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0208
أدرار

بدايٌة باإلرهاب ونهايٌة 
بشـل َنشـاط الّسياَحة! 

09
تبسة

َحصـــــاُد سنــــــٍة 
مـــن االحتجاجـــاِت 

وَجرائــم القتـــل!
06

وهران
َتصريحاٌت ُتِثير الجدَل.. 
الواِلــي ُيهيـن ُمعلّمــة 
والفسـاُد يظَهُر للَعيان!

1212
دوَن لـ »أخَبار الَوطِن«: ُمثّقُفوَن وَفّنانوَن ُيؤكِّ

2020 ..سنـــُة الّتباُعـــــِد 
بيــن الثقافــِة وأهلَهــــا!

واجه املثقفون يف سنة 2020 أوضاعا غّيرت من مفهوم وأدوات الفعل الّثقايف 
التقليدية؛ بفعل اجلائحة التي باعدت بني الناس واألمكنة والفعل ذاته؛ 

فكانت الطفرة محسومة لصالح أدوات جديدة؛  ال تؤمن باحلدود واجلغرافيا؛ 
فتحول الواقع إلى االفتراضي وتنافس املخرجون واملنتجون وحاضر الكتاب 

واألكادمييون عبر تقنيات »التحاضر عن بعد«، فاستمر بذلك احلراك 
الثقايف رغم أنف اجلائحة.  1010

احرِة امُلستديَرِة َفيروُس ُكوروَنا شلَّ عالَم السَّ

باِت!  ياضُة الَجزائرّيُة .. عاٌم من السُّ الرِّ
سيظل عام 2020 راسًخا يف ذاكرة احلركة الرياضية اجلزائرية، بسبب ما شهده 
من أحداث غير مسبوقة نتيجة تفشي جائحة كورونا، وما خّلفه الفيروس من 

أثار صادمة على جميع الناشطني يف املجال الرياضي.

وفيَق  و الّسداَد َتّنى له التَّ

 َتلقى، أمٍس األربَعاء، َرئيُس اجلمهورية عبد املجيد تبون مكاملة 
هاتفية من الرئيس األسبق اليامني زروال، عّبر له األخير من خاللها 

عن سعادته بعودته إلى أرض الوطن ساملا معافى.

ـى ُمكالمًة  الّرئيــُس تّبـون َيتلقَّ
َهاتفيــّة مـن الَياميــن زرَوال

اَس اإلحَباُط  َط النَّ ت فيها َمظاهُر احَلياة، انَتشَرت َرائحُة امَلوت وَتأبَّ ُشلَّ

ـّاُت!  امَلســـاُر واألوَلويـــ تّبــون..  امَلجيــد  الّرئيـــُس َعبــد 

الُبلبـُل َمالــك 
اد..! حــــــدَّ

د. الّسعيد بوطاجيــن 	

يــَن! 2020 .. َسنٌة اقتصادّيــة َصعبٌة علــى اجَلزائريِّ

َهواِتــف ذكّية 
لعقـوٍل َغبّيـٍة!

أقــــالم

أ. لقمـش فاطمـــة 	

15-14

عاُم الَجائحة!عاُم الَجائحة!
امُلاكماِت  َسنــُة 
وافِتَضــــــــــــاِح 

األرَبعنَي َحراِمي! 

03

....2020 2020 ِِ
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الحــدث
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تمنى له التوفيق والّسداد

الرئيـــس تبــون يتلقــى مكالمــة 
هاتفيــة مــن الياميــــن زروال

 التحرير
إن  اجلمهورية  لرئاسة  بيان  وقال 
متنى  زروال  اليامني  األسبق  “الرئيس 
والسداد يف مواصلة  التوفيق  تبون  للرئيس 

مشوار بناء اجلزائر اجلديدة”.
“رئيس  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
اجلمهورية شكر أخاه الرئيس األسبق على 

اخلادمة  احلكيمة  ومواقفه  النبيلة  مشاعره 
للوطن”.

تبون يجتمع بشنقريحة 
رئيس  األربعاء،  أمس  وعقد، 
اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة، 
تبون،  املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع  وزير 

اجليش  أركان  رئيس  مع  عمل  جلسة 
الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، 
أرض  إلى  بعودته  ارتياحه  له  جّدد  الذي 
الوطن، وقدم له تقريرا عن الوضع الداخلي 
دول  يف  يجري  ملا  بالنسبة  واملستجدات 
اجلوار وعلى مستوى احلدود.، بحسب ما 

نشرته رئاسة اجلمهورية .

الرئاسة  لدى  املستشار  الوزير  أكد 
السياسية,  بالشؤون  املكلف  الصحراوية 
السيد البشير مصطفى, أمس, أن املوقف 
الغربية  الصحراء  قضية  من  األمريكي 
حول  الدولي  الزخم  بعد  »تراجعا«  عرف 
أن  مضيفا  الصحراوية,  القضية  شرعية 
تصحح  أن  يف  يأمل  الصحراوي  الشعب 
اإلدارة األمريكية املقبلة ما أفسده الرئيس 

املغادر دونالد ترامب.
وأوضح الوزير الصحراوي، يف تصريح 
لوكالة األنباء اجلزائرية أن املوقف األمريكي 
بعد اإلعالن األخير للرئيس املنتهية واليته 
دونالد ترامب, حول الصحراء الغربية, قد 
»تراجع« بعد الزخم الدولي لنصرة القضية 
األخير  االجتماع  السيما  الصحراوية, 
التأكيد  الذي جدد  الدولي  ملجلس األمن 
على املركزية القانونية للقضية الصحراوية.
التراجع  هذا  أن  البشير  السيد  ويرى 
اخلارجية  وزير  تصريحات  يف  جتسد 
إلى  دعا  »الذي  بومبيو  مايك  األمريكي 
األطراف  مختلف  بني  حوار  فتح  ضرورة 
مبرزا  باملنطقة«،  للنزاع  حل  إلى  للتوصل 

يف  افتراضية  قنصلية  بفتح  بومبيو  قرار  أن 
أن  على  وتشديده  احملتلة,  العيون  مدينة 
رغم  الغربية  بالصحراء  املنطقة  تسمية 
»ما  أن  على  تأكيد  حولها,  ترامب  قرار 
على  املزعومة  سيادته  حول  للمغرب  بيع 

الصحراء ظريف وسراب«.
 كما اعتبر البشير أن »واشنطن تسعى 
- على ما يبدو – إلى سحب البساط من 
زمام  جديد  من  لتأخذ  وإسبانيا'  فرنسا 
القضية واملنطقة بالكامل من خالل ضمان 

تواجدها اجليو استراتيجي يف املنطقة.
وحسب البشير، فإن »الرابح الوحيد من 
الكيان  هو  املغربية«   – »األمريكية  املقايضة 
»الصهيوني  التحالف  أن  موضحا  الصهيوني 
أو  السياسي  املستوى  على  املغربي«   –
قبل  األصل  يف  موجودا  كان  االستخباراتي 
سنة 1976, لكن ما تخشاه القيادة الصحراوية 
اليوم هو التحالف العسكري بني الطرفني الذي 
والذي  املنطقة  أمن واستقرار  اليوم  بات يهدد 
بتقنيات  املستمر  املغرب  تزويد  يظهر جليا يف 
جديدة للتجسس والتشويش على املنطقة ».

ق.د

مستشار لدى الرئاسة الصحراوية:

نأمــل فــي أن تصحـــح اإلدارة 
األمريكية المقبلة ما أفسده ترامب

رسالة  يف  البوليساريو  جبهة  حذرت   
عممت على أعضاء مجلس األمن الدولي 
وثائق  من  رسمية  كوثيقة  اعتمادها  ومت 
إلعالن  اخلطيرة  التداعيات  من  املجلس, 
دوالند  واليته  املنتهية  األمريكي  الرئيس 
املزعومة  بالسيادة  االعتراف  حول  ترامب 

للمغرب على الصحراء الغربية.
وأكدت الرسالة, التي تداولتها وسائل 
اإلعالم الصحراوية على أن »إعالن ترامب 
يعيق جهود األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ملسألة 

الصحراء الغربية«.
وأعربت اجلمهورية الصحراوية وجبهة 
التي  الرسالة  يف  جاء  ما  وفق  البوليساريو 
باألمم  ممثلها  عبر  األمن  ملجلس  وجهتها 
»أملها  املتحدة, سيدي محمد عمر, عن 
املتحدة  الواليات  حكومة  تتراجع  أن  يف 
اتخذه  الذي  االنفرادي  القرار  عن  املقبلة 
استمرار  تكفل  وأن  ترامب،  دونالد 
بناء  بدور  املتحدة يف االضطالع  الواليات 
التوصل  إلى  الرامية  الدولية  اجلهود  يف 
أساس  على  يقوم  ودائم  سلمي  حل  إلى 
ممارسة الشعب الصحراوي حلقه غير القابل 

للتصرف يف تقرير املصير واالستقالل«.
اعتمدت  التي  الرسالة  نص  وأكد 
األمن  مجلس  وثائق  من  رسمية  كوثيقة 
جهود  يعيق  ترامب  »إعالن  أن  الدولي 
األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي الرامية إلى 
الصحراء  ملسألة  سلمي  حل  إلى  التوصل 
احملتلة  املغربية  الدولة  ويشجع  الغربية 
القانوني  على االستمرار يف احتاللها غير 
بالفعل  أدت  التي  العدوانية  وأعمالها 
اإلقليم  على  العسكري  عدوانها  إلى 
 ,2020 نوفمبر   13 يف  احملرر  الصحراوي 
وبالتالي إلى إنهاء وقف إطالق النار القائم 

منذ عام 1991«.
إلى  مطوال  البوليساريو  جبهة  ونبهت 
النظام  تطبيع  عبرها  مت  التي  »الصفقة« 
الصهيوني  الكيان  مع  للعالقات  املغربي 
ترامب  إصدار  مقابل  أمريكية  بوساطة 
الواليات  اعتراف  على  ينص  إعالنا 
للمغرب  املزعومة  بـ«السيادة  املتحدة 
فتح  اعتزام  وعلى  الغربية«  الصحراء  على 
الداخلة  مدينة  يف  أمريكية  »قنصلية« 

الصحراوية احملتلة.
ق.د

مجلــس األمـن يعتمد رسالة 
لجبهــة البوليساريـــو

 اشترطت اعترافه بها كدولة ذات سيادة

الحكومـــة الصحراويـة مستعدة 
الستئناف المفاوضات مع المغرب!

 
أعلنت احلكومة الصحراوية أنها ال تعترض على احللول السلمية لقضية الصحراء 

الغربية احملتلة، لكنها تضع شرطًا أساسيًا قبل أي مفاوضات مع املغرب.
سلمى  حمادة  اإلعالم  وزير  الصحراوية  احلكومة  باسم  الرسمي  الناطق  وأكد 
العربية  “اجلمهورية  أن  املنقضي،  الثالثاء  اجلزائرية ،  األنباء  الداف، لوكالة 
الصحراوية الدميقراطية لن تعود إلى طاولة املفاوضات مع املغرب، إال يف حال اعترافه 

بها كدولة ذات سيادة وكاملة العضوية يف االحتاد اإلفريقي”.
وأوضح سلمى الداف أن “اجلمهورية الصحراوية ال تعترض على احللول السلمية 
بل هي مقتنعة بأن احلل السلمي يبقى الغاية األولى”، غير أنها مصرة على مواصلة 

الكفاح املسلح الذي يحظى بدعم كبير من الشعب الصحراوي.
وتعليقًا على دعوة االحتاد اإلفريقي خالل قمته األخيرة طريف النزاع يف الصحراء 
الغربية لتهيئة الظروف من أجل العودة إلى طاولة املفاوضات، أكد املسؤول الصحراوي 
مع  املفاوضات  طاولة  إلى  جديد  من  “للجلوس  الصحراوية  اجلمهورية  استعداد 
تسليم  شريطة  لكن  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  بعث  إعادة  على  والعمل  املغرب، 
واعتراف املغرب بوجود دولة الصحراء الغربية وتعامله معها كدولة ذات سيادة عضو 

باالحتاد اإلفريقي”.
من  االنسحاب  يبقى  الوحيد  “احلل  فإن  ذلك،  عن  املغرب  تنصل  حال  ويف 

األراضي الصحراوية احملتلة”، وفق الناطق باسم احلكومة الصحراوية.
ق.د

 ناشدته تمكينها من دخول الوطن

الجالية الجزائرية تراسل رئيس الجمهورية 

اجلزائر،  إلى  عودتك  سرتنا   لقد 
وسرنا أكثر قولك إن » البعد عن الوطن أمر 
بإحساسك  شعور  هذا  يعطينا  صعب«، 
بأملنا وصعوبة غربتنا عن البلد التي طالت 
أكثر بكثير من غربتك ، ألزيد من عام لم 
بأهالينا ،بسبب غلق  الوطن ولم نلتق  نر 

احلدود وفرض قيود على التنقل.

 الّسيد الرئيس،
التي  املعاناة  تعلم عمق  أنك  الشك 
أملت باجلالية اجلزائرية يف شتى دول العالم 
أن تكون مشكالت اجلالية  أملنا  ، وكان 
ضمن   ، اخلارج  يف  العالقني  والرعايا 
هذه  يف  واحلكومة  اهتمامكم  أولويات 
املرحلة ، إلنهاء هذه املعاناة التي ال ميكن 
أن تختزل حلها يف بضع رحالت جوية ال 

تفي بالغرض وال تفك معضلة. 
احلدود  غلق  من  أشهر  عشرة  بعد 
شتى  مشكالت  اجلالية  فيها  حتملت   ،
مع  متاشيا   ، كبير  حد  إلى  وصبرت   ،
 ، الوبائية  األزمة  فرضتها  التي  الظروف 
لكن هذه اجلالية لم تعد قادرة على مزيد 
من الصبر ، خاصة وأن طول فترة تسبب 
لألسر  ومتداخلة  معقدة  مشكالت  يف 
واألفراد يف عالقاتهم األسرية وأوضاعهم 

االجتماعية. 

 الّسيد الرئيس،
باخلارج  املوجودون  اجلزائريون  يتوجه 
التخاذ  الكرمية  سيادتكم  إلى  مبطلبهم 
قرار برفع القيود عن تنقل اجلزائريني إلى 
بالدهم ،و بشكل يتيح للجالية التواصل 
والشروط  للضمانات  ووفقا  وطنها،  مع 
من  وندعوكم  بها،  املعمول  الصحية 
،إلى  الغربة  بصعوبة  إحساسكم  منطلق 
إلغاء شرط الرخصة املسبقة الذي فرضته 
احلكومة على دخول اجلزائريني، إذ ليس 
مقبوال أن يطلب جزائري رخصة للدخول 
إلى بلده، بينما يستطيع يف الوقت نفسه 
السفر من بلد إقامته إلى بلدان أخرى يف 

اجلوار دون رخصة. 

 السيد الرئيس
حاالت  إلى  انتباهكم  لفت  جدير 
عديدة تعرضت فيها أفراد اجلالية والعالقني 
حيث  الفارط،  مارس  شهر  منذ  لإلهانة 
العالم ،واحترقت  العالقون عبر دول  تشرد 
شاشات  عبر  أهاليها  دفن  تشاهد  أكباد 
يف  للمساس  كرامتهم  وتعرضت  هواتفهم 
كثري من الدول ،تشرد الشيوخ واملرضى،و 
عن  بعيدا  الكثيرون  ومات  األطفال  تيتم 
األهل ،وأُهني اجلزائري يف مطارات العالم 
كبيرة  وبيروقراطية  كبير  تعسف  وسط   ،

ومعاملة سيئة نتعرض لها إليها من طرف 
التي  الدبلوماسية  والتمثيليات  القنصليات 
رعاية  عن  مسؤول  مقام  تقوم  أن  يفترض 
،ما  وحمايتهم  والعالقني  اجلالية  مصالح 

دفعنا إلى االحتجاج أكثر من مرة. 

الّسيد الرئيس،
اعترفت  أن  لسيادتكم  سبق  لقد 
السلوكات  من  الكثير  على  بنفسك  ووقفت 
غير  والسلوكات  واحملسوبية  البيروقراطية 
مسؤولة من قبل املوظفني العموميني ، وغني 
عن الذكر أن األمر نفسه يحدث يف عمليات 
موجه  منها  جزءا  صار  التي  اإلجالء، 
بعض  يف   ، والفساد  احملسوبية  ألصحاب 
املمثليات الدبلوماسية والقنصلية، بينما أبناء 
اجلالية والعالقني يتفرجون ويعانون يف صمت 
بنزاهة  متت  لو  اإلجالء  عمليات  أن  ذلك   ،
بوجود  اإلقرار  مع   ، اكتملت  قد  لكانت 
مشكورا  جهدا  بذلوا  دبلوماسيني  موظفني 

،لكنه لم يكن كافيا يف السياق العام.
 ملجمل هذه األسباب ، وفيما العالم 
كله يعيد الفتح التدريجي للحياة والتنقل ، 
نطالب أوال بفتح احلدود ليدخل اجلزائريني 
إلى بلدهم ، وإلغاء التراخيص املسبقة ، 
الصحي  البروتوكول  باحترام  التعهد  مع 
املعمول به يف كل مطارات العالم واملعابر.
جمعيات ومجموعات نشطة

الخبير االقتصادي سي محمد لـ “أخبار الوطن”:

ال يمكن فتح مكاتب الصرف للمقيمين الجزائريين
وفتحها  الصرف  مكاتب  ملف  عاد 
على  جديد  من  لُيطرح  عامة  للجزائريني 
متت  كما  اجلزائري،  االقتصادي  املشهد 

املطالبة به بكثرة يف اآلونة األخيرة.
عبد  أمين  املالية،  وزير  وقال 
إّن فتح مكاتب  الرحمن، قبل يومني، 
اجلزائريني  للمقييمن  بالنسبة  الصرف 

“غير ممكن”.
كمال  االقتصادي،  اخلبير  وأّكد 

أّن  الوطن”،  “أخبار  لـ  محمد،  سي 
للجزائريني  بالنسبة  الصرف  مكاتب  فتح 
املقيمني يعتبر مغامرة كبيرة وتهديد صريح 

ينخر االقتصاد الوطني”.
“أّنه  االقتصادي،  اخلبير  قال  وقد 
الصرف  مكاتب  فتح  املمكن  غير  من 
للجزائريني املقيمني لتبادل العمالت”، 
الصرف  مكاتب  يفتح  لو   ” أّنه  مبرزا 
على  كبير  تأثير  له  سيكون  للعامة 

احتياطي الصرف يف البنوك”
اإلجراء  أّن  ذاته  املتحدث  أّكد  كما 
البعض  به  يطالب  كما  اإلجراء  ُيطبق  لو 
ستكون له عواقب وخيمة، بحكم عالقته 
تعتبر  التي  البنوك  يف  الصرف  باحتياطي 
الصرف  الوحيد، وحاليا احتياطي  موردها 

غير كاٍف”.
عبد اجلالل نويس

تلقى، أمٍس األربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من الرئيس األسبق اليامين زروال 
عّبر له من خاللها عن سعادته بعودته إلى أرض الوطن سالما معافى.

بداية، ونحن نتوجه إلى سيادتكم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهذا النداء ، نشكر اهلل العلي القدير 
على معافاتكم وعودتكم الكريمة إلى البالد ، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. 

 أبناء اجلالية باملهجر
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ملـــف

تبــــــــون ...تبــــــــون ... تنتظره ملفات كثيرة  تنتظره ملفات كثيرة 
المســــــــــارالمســــــــــار
واألولويــــاتواألولويــــات

علي حداد: تعرض إلى موقف طريف 
سيذكره القاصي والداني، عندما فشل 

القاضي يف نطق حجم القروض التي 
حتصل عليها من البنوك دون ضمانات

ــذي أدار  ــرف القاضــي ال ــث اعت  حي
ــوف  ــم املوق ــال املته ــة رجــل األعم محاكم
علــي حــداد بأنــه ألول مــرة يف مســاره 
املهنــي يجــد نفســه عاجــزا عــن قــراءة رقــم 

ــي. ــف قضائ ــود يف مل موج
وكان يقصــد القاضــي وهــو يخاطــب 
ألــف   230 مببلــغ  منبهــرا  حــداد  علــي 
ــت  ــذي توصل ــم ال ــو الرق ــار، وه ــار دين ملي
ــة احلــال، بخصــوص  ــرة يف قضي ــه اخلب إلي
املتهــم حــداد  التــي تســلمها  القــروض 
ــن  ــن للجزائري ــم ميك ــو رق ــتثمار، وه لالس

احلصــول علــى ســلفة تغنيهــم مــن العمــل 
آخــر،  درامــي  مشــهد  يف  حــداد  ظهــر 
ــوم  ــه مظل ــال إن ــا ق ــٍك، عندم ــف ومب طري
وأن أوالده لــم يجــدوا مــا يأكلــون، »غريبــة 
الدنيــا ملــا تــدور »، هكــذا علــق كثيــر مــن 
ضحايــا حــداد الذيــن وجــدوا أنفســهم 

ــدة! ــى احلدي عل
حفــظ  كثيــرة  أحــكام  وســقطت 
أرقامهــا كثيــر مــن اجلزائريــن رمبــا عــن 
ملفــات  لكــن  صدفــة  أو  قلــب،  ظهــر 
أفــراد  وباقــي  وســالل  أويحيــى  فســاد 
العصابــة مفتوحــة إلــى األبــد بالنظــر إلــى 
حجــم التأخــر الــذي أحدثــه هــؤالء يف 
ــة  ــدم والفســاد طيل ــر يف ال ــد تعث مســيرة بل

كثيــرة. عشــريات 

 أويحيى:  من جهته، تعرض يف 
2020 إلى موقف مشهود بوفاة أخيه 
العيفة، حن ظهر على املباشر مكبال 

يف املقبرة يف العديد من القنوات التي لم 
حتفظ كرامته ولم حتترم حرمة املوتى .

يف  غــارق  اآلخــر  هــو  أويحيــى 

 2019 ســنة  غــادر  فســاد،  ملفــات 
الذيــن  قــوي عــن أصدقائــه  بتصريــح 
تزيــن  مليــار   300 قيمتــه  مــا  منحــوه 
ــه  ــر أن ــكل األكب ــاري، واملش ــابه اجل حس

للضرائــب. بهــا  يصــرح  أن  نســي 

 عبد املالك سالل : الذي ظهر باكيا 
أمام القاضي يف العديد من املرات، بحيث 
»باندي«،  ليس  إنه  بالقول  باكيا  انفجر 
وحكى عن مغامراته مع الرئيس األمريكي 
أوباما حينما طلب منه قنبلة ذرية،  باراك 
قنبلة  غن  اللثام  عن  الكشف  يتم  أن  قبل 
تكاد  التي  رمي  ابنته  ممتلكات  وهي  أخرى 

األراضي  مسح  مصالح  مع  تتقاسم 
هي  رمي  متلكها  مساحة  أقل  إذ  ممتلكاتها، 
األمر  وهو  هكتار  آالف   7 مساحتها  أرض 
وهو  الفقاقير  مقولة  صاحب  أزعج  الذي 
الذي نبشت التحقيقات يف كل ملفاته يف 
السياحة،  السيارات،  نفخ  املائية،  املوارد 

وحملة العهدة اخلامسة وغيرها 

عــاد الشــهداء إلــى اجلزائــر يف ســنة 2020 
ملــف  يف  »معركــة  اجلزائــر  ربحــت  أن  بعــد 
الذاكــرة« مــع فرنســا مســتعِمر األمــس، باســتعادة 

ــعبية. ــات الش ــهداء املقاوم ــن ش ــات 24 م رف
عــودة  بعــد  ومؤثــرا  خالــدا  مشــهدا  كان 
رفــات املقاومــن اجلزائريــن إلــى أحضــان الوطــن 
ــل 58  ــالد قب ــتقالل الب ــذ اس ــى من ــرة األول للم
عامــًا، لتدفــن يف األرض التــي ارتــوت بدمــاء 
ــن  ــنة م ــوال 132 س ــهيد، ط ــون ش ــو 12 ملي نح
االحتــالل الفرنســي للجزائــر )1830 – 1962(.
إذ احتضنــت أرض الثــورات رفــات أول مــن 
دافعــوا عنهــا بعــد 168 ســنة مــن استشــهادهم، 
مبراســم رســمية اقشــعرت لهــا األبــدان، و«دمــوع 
رســمية وشــعبية« ال تقــام وال تــذرف إال لألبطــال 

مــن أبنــاء بلــد املليــون ونصــف املليــون شــهيد.
عــادوا مــن »متحــف اإلنســان« بباريــس بعد 
ــر«،  ــياح بـ«فخ ــة للس ــم معروض ــت رفاته أن كان
ــى دفاعهــم عــن أرضهــم كمــا  ــًا منهــم عل انتقام

ــون. ذكــر مؤرخــون فرنســيون وجزائري
هــؤالء الشــهداء قطــع االحتــالل الفرنســي 
رؤوســهم وعرضهــا يف واحــد مــن أشــهر املتاحــف 

العامليــة كـ«غنيمــة حــرب«.
ورغــم هــذا احلــدث التاريخــي ظــل وال 
يــزال ملــف الذاكــرة معلقــا بــن الضفتــن، فلقــد 
ــيخي  ــد ش ــد املجي ــادة عب ــة بقي ــيس جلن مت تأس
مــن اجلزائــر وبــن يامــن ســتورا مــن اجلانــب 
الفرنســي، لكــن فيــروس كورونــا دخــل علــى 
ــم  ــي يتي ــان باتصــال هاتف ــى الطرف اخلــط، واكتف
ــا  ــن زادته ــن بلدي ــة ب ــات ملغم ــش ملف ــم ينع ل
عــن  لالعتــذار  الرافضــة  ماكــرون  تصريحــات 

جرائــم فرنســا االســتعمارية .

