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املجل�س االقت�سادي و الو�ساطة بني امل�ستثمرين واحلكومة

خلية يقظة ملتابعة تنفيذ خمرجات ندوة الإنعا�ش
.    مهلة حمددة لتحديد طبيعة ال�سباك لفائدة امل�ستثمرين

كلف رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, خالل جمل�س الوزراء الذي تراأ�سه اأول 
اأم�س االأحد, املجل�س الوطني االقت�سادي واالجتماعي بتويل دور الو�سيط بني احلكومة 
واملتعاملني االقت�ساديني و باأن يكون خلية يقظة ملتابعة تنفيذ خمرجات ندوة االإنعا�س 

املنعقدة االأ�سبوع املا�سي.
 ع.غ/

املجل�س,  اجتماع  ختام  يف  و 
بعث  لدرا�سة  خ�س�س  الذي 
املقاربة  اإطار  يف  قطاعية  اأن�سطة 
االقت�سادية و االجتماعية اجلديدة, 
اأمر الرئي�س تبون احلكومة بال�سهر 
على ترجمة قرارات و تو�سيات ندوة 
واالجتماعي,  االقت�سادي  االإنعا�س 

التي انعقدت بالعا�سمة 
يومي 18 و 19 اأوت اجلاري, ميدانيا, 
ورق«  على  حربا  تبقى  »ال  حتى 
متوقف  البالد  »م�سري  اأن  معتربا 
االقت�سادية  املقاربة  جت�سيد  على 
بيان  يف  جاء  ما  ح�سب  اجلديدة«, 

تقييم  بتقدمي  اأمر  كما  للرئا�سة 
اأويل ملدى تطبيق هذه القرارات و 

التو�سيات اإىل جمل�س 
اإجناز  تقييد  و  �سهر  خالل  الوزراء 
و  حمددة  زمنية  مبهلة  عمل  اأي 
كلف تبون وزراء املالية و التجارة و 

ال�سناعة بتحديد طبيعة ال�سباك 
لفائدة  اإن�ساوؤه  تقرر  )الذي  الوحيد 
موقعه  و  مهامه  و  امل�ستثمرين( 
يف  عمليا  يكون  اأن  على  اجلغرايف 
يقت�رص  و  اأ�سهر  ثالثة  اأق�ساه  اأجل 

على اال�ستثمارات الكربى.
و  النا�سئة  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  و 
امل�سغرة, وتلك التي لها طابع مايل, 
اأمر رئي�س اجلمهورية بالعمل بنظام 

الت�رصيح بامل�رصوع يف مرحلة اأوىل 
تق�سي  التي  العراقيل  كل  ِلتجاوز 
اأن  على  اخلالقة,  املبادرات  على 
التجاري  ال�سجل  ا�ستخراج  يتم 
مرحلة  امل�رصوع  دخول  بعد  الحقا 
حملة  من  يجعل  مما  االإنتاج 
مبختلف  ال�سباب  من  امل�ساريع 
اقت�ساديني  متعاملني  موؤ�س�ساتهم 

حقيقيني.
املوؤ�س�سات  قطاع  يخ�س  فيما  و 
دعا  ال�سباب,  وت�سغيل  امل�سغرة 
عن  البتعاد  اإىل  الرئي�س  ال�سيد 
النظرة االجتماعية ال�رصفة ملكانة 
املوؤ�س�سات امل�سغرة يف بناء ن�سيج 
اأهمية  اإبالئها  و  جديد  اقت�سادي 

وبعدا اقت�ساديا, من خالل الرتكيز 
على اإن�ساء 

لفائدة  اقت�سادية  ن�ساطات  مناطق 
املوؤ�س�سات امل�سغرة ت�سم خمتلف 
وتوجيه  مرافقة  و  واحلرف  املهن 
تواجه  التي  اأون�ساج  موؤ�س�سات 
والتمويل  الت�سيري  يف  �سعوبات 
وم�ساعدتها يف االإندماج االقت�سادي 
مكاتب  على  االعتماد  اىل  دعا  كما 
اإن�ساء  يف  اجلهوية  الدرا�سات 
واإعطائها  امل�سغرة  املوؤ�س�سات 

فر�سة الولوج ل�سوق العمل و  
املوؤ�س�سات  وحتديد  �سبط  اإعادة 
النظرة  احتياجات  وفق  امل�سغرة 
االقت�سادية اجلديدة وتو�سيع جمال 

م�ساركة املراأة بفعالية اأكرث يف عامل 
املقاوالتية.

بتفعيل  تبون  الرئي�س  اأو�سى  و 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  بني  التن�سيق 
و النا�سئة لتحقيق جدوى اقت�سادية 
اقت�سادية  اأر�سية  بناء  يف  ت�ساهم 
�سنة  الو�سول  طموح  تلبي  �سلبة 
م�سغرة  موؤ�س�سة  مليون  اإىل   2024
خلق  يف  امل�ساهمة  على  قادرة 
الرثوة الوطنية وت�سغيل اليد العاملة 

ال�سبانية املوؤهلة واملكونة. 
و قد ا�ستهل جمل�س الوزراء اأ�سغاله 

الوزير  ملخ�س  اإىل  باال�ستماع 
احلكومي  الن�ساط  حول  االأول 
قبل  املا�سيني,  االأ�سبوعني  خالل 
االطالع على عرو�س قدمها وزراء 
والنقل  االإح�سائيات,  و  الرقمنة 
ال�سكن  و  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  و 
اختتام  قبل  و  واملدينة  والعمران 
اجلمهورية  رئي�س  منح  االجتماع, 
اأ�سبوع  مهلة  املائية  املوارد  وزير 
لتذبذب  نهائي«  الإيجاد »حل  واحد 
واليات  بع�س  يف  املياه  انقطاع  و 

الوطن.  

تطهري قطاع االإ�سهار 

و�سع حد للممار�سات املنافية ملهنة ال�سحافة
.     ملحق اإ�سايف التفاقيات االإ�سهار ابتداء من جانفي املقبل

اأكد وزير االت�سال, الناطق الر�سمي للحكومة, 
باجلزائر  االثنني   اأم�س  بلحيمر,  عمار 
احلكومة  م�سعى  ا�ستمرار  على  العا�سمة, 
ل«و�سع  االإ�سهار  قطاع  تطهري  اإىل  الهادف 
ملهنة  املنافية  املمار�سات  و  لالأطماع  حد 

ال�سحافة«.
بني  اإعالمي  لقاء  مبنا�سبة  له  كلمة  يف  و 
املوؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�رص واالإ�سهار 
وال�سحافة الوطنية حول مو�سوع »املقايي�س 
اأكد  العمومي«  االإ�سهار  لتوزيع  االنتقالية 
امل�سعى  يف  باال�ستمرار  التزامه  الوزير 
الذي  االإ�سهار,  قطاع  »تطهري«  اإىل  الهادف 
قال-«لو�سع  »ح�سا�سا«-كما  قطاعا  يعد 
ملهنة  املنافية  واملمار�سات  لالأطماع  حد 

ال�سحافة«.
من  االأ�سمى«  »الهدف  اأن  بلحيمر  واعترب 
»متار�س  اأن  هو  االإ�سهار  قطاع  تطهري  وراء 

اأن  مربزا  ال�سحفيني«,  طرف  من  ال�سحافة 
اإدارة  يف  دخل  اأي  لها  »لي�س  االت�سال  وزارة 
تخ�سع  عمومية  اقت�سادية  موؤ�س�سة  وت�سيري 
االأمر«وقال  واآخر  اأول  يف  التجاري  للقانون 
الوزير »نحن املالك الوحيد ملوؤ�س�سة م�ستقلة 
كقرارات«,  تتخذه  عما  قانونيا  م�سوؤولة 
عهد  الأن  كو�ساية  اأي�سا  هنا  ل�سنا   « م�سيفا 
كوارث  اإىل  اأدى  االإدارية  والو�ساية  الوالء 

اقت�سادية ي�سعب تقييمها اليوم«.
القطاع مبادرة  االأول عن  ثمن امل�سوؤول  كما 
املوؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�رص واالإ�سهار 
لالإجراءات  القانوين«  »للتوطني  ال�ساعية 
االإ�سهار  اإىل  الو�سول  تنظم  التي  التعاقدية 
العمومي الذي ت�سريه كمخول ح�رصي للدولة 
املحرك  العمومي  الطلب  فيه  ميثل  بلد  يف 
االقت�سادي«,  الن�ساط  و  لال�ستثمار  االأول 
املناق�سات  ومكانة  »دور  ات�ساح  مربزا 

املنتج  قائمة  يف  العمومية  ال�سفقات  و 
املوؤ�س�سة  اأن  بلحيمر  ك�سف  و  االإ�سهاري«. 
من  ابتداء  اتفاقياتها  اإىل  ملحقا  �ست�سيف 
الفاحت جانفي املقبل, و هو مبثابة -كما قال- 
»اإجراء اإدخال تعامل جتاري و �رصاكة جديدة 
يف �سياق قانوين جمرب«و ح�سب الوزير يندرج 
مادامت  التعاقد  حرية  »�سمن  امل�سعى  هذا 

احلرية ال تتنافى و قوانني اجلمهورية«.
و اعترب بلحيمر اأن ذات امل�سعى يراعي ثالثة 
اإطار  يف  ممكن  �سيء  »كل  اأن  وهي  مبادئ 
القانون  من   59 املادة  تن�س  حيث  القانون« 
اإرادات  نتيجة  يولد  العقد  اأن  على  املدين 
 , القانونية  باالأحكام  امل�سا�س  دون  متوافقة 
اإعادة  بف�سل  للحريات  الهادئة  و«املمار�سة 
يف  ال�رصوع  و  امل�سوؤولية«  ملفهوم  االعتبار 
االنتقال من ال�سحافة الورقية اإىل ال�سحافة 

االإلكرتونية.

ان�سدادات طغيان امل�سلحة احلزبية 

�سراعات املنتخبني يف مواجهة »اجلزائر اجلديدة«
.    احلل الوحيد يف حل املجال�س

.     مقرتح تفوي�س املدراء املحليني الإجناز امل�ساريع 
التزال العديد من البلديات عاجزة عن تنفيذ 
الهادفة  تلك  خا�سة  املركزية  القرارات 
وبناء  ال�سابق  النظام  مع  قطيعة  اإحداث  اإىل 
حزبية  �رصاعات  ب�سبب  اجلديدة  اجلزائر 
من  العديد  وان�سداد  �سخ�سية  وم�سالح 
تد�سني  حال  ما  املنتخبة  املحلية  املجال�س 
العديد من امل�ساريع التنموية اجلوارية ع�سية 
الدخول االجتماعي القادم خا�سة املوؤ�س�سات 
�سبيل  على  يعي�سه  وهو  اجلديدة  الرتبوية 
الدفلى  عني  بوالية  العطاف  مواطني  املثال 

على غرار الع�رصات من بلديات الوطن .
اجلمهورية  رئي�س  يبذلها  التي  اجلهود  رغم 
عبد املجيد تبون وحكومته من خالل قرارات 
�سجاعة اتخذها �سواء تعلق االأمر بالقرارات 
يف  ب�سيطة  تنموية  م�ساريع  بتنفيذ  اخلا�سة 
التنموية امل�سجلة  او امل�ساريع  مناطق الظل 
املوجهة  املالية  ال�سنوات  خمتلف  يف 
للجماعات املحلية اإال اأن هذا اجلهود التزال 
و�سعية  ب�سبب  الواقع  اأر�س  على  تطبق  مل 
بلديات  من  العديد  يف  املنتخبة  املجال�س 
ان�سداد  الع�رصات منها  تعرف  , حيث  الوطن 
على  �سخ�سية  م�سالح  فيها  تغلب  واأخرى 

ح�ساب امل�سلحة العامة ناهيك عن �رصاعات 
حزبية بني ت�سكيالت املجل�س البلدي الواحد 
, وهي و�سعية حالت دون ت�رصيع وترية اجناز 
اأخرى  ت�سليم  وتعطيل  امل�ساريع  من  االآالف 
باأحر  املواطن  ينتظرها  التي  تللك  خا�سة 
القادم  الدخول االجتماعي  من اجلمر ع�سية 
على غرار املوؤ�س�سات الرتبوية اجلديدة التي 
ان�سداد  ب�سبب  البلديات  عديد  يف  ت�سلم  مل 
بلديات  منها  املنتخبة  البلدية  املجال�س 
رئي�س  اإىل  �رصختها  رفعت  التي  العطاف 
املواطن  عرب  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
�سليم قبوب , حيث ندد مواطني هذه البلدية 
بتعطل ت�سليم م�ساريع قطاع الرتبية ممثلة يف 
املوؤ�س�سات االبتدائية اجلديدة وكذا م�ساريع 
ب�سبب  الريا�سية  للجمعيات  موجهة  ب�سيطة 
ان�سداد جمل�س بلدياتهم للمرة الثانية ما حال 
التي ينتظرها  دون تنفيذ امل�ساريع اجلوارية 
ال�سكان ع�سية الدخول االجتماعي , ماتعي�سه 
بلديات  من  العديد  تعي�سه  العطاف  بلديات 
اجلهات االأربع من الوطن , حيث اأدى �رصاع 
جمال�س منتخبة اإىل تعطيل �سوؤون املواطنني 
املركزية  ال�سلطات  قرارات  تطبيق  وعدم 

على ال�سعيد املحلي البلدي خا�سة تللك التي 
تهدف اإىل تنفيذ برنامج الرئي�س عبد املجيد 
 , اجلزائريني  لكل  جديدة  جزائر  لبناء  تبون 
ويبقى مقرتح والة اجلمهورية الذي مت رفعه 
خالل لقائهم االأخري باحلكومة حتت اإ�رصاف 
رئي�س اجلمهورية واملمثل يف تفوي�س املدراء 
املركزين ملختلف القطاعات الجناز ومتابعة 
البلدية  املجال�س  ان�سداد  حال  يف  امل�ساريع 
لرفع  املطروحة  احللول  من  حل  املنتخبة 
الغنب عن �سكان البلديات التي وجدوا عراقيل 
حل  انتظار  يف  اأو  املنتخبة  جمال�سهم  من 
كافة املجال�س املنتخبة مبا يف ذلك البلدية 
وان  ال�سيما   , واالأخر  احلني  بني  يرتدد  كما 
العديد من املنتخبني و�سولوا لي�س عن طريق 
الذي  الفا�سد  املال  طريق  عن  بل  االأ�سوات 
كانت  التي  باأحزابهم  ال�سابق  النظام  كر�سه 
ت�سمى باملواالة اأو اأحزاب التحالف الرئا�سي 
يف  ال�سابق  الرئي�س  نظام  اإليها  اأ�ستند  الذي 
احلكومة  اأي  القمة  من  حكمه  �سوؤون  ت�سيري 
واملجال�س الوطنية املنتخبة اإىل القاعدة اأي 

املجال�س املنتخبة على ال�سعيد املحلي .

عطار ب

خلية ملراقبة عدد الن�سخ و عدد زوار املواقع 
االلكرتونية 

ت�سفية م�ستحقات ديون
 اجلرائد لدى "لناب "

اأعلن وزير االت�سال, الناطق الر�سمي للحكومة, 
باجلزائر  االثنني  اأم�س  بلحيمر,  عمار 
اجلرائد  م�ستحقات  ت�سفية  عن  العا�سمة, 
ل«لظروف  تقديرا  االإ�سهار  عن  املرتتبة 
بعد  ال�سحافة  بها  متر  التي  اال�ستثنائية« 

ت�سويتها نهائيا اأم�س االأحد.
بني  اإعالمي  لقاء  مبنا�سبة  بلحيمر  واأو�سح 
املوؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�رص واالإ�سهار 
وال�سحافة الوطنية حول مو�سوع »املقايي�س 
ح�رصه  العمومي«  االإ�سهار  لتوزيع  االنتقالية 
العربي  للموؤ�س�سة  العام  املدير  الرئي�س 
وطنية,  اإعالم  و�سائل  م�سوؤولو  و  ونوغي 
وتقديرا  االجتماعي  للدخول  »حت�سريا  اأنه 
للظروف اال�ستثنائية التي متر بها ال�سحافة, 
طلبت الوزارة من املوؤ�س�سة الوطنية لالت�سال 
ت�سفية الديون امل�ستحقة للجرائد والتي متت 

ت�سويتها نهائيا اأم�س االأحد«.
وتغيري  تطهري  اأن  ونوغي  اأكد  جانبه,  من 
الوطنية  املوؤ�س�سة  يف  الت�سيري  اأ�ساليب 
لالت�سال والن�رص واالإ�سهار نابع من »قناعاته 
هذه  يف  امل�سري  وللطاقم  ال�سخ�سية« 
»وجه  اإعطاء  اإىل  تهدف  والتي  املوؤ�س�سة, 
والن�رص  لالت�سال  الوطنية  للموؤ�س�سة  جديد 

واالإ�سهار«.
العام  املدير  الرئي�س  اأ�سار  وباملنا�سبة, 
املالية  »الو�سعية  اإىل  »اأناب«  ملوؤ�س�سة 
غرار  على  املوؤ�س�سة  بها  متر  التي  ال�سعبة« 
»التحقيقات  و  االإعالمية,  املوؤ�س�سات  كل 
اإطاراته  بها  يقوم  التي  التطهري«  وعمليات 
ال�سرتجاع امل�ستحقات االإ�سهارية للموؤ�س�سة.

�سيتم  اأنه  ونوغي  اأكد  اأخرى,  جهة  ومن 
عليها  تتح�سل  التي  املئوية  الن�سبة  »توحيد« 
اأنه  العملية اال�سهارية, م�سيفا  املوؤ�س�سة من 
»اأناب« يف  �ستطبقها  التي  املقايي�س  بني  من 
اإىل  م�سريا  العمال,  يوجد عدد  االإ�سهار  منح 
�سحفيا  طاقما  توظف  التي  »املوؤ�س�سة  اأن 
اأو  �سحفيا  توظف  التي  كتلك  لي�ست  معتربا 

اثنني«.

جلنة لتحديد املوؤ�س�سات االإعالمية 
احلقيقية

�سيتم  اأنه  باملنا�سبة  املتحدث  جات  واأعلن 
تن�سيب »جلنة تعمل على حتديد املوؤ�س�سات 
االإعالمية احلقيقية دون غريها« و هذا عمال 

»انتقام«.وبخ�سو�س  دون  القانون  بتطبيق 
�سيتم  اأنه  ونوغي  قال  اجلرائد  �سحب  معيار 
اليومية لعدد  اإن�ساء »خلية ت�سطلع باملراقبة 
املواقع  زوار  عدد  و  �سحبها  مت  التي  الن�سخ 
عدد  اإ�سهار  مع �رصورة  للجرائد  االلكرتونية 
ملزم  هذا  و  ن�سخة«  كل  يف  ال�سابق  ال�سحب 

-كما قال-  للجميع.
و�سدد نف�س امل�سوؤول على �رصورة الت�رصيح 
بال�سحفيني لدى ال�سمان االجتماعي, موؤكدا 
الواجب  ال�رصوط  بني  من  �سيكون  هذا  اأن 

توفرها يف منح االإ�سهار م�ستقبال.
املحددة   15 ال  املقايي�س  تتمثل  لالإ�سارة 
االنتقالية  »املعايري  عنوان  حتمل  وثيقة  يف 
لال�ستفادة من االإ�سهار العمومي« يف امتالك 
من  اعتماد  على  واحل�سول  جتاري  �سجل 
وزارة االت�سال و الت�رصيح بال�رصائب و تقدمي 
�سهادة رقم التعريف االإح�سائي ورقم التعريف 
ال�سندوق  جتاه  الو�سعية  واإظهار  اجلبائي 
الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء 
يعد  الذي  ال�سابق  اليومي  ال�سحب  حتديد  و 
اإن  اجلريدة  طبيعة  حتديد  كذا  و  »اإجباريا« 

كانت حملية, جهوية اأو وطنية.
و اأ�سافت الوثيقة اأنه »ال ميكن لنف�س ال�سخ�س 
املعنوي اخلا�سع للقانون اجلزائري اأن ميلك 
واحدة  ن�رصية  من  اأكرث  ي�سري  اأو  يراقب  اأو 
�سواء كانت اإعالمية عامة اأو ن�رصية دورية يف 
اجلزائر«. كما ي�سرتط يف منح االإ�سهار »عدم 
متابعة مدير الن�رص يف ق�سايا متعلقة بالف�ساد 
وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات ) 
اإعارة  منع  ف�سال عن  املانع(,  رفع  غاية  اإىل 
االإعالم  قانون  من   16 للمادة  وفقا  اال�سم 
بعقوبة  عليه  حكم  قد  يكون  ال  اأن  و   05/12
اأخالقيات  واحرتام  )القذف(  بال�سلوك  خملة 

املهنة .
و بخ�سو�س ن�سبة االإ�سهار ذكرت نف�س الوثيقة 
املمنوحة  الن�سبة  تتجاوز  اأن  ميكن  ال  اأنه 
احل�سابات  اإ�سهار  �رصط  عن  ف�سال  الثلث, 
هذه  تكون  اأن  منع  و  ال�سنوية  االجتماعية 
الن�رصية حلزب اأو منظمة حزبية اأو جمعوية.

»جتديد  ب  متعلقة  اأخرى  وثيقة  ذكرت  و 
تتم  التجديد  عملية  اأن  االإ�سهار«  اتفاقيات 
املذكورة   15 الـ  املعايري  على  بامل�سادقة 
اأعاله, واأن االتفاقيات اجلديدة يبداأ �رصيانها 
انتظار  يف   2021 جانفي  الفاحت  من  ابتداء 

�سدور قانون اال�سهار.

ع.غ
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دخل اتفاق ال�رشاكة بني بروك�سل 
الأول  يف  التنفيذ  حيز  واجلزائر 
تفتح  اأن  على   ،2005 �سبتمرب  من 
اجلهة  على  منهما  كل  اأ�سواق 
الأخرى، حت�سريا لإن�ساء منطقة 
التجارة احلرة وقد ن�ص على منح 
 12 مدتها  انتقالية  فرتة  اجلزائر 
عاما، حتى 2017، لتلغي تدريجيا 
منتجات  على  اجلمركية  الر�سوم 
انتقائيا  �سناعية، وتطبق حتريرا 

للمنتجات الزراعية.
النتقالية  الفرتة  متديد  مت  ثم 
من  الأول  حتى  �سنوات  لثالث 
املنتجات  لبع�ص   .2020 �سبتمرب 
واملن�سوجات  ال�سلب  مثل 
والأجهزة الإلكرتونية وال�سيارات، 
مرة  من  اأكرث  اجلزائر  وطلبت 
اإعادة التفاو�ص على اتفاق تعترب 

اأنه لي�ص يف �ساحلها.

منطقة  اتفاق  دخول  اأن  يبدو 
اجلزائر  بني  احلرة  التجارة 
التنفيذ  حيز  الأوروبي  والحتاد 
�سبتمرب  من  الأول  يف  موعده  يف 

اعرتا�سات  ظل  يف  موؤكد  غري 
وا�سعة عليه يف اجلزائر.

رئي�ص  وجه  اأوت  بداية  يف 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

كمال  التجارة  وزير  اإىل  تعليمات 
رزيق »من اأجل ال�رشوع يف تقييم 
املتعددة  التجارية  التفاقيات 
الأطراف، ل �سيما اتفاق ال�رشاكة 
يجب  الذي  الأوروبي  الحتاد  مع 
خا�سة  عناية  حمل  يكون  اأن 
اأجل  من  برتقية م�ساحلنا  ت�سمح 

عالقات متوازنة«.
العزيز  عبد  الوزراء  رئي�ص  ووعد 
الدفاع  قواعد  »مبراجعة  جراد 
»اإعادة  خالل  من  التجاري« 
النظر« يف التفاقيات القت�سادية 
والتجارية »التي ل تخدم م�سالح 
اجلهاز  توجيه  واإعادة  البالد«، 
امل�سالح  خلدمة  الدبلوما�سي 
وا�سحا  وبدا  للبالد.  القت�سادية 
باتفاق  يتعلق  املو�سوع  اأن 
اجلزائر  بني  املوقعة  ال�رشاكة 
يل  اأفر  يف  الأوروبي  والحتاد 

2002، واإن مل يذكره بال�سم.

اأكد رئي�س اجلمعية الوطنية للم�سدرين اجلزائريني علي باي نا�سري، اأن اجلزائر ا�ستوردت  
ب�سائع بقيمة 320 مليار دوالر بني 2005 ونهاية 2019 من االحتاد االأوروبي، بينما مل ت�سدر اإىل 
االحتاد، خارج النفط والغاز، �سلعا قيمتها اأكرث من 15 مليار دوالر. ويو�سح نا�سري، يف ت�سريح 

له نقلته  وكالة فرن�س بر�س اأن »املفاو�سات حول االتفاق جرت يف االأ�سا�س ب�سكل �سيئ، ففي ذلك 
الوقت، �سادقت اجلزائر عليه وكان عدد اأع�ساء االحتاد 15، بينما اليوم يبلغ عددهم 27. و�سيزيد 

يف ال�سنوات القادمة«.

