
هاُن على الّتحصيل الّضريبي  يف ظل َتراُجع وَعدم استقرار أسَعار الّنفط.. الرِّ

َيُد الحكوَمةَيُد الحكوَمة في َجيب الُمواطن! في َجيب الُمواطن!
د. عـز الديــن معــزة  	

إشكاليـة   األخالق   والسياسة  
 عنــد   مالـك   بـن   نبــي   

          إن   حالة   التخلف   والركود   احلضاري   التي  
 يعيشها   العالم   العربي   اإلسالمي   أصبحت   ظاهرة   ال  
 ميكن   جتاوزها   وجتاهلها،   وذلك   يف   جميع   املجاالت،  
 ومن   املعروف   تاريخيا   أن   جهود   اإلصالح   لدى   بعض  
 النخب   العربية   اإلسالمية   بدأت   يف   القرنني   التاسع  
 عشر   والعشرين   امليالديني،   محاولة   منهم   إخراجه  

 من   وطأة   الهزمية   احلضارية   التي   مني   بها   املسلم  
 املعاصر   منذ   سقوط   دولة   املوحدين   يف   العصور  

 الوسطى   حسب »    مالك   بن   نبي    « والذي   نعتبره   من  
 الرواد   الفالسفة   املصلحني   حيث   جعل   اهتمامه   كله  
 البحث   عن   مشكالت   احلضارة،   فيقول    »   : إن   املشكلة  

 التي   استقطبت   تفكيري   واهتمامي   منذ   أكثر   من   ربع  
 قرن   وحتى   اآلن   هي   مشكلة   احلضارة .  « 

أقــــالم15

05
قسنطينة 

ُمواطنـوَن َيرُفضــوَن 
َتسِديــد ُمستحّقــات 
»سياكــو« رفًضــا 
للَفواتير الُجزافّيــة!

06
سيدي بلعباس

كِن ُتقاِضي  ُمِديرّيُة السَّ
8 ُمقاوليـَن وَتسحــُب 
َمشاريَعهــــا منهــم!

08
متنراست

َقريــُة »ترهنانــت« 
َتستِفيــُد مــن ِخدَمــة 

ابـــــع الجيــــل الرَّ

السنة 02  - العدد 322 -الثالثاء 10 ربيع  األول 1442  هـ  - 27 أكتوبر 2020م 16 صفحة         20دج

0202
بإنَصاِفهم ًطالُبوا 

بكـــة االجِتماعّيــــِة    ُعّمـــاُل الشَّ
َيعَتصمـوَن أمـام ِوزارة التَّضاُمــن 

 ناشد عماُل الشبكة االجتماعية والنشاط االجتماعي أصحاُب العقود 
السارية، أمس االثنني، وزيرَة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة،  

إنصاَفهم وأخَذ مطالبهم بعني االعتبار.
0909

كاِن رقاُت َتفِرض اإلقامَة اجَلبرّية على السُّ نِمية ُمنعِدَمة والطُّ َمشاِريُع التَّ

َقريــُة »الَخربـــة« بُبــــرج 
ُبوعريرج.. حياٌة بُطعم الَموت! 

ما تزال معاناة سكان مناطق الظل تطفو على السطح، لتفضح فسادا يظهر للعلن 
عشعش يف مناطق معزولة تشبه املقابر، وما قرية »اخلربية« ببرج بوعريرج إال 

مثاال، إذ ال شيء يف هذه القرية يوحي باحلياة سوى صوت األطفال وهم يلعبون، 
وأحاديث كبار السن الذين ضاقت بهم احلياة مبا رُحبت.

04

قال وزير التربية محمد واجعوط، 
أمس اإلثنني، إّن عدد املتفوقني يف 
شهادة البكالوريا التذين حتصلوا 
على تقدير ممتاز بلغ 517 طالبا.

 وأوضح واجعوط، يف كلمة 
ألقاها بقصر الشعب مبناسبة 

تكرمي املتفوقني يف امتحان 
البكالوريا، بحضور الوزير األول 

عبد العزيز جراد، إّن »عدد 
احلاصلني على تقدير ممتاز 

مبعدل يساوي أو يفوق 18 من 
20 مّيز دورة هذا العام«.

 ِوزيُر الّترِبية خالل َحفِل َتكرمِي امُلتفوقنَي

ا فــي الَبكاُلورَيا  517 َناجحـً
َتحّصُلوا على َتقديـر »ُممتاز«!

03

الُهواِري ِتيغرِســـي : َقانوُن امَلالّيِة 
أقرَّ 50 مادة ضريبية لسنة 2021!

حمن َمبتول: الّضراِئب اجَلِديدُة  َعبد الرَّ
امليزانّيـة! عجــز  لَتغطيــة  َتكفــي  ال 

أحَمد زغـــَدار : َقانوُن امَلالّيـة 
لم َيفِرْض على اجَلزاِئرّييـَن 

ُمباشــــــــرة َضرائـــــَب 



02
الحدث
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ناشد عمال الشبكة االجتماعية والنشاط 
أمس  السارية،  العقود  أصحاب  االجتماعي 
واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرَة  االثنني، 
إنصاَفهم وأخذ مطالبهم بعني  املرأة،   وقضايا 

االعتبار.
للوزيرة،  قدموه  الذي  البيان  يف  وجاء 
خالل وقفتهم االحتجاجية التي نظموها أمام 
مقر الوزارة، » نحن عمال الشبكة االجتماعية 
والنشاط االجتماعي أصحاب العقود السارية، 
أحرار ال متثلنا أي نقابة...نرفع صرختنا إلى 
معاليكم السيد وزير األسرة والتضامن وقضايا 
حلول  وإيجاد  انشغالنا  رفع  أجل  من  املرأة 

فورية...«.

املباشر  الترسيم  يف  مطالبهم  تتمثل  و 
االجتماعية«DAIS« بدون  الشبكة  لعمال 
النشاط  لعمال  مباشر  ترسيم  شرط،  أو  قيد 
سنوات  احتساب   ،»DAS« االجتماعي
العمل يف التقاعد، التعويض باألثر الرجعي، 

يضيف البيان.
فإنهم  احملتجون،  به  صرح  ما   وحسب 
والكل  لهم،  املسؤولني  تهميش  من  يعانون 
يقدم لهم وعودا لم تَر النور منذ التسعينيات، 
وأكبر دليل أن من يصل إلى سن التقاعد ليس 
له أجر بل يتقاضى منحة فقط، مطالبني وزارة 

التضامن والوزارة األولى بااللتفاتة لهم.
 كما أضاف منسق الوقفة االحتجاجية، 

الوقفة  »بعد  قائال:  خلضاري،  الباقي  عبد 
االحتجاجية لنهار اليوم قابلنا  رئيس الديوان 
الوطني،   التضامن  لوزارة  العام  واملفتش 
وطرحت االنشغاالت واملطالب، حيث صرح  
اهلل(«،  شاء  إن  خير  )فيها  قائال:  املسؤول 
مشيرا إلى أن هذا األخير أخبرهم بأنه مت دراسة 
ملف عمال الشبكة االجتماعية »dais« مع 
أو  احللول  تلك  كشف  دون  املمكنة،  احللول 
املقترحات املقدمة للسلطات العليا، وقال إنهم 

يف انتظار إصدار القرار النهائية.
 رضوان. م

املتخصص  نافتي  سليم  البروفسور  دعا 
اجلزائريني  والتنفسية  الصدرية  األمراض  يف 
إلى ضرورة تلقيح أكبر عدد ممكن من الفئات 
بفيروس  اإلصابة  خلطر  املعرضة  االجتماعية 

األنفلونزا املوسمية.
وأكد البروفسور نافتي على ضرورة تلقيح 
أكبر عدد ممكن من األشخاص املسنني الذين 
يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق واملصابني 

احلوامل  والنساء  املزمنة  األمراض  مبختلف 
واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.
ووصف اخلبير ذاته هذه الفئات بـ«الهشة 
غيرها  من  أكثر  واملعرضة  املناعة«  وضعيفة 
وقد  املوسمية،  األنفلونزا  بفيروس  لإلصابة 
الظروف  هذه  مثل  يف  أكثر  صحتها  تتدهور 
لإلصابة  تعرضت  »إذا  الصعبة  الصحية 
كبيرا  خلال  يحدث  مما  كورونا«،   بفيروس 

إلى  ويعرضها  املناعي  جهازها  يف  -حسبه- 
الوفاة.

أن  إلى  باملناسبة،  املتخصص،   وأشار 
حاالت اإلنفلونزا املوسمية التي ظهرت خالل 
األيام األخيرة وبالرغم من أنها »ال تبدو حادة 
حتى اآلن«   إال أن الفيروس قد يتغير ويصبح 

أكثر خطورة مع شدة موسم البرد.
 أسماء.ب

 عبد اجلالل .نويس
 أدان املجلــس اإلســالمي بشــدة،أمس، 
محمــد  ســيدنا  علــى  املســعورة  احلملــة 
رمــز  هــو  الــذي  اهلل،  خلــق  »ص«خيــر 
التســامح والتعــارف والتعايــش وعلــى الديــن 

احلنيــف. اإلســالمي 
املجلــس  بيــان  يف  ورد  مــا  وحســب 
ــة  ــتنكر احلمل ــد اس ــالمي، فق ــى اإلس األعل
الشرســة التــي تطــال أشــرف اخللــق واألنــام، 
ــم  ــى القي ــرف عل ــراف وتط ــا إنح ــرا إّياه معتب

اإلنســانية.
واســتغرب أعلــى هيئــة إســالمية باجلزائر 
مــن ظهــور فئــة منحرفــة عــن القيــم االنســانية 
ومجانبــة للعقــل ومخالفــة لألصــول الشــرعية 
االنســانية والتــي تتبجــح باســم حريــة الــرأي 
ــن  ــخرية م ــوله والس ــالم ورس ــاءة لإلس باإلس
ــة  ــني الدولي ــزم القوان ــي تل ــة الت ــوز الديني الرم
باحترامهــا وعــدم املســاس بهــا، باعتبارهــا 
قيمــا انســانية مشــتركة بــني جميــع الشــعوب 

ــات. والديان
التطــاول  اإلســالمي  املجلــس  واعتبــر 
لــه  النبــي محمــد »ص« واإلســاءة  علــى 

اســاءة لإلنســانية برمتهــا، مشــيرة إلــى أّن 
ــذا محــض تطــرف، خصوصــا  ــل ه ــل مث فع
إذا كان صــادرا عــن مســؤول يعتبــر نفســه 

ــاواة. ــة واملس ــاء واحلري ــم االخ ــا لقي حامي
كمــا اســتنكر املجلــس اإلســالمي بشــدة 
ــة املســعورة  هــذه احلملــة، معتبــرا إياهــا حمل
ــق  ــر خل ــد خي ــيدنا محم ــخصية س ــى ش عل
ــارف  ــز التســامح والتع ــر رم ــذي يعتب اهلل، وال
والتعايــش وعلــى الديــن اإلســالمي احلنيــف 
كل  يف  املاليــني  مئــات  يعتنقــه  الــذي 

ــارات. الق

العالــم  عقــالء  املجلــس  ذات  ودعــا 
حقــوق  وهيئــات  الدينيــة  واملنظمــات 
ــذا  ــة ه ــى مجابه ــان إل االنســان وحــوار األدي
اخلطــاب املتطــرف الالنســاني وأن يســعوا إلــى 
االنتصــار إلــى املنهــج العقالنــي القاضــي 
ــذ روح  ــة املشــتركة ونب ــوز الديني ــرام الرم باحت

والعنصريــة. الكراهيــة 
وبخصــوص الفئــة التــي تطــال بحملتهــا 
ــالمي  ــس اإلس ــا املجل ــام، إعتبره ــق األن خل
طائفــة إاّل، مؤكــدا أّنــه مــن بــني أفرادهــا 

ــواذ. ــون ش متطرف

سعيدي  الرحمان  عبد  السياسي  قال 
اجلزائر عاشت ظروفا صعبة ويف بعض  إن 
التدافع  فيها  وكان  استثنائية،   األحيان 
فيها  عبر  التي  احلراك  فترة  خالل  خاصة 
للعهدة  رفضه  عن  اجلزائري  الشعب 
السابقة، فكان  املمارسات  وكل  اخلامسة 
القيام  الرئاسيات  بعد  ما  مرحلة  بعد  لزاما 

بإصالحات ومن بينها تعديل الدستور.
يف  استضافته  لدى  سعيدي  وأوضح 
اإلذاعية  للقناة  الصباح«  »ضيف  برنامج 
األولى هذا األحد، أن الرئيس عبد املجيد 
وضع  االنتخابية،  حملته  وخالل  تبون 
باعتباره  أولوياته  بني  من  الدستور  تعديل 
حلقة مهمة ونقطة أساسية يف رسم املرحلة 

القادمة.
هو   2020 دستور  أن  سعيدي  واعتبر 
نص بشري واجتهاد ومقاربة تكون نسبية، 
لكن ميكن التأكيد أنه »كانت هناك قضايا 
مطالب  من  كانت  الدستور  يف  موجودة 
الشعب واحلراك على غرار عدد العهدات، 
إهمال  مسألة  وكذا  السلطات  بني  الفصل 
الدولة  دور  أن  موضحا  للمواطن«،  اإلدارة 

هي صمام األمان للهوية مبعنى أنها حتميها 
من املزايدة وعملية االصطفاف.

دور  أن  إلى  الصباح  ضيف  وأشار 
الصورة  وتوضيح  إيصال  هو  األحزاب 
للشعب، ومترير مواقفها وإقناع الشعب بكل 
لكن  االقتراع،  لصناديق  لتوجه  الوسائل 
الشعب  عند  تنتهي  والنهاية  الفصل  كلمة 
الذي يتابع حاليا احلملة االستفتائية، من 

خالل مختلف وسائل اإلعالم.
السابق  »من  أنه  سعيدي  وأوضح 
هذا  يرفض  الشعب  إن  نقول  أن  ألوانه 
ستكون  األخيرة  الكلمة  لكن  الدستور، 
الصناديق  فرز  نوفمبر، وبعد  الفاحت من  يوم 
سنعرف توجه عموم الشعب. هناك تعبئة 
سياسية وهو ما نعتبره شيئا إيجابيا للبلد، 
بهذا  اهتمام  هناك  أن  على  دليل  فهذا 
التصحر  الذي أخذ بعني االعتبار  الدستور 
يحب  وعليه  السياسي  والعزوف  السياسي 
إقحام الشباب يف املجال السياسي وحتضيره 

حلمل املشعل«.
س.م

التشغيل  قبل  ما  عقود  عمال  دخل 
أمس  بعنابة،  رشد«  »ابن  مبستشفى 
وأغلقوا  العمل  عن  إضراب  يف  اإلثنني، 
للمطالبة  االستشفائية  املؤسسة  مدخل 

باإلدماج. 
بتعليق  الصباح  مند  قاموا  املضربون 

وذلك  املرفوعة  تبني مطالبهم  الفتات كبيرة 
ابن  االستشفائية  املؤسسة  مدخل  عند 
صوتهم  إلسماع  منهم  محاولة  يف  رشد، 
مديرية  مستوى  على  املعنية  السلطات  إلى 
مناصب  يف  إدماجهم  أجل  من  التشغيل 

عملهم. 

وحسب مصادرنا، فإن مدير املستشفى 
استقبل  الناصر  محمد  رشد  ابن  اجلامعي 
باتخاد  والتزم   العمال احملتجني،  ممثلني عن 
ما  وفق  إدماجهم  أجل  من  اجلهود  جميع 
التنفيذية يف  واملراسيم  القوانني  عليه  تنص 
هذا الشأن.                             ف. سليم

حلزب  السياسي  املكتب  نظم   
ببني  السينما  بقاعة  األفالن جتمعا شعبيا 
مناضلي  بحضور  املدية،   شرقي  سليمان 
حتدث  حيث  املواطنني  من  وجمع  احلزب 
بطيش  »ناصر  السياسي  املكتب  عضو 
الكبار  من  النضال  تعلم  وجوب  عن   «
مبادئ  وهي  إقصاء،  دون  سبقونا  الذين 
املختلفة،  مراحله  عبر  حزبنا  يف  تعلمناها 
أن  ينبغي  ال  اإلنسان  إجنازات  أن  مضيفا 
من  سبقونا  ممن  االنتقاص  على  تبنى 
لهذا  أعطوا  ووطنيني  ومجاهدين  مناضلني 
يضيف    - فنحن  يستطيعون،   ما  الوطن 
يسلم  واملشعل  بعضنا  نكمل   - املتحدث 
أن  األحفاد على  إلى  واألجداد  اآلباء  من 
بعد  ليواصل  إليهم يف االستشارة،   نرجع 
ذلك قائال: جتمعنا وزيارتنا هذه من أجل 

لدن  من  يذم  األسف  مع  والذي  الدستور 
واألكاذيب،  للمغالطات  تروج  معينة  فئة 
يف حني أنه إذا قورن مع الدساتير السابقة 
الرأي  وحرية  املعتقد  حرية  يخص  فيما 
كل  غرار  على  فهو  املثال  سبيل  على 
الدساتير السابقة يؤكد أنه ال مساس بحرية 
املعتقد وحرمة الرأي استنادا إلى بيان أول 
وبالتالي  ؛  املرجعية  يعتبر  والذي  نوفمبر، 
عبر  لذلك  ويروجون  املغالطة  يحاولون  من 
وسائل التواصل االجتماعي يستندون إلى 

األكاذيب ومجانبة احلقيقة. 
املواطنني   دعا  بطيش  وعمر  هذا، 
املوعد  هذا  إجناح  أجل  من  للسعي 
جلزائر  جديد  دستور  ألجل  االنتخابي 
املنطقة  ملجاهدي  التحية  موجها  جديدة 
مترحما على شهدائها.              عمر ب

اجلمهورية  رئيس  مستشار   كشف 
املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية اجلزائرية 
عن  اإلثنني،  برمضان،  نزيه  باخلارج، 
خاصة  وطنية  رقمية  منصة  انطالق 
باملجتمع املدني قبل نهاية السنة اجلارية،  
شامل  تقييم  بإجراء  ستسمح  والتي 
وحتديد  اجلمعيات  ألداء  و«موضوعي« 

مرافقة الدولة لكل املشاريع املقترحة.
برمضان، على هامش  السيد  وأوضح 
الوطنية  اإلذاعية  القناة  مبنتدى  استضافته 
التي  الوطنية  الرقمية  املنصة  أن  األولى، 
يعكف - إلى جانب مجموعة من اخلبراء 
بالتنسيق مع مديرية تنظيم منظومة اإلعالم 
اآللي على مستوى رئاسة اجلمهورية - على 
السنة  نهاية  قبل  إعدادها »ستكون جاهزة 
للعمل  العاملي  اليوم  يف  إطالقها  أمل  مع 

التطوعي املصادف للخامس ديسمبر القادم 
يف حال مت استكمالها بالشكل املطلوب«.

املنصة  هذه  إن  برمضان  السيد  وقال 
»ستمثل خريطة وطنية تضم كل أصناف 
والوطنية  الوالئية  البلدية،  اجلمعيات 
سيخصص  كما  اختصاصاتها،  وبجميع 
اخلارج  يف  للجالية  املنصة  هذه  من  جزء 
بحيث ميكن أن يصل عدد املشتركني فيها 

إلى 2 مليون مشترك«.
املنصة  هذه  أن  املتحدث  وأضاف 
وموضوعي  تقييم شامل  بإجراء  »ستسمح 
ألداء اجلمعيات وحتديد مرافقة الدولة لكل 
التحفيز  ستشمل  كما  املقترحة،  املشاريع 
يف  املدني  املجتمع  مساهمة  مدى  وحتديد 

خدمة الصالح العام«.
ق.م

قال إن الفيروس قد »يتطور« يف موسم البرد
البروفيســـور نافتـــي يدعـــو الجزائــرييــن 

للتلقــيح ضــــد األنفلـــونــزا

قال إن الفيروس قد »يتطور« يف موسم البرد

المجـــلس اإلسالمــي األعلـى  
يديــن  الحمــلة الشــرسة 
ضــد الرســول واإلســالم

مستشفى »ابن رشد« بعنابة 
عمـــال عقــــود ما قبــل التشغـيل يضربــون عن العــمـل 

حتت شعار »ال للعبودية« 
عمـــال الشبـــكة االجتمــاعـــية يعتـــصمــون

 أمــام مقـــر وزارة التضــــامــن 

عبد الرحمان سعيدي لإلذاعـة:
 مشـــروع الدستــور حلــقة هــامة 

فــي رســم المرحــلة القــــادمة

عضو املكتب السياسي لـ األفالن عمر بطيش 
من املدية:

دستـــور 2020 يستمــد مرجعيــته 
مــن بيــان أول نوفمــبر 

مستشار رئيس اجلمهورية املكلف باحلركة 
اجلمعوية واجلالية اجلزائرية باخلارج 

برمضـــان: منــصة رقـمية خـاصة 
بالمجتـمع المدنـي قبـل نهـاية السنة



كشف اخلبير االقتصادي وعضو جلنة 
املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني، 
»أخبار  لـ  حديثه  تيغرسي، يف  الهواري 
مادة   50 أقر  املالية  قانون  أن  الوطن«، 

ضريبية لسنة 2021، واملتعلقة بـ تعويض 
واخلمور  التبغ  ورسوم  الطاقة،  موارد  قيمة 
املعتمدة  املدارس  على  جديدة  ورسوم 
قال  وغيرها، حيث  السقي  مياه  وعلى 

الزراعية  احملاصيل  على  تؤثر  أن  » ميكن 
واسعة االستهالك لكن على وجه العموم 
تضر  ال  مستحقة  اجلديدة  الضرائب 

باملواطن بشكل كبير ». 

دعا الهواري تيغرسي احلكومة إلى إعادة النظر 
مرتفعة  أنها  أكد  حيث  الضريبة،  قيمة  مسألة  يف 
مع  نفسه  واألمر  واالستثمار،  الدخل  على  سواء 
التحصيل الضريبي الذي يبقى ضعيفا ويعاني من 

مسألة الشفافية. 

للسياسة  نظرتنا  تغيير  يقترح محدثنا  وعليه، 
الضريبية  البيروقراطية  إلغاء  خالل  من  املالية، 
الضريبي،  التحصيل  اإلنتاج عوض  والتركيز على 
الضرائب  وهذا لن يتحقق إال بعد تخفيض نسبة 
على األقل ملدة سنتني، إلى غاية حتقيق االنتعاش 

اخلبير  ليواصل  تأكيده.  على حد  واملالي  التجاري 
قوله: » علينا القيام بدراسات عميقة للرسوم يف كل 
قانون من خالل وضع مقاربة وتصور بعيد املدى، 
يف  سبب  ألنها  الضريبة  مضمون  يف  النظر  وإعادة 

توسيع السوق املوازية.

دعا الهواري تيغرسي احلكومة إلى إعادة النظر 
مرتفعة  أنها  أكد  حيث  الضريبة،  قيمة  مسألة  يف 
مع  نفسه  واألمر  واالستثمار،  الدخل  على  سواء 
التحصيل الضريبي الذي يبقى ضعيفا ويعاني من 

مسألة الشفافية. 

للسياسة  نظرتنا  تغيير  يقترح محدثنا  وعليه، 
الضريبية  البيروقراطية  إلغاء  خالل  من  املالية، 
الضريبي،  التحصيل  اإلنتاج عوض  والتركيز على 
الضرائب  وهذا لن يتحقق إال بعد تخفيض نسبة 
على األقل ملدة سنتني، إلى غاية حتقيق االنتعاش 

اخلبير  ليواصل  تأكيده.  على حد  واملالي  التجاري 
قوله: » علينا القيام بدراسات عميقة للرسوم يف كل 
قانون من خالل وضع مقاربة وتصور بعيد املدى، 
يف  سبب  ألنها  الضريبة  مضمون  يف  النظر  وإعادة 

توسيع السوق املوازية.

املوازي،  االقتصاد  ظاهرة  إلى  تيغرسي  ونوه 
الضريبية  اإلصالحات  على  السلبي  تأثيره  ومدى 
املوازية  السوق  باعتبار  االستثمار،  على  تؤثر  التي 
نشاط خارج القانون وال يقدم أي مساهمة جبائية.
إلى  دعا  اجلبائي،  اإلصالح  وبخصوص 
اإلدارة  خدمات  تسيير  بهدف  الرقمنة  تفعيل 

اجلبائيي،  والغش  التهرب  ومحاربة  اجلبائية 
من  اخلروج  قصد  الثروة  أصحاب  وإحصاء 
اإلحصاءات التقريبية والشفافية يف املعامالت التي 
فهو  وعصري.  قوي  اقتصاد  خلق  على  تساعد  ال 
أن األرقام املضبوطة ستمكننا من خلق بنك  يرى 
واالستهالك  اإلنتاجي  السوق  لتنظيم  معلومات 

على  التخزين  ملستويات  الدورية  املتابعة  وضمان 
املستوى الوطني.