علــى  التعديــالت  مــن  العديــد  أجــرى  الرئيــس   
حكومــة جــراد لتصويبهــا تــارة، أو إجــراء توازنــات تــارة 
ــوالة  ــون بال ــاء تب ــة توبيخــات يف لق ــت احلكوم أخــرى، ونال
ــاء  ــتويات إلعط ــف املس ــركات يف مختل ــراء ح ــا مت إج بعدم
زخــم جديــد ملصطلــح تــردد كثيــرا خــالل 2020 وهــو 
مصطلــح اجلزائــر اجلديــدة، التــي أصابهــا الوبــاء فجثــم 
ــت  ــارس، فأغلق ــهر م ــع ش ــذ مطل ــاد من ــالد والعب ــى الب عل
احلــدود واألجــواء والطرقــات. فيــروس قــدم عبــر مهاجــر مــن 
ــى  ــا وانتشــر بســبب آخــر قــدم مــن فرنســا وتســلل إل إيطالي
ــذي  ــة بعــد إعــالن مــرض الرئيــس ال مقــر رئاســة اجلمهوري
مت حتويلــه إلــى أملانيــا علــى جنــاح الســرعة قبــل أن يظهر عبــر 
فيديــو نشــره علــى صفحتــه بتويتــر طمــأن فيــه الشــعب عــن 
صحتــه، لتخــرص كثيــر مــن األلســنة التــي روجــت الكثيــر 

ــه . ــاعات يف حق ــن اإلش م
ــو  ــى نح ــاملا معاف ــن س ــى أرض الوط ــس إل ــاد الرئي ع
شــهرين مــن الغيــاب حدثــت فيهــا أشــياء كثيــرة يف اجلزائــر 
ــر  ــزل يف معب ــى الع ــداء عل ــا االعت ــي، أهمه ــط املغارب واحملي
ــر  ــع األخي ــي، وتطبي ــالل املغرب ــل االحت ــن قب ــرات م الكرك

ــي . ــان الصهيون ــع الكي م
وبعــودة الرئيــس تفــرض األجنــدة الرئاســية توقيــع 
قانــون املاليــة، الــذي أثيــرت حولــه العديــد مــن النقاشــات 
ــأت يف  ــه ي ــى األحــزاب ألن ــراء وحت ــدى اخلب ــان ول يف البرمل
ظــرف اســتثنائي، إذ تســتقبل اجلزائــر العــام اجلديــد 2021 
العامــة، وســط تســاؤالت  تاريخــي يف ميزانيتهــا  بعجــز 
ــذه  ــة ه ــا احلكوم ــي ســتواجه به ــل الت ــبل والبدائ حــول الُس
ــه  ــد صــادق بغرفتي ــان ق ــر املســبوقة.وكان البرمل ــة غي الوضعي
ــغ 2700  ــام 2021 بعجــز بل ــة لع ــون املالي ــى مشــروع قان عل

ــار دوالر. ــوق 22 ملي ــا يف ــار، أي م ــار دين ملي
ومنــذ أشــهر، أكــد الرئيــس عبــد املجيــد تبــون أن 
ــة ســوف  ــة الصعب ــة واملالي ــا االقتصادي ــر ورغــم ظروفه اجلزائ
لــن تلجــأ إلــى االقتــراض اخلارجــي، يف حــن يشــير خبــراء 
إلــى أنــه أمــام احلكومــة عــدة بدائــل ملواجهــة عجــز امليزانيــة 
يف 2021 مــع مرافقتهــا بإصالحــات جذريــة متتــد يف الزمــن، 

ــة ظرفيــة. ــول نقدي وليــس بحل

عبــد  الرئيــس  ينتظــر  السياســي،  الّصعيــد  وعلــى 
املجيــد تبــون توقيــع وثيقــة الدســتور، الــذي لــم يعــرف 
ــر  ــج إليــه حيــث رافقــه عــزوف انتخابــي كبي التوفيــق للتروي
وجنــاح يف العمليــة انتخابيــة حتــت إشــراف الســلطة املســتقلة 

ملراقبــة االنتخابــات .
فــإن  اجلزائــر،  اقتــراع جديــد يف  أي  إجــراء  وقبــل 
ــه  ــون االنتخــاب وحتديث ــل قان ــى تعدي ــرة عل الســلطات مجب
وفــق مــا ورد مــن نصــوص جديــدة يف التعديــل الدســتوري.
واســتبقت الرئاســة بتكليــف جلنــة خبــراء تعديــل 
ــون انتخــاب جديــد، ســتعرض  الدســتور إعــداد مســودة قان

ــاش.  ــة السياســية للنق ــام الطبق ــا أم الحق
وينتظــر أن يعــرض املشــروع اخلــاص بنظــام االنتخابــات 
ــت. ــة والتصوي ــان للمناقش ــى البرمل ــزه عل ــور جتهي ــد ف اجلدي
مــا يفتــح الطريــق أمــام إجــراء انتخابــات محليــة وبرملانيــة، 
تكــون انطالقــة جديــدة علــى أرضيــة قانونيــة جديــدة بحيــث 
يســمح األمــر بإعطــاء خريطــة سياســية جديــدة تكــون دافعــا 

لتجســيد برنامــج الرئيــس .
 ويشــير كثيــر مــن احملللــن إلــى ضــرورة إجــراء تعديــل 
ــة  ــة االقتصادي ــة األزم ــر ملواجه ــة أكث ــي يعطــي فعالي حكوم

ــا . التــي أتــى عليهــا فيــروس البيروقراطيــة وكورون
ــا  ــة كورون ــة بجائح ــدة مرتبط ــات ع ــا ملف ــر أيض وتنتظ
ــاء  ــرار املفاوضــات القتن ــى غ ــون، عل ــن تب ــرارا حاســما م ق
لقــاح مضــاد للفيــروس التــي بدأتهــا احلكومــة مــع عــدة 
اللقــاح  بشــأن  النهائــي  اخليــار  انتظــار  يف  مختبــرات، 

األنســب. 
ــق  ــاء تعلي ــدود وإنه ــح احل ــف فت ــس مل ــيجد الرئي وس
ــن  ــب م ــى مطال ــث تتعال ــه، حي ــى طاولت ــل اجلــوي عل النق
أحــزاب ومنظمــات لعــودة املالحــة اجلويــة مــن أجــل إنهــاء 

ــارج. ــل واخل ــن يف الداخ ــاة عالق معان
 ولعــل احلــدث األبــرز الــذي رفــع فخــر اجلزائريــن هــو 
ــن  ــه م ــا موقف ــن خالله ــس أعل ــا الرئي ــى به ــات أدل تصريح
القضيــة الفلســطينة، وهــي املواقــف التــي خلدتهــا مؤسســة 

ــام  ــون شــخصية الع األرض بفلســطن بجعــل تب

طموحات كثيرة عّبر عنها رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون بداية سنة 2020، من خالل 

تأسيس احلكومة األولى له يف 02 جانفي 
برئاسة األستاذ اجلامعي عبد العزيز جراد؛ 
إذ حملت العديد من املفاجئات لوزراء كانوا 
ينتقدون السلطة ضمن احلراك، واذا بهم 
يحملون حقائب ثقيلة، بعضهم ظهروا يف 

بداية استوزراهم كـ »البلدوزر«، ظهور إعالمي 
مكثف، خرجات فلكلورية وتصريحات نارية يف 
كل االجتاهات، لم تعمر طويال بعدما ألزمهم 

الرئيس حّدهم بالتقليل من الشعبوية .

 ملف:  موهوب رفيق

عــــــــام عــــــــام 20202020  
واألربعــون حرامــيواألربعــون حرامــي

ملــــــف ملــــــف 
الذاكـــــرة الذاكـــــرة 
عرفت اجلزائر، خالل 2020، محاكمات كثيرة لرموز المتعثــــرالمتعثــــر

العصابة، ظهروا خاللها يف شكل درامي مثير للسخرية 
والبكاء يف الوقت نفسه، بداية من: 
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 عبـد القـــادر حجار: مجاهد مارس 
السياســــة والدبلوماسيـــة

رحــل عنا املجاهد واملناضل »عبــد القــادر حجار« عــن عمــر ناهــز الـــ 83 ســنة بعد نشــاط 
نضالــي ودبلوماســي قضــاه يف خدمــه وطنــه، بعــدة عواصــم كطرابلــس وطهــران والقاهــرة ويف جامعــة 
ــا ســنة  ــود به ــارت مول ــة تي ــن والي ــر بتونس.املرحــوم اب ــا ســفيرا للجزائ ــة وكان آخره ــدول العربي ال
1937، اشــتغل لعدة ســنوات باللجنــة املركزيــة حلــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، كمــا تقلــد منصــب 
ســفير فوق العــادة ومفــوض للجزائــر يف دولتــي ليبيا وســوريا، كما منحتــه الرئاســة التونســية 

ــة. الصنــف األّول مــن وســام اجلمهوري

عبد الرشيد بوكرزازة : الوزير المناضــل 
ــر مــرض عضــال عــن عمــر  ــر االتصــال األســبق الدكتــور عبــد الرشــيد بوكــرزازة، إث تــويف وزي
ــه  ــى رجــل ســّخر شــبابه وحيات ــي ســيبقى شــاهدا عل ــده النضال ــر أن رصي ــز الـــ 65 ســنة، غي ناه
للنشــاط اجلمعــوي كأمــن عــام لالحتــاد الوطنــي للشــبيبة اجلزائريــة، إضافــة إلــى اشــتغاله يف منصــب 

وزيــر االتصــال والناطــق باســم حكومــة عبــد العزيــز بلخــادم.
ــر  ــة التحري ــزب جبه ــال يف ح ــبابية مناض ــات الش ــاطه يف اجلمعي ــل نش ــن الراح ــرف ع ع
الوطنــي وعضــوا يف جلنتــه املركزيــة كمــا انتخــب نائبــا عــن احلــزب خــالل العهــدة البرملانيــة )-1997

.)2002

نـــور الديــن يزيــــد زرهونــي: 
المجاهـد الوزيــر والسفيــر 

تــويف الوزيــر األســبق للداخليــة »نــور الديــن يزيــد زرهونــي« عــن عمــر ناهــز 83 ســنة وإثــر مــرض 
ــر األول يف حكومــة  ــة، منهــا منصــب نائــب الوزي ــد مناصــب ســامية يف الدول عضــال، بعــد أن تقل

أحمــد أويحيى. وعــن ســفيرا للجزائــر يف عــدة عواصــم منهــا واشــنطن ومكســيكو وطوكيــو.
ــف  ــد أن كل ــر الوطني. بع ــش التحري ــرات جلي ــاز املخاب ــح جه ــيرا ملصال ــي« مس ــرف »زرهون ع
بتســيير عمليــة إنشــاء مديريــة التوثيــق واألبحــاث، والتحــق »اليزيــد« مبكــرا بصفــوف »جيــش 
التحريــر الوطنــي« وانضــم إلــى وزارة التســليح واالتصــاالت العامــة التــي مت اســتحداثها يف احلكومــة 

اجلزائريــة املؤقتــة حينهــا.

لمين خان: الطبيب المثقف والرجل الثوري
ــة، هــذه الســنة أيضــًا، املناضــل واملجاهــد »ملــن خان« آخــر أعضــاء  فقــدت الســاحة اجلزائري
ــر  ــن عم ــاء والوطنية،ع ــال والعط ــة بالنض ــيرة حافل ــد مس ــل الفقيد بع ــة، ورح ــة املؤقت احلكوم
ــر أوالهمــا يف ظــل االســتعمار  ــخ اجلزائ ناهــز 89 ســنة، عاش خاللهــا فترتــن حاســمتن مــن تاري

ــة. ــاكل الدول ــاء والتشــييد لهي ــرة االســتقالل والبن الغاشــم، وفت
ــام  ــاد الع ــيس االحت ــاهمن يف تأس ــد املس ــن« كان أح ــهور بـــ »مل ــان« واملش ــان خ ــد الرحم »عب
ــة  ــدات القتالي ــق بالوح ــد أن التح ــان اإلضراب بع ــن لبي ــن واحملّرري ــلمن اجلزائري ــة املس للطلب

ــف. ــود يوس ــد زيغ ــادي واملجاه ــة القي ــنطيني رفق ــمال القس ــة الش ــي مبنطق ــر الوطن ــش التحري جلي

لخضـر بورقعــة: رجــل الثورتيـــن
رحل عنــا، هــذا العــام، »ســي خلضــر بورقعــة« أو عمــي خلضــر صاحــب كتــاب شــاهد على 
ــورة التحريرية، وعــاش  ــادة ث ــرز ق ــاره أحــد أب ــه الشــباب باعتب ــذي التــف حول ــورة ال ــال الث اغتي
مناضــال مــن أجــل التحــرر ومحاربــا مــن أجــل وطنــه وهوّيتــه، كمــا أنــه خــاض جتربــة 

ــة للحــراك.  ــى أيقون ــث حتــول ال ــال، بحي االعتق
رحــل »عمــي« خلضــر بورقعــة تــاركا وصيــة أخيــرة وجههــا جليــل الشــباب بالعاميــة 
ــا  ــل، رافع ــا حص ــم مهم ــوا بلده ــم أال يكره ــدا عليه ــالد«، مؤك ــو لب ــو تكره اجلزائرية »باالك

ــرفه. ــان وش ــرض اإلنس ــو ع ــن ه ــى أن الوط ــد عل ــى للتأكي ــّبابته اليمن س
 

السعيـد بوحجـــة: المجاهد الثـــوري 
والسياســـي المخضـــرم

قبــل أن ينقضــي عــام »الكورونــا« رحــل عــن الوطــن املجاهــد »الســعيد بوحجــة« عــن عمــر 
يناهــز 82 عامــا، متأثــرا مبــرض عضــال أدخلــه مستشــفى »مصطفــى باشــا”، ورحــل تــاركا وراءه 

فراغــا بــن أهلــه وأصدقائــه والســاحة السياســية اجلزائريــة.
»عمــي الســعيد« كمــا يحــب البعــض مناداتــه، جمــع بــن املشــاركة يف الثــورة التحريريــة 
كمجاهــد ضــد االســتعمار الفرنســي والعمــل السياســي يف مرحلــة االســتقالل ضمــن حــزب 

جبهــة التحريــر الوطنــي،
ــم  ــل أن تت ــي يف مســاره السياســي، قب ــس الشــعبي الوطن انتخــب بوحجــة رئيســا للمجل
اإلطاحــة بــه إثــر حملــة شــنتها قيــادات يف حزبــه، انتهــت يتــرأس معــاذ بوشــارب خلفــا لــه.
منير بن دادي

القــدرة  تراجــع  مــن  املخــاوف  ظــل  يف 
الشــرائية للمواطنــن، طمــأن رئيــس اللجنــة 
املاليــة وامليزانيــة باملجلــس الشــعبي الوطنــي، 
لـ«أخبــار  حديثــه  خــالل  زغــدار،  أحمــد 
املشــروع  بخصــوص  اجلزائريــن  الوطــن«، 
الــذي   ،2021 املاليــة  لقانــون  التمهيــدي 
ــدة،  ــة عدي ــات قطاعي ــبه إصالح ــل بحس يحم
علــى رأســها احلفــاظ علــى القــدرة الشــرائية 
للمواطــن، ووضــع حتفيــزات مهمــة للمؤسســات 
ــا أن  ــروة، مضيف ــق الث ــل خل ــن أج ــئة م الناش
ــن أي  ــاش، لك ــادي االنكم ــرة لتف ــول متوف احلل
حــل ســيتطلب إصالحــات جذريــة - علــى حــد 

قولــه.
ــك  ــر متل ــدار أن اجلزائ ــد زغ ــح أحم  وأوض
إمكانــات ملســايرة األزمــة بطريقــة عقالنيــة، وأن 
احللــول متوفــرة لتفــادي االنكمــاش، مــن خــالل 
ضــرورة التنويــع االقتصــادي واالنتقــال الطاقــوي 
باالعتمــاد علــى الطاقــات املتجــددة وكــذا بعــث 
مؤسســات إنتاجيــة خللــق الثــروة يف القريــب 
ــي  ــات تدن ــن تبع ــد م ــل احل ــن أج ــل م العاج

ــي. ــى االقتصــاد الوطن ــط عل أســعار النف
اتخــاذ  حتميــة  علــى  زغــدار  وأكــد 
ــس  ــدات رئي ــى تعه ــاء عل ــتعجلة بن ــر مس تدابي
ــا  ــون التــي تكفــل لن ــد تب ــد املجي ــة عب اجلمهوري

تنميــة مســتدامة متكننــا مــن اخلــروج اآلمــن مــن 
هــذه األزمــة االقتصاديــة، وهــو مــا راهــن عليــه 
ــق  ــع االقتصــاد لتحقي ــن خــالل تنوي ــس م الرئي

ــوازن. الت
ــال  ــرول، ق ــعار البت ــي أس ــوص تدن وبخص
زغــدار إن تداعيــات فيــروس كورونــا ليســت 
ســببا مباشــرا يف انخفــاض ســعره، وإمنــا هنــاك 
أســباب جيوسياســية أدت إلــى وفــرة إنتــاج 
ــل  ــون برمي ــف ملي ــن ونص ــو 3 مالي ــط بنح النف
يوميــا، وباملقابــل تراجــع الطلــب، وهــذا مــا أثــر 

ــادي. ــو االقتص ــى النم عل

املنتــدى  رئيــس  وصــف  وبحســب 
االقتصــادي البروفســور عبــد القــادر بريــش، 
ــنة  ــإن س ــن«، ف ــار الوط ــه لـ«أخب ــالل حديث خ
2020 كانــت ســنة اقتصاديــة صعبــة علــى 

ــات  ــرات وتداعي ــة املســتويات، نتيجــة تأثي كاف
العاملــي،  االقتصــاد  علــى  كورونــا  جائحــة 
وإصابتــه بالركــود ممــا أثــر ســلبا علــى االقتصــاد 
اجلزائــري، بســبب تراجــع أســعار النفــط بأكثــر 

مــن 50 باملائــة خــالل السداســي األول مــن 
2020، فيمــا تراجعــت عائــدات ومداخيــل 
ــى 23  ــالل2020 إل ــات خ ــن احملروق ــر م اجلزائ

دوالر.  مليــار 

رئيس اللجنة املالية وامليزانية بالبرملان، أحمد زغدار

قانـــون الماليـــة يحافـــظ قانـــون الماليـــة يحافـــظ 
علــى القــدرة الشرائيـــةعلــى القــدرة الشرائيـــة

 رئيس املنتدى االقتصادي البروفسور عبد القادر بريش:

 مداخيـــل المحروقــات تراجعــت خـالل 2020 
إلــــــى 23 مليـــــار دوالر

 يعرف بمواقفه الحازمة 

شنقريحـــة.. رجــل الميـــــدان شنقريحـــة.. رجــل الميـــــدان 
العمــل  بتفضيلــه  شــنقريحة  ُيعــرف 
امليدانــي، وجتنــب املناصــب السياســية العامــة، 
أركان  رئيــس  الراحــل  رفيــق  كان  أنــه  كمــا 
ــد  ــد قاي ــق أحم ــي الشــعبي الفري ــش الوطن اجلي

صالــح
 ويعــد الفريــق شــنقريحة ثامــن رئيــس 
لــأركان يف اجلزائــر، منــذ اســتقالل البــالد 
عــن االحتــالل الفرنســي مطلــع ســتينيات القــرن 
ــل  ــة قب ــوات البري ــدا للق ــد كان قائ ــي، وق املاض

ــد. ــب اجلدي ــه املنص تولي
يف  حاســما  شــنقريحة  الفريــق  وظهــر 
العديــد مــن احملطــات خــالل ســنة 2020، 
ــا  ــتعمارية مبجازره ــا االس ــر فرنس ــا ذك ــة مل خاص
يف قاملــة وخراطــة وغيرهــا بالقــول »إّن االســتعمار 
الفرنســي ارتكــب يف 8 مــاي 1945 أبشــع مجــازر 
ــر. وأضــاف »ســتبقى  القــرن العشــرين يف اجلزائ
ــى  ــن تنس ــي ل ــال الت ــان األجي ــخة يف أذه راس
أبــدا أبشــع املجــازر التــي ارتكبــت يف حــق 

البشــرية يف القــرن العشــرين«.
واعتبــر شــنقريحة أن هــذا التاريــخ يشــكل 
ودرســا  اجلزائــر  تاريــخ  يف  حافلــة  »محطــة 
اســتوعبه الشــعب اجلزائــري للدخــول يف مرحلــة 
الكفــاح املســلح مــن أجــل اســترجاع حريتــه 

واســتقالله«.
ويف موقــف إنســاني بالــغ احلساســية، ذرف 
رئيــس أركان اجليــش الوطنــي الشــعبي، الفريــق 
ــة  ــي كلم ــو يلق ــوع وه الســعيد شــنقريحة، الدم
ترحيــب وتأبــن يف حضــرة شــهداء املقاومــة 
الشــعبية، القــادة الذيــن عــادت جماجمهــم مــن 
فرنســا. وقــال شــنقريحة “إنهــا جمعــة مباركــة 
إن  اجلزائــر،  أرض  إلــى  الشــهداء  فيهــا  عــاد 
جثامــن الشــهداء ســرقها االســتعمار البغيــض 
وعرضهــا يف متحفــه منــذ أكثــر مــن قــرن ونصــف 
قــرن للتباهــي دون حيــاء، إنــه الوجــه احلقيقــي 
البشــع لالســتعمار.. لقــد عــاد هــؤالء الشــهداء 

ــي”. ــت االســتقالل الوطن ــوم لتثبي الي

ــر  ــد كثي ــل بع ــق األم ــد حتق  وأضــاف “لق
مــن األلــم وعــاد األبطــال مبجلــن ليلقــوا رفاقهــم 

يف مربعــات الشــهداء بــاألرض الطيبــة”.
 واسترســل شــنقريحة “لقــد قضــى هــؤالء 
األبطــال أكثــر مــن قــرن ونصــف قــرن يف غياهــب 
ــن  ــاومة م ــزاز ومس ــل ابت ــوا مح ــتعمر وكان املس
ــى  ــة إل ــا االســتعمار دعــاة العنصري ــات بقاي لوبي
ــتكمل  ــذي نس ــز ال ــوم املمي ــذا الي ــق ه أن تتحق

ــه مقومــات ســيادتنا”. ب
وعمــل قائــد أركان اجليــش علــى جبهــات 
كثيــرة، إذ لــم يتــوان يف وضــع إمكانــات اجليــش 
بــن يــدي وزارة الصحــة بتوفيــر املستشــفيات 
يف  التلقيــح  عمليــات  يف  واملشــاركة  امليدانيــة 
مناطــق الظــل، خاصــة بعــد بــروز اجلائحــة، ومع 
التهــاب احلــدود مــع التوتــر يف الصحــراء الغربية، 
ــر يف مالــي، خــرج قائــد األركان يف وقــت  والتوت
حــازم ليؤكــد أن احلــدود اجلزائريــة خــط أحمــر.
 م.رفيق

2020 سنة اقتصادية صعبة ىلع الجزائريين
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أكــد اخلبيــر االقتصــادي رئيــس املنتــدى 
االقتصــادي البروفســور عبــد القــادر بريــش أن 
ــه »قصــر الرئاســة«  ــذ دخول ــون من ــس تب الرئي
واألولويــات،  االهتمامــات  ترتيــب  أعــاد 
مخطــط  إعــادة  خــالل  مــن  هــذا  وجتلــى 
اإلنعــاش االقتصــادي وبعــث القطاعــات علــى 
ــة  ــة واملنجمي ــرار قطــاع الصناعــات التحويلي غ
والطاقــات  البتروكمياويــة  والصناعــات 
املتجــددة، إلــى جانــب اهتمامــه اخلــاص 
الناشــئة وتخصيــص صنــدوق  باملؤسســات 

خــاص لتمويلهــا بقيمــة 1.2مليــار دينــار.
ــر  ــى أوام ــون أعط ــس تب ــاف أن الرئي وأض
باالهتمــام باملؤسســات الصغيــرة واملتوســطة، 
ــة  ــى الوكال ــاج إل ــر دور أونس ــب تغيي ــى جان إل

ــة. ــم املقاوالتي ــة لدع الوطني
ــنة  ــى أن س ــش إل ــادر بري ــد الق ــه عب وينب
ــل  ــق الظ ــام مبناط ــى االهتم ــزت عل 2020 رك
العموميــة  الســلطات  جهــود  خــالل  مــن 
بتســجيل العديــد مــن املشــاريع الــذي بلــغ أزيــد 

.12000 مــن 

 تخصيـــص أزيد مـــن 12000 
مشــروع لمناطــق الظــــل

وفـــاة أزيــد مــن 140 عامـــال 
فــي صفوف الجيـــش األبيــض!

