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د. عّز الِدين معزة  

د. عمر صايف

ملــاَذا َتوّقَفت اجَلزائُر 
وَنهَضــت َماِليزيا؟

)ج. 3(
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أقــــــــــــــــالم   

05
عنابة

ُعّمــال ُمؤّسســِة التَّعميــِر 
ـوَن  والِبنـاِء للّشـرِق يحتجُّ
وُيطالبــوَن بُمستحّقـاِتهم!

06
بجاية

ُسكــــــان ُقــــــرى
 »آيـــــت رِزيـــــن« 
َيعيُشـون حيــاًة َضنــًكا!

ــ  02
انيُة للَحراِك كَرى الثَّ الذِّ

غِييــر..! إصـراٌر علـى التَّ

إلى  املعنيني  الفاعلني  جميع  لها،  بيان  يف  الصيدالنية،  الصناعة  وزارة  دعت 
بوفرة  يتعلق  فيما  العام«،  الرأي  »زعزعة  حتاول  التي  اجلهات  ببعض  التأثر  عدم 
األدوية.و جاء يف بيان الوزارة: »تدعو وزارة الصناعة الصيدالنية جميع الفاعلني 
املعنيني إلى عدم التأثر ببعض اجلهات التي حتاول زعزعة الرأي العام فيما يتعلق 
بوفرة املواد، وتعهدت باالستمرار يف حتمل املسؤولية واالنخراط يف نهج بّناء يهدف 

إلى االستجابة خلدمة املواطنني«.

 الّتقسيُم اإلَداريُّ اجَلديُد..بنَي َتقريِب اخَلدماِت وَهاجِس الّتنِميِة

09

»اجلليد« منطقة ظل بامتياز، تقع جنوبي والية البيض، وتبعد عن 
مقر الوالية بنحو 270 كلم، وعن البلدية التابعة لها إداريا »البنود« 
بنحو 7 كلم.بعُد املسافة عن اجلهات الوصية أسقطها من احلسابات 

وحّول سكانها إلى أناس بدائيني يعتمدون يف عيشهم على ما توارثوه 
من أجدادهم منذ قرون خلت، يربون اإلبل والغنم ومنها يسترزقون.

الْجِليـــــــد بالَبّيـــــض..الْجِليـــــــد بالَبّيـــــض..
ُمعـاناٌة منـذ ُعقـوٍد مـن الّزمـِن!ُمعـاناٌة منـذ ُعقـوٍد مـن الّزمـِن!

حّذرت من ُمحاوالِت َزعزعِة الّرأِي الَعاِم بخُصوِص ُندرِة األدِوَية

ِة  نــاعِة الَصيدالِنيــّ وزارُة الصِّ
ُتطمئـــِن الُمواطنــــيَن

04

انعدام مشاريع التنمية يعزل السكان

الِواليــاُت الَجديــَدة.. الِواليــاُت الَجديــَدة.. 

 ْخضِري حمَزة: »َترقيُة امُلقاطعاِت اإلَدارّيِة إلى ِوالياٍت ُيحّقُق الّتوازَن اجِلهوَي«
 َعبد احلِميد العرِبي شِريف:»ينَبِغي اعتماُد الُبعِد األمنيِّ يف َتسييِر الِوالياِت اجَلديدِة«

ــارل َماركـــــْس:  َكـــ
عوِب«.. ــُن أفيـوُن الشُّ يـــ »الدِّ

ــقِة والَوهــِم!  بيـَن احَلقيـ

مِثيـل! مِثيـل!إشكـاليُة التَّمويـِل والتَّ إشكـاليُة التَّمويـِل والتَّ
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عــب وَجيـِشه  ار بلِحيَمر: »َتالحــُم الشَّ عمَّ
احَلـــــراِك !«  أفشــــَل ُمحـــاوالِت اخِتـــراِق 



بدت العاصمــة، منــذ الصبــاح الباكــر 
مختلــف  جــو  يف  اإلثنــن،  أمــس  مــن 
مناخيــا واجتماعيــا وأمنيــا، حيــث تهاطلت 
ــن متاعــب  ــا زادت م ــة إال أنه أمطــار خفيف
قاصــدي العاصمــة، الذيــن عانــوا الويــات 
ــى  ــددة عل ــة املش ــراءات األمني ــراء اإلج ج
ــا  ــا مداخــل العاصمــة ومخارجه ــززت به ُع

ــة.  ــوارعها الرئيس وش
قبيــل منتصــف النهــار، بــدأت بعــض 
واملواطنــن  الشــباب  مــن  املجموعــات 
ــرى  ــاي، وأخ ــاحة أول م ــى س ــق عل تتدف
ــان  ــي اجلمع ــهداء، ليلتق ــاحة الش ــى س عل
مردديــن  املركــزي  البريــد  ســاحة  يف 
شــعارات ترافــع ملــا أســموه بالدولــة املدنيــة، 
وهــو تقريبــا الشــعار الرئيــس الــذي ُوســمت 
بــه هــذه املظاهــرات حســب مراســل »أخبــار 
العاصمــة وســط ؛ األمــر  إلــى  الوطــن« 
ــذي يطــرح تســاؤوالت حــول الشــعارات  ال
مســيرات  متيــز  كانــت  التــي  األخــرى 

ــار سياســي  ــاك تي ــا إذا كان هن احلــراك، وم
ــراك 2021.  ــى ح ــيطر عل ــد س ــد ق واح

بالنســبة إلــى املشــاركة، قــال مراســلنا 
ــت  ــداد ليس ــط إن األع ــة وس ــن العاصم م
ــل  ــراك قب ــز احل ــت متي ــي كان ــة الت بالكثاف
ــذا  ــض ه ــير البع ــم تفس ــا، رغ ــاء كورون وب
األمــر بالتشــديد األمنــي الــذي شــهدته 
يــرى  يومــن، يف حــن  منــذ  العاصمــة 
آخــرون أن العديــد مــن التيــارات السياســية 
ــل  ــِد أيَّ تفاع ــم تب ــراك ل ــة يف احل التقليدي
ــعبية  ــة الش ــة لانتفاض ــرى الثاني ــع الذك م

الســلمية. 
أمــا يف واليــات الوطــن، فقــد شــهدت 
وقســنطينة  وســكيكدة  من عنابــة  كل 
البــاد خــروج مواطنــن  وتبســة شــرقي 
مراســلينا  قــال  فيمــا  بالتغييــر،  طالبــوا 
لــم  الواليتــن  إن  وميلــة،  من جيجــل 
تشــهدا حــراكا مكثفــا مثلمــا اعتــادت عليــه 

الواليتــن. 

وببجايــة، ســجل مراســلنا انطــاق 
إقليــم  مختلــف  جابــت  مســيرات  عــدة 
الواليــة، لكــن مــا لفــت انتبــاه مراســل 
شــبكة »أخبــار الوطــن« هنــاك هــو رفــع 
شــعارات منــددة بحركــة املــاك االنفصاليــة. 
يحتفــل  حراك البويرة، فلــم  أمــا 
حــن  يف  مواطنــن،  بضعــة  إال  بذكــراه 
غــاب حراك البليدة عــن احتفاليــة ذكــراه 
الثانيــة، مثلــه مثل حــراك تيبــازة الــذي لــم 

ــرا.  ــه أث ــجل ل يس
نظمهــا  وقفــة  ســجلت  بوهــران، 
مواطنــون صباحــا قبــل أن ينفضــوا إلــى 
حالهــم حســب مــا وصلنــا مــن أصــداء 
ــي،  ــوب الغرب ــاك. ويف اجلن ــن هن ــا م وردتن
نظمــه  ســجلت البيض حراكا  فقــد 
بعــض الشــباب، عكــس واليــات اجلنــوب 
ومتنراســت التي  إليــزي  الكبيــر، أدرار، 
ــه  ــاد ب ــا أف ــم تشــهد أي حــراك حســب م ل

مراســلو شــبكة »أخبــار الوطــن«. 

02
الحدث
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الذكرى الّثانية للَحراك
العاصـــمة تتحـــرك ببـــــطء وواليـــات 

كــاملة تغـــيب عـــن االحتـــــفال!
 شهدت الذكرى الثانية للَحراك الشعبي السلمي خروج املئات من املواطنني يف بعض واليات الوطن. 
يف حني، لم تسّجل الكثير من الواليات أي حراك شعبي، بحسب ما أفادت به شبكة مراسلي »أخبار 

الوطن«. هذا، يف الوقت التي سجلت فيه اجلزائر العاصمة حتركا شعبيا انطلق من مختلف الساحات 
ليستقر على مستوى البريد املركزي. وما لفت االنتباه يف ذكرى احلراك الثانية سيطرُة شعار واحد 

على املسيرات عكس ما سجل يف ذكرى احلراك األولى التي تنوعت فيها الشعارات واختلفت. 