اللجنة  عضو  حسب   -  2021 موازنة  وتتوقع 
املالية – تسجيل عجز نسبته 2700 مليار دينار ومنوا 
قدره 4 باملائة،  فيما تبلغ النفقات اإلجمالية 8100 

مليار دينار، واإليرادات 5000 مليار دينار.

رغم التزام احلكومة بتخفيض الضرائب على 
بعض األنشطة التجارية واالقتصادية، وتفضيل ما 
يعرف بالرسم األفقي بدال من فرض الرسوم على 
اجلبائية  التدابير  أن  إال  املجتمع،  يف  معينة  فئات 
التي   ،2021 لسنة  املالية  قانون  الواردة يف مشروع 
وصلت إلى فرض 50 مادة ضريبية، قد تؤثر على 
الشرائية  القدرة  ضعف  إلى  نظرا  املواطنني  جيوب 
الصحي، وإفالس  الوضع  تزامنت وتداعيات  التي 

بعض املؤسسات.
جانفي  شهر  من  بدءا  اجلزائريون،  سيضطر   
»تعويض  دفع ضريبة جديدة تخص  إلى   ،2021
السيارات  إلى  بالنسبة  الطاقة«،  موارد  قيمة 
بـ  املقدرة  الوطني  التراب  تغادر  التي  السياحية 
2500 دينار، و3 آالف دينار بالنسبة إلى السيارات 
قدرت  فقد  الشاحنات  إلى  وبالنسبة  النفعية. 

الرسوم كجزء من  بـ10 آالف دينار. وجاءت هذه 
»اخلطة« املسطرة حملاربة ظاهرة تهريب املركبات، إال 
أن أغلب النواب رفضوا هذه الرسوم واعتبروها ظلما 

يف حق املواطن.
 - مرة  ألول   - املالية  قانون  سيلزم  كما 
املقدرة  السقي«  »رسوم  بدفع  والرعويني  الفالحني 
تكلفة  من  سيرفع  الذي  األمر  باملائة،   15 ب، 
اإلنتاج، كما أقّر القانون رسوما على املياه املعدنية.
مكاتب  على  أخرى  رسوم  ستفرض  كما 
االستشارة واملدارس التكوينية واملكاتب املعتمدة، 
الرسوم  متس  التي  اجلزافية  الضريبة  إلى  باإلضافة 

على املؤسسات التي يبلغ رقم أعمالها 1.5 مليار.
التبغ  أسعار  رفع  إلى  اجلزائر  جلأت  كما 
الداخلي  الرسم  رفع  احلكومة  اقتراح  بعد  واخلمر، 
واعتبرت  باملائة،    15 بنسبة  االستهالك  على 

الشره  من  التبغ ستقلص  أسعار  زيادة  أن  احلكومة 
يف االستهالك، لكن بيانات حديثة أظهرت عدم 

تراجع االستهالك خالل السنوات األخيرة.
استصدار  على  املطبقة  الرسوم  رفع  تقرر  كما 
السياقة،  امتحان  واجتياز  اجلزائرية  التأشيرة 
اخلزينة  دعم  مسعى  يف  و35،   34 املادتني  وفق 
النهائية  املنتجات  إخضاع  جانب  إلى  العمومية، 
والصلب  احلديد  صناعة  من  املصنعة  ونصف 
أي  املضافة،  القيمة  على  للرسم  العادي  للمعدل 

19 باملائة بدال من 9 باملائة.
احلكومة  توجه  عن   45 املادة  وكشفت  هذا، 
املشروبات  إلنتاج  املوجه  السكر  عن  الدعم  لرفع 
يف  للتصدير،  املوجهة  واملواد  والعصائر  الغازية 

مسعى رفع الضغط على ميزانية الدعم.

-  ملف: أسماء بوصبيع  -  

سي  كمال  االقتصادي،  اخلبير  يرى   
محمد، يف حديثه لـ« أخبار الوطن«، أن القانون 
يفرض  لم  أنه  مبا  ما،   نوعا  مقبوال  املالية كان 
بالسنوات  مقارنة  مباشرة  زيادات  املواطن  على 
ال  التي  املداخيل  إعفاء  تقرر  حيث  املاضية، 
تتعدى 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل 
باملؤسسات  يتعلق  نفسه  واألمر  اإلجمالي، 
الناشئة التي استفادت من إجراءات حتفيزية، 

وأخرى متعلقة بتعويض أضرار شركات التأمني 
التأمي، ن  الضريبة يف عقود  املكلفة بتحصيل 
املطبق  السنوي  الرسم   76 املادة  ألغت  حيث 
بعد  البيئة  بحماية  املتعلق  السيارات  على 
الذي  التوجه  وهو  إقرارها،  على  سنة  من  أقل 
ما  لتفضيل  إستراتيجيتها  يف  احلكومة  تعتمده 
يعرف بالرسم األفقي، بدال من فرض الرسوم 

على فئات معينة يف املجتمع.

االقتصادي  اخلبير  قال  أخرى،  من جهة 
عبد القادر بريش، يف حديثه لـ«أخبار الوطن«، 
إن قانون املالية لهذه السنة فرض رسوما جديدة 
على املواطنني يف إطار توسيع الوعاء الضريبي،  
إال أن هذه الضرائب قد تؤثر بشكل غير مباشر 
مياه  برسوم  تعلق  ما  السيما  املواطنني،  على 

السقي ورسوم املركبات السياحية.

الضغط  تخفيف  إلى  اخلبير  دعا  كما 
املؤسسات،  وعلى  املواطنني  على  الضريبي 
ومراعاة الظروف اخلاصة التي مير بها االقتصاد 
إلى  اجلديد  املالية  قانون  معتبرا جلوء  الوطني، 
إقرار زيادات يف الرسوم والضرائب واستحداث 
أخرى ال يتناسب مع طبيعة الوضع االقتصادي 

الصعب الذي متر به البالد.

 ويف هذا السياق، أكد اخلبير االقتصادي 
عبد  احملاسبة  مبجلس   - سابقا   - والقاضي 
مع  ربطه  هاتفي  اتصال  يف  مبتول،  الرحمن 
التي  الضرائب  يف  زيادات  أن  الوطن«  »أخبار 
كاف  غير   ،2021 لسنة  املالية  قانون  أقرها 
 20 من  بأزيد  املقدر  امليزانية  عجز  لتغطية 

قيمة  خفض  اخلبير  يقترح  وعليه،  مليارا. 
الدينار أمام العمالت األجنبية كإجراء سيعمل 
الدولة  خزينة  يف  جديدة  مداخيل  ضخ  على 
 - اللجوء  ميكن  كما  الكبيرة،  املصاريف  لتدبر 
على حد قوله - إلى استغالل احتياط الصرف 

اخلارجي.

أحمد  وامليزانية،  املالية  جلنة  عضو  قال 
زغدار، من جهته، إن قانون املالية لهذه السنة 
بل  املواطنني  على  مباشرة  ضرائب  يفرض  لم 
وزيادة  الضريبي  الوعاء  توسيع  على  التركيز  مت 
أبدى  لكنه  معينة،  خدمات  على  الرسوم 

تخوفه من املنظومة املصرفية اجلبائية التي تفتقر 
رقمنة  رأسها  على  جذرية،  إصالحات  إلى 
الضريبي ال يتجاوز  التحصيل  باعتبار  القطاع، 
20 باملائة، كما دعا إلى تنويع االقتصاد ومنح 

موارد مالية إضافية خلزينة الدولة.
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اخلبير االقتصادي عبد القادر بريش: 
إقـــرار قانــون المــالية زيــــاداٍت 
في الرســـوم والضـــرائب ال ينــاسـب 

الوضـــع االقتـــصـادي

اخلبير االقتصادي والقاضي - سابقا - مبجلس 
احملاسبة عبد الرحمن مبتول :

 الضـــرائب الجـــديدة ال تكفـــي 
لتغطــية عجـــز الميــــزانــية

عضو جلنة املالية وامليزانية أحمد زغدار : 
قــانــون المــالية لــم يفــــرض 

على الجزائــريـــين ضـــرائب مبــــاشرة!

اخلبير االقتصادي كمال سي محمد: 
مـــا ورد فــــي قـانـــون المــالــية

 بشـــأن الضــــرائب مقبــــول! 

* يجــب أن نركــز على اإلنــتاج عـــوض التحصــيل الضـــريبـــي

* نطـالب بتخفيـض قيـمة الضريبـة إلـى 50 % ومحـاربة السوق المـوازية

* رقــمنـة القطــاع ستسّهــل علـــينا إحصــاء أصحــاب الثــــروة

عضو جلنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني الهواري تيغرسي : 

 قانـــون الماليـــة أقــــر 50 مـــادة ضريــــبية 
لســـــنة 2021!

هــذه هــي الضرائـــب الجديـــدة
 التــي سيـــدفعــها الجـــزائريـــون!

ريِبي  حصيِل الضَّ هاُن على التَّ فط.. الرِّ يف ِظل َتراُجِع وَعدِم اسِتقراِر أسَعاِر النِّ

َيـُد الحكـوَمـِة فـي َجيـِب الُمواِطـــن!َيـُد الحكـوَمـِة فـي َجيـِب الُمواِطـــن!

أقر مشروع قانون املالية اخلاص لسنة 2021 50 مادة ضريبية من 
شأنها أن ترفع أسعار التسجيالت يف املدارس املعتمدة، كمؤسسات 

التكوين وتعليم السياقة، كما ميكن أن تؤثر على احملاصيل 
الزراعية واسعة االستهالك، نظرا إلى الرسوم اجلديدة التي أقرت 

على مياه السقي. يف حني، اعتبر أعضاء اللجنة املالية الضرائب 
أنها مستحقات ال تضر باملواطن بشكل كبير. 

الهواري تيغرسي : قانون املالية أقر 50 مادة ضريبية لسنة 2021!
عبد الرحمن مبتول : الضرائب اجلديدة ال تكفي لتغطية عجز امليزانية!

أحمد زغدار : قانون املالية لم يفرض على اجلزائريني ضرائب مباشرة.
عبد القادر بريش : إقرار قانون املالية زيادات يف الرسوم والضرائب ال 

يتناسب مع الوضع االقتصادي!
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تأجيـل محاكمـة طابـو ورفض طلب 
رفـع الرقابـة القضائيــة عنـه

ح. م 
قــرر محكمــة القليعــة بتيبــازة، أمــس االثنــن، تأجيــل محاكمــة 

كــرمي طابــو إلــى غايــة الـــ16 نوفمبــر املقبل.
ــس  ــن مجل ــرار م ــراج بق ــة إف ــذي يوجــد يف حال ــو ال ــع طاب ويتاب
قضــاء تيبــازة، منــذ 2 جويليــة املاضــي، بتهمــة “إضعــاف معنويــات 

ــبتمبر 2019. ــهر س ــذ ش ــش” من اجلي
هــذا، ورفضــت هيئــة احملكمــة طلــب محامــي طابــو برفــع 

الفضائيــة. الرقابــة  نظــام  إجــراءات 

ف. سليم
نظــم، يــوم أمــس، ســائقو ســيارات األجــرة بعنابــة 
ــن  ــوا م ــاي 56، توقف ــة بســاحة ملعــب 19 م ــة احتجاجي وقف
خاللهــا عــن النشــاط احتجاجــا بســبب إقصائهــم مــن قائمــة 

ــا«. ــة »كورون ــن منح ــتفيدين م املس
وخــالل هــذه الوقفــة، عــرض احملتجــون الئحــة املطالــب 
ــرع ســائقي ســيارات األجــرة املنضــوي حتــت  ــى ف ــة إل املرفوع
لــواء احتــاد التجــار واحلرفيــن اجلزائريــن لعنابــة. وكان االحتــاد 
ــي  ــه لوال ــاج وج ــعارا باالحتج ــي إش ــس املنقض ــه اخلمي وج
واليــة عنابــة وملديريــة النقــل، تلقــت »أخبــار الوطــن« نســخة 
منــه، جــاء فيــه أنــه نظــرا للمعانــاة املتواصلــة التــي يكابدهــا 
قطــاع ســيارات األجــرة بســبب املشــاكل العالقــة والتــي 
ــرار  ــا األض ــت إليه ــد أضيف ــة، وق ــول نهائي ــدون حل ــت ب بقي
التــي حلقــت بالقطــاع بســبب احلجــر الصحــي واملنزلــي جــراء 
»كوفيــد 19«، وبعدمــا استبشــر ســائقو ســيارات األجــرة خيــرا 
بقــرار رئيــس اجلمهوريــة القاضــي مبنــح مســاعدات ماليــه 
لتعويضهــم عــن األضــرار الناجمــة عــن احلجــر الصحــي 

تفاجــأ ســائقو ســيارات األجــرة بقــرار تعجيــزي يفــرض عليهــم 
شــرطا أساســيا لالســتفادة مــن املســاعدة وهــو التســوية التامــة 
ملســتحقات الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي لغيــر 
ــاء  ــات الســائقن أثن ــداع ملف ــد إي ــه بع األجــراء. وأضــاف أن
التســوية بــن مصالــح مديريــة النقــل والصنــدوق تبــن أن 
ــة،  ــاوت الـــ 50 باملائ ــت أو س ــة قارب ــات املرفوض ــبة امللف نس
األمــر الــذي جعــل الســائقن يندهشــون مبديــن تذمرهــم 

ــخطهم. وس
 وأضــاف موقــع اإلشــعار« بن غــرس اهلل أحســن« العضــو 
املكلــف بالتنظيــم باالحتــاد أنــه بعــد انعقــاد املجلــس الوالئــي 
ــائقن،  ــاح الس ــط وإحل ــت ضغ ــرة، وحت ــيارات األج ــرع س لف
تقــرر تنظيــم وقفــة احتجاجيــة ســلمية يســعى القائمــون عليهــا 
ــل  ــبب يف تعط ــدم التس ــاة ع ــلميتها ومراع ــى س ــة عل احملافظ
ــا  ــن. كم ــس اإلثن ــوم أم ــخ ي ــك بتاري ــن وذل ــح املواطن مصال
دعــا األمــن الوالئــي مســؤول التنظيــم باالحتــاد العــام للتجــار 
ــم  ــى تســهيل تنظي ــة الســلطات إل ــن لعناب ــن اجلزائري واحلرفي
ــى  ــر رســالة الســائقن إل ــة متري ــى غاي ــة إل ــة االحتجاجي الوقف

الســلطات املعنيــة، نظــرا للظــرف الصحــي الــذي فرضــه وبــاء 
»كوفيــد 19«، الــذي قــال إنــه أثــر تأثيــرا بالغــا وســلبيا علــى 
أغلــب القطاعــات الناشــطة بســبب احلجــر الصحــي واملنزلــي، 
وتوقــف مختلــف النشــاطات االقتصاديــة، ومــن ضمــن هــذه 

القطاعات قطاع سيارات األجرة الناشط ما بن الواليات. 
مــن جهــة أخــرى، أكــدت مصــادر مبديريــة النقــل لواليــة 
عنابــة لـــ »أخبــار الوطــن« تســلمها عريضــة املطالــب التــي تقدم 

بهــا احملتجــون والتــي ســيتم رفعهــا للســلطات الوصيــة.

سبب إقصائهم من قائمة المستفيدين من منحة »كورونا«

سائقـو سيـارات األجـرة ينظمــون وقفــة احتجاجيــة بعنابـة

جعبـوب يتعهـد بمتابعــة 
ملف عقود ما قبل التشغيل

 
ــيواصل  ــه س ــوب أّن ــمي جعب ــي الهاش ــان االجتماع ــغيل والضم ــل والتش ــر العم ــّد وزي – أك
ــذه  ــى تنفي ــي “DAIP” و”PID”، حت ــن بصيغت ــباب العامل ــاج الش ــف إدم ــة مل متابع

ــال. كام
ــاج  ــف إدم ــة مل ــد ملتابع ــتركة املنعق ــة املش ــة الوزاري ــاع للجن ــالل اجتم ــوب، خ ــا جعب ودع
ــاج  ــود اإلدم ــي DAIP وعق ــاج املهن ــى اإلدم ــازي املســاعدة عل ــار جه ــن يف إط الشــباب العامل
ــول  ــن احلل ــة ع ــات املعني ــة القطاع ــع كاف ــث م ــى البح ــهادات )PID(، إل ــي الش ــي حلامل املهن

ــي. ــباب املعن ــاج الش ــرة ادم ــراع يف وتي ــن اإلس ــتمكن م ــي س ــات الت واآللي
ــا  ــة تتعاضــد فيه ــاج يف إطــار مقارب ــة اإلدم ــة متابعــة عملي ــى ضــرورة مواصل ــر عل وأكــد الوزي
جهــود كل القطاعــات املعنيــة، مجــددا التزامــه بالعمــل مــع كافــة األطــراف املعنيــة لتذليــل كافــة 

ــي تعتــرض هــذا امللــف. ــات، الت الصعوب
وأكــد الوزيــر أنــه ســيواصل متابعــة هــذا امللــف حتــى تنفيــذه كامــال، مهمــا كانــت الصعوبــات 

التــي قــد تعترضــه، ووجــوب حتقيــق األهــداف املســطرة مــن هــذا البرنامــج الوطنــي.
ــن  ــى التباي ــا، مشــيرا إل ــل كل الصعــاب مهمــا كان نوعه ــه يجــب تذلي ــى أّن  كمــا شــدد عل
ــدى  ــدارك التأخــر املالحــظ ل ــا يســتدعي ت ــات، مم ــن القطاع ــة ب ــذه العملي ــر املالحــظ يف ه الكبي

ــا. البعــض منه
ح. مرابط

محمد بطراوي: 
أسعـار الدجاج ستستقر وستتوفر 

بــ 300 دينار للكيلوغـرام
ــد  ــن محم ــة الدواج ــام وتربي ــة األنع ــي لتغذي ــوان الوطن ــام للدي ــر الع ــس املدي ــح الرئي  أوض

ــة. ــا املقبل ــالل الـــ 15 يوم ــتقر خ ــن ستس ــعار الدواج ــراوي أن أس بط
وكشــف بطــراوي، لــدى نزولــه ضيفــا علــى اإلذاعــة اجلزائريــة، أّن “أســعار الدواجن ســتتراوح 

بــن 280 و300 دينــار للكيلوغرام.”.
ووفــق بطــراوي، “يرجــع ارتفــاع أســعار الدواجــن إلــى ارتفــاع أســعار األعــالف التــي 

تضاعفــت – حســبه - بثــالث مــرات يف أقــل مــن شــهر.
حسان. م 

التمـاس سبـع سنوات سجنا في حق 
رئيَسيي بلدية سكيكدة السابقين

 
ــة شــرقي ســكيكدة، األحــد املاضــي، ســبع  ــدى محكمــة عزاب ــة ل التمــس وكيــل اجلمهوري
ســنوات ســجنا نافــذا، وغرامــة ماليــة قدرهــا مليــون دينــار جزائــري مــع مصــادرة جميــع األمــالك 
ــب  ــة والتالع ــوال عمومي ــد أم ــذا تبدي ــريع وك ــة للتش ــود مخالف ــات وعق ــرام صفق ــم تتعلق بإب بته
ــة  ــس بلدي ــن رئي ــق كل م ــة، يف ح ــة العمومي ــرار باخلزين ــوذ واإلض ــتغالل النف ــام واس ــال الع بامل
ســكيكدة الســابق واألســبق املوجوَديــن رهــن احلبــس املؤقــت منــذ أشــهر، رفقــة مقــاول وعــدد مــن 

ــغ عددهــم 20 متهــم. ــة والبال ــذات البلدي ــح ل املوظفــن ورؤســاء مصال
املعنيــان متابعــان بقضايــا تخــص 10 مشــاريع تتعلــق يف مجملهــا بقطــاع األشــغال العموميــة 
وتهيئــة واجهــة البحــر بشــاطئ العربــي بــن مهيــدي وحمايــة مدينــة ســكيكدة مــن خطــر 
الفيضانــات، وحتديــدا بأحيــاء “مــرج الذيــب” و700 و500 ســكن و“الســيا” و“واد الوحــش”.
نسيبة شالبي

عدل تسـوي وضعيـة المكتتبيـن 
الذين لم يدفعوا الشطـر األول

ــي، إن  ــره، محمــد طــارق بلعريب ــة لتحســن الســكن وتطوي ــة الوطني ــام للوكال ــر الع ــال املدي ق
الوكالــة بصــدد توفيــر األغلفــة املاليــة والوعــاء العقــاري للتكفــل باملكتتبــن الذيــن لــم يدفعــوا الشــطر 

األول.
وأضــاف املديــر العــام لوكالــة عــدل أن مشــاريع عــدل 02 ســتنطلق شــهر نوفمبــر القــادم، وأشــار 

بلعريبــي إلــى أن مصاحلــه تعمــل علــى توزيــع الســكنات يف آجالهــا احملــددة. 
وصــرح بلعريبــي، يــوم أمــس علــى هامــش تســليم 200 وحــدة ســكنية صيغــة البيــع باإليجــار 
ــة تعمــل علــى تســوية وضعيــة املكتتبــن الذيــن لــم يدفعــوا الشــطر األول يف  باجللفــة، بــأن الوكال

وقــت ســابق. 
طاهر بن دحمان 

وزير التربية: 
 517 ناجحـــا فــــي البكالوريــــا 

تحصلــــوا علــى تقديـــر ممتــاز
 حسان مرابط 

ــة محمــد واجعــوط، أمــس االثنــن، إّن عــدد  ــر التربي ــال وزي  ق
ــا. ــغ 517 طالب ــاز بل ــر ممت ــا بتقدي ــن يف شــهادة البكالوري املتفوق

ــبة  ــعب، مبناس ــر الش ــا بقص ــة ألقاه ــوط، يف كلم ــح واجع وأوض
تكــرمي املتفوقــن يف امتحــان البكالوريــا بحضــور الوزيــر األول عبــد العزيــز 
جــراد، أّن “احلاصلــن علــى تقديــر ممتــاز مبعــدل يســاوي أو يفــوق 18 

مــن 20 مّيــز دورة هــذا العــام”.
ــوا  ــن نحصل ــذ الذي ــدد التالمي ــغ ع ــد “بل ــوط، فق ــق واجع ووف
ــن 8 آالف”. ــر م ــواد أكث ــض امل ــى 20 يف بع ــة 20 عل ــى عالم عل

وأكــّد الوزيــر أّن الدولــة ســخّرت كل جهودهــا وإمكاناتهــا إلجنــاح 
امتحــان شــهادة البكالوريــا يف ظــل الوضــع الصحــي االســتثنائي الــذي 

تشــهده اجلزائــر.