خــاض اجليــش األبيــض منــذ عشــرة أشــهر 
ــا،  ــة كورون ــى جائح ــدي إل ــة للتص ــا شرس حرب
هــذا الفيــروس الغامــض الــذي أنهــك أجســادهم 
ــم  ــم ل ــم وأحبائهــم، لكنه ــاة أهله وحرمهــم مالق
يتراجعــوا إلــى الــوراء خطــوة بالرغــم مــن ســقوط 
أزيــد مــن مائــة منتســب إلــى القطــاع، بــل زادوا 
عزمــا بالوقــوف يف الصفــوف األماميــة كجنــود 
مجنــدة يف معركتهــم ألداء واجبهــم إلنقــاذ أرواح 

ــى آخــر نفــس لهــم. ــن إل ــات اجلزائري مئ
ــر  ــرت اجلزائ ــروس، خس ــة الفي ــذ بداي  ومن
أطبــاء مــن بينهــم رئيــس قســم اجلراحــة يف 
البليــدة،  فانــون يف واليــة  فرانــس  مستشــفى 
املدعــو ســي أحمــد مهــدي، الــذي تــويف خــالل 

ممارســته مهنتــه يف املستشــفى.
ــة  ــماء معروف ــدة أس ــت ع ــده، توفي  وبع
الطبيــب  غــرار  علــى  الطبــي  الوســط  يف 
البروفيســور تلماتــن، لتفقــد األســرة الطبيــة 
طبيبــن كانــا يعمــالن يف مستشــفى خــاص 
ــم  ــي، ث ــر وقبال ــدة، همــا جامــع كبي يف البلي
الطبيــب ســليم لطــرش يف مستشــفى منطقــة 

ــة. ــة بجاي ــة يف والي خراط

 كمــا لــم يرحــم الفيــروس العمــال، بعــد أن 
خطــف روح ســائق ســيارة اإلســعاف ببوفاريــك، 
جمــال طاحلــي ابــن “الصومعــة”. ســائق ســيارة 
اإلســعاف رحــل وتــرك أرملــة وأيتامــا. ومــا هــذه 
ســوى عينــة مــن مئــات الضحايــا الذيــن ســقطوا 
شــهداء الواجــب خــالل معركــة شرســة بــن 

ــا املســتجد. اجليــش األبيــض وكورن
 وبحســب عضــو اللجنــة العلميــة ملتابعــة 
ــا، بقــاط بركانــي، خــالل  ورصــد فيــروس كورون
ــو  ــاة نح ــن وف ــن” ع ــار الوط ــع “أخب ــه م حديث
140 طبيبــا وممرضــا وموظفــا يف املجــال الصحــي، 
ــتجد  ــا” املس ــروس “كورون ــم بفي ــب إصابته عق
ــات  ــإن عــدد وفي ــة، ف ــة الوبائي ــة األزم ــذ بداي من
األطبــاء يف القطــاع اخلــاص مرتفعــة بالنســبة 
ــى عــدم  ــذا راجــع إل ــي، وه ــاع العموم ــى القط إل
توفيرهــم الوســائل الوقائيــة ومعــدات احلمايــة 
ــة طبيــة  الشــخصية املناســبة، والتــي تشــمل بذل
ــب  ــى جان ــة، إل ــة ومغلق ــة طويل ــة وأحذي خاص

القفــازات املتينــة والكمامــات.
أسماء بوصبيع

وزيــر االتصال 
بلحيمـر يتوّلـى 
مهمــَة إصــالح 
قطـاع اإلعالم

الصحــي  الظــرف  مــن  بالرغــم 
االســتثنائي، إال أن ذلــك لــم يكبــح 
ــر االتصــال عمــار بلحيمــر يف  ــة وزي عزمي
ــت  ــا كان ــات؛ أوله ــير الورش ــة س متابع
إلــى  اإللكترونيــة،  الصحافــة  ورشــة 
جانــب حرصــه علــى وضــع إســتراتيجية 
اإلعــالم،  قطــاع  لتطهيــر  واضحــة 
ــار  ــة، واإلط ــت مشــاريع إصالحي تضمن
علــى  االتصــال،  ألنشــطة  القانونــي 
رأســها 10 مشــاريع تهــدف إلــى إصــالح 
مــع  يتوافــق  مبــا  االتصــال،  قطــاع 

اجلمهوريــة. رئيــس  التزامــات 
ــزا يف  ــر دورا ممي ــب بلحيم ــا لع كم
ــي،  ــان األوروب ــر البرمل ــى تقاري ــرد عل ال
حتــاك  التــي  املؤامــرة  كشــف  بحيــث 
ــر مــن فرنســا بحيــث وضــع  ضــد اجلزائ
ــن  ــق م ــة الواث ــى اجلــرح بلغ ــه عل أصبع

ــه. نفس
 أسماء بوصبيع

هؤالء رحلوا عنــــا يف 2020
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..2020 سنة ساخنة بواليات الوطن الشرقية 

كرونــا و الفساد.. واالحتجاجـات سّيـدة الموقـفكرونــا و الفساد.. واالحتجاجـات سّيـدة الموقـف

عنابة 

ركـود اقتصـــادي وسياحــي.. ركـود اقتصـــادي وسياحــي.. 
واالحتجاجـات سيـدة الموقـفواالحتجاجـات سيـدة الموقـف

كغيرها  عنابة  بوالية   2020 سنة  كانت 
من واليات الوطن سنة استثنائية بامتياز بسبب 
إلى  الشرق  التي حولت جوهرة  كورونا  جائحة 
االنتشار  بسبب  أشهر  طيلة  أشباح  مدنية 
مارس  منذ  كانت   23 للوباء.فالوالية  القياسي 
الكبير  االرتفاع  بسبب  الرعب  تعيش   2020
ضمن  جعلها  مما  والوفيات  اإلصابات  لعدد 
املدينة  فقدت  وطنيا،  األولى  العشر  الواليات 
دون  األبيض  اجليش  من  أفراًدا  الوباء  بسبب 
أن ال ننسى وفاة الفنان القدير »حمدي بناني« 
اإلصابة  حالة  عدد  ارتفاع  بالفيروس  متأثًرا 
احلجر  بإجراءات  مكبلة  الوالية  بالوباء جعلت 
لدور  الكلي  الغلق  مع  أشهر  طيلة  الصحي 
العبادة وبالتالي كان رمضان 2020 غير مسبوق 
بال تراويح ألول مرة يف تاريخ املدينة كغيرها من 
هو  متيزا  الفضيل  الشهر  ومازاد  الوطن،  واليات 

أزمة السيولة باملراكز البريدية التي شهدت أزمة 
ال مثيل لها مما جعل البريد املركزي يعرف يوميا 
طوابير طويلة دون مراعاة أدنى إجراءات الوقاية. 
سنة 2020 كانت أيضا للكساد التجاري 
شلاًل  شهدت  فاملدينة  بامتياز  والسياحي 
يف  الشواطئ  فتح  قرار  رغم  وسياحًيا  اقتصاديا 
منتصف شهر أوت الفارط، االحتجاجات أيضا 
بعناية   2020 أحداث  يف  األبرز  السمة  كان 
فبعد توقف االحتجاجات املطالبة للسكن لفترة 
لتصنع  من جديد  عادت  الوباء  بسبب  قصيرة 
احلدث، حيث أقدم غاضبون على غلق مدخل 
الوالية طلبا لإلفراج عن قائمة املستفيدين من 
من  متواصلة  االحتجاجات  زالت  وال  السكن 
قبل اصحاب عقود التشغيل وسائقي سيارات 

األجرة والتجار وغيرهم.
 ف. سليم

لم تمر سنة 2020 بردا وسالما على العديد من المناطق الشرقية للوطن، فباإلضافة إلى االنتشار الكبير لوباء كرونا المستجد الذي غّير الموازيين، 
وأثر سلًبا على المواطنين في شتى المجاالت، تسببت الظواهر الطبيعية في بعض الوالية في إحداث خسائر جمعة، فيما صنعت محاكمات رؤوس الفساد 

الحدث في وقت كان لالحتجاجات المطاِلبة بالشغل والسكن والتهيئة وقعا خاصا.

تبسة

20202020 ... سنـــــة الـــ   كرونــا«  ... سنـــــة الـــ   كرونــا« 
واالحتجاجــات وجرائــم القتــــلواالحتجاجــات وجرائــم القتــــل

عرفت والية تبسة خالل سنة 2020 العديد من األحداث المهمة والكبيرة التي صنعت المستجدات وأثرت على 
يوميات وحياة اآلالف من الناس في الوالية كغيرها من واليات الوطن، ليكون وباء كوفيد سيد الموقف.

فيروز رحال
وقلب  الكثيرين  بحياة  أودى  الذي  الوباء 
موازيني احلياة، فيما حيث شهدت هذه املنطقة 
احلدودية ارتفاًعا حاًدا يف االحتجاجات للمطالبة 
بالتشغيل والسكن والتنمية، بينما كانت جرائم 

القتل احلدث األبرز..

 جائحة كورونا.. أول 
إصابة بالفيروس

الوالية  من  كغيرها  تبسة  والية  سجلت 
شهر  يف  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  أولى 
عالقة  لها  كانت  بسيدة  األمر  مارس، ويتعلق 
مع مغتربني يف حفل زفاف يف اجلزائر العاصمة، 
وهي احلادثة التي أثارت جدل واسعا ومع تزايد 
منها  قانونية  إجراءات  وفرض  اإلصابة  حاالت 
احلجر الصحي ووضع مخطط للتكفل باملصابني 
الوالية  كانت  تبسة  والية  أن  إلى  باإلضافة 
وتخصيص  جتهيز  من  متكنت  التي  الوحيدة 
بوباء  باملصابني  للتكفل  كاملة  عمومية  مؤسسة 

كوفيد 19 حسب تصريح مدير الصحة. 

 جرائم قتل بشعة 
شهدت ارتفاعا يف جرائم القتل على غرار 
ما وقع يف شهر ماي، حيث أقدم أب من بلدية 
العوينات على قتل فلذة كبده البالغة من العمر 
17 سنة ذبحا من الوريد إلى الوريد على الساعة 
جنا  الذي  صديقها  قتل  محاوال  صباحا  الثالثة 
آخر  شاب  لقي  وقد  هذا  املوت،  من  بأعجوبة 
حتفه يف ذات الشهر دهسا بسيارة جاره باحلي 
ساعة  نصف  بحوالي  بينهما  وقع  شجار  بعد 
قبل اإلفطار، لتقوم بعد يوم من ذلك ويف شهر 
رمضان املبارك زوجة بقتل زوجها بطعنة خنجر 
إلى  زواجه  على  ميض  لم  القلب  مستوى  على 

18 شهرا. 
بشعة  قتل  جرمية  ايضا  شهدت  الوالية 
ضحيتها تبلغ من العمر 47 سنة عثر عليها جثة 
قتلها  6 أشهر من  بعد  هامدة مدفونة يف شقتها 
بطريقة وحشية على يد شاب ثالثيني، ويف شهر 
بلدية  من  ينحدر  ممرض  تعرض  الفارط  نوفمبر 
خنجر  لطعنة  سنة   25 العمر  من  ويبلغ  العقلة 
أرادته قتيال يف عني املكان خالل شجار وقع بينه 

وبني 6 أشخاص آخرين خارج أوقات عمله.

 ارتفاع وتيرة 
االحتجاجات عقب 

تنصيب الوالي الجديد
و سجلت الوالية خالل سنة 2020 ارتفاًعا 
أغلب  التي عمت  االحتجاجات  وتيرة  حاًدا يف 
حسب   - التسيير  سوء  بسبب  الوالية  بلديات 
بالسكنات  املطالبة  من  انطالقا  احملتجني-، 
للبطالني،  عمل  مناصب  وكذا  األرضية  والقطع 
التي  تلك  كانت  االحتجاجات  أقوى  ولعّل 
وقعت يف شهر جانفي 2020 يف بلدية الشريعة 
األراضي  املستفيدين من قطع  قائمة  عقب نشر 
القائمة واعتماد  إلغاء هذه  الذين طالبوا بضرورة 
الشفافية يف توزيعها، حيث احتج السكان طيلة 
املدينة  البلدية ومداخل  بغلق مقر  وقاموا  أسبوع 
األربعة مع حبس رئيس البلدية يف سيارة الشرطة 
لساعات طويلة، إلى غاية جتميد القائمة وإعادة 

النظر يف املستفيدين.

 اكتشاف منزل مشعوذ 
يحوي طالسم غريبة

منزل  اكتشاف  مت  أيضا  السنة  هذه  يف 
الطالسم  من  هائلة  كمية  يحوي  مشعوذ 
واألسحار بعد تسبب شرارة كهربائية يف إضرام 
النار بأحد املنازل بحي األقواس، حيث كشفت 
منزله  حول  مشعوذ  قصة  تفاصيل  الشرارة  هذه 
لوكر ملمارسة مختلف أنواع السحر والشعوذة بعد 
تدخل سكان احلي يف محاولة منهم إلطفاء النار 
الطالسم  من  هائلة  كمية  عثروا  أين  املشتعلة، 
األعمار  مختلف  من  األشخاص  ملئات  وصور 
عليها  مكتوب  منزلية  أواني  من  أغراض  وعدة 
طالسم غريبة وأقفال حديدية ومالبس شخصية 
للجنسني، وهي احلادثة التي أثارت استياء كبير 
منصات  رواد  واستنكرها  التبسي  املجتمع  لدى 
العام  حديث  والزالت  االجتماعي  التواصل 

واخلاص لغاية اللحظة.

سكيكدة 

اإلطاحة برؤوس الفساد.. اإلطاحة برؤوس الفساد.. 
فيضانــــات وزالزلفيضانــــات وزالزل

مهمة  أحداث  سكيكدة  والية  شهدت 
برؤوس  اإلطاحة  أبرزها  ولعل  اجلدل،  صنعت 
الفساد بالوالية، باإلضافة إلى الفيضانات التي 
والتي تسببت يف خسائر مادية  الوالية  شهدتها 
الذي  نوفمبر  زلزال22  إلى  باإلضافة  معتبرة، 
من  عدد  يف  جزئية  انهيارات  وقوع  إلى  أدى 

املباني. 

 اإلطاحة برؤوس الفساد 
بالعديد  فيفري2020  شهر  سنة  أطاحت 
مع  كانت  والبداية  بالوالية،  الفساد  رؤوس  من 
»محـمد  سكيكدة  لوالية  السابقني  الواليني 
بودربالي« و«فوزي بن حسني« اللذان مت ادعاهما 
عمومية  أموال  تبديد  بتهمة  املؤقت  احلبس 
واملدير  العقارية  الوكالة  مدير  رفقة  واستغالل 
السابق ملديرية التعمير والبناء املوجودان بسجن 

احلراش
بلدية  رئيسا  إيداع  مت  الشهر  ذات  يف   
رهن  مقاول  رفقة  واحلالي  السابق  سكيكدة 
احلبس املؤقت بتهمة تتعلق بتبديد املال العام. 

أمر  السنة  نفس  من  14جويلية  يوم  ويف 
بوضع  محكمة سكيكدة  لدى  التحقيق  قاضي 
 28 رفقة  سكيكدة  مليناء  العام  املدير  الرئيس 
حتت  اقتصاديني  متعاملني  و4  بامليناء  موظف 
السفر  جوازات  سحب  مع  القضائية  الرقابة 
ملنعهم من مغادرة اجلزائر بعد تورطهم يف قضايا 

فساد.

 فيضانات تغرق األحياء 
أغرقت األمطار املتساقطة بغزارة،مع حلول 
شهر سبتمبر، عددا كبيرا من األحياء والشوارع 

بلديات  غرار  على  وبلدياتها  الوالية  بعاصمة 
أعلنت  وكركرة،حيث  كرومة،عزابة  حمادي 
واستنفار  طوارئ  حالة  املدنية  احلماية  مصالح 
مادية  خساىر  احلادثة  عن  وجنم  قصوى، 
معتبرة حيث حاصرت سيول األمطار عدًدا من 
غلق  الى  وادت  القصديرية  باألحياء  العائالت 
الطريق  غرار  على  والوطنية  الرئيسية  الطرقات 
وقسنطينة  واليتي سكيكدة  بني  الرابط  الوطني 
والطريق الرابط بني القل وقسنطينة. كما قضت 
عشرات العائالت ليالي بيضاء بعد أن اجتاحت 

مياه األمطار منازلها.
آنذاك سقوط كابل ذو  الوضع سوءا  ومازاد 
ميون  والذي  الكهرباء  شبكة  ملد  فولط  ألف   30
الوالية  غربي  إقليم  عبر  البلديات  من  عددا 
اجلوية  األحوال  الرعدية وسوء  الصواعق  بسبب 
التيار  انقطاع  عنه  مانتج  الليلة،  تلك  طيلة 

الكهربائي عن 20 بلدية. 

 زلزال 22 نوفمبر...
الساعة  نوفمبر كانت عقارب   22 التاريخ   
يضرب  قوي  زلزال  دقيقة،  و53   4 الى  تشير 
سلم،  على  درجة   5.2 شدته  بلغت  املنطقة 
من  عدد  طالت  معتبرة  مادية  خسائر  مخلفا 
الزلزال  العمومية،  واملرافق  السكنية  املباني 
التي  االرتدادية  الهزات  من  العديد  صاحبته 
لدى  خاصة  والهلع،  الذعر  من  حالة  خلفت 
انهيارها،  من  خوفا  الهشة  البنايات  سكان 
بلجود  »كمال  األول  الوزير  أجبرت  والوضعية 
واخلسائر  األضرار  ومعاينة  املنطقة  إلى  للنزول 

ومساعدة املتضررين.
نسيبة شالبي

جيجل 

مشاريع مع وقف التنفيذ وكرونا يعري القطاع الصحي مشاريع مع وقف التنفيذ وكرونا يعري القطاع الصحي 
شهدت سنة 2020 ركودا تاما يف مختلف 
حيث  جيجل،  بوالية  والقطاعات  املجاالت 
نوع  وباء من  تفاقم  إلى  كورونا  وباء  تفشي  أدى 
وهو  الكورنيش منذ عقود  استوطن عاصمة  آخر 

التخلف التنموي.

 مشاريع كبرى مع وقف 
التنفيذ بسبب الجائحة 
وتيرة  على  سلبا  كورونا  وباء  تفشي  أثر 
أشغال إجناز جملة من املشاريع التنموية الكبرى 
على غرار منفذ الطريق السياق جن جن-العلمة 
الذي عرف توقفا لألشغال دام ألشهر بحيث لم 
تفلح جميع اجلهود التي قام بها منتخبون محليون 
ووطنيون إلعادة بعث املشروع الذي يعتبر مبثابة 
املفروضة  الطبيعية  العزلة  من  للتخلص  السبيل 
أيضا  امتدت  السلبية  التأثيرات  الوالية.  على 

مركب  إلى  وبالتحديد  بالرة  الصناعية  للمنطقة 
بـ  الذي تعرض خلسائر قدرت  والصلب  احلديد 
أكثر من 35 باملئة بحسب تصريحات مسؤوليها، 
كنهائي  أخرى  حيوية  مشاريع  أن  حني  يف 
املشاريع  وعشرات  احلديد  ونهائي  احلاويات 
مناطق  يرتقب جتسيدها على مستوى  التي كان 

النشاطات املنتشرة بعدة بلديات من الوالية 

 كورونا يعري نقائص 
قطاع الصحة

التي  اجلملة  هي  السيطرة«  حتت  »الوضع 
الوبائية  الوضعية  كلكال  الوالي  بها  وصف 
انتقادات  أثارت  لكنها يف مقابل ذلك  بالوالية، 
الرهيب  االرتفاع  مع  خاصة  املواطنني  وسخط 
كورونا،  بفيروس  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  لعدد 
وهذا عقب القرار الرسمي القاضي بافتتاح موسم 

االصطياف الذي عرف توافدا قياسيا للمصطافني 
أنحاء  مختلف  من  قادمني  جيجل  والية  على 
الوطن. كما أدت أيضا إلى سخط كبير من بعض 
املنتخبني الذين انتقدوا ضعف اإلمكانيات التي 
األطقم  جعلت  والتي  الصحة  قطاع  عليها  يتوفر 
بدون  الفيروس  تواجه  طبية  والشبه  الطبية 
وسائل، كما انتقد هؤالء أيضا غياب االستباقية 
ما  وهو  وتسييرها،  األزمات  مع  التعامل  يف 
الضحايا  من  العشرات  تسجيل  الوالية  كلف 
الغائبة  االستباقية  القاتل.  بالوباء  أصيبوا  الذين 
حسب هؤالء سرعان ما تكررت أيضا خالل أزمة 
جيجل  مدينة  من  كل  عرفتها  التي  الفياضات 
األودية  مياه  منسوب  ارتفاع  بسبب  والطاهير، 
بكارثة   2020 سنة  جيجل  والية  لتودع  هناك، 

طبيعية كما بدأتها بهزات أرضية.
بوعباني زهرة

   »    » 
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هل كانت سنة 2020 األسوأ ىلع اإلطالق داخل الوطن؟

سنـة لألحـزان والمآسـي.. وعـام للتالحم والتـآزرسنـة لألحـزان والمآسـي.. وعـام للتالحم والتـآزر

سيدي بلعباس

الكهرباء تقتـل مريضين وحادثة الكهرباء تقتـل مريضين وحادثة 
»عياش« تتكرر بـ »السهالة«»عياش« تتكرر بـ »السهالة«

بلعباس عن سياق  والية سيدي  تخرج  لم 
باقي واليات الوطن حني احلديث فسنة 2020 
عاشها  التي  واآلالم  باألحزان  مليئة  سنة  كانت 

سكان املنطقة. 

انقطاع الكهرباء يودي 
بحياة مريضين بمصلحة 

اإلنعاش
حادثة أليمة وقعت مبستشفى اجلامعي عبد 
املرضى  من  اثنني  ضحيتها  راح  حساني  القادر 
التيار  انقطاع  بعد  اإلنعاش  مبصلحة  املتواجدين 
احملول  استجابة  وعدم  املصلحة  عن  الكهربائي 
به  نتيجة وجود عطل  الكهربائي بذات املصلحة 
وهو مادة إلى وفاة شخصني قضية أثارت حفيظة 
االتهام  أصابع  فيها  ووجهت  احمللي  العام  الرأي 

باإلهمال إلى مسؤولي املستشفى. 

عمليات سرقة متعددة 
داخل املؤسسات 

االستشفائية
االستشفائية  املؤسسات  عديد   شهدت 
بالوالية عمليات سرقة طالت أجهزة ومستلزمات 
غرار  على  الطبية  األسرة  من  منفدوها  كان  طبية 
مبستشفى  احلراسة  أعوان  مبساعدة  ممرضني  اقدام 
دحماني سليمان على سرقة جهاز ايكوغرايف ذو 
حدود  إلى  سعره  يصل  قد  والذي  املمتازة  نوعية 
وجد  والذي  بيعه  إعادة  بغية  سنتيم  300مليون 
بأحد بيوت اجلناة باإلضافة إلى عمليات متفرقة 
لسرقة مستلزمات طبية على غرار محاولة سرقة 3 
آالف قفاز طبي من صيدلية مستشفى اجلامعي يف 
عز ازمة كورونا تورطا فيها شقيقني أحدهما عامل 

مهني باملستشفى الذي شهد عملية السرقة.

  حادثة عياش تتكرر 
ببلعباس!

 واقعة مماثلة ملا حدث لعياش تكررت بأحد 
وقع  حيث  بالسهالة  املسمى  الوالية  بلديات 
شخص يف الثالثني من عمر داخل إحدى اآلبار 
باملنطقة  املتواجدة  متر   12 إلى  وصل  على عمق 
واململوكة إلحدى اخلواص وهو يقوم ببناء محيط 
من  املضني  العمل  من  ساعات  استلزم  ما  البئر 
الضحية  إلى  للوصول  املدنية  احلماية  أعوان  قبل 
باملنطقة  الطينيةاملتواجدة  التربة  طبيعة  بسبب 
والذي وجد ميتا هذا بحضور والي والية سيدي 
بلعباس شخصيا يف عملية انتشال جثة الضحية 

الذي أراد تفادي سيناريو والي والية املسيلة. 

 أول والية يف الجزائر 
بدون أحياء قصديرية

اجلديد  ثناياها  يف  حملت   2020 سنة 
اول  باتت  حيث  بلعباس  سيدي  لوالية  والتميز 
قصديرية  احياء  بدون  اجلزائري  القطر  يف  والية 
بعد ان مت القضاء على 13 حي فوضوي الذي كان 
سيدي  مدينة  تراب  وحدود  حواف  عبر  منتشر 
للمدينة  اجلمالي  املنظر  شوه  والذي  بلعباس 
كانت  التي  األراضي  استرجاع  إلى  باإلضافة 
بترحيل  وذلك  الفوضوية  األحياء  هذه  تشغلها 
األسر التي بلغ عددها أكثر من 1000 عائلة إلى 

األحياء السكنية اجلديدة. 
احمللية  السلطات  عملية متكنت من خاللها 
من القضاء على شبح االنتشار الرهيب البنايات 
الفوضوية ومتكنت من القضاء بشكل شبه نهائي 

على هذا امللف الشائك.
حواش. أ

 شهدت العديد من الواليات الداخلية بالوطن أحداثا قلبت حياة المواطنين رأًسا على عقب، ولعل أبرزها انتشار وباء كرونا المستجد الذي خلف 
الكثير من الضحايا، وإن كان هو األبرز إال أنه لم يكن الوحيد.