ــن وذوي احلقــوق،  ــر املجاهدي أكــد وزي
إحيــاء  مبناســبة  أمــس  زيتونــي،  الطيــب 
بــن  والتاحــم  لألخــوة  الوطنــي  اليــوم 
الشــعب وجيشــه مــن أجــل الدميقراطيــة، أن 
احلــراك الشــعبي »حــدث تاريخــي مفصلــي 
ســاهم يف صــون حرمــة اجلزائــر«، منوهــا 
لهــذا  الشــعبي  الوطنــي  اجليــش  مبرافقــة 

احلــراك الســلمي. 
ويف كلمــة للوزيــر ألقاهــا نيابــة عنــه 
األمــن العــام للــوزارة، العيــد ربيقــة، يف 

زيتونــي  أبــرز  باملناســبة،  نظمــت  نــدوة 
الشــعب  اعتمــده  الــذي  هذا«احلــراك  أن 
ــر  ــا للتغيي ــلميا حضاري ــا س ــري منهج اجلزائ
ــة  ــة االجتماعي ــيخ العدال ــي وترس الدميقراط
وتكريــس دولــة القانــون ســاهم يف صــون 
حرمــة اجلزائــر، وتعزيــز الترابــط والتماســك 

بــن بناتهــا وأبنائهــا«. 
وبعــد أن وصــف هــذا احلــراك الشــعبي 
بـــ »إجنــاز تاريخــي نابــع مــن إرادة ذاتيــة 
ــى  ــي إل ــا زيتون ــي ســيد«، دع وإجمــاع وطن

ضــرورة »أن يقــف اجلميــع وقفــة رجــل واحــد 
وراء التوجــه النوفمبــري املتجــدد ملواجهــة 

مختلــف التحديــات«. 
زيتونــي  أشــاد  متصــل،  ســياق  ويف 
ــي الشــعبي للحــراك  ــش الوطن ــة اجلي »مبرافق
ــة  ــى مؤسســات الدول ــاظ عل الشــعبي واحلف
وإنقــاذ البــاد مــن املتربصــن بهــا«، مؤكــدا 
أن هــذا اجليــش يعــد »درع األمــة وحصنهــا 
ــه الدســتورية  ــى وإجابت ــظ عل احلصــن احملاف

وعلــى وحــدة الوطــن«.           )ق. و(

أكــد وزيــر االتصــال، الناطــق الرســمي 
يــوم  بلحيمــر،  عمــار  احلكومــة،  باســم 
اجلمهوريــة،  رئيــس  أن  اإلثنــن،  أمــس 
عبــد املجيــد تبــون، ارتقــى بترســيمه تاريــخ 
22 فبرايــر يومــا وطنيــا لألخــوة والتاحــم 
الشــعب  بــن  واألخــوة  التضامــن  مبعانــي 
ــل«  ــم »أفش ــذا التاح ــرزا أن ه ــه، مب وجيش

كل محــاوالت اختــراق احلــراك. 
ويف كلمــة لــه ألقاهــا مبناســبة »اليــوم 
ــي  ــذي حتي ــم«، ال ــوة والتاح ــي لألخ الوطن
ــر أن  ــح بلحيم ــة، أوض ــراه الثاني ــر ذك اجلزائ
الرئيــس تبــون »ارتقــى وهــو يرّســم اليــوم 
الوطنــي لألخــوة والتاحــم بــن الشــعب 
وجيشــه مبعانــي التضامــن والوحــدة واألخــوة 
الدميقراطيــة  خلدمــة  بينهمــا،  والتاحــم 

كامــل  عبــر  املســتحقة  التنميــة  وحتقيــق 
ــراب الوطنــي«، مؤكــدا أن هــذا التاحــم  الت
ــزات وأفشــل  ــدا يف وجــه كل اله »ظــل صام
محــاوالت اختراقــه والنيــل مــن صابتــه 
خــال حــراك 22 فيفــري 2019، الــذي 
ــى  ــع إل ــة بالســعي والتطل ــراه الثاني ــد ذك نخل

ــدة«.  ــر جدي ــاء جزائ بن
والوضــع  الظــرف  عســر  »ورغــم 
ــم  ــن والعال ــه الوط ــر ب ــذي مي ــتثنائي ال االس
ــا  ــر - كم ــا إال أن اجلزائ ــاء كورون ــبب وب بس
التغييــر  جــاء يف الكلمــة- أطلقــت قطــار 
لدميقراطيــة  التأســيس  باجتــاه  والتجديــد 
متثيليــة تشــاركية وفعليــة ترتكــز علــى تطويــر 
ــورة  ــة الث ــات ومواكب ــوق واحلري ــة احلق منظوم

الزاحفــة«.  التكنولوجيــة 

ــر  ــه أن أعــداء اجلزائ وأكــد املســؤول ذات
»حاولــوا »االســتثمار اخلبيــث« يف احلــراك 
الســيما مــن خــال حــرب إلكترونيــة مركــزة 
ودنيئــة تســتهدف النيــل مــن العناصــر التــي 
ــم  ــة التاح ــر وعاق ــوة اجلزائ ــر ق ــكل س تش

ــة«.  ــش واألم ــن اجلي ــز ب املتمي
بــأن  التأكيــد  إلــى  الوزيــر  وخلــص 
ــى  ــذي »حم ــعبي، ال ــي الش ــش الوطن اجلي
ورافــق باألمــس مســار احلــراك باحترافيــة 
ــاء  ــاهمة يف بن ــوم املس ــل الي ــهودة، يواص مش
أبنــاء  وســواعد  بعقــول  اجلديــدة  اجلزائــر 
احلقــة  الدميقراطيــة  إلــى  املتطلــع  الشــعب 

املنشــودة«.  التنميــة  وإلــى 
)ق. و(

أكــد وزيــر االتصــال، الناطــق الرســمي 
باســم احلكومــة، عمــار بلحيمــر، يــوم أمــس 
اإلثنــن، أن رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد 
ــا  ــر يوم ــخ 22 فبراي ــى بترســيمه تاري ــون، ارتق تب
التضامــن  مبعانــي  والتاحــم  لألخــوة  وطنيــا 
ــذا  ــرزا أن ه ــن الشــعب وجيشــه، مب واألخــوة ب
اختــراق  محــاوالت  كل  »أفشــل«  التاحــم 

احلــراك. 
»اليــوم  مبناســبة  ألقاهــا  لــه  كلمــة  ويف 
حتيــي  الــذي  والتاحــم«،  لألخــوة  الوطنــي 
أن  بلحيمــر  أوضــح  الثانيــة،  ذكــراه  اجلزائــر 
الرئيــس تبــون »ارتقــى وهــو يرّســم اليــوم الوطنــي 
لألخــوة والتاحــم بــن الشــعب وجيشــه مبعانــي 
التضامــن والوحــدة واألخــوة والتاحــم بينهمــا، 
ــتحقة  ــة املس ــق التنمي ــة وحتقي ــة الدميقراطي خلدم
ــذا  ــدا أن ه ــي«، مؤك ــراب الوطن ــل الت ــر كام عب
التاحــم »ظــل صامــدا يف وجــه كل الهــزات 
وأفشــل محــاوالت اختراقــه والنيــل مــن صابتــه 
ــد  ــذي نخل ــري 2019، ال خــال حــراك 22 فيف
ذكــراه الثانيــة بالســعي والتطلــع إلــى بنــاء جزائــر 

جديــدة«. 

»ورغــم عســر الظــرف والوضــع االســتثنائي 
الــذي ميــر بــه الوطــن والعالــم بســبب وبــاء 
ــة-  ــا جــاء يف الكلم ــر - كم ــا إال أن اجلزائ كورون
أطلقــت قطــار التغييــر والتجديــد باجتــاه التأســيس 
لدميقراطيــة متثيليــة تشــاركية وفعليــة ترتكــز علــى 
تطويــر منظومــة احلقــوق واحلريــات ومواكبــة الثــورة 

ــة«.  ــة الزاحف التكنولوجي
اجلزائــر  أعــداء  أن  ذاتــه  املســؤول  وأكــد 
»حاولــوا »االســتثمار اخلبيــث« يف احلراك الســيما 
مــن خــال حــرب إلكترونيــة مركــزة ودنيئــة 
تســتهدف النيــل مــن العناصــر التــي تشــكل 
ــن  ــز ب ــة التاحــم املتمي ــر وعاق ــوة اجلزائ ســر ق

اجليــش واألمــة«. 
ــش  ــأن اجلي ــد ب ــى التأكي ــر إل ــص الوزي وخل
ورافــق  »حمــى  الــذي  الشــعبي،  الوطنــي 
باألمــس مســار احلــراك باحترافيــة مشــهودة، 
يواصــل اليــوم املســاهمة يف بنــاء اجلزائــر اجلديــدة 
بعقــول وســواعد أبنــاء الشــعب املتطلــع إلــى 
الدميقراطيــة احلقــة وإلــى التنميــة املنشــودة«. 
)ق. و(

قــال خضــري حمــزة املتخصــص يف القانــون 
ــس  ــا رئي ــي أجراه ــة الت الدســتوري بخصــوص احلرك
ــة، إنهــا »تعديــل حكومــي وليــس حكومــة  اجلمهوري
جديــدة، جــاء بصفــة اســتعجالية هدفــه حتســن 
ــة التــي مت تقييمهــا ســلبيا مــن  أداء القطاعــات الوزاري
رئيــس اجلمهوريــة ومــن طــرف الشــعب عبــر شــبكات 

ــي«.  ــل االجتماع التواص
 وأضــاف خضــري حمــزة، يف تصريــح أدلــى بــه 
ــة  ــل جــاء بعــد عملي ــار الوطــن«، أن«التعدي لـــ« أخب

ــا  ــب م ــده، حس ــى ح ــر عل ــكل وزي ــم األداء ل تقيي
ــا،  ــى أملاني ــفر إل ــل الس ــة قبي ــس اجلمهوري ــده رئي أك
ــج  ــا بنتائ ــدة مرتبط ــة اجلدي ــكيل احلكوم ــى تش ويبق
االنتخابــات التشــريعية تبعــا ملــا ينــص عليــه الدســتور 
ــات  ــرزت انتخاب ــإذا أف ــول »ف ــدا بالق ــد«، مؤك اجلدي
ــس  ــاندة للرئي ــة مس ــي أغلبي ــعبي الوطن ــس الش املجل
ســيعن رئيــس اجلمهوريــة حكومــة يقودهــا وزيــر أّول 
تشــارك فيهــا األحــزاب املســاندة لــه، وإذا أفــرزت 
االنتخابــات أغلبيــة للمعارضــة يعــن الرئيــس رئيــس 

حكومــة مــن األغلبيــة البرملانيــة تتولــى تنفيــذ برنامــج 
ــة«.   املعارض

ــل  ــظ أن التعدي ــإن »املاح ــتاذ ف ــب األس وبحس
احلكومــي قــد شــمل القطاعــات الوزاريــة األكثــر 
ارتباطــا باملواطــن كاملــوارد املائيــة والســكن والصناعــة، 
وهــذا مــا يؤكــد أن التعديــل اســتعجالي هدفــه ترقيــة 
جــودة اخلدمــة العموميــة يف القطاعــات التــي أثبتــت 
التقاريــر أنهــا لــم حتقــق نتائــج إيجابيــة خــال املرحلــة 

