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د. عـزالديـــــن معــــــزة 

د. عمــــــر صـــــايف  

الّشعـــُب يِريـُد احُلريـَّة 
ألّنــــــــــها َتنــــُحه 
واألمـــــَل! األمـــاَن 

انتصاُر ُشــعوب أمِريكا الاّلِتينّيِة 
علـــى اإلمبـرَيالّيِة األمِريـكّية..
سقــــوُط خرافــِة »فــوكـوَيامـا«!
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14

أقــــــــــــــــالم   

05
جيجل

ُر األشغـــاِل  تأخــــّ
ريـِق الِوالئـيِّ رقـم  بالطَّ
ُق النَّاقليَن! )150( يـؤرِّ

06
تلمسان

نــــاعِة  وزيــُر الصِّ
ُمطاَلٌب بالتَّدخـِل إلنقـاِذ 
ناعــّيِة! الَمناطـــِق الصِّ

02
ـًا 15 يومــ  َتدابيـُر احَلجــِر امَلنزلـــيِّ تتواصـــُل 

19 واليـــًة  إضافـــية فــي 

ُد العمـــَل  الُحكــومُة ُتمـــدِّ
بإجـــراء َحظـِر التَّجمعــاِت 

وإَقــامِة الحفـــالِت 

َمُثل، أمس، اإلرهابي حسن زرقان املكنى »أبو الدحداح« للتحقيق 
معه على مستوى محكمة سيدي امحمد باجلزائر العاصمة، 
بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ” أخبار الوطن”، حيث إن 
اإلرهابي حسن زرقان قد َمُثل للتحقيق يف الغرفة الثالثة 

بالقطب املتخصص يف قضايا اإلرهاب مبحكمة سيدي امحمد 
منذ الساعات األولى من صبيحة أمس اإلثنني.

العمل بإجراءات  قّررت احلكومة، بداية من اليوم، تديد 
19 والية، وذلك  15 يوما إضافية على مستوى  احلجر املنزلي 
إلى  للوقاية من مخاطر تفشي فيروس »كورونا«، باإلضافة 
العمل بتدابير حظر كل جتمعات األشخاص مهما  تديد 
الزواج  حفالت  العائلية،والسيما  واالجتماعات  نوعها  كان 
التجمعات على مستوى  واخلتان وغيرها من األحداث مثل 

الوطني. التراب  الـمقابر، وذلك عبر كامل 

تائِج امَلرجّوِة َمشاِكل َمادّيٌة وِتقنّيٌة َحالت دوَن َتقيِق النَّ

09

فقر، إقصاء،  تهميش وشباب تائه يحلم بالهروب إلى الّضفة األخرى 
بحثا عن حياة أفضل؛ هي يوميات سكان قرية »القواشمية« بوالية 

برج بوعريج؛ واحدة من بني عشرات  القرى النائية احملرومة من أدنى 
ضروريات احلياة، أو هكذا قال سكانها الذين يعيشون تت خط الفقر!

َقريُة »القواشِمّية« بُبـرج بوعِريرج.. َقريُة »القواشِمّية« بُبـرج بوعِريرج.. 
َمنطــقٌة تحــَت خــطِّ الَفقــِر!َمنطــقٌة تحــَت خــطِّ الَفقــِر!

ص يف َقضايا اإلرهاِب بالُقطِب امُلتخصِّ

اإلرَهـــابُي »أبـــو الّدحــــداح« 
يمثــُل أمــاَم قاِضـــي التَّحقيـــِق

04

فِة األخَرى ال ماَء وال كهرباَء وَشباٌب يحلُم بالُهروِب إلى الضِّ

0303

عليـُم الّرقمــي.. التَّ
خطـــوٌة َمبتـــوَرة!

عليـِم عـن ُبعــٍد!« ـة الّرقميـِة ال َيعِنـي َنـاَح التَّ  َفطيـــمة بوَهانــي:»َتوفيــُر امِلنصَّ
ـُوَجد إال يف األوراِق!« راسُة عن بعــــٍد ال تـــ ـُو : »الـــدِّ ـّور َجمـال ضــ  البُروفسـ



02
الحــدث
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تدابير احلجر املنزلي تتواصل 15 يوما إضافية يف 19 والية

الحكومة تمّدد العمَل بإجراء حظر 
التجمعـات  وإقامــة الحفــالت

فاحت إسعادي

بحسب بيان صدر أمس عن الوزارة األولى، 
التدابير  فإن  منه،  نسخة  الوطن«  »أخبار  تلقت 
املتخذة »تندرج دائًما يف إطار احلفاظ على صحة 
النتشار  خطر  أي  من  وحمايتهم  الـمواطنني 
القائم  بالـمسعى  والـمدعّمة  كورونا،  فيروس 
على أساس احلذر والتدرج والـمرونة، وهي ترمي 
إلى متديد العمل باجلهاز احلالي للحماية والوقاية 
وفًقا لتطور الوضع الوبائي، وكذا مع مراعاة إنشاء 

الواليات اجلديدة«.

الـمنزلي-  اجلزئي  احلجر  إجراءات  وتطبق 
العاشرة  الساعة  من   - ذاته  املصدر  بحسب 
مساًء إلى غاية الساعة اخلامسة من صباح اليوم 
اآلتي  عشرة  التسع  الواليات  على  الـموالي، 
ذكرها: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، 
سيدي  جيجل،  اجلزائر،  وزو،  تيزي  تلمسان، 
بلعباس، قسنطينة، مستغامن، الـمسيلة، وهران، 
متوشنت  تيسمسيلت، عني  الطارف،  بومرداس، 
وغليزان، بينما ال تخص إجراءات احلجر اجلزئي 
الـمنزلي الواليات التسع والثالثني )39( املتبقية.

على  بـ«السهر  الوالة  األولى  الوزارة  وأمرت 

تطبيق  على  والعمل  احلظر  بهذا  التقّيد  فرض 
ضد  وكذا  املخالفني،  ضد  التنظيمية  العقوبات 
مالكي األماكن التي تستقبل هذه التجمعات«.

املواطنني  دعواتها  احلكومة  وجددت 
احلالي  اخلطر  أمام  السيما  باحلذر  لـ«التحلي 
املتمثل يف انتشار السالالت اجلديدة من فيروس 
كورونا يف جميع أنحاء العالم«، كما تدعو اجلميع 
إلى »التحلي بروح الـمسؤولية الفردية واجلماعية 
بالعزمية  واالنضباط  التعبئة  مواصلة  أجل  من 
نفسها، واللذين بفضلهما استطعنا إلى غاية اليوم 

حتقيق استقرار الوضع الوبائي يف بالدنا«.

قّررت احلكومة، بداية من اليوم، متديد العمل بإجراءات احلجر املنزلي 15 يوما إضافية 
على مستوى 19 والية، وذلك للوقاية من مخاطر تفشي فيروس »كورونا«، مع متديد العمل 

بتدابير حظر كل جتمعات األشخاص مهما كان نوعها واالجتماعات العائلية، عبر كامل 
التراب الوطني، والسيما حفالت الزواج واخلتان وغيرها من األحداث مثل التجمعات على 

مستوى الـمقابر.

وزير املالية الّسابق عبدالرحمن بن خالفة:
»البّد من إعادة الّنظر في سياسة 

الّدعم وضبط األسواق«
اخلاص  واملبعوث  األسبق  املالية  وزير  أفاد 
لالحتاد اإلفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، بأن 
والتنمية  واالستثمار  الصناعي  العقار  »استعادة 
األساسية  اللبنات  هي  والصيدالنية  السياحية 
قد  »الوقت  أن  إلى  مشيرا  اإلنعاش«،  خطة  يف 
حان لّتوجه إلى اقتصاد يعتمد على قانون العرض 

والطلب«.
الّسوق،  يف  الفاعلني  إشراك  يخص  وفيما 
أكد  مستثمرين،  أو  العمل  أرباب  كانوا  سواء 
نزوله ضيفا على  بن خالفة أمس اإلثنني خالل 
قيمة  يعطي  أن  شأنه  »من  أنه  اجلزائرية  اإلذاعة 
على  مؤكدا  االقتصادية«،  لإلصالحات  مضافة 
»ضرورة تثبيت القواعد االستثمارية بأكثر شفافية 
مصداقية  إلعطاء  املتعاملني  جميع  وبإشراك 

للدولة«.

التي  »األولويات  أن  املتحدث  وأضاف 
هي  مخططها  يف  احلكومة  عليها  تركز  أن  يجب 
ستستقطب  التي  والتركيبية  التحويلية  الصناعة 
العاملة«، كما ألح على »ضبط األسواق مبا  اليد 
فيها املوازية وإعادة النظر يف سياسة الدعم إلنعاش 

االقتصاد الوطني«.
وأشار بن خالفة إلى أن »للجماعات احمللية 
ويف صلبها البلديات دور كبير يف مخطط اإلنعاش 
وهو ما سيعطيها نفسا جديدا«، مؤكدا يف الوقت 
ذاته على أن »األشياء التي لها طابع سوقي يجب 
أو  بالعقار  أن تخرج من اإلدارة سواء تعلق األمر 
نعطي  أن  »يجب  وأنه  اإلعانات«  أو  بالقروض 
احملض  االقتصادي  الطابع  ذات  لألشياء  قيمة 

للخروج من الدعم الكبير الواسع«.
منير.ب

تّبون يأمر باسترداد العقارات الصناعية غير املستغلة ومسح تركة آيت علي
استحداث وسيلة لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  أمر   
قرارات  تنفيذ  مدى  ملراقبة  وسيلة  باستحداث 
لوضع  املجاالت،  كل  يف  امليدان  على  احلكومة 
املواطنني،  انشغاالت  مع  والتجاوب  احللول، 
العمراني  التوسع  التمييز بني  مؤكدا على ضرورة 
املناطق  يف  املنتشرة  الظل  مناطق  وبني  للمدن، 

الفقيرة والقرى واملداشر.
اجتماعه  أمس،  أول  الوزراء،  عقد مجلس 
رئيس  تبون،  املجيد  عبد  برئاسة  الدوري 
اجلمهورية والقائد األعلى للقوات املسلحة، ووزير 
لرئاسة  بيان  به  أفاد  ما  حسب  الوطني،  الدفاع 

اجلمهورية.
املصادقة على  فبعد  ذاته،  املصدر  وبحسب 
الرئيس  أمر  الوزراء،  قدمها  عروض  مجموعة 
العقارات  كل  باسترداد  االستثمار  مجال  يف 
بآالف  واملقدرة  سابقا  منحها  مت  التي  الصناعية 
التجزئات ولم يتم استغاللها حلد اآلن، وإشراك 
الهياكل  العمل يف كل  ممثلي املستثمرين وأرباب 
املتعلقة مبرافقة وترقية االستثمار باعتبارهم شركاء 
النهوض  يف  وفاعال  رئيسيا  وطرفا  التنمية  يف 
التراكمات  كل  تصفية  الوطني،  باالقتصاد 
السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، 
اجلديد  والتوجه  القانونية  والنصوص  يتناسب  مبا 
النشاطات  مناطق  وضع  الصناعية،  للسياسة 
لتحديد  البلديات  رؤساء  وتصرف  وصاية  حتت 
حاجيات كل منطقة من مختلف األنشطة وفتح 

املجال أمام املؤسسات الناشئة.
ويف القطاع التجاري، كّلف رئيس اجلمهورية 
نقل  يف  للشروع  فوري  حل  بـإيجاد  التجارة  وزير 
ملكية مصنع جيجل إلنتاج الزيت الغذائي بعد 
مالكيه  ضد  النهائية  القضائية  األحكام  صدور 
السابقني، والعمل بسرعة قصوى إلدخاله مرحلة 
اإلنتاج، تفعيل حقيقي إلجراءات قانون املنافسة 
دعم  آليات  مراجعة  والندرة،  لالحتكار  املانع 
األعالف وتغذية األنعام بهدف توجيهها بشكل 

رشيد نحو تعزيز اإلنتاج الوطني، وتقليص فاتورة 
يف  اللحوم  أسعار  استقرار  يضمن  مبا  الواردات 
التأكيد على ضرورة محاربة  الوطني، مع  السوق 
إنتاج  زيادة  يف  املوالني  إشراك  املضاربة،  ظاهرة 
الدولة  بالتزام  االستيراد،  كلفة  وتقليص  اللحوم 

بدعم األعالف وتشجيعهم.
الرئيس  فأمر  الصحي،  املجال  يف  أما 
الوقائية  اإلجراءات  استمرار  على  بـالتأكيد 
اجلوي،  واملجال  احلدود  غلق  خاصة  املتخذة 
احلالية  الدولية  الصحية  الظروف  السيما يف ظل 
بعد انتشار فيروس كورونا املتحّور، توسيع وتعزيز 
التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق باحلاالت 
أكبر  ضمان  أجل  من  املتحور  بالفيروس  املصابة 
درجات الوقاية،مواصلة برنامج التلقيح ضد وباء 
فيروس كورونا )كوفيد- 19( مع مراعاة توصيات 
باختيار  يتعلق  فيما  واملتخصصني  اخلبراء 
اللقاحات ومدى فعاليتها ضد األشكال املتحورة 
لكميات  األمثل  االستغالل  مع  الفيروس،  من 

اللقاح املتوفرة.
الصيدالنية،  بالصناعة  املتعلق  الشق  ويف 
الشريك  مع  االتصاالت  بـمواصلة  الرئيس  أمر 
لقاح  إنتاج  مشروع  إطالق  إلجناح  الروسي 
»سبوتنيك« باجلزائر يف أقرب وقت ممكن، تسريع 
الصناعات  مجال  يف  االستثمار  دعم  إجراءات 
املسطرة  األهداف  حتقيق  أجل  من  الصيدالنية 
يقل  ال  مبا  الصيدالنية  الواردات  قيمة  بتخفيض 
اجلارية  السنة  بنهاية  دوالر  مليون   400 عن 

2021، والتوجه نحو التصدير.
وفيما يتعلق مبلف الصيد البحري واملنتجات 
محاربة  ضرورة  على  الرئيس  أكد  الصيدية، 
العمل  خالل  من  محتوم،  كقدر  البيروقراطية 
تواجه  التي  للعراقيل  حلول  إليجاد  امليداني 
االستثمار يف مختلف املجاالت، من أجل حترير 
املكلفة  الدولة  أجهزة  يف  الثقة  واستعادة  املبادرة 
إنشاء  نحو  التوجه  املشاريع،  أصحاب  مبرافقة 

الصيدية،  املنتجات  يف  للزيادة  البحرية  احلظائر 
احلقيقية  األسباب  وشرح  توضيح  ضرورة  مع 
خالقة  شبانية  مشاريع  إنشاء  األسعار،  الرتفاع 
الناجحة،  التجارب  وتشجيع  الشغل  ملناصب 
البحري من خالل جعله  للصيد  وإعادة االعتبار 

يف متناول اجلميع عكس الوضع احلالي.
بإشراك  الرئيس  أمر  السياحة،  قطاع  ويف   
نقابات أرباب العمل كفاعلني حقيقيني لتخفيف 
إجراءات االستثمار مبا فيها استشارتهم يف توزيع 
يف  االستثمار  لتشجيع  املبادرة  حترير  العقار، 
حتت  ووضعهم  املستثمرين  رهن  وعدم  القطاع 
إذا  خاصة  البلديات،  ورؤساء  اإلدارة  رحمة 
متويل  على  تعتمد  اخلواص  استثمارات  كانت 
على  احلفاظ  مراعاة  خاص،  عقار  وعلى  ذاتي 
للمستثمرين  الترخيص  عند  الفالحي  العقار 
املسيرين  حماية  السياحي،  التوسع  مشاريع  يف 
بنصوص قانونية تشجعهم على حترير املبادرة أمام 

املستثمرين، وجتنب البيروقراطية اإلدارية.
الرئيس  أمر  والفنون،  الثقافة  مجال  ويف   
وزارتا  مبوجبه  تتولى  قانوني  نص  باستحداث 
الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانني 
الثقافية  البالد  للحفاظ على مرجعية  األجانب، 

ومواردها املالية.
فأعطى  العمومية،  األشغال  قطاع  أما 
الرئيس مهلة أقصاها شهران التخاذ كل التدابير 
الالزمة لإلطالق الفعلي ألشغال ميناء احلمدانية 
أمر بتسهيل حركة  اإلستراتيجي بشرشال، كما 
املرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات 
االجتنابية  الطرق  شبكة  بتعزيز  السير،  حركة 
اخلسائر  لتجنب  يقظة  نظام  وضع  واحملوالت، 
املالية الناجمة عن طول فترة رسّو البواخر مبوانئنا.
الوزراء  مجلس  صادق  اجللسة،  رفع  وقبل 
على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام 

يف مناصب عليا يف الدولة«.
)ق.و/ و.أ.ج(

احملّلل االقتصادي عبد القادر بريش لـ»أخبار الوطن«:
»يجب تحويل العقارات الصناعية 

إلى المستثمرين الجادين«
بريش،  القادر  عبد  االقتصادي  احمللل  يرى 
يف اتصال هاتفي ربطه بـ«أخبار الوطن« أن »قرار 
املستغلة  غير  الصناعية  العقارات  كل  استرداد 
املنتخبة  املجالس  وإدارة  تصرف  حتت  ووضعها 
احمللية يدخل يف مقاربة جديدة ستتعزز مستقبال 
احمللية، من خالل  للجماعات  التنموي  الدور  يف 
خلق ديناميكية اقتصادية وتنموية محلية وتثمني 
املوارد االقتصادية احمللية حسب خصوصيات كل 

منطقة وكل بلدية«.
وقال اخلبير االقتصادي »ينبغي احلرص على 
حتويل هذه العقارات إلى اجلهة التي تستحقها من 
خالل منحها للمستثمرين اجلادين الذين لديهم 

الرغبة واإلرادة يف إقامة استثمارات حقيقية«.
اجلمهورية  رئيس  أكد   « بريش:  وأضاف 
على ضرورة االهتمام باملناطق الصناعية ومناطق 
رؤساء  سلطة  تصرف  حتت  ووضعها  النشاطات 
البلديات، وهي مهمة حتتاج إلى جهود مضاعفة 
يف تسيير وتنظيم املناطق الصناعية من اإلجراءات 
األخطاء  لتجنب  اتخاذها  يجب  التي  املستعجلة 

تهيئة  ويف  الصناعي،  العقار  تسيير  يف  املاضية 
اخلدمات  بكل  وحتضيرها  الصناعية  املناطق 

واملستلزمات لتوفير العقار للمستثمرين«.
مجلس  تفعيل  »إعادة  إلى  بريش  ودعا 
دوره يف ضبط  حتقيق  من  يتمكن  حتى  املنافسة 
يف  استقرار  خلق  أجل  من  واألسواق  املنافسة 
ومحاربة  واحلد  التجارية  املمارسات  يف  األسواق 
يف  الشرعية  غير  واملنافسة  االحتكار  مظاهر 

األسواق.«
ممثلي  إشراك  »ضرورة  على  اخلبير  وأكد 
الهياكل  كل  يف  العمل  وأرباب  املستثمرين 
املتعلقة مبرافقة وترقية االستثمار باعتبارهم شركاء 
النهوض  يف  وفاعة  رئيسة  وأطرف  التنمية  يف 

باالقتصاد الوطني«.
اجلمهورية  رئيس  حرص  اخلبير  واستحسن 
طرف  من  املواطنني  بانشغاالت  التكفل  على 
ومواصلة  البيروقراطية  ومحاربة  احملليني  املسؤولني 

التكفل مبناطق الظل.
أسماء بوصبيع

قائد أركان اجليش الوطني الشعبي الّسعيد شنقريحة:

»المؤسسة العسكرية تولي أهمية 
بالغة للمديرية المركزية للعتاد«

أّكد الفريق الّسعيد شنقريحة، رئيس أركان 
اجليش الوطني الشعبي، يوم أمس اإلثنني، على 
العسكرية  املؤسسة  توليها  التي  البالغة  األهمية 

للمديرية املركزية للعتاد.
وأّكد الفريق شنقريحة، خالل إشرافه على 
افتتاح أشغال امللتقى الوطني حول »احلفاظ على 
اجلاهزية »التقنو – عملياتية« للعتاد والتجهيزات 
يف اجليش الوطني الشعبي«، بالناحية العسكرية 
األولى، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 

تولي عناية فائقة للمديرية املركزية للعتاد.
بهذه  العناية  أّن  شنقريحة  الفريق  وأوضح 
توفير كافة  تعتبر حاسمة من أجل  التي  املديرية 
الركائز  ووضع  املواتية  والعوامل  املناسبة  الظروف 
قواتنا  جاهزية  من  املستمر  للرفع  األساسية 
املسلحة واحلفاظ على استعدادها الدائم ملواجهة 

أي طارئ.
بأهمية  مني  ‘’إميانا   : بالقول  وصّرح 
أن  منذ  حرصت،  فقد  احلساس،  السالح  هذا 
األعلى  القائد  اجلمهورية،  رئيس  بثقة  حظيت 

وتعييني  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات 
على  الشعبي،  الوطني  اجليش  أركان  رأس  على 
وهياكله،  اجليش  مؤسسات  كافة  ودعم  متابعة 
وما زيارتي امليدانية األخيرة إلى القاعدة املركزية 
لإلمداد ببني مراد بالناحية العسكرية األولى إاّل 
االهتمام اخلاص، وهي  واضحا على هذا  برهانا 
مبثابة االمتداد الطبيعي ملجرى الرعاية التي أوليها 

شخصيا لهذا السالح احليوي’’.
الوطني  اجليش  أركان  رئيس  أّكد  كما 
اإلجنازات  هذه  »كل  أن  كلمته،  يف  الشعبي، 
بها،  يفتخر  أن  العتاد  لسالح  يحق  املعتبرة 
إلى   - بالتأكيد   - بلوغها  الفضل يف  يعود  والتي 
وبصدق  خالصة،  بوطنية  العاملني  الرجال 
جتديد  مجال  يف  السيما  صمت،  ويف  وتفاني 
الكبرى بشكل  العسكرية  الوسائل  العتاد وتطوير 
يسمح باالرتقاء بالقدرات التكتيكية والعملياتية 
يف  والتحكم  البرية  املعركة  قوام  لوحدات 

التكنولوجيات احلديثة«.
عبداجلالل نويس
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ملـــف

بــأن  قســوم  ســهيل  الدكتــور  أفــاد 
وزارة  طــرف  مــن  املســخرة  »اإلمكانــات 
التعليــم العالــي غيــر كافيــة لألســف، إال أن 
بعــض اجلامعــات جنحــت إلــى حــد مــا يف 
عــن  التفاعلــي  االفتراضــي  التعليــم  تطبيــق 
وليــس  محلــي  وباجتهــاد  أرضيــات  طريــق 
ومنظمــة.  محكمــة  عامــة  بإســتراتيجية 
باملقابــل، جنــد مؤسســات تعتمــد علــى إرســال 
دروس قــام بتحريرهــا األســتاذ عــن طريــق البريــد 
اإللكترونــي دون أي تفاعــل مــع الطلبــة ممــا 

التعليميــة«. القيمــة  يهــدد 
وأشــار رئيــس جلنــة الرقمنــة بالكونفدراليــة 
اجلزائريــة ألربــاب العمــل، الدكتــور ســهيل 
»أخبــار  لـــ  بــه  أدلــى  تصريــح  يف  قســوم، 
ــكل  ــم ش ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــن«، أن »ه الوط
بعــض احلــدود املعنويــة ســببت يف متــزق االرتباط 
ــادل  ــب؛ إذ إن التب ــم والطال ــن املعل ــوي ب املعن
املباشــر يــكاد يكــون غيــر موجــود، كمــا أن 
اســتجابة الطــاب غيــر اللفظيــة مفقــودة، فبمــا 
ــرات  ــب مــن الطــاب تنشــيط كامي ــه ال ُيطل أن

أجهزتهــم، يصعــب علــى األســتاذ ماحظــة 
ــردود الغيــر لفظيــة، إضافــة إلــى أن ال يوجــد  ال

ــم«. ــة للتعل ــز الطلب ــي يحف ــع جماع داف
أمــا بالنســبة للحــدود املاديــة أشــار الدكتــور 
إلــى »وجــود انعــدام توفــر الكمبيوتــر واألنترنــت 
لــكل فئــات املجتمــع مــع عــدم وجــود مســاحة 
مخصصــة للدراســة، فأثنــاء التواجــد يف الفصــل 
ــوات  ــماع أص ــن س ــي، ميك ــي االفتراض الدراس

مختلفــة تنقــص مــن قيمــة التركيــز للطلبــة«.
علــى  باملناســبة،  املتحــدث،  واقتــرح 
العالــي »إمضــاء عقــد شــامل  التعليــم  وزارة 
ــال  ــات االتص ــركات منص ــن ش ــركة م ــع ش م
ــات  ــات ومؤسس ــح كل اجلامع ــي ومن اإللكترون
التعليــم العالــي إمكانيــة االســتغال مــع توفيــر 
تدريــب علــى تشــغيل املنصــة وشــرح ذلــك 
ــة  ــة القيم ــاء ضريب ــع إلغ ــاتذة م ــة واألس للطلب
أدوات  كل  وعلــى  اإلنترنــت  علــى  املضافــة 
ــة  ــوم اجلمركي ــض الرس ــي وتخفي ــام اآلل اإلع

أدوات اإلعــام اآللــي«. علــى 
منير.ب

أّكــد البروفيســور جمــال ضــو أن »احلديــث عــن الدراســة عــن 
بعــد كمكمــل ال يوجــد إال يف األوراق، وحتــى بعــض املــدارس 
العليــا التــي قدمــت باســتمرار دروســا عــن بعــد فــإن التحصيــل كان 
ــة أجمعــت الدراســات أن  ــدول الغربي ــا، وحتــى يف أفضــل ال ضعيف
التحصيــل كان ضعيفــا عــن بعــد بالرغــم من توفــر جميــع األدوات«.

