرفاه والتوازن... 
إلى أن اكتشف الفرد و الدول الديمقراطية كنظام سياسي ،اقتصادي و ثقافي عصارة التجارب المتراكمة عبر الحقب و على مر التاريخ...

األستاذ فؤاد منصوري -جامعة عنابة 	
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إشهار

Akhbar elwatane  ANEP : 2016018804   -    LE  21-11-2020 N° 321

طبقا للمادة 182 و 82 الفقرة 03 من املرسوم الرئاسي رقم 15-247  املؤرخ يف 
2015/09/16  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، فإنه 

بإمكان املتعهدين تقدمي طعون فيما يخص هذا االختيار يف أجل أقصاه عشرة )10( 
BO� (أيام ابتداء من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن يف اجلرائد اليومية الوطنية أو يف 

MOP( لدى اللجنة القطاعية لصفقات لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي الكائن 
مقرها يف 11 شارع دودو مختار بن عكنون اجلزائر.

 طبقا للمادة 82 الفقرة 04 من املرسوم الرئاسي رقم 15-247 املؤرخ يف 16/ 09 / 2015  
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ، و توجه دعوة للمتعهدين 

الراغبني اإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم ملف ترشحهم ، عروضهم التقنية واملالية 
أن يتصلوا باملصلحة املتعاقدة يف أجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من اليوم األول 

ـارلنشر هذا اإلعالن.
هـ

ـــ
شـ

إ
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الفنان التشكيلي والّنحات أحمد عبد الباسط غدير لـ »أخبار الوطن«:

مجسماتي الفنية دليل يوّثق حضارة وتاريخ مجتمع!مجسماتي الفنية دليل يوّثق حضارة وتاريخ مجتمع!
أكد الفنان التشكيلي والنحات الجزائري أحمد عبد الباسط غدير لـ "أخبار الوطن" أن المجسمات الفنية دليل يوثق حضارة وتاريخ مجتمع، وهو ابن إليزي التي تضم مجموعة كبيرة من 
الرموز الثقافية في شكل فن المجسمات الكبيرة التي تحمل دالالت ثقافية حضارية وتاريخية ضاربة في عمق المجتمع التارقي، حتى أضحى العديد من المدن يحمل رموز تلك المجسمات 

على غرار مقر الوالية التي باتت تعرف بتمثال الشيخ أمود بن المختار.

حوار: براهيم مالك 

 أحمد عبد الباسط غدير، من أين بدأت
 ولوج الفن التشكيلي؟

أوال الشــكر موصــول ليوميــة "أخبــار الوطــن" 
علــى هاتــه أاللتفاتــه والتــي مــن خاللهــا تفتــح 
لنــا عبــر صفحاتهــا حيــز خــاص للفانــن واملبدعــن 
ــوع الوطــن وهــذه حتســب  ــر كامــل رب ــاب وعب والكت
لهــا حتــى ال أقــول تنفــرد بهــا يف الصحافــة الورقيــة 

ــوم.  الي
أحمــد عبــد الباســط غديــر فنــان تشــكيلي 
ــي  ــى الواقع ــي إل ــن االنطباع ــه م ــف أجزائ يف مختل
وصــوال إلــى التجريــدي، ونحــات علــى جميــع 
املــواد مــن خشــب، اســمنت وطــن ومختــص أيضــا 
يف غــن الترميــل، عصامــي النشــأة وخريــج مدرســة 
الصغــر  منــذ  موهبــة  كانــت  الطبيعــي،  الواقــع 
تطــورت مــع مــرور الوقــت وكبــرت عندمــا احتكــت 
بكبــار الفنانــن يف املجــال عبــر الوطــن وخارجــه 
حتــى ثقلــت موهبتــي التــي وجــدت فيهــا راحتــي 