البيض

حــادث انفجــار الغــاز يصنــع الحدث حــادث انفجــار الغــاز يصنــع الحدث 
واالحتجاجــات سيـــدة الموقـــفواالحتجاجــات سيـــدة الموقـــف

شهدت والية البيض خالل سنة 2020 العديد من األحداث التي طغت على الساحة المحلية وكانت 
حديث العام والخاص بالوالية. 

نورالدين رحماني

 ولعل أبرزها حادث انفجار أنبوب الغاز شهر 
أشخاص   6 مقتل  خلف  والذي  املاضي  أكتوبر 
وجرح 18 آخرين كما مت إيداع 5 أشخاص السجن 

على خلفية احلادث األليم.

التحتية  البنى  واقع  عرى  االنفجار  حادث 
وباإلضافة  املصالح  مختلف  بني  وغياب  باملنطقة 
األمر  املشاريع  اجناز  يف  والفعالية  الرقابة  النعدام 
حيث  املركزية،  املصالح  تدخل  استدعى  الذي 
برمج ومشروع إلعادة إجناز شبكة الصرف الصحي 
الذي وقع به االنفجار بغالف  والغاز باحلي  واملاء 

آهل  احلي  أن  رغم  مليارسنتيم،   80 قارب  مالي 
بالسكان منذ أكثر من 30 سنةبعيدا عن حادث 
االنفجار سجلت البيض السنة املاضية أكبر موجة 
احتجاجات يف تاريخها فال يكاد يخلو يوم دون أن 
جتد عشرات املواطنني يف احتجاج سواء من أجل 

السكن او الشغل او التهيئة احلضرية. 

 بجاية

حصــاد حصــاد 20202020.. واقــع .. واقــع 
صعــب وطموحات مؤجلةصعــب وطموحات مؤجلة

عاشت والية بجاية على مدار سنة كاملة، 
فعاليات  استمرار  ميزها  هامة  وحتوالت  أحداًثا 
قطع  ظاهرة  واستفحال  السلمي  الشعبي  احلراك 
االحتجاجات  تصاعد  عن  ناهيك  الطرقات 
صيغها  مبختلف  السكنات  وتوزيع  باجناز  املرتبطة 
واإلعتصامات  البلديات  أبواب  غلق  ظاهرة  وبروز 

أمام بوابة الوالية.
االنسداد  مع  األحداث  هذه   تزامنت 
البلدية  الشعبية  املجالس  بعض  يف  احلاصل 
وباملقابل،سجل حترك مؤشر التنمية يف إطار برامج 
ذات  املشاريع  من  العديد  باجناز  الظل،  مناطق 
األولوية كالربط بشبكة الغاز التزود باملياه الشروب 
الذي  املشترك  القاسم  ان  غير  الطرقات  وتعبيد 
يربط هذه اإلنشغاالت بتلك هو تأثير وباء كورونا 
املواطنني  وجعل  الوالية  أبناء  خيرة  الذي خطف 

يشعرون بنوع من امللل والرتابة.

 ظاهرة قطع الطرقات 
ببجاية.. »عالمة 

مسجلة »
استفحال  السنة  هذه  بجاية  والية  عرفت 
بشكل  املدن  مداخل  عند  الطرقات  قطع  ظاهرة 
الوطني  الطريق  مستوى  على  خاصة  مسبوق  غير 
رقم 9 عند اجلهة الشرقية للوالية من جسر مرواحة 

الطريق  وكذا  بجاية  مدينة  مدخل  حتى  بخراطة 
تازمالت  حتى  غير  وادي  من   26 رقم  الوطني 
رقم  الوطنيني  الطريقني  أقل على مستوى  وبدرجة 
ما  عادة  إذ  وزو  تيزي  نحو  و12  سطيف  نحو   75
وسيلة  كآخر  أسبوع  كل  بداية  الطرقات  غلق  يتم 
والتي حتمل  مطالبهم  لتحقيق  احملتجون  إليها  يلجأ 
صبغة تنموية ويف مقدمتها الربط بالغاز الطبيعي، 
تعبيد الطرقات، التزود باملياه الصاحلة للشرب هذا 
وقد ألف سكان بجاية هذه الظاهرة واكتسبوا خبرة 
يف التعامل معها من خالل السير يف ممرات فرعية 
أوركن سياراتهم قبل الوصول إلى نقطة قطع الطريق 
الطريق  غلق  فتأثير  املسافرين  نقل  حافالت  أما 
ميلك  الذي  محمود  السائق  فهذا  محدود  عليها 
حافلة من نوع طويوتا يصرح قائال » عندما يتم قطع 
الطريق يزداد مدخولنا » غير أن أكبر املتضرررين هم 
للمرور نحو  الذين يجدون صعوبات جمة  املرضى 
املستشفيات والعيادات بسبب تشكل طوابير طويلة 
من السيارات تعيق مرور سيارات اإلسعاف خاصة 
يتسبب  الطريق  قطع  أن  كما  احلرجة  احلاالت 
ميكثون  الذين  الشاحنات  ألصحاب  خسائر  يف 
عدم  يف  يتسبب  مما  الطريق.  يف  طويلة  لساعات 
أوتأخر  املصانع  نحو  األولية  املواد  مختلف  وصول 

وصول املنتوجات ألصحابها.
عبد السالم قريشي

املدية

سنــة للتضامـن والتآزرلمواجهة الوباءسنــة للتضامـن والتآزرلمواجهة الوباء
واقًعا  املدية،  2020 يف والية  رسمت سنة 
مغايًرا، فانتشار الوباء القاتل كوفيد 19 كان سببا 
املنطقة مبسؤوليها، وهو ما  تآزر وتالحم سكان  يف 
ظهر جليا يف احلملة التضامنية التي كانت تنظمها 
السلطات  مع  بالتنسيق  املدني  املجتمع  فعاليات 

الوصية واملؤسسات االقتصادية وغيرها.
 خالل جائحة كورونا رسم أعضاء جمعيات 
كافل  اخلير  وجزائر  اخلير  ناس  غرار  على  كثيرة 
الوالية  من  مختلفة  ببلديات  واألفراح  اليتيم 
البسمة على وجوه األيتام واألرامل وحتى املعوزين 
ومبادرات  متنوعة  بنشاطات  قيامهم  خالل  من 
األولى  الوهلة  منذ  باشروها  التي  تضامنية  خيرية 
للجائحة يف ظل انتشار وباء كورونا سعى األعضاء 
منذ الوهلة األولي إلى جمع املساعدات وتوزيعها 
اجلمعية  قام  الصدد  هذا  ويف  االحتياج  حسب 
على  غذائية  طرود  بتوزيع  الفضيل  الشهر  خالل 

املعوزين
كما قامت جمعيات املجتمع املدني مجابهة 
الكمامات  من  كبير  عدد  وتوزيع  بخياطة  للوباء 
اإلدارية  واملؤسسات  املصالح  مختلف  على 
القيام بالعديد من  وحتى املواطنني باإلضافة إلى 
تفشي  من  الوقاية  حول  التحسيسية  احلمالت 
مع  بالتنسيق  التعقيم  وحمالت  كورونا  فيروس 
العمومية  اإلدارات  مست  البلديات  مصالح 

والشوارع الرئيسية وأحياء البلديات

مصالح الوالية توزع مواد 
غذائية ىلع سكان 

مناطق الظل
توزيع  املدية  من جهتها قامت مصالح والية 
مواد غذائية على العائالت املتواجدة مبناطق الظل 

عديد  يف  وزعت  التي  القفف  مختلفة،  ببلديات 
املرات احتوت على مواد غذائية أساسية وعجائن 
عدوى«. كما  بدون  »حجر  شعار  حتت  ودقيق 
للمواطن  املصالح بحمالت حتسيسية  قامت ذات 
تعقيم  حمالت  رافقتها  كورونا  مجابهة  قصد 

متكررة لذات الغرض

األفسيو يدعم 
املستشفيات بمواد 

صيدالنية
مختلف  شهدته  الذي  النقص  ظل  يف 
مستشفيات والية املدية السيما فيما يتعلق باملواد 
رؤساء  منتدى  على  القائمون  باشر  الصيدالنية 

بالتنسيق  شنني  محمد  بقيادة  باملدية  األعمال 
الصحة  مديرية  يف  ممثلة  الوالئية  السلطات  مع 
العاملة  الطبية  األطقم  مع  تضامنية  حمالت 
مت  حيث  املدية  مبستشفيات  األمامية  اخلطوط  يف 
لصالح  الصيدالنية  املواد  من  هامة  كمية  تسليم 
الطبي  والطاقم  باملدية  اإلستشفائية  املؤسسات 
الذي هو يف مواجهة خطر كورونا املبادرة متثلت يف 
الصحية،  للمعاير  مطابقة  واقعية  ألبسة  مجموعة 
وقبعات  معقمة  مبللة  ومناديل  وقفازات صحية، 
صحية وسوائل التنظيف والتعقيم والوقاية وخوذة 
صابون  من  وكمية  مستوردة  الصحي  االستعمال 
كما  جراحية،  وضمادات  به  خاصة  وعلب  اليد 
متثلت  أخرى  خيرية  مببادرات  املنتدى  أعضاء  قام 

يف توزيع قرابة 2500 إعانة على األسر املعوزة. 

وهران

تصريحــات تثيــر الجدل.. الوالــي يهيــن تصريحــات تثيــر الجدل.. الوالــي يهيــن 
معلمــة والفســاد يطفـــو على السطــحمعلمــة والفســاد يطفـــو على السطــح

متيزت والية وهران عاصمة الغرب بأحداث 
لكنها   2020 سنة  خالل  ودولية  ومحلية  وطنية 
نظرا  الفارطة  السنوات  على  بكثير  أقل  بنسبة 
لهيمنة جائحة كورونا على األوضاع ومن بني أهم 
األحداث التي جرت خالل السنة الفارطة حادثة 
تصريحات  أطلق  الذي  بوهران  املغرب  قنصل 
عدائية ضد اجلزائر واصفا إياها بالبلد العدو وذلك 
يف فيديو مصور عندما كان يخاطب رعايا مغاربة 
حرج  التصريح  هذا  عدوة«  بالد  يف  »انكم  قائال 
الشارع احمللي والوطني والدبلوماسية اجلزائرية التي 
اململكة  جعل  الذي  األمر  مقتضب،  ببيان  ردت 

املغربية تغير القنصل.
وهران  يف  وقعت  التي  األخرى  احلادثة  أما 
الوالي  أهان  عندما  املدرسي  الدخول  يوم  كانت 
إنشغاالت  له  نقلت  التي  املعلمة  جاري  مسعود 

استعالئية،  بلغة  وخاطبها  ظهره  وأدار  مدرستها 
وتفاعل  اجلزائريني  كل  أنظار  حول  الفيديو  هذا 
معه اجلميع تضامنا مع املعلمة وتخوفا من إنزالق 
األمور مع نقابات التربية سارع الوزير األول ووزير 
ليتم  الفعل  وإستنكار  املعلمة  ملساندة  الداخلية 
ورئيس  بروتوكول  مهام  وانهاء  باملدرسة  التكفل 

ديوان الوالية الحقا.
2020 بوهران هي احملاكمات  كما ميز سنة 
وفتح  الغرب  بعاصمة  الفساد  رموز  طالت  التي 
بعضهم  ايداع  مع  بلديات  رؤساء  مع  حتقيقات 
احلبس وحبس مدير الوكالة العقارية الوالئية ومعه 
شقيق الهامل العسكري مياني الهامل وكذا رئيس 
األمن الوالئي األسبق صالح نواصري وغيرها من 

القضايا التي عاجلتها محاكم وهران.
خالل  ومثقفني  أعالم  وهران  فقدت  كما 

الوهراني  الشعبي  التراث  شاعر  منهم  السنة  هذه 
القادر  عبد  املجاهدين  منظمة  وامني  نونة  مكي 
منطقة  قائد  سعدون  بن  أحمد  واملجاهد  سومر 
ابراهيم  الشعبي  واملغني  اخلامسة  بالناحية 
املقدم  وكذا  وأئمة  جامعيني  وأساتذة  تاخمارتي 
يف  تويف  الذي  وهران  من  عزيز  مجاهدي  الطيار 
كما شهدت  البواقي.  بأم  طائرة عسكرية  سقوط 
وهران حادثة حرائق الغابات يف يوم واحد إلتهمت 
أخرى  و200  الغابات  من  هكتار   100 النيران 
غابة  وأهمها  وطافراوي  كريستل  يف  األدغال  من 
وهران  منكوبة.كما شهدت  أصبحت  التي  مداغ 
األول  الشرطة،  مبقرات  موقوفني  وفيات  حوادث 

تبني أنه انتحر والثاني القضية قيد التحقيق.
عمر الفاروق
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أخبار السر ايا

وجهت مديرية السياحة لوالية تلمسان  مراسلة  مبنع 
أي حفالت بالفنادق واملؤسسات التابعة لها   مبناسبة 

رأس السنة املالدية خاصة يف ظل  تفشي جائحة 
الكرونا  ، وهددت املراسلة باتخاذ إجراءات ردعية 
وعقوبات صارمة ضد املخالفني  بحكم أن الوضع 

الوبائي الذي تعيشه اجلزائر على غرار باقي دول 
العام متنع  هذه النشاطات التي قد تتسبب يف انتشار 

عدوى فيروس كوفيد 19 .من جانب اخر جندت مصالح 
االمن رقابتها  على الطرق الرئيسية  من خالل جتنيد 

فرق خاصة بغية منع التجمعات  ومراقبة حركة 
املرور بالطرقات ومنع التسكع  واالنتشار يف الشوارع 
، وتضييق اخلناق على املواقع السياحية ونقاط بيع 

املشروبات الكحولية ومنع نقلها ، حيث مت فرض رقابة 
خاصة على  الطرق  املؤدية الى عني متوشنت   وسيدي 
بلعباس  التي يكثر فيها بيع املشروبات الكحولية وهذا  

لتفادي انتشار حوادث املرور من جهة وانتقال الوباء 
من ناحية اخرى واجلرائم  التي غالبا ما تختتم بها 

السهرات  احلمراء .

أكثر من 200 صفحة جزائرية و من كافة القطر 
اجلزائري تتغني باجنازات و نشاط رئيسة املجلس 
البلدي لشيقارة التابعة لوالية ميلة ،و حضورها 

الدائم يف امليدان مع الشعب .خصوصا بعد جناحها  
و اختتام وعودها و اجنازاتها بضمان مشروع التزود 
بالغاز لكافة مشاتي بلديتها .للتذكير هي رئيسة 

البلدية الوحيدة من بلديات ميلة التي ليست ضمن 
حزبي األفالن و األرندي ، يف حني تفنن نظرائها يف 

أغلب  البلديات  بسياسة بيع األوهام.

كشف  وكيل اجلمهورية لدى محكمة عني الدفلى،عبد 
القادر خواص يف ندوة صحفية وقائع قضية اإلعتداء 

على شخص يف مرحلته ببلدية بوراشد..حيث مت 
وضع حد نهائي لنشاط مجموعة إجرامية...مختصة 

يف سرقة املركبات و التزوير و استعمال املزور...حيث 
عثر على مسدس آلي و بطاقة مهنية مزورة بحوزة 

رئيس العصابة...و تبني أنه ينتحل شخصية نائب عام 
باملجلس األعلى للقضاء...باإلضافة إلى جرائم السرقة 

و اإلعتداء على األشخاص بالتمويه باستعمال الزي 
الرسمي لشىرطة.

لجـــــــــنة
ينة  معــــــا
األضــــــرار

عيـــــشة أطـلت ...
أيـن أنـت يا عيــاااش

الريفيـــون  ممنــــوع بـــوالية تلمســــان 

جمهـــــورية 
مـــــــــوازية

حلت أول أمس، جلنة برملانية من املجلس الشعبي 
الوطني تتكون من سبعة نواب برئاسة النائب 

خلضر براهيمي إلى والية سكيكدة، بهدف معاينة 
األضرار التي خلفها الزلزال ببلديتي احلروش 

وعني بوزيان، والنظر يف مدى تقدم اخلطوات من 
أجل تكفل الدولة بالعائالت املتضررة مع تقدمي 

توجيهات لإلسراع يف احصاء 192 عائلة متبقية من 
مجمل 800 منزل مت إحصائها

نفت األمانة التنفيذية إلحتاد التجار 
واحلرفيني لوالية عنابة يف بيان لها نشر 

على صفحتها الرسمية عبر فايسبوك 
اإلشاعات املتداولة يف مواقع التواصل 
اإلجتماعي املتضمنة إضراب وشيك 

للخبازين بالوالية. وأكدت بأن ما يدور 
من أخبار عن اإلضراب ال أساس لها من 

الصحة. كما نددت مبثل هذه التصرفات 
التي قال البيان أنه يسعى مروجوها 

إلى ضرب أمن وإستقرار البالد وزعزعة 
االقتصاد الوطني وترويع املواطن. 

وأضافت أنها تعمل بالتنسيق مع األمانة 
التنفيذية الوطنية بقيادة األمني العام 

والناطق الرسمي لإلحتاد« حزاب بن 
شهرة« على حماية املستهلك ويف نفس 

الوقت الدفاع عن حقوق اخلبازين 
عن طريق الفدرالية الوطنية والفرع 

الوالئي للخبازين يف إطار القانون ووفق 
إستراتيجية احلكومة وبرنامج رئيس 

اجلمهورية .

 الفايسبـــــوك يشــــوش علـــى الخبــــــازيــن

حقيـقة مــا حــدث حقيـقة مــا حــدث بسفــيانبسفــيان
أقدم محتجون ببلدية سفيان والية باتنة، صباح األربعاء، على سكب البنزين على 
رئيس البلدية، زوهير زروني، وقاموا بإضرام النار فيه.وحسب ما توفر من معطيات، 
فقد أقدم احملتجون على إضرام النار يف رئيس البلدية إحتجاجا علىحصة البناء 

الريفي ومشاكل التنمية على مستوى البلدية.وقد تعرض املير، حسب مصدر مطابق 
ألخبار الوطن، إلى جروح بسبب النار، حيث أصابت جسده وجزء من وجهه.وأضاف 
املصدر، إّن رئيس البلدية مت نقله إلى عيادة خاصة  جراء احلروق، ثم حتويله إلى 

مستشفى دائرة نقاوس.وتشير معطيات إلى أّنه سيتم نقل وحتويل زروني إلى مستشفى 
الوالية بن فليس التوهامي، جراء اإلصابات البليغة التي تعرض لها.جتدر اإلشارة، 
إلى أّن االحتجاجات على مستوى البلدية دخلت يومها الثالث، عقب عدم استفادة 
احملتجني من حصص البناء الريفي وكذا غياب التمنية احمللية يف املناطق الريفية 

للبلدية، والتي وصفوها بـ “احملسوبية”.
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عام 2020 يف أدرار

 البدايـة باإلرهاب والنهاية بشل نشاط السياحة 
عبداهلل مجبري

كلم   800 تيمياوين  منطقة  شهدت  سنة  بداية  يف 
»مركبة  استهداف  إرهابي  هجوم  أدرار  والية  جنوب 
مفخخة ملفرزة )وحدة( تابعة للجيش الوطني الشعبي يف 
منطقة برج باجي مختار أدت إلى مقتل اجلندي حارس 
املفرزة الذي متكن من إحباط دخول املركبة املفخخة إلى 

داخل الوحدة العسكرية.
وقد كان قائد األركان بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة 
وقدم  تيمياوين  مفرزة  الى  بزيارة  قام  قد  الوقت  ذلك  يف 
التي حتلى  العالية  بـ«اليقظة  ونوه  لعائلة اجلندي،  تعازيه 

بها أفراد املفرزة«.
صحراء  يف  التيه  ظاهرة  تنامي  الوالية  عرفت   كما 
مختار  باجي  برج  طريق  شهد  توات  وبإقليم  تنزروفت 
رقان  باجتاههم  كانوا  وأشخاص  ملركبات  التيه  حوادث 
رباعية  سيارة  فقدان  مت  مختارحيث  باجي  برج  أومدينة 
باجي  برج  متوجهان من  متنها شابني،  كان على  الدفع 
كماشهد  تنزروفت.  بصحراء  تاها  أين  رقان  نحو  مختار 
نفس الطريق فقدان 6 أشخاص كانوا على منت شاحنة 

من نوع شكمان. 
 وقد لقيت حالتي فقدان امرأتني يف يف بلدية فنوغيل 
األمر  ويتعلق  املنطقة  أهالي  بني  واسعا  تضامنا  ودلدول 
خرجت  التي  أدرار  جنوب  عزي  بقصر  هاشم  بن  باألم 
من البيت منذ 22 أبريل متجهة إلى وجهة غير معروفة.

وسائل  عبر  تضامنا  املفقودة  عائلة  القت   وقد 
خالل  من  الصفحات  ومختلف  االجتماعي  التواصل 
رضيعة  فيهم  الستة  أبنائها  تركت  وقد  نداءاتها  تداول 

عمرها اليتجاوز 8 أشهر. 
فقدوا  الذين  حساني  لعائلة  تعود  الثانية  احلالة  أما 
أمهم التي خرجت من البيت إلى وجهة غير معروفة ومت 

تداول نداء البحث عن املفقودة فيما كانت قد انطلقت 
حمالت البحث عليهما يف إقليمي البلديتني،وإلى حد 

اآلن لم يتم العثور عليهم.

  كورونا تلغي التظاهرات 
االجتماعية والدينية

التي كانت  املناسبات   ألغت جائحة كورونا جميع 
االجتماعية  املناسبات  خصوصا  أدرار  والية  يف  تقام 
املتمثلة يف الزيارات أو الوعدات التي تعتبر موروثا متأصال 
فيها فكان شهر مارس يف السنة اجلارية موعد ظهور أول 

حالة مشتبهة لرعية إيراني كان يعمل يف أحد الشركات 
البترولية العاملة يف إقليم رقان. 

ومن ثم تأكدت إصابته وترحيله بعد 14 يوما قضاها 
يف املؤسسة االستشفائية ابن سينا لتضرب أرقاما قياسية 
مقارنة بواليات مجاورة كوالية بشار وتندوف ومتنراست. 
وعلى إثر ذلك مت فرض إجراءات احلجر التي كان معمول 
عدد  يف  كبير  ارتقاع  شهدت  التي  الواليات  على  بها 
مناطق  احتجاجات يف  الوالية عدة  اإلصابات.وشهدت 
متفرقة يف أقاليمها كان أبرزها احتجاجات بلدية تيمياوين 
تعرف  أن  قبل  ألسابيع  امتدت  الشروب  ماء  ندرة  على 

كانت  كما  املركزية.  السلطات  تدخل  بعد  للحل  طريق 
إقصاء  بسبب  أدرار  مدينة  يف  احتجاجية  وقفات  هناك 
توسعه  عملية  بعد  توات  فندق  يف  توظيف  من  بطالني 
وجتديده وامتدت هذه االحتجاجات حتى بعد التوظيف 

انتهت باإلطاحة برأس مدير الفندق.
منصب  يف  امرأة  تعيني  مرة  أول  أدرار  والية  وعرفت 
سامي يف الدولة ويتعلق األمر بالسيدة بن عبد الكرمي نبيلة 
التي عينت رئيسة دائرة الغيشة يف والية أغواط باإلضافة 
إلى ترقية وتنصيب كفاءات محلية شابة يف نفس املنصب 

يف إطار احلركة التي أجراها رئيس اجلمهورية. 

شهدت والية أدرار كغيرها من الواليات في عام 2020 عدة أحداث وقضايا متعددة شغلت الرأي العام المحلي والوطني،  سجلت خاللها 
احتجاجات بسبب مطالب اجتماعية محضة شملت الوالية األم أدرار والواليتين برج باجي مختار وتيميمون.