تأجيل قضية بن حمادي إلى 9 نوفمبر الداخل
 ح. مرابط 

ــوم أمــس االثنــن،   أجلــت محكمــة ســيدي أمحمــد بالعاصمــة، ي
ــادي  ــن حم ــى ب ــويف موس ــبق املت ــد األس ــر البري ــا وزي ــع فيه ــة املتاب القضي

ــة الـــ9 نوفمبــر الداخــل. وعــدد مــن املســؤولن إلــى غاي
وجــاء تأجيــل القضيــة بطلــب مــن دفــاع اخلزينــة العموميــة للنظــر 
ــن  ــد م ــاب العدي ــبب غي ــة بس ــي اجللس ــن قاض ــذا م ــف، وك يف املل
ــادر  ــد الق ــبق عب ــة األس ــي العاصم ــرار وال ــى غ ــين عل ــهود الرئيس الش
زوخ، وزيــرة البريــد واالتصــاالت الســلكية والالســلكية الســابقة، هــدى 

ــر الشــباب والرياضــة األســبق محمــد حطــاب. فرعــون ووزي
ــى  ــران األوالن األســبقان أحمــد أويحي ــة الوزي ــذه القضي ــع يف ه ويتاب
ــن  ــدة ب ــررة لفائ ــر مب ــازات غي ــح امتي ــة “من ــالل بتهم ــك س ــد املال وعب
حمــادي الجنــاز مصنــع أدويــة » جي-بــي فــارم«، باملدينــة اجلديــدة ســيدي 

ــة”. ــد اهلل بالعاصم عب

ــة  ــى احملكم ــاره إل ــذي مت إحض ــالن ال ــي زع ــد الغن ــب عب ــى جان وال
ــل 2019،  ــيات أفري ــح لرئاس ــة للمترش ــة لالنتخابي ــس احلمل ــه رئي بصفت
ــا  ــة فيم ــى احملكم ــالل إل ــك س ــد املال ــر عب ــة، أُحض ــز بوتفليق ــد العزي عب

ــار. ــة ببش ــجن العبادل ــى بس ــد أويحي ــم أحم ــد املته يوج

انتفــض، يــوم أمــس، العشــرات مــن املســتفيدين »مــع وقــف التنفيــد« 
ــر  ــام مق ــكيكدة، أم ــة بس ــادي كروم ــة حم ــي، يف بلدي ــكن الريف ــن الس م
البلديــة مطالبــن والــي الواليــة بإيفــاد جلنــة حتقــق يف ملفهــم، وهــذا بعــد 
ــر  ــام مق ــع أم ــون التجم ــل احملتج ــن االنتظار.فض ــنوات م ــر س ــي عش مض
البلديــة، رافعــن شــعارات تتهــم املســؤولن احملليــن ومعهــم مســؤول احلفــظ 
العقــاري بالتواطــؤ فيمــا تعلــق مبلفهــم الــذي تتقاذفــه مكاتــب اإلدارات منــد 
ــة  ــة املوجه ــغ املالي ــم يف املبال ــن حقه ــتفيدوا م ــنوات، دون أن يس ــر س عش

ــة  ــتوى بلدي ــى مس ــروع عل ــة يف املش ــة الغائب ــب التهيئ ــى جان ــكن، إل لس
ــود  ــن بوج ــم، ملمح ــل ملفه ــل حل ــض التدخ ــي ترف ــة الت ــادي كروم حم
تالعــب وشــبهات يف هــذا امللــف. ورغــم التعليمــات التــي أســداها الوالــي 
لــكل اإلدارات املعنيــة، والقاضيــة بحلحلــة هــذا امللــف، إل أن ال أحــد حتــرك 
وبقــي ملفهــم حبيــس األدراج. نشــير إلــى أن والــي واليــة ســكيكدة وعــد 

ــن. ــع محاســبة كل املتخاذل ــم م ــم وإنصافه ــق يف ملفه احملتجــن بالتحقي
جمال بوالديس

عقب انتظار دام 10 سنوات طالبوا والي سكيكدة بفتح تحقيق
مستفيــدون مــن السكــن الريفي يحتجــون 

أمــام مقــر بلديــة حمــادي كرومــة 



سكنية  وحدة   3400 توزيع  امس  مت 
 1200 إفى  باإلضافة  الصيغ،  مبختلف 
أشرف  التي  العملية  وهي  ترابية،  جتزئة 
االمني العام لوزارة السكن بقاعة الرياضات 
معيوف سالم بعاصمة الوالية املسيلة رفقة 

والي الواليةالسيد »عبد القادر«.
والذكرى  تزامنا  جاءت   العملية 
الثورة  الندالع  واخلمسون  السادسة 
نوفمبر  لألول  املصادفة  الكبرى  التحريرية 

1262وحدة  توزيع  مت  حيث  عام  كل  من 
بصيغة العمومي اإليجاري يف بلدية املسيلة 
26 وحدة  إضافة  دراج  بأوالد  و280وحدة 
باإليجار  البيع  بصيغة  أما  ماضي  بأوالد 
املدعم  والترقوي  600وحدة  توزيع  مت  فقد 
700قطعة  مع  الوالية  بعاصمة  100كلها 

ترابية ببوسعادة و500بأوالد دراج.
جمال أبو أشرف

أكد والي والية سكيكدة، عبد القادر 
الوطن  »ألخبار  تصريح  يف  سعيد،  بن 
يف  رسميا  تشرع  سوف  الوالية  بأن   ،«
االجتماعي  السكن  طالبي  ترحيل  عملية 
اإلجاري وفق مخطط وجدول زمني ينطلق 
بعد  أي  الدستور،  على  االستفتاء  بعد 
الفاحت نوفمبر املقبل لفائدة املقيمني يف البناء 
وهذا  الضيق،  وسكان  والقصديري  الهش 
يف رده على االحتجاجات املتكررة لطالبي 

السكن االجتماعي. 
تصريح الوالي جاء محاولة منه لتهدئة 
تعرف  التي  الوالية  االجتماعية يف  اجلبهة 
احتجاجات متكررة ويومية لطالبي السكن 
البلديات  من  العديد  يف  االجتماعي 
وخاصة يف عاصمة الوالية التي بها حصة 
7000 سكن، ال  سكنية هامة تصل إلى 
يزال ينتظر التوزيع مند سنتني، حيث جدد 
التعقل والصبر  الوالي دعوته للجميع قصد 

على أساس أن عملية الترحيل ستكون على 
دفعات موقًعا مبوقع، وليس مبقدور السلطات 
واحدة  دفعة  ترحيل  تنظيم عملية  الوالئية 
ألن  واحد،  يوم  يف  املستفيدين  آلالف 
بذلك،  تسمح  وال  محدودة  اإلمكانيات 
كما أن العملية »حسبه« تتطلب حتضيرات 
قبل  إتباعه.  وجب  تنظيمية  وإجراءات 
الوالية  عاصمة  بان  تدخله  يختتم  ان 
من  األكبر  بالنصيب  ستحظى  سكيكدة 
الهشة  السكنية  احلظيرة  لتجديد  الترحيل 
االجتماعات  ان  اعتبار  على  والقصديرية 
فيها  شرع  التي  املدني  املجتمع  بأسرة 
ومواقع  أماكن  للجميع  أوضحت  الوالي 
الصبر  إليها وما عليهم إال  اليت سيرحلون 
واالحتجاجات  اإلشاعات  عن  واالبتعاد 

وسياسة »الشونطاج« ولوي الدراع. 
جمال بوالديس

»لعزيالت«  قرية  سكان  يعاني، 
غرب سكيكدة،  زيد  بني  ببلدية  والواقعة 
يف  املمثلة  احمللية  التنمية  غياب  من 
اإلداري  التقسيم  ومن  احليوية  الشبكات 
االستفادة  من  حرمهم  حقه،  يف  املجحف 

من املشاريع التنموية.
تصريح  يف  السكان  ممثل  قال  و 
تقع  التي  القرية  إن هذه  الوطن«،  لـ«أخبار 
زيد  وبني  كركرة  بلديتي  بني  احلدود  على 
الطريق  تشهد طرقاتها وضع كارثي خاصة 
الرئيسي الذي يربطهم مبقر البلدية، وحتول 
هذا األخير يف السنوات األخيرة إلى عبارة 
وأضاف  احلفر«،  يغمره  ترابي  مسلك  عن 
بالرغم من الشكاوي التي رفعتها اجلمعيات 
إال  املسؤولة،  للمصالح  بالقرية  واملواطنني 
الطريق  هذه  تزال  وال  ساكنا  حترك  لم  أنها 
والطرقات الفرعية تتجه من السوء ألسوء.

القرية احلدودية يف  املواطنون ويف هذه 
مقسومة  القرية  لكون  أمرهم،  من  حيرة 
على نصفني نصف تابع إداريا لبلدية كركرة 
والنصف األخر لبلدية بني زيد، وهو الوضع 
بالقرية  احمللية  التنمية  تأخر  سبب  الذي 
بحسب قاطنيها، ويف اتصالنا مبمثل سكان 
كان  اإلداري  التقسيم  ان  لنا  أكد  القرية 
البلديتني  ترفض  أين  حقهم،  يف  مجحفًا 

املصالح  ذات  وترفض  املواطنني  خدمة 
السكن  ومنح  بالقرية  املشاريع  تسجيل 
الريفي لقاطنيها، ويتحجج كل منهما على 

ان املنطقة غير تابعة للبلدية إداريا.
قرية  الكثير من سكان  قد حرم  وكان 
السكن  من  متحدثنا  حسب  لعزيالت 
بلدية  تراب  بيته على  املواطن  الريفي كون 
لبلدية بني زيد  إداريا  تابع  كركرة وال يزال 
املواطنني  من  الكثير  ان  كما  العكس،  أو 
االبتدائية  املدارس  يف  أبنائهم  يّدرسون 
إداريا  تابعني  وهم  زيد  بني  لبلدية  التابعة 
من  أبنائهم  يحرم  ما  وهو  كركرة،  لبلدية 
من  والكثير  والكتب  املدرسية  املنحة 

احلقوق التي يحظى بها التالميذ.
معاناة حقيقية يعيشها السكان بالقرية 
ماء  من  احليوية  الشبكات  غياب  ظل  يف 
على  الواقعني  منهم  خاصة  وغاز  وكهرباء 
خط احلدود بني البلديتني، أين ترفض كل 
غير  بأهم  وتتحجج  السكان  خدمة  منهما 

تابعني لها.
من  القرية  سكان  يطالب  بهذا  و 
ملثل هذه  التدخل ووضع حد  الوالية  والي 
املمارسات القدمية وتعليم احلدود بدقة بني 

البلديتني.
نسيبة شالبي

خديجة بن دالي 
ويعتبر مصنع اخلميرة من بني أهم املصانع 
الذي كانت تساهم بشكل كبير يف االقتصاد 
غلقه  ومت  اإلنتاج  عن  توقف  حيث  الوطني، 
للمواد  السلبي  التأثير  بسبب   2002 سنة 
الزراعية  املناطق  على  املستخدمة  الكيميائية 
املالية  املشاكل  إلى  إضافة  الشرب،  ومياه 
بحيث تستورد اجلزائر كميات كبيرة من هاته 
املادة بعد غلق مصنعي واد السمار وبوشقوف.
على  قاملة  والية  تعانيه  ما  إلى  بالنظر  و 
غلق  بعد  واالقتصادي  الصناعي  املستوى 
عديد املصانع، شدد املسؤول األول عن اجلهاز 
املشاريع  مختلف  إمتام  ضرورة  على  التنفيذي 
االقتصاد  عجلة  حترك  أن  شأنها  من  التي 

بالوالية ودراسة إمكانية فتح مختلف املصانع 
اجلملة  سوق  ملشروع  زيارته  وخالل  املنتجة، 
بن  عني  ببلدية  التجارية  النشاطات  مبنطقة 
بضرورة  املتدخلني  على  الوالي  شدد  بيضاء، 
والربط  التهيئة  أشغال  وامتام  العراقيل  رفع 
أقرب  يف  الستالمه  الشبكات،  مبختلف 
واقتصادية  جتارية  حركية  وبعث  اآلجال، 
أساسية  طرق  محاور  تتوسط  التي  باملنطقة 
وكذا  مجاورة،  واليات  مع  الوالية  تربط 
يف  واملساهم  الشغل  مناصب  استحداث 

النشاط االقتصادي على العموم.
وإعادة  تهيئة  ملشروع  تفقده  وخالل 
ببلدية  مرمورة  الفندقية  للمؤسسة  االعتبار 

العراقيل،و  كافة  رفع  إلى ضرورة  أشار  قاملة، 
إعادة بعث األشغال باإلسراع يف اإلجراءات 
التعاقدية يف أقرب األجال، وذلك بعد تقدمي 
مدير  طرف  من  املشروع  عن  مفصل  عرض 
معدنية  وحمامات  سياحة  فندقة  مجمع 
الوطنية  للوكالة  اجلهوي  واملدير   ،HTT

.ANDT للتطوير السياحي
للدراجات  الوطنية  للمؤسسة  مبصنع  أما 
فقد  قاملة،  مدينة  بوسط  النارية  والدراجات 
شجع الوالي العمال وحثهم على رفع وحتسني 
اإلنتاج، إلى جانب إمكانية تكوين متربصي 
واالستفادة  املهنيني  والتعليم  التكوين  مراكز 

من خبرة العاملني، وخلق يد عاملة مؤهلة.

أمينة. ب
الذي  املنشور  بعد  املواطنني  رد   وجاء 
»سياكو«  والتطهير  املياه  شركة  عرضته 
تدعو  بالفايسبوك،  بقسنطينة، على صفحتها 
وكاالتها  من  التقدم  إلى  املواطنني  من خالله 
بوالية  بلدية   12 قطر  على  املنتشرين   24 الـ 
العالقة،  الديون  تسديد  أجل  من  قسنطينة، 
املتمثلة يف مستحقات فواتير االستهالك للمياه 
التي تأخروا عن دفعها، وتسوية وضعيتهم يف 

أقرب اآلجال.
لقائهم  خالل  املواطنني  من  عدد   وقال 
بـ«أخبار الوطن« إن أعوان الشركة لم يتقدموا 
من أجل رفع نسبه االستهالك من العدادات، 
املقدمة  اخلدمات  سوء  من  استياءهم  مبدين 
لشكاوى  تستجيب  ال  التي  الشركة  قبل  من 
من  العديد  الزالت  فيما  نادرا،  إال  زبائنهم 

وتستمر يف  واألعطاب دون إصالح  التسربات 
ذلك  إلى  أسابيع، أضف  إلى  األحيان  غالب 
تأخرها يف توفير خدمة الدفع بالبطاقة الذهبية 
لتسهيل  مطلوبة  جدة  وسيلة  أصبحت  التي 
عملية الدفع، دون التنقل وحتمل عبأ االنتظار 

يف طوابير.
والتطهير  املياه  لشركة  بيان  يف    وجاء 
حتصلت »أخبار الوطن« على نسخة منه، بأنها 
من  مستحقاتها  كبيرة يف حتصيل  جتد صعوبة 
يف  أو  إدارات  أو  عائالت  كانت  سواء  زبائنها 
أكثر  الديون  بلغت  أين  االقتصادي،  القطاع 
الوضعية  هذه  أن  مؤكدة  دينار،  مليار   5 من 
املندرجة  املشاريع  حتقيق  دون  حالت  املالية 
العمومية  اخلدمة  حتسني  مخطط  ضمن 
مختلف  وعرقلت  الصحي،  والصرف  للمياه 
يف  مباشرة  أثرت  كما  املقدمة،  اخلدمات 

ذات  للشركة  املالية  التوازنات  على  احلفاظ 
الطابع االقتصادي، مهددة بحرمانهم من هذه 
املادة احليوية، يف حال استمرار الوضع، مشيرة 
دفع  أجل  التسهيالت من  إلى وضعها جلميع 
لدفع  زمنية  رزنامة  حتديد  خالل  من  الديون، 
خدمة  باستعمال  أو  مراحل،  على  الديون 
الرقم  لتوفر  باإلضافة  االلكتروني،  الدفع 
املعلومات  على  للحصول   3025 األخضر 
الالزمة، أما فيما يخص ارتفاع مبالغ الفواتير 
لها،  سابق  رسمي  بيان  يف  الشركة  فكشفت 
عن تسجيل ارتفاع ملموس يف استهالك املياه 
الصحي  احلجر  وظروف  كورونا  جائحة  خالل 
مع تراكم فواتير بعض املواطنني، الذين جتنبوا 
التنقل للوكاالت تفاديالالحتكاك باألشخاص 
بعدوى  اإلصابة  الحتمال  التعرض  وعدم 

كورونا.
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قدم توجيهات لتسريع وتيرة املشاريع االقتصادية والصناعية بالواليةقدم توجيهات لتسريع وتيرة املشاريع االقتصادية والصناعية بالوالية

والـي قالـمة يأمـر بدراسـة إعادة والـي قالـمة يأمـر بدراسـة إعادة 
فتــح مصنـع الخميـرة ببوشقــوففتــح مصنـع الخميـرة ببوشقــوف

قسنطينة قسنطينة 
مواطنـــون يرفضـــون تســـديد مستحقــــات »سيـــاكــو« مواطنـــون يرفضـــون تســـديد مستحقــــات »سيـــاكــو« 

رفـــضا للفواتيـــر رفـــضا للفواتيـــر الجـــزافـــيةالجـــزافـــية

أعطى والي والية قاملة، »كمال الدين كربوش«، توجيهات من أجل دراسة إمكانية إعادة بعث وفتح مصنع 
اخلميرة ببلدية بوشقوف، خاصة فيما تعلق بتوفير املادة األولية، وكذا اليد العاملة املؤهلة، وذلك بعد 

معاينته ملا تتوفر عليه املؤسسة من إمكانات من خالل عرض مفصل قدم له.

والي سكيكدة لــ» أخبار الوطن «والي سكيكدة لــ» أخبار الوطن «
مستحـــيل ترحــيل الجميــع دفــعة مستحـــيل ترحــيل الجميــع دفــعة 
واحــدة واحــدة والحصــص السكــنية كــافية!والحصــص السكــنية كــافية!

عبر مواطنو قسنطينة 
عن استيائهم من 

شركة املياه والتطهير 
»سياكو« التي راسلتهم 

للمطالبة بفواتير 
جزافية، مببالغ جد 

مرتفعة، مستغلة 
الظرف االستثاني 

الذي متر به البالد- 
حسبهم- رافضني دفع 
املستحقات املالية التي 
وضفوها بـ«اخليالية ». 

»لعـــزيــالت«..قــريــة مهــمــشة »لعـــزيــالت«..قــريــة مهــمــشة 
وسكــانــها معـــزولــــون وسكــانــها معـــزولــــون 

املسيلة املسيلة 
توزيـــع أكثـــرتوزيـــع أكثـــر

 مـــن  مـــن 34003400 وحـــدة سكـــنــية وحـــدة سكـــنــية



حواش.أ 
الترقية  ديوان  من  مطلعة  مصادر  وقالت 
تصريح  يف  بلعباس  لسيدي  العقاري  والتسيير 
بني  املشكلة  اللجنة  إن   « الوطن«  لـ«أخبار 
مديرية السكن ومديرية التعمير قررت سحب 
الثقة من هذه املقاوالت وإحالتهم على العدالة 
إلى  املشاريع  اسناد  على  االتفاق  مت  فيما 
الترقية  ديوان  غرار  على  العمومية  املؤسسات 
العقارية  املؤسسة  وإضافة  العقاري  والتسيير 
إلمتام البرامج السكنية املتعطلة وتدارك التأخر 

املسجل بغية معاجلة هذا امللف التي استفحل 
مشاكل  خلق  والذي  احمللي  املستوى  على 

عديدة راح ضحيتها املواطن البسيط.
قالت مصادر مطلعة إن هذا التأخر املسجل 
سببه عدم ممارسة الرقابة الالزمة على املقاولني 
صار  إذ  العمل  بهذا  املخولة  اجلهة  طرف  من 
املقاولون دون حسيب أو رقيب يف ظل تسجيل 
من  كثير  عجزها يف  أو  الرقابة  آلية  يف  ضعف 

األحيان عن تأدية مهامها لسبب أو آخر

يضيف نفس املصدر إن املشكلة لم تسوى 
بشكل نهائى ألنه تبقى بعض العوائق اإلدارية 
إعادة  ترهن جناح هذا احلل على غرار مشكلة 
املكتتبني  طرف  من  املالية  املستحقات  دفع 
على  العمل  مشكلة  إلى  إضافة  الثانية  للمرة 
تهدمي البنايات املشيدة التي ال تستويف الشروط 
املطلوبة وذلك بعد تقرير املصالح التقنية التابعة 
ملديرية السكن وهذا ما يضيف أتعاب إضافية 

قد يرهن مستقبل املشاريع
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إثر التقاعس يف استكمال املشاريع السكنية بسيدي بلعباس

مديـرية السكــن تقــاضــي مديـرية السكــن تقــاضــي 88  
مقاوليـن وتسحب مشاريعـها منهـممقاوليـن وتسحب مشاريعـها منهـم

استفادت بلدية أيت اسماعيل الواقعة 
إلى الشرق من بجاية من مشروع هام لتزويد 
بعد  للشرب  الصاحلة  باملياه  قراها  مختلف 
إطار  يف  سنتيم  مليار   45 مبلغ  تخصيص 
سكان  معارضة  أن  غير  القطاعية  املشاريع 
هذا  جتسيد  دون  حالت  خنيش  أوالد  قرية 

املشروع الهام.
وقال مصادر من والية بجاية يف تصريح 
نهائيا  سيقضي  املشروع  لـ«أخبارالوطن«إن 
على مشكلة نقص املياه بقرى هذه البلدية 
تقع على مرمى حجر  التي  احملرومة  اجلبلية 

أعلى  به  توجد  الذي  تاكوشت  جبل  من 
بجاية )1800م( رغم  قمة جبلية يف والية 
مصالح  بها  قامت  التي  احلثيثة  املساعي 
السكان  مبمثلي  اتصالها  من خالل  البلدية 
ممتلكاتهم  على  األنابيب  ملرور  املعارضني 
وأمام  حالها  على  تزال  ال  األمور  أن  إلى 
يف  الشروع  ضرورة  على  السكان  احلاح 
البلدية  تعتزم  للمشروع  الفعلي  التجسيد 
اتباع اإلجراءات اإلدارية والقانونية وحتديدا 
املنفعة  أجل  من  امللكية  نزع  بند  تفعيل 

العامة قصد وضع املشروع حيز التنفيذ. 

قرر املجلس الشعبي الوالئي لبجاية يف 
آخر دورة له تخصيص غالف مالي يقدر ب 
700 مليون سنتيم قصد اقتناء مواد التعقيم 
املدارس  يف  كورونا  وباء  انتشار  من  للوقاية 
االبتدائية وذلك بعد أن لوحظ نقص كبير 
يف هذه املواد استنادا إلى التقارير واملعاينات 
امليدانية التي قامت بها الهيئات املختصة.

و قال عضو باملجلس الوالئي يف تصريح 

لـ«أخبار الوطن«أن املبادرة ستسمح للتالميذ 
مبزاولة دراستهم يف ظروف حسنة خالية من 
»ولإلشارة  كورونا  بوباء  اإلصابة  هواجس 
من  تستفد  لم  اإلبتدائية  املدارس  فإن 
تسييرها  إلى  بالنظر  التربية  مديرية  إعانات 
من طرف البلديات يف انتظار تفعيل اجلهاز 
املدارس  بتسيير  اخلاص  اجلديد  العمومي 
واملطاعم املدرسية   عبد السالم قريشي

»دومي  اجللفة  والية  والي  أشرف 
 200 توزيع  على  اإلثنني،  جياللي«أمس 
باإليجار  البيع  عدل  بصيغة  سكنية  وحدة 
يف إطار االحتفاالت املخلدة لثورة الفاحت من 

نوفمبر 1954. 
بقاعة  فعالياته  جرت  التوزيع  حفل 
مفاتيح  توزيع  مت  أين  الوالية  مبقر  احملاضرات 

السياق  ,يف  املستفيدين  على  السكنات 
ذاته قال مصدر من والية اجللفة يف تصريح 
منتصف  توزيع  سيتم  الوطن«إنه  لـ«أخبار 
السكنات  من  عدد  القادم  نوفمبر  شهر 
بصيغة السكن االجتماعي وكذا التجزئات 
االجتماعية يف العديد من بلديات الوالية.
الطاهر دحمان

تيانت  تكراتببلدية  قرية  سكان  ناشد 
غرب  شمال  70كلم  الغزوات  لدائرة  التابعة 
بالتدخل  الوالئية  السلطات  من  تلمسان 

إلضفاء مشاريع تنموية تفك عزلتهم.
لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان  ممثلوا  وقال 
الصرف  قنوات  فيها  تنعدم  القرية  إن  الوطن« 
على  يعتمدون  السكان  مازال  حيث  الصحي 

الغاز  غياب  وكذلك  البدائية  التقليدية  احلفر 
املدن  إلى  للتنقل  السكان  يضطر  مما  الطبيعي 
البوتان  قارورات غاز  املجاورة جللب  والبلديات 
املهترء  والطريق  النقل  غياب  إلى  باإلضافة 
الذي يؤدي إلى القرية ومشكل السكن وغياب 
إعانات الدعم الريفي كما طالب شباب القرية 
حيوية  مرافق  وكذا  العمل  مناصب  بتوفير 

قد  الذي  الفراغ  شبح  من  وإنقاذهم  للترفيه 
يؤدي بهم إلى طريق مجهول.