وأضــاف الباحــث يف الفيزيــاء النظريــة بجامعة وادي ســوف، يف 
منشــور أتاحــه علــى حاســبه »فايســبوك« أن عمليــا »ال ميكــن تدريــس 
أي شــيء ذي قيمــة خــال ثاثــة أســابيع، مهمــا حــاول األســتاذ، 
فإمــا أن حتشــو الطلبــة حشــوا، وهــو أمــر مســتحيل وغيــر فعــال، أو أن 

تــدرس فقــط ُعشــر املقــرر أو مــا ال يزيــد عــن 15 يف املائــة«.
ــدوم وأن  ــبه مع ــي ش ــل علم ــام حتصي ــا »أم ــو بأنن ــف ض وكش
ــى أخــرى بتحصيــل علمــي معــدوم  ــة ســينتقلون مــن ســنة إل الطلب
تقريبــا، حتــت غطــاء بروتكــول صحــي وهمــي، كان ميكــن التعامــل 
معــه بطــرق أكثــر فعاليــة وأقــل ضــررا مــن الــذي أحدثتــه اإلجــراءات 

ــا«. التــي استنســخت عاملي
النظــام اجلديــد  اتخــذت إلجنــاح  التــي  وعــن اإلجــراءات 
ــي واملنطــق  ــم احلقيق ــا العل ــب فيه ــد »غي ــه ق ــال إن ــم، ق ــن التعلي م
ــق  ــي ومنط ــادي واملال ــي واالقتص ــتغال السياس ــق االس ــاد منط وس

املؤسســات املتحكمــة«.
م. بن دادي

مــن جهــة أخــرى، يــرى عــاء الديــن 
عاشــور الطالــب بكليــة اإلعــام واالتصــال، 
»أن عــدم امتــاك اخلبــرة الكافيــة يف مجــال 
التعليــم اإللكترونــي لــدى كثيــر مــن اإلداريــن 
لــه  وإعدادهــم  تهيئتهــم  وعــدم  واألســاتذة، 
بشــكل مســبق، خلــق نوعــًا مــن االرتبــاك، 
خصوصــا أنــه ال يوجــد مخطــط واضــح ومنهجــي 
مــع وجــود صعوبــات يف عمليــة تقييــم الطلبــة، 
بســبب تعــذر عمليــة املراقبــة، وهــذا بــكل 
تأكيــد سيشــكل حتــٍد يف التقييــم والشــفافية 

واملصداقيــة«.
وتفاعلهــم  الطلبــة  قابليــة  مــدى  وعــن 
ــم، أفصــح  ــن التعلي ــد م ــذا النظــام اجلدي ــع ه م
الطالــب عــاء الديــن، يف اتصــال ربطــه بـ«أخبار 
الوطــن« عــن أن »التعليــم اإللكترونــي بــات 
ميثــل هاجســًا كبيــرًا لــدى عناصــر العمليــة 
التعليميــة، بــدءًا مــن املعلمــن والطلبــة، مــرورًا 
ــة،  ــاإلدارات اجلامعي ــاء ب ــور وانته ــاء األم بأولي
أعقبــت  التــي  األفعــال  ردود  بعــد  الســيما 
ــان  ــودل« وتبي ــر منصــة »امل ــة عب انطــاق التجرب
ــن  ــا م ــي معه ــش والتعاط ــة التعاي ــدى صعوب م

ــدة«. ــف األصع ــى مختل ــة عل ــل الطلب قب
مــن جهــة أخــرى، يعتقــد الطالــب بكليــة 
ــي  ــة الت اإلعــام واالتصــال أن »املشــاكل التقني
احملــدود،  احلصــة  وقــت  مــن  جــزءًا  تضّيــع 
كمشــاكل اإلنترنــت، وعــدم وضــوح الصــوت، 
ــد  ــى رص ــم عل ــدرة املعل ــدم ق ــى ع ــة إل باإلضاف
املتعلمــن بشــكل واضــح، مــع انشــغال بعــض 
الطلبــة عــن متابعــة األســتاذ وهــذا الروتــن 

اليومــي الــذي كان موجــود يف اجلامعــة«.
»نظــام  أن  إلــى  أيضــا  املتحــدث  ويــرى 
كل  يف  يصلــح  ال  بعــد  عــن  الدراســة 
التخصصــات، الســيما تلــك التــي حتتــاج إلــى 
البدنيــة  والتربيــة  كالفنــون  الطلبــة،  تدريــب 
واملجــاالت التقنيــة التطبيقيــة، كونهــا ال حتتــاج 
إلــى دراســة نظريــة فقــط ولكــن لتطبيــق عملــي 
ــه  ال مُيكــن أن يكــون عــن ُبعــد«، ويضيــف بقول
التعليــم  تعــّوض  أن  وســيلة  ألي  ميكــن  »ال 
ومــع  األســتاذ  مــع  فالتفاعــل  احلضــوري، 
مختلــف أمنــاط الشــخصيات مــن زمــاء الدراســة 
هــو التكويــن احلقيقــي لشــخصية الشــباب«.
منير بن دادي

٭ ما هو واقع التعليم اإللكتروني الذي 
أعلنت الوزارة عن انطالقه مع ظهور 

الوباء؟
تبنــى  األخــرى،  القطاعــات  مــن  كغيــره 
ــروع  ــي مش ــث العلم ــي والبح ــم العال ــاع التعلي قط
التعليــم  عمليــة  تســهيل  أجــل  مــن  الرقمنــة 
والتبــادل العلمــي واملعــريف بــن اجلامعــات الوطنيــة 
والدوليــة، والتعامــل مــع اجلامعــة مــع غيرهــا مــن 
ــب  ــع أغل ــا أّن مواق ــا الحظن ــر أّنن ــات، غي املؤسس
بالشــكل  تعمــل  تكــن  لــم  الوطــن  جامعــات 
املناســب واجلــاد الــذي يوحــي برقمنتهــا مثــل 
جامعــات الــدول األجنبيــة، حيــث أّنهــا لــم تكــن 
حريصــة علــى حتديــث معلوماتهــا املنشــورة، كمــا 

ــب  ــم يكــن باســتطاعة أّي متصــل أســتاذ أو طال ل
ــاراته. ــات الستفس ــى إجاب ــول عل ــا احلص عبره

كمــا أن توفيــر املنصــة الرقميــة ال يعنــي أننــا 
ــب  ــا الطال ــط فيه ــي يتخب ــول الت ــا كل احلل أوجدن
ــذه املســاعي  ــن كل ه ــم م ــا، فبالرغ واألســتاذ مًع
إال أّن الطلبــة مــا زالــوا يشــتكون مــن االنقطاعــات 
املتكــررة احلاصلــة يومًيــا علــى مســتوى شــبكة 
إلــى  ولوجهــم  دون  حالــت  التــي  اإلنترنيــت 
املنصــة، ويوجــد طلبــة لــم متكنهــم حاالتهــم املادية 
مــن احلصــول علــى وســائل االتصــال، أضــف إلــى 
ــات  ــة اســتغال تقني ــك جهــل البعــض بكيفي ذل
اإلعــام اآللــي، إذ مــازال الطلبــة يســتنجدون إلــى 
ــم  ــة بحوثه ــت لكتاب ــي اإلنترني ــوم مبقاه ــّد الي ح

ــم. ــرات تخرجه ومذك

٭ هل سّخرت الوزارة الوصية 
اإلمكانات الضرورية إلجناح هذا 

النظام التعليمي؟
ــي  ــات السداس ــراب امتحان ــع اقت ــا وم  حالًي
توقــف  وأســاتذة  طلبــة  جميًعــا  نشــهد  األول، 
األمــر  تقنيــة،  العمــل ألســباب  عــن  املنصــة 
ــى  ــول عل ــاد حل ــى إيج ــاتذة إل ــع باألس ــذي دف ال
اســتحدث  حيــث  الشــخصية،  مســتوياتهم 
للتواصــل  إلكترونيــة  مجموعــات  األغلبيــة 
مــع طلبتهــم وتزويدهــم باحملاضــرات يف شــكل 
ملفــات  أو  »باوربونــت«  وعــروض  فيديوهــات 
»بــي. دي. آف«، وهنــاك مــن جلــأ إلــى تطبيقــات 
ــة يف إيجــاد  أخــرى، أثّمــن جهــود زمائــي املبذول
ــة  ــع الطلب ــل م ــتعجلة للتواص ــة ومس ــول فردي حل

باألخــّص  والبحــوث،  باحملاضــرات  وتزويدهــم 
ونحــن علــى أبــواب امتحانــات السداســي األول.
 ٭ مــا مــدى قابليــة الطلبــة وتفاعلهــم 

مــع نظــام التعليــم اجلديــد هــذا؟
واشــتكوا  اســتنكروا  الطلبــة  البدايــة،   يف 
ــرات -  ــا احملاض ــن خاله ــوا م ــي تلق ــة الت الطريق
ــر منصــات التواصــل  وهــذا حســب تعليقاتهــم عب
االجتماعــي، وحســب الرســائل اإللكترونيــة التــي 
ــض  ــب البع ــث ذه ــات- حي ــا إدارات الكلي تلقته
ــاتذة  ــة األس ــة كتاب ــاد طريق ــّد انتق ــى ح ــم إل منه
ــي  ــّو معلومات ــرد حش ــا مج ــم واعتبروه محاضراته
بعيــد كل البعــد عــن أّي فهــم. األمــر الــذي 
تطلــب التدخــل الســريع والفــوري للــوزارة الوصيــة 
التــي أكــدت يف بياناتهــا وتعليماتهــا املختلفــة عبــر 

وســائل اإلعــام علــى ضــرورة مواصلــة واســتئناف 
الدراســة علــى املنّصــة الرقميــة للتعليــم عــن بعــد، 
والتــي ألزمــت مــن خالهــا مديــري كل اجلامعــات 
ــا. ــة عمله ــى جدّي ــا واحلــرص عل بضــرورة تفعيله
اجلامعــات  بعــض  مســاعي  ننكــر   وال 
علــى غــرار »جامعــة اجلزائــر 3« التــي وجهــت 
ــة  ــا األربع ــاتذتها يف كلياته ــررة ألس ــوات متك دع
ــس  ــال التدري ــة يف مج ــص التكويني ــور احلّص حلض
ــث  ــة، حي ــتعمال املنص ــة اس ــد، وكيفي ــن البع ع
ــو  ــع فيدي ــن ووض ــاتذة مكون ــك أس ــدت لذل جن
توضيحــي علــى املنّصــة يشــرح كل ذلــك بالصــوت 

والصــورة.
سألها منير بن دادي

كمــا كانــت الظــروف الصحيــة الراهنة 
فرصــة للمــدارس واجلامعــات واملؤسســات 
ــد  ــن بع ــة ع ــام الدراس ــاع نظ ــة التب البحثي
أو النظــام اإللكترونــي الــذي طاملــا ســبقتنا 
ــه  ــزم اتباع ــل ل ــة كح ــدول املتقدم ــه ال إلي

ــة املســار املعــريف. مــن أجــل مواصل
ــي  ــم العال ــاع التعلي ــى قط ــث تبن حي
وكغيــره  اجلزائــر،  يف  العلمــي  والبحــث 
مــن القطاعــات األخــرى، مشــروع الرقمنــة 
مــن أجــل تســهيل عمليــة التعليــم والتبــادل 
ــة  ــات الوطني ــن اجلامع ــريف ب ــي واملع العلم
اجلامعــة  بــن  والتواصــل  والدوليــة، 

اجلزائريــة وغيرهــا مــن املؤسســات.
غيــر أن بعــض األســاتذة واألكادمييــن 
ــادة  ــاٍع ج ــود مس ــدم وج ــى ع ــفون عل يتأس
املبــادرات  وانعــدام  املســؤولن  لــدى 
الفعليــة لــدى املهنيــن خــال تلــك الفتــرة 
ــروع،  ــذا املش ــل ه ــوض مبث ــل النه ــن أج م
زامــن ذلــك معانــاة الطلبــة مــن االنقطاعــات 
ــى مســتوى  ــة عل ــة احلاصل املتكــررة واليومي
دون  حالــت  التــي  اإلنترنيــت  شــبكة 
ــم  ــة، أو ل ــى املنصــات التعليمي ولوجهــم إل
متكنهــم حاالتهــم املاديــة مــن احلصــول علــى 
ــة  وســائل االتصــال، وجهــل البعــض كيفي

ــي. ــام اآلل ــات اإلع ــتغال تقني اس
الطلبــة  يشــرع  الــذي  الوقــت  ويف 
التحضيــر  يف  اجلامعــات  مختلــف  يف 
الختبــارات السداســي األول، مــا يــزال 
املشــروع يطــرح تســاؤالت عديــدة حــول 
ــل  ــة يف تفعي ــة اجلزائري ــاح اجلامع ــدى جن م
ــن  ــم، وع ــن التعلي ــد م ــام اجلدي ــذا النظ ه
مــدى جــودة اخلدمــات التعليميــة التــي 
أجــل  مــن  الوصيــة  الســلطات  قدمتهــا 
ــن  ــة، وع ــاتذة والطلب ــة األس ــهيل مهم تس
مهاراتهــم  وتطويــر  الطــاب  اســتفادة 
وتفاعلهــم مــع الطريقــة التعليميــة احلديثــة!

فرضت جائحة »كورونا« على العالم أوضاعا استثنائية وظروفا خاصة يف مختلف مجاالت احلياة؛ ظروف وجب التعايش والتكيف معها وفقا ملعطيات مختلفة 
ومغايرة وأخرى جديدة، وإيجاد احللول ملتابعة احلياة اليومية وفقها، حيث اضطرت معظم املدارس واجلامعات يف العالم إلى تقدمي خدماتها التعليمية عبر 

مختلف الوسائط اإللكترونية، وهو التوجه نفسه الذي سارت فيه وزارة التعليم العالي يف بالدنا، لكن ويف ظل ضعف تدفق اإلنترنيت، وعدم توفرها لدى غالبية 
الطلبة، باإلضافة إلى غالء أسعارها وجتهيزياتها التي لم تكن يف متناول اجلميع، تفيد املعطيات املتوفرة بأن اخلطوة لم حتقق نتائجها املرجوة.

فطيمة بوهاني، أستاذة بكلية اإلعالم واالتصال لـ »أخبار الوطن«:فطيمة بوهاني، أستاذة بكلية اإلعالم واالتصال لـ »أخبار الوطن«:
»توفيــــر المنصـــــة الرقميــــة ال يعنـــــي »توفيــــر المنصـــــة الرقميــــة ال يعنـــــي نجـــاح الّتعليــــم عـــن بعـــد!«نجـــاح الّتعليــــم عـــن بعـــد!«

قمــــُي.. الُخطـــوُة الَمبتــوَرة! عليــــُم الرَّ قمــــُي.. الُخطـــوُة الَمبتــوَرة!التَّ عليــــُم الرَّ التَّ

ملف: منير بن دادي

رئيس جلنة الرقمنة بالكونفدرالية اجلزائرية ألرباب رئيس جلنة الرقمنة بالكونفدرالية اجلزائرية ألرباب 
العمل، سهيل قسوم لـ»أخبار الوطن«العمل، سهيل قسوم لـ»أخبار الوطن«

»التعليـــم االفتراضـي نجــح باجتهـاد »التعليـــم االفتراضـي نجــح باجتهـاد 
محلــي وليـس بإستراتيـجية منظــمة«محلــي وليـس بإستراتيـجية منظــمة«

أستاذ الرياضيات بجامعة الوادي، أستاذ الرياضيات بجامعة الوادي، 
البروفيسور جمال ضو : البروفيسور جمال ضو : 

»ا الـــــدراسـة »ا الـــــدراسـة عـــن عـــن 
بعـــــد ال تــــــــوجد بعـــــد ال تــــــــوجد 

إال فـــــــي األوراق«إال فـــــــي األوراق«

الطالب بكلية اإلعالم واالتصال، عالء الدين عاشور الطالب بكلية اإلعالم واالتصال، عالء الدين عاشور 
لـ »أخبار الوطن«:لـ »أخبار الوطن«:

 »نظــام الدراسـة عـن بعــد  »نظــام الدراسـة عـن بعــد 
ال يصلح فـي كل التخــصصات«ال يصلح فـي كل التخــصصات«

مشاكل مادية وتقنية حالت دون حتقيق الّنتائج املرجوةمشاكل مادية وتقنية حالت دون حتقيق الّنتائج املرجوة



04
الحدث

السنة 02  - العدد 426 -الثالثاء 18 رجب   1442  هـ  -  02 مارس 2021م

أمينة. ش

»أبــو  اإلرهابــي  توقيــف  مت  قــد  أنــه  يذكــر 
عمليــة  خــال  قليلــة،  أشــهر  منــذ  الّدحــداح« 
عســكرية نفــذت يف جبــال -العنصــر- بإقليــم واليــة 

جيجــل.
كمــا ســبق وأن أدلــى املوقــوف بتصريحــات 
حــول  وطنيــة  تلفزيونيــة  قنــوات  عبــر  خطيــرة 
مخططــات اجلماعــات اإلرهابيــة الســتغال احلــراك 
مــع  بالتواطــؤ  ســلميته،  عــن  وحتويلــه  الشــعبي 
ــو  ــى -أب ــا أدل ــارج. كم ــن يف اخل ــن وهارب معارض
الدحــداح- باعترافــات موثقــة، بخصــوص بقايــا 
ــات  ــة الناشــطة يف بعــض الوالي اجلماعــات اإلرهابي
الشــمالية للوطن.ناهيــك عــن اعترافاتــه بنشــاط 
ــي،  ــاحل اإلفريق ــة الس ــرى يف منطق ــات أخ جماع
ربــط  علــى  والعمــل  التنســيق  بصــدد  كانــت 
اتصــاالت مبعارضــن وفاريــن يف اخلــارج، مــن أجــل 

ــام. ــقاط النظ ــى إس ــل عل العم
كمــا صــرح املوقــوف بأنــه تواصــل مــع عناصــر 
حركــة »رشــاد« و«أميــر ديــزاد« ورضــا بــودراع واتفــق 
ــى  ــراك إل ــل احل ــط لتحوي ــل التخطي ــن أج ــم م معه

عصيان.
إنــه أشــرف  وقــال »أبــو الدحــداح« أيضــا 
شــخصيا علــى فتــح عــدة صفحــات وحســابات 
و-انســتغرام  و-تويتــر-  -الفايســبوك-  علــى 

-واليوتيــوب بعــدة أســماء ، بعضهــا باســم -احلــراك 
الشــعبي- مــن أجــل العمــل علــى حتريــض الشــعب 
ــف  ــزالق نحــو العن ــى الشــارع واالن ــودة إل ــى الع عل

هــذه املــرة.

أجلــت محكمــة اجلنــح بالقطــب اجلزائــي 
)اجلزائــر  امحمــد  بســيدي  واملالــي  االقتصــادي 
ــة  ــارس، جلس ــى 15 م ــس، إل ــوم أم ــة(، ي العاصم
ــي البليــدة الســابق مصطفــى عياضــي  محاكمــة وال
املتابــع رفقــة آخريــن بتهــم ذات صلــة بالفســاد 

وســوء اســتغال الوظيفــة.
وجــاء التأجيــل لاطــاع علــى ملــف القضيــة 

وإلــى حــن حضــور كافــة املتهمــن )غيــر املوقوفــن( 
يف هــذه القضية.ويتابــع الوالــي الســابق عياضــي 
)موقــوف(، الــذي أنهيــت مهامــه علــى رأس واليــة 
البليــدة يف أوت 2018 عقــب أزمــة داء الكوليــرا، 
بتهــم تتعلــق أساســا بتبديــد أمــوال عموميــة، ســوء 
اســتغال الوظيفــة ومنــح امتيــازات غيــر مبــررة 

ــر. للغي

ومــن بــن املســتفيدين مــن هــذه التســهيات 
مالكــو شــركة »عطيــة إلكترونيــك« الذيــن منــح لهــم 
امتيــازات بالتراضــي ملــدة تتجــاوز 30عامــا غيــر 
قابلــة للتنازل.كمــا اســتفاد مالكــو الشــركة مــن 
ــود  ــرام عق ــد إب ــات عن ــوان الهيئ ــر أع ــلطة وتأثي س

ــررة. ــر مب ــازات غي ــى امتي ــول عل احلص
)و.أ.ج(

بالقطب املتخصص يف قضايا اإلرهاب

اإلرهابي »أبو الدحداح« يمثل أمام قاضي التحقيقاإلرهابي »أبو الدحداح« يمثل أمام قاضي التحقيق

محكمة سيدي امحمد
 تأجيل محاكمة والي البليدة السابق مصطفى عياضي إلى  تأجيل محاكمة والي البليدة السابق مصطفى عياضي إلى 1515  مارسمارس

مثل، أمس، اإلرهابي حسن زرقان املكنى »أبو الدحداح« للتحقيق على مستوى محكمة 
سيدي امحمد باجلزائر العاصمة، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ» أخبار الوطن« حيث 
إن اإلرهابي حسن زرقان قد مثل للتحقيق يف الغرفة الثالثة بالقطب املتخصص يف قضايا 

اإلرهاب مبحكمة سيدي امحمد منذ الساعات األولى من صبيحة أمس.

املديرية العامة للضرائب
تمديد أجل اكتتاب التصريحات الجبائية إلى تمديد أجل اكتتاب التصريحات الجبائية إلى 2020 مارس مارس

أعلنــت املديريــة العامــة للضرائــب عــن متديــد 
أجــل اكتتــاب التصريحــات اجلبائيــة للمتعاملــن 
االقتصاديــن اخلاصــة بشــهر جانفــي 2021 إلــى 
غايــة 20 مارس.وجــاء يف بيــان نشــرته املديريــة 
علــى موقعهــا اإللكترونــي : » تنهــي اإلدارة اجلبائيــة 
إلــى علــم املتعاملــن االقتصاديــن أن أجــل اكتتــاب 
ــة  ــلة )G 50( املتعلق ــة، سلس ــات اجلبائي التصريح
بشــهر ينايــر 2021 والتصريحــات النهائيــة للضريبــة 
 G 12 bis ) (G 12( اجلزافيــة الوحيــدة سلســلة
ــة 20  ــى غاي ــتثنائي إل ــكل اس ــدد بش ــد م ter( ق

ــارس 2021«. م
للضرائــب  العامــة  املديريــة  تدعــو  وعليــه، 

املكلفــن بالضريبــة املعنيــن التخــاذ احتياطاتهــم 
تصريحاتهــم  اكتتــاب  أجــل  مــن  مســتقبا، 

القانونيــة. اآلجــال  يف  اجلبائيــة، 
مــن جهــة أخــرى، أشــارت املديريــة ذاتهــا 
ــدة املكلفــن  ــاك إجــراءات تســهيلية لفائ ــى أن هن إل
بالضريبــة الذيــن تعترضهــم صعوبــات ماليــة مؤكــدة 

ــة.  ــُول دون قيامهــم بواجباتهــم اجلبائي حَت
هــذه  فــإن  اجلبائيــة،  اإلدارة  وحســب 
منــح  بإمكانيــة  باخلصــوص  تتعلــق  التســهيات 
ــدرات  ــار الق ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــع م ــة دف رزنام
املاليــة للمؤسســات إلــى جانــب إمكانيــة االنخــراط 
يف إجــراء إعــادة جدولــة الديــون اجلبائية للمؤسســات 

التــي تواجــه صعوبــات ماليــة.
حســب  التســهيات،  هــذه  تشــمل  كمــا 
ــل  ــات التحصي ــن غرام ــاء م املصــدر نفســه ، اإلعف
الذيــن يســددون كامــل  إلــى املكلفــن  بالنســبة 
ديونهــم اجلبائيــة وشــبه اجلبائيــة دفعــة واحــدة، 
ــذا اإلجــراء ســينتهي يف 31  ــى أن ه ــع اإلشــارة إل م
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ويف الســياق نفســه، أبــدت املديريــة العامــة 
للضرائــب أن املصالــح اجلبائيــة ملعاجلــة والتكفــل 
بالطلبــات ذات الطابــع اجلبائــي، احملتمــل رفعهــا مــن 

ــة. ــن بالضريب ــرف املكلف ط
)و.أ.ج(

ضرائب 
  الّشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة الّشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة 20212021  

 

 بإمــكان مالكــي الســيارات الســياحية والنفعيــة وســيارات نقــل املســافرين تســديد قســيمة 
الســيارات لعــام 2021 ، ابتــداء مــن أمــس اإلثنــن والــى غايــة نهايــة الشــهر اجلــاري، وذلــك دون 

أي تغييــر يف التســعيرة، حســبما أفــادت بــه املديريــة العامــة للضرائــب.
وجــاء يف بيــان نشــرته املديريــة علــى موقعهــا اإللكترونــي : »تعلــم املديريــة العامــة للضرائــب 
ــة  ــدة القانوني ــل املســافرين أن امل ــة وســيارات نق مالكــي الســيارات الســياحية والســيارات النفعي
ــة  ــاعة الثامن ــارس يف الس ــن أول م ــوم اإلثن ــتبدأ ي ــنة2021 س ــيارات لس ــيمة الس ــديد قس لتس

ــة األربعــاء 31 مــارس 2021 يف الســاعة الرابعــة زواال ». ــى غاي صباحــا وتســتمر إل
وبخصــوص تســعيرة القســيمة لعــام 2021، أكــدت املديريــة العامــة للضرائــب أنــه لــم يطــرأ 
عليهــا أي تغييــر، مضيفــة أنــه ميكــن تســديد قســيمة الســيارة خــال املــدة القانونيــة احملــددة علــى 

مســتوى قباضــات الضرائــب ومكاتــب البريــد.
ولضمــان ســير هــذه العمليــة يف أحســن الظــروف املمكنــة، أشــارت املديريــة إلــى أنهــا وبريــد 
اجلزائــر ســخرا جميــع الوســائل الضــرورة داعيــة مالكــي الســيارات إلــى عدم انتظــار األيــام األخيرة 
للقيــام بهــذا الواجــب القانونــي لتفــادي أي إزعــاج محتمــل. كمــا نبهــت مالكــي الســيارات إلــى 

ضــرورة التأكــد مــن التســعيرة القانونيــة للقســيمة قبــل اقتنائــه.
مــن جهــة أخــرى، أوضــح البيــان أن بطاقــة الســير املؤقتــة )البطاقــة الصفــراء( حتــل محــل 
ــارا  ــة ( وعليــه، فــان شــراء القســيمة يكــون يف أجــل شــهر اعتب بطاقــة الترقيــم )البطاقــة الرمادي

مــن تاريــخ ســير الســيارة علــى التــراب الوطنــي.
وبالنســبة إلــى الســيارات النفعيــة، أفــادت املديريــة العامــة للضرائــب بــأن تســعير القســيمة 

محــددة حســب جملــة احلمولــة وليــس حســب احلمولــة املقيــدة.
كمــا ذكــرت بــأن عــدم إلصــاق القســيمة علــى الزجــاج االمامــي للســيار ة يــؤدي إلــى تطبيــق 