كورونـــا تشـــّل السياحــة بغردايـــة 
تاثر قطاع الخدمات ال سيما السياحة والصناعة التقليدية والنقل التي تشكل عصب اإلقتصاد المحلي بوالية غرداية بشكل كبير طيلة سنة 

2020 بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.
ترتكز مقوماته بشكل  الذي  احمللي  اإلقتصاد  وعرف 
خانقة  بأزمة  التقليدية  والصناعة  السياحة  على  أساسي 
وإغالق  األشخاص  تنقل  على  املفروضة  بالقيود  مرتبطة 
تتعلق  ألسباب  املفروضة  التباعد  وإجراءات  احلدود 

بالوقاية الصحية.
''كامل''  توقف  إلى  ''الصارمة''  القيود  تلك   وأدت 
ألنشطة السياحة والصناعة التقليدية والنقل والتي تعتبر 
''رئة '' اإلقتصاد احمللي املنفتح للغاية على بيئته اخلارجية، 
مهنيي  أحد  اجلزائرية  االنباء  لـوكالة  أفاد  ما  حسب 

السياحة بغرداية.
خليفة،  بن  القادر  عبد  الرمي،  فندق  مدير   وصرح 
»ان النشاط السياحي الذي عرف تراجعا يف 2019 للزوار 
بسبب   2020 خالل  بشدة  تأثر  قد  غرداية  وجهة  نحو 
السلطات  طرف  من  املفروضة  الصارمة  احلجر  إجراءات 

العمومية ملكافحة جائحة كورونا''.
 وأدت تلك اإلجراءات احلازمة التي أقرتها السلطات 
حركة  وتعليق  كوفيد19-،  انتشار  من  للحد  العمومية 
وإغالق  السياحي  للنشاط  تام  توقف  إلى  اجلوية  املالحة 
املؤسسات الناشطة يف مجال اإليواء واإلطعام والنقل، مما 

نتج عنه تسريح العمال.
أصال  كانت  التي  البطالة  معدالت  عرفت   ''كما 
مرتفعة بغرداية قبل اجلائحة منحى تصاعديا يف 2020، 
للغاية  احملدودة  العمل  فرص  من  كبير  بشكل  قلل  مما 
للشباب يف املنطقة ''، كما يرى السيد بن خليفة، مضيفا 
كورونا  تفشي  من  احلد  أجل  من  املتخذة  التدابير  أن   ''
أدت إلى شل النشاط مبا يف ذلك إغالق الفنادق واملطاعم 

واملقاهي''.
فإن  بغرداية  السياحة  مهنيي  لعديد    وبالنسبة 
قد  املنطقة  الفقري إلقتصاد  العمود  الذي يشكل  القطاع 
عاني لعدة أشهر من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بآفاق 
اضطر  مما  مفهومة''،  ''غير  بيروقراطية  ومن  فيه  التنمية 
أو  نشاطهم  تغيير  إلى  الفندقة  مجال  يف  املهنيني  عديد 

حتويلها إلى مراقد.
الناجمة  »القامتة«  الصورة  هذه  من  الرغم   وعلى 
بوجهات  الناشطني  املهنيني  فإن  اجلائحة  تداعيات  من 

جنوبا  املنيعة  ومنطقة  زلفانة  احلموية  واحملطة  ميزاب، 
الزالوا متفائلني، حيث أعدوا خطة لإلنعاش تعتمد على 
استخدام  خالل  من  الوجهات  تلك  نحو  اجلاذبية  تعزيز 
األولوية  ومنح  الزوار،  الستقطاب  الرقمية  التكنولوجيا 

للزبائن الوطنيني بغرض اإلحتفاظ بهم.
 ويف املقابل، فقد كان حلالة الطوارئ الصحية واحلجر 
العدوى  أخطار  انتشار  ملجابهة  السلطات  أقرته  الذي 
يتعلق  فيما  غرداية  بوالية  إيجابيا  أثرا  كورونا  بفيروس 
حوادث  يف  كبير  تراجع  سجل  حيث  الطرقية  السالمة 

املرور، حسب خلية اإلتصال للحماية املدنية.
 وفضال عن ذلك فقد شهدت وتيرة اعتماد التجارة 
اإلنترنت  عبر  والتسوق  الرقمي  والتمويل  اإللكترونية 
املتاجر  عبر  الصحية  األزمة  هذه  خالل  كبيرا  زخما 
التجار  عديد  يحاول  حيث  بغرداية،  الصغيرة  واألسواق 
يساعد  مبا  بهم  اخلاصة  اإلتصال  استراتيجيات  مراجعة 
زبائنهم  على  واحلفاظ  اجلديد  الواقع  مع  التكيف  على 
باستعمال  اإلنترنت  عبر  الدفع  أجهزة  توفير  خالل  من 

البطاقات املصرفية.
كورونا  فيروس  فرضه  الذي  الوبائي  الوضع   هذا 
املستجد سمح أيضا للطبيعة باستعادة بعض عناصرها يف 
منظومتها البيئية سيما بالنسبة للثروتني النباتية واحليوانية 
موقع  منها  سيما  بالوالية،  الرطبة  املناطق  غرار  على 
السبخة )املنيعة( املصنف يف 2004 ضمن قائمة رامسار 

للمناطق الرطبة ذات األهمية العاملية.
والي  أوضح  اجلزائرية  االنباء  لـلوكالة  تصريح   ويف 
صعبة  كانت   2020 سنة   '' أن  عمراني  بوعالم  غرداية 
الوقت  مرور  مع  لكن  اجلائحة،  ظهور  مع  البداية  يف 
كورونا  ملجابهة  اتخذت  التي  اإلجراءات  سمحت  فقد 

بالسيطرة على الوضع''.

  تفعيل اآللة االقتصادية 
وتشجيع االستثمار ملجابهة 

تداعيات الجائحة
  وأضاف ذات املسؤول أن ''الهدف من تفعيل اآللة 
اإلقتصادية هو مجابهة تداعيات اجلائحة وذلك من خالل 

استحداث فرص العمل واحلد من البطالة وترقية فرص 
اإلستثمار واملقاوالتية املنتجة''، مشيرا يف ذات الوقت الى 
نقطة حتول  املستجد''  فيروس كورونا  أن يشكل  أنه ميكن 
اإلنترنت  الرقمي مع  اإلقتصاد  إلى  اإلنتقال  حاسمة يف 

كوسيلة لإلتصال والتجارة.
وقال أن »والية غرداية تعمل على استكمال البنية 
أجل  من  والطاقة  املياه  موارد  وتعبئة  األساسية  التحتية 
زيادة جاذبيتها لإلستثمار املنتج املولد للثروة والتشغيل«.

املادي  التراث  من  هائل  برصيد  غرداية   وتشتهر 
تطوير  إستراتيجية  يف  متميزة  مكانة  مينحها  مما  واالمادي 
اإلقتصادية  التطلعات  تلبي  التي  املستدامة  السياحة 

للسكان ومتطلبات حماية البيئة واستخداماتها.
العريقة«  »القصور  احملصنة  باملدن  املنطقة   وتزخر 
براعة  تعكس  والتي  متميزة  معمارية  بهندسة  املشيدة 
وعبقرية بنائيها األوائل، باعتبارها تراثا عامليا مصنفا من 
)اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  األممية  املنظمة  قبل 
املهندسني  عديد  إلهام  محل  أصبحت  1982،والتي  يف 
املعماريني ومخططي املدن املرموقني، ومييزها النظام القدمي 
لتوزيع مياه األمطار الذي يعد نظاما نادرا يعتمد عليه الى 
سهل  بواحات  املنتشرة  النخيل  بساتني  سقي  يف  اآلن 

وادي ميزاب.
ق.م
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براهيم مالك
ومعارض  مؤيد  بني  اجتماعًيا  شرًخا  وأحدث 
مشاريع  أضاءت  فيما  جانت،   اإلدارية  باملقاطعة 
تنموية ما يقارب أربعني منطقة ظالم كانت باألمس 

القريب يف مربع التهميش. 

 املعدن األصفر من التعدين 
العشوائي إلى التقنين. 

جانت  مقاطعة  نازجر  التاسيلي  عروس  حتولت 
االفارقة  املهاجرين  من  كبير  لعدد  مفضلة  قبلة  الى 
عمليات  يف  ينشطون  والذين  اجلنسيات  مختلف  من 
اين  مختلفة  بطرق  الذهب  عن  والتنقيب  البحث 
البساتني  داخل  احلجارة  للتفتيت  ورشات  انشاء  مت 
اصحابها  مع  وباالتفاق  املدينة  تتوسط  التي  واملزارع 
على ان يتم استئجارها واستعمال مواد كيميائية سامه 
النفيس  املعدن  على  احلصول  لهدف  احملظور  ومنها 
التي  باملنطقة  والبيئة  االنسان  صحة  حساب  وعلى 
اصبحت مرتع لكل من هب ودب يستنزف فيها ثروة 

الوطن واملواطن. 
املدينة  اليها  الت  التي  الوضعية  أفرزت  وكما 
وسط  الغضب  من  موجة  العشوائي  التعدين  بسبب 
 20 من  ازيد  نظمت  اين  املدني  واملجتمع  الشباب 
وقفة احتجاجية اسبوعيا مناهضة ورافضة لالستغالل 
صحة  على  الوخيمة  وعواقبه  للذهب  العشوائي 
الطبقات  تلوث  غرار  على  البيئي  واحمليط  االنسان 
السرطانية بسبب تلك االشعاعات  املائية واألمراض 
التي تفرزها املواد الكيميائية مطالبة بالتدخل الفوري 
جملة  واملرفوض  مرخص  الغير  النشاط  لوقف  إلنهاء 

وتفصيال. 

  تدخل الوزارة الوصية 
ينهي األزمة 

محـمد  املناجم  وزير  بها  قام  رسمية  زيارة  خالل 
الفعلية  االنطالقة  بداية  فيها  أعطى  والتي  عرقاب 
وفد  ورفقة  بالوالية  املنجمي  احلريف  النشاط  لبعث 
ةتنمية  تنويع  يف  احلكومة  توجه  ضمن  وهذا  وزاري 
االقتصاد الوطني وهي الزيارة التي كانت بداية نهاية 
وسكان  مواطني  ارق  التي  العشوائي  التنقيب  ازمة 

املقاطعة االدارية جانت. 
سمحت  تنظيمية  قانونية  اطر  وضع  مت  وكما 
لشباب املنطقة باالستغالل القانوني للمعدن النفيس 
لوقف  التسهيالت  كافة  تضمن  محددة  شروط  وفق 
اقباال  شهدت  والتي  للذهب  العشوائي  االستغالل 

كبير بني اوساط الشباب باملنطقة.
لالستغالل  بالوالية  محيطات   08 حتديد  مت  و 
للنشطات  الوطنية  الوكالة  طرف  من  للذهب  احلريف 

واكندوكر  تيغرين  املوقعني  من  كل  يف  املنجمية 
التكوين  قطاع  بني  اتفاقيات شراكة  توقيع  فضال عن 
واملناجم تضمن تنصيب وتكوين ممتهنني يف مختلف 

التخصصات بورشات العمل املختلفة عبر املواقع. 

 30 منطقة ظالم ترى النور
 30 مستوى  على  املستلمة  املشاريع  نسبة  بلغت 
من  باملائة   66 اليزي  بوالية  احصائها  مت  ظل  منطقة 
اصل 102 مشروع فيما وصلت نسبة املشاريع املنطلقة 
 158 اصل  من  مشروع   155 يعادل  ما  اي  باملائة   98
780 مليار  والتي خصص لها مبلغ اجمالي قدرة ب 
سنتيم من مختلف البرامج السابقة واجلارية عبر ستة 
مباشرة  صلة  ذات  املشاريع  ملختلف  موجهة  بلديات 
به  صرح  ما  حسب  احصاء  اخر  يف  وهذا  باملواطن 

امللحق بالديوان الوالية عمار قويدر ألخبار الوطن. 
يف  الوالئية  السلطات  ان  املسؤول  ذات  ويضيف 
ايطار برنامج التنمية احمللية ملناطق الظل التي استفادة 
التأخر  استدراك  لهدف  املنتهية  منها  املشاريع  من 
مستني  منطقة  غرار  وعلى  منه  تعاني  الذي  التنموي 
والتي متت فيها اشغال اجناز طريق وتزيد الساكنة باملياه 
الشروب واالستفادة من مشروع الطاقة الشمسية وكذا 
مشاريع  من  ايضا  هي  استفادة  والتي  متاجرت  منطقة 
العمومية  واإلنارة  كلم   20 مسافة  على  وطريق  تهيئة 
بشبكات  ربطها  ومشروع  الشروب  املياه  لتوفير  وابار 
كال  منها  استفادة  العمليات  وذات  الصحي  الصرف 
تني  تبكات  الكوم  تني  فضنون  افرا  اهرهر  اميهرو  من 
وهي  وتادانت  تيني  جبريل  بالباشير  تاكبالت  تورهة 
ان  واستطاعة  الواقع  ارض  على  جسدت  مشاريع 
والتي  النائية  املناطق  لساكنة  املعاش  الواقع  من  تغير 
قضت على مظاهر البؤس واحلرمان التي الزمتهم طيلة 
العليا  برنامج اجلهات  املاضية لتضعهم وفق  السنوات 
التنمية وفق  العزلة ووضعهم يف مسار  النتشالهم من 

مبداء التوازن. 

  الجائحة تجتاح
 السياحة والثقافة 

وافتتاح  تزامنت   2020 اجلائحة  انتشار  بداية 
احلدود  تقررغلق  اين  باجلنوب  السياحي  املوسم 
من  وغيرها  التنقل  حركات  كافة  وكبح  واألجواء 
الواقعة  وهي  الوضع  فرضها  التي  االحترازية  التدابير 
اضرار  ورائها  من  مخلفة  احلسبان  يف  تكن  لم  التي 
باملقاطعة  خاصة  السياحية  الوكاالت  جترعتها  كبيرة 
رزق  السياحة مصدر  فيها  تعتبر  التي  االدارية جانت 

لكثير من العائالت. 
وقف النشاط السياحي باملنطقة كلف العديد من 
من  فمنهم  كبيرة  خسائر  السياحية  الوكاالت  نشطاء 
والفالحة  كالرعي  اخرى  مبهن  االستنجاد  الى  جلاء 

امال منه منن توفير ولو بعض املستلزمات اليومية ولكن 
البعض واجته نحوى االستثمار  تأقلم  الوقت  مع مرور 
وإعادة حتني املهنة بالتوجه الى ترتيب القاعدة السياحية 
إلعطائها دفعة قوية على غرار تنظيف املواقع السياحية 
اخلسائر  تعويض  شانها  من  داخلية  اتفاقيات  وابرام 
واالجتاه نحوى االستثمار يف السياحة الداخلية تزامنا 
الوضع  وانفراج  اليومية  االصابة  معدالت  وانخفاض 
على  دليل  وخير  الكثيرون  فيه  جنح  ما  وهو  تدريجيا 
ذالك الدفعات من السياح عبر مختلف مناطق الوطن 
التاسيلي  عروس  نحوى  وجهتها  حتبذ  باتت  والتي 

نازجرجانت باعتبارها منطقة سياحية بامتياز. 
باملنطقة  الثقافية  النشاطات  عرفت  جهتها  ومن 
ركودا غير مسبوق بسبب اجلائحة على غرار مهرجان 
السبيبا الذي تصرر هو االخر بالوضع ولم يشهد انزاال 
عهده  كسابق  والوطن  الوالية  خارج  الوفود  من  كبيرا 
وما جعل العديد من املهرجانات السنوية متخوفة من 
السنوية  الواعدات  على شكل  السبيبا  تكرار سيناريو 
وغيرها من مظاهر االحتفاالت التي تعرف باملنطقة. 

 السكن الريفي. . القفزة النوعية 
عرفت صيغ السكن بالوالية خالل سنة 2020 
قفزة نوعية كبيرة خاصة يف منط السكن الريفي اين مت 

اجلارية  سنة  ريفي خالل  مجمع   60 من  ازيد  انشاء 
حتصلت  اين  استفادة  مقرر   700 استصدار  مت  وكما 
جتاوز  ومت  األسد  حصة  على  جانت  املنتدبة  الوالية 
على  اليزي  بلدية  حتصلت  فيما  محررة  اعانة   300
اصدار رخص 06 مجمعات ومايزيد عن 300 إعانة 
الكورس  وعني  جبريل  فضنون  مجمع  منهم  تشملهم 

حسب ما افاده به مدير السكن احمد بوحاد. 
وكما يضيف ذات املسؤول انه مت جتاوز قيمة 100 
مستوى  على  تسديدات  يخص  فيما  سنتيم  مليار 
 2020 الوطني للسكن وكما شهدت سنة  الصندوق 
رقع التجميد يقول بوحاد على املشاريع املجمدة على 
مستوى الصندوق اخلاص بتنمية مناطق اجلنوب اين 
بجانت  وظيفية  سكنية  وحدة   100 يف  االنطالق  مت 
مشروع  انطالق  وكذا  مسكن   20 االول  الشطر  منها 
منها  الوظيفي  السكن  ايطار  يف  سكنية  وحذة   200
بالدبداب   20 اميناس  بعني   40 اليزي  ببلدية   130

و10 ببرج عمر ادريس. 
املنطقة من تخصيص  استفادة  السياق  ذات  ويف 
200 وحدة سكنية المتصاص السكن الهش ولهدف 
عنهم  الغنب  ورفع  للساكنه  املعيشية  الظروف  حتسني 

عبركل شبر من قطر الوالية. 

التاسيلي نازجر يف 2020.. سنة االستثناء

المعدن األصفر يثير الجدل والمعدن األصفر يثير الجدل و3030 منطقة ظل ترى  منطقة ظل ترى الّنورالّنور

شهدت منطقة التاسيلي نازجر العديد من المتغيرات واألحداث خالل سنة جعلت منها سنة استثنائية بامتياز، فعلى غرار ما فرضته جائحة »كوفيد 
19« على الصعيدين السياحي والثقافي بالمنطقة،  أثار االستغالل العشوائي للمعدن النفيس الجدل.

 انتعاش يف مشاريع السكن بمختلف الصيغ  الجائحة تجتاح قطاعي السياحة والثقافة 
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فيروس كورونا يشل عالم الساحرة المستديرة

20202020 تصيــــب الريـــــاضة  تصيــــب الريـــــاضة 
الجـــزائـــرية الجـــزائـــرية 

باإلحبـــــاطباإلحبـــــاط
ما  بسبب  اجلزائرية،  يف  الرياضية  احلركة  ذاكرة  يف  راسًخا   2020 عام  سيظل 
شهده من أحداث غير مسبوقة نتيجة تفشي جائحة كورونا، وما خلفه من أثار صادمة 

على جميع الناشطني يف املجال الرياضي.
وتأثرت سيرورة مختلف منافسات كرة القدم، على غرار جميع الرياضات، بشكل 

كبير بسبب جائحة كورونا، مما أرغم دول العالم على توقيف بطوالتها احمللية والقارية، قبل أن 
تقرر االستئناف لكن باتباع إجراءات صحية صارمة من قبل الفاعلني، تفاديا لتفشي الفيروس.
اجراءات  السلطات  اتخذت  حيث  القاعدة،  عن  اجلزائر  تشذ  لم  العالم،  بلدان  وكبقية 
احترازية من خالل جتميد كل املنافسات من بينها كرة القدم. فبعدما اعتبرت منظمة الصحة 

النشاطات  جميع  توقيف  والرياضة  الشباب  وزارة  قررت  جائحة،  اصبح  كورونا  وباء  أن  مارس العاملية   16 من  ابتداء  الرياضية 
2020، ليجد العبو البطولة الوطنية أنفسهم بني ليلة وضحاها دون منافسة. وعليه قرر احتاد الكرة بعد طول انتظار إنهاء املوسم عند 

اجلولة 22 من الرابطة األولى، وقبل ثماني جوالت من اخلتام.
وبعد أربعة أشهر من السوسبانس، قررت االحتادية اجلزائرية احلسم يف املوضوع، حيث أعلن املكتب الفيدرالي، يف اجتماع طارئ له 
نهاية جويلية، انهاء بطولة الرابطة االولى بسبب ارتفاع حاالت االصابة بفيروس كورونا واعتبار فريق شباب بلوزداد بطال للموسم الكروي 

2020-2019 للمرة السابعة يف تاريخه، من خالل استشارة كتابية قدمت ألعضاء اجلمعية العامة لالحتادية.
وحملت هذه االستشارة ايضا تغييرا على مستوى نظام املنافسة الهرمي، بإقرار بطولة رابطة أولى محترفة تضم 20 ناديا، يف حني 

مت تغيير الرابطة الثانية إلى قسم ثاني هواة من ثالثة محموعات تضم 12 فريقا.
وبعد اإلعالن عن توقيف البطولة، تقرر أيضا اإللغاء النهائي ملنافسة كأس اجلزائر، املتوقفة يف ذهاب الدور ربع النهائي الذي جرى 
يومي 10 و 11 مارس. وخلف هذا القرار حالة من اجلدل يف أوساط اللعبة األكثر شعبية باجلزائر، واستمرت حالة اجلدل لعدة أسابيع.

ولم تسمح احلكومة بعودة التدريبات املشروطة إال يف أوت، واقتصر القرار يف البداية على الرياضيني املتأهلني لدورة أوملبياد طوكيو 
2020 املؤجلة إلى صيف 2021، قبل أن يشمل يف سبتمبر أندية الرابطة األولى الذي عادت عجلته للدوران نهاية نوفمبر، وسبقه 

بأسبوع واحد كأس السوبر عن موسم 2019-2018 الذي عاد لقبه إلى شباب بلوزداد على حساب جاره احتاد اجلزائر.
وكانت هذه املقابلة مبثابة مؤشر لهزم اخلوف الذي متلك اجلميع، لتعود بعد ذلك منافسة كرة القدم يف اجلزائر من جديد بتاريخ 27 

نوفمبر بشكل رسمي.
الفرق  القدم هواة بعد فقدان  الوطنية لكرة  الرابطة  الى  التي أوكلت شؤونها  الثاني،  القسم  ويرتقب أن تستأنف منافسات بطولة 

لوضعها احملترف، يف فيفري 2021، علما أن التدريبات انطلقت يوم 20 ديسمبر.
محمد هشام

بلـــــــوزدادي  بلـــــــوزدادي لقـــــــب  لقـــــــب 
واستثـــناء سطايـــفي وخــيبة واستثـــناء سطايـــفي وخــيبة 

قـــــارية فــــــي قـــــارية فــــــي 20202020
اقترب عام 2020 من كتابة آخر فصوله، وإسدال الستار على موسم استثنائي سيظل راسخا يف أذهان 

عشاق املستديرة يف أنحاء املعمورة، بعد أن تسبب فيروس كورونا يف تغيير كل املخططات.
وغير بعيد عن األجواء يف كل دول العالم عاشت الرياضة اجلزائرية يف 2020، أحداثا تباينت بني 

السلبية واإليجابية، إال أنها جنحت يف التوقيع على سيناريوهات استثنائية.
البطولة، بعد  بارزة يف موسم االستثناء، حيث توج بلقب  بلوزداد يف ترك بصمة  نادي شباب  جنح 

إيقاف املسابقة بقرار من االحتاد اجلزائري للعبة، يف ظل تفشي الوباء.
الرابطة  إلى  به  تعصف  كادت  التي  والصراعات،  املشاكل،  كثرة  من  موسمني  منذ  معاناته  ورغم 
الثانية، إال أن بلوزداد عاد بقوة ويف ظرف وجيز، ومتكن مع انطالقة املوسم اجلديد، من حصد لقب السوبر، 

على حساب جاره احتاد اجلزائر.
ال ميكن أن يذكر عام 2020، دون العودة إلى إجنازات وفاق سطيف العريق، الذي جنح يف رفع التحدي 

مبجموعة من الالعبني الشبان، ومتكن من ترك بصمة خالدة على سيناريو لم يتوقعه أشد املتفائلني.
وبعد حتقيقه أسوأ انطالقة له يف تاريخ مشاركاته يف الرابطة احملترفة، جنح أبناء »عني الفوارة« يف العودة 
بوالصوف  النادي، على غرار إسحاق  أبناء  ثلة من خيرة  الثاني، بفضل  املركز  وانتزعوا  للمنافسة،  بقوة 

امللقب مبحرز اجلديد، وحسام الدين غشة، حتت قيادة التونسي نبيل الكوكي.
ورغم ترشيحه من قبل املتابعني يف بداية املوسم، للظفر بإحدى تأشيرتي النزول إلى الرابطة الثانية، 
املعامل،  بنظام  الكونفدرالية،  كأس  يف  املشاركة  بطاقة  األسود«  »النسر  كتيبة  نالت  مشاكله،  بسبب 

وخسارته املركز الثاني لصالح مولودية اجلزائر.
زالت  احمللية، ال  األندية  أن  إال   ،2019 األفريقية  األمم  األول بكأس  اجلزائري  املنتخب  تتويج  رغم 

عاجزة منذ سنوات طويلة، عن حتقيق اإلجناز القاري يف دوري األبطال، أو كأس الكونفدرالية.
وتوالت اخليبات والنكسات على كرة القدم اجلزائرية قاريا يف 2020، حيث فشل العمالق شبيبة 

القبائل يف تخطي دور املجموعات بدوري األبطال، وسار على دربه احتاد اجلزائر.
ولم يختلف حال األندية املشاركة يف كأس الكونفدرالية، حيث غادر شباب بلوزداد املسابقة من دور 

32 أمام بيراميدز املصري، قبل أن يخفق نادي بارادو، يف جتاوز دور املجموعات.
ورغم أن كثيرين تغنوا بإجناز نادي بارادو، يف بلوغ دور املجموعات من أول مشاركة، إال أن ذلك، لن 
يخفي حقيقة معاناة األندية احمللية يف حتقيق اإلجناز قاريا.                                          محمد هشام

بعد أن وصلوا لـ 22 مباراة دون انهزام

ينهــــون  ينهــــون »الخضــــــر«  »الخضــــــر« 
20202020 فــــي المركــــز  فــــي المركــــز 