اتفاق ال�سراكة بني اجلزائر و االحتاد االأوروبي 

مواجهة مفتوحة على كل االحتماالت بداية �سبتمرب
املوؤ�س�سة الوطنية لل�سناعات الكهرومنزلية 

اإعادة بعث م�سنع امل�سابيح 
الكهربائية 

.   هذا اال�ستثمار الذي �سيوفر 300 من�سب عمل
.    فتح نقاط بيع يف العديد من الواليات

الوطنية  املوؤ�س�سة  تو�سلت 
لل�سناعات الكهرومنزلية موؤخرا 
خا�ص  �رشيك  مع  اتفاق  اإىل 
دج  مليار   2 حوايل  ل�ستثمار 
امل�سابيح  م�سنع  بعث  لإعادة 
باملنطقة  الواقع  الكهربائية 
املحمدية  لبلدية  ال�سناعية 
علم  ح�سبما  مع�سكر(،  )ولية 
الرئي�ص  لدى  الثنني  اأم�ص 
املوؤ�س�سة  لهذه  العام  املدير 

العمومية موازر جياليل. 
وذكر ذات امل�سوؤول على هام�ص 
جديدة  بيع  نقطة  تد�سني 
لل�سناعات  الوطنية  للموؤ�س�سة 
الكهرومنزلية مبدينة املحمدية 
موؤخرا  »مت  اأنه  )مع�سكر(، 
جزائري  �رشيك  مع  التفاق 
م�سنع  بعث  اإعادة  على  خا�ص 
التابع  الكهربائية  امل�سابيح 
باملنطقة  الواقع  و  للموؤ�س�سة 
املحمدية  ببلدية  ال�سناعية 
واملتوقف حاليا عن العمل عرب 
 2 بحوايل  مايل  مبلغ  ا�ستثمار 
مليار دج لتحديث و�سائل الإنتاج 
م�سابيح  ب�سناعة  ي�سمح  ب�سكل 
كهربائية حديثة وتو�سيع ن�ساطه 
لي�سمل �سناعة اآلت و جتهيزات 
اأنه  موازر  واأ�ساف  كهربائية.« 
مت النتهاء من جميع الإجراءات 
الذي  ال�ستثمار  بهذا  اخلا�سة 
و  عمل  من�سب   300 �سيوفر 
ب�سبب  فيه  العمل  انطالق  تاأخر 
بانت�سار  املتعلقة  الظروف 
يتم  و  )كوفيد-19(  كورونا  وباء 
التح�سري لإطالق الأ�سغال بداية 

�سنة 2021 على اأق�سى تقدير.
واأ�سار اإىل اأن املوؤ�س�سة الوطنية 
التي  الكهرومنزلية  لل�سناعات 
ن�سبة  اإىل  الو�سول  ا�ستطاعت 
اإدماج وطني تقدر ب 70 باملائة 

واثقة  منتجاتها  لأغلب  بالن�سبة 
�سمن  الكلي  اندماجها  من 
يف  احلالية  احلكومة  �سيا�سة 
تركز  والتي  ال�سناعة  جمال 
على رفع ن�سبة الإدماج املحلي 
وعدم  ال�سناعات  خمتلف  يف 
والت�سويق.«  بالرتكيب  الكتفاء 
اإىل  العام  املدير  الرئي�ص  ونوه 
اأن موؤ�س�سته و�سعت ا�سرتاتيجية 
منتجاتها  لتطوير  جديدة 
يف  املحلي  الإدماج  ن�سبة  ورفع 
مع  بالتعاون  املنتجات  بع�ص 
بالن�سبة  خا�سة  اأجانب،  �رشكاء 
الغ�سيل  واآلت  الثالجات  لإنتاج 
الهواء  ومكيفات  واملدفئات 
التوا�سل  مت  و  املاء  وم�سخنات 
مع بع�ص ال�رشكاء فعليا لإطالق 
املجال  هذا  يف  �رشاكات 
املوؤ�س�سة  ذات  وتعمل  قريبا.« 
على تو�سيع ح�سورها يف ال�سوق 
عرب  الدولية  ال�سوق  و  املحلية 
من  التجارية  �سبكتها  تو�سيع 
جديدة  بيع  نقاط  فتح  خالل 
بداأتها  الوليات  م�ستوى  على 
بلدية  بيع  بنقطة  الثنني  اأم�ص 
و  مع�سكر  بولية  املحمدية 
بيع  نقاط  اأيام  خالل  �ستتبعها 
و  تي�سم�سيلت  و  �سعيدة  بوليات 
غليزان ثم حوايل 10 وليات قبل 

نهاية ال�سنة اجلارية.
الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن  يذكر 
لل�سناعات الكهرومنزلية الكائنة 
باملنطقة  الإنتاجية  وحداتها 
بولية  عي�سي  واد  ال�سناعية 
لفرتة  العمل  اأوقفت  وزو  تيزي 
انت�سار  ظروف  ب�سبب  وجيزة 
بعدها  عادت  ثم  كورونا،  وباء 
لت�سرتجع  اأبريل  �سهر  للعمل 
بداية  العادية  الإنتاجية  طاقتها 

من �سهر جوان املا�سي

االإ�سرتاتيجية اجلديدة لقطاع الطاقة

دعوة �سونلغاز ملرافقة املجاالت احليوية
.      والية اجلزائر ت�ستهلك 3ر1 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي

نحو  العمومية  ال�سلطات  تتجه 
ال�سيا�سة  دور  �سياغة  اإعادة 
اأهدافها  وتعزيز  الطاقوية 
مبرافقتها للمجالت ال�ستثمارية 
و  الفالحة  جمالت  يف  احليوة 

ال�سناعة واخلدمات.
ك�سف وزير الطاقة، عبد املجيد 
باجلزائر  الثنني  اأم�ص  عطار، 
قطاع  اأولوية  اأن  العا�سمة، 
القريب،  املدى  على  الطاقة 
الطاقة  ا�ستهالك  توجيه  هي 
الغاز  و  الكهرباء  خ�سو�سا 
اخلالقة  امليادين  اإىل  الطبيعي 
للرثوة و منا�سب العمل كالفالحة 

و ال�سناعة و اخلدمات.
و قال الوزير، يف ت�رشيح �سحفي 
خالل زيارة عمل لولية اجلزائر، 
من  العديد  خاللها  د�سن 
الغازية،  و  الكهربائية  املن�ساآت 

تنتجها  التي  الطاقة  »اأغلبية  اأن 
من  �سواء  �سونلغاز-  موؤ�س�سة 
الطبيعي- هي  الغاز  اأو  الكهرباء 
م�ستهلكة بن�سبة تفوق 75 باملائة 
خلق  بدون  اأي  املنازل  قبل  من 
بالفائدة  تعود  جديدة  ثروة  اأي 

على القت�ساد الوطني«.
فاإن  الوزير،  يقول  لهذا،  و 
لقطاع  اجلديدة  ال�سرتاتيجية 
برنامج  من  املنبثقة  الطاقة، 
رئي�ص اجلمهورية، »�ستحاول، على 
املدى القريب، توجيه ا�ستهالك 
الطاقة خ�سو�سا الكهرباء والغاز 
اخلالقة  امليادين  اإىل  الطبيعي 
للرثوة و منا�سب العمل كالفالحة 
والتي  اخلدمات  و  ال�سناعة  و 
م�ستقبال«،  عليها  الرتكيز  �سيتم 
دون  »�سيتم  هذا  اأن  اإىل  م�سريا 
املواطنني  باحتياجات  امل�سا�ص 

الطبيعي  الغاز  اأو  الكهرباء  من 
التي �ستبقى تلبيتها اأولوية«.

اجلزائر،  ولية  بخ�سو�ص  و 
اأو�سح عطار انها ت�ستهلك حاليا 
الغاز  من  مكعب  مرت  مليار  3ر1 
الطبيعي �سنويا ما ي�ساوي حوايل 
ال�ستهالك  من  باملائة   10
الوطني للغاز الطبيعي املقدر بـ 
من  �سنويا  مكعب  مرت  مليار   14
لهذا،  و  الطاقوية،  املادة  هاته 
التاأمني  »يعترب  الوزير،  ي�سيف 
مهما  اجلزائر  لولية  الطاقوي 

جدا«.
اأن  اعترب  ال�سدد،  هذا  يف  و 
امل�ساريع التي مت تد�سينها اليوم 
مركز حتويل  و هي   ، بالعا�سمة 
كيلوفولط(   60/220( الكهرباء 
و  البي�ساء(  دار  )بلدية  باحلميز 
 60/220( الكهرباء  مركز حتويل 

اإبراهيم  دايل  ببلدية  كيلوفولط( 
الغاز  حتويل  اأنبوب  كذا  و 
ال�رشاقة،  بوفاريك-  الطبيعي 
اإىل  م�سريا  جدا«،  »مهمة  تعترب 
�سونلغاز  ا�ستثمارات  قيمة  اأن 
منها  دج،  ماليري   8 فاقت  فيها 
5 ماليري فقط يف اأنبوب حتويل 

الغاز الطبيعي.
و اأ�ساف عطار اأن هاته امل�ساريع 
التاأمني  خمطط  اإطار  يف  تدخل 
�سواء  اجلزائر  لولية  الطاقوي 
من حيث توزيع الكهرباء او الغاز 
اأنبوب  اأن  اإىل  م�سريا  الطبيعي، 
من  الآتي  الطبيعي  الغاز  حتويل 
�سي�سمح  ال�رشاقة  نحو  بوفاريك 
بتزويد كل املنطقة الغربية لولية 
اجلزائر من حيث التموين و توزيع 
الغاز الطبيعي، خ�سو�سا املدينة 

اجلديدة ب�سيدي عبد اهلل.

املا�سية  �ساعة   24 ال  يف  مت  
هجرة  حماولة  اإحباط  مب�ستغامن 
اأ�سخا�ص   10 ل  �رشعية  غري 
اأم�ص  علم  ح�سبما  البحر،  بعر�ص 
الإقليمية  املجموعة  من   الثنني 

حلرا�ص ال�سواحل.
الوحدات  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
ال�سواحل  حلرا�ص  التابعة  العائمة 

قارب  الأحد  اأم�ص  اعرت�ست 
متنه  على  كان  ال�سنع  تقليدي 
اأميال   10 بعد  على  اأ�سخا�ص   10
بحرية )16 كيلومرت( �سمال ويلي�ص 
رم�سان(  املالك  عبد  بن  )بلدية 
ب�رشق م�ستغامن ومت -ا�ستنادا اإىل 
املعنيني  حتويل  امل�سدر-  ذات 
اإىل  اأنثى(  )جن�ص  قا�رش  وبينهم 

القيام  اأجل  من  م�ستغامن  ميناء 
وتقدمي  القانونية  بالإجراءات 
لهم من طرف  الأولية  الإ�سعافات 
للحماية  املتقدم  امل�ست�سفى 

املدنية.
بالتن�سيق  الوحدات  ذات  وقامت 
بتفعيل  املخت�سة  امل�سالح  مع 
وباء  تف�سي  من  الوقائي  اجلهاز 

م�ستوى  على  )كوفيد-19(  كورونا 
البحري  احلدودي  املنفذ  هذا 
اإىل  الأ�سخا�ص  هوؤلء  وت�سليم 
قبل  املخت�سة  الأمنية  امل�سالح 
الق�سائية  اجلهات  اإىل  تقدميهم 
الإقليم  مغادرة  حماولة  بتهمة 
�رشعية،  غري  بطريقة  الوطني 

ي�سيف امل�سدر نف�سه.

م�ستغامن

اإحباط حماولة هجرة غري �سرعية لـ 10 اأ�سخا�ص 

اأح�سن م�ستوى منذ بداية اأزمة �سوق النفط

�سلة خامات اأوبك تقارب 
45 دوالر للربميل 

نفط  ل�سلة  اليومي  ال�سعر  بلغ 
للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة 
دولر  92ر44  قيمته  ما  )اأوبك( 
بـ05ر45  مقارنة  للربميل  اأمريكي 
حل�سابات  وفقا  للربميل،  دولر 
ن�رشت  التي  الأوبك  �سكرتارية 
اأم�ص  اللكرتوين  موقعها  عرب 
الثنني وعلى مدار الأ�سبوع الأول 
خامات  ا�ستقرت  اأوت  �سهر  من 
و45   44 م�ستويات  عند  اأوبك 
دولر للربميل. ويعترب هذا اأح�سن 
منذ  اأوبك  خامات  بلغته  م�ستوى 
ما  بعد  النفط  �سوق  اأزمة  بداية 
تدنت اإىل 16 دولر للربميل خالل 
تداعيات  ب�سبب  املن�رشم   اأبريل 
اقت�ساديات  على  كوفيد-19  وباء 
للطلب  احلاد  والنخفا�ص  الدول 

العاملي على النفط. 
لأ�سعار  احلاد  النخفا�ص  ولوقف 
بادرت   ، ودعمها  الأ�سود  الذهب 
املا�سي  اأفريل  �سهر    »+ »اأوبك 
على  الإنتاج  اتفاق خلف�ص  باإبرام 

مدار �سنتني يف قرار تاريخي لها، 
ا�ستاأنفت فيه اخلف�ص منذ ماي.

ويف يوليو املا�سي، اأو�ست اللجنة 
بتخفيف اخلف�ص اعتبارا من اأول 
مليون   7  ،7 نحو  اإىل  اأغ�سط�ص  
الذي  خف�ص  عو�ص  يوميا  برميل 
برميل  مليون   9،7 مبقداره  كان  
يتما�سى  مبا  ال�سابق،  يف  يوميا 
�سابق  وقت  لأوبك+ يف  اتفاق  مع 
وجرى تنفيذ ذلك التعديل اعتبارا 
�سلة  وتعرف  اجلاري  اأوت  من 
املرجعية  بال�سلة  اأي�سا  الأوبك 
متو�سط  وهى  اخلام،  للنفط 
مرجح لأ�سعار النفط الذي ينتجه 
العامل،  اأنحاء  يف  الأوبك  اأع�ساء 
لأ�سعار  مهم  كمقيا�ص  وت�ستخدم 
خامات  �سلة  وت�سم  اخلام  النفط 
اأوبك، التي تعد مرجعا يف قيا�ص 
 13 للمنظمة،  الإنتاج  م�ستوى 
�سحاري  خام  �سمنها  من  نوعا 

اجلزائري.
ق.اإ/وكاالت
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�أحياء  من  �لعديد  �سكان  ي�ستكي 
بلدية ونوغة �سمال والية �مل�سيلة،  
�لتي  �ليومية  �مل�ساكل  جملة  من 
�سلبا  �أثرت  و�لتي  فيها  يتخبطون 
حياتهم،  مناحي  خمتلف  على 
تعي�ش  عائالت  تز�ل  ال  حيث 
و�أخرى  �سعبة  جد  ظروف  يف 
من  ن�سيبها  تنتظر  تز�ل  ما 
م�ساريع �لتنمية بالرغم من وعود 
ت�سكو  حيث  �ملحليني،  �ملنتخبني 
�لتي  �مل�ساكل  من  جملة  �لبلدية 
�لطبيعي  �ل�سري  على  �سلبا  �أثرت 
لل�سكان  �الجتماعية  للحياة 
�لتنمية  لفر�ش  يفتقرون  �لذين 
�أكرث  �ل�سعبة  يومياتهم  �أن  ال�سيما 
مظاهر  من  وتخلو  �لعادية  منها 
بالبلدية  تنعدم  كما   ، �لتح�ضرّ
�ملر�فق �لرتفيهية �لتي من �ساأنها 
�أن متت�ش �لكم �لهائل من �ل�سباب 
�لعاطل عن �لعمل،ويف هذ� �ل�ساأن 

نظمو�، موؤخر�، حركة �حتجاجية 
�لتذكري  �أجل  بلدية من  �أمام مقر 
رفعوها،  �لتي  �ملطالب  بجملة 
يف  �لتنموية  بامل�ساريع  و�ملتعلقة 
ظل �لنقائ�ش �مل�سجلة، على غر�ر 
لل�ضب،  �ل�سالح  باملاء  تزويدهم 
�ل�سحي،  �ل�ضف  قنو�ت  و�إجناز 
و�إ�سالح �لطرق ، �لتي تتو�جد يف 
�مل�سالح  كارثية،مطالبني  و�سعية 
ل�سد  �لعاجل  بالتدخل  �ملعنية 
�لتي  �لوعود  ورغم  �لنقائ�ش  هذه 
�ملحليون  �ملنتخبون  مها  قدرّ كان 
جت�سيد  �أجل  من  �سابق  وقت  يف 
�إال  �ال�ستعجالية،  �مل�ساريع  هذه 
جعل  بها  �لتكفل  يف  �لتاأخر  �أن 
ون عن ��ستيائهم،   �ملو�طنني يعبرّ
ي�ستكون  �الأحياء  �سكان  �أن  �إال 
يتعلق  ما  يف  نقائ�ش  عدة  من 

بامل�ساريع �لتنموية.
عبدالبا�سط بديار

�لطاوالت  الإز�لة  حملة  تنظم 
و�لكر��سي على م�ستوى  �ل�سو�طئ 
تنفيذ�  �الخت�سا�ش  الإقليم  �لتابعة 
�لتباعد  و  �لوقاية  الإجر�ء�ت 
�جل�سدي حلماية �مل�سطافني من 

فريو�ش » كوفيد - 19 »
�ملخطط  تنفيذ  �إطار  يف        
من  �مل�سطر  �ال�ستثنائي  �الأمني 
طرف �أمن والية وهر�ن بعد �لفتح 
تاريخ  منذ  لل�سو�طئ  �لتدريجي 
15�أوت 2020، و تنفيذ� لالإجر�ء�ت 
�مل�سطرة من  �لوقائية  �الحرت�زية 
، يف ظل  للبالد  �لعليا  �لقيادة  قبل 
بتف�سي  �ملتعلقة  �ل�سحية  �الأزمة 
فريو�ش  جائحة كورونا �مل�ستجد 
�لتباعد  خا�سة    ،  19-Covid
�جل�سدي حلماية �مل�سطافني من 
�رتد�ء  �حرت�م    ، �لفريو�ش  هذ� 
�ضعت  �لو�قي،  للقناع  �الإجباري 
د�ئرة  الأمن  �ل�ضطة  م�سالح 
 ، �لوالية  الأمن  �لتابع  �لرتك  عني 
عن  �لطاوالت  و�إز�لة  لنزع  بحملة 

الإقليم  �لتابع  �ل�ساحلي  �ل�ضيط 
غر�ر:)ترو  على  �الخت�سا�ش 
 LES فيل-بوزفيل-�ساطئ 
�ساجرمان-�سان   -DUNES
�لق�ساء  �جل  من   ) وغريها  روك 
�ل�ضعي  غري  ��ستغالل  على 
�أن  خا�سة   ، �لعامة  للممتلكات 
تو�فد�  �لوهر�ين يعرف  �لكورني�ش 
كبري� من بل �ملو�طنني من د�خل 

وخارج �لوالية .
�سجلت  �ل�سياق  ذ�ت  يف       
عني  د�ئرة  الأمن  �ل�ضطة  م�سالح 
عملياتها  يف   �لوالية  باأمن  �لرتك 
�ملخطط  هذ�  لتطبيق  �مليد�نية 
�الأمني  وق�سد �لتنفيذ �ل�سارم لهذه 
�لتد�بري  كافة  و�تخاذ  �لقر�ر�ت 
�ملعمول  �لقانونية  و�الإجر�ء�ت 
خمالف  لكل  �ل�سدد  هذ�  يف  بها 
مو�سم  �نطالق  منذ  للتعليمات،   
�ال�سطياف مو�فق لـ2020/08/15 
�إطار  يف   ،2020/08/24 غاية  �إىل 

�لتدخل �لوقائي و�لردعي .

اأحمد باحلاج

قالت �الأمانة �لوالئية لرتقية �ملجتمع 
�ملدين و�ملو�طنة بورقلة يف مر��سلة 
موجهة لو�يل �لوالية بورقلة كانت قد 
ت�سلمت يومية »�لو�سط » ن�سخة منها 
�أن  �البتد�ئية م�سجلة منذ 2008 ومل 
�سنة   12 �إجنازها  من  �النتهاء  يتم 
�أ�سافت  و  هذ�،  يومنا  �إىل  تعطيل 
نف�ش �ملر��سلة �أنه بناء على تعليمات 
�فتتاح  برجمت  �لرتبية  مديرية 
�ملوؤ�س�سة لهذ� �ملو�سم 2021/2020 
�بتد�أ من �الأحد �ملن�ضم و هو تاريخ 
دخول �لطاقم �الإد�ري و�لبيد�غوجي 
�ملدير  تعيني  مت  وقد  للموؤ�س�سة 
�لرتبية  �أن  مديرية  كما  و�الأ�ساتذة، 
يف  �البتد�ئية  هذه  �فتتاح  برجمت 
�ملا�سي2020/2019وكذلك  �ملو�سم 
�ذ�  خا�سة   ، مو�سم2018و2019  يف 
علمنا تقول ذ�ت �ملنظمة �أن رئي�ش 
�أمام  �لبلدية تعهدو�  �لد�ئرة ورئي�ش 
بافتتاحها  �لوطنية  و�الإذ�عة  �لتلفزة 
�ل�سابق2020/2019،  �ملو�سم  يف 
�مليد�نية  �لزيار�ت  عدد  �أن  مذكرة 

�لو�سية  �الإد�رية  للهيئات  لالبتد�ئية 
منذ2008  زيارة  �لثمانون  تفوق 
من  �النتهاء  بدون  ولكن  يومنا  �إىل 
�مل�ضوع، ولالآ�سف ت�سيف �ملر��سلة 
�ملاتيكو  حتى  كعقوبة  �أنه  �ملذكورة 
�ال�سمنت  من  البتد�ئية  �مل�سجل 

بدون ع�سب ��سطناعي.
�لوالية  و�يل  �أن  �ملنظمة  وقالت 
لها  �الأوىل  زيارته �مليد�نية  خالل 

قد وعد و�سددمت بافتتاح �البتد�ئية 
�لدر��سي2021/2020،  �ملو�سم  يف 
من  �مليد�نية  �ملعاينة  بعد  لكن 
�ملجتمع  مع  �لرتبية  ممثلو  طرف 
غري  �ملوؤ�س�سة  �أن  تبني  �ملدين 
متوقف  و�مل�ضوع  متاما  جاهزة 
وحتى  �أجز�ئه،  بع�ش  يف  مدة  من 
�عتماده  ي�ستحيل  �ملنجز  �ل�سطر 
�لكثري  غياب  ب�سبب  �أولية  كانطالقة 

على  وخوفا  �لرئي�سية  �ملر�فق  من 
�لعامالت يف �الإد�رة وعلى �لتالميذ 

من �العتد�ء�ت �خلارجية.
�أن  �ملر��سلة  هاته  �أكدت  وقد 
�أطفال  �لوحيد هم  �ملت�ضر 
يف  �ل�سغار  �ملتمدر�سني  وخا�سة 
يتحملون  من  هم  �لتح�سريي  طور 
طويلة  مل�سافات  �ل�سري  عناء 
و�ملرهقة يف بيئة قا�سية و�الكتظاظ 
ب�سبب  تلميذ  ب50  �الأق�سام  يف 
متار�سه  �لذي  �الإد�ري  �الإرهاب 

بع�ش �الإد�ر�ت منذ1962.
منظمة  فتحت  فقد  جهتها  من 
و�ملو�طنة  �ملدين  �ملجتمع  ترقية 
وحملتها  �الإد�رة  على  �لنار 
وت�سيق  �الإق�ساء  تبعات  م�سوؤولية 
�إذ�  خا�سة   ، �لعامة  �مل�سلحة  على 
�ل�سبب  كانت  هي  �أنها  تقول  علمنا 
وبعر�قيلها  �لتاأخري  يف  �لرئي�سي 
حرية  وبكل  رقيب  بدون  �لكبرية 
عدة  �لتوقف  �ملقاول  ��سطر  و�لتي 
�لو�سعية  ت�سوية  عدم  ب�سبب  مر�ت 
�ملالية و�الإد�رية، مثل عدة م�ساريع 

�أخرى.

ت�ساءل مكتب ترقية املجتمع املدين واملواطنة بورقلة عن الأ�سباب احلقيقية التي تقف خلف 
تاأخر الأ�سغال بابتدائية احلي الغربي منطقة ظل بقرية بامنديل مع موؤ�س�سات اأخرى لأكرث من 

العمومية. لل�سلطات  املتكررة  الوعود  رغم   ، �سنة   12

بلدية ونوغة بامل�سيلة

�سكان عدة �إحياء يطالبون 
ببعث م�ساريع �لتنمية

م�سالح ال�سرطة لأمن دائرة عني الرتك  بوهران

حملة الإز�لة �لطاوالت و�لكر��سي 
على م�ستوى  �ل�سو�طئ

قرية بامنديل منطقة الظل  بورقلة

تاأخر �إجناز �بتد�ئية الأكرث من 12 �سنة
.     مكتب »ترقية املجتمع املدين«يطلب تدخل الوايل 

دائرة دار ال�سيوخ

�حتجاجات على تاأخر يف توزيع �ل�سكنات �الجتماعية 
 �قدم ليلة �أم�ش �لع�ض�ت من �سكان 
على  باالحتجاج  �ل�سيوخ  د�ر  بلدية 
توزيع  عملية  تعرفه  �لذي  �لتاأخر 
�ل�سكنات  �الحتجاج  عرف  حيث 
�الجتماعية  �ل�سكنات  �قتحام 
�ملحتجني  بع�ش  طرف  من 
من  �لياأ�ش  حلالة  و�سلو�  �ن  بعد 
�لتي  �الأزمة  ب�سبب  �لو�سع  هذ� 
�لفو�سى  خ�سم  فيها،ويف  يتخبطون 
�تخذت  �ملنطقة،   �سهدتها  �لتي 
بعد  خطري  منعرجا  �الحتجاجات 
على  �ملحتجني  من  �ساب  �أقدم  �أن 
حماولة �النتحار لوال تدخل �لعقالء 

لثنيه عن هذ� �لت�ضف.
�ل�سيوخ  د�ر  بلدية  �سكان  باأن  يذكر 
�ل�سلطات  مر�ت  عدة  يف  طالبو� 
�حلالة  عن  بالتفريج  �ملحلية 
�ل�سكن  لطالبي  �ل�سعبة  �الجتماعية 

 ;lg لذين يعي�سون �أزمة �سكن خانقة�
�لد�ئرة  و  �لبلدية  رئي�ش  وعود  من 
�أ�سغال �جناز  �كتملت  �ملتكررة بعد 
�ل�سكنات منذ مدة طويلة ومل يبقى 

مبر لتاأخري توزيعها.
ند�ء�ت  توجهت  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
مو�طنو بلدية د�ر �ل�سيوخ لل�سلطات 
�لوالية  و�يل  ر�أ�سها  وعلى  �لوالئية 
معاناة  من  لتخلي�سهم  بالتدخل 
�ل�سكنات  ترحليهم  و  �النتظار 
�سبب  عن  مت�سائلني  �جلديدة،  
�لتماطل يف �الإفر�ج عن هذه �حل�سة 
يعي�ش  وقت  يف  �جلاهزة  �ل�سكنية 
�ملئات من �لعائالت ظروف �سكنية 
بناياتها  من  تعاين  من  منها  �سعبة 
تقطن  �لتي  �لغرف  �سيق  و  �له�سة 
�لو�حدة  �لعائلة  �فر�د  لكرثة  فيها 
م�ساريف  كاهلها  �أثقلت  �أخرى  و 

�لذي  �الأمر  �لباهظة،  �لكر�ء 
�قتحام  �ىل  لتجديد �خلروج  دفعهم 
و  �لتجمهر  و  �الجتماعية  �ل�سكنات 
�لتهديد باالنتحار على �أمل �أن ت�سل 

�أ�سو�تهم �إىل �ل�سلطات �ملحلية.
و  �جلمعيات  طالبت  جهتهم  من 
وممثلي  �ملدين  �ملجتمع  فعاليات 
�ل�سلطات  من  باملنطقة  �الأحياء 
�ملعنية �لتعجيل يف توزيع �ل�سكنات 
بالقنبلة  و�سفتها  �لتي  �الجتماعية 
�ملوقوتة خا�سة يف ظل جاهزيتها 
عملية  يف  �لتاأخر  كذ�  و  �لتامة 
�لتاأخر  �أن  من  حمذرة  توزيعها 
زيادة  يف  ت�سبب  من  هو  �مل�ستمر 
وبروز  �ل�سعبي  �الحتقان  حالة 
�قتحام  يف  متثلت  �سلبية  ظاهرة 
طرف  من  �الجتماعية  �ل�سكنات 
�حلل  باأن  م�سيفني  �ملحتجني، 

�لتعجيل  هو  �ملتبقي  �لوحيد 
�ل�سكنات لتخفيف من  بتوزيع هذه 
�أزمة �ل�سكن �خلانقة على �ملو�طن 
�لتي  �ل�سلبية  �الأفكار  مو�جهة  و 
�لوطن  من  مناطق  عدة  عرفتها 
عن  �ملحتجني  لتعبري  ك�سكل 
تذمرهم و�سخطهم �ل�سديد ور�سالة 
نفذ،  قد  �سبهم  باأن  لل�سلطات 
�لو�سية  �ل�سلطات  على  مايحتم 
معاجلة  طريقة  يف  �لنظر  باإعادة 
ملفات �الجتماعية على غر�ر ملف 
�الأولوية  ومنحه  و�لتوظيف  �ل�سكن 
�لتو��سل  �ضورة  مع  �لت�سوية  يف 
و�اللتز�م  �ملحتجني  ممثلي  مع 
عدة  يف  �أطلقت  �لتي  بالوعود 
�مل�سد�قية  على  منا�سبات حفاظا 