هذا ورغم تعاقب املجالس البلدية ووجود 
تزال  ال  تكرات  قرية  أن  إال  التنموية  البرامج 
تخصيص  من خالل  التنمية  يف  حقها  تنتظر 
على  والقضاء  بها  للنهوض  مالية  أغلفة 
النقائص.                بن خالد عبد القادر

كوم«  »نظيف  مؤسسة  عمال  يواصل 
العمل  عن  إضرابهم  بلعباس  سيدي  بوالية 
التوالي احتجاجا على كما  الثالث على  لليوم 
وصفوه بـ«الوضع املتردي »للمؤسسة،  والذي 
أثر سلبا على أدائهم املهني النعدام مستلزمات 

الوقاية واحلماية
املنظر  تشويه  يف  تسببت  الوضعية   
تكوم  جراء  بلعباس  سيدي  لوالية  اجلمالي 
وبلديات  أحياء  مختلف  عبر  النفايات  أطنان 
عقب اإلضراب الذي دخل فيه عمال مؤسسة 
أنحاء  يف  املنتشرة  فروعها  بجميع  كوم  نظيف 

الوالية
اخلطوة  هذه  على  أقدموا  املؤسسة  عمال 
حسبهم  املزرية  الوضعية  عن  منهم  تعبيرا 
من  وعقدت  املؤسسة  بها  تتسم  باتت  التي 
مواصلة  على  مؤكدين  اليومية  مهامهم  تأدية 
املشروعة  مطالبهم  حتقيق  لغاية  اإلضراب 
العمال رفعوا عدة مطالب من خالل اإلضراب 
اجلماعية  االتفاقية  يف  النظر  إعادة  غرار  على 
بتاتا  التخدمهم  التي  البلدية  مع  املبرمة 
باملقارنة مع مجهوداتهم والصعوبة التي يتلقونها 
الذي  العتاد  مشكلة  إلى  إضافة  عملهم  أثناء 

املسؤولني  يتغاضى  التي  اجلوهرية  النقطة  يعد 
عنها بالنظر إلى تعريض أنفسهم للخطر يوميا 
خاصة يف هذا الظرف الصحي اخلطير معتبرين 
املشكلة  كبير من طرفهم  وتقصير  تهاون  ذلك 
يقول  تعدت  بل  النقطة  هذه  عند  تتوقف  لم 
املضربون حيث لم يشفع لهم تفانيهم يف العمل 
طيلة اشهر تفشي فيروس كورونا من االستفادة 

من منحة كوفيد 19التي أقرتها السلطات العليا 
للبالد

العباسي  املواطن  يبقى  احلالة  هذه  وأمام 
املستاء واملتضرروالوحيد اين من هذه الوضعية 

التي باتت هاجسا يتكرر كل حني. 
حواش. أ

اخبار بجاية 
سكــان قريـــة »أوالد خنــــيش« 

يعترضــون مشــروع التـزويــد بالمـــاء 

اجللفة 
توزيــع 200 وحــدة سكـــنية 

بصيـــغة»عــــدل«

..و تخصـص 700 مليــون سنتيــم 
القتــناء مــواد التعـــقيم لالبتدائـــيات

عمدت السلطات احمللية وعلى رأسها مديرية السكن إلى سحب رخصة البناء من 8 مقاولني 
ومتابعتهم قضائيا، وهي املقاوالت التي كانت قد أوكلت إليها  مشاريع إجناز سكنات بصيغتي 

الترقوي املدعم والتساهمي، بسبب تقاعسها يف استكمال أشغال اإلجنازوعدم استفائها 
الشروط التقنية املطلوبة يف البناء،  كما وجهت إعذارا لـ 6 مقاوالت أخرى ألسباب مختلفة.

إعــــــــــالن
تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية

بجاية ، اجللفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة ،بومرداس، بشار، 
غرداية ، غليزان،
شروط التوظيف

-  خبــــرة علــى األقــل سنتــني
-  اتقان فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحــكم اجليــد يف اللــغة العــربية
-  اتقــان التصويـــر و املونتـــاج

-  االنضباط يف العمل والتواصل اجليد
ترسل الطلبات الى اإلمييل التالي :

akhberecrut.dz@gmail.com

تلمسان
قريـــة»تكــــرات« تطـــالب بنصيبــها مــن التنــــمية

سيدي بلعباس 
عمـــال مؤسســة »نظيــــف كــــوم« يواصلــون إضرابــهم
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أخبار السر ايا

اختلطت األمور على إبراهيم مراد مستشار رئيس اجلمهورية املكلف مبناطق الظل 
خالل زيارته األخيرة لوالية بجاية  إذ أمام العدد املهول من  هذه املناطق 536 
والتي تفتقر إلى الكثير من مقومات احلياة فقد  حولها من زيارة ميدانية إلى 

زيارة شكلية إذ اصطدم باشكالية كبيرة فهل يبدأ زيارته من مناظق الظل املوجودة 
حتى داخل عاصمة الوالية أم ينطلق نحو املناطق الريفية البعيدة ويف األخير 

اكتفى بزيارة منطقة ملبو شرق بجاية للترحم على أرواح الصحفيني الذين فارقوا 
احلياة وحتديدا النصب التذكاري للراحل محمد عبدالرحماني الصحفي واملدير 
العام ليومية املجاهد الذي اغتيل سنة 1995م وعقد  سلسلة من اإلجتماعات مع 

املسؤؤولني وعاد إلى العاصمة  على رأي املثل » شاهد ما شافش حاجة »؟

صرح وزير الطاقة، عبد املجيد عطار،  أمس ، أن التوظيف يف 
سونطراك نعاني ضغط كبيرا يف عدد املوظفني وال تفكر يف 

التوظيف حاليا.
وأوضح وزير الطاقة يف تصريح اذاعي “أعتذر لكن سوناطراك 

عانت من ضغط كبير جدا ومنذ أكثر من 20 سنة املاضية 
فيما يخص التوظيف لديها”.

واضاف “ليس على قطاع الطاقة اليوم البحث عن سبل خلق 
مناصب شغل جديدة”.واكد “الدور اليوم يف التوظيف وخلق 
مناصب العمل هو على عاتق القطاعات األخرى وعلى رأسها 

قطاع الفالحي واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة”، وأضاف 
قائال “قطاع الطاقة أكمل مهمته وواجبه بهذا اخلصوص”.

ال توظيــف فــي سونــاطـــراك

نقــص فــي بنــــك 
الــــدم  بتلمســـان

صــدمة ابراهيـم مــراد

    يعرف املستشفى اجلامعي »أحمد دمرجي« بتلمسان تراجعا يف احتياطي 
بنك الدم، وهو األمر الذي انعكس سلبا لدى املرضى الذين تستقبلهم املصالح 
االستشفائية ال سيما مصلحة االستعجاالت وأيضا اجلراحة بشكل يومي، وقد 
أرجعت املصالح ذاتها أسباب هذه الندرة هذه السنة بشكل كبير إلى تراجع عدد 

املتبرعني بالدم، بسبب جائحة كورونا كوفيد19، حيث لم تكن هناك سوى حمالت 
من طرف بعض اجلمعيات اخليرية التي تعد على أصابع اليد الواحـدة، يحدث هذا 

ـ حسبهم ـ رغم اإلجراءات التحسيسية التي يـقوم بها باستمرار مركز حقن الدم 
بوجود إمكانيات تضعها يف خدمة هؤالء احملسنني سواء ما تعّلق بسرعة العملية 

وأيضا مرافقة املتبرع منذ دخوله للمصلحة إلى غاية خروجه منها، مع اخذ جميع 
االحتياطات الوقائية الالزمة

حصد  تكتل احلركة اجلمعوية للمراة باملسيلة حصة كبيرة من االنتقادات ، من سكان مملكة الفايسبوك ، حيث اظهرت صورة  
متداولة ، تصدر املنصة بتجمع نسائي ، الربع رجال ، يف اطار احلملة االستفتائية على الدستور املعدل.

 النشاط عرف اقباال كبيرا من نساء املسيلة ، لك الصورة  املتداول ، مسحت كل اجلهد املبذول.

تجمــع نسائــي يتحــول الـى مهــزلـة

بلحيــــمر فـــي
سكــان المديـة للوالـي :  الشــــراقة وجـيــجــل

زرنــا فـــي كــل 
سنـــة مــــرة ؟

البيــروقراطــية 
المقـــيتـة ..

عشرات الطلبة يتوافدون يوميا على اجلامعة لطلب إشهاد متدرس يف قسم 
معنّي، رغم أّن الطالب يحوز على شهادة جامعية مختومة .. سواء ليسانس، أو 
ماستر ! حيث ُيطلب اإلشهاد يف ملفات التوظيف و االدماج مبختلف اإلدارات 
! و يا للعجب كيف أّن الشهادة اجلامعية املختومة بأختام الدولة اجلزائرية ال 
تكفي ! بالبحث قليال يف خلفية هذا السبب البيروقراطي، تكتشف أّن االشهاد 
مطلوب لألشخاص الذين لم يكملوا دراستهم اجلامعية .. املفر وض ! لكن 
اإلداري املتصّرف الناهي عّممه على اجلميع هدر للجهد والوقت للطلبة 

وللجامعة.. !

ينشط وزير االتصال 
الناطق الرسمي باسم 

احلكومة ، جتمعا اليوم   
يف الشراقة بالعاصمة  

يف القاعة املتعددة 
الرياضات يف إطار 

احلملة االستفتائية على 
مشروع الدستور املعدل.

ويف نفس السياق ينشط 
الوزير جتمعا أخر ، يف 

والية جيجل يوم االربعاء

الزالت قرابة العشرين عائلة تقطن بحي قصديري 
بالتعاونية الفالحية املتعددة اخلدمات )كابس( مبدينة 
جواب اقصى شرقي املدية  تناشد السلطات الوالئية  

على رأسها والي الوالية الوافد اجلديد زيارتهم يف 
جحيمهم السكني على حد تعبيرهم ، فقد أفرحتهم 
زيارته ملناطق ظل ببلديتهم  ، كما يتمنون من رئيس 
دائرة السواقي  املعني حديثا االلتفات إلى معاناتهم 

التي عمرت طويال  وجعلتهم يحتملون  برودة الشتاء 
القارص ،و حرارة الصيف احلارة .



رشيد شويخ

 املمهالت تخرج أولياء تالميذ 
مدرسة »خزاني« إلى الشارع

أولياء  من  العشرات  األول  أمس  احتج 
مقر  ،أمام  دردوري  خزاني  ابتدائية  تالميذ 
،وذلك  الوادي  بوالية  خليفة  حاسي  بلدية 
للمطالبة بوضع ممهالت يف الطريق املار بالقرب 
الشرقية  بحي  تقع  التي  التربوية  املؤسسة  من 
املرورية  احلوادث  أبناءهم من  ، وذلك حلماية 

التي باتت تسجل على مستواها. 
الغاضبني ألخبار  األولياء  من  عدد  وقال 
الوطن ،أنهم راسلوا السلطات احمللية مرارا من 
أجل وضع ممهالت وممر للراجلني حلماية أبنائهم 
من خطر حوادث املرور ،لكنهم لم يتلقوا سوى 
حلد  النور  ترى  ،لم  باإلشكال  للتكفل  وعود 
الدخول املدرسي احلالي الذي شرع فيه بداية 
من الثالثاء املاضي ،وأشار األولياء أن املدرسة 
الوطني رقم  الطريق  االبتدائية تقع على حافة 
16 الرابط بني مدينة الوادي وتبسة ويشهد يف 
فيه عديد  مرور كثيفة ،وتسجل  العادة حركة 
تالميذ  ضحايا  بني  كان  والتي  املرور  حوادث 
معظمها  ،وسبب  دردوري  خزاني  ابتدائية 
أصحاب  عليها  يسير  التي  املفرطة  السرعة 
املركبات ،وعبروا عن تذمرهم من عدم تدخل 

السلطات حلماية فلذة أكبادهم ،حيث أنهم لم 
يجدوا من حل سوى مرافقة التالميذ صباحا 
أن  إنتظار  يف  سالمتهم  ضمان  ألجل  ومساء 

تقوم السلطات احمللية بدورها.
خليفة  حاسي  بلدية  مصالح  جهتها  من 
على  خطر  ،بوجود  الوطن  ألخبار  اعترفت 
أن  ،غير  دردوري  خزاني  ابتدائية  تالميذ 
ليست من  الوطنية  الطرقات  وضع ممهالت يف 
اختصاصها هي بل هي من صالحيات جلنة 
والدرك  خاصة تضم ممثلني عن مصالح األمن 
ومصالح  العمومية  األشغال  ومديرية  الوطني 
البلدية والدائرة ،وكشفت يف السياق أن ملف 
أول  يف  سيدرس  الشرقية  حي  يف  املمهالت 

إجتماع للجنة املذكورة يف القريب العاجل.

أولياء يغلقون ابتدائية املشتي 
لتدهور أوضاعها

املشتي  قرية  ابتدائية  تالميذ  أولياء  أغلق 
التربوية  املؤسسة  الوادي  ،بوالية  قمار  ببلدية 
،وذلك  بها  االلتحاق  من  أبنائهم  ومنعوا 
تعاني  التي  املدرسة  وضعية  على  احتجاجا 

اإلهمال ،وانعدام النظافة فيها. 
عمر  ابتدائية  تالميذ  أمور  أولياء  وأوضح 
شمال  أقصى  الواقعة  املشتي  بقرية  بوعفيان 

تعاني  التربوية  املؤسسة  ،أن  قمار  بلدية 
انعدام  يخص  ما  الكبير ،خاصة يف  االهمال 
النظافة ،ويظهر ذلك من خالل وضعية دورات 
املياه والتي ال تصلح حتى ألن تكون اسطبال 
الفضالت  النتشار  ،ذلك  األولياء  بحسب 
فيها وعدم توفر املياه فيها ،وهو ما بات يشكل 
الوضع  مع  أبنائهم ،خاصة  على صحة  خطرا 
بانتشار فيروس كورونا اخلطير،  املتميز  الوبائي 
اخلاص  البرتكول  تطبيق  جدوى  عن  وتسألوا 
التي  الوضعية  ظل  يف   19 كوفيد  من  بالوقاية 
أن  على  األولياء  حتدث  ،كما  املدرسة  تسود 
من  ،تعاني  باملؤسسة  املوجودة  املرافق  باقي 
يف  خاصة  فيها  والقمامة  األوساخ  انتشار 
األروقة واملطعم وحتى حجرات الدراسة ،هذا 
العدد  وحتى  التربوي  الطاقم  مجهودات  رغم 
يشتغلون  الذين  املهنيني  األعوان  من  القليل 
الطاوالت  أن  على  أكدوا  ،كما  االبتدائية  يف 
متردية  األخرى جد  هي  وضعيتها  والكراسي 
،حتى أنها أصبحت مصدر خطرا على أبنائهم 

حيث اصيب عدد منهم بجروح خفيفة. 
قرية  ابتدائية  تالميذ  أولياء  وهدد  هذا 
املشتي مبنع أبنائهم من االلتحاق بشكل نهائي 
،مبقاعد الدراسة مالم تتخذ السلطات احمللية يف 
اإلجراءات  التربية  مديرية  ،وكذا  قمار  بلدية 
االبتدائية  وضعية  وترميم  لتصحيح  الالزمة 

الوحيدة يف القرية. 

بجامعة  واملجتمع  القانون  مخبر  نظم 
مع  وبالتنسيق  أدرار،  »بوالية  دراية  »أحمد 
الرائد«، ملتقى  »اجليل  اجلمعيةالوطنية 
واألخالقية  املهنية  الضوابط  حول  دولي 
تقنية  »،عبر  اإلعالمية  للممارسات 

التحاضرعن ُبعد »الويبينار«
واقع  موضوع،  تضمن  امللتقىالدولي 
للممارسات  املهنيةواألخالقية  الضوابط 
يف  التشريعية  ،والتحديات  اإلعالمية 
من110  أكثر  مبشاركة  الرقمية،  البيئة 
مؤسسة   27 من  وأكادميًيا  ومختًصا  أستاًذا 
دولة   14 من  جامعة  و17  جامعيةوطنية، 
عربيةوأجنبية، وشخصيات علمية أكادميية 

72مداخلة  إلقاء  برمج  من  حيث  بارزة، 
اللجنة  بها  توصلت  مجموع80مداخلة  من 
املتعلقة  اجلوانب  مختلف  تتناول  العلمية، 
بأخالقيات املهنة والتحديات التشريعية، يف 
ظل التحوالت الرقمية التي تشهدها البالد، 
وبروز الصحافة اإللكترونية ،كخيار جديد، 
قطاع  وتطوير  رقمنة  سبل  تناول  عن  فضال 
الصحافة املكتوبة، من خالل االنتقال من 
االلكتروني،  اإلعالم  الى  الورقي  اإلعالم 
واحلق  الصحفيني،  حقوق  عند  والوقوف 
لتختتم  التعبير،  وحرية  االعالم،  يف 

بعدهافعاليات امللتقى بتوصيات مهمة.
عبداهلل مجبري

تدعمت قرية »ترهنانت«، الواقعة على 
بعد 70 كلم شمال والية متنراست، بخدمة 
الرابع  اجليل  بتقنية  بتزويدها   ، األنترنيت 

عن طريق شبكة األلياف البصرية. 
مديرية  من  مصدر  وحسب 
تصريح  يف  اتصاالت اجلزائر بتمنراست، 
هذه  سكان  تزويد  مت  فقد  الوطن«  لـ«أخبار 
ذات  الرابع  للجيل  األنترنت  بخدمة  القرية 
اخلدمات  تعميم  إطار  يف  العالي،  التدفق 
الوالية،  بلديات  مختلف  على  الهاتفية 
إلى  تهدف  وأنها  واملداش،  القرى  فيها  مبا 
اجلزائر  اتصاالت  زبائن  من  أكثر  التقرب 

،وتزويدهم مبختلف العروض املتوفرة.
القرية  إلى  تنقلت  الوطن«  »أخبار 
خاصة  السكان  بعض  من  تقربت  ،حيث 
الشباب الذين استحسنوا العملية، مؤكدين 
اإلعالمية،  العزلة  من  طويال  عانوا  إنهم 
اتصاالت  من  وتكراًرا  مراًرا  طلبوا  وقد 

باالتصال  السياحية  قريتهم  تدعيم  اجلزائر 
واألنترنيت ملعرفة ما يدور يف اجلزائروالعالم 
 ، ندائهم  تلبية  مت  قد  واليوم  أحداث،  من 
باإلنترنيت ال  الربط  النوع من  بيدا أن هذا 

يحقق أمالهم- يقول محدثونا-.
الناشط  أكد  صلة  ذي  سياق  يف  و 
اجلمعوي«موسى اخلاه« الذي استبشر بربط 
باملقابل  لكن  الرابع،  اجليل  بتقنية  القرية 
لربط  إنهم يطمحون  الوطن«  لـ«أخبار  صرح 
لالتصال  النقال  الهاتف  بشبكة  القرية 
املواطنني  جميع  ليس  بذويهم،مضيفا« 
الداعمة  الذكية  الهواتف  اقتناء  يستطيعون 
أغلب  باعتبار  الرابع  اجليل  لتقنية  لهذه 
مطالبني  احلال  ميسوري  القرية  سكان 
متعاملي  بأحد  بتزويدهم  املعنية  السلطات 

الهاتف النقال«
كرزيكة أحمد

اليزي  بوالية  الغابات  مديرية  باشرت 
األحياء  مبختلف  شجرة  أالف   10 غرس   ،
متولها  والتي  التربوية،  واملؤسسات  احلضرية 
الوالية،  مستوى  على  املشتلة  منتوجات 
،إلنشاء  التطوعية  العملية  هذه  وتهدف 
املدن  مستوى  على  خضراء،  مساحات 
توعية  إلى  إضافة  احلضرية،  واحمليطات 
الكبيرة يف  أهميتها  عن  املواطن،  وحتسيس 

بيئة اإلنسان. 
ورئيس  الغابات  قسم  محافظ  وقال 
عبد  سعيد  »أعراب  التقنية  املصلحة 
السالم«، يف تصريح لـ« أخبار الوطن« ،«إن 
التشجير  حملة  الستكمال  جاء  البرنامج 
ألف   16 من  أكثر  غرس  مت  ،حيث  املاضية 
وحتت  التشجير،  إطار حمالت  يف  شجرة، 
باإلضافة   ،« مواطن  لكل  »شجرة  شعار 
الصندوق  طرف  من  املمول  املشروع  إلى 
يشمل  الذي  الريفية،  للتنمية  الوطني 
احلمضيات،  صنف  املثمرة  األشجار  غرس 
على مسافة 23 هكتار،أي مايقارب 1840 

شجرة على مستوى احمليطات الفالحية. 
وشملت عملية التشجير التي شاركت 
من  ،وجمعيات  الفالحية  املصالح  فيها 
التاج  جمعية  غرار  على  املدني،  املجتمع 
للفنون  الوالئية  النشطات،والرابطة  لترقية 
القتالية، وكذا »تقازت« لعلوم البيئة واحمليط 
الطاهر«يف  سحنون  رئيسها«  قال  حيث   ،
عملية  ،«إان  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح 
املدينة،  أحياء  مختلف  ستمس  التشجير 
و08  اوت   20 حي  من  االنطالقة  وكانت 
ماي باليزي، وهذا يف إطار املرافقة الدائمة 
اجل  من  الغابات،  ملصالح  اجلمعوية 
التحسيس والتوعية،  املساهمة يف عمليات 
اجل  من  للمواطنني،  نصائح  إعطاء  وكذا 
فضال  ونظيف«،  اخضر  محيط  ثقافة  بناء 
القليلة  االيام  يف  مسابقات  انطالق  عن 
القادمة مابني املدراس التربوية وكذا األحياء 
بناء  لتشجيع  األخضر  احمليط  مجال  يف 
مجتمع يحمل ثقافة محيطه البيئي األمن. 
براهيم مالك

بأمن  القضائية  الشرطة  مصالح  جنحت 
حتقيق  عمليات  وبعد  بالوادي،  الرقيبة  دائرة 
تتكون  إجرامية  شبكة  توقيف  من  وترصد 
األحياء،  يف  تنشط  أشخاص  أربعة  من 
وسط  يف  األمن  انعدام  من  جو  خلق  لغرض 
على  اجلسدي  االعتداء  خالل  من  السكان، 

املواطنني،باستعمال األسلحة البيضاء.
املصلحة  تلقي  بعد  جاءت  العملية 
،شكوى من أحد الضحايا املنحدر من املنطقة 
العمدي  واجلرح  للضرب  تعرضه  إثر  على 

الفور  على   ، سكني  أبيض  سالح  بواسطة 
من  والتحري  البحث  عـمليات  مت مباشرة 
حترير  وبعد  املعتدين  هوية  إلى  الوصول  أجل 
االبحاث  أسفرت  االختصاص  بتمديد  إذن 
املشتبه فيه  هوية  وجيز عن حتديد  وقت  يف 
الوالية  عاصمة  من  ينحدر  والذي  األول 
مسبوق قضائيا وحتديد هوية املشتبه فيه الثاني 
واملقيم هو اآلخر بأحد األحياء بعاصمة الوالية 
والثالث  الثاني  العقد  بني  ما  أعمارهم  تتراوح 
من العمر وبعد استغالل اعترافاتهم مت توقيف 

بدائرة  املقيمني  اإلجرامية  الشبكة  إفراد  بقية 
قضائية  ملفات  إعداد  مت  والذي  االختصاص 
ضدهم عن جناية تكوين جمعية أشرار محاولة 
محاولة  يف  املشاركة  وجناية  العمدي  القتل 
عصابة  إنشاء  جنحة  وكذا  العمدي  القتل 
أحياء واالنخراط فيها مع حمل أسلحة بيضاء 
وجنحة تولي قيادة عصابة أحياء وتقدميهم أمام 

اجلهات القضائية املختصة.
رشيد شويخ

08
أخبار الداخل
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متنراست
قريـــة »تـــرهنـــانت«

 تستفيــد من خــدمة الجيــل الرابــع

اليزي
غـــرس 10 آالف شجـــرة باألحـــياء 

والمـــؤسســـات التــربــويـــة
بسبب تدهور وضعية املدارس وانعدام األمن واملمهالت

الدخــول المدرسـي فــي أسبـوعه 
األّول ساخـــن بالــــوادي 

شهد الدخول املدرسي اجلديد موجة من احلركات االحتجاجية نظمها أولياء التالميذ بوالية 
الوادي، تنديًدا بالوضعية املتدهورة التي تشهدها املؤسسات التربوية، واستنكارا النعدام النظافة 

واألمن، واملمهالت ومشاكل أخرى.