ــة.  ــة اإلبداعي الفكري
عدد كبير من املجسمات باملنطقة توحي 

 بثقافة املكان وحضارته، فكيف
 يتم اختيارها وإجنازها؟

ــة  ــر دالل ــال يعتب ــم أو متث ــكل مجس ــم ف أي نع
ــن  ــز م ــة رم ــو يف النهاي ــكان فه ــة امل ــة لثقاف واضح
الرمــوز البــارزة التــي وجــب إعطائهــا أهميــة يف 
مجتمــع مــا ومعظمهــا تعتبــر متاحــف مفتوحــة علــى 
الهــواء الطلــق وهــي اختــزال لهويــة مجتمــع تعيــش 
آلالف الســنن فكلمــا كان الرمــز متقــن العمــل 
ودقيــق وقريــب مــن الواقــع دون التخلــي عــن ملكــة 
اإلبــداع التــي وجــب توفرهــا يف عمــل فنــي يضفيهــا 
صاحــب العمــل فحتمــا ســتجد قابليــة كبيــرة عنــد 
اجلمهــور وعشــاق الصــورة، ففــي النهايــة جتدهــا 
ــة بشســاعتها  ــزل منطق ــز ســيادي يخت أصبحــت رم
وتنوعهــا يف ذالــك العمــل الفنــي الــذي يتــم اختيــاره 
ــا يكــون مشــروع  ــط م ــادة فق ــان وع ــن الفن ــرا م كثي
جهــة معينــة، فبالنســبة لعمــل املجســمات باملنطقــة 
فقــد أجنــزت 05 يف عــن أمينــاس مــن بينهــم الرجــل 
األزرق والرجــل العمــل مبؤسســة بتروليــة وحيوانــات 
ــيخ  ــم الش ــزي مجس ــة وبالي ــة الرعوي ــة املنطق لطبيع
ــا  ــه مؤخــرا بعدم ــذي أعدت ــود يف ســنة 1998 وال أم
ــينه يف  ــة ومت تدش ــنة املاضي ــب يف الس ــه التخري طال
الفــاحت مــن نوفمبــر املاضــي، وخــارج الواليــة لــدى 
ــض يف كل  ــدوف والبع ــة تن ــمات يف والي 07 مجس

ــه.  ــة وورقل ــر العاصم ــة، اجلزائ ــن أدرار، غرداي م
ملاذا أعيد مجسم متثال الشيخ أمود بالصيغة 

مختلفة متاما عن األولى؟
متثــال الشــيخ أمــود الــذي يعتبــر شــخصية 

ــن  ــر م ــه يعتب ــا أن ــة وكم ــة باملنطق ــة يف املقاوم رمزي
أول أعمالــي يف فــن املجســمات مت تغيــره شــكله 
ــه  ــه واعدت ــي طالت ــب الت ــة التخري ــا بعــد عملي طبع
اللــون  إليــه  وأضفــت  وعصريــة  مغايــرة  بصيغــة 
البرونــزي الســيادي، ألن لــون البرونــز مــع مــرور 
ــة  ــزا باإلضاف ــا ممي ــي طابع ــاء ويعط ــد به ــت يزي الوق
عــن ذالــك اعتمــدت فيــه تقنيــة الواجهــات األربعــة 
4D فضــال عــن التركيــز علــى النســب الذهبيــة يف 
ــيد  ــر يف جتس ــرف الكبي ــي الش ــا كان ل ــل، كم العم

ــة. ــخصية الثوري ــه الش هات
 ما هي أهم جوالتك الفنية 

عبر مسارك الفني؟ 
دونــت اســمي بأحــرف مــن ذهــب عبــر العديــد 
مــن بلــدان مــن نيــورك، اســبانيا، تركيــا إلــى 
وتونــس  املغــرب، مصــر  إلــى  باكســتان واألردن 
وحصــدت العديــد مــن اجلوائــز التــي تشــرفني وترفع 
اســم بلــدي عاليــا يف مجــال الفــن التشــكيلي، كمــا 
شــاركت مؤخــرا يف معــرض اليونســكو 2019 وكنت 
مــن خمــس األوائــل وشــاركت يف موضــوع انكســار 

اإلنســانية واحلــروب التــي تواجــه اإلنســان. 
هل املادة الفنية التي تعتمدها يف مختلف 

رسوماتك هي من أعطاها املصداقية باعتبارها 
مستوحاة من الطبيعة؟

 80 وبالنســبة  الفنيــة  لوحاتــي  أغلــب  يف 
املتبقيــة  و20  طبيعيــة  مبــواد  اســتعن  باملائــة 
ــع  ــي طاب ــة تضف ــواد الطبيعي ــة فامل ــواد صناعي م
الواقــع علــى اللوحــة الفنيــة وتتيــح للفنــان مجــال 
إبــداع واســع يخرجهــا مــن فــن الصــورة املطابقــة 
لتتوســع حتــى تشــمل باقــي التعابيــر التــي يــراد 
الوصــول إليهــا لذالــك أحبــذ كثيــرا العمــل مبــواد 

ــة.  ــي الفني ــة يف لواحت الطبيع

ما هو أهم عمل فني فيما يخص املجسمات 
 وتعتبره أخذ منك وقتا أطول لكن 

يف النهاية هو حتفه؟
نعــم بالتأكيــد أجيبــك بصراحــة عــن أهــم 
ــو  ــدود ه ــد احل ــن ألبع ــه متق ــت بأن ــل أحسس عم
ــة  ــى بعث ــع حت ــر اجلمي ــذي أبه ــدوف ال ــف تن متح
ــي يف حــد  ــة العمــل الفن ــن قيم ــرت م ــوزارة انبه ال
ذاتــه والــذي يعبــر عــن مراحــل تطــور اإلنســان مــن 