الســابقة«.                                  أســماء. ب

عامــر  الدســتوري  القانــون  يف  اخلبيــر  قــال 
رخيلــة، خــال تصريــح أدلــى بــه لـــ »أخبــار الوطن«، 
إن«التشــكيلة املعلنــة أكــدت أن احلكومــة مازالــت 
تتســم بالثقــل مــن حيــث عــدد أعضائهــا، فضــا عــن 
أن الســلطة يف هــذه الظــروف ولكــون رئيــس اجلمهوريــة 
احلكومــة  فــإن  محــددة  سياســية  قــوة  تســنده  ال 

السياســي  البرنامــج  خدمــة  ميكنهــا  ال  بتركيبتهــا 
للرئيــس الــذي يحتــاج إلــى ساســة لهــم قــدرة علــى 
اإلقنــاع والتواصــل مــع اجلماهيــر، واحلكومــة أثبتــت 
منــذ تأسيســها عــدم قدرتهــا علــى أداء هــذا الــدور«. 
يتكلــم  »الرئيــس  أن  رخيلــة  عامــر  وأضــاف 
ــات  ــه يف االنتخاب ــن عن ــي ويراه ــع املدن ــن املجتم ع

ــي ســتصطدم  ــة الت ــة، وهــي املراهن التشــريعية القادم
بوجــود أحــزاب يف الشــارع لهــا جتربتهــا ووعاؤهــا 
ــع  ــة واملجتم ــة اجلمعوي ــل احلرك ــا يجع ــي مم االنتخاب
مكونــات  مــع  متكافــئ  غيــر  تنافــس  يف  املدنــي 

والسياســية«.  احلزبيــة  الســاحة 
أسماء. ب

دعــا خبــراء، أمــس، إلــى توحيــد الصــف وتقويــة اجلبهــة 
ــدف  ــات به ــوده لوبي ــذي تق ــب« ال ــة »التكال ــة ملواجه الداخلي
ــك  ــتورية وزرع الش ــاتها الدس ــر ومؤسس ــتقرار اجلزائ ــرب اس ض

يف أوســاط شــعبها.
ــتوري  ــر الدس ــن اخلبي ــح كل م ــوص، أوض ــذا اخلص وبه
رشــيد لــوراري واخلبيــر األمنــي بــن عومــر بــن جانــة، يف 
منتــدى القنــاة اإلذاعيــة الوطنيــة الــذي خصــص ملناقشــة 
ــتقرار  ــتهدف اس ــي تس ــيبرانية الت ــة الس ــات اإلعامي »الهجم
اجلزائــر«، أن »تكالــب لوبيــات تقودهــا جهــات معروفــة علــى 
اجلزائــر ومؤسســاتها الدســتورية يــزداد تزامنــا مــع الذكــرى 
ــوة  ــي لألخ ــوم الوطن ــاء بالي ــعبي واالحتف ــراك الش ــة للح الثاني
ــة«،  ــل الدميقراطي ــن أج ــه م ــعب وجيش ــن الش ــم ب والتاح
داعــن إلــى ضــرورة »رأب الصــدع ولــمِّ الشــمل والعمــل علــى 

ــه«. ــة ملواجهت ــة الداخلي ــة اجلبه ــف وتقوي ــد الص توحي
ويف هــذا الصــدد، ذّكــر اخلبيــر لــوراري بــأن رئيــس 
اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون، ســبق لــه أن أكــد علــى موقف 

اجلزائــر الرافــض للتطبيــع والداعــم للقضيتــن الفلســطينية 
ــدى  ــا ل ــار قلق ــف »أث ــذا املوق ــى أن ه ــيرا إل ــة، مش والصحراوي
بعــض اجلهــات التــي حتــاول القضــاء علــى هــذا الفكــر لــدى 
ــى  ــيبرانية عل ــرب الس ــدة احل ــن ح ــة وزاد م ــعوب العربي الش

ــر«. اجلزائ
 وحــذر اخلبيــر بــن جانــة، مــن جهتــه، ممــا وصفــه 
ــل يف  ــر،  واملتمث ــتقرار اجلزائ ــرب اس ــد« لض ــاح اجلدي »الس
الهجمــات الســيبرانية التــي تقودهــا »أطــراف معروفــة وأخــرى 
ــر  ــة ضــرب اجلزائ ــن خــال منصــات رقمي ــاول م ــة حت مجهول
ومؤسســتها العســكرية عبــر زرع الشــك والريبــة يف أوســاط 
ــال  ــن خ ــش م ــعب واجلي ــن الش ــة ب ــة الثق ــع وزعزع املجتم
ــو  ــك ه ــع وراء ذل ــدا أن الداف ــة«،  مؤك ــار زائف ــج ألخب التروي
»إضعــاف الدولــة«، باعتبــار أن اجليــش هــو »العنصــر األســاس 

ــة«. ــوة أي دول لق
)ق.و/و.أ.ج(

وزير املجاهدين وذوي احلقوق، الطيب زيتوني:
»الحــراك حـدٌث تاريخـي ِمفصلـي صـان حرمـة الجزائـر«»الحــراك حـدٌث تاريخـي ِمفصلـي صـان حرمـة الجزائـر«

قال إن أعداء اجلزائر حاولوا »االستثمار« فيه بخبث
بلحيمر:»تالحم الشعب وجيشه أفشــل محاوالت اختراق الحراك«بلحيمر:»تالحم الشعب وجيشه أفشــل محاوالت اختراق الحراك«

مبناسبة اليوم الوطني للَحراك
حركــــــة اإلصـــــالح عـــــازمة حركــــــة اإلصـــــالح عـــــازمة 
علـــى تحقيـق التغييـــر اإليجـابــــيعلـــى تحقيـق التغييـــر اإليجـابــــي

خبراء يف »فوروم« اإلذاعة الوطنية:

»ينبغـــي تقويـــة الجبــهة الداخـــلية »ينبغـــي تقويـــة الجبــهة الداخـــلية 
لمواجهــــة التكالــب علـى الجزائــــر«لمواجهــــة التكالــب علـى الجزائــــر«

اخلبير يف القانون الدستوري، عامر رخيلة: 

»الحكـومة بتركيبتها الحــاليــة ال يمكنــــها تجسـيد برنـامج الرئيــس«»الحكـومة بتركيبتها الحــاليــة ال يمكنــــها تجسـيد برنـامج الرئيــس«

املتخصص يف القانون الدستوري، خضري حمزة:
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أكــد العقيــد ورئيــس حــزب التحالــف الوطنــي للتغييــر - قيــد 
ــات  ــة 10 والي ــي شــريف أن »ترقي ــد العرب ــد احلمي التأســيس - عب
ســيعطي ديناميكيــة جديــدة يف مواجهــة التحديــات األمنيــة التــي 
تشــهدها املقاطعــات احلدوديــة، مــن خــال خلــق حــزام أمنــي قومي 
ــور حساســة  ــا مناطــق عب ــة، باعتباره ــدات األمني للتصــدي للتهدي

تســتلزم حتويلهــا إداريــا إلــى واليــات كاملــة الصاحيــات«.
وأضــاف عبــد احلميــد شــريف، يف تصريــح لـ«أخبــار الوطــن«، 
أن »ترقيــة 10 واليــات سيســمح بإعطــاء زخــم جديــد للعمليــة 
األمنيــة علــى غــرار مكافحــة التهريــب وجتــارة املخــدرات يف املناطــق 
ــى غــرار  ــم عل ــور تســتقطب اجلرائ ــة، باعتبارهــا مناطــق عب احلدودي
الهجــرة غيــر الشــرعية واإلرهــاب واالجتــار باملخــدرات والتجــارة غيــر 

املشــروعة«
ويف معــرض ســؤالنا عــن جــدوى قــرار ترقيــة الواليــات، وعــن 
كيفيــة حتقيــق هــذا القــرار، يقــول املتحــدث »إن ذلــك ال يتحقــق إال 
بأســاليب جديــدة يف التســيير، تعتمــد علــى إدخــال البعــد األمنــي 
يف التنميــة بحيــث يتحقــق التكامــل بــن مختلــف الفاعلــن«، 
مشــيرا إلــى أنــه يجــب أن نخلــق واليــة كنمــوذج مــن أجــل التوزيــع 
العــادل واملســاواة ومحاربــة بعــض املمارســات التــي عطلــت عجلــة 

التنميــة علــى غــرار اجلهويــة والبيروقراطيــة«.
أسماء.ب

الــواليـــات الجديــــدة..
إشكالـية الّتمويـل والّتمثيـل!
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قــال والــي واليــة متنراســت، مصطفــى قريــش، أمــس، إن 
»اليــوم )أمــس( عيــدان بالنســبة إلــى ســكان املنطقــة، عيــد احلــراك 

ــن«. ــى واليت ــزام إل ــن ق ــح وع ــة إن صال ــد ترقي ــارك، وعي املب
وأكــد قريــش، يف تصريحــه لـــ »أخبــار الوطــن«، علــى أن »فرحــة 
املواطنــن كبيــرة بهــذا اليــوم، وأنــه مــن اليــوم ســتبدأ صفحــة جديــدة 
ــة  ــا خلدم ــاون كّلن ــال »يجــب أن نتع ــث ق ــدة«، حي ــر اجلدي يف اجلزائ

البــاد«.
ــة  ــة، ووالي ــة حدودي ــن يف منطق ــا »نح ــدث قائ ــّرح املتح وص
عــن قــزام لهــا مشــاريع كبيــرة طــور اإلجنــاز علــى غــرار املينــاء اجلــاف، 
واملستشــفى، وتهيئــة الطرقــات التــي وعــد بهــا مديــر األشــغال 

ــا«. ــر علين ــادرة خي ــراك ب ــة للح ــنة الثاني ــة«، وأن »الس العمومي
محمد رضوان بلعروسي

بــن  القــادر  عبــد  الوطنــي،  البنــاء  حركــة  رئيــس  رّحــب 
ــة  ــات كامل ــى والي ــة إل ــات إداري ــر مقاطع ــة عش ــرار ترقي ــة، بق قرين
الصاحيــات، معتبــرا ذلــك ســيبعث علــى اســتقرار الســكان وتعزيــز 