الـــ الـــ 3131 عــــالمـــيا عــــالمـــيا
سلسلة  على  احلفاظ  من  مبصر،   2019 افريقيا  بطل  الوطني،  املنتخب  متكن  جهته،  من 
املباريات دون خسارة، حيث بلغ لقاءه ال22 دون انهزام، مهددا بذلك تشكيلة كوت ديفوار 

التي حتوز على أكبر عدد من املباريات ب26 مباراة دون سقوط يف القارة االفريقية.
وعادت التشكيلة اجلزائرية الى أجواء املباريات يف اكتوبر الفارط، بخوض لقاءين وديني 
زميبابوي  أمام  املزدوجة  للمباراة  استعدادا  تواليا، وهذا  وهولندا  النمسا  نيجيريا، بكل من  أمام 
وهما   ،2021 لألمم  افريقيا  كأس  الى  املؤهلة  التصفيات  من  والرابعة  الثالثة  اجلولتني  ضمن 

املباراتان اللتان كانتا مبرمجتني يف مارس 2020 ليتم تأجيلهما بسبب اجلائحة.
 5 مبلعب  زميبابوي  أمام  مبوحلي  وهاب  رايس  احلارس  زمالء  فاز  الفارط،  نوفمبر  ويف 
 ،2-2 بنتيجة  بالعاصمة هراري  الفريق  1-3، ثم تعادلوا مع نفس  بنتيجة  جويلية األوملبي 

ليضمنوا بذلك رسميا تأهلهم إلى »كان 2021« املؤجلة الى 2022 بسبب كوفيد 19.
ويف آخر تصنيف لالحتاد الدولي »فيفا« لشهر ديسمبر احلالي، أنهى »اخلضر« هذه السنة يف 
املركز ال31 عامليا. وحققت اجلزائر ترتيبا أحسن مقارنة بشهر ديسمبر للسنوات الثالث األخيرة، 

حيث احتلت املركز ال58 عامليا يف 2017 وال67 يف 2018 وال35 عام 2019.
محمد هشام

الجزائـر تودع في الجزائـر تودع في 20202020
عميـــد رؤسـاء األنديــةعميـــد رؤسـاء األنديــة

 محنـــد شريــف حناشـي محنـــد شريــف حناشـي
ودعت الكرة اجلزائرية يف 2020 أحد عمالقة اإلدارة بالسنوات العشرين املاضية، محند 
شريف حناشي الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل الذي رحل عن عمر يناهز 70 عاما على 

إثر مشاكل صحية.
نادي شبيبة  بالذهب سواء كالعب يف  تاريخا مرصعا  الشريف حناشي  وخلد محمد 
القبائل أو مبروره القصير مع منتخب »محاربي الصحراء«، قبل أن ميسك زمام رئاسة النادي 
»الكناري« لفترة دامت 24 عامًا، كانت بني أعوام )1993 إلى 2017(، وهي فترة شهدت 

ألقابا وإجنازات عديدة على الصعيدين احمللي واألفريقي.
الوسط  يف  الفاعلني  وكل  اجلزائرية  اجلماهير  احلياة،  عن  حناشي  رحيل  ووحد 
الرياضي وحتى السياسي، الذين سارعوا إللقاء عبارات املواساة والتعازي ألسرة الفقيد 

يف هذا املصاب اجللل.
كما غيب املوت خالل سنة 2020 عدة أسماء رياضية على غرار املدرب املخضرم 
رشيد بلحوت، الالعب السابق الحتاد بلعباس قدور لكحل، وغزلي املكي أحد أعمدة 
التحكيم اجلزائري، ورئيس االحتادية اجلزائرية للمصارعة املشتركة رابح شباح، والالعب 
السابق إلحتاد العاصمة مهدي خلفوني.                                                  م.هشام

بن العمـــري يصنــــع االستثــــناء ومحــــرز بن العمـــري يصنــــع االستثــــناء ومحــــرز 
أبـــرز الجزائرييــــن تألقــــا في أوروبـــاأبـــرز الجزائرييــــن تألقــــا في أوروبـــا

ويف خضم ضبابية املشهد العام نتيجة تبعات جائحة كورونا، فاجأ مدافع »اخلضر« جمال بن العمري، اجلميع بتوقيعه لنادي ليون، 
بعدما وصلت مغامرته مع نادي الشباب السعودي للنهاية.أما زميله يوسف باليلي، الذي كان على خالف مع أهلي جدة، انضم إلى 
كتيبة الالعبني اجلزائريني التي تنشط بدوري جنوم قطر من بوابة نادي قطر.كما تعاقد املدافع الدولي حسني بن عيادة، مع اإلفريقي 
هام على  لوست  اللعب  واختار سعيد بن رحمة،  البلجيكي.  بلومال  فالتحق  بوصوف،  وفاق سطيف، إسحاق  أما موهبة  التونسي، 
سبيل اإلعارة.ولم تتخل البطولة اجلزائرية عن عادتها، فقبل انطالق املوسم اجلديد، أقال احتاد اجلزائر مديره الفني فرانسوا تشيكولوني، 
وبعد انقضاء اجلولة األولى، انفصل شبيبة القبائل عن مدربه يامن الزلفاني وجنم مقرة عن مدربه محمد باشا.ويبقى رياض محرز، 
جنم مانشستر سيتي، أبرز اجلزائريني تألقا يف أوروبا وبدرجة أقل رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشنجالدباخ، وأندي ديلور العب 
مونبلييه.وبعيدا عن كرة القدم، وجد منتخب كرة اليد للرجال صعوبات يف استئناف نشاطه بسبب قيود كورونا، ثم اإلصابات التي 
ضربت صفوفه جراء الفيروس.ورغم ذلك، يستعد الفريق لبطولة كأس العالم 2021 مبصر من خالل معسكرين إعداديني مهمني يف 
اخلارج، األول ببولونيا، والثاني بالبحرين مطلع العام املقبل.ويخوض املنتخب اجلزائري مونديال 2021 ضمن املجموعة السادسة مع 
والتطلع  املاضي  التخلص من مشاكل  أبرزها  2021، عدة حتديات  اجلزائرية يف  الرياضة  واملغرب.وتواجه  والبرتغال  أيسلندا  منتخبات 
ملشاركة مشرفة يف دورة طوكيو، فيما يسعى منتخب كرة القدم لتحقيق بداية مثالية يف التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
محمد هشام
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زال  ال  لكناوي  املدرب  أّن  مرزقان  وأوضح 
يف منصبه وهو يحظى بالثقة الكاملة من قبل 
وتفصيال  جملة  ترفض  التي  الفريق  إدارة 
فكرة التغيير من اجل التغيير قائال »لدينا 
احلالية  الظروف  لكن  جيدة،  مجموعة 
نتائج  حتقيق  من  متكنها  دون  حالت 
لهذا  متأسفون  نحن  حقيقة  ايجابية، 
الوضع، لكنني متأكد أن األمور ستتحسن 
حتما  سيجدون  وطاقمه  ولكناوي  قريبا، 

الطريقة املناسبة لتصحيح هذه الوضعية«.
داي،  حسني  نصر  فريق  أّن  ومعلوم، 
سجل حلّد اآلن بداية غير موفقة يف البطولة بدليل 

له  على ثالث نقاط فقط من بني ال15 املمكنة، ويبقى حصو
رفاق فوزي ياية  حتت صدمة اخلسارة يف املقابلتني العاصميتني األخيرتني أمام 

كل من شباب بلوزداد واحتاد اجلزائر.
املقابالت  نتائج أحسن يف  الفريق تسجيل  بوسع  »كان  مرزقان  وأضاف 
مواقف صعبة،  وضعتنا يف  املستجد  كورنا  فيروس  تداعيات  لكن  السابقة، 
فاملدرب لم يتوفر على تعداده الكامل حلّد اآلن، األمر الذي عقد نوعا ما من 
مهمته يف اختيار التشكيلة«، مضيفا »فريق نصر حسني داي يبقى من بني 
ما  املستجد يف صفوفه،  بالفيروس  كثيرة  إصابات  التي سجلت  الفرق  أكثر 

يجعله مجبرا على  التعايش مع هذه الوضعية االستثنائية«.
ومن اجل تفادي إصابات إضافية بفيروس كورونا وسط املجموعة، أوضح 
مرزقان »الفريق دخل بداية من اليوم الثالثاء الفارط يف تربص مغلق من اجل 
جتنيب الالعبني االحتكاك بأشخاص آخرين ومن ثّم التقليل من احتمالية 

تسجيل إصابات أخرى، جتعل الوضعية أكثر تعقيدا«.
الفريق  ابناء لكناوي، سيكون  بها  التي مير  الصعبة  الوضعية  وأمام هذه 
فيها وفاق سطيف غدا اجلمعة  التي يستقبل  املقابلة  مطالب باالستفاقة يف 
14:30 حلساب تسوية رزنامة اجلولة اخلامسة من  ابتداء من الساعة  املقبل 

البطولة.
وعن هذه املقابلة القوية، قال الالعب الدولي السابق »أنا شخصيا أفضل 
مواجهة فريق كوفاق سطيف الذي يعتمد على طريقة لعب مفتوحة، على  
وفاق  التغلب على  لنا  لقد سبق  الدفاع،   أساسا على  تعتمد  التي  األندية 
هذا  األول  االنتصار  لتحقيق  اإلمكانيات  ولدينا  املنصرم،  املوسم  سطيف 

املوسم«.
وبعد إجراء اجلولة السادسة من البطولة، يحتل فريق نصر حسني داي 
املركز ال18 يف الترتيب العام مبجموع 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن 

اصحاب املؤخرة  شباب برج بوعريريج واحتاد بلعباس.
م.هشام

 سيتم إجراء عملية القرعة اخلاصة برزنامة  بطولة القسم الثاني لكرة  القدم 
للموسم الكروي »2021-2020« هذا اخلميس 31 ديسمبر على الساعة العاشرة 
الهيئة  عنه  أعلنت  ما  حسب  للهواة،  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة   مبقر  صباحا 

الكروية.
-وأضافت الرابطة على موقعها الرسمي، أنه سيتم أيضا سحب قرعة الدورة 

النهائية التي ستحدد الناديني الصاعدين للرابطة احملترفة األولى.
-ومن املقرر انطالق بطولة الرابطة الثانية يف 12 و 13 فيفري 2021، بينما مت 

حتديد اجلولة األخيرة يوم الثالثاء 15 جوان 2021.
وستقام البطولة املصغرة يف تواريخ 19 و 24 و 29 جوان 2021 لتحديد األندية  

التي ستصعد إلى بطولة الرابطة احملترفة األولى .

تركيبة المجموعات الثالث:
مجموعة الغرب:

شبيبة تيارت، احتاد الرمشي، مولودية سعيدة، جمعية وهران، اوملبي ارزيو، 
مليانة،  خميس  صفاء  الدفلى،  عني  جيل  الكرمة،  احتاد  تيموشنت،  شباب  

مستقبل واد سلي،  سريع واد ارهيو، شباب عني وسارة.
مجموعة الوسط:

بوفاريك،  وداد  عكنون،  بن  جنم  االربعاء،  أمل  احلراش،  احتاد  القبة،  رائد 
احتاد  البليدة، مولودية بجاية، شبيبة بجاية، وفاق املسيلة، أمل بوسعادة، احتاد  

األخضرية، شباب بني ثور.
مجموعة الشرق:

احتاد عنابة، جمعية اخلروب، دفاع تاجنانت، مولودية العلمة، هالل شلغوم 
الشاوية،  احتاد  قسنطينة،  مولودية  خنشلة،  احتاد  جالل،  اوالد  شباب  العيد،  

شباب باتنة،  مولودية باتنة، جنم التالغمة.

القسم  إلى  املنتمي  بجاية  شبيبة  الهاوي  النادي  أعضاء  طالب 
مشكل  لتسوية  العاجل  التدخل  الوالية  والي  من  الثاني  الوطني 
الفريق  أن  علما  بعد  الفريق  خزائن  تدخل  لم  التي  املالية  اإلعانات 
الفريق  داخل  اإلستقرار  بظاللها على  ألقت  مالية خانقة  أزمة  يعاني 
بشكل ملحوظ، ومن مالمح ذلك تهديد جل األعضاء باالستقالة من 

مناصبهم يف حالة عدم إيجاد حل لهذه القضية.
 ولإلشارة  فإن الرئيس اجلديد عبد الرحمان مسعودي، كان قد 
التقى والي الوالية األحد املاضي، حيث مت التطرق ملشكل اإلعانات 
املالية التي لم تدخل خزينة الفريق منذ عدة أشهر ألسباب مجهولة 
بلدية  أو  الوالئي  الشعبي  السلطات احمللية على غرار املجلس  رغم أن 

بجاية، كانت وافقت على منح إعانات مختلفة للجمعيات الرياضية 
أنها  إال  األولية،  امليزانيات  إطار  يف  الشبيبة،  غرار  على  الوالية،  يف 
الالزمة  السابق بكل اإلجراءات  املكتب  قيام  لم تدخل اخلزينة رغم 
وقد  وهذا  واألدبي،  املالي  التقريرين  على  باملصادقة  تعلق  ما  خاصة 
وعد املسؤول األول يف الوالية بايجاد صيغة تسمح بدخول األموال يف 
أقرب فرصة، علما أن إدارة الفريق لم تتوقف متاعبها عند هذا احلد 
بل شملت أيضا ضرورة  تسوية مشكل الديون لدى جلنة املنازعات وهو 

شرط أساسي لتأهيل الالعبني اجلدد.
عبد السالم قريشي

على  أمس،  اول  مسعودي  تركي  انتخاب  أعيد 
خالل  اجلزائر،  ملولودية  الهاوي  الرياضي  النادي  راس 
االنتخابات التي جرت مبقر النادي بالشراقة بالعاصمة.

 38 على  ثانية،  لعهدة  املترشح  مسعودي  وحتصل 
صوتا، مقابل 26 ملنافسه الوحيد جمال الدين راشدي، 

بينما الغيت ست بطاقات انتخاب.
الرياضي  النادي  لرئاسة  تصويت  عملية  واجلت 
االحد  يوم  مقررة  كانت  التي  اجلزائر  ملولودية  الهاوي 

املاضي، بسبب عدم اكتمال النصاب.
اجلديد:   التنفيذي  املكتب  تركيبة  يلي  فيما 
الرئيس: تركي مسعودي. االعضاء: صالح باي عبود، 

مراد بن سليمان، رفيق بالمان، سيد احمد كركوش.

كأس العالم للمصارعة   

مرتـــبة خـــــامسةمرتـــبة خـــــامسة
 للجزائـــــري جبـــــاري للجزائـــــري جبـــــاري

أّكد املدير الرياضي لفريق نصر حسني داي، شعبان مرزقان، 
اول أمس، أّن ادارة  النادي تضع ثقتا الكاملة يف املدرب  ندير 
لكناوي، يف الوقت الذي عجزت فيه  النصرية يف حتقيق أي 

انتصار يف البطولة حلّد اآلن.

برنامج المباريات المتأخرة:
الخميس 31 ديسمبر 2020

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة )سا 14:30( )اجلولة الثانية(
شبيبة القبائل- امل عني مليلة )سا15:00( )اجلولة اخلامسة(

الجمعة 1 جانفي 2021
نصر حسني داي - وفاق سطيف )سا 14:30( )اجلولة اخلامسة(

مولودية اجلزائر- شباب قسنطينة )سا15:00( )اجلولة الرابعة(

أكد أن المدرب بوغرارة يصر على الرحيل                  

مرسلـــي يفتـــح النـــار علـــى مرسلـــي يفتـــح النـــار علـــى 
مجلـــــس إدارة إتحــــاد بلعبــــاسمجلـــــس إدارة إتحــــاد بلعبــــاس

ال يزال مسلسل املهازل مستمرا بقلعة فريق احتاد بلعباس الذي نهشت املشاكل والصراعات استقراره وعبدت  
له الطريق نحو الهاوية.

وفتح املدير العام الرياضي لفريق إحتاد بلعباس خالل الندوة الصحفية التي عقدها اول امس بفندق ملعب 
24 فبراير النار على مجلس إدارة  فريق »املكرة« بعد تالعبهم يف قضية 5 ماليير سنتيم التي كانت من املقرر أن 
تذهب إلى دفع شطر من الديون إلى الالعبني الذين يدينون والتي من شأنها أن تسمح بجلب ايجازات الالعبني 
اجلدد وتأهيلهم خلوض مباريات الدوري الذي يعيش فيه الفريق العباسي أسوأ انطالقة له، منذ صعوده سنة 
أنه لن يستمر  يتقبله، مؤكدا  لم  الذي  قوله وهو األمر  يتم ألسباب مجهولة حسب  لم  2012 لكن االتفاق 

كمدير عام.
عباس مرسلي أوضح يف حديثه لوسائل اإلعالم أن خيار التوجه نحو العدالة لفتح حتقيق حول التالعبات 
يف التقارير املالية  لإلدارات املتعاقبة على الفريق العباسي يعود إلى محافظ احلسابات للفريق الذي ميتلك كل 

امللفات لرفع الدعوة القضائية ضد املتالعبني.
واكد املدير العام  وبخصوص وضعية املدرب انه قد حتدث إلى ليامني بوغرارة حول مستقبله مع الفريق 
والذي بدوره  قرر فسخ العقد بالتراضي بسبب الوضعية املزرية والتي ال تسمح له باالستمرار على العارضة 

الفنية لفريق »العقارب«.                                                                                      حواش.أ

الرابطة الوالئية لكرة القدم بغليزان
رايــس عبــــد الحفيــــظ يفوز بعهـــدة ســــادسةرايــس عبــــد الحفيــــظ يفوز بعهـــدة ســــادسة

ممثل  وذلك بحضور  الرابطة،  رئيس  العامة إلنتخاب  اجلمعية  غليزان  القدم  لكرة  الوالئية  الرابطة  مبقر  أمس  إنعقدت 
االحتاد اجلزائري لكرة القدم بن سكران أحمد باإلضافة إلى مدير الشباب والرياضة وممثلي النوادي الرياضية واحملضر القضائي 

لإلشراف على العملية.
وأسفرت اإلنتخابات عن جتديد الثقة يف رايس عبد احلفيظ لعهدة سادسة بأغلبية ساحقة، حيث أشار هذا األخير أن 
جتديد الثقة يف شخصه لعهدة سادسة كانت نتيجة إصرار الزمالء األعضاء يف مواصلة املسار ورؤيتهم لثمار العمل الذي قمنا 
به يف العهدات السابقة جعلني أواصل بناء العمل من أجل تسليم رئاسة الرابطة يف أحسن الظروف، ليضيف ذات املتحدث 
أنه »سيخر املكتب خدمة للفرق الرياضية الناشطة عبر والية غليزان وسيعمل جاهدا من أجل إيجاد حلول للمشاكل وال

عراقيل«.                                                                                                                         مصور حبيب

أعضاء المكتب المسير يهددون باإلستقالة

األزمـــــة المــــالية تهـــدد إستقــــرار األزمـــــة المــــالية تهـــدد إستقــــرار 
بيــــت شبيـــــبة بجــــــايةبيــــت شبيـــــبة بجــــــاية

النصرية مطالبة باالستفاقة أمام وفاق سطيف، مرزقان:
»لديــــنا الثقـــة الكــــاملة »لديــــنا الثقـــة الكــــاملة 
فـــي لكنــــاوي واألمــــور فـــي لكنــــاوي واألمــــور 

ستتحــــسن قريــــــبا«ستتحــــسن قريــــــبا«

مولودية الجزائر  
إعـــــادة انتخـــاب إعـــــادة انتخـــاب 
تركـــي مسعـــــودي تركـــي مسعـــــودي 
علــى راس النـــادي علــى راس النـــادي 
الرياضـــــي الهــاويالرياضـــــي الهــاوي

إجــــراء قرعــــة سحــــب إجــــراء قرعــــة سحــــب 
رزنــــامة بطــــولة القســـم رزنــــامة بطــــولة القســـم 
الثـــــاني هـــذا الخميـــــسالثـــــاني هـــذا الخميـــــس

Akhbar elwatane LE  31-12-2020
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الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
والية تمنراست
دائرة تاظروك
 بلدية تاظروك

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
 مكتب الجمعيات  الرقم :003/2020

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي
بمقضى القانون رقم  06/12 المؤرخفي 18 صفر  عام  1433 الموافق 

ل : 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم :13 ديسمبر 
2020 تسليم وصل تسجيل  التصريح بتاسيس الجمعية المحلية ذات طابع 

اجتماعي المسماة : جمعية إهكتان صورو الحاج أحمد البكري
 يترأسها السيدة : فاضماته بكري

 الكائن مقرها : وسط المدينة تاظروك

 المكتب العمومي للتوثيق األستاذ
إبراهيم ميمون تعاونية النور رقم 14 المسيلة

بموجب عقد رهن للعتاد من الدرجة األولى للعتاد محرر لدينا بتاريخ 21 
/12/2020 رقم الفهرس 944 / م ب / 2020 بين البنك الوطني الجزائري 

وكالة المسيلة الدائن المرتهن من جهة أولى والسيد سايب العمري بن موسى المدين 
الراهن من جهة ثانية اللذان أبرما عقد رهن حيازي للعتاد من الدرجة األولى يتمثل 
في  قرض متوسط المدى يدخل في إطار االستثمار يخصص لشراء العتاد الخاص 

بنشاط مؤسسة دهن وطالء البنايات طبقا للفاتورة رقم  18/ 2020 الصادرة 
بتاريخ 29/11/2020 الصادرة من طرف جعفري جمال الدين تجارة بالجملة 
لألألت الصناعية الكائن مقره بالتجزئة ج 01 المنطقة الحضرية الجديدة العلمة 

والية سطيف وهذا ضمانا للقرض الممنوح من البنك المذكور وحددت قيمة القرض 
بخمسمائة وثالثة وأربعون ألف دينار جزائري 543.000.00 دج ولمدة ثمانية 
08 سنوات بينها ثالث 03 سنوات مدة تأجيل لدفع أقساط القرض مقيدة بملحقة 
المركز الوطني للسجل التجاري في 23 ديسمبر 2020 تحت رقم 01/339.

إشهــــــار
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مثقفون وفنانون يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:مثقفون وفنانون يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:

20202020 سنـــة تبـــاعـــدت  سنـــة تبـــاعـــدت 
فيــها الثقــافة عـــن أهلــها!فيــها الثقــافة عـــن أهلــها!
  ونحن على مشارف نهاية سنة 2020، ولسنا على مشارف نهاية اجلائحة التي غزت العالم، 

فكانت سنة كغير السنوات التي مضت فمنهم من استفاد من تطوير الفعل الثقايف 
افتراضيا عبر املواقع التواصل االجتماعي وعبر تقنية التحاضر عن بعد 

والتسويق اإللكتروني، فعجت بالبرامج والنشاطات الثقافية، وهناك 
من عاد ناقما على اجلائحة التي كانت سببا يف بعد اجلمهور 

املسرحي عن الركح وهو الفن الذي يبعث احلياة يف التواصل 
ما بني املمثل واملتلقي، هنا ارتأت »أخبار الوطن« باستطالع 
بعض أراء املثقفني والفنانني حول املشهد الثقايف اجلزائري 

يف ظل اجلائحة. 

محمــــــد األمــني بحري: اجلائحة سمحت بانفتاح املبدعـني 

قــال محمــد األمــن بحــري يف تصريــح لـــ »أخبــار الوطــن«: 
ــدع  ــف واملب ــة للمثق ــة اإلجباري ــة الوبائي ــت العطل ــد أعط »لق
ــن  ــا ل ــه مــن قبــل ورمب ــاح ل ــم تكــن لتت ــان، فرصــة ل الفن
تتــاح لــه مــن بعــد، فقــد ســمحت لألكادميــي أن 
ــه  ــع مقتنيات ــب أن يطال ــده، وللكات ــري رصي ــرأ ويث يق
ــرج  ــان أن يف ــة، وللفن ــه املعلق ــتكمل مخطوطات ويس
ــل  ــا بالفع ــد بدأن ــدة. وق ــاريعه الراك ــن ركام مش ع
نــرى ثمــار هــذه العطلــة اإلجباريــة تلــوح مــن خالل 
االنفتــاح غيــر املســبوق للمبدعــن واملؤسســات 
ــدا  ــراض. إذ ب ــا واالفت ــم امليدي ــى عال ــة عل الثقافي
التســويق لتلــك املشــاريع الناهضــة مــن الســبات، 
ــار  ــواء يف إط ــرًا. س ــور أخي ــا بالظه ــمح له ــي س والت

ــاتي. ــوي أو مؤسس ــردي، أو جمع ف
النهضــة  لهــذه  أتوقــع  »وال  بحــري:  وأضــاف 
الســيبرنية أن تتوقــف، إذ بــدا أنهــا حــل ســحري وجــد فيــه 
ــهل  ــر س ــه كمنب ــتقروا في ــم فاس ــن ضالته ــن املبدع ــر م الكثي
ــاج اإلذاعــي  ــاب واإلنت ــا فيهــا الكت ــج منتجاتهــم، وتســويقها مب لتروي
والتلفــزي والســمعي البصــري، هــذا األخيــر الــذي صــار متاحــًا للجميــع مــن خــالل تقنيــات 
التحاضــر عــن بعــد حيــث اقتربــت املســافات أكثــر وضاقــت بــن املبــدع واجلمهــور بصــورة لــم 

ــل«. ــن قب تكــن متاحــة م
ــذه  ــدت يف ه ــة وج ــة: »بصراح ــط اجلائح ــري وس ــايف اجلزائ ــأن الثق ــه يف ش ــرز بقول وأب
ــن  ــا م ــي اقتنيته ــب الت ــزون الكت ــة مخ ــة ومطالع ــة ملراجع ــة فرص ــة اإلجباري ــة الوبائي العطل
قبــل، ومشــاهدة جديــد املســرحيات واألفــالم يف فضاءاتهــا املخصصــة لهــا، وتابعــت التواصــل 
احلاصــل بــن الكتــاب والفنانــن يف برامــج املؤسســات واجلمعيــات الثقافيــة التــي ينشــطون بهــا 
ــذي  ــوع ممارســتهم الفنيــة، فضــاًل عــن التســويق اإللكترونــي للمنتــوج الثقــايف ال ــة بن أو املعني
لــم يســبق لــي أن رئيــت كثافــة لــه مثــل تلــك التــي ســمحت لنــا بهــا العطلــة التــي فرضتهــا 
هــذه اجلائحــة التــي أجدهــا إيجابيــة علــى كل املســتويات اإلبداعيــة الفنيــة والثقافيــة، إن نحــن 
ــا  ــاًل يف ســنة 2020، وســنرى ثماره ــألت فع ــي امت ــكأس الت ــن ال ــوء م ــب اململ ــا للجان نظرن
ــا كمــا  ــًا لعــام جائحــة كورون ــًا وفني ــًا وإعالمي يف الســنوات القادمــة التــي ســتبقى تديــن ثقافي

سيســجله التاريــخ األدبــي والفنــي. يف مســار ســنواته األكثــر عطــاًء«.