ــمات  ــر مجس ــاء عب ــى البن ــة إل ــى اخليم ــارة إل مغ
الــذي  املتحــف  عبــر  جتوبهــا  شــوارع  واقعيــة يف 
ــد  ــي تعتم ــك املراحــل الت ــى معايشــة تل ــك إل ينقل
علــى تقنيــات خــداع البصــر، مت اجنــازه ملــدة 05 
أشــهر وعلــى مــدار أزيــد مــن 15 ســاعة عمــل 
 2018 الفنانــن ســنة  مــن  فريــق  مــع  اليــوم  يف 
وتلقيــت ثنــاء كبيــر مــن جهــات وصيــة ومســئولن 
ومواطنــن، أحسســت حينهــا بقيمــة العمــل الفنــي 
الــذي أخــذ منــي جهــد كبيــر لكنــه يف األخيــر ملــا 
ــاء تنســى  ــل مــن الشــكر والثن يقابلــك العــدد الهائ
ــه فعــال هنــاك جرعــة  كل ذالــك التعــب لتعــرف أن
ــدمي  ــتمرار وتق ــوى االس ــع نح ــدك داف ــا لتم حتتاجه

ــل.  ــم األفض ــل ث األفض
يف األخير، ما هي أمنيتك كفنان عصامي يتقن 

أنواعا من الفن التشكيلي خاصة يف جانب 
صناعة املجسمات الكبيرة؟

ال أخفــي عليــك أننــي أمتنــى مــن أعمــاق قلبــي 
ــز وهــو خليــط مــا بــن  صناعــة مجســم مبــادة البرون
احلديــد وبعــض املــواد الكيماويــة فهــو مــادة تعطــي 
قيمــة كبيــرة ودقيقــة جــدا يف فــن املجســمات 
ــروف  ــو مع ــت وه ــة يف النح ــه خاص ــبب قابليت بس
عليــه أنــه بعيــش ألطــول فتــرة زمنيــة ويــالءم 
ــة العاليــة  ــه املالي ــرا فــن املجســمات لكــن قيمت كثي
ــا  ــق بن ــذي يلي ــي ال ــه الفن ــا مــن حــالوة عمل حترمن

كمختصــن يف املجــال. 

ينظــم مخبــر اجلنــوب اجلزائــري للبحــث يف 
التاريــخ واحلضــارة اإلســالمية بجامعــة غردايــة، 
وبالتعــاون مــع "جمعيــة التــراث" و"مكتبــة الصفاء"، 
ــي  ــد عل ــاول ســيرة الشــيخ محم ــا يتن ــى دولي ملتق
ــًا  ــوز مؤرخ ــي دب ــد عل ــوان: "محم ــت عن ــوز، حت دب
ــاء  ــًا"، ســتجرى فعالياتــه يومــي الثالث ــًا ومربي وأديب
ــًا. ــاري( افتراضي ــر اجل ــاء )25-24 نوفمب واألربع

ــن  ــة للمتلقــى كل م ــة العلمي وســيترأس الّلجن
الدكتــور محمــد ناصــر بوحجام-رئيــس جمعيــة 
التــراث- والدكتــور ابراهيــم بحاز-رئيــس مخبــر 

احملاضريــن  قائمــة  وتضــم  اجلزائــري-  اجلنــوب 
كوكبــة مــن الدكاتــرة واألســاتذة وأســماء مــن 
قنــوات  عبــر  الوطن،وســيبث  وخــارج  داخــل 
اخلاصــة  الفايســبوك  وصفحــات  اليوتيــوب 
باملؤسســات الراعية.يهــدف املنظمــون مــن خــالل 
هــذا امللتقــى إلــى التعريــف بشــخصية الشــيخ 
ــا يف  ــا ودوره ــان مقّوماته ــوز" وبي ــي دب ــد عل "محم
ــة،  ــه وإســهاماته الفكري ــف بأعمال جناحــه، والتعري
وتقّصــي آثــاره املطبوعــة واملخطوطــة، وســيعمل 
ــة  ــوده يف كتاب ــن جه ــف ع ــى الكش ــرون عل احملاض

ــة  ــر ودوره يف النهض ــرب الكبي ــر واملغ ــخ اجلزائ تاري
اجلزائريــة احلديثــة قبــل االســتقالل وبعــده، وعلــى 
إبــراز منهجــه يف التربيــة والتعليــم مــن خــالل 
ــة إلنتاجــه الفكــري  ــة نقدي ــدمي دراســات حتليلي تق
واألدبــي والتاريخــي، حيــث يعتبــر املــؤرخ واملربــي 
ــوز" أحــد رجــال  ــي دب ــب "الشــيخ محمــد عل األدي
ــر  ــن تركــوا بصماتهــم يف مســيرة اجلزائ الوطــن الذي
ومجــال  واألدب،  الفكــر  مياديــن  يف  احلديثــة، 