و�ل�سفافية يف نظر �ملو�طن.
اجللفة : حممد �سبع

قريبا  �لبويرة  جامعة  �ستتدعم 
عن  �لك�سف  حتاليل  مبخب 
لتفادي  كورونا  بفريو�ش  �مل�سابني 
تف�سي �لوباء و�سط �الأ�ضة �جلامعية 
لالإجر�ء�ت  تعزيز�  و  وخارجها 
�ل�سحية �الحرت�زية تطبيقا لتعليمة 
�لوز�رة �لو�سية ملدر�ء �ملوؤ�س�سات 
حتمل  �لتي  �لوطن  عب  �جلامعية 
جويلية  �سهر  �ملوؤرخة   306 رقم 
خلية  لبيان  و��ستناد�  �لفارط، 
ن�سخة  ت�سلمنا  �جلامعة  رئا�سة 
�سيدخل  �مل�ضوع  هذ�  فاإن  منه 
متويله  بعد  قريبا  �خلدمة  حيز 
للبحث  �لعامة  للمديرية  من طرف 
�لتكنولوجي  و�لتطوير  �لعلمي 
�الأ�سبوع  هذ�  مناق�سة  فتح  و�سيتم 
�أجل �ض�ء �الأجهزة و�ملعد�ت  من 

�خلا�سة بهذه �لعملية ، و�أ�سار ذ�ت 
ملفا  �أر�سلت  �جلامعة  �أن  �مل�سدر 
طلب  يت�سمن  �لو�سية  للجهات 
على  �ملخب  لفتح  تقنية  وبطاقة 
�لطبيعة  علوم  كلية  م�ستوى خمابر 
ي�ضف  �الأر�ش  وعلوم  و�حلياة 
على ت�سيريه فريق من �ملتطوعني 
وطلبة  باحثني  �أ�ساتذة  من  يتكون 
طبي  فريق  �إىل  �إ�سافة  دكتور�ه 
بو�سياف«  »حممد  م�ست�سفى  من 
هذ�  �أن  م�سيفا   ، �لبويرة  مبدينة 
�جلامعية  لالأ�ضة  �سيوجه  �ملخب 
تقدمي  جانب  �إىل  �الأوىل  بالدرجة 
يف  �ملحلية  لل�سلطات  �مل�ساعدة 
ح�سب  �حلاالت  بع�ش  ت�سخي�ش 

�ل�ضورة و �لظروف �ملتاحة.
اأح�سن مرزوق

�سيوجه لالأ�سرة اجلامعية بالدرجة الأوىل

فتح خمرب للك�سف عن كورونا 
بجامعة �لبويرة

�سكان  حتا�ض  �ملعاناة  تز�ل  ال 
حي قرفالة �لتابعة �إد�ريا �إىل بلدية 
�سنو�ت  ميزتها  حياة  �مل�سيلة، 
ينتظر  حيث  و�لتخلف،  �حلرمان 
جت�سيد  عدة  �سنو�ت  منذ  �ل�سكان 
�لتي  �حليوية  و�مل�ساريع  �لب�مج 
�لتنمية  عجلة  دفع  �ساأنها  من 
�ملتعلقة  تلك  خا�سة  باحلي، 
وحت�سني  �جلو�رية  بالتنمية 
ك�سف  ،حيث  �ملعي�سي  �إطارهم 
�ملنعدم  �لتنمية  و�قع  عن  �سكانها 
�لتي  �ل�سعبة  �ملعي�سية  و�الأو�ساع 

يطبعها  و�لتي  فيها  يتخبطون 
�حلي  و�حلرمان،ويفتقد  �لنق�ش 
الأب�سط متطلبات �حلياة �الأ�سا�سية 
وقنو�ت  �ل�ضوب  �ملاء  غر�ر  على 
�لنق�ش  وكذ�  �ل�سحي  �ل�ضف 
�لعمومية،  �الإنارة  يف  �مل�سجل 
�لطرقات  �هرت�ء  �إىل  باالإ�سافة 
من  �لعائالت  بع�ش  حرمان  وكذ� 
غياب  عن  ناهيك  �لكهرباء  �سبكة 
�لتي  و�ل�سبانية  �لريا�سية  �ملر�فق 
�ملطلب  �حلي  �سباب  فيها  يرى 
بال�ضوريات  مقارنة  �مل�ستحيل 

�حلي  �سكان  و�أبدى  �ملنعدمة، 
كارثة  حلول  من  �ل�سديد  تخوفهم 
بيئية تهدد �سحتهم و�سحة �أطفالهم 
�الأمر��ش  �نت�سار  خالل  من 
و�الأوبئة يف حميطهم جر�ء �نعد�م 
مقابل  �ل�سحي  �ل�ضف  قنو�ت 
ت�سهده  �لذي  �ل�سكاين  �لتز�يد 
�ملنطقة �ل�سيء �لذي �أغرق �حلي 
و�لرو�ئح  و�لقمامة  �لنفايات  يف 
�أكد  �آخر،  �سعيد  على   ، �لكريهة 
�سكاوى  عدة  رفعو�  �أنهم  �ل�سكان 
لدى  مر��سالت  عدة  و�أودعو� 

�ل�سلطات �ملحلية لتد�رك �لنق�ش 
�مل�سجل على م�ستوى �حلي و�إمتام 
وعليه  �ملتاأخرة  �مل�ساريع  بع�ش 
رفع   « »قرفالة  حي  �سكان  د  يجدرّ
�ن�سغاالتهم �إىل �مل�سوؤول �الأول عن 
�لهيئة �لوالئية، للتفكري يف �الإ�ض�ع 
بربطهم وتزويدهم باملياه �ل�ساحلة 
�ل�سحي  �ل�ضف  و�سبكة  لل�ضب 
وتوفري �الإنارة �لعمومية، باالإ�سافة 
�إىل تعبيد �لطريق، �آملني بذلك �أن 

جتد ند�ء�تهم �آذ�نا �ساغية .
عبدالبا�سط بديار 

حي قرفالة بامل�سيلة 

�ل�سكان يطالبون بتد�رك �لنقائ�ص �لتنموية 



الثالثاء 25   اأوت   2020  املوافـق  لـ 06 حمّرم   1442ه اأخبار اجلنوب5

للتعليم  تولني  �أكادميية  �أتاحت 
والية  بعا�صمة  و�ال�صت�صار�ت 
ب�صكرة فر�صة ثمينة لطلبة �لطور 
�جتياز  على  �ملقدمني  �لنهائي 
�صهادة �لبكالوريا �الأيام �ملقبلة من 
�لدرو�س  وحفظ  �ملر�جعة  �أجل 
�ملبا�رش،  �لبث  طريق  عن  وذلك 
�لتعليمي  �ملخيم  ي�صم  حيث 
�صعبة  لكل  دور�ت  ثماين  �ملذكور 
ح�صب برناجمها �خلا�س يقدمها 
�أ�صاتذة ذوي باع وخربة  نخبة من 
ومن  �لتعليم  جمال  يف  طويلة 
يحتوي  �أين  �لواليات،  خمتلف 

تلخ�س  فيديوهات  على  �ملخيم 
�إ�صافة  �ملو�د،  لكل  �لدور�س  كل 
�إىل �أخرى تقدم �متحانات �صابقة 
زيادة  حلولها،  مع  ومقرتحات 
»زووم«  قاعة  مبا�رش يف  بث  على 
�أجل  مع �الأ�صاتذة �مل�صاركني من 
و�ال�صتف�صار�ت،  �الأ�صئلة  طرح 
هذ� ويقدم �ملخيم �أي�صا �إر�صاد�ت 
ون�صائح حتفيزية لتخفيف �ل�صغط 
نف�صانيني  �أخ�صائيني  جانب  من 
من �أجل جتنب �الأخطاء و�خلوف 

قبل و�أثناء �المتحان.
اأحمد نا�صري

�لعمليات  قاعة  ��صتقبلت 
�صهر  خالل  �أدر�ر  والية  الأمن 
 606 �جلارية  �ل�صنة  من  جويلية 
قبل  من  و�ردة  هاتفية  مكاملة 
�الأرقام  على  موزعة  �ملو�طنني 
104وخط  �خل�رش�ء48/15و 
�رشطة �لنجدة 17. حيث �صمحت 
من  �لو�ردة  �ملكاملات  خمتلف 
و�صملت  �لق�صايا  عديد  معاجلة 
خا�صة  64مكاملة  �لند�ء�ت  هذه 
و�الإغاثة،94  �مل�صاعدة  بتقدمي 
مكاملة متعلقة بطلب �ال�صتعالم 
خا�صة  مكاملة  و�لتوجيه92 
�ملرور-  )حو�دث  بالتبليغ  
حاالت  �حلر�ئق-  �ل�رشقة- 

ذ�ت  �صجلت  كما   ،) �الختفاء 
�مل�صالح 181 مكاملة هاتفية ذ�ت 
�لتدخالت  �ل�صلة بطلب خمتلف 
مكاملة   175 ورود  جانب  �إىل 
�أخرى. هذ� وتبقى قو�ت �ل�رشطة 
وعلى  �الأوقات  جمندة يف جميع 
لال�صتجابة  24/24�صاعة  مد�ر 
و�لتكفل  �ملو�طنني  لند�ء�ت 
�إىل  تدعوهم  و�لتي  باإ�صغاالتهم 
يهدد  قد  خطر  �أي  عن  �الإبالغ 
طريق  عن  وممتلكاتهم  حياتهم 
�ملجانية  باالأرقام  �الت�صال 
�ملديرية  قبل  من  �مل�صخرة 

�لعامة لالأمن �لوطني .
اأحمد باحلاج 

لأول مرة يف اجلنوب

اأمن اأدرار 

خميم تعليمي لطلبة البكالوريا 
اأونالين

اإ�ستقبال 606 مكاملة هاتفية 
خالل جويلية املا�سي 

 ، ورقلة  بواليات  حي   25 ي�صكو 
مترن��صت ، �أدر�ر، ب�صكرة وب�صار 
من �نت�صار �لعديد من �ل�صلوكيات 
�ملنطقة  طبيعة  و  تعرب  �لتي 
خلف  �لذي  هو  و   ، �ملحافظة 
حالة من �ال�صتياء و�صط �ل�صكان 
من  باملنطقة  يقطنون  �لذي 
ع�رش�ت �ل�صنني ، و بت�رشيح منه 
باتت تعرف حركات  �أحيائهم  �أن 
�صباب  يتزعمها   ، ماألوفة  غري 
يف  �صاهمو�   ، �لعمر  مقتبل  يف 
نفو�س   يف  �لرعب  و  �لبلبلة  زرع 
�أن  يف  كافية  كانت   ، �ل�صكان 
خا�صة  و  جتو�ل  حظر  تفر�س 

بات  حيث   ، �لظالم  حلول  عند 
من  �ملرور  �ملرء  على  ي�صتحيل 
ر�كبا  �أم  مرجتال  �صو�ء  �حلي 
لل�صلوكيات �ملنحرفة من �ل�صباب 

�ملنحرف .
هوؤالء �لذين ��صتغلو� عدة عو�مل 
دون  من  ن�صاطهم  يف  للتمادي 
خوف و خا�صة �أمام غياب �لر�دع 
�نت�صارهم  من  للحد  �لقانوين 
�ل�صعبية  �الأحياء  د�خل  �لطفيلي 

و �ملاأهولة بال�صكان .
�أحياء  قاطني  �أ�صاف  قد  و 
مترن��صت،�در�ر   ، ورقلة  بلديات 
�صارت   مناطقهم   باأن   ، وب�صار 

وكر�  و  �ملنحرفني  يجمع  مرتعا 
ملمار�صة �صتى طقو�س �لف�صاد ، 
حيث يت�صامر فيه كل ليلة عدد من 
ي�صتهلكون   ، �ملنحرف  �ل�صباب 
و   ، �ل�صموم  من  �أنو�ع  عدة  فيها 
�خلمور ، كما يقومون باإ�صتهالك 
�ملخدر�ت و �الأقر��س �ملهلو�صة  
�أجل  �لفر�صة من  ��صتغالل  مع   ،
تلك  تخلو  �أن  دون   ، ترويجها 
�ل�صهر�ت من �ل�صجيج و �لهتاف 
و �حلديث باأ�صو�ت عالية ، هذه 
تتحول  ما  كثري�  �لتي   �جلل�صات 
بني  خالفات  لن�صوب  جر�ئم  �إىل 
�ملت�صامرين ، و هو ما جعل من 

يوؤكدون  �صكان �الحياء �ملذكورة 
ناقو�س  دق  قد  �أحيائهم   باأن 
يف  د�عيا   ، �لظاهرة  من  �خلطر 
ردع  �رشورة  �إىل  �ل�صياق  ذ�ت 
منها  �لنهائي  �حلد  و   ، �لظاهرة 
حياتهم   ح�صبهم  ت�صتعيد  كي 
ح�صبهم  يتم  لن  ذلك  و   ، �الأوىل 
تف�صي  حملية  جهود  بتظافر  �إال 
�إهمال  دون   ، ��صتئ�صالها  �إىل 
طالبو�  �أين   ، �الأمني  �جلانب 
�جلهات �الأمنية بربجمة دوريات 
تفتي�صية فجائية عاجلة لالأحياء ، 
و معاقبة �ملتورطني قانونيا كحل 

للظاهرة .

حتولت مرتعا ل�صتهالك اخلمور و املخدرات 

25 حيا بـ 05 واليات جنوبية  حتت رحمة املجرمني

مع قرب حل املجال�س املنتخبة 

املواطنون يحا�سبون املنتخبني 
بواليات اجلنوب 

اأحمد باحلاج 

وجد �لعديد من �ملنتخبني بواليات 
،ب�صار  �در�ر   ، مترن��صت   ، ورقلة 
�ملحا�صبة  �أمام  �أنف�صهم  وب�صكرة 
�ملجال�س  حلل  �لتنازيل  �لعد  مع   ،
رئي�س  رهنه  �لذي  �ملنتخبة 

�جلمهورية بتعديل 
معطيات  �إىل  و��صتناد�   ، �لد�صتور 
ر�صدتها يومية »�لو�صط » بعدد من 
�ملنتخبني  ح�صيلة  فاإن  �لبلديات 
ب�صبب  لالآمال  باملخيبة  تو�صف 
حقيقة  تكري�س  يف  هوؤالء  ف�صل 
�ل�صكان  وجد  �إذ   ، �ل�صعبي  �لتمثيل 
وحدهم �أمام  �أو�صاع مزرية ومعاناة 
ال تنتهي مع و�قع �لتنمية �ملتعفن .

�ملنتخبني  �ملو�طنني  هوؤالء  ويتهم 
و�لف�صل  بال�صلبية  �لبع�س  با�صتثناء 
و�ملطالب  �الن�صغاالت  بتبني 
م�صوؤولية  بكل  ورفعها  �مل�رشوعة 
م�صيفني  �ملركزية  �ل�صلطات  �ىل 
�أن من و�صعو� فيهم ثقتهم ف�صلو� يف 
�ملطروحة  �مللفات  �ب�صط  معاجلة 
�أبرزها  من  لعل  �ملحلي  لل�صاأن 

�ل�رشورية  �صبكات  جتديد  م�صاكل 
عن  ناهيك   ، �لطرقات  وتهيئة 
�النارة  ل�صبكة  �الهرت�ء  حاالت 
قنو�ت  عن  �حلديث  دون  �لعمومية 
�ل�رشف �ل�صحي �لتي �أ�صبحت لعنة 
�مل�صاريع  ب�صبب  �مل�صوؤولني  تطارد 
�مل�صجلة غري �ملجدية �لتي �لتهمت 
�لعمومية دون  �ملاليري من �خلزينة 

وي�صجل   . �ملرجوة  �لنتائج  حتقيق 
�لواليات �ملذكورة بح�رشة  مو�طني 
يف  للمنتخبني  �لتام  �لغياب  كبرية 
بال�صغل  تتعلق  مطلبية  �حتجاجات 
نهب  ملف  وكذ�  و�ل�صحة  و�ل�صكن 
�أن  �إىل  م�صريين   ، �ل�صائك  �لعقار 
تنزع  �لثقة  جعل  �ملنتخبني  عجز 
�الأولية  �ملعطيات  وت�صري   . منهم 

يتحملون  �ملنتخبني  ،�أن  �ملتوفرة 
�لبلديات يف  تخبط  كبرية من  جزء� 
بر�ثن �لتخلف �لتنموي ب�صبب �جناز 
خمتلف �مل�صاريع �لتنموية بعيد� عن 
�ملعايري �لقانونية و�لتقنية �ملعمول 
عليه  من�صو�س  هو  ما  ووفق  بها 

دفاتر �ل�رشوط.
معظم  مو�طني  �أن  بالذكر  جدير 
قد  �ملذكورة  بالواليات  �لبلديات 
�حتجاجات  يف  لل�صارع  خرجو� 
يف  و�لتحقيق  بالتنمية  للمطالبة 
جتاوز�ت وخروق ظل م�صكوت عنها 
، ناهيك عن �لتم�صك مبطلب رحيل 
�تهموها  �لتي  �ملنتخبة  �ملجال�س 
بالتقارير �ملغلوطة حول و�قع و�آفاق 
�لـ15  عتبة  تتجاوز  مل  �لتي  �لتنمية 
كثري  �صكوك  حتوم  كما   ، باملائة 
حول �الطر�ف �لتي تقف خلف و�صع 
للبنايات  �لهدم  قر�ر�ت  من  �ملئات 
�لع�صو�ئية  و�مل�صتودعات و�حلظائر 
، وهو �الأمر �لذي حال دون جت�صيد 
�ملهددة  �الإمنائية  �مل�صاريع  عديد 
�لواليات  نحو  و�لتحويل  باالإلغاء 

�الكرث ��صتعد�د الحت�صانها .

مع قرب حل املجال�س املنتخبة بوليات جنوب البالد الكبري ، بدء احلديث عن مناق�صة ح�صائل 
للعهدة املنتخبة للمجال�س الثالثة البلدية والولئية و املجل�س الوطني ال�صعبي ، وبح�صب 

الأ�صداء امل�صتقاة فاإن املواطنني غري را�صون عن اداء ممثليهم ب�صبب الخفاقات احلا�صلة يف 
مالم�صة   تطلعاتهم .

�خلبنة  قرية  �صكان   ي�صتكي 
يف  ون�صة  �مية  ببلدية  �ل�صفر�ء  
�لو�دي   والية  من  �لغربية   �جلهة 
من عزلة حقيقية جر�ء �لتهمي�س 
للمو�طنني  �ليومية  و�ملعاناة 
لعديد  �ملنطقة  تفتقر  حيث   ،
�مل�صاريع �لتنموية �لتي من �صانها 
�ن  تخفف  من �ملعاناة �مل�صتمرة 
و�ليومية   و�لتي هم باأم�س �حلاجة 

�إليها كباقي مناطق �لوالية .
�لتي  �مل�صاكل  هذه  جملة  ومن   
نق�س �لتغطية  حياتهم   نغ�صت 
ال  حيث  باملنطقة  �ل�صحية 
قاعة  �أو  طبية  عيادة  على   تتوفر 
�أن تخفف عنهم  �صاأنها  عالج من 
�مل�صالح  �ىل  �ليومي  �لتنقل 
�لوالية   �أو  بالبلدية  �لطبية  
وجود  ظل  يف  خا�صة  �ملجاورة 
و�حلاالت  �مل�صنني  من  �لعديد 
للمر�صى  حتدث  �لتي  �لطارئة 
وحاالت  �حلو�مل   و�لن�صاء 
�لوالدة، حيث يف كل مرة يجدون 
�لتنقل �إىل  يف  كبرية  �صعوبات 

بالوالية  �ل�صحية  �ملر�كز 
�ملر�فق  �نعد�م  هذ�  �إىل  ي�صاف 
ريا�صي  كملعب  ل�صباب  �لرتفيهية 
للممار�صة  ريا�صية  قاعة  �أو  كبري 
�لقدم  كرة  �ملف�صلة  ريا�صتهم 
ميار�صون  وثقايف  �صباين  نادي  �أو 
و�أن�صطتهم  �إبد�عاتهم  فيه 
عن  �لرتويح  �أجل  من  �لثقافية 
�لعطلة  هذه  يف  خا�صة  �لنف�س 
�ل�صباب و  يجد  ال  �أين  �ل�صيفية 
�الأطفال �ل�صغار متنف�س �أو مكان 
عند  فر�غهم  �وقات  فيه  لق�صاء 
خا�صة  �ليومية  �عمالهم  نهاية 
�لن�صاط  ميار�س  �غلبيتهم  و�ن 
�لو�صعية  ،ونتيجة هذه  �لفالحي  
خا�صة  �ل�صكان  �قلقت  �لتي 
�ل�صباب فهم ينا�صدون من �جلهات 
�ملعنية �رشورة �جناز عيادة طبية 
تتوفر فيها كل �ملقايي�س لتخفيف 
�لتنقل و�أعباء �مل�صاريف �ليومية  
وكذلك �جناز �ملر�فق �ل�رشورية 

لتخفيف �ملعاناة �ليومية لهم.
جناة ،ح 

قرية اخلبنة ال�صفراء بالوادي 

�سكان م�ستاوؤون من نق�ص
 امل�ساريع التنموية  

�لر�بط  �لطريق  م�صتعملي  طالب 
�ل�صلطات  من   ، وغرد�ية  ورقلة  بني 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رشورة  �لو�صية 
من  �ملتبقي  �ل�صطر  ال�صتكمال 
�لطريق �ملزدوج �لر�بط بني �لواليتني 
ب�صبب  �ل�صحية  قافلة  تقدمي  لتفادي 

�رهاب �لطرقات .
�لوطني  �لطريق  م�صتعملي    نا�صد 
وورقلة  غرد�ية  واليتي  بني  �لر�بط 
�لر�بط  بال�صطر  تعلق  ما  خا�صة 
�لوالية  وعا�صمة  زلفانة  د�ئرة  بني 
غرد�ية  والية  و�يل  من  غرد�ية  

�جلهاز  على  �الأول  �مل�صوؤول  ب�صفته 
م�صالح  لدى  بالتدخل  �لتنفيذي 
لالإ�رش�ع  �لعمومية  �الإ�صغال  مديرية 
�الخري  �ل�صطر  عملية  ��صتكمال  يف 
بني  �لر�بط  �ملزدوج  �لطريق  من 
�ملمتد  وغرد�ية  �لو�حات  عا�صمة 
يف  ، حمملني  كلم   70 م�صافة  على 
�ملحلية  �ل�صلطات  �لوقت  نف�س 
�ملقلق  حلو�دث  �الرتفاع  م�صوؤولية 

�ملرور ب�صبب �مل�صكل �لقائم .
وت�صري �آخر �الح�صائيات �ل�صادرة عن 
للدرك  �لر�بعة  �جلهوية  �لقيادة 

�لذكر  �صالف  �لطريق  �أن  �لوطني 
�صقوط  �لفارطة  �ل�صنة  خالل  �صجل 
47  جريحا  و  قتيال   14 يزيد عن  ما 
�ملركبات  من  كبري  عدد  و�إتالف 
�لثقيل  �لوزن  �لنفعية  و�صاحنات 
�ملفرطة  �ل�رشعة  ب�صبب  ،وذلك 
و�لتجاوز �خلطري ،ويف �نتظار تدخل 
بامل�صكل  للتكفل  �ملعنية  �ل�صلطات 
م�صتعملي  على  الزما  يبقى  �لقائم 
واليتي  بني  �لر�بط  �لوطني  �لطريق 
�ملتبقي  �ل�صطر  يف  وغرد�ية  ورقلة 
غري  الأجل  �ملزري  �لو�صع  معاي�صة 

يومية  قامت  جهتها  من   . م�صمى 
ميد�نية  ، بزيارة  موؤخر�  �لو�صط 
لو�صعية �لطريق و�صجلت �أي�صا ظهور 
وهو  ن�صاأته  حد�ثة  رغم  به  ت�صققات 
عن  جديد  من  �لت�صاوؤل  باب  فتح  ما 
�ملكلفة  �لرقابية  �الأدو�ت  م�صري 
بال�صهر على �لتطبيق �ل�صارم لربنامج 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
ح�صب  �ملو�طنني  بان�صغاالت  للتكفل 
من  �ملتاحة  و�الإمكانات  �الأولويات 
جهة  من  �لعام  �ملال  وحماية  جهة 

�أخرى  .

الطريق الرابط بني غرداية  وورقلة

مطالب با�ستكمال ال�سطر االأخري 

 اأحمد باحلاج 

جناة ،ح 
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  ت�سكن الرموز يف مكان 
عميق مقد�س يف وجدان 
ال�سعب والأمة، وتتجلى 
قيمتها احليوية يف اأتون 

الحتدام مع العدو عندما 
تتحول اإىل معني ل ين�سب 
يزود املكافحني بالنموذج 

واملثال، ويكون لهذه الرموز 
من الفعالية ما يغني عن 

كثري من التلقني والتثقيف 
وال�سروح.

الغرية

ت�شويه رموزنا.. عملية عدو�نية منهجية
ولعلنا اأمة تتفرد بتوا�صل الرموز العظيمة 
منذ  نف�صه  واملنهج  نف�صه  االجتاه  يف 
قرون طويلة، ويف �صتى املجاالت، وهي 
اإلهام، وقوة دفع، تزودنا  جميعها م�صدر 
بالتح�صني النف�صي، وباخلربة وبالتجربة، 

ومبنطق الثبات يف املواجهات احلادة. 
اإىل  عمد  جيدا  ذلك  يدرك  العدو  والأن 
ب�صتى  ت�صويهها  اأو  الرموز  هذه  حتطيم 
ذلك  على  وعقد  وال�صبل،  االأ�صاليب 
النه�صة  يف  طموحنا  حتطيم  يف  اآماله 

واال�صتقالل.
ت�صبح  والوجدان..  الذاكرة  معركة  اإنها 
ي�صبح  ولذا  مبا�رشا،  هدفا  فيها  الرموز 
اأهم  اأحد  احلر�ص على جتليها واإبرازها 

�صنن االنت�صار يف املعركة الفا�صلة.