أدرار
الضوابــط المهنــية للممــارســات 

اإلعالمــية محــور ملتقــى دولــــي 

تفكيــك عصــابة تمتهــن الّسطـو على المناـزل بــ»الـرقيــبة«
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مشاريع التنمية منعدمة والطرقات تفرض اإلقامة اجلبرية

قرية الخربة ببرج بوعريرج.. حياة بطعم الموت! قرية الخربة ببرج بوعريرج.. حياة بطعم الموت! 

صفاء كوثر بوعريسة

بوعريريج  برج  والية  شرق  خليل  بلدية  عن  ببعيد  وليس 
تقع قرية اخلربة،  هذه القرية التي يتخبط سكانها يف مشاكل 
باجلملة،  إذ أنهم محرومون من أبسط أساسيات احلياة الكرمية 

على رأسها املاء الشروب والكهرباء. 

 الماء الشروب لمن استطاع إليه سبيال
قال ممثل السكان يف تصريح لـ«أخبار الوطن« إن سكان قرية 
اخلربة محرمون من املياه الصاحلة للشرب،  ما يضطرهم جللب 
هذه املادة احليوية الهامة بوسائل بدائية جدا،  فيما يجبر آخرون 
إلى االستعانة بصهاريج املياه باهظة الثمن والتي ال تسد رمقهم 
وأكد محدثنا  اليومي«،   الشرب واالستعمال  وال حاجتهم يف 
إن أن املياه ال تصل حنفياتهم ألزيد من أسبوعني إلى 20 يوما 
رغم وجود 03 خزانات مائية بالقرية،  هذا املشكل الذي اعتبره 
سكان القرية غير عادال خاصة وأنهم يعانون من أزمة العطش 
منذ سنة 2007 إلى غاية اليوم،  دون وجود أي حل او التفاتة 

ولو بسيطة إلنهاء هذا االنشغال. 

مشاريع تنموية منعدمة
ظالم دامس يغرق فيه العديد من سكان قرية اخلربة بسبب 
شبكة الكهرباء املهترئة جدا،  والتي مت تأسيسها سنة 1986 ولم 
أمام مشكلة  الذي جعل قاطني قرية اخلربة  جتدد بعد،  األمر 
االحتياجات  أهم  وتدخل ضمن  العاجل  احلل  تتطلب  أخرى 
املعنية  السلطات  مطالبني   '' اخلربة   '' كـ  ظل  ملنطقة  األساسية 
والتهيئة  التنموية  باملشاريع  والبدأ  مشاكلهم  حلل  التدخل 

العمرانية وتخصيص ميزانية خاصة ألجلهم. 
املعنية  القرية السلطات  سكان  يناشد  أخرى،   جهة  من 
بضرورة تدخلها من اجل توفير مركز بريد يف أقرب اآلجال ووضع 
عمومية  مرافق  عدة  غياب  ظل  يف  يعيشونها  التي  للعزلة  حد 
ضرورية،  حيث أكد لنا مواطنو القرية أن عملية سحبهم للنقود 
تتطلب ساعات من الزمن من خالل تنقلهم نحو املراكز املجاورة 
املجاورة  املناطق  كافة  أن  ثقيال، خصوصا  عبئا  لهم  يشكل  ما 
الكثافة  تشفع  لم  التي  املنطقة  سوى  بريد،  مراكز  على  حتتوي 
السكانية من أجل أن يقوم مسؤولو مؤسسة بريد اجلزائر لتقريب 

خدماتهم من املواطن وافتتاح مركز بريد. 

تدهور الطرقات يفرض اإلقامة الجبرية 
مشكل  هو  القرية  سكان  منه  يعاني  مشكل  أكبر  ولعل 
اهتراء الطرق على غرار الطريق الرئيسي شطر 1 وشطر 2 الذي 
ظهرت عليه بعد مرور وقت وجيز بعض التشققات على حواف 
املواطنون  يطالب  التي  الفرعية  الطرق  إلى  باإلضافة  الطريق،  
بايجاد حل سريع له كون حالته الكارثية أزمت وضع السير فيه 
املرور  يخشون  باتوا  الذين  املركبات  أصحاب  أو  للراجلني  سواء 

بهذه الطرق خوفا من حدوث أعطاب لسياراتهم. 
أولياء التالميذ بدورهم وجهوا صرخة نداء للسلطات املعنية 
من أجل توفير النقل ألبناءهم وكذا تهيئة الطريق للسماح لفلذات 
عراقيل  دون  بسالسة  التربوية  مؤسساتهم  نحو  التنقل  أكبادهم 
تتراكم  اين  الشتاء  يعانون منها خاصة يف فصل  يزالون  كانوا وال 
األوحال والبرك املائية معرضة حياة االطفال الصغار منهم للخطر. 

مشاريع ترفيهية متوقفة.. وشباب تائه
حالة من التهميش تلك التي فَتح شباب قرية اخلربة أعينهم 
الشباب  سن  وصولهم  غاية  إلى  أضافرهم  نعومة  منذ  عليها 
الفادح  فالنقص    ،'' األشواك  ُعمر   '' بسخرية  يسمونه  الذي 
جعلت  والثقافية  الترفيهية  الفضاءات  يف  االنعدام  درجة  إلى 
قضاء  من  متكنهم  عدم  بسبب  التخبط  من  حالة  يف  الشباب 
البطالة  شبح  أن  كما  األماكن،   هذه  يف  القاتلة  الفراغ  أوقات 
الذي يطاردهم من كل حدب وصوب وواقع مر ال مفر منه زادت 
من مأساتهم مطالبني السلطات العليا يف الوالية النظر حلالتهم 
وحل مشاكلهم،  كما أكدوا على ضرورة توفير فضاءات ترفيه 
وتثقيف من شأنها أن حتتضنهم وتنتشلهم من غياهب اآلفات 

االجتماعي ُبغية ملئ الفراغ والهروب من الشوارع واملقاهي. 

 البلدية ترد: القرية استفادت
 من بعض المشاريع التنموية 

'' قال املكلف بتسيير  '' عبد املطلب عريب  من جهته،  
الكبير  السكاني  التعداد  ذات  خليل  قرية   '' إن  خليل  بلدية 
البالغ أكثر من 40 ألف نسمة مبداشرها وقراها على رأسها قرية 
إال  النقائص  بعض  من  تعاني  أنها  من  وبالرغم  التي  اخلربة 
أنها استفادت مؤخرا من تعبيد طريق ـ خليل،  خربة،  أمالو 
ـ باإلضافة إلى تهيئة املدرسة وبعض اإلصالحات املتمثلة يف 

الكهرباء الريفية ''. 

ما تزال معاناة سكان مناطق الظل تطفو على السطح،  لتفضح فسادا يظهر للعلن، في مناطق معزولة تشبه المقابر، وما قرية الخربة ببرج بوعريرج إال 
مثاال، إذ ال شيء في هذه القرية  يوحي بالحياة سوى صوت األطفال وهم يلعبون،  وأحاديث كبار السن الذين ضاقت بهم الحياة بما رُحبت.
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مودريتش العب خط وسط ريال مدريد

»لســـت منشغــال بالتجـــديـــد 
ورسالـــة كريستيــانو تعنــي لـــي الكثيـــر«

كد  أ
لوكا  الكرواتي 

يتش  ر د مو
عب  ال

خط وسط ريال مدريد، أنه مستعد لتغيير الكرة الذهبية التي توج بها 
عام 2018 كأفضل العب يف العالم، بلقب كأس العالم ملنتخب بالده.
»ماركا«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  مودريتش،  وقال 
هي  الذهبية؟  الكرة  أو  العالم  بكأس  »التتويج  اإلسبانية: 
الفردية  فاجلوائز  اإلطالق،  على  صعبة  مسألة  ليست 
اجلماعية  األلقاب  لي  بالنسبة  لكن  بالطبع،  مذهلة 
فليس  العالم،  كأس  وخاًصة  أهمية،  األكثر  هي 
هناك لقب أفضل منه، وإذا كان بإمكاني التغيير 

سأفعل«.
أنا  توتنهام؟  إلى  العودة  أو  »التجديد  وزاد: 
أكبر يف السن من أن أعود لتوتنهام، والزال لدي 
هذا العام يف ريال مدريد وبعد ذلك سنرى ما 

سيحدث«.
جيدة،  حالة  يف  أنني  »أشعر  وأضاف: 
لبضع  القدم  كرة  لعب  يف  االستمرار  وأريد 
أفكر  لم  صريًحا  وألكون  أخرى،  سنوات 
كثيًرا يف األمر، وأركز على عملي مع ريال مدريد 

واألشياء التي ميكننا حتقيقها هذا املوسم«.

حال  وسنجد  اإلدارة  مجلس  مع  سأجلس  املوسم  »بنهاية  وتابع: 
مع  مميزة  عالقة  وبنيت  رائعة،  مواسم   8 هنا  وكنت  للجميع،  مناسًبا 

اجلميع يف النادي، ومهما حدث لن تكون هناك مشكلة«.
وعن كون زيدان املدرب األفضل يف مسيرته، أجاب: »لقد عملت 
مع مدربني رائعني، وساعدوني جميًعا على التطور، وإذا كان ال بد أن 
أختار واحًدا سيكون زيدان، فعالقتي معه أكثر متيًزا من أي مدرب آخر، 
من  متكن  أنه  وأعتقد  مدريد،  ريال  األلقاب يف  من  بالعديد  معا  وفزنا 

إخراج أفضل ما لدي يف كرة القدم«.
وحول تهنئة كريستيانو رونالدو له بالكرة الذهبية، أوضح: »نعم، 
كنا على اتصال وحني فزت أرسل لي رسالة، وحتى يومنا هذا مازلنا 
على اتصال، وحني يرسل لك شخص مثله رسالة تهنئة، فهذا يعني 

الكثير، ألنه يعرف الفوز وتوج باجلائزة عدة مرات«.
مذهال  كان  مدريد  ريال  يف  رونالدو  كريستيانو  مع  »اللعب  وأمت: 
ومميًزا، فهو أحد أفضل الالعبني يف التاريخ، وخالل املباريات كان يريد 

من اجلميع أن يبذلوا أفضل ما لديهم، ويحفزنا، لقد كان قائًدا«.
القسم الرياضي

رامـوس يكتـسح 
استفـتاء األفـضل 

فـي التــاريخ
اكتساح  تقرير صحفي فرنسي،  أكد 

قائد  راموس،  سيرجيو  اإلسباني  املدافع 
مجلة  زوار  رأي  استطالع  مدريد،  ريال 
يف  مدافع  كأفضل  فوتبول«  »فرانس 

التاريخ.
 10 أفضل  بني  من  راموس  ترشيح  ومت 

وفرانز  باريزي  فرانكو  رفقة  التاريخ،  يف  مدافعني 
ورونالد  ديسايي  ومارسيل  كانافارو  وفابيو  بيكنباور 
زامر  وماتياس  باساريال  ودانيال  مور  وبوبي  كومان 

وجايتانو شيريا.
وطرحت  إلكترونيا،  استفتاء  الفرنسية،  فوتبول«  »فرانس  مجلة  وأطلقت 
سؤااًل، يقول: »هل يعتبر سيرجيو راموس أفضل مدافع يف التاريخ؟«، فجاءت 

اإلجابة نعم بنسبة 60 باملائة، بينما كانت لنسبة 40 باملائة آراء أخرى.
ويلعب راموس يف ريال مدريد منذ عام 2005، حيث حقق مع امليرنغي كل 
األلقاب املمكنة، من بطولة الليغا، وكأس إسبانيا، والسوبر اإلسباني، ودوري 
أبطال أوروبا، والسوبر األوروبي، وكأس العالم لألندية. كما حقق مع منتخب 

إسبانيا، لقبني لكأس األمم األوروبية، ولقب كأس العالم.

نجــم بايـرن األسبـق هـامـان 
ُيحرض دورتموند على رويس

انتقد ديتمار هامان، جنم بايرن ميونخ األسبق، ماركو رويس، قائد بوروسيا دورمتوند، 
محرًضا املدرب السويسري لوسيان فافر على عدم االعتماد عليه يف التشكيلة األساسية 

خالل الفترة املقبلة، فضاًل عن نزع شارة القيادة منه.
 وقال هامان عبر شبكة »سكاي سبورتس«: »لم أفهم سبب عدم نزع شارة القيادة 
منه يف الصيف، والسؤال اآلخر هو ملاذا ُمنحت له قبل عامني؟ فهو العب يغيب طوياًل 

عن املالعب«.
الفترة  يف  دورمتوند  مشاكل  أسباب  أحد  رويس  أن  األسبق  ليفربول  ويرى العب   
قائد  لديك  يكون  أن  ميكن  فال  والقيادة،  العقلية  يف  مشكلة  »لديهم  قائاًل:  األخيرة، 

يغيب عن نصف مباريات املوسم«.
  وأشار صاحب الـ47 عاًما إلى سوء أداء رويس خالل مواجهة التسيو اإليطالي، يف 
افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، كما كان حال باقي الالعبني، إال أنه لم يقم 

بدوره يف شحذ همم الالعبني على مدار املباراة التي خسرها فريقه )1-3(.
 وأكمل: »ال ميكن منح العب شارة القيادة ملجرد جعله سعيًدا، فعاجاًل أو آجاًل 
سيكون لديك مشكلة، ألنها ليست مسألة رفاهية، وال يجب أن أتخذ هذا القرار ملجرد 
الفريق  باألفضل من أجل  القيام  لتجنب مضايقته، فال عليك سوى  أو  إرضاء العب 

والنادي«.
 ويؤمن جنم الكرة األملانية األسبق بأن املدافع املخضرم ماتس هوميلز هو األحق بشارة 
القيادة، ملا لديه من صفات قيادية مبهرة، وهو ما أظهرها يف املاضي، سواء مع دورمتوند 

أو بايرن ميونخ.
 ويف ختام تصريحاته، أكد هامان أن دورمتوند يقدم أداء أفضل مؤخًرا بدون رويس، 
مشيًرا إلى وصول جيوفاني رينا إلى مستوى متميز، وكذلك باقي العبي خط الهجوم، 
أمثال إيرلينج هاالند، جوليان براندت وكذلك جادون سانشو، الذي وصفه بالالعب 

الرائع.

يوفنتــوس مصــمم علـى 
التعاقــد مـع عــوار

التعاقد  يف  يوفنتوس،  لدى  موجودة  الرغبة  زالت  ما 
مع أحد أبرز أهداف ريال مدريد، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية املقبلة، بحسب تقرير صحفي.
يستهدف ضم  اإليطالي  الدوري  لقب  حامل  وكان 
النجم الفرنسي، حسام عوار، العب وسط أوملبيك ليون، 

يف امليركاتو الصيفي األخير، للعب إلى جوار آرثر ميلو.
وصلت  التي  املادية،  طلباته  يف  غالى  ليون  لكن 

إلى 50 مليون أورو، فقرر البيانكونيري إنفاق األموال 
على ضم فيديريكو كييزا.

اإليطالية،  »توتوسبورت«  صحيفة  وبحسب 
عوار  القتناص  محاوالته  سيجدد  يوفنتوس  فإن 

وباريس  آرسنال  مع  القوية  املنافسة  رغم  الشتاء،  يف 
سان جيرمان على الصفقة. كما حتدثت العديد من 

مدريد  ريال  رغبة  عن  مؤخرا،  الصحفية  التقارير 
ومدربه زين الدين زيدان يف ضم عوار.

ويراهن يوفنتوس على عالقته املميزة 
ليون،  رئيس  أوالس،  ميشيل  جان  عقب مع 
إعارة ماتيا دي تشيليو للنادي الفرنسي.
يف  العجوز  السيدة  إدارة  وترغب 

ضم عوار، لكي يحل محل الويلزي آرون 
رامسي، يف حال رحيله.

مهاجم ليستر سيتي، فاردي:

»الفــوز علـى 
أرسنـال منحنـا 
دفـعة معنــوية«

سيتي،  ليستر  مهاجم  فاردي،  جيمي  أعرب 
أمس،  اول   ،1-0 باالنتصار  الكبيرة  سعادته  عن 
على آرسنال يف ملعب اإلمارات، ضمن مباريات 

اجلولة السادسة من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
خالل  الوحيد،  املباراة  هدف  صاحب  وقال 
»جتاوزنا  سبورتس«:  »سكاي  لشبكة  تصريحات 
لعبنا  أخرى..  مرة  األجواء  يف  ودخلنا  العاصفة، 
»هذا  وتابع:  باالنتصار«.  وعدنا  جيدة  بصورة 
بعدما  املباراة  هذه  جاءت  لنا،  بالنسبة  كبير  أمر 
للمسار  العودة  عانينا من نتيجتني سيئتني، وأردنا 

الصحيح«.
جيًدا،  اللعب  بناء  »كان  قال:  هدفه،  وعن 
على  لي  الكرة  ووضع  حًرا،  جيمس  ووجدني 
ترك  من  متكنت  أنني  احلظ  حسن  من  طبق.. 
وختم  الثالث«.  النقاط  على  وحتصلنا  التأثير، 
آخر  ففي  معنوية،  دفعة  مينحنا  »هذا  فاردي: 
ميكننا  واآلن  يكفي،  مبا  جيدين  نكن  لم  مباراتني 

البناء على هذه النتيجة«.

هــازارد يدخــل قائــمة ريــال 
مدريــد أمــام مونشنـغالدبــــاخ

بوروسيا  ملواجهة  فريقه  قائمة  مدريد،  لريال  الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  أعلن 
مونشنجالدباخ، غدا الثالثاء، يف اجلولة الثانية لدور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة ظهور النجم البلجيكي إيدين هازارد ألول مرة يف قائمة امليرنغي هذا 
املوسم، بعد شفائه من اإلصابة التي تعرض لها يف ساقه اليمنى.

وخسر ريال مدريد أولى مبارياته يف دور املجموعات على ملعبه أمام شاختار األوكراني 
بنتيجة 2-3، أما مونشنغالدباخ، فقد تعادل أمام إنتر ميالن خارج ملعبه بنتيجة 2-2.

رابـــطة ابطـــــال أوروبـــا

أتلتيكو مدريد يستهدف تعويض الرباعية من بوابة سالزبورغ 
ثاني  الثالثاء يف  النمساوي غدا  أنظاره صوب دوري األبطال حيث يستعد الستقبال سالزبورغ  أتلتيكو مدريد توجيه  بدأ 
جوالت دور املجموعات، أمال يف تصحيح املسار بعد السقوط برباعية نظيفة يف مستهل املشوار على يد حامل اللقب، بايرن 
ميونخ األملاني.وشهد مران األتلتي استمرار غياب العب الوسط ساؤول نييغيز بسبب اإلصابة العضلية التي أبعدته عن الفريق 
خالل آخر 3 مباريات، لتكون عودته يف مواجهة سالزبورغ محل شك، ولينضم لقائمة الغيابات التي تشمل الثالثي دييغو كوستا 

والكرواتي شيمي فيرساليكو والبلجيكي يانيك كاراسكو.
وخاض الالعبون الذين شاركوا بشكل أساسي يف االنتصار على ريال بيتيس )0-2( تدريبات استشفائية، بينما شارك 

باقي الالعبني يف تدريبات قوية حتت أعني األرجنتيني دييغو سيميوني.
ويأمل »الروخيبالنكوس« يف استعادة توازنهم سريعا يف »التشامبيونزليغ« بعد اخلسارة القاسية التي جترعوها على يد العمالق 
البافاري برباعية نظيفة، وحصد أول 3 نقاط يف املجموعة على حساب الفريق النمساوي الذي تعادل يف أولى مواجهاته )2-2( 

أمام لوكوموتيف موسكو الروسي.

البرنامج:
لوكوموتيف موسكو- بايرن ميونيخ

شاختار دونيتسك - انتر ميالن
أتلتيكو مدريد - ريد بول سالزبورغ

بوروسيا مونشنغالدباخ - ريال مدريد
بورتو - أوملبياكوس

مارسيليا - مانشستر سيتي
ليفربول – ميتييالند

أتالنتا - أياكس أمستردام
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وباإلضافة الى عرض احلصيلتني املالية 
واالدبية، سيتم ايضا املصادقة على محضر 
قبل  العادية،  العامة  للجمعية  االجتماع 

فسح املجال لتناول عديد النقاط.
»على  لها  بيان  يف  الفاف  واوضحت 
طرح  يف  الراغبني  العامة  اجلمعية  اعضاء 
او  االعمال  جدول  يف  مدرجة  اقتراحات 
التقارير،  مختلف  محتوى  حول  اسئلة 

الكترونية يف اجال ال  ارسالها عبر مراسلة 
تتعدى يوم اخلميس 22 اكتوبر«.

ايضا  »املطلوب  املصدر  واضاف 
وألسباب  العامة  اجلمعية  اعضاء  من 
مأل  بإكمال  مشاركتهم  تأكيد  تنظيمية، 
واعادة  اليهم  ارسلت  التي  االستمارة 
تتعدى  ال  آجال  يف  الفاف  الى  ارسالها 
االلكتروني«  العنوان  نفس  اكتوبر يف   22

ملحة على ضرورة احترام التدابير الوقائية 
لفيروس كورونا.

ودعت الهيئة الفدرالية اعضاء اجلمعية 
تثبت  طبية  شهادة  حيازة  بوجوب  العامة 
البوليميراز  التفاعل  الختبارات  خضوعهم 
املتسلسل »بي سي آر«  حتى يتسنى لهم 

املشاركة يف اشغال اجلمعية العامة.
محمد هشام

ستخصص لعرض الحصيلتين المالية واألدبية لموسم 2019

عــدة نقــاط علــى طاولة النقــاش 
خــالل الجمعيــة العامــة للفــاف    

مولوديــة الجزائــر يفسـخ 
تعاقده مع طوال والورتاني

عثمان  احلارس  مع  تعاقده  إنهاء  أمس،  اول  اجلزائر،  مولودية  نادي  أعلن 
طوال، ومتوسط امليدان مهدي الورتاني.

»فيسبوك«:  على  الرسمي  حسابه  عبر  بيان  يف  العاصمي،  النادي  وقال 
»ُتعلم إدارة مولودية اجلزائر بفسخ عقد الالعبني، مهدي الورتاني وعثمان طوال، 

وبذلك يعتبر الثنائي حرا من أي التزام جتاه النادي«.
لتأهيل  متهيًدا  طوال،  احلارس  خدمات  عن  بالتخلي  املولودية  قرار  ويأتي 
التونسي  خدمات  عن  االستغناء  مت  بينما  صاحلي،  ياسني  اجلديد،  احلارس 

الورتاني، بسبب تدني مستواه الفني.
وكان الورتاني )30 عاما( قد انضم إلى مولودية اجلزائر، الصيف املاضي، 
يف صفقة انتقال حر، بعدما استغنى نصر حسني داي عن خدماته، يف صيف 

العام املاضي.

اإلسماعيلــي علـــى أعتــاب 
ضــم رضــوان الشريفــي

السابق،  العاصمة  احتاد  أيسر  ظهير  مع  االتفاق  اإلسماعيلي  مسؤولو  أمت 
رضوان الشريفي، ليصبح ثاني صفقات الدراويش للموسم اجلديد.

اجلزائري  الالعب  مع  التعاقد  شروط  جميع  اإلسماعيلي  مسؤولي  وأمت 
ويتبقى فقط حضوره إلى مصر للتوقيع بشكل رسمي للدراويش.

وكان مسؤولو اإلسماعيلي قد دخلوا يف مفاوضات مع رضوان الشريفي 
اإلسماعيلي  مسؤولو  ويسعى  املاضي.  األسبوع  ناديه  مع  تعاقده  فسخ  بعد 
البطوالت  على  املنافسة  إلى  للعودة  جيد  بشكل  الفريق  صفوف  لتدعيم 

املختلفة كسابق عهده.

بعد تسجيل 5 حاالت إصابة جديدة بفيروس كورونا 
اتحــاد العاصمــة ينهي الشـق 
الثاني من تحضيراته بمستغانم

مبدينة  حتضيراته  من  الثاني  الشق  العاصمة  احتاد  فريق  امس  اول  أنهى 
سعى  يوما،   14 سوسطارة  لنادي  اإلعدادي  املعسكر  فترة  ودامت  مستغامن، 
فيه الطاقم الفني للعمل على اجلانب التكتيكي والبدني حتسبا لبداية املوسم 
الكروي. وكان املدير الرياضي عنتر يحي واملدرب فرانسوا تشيكوليني عبرا عن 

رضاهما التام عن سيرورة التربص.
من جانب أخر، أعلن احتاد العاصمة اول أمس، تسجيل 5 حاالت إصابة 

جديدة بفيروس كورونا املستجد، داخل صفوف الفريق األول لكرة القدم.
»بعد  »فيسبوك«:  على  الرسمية  صفحته  عبر  بيان،  يف  النادي  وقال 
االختبارات التي أجريت للوفد بأكمله يف تربص مستغامن، تشير النتائج النهائية 
النادي  بيان  وأكد  إيجابية«.  حاالت   5 وجود  إلى   ، عليها  احلصول  مت  التي 
أن جميع احلاالت، لم تظهر عليها أعراض اإلصابة بالفيروس، طيلة معسكر 
الصحي  للحجر  سيخضعون  املصابني  أن  بالذكر  »جدير  وأضاف  مستغامن. 