التاريــخ والتــراث، ومضمــار التربيــة والتعليــم.
منير بن دادي

تحتضنه جامعة غردايةاإفتراضيًا

تنظيـم ملتقـى دولـي حـول حيـاة الشيـخ محمـد علـي دبـوزتنظيـم ملتقـى دولـي حـول حيـاة الشيـخ محمـد علـي دبـوز
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أقالم

علوم اإلنسان و المجتمع ليست »كالمولوجيا«

باعتماد النظرة الديكارتية القائمة على مبدأ مفاده : أن 
جميع  يف  التحكم  و  للسيطرة  أكثر  تتأهب  أن  معناه  تعرف 
مع  ذلك  تزامن  و   ، اخلصوص  على  منها  املادية  و  الظواهر 
الثورة  و  الفرنسية  الثورة  منها  خاصة  السياسية  الثورات 
األمريكية ، و غيرها من الثورات التي كرست منظومة حقوق 
االنسان وحررت العقل اإلنساني من الوصايات املختلفة ، و 
عجلت ببناء الدولة القومية احلديثة ، و بلورة قيم املواطنة و 

احلريات.
 و نتيجة لكل هذه التحوالت اجلذرية يف الثقافة و املجتمع 
الثورة يف علوم  و هي  الغربي ، ظهرت طفرة معرفية جديدة 
جديدة  معرفة  بناء  يف  ساهمت  التي  و  املجتمع  و  االنسان 
العلمية  غير  التصورات  من  متحررة  املجتمع  و  باإلنسان 
بالدرجة  قائمة  العلمي  البحث  يف  جديدة  أدوات  باعتماد 
األولى على الوصف و التفسير و التنبؤ و ملتزمة باملوضوعية 
و احلياد ، و هي العلوم أيضا التي واصلت تدشني مسلسل 
باإلذالل  بداية   احلديث  االنسان  عرفها  التي  اإلذالالت 
كوبرنيكوس  نيكوالس   « إلى  نسبة  الكوبرنيكي  الفلكي 
هيمن  الذي  األرسطي  التصور  قلب  الذي  و   )1473-1543
على الوعي البشري لقرون طويلة رأسا على عقب ،  و ذلك 
من خالل إثباته لنظرية مركزية الشمس بدل مركزية األرض 
، و تال ذلك اإلذالل البيولوجي الذي قال به » تشارلز داروين  
1882-1809 و الذي ذهب من خالله إلى القول بأن االنسان 
ليس أحسن من احليوان بل انه حيوان تطور عبر التاريخ ليستقر 
على الصورة التي هو عليها اليوم ، و أن الكائنات احلية عبر 
الزمان تنحدر من أسالف مشتركة و تخضع ملبدأ واحد و هو 
االنتخاب الطبيعي  ، و هي الفكرة التي تتعارض مع ما تقره 
األديان التي تقول بالتكرمي اإللهي لإلنسان و أفضلية االنسان 
و كرامته على باقي احليوانات األخرى ، و جاء » سيغموند 
فرويد )1939-1856 ( ليضيف اإلذالل السيكولوجي عندما 
أن الالشعور  يشكل األصل  الالوعي و  لعالم  أعاد االعتبار 
من  الظاهر  اجلزء  مثل  مثله  الوعي  أن  و  البشرية  النفس  يف 
اجلبل اجلليدي أما اجلزء  األعظم املغمور منه فيشكل عالم  

الالشعور .
 و يحظى اليوم درس علوم االنسان و املجتمع يف املجتمعات 
و  اإلنسانية  الظواهر  سيرورة  لفهم  كبيرة  بأهمية  الغربية 
االجتماعية و محاولة تعقلها و التحكم فيها و أكثر من ذلك 

املستقبل ، كما  و مآالتها يف  بالتحوالت االجتماعية  التنبؤ 
العلوم منفصلة و مستقلة عن بعضها  لم تعد مجاالت تلك 
البعض بل تعمل وفق منهجية جديدة و هي منهجية تداخل 
االختصاصات و تكاملها ، فالسوسيولوجيا و علم النفس و 
علم التاريخ و االنتروبولوجيا و االقتصاد و السياسة و الفلسفة 
و اآلداب و اللغات و الفنون ،كلها تخصصات لها غرض واحد 
بناء معرفة علمية صحيحة حول االنسان و املجتمع و  و هو 
حول أمناط التفكير و أمناط العيش اإلنسانية يف بعدها الفردي 