األمــن وحتقــي التنميــّة.
وقــال بــن قرينــة » إن إنشــاء هــذه الواليــات اجلديــدة زيــادة علــى 
ــرص  ــن ف ــه ســيعزز م ــن فإن ــز األم ــق االســتقرار للســكان وتعزي حتقي
حتقيــق التنميــة بجنوبنــا الكبيــر والــذي نعتبــره مــن أهــم التحديــات 
ــى  ــدة إل ــه يزخــر مبقــدرات عدي ــا احلبيــب، خاصــة وأن الراهنــة لوطنن
جانــب الثــروة الطاقويــة، الســيما يف مجــال الفاحــة والســياحة 

ــم.” واملناج
ــدة  ــات اجلدي ــه الوالي ــتفيد ذه ــو أن تس ــول :«نرج ــا بالق مضيف
ــة  ــة والصحي ــة والتعليمي ــة والتنموي ــة واإلداري ــة التنظيمي ــن املرافق م
ــرية  ــة والبش ــة واملالي ــات املادي ــخير اإلمكان ــم تس ــة، وأن يت الضروري

ــاكنيها«. ــات س ــتوى تطلع ــون يف مس ــى تك ــا حت ــبة له املناس
أسماء.ب

ــات،   ــة للوالي  وبخصــوص إشــكالية اســتحداث مقاعــد متثيلي
وإذا مــا كان مرهونــا بنــص قانونــي، يؤكــد اخلبيــر يف القانــون 
رئيــس  صاحيــة  أن«مــن  رخيلــة  عامــر  األســتاذ  الدســتوري 
اجلمهوريــة إصــدار مرســوم لتعيــن الدوائــر االنتخابيــة اســتنادا إلــى 
ــإن  ــة ف ــرة انتخابي ــة كدائ ــظ بالوالي ــإن احتف ــي، ف ــط االنتخاب النم
ــا  ــدة بحدوده ــات اجلدي ــح الوالي ــرح أي إشــكال فتصب ــر ال يط األم
ــا  ــل مب ــول » وإذا مت العم ــا بالق ــة«، مضيف ــر انتخابي ــة دوائ اإلقليمي
تطالــب بــه العديــد مــن التنظيمــات التــي تريــد العــودة إلــى الدائــرة 
اإلداريــة كدائــرة انتخابيــة فهنــا يتعــن إصــدار مرســوم مبقتضــاه يتــم 
ــواب يف  ــدد الن ــد ع ــات 58 وحتدي ــة للوالي ــر االنتخابي ــد الدوائ حتدي

ــة. ــرة انتخابي كل دائ
أسماء.ب

األســتاذ  الدســتوري  القانــون  يف  املتخصــص  يعتبــر 
خضــري حمــزة قــرار ترقيــه املقاطعــات اإلداريــة العشــرة يحمــل 
أبعــادا تنمويــة وإســتراجتية وأمنيــة، مــن شــأنها تعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة وحتقيــق التــوازن اجلهــوي، إلــى جانــب إنشــاء أقطــاب 

ــة. ــة مالي اقتصادي
وأوضــح املتخصــص وعميــد كليــة احلقــوق باملســيلة، 
ــار الوطــن«، أن »القــرار سيســمح  ــه لـ«أخب ــى ب ــح أدل يف تصري
باســتفادة هــذه الواليــات اجلديــدة مــن املزيــد مــن املــوارد املاليــة 
حتــى تتمكــن مــن حتقيــق التنميــة احملليــة التــي تلبــي حاجــات 
املواطنــن«، ويضيــف » ومــن جهــة أخــرى، فــإن ترقيــة هــذه 
املقاطعــات إلــى واليــات سيســمح بتقريــب اإلدارة مــن املواطــن 
ــن  ــى األم ــز عل ــا يســاهم يف تعزي ــا الشاســعة، كم يف صحرائن

واالســتقرار«.
ــار  ــى إعم ــيعمل عل ــرار س ــول: »الق ــا بالق ــار محدثن وأش
اجلنــوب اجلزائــري وإنشــاء أقطــاب اقتصاديــة وماليــة يف املنطقــة 
ــة يف  ــدة الوطني ــزز الوح ــذي يع ــوي ال ــوازن اجله ــل الت ــن أج م
ــوي  ــاه الق ــذي ترع ــة، ال ــيم املنطق ــروع تقس ــي مش ــل تنام ظ

ــّة. ــتعمارية القدمي االس
أمــا عــن الشــكل الــذي صــدره بــه هــذا التقســيم، 
يجيــب املختــص بالقــول: » إن هــذا األخيــر يتضمــن شــكا 
دســتوريا ألن ترقيــة املقاطعــات إلــى واليــات مــن اختصــاص 
قانــون التقســيم اإلقليمــي للبــاد،  الــذي مــرره الرئيــس عــن 
طريــق أمــر رئاســي وهــو مــا يســمح بــه الدســتور يف ظــل شــعور 

ــي« ــس الشــعبي الوطن املجل
أسماء.ب

 إال أن التقســيم اجلديــد، بحســب العارفــن، يطــرح 
عــدة تســاؤالت خاصــة مــا تعلــق بجانــب التمويــل والتمثيــل 
علــى مســتوى الســلطة التشــريعية، وصــوال إلــى منــط التســيير 
يف  جديــدة  أســاليب  اعتمــاد  ســيتم  مــا  وإذا  واحلوكمــة، 
دعــا  التــي  التنميــة  األمنــي يف  البعــد  كإشــراك  التســيير 
إليهــا خبــراء أمنيــون باعتبــار أن هــذه املقاطعــات إســتراتيجية 

ــدودي. ــا ح ــر منه ــة، والكثي وهام
ملف: أسماء بوصبيع

عبــد  اجلمهوريــة  رئيــس  أقــره  الــذي  الترقيــة  قــرار 
املجيــد تبــون شــمل كا مــن تيميمــون، وبــرج باجــي مختــار 
احلدوديتــن مــع مالــي، وبنــي عبــاس احلدوديــة مــع املغــرب، 
ــا  ــا. أم ــع ليبي ــت م ــع النيجــر، وجان ــة م ــزام احلدودي وعــن ق
واليــات أوالد جــال، وعــن صالــح، وتقــرت، واملغيــر، 
ــات  ــح عــدد الوالي ــب الصحــراء، ليصب ــع يف قل ــة، فتق واملنيع

يف اجلزائــر 58 بعدمــا كان 48.
كمــا أن هــذه الواليــات العشــرة اجلديــدة كانــت واليــات 
ــة يف جــوان 2015، حيــث أكــدت الســلطات وقتهــا أن  منتدب
ــة  ــة اإلدارة اجلزائري اخلطــوة تأتــي جتســيدا إلســتراتيجية عصرن
اســتخراج  يف  الامركزيــة  بنظــام  العمــل  إلــى  والوصــول 

ــق. الوثائ
والظاهــر أن قــرار الترقيــة لــم يكــن عبثيــا بحســب خبــراء 
ــة  ــات اإلداري ــل الـــ 10 مقاطع ــن أكــدوا أن حتوي ــن، الذي أمني
ــن  ــات م ــة الصاحي ــات كامل ــى والي ــة( إل ــا حدودي ) نصفه
شــأنه خلــق حــزام لألمــن القومــي اجلزائــري للتصــدي ملختلــف 
التهديــدات األمنيــة وباألخــص تدفــق املهاجريــن األفارقــة ومــا 
يرافــق ذلــك مــن تهديــد أمنــي خطيــر باعتبــار أن أغلــب هــذه 

املقاطعــات مناطــق عبــور ســاخنة وحساســة وصعبــة يف مجــال 
حوكمتهــا وتســجل العديــد مــن اجلرائــم وتنشــط فيهــا الهجــرة 
ــر  ــارة غي ــدرات والتج ــار باملخ ــاب واالجت ــرعية واإلره ــر الش غي
ــة  ــات ديناميكي ــذه املقاطع ــح ه ــتدعي من ــا يس ــروعة، م املش
جديــدة يف مواجهــة التحديــات األمنيــة، مــن خــال إشــراك 

البعــد األمنــي يف التنميــة واالنتقــال مــن التســيير اإلداري.
إلــى ذلــك، يتســاءل العديــد مــن املتابعــن عــن اإلضافــة 
التــي ميكــن أن تســتفيد منهــا الـــ 10 واليــات التــي مت ترقيتهــا، 
وهــل هــذا القــرار املفاجــئ يكفــي للنهــوض بالتنميــة وترقيــة 
هــذه املناطــق، يف الوقــت الــذي تعانيــه هــذه الفئــة مــن ضعــف 
التنميــة والبنــى التحتيــة، الوضــع الــذي يثيــر تســاؤالت عــدة 
هــل إحيــاء املشــاريع وحتقيقهــا علــى أرض الواقــع يتطلــب توفيــر 

هيــاكل إداريــة محليــة وإعطائهــا صبغــة رســمية.
علــى النقيــض، يؤكــد العارفــون مبجريــات األمــور أن قــرار 
ــح  ــث يفس ــيير، بحي ــة يف التس ــزة نوعي ــيحقق قف ــة س الترقي
املجــال للــوالة اجلــدد للعمــل اجلــواري والتكفــل باالنشــغاالت 
احلقيقيــة للمواطنــن، عــاوة علــى االســتجابة إلــى مختلــف 

التحديــات األمنيــة املتعلقــة باملناطــق احلدوديــة.
هــذه  ميزانيــات  فــإن  املتوفــر،  املعطيــات  وبحســب 
الواليــات اجلديــدة ســتدرج يف قانــون ماليــة تكميلــي، الســيما 
وأنــه ســيتم اســتحداث عــدة هيئــات ومناصــب ماليــة جديــدة 
علــى مســتواها، حتتــاج إلــى مــوارد ماليــة مثلهــا مثــل أي واليــة 
أخــرى. أمــا متثيــل الواليــات يف الســلطة التشــريعية فيقتضــي 
تعديــل القانــون )01-12( املتعلــق بتقســيم الدوائــر االنتخابيــة 
ــات  ــا أن الوالي ــة، علم ــكل والي ــة ل ــد املخصص ــدد املقاع وع
الـــ48 لديهــا مجالــس شــعبية والئيــة متثــل املواطنــن، بينمــا 
ــى  ــا يف إشــكالية حت ــا يجعله ــدة م ــات اجلدي ــدم يف الوالي تنع