غرامــة تســاوي 50 باملائــة مــن مبلــغ القســيمة.
ــى الســيارات الســياحية والســيارات الســياحية  ــإن قيمــة التســعيرة بالنســبة إل ــر، ف للتذكي
املهيــأة كســيارات نفعيــة التــي يقــل عمرهــا عــن 3 ســنوات تقــدر بـــ 2.000 )د.ج( للســيارة ذات 
محــرك بقــوة ) 6 أحصنــة( و4.000 )د.ج( للســيارة ذات محــرك بقــوة ) مــن 7 إلــى 9 أحصنــة( 
و10.000 )د.ج( للســيارة ذات محــرك بقــوة ) مــن 10 احصنــة فمــا فــوق(. أمــا الســيارات التــي 
يتــراوح عمرهــا بــن 3 و6 ســنوات، فتــم حتديــد تســعيرة القســيمة بـــ 1.500 )د.ج( و3.000 

)دج.( و6.000 )د.ج(.
وفيمــا يتعلــق بالســيارات التــي يتــراوح عمرهــا بــن 6 و10 ســنوات، فــإن تســعيرة القســيمة 
حــددت بـــ 1.000 )د.ج( و2.000 )د.ج( و4.000)د.ج(. أمــا الســيارات التــي يزيــد عمرهــا 
ــيمة بـــ 500 )د.ج( و1.500 )د.ج( و3.000  ــعيرة القس ــددت تس ــد ح ــنوات، فق ــن 10 س ع

)د.ج(.
وبالنســبة إلــى الســيارات النفعيــة املخصصــة لاســتغال، فــإن تســعيرة القســيمة تتــراوح 
ــل  ــي يق ــيارات الت ــى الس ــبة إل ــن 6.000 )د.ج( و12.000 )د.ج( و18.000 )د.ج( بالنس ب
ــا 5  ــاوي عمره ــي يس ــيارات الت ــيمة للس ــعيرة القس ــراوح تس ــا تت ــنوات، فيم ــن 5 س ــا ع عمره

ــن 3.000 )د.ج( و5.000 )د.ج( و8.000 )د.ج(. ــا ب ــوق م ــا ف ــنوات فم س
وفيمــا يخــص ســيارات النقــل اجلماعــي للمســافرين، مت حتديــد التســعيرة بـــ 5.000 )د.ج( 
ــبة  ــد بالنس ــدد املقاع ــب ع ــك حس و8.000 )د.ج( و12.000 )د.ج( و18.000 )د.ج( ، وذل
إلــى املركبــات التــي يقــل عمرهــا عــن 5 ســنوات، فيمــا حــددت تســعيرة القســيمة بـــ 3.000 
 5 التــي يســاوي عمرهــا  لتلــك  )د.ج( و4.000 )د.ج( و6.000 )د.ج( و9.000 )د.ج( 

ســنوات فمــا فــوق.
وبخصــوص الســيارات التــي جتهــل ســنة بدايــة اســتعمالها، فإنــه مت حتديد تســعيرة القســيمة 

بـ 500 )د.ج( للســيارات الســياحية و3.000 )د.ج( للســيارات النفعية.
وتعفــى مــن القســيمة الســيارات ذات الترقيــم التابعــة للدولــة واجلماعــات احملليــة )البلديــات 
ــيارات  ــة والس ــية أو قنصلي ــازات دبلوماس ــا بامتي ــع مالكيه ــي يتمت ــيارات الت ــات( والس والوالي
ــيمة  ــن القس ــى م ــا تعف ــق. كم ــد احلرائ ــاد ض ــزة بعت ــيارات املجه ــي والس ــاد صح ــزة بعت املجه
ــود«  ــع – وق ــرول »املمي ــاز البت ــزة بغ ــيارات املجه ــن والس ــة للمعوق ــزة واملخصص ــيارات املجه الس

ــود. أو غــاز طبيعــي وق
ووفقــا للتشــريع الســاري، فــإن اجلــرارات واآلالت الفاحيــة األخــرى والســيارات أقــل مــن 
4 عجــات )الدراجــات الناريــة والدراجــات ذات احملــرك.. إلــخ( وكــذا آالت األشــغال العموميــة 

واملقطــورات فإنهــا غيــر معنيــة بقســيمة الســيارات.
)و.أ.ج(

وزير املالية أمين بن عبد الرحمان يكشف:
إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر 

تبييض األموالتبييض األموال
 

أكــّد وزيــر املاليــة، أميــن بــن عبــد الرحمــان، علــى أن »إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لتقييــم مخاطر 
تبييــض األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ســيفتح املجــال لبادنــا إلجــراء تقييــم وطنــي ملخاطــر تبييــض 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ومتويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وبالتالــي وضــع إســتراتيجية 

وطنيــة للتخفيــف مــن هــذه املخاطــر«.
ــر املاليــة ، خــال كلمــة ألقاهــا يف اجتمــاع خصــص أمــس اإلثنــن لتنصيــب  ــر وزي واعتب
ــو  ــه ه ــة رفع ــى اللجن ــتوجب عل ــذي يس ــدي ال ــي، أن »التح ــا الداخل ــاد قانونه ــة واعتم اللجن
ــة حتــت إشــراف  ــات القطاعي ــا التقييم ــا فيه ــر مب ــي للمخاط ــم الوطن ــة التقيي ــن عملي ــاء م االنته

ــة« ــة الوطني ــن اللجن ــان ع ــوف تنبثق ــن س ــن اللت ــن الفرعيت اللجنت
ــة  ــلطات الرقابي ــة الس ــتعتمد قائم ــة س ــة الوطني ــر أن اللجن ــر الوزي ــرى، ذك ــة أخ ــن جه م
ــبهات  ــان الش ــن إلع ــخاص اخلاضع ــن األش ــة م ــات املختلف ــق بالفئ ــا يتعل ــة، فيم املتخصص

ــن. ــلطات واخلاضع ــذه الس ــن ه ــوار ب ــز احل وتعزي
ولتحافــظ اجلزائــر علــى مكانتهــا املعتــرف بهــا دوليــا يف مجــال مكافحــة هــذه املخاطــر، أكــد 
ــن أجــل إجنــاح  ــا م ــذل قصــارى جهده ــة أن تب ــة الوطني ــى اللجن ــه »يتوجــب عل ــى أن ــر عل الوزي
هــذه اخلطــوات احلاســمة حتــى تســتقبل بادنــا عمليــة التقييــم ســنة 2022 بــكل ثقــة ودون أن 

تتعــرض إلدخالهــا يف القائمــة الرماديــة ملجموعــة العمــل املالــي«.
منير بن دادي

ورقلة
برمجــة برمجــة 55 دورات تكوينيـة حـول التصديـر خــالل  دورات تكوينيـة حـول التصديـر خــالل 20212021

برمجــت خمــس دورات تكوينيــة حــول مهــن 
التصديــر للســنة اجلاريــة مــن قبــل معهــد التكويــن 
ــدى  ــس ل ــه أم ــتفيد ب ــبما اس ــات، حس للمؤسس
مســؤولي غرفــة التجــارة والصناعــة »الواحــات« 

ــة. بورقل
التــي  التكوينيــة  الــدورات  هــذه  وتهــدف 
برمجــت حســب احتياجــات املنطقــة واجلنــوب 
عمومــا إلــى تشــجيع بــروز مصدريــن جــدد باملنطقة، 
ــال  ــذا املج ــن يف ه ــة املتكون ــى مرافق ــة إل باإلضاف

لهــم  وتقــدمي  تصديــر  مؤسســات  الســتحداث 
كافــة التســهيات الازمــة، حســب مــا أوضــح لـــ 

)و.أ.ج( مديــر الغرفــة، خليــل صــادق.
التكوينيــة  الــدورات  هــذه  علــى  ويشــرف 
التجــارة  وزارة  مــن  معتمــدون  ومكونــون  خبــراء 
ومتخصصــون يف األنشــطة اجلمركيــة والبنكيــة، 
ــى  ــد إل ــا ميت ــا مكثف ــا يومي ــن برنامج ــث تتضم حي
ســتة أيــام، يشــمل جوانــب نظريــة وتطبيقيــة.
ــس  ــدة مقايي ــا يف ع ــون دروس ــى املتكون ويتلق

الدوليــة  التجــارة  بيئــة  بينهــا  مــن  علميــة، 
املالــي  والتأمــن   ، التصديــر  وإســتراتيجية 
واإلجــراءات اجلمركيــة ، حســب املتحــدث ذاتــه.
ونظمــت - إلــى حــد اآلن - دورتــان بــكل مــن 
واليتــي ورقلــة )22 متكونــا( وتقــرت )12متكونــا(، 
ــن  ــار والفاح ــال والتج ــة والعم ــات الطلب ــن فئ م
)منتجــو التمــور( ورجــال أعمــال ، كمــا أشــير 

إليــه.
)و.أ.ج(

مستشار رئيس اجلمهورية، نزيه برمضان:
له كفاءات« له كفاءات«»المرصد الوطني للمجتمع المدني ستشكِّ »المرصد الوطني للمجتمع المدني ستشكِّ

املكلــف  اجلمهوريــة  رئيــس  مستشــار  أفــاد 
ــه  ــارج نزي ــة باخل ــة الوطني ــة واجلالي ــة اجلمعوي باحلرك
برمضــان بــأن »املرصــد الوطنــي للمجتمــع املدنــي 
ــة،  ــس اجلمهوري ــدى رئي ــارية ل ــة استش ــيكون هيئ س
تعنــى مبرافقــة فعاليــات املجتمــع املدنــي وترقيتهــا إلــى 
مســتويات متكنهــا مــن اإلســهام يف دفــع عجلــة التنمية 
االقتصاديــة علــى املســتوين احمللــي والوطنــي«، مشــيرا 
إلــى أنــه »سيتشــكل مــن كفــاءات ناشــطة يف امليــدان 

ــات«.  ــدة قطاع ــن ع ــن ع ــذا ممثل وك
ــى  ــا عل ــه ضيف ــال نزول ــان، خ ــح برمض وأوض
اإلذاعــة اجلزائريــة، أن »دور املرصــد الوطنــي للمجتمــع 
املدنــي ســيتمحور يف »املرافقــة واملتابعــة وإعــداد تقاريــر 

لرئيــس اجلمهوريــة الســنوية حــول احلركــة اجلمعويــة، 
وكــذا اجلمعيــات لــدى جاليتنــا باخلــارج ألنهــا امتــداد 
ــم دورات  ــى تنظي ــة إل ــري، باإلضاف ــع اجلزائ للمجتم
تكوينيــة حســب االحتياجــات التــي يراهــا املرصــد«.
وأشــار املتحــدث إلــى أن »املرصــد سيشــكل مــن 
مجلــس ومكتــب ورئاســة وكفــاءات املجتمــع املدنــي، 
ــة هــذا املرصــد  ــا مــن تركيب التــي ســتكون جــزءا هام
حتــى تقــدم خبرتهــا وحتــى تكــون مرافقــة ملمثلــي كل 
املؤسســات وكل القطاعــات التــي تعمــل مــع املجتمــع 
املدنــي التــي ســترافقه يف مجــاالت عــدة كالبيئــة 

ــة«. ــة واخلارجي ــن والداخلي ــة والتضام والثقاف
م. بن دادي
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أخبار الداخل

اإلستشفائي  باملركز  طبية  مصادر  كشفت 
تسير  باتت  الوالية  أن  بعنابة  إبن رشد  اجلامعي 
بخطى ثابتة لتصبح يف مقدمة الواليات وطنيا يف 

زراعة الكلى لفائدة مرضى القصور الكلوي.
أربعة  إجراء  عن  أعلنت  الصدد  هذا  ويف 
 27 و   26 يومي  أجريت  و  الكلى  لزرع  عمليات 
باملرضى  تتعلق  طبية  وألسباب   2021 فيفري 
اجلامعي  اإلستشفائي  باملركز  عمليتان  إجراء  مت 
مبستشفى إبن رشد من طرف مصلحتي اجلراحة 
العامة و مصلحة جراحة املسالك البولية بحضور 
للوكالة  العام  حسني  املدير  شاوش  البروفيسور 
التحضير اجليد  أن مت  لزرع األعضاء بعد  الوطنية 

مصلحة  مستوى  على  املتبرعني  و  للمرضى 
أمراض الكلى و تصفية الدم و زرع الكلى برئاسة 
امليدانية  عتيق  واملشاركة  أحسن  البروفيسور 
بعنابة  اجلامعي  للمستشفى  الطبي  للفريق 
مصلحة   ، العامة  اجلراحة  مصلحة  من  لكل 
مصلحة  التخدير   ، البولية  املسالك  جراحة 
 ، البيوكيمياء  و  املناعة  مخابر   ، واإلنعاش 
و  مصلحة  الطفيليات   ، اجلراثيم  علم  مصلحة 
مصلحة   ، الهيموبيولوجيا  و  مصلحة  األشعة 
علم السموم و الطب الشرعي و الصيدلية و يشار 
و  املصالح  رؤساء  لألساتذة  عمل  جلسة  أن  إلى 
الكلى عقدت مؤخرا  لزرع  الطبية  اللجنة  أعضاء 

باملركز االستشفائي اجلامعي بإشراف املدير العام 
ملناقشة برمجة عمليات زرع الكلى املزمع إجراؤها 
لعام  الكلى  لزرع  احلصيلة  السنوية  عرض  و 
املتاحة  البشرية  و  املادية  اإلمكانيات  و   2020
لبرنامج زرع الكلى لعام  2021 والعمل على رفع 
 2021 لسنة  الكلى  املبرمجة  زرع  عدد عمليات 
رشد  إبن  إدارة  أن  بالذكر  ل36 عملية .واجلدير 
لزرع  بعنابة كانت أعلنت عن إجراء  18 عملية 

الكلى يف السنة املنصرمة 2020.
ف.سليم

عبد اهلل ابراهيم

أخبار  جلريدة  حديثهم  يف  السائقون  عبر 
الوطن استيائهم من  هذه الوضعية جراء اخلسائر 
 ، حافالتهم  يف  يوميا  يتكبدونها  التي  الكبيرة 
خاصة   ، املتطاير  الكثيف  الغبار  عن  ناهيك 
األيام  هذه  الوالية  ميزت  التي  احلر  موجة  مع 
بحكم  عملهم  مردودية  على  أيضا  أثرت  كما   ،
الذي  اآلخر  اخلط  نحو  املسافرين  أغلب  نفور 

بسبب  وذلك  قاوس_جيجل  بلدية  على  يعمل 
طول الوقت الذي يستغرقونه للوصول إلى احملطة  
بسبب صعوبة املشيئ يف هذا الطريق وإضطرارهم 
إلستعمال سرعة منخفضة لتسهيل عملية السير 

والتقليل من حجم اخلسائر .
احمللية  السلطات  الناقلون  يناشد  وعليه 
والوالئية وعلى رأسها مديرية األشغال العمومية 
أجل  من  للمشروع  املنجزة  املقاولة  مع  التدخل 

لتسهيل  وتعبيده  الطريق  هذا  تهيئة  يف  اإلسراع 
عملهم وكذا بحكم أنه يعتبر منفدا لعدم الدخول 
االزدحام  حجم  من  والتخفيف  املدينة  لوسط 

املروري املوجود هنالك .
جدير  بالذكر أن مسافة هذا الطريق تقدر ب 
10.5 كلم وأجنز بغالف مالي يقدر بحوالي 20 
مليار سنتيم يف حني أن نسبة األشغال فيه حاليا 

ال تتجاوز ال40 باملئة 

أخبــار سطيــف
يوم تكرميي لضحايا فيروس كورونا من اجليش االبيض

اليوم  افتتاح  فعاليات  على  دهان  احلكيم  عبد  والسكان  الصحة  مدير  أشرف 
وضحايا  فيروس  الوطني  الواجب  لشهداء  التكرميي 

كورونا  من اجليش االبيض مبختلف فئاته.
مدير الصحة ترحم على كل شهداء الواجب املهني 
على  القضاء  أجل  من  والنفيس  بالنفس  ضحوا  الذين 
ومازال  قدمها  التي  التضحيات  على  اين  أكد  الفيروس 
يقدمها عمال قطاع الصحة، بوالية سطيف خاصة وعبر 

التراب الوطني بصفة عامة.
عمليةا  حول  تقدمي  محاضرة  مت  السياق  ذات  يف  و 
لشهب  البروفيسور  من طرف  كورونا  فيروس  لتلقيح ضد 
باملركز  املعدية  األمراض  مصلحة  رئيس  عبداملجيد 

اإلستشفائي اجلامعي سعادنة محمدعبد النور
احملاضرات  قاعة  التكرميي  احتضنته  اليوم 

وعائالت  الصحة  إطارات  جانب  الى  مول  حضره  التجاري  بارك  الكبرى  باملركز 
الشهداء، االطباء من مختلف املؤسسات الصحية، أين مت تكرمي كل عائالت املوظفني 

وعمال الصحة الذين وافتهم املنية خالل تأديتهم ملهامهم يف مجابهة فيروس كورونا .
تخريب قناة اجلر بدوار  اوالد غزالة يحرم السكان من املاء 

للخدمة  السير احلسن  وتؤثر على  الري مستمرة  تزال أعمال تخريب منشئات  ال 
العمومية، حيث أقدم أحد املواطنني مبشتة أوالد غزالة بتخريب الصمامة و قناة اجلر 
قطر 400 ملم من أجل القيام  بتوصيل غير شرعي مما حرم سكان بئر العرش من حقهم 
يف التموين باملياه الشروب وأجبر الفرقة التقنية ملركز بئر العرش إلى التدخل إلصالح 
العطب الذي دام إلى ساعات متأخرة من ليلة  امس من أجل اصالح هذا العطب و 

متوين السكان  بهذه املادة احليوية.
 وقالت خلية االعالم للجزائرية للمياه بسطيف ان مصاحلها استغرقت وقت اطول 
إلصالح العطب الناجت عن عمل تخريبي ألجل ربط غير عشوائي واملؤسسة سوف تردع 

مثل هذه السلوكيات حيث  سيتم متابعة املتسبب يف هذا الفعل قضائيا .
مكتتبي موقع  1500و 595 مسكن عدل بالعلمة يحتجون 

أمام مقر  بوالية سطيف  وقفة احتجاجية  العلمة  نظمت  جمعية مكتتبي عدل 
دائرة العلمة للتجديد التذكير مبطالبهم القدمية املتجددة واملتمثلة يف تسريع بداية أشغال 
من  تبقى  ما  صب  وكذا  العلمة  دنفير  مسكن  عدل  بحي   595 اإلضافية  احلصة 
شهادات التخصيص لفائدة 150 مكتتب لم يتحصلوا عليها بعد.وكذا  تسريع وتيرة 

األشغال مع حتديد تاريخ موعد التسليم يف موقع 1500 مسكن .
جمعها :ع املالك قادري

أبرمت كل من جامعة باجي مختار والوكالة 
الوالئية للتشغيل لوالية عنابة اتفاقية يتم مبوجبها 
التنسيق فيما بينهما للبحث عن مناصب شغل 
االختصاصات  كل  يف  التخرج  على  للمقبلني 

مبعاهد وكليات اجلامعة.
و بحسب بيان إلدارة اجلامعة فان االتفاقية 
تندرج  تنفيذا الستراتيجية جامعة باجي مختار 
االجتماعي  محيطها  على  االنفتاح  نحو  بعنابة 

واالقتصادي، وقصد البحث عن فرص التشغيل 
يف أوساط الطلبة املقبلني على التخرج ، يف شتى 

امليادين
اإلتفاقية  هذه  به  ستسمح  ما  بني  من  و 
الوسط  يف  حتسيسية  حمالت  برمجة  اإلطار 
املقبلني  الطلبة  تشغيل  لفرص  تكثيفا  اجلامعي 
تشكيل  اإلتفاقية  ستسمح  كما  التخرج.  على 
مجموعات عمل تطبيقية لإلستفادة من اخلبرات 

العملية من طرف املقبلني على سوق الشغل من 
التوظيف  ملقابلة  والتحضير  الذاتية،  السيرة  حترير 
إنشاء  عن  ناهيك  العملية  اخلطوات  من  وغيرها 

نوادي للشباب اجلامعيني املقبلني على الشغل.
قبل  جراحية  عملية   36 بإجراء  توقعات 

نهاية العام اجلاري,
ف .سليم

عنابة
إمضــاء إتفاقيـة تعـاون بين الجامعة ووكـالة التشغيـل

يشتكي الناقلون عبر  اخلط بني أحمد املقاسب  يف والية جيجل ، من التأخر والبطئ الكبير يف أشغال إجناز 
الطريق الوالئي رقم 150 والذي يربط بني بلدية قاوس وجيجل ، حيث تسير األشغال بوتيرة بطيئة جدا - 
حسبهم-  ، وهو ما أثر على عملهم وأدى إلى حدوث أعطاب كبيرة يف حافالتهم جراء احلفر الكثيرة واألتربة 

املتراكمة.

عنـــابة األولـــى وطنيـــا فـــي زراعـــة الكلـــى

الطارف 
القبض على عصابة تّروع المواطنين باستعمال االسلحة البيضاء 

مختار  شبيطة  اخلارجي  احلضري  األمن  جنح 
بوالية الطارف يف تفكيك عصابتني إجراميتني كانتا 
متت  حيث  املواطنني  أوساط  يف  الرعب  زرعتا  قد 
عصابات  مجال  يف  تنشطان  مبجموعتني  اإلطاحة 
املواطنني  على  اإلعتداء  يف  مختصة  األحياء 
باستعمال أسلحة بيضاء أين مت خالل هذه العملية 
حجز  مع  قضائيا  مسبوقني  أشخاص   05 توقيف 
صنع  من  سيوف  عن  عبارة  محظورة  بيضاء  أسلحة 
أعمارهم  خشبية  عصي  وكذا  وسكاكني  تقليدي 
مابني العقد الثاني والثالث أين مت إجناز ضدهم ملف 
قضائي عن قضية تكون جمعية أشرار حمل أسلحة 
العام واإلخالل  الطريق  املشاجرة يف  بيضاء محظورة 
املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  قدموا  العام  بالنظام 
األفعال  على  حملاكمتهم  الذرعان  محكمة  لدى 

املنسوبة لهم.
ف. سليم

قالوا إنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء األعطاب املتكررة قالوا إنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء األعطاب املتكررة 

تـأخر األشغال بالطريـق الوالئـي رقـم  تـأخر األشغال بالطريـق الوالئـي رقـم  
150150 بجيجــل يــؤرق الناقليـــن  بجيجــل يــؤرق الناقليـــن 

قسنطينة
االتحادية الوالئية لقطاع التضامن 
تطــــالب بلجنــة تحقيــق  

النقابة  يف  ممثلة  الوطني،  التضامن  قطاع  ملوظفي  الوالئية  االحتادية  ناشدت 

التدخل  واملركزية  احمللية  السلطات  العمومية،  اإلدارة  املستقلة ملستخدمي  الوطنية 

العاجل بإيفاد جلان  حتقيق لتقصي الوقائع و ظروف عملهم السيئة، من أجل وضع 

االعتبار  إعادة  تطلب  كما  القطاع،  استقرار  تهدد  التي  املمارسات  من  لعدد  حد 

لإلطارات النقابية التي طالها التعسف، حسب ما جاء يف بيان حتوز » أخبار الوطن« 
على نسخة منه.

وذكر موظفو قطاع التضامن بقسنطينة، أنه وبعد بلوغ التعسف يف استعمال 

النقابية مبلغه، ال سيما اإلجراءات األخيرة املتخذة يف حق  الفروع  السلطة ضد 

النقابي املدرسة األطفال املعاقني سمعيا التي مت توقيفها عن العمل،  الفرع  أمينة 

إضافة إلى ضرب عرض احلائط بكل اللوائح والقوانني وكذا توصيات الوزارة الوصية 

التهديد  طرق  كل  باستعمال  املؤسسات،  مدراء  طرف  من  الوالئية  والسلطات 

والتعسف ضد مكاتب الفروع النقابية واملنخرطني، وبعد استنفاد كل طرق احلوار 

مع املديرة الوالئية والتي لم تفضي إلى أي حلول جذرية إزاء تفاقم األوضاع داخل 

القطاع بالرغم من عرض كل تلك التجاوزات واخلروقات عليها بشكل دوري منذ 

سنة 2017، باإلضافة إلى عدم التزام احلياد و التحيز لبعض املدراء ونظرا خلطورة 

األوضاع والغليان داخل القاعدة العمالية، كل هذه األسباب دفعهم لطلب التدخل 

من طرف السلطات الوصية تفاديا ألي تصعيد قد يلجؤون إليه مستقبال يف حال 
استمرار الوضع على ما هو عليه.

أمينة بنية

سكيكدة
تسربات المياه تغرق أحياء المدينة

مدينة  بقلب  الواقعتني  الديب  مرج  حي  و  املمرات  حي  يشتكي،سكان 

للشرب،  الصاحلة  املياه  تسربات  لهم،من  املجاورة  األحياء  من  عدد  و  سكيكدة 
الظاهرة التي باتت ديكورا مييز شوارع املدينة بعد كل إطالق للتموين.

على  التزال  التسربات  أن  الوطن«  »ألخبار  املمرات  حي  سكان  أحد  وأكد 

حالها لسنوات رغم تدخل مصالح البلدية يف العديد من املرات إلصالح العطب 

على مستوى االنابيب إال أن الوضع اليطول حتى يرجع إلى مكان عليه يف السابق.

ليحمل السكان املسؤولية للشركة اجلزائرية للمياه وحدة سكيكدة و مصالح البلدية 

التي تتهاون يف أداء مهامها رغم املراسالت املتكررة لسكان احلي و اعالم الهيئات 
املختصة يف العديد من املرات.

مصدر  بإحصاء  مدة  منذ  قامت  البلدية  مصالح  أن  املتحدث  ذات  أضاف  و 

إصالحات  اي  تتبعها  لم  العملية  أن  غير  املدينة،  أحياء  التي شوهت  التسربات 

املياه التي بقيت تتدفق بكميات هائلة، هذه الظاهرة  أو ترميمات مواضع تسرب 
السلبية التي تدفع فاتورتها اخلزينة العمومية و جيب املواطن.

االشكال نفسه تسجله أغلب بلديات الوالية التي  تشهد شحا و تذبذبا كبيرا 
يف عملية تزويد السكان باملياه الصاحلة للشرب.