معركة الت�سويه:
من  جماال  احل�صاري  اخل�صم  يرتك  مل 
اإال  واملادية  املعنوية  احلياة  جماالت 
اقتحمه علينا تدمريا اأو حتريفا.. فلي�ص 
الرثوات  ونهب  والقتل  املجازر  فقط 
االأبنية  وتدمري  واالحتالل  واال�صتيطان 
التحتية للبالد، ولي�ص فقط جتهيلنا ونزع 
بحد  وهذا  اأيدينا،  بني  من  العلم  اأدوات 
االإن�صانية..  �صد  جرائم  جمموعة  ذاته 
ولكن االأخطر منه واالأ�صواأ انه بعد حتقيق 
انت�صاره الع�صكري علينا توجه اإىل عملية 
منهجية لتاأبيد انت�صاره فعمد اإىل �صناعة 
رواية عن تاريخنا وحياتنا وجند لتعميمها 
جيو�صا من ال�صحفيني والكتاب وال�صا�صة 
وما التقطه من اأبنائنا املغفلني و دّجنهم 

على خذالن االأهل وتزوير التاريخ..
وحتى يت�صنى لال�صتعماريني النجاح كانت 
خطوتهم االأوىل مع احتاللهم ان احرقوا 
املكتبات الوطنية الكبرية بل اإنهم طاردوا 
منهم  ت�صلم  ومل  مكان  كل  يف  املكتبات 
مكتبة االأمري عبدالقادر كما قتلوا العلماء 
عندما  وهكذا  حب�صوهم  اأو  و�رشدوهم 
اإليهم يبداأون  تن�صب امل�صادر كما يخّيل 
تنا�صب  ب�صياغات  الوقائع  كتابة  هم 
منت�رشا  وجدته  ما  وهذا  اأهدافهم.. 
مراحل  عن  عديدة  تاريخية  كتابات  يف 

كفاحنا �صد اال�صتعمار.
اأدوات  امتالك  يف  تفوقهم  ب�صبب  و 
التي  الرواية  اأ�صبحت  واالإعالم  االت�صال 
من  لكثريين  علميا  مرجعا  ن�صجوها 
ورغم  �صعبنا،  اأبناء  ومن  بل  امتنا  اأبناء 
روايته  ان  يدرك  احل�صاري  اخل�صم  ان 
يكون  االأقل  على  ولكنه  ب�صالم  متر  لن 
حقق االرتباك والفو�صى والت�صكيك.. بل 

واأحيانا ال�رشاع بني اأبناء البلد الواحد.
اأن  يجب  املعركة  من  النوع  هذا  يف 
نعرتف اأننا مل نبلوا بالء ح�صنا، وكنا فيه 
من الزاهدين، مكتفني يف اأح�صن اأحوالنا 
الأن  ولكن  امل�صتعمر،  رواية  رف�ص  على 
الرواية  تو�صعت  الفراغ  تعرف  ال  احلياة 
اال�صت�رشاقية عن كل معاركنا و�صداماتنا 
ال  اأّنه  املعلوم  فمن  ومنهجنا،  ورموزنا 
املنهج  اإال  اخلاطئة  املعلومة  يدح�ص 

العلمي واأدوات التفنيد العلمية.
الت�صويه  اأن ال تقت�رش منابع  ومن املوؤمل 
على درا�صات امل�صت�رشقني واأتباعهم يف 
اأمتنا.. حيث تنبعث روح الت�صويه لرموزنا 
التاريخية من مواطن طائفية اأو �صعوبية 
واالنف�صال  الفرقة  باأخالق  حمكومة 
واأدبياتهما التي ال ترى �رشعية لوجودها 
اأ�صواأ  اأنقا�ص االآخرين.. بل لعل  اإال على 

يكمن  ت�صويه  من  االأمة  رموز  مي�ص  ما 
تظهر  وهنا  وال�صعوبيني  الفرق  ثقافة  يف 
القيمة ال�صلبية يف الت�صويه بتاأديتها دورا 
بنف�صها  ي�صغلها  االأمة  داخل  تف�صيخيا 
وهكذا  داخلها..  الفرقة  �رشوخ  ويعمق 
�صاغال  �صغال  الرموز  معركة  ت�صبح 
قبل  من  ت�صغيلها  ي�صتبعد  ال  ل�رشائح 

اخل�صم احل�صاري. 
الوافر  الق�صط  االأمة  رموز  اأ�صاب  ولقد 
من الت�صويه �صواء تلك الرموز التاريخية 
النه�صة  رموز  اأو  للر�صالة  املرافقة 
الت�صويه  هذا  وجد  وقد  واملقاومة.. 
للعلم  فاقدة  مهزوزة  نفو�ص  يف  �صداه 
فاأ�صبح  الروحية،  للياقة  فاقدة  مهزومة 
الرواية  تعميم  يف  غزاة  الفاحتون 
حول  يدور  اجلدل  واأ�صبح  اال�صتعمارية، 
ال�صعوب  اأخرجت  التي  الرموز  اأعظم 
ميكن  ال  ومبنطق  النور  اإىل  الظالم  من 
اأو  عن�رشيا  منهجا  يلتزم  من  لدى  فهمه 
على  الت�صويه  تركيب  مت  وقد  عدوانيا.. 
ما غر�صوه يف نفو�ص البع�ص من اعوجاج 
القيم،  وتبدل  املفاهيم  واختالل  املنهج 
الرموز  تلك  عن  احلديث  �صياق  فتغري 
اإخ�صاعه  مت  عندما  الكبرية  الر�صالية 
�صوفيني..  عرقي  عن�رشي  ملنهج 
اال�صتعمار عن ق�صد  يعتمد  ولالأ�صف مل 
عن  كثرية  من�صفة  غربية  مراجع  على 
حركية االإ�صالم ورجاله العظام وعطاءاته 

احل�صارية اجلليلة.
النه�صة  رموز  حول  ال�صبهات  اأثاروا 
من  االأمة  نا�صئة  ليحرموا  واملقاومة 
االقتداء فكان الطعن ال�صافر يف �صخ�صية 
ال�صيد جمال الدين االأفغاين وحممد عبده 
م�صاعيهم  حول  ال�صبهات  ظالل  واإلقاء 
اأ�صولهم، وانخرط من له م�صلحة  وحول 
يف التخلف بحملة الت�صهري، كذلك فعلوا 
احل�صني  عبدالقادر  االأمري  ال�صيد  مع 
اأن اختطفوه وحجزوه يف  اجلزائري بعد 
اإقامة جربية كتبوا عنها ما اأرادوا واألفوا 
اإىل  نفوه  ذلك  وبعد  البهتان،  من  ف�صوال 
واأبناوؤه  االأمري  حاول  لقد  و  ال�صام،  بالد 
ولكن  امل�صائل  وتبيني  الوقائع  تو�صيح 
هيهات الآلة العدوان الكبرية اأن تتوقف.. 
جتد  اأنها  يف  العملية  خطورة  تظهر  و 
اأ�صداء لها لدى البع�ص -مع قلته- يروج 

كل �صنيعة عن االأمري.. 
والكالم عن االأمري يطال كل رموز الكفاح 
واملقاومة خالل قرن ون�صف ولقد تطوع 
مع  املت�صاوقة  الكتابة  يف  النفر  بع�ص 
االأمري  ت�صويه   يف  اال�صتعماري  املنهج 
يف  كبرية  ورجاالت  بادي�ص  ابن  واالإمام 

تاريخ ال�صعب واالأمة.. 

منهج التقدي�س:
التقدي�ص  منهج  يهجم  اآخر  باب  على 
وي�صحبهم  عقولهم  لي�صنع  النا�ص  على 
اإىل حيث التيب�ص فعندما يتوقف التحرك 
والنقا�ص تغيب  والتاأمل  االأفكار  يف عامل 
الفكرة ليح�رش الوهم فيتحول النا�ص اإىل 
عبيد ملقوالت ولرموز بالتربك والتقرب 
وهكذا  االأ�صنام،  �صناعة  يف  والدخول 
تن�صج اخلرافات والروايات املقد�صة التي 
وخارج  بعيدا  ت�صحبهم  و  اجلموع  تطرب 
واجلذب،  الن�صوة  من  عوامل  اإىل  احلياة 
الت�صويه يف  التقدي�ص مع  يتكامل  وهكذا 
اجناز مهمة احلرمان من اال�صتفادة من 

القيمة املعنوية احلقيقية للرموز. 

املعرفة   قليلي  �صلوك  لي�ص  والتقدي�ص 
ق�صطا  املتعلمني  بع�ص  ي�صيب  بل  فقط 
مبربرات  الدفاع  اإىل  مييلون  عندما  منه 
كما  متاما  جتعلهم  و�صيا�صية  تلفيقية 
ال  فهم  القبور  عن  اخلرافات  نا�رشي 
ي�صيئون اإىل املعرفة فقط بل اإىل حماولة 
النه�صة والتحرر بطم�صهم معامل حقيقية 
واقعية لنماذج �صنعت االنت�صار، وبتفقري 
حققت  عملية  مناذج  متثل  من  املجتمع 
�صننها  امتلكت  عندما  االنت�صارات 
�رشبت  تكون  هذا  يف  وهي  و�رشوطها، 
ليكون  للخرافة  واأ�ص�صت  اجلمعي  العقل 
املجتمع رهينا للرواية االأخرى امل�صادة 
من  والهروب  النف�صية  لالنك�صارات  اآو 

الواقع اإىل ال�صنم. 
وقائعهم  قراءة  عدم  للرموز  اأ�صاء  ومما 
قوتهم  عنا�رش  تك�صف  علمية  درا�صة 
وروحية  ظروفهم  وتفهم  وعبقريتهم 
ميكن  قوة  حقا  ليكونوا  لها  مواجهتهم 
ان حترك الهمم والوجدان بدل ان تكون 
طقو�ص  مع  متا�صيا  والتقدي�ص  للتربك 
ال�صلوك  لهذا  مييلون  الذين  العامة 

النف�صي بال تدبر. 
وهمية  �صخ�صيات  التقدي�ص  مي�ص  قد    
�صخ�صيات  يتناول  اأو  م�صطنعة  ورموزا 
مذموم،  االأوىل  احلالة  يف  وهو  حقيقية 
ويف الثاين غري حممود، الأنه يف احلالتني 
من  املرجوة  الفائدة  تغييب  على  يعمل 
متثل الرموز ودور ذلك يف النه�صة.وذلك 
الأنه فاقد للمعيارية وياأخذ االأمور جملة، 
ويجب االعرتاف اأن اأ�صحاب هذا املنهج 
لي�صوا فقط من االأميني يف قراءة التاريخ 
بع�صبيات  ي�صابون  ممن  اأي�صا  ولكنهم 
روؤية  على  ال�صرب  من  حترمهم  �صيقة 
يكون  وقد  هي  كما  والوقائع  احلقيقة 
هوؤالء من حملة اأعلى الدرجات العلمية.

ولعله من الوا�صح اأن منهج التقدي�ص يحول 
جوهرة  اإىل  الفاعلة  االيجابية  القيمة 
تنفع للزينة والتربك ولي�ص اإىل قوة تفعيل 
وحتريك وهو ما ال فائدة ترجى منه يف 
كل  من  ت�صتدعي  التي  املعارك  �صاحات 
املعنوية  قوتهم  كل  ا�صتح�صار  االأطراف 
واملادية وخربتهم املكت�صبة من تاريخهم 
خطورة  يظهر  هنا  ومن  االأمم..  وتاريخ 
العملي،  ال�صعيد  على  التقدي�ص  منهج 

ف�صال عن خطيئته املنهجية.
ومن الوا�صح اأن منهج التقدي�ص ال ي�صتطيع 
والت�صويه  الت�صكيك  مواجهة  يف  ال�صمود 
اأ�صحاب هذا املنطق يهربون  ولذا جند 
دوما من النقا�ص وال ميلكون اإال االنفعال 
تبث  �صخمة  ماكينة  اأمام  املجدي  غري 

بطرق علمية الت�صويه والت�صكيك.
التقدي�ص،  ترف�ص  ثقافة  اإىل  ننتمي  اإننا 
وتن�صف اجلميع، وال ترى الأحد �صالحية 
احلياة  يحكم  الذي  النامو�ص  اخرتاق 
واقع  كل  اأن  وترى  منا�صطها،  ب�صتى 
مل  و  وتفاعلها،  اأ�صبابه  بتجمع  يتحقق 
الرواد  من  اأحدا  الثقافة  هذه  ت�صتثن 
كان  فكلهم  العظيمة  احل�صارة  و�صانعي 
االإدراك  وهذا  املنطق،  لهذا  خا�صعا 
و  االأوهام  اأ�صحابه من  �صاأنه حترير  من 
عبادة االأ�صنام، ويف �صرية الر�صول �صلى 
اأنه مع�صوم من  اهلل لعيه واله و�صلم رغم 
النا�ص ورغم انه وحي يوحى اال انه كان 
التقدي�ص  رديئة  اأ�صحابه  من  ينزع  دوما 
فكان ي�صاورهم يف ما هو ا�صرتاتيجي يف 
لتثبيت  راأيهم  عند  ينزل  واأحيانا  حياتهم 

يحافظوا  لكي  كله  وذلك  ال�صورى،  منهج 
كان  فاإن  والتفكري..  العقل  قيمة  على 
هذا هو �صاأن حياة امل�صلمني مع الر�صول 
املوحى اإليه فما بالهم مع اآخرين �صابقني 

والحقني من الرجال العظام  

حاجتنا للرموز:
اإبراز  بال  نه�صة  اأو  ح�صارة  توجد  ال 
يف  تاريخي  دور  لهم  رجال  من  رموزها 
م�صرية  يف  الكربى  التغيريات  اإحداث 
ال�صعب واالأمة، اأو معابد ومبان و�صواهد 
تعرب عن عظيم فعل من �صبق، فاالأمريكان 
ال تخلو ورقة نقدية من رمز من رموزهم 
مكان  كل  يف  متاثيلهم  تتناثر  والتي 
اأوربا حيث تزخر كتبها  واالأمر نف�صه يف 
باأ�صماء  و�صوارعها  ومكتباتها  وميادينها 
رموزها.. رغم اأن بع�صا من تلك الرموز 
واأوربا  اأمريكا  تاريخ  �صبة يف  تعترب بحق 
الب�رشية..  �صد  جرائم  من  ارتكبته  ملا 
احلمر  الهنود  اأبادوا  برجال  فخر  فاأي 
اأو ارتكبوا جمازر وا�صعة بحق �صعوب يف 
احلر�ص  فان  ذلك  رغم  واآ�صيا؟  اإفريقيا 
ال�صعوب  وجدان  يف  ح�صورهم  على 
الغربية  الدول  يف  بالغ  باهتمام  يحظى 
الذي  االإن�صاين  احل�ص  مع  ي�صطدم  مما 
ثار موؤخرا ليلقي بهذه الرموز يف االأنهر 
وي�صقطها من االأماكن العامة يف بريطانيا 

واأمريكا وبلجيكا وفرن�صا وايطاليا.
تعظيم   يف  قيمنا  تنتظم  ثقافتنا  ويف 
احلازم  النبيه  والقا�صي  العادل  احلاكم 
والعامل املتبحر وال�صهيد املقدام واأويل 
لهم  وجتعل  ال�صديد  الباأ�ص  وذوي  العزم 
بهم،  خمت�صة  وكرامة  عظيمة  مكانة 
معاين  االأ�صخا�ص  هوؤالء  يف  وتتكثف 
رموزا  كانوا  ولذلك  والر�صالة  الثقافة 
ي�صتح�رشون يف كل جماالت احلياة فمن 
مثل اأبو بكر يف احلزم ومن مثل عمر يف 
والنباهة  العلم  يف  علي  مثل  ومن  العدل 
ومن مثل عثمان يف ال�صعة والكرم واجلود 
عبيدة  واأبو  القيادة  يف  خالد  مثل  ومن 
رموزنا  اإىل  و�صوال  وهكذا  الوفاء  يف 
االأمري  مثل  فمن  املتاأخرة  املرحل  يف 
مثل  ومن  وفرو�صية  عبقرية  عبدالقادر 
ابن بادي�ص عاملا عامال ثوريا واالأفغاين 
قائدا  احل�صيني  واأمني  واأ�صتاذا  رائدا 
عظيما لفل�صطني وبن مهيدي واالآخرين 

الكثريين..
املغر�صون  امل�صت�رشقون  ي�صتطع  ومل   
وال�صعوبيون احلاقدون ت�صجيل اأي ت�صويه 
الأفعال الفاحتني امل�صلمني جتاه ال�صعوب 
اأو  دينا  املعريف  ور�صيدها  وثقافاتها 
الجنازات  حتقري  اأو  وتقاليد،  عادات 
اأو  امليادين  �صتى  يف  امل�صلمني  العلماء 
يف  امل�صاعدة  اأو  بالعن�رشية  اتهامها 
عجلة  يف  يح�صل  كما  واجلرمية  القتل 
ومل  واحلديث.  القدمي  اال�صتعمار 
والنتائج  املقا�صد  ت�صويه  ي�صتطيعوا 
اإمنا ذهبوا لت�صويه اأ�صخا�صهم بادعاءات 
متثلهم  من  حرماننا  منها  الق�صد 
بال  امة  لنكون  وجداننا  من  واإ�صقاطهم 

تاريخ وبال رموز.
والرموز لي�صت فقط اأ�صخا�ص اإمنا كل ما 
االأمة وعطائها ما�صيا  اقتدار  اإىل  ي�صري 
التفعيل  اإطار  يف  دوما  ولكن  وحا�رشا 
التقدي�ص  عن  بعيدا  االيجابي  الوجداين 
م�صرية  م�صتوى  يف  يكون  م�صتقبل  نحو 

كفاح االأمة واهلل غالب على اأمره.  

بقلم: �سالح عو�س
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لقاء  هوية  عند  اجلدل  يتوقف  مل 
وطبيعة  ال�صومام  بوادي  الثورة  قادة 
تعداه  بل  عنه  والغائبني  فيه  احلا�رضين 
كانت  لوائح  من  عنه  متخ�ض   ما  اىل 
ت�صعى لتبعث ر�صائل اإىل الداخل واخلارج 
واإىل الهيئات التي انبثقت عنها والقيادات 
�صنحاول  الهيئات.  هذه  اأمر  تولت  التي 
اجلدل  حرارة  من  الفرار  الإمكان  قدر 
الرتا�صق  على  املبني  العقيم  ال�صيا�صي 
عند  وال�صيا�صيني  املثقفني  بني  العبثي 
اخلارج  مقابل  الداخل  ثنائيات  تناول 
وكذا  الع�صكري  مقابل  وال�صيا�صي 
بني  تعقد  التي  املنتجة  املقارنات غري 

بيان اأول نوفمرب واأر�صية ال�صومام. 
متثل جدلية الداخل واخلارج يف احلقيقة 
من  اإليها  نظرنا  ما  اإذا  عميقة  اإ�صكالية 
وجهة نظر تاريخية. فلقد كتب للحركة 
الوطنية ال�صتقاللية اأن تولد يف املهجر 
بالذات عام 1926  اأر�ض امل�صتعمر  ويف 
 1937 عام  اجلزائر  اأر�ض  تطاأ  اأن  قبل 
الوعي  لزرع  الدوؤوب  عملها  وتوا�صل 
الوطني ال�صتقاليل الذي اأثمر انخراط 
والفالحني  والعمال  ال�صباب  من  الآلف 
يف موجة املطلب ال�صتقاليل واأدى اإىل 
اأحداث 8  ماي 1945 الدامية. يف 1947 
يف  واخلارج  الداخل  حول  اجلدل  طفى 
�صفوف حزب ال�صعب عندما �صار مقام 
اخلارج  يف  حاج  مي�صايل  احلزب  زعيم 
اأكرث من الداخل يثري قلق املنا�صلني فبداأ 
الداخل  باأولوية  بقوة  يطالبون  ال�صباب 
هم  الذين  اأن  من  انطالقا  اخلارج  على 
بالداخل اأكرث معرفة بامليدان ممن هم 
خارج البلد ل�صيما بعد اأن جتذر احلزب 
يف الأو�صاط ال�صعبية يف الأرياف واملدن 

عندما  الطرفني  بني  الهوة  وتعمقت 
املركزية  اللجنة  حاج  مي�صايل  طالب 
فانق�صم   1953 عام  املطلقة  بال�صلطات 
يف  ببلجيكا  هورنو  موؤمتر  بني  احلزب 
اجلزائر  مدينة  وموؤمتر   1954 جويلية 
الثورة حاولت  اندلعت  اأوت.  عندما  يف 
واخلارج  الداخل  بني  التوازن  تقيم  اأن 
ل  اأنه  تبني  ما  ف�رضعان  تفلح  مل  لكنها 
الرتاب  خارج  من  الثورة  قيادة  ميكن 
التوجيهات على معاقل  الوطني وفر�ض 
ل�صعوبة املهمة  لي�ض  الثورة يف اجلبال، 
حتت  قادتها  يقع  اأن  خ�صية  بل  فح�صب 
مع  مثلما حدث  امل�صيفة  البلدان  تاأثري 
دور م�رض الذي اأثار حفيظة بع�ض قادة 
التحفظ ما  الداخل، وقد عرب عن هذا 
الثورة ل  اأن  ورد يف وثيقة ال�صومام من 
وا�صنطن  اإىل  ول  مو�صكو  اإىل  ل  تخ�صع 
موؤمتر  انعقد  لقد  القاهرة.   اإىل  ول 
ال�صيادة  ظل  يف  احلقيقة  يف  ال�صومام 
ل�صيما  اخلارج  على  للداخل  املطلقة 
التي  اجلزائر  مدينة  قيادة  بروز  مع 
عززها ان�صمام بن مهيدي اإليها وارتباط 
قادة الوليات بحيوية العمل امل�صلح يف 
كرمي  بلقا�صم  حال  هو  ما  مثل  الداخل 
غياب  يثن  مل  لذا  طوبال،  بن  اهلل  وعبد 
املوؤمتر  عن  بالقاهرة  اخلارجي  الوفد 
وما خلفه من �رضخ بني قيادات الداخل 
واخلارج ول غياب فيدرالية فرن�صا التي 
�صيطرت عليها قيادة مدينة اجلزائر عن 
موا�صلة هيمنة القيادة اجلديدة املنبثقة 
اتخذت  وقد  الو�صع  على  املوؤمتر  عن 
لنف�صها مقرا �رضيا بحي تيليملي و�صكن 

القادة بالأحياء املجاورة له. 
غري اأن هذه الهيمنة مل تعمر طويال فقد 

اأدى اإ�رضاب الأيام الثمانية وما تبعه من 
القائد  واإعدام  واعتقالت  بولي�صي  قمع 
العربي بن مهيدي بعد اعتقاله اإىل فرار 
والتنفيذ  التن�صيق  جلنة  قادة  من  اأربعة 
دحلب  �صعد  مع  عبان  رم�صان  وهم 
خده  بن  يو�صف  بن  مع  كرمي  وبلقا�صم 
اإىل تون�ض لتنتفي بذلك �رضعية واأولوية 
تون�ض  وت�صبح  اخلارج  على  الداخل 
الثورة  قرارات  انطالق  قاعدة  بورقيبة 
التي ل جتد دائما �صداها عند جماهدي 
كثري  تركوا مل�صريهم يف  الذين  الداخل 
وال�صالح  باملال  دعم  دون  الأحيان،  من 
الداخل  الوليات يف  قادة  اأن  درجة  اإىل 
بالولية  اجتماع  اإىل  للدعوة  ا�صطروا 
خطر  لبحث   1958 عام  نهاية  الثانية 
بالقرار  والقاهرة   تون�ض  قيادة  انفراد 
الذي ازداد بعد ت�صكل احلكومة املوؤقتة 
الذي  الداخل  واحل�صار املفرو�ض على 

ا�صتد عند و�صول ديغول اإىل احلكم.
خطرية  حتول  نقطة  مار�ض  �صهر  �صكل 
على  الداخل  اأولوية  مبداأ  على  ق�صت 
اخلارج نهائيا فقد �صارت كل اجتماعات 
القيادة جتري بني تون�ض والقاهرة بحيث 
اخلارج  اإىل  الداخل  قيادات  انتقال  كان 
الع�رضة  للقادة  حدث  ما  مثل  اأ�صهل 
الداخل  قادة  من  مزيج  وهم   1959 عام 
اإن�صاء جمل�ض  واخلارج حيث اأف�صى اإىل 
الع�صكرية  العمليات  وجلنة  احلرب 
ال�رضقية والغربية. غري اأن موقعة الردة 
على  الداخل  اأولوية  مبداأ  على  الكربى 
 1957 اوت  يف  بالقاهرة  كانت  اخلارج 
للثورة  الوطني  املجل�ض  اجتماع  عند 
مبداأي  اإلغاء  ر�صميا  واأكد  اجلزائرية 
واأولوية  اخلارج  على  الداخل  اأولوية 

اتخذت  لقد  الع�صكري.  على  ال�صيا�صي 
القاهرة من املعطيات اجلديدة فر�صة 
الكربى  ال�صومام  توجهات  من  لالنتقام 
الذي  عبان  رم�صان  موقع  واإ�صعاف 
الذي  املبداأ  عن  املدافعني  اأ�صد  كان 
الأخرية.  اللحظة  اإىل  به  متم�صكا  ظل 
اأن  ينوي  يكن  اأنه مل  اأرملته عزة  وتذكر 
يخطط  كان  بل  بتون�ض  مقامه  يطول 
تتاح  فر�صة  اأي  يف  اجلزائر  اإىل  للعودة 
التي  هي  الرغبة  هذه  تكون  وقد  له 
يكن  مل    .1957 نهاية  باغتياله  عجلت 
ليمر  تون�ض  اإىل  ال�صومام  قيادة  جلوء 
الذي  امل�صار  على  اأثرا  يرتك  اأن  دون 
التي  ال�صنوات  طيلة  الثورة  اتخذته 
كان  بل  ال�صتقالل  موعد  عن  ف�صلتها 
تاأثريها بعد ال�صتقالل اأكرب فقد انق�صم 
قيادات  بني  الوطني  التحرير  جي�ض 
عن  فف�صال  اخلارج  وقيادات  الداخل 
مقرا  املغرب  اخلام�صة  الولية  اتخاذ 
"ولئية"  قيادات  ت�صكلت  فقد  لقيادتها 
بتون�ض موازية لقيادات الداخل ومل يكن 
ومل  من�صقا  واخلارج  الداخل  بني  العمل 
قيادات  ظلت  حيث  وثيقا  التعاون  يكن 
الداخل تفتقر للعدد والعدة على مر اأيام 
وموري�ض  �صال  خطا  �صاعد  وقد  الثورة 
من  ولعل  الداخل.  عزلة  تكري�ض  على 
ال�رضوري التاأكيد اأن تطور م�صار الثورة 
ما  غالبا  بل  الت�صورات  حتدده  تكن  مل 
يخ�صع لإفرازات الواقع. فالذين �صددوا 
يف اجتماع ال�صومام على اأولوية الداخل 
يوما  يتوقعون  يكونوا  مل  اخلارج  على 
من  الثورة  يديرون  اأنف�صهم  يجدوا  اأن 

اخلارج.
يتبع

�لأولوية بني �لد�خل و�خلارج

بقلم اح�سن خال�ص   

اختتم موؤمتر ال�سومام بداية �سهر 
�سبتمرب دون اأن تنتهي اإفرازاته 

فقد �ساحبه اجلدل بني موؤيدين 
اإىل حد اعتباره املحطة التي لوالها 
ملاتت الثورة يف املهد وبني معار�سني 

اإىل حد اعتباره ردة على الثورة 
اأو انحراف عن اأ�س�سها ومبادئها 

و�سرعيتها النوفمربية وبني هذا 
االجتاه وذاك قل ما جند من حاول 
تناول احلدث بالتحليل املو�سوعي 
البعيد عن االأحكام والت�سنيفات 

واالبتعاد عن القراءات ال�سيا�سية 
املحينة التي جترد احلدث من حمتواه 

وتخرجه من �سياقه وحتمله ما ال 
يطيق. لقد اختلف يف مو�سوع موؤمتر 
ال�سومام بكل جوانبه ملا اأ�سبح قاعدة 
لتناطح م�سروعني للمجتمع وروؤيتني 

�سيا�سيني متباينتني متزاحمتني يف 
جزائر اليوم.
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املرتبط  املثقف  هو  احلقيقي  املثقف 
للنواق�ض  امل�صت�صعر  و   ، اجلمعي  بالهم 
الواقع املعي�ض ، واملدرك ملهاون احلياة 
يف  جاء  لذا  اعوجاجها  و  انحرافاتها  و 
فعل  اإن  للثقافة  ال�صطالحي  املعنى 
اأي �صوى اعوجاجه ، و رتب  ثّقف ال�صيء 
قوامه ، وقد يعرتي جوانب احلياة الكثري 
من العوجاج و اجلم من النحراف ،عن 
يكون   ، عدة  ،لأ�صباب  ال�صوية  الطبيعة 
الإن�صان يف الغالب هو الفاعل و هو متلقي 