ــة. ــة املقبل ــات التشــريعية واحمللي موعــد االنتخاب

والي تمنراست لـ»أخبار الوطن«:
» العيـد عيـدان.. عيـد الَحـراك 
وعيـد ترقيــة عيــن صــالـح 
وعيــن قــزام إلـى واليتيــن«

رئيس حركة البناء الوطني، 
عبد القادر بن قرينة:

 »ترقــية واليــات الجنـــوب 
سيحــقق التنمــية واالستقـــرار«

 الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة 
لـ«أخبار الوطن«:

»نـص قانونـي سيحـّل إشكـالـية 
التمثيـل في الـواليات الجديــدة«

العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي 
شريف لـ»أخبار الوطن«:شريف لـ»أخبار الوطن«:

»يجــب اعتمــاد البعــد 
األمنــي فــــي تسييــر 
الواليــات الجديــــدة«

الّتنمية الّتنميةالتقسيم اإلداري اجلديد.. بني تقريب اخلدمات وهاجس  التقسيم اإلداري اجلديد.. بني تقريب اخلدمات وهاجس 

المتخصص في القانون الدستوري خضري حمزة لـ»أخبار الوطن«:
 »ترقـــية المقاطعـــات اإلداريــة إلى واليـــات 

يحقـــق التـــــوازن الجهــــــوي«

بعد 30 سنة من الوعود التي أطلقها رئيس احلكومة األسبق مولود حمروش، بخصوص التقسيمات اإلدارية وإمكانية 
استحداث واليات جديدة، والتي طاملا أثارت جدال واسعا على مستوى املقاطعات اإلستراتيجية احلساسة ومناطق الظل 
التي ألزمت املسؤولني ترقيتها إلى مصاف واليات كاملة الصالحية، أصدر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أول أمس، 

قرارا رسميا عقب كشفه عن التعديل الوزاري، يقضي بترقية 10 مقاطعات إدارية باجلنوب إلى واليات كاملة الصالحيات.
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جــاء يف بيــان الــوزارة : »تدعــو وزارة الصناعــة 
الصيدالنيــة جميــع الفاعلــن املعنيــن إلــى عــدم 
التأثــر ببعــض اجلهــات التــي حتــاول زعزعــة الــرأي 
العــام فيمــا يتعلــق بوفــرة املــواد، مــع االســتمرار يف 
حتمــل املســؤولية واالنخــراط يف نهــج بنــاء يهــدف 

إلــى االســتجابة خلدمــة املواطنــن«.
املواطنــن  جميــع  الــوزارة  طمأنــت  و 
ــت  ــة أعلن ــة« يف األدوي ــدرة محتمل ــوص »ن بخص
ــرة  ــرة أن هــذه األخي ــا بعــض اجلهــات، معتب عنه
ترغــب يف »خلــق منــاخ عــدم االســتقرار والقلــق«.
و يف هــذا اإلطــار، ذكــرت الــوزارة بــأن قطــاع 

ــطة  ــم األنش ــل بتنظي ــة يتكف ــة الصيدالني الصناع
واالســتيراد  التصنيــع  فيهــا  مبــا  الصيدالنيــة 
ــواد  ــة بامل ــر املتعلق ــع والتصدي ــتغالل والتوزي واالس
الصيدالنيــة واألجهــزة الطبيــة، »يف إطــار استشــارة 
ــار  ــن يف مس ــع املتدخل ــع جمي ــة م ــعة وكامل واس

ــي«. ــلك الطب ــدواء والس ال
و أضــاف البيــان أن مرصــد اليقظــة لتوفــر 
ــذي  ــرا، وال ــأ مؤخ ــذي أنش ــة ال ــواد الصيدالني امل
يشــارك فيــه جميــع األطــراف حتــى املهنيــن 
رقميــة  أرضيــة  علــى  باالعتمــاد  الواصفــن 
جديــدة، ُيعــّد مــن أحــد التطــورات الرئيســة التــي 

ــر  ــراب يف توف ــى حــل إشــكالية االضط ــدف إل ته
املــواد الصيدالنيــة التــي عانــت منهــا البــالد بحــدة 

ــدة. ــنوات عدي س
ــا موضحــة أن املرصــد  ــوزارة ذاته و تابعــت ال
اليقظــة  مديريــة  مــع  وطيــد  بتعــاون  يعمــل 
ــل  ــن أج ــوزارة م ــتوى ال ــى مس ــتراتيجية عل اإلس
معاجلــة هــذه املشــكلة وتلبيــة احتياجــات املواطنن 
علــى أفضــل وجــه. و تبقــى الــوزارة، يضيــف 
إصــالح  مســار  يف  بصرامــة  »ملتزمــة  البيــان، 
ــدة، مــن  ــر اجلدي ــع اجلزائ ــق ميكنهــا، يف مطل عمي
ضمــان الســيادة الصحيــة واالقتصاديــة«.  )ق.و(

ــى أن  ــون، أول أمــس، إل أشــار اســاتذة جامعي
تعلــم لغــات أجنبيــة أخــرى »ال يشــكل تهديــدا للغــة 
األم«، داعــن إلــى وضــع سياســة تربوية منفتحــة 

علــى العالــم.
ــب إبراهيمــي املتخصصــة  ــة طال و أكــدت خول
يف  اجلزائــر،  بجامعــة  واألســتاذة  اللســانيات،  يف 
ــوم العاملــي  مداخلتهــا خــالل لقــاء عقــد مبناســبة الي
ــة لإلشــعاع  ــة الوطني ــه الوكال ــذي نظمت ــة األم ال للغ
الثقــايف، أن تعلــم لغــات أجنبيــة أخــرى يف املدرســة 
ال يشــكل تهديــدا للغــة األم بــل مــن شــأنه أن 
ــم  ــاج يف التعلي ــى »االندم ــال مشــجعا عل يكــون عام

واملجتمــع«.

ــي أن  ــب إبراهيم ــة طال ــتاذة خول ــرى األس و ت
ــات  ــوم وثقاف ــى العل ــاح عل ــمح باالنفت ــة تس املدرس
ــل  ــن أج ــأن م ــذا الش ــة يف ه ــره، مرافع ــم بأس العال
وضــع »سياســة تعليميــة« منفتحــة علــى العالــم 
مــع  القطيعــة  إلــى  ســعيا  املتطــورة  واملجتمعــات 

العقيمــة«. »اإليديولوجيــات 
»أداة  هــي  املدرســة  أن  األســتاذة  أضافــت  و 
ــات،  ــوم والثقاف ــم اللغــات والعل ــكان لتعل حتــرر« و«م
ــر  ــوم املعب ــارف والعل ــى املع ــوج إل ــى أن الول مشــيرة إل
ــدد  ــس متع ــى التدري ــتند إل ــدة يس ــات ع ــا بلغ عنه

ــة األم. ــى اللغ ــة إل ــات إضاف اللغ
مــن جهــة أخــرى، ركــز األســتاذ اجلامعــي 

أهميــة  علــى  مداخلتــه  يف  دوراري  الــرزاق  عبــد 
»التعــدد اللغــوي املبكــر« الــذي يســمح بتعلــم أســرع 
للغــات األخــرى، داعيــا إلــى تســطير برامــج تدريــس 
ــذ  ــع األخ ــارف م ــوم واملع ــن العل ــات األم وتلق باللغ

األم. االعتبار اللغــة  بعــن 
للغــة األم  العاملــي  باليــوم  يتــم االحتفــال  و 
ــن  ــداء م ــنة ابت ــن كل س ــر م ــق 21 فبراي ــذي يواف ال
نوفمبــر 1999 تشــجيعا حلمايــة كل لغــات الشــعوب.
و مت اختيــار يف ســنة 2021 موضــوع »ترقيــة 
تعدديــة اللغــات مــن أجــل االندمــاج يف التعليــم 

واملجتمــع«.
)و.أ.ج(

ــون، ســهرة أول أمــس، خــالل  ــى املجتمع تبن
ــلف  ــة بالش ــه دار الثقاف ــذي احتضنت ــاء ال ــذا اللق ه
ــه  ــواء، ونظمت ــي ح ــة بن ــياحي ببلدي ــب الس واملرك
احملافظــة الســامية لألمازيغيــة، توصيــات تدعــو »إلــى 
ــة  ــة يف دور احلضان ــة األمازيغي ــود اللغ ــس وج تكري
واألقســام التحضيريــة«، مؤكديــن علــى »ضــرورة 
إدراج اللغــة األمازيغيــة يف جميــع األطــوار املدرســية 
التحضيريــة فضــال علــى دور  مبــا فيهــا األقســام 
احلضانــة، وفقــا لدفتــر الشــروط املعتمــد مــن طــرف 
وزارتــي التربيــة الوطنيــة والشــؤون الدينيــة واألوقاف، 
مــع ضــرورة إرســاء مناهــج تعليميــة لهــذه املرحلــة«.
وفيمــا يتعلــق بآفــاق تدريــس اللغــة األمازيغيــة 
بجامعــة الشــلف، طالــب املتدخلــون يف مختلــف 
احملاضــرات العلميــة واألكادمييــة بـــ » تهيئــة الشــروط 

ــة  ــة األمازيغي ــة والثقاف ــم اللغ ــح قس ــة لفت املوضوعي
ــوج  ــب ف ــع تنصي ــي، م ــن بوعل ــيبة ب ــة حس بجامع
ــة  ــامية لألمازيغي ــة الس ــن احملافظ ــترك ب ــل مش عم