الكاتـــــب والنــــــاشر رفيـــــق طيبــــي: سنـــة 2020 هي سنـــــة 
الوعــــي والتفكيــــــر يف ثقــــــافة جديـــــدة مختـــــلفة

قــال الكاتــب والناشــر رفيــق طيبــي لـــ »أخبــار الوطــن«: 
»لــم تكــن ســنة ســهلة. يف مواجهــة املــوت ومــا يرافقــه مــن 
هواجــس. تصبــح الثقافــة هامشــا يف حيــاة البشــر يف حن 
يفتــرض أنهــا تلهمهــم املقاومــة وتعّرفهــم علــى ســبل 
ــخ  ــالل التاري ــات خ ــى األزم ــعوب عل ــار الش انتص
ــر  ــة أكث ــل، هكــذا حوصــرت الثقاف البشــري الطوي
يف عالــم ثالــث يعتبرهــا مــن الكماليــات، هنــاك مــا 

يجــب التنويــه بــه وتثمينــه وهــو حتــركات املثقفــن 
اجلماعيــة والفرديــة مــن أجــل تفعيــل املشــهد مــن 
خــالل األعمــال االفتراضيــة التــي تّكّثفــت ومّكنــت 
ــف  ــون ومختل ــرب اآلداب والفن ــاء ق ــاس مــن البق الن
ــل يف  ــة لألم ــذوق واملانح ــة لل ــة اخلادم ــع الثقافي املناب

زمــن التعقيــدات«.
للتوزيــع  »خيــال«  نشــر  دار  صاحــب  وأضــاف 
ــن  ــة م ــاوالت مختلف ــت مح ــنة 2020 عرف ــة: »س والترجم
ــة لتحريــك املشــهد الثقــايف، جــزء منهــا صــّب يف مســاره  الوصاي
الصحيــح وجــزء يحتــاج ملراجعــة، لقــد تشــّكل وعــي جديــد جماهيــري ورســمي بإمكانــات 
ــي  ــا، ال يغن ــرة مّت اختزاله ــغ كبي ــام مببال ــت تق ــي كان ــرى الت ــا واألنشــطة الكب العمــل افتراضي
ذلــك عــن الفعاليــات املباشــرة لكــن هنــاك مــا يجــب التوّقــف أمامــه، وكمثــال بســيط »أقامــت« 
ــا مــع شــركائها شــارك فيــه العشــرات مــن الباحثــن، كّل ذلــك كان  دار »خيــال« مؤمتــرا دولي
ــا. ســنة 2020 هــي ســنة  ــّراء قريب ــة وســتتاح للق ــة نوعي ــت املداخــالت رفيع ــا وكان افتراضي
ــوت«. ــكل أشــكال امل ــة ل ــة ومقاوم ــدة مختلف ــة جدي ــر يف ثقاف ــد والتفكي ــم جدي ــي بعال الوع

املسرحــــــي عقبــــاوي الشيــــــخ: سنة 2020 سنـــــــة صعــــبة 
على الثقـــــافة واملســــــرح بشـــــكل خــــــاص

قــال املســرحي عقبــاوي الشــيخ لـــ »أخبــار الوطــن«: 
الثقافــة  علــى  صعبــة  ســنة   2020 ســنة  »كانــت 
ســنة  كانــت  ألنهــا  خــاص،  بشــكل  واملســرح 
ــل، وإذا  ــارب والتواص ــن التق ــرح ف ــد، واملس التباع
ــإن املســرح يبعــث  ــوت ف ــا تنشــر امل ــت كورون كان
احليــاة، يف بدايــة اجلائحــة كان النشــاط الثقــايف 
والفنــي أول مــا علــق يف اجلزائــر ومت توقيفــه قبــل 
كل األنشــطة األخــرى، وبعــد مــدة ليســت 
طويلــة ظهــر جليــا إنعــكاس هــذا التوقــف علــى 
الفنانــن واملثقفــن، حيــث أحيــل الكثيــر منهم 
علــى البطالــة املســبقة، وبالرغــم مــن محــاوالت 
كان  تأثيرهــا  أن  إلــى  األزمــة  مجــاراة  الــوزارة 
ــة  ــاك خط ــن هن ــم تك ــث ل ــدا، حي ــما ج محتش
طــوارئ، أو برامــج خاصــة للتعامــل مــع األزمــات، 
مــا خلــف ردود فعــل موضوعيــة مــن طــرف املشــتغلن 

يف احلقــول الفنيــة«.
ــض  ــت بع ــة حاول ــة الحق ــاوي: »يف مرحل ــاف عقب وأض
ــي  ــي، لكنن ــرف الصح ــيا والظ ــا متاش ــاطها افتراضي ــل نش ــرحية نق ــة واملس ــات الثقافي املؤسس
ــائط  ــه الوس ــت علي ــي، إذا دخل ــن ح ــرح ف ــه، ألن املس ــذا التوج ــى ه ــل إل ــخصيا ال أمي ش
ــايف  ــاط ثق ــق نش ــة خلل ــادرات الذاتي ــن أن املب ــرى أظ ــة أخ ــن جه ــه، م ــحره وجمال ــد س فق
ومســرحي كانــت أجنــع وأكثــر تأثيــرا يف امليــدان مــن املبــادرات الرســمية، وأظــن أننــا يف الشــأن 
الثقــايف يف ظــل الوبــاء لــم نســتفد مــن التجــارب العامليــة يف محاولــة حتــدي الظــرف وتكييــف 
صــاالت العــرض واملهرجانــات والفعاليــات مــع واقــع األمــر بإشــراك خبــراء الصحــة مــن أجــل 

ــة..  ــاطات فني ــة نش ــة إقام ــق وإمكاني ــة تتواف ــوالت صحي بروتوك
مشــيرا يف األخيــر: »يف النهايــة أقــول أن املســرح عبــر التاريــخ مــر بالكثيــر مــن األزمــات 
ــة  ــدارس فني ــكال وم ــت أش ــا فخرج ــتلهم منه ــل واس ــتمر ب ــه اس ــة، لكن ــروب واألوبئ واحل
ــا  ــدة ونقله ــة الفري ــذه التجرب ــن ه ــن م ــن والباحث ــى أن يســتفيد الفنان ــك نتمن ــدة، لذل جدي

ــدة«. ــة جدي ــب فني ــال يف قوال لألجي
النـــاقد السينمائـــي نبيـــــل حاجـــــي: اجلائـــــحة كـــــانت 

فرصــــــة إلعــــــادة النــــظر يف الفعـــــل الثقــــــايف

قال الناقد السينمائي نبيل حاجي لـ »أخبار الوطن«: »إن 
قراءة املشهد الثقايف يف اجلزائر يف ظل جائحة كورونا، 

ال ميكن أن نفصله عن الوضع العام الذي تعرفه 
البالد منذ أكثر من خمسة سنوات على األقل 

من الناحية السياسية االقتصادية واالجتماعية، 
ويف ظل هذه اجلائحة التي أملت بنا وبالعالم 
خالل العام املنقضي أعتقد أنها أسقطت 

ورقة التوت على حياتنا وسياستنا جتاه الثقافة 
والفن بشكل عام، وأننا لم نؤسس ولم نعمل 

مؤسسات وفاعلن يف إرساء تقاليد حقيقية 
ومستمرة يف إنتاج الثقافة والفكر وترويجه بن 

الناس واجلماهير، ناهيك أن الفعل الثقايف وإنتاجه 
ظل مع األسف ريعي يتكل على ما تقدمه الوصاية 

ولم يصبح فعل اقتصادي ربحي يتحرر من الدعم 
احلكومي«.

ــاج ونشــر  ــت إنت ــة حتول ــة ثاني ــن جه وأضــاف حاجــي: »م
الثقافــة يف ظــل اجلائحــة يف العالــم علــى الفضــاء الرقمــي واملنصــات واســتطاع رغــم كل 
التحديــات أن يصنــع الفــرح والبهجــة والتفكيــر بــن النــاس، لكنــه كشــف عندنــا يف اجلزائــر 
ــق  ــا تعل ــذا الفضــاء االفتراضــي وخاصــة فيم ــع ه ــف م ــة يف التعاطــي والتكي ــة حقيقي ضحال
مبختلــف املؤسســات احلكوميــة املعنيــة بالثقافــة التــي لــم تواكــب مــع األســف هــذا التطــور ولــم 

ــن تشــكيلي، موســيقى. ــا )مســرح، ســينما، ف ــا وموريده ــا جمهوره ــق له تخل
ــدا  ــر وبعي ــل حاجــي: »أعتقــد أن املشــهد الثقــايف يف جلزائ ــد الســينمائي نبي وأشــار الناق
ــكل  ــر يف الش ــع اجلماهي ــه م ــه يف تعاطي ــور نفس ــى أن يط ــة إل ــة ماس ــة يف حاج ــن اجلائح ع
واملضمــون، كمــا أن اجلائحــة كانــت فرصــة إلعــادة النظــر والتفكيــر يف الفعــل الثقــايف املؤســس 
ــة  ــا اإلبداعي ــايف وطاقاتن ــا الثق ــتثمر يف مورثن ــتفيد وتس ــة تس ــتراتيجية حقيقي ــة وإس ــى رؤي عل

ــدة«. الواع

صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

ينـام مـلء جفونـهينـام مـلء جفونـه
 ) بومــدين( ) بومــدين(

ينام بومدين منذ اثنني وأربعني 
عاما ملء جفونه يف مقبرة العالية يف 
بلده اجلزائر التي أحبها، وأخلص 
لها رغم كل ما يقال عنه وينسب 

إليه.
اليسلم أحد من ألسنة الناس 
فما بالك إذا كان هذا الشخص 

رئيًسا وعسكرًيا ومجاهًدا وما بالك 
إذا كان هذا الرئيس اسمه ) هواري 

بومدين(
وإني أعجب كيف ظهر من ) 

اليترحم(
على بومدين ومن يصفه باملجرم 

وحتى من جترأ ووصفه باملقبور 
وكأني بالقائل سيدفن يف جنمة عالية 

وليس يف قبر.
كالم اجلميع عن بومدين ال 

يزيده وال ينقصه.  كنت أمتنى فقط 
لو عارضه املعارضون ) يف حياته( أما 
األبطال بعد املعارك واملتعاملون بعد 

املهالك فال فائدة ترجى منهم. 
قد يكون بومدين لم يقم إال 

بواجبه على النحو الذي رآه صاحلا 
بالطبع، وقد يكون أخطأ وهذا 

عادي وطبيعي من البشر لكن غير 
الطبيعي أن نظل نحمل األشخاص 
أخطاء رمبا تتجاوزهم أو ننسب إليهم 
معجزات تتعداهم. أو حتى ننسب 

إليهم معجزات الميكن أن حتدث
ماال يجب أن ننكره أن بومدين 
لم يكن خائنا وله ما له وعليه ما 

عليه ككل خلق اهلل
أحسن ما نفعله هو أن نقرأ 

تاريخنا من خالله مبوضوعية بعيدا 
عن العنصرية والتحامل وبعيدا عن 

العاطفة والغوغائية.
ونستفيد من كل ما حدث 

سلبا أو إيجابا أما قبل ذلك وبعده 
فبومدين ينام ملء جفونه عن 

شواردها بينما يسهر الفارغون يف 
اخلصام حول كونه من أهل اجلنة أو 

من أهل النار

صارة بوعياد
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اجلمهور ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
إعالن عن إجراء مزايدة علنية للمرة الثالثة لسنة 2021 اخلاصة بإجنار:

1 - محطة نقل املسافرين و لواحقها   )مواقف السيارات و املراحيض العمومية و 03 محالت (

اجلمهور ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة الثقافة 

مديرية الثقافة لوالية قسنطينة 
إعالن ثاني عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

رقم 07 / م ث /2020
رقم التعريف اجلبائي ٬

099425019018128
تعلن مديرية الثقافة لوالية قسنطينة عن  طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل إسناد »دراسة ومتابعة أشغال ترميم مسجد 

الكتانية - قسنطينة 
العارضني املهتمني بهذا الطلب للعروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا و الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها يف دفتر 

الشروط ميكن أن يسحبوا دفتر الشروط و االلتزام من مديرية الثقافة لقسنطينة    01 , ساحة الشهداء . قصر الثقافة محمد العيد آل 
اخلليفة قسنطينة

 تسلم العروض كما  يلي :
يجب ان تشمل العروض على ملف الترشح و العرض التقني و العرض املالي 

يوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض املالي يف آظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبني كل منها إسم  املؤسسة . املرجع و موضوع 
املناقصة و تتضمن عبارة ملف الترشح أو عرض تقني أو عرض مالي حسب احلالة و توضع هذه األظرفة يف ظرف آخر مقفل بإحكام و مغفل 

يحمل عبارة :
ال يفتح إال من طرف جلنة فتح اآلظرفة و تقييم العروض -طلب العروض رقم :07 طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

من أجل إسناد »دراسة ومتابعة أشغال ترميم مسجد الكتانية - قسنطينة 
ملف الترشح يحتوي :

-تصريح املترشح 
-تصريح بالنزاهة 

-نسخة من القانون األساسي للموسسة  
-نسخة من الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة 

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني املتعهدين 
- قدرات مهنية :إمتالك  االعتماد ملزاولة مهنة الهندسة املعمارية برسم سنة 2018 أو القانون األساسي فيما يخص املؤسسات العمومية 

للهندسة املعمارية .
-القدرات املالية : مبررة باحلصيلة و املراجع البنكية و املصرفية 

-القدرات التقنية  :املوارد البشرية و املادية و املراجع املهنية مبررة 
امللف التقني يحتوي :

- شهادة االكتتاب أصلية ،مملوءة ، مؤرخة ،و ممضية 
- الوثائق تسمح بتقييم العرض التقني :مذكرة تقنية تستجيب للنقاط التالية 

- شهادة التأهيل مهندس معماري مخصص يف املعالم األثرية كرئيس للمشروع 
- رسالة التعهد رئيس املشروع ملكتب الدراسات املترشح كما هو مبني يف ملحق رقم 01 لدفتر الشروط 

- املراجع املهنية ملكتب الدراسات و املهندس معماري مخصص يف املعالم األثرية فيما يخص إجناز دراسات مماثلة
- تقرير إجمالي يتضمن وضعية املبنى و نوعية التدخالت املزعم إجنازها 

- مدة و رزنامة تنفيذ مختلف  املهام 
- دفتر الشروط يتضمن يف آخر صفحته عبارة مكتوبة : قرأ و قبل مكتوبة بخط اليد 

- محضر معاينة املبنى مصادق عليه من طرف املترشح و ممثل املساعد التقني 
امللف املالي يحتوي 

- رسالة التعهد 
- جدول اآلسعار الوحدوية 

- التقسيم للمبلغ الكلي و اجلزايف 
- الوثائق املطلوبة تكون مصادق عليها من املترشح

- العرض املالي  رسالة التعهد . الكشف الكمي  التقديري ميضى من طرف املتعهد 
- مدة صالحية العروض ثالثة )03( أشهر زائد مدة حتضير العروض 

- تاريخ إيداع العروض يوافق آخر يوم من مدة حتضير العروض من الساعة 08 إلى 11:00 سا 
- يف حالة إذا ما صادف هذا اليوم يوم عطلة اليوم احملدد ميدد إلى يوم العمل املوالي 

-   تاريخ فتح العروض يوافق آخر يوم من مدة حتضير العروض على 11:00 سا
- يجرى فتح العروض يف جلسة علنية للعروض مبديرية الثقافة بحضور املناقصني أو ممثلهم 

BOMOP مدة حتضير العروض  محدد بــ)30( يوما إبتداء من تاريخ ظهور أول إعالن يف اجلرائد الوطنية أو -

والية ميلة
دائرة ميلة 

بلدية ميلة 
الرقم : 2020/3747

و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية  يوم  العمل املوالي 
يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم طيلة مائة و عشر ة)110 ( أيام إبتداء من تاريخ إيداع العروض 

املتعهدون مدعوون وديا للحضور 
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هـــواتف  ذكـــــية
  لعقــــول غبــــية ؟

منــذ اختــراع الهاتــف  بهيئتــه البدائيــة علــى يــد العالــم 
األســكتلندي » الكســندر غــرام بيــل » عــام 1872 دخلــت البشــرية 
عصــرا آخــرا مــن االتصــاالت ، و علــى الرغــم مــن اختــاف 
الروايــات حــول أول مــن قدمــه للبشــرية إال أنــه ال ميكننــا أن 
ــراع  يف  ــا هــذا االخت ــي أحدثه ــرة الت ــورة الكبي نختلــف حــول الث
عالــم االتصــاالت ، فقــد مــر بتطــورات عــدة منــذ أن كان محــدود 
اإلرســال واالســتعمال يف بداياتــه األولــى إلــى أن أصبــح محمــوال 
علــى يــد العالــم األمريكــي » دونالــد ميتشــل » ســنة 1942 حيــث 
كان يف شــكل مذيــاع و أطلــق عليــه اســم »الراديــو احملمــول« ، فقــد 
كان مذياعــا أكثــر منــه هاتفــا بــوزن يصــل إلــى 2،5كلــغ ، عقــود 
عــدة اســتغرقها الهاتــف حتــى اســتطاع عامــة النــاس اســتعماله، 
ــركة  ــطة ش ــرة بواس ــخة مصغ ــه أول نس ــرت ل ــنة 1983 ظه ويف س
ــم  ــول بحج ــف محم ــم أول هات ــت للعال ــث قدم ــوروال » حي » موت

ــر عمــا ســبق . ــات متطــورة  بكثي ــب و مبواصف اجلي

ــاة  ــيطرت  يف حي ــة س ــى الرقمي ــة إل ــاالت التناظري ــن االتص م
ــدة يف مجــال  ــة رائ ــف احملمــول أســماء لشــركات عاملي تطــور الهات
الصناعــات التكنولوجيــة املتطــورة  وعلــى رأســها شــركتي »آي فون 
ــة  ــدة شــركات أخــرى يف الســوق العاملي ــرزت ع ــا ب ــل »، كم و أب
للهاتــف احملمــول و نذكــر منهــا شــركتي » نوكيــا و سامســوجن« مــع 
وجــود التنافــس العلمــي واالقتصــادي التجــاري بــن مختلــف هــذه 
ــم  ــر العال ــف عب ــة للهات ــركات املنتج ــن الش ــا م ــركات وغيره الش
ــح  ــل مصطل ــث دخ ــا حي ــا ذكي ــح هاتف ــر ليصب ــذا األخي ــور ه تط
الــذكاء كل أنــواع التقنيــات املفيــدة و التــي تتوفــر علــى خاصيــات 
ــر  ــر غي ــح التعبي ــة أو إن ص ــة ، ومربح ــريعة ، مريح ــة س خدماتي
مكلفــة مــن جهــة و مربحــة بشــكل ملمــوس مــن جهــة أخــرى ، 
فحســب توقعــات العلمــاء فــإن الهاتــف احملمــول ســيصل إلــى نســبة 
ــة،  ــى 100 باملئ ــة إل ــذه األلفي ــد تصــل خــال ه ــي ق ــاء عامل اكتف
مبعنــى امتــاك أكثــر مــن هاتــف نقــال واحــد لــكل شــخص، وهــو 
تقريبــا مــا نعيشــه فالكثيــر منــا ميلــك هاتفــن محمولــن ، أحدهمــا 
ــك عــن  ــات متطــورة ، ناهي ــات وتطبيق ــا بتقني ــا واآلخــر ذكي عادي
ــة ، فعــا  ــن شــريحة اتصالي ــر م ــات او ألكث ــدة بطاق ــا لع امتاكن

ــه الغــزو التكنولوجــي املســيطر علــى واقعنــا. إن

ــر  ــح التعبي ــي إن ص ــال الذك ــف النق ــح الهات ــد أصب ــم لق نع
صديقــا مازمــا لنا،فنحــن ال نســتغني عــن النظــر يف وجهــه عنــد 
كل صبــاح أو مســاء ، يدخــل اســتعماله جميــع نواحــي حياتنــا ، 
وبشــكل عــام فقــد دخــل املجــال التجــاري ، األمنــي ، الصحــي ، 
التعليمــي ...وغيرهــا مــن املجــاالت املهمــة يف تطــور املجتمــع ، 
مــن خالــه نتواصــل ســمعيا، بصريــا، وكتابيــا، يســهل الكثيــر من 
ــد عظيمــة و جمــة يقدمهــا الهاتــف النقــال  ــا املعقــدة ، فوائ أمورن
الذكــي بصحبــة »األنترنيــت »هــذا االختــراع الــذي دعــم الهاتــف 
منــد أن بــدأ اســتعماله يف مجــال االتصــال خــال ســبعينيات القرن 
ــة  ــن تقني ــران ب ــح االقت ــات أصب ــور االختراع ــع تط ــي، وم املاض
الهاتــف الذكــي واألنترنيــت أمــرا محســوما وواجبــا لــدي مختلــف  

الوســائط االتصاليــة .