نتائج انحرافه . 
اإن املثقف الفذ ، يتحرك دوره و يت�صاوق 
عام  احلدث  كان  اإذا  �صيما  ،ل  احلدث  و 
احلياة  اأركان  مت�ض  جماعية  اأبعاد  ذا   ،
اأهمية  ح�صب  املثقف  دور  يتمظهر  ،و 
ويف   ، املجتمع  يف  اأثره  و   ، احلدث 
الغالب ين�صط  يف الأحداث ذات الطبيعة 
املرتبط  الع�صوي  املثقف   ، الأزموية 
ع�صويا بامليدان املتاأزم ، فيتناول احلدث 
الأ�صباب  ا�صتنباط  و  التحليل  و  بالدرا�صة 
، و و�صف احللول،وحماولة ال�صيطرة على 
يف  و   ، الوخائم  حما�رضة  و  امل�صاعفات 
اإرادات مثقفة ترتبط  الغالب جتتمع عدة 
نتائج  �صمان  اأجل  ومن  تكامليا  ارتباطا 

اأح�صن .
احلاجة  مع  املثقف  متاهي  كان  كلما 
الأ�صا�صيات  مع  ت�صاوقه  و  الجتماعية 
ال�رضورية للمجتمع ، كلما زاد دوره اأهمية 
الأوبئة  اأثناء  املثقف  من  ينتظر  فال   ،
التفكري يف حفل راق�ض ، بل عليه التفكري 
يف ا�صتحداث و�صع اجتماعي ي�صاعد على 
امل�صت�رضف  املثقف  و   ، للوباء  الت�صدي 

يبحث عن بناء منظومة �صحية من خالل 
متكن  �صحة  ”ثقافة  لبناء  جهودا  تعزيز  
التمتع  من  املتنوع  اأفراد جمتمعنا  جميع 

بحياة �صحية جيدة .
م�صاألة  ولوج  ي�صتطيع  احلقيقي  الثقف 
فهو   ، الثقايف  التنوع  ، من خالل  ال�صحة 
املركب  الكل  ذلك  الثقافة هي  اأن  يدرك 
و هذا الكل داخل املجموعات الثقافية له 
روابط باجلانب ال�صحي ومنه ما يوؤثر �صلبا 
و اإيجابا على �صحة الفرد و املجموعة ، 
و  الثقافية  الهوية  مفاهيم  ت�صتثار  وهنا 
ال�صحة  بثقافة  ارتباطاتها  و  اختالفاتها 
، باعتبارها قيمة م�صرتكة ، توؤ�ص�ض لعدة 

قيم اجتماعية اأخرى .
يعترب اإر�صاء ال�صحة بو�صفها قيمة م�صرتكة 
بالتحديات  حافلة  ولكنها  مهمة  خطوة 
فلزاما  والرفاه،  تعزيز ال�صحة  باجتاه 
ال�صحة(  )ثقافة  لق�صية  املت�صدي  على 
البحث عن الفر�ض لإن�صاء وتاأ�صي�ض القيم 
يف  املتجذرة  ال�صحة  لعوامل  امل�صرتكة 
ل�صيما   . التقليدية  الثقافية  املعتقدات 
باملر�ض  املتعلقة  الدينية  املعتقدات 
مرتبطة  تكون  الغالب  يف  و  العالج  و 
ال�صامل  الرفاه  عن  بحثا  بالروحانيات 

للفرد وملجتمعه. 
اإن اإن�صاء قيم اأو تعاريف م�صرتكة لل�صحة 
غالبا ما ي�صطدم بعوائق عقدية تاأ�ص�صت 
فياأتي  التقليدية  ال�صحية  الثقافة  عليها 
متا�صي  ل�صعوبة  بالتحديات  حافال 
املعتقدات  مع  الثقافية  املعتقدات 
من  املر�ض  اإىل  النظر  مثل  احلديثة 
وجهة نظر الق�صاء والقدر،كما اأن التمازج 

الثقايف داخل املجموعة الثقافية الواحدة 
و  الثقافات  من  متعددة  م�صتويات  يظهر 

القيم امل�صرتكة لتعزيز مفهوم ال�صحة . 
امل�صرتكة،  القيم  يرتبط مبفهوم  ما  و يف 
حتديدها  و  ال�صحة  بثقافة  املرتبطة 
ب�صكل  الإقرار  اإىل  اأن احلاجة  جند 
�صحة  بني  ما  التوازن  وحتقيق   اأف�صل 
من  يكون  ورفاههما،قد  واملجتمع  الفرد 
اأنها   اإل  تعريف �صحة املجتمع،  ال�صعب 
ت�صري مبعناها الوا�صع اإىل الو�صع ال�صحي 
الأ�صخا�ض  من  حمددة  ملجموعة  العام 
والعامة  اخلا�صة  وال�رضوط  واخلطوات 
وحمايتها  �صحتهم  لتعزيز  )احلكومية( 

و�صونها . 
ما نالحظه يف ق�صية ال�صحة العامة ، اأن 
املجتمع اجلزائري بكل مكوناته )اأفرادا و 
موؤ�ص�صات( ، ل يويل لها اأهمية كربى ، بل 
تطغى عليه �صيا�صة ال�صحة الفردية )الأنا( 
مما ي�صكل عائقا كبري اأمام ثقافة ال�صحة 
هذه  يف  الرئي�صي  ال�صبب  يكون  وقد   ،
امل�صكلة هو ال�صيا�صات ال�صحية الر�صمية 
و م�صوؤولني و مديرين املوؤ�ص�صات ال�صحية 

 .
اأن يدفع  يبقى دور التحفيز مهما ، يجب 
ثقافة  اإر�صاء  يف  اجلميع  انخراط  اإىل 
�رضورية  �صيا�صة  يكون  اأن  و   ، ال�صحة 
يجب اأن تنتهجها الدولة ، لرتباط ال�صحة 
كل  على  واأثرها   ، احلياة  مناحي  بجميع 

القطاعات . 
اإن النظر اإىل احلوافز على اأنها توؤدي دورا 
منا  وتتطلب  ال�صلوك  حتفيز  يف  حا�صما 
التغيريات املعقدة الالزمة للنهو�ض بثقافة 

الأفراد  حتفيز  كيفية  نفهم  اأن   ، ال�صحة 
يف  للم�صاركة  والقطاعات  واملوؤ�ص�صات 
هذه العملية  و اإيجاد طرق من اجعل بناء 
باأنها تخدم كل  ثقافة ال�صحة و العتقاد 
ل  دونها  و  الأفراد  و  الفئات  و  امل�صالح 

ميكن احلركة يف اأي قطاع . 
قيمة  لإن�صاء  مهمة  احلوافز  تعترب  لذا 
الواحد  املجتمع  �صمن  لل�صحة  م�صرتكة 
من  متعاونني  �صاأن  اأ�صحاب  واإ�رضاك 
قطاعات خمتلفة . للو�صول الأمن ال�صحي 
عن  احلديث  ميكن  بتوفره  الذي   ، العام 
جمتمع �صحي ، ي�صتطيع النهو�ض يف �صتى 
املجالت ، بطريقة �صليمة و قوية ، ترتكز 

على اأر�صية �صحية متما�صكة .
و   ، القت�صاد  عن  احلديث  فقبل 
باقي  مع  ت�صابكه  و  القت�صادي  النهو�ض 
حمدود  فيه  التثاقف  اأن  جند  القطاعات 
تغطي  التي  بفروعه  القت�صاد  لكتفاء   ،
امل�صاألة  لرتباط   ، فيه  العمليات  جميع 
نواحي احلياة فاملعرفة  بكل  القت�صادية 
القت�صادية جامعة موؤ�ص�صة داخل الق�صية 
اإىل  ال�صيا�صي  القت�صاد  فمن  القت�صادية 
القت�صاد الكلي اإىل القت�صاد اجلزئي اإىل 
املالية و فروعها و نظرياتها اإىل املحا�صبة 
و ال�صوق و الإنتاج  اإىل البور�صة و عملياتها 
و عامليتها ، جند اأن القت�صادي ي�صتطيع 
اأن يكتفي بذاته و قرائنه ؛ بينما امل�صتعل 
يف قطاع ال�صحة ، اليوم هو بحاجة ما�صة 
اإىل العون من جميع القطاعات و من كل 
املخت�صني ، ودون الرجوع اإليه من خالل 
عامة   و  فردية  �صحية  ثقافة  بناء  اإعادة 

حقيقة .. �صوف يرتاجع كل �صيء . 

ت�صابك �لفعل �لثقايف مع �مل�صاألة �ل�صحية

على حد قول �سارتر، حقيقة يح�سر 
املثقف اأنفه يف كل �سيء ، بل عليه 
اأن يقتحم جميع الق�سايا ، ويناق�ص 
كل امل�سائل ، و ينتقد كل االأو�ساع ، 
ويتناول بالدر�ص و التحليل جميع 

االأفكار، فال حمددا له اإال املنهج 
العلمي ، و ال عار�ص لطريقه اإال 

املو�سوعية.

ترهني اولوية ثقافة ال�سحة  

بقلم الوليد فرج



))يوم املجاهد(( هو الت�سمية املنا�سبة 
لهذا اليوم ال�ساطع يف تاريخ الثورة 

التحريرية، التي حققت يف هذا اليوم 
اخلالد طائفة من الإنت�سارات املظفرة، 
بف�سل تلك الهجمات الدقيقة املحكمة 

التنفيذ. كان هذا اليوم الأجل يوما 
م�سهوًدا ل�سرب روائع الأمثال يف 

الت�سحية واملفاداة والتحدي، اإنه اليوم 
الأجل كما ))... َجَلّ فينا جالل نوفمرب(( 

من قبل.. هو يوم فارق يف تاريخ 
الثورة الثائرة على مظامل الكولونيالية 

الطاغية، با�ستبدادها الغا�سب الذي 
ُع  ّ فر�ض هيمنته الفا�سحة، وراح ُيَو�سِ

من دائرة بغيه وا�ستكباره يف كل اأنحاء 
اجلزائر على مدى قرن وزيادة. 
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جل�أت  التى  الع�مل  دول  بني  من  اجلزائر 
لتح�سن  الأخ�رض   القت�س�د  خي�ر  تبني  اإىل 
الو�سط املعي�سي للإن�س�ن و خلق امل�س�واة 
البيئية  املخ�طر  من  واحلد  الجتم�عية، 
يلعب  حيث  الإيكولوجية،  املوارد  وندرة 
اأهمية  اإبراز  يف  مهم�  دورا  البيئي  الإعلم 
ثق�فة  لن�رض  ا�ستخدامه  اأ�سبح  البيئة،بعدم� 
امللحة  ال�رضورات  بني  من  البيئي  الوعي 
القت�س�د  فكرة  جن�ح  يف  وامل�س�همة 

الأخ�رض. 
الأخ�رض  القت�س�د  اإىل  النتق�ل  ويتطلب 
مثل  الوطني  امل�ستوى  على  معينة  ظروف� 
الدعم  وتقليل  امل�لية  ال�سي��س�ت  تغيري 
جديدة  اأدوات  وا�ستخدام  ب�لبيئة  امل�رض 
ال�ستثم�رات  وتوجيه  ال�سوق  على  مبنية 
كف�ية  عن  ف�سل  لقط�ع�ت خ�رضاء  الع�مة 
وحت�سني الت�رضيع�ت الوطنية لتنظيم التحول 
تعزيز  و�رضورة  اخل�رضاء،  الوظ�ئف  نحو 
الإعلم   فع�لية  خلل  من  البيئي  الوعي 

البيئي . 
حمل  يحل  ل  الأخ�رض  القت�س�د  مبداأ  اإّن 
فهًم�  هن�ك  اإن  بل  امل�ستدامة،  التنمية 
ال�ستدامة  حتقيق  اأن  حلقيقة  الآن  مطرًدا 
يرتكز ب�لك�مل تقريبً� على اإ�سلح القت�س�د، 
ف�لعقود املتت�لية من خلق الرثوات اجلديدة 
عن طريق منوذج القت�س�د البني مل تتع�مل 
مع التهمي�ش الجتم�عي وا�ستنف�ذ املوارد، 
ول تزال حتقيق الأهداف الإمن�ئية للألفية 
بعيدة، وان ال�ستدامة ل تزال هدًف� حيوًي� 
بعيد الأمد، ويبقى الأمل مرتبط ب�لقت�س�د 
الأخ�رض للو�سول اإىل الأهداف امل�سطرة.  

يف  بداأت  التي  الدول  بني  من  واجلزائر 
جديدة  اإ�سرتاتيجية  �سلك  نحو  التوجه 
وم�س�يرة التحولت ال�سي��سية و القت�س�دية 
القت�س�د  تبنيه�  خلل  من  والجتم�عية، 
امللوث  الأ�سود  للقت�س�د  كبديل  الأخ�رض 
للطبيعة، حيث اتخذت عدة تدابري واإجراءات 
و�سن قوانني جديدة تتم��سى والإ�سرتاتيجية 
على  والعتم�د  املنتهجة،  اجلديدة 

مثل  ب�لبيئة  امل�رضة  غري  اال�ستثم�رات 
والبتك�رات  اخل�رضاء،  واخلدم�ت  ال�سلع 
الع�مة  ال�سي��س�ت  وت�سحيح  التكنولوجية،  
الأ�سع�ر  تكون  اأن  ي�سمن  فيم�  ال�رضيبية 

انعك��س�ً ملئم�ً لتك�ليف البيئية. 

القت�ساد الأخ�سر كاأداة لتطور و منو 
الب�سرية 

اقت�س�د  ب�أنه  الأخ�رض  القت�س�د  يعرف 
ه فيه النمو يف الدخل والعم�لة بوا�سطة  يُوَجّ
ا�ستثم�رات يف القط�عني الع�م واخل��ش من 
ا�ستخدام  كف�ءة  تعزيز  اإىل  توؤدي  اأن  �س�أنه� 
الكربون  انبع�ث�ت  وتخفي�ش  املوارد، 
التنّوع  خ�س�رة  ومنع  والتلّوث  والنف�ي�ت 

الأحي�ئي وتدهور النظ�م الإيكولوجي.  
وفق� لربن�مج الأمم املتحدة للبيئة  يعرف ب�أنه  
” هو ذلك القت�س�د الذي ينتج فيه حت�سن 
يف رف�هية الإن�س�ن و امل�س�واة الجتم�عية 
يف حني يقلل ب�سورة ملحوظة من املخ�طر 
و  للموارد  اليكولوجية  الندرة  من  و  البيئية 
يف  الأخ�رض  القت�س�د  اإىل  ننظر  اأن  ميكن 
اب�سط �سوره  وهو ذلك القت�س�د الذي يقلل 
من الأنبع�ث�ت الكربونية و يزداد فيه كف�ءة 
ا�ستخدام املوارد و ي�ستوعب جميع الفئ�ت 

العمرية. 
و ميكن اأي�س� تعريف القت�س�د الأخ�رض ب�أنه 
” واحد من الأ�سب�ب التي توؤدي اإىل تطور و 
يف  ع�دل  املجتمع  �سي�سبح  و  الب�رضية  منو 
توزيع املوارد، و حتقيقه �سوف يوؤدي ب�سكل 
ملحوظ اإىل تقليل الأخط�ر و الندرة البيئية 

 .
ب�أنه”  الأخ�رض   القت�س�د  اأي�س�  يعرف  و 
القت�س�دية  لتنمية  اجلديدة  النم�ذج  اأحد 
علي  اأ�س��س�  يقوم  الذي  و  النمو  ال�رضيعة 
اأهدافه�  اأهم  التي  للبيئة و  املعرفة اجليدة 
بني  م�  املتب�دلة  العلقة  مع�جلة  هو 
البيئي  النظ�م  و  الإن�س�نية  القت�س�دي�ت 

الطبيعي ”. 
لدعم  املن��سب  الإط�ر  تهيئة  وق�سد 

ميكن  اجلزائر،  يف  الأخ�رض  القت�س�د 
يف  البيئة  حم�ية  ق�نون  اإىل  اأول  الإ�س�رة 
 10-03 الق�نون  امل�ستدامة  التنمية  اإط�ر 
لتحقيق  الأ�س��سية  املب�دئ  يكر�ش  الذي 
الت�رضيعي  الإط�ر  فهو  امل�ستدامة،  التنمية 
اأ�س�ش القت�س�د الأخ�رض ،  امللئم لأعم�ل 
التي  القواعد  كل  الأخري  هذا  ت�سمن  فلقد 
ت�سبط اإدراج البعد البيئي ومراقبة الأن�سطة 
التنظيمية  الن�سو�ش  كل  مع  امللوثة، 
املرفقة به، حيث ي�سكل هذا الق�نون ق�عدة 
اأي�س� لتحقيق القت�س�د الأخ�رض ، اإذا �سلمن� 
اأنه من بني الأدوات املحققة لهذه التنمية، 
يف  البيئي  البعد  اإدراج  �رضورة  اإىل  اإ�س�فة 
يف  دائم�  وموا�سلة  ال�ستثم�رية  امل�س�ريع 
التنمية  لتكري�ش  الداعم  الق�نوين  الإط�ر 
وبلوغ  البيئة  على  واملح�فظة  امل�ستدامة 

القت�س�د الأخ�رض . 

وحتقيق التنمية النتقال اإىل  القت�ساد الأخ�سر 

حم�ية  يف  كبرية  اأهمية  الأخ�رض  للقت�س�د 
فهو  امل�ستدامة،  التنمية  وحتقيق  البيئة 
الأن�سطة  ت�سويب  اإع�دة  اأ�س��س� على  يرتكز 
للبيئة  م�س�ندة  اأكرث  لتكون  القت�س�دية 
امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  موؤدي  وطريق� 
من  هذا  تبني  اإىل  ب�جلزائر  دفع  م�  وهو 
املدجمة  القوانني  من  لعديد  �سنه�  خلل 
ومواقف  �سلوك  وتغيري  البيئي  البعد  فيه� 
اأجل  من  البيئي  الإعلم  بوا�سطة  الأفراد 

الو�سول اإىل حتقيق اقت�س�د اأخ�رض. 
تعني  املتقدمة  لدول  امل�ستدامة  والتنمية 
انته�ج  و  الأخ�رض  القت�س�د  نحو  التحول 
�س�أنه�  من   ، جديدة  خ�رضاء  �سي��سة 
امل�س�عدة على النتق�ل من اقت�س�د متخلف 
بدون  مزدهر  اخ�رض  اقت�س�د  اإىل  راكد  اأو 
وجود لنبع�ث�ت ملوثة للبيئة، ولتحقيق هذا 

املبتغى يجب �سلك اخلطوات الت�لية: 
طريق  عن  الريفية  للمن�طق  العتب�ر  اإع�دة 
الهتم�م ب�لزراعة واملح�فظة على الغ�ب�ت 

الدولة  يف  ه�مة  كموارد  وا�ستخدامه� 
وحت�سني م�ستوي املعي�سة لدى �سك�ن الريف 

 .
املي�ه   ومع�جلة  امل�ئية  ب�ملوارد  الهتم�م 
والعمل  ال�ستهلك  وتر�سيد  النظيفة  غري 
ومنعه�  امل�ئية  املوارد  علي  احلف�ظ  على 

من التلوث . 
وجعله�  احلكومية  ال�سي��س�ت  مراجعة 
�سي��س�ت خ��سعة لنظ�م القت�س�د الأخ�رض  
ف�إذا ك�نت �سي��سة ديكت�تورية يجب تغريه� 

اإيل �سي��سة دميقراطية . 
 تبني  القت�س�د الأخ�رض وجعله يف خدمة 

�سي��سة ال�سوق لت�سجيع وت�سويق الإنت�ج. 
عدم فر�ش قيود علي التج�رة الدولية وعلي 
الت�سوه�ت  مع�جلة  مع  الأخ�رض،  القت�س�د 
علي  املفرو�سة  ك�ل�رضائب  التج�رية 

ال�س�درات والواردات . 
النف�ي�ت  مل�سكلة  ب�لت�سدي  الدولة  قي�م 

والعمل علي مع�جلته� واإع�دة ر�سكلته� . 
الكربون  تطوير  علي  للعمل  خطة  و�سع   

وا�ستخدام تكنولوجي� ذات كف�ءة مرتفعة . 

 الرتقاء بالبحث العلمي و حت�سني 
التعليم وت�سجيع البتكار الداعم 

لالقت�ساد النظيف. 
جميع  جند  اإليه،  التطرق  مت  م�  خلل  من 
ل�سي��سة  اجلزائر  نهج  اإىل  ت�سري  املعطي�ت 
لتطور  مواكبته�  بعد  خ�رضاء،  اقت�س�دية 
الأخرية،  الآونة  يف  الع�مل   �سهده  الذي 
كبديل  الأخ�رض  القت�س�د  تبني  جم�ل  يف 
للط�ق�ت الأحفورية من اأجل حتقيق التنمية 
امل�ستدامة، وجتلى ذلك يف م� حمله ق�نون 
اإىل  خ�رضاء،  جب�ية  وفر�ش  البيئة،  حم�ية 
و  مرافقة  يف  البيئي  الإعلم  دور  ج�نب 
اجلديد،  التوجه  هذا  على  ال�سوء  ت�سليط 
اإل اأنه رغم كل هذه املجهودات املبذولة ل 
تزال بعيدة عن الأهداف املرجوة حتقيقه� 
�س��سعة  مب�س�ح�ت  تتميز  اأنه�  و  خ��سة 

وثروات بديلة تنتظر ال�ستغلل.

بني �العتبار�ت �لبيئية وحاجات �لتنمية �مل�ستد�مة  

بقلم الأ�ستاذ / اإبراهيم �سالمي  

يتطلب التحول اإىل اقت�ساد اأخ�سر 
مراجعة ال�سيا�سات احلكومية 

واإعادة ت�سميمها لتحفيز التحولت 
يف اأمناط الإنتاج وال�ستهالك 

وال�سراء وال�ستثمار، فهو يوؤدي 
اىل تعزيز كفاءة ا�ستخدام 

املوارد وحت�سني حالة الرفاه 
الب�سرى والعدالة الجتماعية 

باعتباره منوذجا جديداً يف جمال 
القت�ساد �سريع النمو لرتباطه 

بالقت�ساديات البيئية التي تهدف 
اإىل معاجلة العالقة املتبادلة بني 
القت�ساديات الإن�سانية والنظام 
البيئي من اأجل احلفاظ على حق 

الأجيال القادمة يف التنمية. 

القت�ساد الأخ�سر 

تخطيط ا�سرتاتيجي

بقلم  : اأحمد بن ال�سائح

عن  الأغر  اليوم  ذلك  هجم�ت  اأ�سفرت  وقد 
اأهداف ونت�ئج نوعية ب�هرة، نذكر منه�: 

على  امل�رضوب  احلربي  احل�س�ر  فك  ــ   1
ال�سم�ل  املنطقة الأوىل )الأورا�ش( وفتح جبهة 
الق�سنطيني التي �َستَّتَْت كث�فة قوات العدو التي 

اأ�رضفت يف الرتكيز على الأورا�ش. 
2 ــ الرد احل��سم على ال�سي��سة الإ�ستعم�رية التي 
ك�نت ت�سعى على الدوام لعزل ال�سعب عن ثورته، 
فج�ءت هذه الهجوم�ت لتحقيق التلحم ال�سعبي 
الذي ك�ن يف الواجهة، ويف �سدارة املج�بهة اإىل 

ج�نب رج�لت جي�ش التحرير. 
عمق  اإىل  وتطلع�ته�  الثورة  عنفوان  نقل  ــ   3
الع�سكرية  املن�س�آت  و�رضب  الكربى،  املدن 
وا�سحة  للمعمرين يف  الإقت�س�دية  واملوؤ�س�س�ت 
ُه الهجم�ت  �َسُه تََوُجّ النه�ر، وهذا الواقع الذي َكَرّ
الن��ش  يجعل  جديدا،  ع�سكري�  فتًح�  يَُعُدّ 
ينظرون اإىل حقيقة زيف عظمة فرن�س� )التى ل 
تقهر( وي�ست�سغرون جمده� الهلمي الق�ئم على 

الإفك والتدجيل.  
املواطنني  لدى  اخلوف  ه�ج�ش  ك�رض  ــ   4
والعلنية  املب��رضة  ب�ملج�بهة  وت�سديهم 
املزارع  يف  وملحقته  ومن�س�آته،  للإ�ستدم�ر 

واملوؤ�س�س�ت والإدارة ومراكز الأمن والثكن�ت. 
ــ مردودية الهجم�ت ك�نت مثمرة مب� حققته   5
امل�ستويني  على  واإيج�بية  نوعية  اأهداف  من 
اأ�سداء  من  تركته  ومب�  وال�سي��سي،  الع�سكري 
والراأي  الدويل  لدى املجتمع  وت�س�وؤلت  وا�سعة 

الع�م الع�ملي.  
6ـ  الت�أكيد على �سمولية الثورة ووحدته� ال�سعبية، 
الأ�ست�ذ  يقول  املن�طق.  كل  يف  وا�ستمراريته� 

 20 هجوم�ت   ))و�سعت  رخيلة:  ع�مر  الدكتور 
ا للمزاعم الفرن�سية الق�ئلة ب�أن م� يجري  اأوت َحًدّ
ملجموع�ت  ومعزول  حمدود  عمل  اجلزائر  يف 
خ�رجة عن الق�نون معزولة �سعبي�، فك�نت تلك 
الذين  لأولئك  �رضيح�  �سعبي�  جواب�  الهجوم�ت 
ك�نوا يعتقدون اأن دع�يتهم يف الأو�س�ط ال�سعبية 
التمرد  على  الق�س�ء  م�س�ألة  واأن  وجدت جت�وب� 

م�س�ألة وقت لي�ش اإل...(( !!!. اأ. هـ) (.
7 ـ تعزيز الكف�ح امل�سلح، وتعميم الثورة لإ�سق�ط 
عن  الثورة  لعزل  الرامية  )�سو�ست�ل(  م�س�ريع 

ال�سعب. 
وا�ستبداله�  فور(  )اأدغ�ر  حكومة  اإ�سق�ط  ـ   8
الهجم�ت  وو�سول �سدى  موليه(،  )غي  بحكومة 
امل�سريات  اإىل  ب�لإ�س�فة  ب�ري�ش،  اإىل 
واحتج�ج�ت اأكرث من 400 ع�سكري من املظليني 

الذين رف�سوا الإلتح�ق ب�جلزائر.
مكربات  ت�سليلت  اأم�م  الطريق  قطع  ـ   9
َاِر ]]القوة  ال�سوت املروجة لختلق فكرة ال�رِضّ
اأَِربَُّة  عليه�  يراهن  التي   !!! الث�لثة[[ 
ب�ل�سعب،  الثورة  �سلة  ل�رضب  �سو�ست�ل(  )ج�ك 
التنظيم  ]]وحدة  وطم�ش  متثيله،  عن  وعزله� 
الثوري[[ وهذه الأخرية من اأهم منجزات 

ومك��سب جي�ش وجبهة التحرير الوطنيني. 
اأب�طيل  الت�سدي لدح�ش  ـ حتقيق جدوى   10   
الربوفي�سور  يقول  ال�سدد  هذا  ويف  )�سو�ست�ل(؛ 
خمطط�ت  مواجهة   ...(( من��رضية:  يو�سف 
اأن  ـ  �سو�ست�ل  ـ  خ�س�رته  ومتثلت  �سو�ست�ل... 
اأع�س�وؤه�  والتحق  الإ�سلح�ت،  جلنة  انفجرت 
ب�لثورة، وتنحى �سو�ست�ل عن اجلزائر، وطرحت 
بقوة،  الدولية  املح�فل  يف  اجلزائرية  الق�سية 