ــن«. ــرض تكوي ــياق ع ــة يف س واجلامع
ــى  ــرة إل ــذه التظاه ــاركون يف ه ــا املش ــا دع كم
واحلصــص  للبرامــج  الســاعي  احلجــم  »توســيع 
ــا  ــف متغيراته ــة، مبختل ــة باألمازيغي ــة الناطق اإلذاعي
اللغويــة املتداولــة علــى املســتوى الوطنــي، وفقــا 
ملخطــط يهــدف إلــى رفــع نســبة البــث األثيــري عبــر 
ــاءات  ــن الكف ــع متك ــة، م ــات احمللي ــع اإلذاع جمي
املتخصصــة يف اللغــة األمازيغيــة مــن االســتفادة مــن 
عمليــة التوظيــف والتركيــز علــى التكويــن املتواصــل 

للصحفيــن والتقنيــن«.
لإلشــارة، احتضنــت واليــة الشــلف يومــي 

20 و21 مــن الشــهر اجلــاري االحتفــاالت الرســمية 
ــرات  ــم محاض ــة األم، إذ مت تنظي ــي للغ ــوم الدول بالي
اللغــة  تدريــس  واقــع  حــول  وأكادمييــة  علميــة 
ــة  ــا، باإلضاف ــا وترقيته ــبل تعميمه ــة وس األمازيغي
إلــى دور البرامــج اإلذاعيــة يف توســيع اســتعمالها 

واحلفــاظ علــى متغيراتهــا اللســانية.
نشــاطات  تنظيــم  باملناســبة،  كمــا جــرى، 
األمازيغــي  الثقــايف  التــراث  تبــرز  وثقافيــة  فنيــة 
بشــقيه املــادي والالمــادي، ومعــارض عــن مختلــف 
نشــاطات احملافظــة الســامية لألمازيغيــة وجمعيــة 
»تيفاويــن«، وكــذا منتجــات الصناعــة التقليديــة 
واألطبــاق التقليديــة مبنطقــة بنــي حــواء، حيــث 
ــف  ــن مختل ــورا م ــات جمه ــذه الفعالي اســتقطبت ه
ربــوع الواليــة.                                )و.أ.ج(

حــّذرت املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، 
ــع،  ــافرين والبضائ ــي املس ــائقن وناقل ــس، الس أم
مــن مخاطــر الطريــق الناجمــة عــن رداءة األحــوال 
ــن،  ــرق الوط ــط وش ــات وس ــض والي ــة ببع اجلوي

ــا. ــة ذاته ــان للمديري ــا أورده بي ــب م حس
ــة  ــرة اخلاص ــا للنش ــه »تبع ــان أن ــح البي وأوض
يف  تســجيلها  احملتمــل  اجلويــة  باالضطرابــات 
الســاعات القادمــة، التــي مــن املنتظــر أن تشــهدها 
بعــض واليــات وســط وشــرق الوطــن، تدعــو 
املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي مســتعملي الطريــق 

ــاء ــذر أثن ــة واحل ــذ احليط ألخ
السياقة«.

و باملناســبة، ذكــرت املديريــة العامــة لألمــن 
املســافرين  وناقلــي  الســائقن  كافــة  الوطنــي 
ــز  ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــادات الت ــع باإلرش والبضائ
الســالمة املروريــة يف ظــل ســوء األحــوال اجلويــة، 
ــار،  ــقوط األمط ــاء س ــرعة أثن ــض الس ــا تخفي منه
ــة  ــات، مراقب ــن املركب ــان ب ــافة األم ــرام مس احت
الفرامــل  ونظــام  العجــالت  إطــارات  حالــة 
ــع  ــة، م ــواء املركب ــد أض ــاج وتفق ــحات الزج وماس
التقليــل مــن الســرعة واالحتــرام الصــارم إلشــارات 

ــرور داخــل التجمعــات الســكنية وبالقــرب مــن  امل
املــدارس واملؤسســات التعليميــة«.

كمــا دعــت أصحــاب الدراجــات الناريــة 
الرتــداء اخلــوذة وتفــادي التجــاوزات اخلطيــرة عنــد 
القيــادة، مبــا يحفــظ ســالمتهم وســالمة باقــي 

مســتعملي الطريــق.
ــن  ــة لألم ــة العام ــت املديري ــبة، حث وباملناس
تعــرف  التــي  املناطــق  يف  املواطنــن  الوطنــي 
تقلبــات مناخيــة علــى املتابعــة احلثيثــة للنشــرات 
اجلويــة اخلاصــة التــي تبــث عبــر وســائل اإلعــالم 
واإلذاعــات احملليــة، مبــا يســمح لهــم باإلطــالع 
ــة  ــر الكفيل ــذ التدابي ــة وأخ ــات اجلوي ــى التوقع عل

بتعزيــز حمايــة املواطنــن واملمتلــكات.
يذكــر أن املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي 
تضــع حتــت تصــرف املواطنــن الرقــم األخضــر 
ــى مــدار  ــم النجــدة )17( عل ــي )1548( ورق املجان
24 ســاعة لإلصغــاء النشــغاالتهم والــرد علــى 
طلباتهــم املتعلقــة بالنجــدة وتقــدمي املســاعدات 

ــم. له
)و.أ.ج(

وأوضــح مســؤول قطــاع تاالغيــالف، مهــدي 
عبــد العزيــز، لـــ )و.أ.ج(، أنــه »عــالوة علــى 
كــون احلظيــرة الوطنيــة جلرجــرة فضــاء محميــا مينــع 
ــي  ــة ه ــرة احلالي ــإن الفت ــتواه، ف ــى مس ــد عل الصي
فتــرة تكاثــر بالنســبة إلــى عــدة أنــواع حيوانيــة« مــا 
يفســر - كمــا قــال - »منــع الصيــد منــذ منتصــف 

ــر املنقضــي«. شــهر يناي
وجــرى تســجيل عمليــات صيــد غيــر شــرعية 
- وفــق املصــدر - يف عــدة مواقــع باحلظيــرة خــالل 
األيــام األخيــرة، »لكــن شســاعة املــكان وقلــة 
الوســائل املاديــة والبشــرية يف حوزتنــا ال تكفــي 
لتغطيــة كافــة إقليــم احلظيــرة«، يقــول املســؤول 

ــه. ذات
وأشــار املتحــدث، يف هــذا الســياق، إلــى 
كانــت  احليوانيــة  األنــواع  مــن  عــدد  »اختفــاء 
موجــودة باحلظيــرة بســبب هــذه املمارســات، علــى 
غــرار األرويــة أو كبــش اجلبــل الــذي انقــرض 

بفعــل الصيــد غيــر الشــرعي«.
وحتصــي احلظيــرة الوطنيــة جلرجــرة 398 نوعــا 
مــن احليوانــات، بينهــا 138 طائــرا و23 جارحــا و18 
ــن  ــا م ــة و30 نوع ــات ليلي ــا و5 حيوان ــا نهاري حيوان
الثدييــات اختفــى منهــا خمســة أنــواع علــى غــرار 

ــا 20 نوعــا  ــة، تضــاف إليه أســد األطلــس واألروي
مــن الزواحــف و213 نوعــا مــن احلشــرات.

ويف ســياق متصــل، تأســف مهــدي عبــد 
ــواة  ــض ه ــر لبع ــر املتحض ــلوك غي ــز إزاء »الس العزي
التجــوال الذيــن ال يعيــرون أي اهتمــام لنظافــة 
املــكان«، مشــيرا إلــى جمــع »مــا ال يقــل عــن 
ــف  ــي تنظي ــالل عمليت ــات خ ــن النفاي ــا م 70 طن
وســبتمبر  يوليــو  شــهري  خــالل  تنظيمهمــا  مت 

املاضيــن«.
كمــا حــذر املســؤول نفســه مــن خطــر التخييــم 
العشــوائي خــالل هــذه الفتــرة مــن الســنة، معبــرا 
عــن أســفه إزاء »بعــض املتجولــن الذيــن يتحــدون 

قوانــن الطبيعــة، مــن
خــالل املغامــرة بالذهــاب إلــى مواقــع يعرضون 

فيهــا نفســهم إلــى اخلطــر«، يقــول مهدي.
وأكــد املتحــدث ذاتــه يف هــذا الشــأن أنــه 
»حلســن احلــظ لــم يتــم تســجيل أيــة حالــة وفــاة، 
ــم  ــى بعضه ــن اجلرح ــد م ــعاف العدي ــه مت إس لكن
التضاريــس  بســبب  حياتهــم  يفقــدوا  أن  كادوا 
الوعــرة وصعوبــة الولــوج إلــى بعــض املواقــع«، 

حســب مهــدي عبــد العزيــز.
)و.أ.ج(

قــوات  حــول  اإلعالميــة  األيــام  افتتحــت 
الدفــاع اجلــوي علــى اإلقليــم، أمــس اإلثنــن بــدار 

ــارت. ــة تي ــي« ملدين ــي معاش ــة »عل الثقاف
ــاع اجلــوي  ــد اجلهــوي للدف ــد أشــرف القائ وق
ــواء  ــة، الل ــة العســكرية الثاني ــم بالناحي عــن اإلقلي
درويــش مصطفــى شــريبط، علــى افتتــاح هــذه 
ــوي  ــاع اجل ــوات الدف ــد ق ــن قائ ــة ع ــرة نياب التظاه
عــن اإلقليــم واللــواء قائــد الناحيــة العســكرية 

ــة. الثاني
درويــش مصطفــى شــريبط،  اللــواء  وأبــرز 
يف كلمــة لــه ألقاهــا باملناســبة، أن هــذه األيــام 
اإلعالميــة تدخــل ضمــن املخطــط االتصالــي العــام 
ــادق  ــنة 2021 املص ــعبي لس ــي الش ــش الوطن للجي
ــي  ــش الوطن ــس أركان اجلي ــرف رئي ــن ط ــه م علي
حيــث  شــنقريحة،  الســعيد  الفريــق  الشــعبي 
ــى التواصــل بــن اجليــش  يهــدف هــذا املخطــط إل
ــز رابطــة »جيــش   الوطنــي الشــعبي واملواطــن وتعزي