و بهذا يطالب السكان والي الوالية السيد »عبد القادر بن سعيد« بإيجاد حلوال 

نهائية ملعاجلة أزمة التسربات التي ارهقت القاطنني و تكليف فريق عمل مؤهل ذو 

كفاءة من شأنه اصالح العطب بصفة نهائية أمام عجز األطراف االخرى.

نسيبة شالبي
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أخبار الداخل

الكرمي  عبد  مصدق  قرية  سكان  ناشد 
فالوسن  بلدية  من  كلم  بعد03  على  الواقعة 
من  العاجل  التدخل  الوالئية  السلطات  من 
اجل دعم هذه املنطقة مبشاريع تنموية من شانها 
النهوض بهذه القرية النائية و التي تعتبر من اهم 

مناطق الظل بوالية تلمسان.
هذه  سكان  يواجه  مشكل  أكبر  لعل  و 
مصب  وسط  الواقعة  اإلبتدائية  املدرسة  القرية 
واد الزيتون الذي ينبع من اعالي جبال فالوسن 
اين  شتاء،  كل  املدرسة  بأغراق  تهدد  التي  و 
املدرسة  هذه  الى  التنقل  من  التالميذ  يحرم 
الظالم  فال  600متر  ب  القرية  عن  تبعد  التي 
بالتنقل  االول  الطور  لتالميذ  يسمح  الدامس 
ليال و ال فيضانات واد الزيتون تسمح بولوجهم 

الى األقسام ، حيث سبق لوالي الوالية األسبق 
ساسي عبد احلفيظ خالل وقوفه على املدرسةأن 
امر بتحويلها الى وسط القرية و هو ما لم يتم الى 
التغطية  نقص  الى  تضاف  املشاكل  هذه  اليوم. 
الصحية و انعدام اخلدمات البريدية و النقل نحو 
بفعل  الشوارع  تدهور  الى  باإلضافة  البلدية  مقر 

نفص التهيئة احلضارية.
هذا و قد ناشد السكان لقرية مصدق عبد 
الكرمي السلطات الوالية بضرورة ايفادتهم مبشاريع 
القرية  هذه  يف  السكان  بإرساء  تسمح  تنموية 
بالقطاع  النهوض  يف  مساهمتهم  مع  الريفية  

الفالحي الذي تشتهر به.
عبد القادر .ب

أبرمت مديرية الشباب و الرياضة لوالية 
دورة  لتسيير  للشراكة  اتفاقية  تلمسان مؤخرا  
املشاريع اجلمعوية للشباب مع رابطة األنشطة 

العلمية و التقنية للشباب.
رئيس  تصريح  حسب  و  الدورة  هذه 
جلريدة  عيساوي«  »عمر  السيد  الرابطة 
مشروع  عن  عبارة  هي  الوطن«  »أخبار  
»دعم  عنوان  حتت  الشباب   لفئة  تكويني 
حتت  اجلمعوية«  احلركة  إطارات  قدرات  
لوالية  الرياضة  و  الشباب  مديرية  إشراف 
نشاطاتها  و  اعمالها  ستنطلق  حيث  تلمسان 
12شهرا  مدة  تدوم  و  25فبراير2021  بتاريخ 

، خصص لها غالف مالي قدر ب 80مليون 
تقدم  محلية  14جمعية  مبشاركة  سنتيم 

28مشارك. 
و  برامج  عدة  يف  متثل  الدورة  برنامج 
تسيير   ، احملادثة  دورة  غرار  على  دورات 
املشاريع ، املتابعة و تقييم املشاريع التنموية، 
دورة  و  الفكرية  املكتسبات  تسيير  و  رسكلة 
االتصال و العمل داخل الشبكة تختم بلقاء 
التي  و  املشاريع   أصحاب  للشباب  وطني 
الواقع  االتجسيد على ارض  سيتفح لها باب 

حتت اشراف وزارة الشباب و الرياضة.
ع. بن خالد

من  بوسكن  ببلدية  الفرايحية  سكان  يعاني 
ونغصت حياتهم  مما  أنهكتهم  التي  النقائص  عديد 
أدى بهم إلى غلق الطريق عدة مرات احتجاجا على 

صمت السلطات احمللية إزاء وضعيتهم املزرية .
لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  يقول  حيث 
التي  الوعود  من  ملوا  أنهم   « الوطن  ب«ـأخبار 
السلطات  قبل  من  مهدئات  إال  حسبهم  تكن  لم 
كابوس  إلنهاء  جاد  بتدخل  احمللية  مطالبني 
جزء  بلديتني  بني  مشتتني  أنهم  املعاناة  مضيفني 
تابع  اآلخر  واجلزء  بوسكن  لبلدية  تابع  الساكنة  من 
لبلدية بني سليمان وبينهما ضاعت مطالبهم املرفوعة 
منذ سنوات مستنكرين صمت السلطات ،رغم أنهم 
ما  الرابط  البلدي  الطريق  تعبيد  فقط  مطلبني  رفعوا 
بني فرقتي أوالد بويحي و الفرايحية قصد فك العزلة 
لسير  اليصلح  متهرئ  السكان  حسب  فالطريق   ،
يصعب  تنقلهم  مما  واألوحال  احلفر  العربات  جراء 
على  العمومية  اإلنارة  بإجناز  الساكنة  يطالب  ،كما 
ظالم  إلى  ليال  تتحول  فقريتهم   ، القرى  باقي  غرار 
دامس مما يصعب خروج تالميذ املتوسطات والثانويات 

صباحا خاصة البنات، وكذلك األمر  بالنسبة لكبار 
السن حني أدائهم لصالتي الصبح والعشاء .

وعود  من  يأسهم  وبعد  الفرايحية  سكان 
انتشالهم  الوالية  والي  يناشدون  احمللية  السلطات 
من وضعيتهم الكارثية وحتقيق مطالبهم املشروعة يف 

أقرب اآلجال.
البلديني  املجلسني  برئيسي  مرارا  -اتصلنا 
على  احلصول  قصد  وبوسكن  بني سليمان  لبلديتي 

ردهما غير أننا لم نتمكن من ذلك.

 محطة نقل المسافرين طحطوح في 
وضع كارثي

مبدينة  طحطوح  احلضري  النقل  محطة  تعرف 
التهيئة  أشغال  تأخر  جراء  متدهورة  وضعية  املدية، 
النقل  خدمات  وتدني  ضعف  جانب  إلى  والصيانة 

العمومي التي لم ترق للمستوى املطلوب .
هاجسا  تشكل  احملطة  وضعية  تزال  ال   

االهتراء  مشاهد  إزالة  اآلن  تتم حلد  ولم  للمسافرين 
نظرًا لغياب الصيانة،  فاألرضية مهترئة ومملوءة باحلفر 
واملطبات،وهو ما أثر سلبا على خدمة النقل دون أن 

تتدخل اجلهات املعنية.
التقتهم«أخبار  ممن  املواطنني  من  عدد  وقال 
والواقيات  الضرورية  املرافق  غياب   « باحملطة  الوطن« 
والكراسي يجبرهم على حتمل الوقوف لساعات حتت 
وهم  شتاء  املتهاطلة  واألمطار  صيفا  الشمس  أشعة 
ينتظرون وصول احلافالت التي تقلهم إلى اجتاهاتهم 

املقصودة .
واضاف محدثونا ان الوضعية تزداد تأزمًا وتعقيدًا 
يف الشتاء بسبب البرك واألوحال احمليطة بها، ناهيك 
عن التجاوزات التي ميارسها أصحاب احلافالت دون 
مراعاة سالمة املواطن، فالسائقون يتماطلون ويرغمون 
انطالق  قبل  طويل  لوقت  االنتظار  على  املسافرين 
املسافرين  من  ممكن  عدد  أكبر  لنقل  احلافلة،وذلك 
يف  السيما  األشخاص  وسالمة  براحة  مبالني  غير 

ظل الوضعية الوبائية التي تشهدها الوالية .

عبد القادر بن خالد
 

ففي مغنية ال تزال املنطقة الصناعية باوالد بن 
دامو حلما لسكان املنطقة يف اقامة مصنع للدارجات 
يف  اكبر  مشاريع  و  الهندية  للسيارات  اخر  و  النارية 
الوعود  رغم  تتحقق  لم  التحويلية  الصناعة  مجال 
عليه  علق  الذي  املشروع  هو  و  للمسؤولني  املتكررة 
شاب  ألف  من  اكثر  توظيف  يف  اماال  مغنية  ساكنة 

من الذين فقدوا مداخيلهم بعد مشروع جتفيف منابع 
التهريب.

و يف بلدية السواني ال تزال أحالم إقامة مصنع 
يراود  حلما  للبطاريات  أخر  و  الفالحية  لألسمدة 
مشروع  شبهوا  و  اإلنتظار  سئموا  الذين  السكان 
منطقتهم الصناعية بسد السواني الذي اليزال وصمة 

عار يف جبني املنطقة.
صناعة  فمشروع  بوسعيد  بني  ببلدية  أما 

طحالب البحر و إقامة مصانع تعوض جتار سوق الزوية 
خسائرهم حلم لن يتحقق قريبا بفعل إختفاء املشروع 
من خريطة الصناعة، و بالعريشة توقف قطار املنطقة 
التي  املشاريع  دون جتسيد  املوقع  إختيار  الصناعية يف 
حلم بها سكان املناطق احلدودية بجنوب تلمسان ، 
االمر الذي جعلهم يناشدون وزير الصناعة بالتدخل 
العاجل بغية إعطاء دفع لهذه املشاريع و إخراج املنطقة 

من الفاقة.

العمومية  للمؤسسة  النقابي  الفرع  قرر 
الدخول  بلعباس  بسيدي  اجلوارية  للصحة 
عرف  والذي  العمل  عن  مفتوح   اضراب  يف 
مطالبهم  حتقيق  غاية  الى  واسعة   استجابة 
املهنية  االوضاع  حتسني  على  أساسا  املتأسسة 
العبث  تغيير  املهضومة   الطبي  السلك  لعمال 

االداري املوجه ضدهم .
شعاراتهم  خالل  من  العمال  اكد  حيث 
احتجاجية  لوقفة  تنظيمهم  اثناء  رددوها  التي 
تطبيق  ضرورة  على  املعنية  االدارة  مقر  امام 
االدارة  بني  عليها  املتفق  و  املتخذة  القرارات 
التي  للعمال  املمثل  مؤخرا  النقابي  الفرع  و 
تتمحور أساسا حول عديد النقاط املهنية التي 
السلك  عمال  يتمكن  حتى  معاجلتها   وجب 
عملهم  تأدية  من  اصنافهم  بجميع  الطبي 
الى  باالضافة  و مضبوطة  وفق ظروف مالئمة 
غياب  غرار  على  املهضومة  حقوقهم  استرداد 
الرابع  بالثالثي  اخلاصة  املردودية  منحة  صب 
ملخاطر  العمال  لتكبد  بالنظر   2020 لسنة 
كبيرة اثناء مداومتهم و تعرضهم خلطر االصابة 
مطالبهم  احملتجون  رفع  وقد  كرورنا  بفيروس 
داخل  املسؤولية  ازداوجية  مبلف  اخلاصة 
بها  يتسم  الذي  العمومية  الطبية  املؤسسات 
يقطع  والذي  حق   وجه  دون  األطباء  بعض 
الطريق امام الكثيرين من ممتهني السلك الطبي  

يف االستفادة من الترقية املهنية يف ظل غياب 
توزيع  يف  العادل  التطبيق  يف  املتابعة  و  املراقبة 

الرتب املهنية.
على  املتحتجون  شدد  السياق  ذات  يف 
لعمل  االداري  و  املالي  التقرير  عن  الكشف 
املاضية   للسنة  االجتماعية  اخلدمات  جلنة 
و  الشفافية  عن  البعد  كل  بعيدة  تبقى  التي 
أي  من  استفادتهم  عدم  اكدوا  حيث  املعنية 
الساعة  حد  الى  االموال  تبقى  اذ  خدمات 
بدليل  سنتيم   مبليار  املقدرة  املصير   مجهولة 
اثار الشك و  اللجنة وهو  عدم ولوجها حلساب 
الريبة داعني يف نفس الوقت الى حل اللجنة و 

انتخاب أعضاء جدد. 
صرح  النقابي  للفرع  الوالئي  االمني 
بشكل  تسير  كانت  االمور  ان  ل«اخبارالوطن« 
مدير  قرار  ان  اال  السابقة  االدارة  مع  مناسب 
الصحة األخير الذي قضى بتعني رئيس نقابة 
خلفا  االدارة  رأس  على  الطبيني  املمارسني 
ليست  لغاية  صحية  السباب  احلالية  للمديرة 
التسوية  مسار  تعطيل  الى  الساعية  سليمة 
املتفق عليه مع املديرة  وهو األمر الذي ال يقبله 
الفرع النقابي بتاتا مؤكدا ان هذه اخلطوة ستعقد 
االمور بشكل كبير يف حالة ما لم يتم  العدول 

عن القرار.
حواش.أ

املدية
سكــــان الفرايحيــــة ببوسكــــن يعانـــونسكــــان الفرايحيــــة ببوسكــــن يعانـــون

قرية مصدق عبد الكريم بحاجة قرية مصدق عبد الكريم بحاجة 
الـــى مشـــاريـــع تنمــــوية الـــى مشـــاريـــع تنمــــوية 

تلمسان
تخصيـــص تخصيـــص 8080 مليـــون سنتيــــم  مليـــون سنتيــــم 
لدعـــم مشاريــــــع الشبـــــابلدعـــم مشاريــــــع الشبـــــاب

سيدي بلعباس
عمال الصحة الجوارية في إضراب مفتوحعمال الصحة الجوارية في إضراب مفتوح

ناشد سكان احلدود الغربية وزير الصناعة بالتدخل العاجل من اجل فك احلصار عن املناطق 
الصناعية باملنطقة احلدودية التي كان من املفروض ان تساهم يف القضاء على البطالة بهذه 

النواحي و حتقيق التكافل اإلجتماعي لسكان املنطقة احلدودية ضمن مخطط ما بعد التهريب 
وفقا ملقرر 25/01/2016 الذي مبوجبه مت جتفيف منابع التهريب.

توقفت اشغالها و تبددت أحالم شبابهايف التوظيفتوقفت اشغالها و تبددت أحالم شبابهايف التوظيف

وزير الصناعـة مطالب بالتدخـل بالحـدود وزير الصناعـة مطالب بالتدخـل بالحـدود 
الغربيـة إلنقـاذ المناطـق الصناعيــةالغربيـة إلنقـاذ المناطـق الصناعيــة

اجلزائر  بقلب  عكنون  بن  بلدية  سكان  يعاني 
العاصمة من الغياب التام للسوق اجلوارية و هو االمر 

الذي اثار استياء عميقا لدى سكان البلدية .
الى  التنقل  منهم   الكثير  تضطر  الوضعية 
بلديات مجاورة من اجل اقتناء حاجياتهم املختلفة 
هو  و  الغذائية   املواد  مختلف  و  وفواكه  خضر  من 
املشكل الذي بات يؤرق يوميات املواطنني و يسبب 

لهم متاعب كثيرة .
حديثهم  يف  السكان  من  العديد  اعتبر  لقد  و 
لشبكة »اخبار الوطن« ان وجود سوق جواري على 
اجل  من  للغاية   ضروريا  امرا  يعد  البلدية  مستوى 
اليومية  كما اجمع محدثونا ان هذه  تلبية طلباتهم 
الى  تعود  هي  بل  الساعة  وليدة  ليست  الوضعية 
سنوات ماضية  و لقد حمل سكان البلدية املسؤولية 
الى السلطات احمللية التي لم تبالي ملطلبهم املنشود و 

جتاهلتهم و هو ما اثار غضب املواطنني .
املواطنون  اخبرنا  فلقد  السياق  ذات  يف  و 
احملالت  اصحاب  ان  عكنون  بن  ببلدية  القاطنون 
التجارية  املتواجدة بذات البلدية استغلوا عدم وجود 

مختلف  اسعار  برفع  ليقوموا  بالبلدية  جواري  سوق 
املواطنني يقعون حتت  السلع  ما جعل  و  املنتوجات 
امام  و  التجارية   احملالت  هذه  اصحاب  رحمة 
استمرار هذا املشكل فلقد جدد سكان هذه البلدية 

رئيس  راسها  على  و  احمللية  اجلهات  الى  مطلبهم 
اجل  من  املتكرر  نداءاتهم  الى  لاللتفاتة  البلدية 

تلبيتهم لهذا املطلب الضروري.
حميداش صهيب

اجلزائر العاصمة 
سكـــان بن عكنــون يطالبــون بســوق جــواريسكـــان بن عكنــون يطالبــون بســوق جــواري
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أخبار السر ايا

الحبس لساركوزي

تطبيق »الصيرفة النقالة«

لقاء مع الشركاء

جراد يهنئ الحماية المدنية

إعادة تنظيم القطاع 

قضت محكمة باريس بسجن الرئيس 
الفرنسي األسبق »نيكوال ساركوزي« 3 
سنوات منها سنتني موقوفة النفاذ، يف 
قضية التنصت.وحسب وسائل إعالم 
فرنسية، فإّن القضاء الفرنسي سلط 
عقوبة 3 سنوات سجنا منها واحدة 

نافذة على الرئيس الفرنسي األسبق، 
نيكوال ساركوزي، وذلك بتهمة الفساد واستغالل النفوذ يف 

قضية »التنصت«.وأدين الرئيس الفرنسي األسبق بخصوص 
وعده مبساعدة قاض سابق يف احلصول على وظيفة يف موناكو 
مقابل احلصول على معلومات سرية حول حتقيقات استهدفه، 

مبساعدة خط هاتفي مسجل باسم »بول بيسموث«.

التقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، صبيحة 
أمس، رئيسة الفدرالية الوطنية جلمعيات أولياء التالميذ، 
كما التقى الوزير رئيس اجلمعية الوطنية ألولياء التالميذ 

وكذا رئيس االحتاد الوطني ألولياء التالميذ. اللقاء هذا 
يندرج بحسب ما ورد يف بيان وزارة التربية يف إطار مواصلة 
سلسلة الّلقاءات الّثنائية التي برمجتها الوزارة مع الشريك 

االجتماعي، كما كان اللقاء مواتيا لطرح وتناول االنشغاالت 
ذات الطابع التربوي واالجتماعي.

هنأ الوزير األول، عبد العزيز جراد، 
يوم أمس اإلثنني، رجال ونساء احلماية 
املدنية مبناسبة يومهم العاملي، وأعرب 

عن عرفانه ملا قدموه للوطن »بشجاعة 
واحترافية«، وترحم على أرواح أولئك 

الذين »استشهدوا إلنقاذ حياة 
اآلخرين«.وكتب جراد يف تغريدة له 

نشرها عبر صفحته تويتر »يف يومكم 
العاملي، أقف وقفة تقدير وعرفان لرجال 

ونساء احلماية املدنية ملا قدمتموه 
للوطن بشجاعة واحترافية. جسدمت 
معاني اإلنسانية بتجندكم لإلسعاف 

وإنقاذ األرواح يف مواجهة وباء كورونا. لن ننسى زمالءكم الذين استشهدوا إلنقاذ حياة 
اآلخرين، وأسماؤهم مدونة يف سجل شهداء واجب احلماية املدنية«.

 دعت اجلمعية الوطنية للصيادلة اجلزائريني، 
أمس، إلى إعادة تنظيم القطاع وتطوير الصناعة 

الصيدالنية بإشراك كل الفاعلني مع إعطاء األولوية 
القصوى لتغليب املسؤولية الصيدالنية يف مختلف 

املؤسسات وحتيني النصوص املنظمة له، وإيالء أهمية 
خاصة للصيدلي باعتباره العنصر األساسي والفّعال 

يف سلسة االستشفاء. وأفاد البيان بأن اجلمعية 
الوطنية للصيادلة اجلزائريني منذ تأسيسها رافعت 

من أجل إشراك كل الفاعلني يف قطاع الصيدلة 
واألخذ بآراء كل الصيادلة على اختالف.

يرتقب أن يطلق القرض الشعبي اجلزائري، قريبا، التطبيق 
اإللكتروني -الصيرفة النقالة- ويسمح التطبيق بقيام 

الزبائن بالعمليات البنكية انطالقا من هاتفهم احملمول، 
لتحقيق مزيد من الفعالية والسرعة يف تسيير نشاطاتهم. 

وصّرح الرئيس املدير العام للقرض الشعبي الوطني، 
محمد دحماني، أن هذه اخلدمة تضاف ملجموع اخلدمات 

اإللكترونية، مظيفا أن هذا التطبيق سيوفر جملة من املزايا 
املرتبطة باحلركية، السيما أنه يسمح للزبائن بإجراء 

عمليات مالية بطريقة بسيطة ومرنة.

أعلم الديوان الوطني املهني املشترك للخضر واللحوم، 
أمس، يف بيان له، كل الشركاء واملهنيني الناشطني يف 

شعبة الطماطم الصناعية واملتعاقدين مع مصانع 
التحويل، بأن عملية دفع املنح العالقة مستمرة وقد 
شارفت على االنتهاء بعد تسوية مستحقات 90 يف 

املائة من الفالحني. وأوضح البيان أنه استكماال لبرنامج 
دعم ومرافقة الفالحني املنتجني املتعاقدين مع مصانع 

حتويل الطماطم الصناعية، يعلم الديوان الوطني 
املهني املشترك للخضر واللحوم، الشركاء واملهنيني كافة 

أن عملية دفع املنح العالقة مستمرة.

تسويـــة مستحقــات الفالحيــن

هــل يتدخــل وزيــر المـــوارد 
المائيـــــة  بسكيكــــدة؟ 

يعاني سكان حي 128 مسكنا مبنطقة اإلخوة سويسي الزاوية، ببلدية عزابة يف والية سكيكدة، 
معاناة كبيرة جراء غياب املاء عن احلنفيات منذ استالم السكنات، ورغم توفر كل الشبكات يبقى 
السكان يعتمدون على الشاحنات التي تبيع املاء يف التزود بهذه املادة احليوية، ويناشد أهل احلي 

وزير املوارد املائية ومديريته بالوالية التدخل عاجال، فهل يفعلها الوزير ويستجيب؟!

3 روايات جزائرية مرّشحة لجائزة »البوكر«
اختيرت ثالثة أعمال روائية جزائرية 

وهي« طير الليل« لعمارة خلوص و« عني 
حمورابي » لعبد اللطيف ولد عبد اهلل 
و«جيم« لسارة النمس، ضمن القائمة 

الطويلة للجائزة العاملية للرواية العربية 
»البوكر 2021« التي تضم 16 عمال روائيا، 

حسب ما أعلنه أمس منظمو اجلائزة. 
وقد فاز الروائي اجلزائري عبد الوهاب 

عيساوي بجائزة »البوكر« يف طبعتها 
2020 عن روايته »الديوان اإلسبرطيي« 

الصادر عن »دار ميم«.
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة 

» أخبار الوطن« زارت ورشة أو أهنسوا تيوالوالني 
والسياحية  الشبانية  األنشطة  لترقية  الثقافية 
وجدنا  الوئام.حيث   بحي  التقليدية  والصناعات 
الكل منهمك يف عمله هناك من يصنع سكني وهناك 
من يصنع صوار وهناك من ينجز سكني اما الفتيات 
على  باجللود  تصنع  التي  املواد  فأنهمكن يف صناعة 
غرار حامل املفاتيح وحافظة نقود.الكل يعمل عمله 

بإتقان
يف هذا السياق، يقول أملني عبد اهلل أحد احلرفني 
ملعلمني)إينيضن( »تعّلمُت هذه املهنة من أبي وأنا يف 
العاشرة من العمر، نحن نتوارث املهنة أبًا عن جد، 

ومتمسكون بها ألنها عنوان هويتنا التارقية وبالتأكيد 
على  نحرص  ونحن   ، مستقباًل،  ألبنائنا  سأوّرثها 
تعليمها للشباب الراغبني بتعّلمها، وقد عّلمنا  الوالد 
رفقة العشرات الشبان يف ورشتنا العائلية، فما يهمنا 

األن هو احلفاظ عليها وازدهارها أكثر
تؤكد احلرفية )تينيضت( أملني مغنية أن صناعة 
أحد  تعّد  اجللود  من  املنجزة  واملواد  التقليدية  احللي 
ولذا  بتمنراست  والتقاليد  بالعادات  التشبث  مظاهر 
من  مبكرة  مرحلة  يف  آبائهم  عن  ملعلمني  يتعلمها 
وتوضح  املهنة.  هذه  تزدهر  السبب  ولهذا  أعمارهم، 
من  العاشرة  يف  وأنا  أمي  عن  تعلمتها  »شخصيًا، 
العمر، فمن أسرار جناح هذه املهنة توارُثها أبًا عن جد 
واحلرص على إتقانها وممارستها بكل جدية وتفاٍن«. 

استياءه من  يبدي  إليه  بالرجوع  اهلل  عبد  أملني  لكن 
ندرة املادة األولية، خاصة الفضة يف املنطقة، ما ُيجبر 
صانعيها على التنقل إلى اجلزائر العاصمة القتنائها، 
املضني  اليدوي  العمل  من  أكثر  شاق  أمٌر  وهو 
إلى   2000 تتراوح بني  يقطعون مسافات  باعتبارهم 
من  حاجياتهم  على  للحصول  باحلافلة  كلم   2500
املستمر،ما  غالئها  من  اشتكى  وقد  األولية.  املادة 

يؤثر يف حتديد أسعارها ومكانتهم أمام زبائنهم،
أو  ملعلمني  هؤالء  مع  جمعنا  شيق  حوار  بعد 
الورشة  الوطن  أخبار  شبكة  طاقم  غادر  إينيضن 
يكرموااجلريدة  ان  أال  أبوا  الذي  هؤالء  من  بإبتسامة 
التي فتحت  لهم أبوابها للتعريف بهذا التراث العريق 

ونقل إنشغالتهم .