ــور  ــت لتط ــا األنترني ــي تقدمه ــل الت ــات و الفضائ إن اإليجابي
الفــرد واملجتمــع كلــل ال تعــد وال حتصــى ، ونحــن بحديثنــا عــن 
أهميتهــا يف تطــور الهاتــف احملمــول واالتصــاالت الشــخصية بشــكل 
ــن  ــه م ــا تقدم ــا مل ــاال واحترام ــف إج ــا إال أن نق ــاص ال ميكنن خ
خدمــات علــى جميــع األصعــدة واملســتويات ، ســواء للفــرد 
ــاوية أن  ــة متس ــا ومبعادل ــا أيض ــه ال ميكنن ــر أن ــات ، غي او للمجتمع
نغــض البــص للحديــث عــن املشــكات الوخيمــة ، ليــس لهــذه 
التقنيــات االتصاليــة وإمنــا إن صــح التعبيــر ملشــكات االســتعمال 
اخلاطــئ لهــا مــن قبــل مختلــف األفــراد ، مخاطــر و أمــراض  
صحيــة ) جســمية( عويصــة ، أضــرار نفســية ، مشــاكل اجتماعيــة 
، انتهــاكات أمنية...وغيرهــا مــن املشــاكل يلحقهــا ويســببها 
االســتعمال العشــوائي والتعامــل الغيــر مبالــي جتــاه   هــذا الصديــق 
اآللــي املدعــم بآخــر مــا وصلــت إليــة تقنيــات االتصــال الكونيــة » 

ــت«. األنترني

تقنيــات جديــدة ســببت الذعــر التكنولوجــي أول مــا ظهــرت  
ــدي  ــخ البشــرية ،وهــذا أمــر طبيعــي ل ــى يف تاري كاختراعــات أول
ــة  ــات بصف ــاء ، فاالختراع ــراه العلم ــا ي ــب م ــاس حس ــة الن عام
عامــة  ال تكــون آمنــة و مستســاغة  عنــد األغلبيــة إال إذا عمــم 
اســتعمالها لدىالعامــة ، وميــر علــى ظهورهــا فتــرة مــن الزمــن 
ليتعــرف عليهــا النــاس أكثــر ويــزول هــول اخلــوف منهــا ، وبذلــك 
ــذي  ــي ال ــر عــن هــول الذعــر األخاق ــح ليعب ســقط هــذا املصطل
ــة ، ونحــن  تســببه اليــوم التطبيقــات الذكيــة  يف الهواتــف احملمول
ــة  ــف يف حرم ــا لشاشــة الهات ــا وتصفحن ــا وســط تأملن ــر دارن يف عق
ــى  ــز إل ــا تقف ــوة من ــول وال ق ــر ح ــن غي ــأة وم ــرة فج ــنا املوق مجلس
ناظرنــا ومســمعنا  العديــد مــن احملتويــات التافهــة ، الفارغــة املعنــى 
، الضــارة أخاقيــا ، نفســا ، واجتماعيــا ، بــآالف أو مايــن 
املتابعــن الســذج الهمــل يتبــارى املعلقــون ، املشــاركون، الناقلــون 
ــة  ــه ، التوعي ــة ، بحجــة الترفي ــا تافه ــر منه ــات ضــارة أكث ، حملتوي
، النشــر ، وحتــى اإلصــاح والتنويــر ...متتلــئ مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مبايــن العقــول الغبيــة بخدمــات التقنيــات الذكيــة ؟ 
إنــه عصــر التفاهــة باملعنــى احلقيقــي للكلمــة ، فكــن تافهــا تكــن 
ــا  مشــهورا ، ذا قيمــة وشــأن  عظيمــن يف مجتمــع اجلاهلــن ، حق
ــة  إنهــا التحــوالت الســريعة للمجتمــع يف ظــل التطــورات احلاصل
بشــأن االتصــال الشــخصي ، حيــث توســعت فجــوة اســتعمال 
الوســائط االتصاليــة للفــرد و طغــت النرجســية والفردانيــة يف 
االمتــاك والتعامــل ، نقــص دور األســرة  ومكانتهــا عنــد الفــرد، 
وضعــف تأثيرهــا ، فغابــت الرقابــة األســرية  علــى الفــرد ونقصــد 
ــق  ــع كنس ــر املجتم ــف تأثي ــا ضع ــن ، كم ــباب واملراهق ــا الش هن
ــن  ــوف م ــف اخل ــراد ، و ضع ــه األف ــر و توجي ــى تفكي ــي عل جمع
الضغــط والرقابــة املجتمعيــة التــي كانــت مــن قبــل ، مجتمــع بــدأ 
ــورون  ــل ويث ــم ، ب ــرون انتماءاته ــم وينك ــون ألصوله ــراده يتنصل أف
علــى معتقــدات آبائهــم مــن القيــم ، املبــادئ واألخــاق احلميــدة 
ــا  ــومي ، أجــل عندم ــى الســلوك الســوي الق ــة عل ــة واحلافظ املنظم
يغيــب دور األســرة يف تربيــة اجليــل الناشــئ وحتــل محلــة اآللــة ، 
فعلينــا أن نقبــل بواقــع وجــود جيــا غبيــا تســيره تقنيــات ذكيــة .

يأخذ االتصال 
في وقتنا الحالي 
من خالل عديد 

التقنيات المتطورة 
أبعادا دخيلة عما 

سبق ، حيث إن 
التكنولوجيات 

المتطورة لوسائل 
االتصال كالهاتف 

الذكي ، الكومبيوتر، 
األلواح اإللكترونية...
إضافة إلى اتساع 
نطاق استخدام 

األنترنيت لدى كافة 
فئات المجتمع ، كل 
هذا كان قد ساهم 

في تعزيز نمط 
االتصال الشخصي 
، وبفعل التحوالت 

السريعة التي 
نعيشها على مختلف 

األصعدة برز في 
واقعنا الطابع الفردي 

لالتصال 

بقلـــــم  األستـــــــاذة :
 لقمـــــــش  فـــــاطمة

  علوم اإلعالم واإلتصال 
 جامعة سكيكدة – عنابة                                                                                                                                            

 

خلفيات الذعر األخالقي في مواقع التواصل االجتماعي 
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البـلبــل مــالك 
حـــــــــــداد

         الترويج لعينات، دون أخرى، محض جعجعة  
ذات منحى سياسي مبتذل، وهي إساءة لألخالق األدبية 
التي كان يجب أن تبني على املقاربات العلمية، وليس على 
مواقف األفراد والعصبيات النقدية واالعالمية املتحكمة 
يف القياس والترويج للمنجز، على حساب فنيته وأدبيته. 
خردة  ألنها  للحقائق  مناوئة  احلالية  السياقات  أّن  أجد 
متوارثة عن القبيلة التي تتحكم يف مفاصل اإلبداع، ويف 
التمثيل الدولي الذي غدا حكرا على أسماء ترغي وتزبد 

يف كّل املوضوعات واألجناس والتخصصات واملعارف.
وفلسفة  وموقف  إبداعية  مالك حداد ظاهرة           
وعمق نادر، ونبل أيضا، وليس مجرد حكايات ومحكيات 
لالستهالك الظريف، وصخب ال ينتهي. كتب بلغة فرنسية 
وكشاعر  باريس،  يف  درس  كحقوقي  وشاعرية  ساحرة 
العثور  يتعذر  مثير  بشكل  والتشبيه  االستعارة  قّوض 
عليه يف النصوص املتكئة على األرائك بانتظار املادحني 
والذين ال تكوين لهم وال ذوق. »يجب أن مننح العاطفة 
عقال، والعقل عاطفة«. لقد راهن على هذه الرؤية بحثا 
عن الذات، بعيدا عن االستالب واأليديولوجيات التي 
حتّد  مغلقة  دوائر  وتقنينه يف  اإلنسان«  »تعليب  ترغب يف 

من املوهبة. 
الكتابة،  عن  توقف  والثالثني  اخلامسة  يف           
كما فعل الشاعر أرتور رامبو قبل عقود. لقد قال آنذاك: 
»جاءت احلكمة وسجدت أمام ركبتّي«. أّما مالك حداد 
لذلك  منفاي،  الفرنسية   »: الستينيات  مطلع  يف  فقال 
قررت أن أسكت«، ومع أنه أتقن الفرنسية كأهلها وأزيد، 
وكتب بها ما يشبه الهديل والزقزقة، فقد قرر أن يتوقف 
نهائيا، هو الذي اعتبر الثامن من مايو 1945 تاريخ ميالده 

الفعلي ألنه اليوم الذي انتفضت فيه األمة ضّد املذلة.
        أتذكر، باملناسبة، ما قاله لي مستشار الرئيس، 
يف  جغلول  القادر  عبد  عامليا،  املكّرس  االجتماع  وعالم 
وطار:  الطاهر  مع  لقاء  بعد  األول  ألبير  بفندق  جلسة 
العربية وأسماء اخلضر  »إني أذهب إلى األسواق ألتعلم 
لكني  وكندا،  فرنسا  يف  عشت  مفرنس  أنا  والفواكه. 
سجادة  له  أشتري  أن  مني  طلب  عندما  بابني  أعجبت 
ما:  مجاورة  هناك  هدية«.  أجمل  تلك  كانت  للصالة. 
بديفء  تربطك  التي  الصغيرة  العالمات  عن  البحث 
العواصم  يف  جتوالك  رغم  الكلمة،  بعرس  أو  التراب، 

املضيئة بحثا عن قوس قزح.
        وجدت هذه العالقة بني الباحث واألديب عندما 
قسنطينة ألعرف  مالك حداد يف  عائلة  إلى  بزيارة  قمت 
بعض اجلوانب اخلفية من حياته. لقد قضى أواخر أيامه 
بحديقة  غرفة  يف  متوحدا  بالسرطان،  مريضا  عليال، 
واجلملة  القصيدة  من  قلقا  كان  وميزق.  يكتب  البيت، 

يوصي  ظل  لكنه  الغامض.  الوجود  ومن  السردية، 
باحملافظة على النواميس لتقوية الذات، وكان سعيدا بنقل 
رواية رصيف األزهار ال يجيب إلى اللغة العربية التي لم 
يعرفها، الترجمة التي قام بها أستاذ علم النفس حنفي بن 
عيسى يف 1965. لقد اعتبر ذلك انتصارا له وإلبداعاته، 
واستمرارا له يف الكتابة، قبل أن يحاصر مرة أخرى وتضيع 

مخطوطاته.
عروض  عدة  رفضت  بأني  االعتراف  يجب           
سعيدا  كنت  لكني  لتاريخها.  متنكرة  نصوص  لترجمة 
كتاب  رابطة  مع  األخير  االنطباع  بترجمة  قمت  عندما 
االختالف ووزارة الثقافة، قبل أن تطبع ثانية يف بيروت، 
عن  وتساءلت  كتابتها،  تاريخ  من  سنة  أربعني  قرابة  أي 
سبب التأخر، يف الوقت الذي تترجم فيه أعمال متواضعة 
إلى عدة لغات عاملية كثيرة، أعمال أقّل شأنا، وأقّل نضجا 
من  كبيرة  أو  محلها،  غير  يف  املقارنة  تكن  لم  إن  وزادا، 
التاريخ  يتكلم  أن  بانتظار  حاصل،  ذلك  لكّن  الكبائر. 
الصورة  هذه  بتدمير  منطقيا  ترتيا  األشياء  ترتيب  ويعيد 
املزيفة وإعادة قراءة مالك حداد وغيره قراءة موضوعية ال 
حتتكم إلى العالقات يف ظل انسحاب النقد وتبّوأ التزوير. 
هناك يف احلقل األدبي ما وجب أخذه بحذر، بعيدا عن 

الطنني والكذب، وهما سمتان غالبتان. 
           لقد انقطع مالك حداد عن الكتابة بالفرنسية 
بحثا عن نفسه، لكنه ظّل يرافق األصوات اجلديدة جليل 
 ،1969 من  بداية  آمال  مجلة  يف  الشباب  الكتاب  من 
النصر  جريدة  ويف   ،1974 سنة  اجلديدة  طبعتها  يف  ثم 
أو  واألدبية،  الثقافية  الصفحات  عندما كان مسؤوال عن 
كان  الذي  بومدين  هواري  الرئيس  أيام  الثقافة  وزارة  يف 
ياسني،  كاتب  مع  فعل  كما  استثنائيا،  احتراما  له  يكّن 
عكس ما يسّوق من خطابات مضللة، ومريضة بعدة أوبئة 

أيديولوجية ولسانية مرتبطة بالدوار والعرش. 
          يجب قراءة أعماله ملعرفة كم كان كبيرا ونظيفا 
وشاعرا وروائيا، بداية من ديوان الشقاء يف خطر، مرورا 
رصيف  والدرس،  التلميذ  غزالة،  سأهبك  بروايات: 
إلى  وصوال  وأناديك،  اسمع  وأشعار  يجيب،  ال  األزهار 
مكانها.  تراوح  األخير ونصوص األصفار  االنطباع  رواية 
الكتابان األخيران عبارة عن مرآتني ملواقفه من قضايا كثيرة 
ال تزال مطروحة، وستبقى إن بقي العقل مغيبا تتحكم فيه 
العشيرة واألهواء. إّن قراءته ستسقط من الذهن عشرات 
لغته  أّن  كما  شيء،  أّي  تكتب  التي  الضاجة  األسماء 
الفرنسية ستكشف عن عبقرية يف فهم العالمات والوطن 
كبير  ألنه  دائما  ُيقتل  كاتب  وعن  واالنتماء،  واإلنسان 

يزعج األدعياء.  

       أعود إلى الكتابة عن 
مالك حداد

 )1927 ــ 1978( ألّن له 
دينا عليّ كقارئ يشعر 

أّن هناك تصفية مستمرة 
له، وخنقا معلنا، محاولة 
لمحوه من خارطة الشعر 
والسرد بمفاضالت بنت 

على األيديولوجيات 
واالنتماءات الكسيحة. 

ربما كان، إلى جانب مولود 
فرعون، الكاتب األقّل حظا 
من كّل الكتاب المفرنسين، 

مع أنه من أرقاهم فنيا 
وفلسفيا وبالغيا، ليس 
أفضلهم، لكنه استثناء 
على عدة مستويات تمّ 
إغفالها بتغليب الوهم 

والدعاية على األكاديميات 
العارفة.

د. السعيــــد بوطاجيــــن
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من بينهم املفكر »علي كنز« وأيقونة املسرح »نورية«

ُب أهــمَّ الوُجــوَه الّثقافّيـــِة  2020 ُتغيـــّ
والَفنّيــة والفكرّيـــة فــي الَجزائــــر

امُلجاهُد الوزيُر

يِشي.. َرحَل الُمثّقُف  َلميـــن بشِّ
وَصــــدَح لحُنــه ُمدوًيــا

اجلزائري،  والفنان  واملثقف  املناضل  بشيشي  ملني  السابق  والوزير  املجاهد  رحل 
تاركا وراءه فراغا رهيبا يف عالم التأليف والتلحني، غير أن رصيده سيبقى شاهدا على 
رجل سّخر حياته خلدمة وتهذيب ذوق الطفولة، رغم انحداره من عالم النضال القومي 
»اخلشن«، فكما صدح بقلمه وصوته يف صحيفة »املجاهد« وإذاعة »صوت اجلزائر«، 
اهتم باإلعالم وتربية األطفال، فأطلق أجمل حلن ظلت املدارس اجلزائرية تردده لعقود 

كاملة، ليبقى بذلك أحد الروائع اخلالدة.
ويعد املثقف والفنان ملني بشيشي من الشخصيات اجلزائرية النادرة التي وّفقت 
املناضل السياسي واملثقف املبدع، السيما وأن جدلية السياسي واملثقف ظلت  بني 

وتبقى من أبرز بؤر اجلدل املزمن لدى النخب اجلزائرية.

أيقونُة الَفِن الّرابع

ُنورَيـة َقصدرِلي.. غاَبت رسًما 
وبقــَي ُحضوُرهــا وشًمــا 

نورية قصدرلي تعتبر من أقدم املمثالت اجلزائريات، التي عاصرت العصر الذهبي 
للسينما، وبدأ دخولها لعالم الفن بـ »قصة مليئة بالصدف«، وتدخل املجال املسرحي 
والسينمائي من أوسع أبوابه، بعد أن طلب منها زوجها مبلغًا من املال جنته من عملها 
مع  املسرحية  معه يف جولته  يأخذها  أن  املبلغ  نورية إلعطائه  اخلياطة.واشترطت  يف 

املخرج الكبير الراحل مصطفي بديع وعبد الرحمن عزيز وبوعالم رايس.
»تأشيرة  إال  يكونا  لم  واملبلغ  الشرط  ذلك  أن  زوجها  وال  نورية  تعلم  تكن  ولم 
غياب  قسنطينة  إلى  وصوله  حلظة  العمل  فريق  اكتشف  حيث  للمسرح«،  دخولها 
املمثلة الرئيسة يف املسرحية، ولم يكن أمامهم إال تعويضها باملرأة الوحيدة بينهم وهي 

نورية قصدرلي، »رغم معارضة زوجها«.
وأدت الراحلة نورية أول دور مسرحي لها عام 1945، وكان »دور املتسولة«، وهو 
الدور الذي منحها اسمًا جديدًا خاصًا بعالم املسرح والسينما وهو »نورية« الذي أطلقه 
عليها مصطفى بديع وبوعالم رايس.رحلت الفنانة نورية قصدرلي تاركة وراءها إرثًا 
 1963 200 عمل مسرحي منذ  إذ شاركت يف أكثر من  سينمائيًا ومسرحيًا كبيرًا، 
املخرجني  أقدم  أغلب  مع  خاللها  تعاملت  روائية،  أفالم  و4  تلفزيونيًا  فيلمًا  و170 

اجلزائريني بينهم عمر بختي وموسى حداد ومصطفى بديع.

غّيبت سنة 2020 أهّم الوجوه الثقافية والفنية والفكرية يف اجلزائر، فتركوا الساحة الثقافية الوطنية خالية على عروشها، 
فتمثلت اخلسارة يف فقدان أسطورة األغنية األمازيغية »إيدير« ثم غياب أيقونة املسرح »نورية«، ليرحل عنا يف صمت رهيب 

شيخ املالوف حمدي بناني »املالك األبيض«، وغيرهم من األسماء الثقيلة الذين أفنوا حياتهم خدمة ملجاالت اإلبداع.
صارة بوعياد

»استفاَد ِقطاُع الّداخلّيِة 
واجَلماعاِت امَللّيِة - بُعنواِن 

الَبرنامِج الّتكِميليِّ لَدعِم 
ي ُيغِطي الَفترَة  الّنمِو الذِّ

امُلمَتّدَة بني »2005-2009«، 
وَبرنامِج َدعِم الّنمِو 

االقِتصاِدي للَفترِة امُلمتّدة 
بني »2014-2010« - من 

َبرنامٍج َواسٍع للَتجهيِز َيسمُح 
له بَتنفيِذ ِسياسِته، على 
اخُلصوِص يف َمجاِل األمِن 
، الّتنميِة امَللّيِة،  الُعموميِّ

احِلمايِة امَلدنيِة وامُلواصالِت 
سلكّيِة الَوطنّيِة. لكيِة والالَّ السِّ

وَتتضّمُن هذه الَعملياُت 
امُلسّجلِة يف الَبرنامِج الِقطاعيِّ 

غيِر امُلمركِز أساًسا إجناَز 
َهياكِل اإلَدارِة امَللّيِة، َسكناٍت 

َوظيفّيٍة، َمراكِز َتكويِن 
امُلستخدِمنَي لإلَدارِة امَللّيِة 

وَمحالٍت ذاَت اسِتعماٍل ِمهنيٍّ 
. وِتاريٍّ

 أظهَرت َعملّيُة الّرقابِة التي 
نًة من  َشِمَلت َعينًة ُمتكوِّ

20 َعملّيَة َتهيٍز بُرخصِة 
َبرنامٍج إجَمالّيٍة َقدُرها 26 

ِملياَر )د.ج(، متَّ َتنِفيُذها من 
طرِف أربِع 4 ُمديرياٍت لإلَدارِة 

امَللّيِة َتابعٍة لِوالياِت اجَلزائِر، 
ُبومرَداس، ِتلمَسان واجللَفة، 

ِة بني  خالَل الَفترِة امُلمتدَّ
»2017-2010«، أّن َتسِييَر هذه 

الَعملّياِت َتشوُبه الَعديُد من 
الّنقائِص.

 يف الَواقِع، َتّيَزت َبرمجُة 
الَعملياِت بَعدِم بلوِغ امَلشاريِع 

ضَج الكايِف، الِسيما  امُلسجَلة النُّ
بَسبِب ُضعٍف يف َتديِد 

االحِتياجاِت، ِدراساٍت غير 
ِر يف  غِييِر امُلتكرِّ ُمكتَملٍة، التَّ
ا  َمواقِع إجَناِز امَلشاريِع، ِمّ

ى إلى إعاَدِة َتقييِم َتكاليِف  أدَّ
امَلشاريِع والّتأخِر يف اسِتكماِلها.

سَم َتنفيُذ  ِمن َجانٍب آخَر، اتَّ
الَعملياِت بالّلجوِء امُلفرِط 

راِضي يف إبراِم  إلى أسُلوِب التَّ
ُر  فقاِت؛ إبَراُم مالحق ُتغيِّ الصَّ

َجوهرًيا ُمحَتوى الصفقة 
وَتِصيِص َعملّياِت الّتجهيِز 

خالًفا مُلقّرراِت الّتفريِد 
ى إلى  ا أدَّ اخَلاصِة بها، ِمّ
َتفاوٍت َكبيٍر يف األسَعاِر 

امُلطّبقِة. ُيضاُف إلى هَذا ُنقُص 
الّصرامِة يف ُمتابعِة امَلشاريِع 

لَعدِم احِتراِم َمكاِتب الّدراساِت 
عاُقدّيِة امُلتعّلَقة  التَزاَماِتها التَّ

رورّيِة  راساِت الضَّ باسِتكماِل الدِّ
إلجَناِز األشغاِل«.

 لألَسِف، هَذا ُجزٌء من 
ي وصَل إليِه  شخيِص الذِّ التَّ
َمجلُس امُلاَسبِة يف َتقريِره 

ي نشَرُه ُمؤخًرا،  ، الذِّ نويِّ السَّ
ي ُيعِطي صورًة عن  والذِّ

عِب،  َكيفّياِت َتبديِد أمواِل الشَّ
ي َتاوَزت  قريُر الذِّ وهَو التَّ
عدُد َصفحاِته اخَلمُسمائَة 

َصفحٍة... َلِك اهلل يا َجزائر! 

بلسان: عبد العزيز تويقر

ــُل 323 إصابًة   الَجزائــُر ُتسجِّ
ا و 6 وَفيــــات بُكورونـــَ

ما  الـ24 ساعة األخيرة يف اجلزائر، حسب  و6 وفيات خالل  323 إصابة جديدة بفيروس كورونا  سجلت 
كشف عنه أمس األربعاء الناطق الرسمي باسم جلنة رصد و متابعة  تفشي كورونا يف اجلزائر، الدكتور 

جمال فورار.
يذكر أن عدد اإلصابات اليومية انخفض مقارنة باليوم السابق )357 حالة( كما أنه بقي ما دون الـ400 
التوالي.  وبهذا يرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات املؤكدة بالفيروس منذ وصول  الرابع على  حالة لليوم 
اجلائحة إلى اجلزائر نهاية شهر فيفري املاضي إلى 99311 حالة.وأشارت،  اللجنة  ذاتها إلى أن 305 مرضى 
تاثلوا للشفاء خالل آخر 24 ساعة، ليصل العدد اإلجمالي للمتعافني إلى 66519 حالة، فيما يوجد 43 

مريضا يف العناية املركزة.
عبد اجلالل نويس

َشيُخ امَلالوف. . بال ُمناِزع

َحمــدي بّنانــي يرحــُل.. وَيتـرُك 
َكماَنـــُه األبيـــَض َيتيمــــا!

رحلت  التي  والفنية  الثقافية  الشخصيات  من 
عنا سنة 2020 تاركة فراغا يف الساحة الفنية الفنان 
املالوف«،  أغنية  »شيخ  بناني،  حمدي  اجلزائري 
عن عمر ناهز 77 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.
بشغفها  ُعرفت  لعائلة   1943 سنة  بناني  ولد 
الشرق  يف  املعروف  وطابعها  األندلسية  باملوسيقى 
على  العزف  تعلم  حيث  »املالوف«،  بـ  اجلزائري 
الكمان منذ صغره حتى اشتهر بآلته البيضاء فُلقب 

بـ »املالك األبيض«.
اسمه  وهو  بناني،  شريف  محمد  ومّثل 
يف  احلفالت  من  العديد  يف  اجلزائر  احلقيقي، 
أنه غنى يف كوريا  1970 حتى  العالم منذ سنوات 
2017 حصل مع عدد  1972، ويف  الشمالية سنة 

من  الوطني  االستحقاق  وسام  على  الفنانني  من 
رئاسة اجلمهورية.

َتبديـــــُد 
الَماِل الَعام

األسُطوَرة  األَماِزيغّية 

إيِدير.. َيغيُب و»فافا إينوفا« تنوُب َعنُه أبًدا
واملغني  الفنان  الفن  سما  عن  رحل 
األمازيغية  األغنية  أسطورة  إيدير  اجلزائري 
الفنان  وهو  املرض،  مع  طويل  صراع  بعد 
إينوفا«  »فافا  بأغنية  عامليا  اشتهر  الذي 
خدمته  يؤدي  كان  فيما  العالم  جالت  التي 

العسكرية.
مروره  أن  إال  اجليولوجيا  الراحل  درس 
عبر إذاعة اجلزائر يف 1973 غير حياته، فقد 
نوارة  املغنية  مكان  األخيرة  اللحظة  يف  حل 
ليبلغ إيدير - حميد شريت - الشهرة العاملية 
التي  إينوفا«  »فافا  بأغنيته   1976 عالم  يف 
15 لغة،  إلى  بلدا وترجمت   77 أذيعت يف 
لسكان  اليومية  واملعاناة  احلياة  تتناول  وهي 

منطقة القبائل يف شمال وسط اجلزائر.

َفيلسوُف.. أتعَبتُه الُغربة

َعِلي الَكنز.. عاِلُم ذاَع َصيُته ولم يسَمعُه َوطَنُه!
املفكر والباحث يف علم االجتماع علي الكنز )1946 - 2020( منوذج للمثقف اجلزائري الّذي ولد وعاش بدايات تشكل وعيه 
اإلنساني واملعريف، يف ظّل حركة وطنية كانت يف عز متهيدها لثورة الّتحرير، فاختار الفلسفة ومن خاللها علَم االجتماع ملساعدة هذه 

الّذات على فهم سياقاتها احلضارّية املختلفة، ألجل أن تربح حتّدي االستقالل.
عرف الكنز بعض التضييقات يف مسيرته - حتى أن كتابه األول »االقتصاد اجلزائري« )1980(، نشره خارج اجلزائر باسم 
مستعار هو الّطاهر بن حورّية. وإضافة إلى املواقع األكادميية التي شغلها، فقد أدار »مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي من أجل 

التنمية« باجلزائر العاصمة.
رحل املفكر علي الكنز وترك مجموعة من األعمال القيمة لعل أبناء وطنه اليوم بأمس احلاجة لقراءتها ومعرفته عن قرب بعدما جهلوه حًيا، ومن أبرز أعماله 

»اجلزائر واحلداثة« )1989(، و«الصدفة والتاريخ« )1990(، و«خالل األزمة« )1993(، و«كتابة املهجر« )2009(.
صارة بوعياد



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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