ــة«. أم
ــة  ــدوم ثالث ــي ت ــرة الت ــذه التظاه ــال إن ه وق

ــرف  ــالع والتع ــن اإلط ــن م ــتمكن املواط ــام »س أي
علــى مهــام ومكونــات ســالح الدفــاع اجلــوي عــن 
ــن أن  ــي ميك ــن الت ــرص التكوي ــة ف ــم وخاص اإلقلي
يوفرهــا للشــباب الــذي يرغبــون يف االنضمــام إلــى 
ــالل  ــن خ ــعبي، م ــي الش ــش الوطن ــوف اجلي صف

ــالح«. ــذا الس ه
ــة  ــس مصلح ــر رئي ــرى، ذك ــة أخ ــن جه  وم
ــاع  ــوات الدف ــادة ق ــة لقي ــه التابع االتصــال والتوجي
اجلــوي عــن اإلقليــم املقــدم تواتــي أمــن بلعابــد أن 
تنظيــم هــذه األيــام اإلعالميــة تشــكل فرصــة، مــن 
خــالل املعــرض املقــام باملناســبة، إلبــراز مكونــات 
وعتــاد ومهــام ســالح الدفــاع اجلــوي عــن اإلقليــم 
والصيانــة  والتطويــر  البحــث  مجــاالت  ودوره يف 

ــن. ــة التكوي ــاذ وخاص واإلنق
و تشــمل هــذه األيــام اإلعالميــة معرضــا 
خاصــا بالعتــاد والتقنيــات املســتعملة يف ســالح 
ــي تعكــس مــدى  ــم الت ــاع اجلــوي عــن اإلقلي الدف
أهميتــه يف الدفــاع عــن التــراب والســيادة الوطنيــة.
)و.أ.ج(

عــن  أمــس،  اجلزائريــة،  اجلويــة  أعلنــت 
اضطــراب يف برنامــج الرحــالت مــن وإلــى اجلنــوب 

ــة. ــوال اجلوي ــوء األح ــبب س ــرقي بس الش
وحســب مــا صــرح بــه املكلــف باإلعــالم 
ــة  ــإن ســوء األحــوال اجلوي ــدى الشــركة ذاتهــا، ف ل

يــؤدي إلــى صعوبــة الرؤيــة، مــا يســفر عــن تذبــذب 
ــة  يف برنامــج الرحــالت، وإذا زادت األحــوال اجلوي

ــي للرحــالت. ســوءًا ســيتقرر إلغــاء كل
محمد.ر

حّذرت من محاوالت زعزعة الرأي العام بخصوص ندرة األدوية

وزارة الصنــاعة الصيدالنـــية تطمئــــن المواطنـــينوزارة الصنــاعة الصيدالنـــية تطمئــــن المواطنـــين

بسبب رداءة األحوال اجلوية
المديـــرية العــامة لألمـــن الوطنـــي المديـــرية العــامة لألمـــن الوطنـــي 

تحـــّذر من مخــــاطر الطريــــــقتحـــّذر من مخــــاطر الطريــــــق

احلظيرة الوطنية جلرجرة بتيزي وزو
 دعــوة إلى وقــف الصيــد غيــر الشــرعــي دعــوة إلى وقــف الصيــد غيــر الشــرعــي

تيارت
 افتتـــاح األيـــام اإلعــــالمــية حـــول  افتتـــاح األيـــام اإلعــــالمــية حـــول 
قــوات الّدفـــاع الجــوي علــــى اإلقليــــمقــوات الّدفـــاع الجــوي علــــى اإلقليــــم

بسبب االضطرابات اجلوية
»الجويـــة الجزائريـــة« تعلـن عـــــن »الجويـــة الجزائريـــة« تعلـن عـــــن 
اضطـــراب فـــي برنــامــج الّرحـــالتاضطـــراب فـــي برنــامــج الّرحـــالت

تظاهرة اليوم الدولي للغة األم
دعــــوة إلـــى إدراج تعليـــم اللـــغة األمــازيغــــيةدعــــوة إلـــى إدراج تعليـــم اللـــغة األمــازيغــــية

 فــــي دور الحضــــانة واألقســــــام التحضيـــــــرية فــــي دور الحضــــانة واألقســــــام التحضيـــــــرية

دعو إلى وضع سياسة تربوية منفتحة على العالم
أســـاتذة جامعيــون يرافعــون من أجــل تعــدد اللغــات فــي المـــدارسأســـاتذة جامعيــون يرافعــون من أجــل تعــدد اللغــات فــي المـــدارس

دعت وزارة الصناعة الصيدالنية، يف بيان لها، جميع الفاعلني املعنيني إلى عدم التأثر ببعض اجلهات التي 
حتاول »زعزعة الرأي العام« فيما يتعلق بوفرة األدوية.

دعا القائمون على احلظيرة الوطنية جلرجرة )جنوبي تيزي وزو(، 
يوم أمس األحد، إلى وقف نشاط الصيد غير الشرعي على مستوى 
هذا الفضاء احملمي لغرض حماية األنواع احليوانية احمللية، خاصة 

منها املهددة بالزوال.

دعا مشاركون يف 
اختتام أشغال 

التظاهرة الرسمية 
لليوم الدولي للغة 

األم، التي احتضنتها 
والية الشلف 

يومي 20 و21 من 
الشهر اجلاري، إلى 
إدراج تعليم اللغة 
األمازيغية يف دور 

احلضانة واألقسام 
التحضيرية.
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أخبار الداخل

أجرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري 
القرعة  عملية  ببرحال  االثنني  أمس  عنابة  لوالية 

للمستفيدين من حصة 553 مسكن اجتماعي .
أفادت يف  وكانت مصالح دائرة برحال بعنابة 
وقتا سابق أن املستفيدين من حصة) 553 ( مسكن 
اجتماعي مطالبني باحلضور الستالم اإلستدعاءات 
أحياء  مختلف  عبر  القرعة  عملية  بإجراء  اخلاصة 
ببلدية ببرحال أمس اإلثنني املصادف ل 22 فيفري 
وبإشراف كل  قضائي  بحضور محضر  زواال   2021
من مصالح الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري 
لوالية عنابة وبحضور املستفيدين ملعرفة رقم شققهم 

ومداخل العمارات .  وكان مدير السكن »بوخالفة 
معمر » وعلى هامش زيارة والي عنابة »برميي جمال 
الدين » مؤخرا ملشاريع القطاع ببلدية برحال أكد أن 
االنتهاء من معاجلة ودراسة ملفات الطعون املتعلقة 
العمومي  صيغة  يف  سكنية  وحدة   553 بقائمة 

اإليجار ببلدية برحال متت نهاية الشهر الفارط . 
املفرج  األولية  القائمة  أن  اإلشارة   وجتدر 
دائرة  مصالح  قبل  من   2020 ديسمبر  شهر  عنها 
قبل  من  احتجاجات  عدة  أعقبتها  كانت  برحال 
املعنية  السلطات  دعت  الصدد  هذا  ويف  املقصيني 
املقصيني إلى تقدمي طعونهم لدى اجلهات املختصة 

من  كل  إلنصاف  لدراستها  احملددة  اآلجال  يف 
السكن  برنامج  من  لالستفادة  الشروط  فيهم  تتوفر 
 64 إسقاط  عن  الكشف  يتم  أن  قبل  االجتماعي 
مرشحا لالستفادة من القائمة األولية املذكورة بعد 
النهائية  القائمة  التحقيقات اإلدارية و اإلفراج عن 
أسفرت  حيث   2021 اجلاري  فيفري   11 يف  كان 
مستفيد   337 تثبيت  عن  للطعون  الدراسة  عملية 
جلنة  تواصل  كما  لالستفادة،  مرشح   64 وإسقاط 
الطعون أشغالها وذلك لكثرة الطعون املودعة وإلزامية 
واجلهات  اإلدارات  لدى  الطعون  هذه  يف  التحري 
الضرائب  -مصلحة  -كاسنوس  كناص   ( احمللية 

ف .سليم

 قام احملتجون بغلق الطريق املؤدي إلى كل من 
مدينة  وسط  وإلى  األبيض  واجلسر  مارس   8 حيي 
السير  حركة  شل  يف  تسبب  الذي  األمر  عنابة، 
األبيض،  اجلسر  غاية  إلى  امتد  مروري  وازدحام 
يف محاولة منهم للفت انتباه السلطات الوصية من 

أجل ايجاد حل عاجل للقضية.
بـ«أخبار  لقائهم  خالل  ممثل  العمال  قال  و 
كان  الطريق  غلق  و  االحتجاج  »إن   ، الوطن« 
الوصية  السلطات  انتباه  للفت  الوحيدة  الوسيلة 

و  أجورنا  و صب  االلتفات النشغاالت  أجل   من 
أشهر  ستة  من  أزيد  منذ  العالقة  املالية  مستحقاتنا 
»، و أضاف آخر » ال جند ما نعيل به أسرنا، كلنا 
أرباب عائلتنا و نعمل من أجل إطعام أطفالنا و تلبية 
اليومية و االن نعمل من دون مقابل ،  حاجياتهم 

فماذا نحن فاعلون ».
احملتجني  العمال  طالب  صلة  ذي  سياق  ويف 
الدين«  جمال  برميي  عنابة«  والية  والي  من 
التدخل  العاجل لدى اإلدارة من أجل متكينهم من 
أثقلت  بعدما  املتأخرة  الشهرية  املالية  مستحقاتهم 
اليومية  احلياة  مصاريف  بسبب  كاهلهم  الديون 

الفضيل   الشهر  حلول  اقتراب  مع  وكذا  لعائالتهم 
وحاجة أسرهم لضروريات رمضان

جتدر اإلشارة إلى أن العمال احملتجني كانوا قد 
خرجوا أول أمس خرجوا للشارع تعبيرا عن رفضهم 
الوضعية احلالية التي يتخبطون فيها، لكن حركتهم 

االحتجاجية لم تلق أي صدى من قبل  اإلدارة 
الوطن«  »أخبار  حاولت   ، جهتها  من     
غير   ، املوضوع  حول  استفسارات  على  احلصول 
أنها لم تتمكن من ذلك ألن إدارة املؤسسة رفضت 

التصريح  التصريح ألي وسيلة إعالمية.