اإلجباري، وفقا للبروتوكول الصحي«.
جتدر اإلشارة إلى أن النادي العاصمي، كان قد أعلن يف وقت سابق عن 

إصابة 3 عناصر بالفريق، بوباء كوفيد19-.
م.هشام

اتحاديــة المالكمــة تعقـــد 
جمعيتهــا العامة العادية يوم 

3 نوفمبــــر المقبــــل
 3 يوم  للمالكمة  اجلزائرية  لالحتادية  العادية  العامة  اجلمعية  ستعقد 
نوفمبر املقبل باملركب الرياضي »سفلتاس« بالشراقة بالعاصمة, حسب ما 

علم من لدى الهيئة االحتادية.
وتتركز أشغال هذه اجلمعية العادية على قراءة احلصيلتني األدبية واملالية 

لسنة 2019 من اجل املصادقة عليهما او رفضهما.
كما سيدرس أعضاء اجلمعية العامة تقرير محافظ احلسابات قبل تالوة 

مخطط عمل االحتادية لعام 2020 للمصادقة عليه.
ومتت دعوة 33 رابطة والئية حلضور هذه اجلمعية وهي اجلزائر, البليدة, 
قسنطينة,  وزو,  تيزي  البويرة,  بومرداس,  بجاية,  الدفلى,  عني  اجللفة, 
متوشنت,  عني  وهران,  بوعريريج,  برج  باتنة,  املسيلة,  سطيف,  عنابة, 
قاملة,  سكيكدة,  معسكر,  تلمسان,  غليزان,  الشلف,  تيارت,  سعيدة, 

ميلة, تيبازة, املدية, بسكرة, تبسة, بشار, النعامة, أدرار وأم البواقي.
كما وجهت دعوة املشاركة للرؤساء السابقني الحتادية املالكمة وأحسن 

الفروع العشرة وطنيا ملوسم 2019.
املاضي  سبتمبر   24 ليوم  مبرمجة  كانت  التي  العامة,  اجلمعية  هذه 
باجلزائر, توقفت بطلب من أعضاء املكتب الفدرالي الذين طالبوا باستقالة 

الرئيس عبد املجيد نحاسية بسبب سوء التسيير.
يف نهاية املطاف, قامت وزارة الشباب والرياضة بتعليق نشاط نحاسية 
ومكتبه الفدرالي, وتنصيب مكتب مسير مؤقت يضم ثالثة أعضاء لتحضير 

أشغال اجلمعية العامة العادية و بعدها اجلمعية العامة االنتخابية.  

سيتم مناقشة العديد من النقاط خالل اشغال الجمعية العامة العادية لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، 
المقررة هذا الثالثاء بالجزائر العاصمة والتي ستخصص لعرض الحصيلتين المالية واالدبية لموسم 

2019، حسبما افادت به الهيئة الفدرالية.

أقل  لفئة  الوطني  املنتخب  عبر مدرب 
عن  سماعني،  بن  صابر  سنة   20 من 
اخلاص  التحضيري  التربص  لسير  رضاه 
بالالعبني املغتربني، الذي أقيم مبركز الفني 
والذي  بالعاصمة  موسى  بسيدي  الوطني 

أختتم يوم السبت.
وأكد املشرف األولى على العارضة الفنية 
تتضح  بدأت  التشكيلة األساسية  أن مالمح 
وانه يعول كثيرا على التربص الذي سينطلق 
يوم 31 أكتوبر ويستمر إلى غاية موعد التنقل 
إلى تونس لضبط نهائيا التعداد الذي سيراهن 
لي  »كانت  إفريقيا  شمال  دورة  خالل  عليه 
13 العبا مغتربا، هناك  الفرصة على معاينة 
جيد  مستوى  متلك  التي  العناصر  بعض 
املنتخب  تعداد  ضمن  تكون  أن  وبإمكانها 
الوطني ألقل من 20 سنة، أولوياتنا حاليا هو 
تدعيم خط الدفاع  وعليه فإن التربص القادم 

باإلضافة  احمللية  العناصر  مشاركة  سيعرف 
تلتحق  أن  نتمنى  التي  األسماء  بعض  إلى 
على  لنا  سيسمح  ما  وهو  التربص،  بهذا 
ليضيف  األساسي«  التعداد  مالمح  ضبط 
أن  أساس  على  ستتواصل  التحضيرات  أن 

البطولة ستنطلق يوم 7 نوفمبر الداخل.
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  أن  لإلشارة 
موقعها  على  أمس  اول  كشفت  القدم 
إصابات مؤكدة  الرسمي, عن وجود ست 
الوطني  املنتخب  يف  كورونا  بفيروس 
أنها  الفاف  وأضافت  سنة,   20 من  ألقل 
كل  لالحتادية  الطبية  اللجنة  »اتخذت 
املعنيون  الالعبون  يخضع  لكي  االجراءات 
للحجر الصحي, يف الوقت الذي عادت فيه 

البقية إلى ديارها يف الظروف الضرورية«.
لهذه  الوطني  املنتخب  وأجرى 
التربصات  من  مجموعة  الشبانية  الفئة 

بسيدي  الوطني  الفني  باملركز  التحضيرية 
مخصصا  كان  األول  بالعاصمة,  موسى 
الثالثاء  يوم  اختتم  احملليني حيث  لالعبني 
الناحية  فريق  أمام  ودي  بلقاء  املاضي 

العسكرية األولى 0-0.
النتقاء  املخصص  الثاني  التربص  أما 
إنطلق  الوطن  خارج  الناشطني  الالعبني 
السبت  يوم  وإنتهى  الفارط  اخلميس  يوم 
الفارط  اجلمعة  يوم  ودية  مواجهة  بإجراء 
أمام مولودية اجلزائر إنتهت بنتيجة التعادل 

اإليجابي 3-3.
إطار  يف  التربصات  هذه  وتدخل 
بتونس  افريقيا  احتاد شمال  دورة  حتضيرات 
املبرمجة  للفئة  إفريقيا  لبطولة  واملؤهلة 
مارس   4 إلى  فيفري   16 من  مبوريتانيا 

.2021
م.هشام

مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، بن سماعين:

»أعــول كثيــرا علـى التربــص القــادم 
لضبــط مالمــح التشكيلــة األساسيــة«

بلقب  املغربي  بركان  نهضة  توج 
على  فوزه  بعد  اإلفريقية،  الكونفيدرالية 
النهائية  املباراة  يف   ،1-0 املصري  بيراميدز 
اول  بالرباط،  اهلل  عبد  موالي  ملعب  على 
أمس. وسجل لنهضة بركان يوسوفا دايو، 

يف الدقيقة 15.
تاريخه بلقب  وفاز بركان ألول مرة يف 
إفريقي، علما بأنه خسر النهائي يف النسخة 

السابقة للبطولة، أمام الزمالك املصري.
الفني  املدير  السكتيوي  طارق  وأكد 
بكأس  املتوج  بركان،  نهضة  لفريق 
بسعادة  يشعر  أنه  األفريقية،  الكونفدرالية 

ال توصف بعد هذا التتويج.
حتديدا  اللقب  السكتيوي«هذا  وقال 
عن  متاما  مغاير  وطعم  مختلف  مذاق  له 

وتوج  قبل«.  من  نلتها  التي  األلقاب  كل 
العرش  كأس  بلقب  قبل  من  السكتيوي 
مع نهضة بركان، وببطولة الكونفدرالية مع 

املغرب الفاسي.
من  وعانينا  كثيرا  »تعذبنا  وتابع: 
كان  فقد  الوصف،  فوق  ضغوطات 
موسما استثنائيا بفعل جائحة كورونا«. 
ألرواح  اللقب  هذا  »أهدي  وأردف: 
بعدما  جميعا  عليهم  ونترحم  فقدناها، 
راحوا ضحية فيروس كورونا ولم يحضروا 
وأكد  التاريخية«.  اللحظة  هذه  معنا 
العالم  يف  رجل  أسعد  »أنا  السكتيوي: 
املغربية  الكرة  خلزانة  لقبا  أضفت  ألني 
بركان  وملدينة  حتديدا  املغربي  وللمدرب 

التي كتبت تاريخا ذهبيا«.

أدين  ومحيطي  وجنلي  »أسرتي  وبنّي: 
معي  حتملوها  تضحيات  بعد  بالكثير  لهم 
من  بفضل  العظيم  النجاح  هذا  لتحقيق 
الشكر  »كل  واسترسل:  وتوفيقه«.  اهلل 
على  النادي  إدارة  ومجلس  بركان  جلماهير 
الثقة والدعم يف أصعب الظروف، وللسيد 
فوزي لقجع رئيس احتاد الكرة املغربي على 
وقوفه معنا كما وقف مع كل الفرق املغربية 
قاريا، وأعدهم أن هذه بداية نهضة جديدة 
السكتيوي  وختم  بركان«.  لنهضة  أفريقية 
قائال: »شكرا ملن وقف بحانبي وملن وقف 
أنها  واثقا  كنت  الرائعة  املجموعة  هذه  مع 
لن تخذلني ولن تخذل املغرب حتديدا وألف 
شكر للرجال البركانيني فقد كانوا محاربني 

مبعنى الكلمة

على حساب بيراميدز المصري

نهضــة بركــان المغربــي يتـوج بكـأس 
الكونفيدراليــــة اإلفريقيـــــة 



12
أخبار الثقافة

السنة 02  - العدد 322 -الثالثاء 10 ربيع  األول 1442  هـ  - 27 أكتوبر 2020م

الكاتب والشاعر عومار رشدي لـ »أخبار الوطن«:

أسعــى مــن خــالل أعمــالي أسعــى مــن خــالل أعمــالي 
إلــى بلــوغ العالمـــية!إلــى بلــوغ العالمـــية!

أطلق ناشرون وأصحاب مكتبات عمليات بيع بالتخفيض وجمع كتب تبرعات خالل هذا 
األسبوع حتسبا إللغاء الصالون الدولي للكتاب باجلزائر )سيال( ويف إطار دعم قطاع الكتاب.

يف هذا اإلطار أطلقت دار النشر البرزخ عمليات بيع بالتخفيض على مؤلفاتها وهي مبادرة 
ومعسكر  وزو  وتيزي  والبليدة  ووهران  العاصمة  باجلزائر  املكتبات  من  العديد  إليها  انضمت 

وقسنطينة، حسبما علم لدى الناشر.
لهذه  وهران  مدينة  من  الصغير«  و«القارئ  اجلميل«  »األفق  اجلمعيتان  استجابت  كما 
والنشر  لالتصال  الوطنية  املؤسسة  تعلن  وبدورها  أكتوبر.   31 غاية  إلى  التي ستستمر  املبادرة 
واإلشهار عن تخفيضات يف أسعار منشوراتها الصادرة يف شهر نوفمبر. وتخص هذه العملية 
املنظمة استثنائيا مبكتبة »شايب دزاير« باجلزائر العاصمة كتب التاريخ وكتب طاولة القهوة التي 

يصدرها الناشر.
ويقترح بعض الناشرون والكتاب الذين حتملوا مصاريف نشر كتبهم عمليات بيع الكترونية 
البيع.  عملية  يف  املستعملة  األرضيات  أو  البريد  مصالح  عبر  املنزل  إلى  التوصيل  خدمة  مع 
القراءة واجلمعيات  نوادي  بالكتاب عبر  تعنى  مماثلة  مبادرات  تنظيم  ويجري من جهة أخرى 

املنظمة لفعاليات الكتاب والقراءة, فضال عن جمع تبرعات متثلت يف كتب.
ويعتبر أصحاب هذه املبادرات أن عمليات البيع هاته مبثابة »نشاط صغير محلي بحت جاء 
ليحل محل الصالون الدولي للكتاب باجلزائر )سيال( الذي ينظم عادة يف هذه الفترة« وطريقة 

»لدعم، كّل حسب قدراته, قطاع الكتاب الذي يعاني كثيرا يف هذه الفترة االستثنائية«.
افتراضية  الثقافة والفنون قد أعلنت يف أغسطس املنصرم عن تنظيم نسخة  كانت وزيرة 
أكتوبر  شهر  نهاية  عادة  املُنظم  باجلزائر،  للكتاب  الدولي  للصالون  والعشرون  اخلامسة  للطبعة 
»بالنظر إلى تعذر تنظيم هذا احلدث الذي يستقطب أكثر من مليون زائر سنويا يف هذا الظرف 
خاصة  إجراءات  »اتخاذ  إلى  مشيرة  كوفيد19-«  جائحة  عن  املترتب  االستثنائي  الصحي 

للحفاظ على صناعة الكتاب وبعثها يف هذا الظرف االستثنائي«.
ق.ث

يف ظل انتشار وباء »كوفيد19-« 

التبــرع بالكــتب التبــرع بالكــتب 
وتخفيــض األسعـار وتخفيــض األسعـار 
لبعــث سـوق الكتـاب لبعــث سـوق الكتـاب 

قال الكاتب والشاعر عومار رشدي لـ »أخبار الوطن« إنه يسعى من خالل أعماله 
إلى بلوغ العاملية، وهو الذي صدر له »همسات« و«أشواق احلنني«، وأخرها مؤلفه 

اجلديد الذي يدخل ضمن األدب السودوي، حتت عنوان »مذكرة الشيطان 
قصص املوت األخير« الصادر عن دار درمي بن يف مصر.

صارة بوعياد
قال الكاتب الشاب عومار رشدي يف تصريح لـ »أخبار الوطن«، 
عن  األخير-«  املوت  - قصص  الشيطان  »مذكرة  األخير  اصدراه  أن 
السوداوي  األدب  ضمن  تندرج  قصصية  مجموعة  هي  بن  رمي  دار 
)أدب الرعب(، تتكون من ثالث فصول كل فصل يحمل مجموعة 
من القصص مبجمل 60 قصة تناول فيها العديد من املواضيع املثيرة 

للجدل.
وقد شارك بكتابه »مذكرة الشيطان« يف الصالون الدولي للقاهرة 

للكتاب وأيضا اإلسكندرية والعديد من املعرض الدولية.
أما عن اختيار العنوان قال رشدي: »إن العنوان يكمن يف عنوانه 
الكتاب  داخل  يدور  ما  كل  أن  هو  العنوان  لهذا  اختياري  وسبب 
يتحدث عن طبيعة البشر امليالة للسواد والشر، أيضا لتجسيد الواقع 
أكثر كائن معروف  والشيطان هو  املثالية  البعد عن  تبتعد كل  بصورة 
الشيطان هي جتسيد ألفكار  الشهوات ومذكرة  واملفاسد وحب  بالشر 

شيطانية داخل جسد بشري«.
جديد  »هنالك  »همسات«:  صاحب  قال  جديده  وبخصوص 

فما  الشباب  الكتاب  من  الصاعد  اجليل  هذا  نحو  واسعة  وأفاق 
اإلبداع سيكون  فإن  موجودان  الرصني  واحلرف  النابض  القلب  دام 
خالل  من  أسعى  أني  أخفي  وال  واملعرفة،  الفكر  دائرة  وستتوسع 

أعمالي أن أبلغ العاملية«.
العمر  من  يبلغ  رشدي  عومار  الشاب  الشاعر  أن  الذكر  يجدر 
22 سنة ينحدر من مدينة سكيكدة، يعد أصغر أديب وشاعر يف 
النثريات  من  مجموعة  األشواق«،  »حنني  إصدارين  له  مدينته، 

واخلواطر و«همسات« ضم فيها مجموعة من القصائد.
يكون  أن  ويطمح  اإلنسانية،  العلوم  فرع  باجلامعة  يدرس 
جدا  متأثر  ألني  صحفي،  أكون  أن  »أمتنى  قال:  حيث  صحافيا، 
الصحافة  أن  أجد  وصحفي،  شاعر  ألنه  درويش  محمود  بالشاعر 
تخدم الكتابة، وبالتالي أحب أن أجرب كل أنواع وأشكال اجلنس 

األدبي والفني.«
األشواق«  »حنني  كتاب  عبر  الشعر  يف  األولى  جتربته  كانت 
املبني على جتربة شخصية، منها قصص رومانسية، غرامية ومنها 
قصص عن الفراق وحتى الضياع، ليجد القارئ شيئا من نفسه يف 

بعض املواضيع التي كتبت نثرا.
بني  ما  صراع  مبثابة  جاءت  التي  »همسات«  يف  شعرا  وكتب 
احلب واحلرب، يحكي فيها عن األوضاع السياسية املتأزمة يف بعض 
مصر  كسوريا،  العربي«  »الّربيع  ثورات  عرفت  التي  العربية  البلدان 
وتونس، باإلضافة إلى قضية الدولة الفلسطينية، وكال الكتابني نشر 

عن دار املثقف للنشر والتوزيع.
يتميز رشدي يف كتاباته الشعرية بالطابع الغزلي، ألننا نعيش 
حسبه يف قعر الطابوهات الثالثة التي ال ميكن ملعظم الكتاب الكتابة 
عنها، ويف نفس الوقت يؤكد أنه ليس بالضرورة أن تكتب فيها لكي 

تشهر بنفسك، وتثبت وجودك يف عالم الكتابة.

مشروع  وثيقة  مع  بإيجابية  تفاعل  بأنه  اجلزائريني  الكتاب  احتاد  كشف 
بعد  وذلك  بذلك،  املكلفة  الوطنية  اللجنة  من  إليه  املرسلة  الدستور  تعديل 
لذات  بيان  حسب  هياكله،  مستوى  على  ممكن  نطاق  أوسع  على  املناقشة 

الهيئة.
ووفق ذات املصدر، فقد أكد االحتاد الذي يرأسه يوسف شقرة رئيس احتاد 
الكتاب اجلزائريني نائب األمني العام لالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب، 
بأن هذه اخلطوة كانت انطالقا من قناعته بالتغيير يف ظل احترام الدستور وبناء 
الوثيقة،  بأنه ساهم مبقترحاته لتعديل مواد هذه  أبرز  دولة املؤسسات، حيث 
حذفا وتعديال وإضافة وبّلغها إلى اللجنة املكّلفة بتاريخ 09/06/2020، وقد 
جاء املشروع يف صيغته النهائية متضمنا جملة من اقتراحاته مع إغفال بعضها، 
الثقافة  ال سيما ما تعلق بتعزيز النص الدستوري مبواد تعلي أكثر من مكانة 
واملثقفني يف الدولة اجلزائرية، خاصة اقتراح املجلس األعلى للثقافة على غرار 

املجالس األخرى التي أقرت، كما حتفظ االحتاد على مواد أخرى.

ودعت قيادة االحتاد، أعضاء االحتاد ومنتسبيه وكل الشعب اجلزائري إلى 
االنخراط يف مسار االستفتاء على الدستور املقترح، وعدم التفريط يف حقهم 
لتقرير مصير  التعبير عن تطلعاتهم جاعلني من الصندوق وسيلة حضارية  يف 
يقولوا كلمتهم بكل شفافية ممارسة منهم للحق وأداء  بأنفسهم، وأن  بالدهم 
البيضاء يف جتسيد مسعى اجلزائر اجلديدة  اليد  لهم  لتكون  الوطني،  للواجب 
للوفاء لتضحيات شهداء ومجاهدي  2020 محطة أخرى  وجلعل أول نوفمبر 
أول نوفمبر 1954 وسيرا على نهج بيان أول نوفمبر، الذي سيكون محطة ال 
عودة إلى كل املمارسات التي أضّرت مبصالح ومقدرات وكرامة وحقوق شعبنا 

األبي، وأساءت ألرث شهدائنا ومتام استقالل بالدنا وقوة دولتنا.
وجدد احتاد الكتاب اجلزائريني -يف هذه الظروف احلرجة التي متر بها األمة 
العربية- موقفه الثابت وذكر االحتاد، بأنه أدرك طبيعة املرحلة ومفصليتها يف 
تاريخ الشعب اجلزائري الذي نفخر باالنتماء إليه ونتشرف بالتعبير الراقي عن 
عميق مكنوناته وعالي تطلعاته إلى العدالة واحلرية والكرامة يف كنف وحدته 

أبنائه جميعا  رفاهية  قرارا ومقّدرات مبا يحقق  راية سيادته  أرضا وشعبا حتت 
دون متييز بينهم يف إطار الدولة الوطنية.                                         ق.ث

دعا اجلميع إلى االنخراط يف مسار االستفتاء 

اتحـــاد الكتــاب الجزائرييــن يتفـاعل إيجــابا اتحـــاد الكتــاب الجزائرييــن يتفـاعل إيجــابا 
مع مشــروع تعــديل الدستــــورمع مشــروع تعــديل الدستــــور
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السيد: بوصفصاف بالل

رئيس النادي الرياضي الهاوي
» قدماء حكام كرة القدم ملدينة خميس مليانة «

العنوان : ملعب محمد بلكبير خميس مليانة
إلى السيد : مدير الشباب والرياضة لوالية عني الدفلى

املوضوع : ف / ي انعقاد اجلمعية العامة العادية واالنتخابية
   يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه املراسلة لإلعالم فيما يخص عقد اجلمعية العامة العادية للنادي الرياضي الهاوي لقدماء حكام 

كرة القدم ملدينة خميس مليانة من أجل املصادقة على التقريرين املالي واألدبي لسنة 2020 وهذا يوم اخلميس 29 أكتوبر 2020 بالقاعة 
متعددة الرياضات بخميس مليانة على الساعة الرابعة والنصف مساءا 16.30 سا وكذلك اجلمعية االنتخابية للعهدة اجلديدة وهذا يوم 

اخلميس 05 نوفمبر 2020 بالقاعة متعددة الرياضات بخميس مليانة على الساعة الرابعة والنصف مساءا 16.30 سا .
رئيس النادي الرياضي الهاوي    بوصفصاف بالل

   اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
النادي الرياضي للهواة » نسور سيدي خلضر« 

إلى السيد : مدير الشباب والرياضةلوالية عني الدفلى
املوضوع: ف /ي عقد اجلمعية العامة العادية واالنتخابية

       يشرفنا نحن رئيس النادي الرياضي للهواة نسور سيدي خلضر ، أن نعلمكم عن انعقاد اجلمعية العامة العادية 
للنادي من أجل املصادقة على التقريرين األدبي واملالي للفترة املمتدة من 2020/01/01 إلى 2020/09/20 وهذا يوم 

اخلميس املوافق ل 29 أكتوبر 2020 على الساعة اخلامسة مساءا بالقاعة املتعددة النشاطات بسيدي خلضر . أما 
اجلمعية العامة االنتخابية فقد حدد موعد إجرائها يوم اخلميس املوافق ل 05 نوفمبر 2020 بالقاعة املتعددة النشاطات 

بسيدي خلضر على الساعة اخلامسة مساءا.
رئيس النادي الرياضي للهواة    طفياني محمد  

النادي الرياضي للهواة االحتاد الرياضي لبلدية حمام الضلعة
املقر اإلجتماعي: حي أول نوفمبر 1954 بلدية حمام الضلعة

رقم االعتماد:106 تاريخ االعتماد:2002/08/25
حتديد تاريخ اجلمعية العامة يوم :05/11/2020 على الساعة 14:00 مساءاً يف املقر املذكور أعاله حسب التعليمة 

الوزارية البروتوكول الصحي و املصادقة على التقرير املالي و األدبي سنة 2020 و طرح حصيلة العهدة األوملبية املاضية 
مع فتح باب الترشيحات ملن يهمه األمر.

وحدك تاريخ انعقاد اجلمعية العامة االنتخابية يوم:19/11/2020 باملقر املذكور أعاله ونطلب من سيادتكم إحترام 
التعليمة الوزارية من فضلكم.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية: املسيلة

دائرة: بن سرور
بلدية: بن سرور

الرقم :.2020/988
إشهار  إنشاء جمعية   محلية 

تطبيقا ألحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات .
لقد تم هذا اليوم :22 أكتوبر 2020 إنشاء الجمعية المحلية

المسماة :جمعية نور السبيل
المعتمدة تحت رقم : 49 بتاريخ : 22 أكتوبر 2020 .