و يف بعدها اجلماعي  .
  و على النقيض من ذلك تعاني علوم االنسان و املجتمع 
من تهميش و استخفاف كبيرين يف مجتمعاتنا العربية ، فهي 
يف املتخيل االجتماعي العام مضيعة للوقت و لم ترق بعد إلى 
مصاف العلوم و ال ترجى منها فائدة ، و أكثر من ذلك فهي 
مجرد كالم ال طائل منه ، مبعنى أنها هذر و » كالمولوجيا » 
و يعود ذلك إلى عدة أسباب منها ما يتعلق باملوقف السياسي 
الرسمي من هذه العلوم ، حيث متيل السلط و احلكومات يف 
 ، قيمة  كل  التخصصات  هذه  سلب  إلى  عموما  مجتمعاتنا 
شرعية  غير  و  ريعية  سلط  هي  احلكومات  و  السلط  تلك  الن 
و تفتقر ألبسط املبررات لوجودها ما عدا الثروة و القوة ، و يف 
للعالم  العلموية  التقنوية و  النظرة  أحسن األحوال هي سجينة 
، مبعنى أنها تعاني من شراسة النظرة التقنية التي تراهن على 
باإلنسان  النهوض  و  التنموي  املشروع  اجناز  يف  التقنية  احللول 
العربي يف السكن  املواطن  العربي ، حيث تختصر مشكالت 
تقل  ال  مشكالت  على حساب   ، املادي  الدخل  و  العمل  و 
األخالق  و  الثقافة  و  الفكر  و  الوعي  مشكالت  هي  و  أهمية 
انزعاج  و  املجتمع هي موضع ريب  و  أن علوم االنسان  ، كما 
و  مبا تشكله من وعي سياسي  العربية  السياسية  النخب  عند 
رؤية نقدية فكرية و ثقافية يف املجتمع و هو الوعي الذي يأخذ 
شكل املقاومة و الرفض للكثير من السياسات الرسمية العرجاء 
التي تخدم جماعات املصالح و عصب احلكم و تندرج أعمالها  
و  الشعب  مصالح   على حساب  العاملية  القوى  أجندات  يف  
على  تشجع  ال  عمومها  يف  التوتاليتارية  الدول  و   ، األمة 
التنمية الثقافية و على تراكم الوعي النقدي الصحيح ملواجهة 
التحديات املختلفة التي تعانيها الشعوب . إن الثقافة و الوعي 
الثقايف الذي تصنعه علوم االنسان و املجتمع يف ما تقترحه من 
و   ، اإلنسانية  و  االجتماعية  للظواهر  تفسيرات  و  توضيحات 
ما تفضحه من جوانب متعددة يف وضاعة األفكار و ما  تشهر 
به من أوهام تكبل عقل و إرادة االنسان ،  جتعلها شيئا غير 

مرغوب فيه على اإلطالق ، و تذكر مبقولة وزير الدعاية األملانية 
يف حكومة هتلر  »جوزيف غوبلز » املعبرة عن موقفه من الثقافة 
» كلما سمعت كلمة » ثقافة » حتسست مسدسي » .و حتى 
ال تظهر تلك السلط املتخلفة و غير الشرعية يف صورة املعادية 
املناسباتي  و  الفولكلوري  الطابع  إضفاء  إلى  متيل  فإنها  للثقافة 

على حساب كل عمل ثقايف جاد .
السلط  عنها  أبانت  التي  السلبية  املواقف  جانب  إلى   
إلى  أيضا  نشير   ، املجتمع  و  االنسان  علوم  جتاه  الرسمية 
التفسير  على  تقوم  التي  و  املهيمنة  الثقافية  األمناط  طبيعة 
طغيان  و   ، اإلنسانية  الظواهر  من  للكثير  العامي  و  اخلرايف 
 « املتعاملني   « من  واسعة  لفئة  الشعبوي  و  الوعظي  اخلطاب 
بلغة » مالك بن نبي » على حساب اخلطاب العلمي ، مما يؤثر 
سلبا على تعميق وعي الناس  الصحيح بأساليب حياتهم و 
رؤيتهم للعالم من حولهم و االرتقاء بوعيهم اجلمالي و حسهم 
العملي و األخالقي ، و جتاوز مرحلة تفسير الواقع إلى مرحلة 
تغييره ، فليس مهما معرفة العالم و تفسيره فقط و إمنا األهم 
من ذلك هو تغييره و التحكم فيه  ورسم مساراته  مبا يخدم 
مصلحة االنسان و يحفظ كرامته و يصون حريته ، كما أن 
التأصيل  خطاب  منظور  من  االجتماعية  و  اإلنسانية  العلوم 
عن  إبعادهم  و  الناس  وعي  تغريب  غرضها  غربية  علوم  هي 
الدينية ، و كل هذه األحكام يف  و  القومية  ثقافتهم  مصادر 
ثقافتنا و  املجتمع يف  املطاف ال تخدم علوم االنسان و  نهاية 
ال تسمح لها باملساهمة يف مقاربة أسباب هشاشتنا و ضعفنا 