ال�سي��سة  يف  اللاإن�س�نية  اجلوانب  وبرزت 
الإ�ستعم�رية، وان�سق الراأي الع�م الفرن�سي و�س�ر 

منهم من��رًضا للثورة...((. اأ. هـ ) (.
من  ن�بعة  ثورة  اجلزائر  يف  اأن  اإثب�ت  ـ   11    
وم�سرييه�  الع�سكريني  ق�دته�  حول  يلتف  �سعب 
)متمردين  تدبري  من  ولي�ست  ال�سي��سيني، 
وخ�رجني عن الق�نون( كم� تزعم عقيدة الزيف 

ُقَه� الإ�ستدم�ر واأذن�به.  والإدع�ء التي يُ�َسِوّ
اجلزائرية،  الق�سية  تدويل  يف  النج�ح  ـ   12    

واإي�س�له� اإىل اأروقة الأمم املتحدة. 
الق�سنطيني  ال�سم�ل  هجم�ت  �رَضََّعْت  ـ   13    
حتى  وتون�ش،  املغرب  ب��ستقلل  املب�ركة 
يت�سنى لأم الإ�ستدم�رـ  كم� تزعُم وتتطلَُّعـ  التفرغ 

للم�س�ألة اجلزائرية. 
املظفرة  الت�ريخية  الهجم�ت  �س�همت  ـ   14    
التي  الإ�ستدم�رية  فرن�س�  �سي��سة  ف�سح  يف 
ال�سعب  و�سحق  اإب�دة  �سوى  غ�ية  من  له�  لي�ست 
اأر�سه  ب�غت�س�ب  الإنفراد  اأجل  من  اجلزائري، 
الهيمنة  يد  وو�سع  خرياته،  على  والإ�ستحواذ 
الآخر  اجل�نب  وعلى  ممتلك�ته.      ك�مل  على 
ا�ستط�ع ال�سهيد �سيهاين ب�سري بقي�دته امليدانية 
الفذة، واإح�س��سه بثقل امل�سوؤولية امللق�ة على 
ع�تقه اأن يَُفِتَّت قوة العدو املح��رضة للأورا�ش 
ك�مل  يف  التحرك�ت  كل  تر�سد  تزال  ل  والتي 
منطقة الأورا�ش، ومن هن� ج�ء َرُدّ فعل �سيه�ين 
بعد تفكري عميق ودرا�سة �س�ملة اإىل امل�س�رعة 
بعقد اجتم�ع يف جبل اجلرف يف اأواخر جويلية 
ب�سري  �سيه�ين  عليه  اأ�رضف   1955  /  07  /  29 ـ 
تكليف حممد  مَتَّ  الإجتم�ع  واأثن�ء هذا  بنف�سه؛ 
خو�ش  مبهمة  ب�لتكفل  خل�رض(  )حَمّ  خل�رض 

غم�ر فتح ال�سحراء ال�رضقية، وقد �سبق للق�ئد 
م�سطفى بن بولعيد اأن عينه ـ حَمّ خل�رض ـ كق�ئد 
واأ�سيل  اأنه من اجلهة  اأ�س��ش  لهذه اجلهة على 
منطقة وادي �سوف، وله معرفة وخربة مب�س�لك 
وافي�  بواجبه  خل�رض  حَمّ  وق�م  ال�سحراء. 
املج�هدين  من  ط�ئفة  مبعية  منقو�ش  غري 
اأبلوا البلء احل�سن، وجت�سموا  الأ�س�و�ش الذين 
كم�  ال�س��سعة،  والفي�يف  املف�وز  تلك  قطع 
قطعه� من قبل رج�لت الفتح الإ�سلمي؛ وهي 
الت�سدي  ي�ستطيع  ل  و�س�قة  �سعبة  م�س�ف�ت 
وامل�س�برة،  ب�ل�سرب  ُمتَ�َسِلًّح�  ك�ن  من  اإل  له� 
ك�دت  وم�  والتحدي،  املق�ومة  على  ومفطوًرا 
اأكله�، حتى  مهمة هوؤلء الأبط�ل تكتمل وتوؤتي 
الإ�ستعم�رية  ال�سلط�ت  اإىل  بهم  الو�س�ية  ك�نت 
اأ�سبق، وعلى الفور حتركت اأعني العدو الرا�سدة 
تقتفي اأثرهم، ومَلْ تكن طبيعة املنطقة بدوره� 
ب�لعزمية  الت�سلح  اإل  لهم  يبق  ومَلْ  يف �س�حلهم، 
ومق�ومة  الب�طل  ملواجهة  والثب�ت  ال�س�دقة 
نكراء  هزمية  تلقت  التي  اخلن�زير  جح�فل 
دارت  التي  ال�سهرية  �سيكة(  )غوط  معركة  يف 
وا�ست�سهد   ،1955 اأوت   10  ،9  ،8 اأي�م  وق�ئعه� 
مق�ومة  بعد  اآخرهم  عن  معه  ومن  حَمّ خل�رض 
ف�دحة  خ�س�ئر  الإ�ستدم�ر  فيه�  كبدوا  �رض�سة 
الأمر  يح�سم  جعله  مم�  وع�س�كره،  عت�ده  يف 
ع�رضة  اإحدى  بو�س�طة  وقنبلتهم  بق�سفهم 
على  من�زلتهم  موا�سلة  يف  ف�سله  بعد  ط�ئرة، 
معركة  َمْت  تََقَدّ الو�س�ية  تلك  وب�سبب  الأر�ش، 
)غوط �سيكة() ( ب�أكرث من ع�رضة اأي�م ك�ملة عن 

20 اأوت يف ال�سم�ل الق�سنطيني. 
ـ اأحمد بن ال�س�ئح ـ

20 �أوت 1955... يوم �لتحدي و�ملفاد�ة
اجلزء 04 
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املوازين  تغريت  كورونا  جائحة  فبعد 
حمددة  غري  لآجال  اأ�صبحت  فالعطلة 
املتمدر�صني  دخل  و  الدرا�صة  توقفت 
حيزا مغلق داخل البيوت يعي�صون العطلة 
ا�صتجمام  الالعطلة ل خروج ل  يف جو 
و  اخلوف  و  امللل  م�صاعر  اإىل  اإ�صافة 
احلايل  ال�صحي  الو�صع  من  الإحباط 
البكالوريا  امتحان  و  والعامل  للبالد 
على  فاملقبل  ينتظرهم ل حمالة  الذي 
و  املطرقة  بني  اليوم  يعي�ش  المتحان 
ال�صندان فعطلة احلجر ال�صحي  جعلت 
من التالميذ الفئة الأكرث ت�رضرا  فعدم 
ذهابهم اإىل املدار�ش جتاوز جمرد امللل 
و التعب اأو فقدان التوا�صل الجتماعي 
قدراتهم  ت�صتت  و  خمول  اإىل  تعدى  بل 
درو�ش  هناك  و  املعرفية  و  الإدراكية 
لن  كفاءات  و  عالقة  �صتظل  موا�صيع  و 
بدرو�ش  ال�صتعانة  امكانية  ل  ت�صتقر 
لن�صيان  قليال  اخلروج  حتى  ل  و  الدعم 
م�صرتكا  ا�صبح  الذي  النف�صي  ال�صغط 

بينهم و بني الأولياء  
هذا �صيوؤثر �صلبا على قدراتهم الفكرية 
و مردودهم الدرا�صي و التح�صري اجليد 
الذي �صينخف�ش و يتدنى حاملا يعودون 
اأوراق المتحان   اأمام  للمقاعد و يقفون 

.

طالب البكالوريا يعي�ش الأمرين

البكالوريا  طالب   19 كوفيد  مع  اليوم 
يف  ال�صك  يراوده  دائما  الأمرين  يعي�ش 
ل  او  الر�صمي  المتحان  الغاء  امكانية 
لوقت  تاأجيله  ل   ملا  او  ت�صهليه  رمبا 
�صاحله  من  لي�ش  هذا  كل  حمدد  غري 
ابدا بالعك�ش فهو يخلق جوا من التوتر و 
الت�صتت الال متناهيني ما يكثف العمليات 
بالتوتر  املرتبطة  ال�صارة  البيولوجية 
العامة  ال�صحة  على  �صلبا  تنعك�ش  التي 
املردود  بالتايل  و  النف�صية  ال�صحة  و 

العلمي لهم .

�سمان الراحة النف�سية

 فالبد من �صمان الراحة النف�صية 
لهم عن طريق  التح�صري النف�صي 
من  فهما  الذهني   ال�صتعداد  و 
ن�صاط  اأي  لنجاح  العوامل  اأهم 
فكري اأو ريا�صي معول عليه اإن مل 
نقل اأن العامل النف�صي ي�صاهم يف 
ت�صيري جميع املواقف و الظروف 
طالب  يخ�ش  فيما  و  احلياتية 
النف�صي  فال�صتعداد  البكالوريا 
يقوم بت�صيريه و توجيهه و التحكم 
يف انفعالته  فمن منكم مل ي�صمع 
و  املتفوقني  من  كانوا  بطالب 
جنباء يف كامل الأطوار التعليمية 
التي ت�صبق الثانوية لكنهم لالأ�صف 
ف�صلوا يف اجتياز امتحان البكالوريا 

لأ�صباب اأو لأخرى لكن الأ�صباب النف�صية 
الزائد  الأكرث ورودا جراء اخلوف  تبقى 
هذه  يف  له   يتعر�صون  الذي  ال�صغط  و 
فاخلوف  الظرف  هذا  يف  و  املرحلة 
يوؤثر على ال�صحة اجل�صدية للفرد  مّما 
لديه  املناعة  جهاز  اإ�صعاف  اإىل  يوؤدي 

والأوعية  القلب  تلف  يُ�صبب  اأن  وميكن 
الدموية  وم�صاكل اجلهاز اله�صمي مثل 
اما  الع�صبي  القولون  ومتالزمة  القرحة 
اأي�صا   للخوف  فيمكن  للذاكرة   بالن�صبة 
طويلة  الذكريات  تكوين  يُ�صعف  اأن 
املدى وي�صبب �رضراً لأجزاء معينة من 
باأن كل ما قد  الطالب  الدماغ و ي�صعر 
در�صه و حفظه قد ذهب �صدا نعم هذا 
�صحيح فاخلوف ي�صعف الذاكرة و قد 
الأحيان  بع�ش  يف  املمحاة  دور  يعمل 
وقد ي�صاهم  اي�صاً يف زيادة �صعور الفرد 
بالقلق   وو�صوله اإىل القلق امَلَر�صي ما 
الغثيان و كل هذا  يوؤدي اىل الإغماء و 
راجع لأ�صباب نف�صية  كان من املمكن 

جدا تفاديها . 
خطر امل�ساعر ال�سلبية

تلك  يف  ال�صلبية  امل�صاعر  جميع  لأن 
احلالة لن تكون من �صالح الطالب لأنه 
الّنف�ش في�صعر   بالنف�صال عن  �صي�صعر 
بالتعّرق  وزيادة معدل �رضبات القلب، 
اجل�صم  يف  الأدرنالني  م�صتوى  وارتفاع 
كل هذا لأن امتحان البكالوريا رهان و 
حتدي ل بد من الفوز به و العبور و هذا 
التحدي لي�ش فقط بينك و بني نف�صك 
فهو اأي�صا بينك و بني اأهلك و بني امك 
و جارتها و بني امك و عماتك و خالتك 

فب�رضيح  اأ�صدقائه  و  والدك  بني  و 
اأنت  اجنازك  اليوم  البكالوريا  العبارة 
لكه حتدي و اأمل م�صرتك للعائلة جميعا 
على طالبنا   مفرو�ش  اأمر  فالنجاح  لذا 
ذاتهم  حتقيق  اىل  خالله  من  يطمحون 
النجاح  هذا  و  واآمالهم   وطموحاتهم 
يرتكز على �رضوط اأ�صا�صية منها  الرادة 
وهي الدافع و القاعدة الأ�صا�صية للنجاح 
الظروف  و  العمرية  املراحل  كل  يف 
ت�صنع  فالإرادة  امل�صاريع  و  احلياتية 
البكالوريا  ت�صع  اأن  فعليك  املعجزات 

حافز و حاجز لبد من تخطيه .
 الن�سج الع�سبي و الأدواتي

الع�صبية  الأجهزة  ن�صج  به  نق�صد 
واحل�صية واأدوات املعرفة وتفتحها على 
والتحليل  والفهم  الدراك  على  القدرة 
والتعديل  واملراقبة  والفعل  واحلركة 
الدماغي املركزي و هذا بالغذاء اجليد 
و الراحة و التنظيم ال�صليم للوقت و عدم 

انهاك اجل�صم و بالتايل الدماغ و تفادي 
القهوة  و  الطاقة  كم�رضوبات  املنبهات 
بكرثة فالنظام هو اأ�صا�ش كل عمل متقن 
التح�رض  ا�صا�صيات  الوقت من  تنظيم  و 

ال�صليم 
الدعم  و  النف�صية   الكفالة  و  التدعيم 

العاطفي والأمني والت�صجيع  فاملحيط 
حتقيق  يف  الأهمية  بالغ  له  العاطفي 
من  اذن  بد  فال  النف�صي   ال�صتقرار 
تفادي  املوانع التي تهدد توازن ال�صاب 
الزوجية   كاخلالفات  تركيزهم  وت�صتيت 
اخليبات  و  املتوتر  العائلي  اجلو  و 

وال�صدمات العاطفية 
عنا�رض  والتجربة  واملعرفة  التمرن   
ما وهي  اأي عمل  لإتقان  �رضورية جدا 
ت�صطري  و  املراجعة  بكيفية  ترتبط  
ذلك  و  ذكيا  يكون  للمراجعة  برنامج 
املواد  بني  الوقت  توزيع  كيفية  ملعرفة 
ال�صعبة  يف  الثانوية  املواد  و  الأ�صا�صية 

املدرو�صة  .
دور الوالدين  : 

هما معنيان بتخفيف  احلمل اللذي 
و  عليهم  ثقيال  الطالب  يعتربه 
وذلك  كبرية على عاتقهم  م�صوؤولية 
ال�صحيحة  التن�صئة  خالل  من 
تعليمهم  والت�صجيع  والتدعيم 
على  والعتماد  بالنف�ش  الثقة 
يف  اي�صا  م�صاعدتهم  و  الذات 
الدرا�صة  ومنهجية  الأوقات  توزيع 
للراحة  حاجتهم  تراعي  التي 
بعد  الوقوف  تعليمهم  و  والرتويح 
وك�صب  كبوة  جواد  فلكل  ال�صقوط 
للهفوات  والتجاوز  بالنقد  اخلربة 
اأي�صا معنيان مبتابعة  و  الوالدين  
ومبا  درا�صته  وتقدم  اإبنهم   تطور 
وذلك  الف�صل  من  للوقاية  اتخاذه  يجب 
و  املنا�صب  و  ال�صليم  الغذاء  بتوفري 
اإ�صعارهم بالإطمئنان والعطف و الدعم 

والنتباه 
من اأعرا�ش املعاناة النف�صية  التي قد 

تظهر عليهم : 

ثم  والتقليل  الطعام  �صهية  فقدان 
المتناع عن الأكل

 . فقدان القدرة على الرتكيز و املتابعة 
واحلفظ وال�صرتجاع والتذكر

ل  الذي  املتوا�صل  ال�صداع  بروز   .  
ينتهي بال�صرتاحة والنوم 

 النفعال احلاد وال�صطرابات 
اخلوف  اعرا�ش  و  املزاجية 

والرتباك قبل المتحان.
الرتباك  اأو  النفعايل  ال�صلل   
خالل المتحان وارجاع الورقة 

فارغة
والأرق  النوم  ا�صطرابات   .  

واخلوف واحل�رض ال�صديد
بالدرو�ش  ال�صتهتار   .  
�صلوكيات  من  والمتحانات 

التجنب والهروب
عامة  ب�صفة  .فالمتحانات 
ب�صفة  البكالوريا  امتحان  و 
خا�صة و�صعية مثرية لالأع�صاب 
وتوازن ال�صخ�صية وهي فر�صة 
وقدرته  التلميذ  قوة  لختبار 
ال�صعبة  احلالت  مواجهة  على 

وا�صرتجاع توازنه 
القول  ميكننا  ل  الأخري  يف  و 
�صوى اأن النظام اأ�صا�ش النجاح 
النف�صية  ال�صالبة  و  واملواظبة 

خري �صامن للو�صول
اليوم  تبتدئ من  الدرا�صة  اأف�صل  اأن   و 
الأول مواكبة الدرو�ش والتمارين و عدم 

جعلها ترتاكم كما يفعل البع�ش .

بني الراحة و املراجعة

العام و ان مل تكن عطلة  العطلة هذا   
عادية يجب ا�صتغاللها ب�صكل ايجابي و 
جعلها  فر�صة للراحة وملراجعة اأغلب 
لي�ش  و  منها  ال�صعبة  وخا�صة  املواد 

فر�صة لل�رضود و القلق و الكاآبة 
برنامج املراجعة يجب اأن يراعي املادة 
ال�صتيعاب  على  والقدرة  وال�صارب 
من  فائدة  ل  املبذول  اجلهد  ومردود 
املراجعة املطولة دون فائدة ف�صاعات 
على  القدرة  ح�صب  تعدل  املراجعة  
وي�صتح�صن  الطالب  ومزاج  الرتكيز 
ا�صرتاحة  بفرتة  احل�صتني  بني  الف�صل 
اإىل  ) �صاعة  الغذاء  اإىل فرتة  بالإ�صافة 
 ( الع�صاء  وفرتة  الأقل(  على  �صاعتني 
ال�صهر  الأقل(  على  �صاعتني  اىل  �صاعة 
ي�صعف  الليل  من  متاأخرة  �صاعات  اىل 
النتائج  ويجعل  للطالب  العام  املردود 
من  فائدة  هناك  لي�صت  جدا.  رديئة 
تناول املهدئات واملنبهات لأن العالج 
و  والنوم  الراحة  هو  لإرهاق  الوحيد 

لي�ش �صيء اآخر.
من  اأف�صل  املتوازن  اخلفيف  الغذاء 
ال�صعور  و  التخمة  ت�صحبها  ثقيلة  اأكلة 

بالنتفاخ فهذا ي�صبب عدم الرتياح
مكان  يكون  اأن  يجب  املراجعة  مكان   

هادئ بعيدا عن ال�صو�صاء و ال�صجيج 
جناح ابنك اأو ابنتك  مهم لكم  و�صحتم 
ل  اأن  على  فاحر�صوا  النجاح  من  اأهم 
و  ي�صتحق  مما  اأكرث  لالمتحان  تعطوا 

كونوا ال�صند دائما يف كل حالتهم 

انتهى هاج�ش العتبة انتهت 
الدرو�ش اخل�سو�سية 

انتهى الدعم يف الفيزياء 
و الكيمياء و املواد العلمية 
و الأ�سا�سية انتهت جل�سات 
املراجعة اجلماعية انتهى 

تبادل املوا�سيع بني التالميذ
هذا العام لي�ش كغريه 

تغريت املعطيات و بالتايل 
تتغري النتائج يف املا�سي 

كان التالميذ يعي�سون عام 
البكالوريا باأدق تفا�سيله  
منذ بداية العام 03 ف�سول 
و 03 عطل العطلة  اليوم 
تغري مفهومها و تغريت 

�سالحياتها فهي عادة ما 
تكون مربجمة و يف اأوقات 

حمددة من ال�سنة با�ستثناء 
هذا العام.

امتحان البكالوريا 

مرحلة ج�ض �لنب�ض يف ظل �لوباء 

بقلم الأخ�سائية النف�سانية 
العيادية

هابط ملعيد

 " برنامج املراجعة يجب اأن 
يراعي املادة وال�سارب والقدرة على 
ال�ستيعاب ومردود اجلهد املبذول ل 

فائدة من املراجعة املطولة دون فائدة 
ف�ساعات املراجعة  تعدل ح�سب القدرة 
على الرتكيز ومزاج الطالب وي�ستح�سن 

الف�سل بني احل�ستني بفرتة ا�سرتاحة 
بالإ�سافة اإىل فرتة الغذاء ) �ساعة اإىل 

�ساعتني على الأقل( وفرتة الع�ساء ) 
�ساعة اىل �ساعتني على الأقل( ال�سهر 
اىل �ساعات متاأخرة من الليل ي�سعف 
املردود العام للطالب ويجعل النتائج 

رديئة جدا  "

النف�سية  الراحة  " لبد من �سمان 
لهم عن طريق  التح�سري النف�سي 
و ال�ستعداد الذهني  فهما من اأهم 
العوامل لنجاح اأي ن�ساط فكري اأو 
ريا�سي معول عليه اإن مل نقل اأن 
العامل النف�سي ي�ساهم يف ت�سيري 

جميع املواقف و الظروف احلياتية 
و فيما يخ�ش طالب البكالوريا 

فال�ستعداد النف�سي يقوم بت�سيريه 
و توجيهه و التحكم يف انفعالته  

فمن منكم مل ي�سمع بطالب كانوا من 
املتفوقني و جنباء يف كامل الأطوار 

التعليمية التي ت�سبق الثانوية لكنهم 
لالأ�سف ف�سلوا يف اجتياز امتحان 

البكالوريا لأ�سباب اأو لأخرى لكن 
الأ�سباب النف�سية تبقى الأكرث ورودا 

جراء اخلوف الزائد "



جنم  ريبريي،  فرانك  الفرن�سي  حر�ص 
تهنئة  على  احلايل،  الإيطايل  فيورنتينا 
تتويجه  بعد  ميونخ،  بايرن  ال�سابق  فريقه 
املو�سم  لهذا  اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب 

.)2020-2019(
اأم�ص  باللقب،  البافاري  العمالق  وتوج 
�سان  باري�ص  على  فوزه  عقب  الأحد، 
بنتيجة  النهائية،  املباراة  يف  جريمان 
)1-0( وكتب ريبريي عرب ح�سابه الر�سمي 
مبوقع التوا�سل الجتماعي "تويرت": "اأنتم 
قمت  لقد  فليك  هانز  ذلك..  ت�ستحقون 
رائع ومدرب  اأنت �سخ�ص  بعمل مده�ص، 
لريبريي  و�سبق  اإجناز"  من  له  يا  عظيم، 
الفرتة  خالل  ميونخ  بايرن  األوان  مثل  اأن 

من 2007 وحتى عام 2019، قبل اأن يرحل 
بالعديد  توج  الفرتة،  تلك  وخالل  للفيول، 
اأوروبا  اأبطال  دوري  اأبرزها  الألقاب  من 

وال�سوبر الأوروبي وكاأ�ص العامل لالأندية.

مدرب  بن�سيخة،  احلق  عبد  عرب 
ا�ستيائه  عن  وجدة،  مولودية 
با�ستهتار  و�سفه  ملا  العميق 
لعبيه، وتفريطهم يف الفوز على 
اجلي�ص امللكي، يف مباراة انتهت 
)1-1(، حل�ساب اجلولة الـ24 من 

املغربي.  الحرتايف  الدوري 
يف  غا�سبة،  بنربة  بن�سيخة  وقال 
"الريا�سية":  لقناة  ت�رصيحات 
املباراة  مع  الالعبني  "تعامل 
قتل  باإمكاننا  كان  موؤ�سف، 
يف  ثالثة  اأو  بهدفني  املواجهة 

"هوؤلء  الأوىل"وتابع:  اجلولة 
اأن  وي�ستحيل  خربة،  بال  لعبون 
تناف�ص على اللقب بهذا ال�سكل.. 
اأكرث جتربة،  بعنا�رص  اآخر  فريق 
لتفلت منه هذه املباراة  تكن  مل 
العدد".  منقو�ص  مناف�ص  اأمام 

بال�سكل  نتعامل  "مل  واأ�ساف: 
املواجهة،  اأطوار  مع  الالئق 
يف  بالعودة  للجي�ص  و�سمحنا 
الثاين،  ال�سوط  خالل  النتيجة 
لذلك اأنا م�ستاء قيا�سا مبا �سجلته 

هذه املباراة من اأحداث".

تنظيم  زط�سي  هيئة  قررت 
يف  الجتماعات  من  �سل�سلة 
اإىل   23 من  املمتدة  الفرتة 
الإعداد  ملبا�رصة  اأوت،   31
للمو�سم اجلديد 2021/2020.

عرب  بيان  يف  الحتاد  وك�سف 
املكتب  اأن  الر�سمي،  موقعه 
عمل   جل�سة  عقد  الفيدرايل 
اللوائح  ملناق�سة  خ�س�ست 
القدم  لكرة  التنظيمية 
ملو�سم  الهواة  بق�سم  اخلا�سة 

جل�سة  �ستليها   ،2021/2020
لقوانني   خم�س�سة  اأخرى 

بطولة املحرتفني.
الحتاد  رئي�ص  �سيعقد  كما 
ورئي�ص  زط�سي  الدين  خري   ،
عبد  املحرتفة،  الرابطة 
عمل  اجتماع  مدوار،  الكرمي 
روؤ�ساء  رفقة  الأربعاء،  يوم 
املحرتفة   الرابطة  اأندية 
املدربون  وكذا  الأوىل، 
واملدراء التقنيني الريا�سيني، 

روؤ�ساء  مع  اآخر  اجتماعا  يليه 
اأندية الدرجة الثانية.

اجلزائري  الحتاد  ويطمح 
 20 بـ  اجتماعه  خالل  من 
املحرتفة   الرابطة  من  نادًيا 
والأندية  جهة،  من  الأوىل 
الثانية  الرابطة  من    36 الـ 
جمموعتني  اإىل  مق�سمة 
درا�سة  اإىل  فريًقا،   18 من 
املختلفة  ال�سيناريوهات 

ملو�سم 2021/2020.
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وطالب النادي القبائلي يف مرا�سلة 
اجلمهورية،  رئي�ص  اإىل  وجهها 
ال�سباب  ووزير  تبون،  عبد املجيد 
خالدي،  علي  �سيد  والريا�سة، 
الدين  خري  الحتادية،  ورئي�ص 
زط�سي، ال�سلطات بالتدخل لوقف 
حتقيق  وفتح  التجاوزات،  هذه 
واأكد  املالب�سات  جميع  لك�سف 
الفيدرايل،  املكتب  اأن  النادي 
للعبة  املنظمة  القوانني  خالف 
من  و06/29  و82،   22 املواد،  يف 
لالحتادية،  الأ�سا�سي  النظام 
واأحكام الفقرة 03 من املادة 106 
قانون رقم 13-05 واملتعلق بتنظيم 

والريا�سية  البدنية  الأن�سطة 
اإدارة  جمل�ص  واتهم  وتطويرها 
ال�سبيبة، الحتاد اجلزائري بتجاوز 
وزارة  تو�سيات  و�رصب  ال�سلطة، 
ال�سباب والريا�سة عر�ص احلائط، 
بال�ستناد اإىل املادة 35 فقرة 2 من 

النظام الأ�سا�سي.
وجدد النادي القبائلي حر�سه على 
عدم التغا�سي، عن مثل هذا النوع 
ب�سمعة  ت�رص  التي  التجاوزات  من 
النادي، ونزاهة مهنة كرة القدم يف 

اجلزائر.