الرئيس : غويني رشيد.
المقر االجتماعي :حي العنصر الطريق الوطني رقم 46 بلدية بن سور .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن العمران و املدينة 

ديوان الترقية و التسيير العقاري 
تيزي وزو  

شارع عبان رمضان  تيزي وزو 
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السنة 02  - العدد 322 -الثالثاء 10 ربيع  األول 1442  هـ  - 27 أكتوبر 2020م

   وازداد اجلدل مع ممارسات  عنصرية من مجلة »شارلي إبدو« الساخرة، التي 
للرسول-ص-،  املسيئة  برسوماتها  االسالمي   اجلمعي  الشعور  كعادتها  استفزت 
وكأنه يوجد اتفاق أو تخطيط مسبق من فرنسا الرسمية واالعالمية للتسويق خلطاب 
شعبي)فرنسا واوربيا( قادم فيه الكثير من مالمح العنصرية و التطرف اليميني، وبداية 
وهي  العقالنية)  أن  واملسلمني،رغم  االسالم  ضد  والعنف  للتطرف  قادمة  يوميات 
اجلهل  وإمنا يف  االسالم  ليست يف  األزمة  بأن  تقول  املنطقي(  احلجاج  على  املعتمدة 

األوربي/الغربي مببادئه وتشريعاته  ومعها الكره اليميني ألهله وامللتزمني به.
      وقد أصاب األزهر عندما طالب بوضع تشريع عاملي يجرم اإلساءة لألديان 
املسلمني  العلماء  جمعية  رئيس  قسوم  الرزاق  عبد  الدكتور  عّلق  وقد  ورموزها،  
اجلزائريني على خطاب ماكرون قائال:« إن اخلطاب معّد للعدوان على اإلسالم، ال 
يف فرنسا فحسب، بل ضد املسلمني يف كامل أنحاء العالم«،كما  رفض الشيخ قسوم 
ما إّدعاه  ماكرون من مطالبة بإعادة تنظيم هيكلة االسالم، ملا فيها من تطاول على 
الذات اإللهية، كما تساءل الكاتب االعالمي عبد احلميد عبدوس »هل تصبح فرنسا 

املاكرونية عاصمة عاملية لالسالموفوبيا؟«.
نخبوي  غضب  فتيل  يشعل  استفزازي،  ماكرون  خطاب  بأن  نرى  ونحن     
صحي  سياق  يف  يأتي  غريب  فرنسي  موقف  وهو  املسلمة،  اجلاليات  عند  وشعبي 
صعب)جائحة كورونا(، وهو يترقب هذا الغضب رمبا لترسيم قوانني وتعليمات لطرد 
املنتمني ألصول دينية / الشرعيني، من  الغير شرعيني وحتى  املهاجرين  الكثير من 
ثقافية  عربية وإسالمية، فتكون االسالموفوبيا و العربوفوبيا هي الورقة املناسبة قصد 

مواجهة الصعوبات االقتصادية االجتماعية التي احدها وباء كورونا.
   وقد كتب عبد احلميد عبدوس كلمات صادقة معبرة عن هذا املقام، يقول يف  
مقال له:« تتجه فرنسا حتت حكم الرئيس إميانويل ماكرون ألن تصبح عاصمة عاملية 
لإلسالمو فوبيا، فهو لم يترك لفظا قبيحا ومسيئا لإلسالم إال استعمله بكل صفاقة 
واستهتار مبشاعر املسلمني واستفزاز لألمة اإلسالمية«، ونحن نعلم بان اإلسالم بريء 
وبعيد عن ممارسات وأفعال املنتسبني لهن فهو دين الوسطية و التسامح ويرفض كل 

ممارسة وتفكري متطرف منغلق.
و  الدمج  محاوالت  من  الكثير  سّجل  قد  املعاصر  األوربي  التاريخ  أن  ورغم    
الهند  و  باكستان  افريقيا ومن  القادمة خاصة من شمال  الثقافية  االحتواء لألقليات 
باملشاركة  والدمج  للنجاح  األقرب  النموذج  كان  وبريطانيا  أملانيا  ويف  الشامن  وبالد 
أن  إال  االقتصادية،  العجلة  و  املدني  االسهام  و  املواطنة  أعمال  ويف  السياسية 
التراجع واخللل، ونحن هنا نتذكر أحداث 17  الساحة الفرنسية شهدت الكثير من 
اكتوبر1961، بفرنسا، والعنصرية ضد اجلزائرريني، وقتلهم وتعذيبهم وسجنهم ورميهم 

يف نهر السني؟؟؟
2020؟؟( الرسمية)  يف زمن جديد...أكتوبر  إننا نستغرب من فرنسا        
هذا اخلطاب الرئاسي، ونكاد جنزم بأن كاتبه من املنتمني -فكريا وسياسيا- لليمني  
الفرنسي املتطرف ،بل ونذهب ألكثر من هذا،لنقول بأن املطبخ الفرنسي الرسمي يعّد 
طبخة خطيرة، ستجدد النقاش حول األقليات الثقافية و الدينية يف املجتمع الفرنسي، 
املجتمعي  والعنف  اإلعالمي  للضغط  املسلمة  و  العربية  اجلاليات  أفراد  وستعّرض 

والسياسي  االقتصادي  للضغط  ورقة  املغاربية   و  اجلزائرية  اجلالية  تكون  املتعدد،وقد 
أسواق ظلت  مع  العهد  البقاء وجتديد  ومحاولة  األنظمة ، جللب االستثمارات  على 
لسنوات حتت املظلة الفرنسية، فهل تدرك الشعوب والدول يف املنطقة املغاربية توابل 

وروائح هذه الطبخة املاكرونية الفرنسية؟؟
 يف األخير...

   نترقب من  املوقف الفرنسي تراجعا عن التصريحات األخيرة، وإال ستكون 
متتد  وقد  عامة،  الغربية  الديار  ومتجددة،يف  مفتوحة  واملجتمعية  الفكرية   املواجهة 
ويصعب على ممثلي األقليات واجلاليات التحكم فيها، وهنا تتفرق اجلهود األوربية، 
بني مشاكل وحتديات وباء كورونا، وبني نتائج خطابات الكراهية واإلقصاء والسخرية 
كلمات  مع  هو  كما   ، الغرب  ألزمات  وحتميلهم  وحتّديهم  املسلمني  معتقدات  من 

ماكرون.
متحركة  واالسالمية  العربية  و  الغربية  اإلعالمية  املساحة  تكون  عندها،     
واحد  زمن  يف  والنتائج،  املآالت  وتقارب  احلروف  تشابه  مع  وماكرون،  كورونا  بني 
متقارب؟؟، و هنا نتمنى من األقليات املسلمة يف الغرب أن حتافظ على وحدتها ، 
وتقدم الصورة اجليدة النبيلة الراقية لهويتها وانتمائها الثقايف /الديني، بعيدا عن الغلو 

والتطرف وقريبا من االعتدال والتسامح .

سمية ساعي
ضواحى  يف  املفتوحة  احلرب  بدأت  وقد 
إلى  انتشرت  ثم  بيضة  وحاسى  تندوف  منطقة 
فكيك املغربية،و قد سمي اجليش املغربي بالضباع 
اتفاق  بتوقيع  وانتهت  يوما،   29 احلرب  ،دامت 
1964 يف مالي،  20 فبراير  النار يف  وقف إلطالق 
ومنظمة  العربية  اجلامعة  بها  قامت  وساطات  بعد 

الوحدة األفريقية.
لقد كانت هناك ثالثة عوامل رئيسية أسهمت 
اتفاقية  وجود  عدم  كان  أولها  الصراع  نشوب  يف 
موارد  اكتشاف  وثانيها  البلدين  بني  احلدود  ترسيم 
املتنازع  املنطقة  يف  البترول  رأسها  وعلى  طبيعية 
املغرب  بناء  إعادة  باسم  ما عرف  ثم ظهور  عليها، 

الكبير.
املغرب  استقالل  بعد  مباشرة   النزاع  وبدأ 
السيادة  استرجاع  مطالبات  بدأت  1956حيث  يف 
توصل  قد  املغرب  ملك  وكان  املناطق  بعض  على 
بصفة منفصلة يف 6جويلية1961ل اتفاق مع رئيس 
احلكومة اجلزائرية املؤقتة فرحات عباس، بالتفاوض 

مجددا حول كولومب بشار وتندوف
 بعد أن حصلت اجلزائر على استقاللها عام 
بن  أحمد  للجزائر،  األول  الرئيس  بادر   ،1962
بلة، بتأكيد وحدة التراب اجلزائري. ويف 13 مارس 
الثاني،  احلسن  املغرب  ملُك  اجلزائَر  زار   ،1963
احلكومة  مع  املوّقع  باالتفاق  بلة  بن  رئيسها  مذّكرًا 
البلدين  بني  احلدود  بشأن وضعية  املؤقتة  اجلزائرية 

والذي تسبب فيه االستعمار الفرنسي.
عن  اجلزائر  فيه  دافعت  الذي  الوقت  ويف 
طالب  الفرنسي،  االستعمار  تركها  كما  احلدود 

املغرب بحدوده التاريخية قبل مجيء االستعمار.
مطالب  بأى  االعتراف  بلة  بن  أحمد  رفض   
للمغرب حول احلقوق التاريخية والسياسية للمغرب 

استكمال  حلني  احلدود  موضوع  بحث  يؤخر  أن  و 
اجلزائر إقامة املؤسسات الدستورية، وكان املغرب قد 
طالب باألراضى التي كان يعتقد أن فرنسا اقتطعتها 

منه وضمتها ملستعمرتها اجلزائر.
 ،1844 عام  الى   اخلالف  هذا  اصل  يعود   
عبد  األمير  قوات  بني  زمالة  معركة  وقعت  حيث 
القادر اجلزائري واجليش الفرنسي، وانهزم األمير يف 
املغربية  األراضي  إلى  التراجع  وقرر  املعركة،  تلك 
عبد  موالي  املغربي  السلطان  بحليفه  واالستعانة 

الرحمن بن هشام.
 يف 14 أوت 1844 وبسبب دعم املغرب األمير 
عبد القادر، ضربت القوات الفرنسية قوات اجليش 
أسلي  وادي  داخل  طاحنة  معركٍة  يف  املغربي، 
شمال شرقي مدينة وجدة والتي أفضت إلى انهيار 

القوات املغربية أمام قوات اجليش الفرنسي.
فاس،  مدينة  نحو  بالتقدم  فرنسا  تهديد  مع   
األمير  عن  احلماية  رفع  إلى  السلطاناملغربي  اضطر 
عبد القادر وتوقيع »معاهدة اللة مغنية« يف 18 مارس 

1845 مع فرنسا.
مبوجب تلك املعاهدة، استمرت احلدود التي 
القدمي  الترسيم  على  واملغرب  اجلزائر  بني  كانت 
تكون  أن  على  العثماني،  العهد  أثناء  يف  نفسه 
منطقة الصحراء الشرقية التي تضم منطقة تندوف 
ضمت   1950 عام  ويف  البلدين،  بني  مشتركًة 
تندوف  إقليم  رسميًا  الفرنسي  االستعمار  سلطات 

وبشار إلى األراضي اجلزائرية.
»نحن نساعدهم على قتل بعضهم«

اللعب  ديغول  الفرنسي شارل  الرئيس   فضل 
للجانبني،  الدعم  تقدمي  خالل  من  الوجهني  على 
الفرنسي  اخلارجية  وزير  عنه  كشف  ما  بحسب 
أيضا  عمل  الذي  بيرفيت  آالن  السياسي  واملفكر 
بـ  عنونها  التي  مذكراته  يف  ديغول،  بأسم  ناطقا 

سنة  صدرت  والتي  كان«،  الذي  ‘’ديغول.. 
.1994

الرئيس  أعلن  فقد  املصدر  ذات  وبحسب   
األول للجمهورية الفرنسية اخلامسة، أنه ال يرغب 
وضع  أجل  من  البلدين  بني  وساطة  أي  لعب  يف 
نهاية للحرب، ورفض بذلك اقتراح وزير خارجيته 

آالن بيرفيت.
بأن  خارجيته  وزير  اقتراح  ديغول  رفض  كما 
تبقى فرنسا محايدة يف الصراع بني املغرب واجلزائر، 
تزويدهم  خالل  من  املغاربة  نساعد  »نحن  وقال 
السماح  باألسلحة. ونساعد اجلزائريني من خالل 
لهم باستعمال قاعدة بشار )يف عام 1963، كانت 
فرنسا ال تزال حتتفظ بتواجد عسكري يف اجلزائر( يف 
البعض.  الواقع نحن نساعدهم على قتل بعضهم 

ومع ذلك يجب أن نظهر كما لو أننا محايدون«.
كما رفض الرئيس الفرنسي املساهمة يف فض 
بني  بالده  استعمار  خلفه  الذي  احلدودي  النزاع 
املغرب  طموحات  وعارض  العربي،  املغرب  دول 
للجزائر،  فرنسا  ضمتها  التي  األراضي  الستعادة 
موريتانيا  إلسقاط  تندوف،  يريد  »املغرب  وقال 
)أعلنت استقاللها يف 28 نونبر من سنة 1960(. 
الوضع  يستمر  أن  يجب  ذلك  من  العكس  على 
فترة  موجودة ألطول  موريتانيا  تبقى  احلالي، حتى 

ممكنة«.
تقول  املغرب  صحافة  يف  نشرت  أخبارا  لكن 
إن القوات اجلزائرية قد دخلت لطرفاية كى حترض 
املدرعات  وأن  امللك،  ضد  الثورة  على  السكان 
نهاية سبتمبر،وقام  مع  ومريجة  زقدو  واحتى  حتتل 
امللك احلسن الثانى ومحمد أوفقير بإرسال القوات 
املغربية املرابطة بتوقيت الستعادة تينجوب وحاسى 
طرف  من  »املنزوعة«  األراضى  قلب  فى  بيضة 

الفرنسيني يف 5 أكتوبر واندلعت احلرب.
اخلدمة  من  شباب  فإن  أن  هي  احلقيقة  و 
العون  يد  مّد  يف  ساهموا  اجلزائرية  الوطنية 
أمّس  يف  كانوا  والذين  املضطهدين  للصحراويني 
اجليش  من  تقصف  التي  بيوتهم  ملغادرة  احلاجة 
اجليش  من  كتيبة  دخلت  ولهذا  املغربي،  امللكي 
وكانت  الصحراوي،  للتراب  الشعبي  الوطني 
تتكون من 140 فردا يحملون أسلحة فردية من نوع 
كالشينكوف وسيمينوف، وهي أسلحة يستعملها 
وليس  فقط،  نفسه  عن  الدفاع  أجل  من  اجلندي 
املغربية  القوات  ضد  هجومية  عملية  بأي  للقيام 
نية  هناك  كانت  فلو  الغربية.  بالصحراء  املتحّرشة 
والدبابات  واملدرعات  الطائرات  الستعملت  هجوم 

واألسلحة الثقيلة.
لقد كان هدف الكتيبة اجلزائرية إنسانيا بحتا، 
ولهذا  الصحراوي،  للشعب  مساعدات  تقدمي  وهو 
تدعيمها  إلى  اجلزائرية  املسلحة  القوات  تلجأ  لم 
كانوا  الكتيبة  عناصر  حتى  بل  ثقيلة،  بأسلحة 
الذين ليس لهم تدريب  الوطنية  من جنود اخلدمة 
أشهر  الستة  يتعّد  لم  تدريبهم  بل  كامل  عسكري 
الوطني وليس  الواجب  يف ثكنات مخصصة ألداء 

مدارس وكليات عسكرية عليا ومحترفة.
باألراضي  تواجدهم  أثناء  بهم  الغدر  مت  لقد 
جبهة  ملعاقل  طريقها  يف  هي  و  الصحراوية 
وكانت  الطرفني،  بني  اشتباك  ووقع  البوليساريو، 

يف  اجلزائرية  الكتيبة  على  تتفوق  املغربية  القوات 
العدد والعتاد، ومّت أسر أغلبية اجلنود اجلزائريني وفّر 
آخرون يف الصحراء وماتوا عطشا، وبلغ عدد عناصر 
عامل  ضابط  قيادة  حتت  كانوا  فردا   127 الكتيبة 

ومبساعدة ثالثة ضباط صف فقط.
يذكر أن الضابط العامل الذي قاد الكتيبة لم 
املغربية  للقوات  االستسالم  رفض  فقد  أسره،  يتم 
ومات  الصحراء  نحو  الفرار  من  ومتكن  املهاجمة 
عناصر  من  الساحقة  األغلبية  حني  يف  عطشا، 

الكتيبة مّت أسرها .
أعلنت  مباشرة،  العملية  من  املوالي  اليوم  يف 
وزارة اإلعالم املغربية عن تفاصيل احلادثة، وراحت 
على  والعظيم  الكبير  باالنتصار  وصفته  مبا  تهلل 
احلدود،  أبعد  إلى  فيه  وبالغت  اجلزائري،  اجليش 
عملية  سوى  يعدو  ال  األمر  أن  جتاهلت  ولكنها 
الوطنية  اخلدمة  أبناء  من  عادية  عناصر  استهدفت 
كما  عسكرية  وليست  إنسانية  مهمة  بصدد  كانوا 

زعم حينها القصر امللكي.
من جهتها اعترفت اجلزائر بتغلغل كتيبة من 
وليس  الصحراوية  األراضي  يف  اجلزائرية  القوات 
للشعب  املساعدة  يد  تقدمي  أجل  من  وهذا  املغربية 
جبهة  من  بطلب  ذلك  وحدث  الصحراوي، 
شرعي  كممثل  بها  معترفا  بصفتها  البوليساريو 

ووحيد للصحراويني.
وصرخ  الغدر  هذا  من  بله  بن  أحمد  وُصدم 

صرخته الشهيرة : #حقرونا. 
ساحات  يف  املثبتة  الصوت  مكبرات  كانت 
والعاصمة  وقسنطينة  كعنابة  اجلزائرية  املدن  كبرى 
إلى  بلة  لنب  احلماسي  اخلطاب  تبث  ووهران 
األمة، وألهبت هذه الكلمة املشاعر الوطنية ألبناء 
الشعب الذين التحق الكثير منهم مبقر وزارة الدفاع 
وبجبهات القتال ومت تزويدهم بالبنادق والرشاشات 
كافية  بلة  بن  صرخة  كانت  باملدافع،  وحتى 
لالستجابة لنداء الوطن والدفاع عن حرمة أراضيه.
جبهات  إلى  يذهنب  أن  أردن  النساء  حتى 
بعد ظلم  األشقاء  مبرارة حقرة  فاإلحساس  القتال، 
واحد  رجل  هبة  يهبون  اجلزائريني  جعل  األعداء 
النصر  ونشوة  وكرامتهم  أرضهم  للدفاع مجددا عن 

على اجليش الفرنسي الزالت تراودهم.
 

#مشاركة مصر يف حرب الرمال .
مشاركة  ليست  احلرب  يف  مصر  مشاركة   
لم  املصرية  املشاركة  أن  أوضح   ، كاملة  بصورة 
تكن بإرسال قوات مصرية، إلى أرض النزاع، وإمنا 
كانت من خالل االستشارات العسكرية، وبعض 

اإلمدادات البسيطة من أسلحة.
اخلبير  مظلوم،  جمال  اللواء  أكده  ما  وهذا 
التي  الرمال  حرب  أن  واالستراتيجي،  العسكري 
قوات  بها  يكن  لم  واملغرب،  اجلزائر  بني  اندلعت 
مصرية مبعنى القوات الكبيرة، وبالتالي فإن التدخل 

حينها من اجلانب املصري، لم يكن كاليمن.
اخلبير  يعقوب  رضا  اللواء،  أيضا  وافقه 
تكن  لم  مصر  أن  أيضا  أكد  الذي  االستراتيجي، 
مشاركة بصورة كاملة  متاما، وإمنا كانت عبارة عن 

مشاركة ودعم خفيف.

العسكري  اللواء حسام سويلم، اخلبير  ويشير 
عبد  جمال  الراحل  الرئيس  أن  واالستراتيجي، 
ما  وهو  امللكي،  النظام  دائما  يعادي  كان  الناصر، 
إلى  احلرب  تلك  يف  ينحاز  ألن  قويا،  سببا  كان 

اجلزائر أمام املغرب.
بجانب  مصر  مشاركة  نستبعد  ال  أننا  إلى 
اجلزائر إال أن هذا الدعم ال يصل على اإلطالق إلى 
وجود قوات كبيرة بجانب اجلزائر، وإمنا من خالل 
كانت  التوقيت  هذا  يف  مصريني،ألن  مستشارين 

مصر منشغلة كثيرا بحرب اليمن.
#االعتداء املغربي جاء متزامنا مع 
مترد ايت أحمد و شعباني و اخرين  .

يف خضم هذه احلرب غير املتكافئة ، وخاصة 
وأن اجلزائر كانت تواجه مترد قوات العقيد شعباني 
آيت  وحسني  أوحلاج  محند  وقوات  الصحراء  يف 
أحمد بالقبائل إال أن حرب الرمال عجلت  بوقف 
مترد العقيد محند أوحلاج يف منطقة القبائل  وحتى 
لبومدين  مخاصما  كان  الذي  شعباني  العقيد 
اجليش  إلى  فيالقه  مع  وانضم  خالفاته  تناسى 
كان  كأنه  أحمد  آيت  حسني  إال  الشعبي  الوطني 

هناك اتفاق بينه و بني املغرب .
يف  بدوره  املشارك  عبة  املبروك  املجاهد  يذكر   
الوطني  اجليش  يف  :كنت  يقول  .حيث  احلرب 
الشعبي يف ثكنة باجللفة و مت إبالغنا من قبل العقيد 
احتالل  يريد  الثاني  احلسن  جيش  أن  شعباني  
تيندوف و بشار . و لم يكن حديث شعباني طويال 
، اذا طلب منا االستعداد للتوجه إلى تيندوف لرد 
و  مقطورة  شاحنات  أحضر  ،ثم  املغربي  الهجوم 
توجهنا إثرها مباشره من جلفة إلى بشار  أين مكثنا 
محمد  قوات  مع  فيها  التقينا  هناك  بالثكنة  أيام   3
أوحلاج ، حيث مت تسخير طائرات مدنية لنقلنا إلى 
التي التفصلنا  تيندوف ، ووصلنا الى فك العشار 
عن احلدود املغربية إال 15كلم ، أين كنا يف مركز 
املغربي  اجليش  حتركات  برصد  مكلف  عسكري 
الذي دخلنا معه يف عدة اشتباكات ملنعه من التقدم 
أحد  سعيد  تقاتي  آيت  املجاهد  ويضيف   
املشاركيني يف حرب الرمال أن محمد واحلاج الذي 
بدوره  التحق  ،قد  آنذاك  السلطة  عن  متمردا  كان 
إرسال شاحنات  بومدين  باجلبهة حيث طلب من 
حيث   ، اجلبهة  إلى  جنوده  لنقل  وزو  تيزي  إلى 
معركة  وخاض  ببشار  احلدودية  باملناطق  التحق 
الغازية  القوات  بذلك  منع  بلياليها  3أيام  امتدت 
من التوغل داخل التراب اجلزائري ،ومتكن بسالح 
ويصيب  مغربيتني  دبابتني  يحرق  أن  من  بازوكا 
بلدة  على  استولى  حيث   ، جنودهم  من  العديد 
بعد  منها  اخلروج  رافضا  بها  مرابطا  وظل  فيكيك 
أن طلب منه بلهوشات ذلك باعتباره قائد الناحية 
هناك قائال:مادام بومدين لم يقرر املغادرة لن أغادر 
،ولم يغادرها فعال إال بعد أن تخلى اجليش املغربي 

عن مدينة حاسي البيضة التي احتلها.
أكثر  حقرونا،  كلمة  من  بومدين  انزعج  لقد 
من انزعاجة من الغدر املغربي، لذلك قرر ان يرظ 
الصاع صاعني، و أقسم: »حتى يتساوى اجلزائري 

مبغربيني«.....