استفادت منطقة الكدسي النائية ببلدية 
العالية بدائرة احلجيرة يف ورقلة، الواقعة على 
بعد 230 كلم، من عدة مشاريع تنموية، يف 
اطار التكفل باملناطق النائية بالوالية، وترقية 

اإلطار املعيشي للسكان
فهذه  ورقلة  بوالية  مسؤول  حسب  و 
جهود  ضمن  التنموية   تندرج  العمليات 
لسكان  امللحة  باحلاجيات  التكفل  يف  الدولة 
لها مبلغا ماليا  الظل حيث  رصد ت  مناطق 
املياه  لتوفير  دينار   مليون   55 تفوق  بقيمة 

الصاحلة للشرب عن طريق بئر ارتوازي وجتهيزه 
)بسعة  مائي  خزان  وإجناز  الشمسية،  بالطاقة 
50 مترا مكعبا( ومد شبكة توزيع مياه الشرب 
على مسافة 1.500 متر طولي، وتزويدهم أيضا 
بالكهرباء املنزلية بواسطة الطاقة الشمسية، إلى 
جانب تركيب شبكة اإلنارة العمومية، إستنادا 
إجناز  أشغال  حاليا  وجتري  املصدر.  نفس  إلى 
الكدسي  منطقة  لربط  املسالك  أحد  وتعبيد 
مسافة  على  العالية  بلدية  إلى  املؤدي  بالطريق 
مالية  إعانة   20 توزيع  جانب  إلى  كلم،   20

إلجناز سكنات ريفية، مثلما أشير إليه.
استحداث  يرتقب  الفالحي  املجال  ويف 

محيط فالحي مبنطقة الظل ذاتها على مساحة 
اإلدارية،  اإلجراءات  قيد  وهو  هكتارا،   50
الوالية. وأدرجت عمليات  كما ذكرت مصالح 
أخرى تشمل إجناز قسمني دراسيني وقاعة عالج 
لطلبات ساكنتها  الكدسي، لإلستجابة  مبنطقة 
الصحية،  اخلدمات  وتوفير  التعليم  بخصوص 
مثلما جرى شرحه. وكانت السلطات العمومية 
بتوزيع آالت خياطة  وقت سابق  بادرت يف  قد 
ونسيج على نساء ماكثات بالبيت بذات املنطقة 
مداخيل  على  احلصول  من  لتمكينهن  النائية 

مالية.
نبيلة معروف

االتصاالت  العملية  املديرية  عملت 
لريط  مخطط  جتسيد  على  بغرداية  اجلزائر« 
مختلف األحياء يف البلديات بشبكة حديثة من 
األلياف البصرية فقد مت اجناز« 5 ,62 كلم » منها 
الوالية محليا ما يقدر مبسافة23  لربط احياء   :

كم  بني حاسي غامن واملنصورة القدمية.

نوعية  حتسني  إطار  يف   املخطط  ياتي  و 
املسطرة  الهاتفية  الشبكات  تطوير  و  اخلدمات 
من طرف املديرية العامة حيث  مت ربط الوالية 
مع الواليات املجاورة مبسافة اجمالية مقدرة ب 

39كلم
ويف اطار تهيئة الشبكة يف عصرنتها قامت 
 22 منها:  مشروع   33 بإجناز  العملية  املديرية 
توزيع  ليتم   حتديث  11مشروع  و  تطوير  مشروع 
مت  حني  يف  اجلديدة  الكوابل  من  زوج   2968
زوج     5320 ب   الكوابل  شبكة  تهيئة  اعادة 
على املستوى الوالئي  : أما فيما يخص أشغال 
 2.4 حوالي  اجناز  مت  الهاتفية  القنوات  تسديد 
كلم كما مت تنصيب 04  محطات جديدة للجيل 

الرابع الهاتف الثابت عبر ربوع الوالية .
حاج قويدر عبد الرزاق

» أخبار الوطن« تزور ورشة أو أهنسوا تيوالوالني بتمنراست
لمعلميـــــن »إينيــــــضن« ..لمعلميـــــن »إينيــــــضن« ..

 أصـــــالة وإبــــداع وحفــــاظ علـــــى التـــــراث  أصـــــالة وإبــــداع وحفــــاظ علـــــى التـــــراث 

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

ورقلة
مشاريـــع تنمــوية جديـدة  بالكـدسيمشاريـــع تنمــوية جديـدة  بالكـدسي

غرداية
مّد مّد 6060 كلم من األلياف البصرية خالل سنة  كلم من األلياف البصرية خالل سنة 20202020

تتميز صناعة احللي بتمنراست 
بدقة نقوشها، حيث يستغرق 

النحت على سوار فضي أحيانا ثالثة 
أيام، ما يؤكد األهمية التي يوليها 
احلرفيون ملعلمني لصناعة احللي 

التقليدية حرصا على سمعتها 
وشعبيتها.

أطباء  من  مكونة  طبية  قافلة  شرعت 
باجي  برج  لوالية  زيارة  وجراحني يف  مختصني 
لفائدة  فحصا   2483 أجرت   مختار،حيث 
و  سرير املختلط    ،  60 املستشفى  يف  املرضى 

عدة  عمليات جراحية.
و قامت القافلة الطبية  بإجراء 175 عملية 
يف  جراحة  عملية  ،و44  العيون  جراحة  يف 
 165 بختان  قاموا  كما  احلنجرة  و  األذن  األنف 
21 عملية جراحة  القيام ب  إلى جانب  طفال  
جراحة  عمليات   3 ب  القيام  عن  فضال  عامة 
وجراحة  والتوليد  النساء  طب  جراحة  طب  يف 
العظام ب4 عمليات وكذا 10 عمليات يف طب 

نشاط  املنطقة  سكان  استحسن  .ولقد  اجللد 
املناطق احلدودية  لهذه  واستهدافها  القافلة  هذه 
الصحية   للخدمات  احلاجة  أمس  يف  هم  التي 
وذلك الفتقار الهياكل الصحية للموارد البشرية 
ومختلف التجهيزات وجل هذه العمليات يرسل 
الوالية أدرار أو خارجها .وطالبوا  أصحابها إلى 
مناطق  إلى  الطبية  القوافل  هذه  تسيير   بتكرار 
احلدود حتى يتم رفع ولوشي ء بسيط من الغنب 
مجاالت  جميع   يف  يكابدونها  التي  واملعاناة 

التنمية.
عبداهلل مجبري

برج باجي مختار
القضائية قافلة طبيةتفحـص قافلة طبيةتفحـص 20002000 شخصا بمناطـق النائيـة شخصا بمناطـق النائيـة للشرطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت  

توقيف  من  متنراست  والية  بأمن  -أدريان- 
املواد   من  قرص  و حجز 39047  أشخاص   03
عن  مستوردة  العامة  بالصحة  مضرة  الصيدالنية 

طريق التهريب لغرض البيع و املتاجرة بها .
االتصال  خلية  حسب  القضية  حيثيات 
تعود  متنراست  والية  ألمن  العامة  والعالقات 
على  جتاري  محل  وجود  مفادها  معلومات  على 
باملواد  باإلجتار  مالكه  يقوم  تهقارت  حي  مستوى 
مع  وبالتنسيق   ، بالصحة  املضرة  الصيدالنية 
السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة متنراست مت 
استصدار اذن بالتفتيش للمحل التجاري السالف 

الذكر أين كانت نتائجه ايجابية، حيث أسفرت 
من  قرص   39047 حجز   و  ضبط  عن  العملية 
املواد  الصيدالنية مضرة بالصحة العامة مستوردة 
عن طريق التهريب لغرض البيع و املتاجرة بها ، 
عليه  مت حتويل املوقوفني و احملجوزات   الى املقر و 

فتح حتقيق يف القضية .
يف  القانونية  اإلجراءات  إستكمال  بعد 
اجلهات  أمام  فيهم   املشتبه  تقدمي  مت  القضية 
حكم  حقهم  يف  صدر  أين  املختصة  القضائية 
بـ  مقدرة  مالية  غرامة  و  نافذ  غير  حبس  عام 

2045350 دج  تقسم بالتساوي بينهم.
احمد كرزيكة

القبــــض على عصابــة تتــاجر بمــواد صيدالنيــة خطيــرة القبــــض على عصابــة تتــاجر بمــواد صيدالنيــة خطيــرة 

متعددة  تضامنية  قافلة  شرعت 
إجراء  يف  الطبية  االختصاصات 
فحوصات طبية لفائدة سكان  مناطق 
من  مببادرة  وذلك  قزام  بعني  الظل 
''جتمي''  الثقافية  اإلنسانية  اجلمعية 

لبلدية العطف بوالية غرداية  .
ويتضمن هذا البرنامج التضامني 
عدة  يف  مجانية  فحوصات  تقدمي 
تخصصات طبية والتي يقدمها الفريق 
املتكون من 15 طبيب أخصائي متطوع 
و  األنف  جراحة  و  العيون  طب  يف 
و  األطفال  طب  و  احلنجرة  و  األذن 
و  النساء  طب  و  اجللدية  األمراض 
وغيرها   الهضمي  اجلهاز  وطب  التوليد 
احلدودية  املنطقة  هذه  ساكنة  لفائدة 
التي  التضامنية  القافلة  ذات  إطار  يف 
ميتد نشاطها بوالية متنراست إلى غاية 
املقبلة مثلما صرح به رئيس  األسابيع 

شبكة   ل  يوسف  بن  اجلمعية  محمد 
- أخبار الوطن-.

اإلنسانية  احلملة  هذه  وتندرج 
املؤسسة  مع  بالتنسيق  أطلقت  التي 
بعني  اجلوارية  للصحة  العمومية 
واحدة    »أمة  شعار  حتمل  قزام  التي 
وتعزيز  التضامني  العمل  سياق  يف 
املجتمع  فئات  جتاه  اإلنسانية  القيم 

تغطية  خالل  من  النائية  باملناطق 
سيما  بها  والتكفل  امللحة  متطلباتهم 
ظل  يف  الصحية  باخلدمات  تعلق  ما 
الراهن  الصحي  الظرف  تداعيات 
حسب  كورونا  جائحة  تفشي  بسبب 
املنظمني وتعزيز قيم التضامن بني أفراد 
القافلة  هذه  وستكون  الواحد  املجتمع 
ملدة  نشاطها  سيتواصل  التي  الطبية  

ثالثة أيام كاملة  فرصة لساكنة منطقة 
عني قزام احلدودية لتشخيص مختلف 
تدخالت  وإجراء  املرضية   احلاالت 
تستدعي  التي  للحاالت  جراحية 
أشاد  وبدوره  الرئيس  يضيف  ذلك  
بنشاط هذه  احلدودية  قزام  أهالي عني 
هذه  خالل  من  تساهم  التي  اجلمعية 
قيم  ترسخ  يف  التضامنية  املبادرات 
بني  األخوة  أواصر  وتعزز  التضامن 
هذا  اجلزائري  سيما يف  الشعب  أفراد 
وبعد  الصحي االستثنائي هذا  الظرف 
قزام احلدودية  الفحوصات بوالية عني 
املتعددة  الطبية  ستتجه  القافلة 
زواتني  تني  دائرة  إلى  االختصاصات 
متخصصة  فحوصات  لتقدمي  احلدودية 
ملدة  أيضا  املنطقة  هذه  ساكنة  لفائدة 

ثالثة أيام.                   
                 احمد كرزيكة 

قافلــــة طبيـــة تجـــوب مناطـــق الظـــل قافلــــة طبيـــة تجـــوب مناطـــق الظـــل 

النعامة
قاطنو  حي قاطنو  حي 110110 سكن بالمشرية يطالبون بمشاريع تنموية سكن بالمشرية يطالبون بمشاريع تنموية

يعيش سكان حي 110 ببلدية املشرية شمال النعامة جملة من املشاكل اهمها مشكل اهتراء الطرقات وغياب األرصفة مبختلف الشوارع الثانوية و الرئيسة 
، رغم املشاريع العديدة التي برمجت سابقا ، األمر الذي أّدى إلى استياء القاطنني الذين اعتبروا بلديتهم من البلديات التي تعرف تأخرا ملحوظا يف مجال 

التهيئة احلضرية.
 ويف هذا السياق، أّكد سكان جلريدة اخبار الوطن، أّن التهيئة احلضرية تعتبر مطلبا ملحا لديهم، وذلك بالنظر إلى حجم املعاناة التي يعيشونها منذ سنوات، 
طرق احلي  تدهورت بشكل كبير يف اآلونة األخيرة حسب تصريح احد السكان ، وبات يصعب عليهم اخلروج من منازلهم كلما تساقطت قطرات من املطر 
بسبب األوحال التي متلؤها، ناهيك عن احلفر التي متتلئ باملياه مشكلة بركا كبيرة يصعب على املشاة واملركبات جتاوزها ، و األمر الذي  زاد الطني بلة، مشكل 
النفايات املتراكمة مبدخل احلي، فأصبحت  حاويات القمامة املمتلئة عن آخرها، واملترامية نفاياتها على سطح األرض بطريقة عشوائية تشمئز لها األبدان، كل 

هذا يحصل يف ظل غياب الرقابة.
محمد بلعجان



شكاوي ال تنتهي ووعود تبقى حبيسة االدراج لم يطبق منها شيء . و 
هي التي اعتاد السكان على سماعها مع كل موعد انتخابات  لكنها لم تتجسد 
على ارض الواقع بينما يرسم  الفقر و احلرمان و االقصاء  معاناة هذه املنطقة 
النائية التي صتفت ضمن مناطق الظل لكي ترى النور بإضفاء مشاريع تنموية 
من اجلها رفع الغنب عن سكانها  الذين يحلمون بغد افضل وبجمهورية جزائرية 

جديدة يتساوى فيها املواطنون يف احلقوق والواجباب عبر ربوع الوطن.
 تدهور الطريق يعزل السكان 

يعاني سكان قرية القواشمية من  تدهور  الطريق  الذي يشهد وضع كارثي  
حيث اصبح السير به امرا يكاد يكون مستحيال ،الوضعية عمقت من معاناة 
معبدة  غير  الطرق  بسبب  اجلبرية   االقامة  يف  انفسهم  وجدوا  الذين  السكان 
وصعوبة يف سلك الطريق تصل الى درجة استغناء القادمني من خارج القرية 
من حدوث  خوفا  القرية  نحو  راجلني  والدخول   ، املخرج  امام  سياراتهم  عن 
االعطاب ملركباتهم ، ناهيك عن اولى قطرات املطر التي فضحت عبر سنوات 
وال تزال سوء الطريق من خالل جتمع االوحال وانتشار البرك املائية ، باإلضافة 

الى الغبار الكثيف يف االيام العادية بسبب اهتراء الطريق .
 قنوات الصرف الصحي ..كارثة إيكولوجية 

" ليست كورونا هي اخلطر ، كورونا مرض قريب ظهر منذ ازيد من سنتني 

، ولكن قنوات الصرف الصحي باألمراض التي تنقلها الينا هي اخلطر احلقيقي 
الذي يعيش معنا منذ سنوات " كانت هذه عبارات احد شيوخ قرية القواشمية 

حول خطر قنوات الصرف الصحي التي يعاون منها منذ سنوات عدة خاصة 
مع تسرب املياه القذرة يف املنطقة الرعوية ، وهي التسربات التي تهدد الصحة 
األولياء من  تخوف  الى  باالضافة   ، باحلشيش  القذارة  اختالط  مع  العمومية 
انتشار األوبة واألمراض خاصة الكوليرا وسط السكان السيما األطفال الذين 
يلعبون بشكل دائم يف هذه املناطق ، معربني عن تذمرهم من الروائح الكريهة 
واحلشرات السامة التي حتوط املكان خاصة مع قرب قدوم الربيع وفصل الصيف 

الذي تكثر فيه األمراض ويزيد الوضع سوء أكثر فأكثر .
 ال ماء و ال كهرباء..! 

منذ أزيد من عشر سنوات ، لم يستفد سكان قرية القواشمية املنسية من 

املاء الشروب ، مادة حيوية هامة الستمرارية احلياة لم تزر حنفياتهم وال بيوتهم 
ألكثر من عقد من الزمن ، ال يصدق سكان القرية أنه ويف 2021 ال يزال هناك 
مواطنني يجلبون املياه من أجل الشرب أو األعمال اليومية بطريقة جد بدائية 
على ظهر احلمير أو الدواب ، أو يف أحسن احلاالت من خالل اقتناء الصهاريج 
باهضة الثمن التي ال يقدر عليها كل قاطني املنطقة الذين يعيش العديد منهم 
حتت خط الفقر املدقع ، إذ ال جتد بعض العائالت بقرية القواشمية قوت يومها 
بسبب التدخل األكثر من ضعيف أو البطالة التي تنهش الشباب وحتى أرباب 

البيوت معيلي األطفال .
من جهة أخرى ، تغرق بعض مناطق قرية القواشمية يف الظالم بسبب 
الوطن  القرية ألخبار  به سكان  ما صرح  بها حسب  البيوت  تزود بعض  عدم 
ذاته  األمر  وهو   ، الكهرباء  تدفق  يف  ضعفا  السكنات  بعض  تشهد  أين   ،
وبداية  الشمس  غروب  مع  القرية  تدِخل  التي  العمومية  باإلنارة  يتعلق  فيما 
أشباح  مبكان  أشبه  القرية  أحياء  بعض  لتصبح  دامس  الظالم يف سواٍد  حلول 
، فيما يتخّوف السكان من اخلروج ليال وسط هذا الظالم خوفا من السرقة او 

االعتداءات .
 شباب تائه يحلم بالضفة االخرى 

قرية  والن   ، العالم  عبر  وصوب  كل حدب  االهم يف  الفئة   ،  الشباب 
القواشمية معزولة ومدفونة باحلياة ، فمن الطبيعي ان تكون اهم شريحة لبناء 
" ، فال مشاريع  " مخيفا  القرية  يراه سكان  تهميش  الشباب يف  املنطقة وهي 
من  الراحة  اساليب  لكل  كلي  غياب   ، بالقرية  مسجلة  بهم  متعلقة  مسجلة 
مالعب جوارية او قاعات مطالعة او مراكز تثقيفية لكسر روتني احلياة القاتلة ، 
فيما تنهش البطالة االجساد النحيلة دون رحمة ، شباب القرية هددوا باحلرقة 
.هذا  حاله  على  الوضع  هذا  استمرارية  حالة  املوت يف  قوارب  البحار يف  عبر 
املعنية  السلطات  من  والثانوي  املتوسط  الطورين  خاصة  من  التالميذ  وطالب 

الهامة جدا  الهواية  هذه  ممارسة  مساعدتهم يف  أجل  من  مطالعة  مكتبة  توفير 
، خاصة وأن توفير الكتب سيساعد تالميذ شهادة التعليم املتوسط والثانوي 

سيساعدهم يف االستعانة بها من أجل املراجعة المتحاناتهم املصيرية .
 رئيس بلدية احلمادية ال يرد 

حاولنا االتصال برئيس بلدية احلمادية كمال بوهالي من أجل الرد على 
أخبار  منبر  عبر  له  وجهوها  التي  املنكوبة  القواشمية  قرية  مواطني  انشغاالت 
رئيس  أن  مرة  أكثر من  أكدوا يف  املعزولة  املنطقة  قاطني  وأن  الوطن ، خاصة 
البلدية ال يصغي الى انشغاالتهم ، إال أنه لم يرد على اتصالنا .

فقر اقصاء و تهميش و شباب تائه يحلم بالولوج الى الضفة االخرى بحثا عن حياة أفضل، هي يوميات سكان قرية القواشمية 
بوالية برج بوعريج  ، واحدة من بني العشرات من القرى النائية احملرومة من أدنى ضروريات احلياة أو هكذا قال سكانها الذين 

يعيشون حتت خط الفقر.
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قرية القواشمية ببرج بوعريرج.. 
منطــــقة تحــت خـط الفــقر
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البورتا يحدد خليفة كومانالبورتا يحدد خليفة كومان
كتالوني،  صحفي  تقرير  كشف 
فيه  يفكر  خيار  أبرز  االثنني،  امس 
خوان البورتا، املرشح لرئاسة نادي 
رحيل  تقرر  حال  يف  برشلونة، 
املدير  كومان،  رونالد  الهولندي 

الفني للفريق.
»موندو  صحيفة  وذكرت 
يفكر  البورتا  أن  ديبورتيفو«، 
املدير  أرتيتا،  ميكيل  تعيني  يف 
لبرشلونة  مدربا  الفني آلرسنال، 

إذا غادر كومان ملعب كامب نو.
منتبه  البورتا  أن  وأضافت 
بعدما  اجلانرز،  مع  أرتيتا  لتطور  جًدا 
لبيب  كمساعد  التدريبية  مسيرته  بدأ 
قيادة  أرتيتا  اإلسباني  وتسلم  سيتي.  مانشستر  يف  جوارديوال، 
آرسنال، يف ديسمبر 2019، ووقع بعد ذلك عقًدا ملدة 3 مواسم 
مقعد  على  مرشحني   3 ويتنافس   .2023 ونصف، حتى صيف 
وتوني  فونت،  وفيكتور  البورتا،  خوان  وهم  برشلونة،  رئيس 

فريسكا.

تأييد الستمرار غياب تأييد الستمرار غياب 
الجماهير عن »البوندسليغا«الجماهير عن »البوندسليغا«

عودة  يؤيدون  ال  األملان  أغلب  أن  رأي،  استطالع  كشف 
اجلماهير إلى املدرجات يف مباريات الدوري األملاني هذا املوسم، 

وذلك يف ظل جائحة فيروس كورونا املستجد.
وأظهر استطالع الرأي الذي أجراه معهد »يوغوف« بتكليف 
من وكالة األنباء األملانية، أن 61 باملائة من املواطنني األملان، ال 
بينما  املقبل،  املوسم يف ماي  نهاية  يؤيدون عودة اجلماهير حتى 

أيد 23 باملائة فقط عودة اجلماهير إلى املدرجات.
بني  األربعاء  غد  بعد  املقررة  املشاورات  قبل  ذلك  جاء 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل، والقادة اإلقليميني حول كيفية 

املضي قدًما يف ظل أزمة جائحة كورونا.
الواليات قد قررت يف  وكانت احلكومة األملانية وحكومات 
أكتوبر املاضي، إقامة املباريات دون جماهير يف ظل تزايد حاالت 
اإلصابة بعدوى فيروس كورونا املستجد. وطبًقا للقيود املفروضة 
حاليا يف أملانيا، تقام جميع املنافسات الرياضية للمحترفني بدون 

حضور جماهير.
وكانت رابطة الدوري األملاني وغيرها من املنظمات الرياضية 
والثقافية قد أبدت تأييدها يف فيفري املاضي، ملفهوم مقترح من 
قبل مجموعة من اخلبراء والعلماء، يهدف إلى عودة املتفرجني 

يف الفعاليات وفًقا ملعايير نظافة وإجراءات وقاية صارمة.

أتلتيكو  مدرب  سيميوني  دييغو  أشاد 
شارك  بعدما  فيلكس  جواو  باملهاجم  مدريد 
الالعب البالغ عمره 21 عاما كبديل أمام فياريال 
وسجل هدف ضمان الفوز 0-2 على ملعب ال 

سيراميكا اول أمس بالدوري اإلسباني.
قياسية  صفقة  يف  املنضم  املهاجم  وخرج 
مليون   152( أورو  مليون   126 مقابل  ألتلتيكو 
الثانية  للمرة  األساسية  التشكيلة  من  دوالر( 
يف ثالث مباريات، ولم يكن مؤثرا عندما بدأ 
يف  تشيلسي  أمام   1-0 باخلسارة  انتهت  مباراة 

دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء املاضي.
الثاني  الشوط  بداية  مع  فيلكس  وشارك 

بتسديدة  االنتصار  وحسم  فياريال،  أمام  بهدف  أتلتيكو  تقدم  أثناء 
منخفضة وقوية ليهز الشباك ألول مرة منذ قرب نهاية جانفي املاضي.

رائعا وترك بصمة مؤثرة وهذا  وقال سيميوني »لقد سجل هدفا 
ما نريده منه. أحب أن يقاتل الالعبون ويحاولون إثبات مدى قوتهم. 
إنه مهم جدا بالنسبة لنا«. واحتفل الالعب البرتغالي بالهدف عن 
طريق وضع إصبعه على شفتيه، لكن سيميوني رفض احلديث عما 
إذا كان الالعب يحاول أن يوجه له رسالة بسبب عدم بدء املباراة. 

نسأله  أن  »يجب  األرجنتيني  املدرب  وقال 
ملاذا فعل ذلك«.

وأضاف ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو 
»جواو لم يسجل منذ فترة طويلة جدا، وأنا 
سعيد من أجله ألنه العب صاحب موهبة 
بالغضب  يشعر  كان  أنه  أعتقد  ال  رائعة. 

نحو أي شخص وهو يدرك ما نحتاجه«.
ضغط  وسط  املباراة  أتلتيكو  ودخل 
تقلص  بعدما  مدريد  وريال  برشلونة  من 
الفارق مع أقرب منافسيه إلى نقطتني حيث 
اكتفى بفوز واحد يف آخر أربع مباريات يف 

الدوري.
كما تعثر أتلتيكو باخلسارة 0-1 أمام تشيلسي يف ذهاب دور الستة 
عشر بدوري أبطال أوروبا، لكنه رد بأداء قوي وافتتح التسجيل عن 
طريق ألفونسو بيدرازا بطريق اخلطأ يف مرماه بعد ركلة ركنية، قبل أن 

يضيف جواو فيلكس هدف ضمان االنتصار.
وقال سيميوني »يف كل مرة نلعب فيها هنا، تكون األمور صعبة 
يف  مستوانا  تطور  الثاني.  الشوط  يف  أكبر  براحة  شعرنا  لكننا  جدا 

املباراة وبحثنا عن الفوز الذي كنا نريده ونحتاجه«.

غوارديوال يتوقع رحيل غارسيا لبرشلونةغوارديوال يتوقع رحيل غارسيا لبرشلونة
أكد بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشستر سيتي، أن العبه إيريك غارسيا سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية املوسم اجلاري.

وقال غوارديوال يف تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو »إيريك غارسيا؟ أعتقد أنه سيذهب إلى صفوف برشلونة، البارسا ال يضم العبني 
عشوائيني، بل يأخذونه ألنه العب كبير«. وأضاف »لم أمتكن من استدعاء غارسيا للمباريات، هذا يكسر قلبي، إنه ال يستحق ذلك«.

ولم يشارك املدافع صاحب العشرين عاًما إال يف 9 مباريات فقط بقميص مانشستر سيتي هذا املوسم، من بينها 3 مرات فقط يف الدوري 
اإلجنليزي املمتاز.

ويتصدر املان سيتي، جدول ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، بفارق 12 نقطة عن جاره وغرميه مانشستر يونايتد 
صاحب املركز الثاني.