ال�شبيبة القبائل يتوعد 
العماري

عن  القبائل،  �سبيبة  نادي  اأعرب 
مت  التي  "املغالطات  من  ا�ستيائه 
القنوات  اإحدى  عرب  بقوة  تداولها 
التليفزيونية املحلية، ل�ساب ا�سمه 
ياني�ص العماري، يدعي باأنه لعب 

لل�سبيبة".
اجلزائرية  القنوات  اإحدى  وكانت 
تقريرا  ن�رصت  قد  اخلا�سة، 
بالفيديو عن لعب جزائري �ساب، 
يقول  كبري،  مب�ستقبل  له  تنباأت 
النادي  باأنه لعب يف �سفوف  فيه 
ح�سابه  عرب  بيان  يف  النادي  وقال 
الر�سمي،: " تود اإدارة النادي اإبالغ 
اجلمهور الريا�سي، وخا�سة اأن�سار 
�سبيبة القبائل، باأن امل�سمى ياني�ص 

العماري، الذي يدعي اأنه لعب يف 
�سلة  اأية  له  لي�ست  القبائل،  �سبيبة 
مبا�رصة اأو غري مبا�رصة بالنادي".

واأ�ساف البيان "ا�ستعمال التزوير، 
وقمي�سه  النادي  هوية  وا�ستخدام 
واإظهار �سعارات الرعاة، يعد تعديا 
حتتفظ  لهذا  وخطرًيا،  �سارخا 
اإدارة �سبيبة القبائل بحقها يف رفع 
املخت�سة،  املحاكم  اأمام  دعوى 
حلقت  التي  الأ�رصار  ب�سبب 

بالنادي ورعاته".

�شبيبة القبائل يتخلى
 عن العبني

�سبيبة  نادي  اإدارة  جمل�ص  قرر 

ال�ستغناء  الأحد،  اليوم  القبائل، 
توفيق  الثنائي  خدمات  عن 
خالل  زغدان،  وتوفيق  عدادي، 
اجلارية  ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
عدم  ب�سبب  الإدارة  قرار  وياأتي 
الزلفاين  يامن  املدرب  اقتناع 
وكذلك  الفنية،  مبوؤهالتهما 
�سيا�سة  اعتماد  النادي  بعدما قرر 
لتقلي�ص  ال�سباب  على  العتماد 

نفقات النادي.
خا�سة،  م�سادر  من  كووورة  وعلم 
الالعبني  اأعلمت  ال�سبيبة  اإدارة  اأن 

الحتفاظ  يف  رغبتها  بعدم 
تراجع  ظل  يف  بخدماتهما، 
عن  وعجزهما  الفني،  مردودهما 
الثنائي  ويتمتع  الإ�سافة  تقدمي 
عدادي، وزغدان، بامتيازات مالية 
املتوا�سع،  مردودهما  رغم  كبرية 
اإحراج  يف  ت�سبب  الذي  الأمر 
واأن  خا�سة  النادي،  مل�سريي  كبري 
الفريق يعي�ص �سائقة مالية جعلته 
غري قادر حتى على انتداب جنوم 
النتقالت  فرتة  خالل  مميزين 

احلالية.

را�شل جمل�س اإدارة �شبيبة القبائل، بقيادة �شريف مالل، ال�شلطات العمومية والريا�شية يف اجلزائر، من 
اأجل اتخاذ اإجراءات م�شتعجلة، �شد قرار االحتاد املحلي لكرة القدم باإلغاء الدوري.

�شبيبة القبائل

 املطالبة بالتحقيق يف قرارات هيئة زط�ضي

جائزة االأف�شل بالدوري القطري

�ضراع بني اأكرم عفيف و يا�ضني براهيمي 

اأمناء جائزة الحتاد  قرر جمل�ص 
اإلغاء  القدم،  لكرة  القطري 
املو�سم؛  هذا  اجلائزة  حفل 

الراهنة  الظروف  ب�سبب 
كورونا  تف�سي فريو�ص  وتداعيات 
الإعالن  �سيتم  حيث  امل�ستجد، 
من  والفائزين  املر�سحني  عن 
التوا�سل  وو�سائل  املواقع  خالل 
لالحتاد  الر�سمية  الجتماعي 
جنوم  دوري  وموؤ�س�سة  القطري 

قطر.
اجلائزة،  اأمناء  جمل�ص  وعقد 

ملناق�سة  بعد-  -عن  اجتماعا 
بجوائز  اخلا�سة  ال�ستعدادات 
الأف�سل للمو�سم الريا�سي 2019-
النهائية  الأ�سماء  واعتماد   ،2020
التي  اجلوائز  من  فئة  كل  يف 
تخ�سع للت�سويت، حيث مت اعتماد 
لكل  املر�سحة  النهائية  الأ�سماء 
تخ�سع  التي  اجلوائز  من  جائزة 

للت�سويت.

وجرى تر�سيح 3 لعبني لنيل جائزة 
اأف�سل لعب حتت 23 �سنة، وهم 
همام الأمني لعب نادي الغرافة 
وطارق �سلمان لعب نادي ال�سد، 
الوكرة  نادي  لعب  منري  وخالد 
اأف�سل مدرب، فجرى  جائزة  اأما 
تر�سيح ثالثة مدربني وهم ت�سايف 
ودييجو  ال�سد  نادي  هرينانديز 
و�سالفي�سا  الريان  نادي  اأجريي 

يوكانوفيت�ص نادي الغرافة.
اأ�سده  على  ال�رصاع  �سيكون  فيما 
حيث  لعب،  اأف�سل  جائزة  يف 
عفيف  اأكرم  من  كل  يتناف�ص 
اجلزائري  مع  ال�سد،  نادي  لعب 
نادي  لعب  براهيمي  يا�سني 
لعب  جونيور  واأدمل�سون  الريان 

الدحيل.
و�ستتم عملية الت�سويت من خالل 

اجلهات  اإىل  ال�ستمارات  اإر�سال 
بالت�سويت،  املخولة  املعنية 
ال�ستمارات  فرز  ذلك  بعد  ويتم 
عن  والإعالن  النتائج  واعتماد 
بجائزة  يتعلق  وفيما  الفائزين، 
كرة  وجائزة  حكام،  طاقم  اأف�سل 
الإعالن عن  للجميع �سيتم  القدم 
نتائج  اإعالن  مع  تزامنا  الفائزين 

اجلوائز.

ب�شاأن املو�شم اجلديد

زط�ضي و مدوار يف اجتماع عمل هذا الأربعاء

الدوري االحرتايف املغربي

بن �ضيخة يهاجم لعبيه بعد التعادل مع اجلي�ش

�شباب ق�شنطينة 

جتديد عقد لعب خط الو�ضط، 
فوؤاد حداد

وا�سل جمل�ص اإدارة نادي �سباب ق�سنطينة 
خالل  ركائزه  اأبرز  عقود  لتجديد  جهوده 
واأعلن  ال�سيفية اجلارية،  النتقالت  فرتة 
عن جتديد عقد لعب خط الو�سط، فوؤاد 

حداد.
وترددت اأنباء عن قرب انتقال حداد، 29 
الدوري  يف  الكبرية  الأندية  لأحد  عاًما، 
املحلي، ما دفع �سباب ق�سنطينة لالإ�رصاع 
يف جتديد تعاقده ملو�سمني وان�سم حداد 

اإىل �سباب ق�سنطينة، يف 2018 قادًما من 
يجدد  ثاين لعب  واأ�سبح  تاجنانت،  دفاع 
بعد  الأخرية،  الفرتة  الفريق يف  عقده مع 
اإدارة  وتطمح  �ساحلي  يا�سني  املدافع 
عقود  جتديد  عملية  اإنهاء  يف  ال�سباب 
الركائز، قبل نهاية الأ�سبوع، حيث با�رصت 
الفتاح  عبد  الثالثي  مع  مفاو�ساتها 
عيادة،  بن  وح�سني  بلقا�سمي،  اإ�سماعيل 

ون�رص الدين زعالين.

ريبريي يوجه ر�ضالة خا�ضة
 اإىل فليك

ين�شط مع اأوملبي ال�شلف

تعرث مفاو�ضات الت�ضامن الكويتي مع دميبلي
املايل  املدافع  ان�سمام  �سفقة  باتت 
الت�سامن،  ل�سفوف  دميبلي  ما�سريي 
مهددة، رغم تو�سل الطرفني لتفاق �سابق 
وتعرث الطرفان يف التو�سل ل�سيغة اتفاق، 

ب�ساأن عدد من بنود التعاقد التي طالب بها 
اإدارة الت�سامن ما زالت  اأن  الالعب وعلم 
تتم�سك بالتعاقد مع الالعب الذي ين�سط 

مع اأوملبيك ال�سلف.

ياأتي ذلك يف الوقت الذي توا�سل فيه اإدارة 
حمرتفني  ملفات  من  عدد  درا�سة  الكرة 
الهجوم  خطي  تدعيم  عن  بحثا  اآخرين، 

والو�سط مبحرتفني مميزين.
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الفني  املدير  لوف  يواخيم  وجه 
العبي  اإىل  التهنئة  االأملاين،  للمنتخب 
بايرن ميونخ، على هذا املو�سم الرائع 
على  ميونخ  بايرن  وتغلب  للفريق 
 /  1 الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س 
�سفر م�ساء االأحد يف املباراة النهائية 

»النور«  اأو  لوز«  »دا  ملعب  على 
ل�سبونة،  الربتغالية  بالعا�سمة 
ليتوج الفريق بلقبه ال�ساد�س يف 

دوري االأبطال االأوروبي.
الثالثية  بهذا  بايرن  واأكمل 

ودوري  اأملانيا  وكاأ�س  )دوري 
املو�سم  يف  اأوروبا(  اأبطال 
بها  الفوز  له  �سبق  والتي  احلايل 

يف  فقط  واحدة  مرة 
لوف  وقال   2013

وجهها  ر�سالة  يف 
االحتاد  عرب 
للعبة:  االأملاين 
اإجناز  »اإنه 
رائع«واأو�سح: 
قدم  »بايرن 
عمال  اأي�سا 
رائعا ل�سالح 
القدم  كرة 

االأملانية على 
ال�ساحة االأوروبية«وكان 
عن  موؤخرا  اأعلن  لوف 

اختياراته لقائمة املان�سافت ملباراتيه 
خالل  اأوروبا  اأمم  دوري  يف  املقبلتني 

�سبتمرب املقبل.
القائمة  هذه  يف  لوف  ي�ستدع  ومل 
باملان�سافت  ميونخ  بايرن  رباعي 
نوير  مانويل  املرمى  حار�س  وهم 
و�سريج  كيميت�س  وجو�سوا 
نابري وليون جوريت�سكا، 
منحهم  اأجل  من 
للح�سول  الفر�سة 
من  اأكرب  ق�سط  على 
لوف:  واأو�سح  الراحة 
اأكرث  اأعجبت  »اأنا �سخ�سيا 
بها  اجتاز  التي  بال�سهولة 
البافاريون العديد 
العقبات  من 
هذا  يف 
�سم  ملو ا
ل�سعب  ا

ب�سكل 
دون  عام 
يت�سموا  اأن 
 . . . يل لتعا با
من  اأي�سا  هذا 
هانز  ب�سمات 
)املدير  فليك 
لفني  ا

للفريق(«.

توج فريق بايرن ميونخ االأملاين بلقب 
القدم،  لكرة  اأوروبا  اأبطال  دوري 
جريمان  �سان  باري�س  ح�ساب  على 
يف   ،)0-1( عليه  فوزه  اإثر  الفرن�سي، 
يوم  م�ساء  جمعتهما  التي  املباراة 
العمالق  ويدين  الربتغال  يف  االأحد، 
انت�ساره  يف  الكبري  بالف�سل  البافاري 
كومان،  كينغ�سلي  الفرن�سي،  لالعبه 
الوحيد  الفوز  هدف  اأحرز  الذي 
زمن  من   59 الدقيقة  يف  »الذهبي«، 
اللقاء، الذي اأقيم على ملعب »النور« 
ل�سبونة  الربتغالية  العا�سمة  يف 
بطل  بلقب  ميونخ  بايرن  فريق  وتوج 
»الت�سامبيونز  اأوروبا  اأبطال  دوري 
تاريخه،  يف  ال�ساد�سة  للمرة  ليغ«، 

و1976  و1975   1974( االأعوام  بعد 
النهائي  وخا�س  و2013(،  و2001 
البطولة.  تاريخ  يف  ع�رش  احلادي 
بذلك  البافاري  العمالق  وحقق 
الثالثية الذهبية يف املو�سم )2019-
املحلية،  بالثنائية  فوزه  بعد   ،)2020
»البوند�سليغا«،  االأملاين  الدوري 
واأ�سبح  اأملانيا.  كاأ�س  جانب  اإىل 
بلقب  يتوج  فريق  اأول  ميونخ  بايرن 
دون  من  ليغ«  »الت�سامبيونز  بطل 
مو�سم  يف  خ�سارة  الأي  يتعر�س  اأن 
واحد للبطولة، بعد مان�س�سرت يونايتد 
فاز  فقد   .2008 عام  يف  االإجنليزي 
مبارياته  جميع  يف  االأملاين  الفريق 
عجز  لكنه  هدفا،   43 م�سجال  الـ11 

عن حتطيم الرقم القيا�سي لرب�سلونة 
يف  هدفا   45 اأحرز  الذي  االإ�سباين، 
الكتالوين  الفريق  ولكن   ،2000 عام 
فريق  اأما  مباراة.    16 اآنذاك  لعب 
باري�س �سان جريمان، املحتفل بعيده 
م�سوار  اأف�سل  حقق  فقد  اخلم�سني، 
له يف امل�سابقة، بالرغم من خ�سارته 
النهائي، وذلك بعد بلوغه الدوري قبل 
الفريق  وتّوج   .1995 عام  يف  النهائي 
عام  االأوروبية  األقابه  باأول  الفرن�سي 
كاأ�س  بطل  لقب  اأحرز  عندما   ،1996
رابيد  فريق  ح�ساب  على  الكوؤو�س 
قبل  وحيد،  بهدف  النم�ساوي  فيينا 
ان يخ�رش يف نهائي العام التايل اأمام 

بر�سلونة االإ�سباين، وبالنتيجة ذاتها.

يف  امل�سورين  عد�سات  التقطت 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  مباراة 
�سان  باري�س  نادي  جمعت  التي 
جريمان ببايرن ميونيخ، لقطة موؤثرة 
الربازيلي  جي«،  اإ�س  »البي  لنجم 

نيمار دا �سيلفا.
بخ�سارة  املباراة  نهاية  وعقب 
بالتايل  وف�سله  الباري�سي،  الفريق 
البطوالت  باأجمد  التتويج  يف 

تاريخه،  يف  االأوىل  للمرة  االأوروبية 
وهو  فيديو،  لقطات  يف  نيمار  ظهر 
البدالء،  دكة  على  وحيدا  يجل�س 
وتوجهت  عينيه  من  تنهمر  والدموع 
مبن  البايرن،  العبي  من  جمموعة 
فيهم املدافع دافيد اأالبا، واملدرب 
الذي  نيمار،  فليك، ملوا�ساة  هانزي 
وح�رشته  دموعه  حب�س  ي�ستطع  مل 
به  �سي�سطر  كان  لقب،  �سياع  على 

ا�سمه باأحرف من ذهب يف �سجالت 
و�سيجعل  جريمان،  �سان  باري�س 
لنيل  العادة  فوق  مر�سحا  الربازيلي 

الكرة الذهبية م�ستقبال.
وتوج البايرن باللقب االأوروبي للمرة 
ال�ساد�سة يف تاريخه، بعد فوزه على 
من  نظيف،  بهدف  جريمان،  �سان 
كينغ�سيلي  الفرن�سي  الدويل  توقيع 

كومان، يف الدقيقة 59.

خاطفة  ومل�سة  ال�سديد  بالبكاء 
على  و�سورة  البطولة  لكاأ�س 
الربازيلي  ك�سف  »اإن�ستجرام«، 
حزنه  عن  �سيلفا  دا  نيمار 
جديدة  حماولة  لف�سل  العميق 
االأوروبية،  القارة  عر�س  العتالء 
�سان  باري�س  احلايل  فريقه  مع 
�سان  وخ�رش  الفرن�سي  جريمان 
ميونخ  بايرن  اأمام  جريمان 
االأملاين )�سفر / 1( م�ساء االأحد، 
ملعب  على  النهائية  املباراة  يف 
بالعا�سمة  »النور«  اأو  لوز«  »دا 
اأقرب  ليهدر  ل�سبونة،  الربتغالية 
يف  االأول  بلقبه  للتتويج  فر�سة 
وتبدد  االأوروبي  االأبطال  دوري 
باللقب هذا  الفوز  نيمار يف  حلم 
نوير  تاألق مانويل  املو�سم بعدما 
حار�س مرمى بايرن يف الت�سدي 
وزميليه  وت�سديداته،  ملحاوالته 
ال�ساب  الفرن�سي  املهاجم 

الو�سط  والعب  مبابي،  كيليان 
ماركينيو�س ليقود بايرن اإىل الفوز 

يف املباراة والتتويج باللقب.
يف  االأكرب  املفارقة  وكانت 
الهدف  اأن  النهائية،  املباراة 
ب�رشبة  جاء  للمباراة  الوحيد 
ويف  كومان،  كينج�سلي  من  راأ�س 
ليطيح  ال�سابق  فريقه  مرمى 
من  فيه،  ن�ساأ  الذي  بالنادي، 
النهائي ومنذ تاأ�س�س النادي قبل 
50 عاما، اأحرز �سان جريمان 40 
كما  املحلية،  البطوالت  يف  لقبا 
فاز بلقب كاأ�س االأندية االأوروبية 
ولكن   ،1996 يف  الكوؤو�س  اأبطال 
ا�ستع�سى  االأبطال  دوري  لقب 
النادي  واأنفق  الفريق.  على 
على  دوالر  مليار  نحو  الفرن�سي 
لتدعيم  املا�سية  ال�سنوات  مدار 
النجوم،  باأبرز  الفريق  �سفوف 
اأغلى العب  نيمار  ويف مقدمتهم 

الفرن�سي  واملهاجم  العامل  يف 
فاز  نيمار  وكان  مبابي  املوهوب 
 ،2015 يف  بر�سلونة  مع  باللقب 
لكنه ف�سل يف قيادة فريقه احلايل 
العقبة  اجتياز  اإىل  جريمان  �سان 
من�سة  اإىل  الطريق  يف  االأخرية 
اقرتب  حماولة  اأكرث  يف  التتويج 
مدرب  وقال  منها  الفريق  فيها 
باري�س توما�س توخيل بعد مباراة 
�سديد.  بفخر  »اأ�سعر  االأم�س: 
تخ�رش  اأن  دائما  �سعور  اأ�سواأ 

نهائيا مثل هذا«.
العامني  مدار  »على  واأ�ساف: 
االأجواء  هذه  اأ�س�سنا  املا�سيني، 
اأن  علينا  الفريق.  يف  اخلا�سة 
نحافظ على هذه الروح والعقلية. 
قوي  اآخر  فريق  لبناء  نحتاج 
�سيكون  امل�سرية.  هذه  ملوا�سلة 
هذا هو التحدي الإعادة اكت�ساف 
هذه الروح«ويتفق االإ�سباين اأندير 

هرييرا العب خط و�سط الفريق 
الفريق  اأن  اأو�سح  مع هذا، حيث 
هذا  اأجنزه  فيما  يفكر  اأن  يجب 
املو�سم رغم اخل�سارة يف املباراة 
وقال  االأبطال  لدوري  النهائية 
هرييرا: »اأعتقد اأننا بذلنا كل ما 
بو�سعنا للفوز يف املباراة. �سنحت 
كان  فر�س.  �ست  اأو  خم�س  لنا 
اأو  هدفني  منها  ن�سجل  اأن  يجب 

ثالثة اأهداف«.
فيما  نفكر  اأن  »علينا  واأ�ساف: 
اأجنزناه هذا املو�سم ويف االأجواء 
فزنا  النادي.  يف  �سنعناها  التي 
نهائي  وخ�رشنا  األقاب  باأربعة 
ن�ستحق  اأن  دون  االأبطال  دوري 
اخل�سارة، على ما اأعتقد«واأو�سح 
اأكرث �سالبة  بايرن  »كان  هرييرا: 
اأمام  تلعب  عندما  فريقنا.  من 
اأوروبا،  يف  اآخر  بارز  فريق 
هو  �سيهز  ت�سجل  مل  اإن  فاإنك 

ال�سباك«ويف الوقت نف�سه، ك�سف 
نيمار عن خيبة اأمله للخ�سارة يف 
النهائي وف�سل الفريق يف التتويج 

بلقبه االأول يف البطولة العريقة.
على  عاما(   28( نيمار  ون�رش 
مبوقع  ال�سخ�سي  ح�سابه 
»اإن�ستجرام« للتوا�سل االجتماعي 
عرب االنرتنت �سورة وهو يجل�س 
على مقاعد البدالء ويخفي وجهه 
يبكي  اأنه  عليه  يبدو  حيث  بيده، 
الذهبية  الفر�سة  هذه  لفقدان 
باللقب مع �سان جريمان  للتتويج 
الفريق  فيها  يظهر  مرة  اأول  يف 

باملباراة النهائية للبطولة.
من  ب�سدة  منزعجا  نيمار  وبدا 
النهائي  يف  بايرن  اأمام  اخل�سارة 
البطولة  بلقب  فاز  باأنه  علما 
عندما   2015 يف  وذلك  قبل  من 
بر�سلونة  �سفوف  يف  العبا  كان 

االإ�سباين.

ق.ر

ك�سف االحتاد االأوروبي لكره القدم، 
دوري  نهائي  يف  العب  اأف�سل  عن 
االأحد،  القدم،  لكرة  اأوروبا  اأبطال 
وباري�س  االأملاين  ميونيخ  بايرن  بني 

�سان جريمان الفرن�سي.
بايرن  جنم  كومان،  كينغ�سيلي  ونال 
يف  العب  اأف�سل  جائزة  ميونيخ، 
املباراة النهائية، بف�سل االأداء الذي 

قدمه �سد الفريق الباري�سي، اإ�سافة 
يف  لفريقه  الفوز  هدف  لت�سجيله 
الدقيقة 59 من زمن ال�سوط الثاين.

وجاء الهدف من كرة عر�سية متقنة 
من جو�سوا كيميت�س، ليقابلها كومان 
�سباك  �سكنت  قوية،  راأ�س  ب�رشبة 
كايلور نافا�س، حار�س مرمى الفريق 

الباري�سي.
مميزا  رقما  كومان  هدف  وحمل 
لفريقه، فهو الهدف رقم 500 لبايرن 

اأبطال  دوري  بطولة  يف  ميونيخ 
اأوروبا، وبهذ اأ�سبح النادي البافاري 
امل�سابقة  تاريخ  يف  الثالث  النادي 
الذي ي�سل اإىل الهدف 500، مبتعدا 
�ساحب  يونايتد،  مان�س�سرت  عن 
االأندية  ترتيب  يف  الرابع  املركز 
امل�سجلة لالأهداف يف دوري اأبطال 

اأوروبا، بر�سيد 373 هدفا.
االأندية  اأكرث  مدريد  ريال  ويعد 
امل�سابقة،  تاريخ  يف  ت�سجيال 

غرميه  يليه  هدفا،  بر�سيد567 
هدفا   517 �سجل  الذي  بر�سلونة، 
يف  م�ساركاته  تاريخ  مدار  على 

»ت�سامبيونزليغ«.
يف  الـ20  هو  اللقب  هذا  اأن  يذكر 
البالغ  م�سرية العب الو�سط كومان، 
24 عاما، مع العلم اأنه لعب بقمي�س 
اأندية خمتلفة، وهي باري�س �سان   3
جريمان ويوفنتو�س وبايرن ميونيخ.

الحتاد الأوروبي 

ك�ضف عن اأف�ضل لعب يف نهائي دوري الأبطال

دموع نيمار نقطة انطالق جديدة لباري�س �ضان جريمان

توج بلقب دوري الأبطال 2020
بايرن ميونخ يهزم باري�س �ضان جريمان 

م�ضهد موؤثر لنيمار بعد �ضياع لقب دوري اأبطال اأوروبا 

�سان جريمان

 مفا�ضلة بني جندوزي 
و اإ�ضماعيل بن نا�ضر

جريمان  �سان  باري�س  يتطلع 
الفرن�سي لتعزيز �سفوفه ب�سفقات 
دوري  لقب  خ�سارة  بعد  جديدة، 
اأمام  بالهزمية  اأوروبا،  اأبطال 
املباراة  يف   ،)0/1( ميونخ  بايرن 
ذكرت  ال�سدد،  هذا  ويف  النهائية 
اأن  الفرن�سية  »ليكيب«  �سحيفة 
النادي يريد تدعيم خط الو�سط، 
ويفا�سل بني عدة اأ�سماء وك�سفت 
اأن اإدارة بي اإ�س جي تريد التعاقد 
مع اجلزائري، اإ�سماعيل بن نا�رش، 
ماتيو  اأو  االإيطايل،  ميالن  العب 
جندوزي، متو�سط ميدان اآر�سنال 
ارتفاع  ظل  يف  وذلك  االإجنليزي 
ميلينكوفيت�س  الت�سيو،  جنم  �سعر 
�سافيت�س وميلك �سان جريمان يف 
من،  كال  الدفاعي  الو�سط  خط 
جايي،  واإدري�سا  فرياتي،  ماركو 
واأندير  باريدي�س،  ولياندرو 
هرييرا، بخالف توظيف املدافع 
هذا  يف  ماركينيو�س  الربازيلي 

املركز.
العمالق  خ�رش  بينما  وهذا 
الباري�سي خدمات الثنائي ال�ساب، 
عادل عو�سي�س وتاجنوي كوا�سي، 

الذي رحل عن الفريق.

يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب الأملاين

هذا ما يعجبني يف اإجناز بايرن ميونخ

 يومية وطنية �ساملة
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دورات التاريخ:

هل ميكن اأن تنتهي القوة الأمريكية يف 2030؟
يتحدث الكثريون عن نهاية الإمرباطورية الأمريكية بحلول عام 2030، واأن ع�صر الرئي�س »دونالد 
ترامب« ما هو اإل بداية النهاية لهذا النهيار املتوقع، وقليٌل من يخرج عن تلك الروؤية، وُيقدم طرًحا 

مغايًرا باأ�صانيد واأدلة ُمَدّعمة له، وميثل هذا النموذج الأخري عالمِ ال�صيا�صة الأمريكي والع�صو يف 
احلزب اجلمهوري »جورج فريدمان«، يف كتابه اجلديد بعنوان »العا�صفة قبل الهدوء: اخلالفات 

الأمريكية واأزمة ع�صرينيات القرن احلادي والع�صرين والنت�صار بعدها«.

عر�س: وفاء الريحان - باحثة 
يف العلوم ال�صيا�صية

الكتاب  هذا  يف  »فريدمان«  يعر�ض 
ر�ؤيته ملا �سي�ؤدي اإليه عقد الع�رشينيات 
من  �الع�رشين  احلادي  القرن  من 
ت�سكيل  �اإعادة  كبرية،  ا�سطربات 
�ال�سيا�سة  الأمريكية  للحك�مة 
�لكنه  �الثقافة،  �القت�ساد  اخلارجية 
الأمريكية  الد�لة  تتجا�ز  اأن  يت�قع 

الأزمة.
للتاريخ  ر�ؤيته  م  قَدّ الإطار،  هذا  �يف 
ا�ستعر�ض  حيث  الد�رية،  حركته  يف 
الأمريكية،  �القيم  ال�سخ�سية  طبيعة 
اللتني  الرئي�سيتني  الد�رتني  تنا�ل  ثم 
من  الأمريكي  التاريخ  حتكمان 
ت�س�ر  بتقدمي  �انتهى  نظره،  �جهة 
يعتقد  التي  الأزمة  �ا�سًفا  للم�ستقبل، 
يف  الد�رتان  تتقارب  عندما  حد�ثها 
 ،2030 عام  اإىل   2020 عام  من  العقد 
�كيف �سيتم اجتيازها اإىل مرحلة اأكرث 

ق�ة �ازدهاًرا.