أوروبــا و أزمــة األقليـــات الدينــية  و الثقــافـــية؟؟
       أعاد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرو حول »أزمة االسالم« يف العالم ،و حديثه عن »االنعزالية االسالمية«، اجلدل حول األقليات الدينية و الثقافية يف بالد 

الغرب، ومشاكلهم وانشغاالتهم، وما يتعرضون له من خطاب االقصاء والكراهية، رغم تصريحات وقوانني غربية تنادي بحرية التعبير و واحترام املعتقدات؟؟

حرب الرمال هي حرب تأتي ضمن احلروب العربية العربية، التي 
اندلعت بني دولتني عربيتني،  بسبب مشاكل حدودية، جاءت هذه 

احلرب بعد عام تقريبا من استقالل اجلزائر،

د-وليد بوعديلة  / جامعة سكيكدة

عودة ملوقف  الرئيس الفرنسي من اإلسالم:

يف الثامن أكتوبر 1963، نشبت حرب بني اجلزائر واملغرب اصُطلح عليها بـ«حرب الرمال«.

مـا هــي حـــرب الرمـــــال؟
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الوثائق والصور التي تصل 

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 

حتى يف حالة عدم نرشها

العربي  العالم  التي يعيشها  التخلف والركود احلضاري          إن حالة 
جميع  يف  وذلك  وجتاهلها،  جتاوزها  ميكن  ال  ظاهرة  أصبحت  اإلسالمي 
النخب  بعض  لدى  اإلصالح  جهود  أن  تاريخيا  املعروف  ومن  املجاالت، 
العربية اإلسالمية بدأت يف القرنني التاسع عشر والعشرين امليالديني، محاولة 
منذ  املعاصر  املسلم  بها  مني  التي  احلضارية  الهزمية  وطأة  من  إخراجه  منهم 
والذي  نبي«  بن  »مالك  حسب  الوسطى  العصور  يف  املوحدين  دولة  سقوط 
البحث عن  اهتمامه كله  الفالسفة املصلحني حيث جعل  الرواد  نعتبره من 
مشكالت احلضارة، فيقول: » إن املشكلة التي استقطبت تفكيري واهتمامي 

منذ أكثر من ربع قرن وحتى اآلن هي مشكلة احلضارة«.
العربي  للعالم  احلضاري  اإلقالع  عطلت  التي  العوامل  هي  ما          
من  والتحليل  بالدراسة  اجلديرة  األساسية  املعوقات  باألحرى  أو  اإلسالمي 
أجل تشخيص الداء وإيجاد الدواء الذي مينح القوة النطالقة حضارية عربية 

إسالمية جديدة؟
العربي اإلسالمي بعد  العالم          يرى »مالك بن نبي« أن مشكلة 
الصدمة احلضارية التي فتحت عينيه على اآلخر أثناء الغزو النابليوني ملصر 
سنة 1789 وما تبعه بعد ذلك من استعمار للوطن العربي، هي أنه حاول بل 
وعمل على اقتباس املفاهيم السياسية احلديثة من الغرب كالدميقراطية وحقوق 
اإلنسان وحتى نظامه اإلداري والتربوي والتعليمي ولكنه اقتباس اقتصر على 
كان  »أنه  نبي«:  بن  »مالك  ذلك  عن  ويقول  اجلوهر.  أو  اللب  دون  القشور 
األولى بالعالم العربي اإلسالمي قبل أن يستورد من اآلخر املفاهيم السياسية 
وتراثه  الثقايف-األنتروبولوجي  موروثه  إلى  يعود  أن  العلمية  مناهجه  والفكرية 
اإلسالمي ليحدث تلقيحا بينهما مبا يتماشى مع موروثنا الثقايف - االجتماعي 

– النفسي وأسلوب حياتنا اليومي«.
يؤكد أن الدين هو أساس كل مشروع حضاري وذلك من حيث وظيفته 
االجتماعية،  العالقات  وبناء  احلضارية،  الشخصية  االجتماعية يف صياغة 
والدين احلقيقي القادر على التغيير حسبه هو الدين السماوي، فوظيفة الدين 
إلى  يهدف  تركيب  شكل  يف  تتحقق  الفاضلة،  األخالق  منه  تنبثق  الذي 
ومناهج  أفكار  استوردوا  الذين  أولئك  عن  غاب  ما  وهذا  عليا  قيم  تشكيل 
بـــ  نبي«  بن  »مالك  ويستشهد  اإلسالمي،  بالدين  تلقيحها  دون  الغرب 
»غاندي« حول أهمية الدين يف أي مشروع حضاري وسياسي كذلك: »إذا 
فصلت السياسة عن الدين واألخالق املنبثقة منه فقدت معناها، كل طفل 
يف مدرستنا يدري األنظمة السياسية يف الهند، ويعرف كيف أن بالده تتقد 
بإحساسات جديدة وبآمال جديدة، ولكننا أيضا يف حاجة إلى الضوء الثابت 

املستقر ضوء اإلميان الديني«. فال حضارة وال سياسة بدون دين وأخالق.
ويضيف »مالك بن نبي«: »إذا كانت الوثنية يف نظر اإلسالم جاهلية، 
فإن اجلهل يف حقيقته وثنية، ألنه ال يغرس أفكارا بل ينصب أصناما، وهذا 
هو شأن اجلاهلية، فلم يكن من باب الصدفة احملضة أن تكون الشعوب البدائية 

وثنية ساذجة، ومن سنن اهلل يف خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم 
والعكس صحيح أيضا«.

بائسة  وشعوب  تعبد،  أصنام  إلى  حتولت  اإلسالمية  العربية  األنظمة 
كسولة عالة على اآلخر وذلك بسبب غياب احملرك األساسي للحضارة والتطور 

والتقدم املتمثل يف الدين والسياسة احلكيمة واألخالق الفاضلة.
القدمي  احلضارات  بني  التاريخ  يف  املمدود  اجلسر  هو  نظره  يف  اإلسالم 
األمبريقي  الفكر  بني  تقع  اإلسالم  حضارة  إن  املعاصرة،  واحلضارات 
العالم  »وجهة  بــ  املوسوم  مؤلفه  ففي  احلديث،  العلمي  والفكر  »التجريبي« 
اإلسالمي« يكتب »مالك بن نبي« عن دراسة التطور املعاصر للمجتمع املسلم 
قائال: »أميكن لعصرنا هذا أن ينتج حضارة تشمل اإلنسانية قاطبة؟« أيقصد 
بذلك احلضارة اإلسالمية املبنية على العقيدة واألخالق الفاضلة والسياسة 
احلكيمة، فلقد تساءل يف كتابه »شروط النهضة« بأن احلضارة ال تنحصر يف 
شعب واحد أو تكتل واحد، رغم تفوق الغرب اقتصاديا وعلميا وعسكريا، 
فإن املسلمني يرفضون االعتراف بتفوقه من الناحية األخالقية، حيث يقول: 
»لم يكن العالم العربي اإلسالمي يعاني من أية عقدة نقص من هذه الناحية 
»األخالق« أي أنه لم يكن يشعر باحلاجة إلى مراجعة النفس وإعادة التفكير 
الشعوب  لدى  األخالقي  تراخي  نغزو  أن  بإمكاننا  أنه  ويبدو  العقيدة،  يف 
اإلسالمية املتوسطية، وإلى حد بعيد إلى هذا الضرب من العجرفة املستكينة 
وهذا االكتفاء فيما يتعلق بأولئك الذين يوازنون بينه وبني واجهة استعمارية 
التي ظهر بها الدين اإلسالمي عندهم، فالدين يف رأيه من األدوات التحليلية 
األساسية يف دراسة ظاهرة احلضارة يف قيامها وسقوطها وقد أطلق عليه اسم 
بني  التفاعل  على  تعمل  التي  املركبة  الفكرة  هي  نظره  الدينية« يف  »الفكرة 
والسياسة،  األخالق  الفكرة  تلك  إلى  ومضيفا  للحضارة  األولية  العناصر 
ومحقق  وناجح  فعال  بشكل  بدورها  تقوم  أن  للسياسة  ميكن  هل  ويتساءل 
املمكن  من  وهل  العليا،  وقيمه  الدين  إلى  تستند  أن  دون  األمة  طموحات 
للعقل النظري أو العقل املجرد أن يتحكم يف الغريزة بال أخالق دينية أم أن 
السياسة بطبعها مجال تضارب للمصالح املادية وحتقيق الشهوات املعنوية ومن 

شهوة اجلاه والسلطة وغريزة الهيمنة؟«
لوال قدر  أنه  التاريخ، جند  التجارب اإلنسانية عبر  إذا استقرينا          
القانون  وسيادة  واملساواة  للعدل  كاالنتصار  ُمثلى،  بقيم  املبدئي  االلتزام  من 
العرقي  والتمييز  االجتماعي  الظلم  من  تكاد-  –أو  خالية  ومجتمعات 
والطبقي، ومجتمعات تنعم باحلرية والعدالة االجتماعية واالقتصادية، لوال 
ذلك كله ملا كانت هناك سياسة وعمران وتقدم وتطور ولتحول رجال السلطة 
إلى ذئاب ضارة باملجتمع واألمة والتاريخ، ولتحول فيها اإلنسان البسيط إلى 
ذئب ضار ألخيه اإلنسان، فما سلوك أفراد املجتمع إال انعكاس لسلوك رجال 

السلطة.
        ففساد السياسة يف نظر »مالك بن نبي« ال يكون إال من جهة 

فساد أخالق رجالها، وضعف العقل العملي األخالقي، فال سياسة ناجحة 
وبناءة دون االرتكاز على األخالق والقيم اإلنسانية العليا، فمن حكم اهلل يف 
كونه ويف طبائع الناس وعمرانهم، أن اهلل قد غرس يف الكائن البشري عددا 
من الغرائز والتي بدونها ما كان هناك اجتماع وال استمرار، وربط كل ذلك 
للفرد  واإليجابي  األحسن  نحو  سلوكها  ويوجه  الغرائز  يهذب  الذي  بالدين 
املجتمع واحلضارة، فالدين يف نظره هو املركب األساسي للقيم احلضارية من 
والسياسة واألخالق، ومن  واملجتمع  الفرد  فيه  يتشكل  الذي  الوسط  خالل 
وتوجيه طاقاته  تنظيم فكر اإلنسان وأخالقه  الدين يف  خالل كذلك تدخل 
وغرائزه إلى غايات ما وراء أرضيته »أخروية« بتجسيد العالقة الروحية بني اهلل 
القانون األخالقي  واإلنسان يف صورة عالقة اجتماعية، وكذلك من خالل 

الذي مينح قيمة ملا يقوم به اإلنسان وما يحياه.
        وهنا يستحضر »مالك بن نبي« املقاربة التاريخية ويشهد أن الدين 
ثابت من ثوابت الشخصية اإلنسانية، ليس هذا فحسب بل يرى أن الدين 
كان من وراء كل املنجزات البشرية ولهذا فإنه ينتقد نظرية »أرنولد توينبي« 
قيام بعض احلضارات عبر  تفسر  وإن كانت  التحدي واالستجابة، ألنها  يف 
ما  ينتقد  كما  األخرى،  احلضارات  بعض  قيام  لنا  تفسر  ال  فإنها  التاريخ، 
ذهب إليه »كارل ماركس« ومدرسة املادية التاريخية، إذ أن من احلضارات ما 
ال ميكن أن نفسر قيامها بالعامل املادي فقط مثل احلضارة العربية اإلسالمية، 
وحتى احلضارة الغربية نفسها كذلك، كما ينتقد ما ذهب إليه دعاة التفوق 
العرقي وقيام احلضارات على أساس العرق فيقول: »كلما أوغل املرء يف املاضي 
البدائية، وجد سطورا  املراحل  أو  الزاهرة حلضارته،  األحقاب  التاريخي ويف 
من الفكرة الدينية، ولقد أظهر علم اآلثار دائما من بني األطالل التي كشف 
تلك  كانت  أيا  الدينية،  لشعائره  القدمي  اإلنسان  خصصها  آثار  بقايا  عنها، 
الشعائر، ليس هذا فحسب بل أن احلضارات ما أشرقت إال بالكعبة أو معبد 
العالم، ولهذا  تنير  سليمان، و من هناك كانت تشرق هذه احلضارات لكي 
املتكررة  التجارب  هذه  واالجتماعي عن  التاريخي  التعبير  هو  الدين  أن  يقرر 

خالل التاريخ.
        فاحلضارة عند »مالك بن نبي« تبدأ عندما ميتد نظر اإلنسان إلى 
أن  علينا  ينبغي  هنا  ومن  يعيشها،  التي  يومه، وعن حقيقته  أعلى من  أفق 
نتتبع تأثير الدين من خالل تركيبه بني العبقرية واإلنسانية والشروط األولية 
منه  وتستمد  بالدين  ترتبط  التي  هي  نظره  يف  الفاضلة  ولألخالق  للحضارة 

قيمها اإلنسانية يف مجال حياتها اليومية.
اجتماعي  مشروع  غياب  هو  اإلسالمية  العربية  األمة  اليوم  ينقص  فما 
وارتكاز  اإلستشرافية  النظرة  غياب  إلى  يعود  كله  وهذا  حوله،  األمة  يجمع 
أنظمتنا السياسية العربية على أسس ومناهج واهية تائهة وضائعة بني املوروث 

الثقايف والواقع الذي نعيشه بال أفق أو مشروع حضاري.       
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    تزداد قناعتي - كل مرة 
تعلق األمر فيها باجلنوب 
وأهلنا هناك - بأن الكثير 

من املسؤولني ينثرون 
الكالم على عواهنه؛ دون 
حساب العواقب املترتبة 

عنه. الكالم حسب موروثنا 
الشعبي رصاص إذا خرج 

من بيت النار انعدمت 
فرص إعادته إليها؛ 

فالوعود التي تطلق بني 
الفينة واألخرى تزيد 

الطني بّله وتضع املتتبع 
أمام وضع يصعب فيه فهم 

ما يحدث!
    قناعتي أن أهلنا يف 
اجلنوب ال يطالبون 
بامتيازات فئوية أو 

عرقية بقدر ما يريدون 
أن يتساوى اجلميع أمام 

القانون، وأن تكون الفرص 
متاحة أمام أبناء اجلزائر 

من شمالها إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى غربها، على حد 
سواء؛  فيفتك املنصب من 
هو أهل له بعد أن تكون 
الظروف والطرق املؤدية 

إلى املنافسة الشريفة على 
مستوى واحد من التناغم. 

كما تزداد قناعتي بأن 
محاوالت االسترضاء 

الفئوية هي يف األخير 
قنابل موقوتة ستنفجر 
يوما وستكون عواقبها 

أشد وخامة. ومثل ذلك ما 
حدث مؤخرا حني وعد 

وزير الصحة املتقدمني إلى 
شهادة البكالوريا باجلنوب 

بإمكانية التسجيل يف 
الطب والصيدلة مبعدل 

14 من 20، وهو الوعد 
الذي يخرق مبدأ تكافؤ 

الفرص أصال؛ و لكن 
األخطر من ذلك أن يكون 

الوعد ضحكا على الذقون. 
فواقع احلال يقول إن 

الكثير من احلاصلني على 
معدل يتجاوز 14 من 20 

يف الوادي وغيرها من 
واليات اجلنوب لم يتمكنوا 

من احلصول على مقعد 
بيداغوجي يف التخصصات 

التي ذكرها الوزير يف 
تصريحات له موّثقة 

ومسجلة. 
    أعتقد أن وقت اللعب 

على العواطف قد انتهى 
وأن بناء اجلزائر اجلديدة 

يبدأ من حتقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص أمام جميع 

أبناء اجلزائر، بعيدا 
عن الفئوية واملناطقية 
ومحاوالت االستقطاب 

التي غالبا ما تكون 
نتائجها وخيمة على 

مستقبل األوطان. 

بلسان عبد العزيز تويقر

الُوعــود.. 
َقنابــــٌل 
َموقوَتــة! 

 تسجيل فيديو لقي استنكارا كبيرا كشف واقعهم املّر

َتالميـــُذ َمدرسـة»ُموالي 
محّمد« بقسنطيَنة َيستقلون 
شاحنــاُت »الَمـــوت«!

خالل األشهر الـ 09 األولى من اّلّسنة اجلارية

َمصالُح الُشرطِة َتستقِبُل 
نحــو َمليونـي ُمكالمة!

املواطنني  من  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  التابعة  العمليات  مراكز  تلقت 
فخالل   ،17 النجدة  شرطة  وخط   1548 األخضر  اخلط  عبر  هاتفية  مكاملة   2.269756
األشهر الـ 09 األولى من السنة احلالية 2020، وردت مكاملات عبر الرقم املجاني 1548 

قدرت بـ 1.052.627 مكاملة هاتفية.
وذكر بيان للمديرية العامة لألمن الوطني أنه مت تسجيل على الرقم 17 اخلاص بشرطة 
 577.302 الوطني  لألمن  الهاتفية  املوزعات  أحصت  فيما  مكاملة،   639.827 النجدة 
مكاملة، تنوع مجملها بني طلبات التدخل والنجدة، االستفسار والتوجيه وحاالت اختفاء 

األطفال، والتبليغ عن اجلرائم.
وتعتبر املديرية العامة لألمن الوطني عدد املكاملات املسجلة خالل األشهر الـ 09 األولى 
من السنة اجلارية مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تعاون املواطن مع مصالح الشرطة، واهتمامه 
بالشأن األمني يف العديد من أبعاده املتعلقة مبكافحة اجلرمية والوقاية، منها واملساهمة يف 
جهود التوعية واإلرشاد، ما يجعله شريكا أساسيا يف احلفاظ على أمن واستقرار املجتمع.
م.ر

كشف تسجيل فيديو تناقلته وسائل التواصل االجتماعي احلالة الكارثية التي يكابدها 
تالميذ مدرسة موالي محمد، الواقعة مبنطقة اجلباس ببلدية قسنطينة، من أجل الوصول 
 4 تزيد عن  ليقطعوا مسافة  التربوية، وهم على منت شاحنة يف وضع خطر،  املؤسسة  إلى 

كليومترات ذهابا وإيابا بصفة يومية.
 فاملدرسة ومنذ تشييدها قبل عقود تفتقر إلى وسائل النقل، حيث يتولى كل ولي أمر 
مهمة إيصال أبنائه إلى مقاعد الدراسة أو توفير شاحنة لنقل التالميذ وذلك منذ أكثر من 15 
سنة، ناهيك عن انعدام األمن بطريق املؤسسة، كونها تقرب منطقة غابية يرتادها املشبوهون 

من ذوي السوابق اإلجرامية.
بقسنطينة،  التربوية  األسرة  قبل  من  كبيرا  تفاعال  لقي  الفيديو  تسجيل  أن  يذكر 

واستنكارا أكبر من لدى رّواد الفايسبوك. 
أمينة.ب 

276 إصابة 
بكورونـــا 
بالجزائـــر

مت تسجيل    276 
إصابة جديدة 

بفيروس كورونا 
خالل الـ 24 

ساعة األخيرة 
، ليترتفع 
اإلجمالي 

اإلصابات إلى 
56423 حالة منذ 

بداية األزمة 
الصحية.

األغواط 

الحكـُم بَحبـــس ُمشعــوذ 
5 َسنــوات َنافـــذة 

أدانت محكمة اجلنح باألغواط محتاال يبلغ 67 سنة متهما مبمارسة الشعوذة والسحر 
والعرافة وتدنيس املصحف، وقضت بحبسه 5 سنوات نافذة مع اإليداع وغرامة مالية يف 

جلسة للمثول الفوري. 
املتهم مت توقيفه من طرف الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية مبسكنه الواقع بأحد أحياء 
من  ومجموعة  مدنسا،  الصغير  احلجم  من  مصحف  على  عثر  حيث  األغواط،  مدينة 
األغراض والطالسم تستعمل يف طقوس السحر والشعوذة، باإلضافة إلى مبلغ مالي يعد 

من عائدات النصب والشعوذة.
ع. نورين

القاطنة  »زوقار«  عائلة  تعيش   
بحي الصوامع مبدينة خميس مليانة 
وقع  على  الدفلى  عني  والية  يف 
من  البالغ  حمزة  ابنها  وفاة  حادثة 
نحبه  الذي قضى  30 سنة،  العمر 
بطريقة مأساوية داخل حاوية لنقل 
يحاول  وهو  املهجر  ببالد  البضائع 

العبور إلى بلد أوربي. 
حسب   - احلادثة   بدأت 
لـ  العائلة  روتها  التي  التفاصيل 
»أخبار الوطن« - بتاريخ سفر حمزة 
تركيا  ومن   ،2018 سنة  تركيا  إلى 
بطريقة  الهجرة  على  الضحية  أقدم 

غير شرعية إلى اليونان ومن اليونان 
األخيرة  هذه  ومن  إلى صربيا  سافر 
استقّل القطار املتجه إلى بلغاريا ناويا 
أجل  ومن  إيطاليا.  يف  االستقرار 
الشاب  اضطر  الهدف،  هذا  حتقيق 
6 أشخاص،  رفقة  املتوفى »حمزة« 
وجزائري  ومصري  مغاربة   4 منهم 
إلى  احلراش،  مدينة  من  آخر 
التي  احلاويات  إحدى  يف  االختباء 
عبئ بها أسمدة كانت محملة على 
الدول  بني  العابر  جتاري  قطار  منت 
القطار،  انطالق  وبعد  األوربية. 
اخلارج  من  عليهم  احلاوية  أغلقت 

بداخلها  لوجودهم  أحد  يتفطن  ولم 
إال بعد 3 أشهر جاب القطار خاللها 
عدة دول، ليعثر على الضحايا عبارة 
»أخبار  عظمية.جريدة  هياكل  عن 
الضحية  عائلة  إلى  تنقلت  الوطن« 
التي متر هذه األيام بحالة من التأثر 
بلغت درجة الهستيريا خاصة والدة 
ابنها  نعي  أسقطها  التي  حمزة 
جميع  رفقة  تطالب  وهي  الفراش 
اجلمهورية  رئيس  وتناشد  العائلة 
السعي جللب حمزة وتكرميه بالدفن 

يف تراب وطنه. 
عمران ليسير

 استنجدت برئيس اجلمهورية 

َعائلُة الُمَتوفى في َحاوية ُتطالب بَدفنه في الَجزائر 

حجز 24 كيلوغرام من المخدرات بالوادي
حجزت مصالح األمن بوالية الوادي أمس 24 كيلوغرام من الكيف املعالج،كما أوقفت باروني 

مخدرات خالل نفس العملية التي شهدتها مدينة الوادي .وحسب بيان خللية االتصال مديرية االمن 
الوالئي بالوادي،فإن العملية متت بعد حصولي ذات املصالح على معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه 

لشخصني ينشطان يف بيع املخدرات داخل وخارج الوالية،حيث مت توقيف الشخصني وهما يف العقد الثالث 
والثاني من العمر ، ومت توقيفها  بعد القيام بكل االجراءات القانونية،مت  ضبط املشبهوين  وبحوزتهما24 

كيلوغرام من الكيف املعالج. وهما ينشطان ضمن تصدير واستيراد للمخدرات بطريقة غير مشروعة.وذلك 
يف إطار مجموعة إجرامية منظمة ينحدران من والياتني  مجاورتني وهما مسبوقني قضائيا.حيث مت حجز 
24 كلغ من مادة الكيف املعالج على شكل صفائح مهيئة للبيع والترويج.وينتظر أن يعرضا على وكيل 

اجلمهورية املختص اقليما .
رشيد شويخ 

أِسَرة مستشفى بوفاريك 
تمتلىء بمرضى كورونا
صرح رئيس قسم األمراض املعدية مبستشفى بوفاريك محمد 
يوسفي، أمس، إن املصالح املستقبلة حلاالت اإلصابة بكورونا قد 

امتألت 100%.
وأكد املتحدث: »منذ أسبوعني سجلنا انخفاضا يف عدد اإلصابات 
بكورونا بحوالي %70، حيث لم تكن سوى %30 من األسَرة مشغولة، 

إال أنه خالل األسبوع األخير، سجلنا ارتفاعا يف اإلصابات، بحيث 
امتألت مصالح كوفيد 19 بنسبة 100%«.

ق.م

تهنئــة
مبناسبة حصولها على 
شهادة املاستر بتقدير  
ممتاز و مبعدل  18.5، 

يتقدم األب احلنون عبد 
احلكيم  بأحر التهاني، 
إلى اإلبنة "محــــمدي 

خـــــديجة " امللقبة 
بـ"خــــلود" راجني من 
اهلل عز و جل ،أن يرفع 

 من مقامها و يوفقها 
يف مشوارها .

ألف مليون ترليون 
 مبـــــــروك مزيدا 

 من التألق و النجاح 
يا خلـــــــود