و تخلفنا .  
أو  فكريا  ترفا  ليست  املجتمع  و  االنسان  علوم  إن     
صيحات معرفية مزيفة أو إيديولوجيات مخربة ، بقدر ما هي 
الذات  أغوار  البحث االجتماعي و مناهج يف سبر  طرق يف 
اإلنسانية و فهم أحوالها يف املاضي و احلاضر و اقتراح حلول  
ألزماتها ، و جهد نظري رصني  يف اإلحاطة بالشروط املادية 
البشرية  االجتهادات  يف  النظر  تركيز  و  االجتماعية  للحياة 
بغرض تعقل الوضع اإلنساني ، و من هذه الزاوية فهي ال 
تتخذ  التكنولوجية ، ألنها  و  املادية  العلوم  أهمية عن  تقل 
فإنه  سبق  ما  كل  على  بناء  و   ، لها  موضوعا  االنسان  من 
ال أمل يف النهوض بواقعنا الثقايف و احلضاري بدون تدخل 
األملان يف  بلغة   « الروح  علوم   « أو  املجتمع  و  االنسان  علوم 
إنتاج و بناء املعنى و وضع منظومات معيارية توجه الفعاليات 
إضفاء  و  العدالة  و  التقدم  و  اخلير  نحو  املختلفة  اإلنسانية 

الطابع اإلنساني على العالم .   

   حققت علوم االنسان و المجتمع طفرة معرفية كبرى في تاريخ المعرفة اإلنسانية المعاصرة ، و لقد كان ذلك  نتيجة منطقية للثورات المعرفية 
السابقة و المتتالية التي عرفتها الحضارة  الغربية ، بداية بالثورة الدينية في القرن الخامس عشر من خالل اإلصالح الديني ،  و الثورة 

العلمية  الصناعية حيث تمكن االنسان من السيطرة على الطبيعة بشكل غير مسبوق ، 

Kihalmostafa@yahoo.fr



16

القصوى

º36
الصغرى

º20 

05:59الفجر:

 07:29الشروق:
12:33الظهر:
 15:17العصر:
 17:40املغرب:

19:02العشاء:

 السنة 02  - العدد 342 
األحد  07 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 22 نوفمبر 2020م

  يف جزائر املعجزات، طبعا، 
ميكنك أن جتد كل وسائل 
اإلعالم املعتمدة من قبل 
الدولة ومؤسساتها بعيدة 
كل البعد عن املعلومة التي 

ينبغي أن تكون رأس مال 
املؤسسة اإلعالمية، يف حني 
جتد كّما هائال من املعلومات 

يف املقاهي وصفحات 
التواصل االجتماعي ولدى 

بعض األفراد ممن استطاعوا 
أن يعّبئوا مئات اآلالف من 

املتابعني املتعطشني ملعلومة 
ما أو خبر يتعلق بالقصر 

وكواليسه.
   األمر ال يخّص املؤسسات 

اإلعالمية والصحفيني 
الذين حتولوا بفعل مناخ 
العمل وظروف السياسة 

ومجال االقتصاد إلى كّتاب 
عموميني، إمنا األمر ميّس 
أيضا مؤسسات الدولة أو ما 

يصطلح عليه بـ االتصال 
املؤسساتي أو الرسمي؛ 
فكثيرا ما جند أخبارا 

مهمة تتداول يف املقاهي 
والساحات وحتى وسائط 

التواصل احلديثة يف حني ال 
جتد لها أثرا يف التلفزيون 

احلكومي أو اجلرائد أو 
املؤسسات اإلعالمية. 

وبكل تأكيد، نتيجة هذه 
املمارسات ميكن معاينتها 
يف نفور الناس من وسائل 
اإلعالم اجلزائرية، التي 
باتت مصداقيتها منشفًة 
ترمى يف سالل املهمالت، 
فال أحد من اجلزائريني 

بقي يصدق ما تصدح به 
نشرات األخبار باستثناء 
نشرات األحوال اجلوية؛ 
فحتى أرقام »كوفيد 19« 

باتت محّل شك لدى قطاع 
واسع من املواطنني،  بل بلغ 

الغلو ببعضهم أن نفى وجود 
املرض أصال!