بعد اخلسارة أمام ميالن

نجم روما كريستانتي يهاجم »الفار«نجم روما كريستانتي يهاجم »الفار«
انتقد بريان كريستانتي، العب وسط روما، تقنية الفيديو بعد اخلسارة أمام ضيفه ميالن 

بنتيجة1-2 اول امس، ضمن اجلولة الـ24 من الدوري اإليطالي.
وقال كريستانتي، يف تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس إيطاليا«: »ميكنك أن ترى أنه 
الفيديو موجودة، لقد استخدموها ملشاهدة ركلة  كان لدينا ركلة جزاء.. أعتقد أن تقنية 
جزاء لصالح ميالن، لذا كان يجب عليهم مشاهدة اللقطات يف كل مرة«. وأضاف: »نعلم 

أننا بدأنا بشكل سيئ، وال توجد أعذار.. لقد حاولنا إعادة املباراة للمسار الصحيح، 
لكن يجب أن نحاول بدء املواجهات، ونحن أكثر استيقاًظا وتركيًزا«.

وأمت: »نعلم أننا قدمنا أداًء سيًئا أمام الفرق الكبيرة، على سبيل املثال ضد التسيو 
وأتاالنتا.. لكن متكنا من العودة للمسار الصحيح أمام ميالن، إال أننا بعد ذلك ارتكبنا 

خطأ، واستغل ميالن الفرصة«.
الدوري  ترتيب  جدول  يف  اخلامس،  املركز  روما  يحتل  ميالن،  أمام  وبخسارته 

اإليطالي، برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتني عن أتاالنتا الرابع.

ستيفانو بيولي مدرب ميالن

»العــودة للتشامبيــونزليـغ هــدفنا األساســي«»العــودة للتشامبيــونزليـغ هــدفنا األساســي«
القسم الرياضي

قال ستيفانو بيولي مدرب ميالن، إن التأهل لدوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل، يبقى الهدف األساسي 
لالعبيه، رغم أنه ال يزال يف دائرة املنافسة على لقب الدوري اإليطالي، ألول مرة منذ حوالي عقد من الزمان، 

عقب الفوز 1-2 يف روما.
وكان ميالن يتصدر الدوري حتى قبل أسبوعني، وأكد بفوزه على روما يف مباراة مثيرة ومتكافئة، أن الفارق مع إنتر ميالن املتصدر لم يتسع عن 4 نقاط 

مع الوصول إلى نهاية اجلولة.
وأضاف بيولي لشبكة سكاي إيطاليا »إذا قلت منذ عدة أشهر أننا سنكون يف املركز الثاني بالدوري، فلم يكن سيصدق أي شخص ذلك«.

وتابع »لو كنا يف املقابل منلك 40 نقطة، لقالوا إننا نؤدي موسما رائعا ونقاتل على التأهل إلى دوري األبطال بعد كل هذه السنوات«. ونوه »هناك 7 فرق 
قوية، ويف النهاية ستشعر 4 فرق فقط بالسعادة، نحن نأمل أن نكون من بني هذه الفرق«.

ولم يلعب ميالن يف دوري األبطال منذ موسم 2014-2013، وكان بيولي يرغب يف إظهار التطور الذي حدث يف فريقه.
وقال بيولي »نحن نفعل شيئا مهما. لدينا 17 نقطة أكثر مما كنا منلك املوسم املاضي ونحن أصغر فريق يف املسابقة، نحن الفريق الذي خاض أكبر 

عدد من املباريات«. وأضاف »قدمنا أداء رائعا بروح عالية. أنا سعيد أننا خرجنا بالفوز«.
وظل روما خامًسا، وتعني هذه الهزمية استمرار معاناة فريق املدرب باولو فونسيكا ضد فرق الصدارة.

وحصد روما، 3 نقاط فقط من 24 نقطة متاحة خالل املباريات الكبيرة أمام ميالن وإنتر ويوفنتوس والتسيو وأتاالنتا ونابولي.
وقال فونسيكا »بدأنا أول 20 دقيقة بشكل خاطئ. لم نبدأ بشكل رائع أمام ميالن وهذا يعني أن األمور أصبحت صعبة«.

وأمت »عدنا إلى أجواء املباراة ولعبنا بشكل رائع. بدأنا بشكل سيئ، الفرص التي صنعها ميالن جاءت نتيجة ضياع استحواذ الكرة«.

سيميــــوني يشيـــد ببصمـــة فيلكـــسسيميــــوني يشيـــد ببصمـــة فيلكـــس
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م.هشام

قائال«  للعميد  األول  الرجل  وأوضح 
لقد مر الالعبون جانبا، لم يفعلوا أي شيء 
القبائل  شبيبة  تشكيلة  أمام  باملباراة  للفوز 
رغم  الفوز،  يف  كبيرة  رغبة  أظهرت  التي 
الظروف  أحسن  يف  يتدربون  الالعبني  أن 
املالية.  مستحقاتهم  مؤخرا  تلقوا  أنهم  كما 

صراحة يصعب علي تفسير هذه الهزمية«.
رغم  سيئة  بفترة  اجلزائر  مولودية  ومتر 
حتقيق  يف  فشلت  حيث  موفقة  موسم  بداية 
أي انتصار خالل مبارياتها السبع األخيرة يف 

كل املنافسات )وطنيا وإفريقيا(.
املدرب  قدوم  بأن  املتتبعون،  ويالحظ 
لنبيل  خلفا  عمراني،  القادر  عبد  اجلديد، 
طاملا  جديد،  بأي  اآلن  حتى  يأت  لم  نغيز 

وأن حصيلة املدرب السابق لشباب قسنطينة 
تتمثل يف تعادلني وهزمية.

ويضيف أملاس قائال »ال يتحمل عمراني 
تكفل  كونه  النتائج،  لهذه  مسؤولية  أي 
بالفريق مؤخرا. أظن أنه بحاجة إلى بعض 
لعبه.  وطريقة  استراتيجيته  لوضع  الوقت 
مستاء  فكان  اللقاء،  عقب  معه  حتدثت 
جدا من مردود الالعبني. وأنفي نفيا قاطعا 
األنباء التي تتحدث عن نيتنا يف االستغناء 
عن خدمات املدرب عمراني، وال يعقل أبدا 

فصل مدرب بعد ثالث مباريات فقط«.
اتخاذها،  ينوي  التي  االجراءات  وعن 
مع  اللهجة  تشديد  بضرورة  أملاس  اجاب 
مسؤولياتهم  حتمل  على  حلثهم  الالعبني 

والقيام بردة فعل سريعة.
السياق«يجب  هذا  يف  يقول  وختم 

حتميلهم  علينا  لالعبني،  خطابنا  يتغير  أن 
مسؤولية أكبر وخاصة الكف عن التفكير يف 
الفريق.  مصلحة  حساب  على  مستحقاتهم 
عليهم أن يدركوا بأنهم يلعبون لناد كبير مثل 
لهم  اسما  يصنعون  وأنهم  اجلزائر،  مولودية 
بفضل املولودية وليس العكس، أعتقد أنهم 

مدللون كثيرا«.
تقهقرت  مؤجلة،  مباريات  وبثالث 
مبجموع  العاشر  للمركز  اجلزائر  مولودية 
املنصة  عن  نقاط  تسع  وبفارق  نقطة،   19
لزمالء  القادم  املوعد  وسيكون  الشرفية. 
املقبل  السبت  يوم  السنغال  ربيعي يف  ميلود 
بتياس  السنغالي  تونغيث  نادي  ملالقاة 
إفريقيا  ابطال  لرابطة  الثالثة  اجلولة  حلساب 

)املجموعة الرابعة( ملرحلة املجموعات.

رئيس مجلس إدارة مولودية اجلزائر، أملاس:

»ال ننــــوي التخلــــي عــــن خـــدمـــات »ال ننــــوي التخلــــي عــــن خـــدمـــات 
المـــــدرب عمــــرانــــــي«المـــــدرب عمــــرانــــــي«

فجر رئيس مجلس إدارة مولودية اجلزائر، عبد الناصر أملاس، غضبه على الالعبني، غداة الهزمية املسجلة 
داخل الديار أمام شبيبة القبائل حلساب اجلولة اخلامسة عشرة لبطولة الرابطة احملترفة األولى.

نعيجي يلتحق بتدريبات اتحاد العاصمةنعيجي يلتحق بتدريبات اتحاد العاصمة
نعيجي  زكرياء  اجلديد  مهاجمه  التحاق  العاصمة،  احتاد  نادي  أعلن 

بالتدريبات، يف انتظار تأهيله مع فتح نافذة التحويالت الشتوية.
وكان نادي احتاد العاصمة، قد تعاقد مع نعيجي يف الساعات األخيرة من فترة 
التحويالت االستثنائية على شكل إعارة إلى غاية نهاية املوسم، قادما من صفوف 

نادي بارادو، غير أنه عجز عن تأهيله قبل فتح نافذة التحويالت الشتوية.
وقال النادي العاصمي يف بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »التحق 

رسميا زكريا نعيجي بالفريق، وتدرب منفردا، يف انتظار االندماج مع زمالءه«.
جتدر اإلشارة إلى أن االحتاد اجلزائري، قرر فتح نافذة االنتقاالت الشتوية يف 

الفترة املمتدة من 22 مارس إلى 11 أفريل 2021.
م.هشام

بعد أن ألغات نسخة كأس اجلزائر لسنة 2021
»الفــاف« تضبـط نظـام كـأس الرابـطة»الفــاف« تضبـط نظـام كـأس الرابـطة

يف  املشاركة  األربعة  األندية  إعفاء  القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  قررت 
مختلف املنافسات االفريقية من الدور التمهيدي لكأس الرابطة احملترفة التي تنطلق 

فعالياتها نهاية مرحلة ذهاب البطولة، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفدرالية.
وذكرت االحتادية يف بيان لها أن »االندية االربعة املشاركة يف مختلف املنافسات 
وهي   2019-2020 ملوسم  البطولة  ترتيب  يف  األولى  املراتب  وصاحبة  االفريقية 
شباب بلوزداد، مولودية اجلزائر، وفاق سطيف وشبيبة القبائل، ستكون معفاة من 
الدور التمهيدي لكأس الرابطة احملترفة خاصة يف ظل تزايد عدد لقاءاتها املتأخرة«.
الهيئة  مبقر  أمس  اول  املنعقد  الفيدرالي  للمكتب  العادي  االجتماع  وخالل 
لكرة  احملترفة  الرابطة  رئيس  قدم  زطشي،  الدين  خير  برئاسة  باجلزائر،  االحتادية 
القدم عبد الكرمي مدوار عرضا حول نظام كأس الرابطة حيث مت اقتراح صيغتني، 
ناديا   20 مشاركة  املتمثلة يف  الصيغة  على  احلاضرين  األعضاء  من خاللها  وافق 
محترفا يف هذه املنافسة التي تنطلق يف نهاية مرحلة الذهاب وبعد فترة االنتقاالت 

الشتوية التي تنتهي يف تاريخ 11 ابريل.
وسيتم إجراء القرعة لتحديد ثمانية أندية من بني ال16 املتبقية للعب الدور 
الفرق  لها  تضاف  املتأهلة  االربعة  الفرق  فرق.  أربعة  منه  تتأهل  الذي  التمهيدي 
االربعة املعفاة إلى جانب الفرق الثمانية املتبقية إلجراء الدور ثمن النهائي، بعد 

سحب القرعة، حسب بيان الفاف.
النهائي  نصف  النهائي،  )ربع  كالسيكية  بصفة  االخرى  االدوار  وستجرى 

والنهائي، أي مبعدل 4 الى 5 مقابالت للفريق الواحد(.
املكتب  اجتماع  خالل  قررت  قد  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  وكانت 
ليتم   2021 إلغاء نسخة كأس اجلزائر لسنة  26 جانفي  بتاريخ  الفيدرالي االخير 
كورونا.  بوباء  املتعلق  الصحي  الظرف  بسبب  احملترفة  الرابطة  بكأس  استبدالها 

يذكر أن شباب بلوزداد كان قد فاز بآخر كأس للرابطة يف سنة 2000.
م.هشام

مدرب مولودية بجاية، مراد كعروف:
»حققنا نتائج إيجابية في بداية هذا الموسم«»حققنا نتائج إيجابية في بداية هذا الموسم«

احملقق  التعادل  بعد  ارتياحه،  عن  كعروف  مراد  بجاية،  مولودية  مدرب  عبر 
املاضي، حلساب  السبت  الفريقني،  التي جمعت  املباراة  بوفاريك، يف  وداد  أمام 
اخلبرة حال  نقص  أن  الوقت،  نفس  معتبرا يف  الثانية،  الرابطة  من  الثالثة  اجلولة 
اللقاء،  هذا  يف  التشكيلة  قدمته  الذي  اجليد  املردود  رغم  الفوز،  حتقيق  أن  دون 
لدى  اخلبرة  نقص  ال  لو  الفوز،  حتقيق  بإمكاننا  كان  »لقد  اإلطار  هذا  يف  وصرح 
الالعبني الشبان، والذي صنع الفارق، وهو ما يجعلني أعبر عن اقتناعي باملردود 
الذي قدمته التشكيلة، يف انتظار التأكيد خالل املباريات القادمة، حيث حققنا 
من  متكننا  التي  الثالث  النقاط  خالل  من  املوسم،  هذا  بداية  يف  إيجابية  نتائج 
بسبب  العبا،   17 عن  يقل  ال  ما  خدمات  من  محرومني  كنا  أننا  رغم  حصدها، 
عدم تأهيلهم من طرف الرابطة ألسباب معروفة. وعلى العموم، فإن هذه النتائج، 
سمحت لنا باكتشاف العديد من الالعبني الذين كانوا يف مستوى التطلعات، يف 
انتظار االستفادة من خدمات كل التشكيلة خالل اللقاءات القادمة، التي تكتسي 
البنيني  الالعب  ديون  بتسوية  اإلدارة  تقوم  أن  وينتظر  لنا«.  بالنسبة  كبيرة  أهمية 
االستفادة  من  الفني  الطاقم  ومتكني  العناصر،  تأهيل كل  يتم  بيسان، حتى  جاك 
من خدماتهم خالل املباريات املتبقية، وحصد أكبر عدد من النتائج رغم صعوبة 
اجلولة  عكنون، حلساب  بن  ملواجهة جنم  العاصمة  إلى  التنقل  من  بداية  املهمة، 

الرابعة من البطولة.
عبدالسالم.ق

بعد أن عجزت على إيجاد بلد يستضيف مباراتها
إدارة وفــاق سطــيف تطالـب بتدخـل الــوزارة و »الفـــاف«إدارة وفــاق سطــيف تطالـب بتدخـل الــوزارة و »الفـــاف«

استقالــة جماعيـــة لمجلــس إدارة عــين مليلــةاستقالــة جماعيـــة لمجلــس إدارة عــين مليلــة
تقدم مجلس إدارة نادي جمعية عني مليلة، برئاسة شداد بن صيد، باستقالته اجلماعية، بسبب األزمة املالية اخلانقة التي مير بها 

الفريق منذ انطالق املوسم، ما أدى إلى تراجع نتائجه يف الرابطة االولى احملترفة.

وتعرض عني مليلة لهزمية قاسية السبت الفارط، على يد ضيفه وداد تلمسان بثالثية نظيفة، يف اجلولة 15 من الرابطة األولى.

ودعا مجلس إدارة اجلمعية، كافة املساهمني واملسيرين إلى حتمل مسؤولياتهم، يف ظل عزوفهم عن تقدمي يد العون للفريق، رغم 

حتقيقه انطالقة مثالية يف البطولة. ويحتل عني مليلة، املركز السادس يف جدول ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن 
صاحب الريادة وفاق سطيف.

ق.ر

تواجه إدارة وفاق سطيف، أزمة كبيرة، 
يقبل  بلد  إيجاد  يف  اآلن  حتى  عجزها  بعد 
أورالندو  أمام ضيفه  الفريق  مباراة  استضافة 
العاشر  يف  املقررة  أفريقي،  اجلنوب  بايرتس 
االفتتاحية من  املقبل، يف اجلولة  مارس  من 

املجموعة األولى بكأس الكونفيدرالية.
وكشف املدير العام لنادي وفاق سطيف 
ومالي  والسودان  مصر  أن  حلفاية،  فهد 
املباراة  باستضافة  طلبهم  رفضت  وتنزانيا، 

أمام أوالندو بايرتس.
وفاق  مواجهة  مصير  أن  وأوضحت 
سطيف أمام أورالندو بات معلقا حلني إيجاد 
تشكل  أصبحت  التي  املشكلة،  لهذه  حل 

عبئا ثقيال على مسؤولي الفريق السطيفي.
وفاق  رئيس  سرار،  احلكيم  عبد  وكان 
الشباب  وزارة  تدخل  طلب  سطيف، 
على  الفريق  ملساعدة  والفاف،  والرياضة 
الوضع  ظل  يف  األفريقية  مبارياته  خوض 

الصعب بسبب جائحة كورونا.
رفضت  كانت  الصحة  وزارة  أن  يذكر 
داونز  وصن  بلوزداد  شباب  مباراتي  إقامة 
أمام  أفريقيا، ووفاق سطيف  أبطال  يف دوري 
أوروالندو يف البالد خوفا من تفشي الساللة 
يف  ظهرت  التي  كورونا  لفيروس  اجلديدة 

جنوب أفريقيا.
على  التنزاني  الكرة  احتاد  ووافق 
استضافة املباراة التي تغلب فيها صن داونز 

على مضيفه شباب بلوزداد بنتيجة 5-1.
م.هشام
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الكاتبة نسرين مزيان لـ »أخبار الوطن«:

»في جعبتــي كلمــة مخنوقــة« 
يحمـل بيـن ثناياه مدّونـات روائـية

كيف كانت البداية لولوجك إلى عالم 
الكتابة؟

الكتابة عاملي منذ أن تعلمت األبجدية العربية 
لكنني سأنفي كل شيء، دخولي إلى عالم الكتابة 
لم يسبق له أي تخطيط أو توجيه، لم أحلم أن يولد 
كاتبة  أكون  أن  وال  األيام  من  يوم  يف  إصدار  لدي 
دافعا  أعتبرها  معينة  قصة  هناك  يكن  لم  ما،  يوما 
لدخولي إلى الساحة األدبية بل قصص وحكايات 
ال حتصى ولدت من خضم احلياة. يف صغري طاملا 
مخيلتي  وتوسدت  النحيلة  بأصابعي  القلم  عانقت 
البريئة وبقلب صغير مرهف كتبت ألمي وملعلمتي 
ولوطني يف الفاحت من نوفمبر، وبكل بساطة ال طاملا 
أقول  ال  متنفسي حتى يف صغري،  الكتابة  كانت 
أنني اكتسبتها بالتجربة بل اعتبرها رفيقتي منذ أن 
القافية  حواجز  معا  كسرنا  الضاد.  أبجدية  تعلمت 
يف القصيدة والبيوت الشعرية التي حصرت مخيلتي 
األدبية  الفنون  بقية  أفكاري  عقد  إلى  وأضفت 
األخرى كاخلاطرة والنثر والرواية، كما كان للمطالعة 
واهتمامي بالكتب والروايات أثر بالغ يف زيادة شغفي 

بالكتابة خاصة يف مجال الرواية االجتماعية.

ة صعوبات يف بداية  هل واجهِت أيَّ
مشوارك يف الكتابة من األسرة أو 

املجتمع؟
بالعكس متاما، أسرتي كانت جمهوري األول 
والتشجيع  الدعم  كل  أفرادها  من  تلقيت  حيث 
وبفضلهم بعد فضل املولى عز وجل وفقت يف إنتاج 
حمليطي  بالنسبة  الشيء  نفس  وهو  األول،  مولودي 
االجتماعي، لم أواجه أي عائق أو عقبة بل تلقيت 

التحفيز التام والتقدير.

 إصدارك اجلديد »يف جعبتي كلمة 
مخنوقة« نص يحاكي نصوص 

اجتماعية واقعية، كيف تبلورت يف 
ذهنك هذه النصوص واألفكار؟

طابع  ذات  واقعية  نصوصا  يحاكي  نعم، 
فيه  اعتمدت   ، بائ  وليس  حزين  اجتماعي 
األسلوب احلزين بحق أبطال النصوص الروائية التي 
يحاكي  الذي  األسلوب  ذالك  هو  كتابي،  تضمنها 
السادر  اخليال  بدل  املرير  الواقع  يروي  الدهر خيبة، 
أطلقت  حيث  أفكاره  ذهني  يف  تبلورت  ثمة  ومن 
العنان لقلمي كي يحرر ما يجول يف جعبتي الكثير 
تولدت  هناك  من  معانيها،  كل  احلياة  أرتهم  ممن 
الكتابة،  أثناء  األخرى  أنا  بداخلي  جياشة  مشاعر 

تروي  كانت  شخصية  كل  دور  تقمصت  حيث 
احلدث  عايشت  وأوجاعها،  وخيباتها  مآسيها 

بكل تفاصيله وفصوله حتى النهاية.

تكتبني بأسلوب األدبي الشاحب 
ملاذا؟

روائية  مدونات  ثناياه  بني  يحمل  كتابي 
ملتقطة من أرض الواقع محررة من جعب نفوس 
ورمتهم  قوة  من  أوتيت  ما  بكل  احلياة  صفعتها 
بل  معينة  قصة  من  فكرته  تتكون  لم  خارجا، 

تبقى  ممن  شظاياها  مللمت  قد  كنت  تراكمات  هي 
من جتارب اآلخرين يف احلياة، طبعا كانت األفكار 
فيه  أكتب  الذي  السياق  حددت  قد  وكنت  مرتبة 
بل  تبنيته  الذي  الشاحب  األدبي  األسلوب  وحتى 

أسلوبي املعتاد يف الكتابة.

كيف تنظر نسرين لإلبداع األدبي 
الشبابي؟

أحمل وجهة نظر إيجابية لرفاق القلم واحملاربني 
يف معركة احلرف، أرى تواجد طاقات شبانية منافسة 
قوية يف الساحة األدبية وكفاءات عالية قادرة على 
بكل  واألدب  للكتاب  كبيرة  مضافة  قيمة  حتصيل 
أجناسه، بغض النظر عن القلة القليلة الرديئة الذين 
كانوا ضحايا أنفسهم بالدرجة األولى ثم ضحايا دور 

أما  الغربلة،  سياسة  تستعمل  تعد  لم  التي  النشر 
كاتب  لقب  تستحق  التي  األدبية  الشبانية  الفئة 
بجدارة فالبد من أن تتلقى الدعم الكامل من قبل 
اجلهات الوصية لتطوير مهاراتها الشبانية يف اإلبداع 
وامللتقيات  املعارض  تنظيم  خالل  من  األدبي 
اإلعالم  وسائل  بعض  تخصيص  وحتى  والنوادي 
املختلفة ألجل إبرازهم والتعريف بأعمالهم األدبية.

ما هي أهم مشاريعك املستقبلية؟
الكتابة بحد ذاتها مشروع ذاخر، يوجد إصدار 
مفاجأة  اتركها  قريبا،  سأنشره  ديني  بطابع  آخر 
من  وأقول  باملطالعة.  والشغوف  القارئ  للجمهور 
خاللكم سواء كنت قارئا وكنت كاتبة أو كنت كاتبا 
وكنت قارئة كالنا محاربني يف معركة احلرف والقلم 

والكتاب.

حاورها: خلضر بن يوسف

قالت الكاتبة الشابة نسرين مزيان يف حديثها لـ »أخبار 
الوطن« أن مولودها األول »يف جعبتي مخنوقة« يحمل 
بني ثناياه مدّونات روائية، وهي التي حتلم بعالم جميل 

يف فن الكتابة لتسبح بالقارئ ما بني الواقع واخليال.