اخرتاع الدولة الأمريكية

تاأ�سي�ض  حلظة  اإىل  »فريدمان«  يع�د 
عندما  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات 
الد�ست�ري  امل�ؤمتر  يف  التفاق  مت 
التي  الأمريكية،  احلك�مة  اإن�ساء  على 
�هند�ستها  ت�سميمها  مت  اإنه  يق�ل 
بـ«اآلية  يُعرف  فيما  ُمعنَيّ  نح�  على 
�العمليات  الهياكل  �هي  احلك�مة«، 
املتابعة  �منها  باحلك�مة،  املرتبطة 
انطالًقا  �ذلك  للتنفيذيني،  �امل�ساءلة 
يثق�ن يف  ل  اأنهم  الأ�ل:  جانبني؛  من 
تتح�ل  اأن  املمكن  من  التي  احلك�مة 
اإىل ال�ستبداد، �الثاين: اأنهم ل يثق�ن 
ا  يف الأفراد، خا�سة اأن هناك اأ�سخا�سً
ي�سع�ن لتحقيق م�ساحلهم، مبا يجعل 
ال�سالح  حتقيق  عن  حتيد  احلك�مة 

العام.
امل�ؤ�س�سني  فاإن هدف  للكتاب،  ��فًقا 
ت�سبط  التي  الآلة  تلك  اخرتاع  من 
احلياة  من  جمال  خلق  ه�  نف�سها، 
على  امل�اطن�ن  فيه  يح�سل  اخلا�سة 

اإعالن  يف  بها  ُ�ِعد�ا  التي  ال�سعادة 
ال�سيا�سة،  عن  بعيًدا  ال�ستقالل 
يف  اخلا�سة  امل�ساحة  تلك  عن  �يُعَبّ 
�الدين  �ال�سناعة  كالتجارة  جمالت 
�الرتفيه �غريها. يعّب ما �سبق -�فًقا 
مًنا عن فكرة احلق يف  لـ«فريدمان«- �سِ
ال�سعي اإىل ال�سعادة، فالد�لة لن تع�ق 
اأحًدا ما دام �سيتم حتديد م�سري الفرد 
من خالل �سخ�سيته �م�اهبه، رغم اأن 
فكرة  ى  تخَطّ لحقة  مرحلة  يف  ذلك 
اخلا�سة  �احلياة  الد�لة  بني  الف�سل 
اإىل خلق ت�ترات م�ستمرة بينهما، منها 
على �سبيل املثال، اأن الرغبة يف عدم 
زيادة ال�رشائب مع ال�سعي اإىل تقدمي 
خدمات متزايدة من الإ�سكاليات التي 
امل�ستمر  �سعيها  يف  احلك�مة  ت�اجه 
د�ن  �مت�يلها،  ق�تها  ت��سيع  اإىل 

اللتزام باأي حت�سينات.
على اأي حال، يعتب الكاتب اأن النظام 
الأمريكي الذي مت تاأ�سي�سه على هذا 
يرتبط  فه� ل  ن�عه،  فريد من  النح� 
يف  عا�س�ا  الذين  بالأ�سخا�ض  فقط 

الذين  ا  اأي�سً �لكن  املتحدة،  ال�ليات 
النقطة  �تلك  له،  ينتم�ا  اأن  يختار�ن 
املتحدة  ال�ليات  جتعل  ما  هي 
خمتلفة عن غريها من الد�ل الأخرى، 
�املكان  �الثقافة  �اللغة  التاريخ  ذات 
امل�سرتك، فنجد فرن�سا �اليابان مثاًل 
ال�ليات  اأما  مبا�سيهما.  مرتبطتني 
اخرتاع  يف  متجذرة  فهي  املتحدة 
م  َمّ ُم�سَ احلك�مة  اأ�سكال  من  �سكل 
فاإن  �بالتايل  �عملية،  اأخالقية  لغاية 
ذاته  الأمريكية  اجلمه�رية  مفه�م 

ُم�سَطنع �غري مرتبط باملا�سي.

التغري وحركة التاريخ

الأمريكي  التاريخ  اأن  الكاتب  يرى 
متر  رئي�سيتني،  د�رتني  يف  يتحرك 
متكرر  ب�سكل  املتحدة  ال�ليات  بهما 

منذ تاأ�سي�ض اجلمه�رية، �هما:
التي  امل�ؤ�س�سية«:  »الد�رة  اأ�ًل- 
حتدث كل ثمانني �سنة تقريبًا، �ترتبط 
الفيدرالية  احلك�مة  بني  بالعالقة 
الد�رة  بداأت  حيث  �ال�ليات؛ 

احلرب  نهاية  مع  الأ�ىل  امل�ؤ�س�سية 
الث�رية ��سياغة الد�ست�ر يف منت�سف 
ع�رش،  الثامن  القرن  من  الثمانينيات 
�انتهت عام 1865 مع احلرب الأهلية، 

اأما الد�رة امل�ؤ�س�سية الثانية فانق�ست 
الثانية.  العاملية  احلرب  نهاية  مع 
الد�رة  بانتهاء  »فريدمان«  �يتنباأ 

الثالثة بحل�ل عام 2025.

الو�صط:2020/08/25الو�صط:2020/08/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اجللفة 

مديرية التنظيم و ال�صوؤون العامة 
م�صلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�ص�صات امل�صنفة و املهن املنظمة

اإن وايل ولية اجللفة 
مبقت�سى القان�ن رقم 09/84 امل�ؤرخ يف 1984/02/04 املت�سمن بالتنظيم الإقليمي للبالد � املتمم 

- مبقت�سى القان�ن رقم 10/03 امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ستدامة ل�سيما امل�اد : 107،74، 73،72،45،44،25،18،03،02
- مبقت�سى القان�ن رقم 20/04 امل�ؤرخ يف 2004/12/25  املتعلق بال�قاية من الأخطار الكبى � ت�سيري الك�ارث يف اطار التنمية امل�ستدامة 

- مبقت�سى القان�ن رقم 10/11 امل�ؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 

- مبقت�سى القان�ن رقم 07/12 امل�ؤرخ يف 02/21/ 2012املتعلق بال�لية 
- مبقت�سى املر�س�م الرئا�سي امل�ؤرخ يف 2020/01/25املت�سمن تعيني ال�سيد حممد بن عمر ب�سفته �اليا ل�لية اجللفة 

- مبقت�سى املر�س�م التنظيمي رقم 215/94 امل�ؤرخ يف 1994/07/23 املت�سمن �سبط اأجهزة الإدارة العامة لل�لية � هياكلها .
- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املت�سمن �سالحيات م�سالح التنظيم � ال�س�ؤ�ن العامة � الإدارة املحلية � ق�اعد تنظيمها � 

عملها 
- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�سبط التنظيم املطبق على املن�ساأت امل�سنفة حلماية البيئة 

-مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ساأت امل�سنفة حلماية البيئة .
- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 255/18 بتاريخ 2018/10/09املعدل � املتمم للمر�س�م التنفيذي 07-145 يحدد جمال تطبيق � حمت�ى � كيفيات امل�سادقة 

على درا�سة � م�جز التاأثري على البيئة .
مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 241/19 بتاريخ 2019/09/08 املعدل � املتمم للمر�س�م التنفيذي رقم  145/07 الذي يحدد جمال تطبيق � حمت�ى � كيفيات 

امل�سادقة على درا�سة � م�جز التاأثري على البيئة  
- نظرا للقرار ال�لئي رقم 610 بتاريخ 2020/03/15املت�سمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة � عدم املالئمة عب ال�لية ل�سنة 2020 

- نظرا للم�افقة لالأخد بعني الإعتبار مل�جز التاأثري على البيئة رقم 1235 بتاريخ 2020/07/26 ال�سادر عن  مديرية البيئة   � املت�سمن طلب فتح حتقيق فتح 
حتقيق عم�مي ح�ل م�رش�ع ا�ستغالل م�ؤ�س�سة م�سنفة » الكائنة باملنطقة ال�سناعية ق�سم 199 م م 12 لفائدة �ض ذ م م  امل�سماة مطاحن اله�ساب مل�سريها ت�مي 

ق�يدر ببلدية اجللفة

تابع قرار رقم : 1703 م�ؤرخ يف : 17 اأ�ت2020
يت�سمن فتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رش�ع 

ا�ستغالل م�ؤ�س�سة م�سنفة » مطحنة لفائدة �ض ذ م م  امل�سماة مطاحن اله�ساب 
مل�سريها ت�مي ق�يدر ببلدية اجللفة 

- نظرا لعقد اليجار رقم 83 بتاريخ 83 /2020/02 ال�سادر عن مكتب الت�ثيق الأ�ستاذ دحماين حممد امني للعقار املراد ممار�سة الن�ساط على قاعدته باملنطقة 
ال�سناعية ق�سم 199 م م رقم 12 ببلدية اجللفة لفائدة �ض ذ م م  مطاحن اله�ساب مل�سريها ال�سيد ت�مي ق�يدر .

باإقرتاح من ال�صيد مدير التنظيم و ال�صوؤون العامة
يقرر

املادة الأ�ىل :  يفتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رش�ع ا�ستغالل م�ؤ�س�سة م�سنفة » مطحنة »لفائدة �ض ذ م م  امل�سماة مطاحن اله�ساب 
مل�سريها ت�مي ق�يدرباملنطقة ال�سناعية ق�سم 199 م م 12 ببلدية اجللفة 

املادة 02 : يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة � مدى املالئمة � عدم املالئمة لهذا امل�رش�ع .
املادة 03 : يعني ال�سيد بريهمات املختار رئي�ض فرع امل�ارد املائية بدائرة اجللفة  حمافظا حمققا لهذا الغر�ض � يف حالة ال�رش�رة يخلفه ال�سيد بلخريي خرياين  

رئي�ض فرع  الأ�سغال العم�مية بدائرة اجللفة
املادة 04 : ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني �طنيتني على ح�ساب �ساحب امل�رش�ع .

املادة 05 : يق�م املحافظ املحقق بفتح �سجل  مرقم � م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي ي��سع حتت ت�رشف امل�اطنني املعنيني بالتحقيق 
العم�مي لت�سجيل مالحظاتهم � اأرائهم ح�ل هذا امل�رش�ع خالل مدة خم�سة ع�رش )10( اأيام  ابتداء من ن�رش الإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�رشه يف 

ال�سحف الي�مية 
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العم�مي ، يق�م رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي بقفل �سجلي التحقيق � اإر�ساله اإىل ال�سيد �ايل ال�لية ) مديرية التنظيم � ال�س�ؤ�ن 

العامة ( مقر�نا برايه � براأي املحافظ ال�رشيح ح�ل هذا امل�رش�ع .
املادة 07: يكلف ال�سادة : الأمني العام لل�لية ، مدير التنظيم � ال�س�ؤ�ن العامة ، مدير البيئة ، ، مدير ال�سناعة � املناجم ، مدير امل�سالح الفالحية ، مدير امل�ارد 
املائية ، مدير احلماية املدنية ،مدير الأ�سغال العم�مية،  رئي�ض دائرة اجللفة، رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية اجللفة  ،رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية 

اجللفة كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�رش يف م�سنف القرارات الإدارية لل�لية .

اإ�شهار
قرار رقم : 1703 موؤرخ يف : 17 اأوت2020

يت�صمن فتح حتقيق عمومي حول م�صروع 
لفائدة  مطحنة   « م�صنفة  موؤ�ص�صة  ا�صتغالل 

�س ذ م م  امل�صماة مطاحن اله�صاب 
مل�صريها تومي قويدر ببلدية اجللفة 

اجلزء 01 
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ب�سبب ا�ستمرار جائحة فريو�س كورونا  

بلما�ضي يتجه نحو برجمة ترب�ص خارجي
يفكر املدرب الوطني جمال بلما�سي يف ا�ستدعاء 
العبيه لرتب�س مغلق خالل الفرتة املقبلة يكون 

خارج االأرا�سي اجلزائرية، وبعيدا عن اأ�سوار املركز 
التقني الوطني ب�سيدي مو�سى، وك�سف م�سدر 

موثوق باأن املدرب الوطني جمال بلما�سي قد اتفق 
مع االحتادية اجلزائرية لكرة القدم »فاف« على 
ا�ستدعاء الالعبني املحرتفني يف اأوروبا، خالل اأول 

تاريخ ر�سمي لالحتاد الدويل لكرة القدم.

جودي.ن 

للبلد  النهائي  االختيار  يتم  ومل 
امل�سيف ملع�سكر رفقاء ريا�ض 
املقبلة،  املرحلة  خالل  حمرز 
و�سعية  من  اجلزائر  وتعاين 
باأزمة  يتعلق  فيما  �سعبة  وبائية 
فريو�ض كورونا امل�ستجد، متنع 
اخل�رض من التواجد يف اجلزائر 
جائحة  املقبلة،  الفرتة  خالل 
اإح�سائياتها  ترتاجع  مل  كورونا 

والبالد  اجلزائر،  يف  االآن  حتى 
اإ�سابة  ت�سجل كل يوم نحو 400 
بالفريو�ض،  موؤكدة  جديدة 
خماوف  اأثار  قد  الو�سع  هذا 
القطري  الدخيل  نادي  مدرب 
لالعبيه  ي�سمح  ال  الأنه  ال�سابق، 
واأن  خا�سة  بطماأنينة،  بالعمل 
اإىل  مغلقة  تبقى  املالعب 
وزارة  من  بقرار  الحق  اإ�سعار 
يعترب  والريا�سة.كما  ال�سباب 
غلق املجال اجلوي يف اجلزائر، 

جمال  تدفع  التي  العوامل  ثاين 
بلما�سي لربجمة الرتب�ض املقبل 
اأن  باعتبار  العجوز،  القارة  يف 
ال�سفر من واإىل البالد يبقى اأمرا 
التعقيد حاليا، ويحتاج  يف غاية 
الرتخي�سات.  من  كبري  لعدد 
املنتخب  العبو  معظم  ين�سط 
اأوروبا،  يف  اجلزائري  الوطني 
يف�سل  بلما�سي  يجعل  ما  وهو 

هذه  خالل  هناك،  مالقاتهم 
املتزامنة  احل�سا�سة  الفرتة 
كورونا.  فريو�ض  انت�سار  مع 
حماية  بلما�سي  ويف�سل 
اإىل  ال�سفر  م�سقة  من  الالعبني 
اجلزائر، ال�سيما مع بدء فرتات 
املو�سم  النطالق  اال�ستعدادات 
البطوالت  مبختلف  اجلديد 

االأوروبية.  

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4

�سل�سلة ماريوت الدولية 

عرو�ص خا�ضة لعمال قطاع ال�ضحة
.    اإطالق عر�س »اهال بعودتكم« يف اجلزائر

يف طبعته الثانية 2020

اأ�ضماء جزائرية يف ديوان "�ضعر بال حدود"

ماريوت  فنادق  �سل�سلة  ت�ستاأنف 
خدماتها  كل  اجلزائر  يف  الدولية 
اإطالق  املنا�سبة،  بهذه  وتعتزم 
عرو�ض ترويجية حتت �سعار »اهال 
بطء  من  اأ�سهر  بعد  بعودتكم«، 
فريو�ض  جائحة  عن  الناجم  الوترية 
تخطيط  جمددا  ميكن  كورونا، 
فنادق  جميع  يف  االإقامات  وحجز 
ماريوت الدولية بعد اأن عادت ن�سبيا 

االأمور اإىل جمرياتها.
ا�ستجابة للطلب املتزايد، بعد القيود 
العمومية  ال�سلطات  فر�ستها  التي 
 ،19-Covid انت�سار  ملواجهة 

تطلق �سل�سلة فنادق ماريوت الدولية 
لفائدة  ترويجيا  عر�سا  اجلزائر  يف 
الزبائن اخلوا�ض ميتد اإىل غاية 30 
قطاع  بعمال  خا�ض  واآخر  �سبتمرب 
فيفري   28 حتى  يتوا�سل  ال�سحة 
اإىل  ت�سل  التخفي�سات  هذه   .2021
اإفطار  وجبات  الغرف،  على   ٪25
مت  فقد  مفتوحة،  ومطاعم  جمانية 
تنظيم كل التدابري الالزمة. من اأجل 

�سمان اإقامة ممتعة لل�سياح.
الن�ساط  بعث  اإعادة  يتم  »بينما 
يعرف  الفندقة،  قطاع  يف  تدريجيا 
متزايدا  طلبًا  اجلزائري  ال�سوق 

يرجع  الفنادق.  يف  االإقامة  على 
ال�سلطات  به  قامت  ما  اإىل  ذلك 
العمومية  ال�سحة  ل�سمان  املحلية 
االحرتازية  االإجراءات  خالل  من 
يف  مالئمة  بيئة  توفري  اأجل  من 
جميع القطاعات، مبا يف ذلك جمال 
الفندقة، ي�سعدنا الرتحيب ب�سيوفنا 
تزويدهم  اإىل  ونتطلع  اأخرى  مرة 
حمفظتنا  عرب  رائعة  بتجارب 
املتنوعة.« يف ت�رضيح لـ نيل جونز، 
ملاريوت  والت�سويق  املبيعات  مدير 
االأو�سط  ال�رضق  اأوروبا،  يف  الدولية 

واإفريقيا.

الكتاب  من  الثانية  الطبعة  �سمت 
بال  »�سعر  ديوان  امل�سمى  العاملي 
عن  �سي�سدر  الذي   «  2020 حدود 
مركز ميزوبوتاميا الثقايف يف �رضبيا 
اجلزائرية  ال�سعرية  االأ�سماء  عديد 
خمتلف  من  اأقرانهم  جانب  اإىل 
ح�سب  والغربية  العربية  البلدان 
املبادرة  �ساحب  عنه  ك�سف  ما 
»�سباح  العراقي  وال�سحفي  ال�ساعر 
�سعيد الزبيدي« عرب �سفحته مبوقع 

الفاي�سبوك  االجتماعي  التوا�سل 
حيث ن�رض القائمة النهائية لل�سعراء 
للم�ساركني يف هذا امل�رضوع االأدبي 
عن  قريحتهم  به  جادت  ما  باأجمل 
بني  ومن  واحلب  والوطن  ال�سالم 
من  كل  نذكر  اجلزائرية  االأقالم 

:حورية اأيت اإيزم ،هدى طابو�ض .
�سامية  رجيمي،  مريا  وحيدة 
حمودة  بن  اأحمد،وفاء  بن 
زرقني  عقوين،وريدة  ،اأ�سماء 

الزهراء  �سحنون،فاطمة  ،�سعاد 
بولعرا�ض،زكي حكيم حرقا�ض ،جميلة 
مليزي،خديجة  حميدة،�سليمة  بن 
تلي،ليندة كامل،اإينا�ض حب�سي،لزهر 
يو�سفية  حنان  م�سطفى،  دخان 
عايدة،  عائ�سة  بلحرمة،حاجي 
عزيزي،  اأيوب  ،وردة  �سنة  فوزية 
من  وغريها  حمادو�ض  �سورية 
املبدعني يف جمال الكلمة املوزونة 

واملعربة .

اإح�ضائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�سابة   398 ت�سجيل       .
بكورونا 

.  ارتفاع اإجمايل اإ�سابات كورونا 
اإىل: 41858

.   ت�سجيل 11 حالة وفاة جديدة 
بكورونا رحمهم اهلل

 ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا   .
اإىل 1446

.  حاالت ال�سفاء اجلديدة: 227
.  ارتفاع اإجمايل حاالت ال�سفاء 

اإىل 29369
.   احلاالت املتواجدة يف العناية 

املركزة: 37 �سفاهم اهلل

املديرية الوالئية ل«ات�ساالت 
اجلزائر«بالنعامة 

ربط 15 منطقة ظل بالهاتف 
الثابت والأنرتنت

البنك الوطني اجلزائري

 منتجات ال�ضريفة الإ�ضالمية 
بالبليدة و ال�ضلف 

مت ربط ما ال يقل عن 15 منطقة 
ظل بوالية النعامة ب�سبكة الهاتف 
علم  ،ح�سبما  واالأنرتنت  الثابت 
املديرية  لدى  االإثنني  اأم�ض 

الوالئية ل«ات�ساالت اجلزائر«.
اإطار  يف  العملية  هذه  وتندرج 
املوؤ�س�سة  مديرية  خمطط 
تعزيز  اإىل  الرامي  املذكورة 

وع�رضنة �سبكة االألياف الب�رضية 
و  العايل  التدفق  ذات  واالأنرتنت 
وتقنية  »اأم�سان«  اأجهزة  تركيب 
تي  األ  »4 جي  نوع  الرابع  اجليل 
الظل  مناطق  م�ستوى  على  اي« 
بوالية النعامة، كما اأو�سح املدير 
اجلزائر«  ل«ات�ساالت  العملياتي 

بالنعامة، �سمري دحام .

اجلزائري،  الوطني  البنك  اأعلن 
منتجات  اطالق  عن  له،  بيان  يف 
ال�سريفة االإ�سالمية يف وكالتني له 
بواليتي البلدية و ال�سلف و يتعلق 
و   «  445« البليدة  بوكالتي  االأمر 
 ،»275« بال�سلف  الرئي�سة  الوكالة 

ح�سب ما اأو�سحه البيان. 
املخ�س�ض  العر�ض  ي�سم  و 
 09  ( ت�سعة  االإطالق  ملرحلة 
لتعاليم  موافقة  منتجات   )

ال�رضيعة االإ�سالمية هي احل�ساب 
الطلب،  حتت  للودائع  االإ�سالمي 
االإ�سالمي،  اجلاري  احل�ساب 
االإ�سالمي،  التوفري  ح�ساب 
ح�ساب التوفري االإ�سالمي لل�سباب 
اال�ستثمار  ح�ساب  »الق�رض«، 
االإ�سالمي غري املقيد، املرابحة 
للتجهيزات،  املرابحة   ، العقارية 
كذا  و  لل�سيارات  املرابحة 

االإجارة.

رئي�س اجلمهورية ا�ستقبل 
حممد �سريف اأم�س

ا�ضتفتاء تعديل 
الد�ضتور يف 1 نوفمرب

 تقرر حتديد تاريخ 1 نوفمرب القادم موعدا 
الد�ستور،  تعديل  م�رضوع  على  لال�ستفتاء 
ح�سب ما افاد به اأم�ض االثنني بيان لرئا�سة 
اجلمهورية وجاء يف البيان » ا�ستقبل رئي�ض 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون اأم�ض، حممد 
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ض  �رضيف، 
عن  عر�سا  له  قدم  الذي  لالنتخابات، 
اال�ستعدادات اجلارية لتنظيم اال�ستحقاقات 
االنتخابية املربجمة، بدءا باال�ستفتاء على 
م�رضوع تعديل الد�ستور«. وخالل هذا اللقاء 
م�ساورات  »�سوء  ويف  البيان--  --ي�سيف 
املعنية،  اجلهات  مع  اجلمهورية  رئي�ض 
تقرر حتديد تاريخ اأول نوفمرب 2020 القادم 

موعدا لال�ستفتاء على م�رضوع الد�ستور«.

بومردا�س 

الإطاحة ب�ضبكة 
اإجرامية 

بومردا�ض  والية  اأمن  م�سالح  اأطاحت 
موؤخرا ب�سبكة اإجرامية ت�سم 11 عن�رضا ) 
كلهم من ذوي ال�سوابق العدلية( تن�سط عرب 
تراب الوالية يف جمال ترويج و املتاجرة 
املهلو�سة،  االأقرا�ض  و  املخدرات  يف 
من  م�سدر  االإثنني  اأم�ض  به  اأفاد  ح�سبما 

اأمن الوالية .

ورقلة

119 مركزا لمتحاين 
املتو�ضط والبكالوريا 

االمتحانات  الإجراء  مركزا   119 خ�س�ض 
و�سهادة  التعليم املتو�سط  ب�سهادة  اخلا�سة 
يف  ورقلة  والية  م�ستوى  على  البكالوريا 
اأم�ض  علم  ح�سبما   ،2020 �سنة  دورة  اإطار 
االثنني من مديرية الرتبية بالوالية، وب�ساأن 
امتحانات �سهادة التعليم املتو�سط املقرر 
اإجراوؤها خالل الفرتة املمتدة من 7 اإىل 9 
القادم فان مديرية الرتبية حت�سي  �سبتمرب 
بلديات  خمتلف  عرب  موزعا  مركزا   59
يف  مبا  مرت�سح   14.939 ال�ستقبال  الوالية 
ذلك املرت�سحني االأحرار ونزالء موؤ�س�سات 

اإعادة الرتبية، مثلما اأ�سري اإليه.

تبقى جمالية ذلك العتاب ال�سعبي ، الذي 
يف  تنح�رض  اجلزائري  ال�سعب  ارتكبه 
�سليمته ، و �رضعية �سعاراته االأوىل ، اإىل 
اأن وثبت عليه جمموعة غريبة غريت كل 

�سيء فيه .
اعتمدت الثورة الفرن�سية ، ثالثة كلمات 
بقافية واحدة اإذا نطقت باللغة الفرن�سية 
جاءت  وامل�ساواة(  واالإخاء،  )احلرية،   :
واحدة  قافية  على  منغومة  كلمات  هذه 
اأن  الكثري  ظن  قد   . الفرن�سية  اللغة  يف 
مو�سيقاها   ، لغنتها  اختري  الكلمات  هذه 
بينما   ، االأل�سن  على  جريانها  �سهولة  و 
يتغا�سى الكثري عن حممولها الفل�سفي ، 
و معانيها العميقة ، التي ال تتاأ�س�ض دولة 

احلق اإال عليها .  
اأثناء احلراك  الكثري ين�سج �سعارات  راح 
بال معنى  تافهة  �سعارات  ين�سج  ال�سعبي 
، مكتفيا ب�سجعها بل اأحيانا كانت ت�سكل 
البع�ض  بع�سه  حق  يف  جتاوزا  و  اعتداًء 
، مما بداأ يوحي مب�ستويات هوؤالء الثوار 

اجلدد ، ونظرتهم لواقعهم و متطلباته .
باعتبارها  اليوم  ال�سعارات  فكرة  اأثرت 
مالمح  نعي�ض  ونحن   ، ثورة  اأي  عنوان 
املعي�ض  واقعنا  م�ست   ، م�سادة  ثورة 
ال�سيولة  ندرة  فمن   ، ال�سميم  يف 
واالعتداءات على املياه و الكهرباء ، ها 
تذبذب  يف  التحقيق  يطلب  الرئي�ض  هو 
تدفق النت ، فلو كان 22 فرباير هو بداية 
التغيري ، وحقق مكت�سبات حقيقية ، طبقا 
اليوم  عليه  كان   ، �سعارات  رفعه من  ملا 
تريد  ع�سابة  من  مكت�سباته  يحمي  اأن 
يبقى  لكن  منجزه   على  جمدد  ال�سطو 
ذلك احلراك برئ من الكثري و الكثري من 
ال�سعارات ، فلم يعرف ال�سعب اجلزائري 
االأ�سيل يف لغته ال�سيا�سية �سعار اأو فكرة 
تفاهة  وال  ع�سكرية(  مي�ض  مدنية  )دولة 
خم�سة  وخال  مات  )بوتفليقة  هتافات 
ثورة  يفجرون  من  هوؤالء  فلي�ض  بنات( 
على  يقدرون  وال  طبيعتها  كانت  مهما 

حمايتها .

قلم جاف

الثورات �ضعارات 
الوليد فرج



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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