    ملاذا كل هذا؟ كيف 
بلغنا مرحلة ال يصدق 

فيها أحد وسائل اإلعالم 
احمللية وال حتى املسؤول 
إذا تكلم؟ ألم يحن الوقت 

لبحث أزمة الثقة التي 
تنخر جسد األمة وتقطع 

أوصال مؤسسات الدولة 
عن شعبها؟ إلى متى تبقى 
مؤسسات الدولة تتنفس 

عبر قنوات غير رسمية أو 
ما يعرف يف وسط املهنيني 
بـ »التسريبات«؟ هل ُكتب 

على املواطن أن يبقى رهينة 
اإلعالم املوازي أو تصريحات 

مسؤولني أجانب أو أنابيب 
)إعالمية( تصب قذارتها 

عبر وسائط التواصل 
االجتماعي؟

يف الواقع، نحن أمام أخطر 
أزمة قد متّس أي منظومة 

حكم: الغموض يف إدارة 
الشأن العام والّشك يف كل ما 
ينتج عنه.وهنا مكمن الّداء!

بلسـان: ريـــــــاض هــــويلي

َنشـــــرُة 
الَفيسبوك؟

ىلع إثِر اّتهاِمَها بَعدِم الّتضاُمِن مع ِفرنَسا

الـ »نُيوُيورك َتايمـْز« تّتهُم َماكرون باتخاذ الُحرّية شعاًرا فقط!

عين صالح

امـرأٌة مـن أُصـول إفريقيـة 
تضُع َحمَلها في سّيارة إسَعاف
متكن فريق أعوان احلماية املدنية للمركزاملتقدم_«تيقنتور »
، شمالي املقاطعة اإلدارية عني صالح، من توليد إمرأة أفريقية 
داخل سيارة اإلسعاف،  وذلك بعد تلقيهم نداء استغاثة يقضي 
بوجود امرأة على الطريق الوطني رقم 01 يف النقطة الكيلومترية 
إلى  وصولهم  وعند  املنيعة.  اإلدارية  املقاطعة  باجتاه  كلم   50
»أخبار  جريدة  علمته  املرأة حرجة حسبما  حالة  كانت  املكان 
املدنية  احلماية  ملديرية  واالتصال  اإلعالم  خلية  من  الوطن« 

لوالية متنراست.
بناء  بقيادة،  املدنية  للحماية  اإلسعاف  سيارة  وتدخلت 
على اتصال عاجل يفيد بوجود امرأة من أصول إفريقية يف حالة 
حرجة على الطريق الوطني رقم 01 يف النقطة الكيلومترية 50 

كلم باجتاه املنيعة.
املرأة،  وجود  مكان  إلى  اإلسعاف  سيارة  وصول  وعند 
فاضطر العريفان مكاوي عبد  احلامل حرجة جدا  كانت حالة 
هذا  من  لهما  جتربة  أول  يف  عبدالرحمان،  السالم وسعيدون 
النوع من اإلسعافات، إلى االعتماد على كفاءتهما وتكوينهما، 

للقيام بتوليدها بنجاح داخل سيارة اإلسعاف. 
كرزيكة أحمد

يتونــَة تــودُِّع  َضحاَيـــا  الزَّ
َحـــادِث الُمــــــروِر 

ودعت، أمس السبت،  بلدية الزيتونة 
غربي والية سكيكدة،  ضحايا 

حادث املرور األليم الذي وقع ببلدية 
البسباس بوالية الطارف يف أجواء 

حزينة.
اجلنازة  تقدمها آالف من املواطنني  

و السلطات العسكرية و األمنية و 
احمللية، الذين شّيعوا اجلنائز الثالثة 

حتت تكبيرات املواطنني و دموعهم. 
جتدر اإلشارة إلى أن الضحايا الثالثة 

تتراوح أعمارهم  بني 26 و31 سنة، 
كانوا قد لفظوا أنفسهم األخيرة يف 

منطقة البسباس يف والية الطارف أثناء ذهابهم برفقة زميلهم العسكري إلى الثكنة العسكرية 
بوالية الطارف قصد تسوية وضعيته قبل خروجه  عطلة مبناسبة زواجه فيما  يخضع 

مرافقهم الرابع للعناية املركزة مبستشفى البسباس. 
جمال بوالديس

الجزائر تسّجــل 
1019 إصابـًة 
بكورونـــــا

سجلت 1019 إصابة 
جديدة بفيروس 

كورونا خالل الـ24 
ساعة األخيرة يف 
اجلزائر، حسب ما 
كشف عنه أمس 
السبت الناطق 

الرسمي باسم جلنة 
رصد ومتابعة تفشي 

كورونا، الدكتور 
جمال فورار.