 من تنظيم جمعية بادر لتطوير الذات وترقية الوعي من تنظيم جمعية بادر لتطوير الذات وترقية الوعي

إطـــالق مشـــروع همـــسة إطـــالق مشـــروع همـــسة 
الغــار »إقــــراء« بجــانتالغــار »إقــــراء« بجــانت

لتطوير  بادر  جمعية  أطلقت 
الذات وترقية الوعي باملقاطعة اإلدارية 
»إقراء«  الغار  همسة  مشروع  جانت 
والذي يحمل يف رسالته تكوين جيل 
مع  والقلم  واملطالعة  للكتابة  محب 
بجهد  كتاب   1000 وتلخيص  قراءة 
إلى  باإلضافة  سنة  خالل  عضو   100
للقراءة والتلخيص وذالك  تكوين فرق 
التربوية  املؤسسات  مع  بالتنسيق 
التكوين واجلمعيات  واملعاهد ومدارس 

الفاعلة يف امليدان .
املشروع  رئيسة  أكدت  كما 
»أخبار  لـ  تصريح  يف  المية  بوغراري 
اإلستراجتية  األهداف  إن  الوطن« 
سنوات  لثالث  يدوم  الذي  للمشروع 

والتي  املشروع،  سنوات  خالل  عضو   300 انخراط  هو  جانت  اإلدارية  املقاطعة  مستوى  على 
بدورها تقف علي تكوين فرق للكتابة وأفواج تتكون من 05 إلى  15 قارئ وكما يستهدف املشروع 
تقول بوغراري الفئة العمرية املتوسطة من أطفال ومراهقني وكما تتواجد عدة أنشطة ثقافية  على 

غرار نوادي القراءة وأفواج الدورات التدريبية للتأليف والقراءة.
وتضيف املتحدثة انه مت إبرام اتفاقيات مع شركاء للمساهمة يف إجناح املشروع من املديرية 
التكوين  ومراكز  والرياضة  الشبيبة  مديرية  وكذا  املستهدفة  الفئة  توفير  لهدف  للتربية  املنتدبة 

باإلضافة إلى املركز البيداغوجي النفسي لألطفال املعاقني ذهنيا .
وأوضح رئيس جمعية بادر احمد بلة بان مشروع همسة الغار من شأنه إضافة إطارات على 
مستوى اجلمعية والتحكم يف آليات التعامل مع مختلف الفئات املستهدفة، وفضال عن تدعيم 

هيكل اجلمعية بنشطاء وشركاء فاعلني جدد.
ويضيف ذات املسئول أن املشروع يف حد ذاته يعتبر إضافة نوعية يف املساهمة يف نشر ثقافة 
القراءة على املستوى احمللي خاصة مع الثورة التكنولوجية والرقمية احلالية، التي ساهمت بشكل 

كبير يف هروب وعزوف الكثير من اجليل احلالي عن الكتابة والقراءة واملطالعة.
مؤكدا يف ذات الصدد إن املشروع يأمل يف تدعيم عشاق الكتابة والتأليف ومتويلهم خاصة 
من جانب التراث احمللي والثقايف من اجل نشر الثقافة عامة وهي خدمات تعتبر من أهداف تسهر 

عليها جمعية بادر من اجل تقدمي للمتجمع كل ما هو متميز .
براهيم مالك

بعد توقفه ملدة سنةبعد توقفه ملدة سنة

مركـــز إيكـوات للمناظــرات مركـــز إيكـوات للمناظــرات 
باللغـة العربية يعـود لنشاطـهباللغـة العربية يعـود لنشاطـه

عاد مركز ايكوات للمناظرات باللغة العربية إلى النشاط بعد توقفه ملدة سنة بسبب جائحة 
كورونا حيث نظم البطولة الوالئية باألغواط بالتنسيق مع املدرسة العليا لألساتذة واملعهد الوطني 

للتعليم املهني كرمي بلقاسم.
وقد شاركت ست فرق من الطلبة والطالبات يف تنشيط هذه املناظرات التي تناولت حسب 
يف   19 كوفيد  فيروس  وباء  منها  الواقع  عن  حتي  قضايا  عدة  الناصر  قايدي  السيد  املركز  رئيس 

مناظرات جدلية باللغة العربية عرفت تنافسا حادا بني املشاركني.
وتهدف هذه املناظرات إلى تعميق ثقافة احلوار يف أوساط الطلبة يف كل املستويات حملاربة كل 

أشكال اإلقصاء والكراهية، وختمت التظاهرة بتوزيع شهادات على الفائزين .
لإلشارة مركز »إيكوات«  للمناظرات هو جمعية وطنية نظمت عدة منافسات وطنية ووالئية 

وجهوية وشاركت يف منافسات دولية .
 ع. نورين

من بني النشاطات معرض فني »محاكاة«

دار عبد اللطيف تستعد لالحتفال باليوم العالمي للمرأة
ستنظم الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف أن تعلن عن تنظيم حدث ثقايف وفني يف دار عبد اللطيف مبناسبة اليوم 

العاملي للمرأة، حتت إشراف وزيرة الثقافة والفنون، وهذا يومي االثنني والثالثاء املصادف لـ 9-8 مارس.
يشمل االحتفال باليوم العاملي للمرأة افتتاح معرض فني »محاكاة«  للفنانة التشكيلية »نارميان غالم اهلل« الذي يستمر 
املعرض إلى غاية 24 مارس 2021، يحمل شعار »أنا أرسم، إذن أنا موجود« للفنانة نارميان موجودة من خالل فنها يف 

كل مكان، حيث تضع رسوماتها وأبحاثها ومزاجها امللون على أوراق صغيرة ونوايا فنية  كبيرة.
ولقد أثبتت نفسها كفنانة متوسطية ، لكنها لم تنسى أي منطقة أخرى يف العالم ، الفنانة التشكيلية تسخر من 
العالم من خالل مشاهد األزواج الذين يشعرون بامللل، وحقائب مفتوحة جاهزة للمغادرة، وغالبا ما تأتي إلهامها من 

انعكاسات واضحة، من املفاهيم املبتكرة واحلالية.
كما يشمل االحتفال تنظيم طاولة مستديرة يف إطار اليوم العاملي للمرأة، تقدم املؤرخة نصيرة بن صديق مداخلة 
حول موضوع » املرأة يف املجتمع اإلفريقي القدمي«، والكاتب األزهري البتر حول موضوع »املرأة بني األلعاب السياسية 

والقضايا األيديولوجية«، والعازفة فزيالت ديف حتت شعار »املرأة العازفة يف اجلزائر«.
صارة. ب
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مكتب التوثيق بالمسيلة 
األستاذ موسى موسعي
حي بن يونس الحاج 
بيع قاعدة تجارية 

بموجب عقد حرر بمكتبنا بتاريخ 2021/02/21 مسجل ، باعت  السيدة 
/ريغي فاطمة بنت الطاهر ، محال تجاريا معدا لنشاط صيدلية  ، مستغال 

بالمحل الكائن بلموزة بلدية ونوغة والية المسيلة  لفائدة  السيدة / 
عمراي سهيلة بنت أحمد ، تم هذا البيع بثمن رئيسي قدره مليون دينار 

جزائري )1,000,000,00 دج ( 
تقدم االعتراضات المحتملة لدى مكتب التوثيق  أو مقر المحل التجاري  و 

ذلك  خالل أآلجال  المحددة قانونيا 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بسكرة

 المقاطعة اإلدارية اوالد جالل
 دائرة أوالد جالل 

بلدية اوالد جالل

إعــــــالن عـــــن مزايــــدة
للمــــرة الثانـــــــية 

يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أوالد جالل ، عن وضع حقوق الساحات والتوقف ألسواق بلدية أوالد جالل ، ورسوم الذبح 
للمسلخ البلدي المتواجد بقرية ديفل اوالد جالل لإليجار من طريق المزاد العلني للمرة الثانية للفترة الممتدة من : 2021/01/01 إلى غاية : 31/ 

12 / 2021 ، يتم سحب دفتر الشروط خالل عشرة )10( أيام إبتداءا من تاريخ أول نشر لإلعالن في الجرائد و تكون جلسة المزايدة في اليوم 
العاشر على الساعة الحادية عشر ) 00 : 11 ( صباحا بمقر البلدية بقاعة االجتماعات وفقا للسعر االفتتاحي التالي :

التعيين                                           السعر االفتتاحي                                            مبلغ الضمان )10/1(
-حقوق الساحات و التوقف                    8,730,000,00 دج                                     873,000,00 دج

- رسوم الذبح بالمسلخ                          90,000,00 دج                                         9,000,00 دج

                                                جــــــدول تفصــــيل األســـــــواق
الترتيب     نوع التجارة الممارسة                          مدة االنعقاد            تحديد  الموقع                                  يوم االنعقاد

01          سوق الماشية                                     يوم واحد          المدخل الشمالي للمدينة                             يوم االثنين
02         كل أنواع التجارة ما عدا الماشية و التمور        يومين     شمال الخزانات  المائية )السوق القديم للماشية (    الثنين و الثالثاء

03         سوق الجملة للخضر و الفواكه                     يوميا           غرب الملعب البلدي                                  أيام االسبوع
04        سوق التجزئة  للخضر و الفواكه                    يوميا           غرب الملعب البلدي                                  أيام االسبوع

05       سوق التمور                                           يومين          ساحة السوق المغطى                              االثنين و الثالثاء
06     سوق الجمعة )تجارة متعددة ( - خردوات            يوم واحد        ساحة المدينة القديمة                                 أيام االسبوع 

                و الدواجن 
07       سوق الخضر و الفواكه المسائي                    مساء              ساحة المدينة القديمة                                 أيام االسبوع

            كل يوم 

المسلـــــخ البـــــلدي
01  المسلخ  البلدي                يومي                         القرية الفالحية ديفل                   أيام االسبوع 

فعلى الراغبين في المشاركة ايداع ملفاتهم لدى األمانة العامة للبلدية قبل الموعد المحدد واخر اجل لإليداع يكون قبل جلسة المزايدة على الساعة 
العاشرة )10:00( صباحا

تكوين ملف المشاركة في المزاد العلني
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 طلب المشاركة في المزاد مرفق بنسحة من دفتر الشروط مصادق عليه من طرف المعني  نسخة من السجل التجاري . 
,شهادة اإلقامة . 

تصريح شرفي مصادق  عليه يتبث عنوان المزايد ہدقة . 
صك ضمان مؤشر عليه من طرف المصالح البنكية ال يتعدى مدة الشهر او وصل القابض البلدي المثبت اليداع الكفالة المؤقتة قيمتها 10/1 من 

السعر االفتتاحی .
شهادة اإلعفاء من الضرائب من قباضة البلدية األصلية و قبضات البلديات المتعامل معها  شهادة حسن التعامل مسلمة من آخر بلدية ارسي عليه 

المزاد فيها . 
شهادة القدرة على الوفاء بالدين مسلمة من قبل بنك اإلقامة 

 شهادة حسن التعامل مسلمة من أخر قابض للضرائب تعامل معه المزايد . 
وصل  دفع 2,500,00 دج مقابل سحب، دفتر الشروط الخاص بحقوق الساحات والتوقف من البلدية 

وصل دفع 1,000,00 دج مقابل سحب دفتر الشروط الخاص برسوم الذبح من  البلدية 
 مالحظة :. کل ملف غير كامل ال يؤخذ بعين اإلعتبار في المزايدة 
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راديو هافانا أذاع نشيد األممية مرة صباحاً وأخرى 
مساًء. يف الشوارع علّقت أعالم حمراء إلى جانب العلم 
الوطني الكوبي. الرأسماليون الكوبيون وبقية الّتجار 
الكوبيون أصيبوا بالّصدمة بعد سماعهم للمستجدات 
اخلطيرة، إذ أصبحت صادراتهم من الّسكر باجتاه 

الشمال منعدمة جراء احلصار األمريكي. حني سمع 
أيزنهاور اخلبر من اإلذاعة بتواجد املسؤول السوفياتي 
الكبير على أرض كوبا خبط الراديو على األرض وأقسم 
على رد الصاع صاعني. خالل تواجده يهافانا، استطاع 

ميكويان أن يكّون صورة ايجابية عن القيادة الكوبية 
اجلديدة، أبرم اتفاقيات جتارية مهمة معها، ثّم غادر 

كوبا بانطباع إيجابي للغاية، قائاًل إن اجلو هناك جعلني 
أشعر وكأنني عدت إلى طفولتي«. قبل وصول ميكويان 

إلى هافانا، كان كاسترو، ويف بحثه عن موطئ قدم 
على األرض، قد زار الواليات املتحدة األمريكية، التقى 
مع نائب الرئيس ريتشارد نيكسون، واعتذر الرئيس 

األمريكي أيزنهاور عن عدم استطاعته اللقاء مع كاسترو 
الرتباطه بلعبة الغولف، وقد طلب الرئيس األمريكي من 
نائبه التحقق من انتماء كاسترو السياسي ومدى ميوله 
جلانب املعسكر الشرقي، خلص نائب الرئيس نيكسون 
إلى أن كاسترو: »شخص بسيط وليس بالضرورة مييل 
إلى الشيوعية«. لكن الواليات املتّحدة ظلّت تنظر إلى 

كوبا وإلى بقية دول أمريكا اجلنوبية كمحميات أمريكية 
ال يحق لها التحّرر من تبعيتها. يف عام 1960، اشترت 
كوبا النفط من االحتاد السوفييتي ورفضت الواليات 

املتحدة املالكة ملصايف تكرير النفط يف كوبا التعامل مع 
النفط السوفييتي، فقام كاسترو بتأميم املصايف الكوبية 
التي تسيطر عليها الواليات املتحدة األمريكية مما جعل 
العالقات األمريكية الكوبية يف أسوأ حال وصلت إلى 

حد القطيعة التامة. يف ذلك الشتاء البعيد، شتاء 1961، 
قّرر الكوبيون التوجه شرقاً، كانت األنفاس تتجمد حني 

تخرج من فم الزعيم الكوبي وهو يتأمل فضاءات الساحة 
احلمراء مبوسكو. وجد كاسترو الكرملني قصراً من 

الصقيع. كان نور املصابيح يتكّسر يف الليل على حيطان 
الكاتدرائيات املتجلّدة التي بناها القياصرة الروس، 

ثّم يتساقط يف بلورات ماسية على األسفلت اجلليدي. 
التّف بالفرو القطبي الروسي الّسميك، لكّن البرد تغلغل 

يف عظامه. ظّل وهو يف موسكو، يف ساعات الفراغ، 
يحرص على مطالعة مسرحية »احلب ال يُقابل إال 

باحلب« Amor con amor se paga. خلوسيه 
مارتي الذي يعد مبثابة رسول االستقالل الكوبي وأحد 

األبطال الوطنيني يف بالده.

 ينتمي مارتي لتيار احلداثة. ورغم أنه لم يَثْبُت أنه زار 
أي دولة عربية، إال أنه كان معجبا باحلضارة اإلسالمية، 

وكان كثير اإلشادة واإلعجاب بالعرب، وظهر ذلك يف 
أعماله التي بلغ مجموعها 28 مجلدا، فيقول مارتي 
عن العرب: »إنهم كائنات رشيقة جذابة، تكّون شعًبا 

هو األكثر نبال وأناقة على وجه البسيطة..«. يف نهاية 
املباحثات، أمني عام اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي ليونيد بريجنيف نصحه بالفودكا الروسية، 
يف ذلك الزمن البعيد، زمن زيارة كاسترو ملوسكو، لم 

يكن بريجنيف انتزع السلطة من رفيقه نيكيتا خروتشوف 
بعد. احلظر االقتصادي األمريكي، دفع كوبا إلى البحث 

بسرعة عن أسواق جديدة لتجنب كارثة اقتصادية. 
طلب كاسترو املساعدة من السوفييت ، وردا على ذلك 
، وافق خروتشوف على الشراء املؤقت للسكر الكوبي 

مقابل الوقود السوفيتي. كان من املفترض أن تلعب هذه 
الصفقة دوًرا يف احلفاظ على االقتصاد الكوبي لسنوات 
عديدة قادمة. بعد فشل غزو خليج اخلنازير عام 1961 
الذي قادتها املخابرات املركزية األمريكية بتنسيق مع 
املعارضني لنظام كاسترو املتواجدين خارج كوبا، أعلن 

وزير اخلارجية الكوبي )راؤول روا( يف اجللسة السياسية 
اخلاصة لألمم املتحدة: إنني أتهم حكومة الواليات 

املتحدة األمريكية أمام الرأي العام العاملي بأنها شنت 
حرباً ضد كوبا من أجل أن متتلك من جديد ثرواتها 
ومن أجل أن حتّول كوبا مرة ثانية إلى تابع لها. عقب 
ذلك، أعلن فيدال كاسترو أن كوبا ستصبح جمهورية 

اشتراكية. أرسل خروتشوف التهاني لكاسترو لصد الغزو 

، لكنه اعتقد بشكل خاص أن األمريكيني لن يتأخروا 
يف الهجوم ثانية على كوبا عبر جيشهم النظامي. أصبح 
الدفاع عن كوبا مسألة هيبة لالحتاد السوفيتي ، واعتقد 

خروتشوف أن الواليات املتحدة ستمنع أي وصول إلى 
اجلزيرة سواء عن طريق البحر أو اجلو. طلب فيدال 

كاسترو من الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف اللجوء 
إلى القوة النووية يف حال تعرضت كوبا إلى هجوم من 
الواليات املتحدة. أخبر خروتشوف ميكويان بفكرته عن 
شحن الصواريخ السوفيتية إلى كوبا لردع األمريكيني 
وحماية الثورة االشتراكية هناك من أّي غزو أمريكي 

آخر. عارض نائبه ميكويان الفكرة ، وكان أكثر معارضة 
ملنح الكوبيني السيطرة على الصواريخ السوفيتية، يف 
األخير وبعد نقاش طويل، وافقت القيادة السوفييتية 

على نشر الصواريخ السوفياتية يف كوبا، وبحلول أواخر 
جويليةكانت أكثر من ستني سفينة سوفيتية يف طريقها 

إلى كوبا ، بعضها يحمل مواداً عسكرية. 

لم يبق األمر سراً، لقد حصلت الواليات املتحدة 
األمريكية على صور تفيد بأّن سلسلة من مواقع 

)صواريخ سام أرض - جو( قيد اإلنشاء يف كوبا. يف 
خطاب متلفز يوم 22 أكتوبر ، أعلن الرئيس األمريكي 
اجلديد جون كينيدي اكتشاف املنشآت وأعلن أن أي 

هجوم صاروخي نووي من كوبا سيعتبر هجوًما من قبل 
االحتاد السوفيتي وسيتم الرد عليه وفًقا لذلك. أرسل 
خروتشوف رسائل إلى كينيدي مَطمئنا ومعلناًالطبيعة 
الدفاعية للصواريخ يف كوبا والنوايا السلمية لالحتاد 
السوفيتي. قال بعد ذلك الزعيم السوفيتي »كنا بذلك 

على شفير حرب نووية«. وألنه أراد جتنب األسوأ، 
تباحث خروتشوف مع كينيدي على حل توافقي: 

السوفيات يسحبون الصواريخ من كوبا، ويف املقابل 
يتعهد األمريكيون لألبد بعدم غزو اجلزيرة وإزالة جميع 

الصواريخ املوضوعة يف جنوب إيطاليا وتركيا. كان 
ألزمة الصواريخ تأثيرا كبيرا على البلدان املعنية. وبينما 
أدى ذلك إلى ذوبان اجلليد يف العالقات بني الواليات 

املتحدة واالحتاد السوفيتي ، إال أنه زاد من توتر 
العالقات الكوبية السوفيتية. لم يتم استشارة كاسترو 
طوال مفاوضات كينيدي وخروتشوف وكان غاضًبا من 
االنسحاب السوفيتي األحادي للصواريخ والقاذفات. يف 
أوائل نوفمبر 1962 ، بعد أن وافقت الواليات املتحدة 
واالحتاد السوفيتي على إطار عمل إلزالة الصواريخ 

النووية السوفيتية من كوبا، أرسل خروتشوف من جديد 
نائبه ميكويان إلى هافانا للمساعدة يف إقناع كاسترو 
بالتعاون يف االنسحاب كان كاسترو مصراً على بقاء 

الصواريخ ورافضاً فكرة تقدمي مزيد من التنازالت ، بعد 
عدة أسابيع من املفاوضات املتوترة واملضنية ، رضخ 

أخيًرا وأزيلت الصواريخ والقاذفات يف ديسمبر من ذلك 
العام يف رده على سؤال طرح عليه بعد بعد 30 سنة من 
تلك األحداث، حول تداعيات تدخل نووي مفترض يف 

تلك الفترة، اعترف كاسترو بأن كوبا »كانت مسحت من 
وجه األرض يف الفيلم الذي ُعرض يف هوليود عام 2001 

حتت عنوان » 13 يوما«، من إنتاج كيفن كوسنر الذي 
أّدى دور مستشار الرئيس األمريكي جون كينيدي، تطرق 
لألزمة التي ينظر إليها املؤرخون باعتبارها أكثر مرحلة 
اقترب فيها العالم من شفا حرب نووية برؤية جديدة 
كشفت أحداثا ظلت مجهولة لعامة الناس قرابة أربعة 
عقود. إن كان سيمون بوليفار قد حّرر أمريكا الالتينية 

من االستعمار اإلسباني، فإن كاسترو وتشي غيفارا 
وتشافيز وزمالءهم واصلوا الطريق بكل صموٍد وحتدي، 

فهم تالميذ جنباء للثورة البوليفارية، ألم يتبنوا نداء 
بوليفار: »إن الواليات املتحدة ستعمل على إغراق شعوبنا 
بالدماء واجلهل والفقر باسم الدفاع عن احلرية، كم هي 
مسكينة املكسيك بسبب بعدها الشاسع عن اهلل وقربها 
من الواليات املتحدة » كانت تلك النتيجة ثمرة للقاء يف 
املكسيك بني كاسترو وتشي غيفارا يف خمسينات القرن 
املاضي، قّررا حينها العمل على إسقاط نظام باتيستا 
الذي غرق حتى أخمص قدميه يف الوحل األمريكي. 

وصل فيدال كاسترو مع مجموعة من 82 شخصاً إلى 

كوبا يف قارب صغير يعرف باسم غرامنا إلى شواطئ 
كوبا بهدف إقامة حركة مقاومة مسلحة يف سلسلة جبال 

سييرا مايسترا. انتشر »الثوار« خارج تلك السلسلة، 
ودعوا إلى مترد شعبي عام. بعد أن استولى املقاتلون 
على سانتا كالرا، فّر باتيستا بشكل درامي من هافانا 
وفّضل املنفى يف البرتغال. قررت احملكمة العليا أن 
الثورة هي مصدر القانون وممثلوها ينبغي أن يتولوا 
القيادة. كتب تشي غيفارا يف مذكراته عن هذا اللقاء 
»تعرفت عليه يف ليلة باردة يف مكسيكو وأتذكر أن أول 
حديث بيننا كان بشأن السياسة الدولية. وغداة ذلك 
احلوار، يف الواقع بعد بضع ساعات، تناولت مهاما 

استطالعية«. كان الرجالن، صاحبا اللحيتني الشهيرتني، 
يعتمدان وميارسان النضال األممي. وبداية من 1959، 
تقلد »التشي« على التوالي منصب قائد القوات الثورية 
وقائد الصناعة واإلصالح الزراعي ورئيس بنك كوبا 
الوطني، فأرسل يف مهام إلى نحو عشرين بلد لنشر 

األفكار الثورية واملناهضة لإلمبريالية. يف 1965، قرر 
الثائر األرجنتيني اعتزال احلياة العامة. فتكفل فيدال 

كاسترو ببث رسالة »التشي« التي أكد فيها مجدداً 
تضامنه مع الثورة الكوبية، لكنه شرح رغبته يف التخلي 
عن التزاماته للمضي يف درب القتال باخلارج دفاعا 
عن أفكاره. قتل »التشي« يف 1967 يف بوليفيا لكنه 
يبقى بطال أسطوريا للثورة الكوبية. بني 1959 وإلى 
2021 صمدت كوبا أمام ما ال يقل عن إثني عشر 

رئيس أمريكي : ايزنهاور وكينيدي وجونسون ونيكسون 
وفورد وكارتر وريغان وبوش األب وكلينتون وبوش اإلبن 

وأوباما وترامب. وبلغ إصرار القيادة الكوبية على 
مقاومة اإلمبريالية األمريكية أقصى درجاتها خالل نشر 
الصواريخ النووية الروسية يف كوبا يف 1962، ما تسبب 
يف إحدى أخطر األزمات التي شهدها العالم يف فترة 
احلرب الباردة. يف عام 2016، وصل باراك أوباما إلى 
هافانا يف أول زيارة لرئيس أمريكي إلى كوبا منذ 88 

عاما. كتب أوباما يف تغريدة له على »توتير« لدى هبوط 
طائرته يف كوبا » متشوق لرؤية الشعب الكوبي وسماع 
صوته«. لم يقتصر دور احلكومة الكوبية على الشؤون 
الداخلية بل لعبت دورا مهماً يف دعم احلركة املناهضة 
لإلستعمار واالمبريالية األمريكية يف أمريكا الالتينية، 

وساندت الشعوب املتطلّعة لالستقالل بالفعل وليس فقط 
بالقول. أرسلت هافانا 35 ألف رجل للقتال يف صفوف 
احلركة الشعبية لتحرير أنغوال بدءا من 1975، وهي 

احلرب التي انتهت بهزمية قوات امليز العنصري القادمة 
من جنوب أفريقيا. ويف 1988 وجدت القوات الكوبية 

نفسها مجددا يف مواجهة قوات جنوب أفريقيا، فعادت 
وعبأت 50 ألف جندي يف أنغوال. 

مني نظام الفصل العنصري بهزمية ثقيلة أجبرته على 
االنسحاب من أنغوال ومن ناميبيا التي حصلت على 
استقاللها بعد سنتني من ذلك. كان الزعيم الراحل 

نيلسون مانديال قد أشاد مرارا بالدعم الذي قدمته كوبا 
والذي ساهم بصفة حاسمة يف إسقاط نظام األبارتيد 

الذي كان سائدا يف بالده. بعد اإلفراج عنه، اختار 
مانديال عام 1991 التوجه إلى كوبا يف أول زيارة يقوم بها 
إلى بلد أجنبي وصرح هناك »لم تكن األممية مجرد كلمة 

جوفاء عند الشعب الكوبي، لكن مفهوما رأيناه يدخل 
حيز التنفيذ«. فى نهاية الثمانينات من القرن املاضى 
ومع تفكك اإلحتاد السوفييتى وسقوط أنظمة املعسكر 
الشيوعي يف أوروبا الشرقية، ومتّدد الواليات املتحدة 
شرقاً ، شاع فى أوساط اإلمبريالية العاملية ومنظريها 
أنها نهاية التاريخ واإلنتصار النهائى واحلاسم لألفكار 
الرأسمالية وإستكمال سيطرتها على العالم بال رجعة، 
لكن فجأة تغير املشهد متاماً، جاء الرد غير املتوقع من 

اجلانب اآلخر للكرة األرضية متمثال فى شعوب احلديقة 
اخللفية للدولة اإلمبريالية األولى “الواليات املتحدة” 
وهى دول أمريكا اجلنوبية والوسطى معلنة سقوط 

هذه النظرية التي ُكتبت ليس بعيداً عن جدران البيت 
األبيض، وأّن أعالم اإلشتراكية ستبقى عالية وخفاقة 
رغم خرافة فوكوياما حول نهاية التاريخ التي بّشرت 

بزوال كل النظريات األخرى يف احلكم، وحتمية انتصار 
الدميقراطية األمريكية وأزليتها…!.
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د. عمـــــر صــــايف 
فرنـــــسا   /

انتصار شعوب أمريكا الالتينية على اإلمبريالية األمريكية 

سقـــــوط خــــــرافة فـــــوكــــويـامــا 

يف 5 فبراير 1960، أرسل 
الزعيم السوفياتي 

نيكيتا خروتشوف نائبه 
أناستاس ميكويان إلى كوبا 
الكتشاف حقيقة القيادة 
الكوبية اجلديدة، وهذا 
بعد التقارير الغامضة 

وغير املطمئنة التي تلقتها 
القيادة السوفياتية من 
أجهزتها االستخباراتية 

التي وصفت كاسترو 
بأنه عميل أمريكي غير 
جدير بالثقة. يف ذلك 

اليوم، جلس نائب رئيس 
الوزراء السوفياتي يف 

قاعة الضيوف الكبرى 
بالقصر الرئاسي الكوبي 
الذي حتّول الحقًا إلى 

متحف كبير للثورة، 
كان إلى جانبه الزعيم 
الكوبي فيدال كاسترو 

وأخوه راؤول وصديقهما 
األرجنتيني تشي غيفارا. 
التيليفزيون الكوبي بّث 

مشهد اللقاء مباشرة 
على الهواء نكاية يف جون 

دوايت أيزنهاور املتواجد يف 
مكتبه البيضاوي مع نائبه 
ريتشارد نيكسون يتابعان 
تطّور األحداث داخل كوبا 

بعد أن قّرر األمريكيون 
إقامة حصار اقتصادي على 

اجلزيرة الصغيرة التي ال 
تبعد إال بـ 145 كلم عن 

والية فلوريدا األمريكية. 



15السنة 02  - العدد 426 -الثالثاء  18 رجب   1442  هـ  -  02 مارس 2021م
أقالم

الشعـــب يريـــد الحــريــــة 
ألنهــا تمنــحه األمــان واألمـل 

هذا املقال ليس حديث ترف وال كالم جرائد كما يقال بل هو صوت 
مواطن من الطبقة الهشة، عاش على أمل حتقيق مبادئ بيان أول نوفمبر 
1954 الذي جعل الهدف األساسي من الثورة اجلزائرية بعد استرجاع 
جميع  فيها  يتساوى  اجتماعية  دميقراطية  جزائرية  دولة  إقامة  السيادة، 

املواطنني أمام القانون.
الثاني  احلراك  ثم   2019 فيفري   22 منذ  اجلزائري  الشعب  فحراك 
الذي انطلق يف 22 فيفري 2021، يطالب بتكريس مفهوم دولة القانون 
واملؤسسات بشكل أوسع وأكثر جدية، وذلك هو مشروع دولة املواطنة 
القادرة على الوقوف أمام كل التحديات، فاإلحساس باملواطنة وتطبيقها 
على أرض الواقع يتوّلد منه األمان النفسي كنتيجة لقناعة املواطن بأن 
الدولة ومؤسساتها ونظامها القانوني يساعدونه على إيجاد حلول ملشاكله 
املعيشية، أو على األقل تسمح له دولته بالسعي إلى منوذج حياة أفضل 

وهذا ما يسمى »بحرية االختيار«.
اقترح »نيكولو مكيافيلي« مفهوما فريدا للحرية خالصته: »الناس 
القانون  يكون  أن  تعني  هنا  احلرية  األمان«،  متنحهم  احلرية ألنها  يريدون 
والسلطة  والعصابة  واملال  النفوذ  أصحاب  يتدخل  حني  حمايتك،  يف 
ضدك، ال يتوجب على احلكومة أن تضمن السكن واخلبز للناس فقط، 
لكن عليها توفير الظرف القانوني واملؤسسي الذي يسمح للمواطنني من 
الدرجة الثانية بالسعي نحو حتقيق سعادتهم وعدم شعورهم بالغنب، يف 
املاضي القريب أي قبل أحداث 05 أكتوبر 1988، كان ُيَعرَّف االستقالل 
يف قاموسنا السياسي  بالنسبة جليلي من الدرجة الثانية هو حترير األرض 
من استعمار استيطاني متوحش، كنا نعتقد أن حترير جغرافية اجلزائر، 
من  واملال  االقتصاد  وحترير  املهمشني  املواطنني  لكل  وحرية  حترير  هو 
أصحاب النفوذ والسلطة وما تولد عنهم من عصابة أتت على األخضر 
القضاء  على  واستولت  التنمية  وعطلت  العام  املال  نهبت  واليابس، 

واإلعالم والعقول وكرمت اللصوص وأهانت الشرفاء.
باإلنسان  مرتبط  واستقرارها  ووحدتها  اجلزائرية  الدولة  مصير  إن 
البسيط، العامة تتغير عندما يتغير النظام وترى أنه أصبح يعمل لصاحلها، 
إذا بقيت العامة تشعر بالظلم والالعدل فإنه من السهولة استغالل هذا 
وسماع صوت  والتعقل  فاحلكمة  دولته،  للعنف ضد  وتوجيهه  اإلنسان 
الشعب وحده القادر على جتاوز كل األزمات مهما استعصت، فالتضييق 
على الناس ومراقبة حتركاتهم وآرائهم وكتاباتهم ال من أجل استخالص 
يبشر  ال  ذلك  كل  وأزالمه،  النظام  حماية  أجل  من  بل  منها  الدروس 
ميارسها  من  وعلى  وكرامة  مسألة شرف  والسلطة هي  فالسياسة  باخلير، 
األنانية  عن  ويبتعد  وكرامته  وشرفه  بالتزاماته  يتمسك  كيف  يعرف  أن 
وتغليب مصاحله الشخصية على مصلحة الوطن، وأن ال يلجأ للكذب 
والنفاق وتهديد الشعب وتخويفه، فليس عن طريق تلك األساليب تتم 
تربية شعب وإعداده ملستقبل أفضل، فلن يتطور ويتقدم شعبنا إال بالثقة 
يف نظامه وهذه الثقة لن تكون إال إذا أعطى رجال النظام املثل األعلى 
يف التضحية وحب الوطن وأن يتوقفوا عن توزيع الثروة فيما بينهم وبني 
أبنائهم وأصهارهم، نظامنا يكره ويعادي كل من ينتقده ويحارب كل من 
يقول كلمة حق يف وجهه، نظام مازال متشبثا بعقلية الستينات وهي كلما 
ضغطت على الشعب زاد خضوعه وخنوعه، وليعرف هذا النظام أن كل 
شكل من أشكال معارضة العامة له ما هو إال ملجأ ألولئك الذين حرموا 

من حريتهم وكرامتهم على أرض الشهداء.
حراك اجلمعة 106، ال يزال محافظا على املطالب نفسها ومعلنا أنه 
ال تنازل عن أهدافه املشروعة واملتمثلة يف استرجاع سيادته واختيار من 
الوطني  التحرير  جبهة  راية  كله حتت  اجلزائري  الشعب  احتد  يحكمه، 
املرة  وهذه  الرياضي،  الوطني  فريقه  انتصارات  وجمعته  أرضه  لتحرير 
جمعه احلراك حتت شعار واحد وهدف واحد وكراهيته للنظام ومن ميثله 
متجاوزا كل االستفزازات واالتهامات الباطلة التي حتاول زرع الفتنة بني 
وليس  القانون،  ودولة  القانون  بتطبيق  ومطالبا  الواحد،  الشعب  أبناء 
هدفه تقويض الدولة اجلزائرية وال مؤسساتها وال وحدتها وال أمنها، تقول 
السلطة يف خطابها »املونولوغ« أنها استجابت لكل مطالب احلراكيني من 

إلغاء للعهدة اخلامسة وانتخابات رئاسية وحل للبرملان. 
وهتافات  بصراخ  البالد  ربوع  باقي  كما  العاصمة  شوارع  اهتزت 

وإبعاد  والقانون  احلق  ودولة  للدميوقراطية  تدعو  بشعارات  املتظاهرين 
السياسية. حراك طالب ليس فقط  إدارة احلياة  العسكرية عن  املؤسسة 
النظام  برحيل  أيضا  ولكن  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس  برحيل 

بأكمله القائم منذ عام 1962.
»لسنا هنا لالحتفال نحن هنا للمطالبة برحيلكم«

كان هذا من أقوى الشعارات التي رفعها املتظاهرون الذين يعتبرون 
الثانية  ذكراه  وتسويق  احلراك  على  االستحواذ  يحاول  القائم  النظام  أن 
تصفه  الرسمية  فالرواية  الشعبية.  للمطالب  كمواصلة  وليس  كاحتفال 
بها  االستجابة  متت  املطالب  كل  أن  وتعتبر  األصيل«  املبارك  بـ»احلراك 
وفق أجندة الرئيس عبد املجيد تبون وأهم عناوينها: تغيير الدستور وحل 
البرملان وتعديل احلكومة وبرمجة انتخابات تشريعية يف أفق بناء »اجلزائر 
املتظاهرين  أن  غير  يسميها،  أن  الرسمي  لإلعالم  يحلو  كما  اجلديدة« 
يعتبرون أن »اجلزائر اجلديدة« ال تختلف كثيرا عن نظام الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البالد طيلة عقدين.
يف  موجود  َحلُّها  احلراكيني  ومطالب  اجلزائر  بها  متر  التي  األزمة  إن 

تطبيق الدستور احلالي رغم رفض األغلبية الشعبية له، أال وهو:
املادة 07: الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك 

للشعب وحده.
املادة 08: السلطة التأسيسية ملك للشعب.

املادة 12: الشعب حر يف اختيار ممثليه.
املادة 13: تستمد الدولة وجودها وشرعيتها من إرادة الشعب.

الذين  احلراكيني  مطالب  مع  مطلقا  يتعارض  ال  اجلديد  فالدستور 
يطالبون النظام بفتح حوار جاد مع الشعب إليجاد حل يرضي اجلميع، 
تطالب  وإمنا  قاع«  »يتنحاو  النظام  بإسقاط  تنادي  الشعب  أغلبية  وليست 
النظام مبنح احلرية والكرامة للشعب وتأسيس دولة القانون التي تستمد 
قوتها ودميومتها من صاحب السلطة الشرعية وهو الشعب، فالشعب قد 
حترك عبر كل شوارع واليات الوطن متحديا جائحة كورونا ومصرا على 
استرجاع حقه يف بناء دولة القانون واملؤسسات مدركا متام اإلدراك أن اهلل 

ال يغير مصير أمة إال إذا حاولت األمة أن تتحسن.
لي بعض املالحظات حول شعار »لي جنيرو أال بوبال« )اجلنراالت 
إلى املزبلة(، هل يوجد بلد يف العالم بال جنراالت؟ وبال جيش؟ هل 
جنراالت اجلزائر كلهم فاسدون؟ لو كانت الشجاعة لهؤالء الذين رفعوا 
هذا الشعار لذكروا لنا أسماء اجلنراالت الفاسدين، لكن املطالبة بعزل 
كل اجلنراالت مطلب خطير ومرفوض ويريد دعاته زج الوطن يف صراع 
دموي، فبعض الشعارات املرفوعة تفوح منها رائحة فرنسا وحركة رشاد 
الدولة  إسقاط  يريدون  الذين  امُلِل  الفيس  مناضلي  بقايا  وبعض  واملاك 
اجلزائرية ويهيجون الفئات الهشة من الشباب ويحرضونهم على التمرد 
ضد الدولة اجلزائرية وهو نفس األسلوب واخلطاب الذي انتهجه الفيس 
الذين  أولئك  أن  هلل  احلمد  ولكن  املاضي  القرن  تسعينيات  يف  املل 
يرفعون شعارات الكراهية واملطالبة بإسقاط النظام ولو عن طريق العنف 
العميق ووحدته  برهن على وعيه  والشعب اجلزائري قد  منبوذون،  فهم 
كله  أنه  وبرهن  والتفرقة،  الكراهية  إيديولوجيات  وجتاوز  لوطنه  وحبه 
الوطن  ربوع  عبر  واملوقوفني  املعتقلني  مع  متضامنا  الشهداء  راية  حتت 
مؤكدا بأن مطالبه التزمت كليا بالسلمية وعدم اللجوء للعنف والتخريب 
أفهمه:  لم  الذي  الشيء  للحراكيني،  السلطة  استفزازات  كانت  مهما 
106 ببعض  قام يف جمعة  أم غبي جدا حني  النظام ذكي جدا  أن  هل 
االعتقاالت ملجموعة من احلراكيني يف كل من جيجل وميلة ومنع مسيرة 
باتنة؟ يظهر أن النظام مازال يعتقد أنه عن طريق االعتقاالت والتخويف 
سيعطل حركة اإلعصار الشعبي ناسيا أن احلراك يريد جزائر يعيش فيها 

اجلميع دون استثناء بكرامتهم حتت قانون واحد.
من املؤكد تاريخيا أن هناك حقيقة تاريخية ناصعة وهي أنه يف اللحظة 
مطلبها  حول  وتتحد  كليا  التزاما  الشعوب  فيها  تلتزم  التي  التاريخية 
سلبوه  الذين  الشعب ضد  ملساندة  اإللهية ستهب  العناية  فإن  الشرعي 

حريته وكرامته وحقوقه.
هل نظامنا يدرك هذه احلقيقة؟ 

منذ 05 أكتوبر 
1988، واجلزائر 

متر بأزمات خطيرة 
كادت أن تعصف 

بالدولة اجلزائرية 
وبوحدتها 
واستقرار 

مؤسساتها، 
والسؤال الذي 

يجب علينا طرحه 
بشدة: هل استوعب 

النظام اجلزائري 
الدروس من تلك 
األزمات وأسس 

الستمرارية هيبة 
الدولة واستقرارها 
عن طريق تأسيس 
دولة املواطنة لكي 

تكون اجلزائر 
َنة من كل  ُمَؤَمّ

األزمات والعواصف 
والتحديات 

الداخلية 
واإلقليمية 

والدولية؟

الّدكتــور عز الّدين معزة

الهوّية والتاريخ يف الفكر الّسياسي لفرحات عباس )1899-1985(:
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السنة 02  - العدد 426 
- الثالثاء  18 رجب 1442  هـ  - 02 مارس 2021م   

بلســان: ريــــاض  هــــــويلـي

يـاِسي  أوَلــوّيُة السِّ
! علــــى اإلَداريِّ

 عندَما َيطلُب رئيُس 
اجُلمهورّيِة من َمجلِس 
الُوزراِء البحَث عن آليٍة 

مُلتابعِة مَدى َتطبيِق 
الَقراراِت وَتنفيِذها، 

نا أماَم  َنستطيُع القوَل إنَّ
ؤوِس، أو  ِد الرُّ ِنظاٍم ُمتعدِّ

على األقلِّ بَرأَسنِي اثَننِي: 
لطُة  ُر وهو السُّ رأٌس ُيقرِّ

ياسيُة، ورأٌس ُيعرِقل  السِّ
نفيَذ وهو اإلَدارُة؛ وهنا  التَّ

َيحقُّ لنا أن َنتساءَل:
٭  أّوًل

، إَذا كاَن رئيُس اجُلمهورّيِة 
ُيقرُّ بَعرقلِة َتنفيِذ َقراراِته، 
كما سبَق لُه أن َصّرح به يف 
اجِتماِع احُلكومِة والُوّلِة، 

فماَذا عن امُلواطِن الَبسيِط، 
الِب، وامُلستثمِر... إلخ؟! والطَّ

٭ ثانًيا:
 ِمن أيَن َتستِمّد هذه اإلَدارُة 
ُقّوَتها، َنقصُد قّوَة الَعرقلِة 

ياساِت؟!  وإجَهاِض السِّ
ولَصالِح من َتشتغُل هذه 

اإلَدارُة؟!
 إنَّ الغوَص يف الَبحِث عن 
إجاَبٍة لِسرِّ َتغّوِل اإلَدارِة 

وامِتداِد يِدها إلى ِسياسِة 
الَبلِد الَعامِة ، َسواٌء َتنفيًذا 
أو َعرقلًة، ُيحيُل إلى أسِئلًة 

أخَرى ل َتقلُّ أهِمّيًة عن 
ابقنِي: الُسؤاَلنِي السَّ

٭ أّوًل: 
بيُل إلى إصالِح  كيَف السَّ
هِذه اإلَدارِة أو َتغِييرها؟

٭  ثانًيا:
 َهل َيكِفي إصالُح وُمراَجعُة 
شريعّيِة لوضِع  امَلنظومِة التَّ

ها؟ اإلَدارِة عنَد حدِّ
ِغييَر   يِف اعِتقاِدي إّن التَّ

احَلقيقَي َينبِغي أن َيرفَع 
ياسُي قبل  ِشعاَر السِّ

اإلَدارُي، أو لَنقْل بأوَلويِة 
؛ فاألّوُل  ِ امُلنتَخِب على امُلعنيَّ
عِب وُملتِزٌم  ل إرادَة الشَّ ُيثِّ
بَتقدمِي احِلساِب للّشعِب. 

ه إل  اِني فال َيهمُّ أّما الثَّ
َمصلحَة من َعّينُه وَمصلحَته 
َهو)امتيازات، ترقيات...(. 
وِمن هنا، فإنَّ إعادَة الّنظِر 
ل  يف الَهيكِل اإلَداريِّ امُلشكَّ

ولِة ُتعدُّ َحتميًة  للدَّ
َتفرُضها امَلصلحُة الُعلَيا 

طوراِت الَعميقِة  ولِة والتَّ للدَّ
ي َيشهُدها امُلجتمُع  التِّ

حولُت اجَلاريُة يف َعالِم  والتَّ
كنولوِجياِت احَلديثِة.  التِّ

 ومن هنا، فإنَّ إعادَة العِتباِر 
ولَة  ُص الدَّ للُمنَتخِبني سُتخلِّ

– حتما - من حمٍل َثقيِل، 
وَتعُل امُلجتمَع ُيديُر نفَسه 
من ِخالِل ُمنتخِبيه.. وهذا 

هَو َجوهُر اإلصالِح!

 نظم عّمال مستشفى عني أزال، مبختلف 
بساحة  احتجاجية  وقفة  أسالكهم، 
الثالث  الشطر  بصب  مطالبني  املؤسسة، 
اإلشارة  كورونا.جتدر  منحة  من  والرابع 
بالوالية  الصحية  املؤّسسات  كّل  أن  إلى 
تستفد  ولم  نفسه،  املشكل  من  تعاني 

من الشطر 3و 4 من منحة »كوفيد 19«، 
األول  الشطر  على  العملية  واقتصرت 
والثاني فقط، منذ بداية اجلائحة ألسباب 
قطاعات  يف  حدث  ما  عكس  مجهولة، 

أخرى.               عبد املالك قادري

القطاع على صفيح ساخن بسبب الحتجاجات

 غليـــاٌن فـــي ُصفـــوِف 
ُمستخَدِمــي الّصـــحِة بسِطــــيف 

عنابة

الُمستِفيــــدوَن من َمشــــروِع 650 َمسكـًنا 
رقـاِء ينَتفُضـون »آلـ.بـي. يـا« بالِبـرَكة الزَّ

جّدد،  أمس اإلثنني، عشرات املستفيدين من مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما، بالبركة الزرقاءـ 
مند  املتعثر  بإيجاد حل ملشروعهم  للمطالبة  الوالية  والي  مقابلة  بغرض  عنابة  مقر والية  أمام  احتجاجهم 
سنة 2014. رافعني الفتات وشعارات تدعو السلطات احمللية لاللتزام بوعودها جتاه املستفيدين بعد توقف 

األشغال نهائيا بورشة املشروع التي تعود للشركة التركية »كرطاس«.
وجاء هذا االحتجاج، اخلميس املنقضي،   عقب محاصرة املكتتبني وسيط اجلمهورية كرمي يونس قابلة 
مقر الوالية مبناسبة زيارته لوالية عنابة، والذي تعهد بنقل انشغالهم إلى السلطات املعنية.  وكانت دائرة 
البوني لوالية عنابة قد استفادت يف سنة 2012 من مشروع 650 وحدة سكنية مت إسنادها ملؤسسة تركية 
خاضعة للقانون اجلزائري مسماة )كرطاس(، حيث يعود تاريخ انطالق األشغال بها إلى سنة 2014 وكان 
من املقرر أن تستمر أشغال اإلجناز 24 شهرا، إال أن نسبة اإلجناز لم تتعَد حدود 32 يف املائة ويعتبر مشروع 
تأخرا يف  تشهد  والتي  عنابة،  املتعثرة يف  السكنية  املشاريع  من  الزرقاء  بالبركة  ترقويا مدعما  650 سكنا 
تسليمها فاق 4 سنوات من تاريخ انتهاء اآلجال املفترضة بسبب التماطل يف إمتام املشروع ألسباب متعددة؛ 
األمر الذي دفع باملكتتبني مرات عديدة  ملطالبة السلطات ا بسحب املشروع من الشركة التركية وتسليمه 
ألخرى عمومية وطنية على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري أو ملقاولني خواص إلمتام املشروع والستالم 

سكناتهم التي طال انتظارهم لها، على حد تعبير احملتجني.
ف.سليم

قسنطينة

كـــِن  كـــِن الُمستِفيـــدون مــــن السَّ الُمستِفيـــدون مــــن السَّ
االجِتمـــــاعيِّ بالخـــُروب يحَتجــــوَناالجِتمـــــاعيِّ بالخـــُروب يحَتجــــوَن

إلى أجل غير  ببلدية اخلروب يف قسنطينة معلقا  السكن االجتماعي  املستفيدين من  يزال حلم   ما 
معلوم، ما دفعهم إلى اخلروج، صبيحة أمس، يف وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان والي الوالية، رافعني 
املفاتيح ألصحابها، مبدين  القرعة وتسليم  مطالبا بتعجيل اإلفراج عن سكناتهم من خالل تنظيم عملية 

الكثير من االستياء بسبب التماطل الذي يطال العملية دون أسباب واضحة.
القائمة التي ضمت  القائمة بينهم وبني املقصني من  ويف هذا اخلصوص، أشار هؤالء إلى املشاكل 
1882 مستفيدا، التي مت اإلفراج عنها نهاية السنة املاضية، والتي كانت محل استنكار من قبل عشرات 
املقصني، الذين طالبوا بإلغائها وفتح حتقيق يف عملية توزيع السكنات، حيث خرجوا يف أكثر من مناسبة 
إلى الشارع،  منظمني وقفات احتجاجية من أجل شد انتباه املسؤولني، الذين وعدوا بتسوية هذا املشكل.

الَجزائـُر ُتحِصي 04 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونــــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس السبت، 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 04 

وفيـــــات.

يف  ورقلة  قضاء  مبجلس  اجلنايات  محكمة  أدانت 
من  البالغ  قراش،  عامر  املدعو  األحد،  املنعقدة  جلستها 
إليه وقصت بسجنه سبع  املنسوبة  بالتهم  31 سنة،  العمر 
سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دج.

القيام  على  التحريض  بجناية  متابعته  متت  املتهم 
جنحتي  إلى  باإلضافة  بها،   واإلشادة  إرهابية  بأعمال 
الوطنية  باملصلحة  اإلضرار  شأنها  من  منشورات  عرض 

والتحريض على التجمهر.
شباب  بني  مشادة  اندلعت  باحلكم،  النطق  بعد 
محتجني وعناصر من مصالح األمن، على خلفية صدور 
سنوات   7 قراش  بسجن  الذي  قضى  القضائي  احلكم 

الغاضب  الشباب  من  العشرات  قام  حيث  نافذا،  سجنا 
بوقف حركة السير عبر عدد من الطرقات، وأضرموا النار 
األمن  مصالح  دعا  ما  وهذا  املطاطية،  العجالت  أطر  يف 

للوجود بكثافة يف مواقع االحتجاجات.
املوجهة  فالتهم  اجلنائية،   القضية  حيثيات  حسب 
املنصرمة حينما  السنة  إلى شهر جويلية من  تعود  لعامر  
على  ورقلة  بأمن  القضائية  الشرطة  عناصر  رصدت 
»الفايسبوك« مقطع فيديو مدته ساعة و11 دقيقة بث بتقنية 
يظهر   قراش(،   )ع.  املدعو  حساب  عبر  املباشر  البث 

صاحب احلساب وهو يوجه خطابات تروج للكراهية.
نبيلة معروف

عقب احلكم  بسجن  الناشط عامر قراش7 سنوات

شبــاٌب َغاضُبــون َيحتُجـــون 
في َمديـــنِة ورقــــَلة!

برج بوعريريج
الُعثـور على 6 َقنابـَل َيـدويٍة َتعـود إلــى َعهـِد االسِتعَمار 
 عثر مواطنون من بلدية خليل، شرقي والية برج بوعريريج، على 6 قنابل يدوية كانت مخبأة بإحكام 
داخل بيت قدمي وسط املدينة يعود للمجاهد طواهرية موسى بن عمر املولود، حسب الوثائق املتوفرة، سنة 
1883 واملتويف سنة 1966. حيثيات هذه الواقعة، حسب ما أدلى به حفيد املجاهد عمر طواهرية لـ«أخبار 
 25 الوطن«، تعود إلى قيام ورثة املجاهد بعملية ترميم للبيت القدمي الذي لم يسكنه أحد منذ أزيد من 
سنة، حيث عثروا حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، أثناء عملية احلفر، على 6 قنابل يدوية تعود إلى 
احلقبة االستعمارية،  لُيخِطروا إثرها املصالح األمنية التي بدورها أخذت القنابل وفتحت حتقيقا يف املوضوع.
صفاء كوثر بوعريسة
كـــــاِن  ُمواطــٌن بــ »تـــازروت« يحفــُر بئــًرا للسُّ

 سعيا منه إلنهاء معاناة سكان قرية تازروت ببلدية القصور جنوب غربي برج بوعريريج مع أزمة املياه 
الشروب، أقدم أحد املواطنني على حفر بئر ارتوازية بالقرية من أجل إنهاء مشكلة السكان مع هذه املادة 
احليوية، التي كان يعاني من انعدامها سكان القرية، وهي املبادرة التي جاءت يف ظل غياب كلي وتام لدور 

السلطات املعنية التي كان من املفترض أن تقوم هي بهذه املهمة التي تدخل ضمن مسؤولياتها. 
صفاء كوثر بوعريسة

نظرا إلى وضعها الكارثي

ــان يأمــُر بغلـِق إقـاَماٍت  بن زيَّ
َجامــعّيٍة بالمــدّية وِتلمَســـان

 
أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان،  خالل الزيارة التي قادها أمس إلى والية املدية، بغلق 
اإلقامة اجلامعية »حسان بن مولود« وحتويل الطلبة املقيمني بها إلى اإلقامة اجلامعية »وهيبة قبايلي« باملصلى وملحقة زرواق،  
بوزرة،  خالل  2000 سرير  اجلامعية  اإلقامة  إلى  قبايلي«  »وهيبة  اجلامعية  باإلقامة  املقيمات  الطالبات  بتحويل  امر  كما 

الدخول اجلامعي القادم. 
 قرار الغلق جاء نظرا إلى الوضعية املزرية التي تشهدها اإلقامة؛ هذه األخيرة ستخضع حسب الوزير إلى دراسة تقنية 

ليأخذ بعد ذلك قرار بشأنها.
جتدر اإلشارة إلى أن اإلقامة اجلامعية »حسان بن مولود« دخلت حيز اخلدمة عام1991 وتضم 1120 غرفة و5 أجنحة. 
يف سياق متصل، أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور عبد الباقي بن زيان،  بغلق كل من اإلقامة 

اجلامعية “البشير اإلبراهيمي” 2000 سرير ذكور وكذا اإلقامة اجلامعية حمري أحمد 900 سرير ذكور بوالية تلمسان.
قرار غلق هاتني اإلقامتني جاء بعد حلمة االحتجاجات التي قادتها التنظيمات الطالبية وكذا الطلبة مؤخرا داخل 
األحياء اجلامعية بسبب الوضعية الكارثية التي آلت إليها أجنحة اإليواء.                        عمر بكيري/ ع.بن خالد



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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