 وّجه الرئيس الفرنسي »إميانويل ماكرون«، األسبوع 
املنقضي، انتقادا الذعا لوسائل إعالم ناطقة باإلجنليزية،  
على  الشرعية  تضفي  أنها   - بلفظ صريح   - إياها  متهما 

العنف الذي تواجهه بالده. 
وكانت صحيفة »نيويورك تاميز« قد كشفت يف وقت 
ذريعا،  اقتصاديا  فشال  يواجه  الذي  ماكرون  أن  مضى 
كورونا  فيروس  ضد  فاشلة  اقتصادية  حربا  ويخوض 
املستجد، اتصل بها لينّدد مبوقف اليومية من »اإلرهاب« 

وترددها يف التضامن مع جمهوريته.
بأن اإلعالم اإلجنليزي  أن »ماكرون« قد صرح  يذكر 
عامة ركز على العنصرية واإلسالموفوبيا يف تعاطيه مع ما 
واجهته بالده يف املدة األخيرة، وحّمل فرنسا مسؤولية ما 

يحدث بدال من اإلرهابيني، على حد اتهامه. 
ماكرون  قال    وتعزيزه،  موقفه  لتنميق  محاولة  ويف   
أولى  الفرنسي  املواطن  وضع  إنه  ذاتها  الصحيفة  مخاطبا 
لكن  بشرته،  لون  أو  ديانته  عن  النظر  بغض  اهتماماته 
عن  ماكرون  »موشحات  إن  قائلة  عّقبت  تاميز«  »نيويورك 
احلرية« تنسفها تصريحات مسؤولني فرنسيني، أولهم وزير 

الداخلية الذي وصف الطعام احلالل بـ »املطبخ الطائفي«. 
وأعابت وسائل إعالم ناطقة باإلجنليزية على الرئيس 

عوض  قرنا   14 عمره  دين  انتقاد  إلى  سعيه  الفرنسي 
محاربة العنصرية ضد املسلمني. 

أصبَح خامَس أفضَل هّداٍف يف َتاريِخ الـ »بي. أس. جي«

»مبابـــي« يَتجــــاوُز الّنجــــَم 
الَجزائــريَّ ُمصطَفــى َدحلــــب!

جيرمان  سان  باريس  مهاجم  مبابي  »كيليان  رفع 
رصيده إلى 99 هدفا بقميص النادي الباريسي يف كل 
الـ  تاريخ  يف  هداف  أفضل  خامس  ليصبح  البطوالت، 
مصطفى  اجلزائري  النجم  متجاوزا  جي«،  أس.  »بي. 

دحلب الذي سجل 98 هدفا.
وحقق كيليان مبابي،  إجنازا تاريخيا بدخوله قائمة 
أفضل 5 هدافني يف تاريخ ناديه. وسجل مبابي هدفني 
 7 إلى  رصيده  رافعا  موناكو،  السابق  فريقه  شباك  يف 
أهداف يف شباك فريق اإلمارة، ليكون ثاني أكثر األندية 

التي سجل يف مرماها بعد ديجون )9 أهداف(.
»بي.  الـ  تاريخ  يف  هداف  أفضل  قائمة  ويتصدر 
أس. جي« إدينسون كافاني برصيد 200 هدف، خلفه 
 109 باوليتا  بيدرو  هدفا،   156 إبراهيموفيتش  زالتان 

هدفا، ودومينيك روشتو 100 هدف.
م.هشام

سكيكدة 

سيدي  القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
عمار، وبناء على معلومات مفادها وجود مجموعة من 
األشخاص بينهم فتاة،  يرّوجون املخدرات واملؤثرات 
العقلية يف أوساط الشباب، من توقيف 04 أشخاص 
مسبوقني قضائيا تتراوح أعمارهم بني 22 و40 سنة، 
العقلية لغرض  املؤثرات  مشتبه فيهم يف قضية حيازة 
لدى  ضبطت  ذاتها  األمن  مصالح  أن  يذكر  البيع. 
أبيضني من  360و قرصا مهلوسا وسالحني  املوقوفني 
احلجم الكبير، ومبلغا ماليا معتبرا يقدر بـ 30 مليون 
سنتيم يعد من عائدات ترويج املخدرات. وعليه، مت 
اجلهات  إلى  وحتويلهم  حقهم  يف  قضائي  ملف  حترير 
القضائية لدى محكمة احلجار.  ويف سياق متصل، 
يف  احلجار  دائرة  ألمن  التابعة  الشرطة  قوات  جنحت 
23 و55  تتراوح أعمارهم بني  05 أشخاص،  توقيف 
مختلفة  جرائم  يف  الضلوع  يف  فيهم  مشتبه    سنة، 

العقلية، وحيازة أسلحة بيضاء  املؤثرات  منها، حيازة 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مت  فإنه  لإلشارة  محظورة. 

القانونية الالزمة يف حق املشتبه فيهم.
ف. سليم

 ضبط بحوزتهم 360 قرصا مهلوسا و30 مليون سنتيم

اإلطاحـُة بِعصابة ُتـرّوج الُمؤّثـراِت 
الَعقلّيــــة بسيــدي عّمــار

شهيرة عّنان



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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