أصدر أمس قاضي التحقيق لدى محكمة 
تبسة أمرا يقضي باإليداع يف حق شخص تورط 
يف قضية االستحواذ على  مبالغ مالية عن طريق 

بطاقات مغناطيسية وصكوك بريدية مسروقة.
بيان صحفي من خلية اإلعالم و  حسب 
تقدم  إلى  تعود  القضية  فإن   وقائع  اإلتصال، 
مقر  من  متتاليني  يومني  خالل  أشخاص  عدة 
شكاوى  تقدمي  قصد  اخلامس   احلضري  األمن 
مع  واحيال  نصب  لعملية  تعرضهم  بخصوص 
سرقة مبالغ معتبرة من حساباهم اجلارية اخلاصة 
األشخاص  أحد  طرف  من  اجلزائر،  ببريد 
مساعدتهم  أثناء  إيهامهم  طريق  عن  املجهولني 
املغناطيسية  البطاقات  بأن  بسحب مستحقاتهم 
مستوى  على  حجزها  مت  قد  بهم   اخلاصة 
من  املستحقات  هذه  سحب  مع  اآللي،  املوزع 
البطاقات  ذات  باستعمال  ضحاياه  حسابات 
األبحاث  تكثيف  أين  مت  الحق،  وقت  يف 

والتحريات مع وضع نقاط مراقبة على مستوى 
املوزعات اآللية الرئيسية مبدينة تبسة،  ما أسفر 
قضائيا  املسبوقني  األشخاص  أحد  توقيف  عن 
حتمل  بريدية  صكوك  على  بحوزته  عثر  والذي 
مالية  مبالغ  عليها  مدون  و  مختلفة  أسماء 
مختلفة، و مبجرد عرضه على ضحاياه مت التعرف 

عليه مباشرة .
استدعاء  شمل  حتقيق  فتح  مت  وقد  هذا 
أصحاب الصكوك البريدية احملجوزة املدون عليها 
لعمليات  تعرضوا  أنهم  أكدوا  والذين  أسماؤهم 
سرقة لدفاتر صكوكهم يف أوقات سابقة، وعليه 
املتورط  ضد  منفصلة  جزائية  ملفات  اجناز  مت 
العدالة لدى  أمام  و  تقدميه  القضايا  حول ذات 
محكمة تبسة التي أصدرت يف حقه أمرا يقضي 

باإليداع.
فيروز رحال

ملؤسسة  باملسيلة  العملية  املديرية  أقدمت 
ربط  2020 على  اتصاالت اجلزائر خالل سنة 
46 بلدية من أصل 47 بشبكة حديثة متمثلة 
يف األلياف البصرية وذلك قصد تسهيل وتسريع 
معامالت املواطنني واستخراج الوثائق اإلدارية .
التصاالت  العملية  املديرية  بيان  وحسب 
بالدرجة  جاء  االجناز  هذا  فإن  باملسيلة  اجلزائر 
وعصرنة  وتطوير  اخلدمات  حتسني  بغية  األولى 
األجهزة والشبكات يف إطار املخطط االستثماري 
لتطوير شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية 
ربط  مت  أين   ، العامة  املديرية  وضعته  الذي 
األلياف  بهذه  الوالية  بلديات  أحياء  مختلف 
املنجزة  الشبكة اإلجمالية  ليصل طول  البصرية 
من  بلدية   46 عبر  موزعة  كلم   25551.3 الى 
ربط  من  االنتهاء  انتظار  يف  بالوالية   47 أصل 
آخر بلدية وهي بلدية أوالد ماضي الواقعة على 
مسافة 10 كلم من الوالية ريثما تنتهي األشغال 

بها .

هذا وكانت مناطق الظل على مختلف قرى 
06 محطات  استفادت من  قد  الوالية  ومداشر 
 ، الديالم   ، سليم  من  كل  يف  الرابع  للجيل 
مقيطع ، الدريعات ، الهامل وأم الشمل ليصبح 
تضاف  محطة   52 للمحطات  االجمالي  العدد 
الهندسة  أشغال  طور  يف  أخرى  محطة   32 لها 
 10 بينها  من  بها  اخلاصة  الهوائيات  لتركيب 
االنتهاء  على  بها  االشغال  شارفت  محطات 
فيما ستدخل اخلدمة تباعا قريبا حسب البيان .
وعصرنتها  الشبكة  تهيئة  إطار  يف  أما 
كبرى  ورشة عمل  بفتح  العملية  قامت املديرية 
متثلت يف اجناز 11  مشروع مست عصرنة وتطوير 
الوالية  ربوع  عبر  أحياء  لعدة  الهاتفية  الشبكة 
لتوسعة  04 مشاريع خاص  اجناز  إلى  باإلضافة 
أوالد  بلديات  أحياء  ملختلف  الهاتفية  الشبكة 

منصور و تارمونت.
صفاء كوثر بوعريسة

العشرات  أمس،  صبيحة  أقدم 
تخصص  بعد  عن  املاستر  طلبة  من 
بجامعة  احلقوق  بكلية  محلية،  إدارة 
على   ،  »1« قسنطينة  منتوري 
معبرين  احتجاجية،   وقفة  تنظيم 
حقوق  ملضاعفة  التام  رفضهم  عن 
عليهم  اشترطت  بعدما  التسجيل، 
دج  ألف   20 قدره  ما  دفع  اإلدارة 
إضافية كحقوق للتسجيل الستكمال 
عرف  الذي  اجلامعي،  مشوارهم 
عراقيل عدة.  وتتكون هذه الدفعة من 
دراسة  يزاولون  طالب،   500 حوالي 
كل  تدرس  بعد،  عن  مقاييس   7
إال  4 سداسيات،  مبجمل  سداسي، 
أن املشاكل املادية التي كانت تتخبط 
فيها اإلدارة،  أين مت بعد احتجاجهم 
األخير الشهر الفائت - حسب ما جاء 
الدروس  صب  الطلبة-،  لسان  على 
على األرضية الرقمية من طرف رئيسة 
و  جميلة  حركاتي  الدكتورة  القسم 
حنان،  بلمرابط  الدكتورة  نائبتها 
أجل  من  تبذالن جهودا جبارة  اللتان 
استكمال  على  الدفعة  طلبة  مساعدة 
لكن  اآلجال،  أقرب  يف  مشوارهم 
عملية نشر الدروس تكون دون مناقشة 

قاطعوا  الذين  أو دردشة مع األساتذة 
مستحقاتهم  دفع  لعدم  نظرا  العمل، 
مت  احملتجون  اإلدارة.الطلبة  طرف  من 
عن  ممثل  رفقة  عنهم  ممثلني  استقبال 
اجلزائريني  للطلبة  الوطني  التجمع 
األحرار من طرف نائب مدير اجلامعة 
أفضى  و   ، بالبيداغوجيا  املكلف 
أية صفة  توجد  أنه ال  إلى  االجتماع 

أو صيغة قانونية لتلقي رسوم التسجيل 
حتديد  كيفية  وال  اإلدارة،  طرف  من 
قيمة مبلغ التسجيل املناقضة للمنشور 
 30-1- يف  الصادر   1 رقم  الوزاري 
2018  و الذي يحدد رسوم التسجيل 
الدراسي  للطور  مجمال  ألف   20 ب 
كامال ، كما عقدوا اجتماعا آخر مع 
استمع  الذي  للجامعة،  العام  األمني 

على  وحثهم  الطلبة،  انشغاالت 
التريث، مؤكدا أنه على علم باملوضوع 
مدير  السيد  مع  دراسته  سيتم  الذي 
من  احلقوق،  كلية  عميد  و  اجلامعة 
أجل إرسال مراسلة مستعجلة  للوزير 
التعليم العالي لطرح االنشغال و إيجاد 

احللول املناسبة.
أمينة .ب

االثنني  إلى  األحد  أمس  ليلة  اندلعت  
زيامة  بلدية  بأعالي  غابات  مهولة يف  ، حرائق 
منصورية غرب والية جيجل ، حيث أتت على 
مساحات خضراء كبيرة ، كما كادت أن تصل 
إلى الطريق الوطني وبعض املنازل احملاذية على 

أطراف الغابة وبعض األحراش .
مرفوقة  املدنية  احلماية  مصالح  وتدخلت   
حيث   البلدية  لذات  الوطني  الدرك  مبصالح 
يف  كبيرة  صعوبات  احلماية  مصالح  وجدت 
االنتشار  والسيطرة ، وقد ساعدها يف  إخمادها 
جيجل  والية  يف  أمس  ليلة  اجلوية  الظروف 
والرياح القوية التي هبت طيلة يوم األحد ، وهو 

ما زاد يف سرعة إنتشارها وتقادف شظايا اللهيب 
عدة  يف  تنشب  جعلها  مما  وتطايره  السماء  يف 

مناطق أخرى متباعدة  .
من جهتها  فتحت مصالح الدرك الوطني 
حتقيقا يف هذه القضية والتي يعتقد أنها قد تكون 
بها  انتشرت  التي  للسرعة  نظرا   ، فاعل  بفعل 
النيران داخل الغابة ، حيث يحتمل استعمال 
تندلع  حتى  إشعالها  يف  االلتهاب  سريعة  مواد 
بسرعة فائقة داخل الغابة واألحراش ، وحلسن 
احلظ أن احلماية املدنية تدخلها كان يف الوقت 

املناسب وإال حلدثت كوارث وخسائر كبيرة .
عبداهلل.إ

قسنطينة 
طلبـــة الماستــر عن بعــد بكلـــية الحقــوق يحتجـــون

جيجل 
تسجـــيل حرائــق مهـــــولة

 بغـابـــات زيــــامة منصــــورية

تبسة
ســـارق البطاقـــات المغنـاطيســية 
والصكــوك البريــدية رهـن الحبــس

املسيلة
ربــط 46 بلــدية مـن أصــل 47 
باألليــاف البصـريـة خـــالل 2020

جدد صبيحة أمس االثنني عمال مؤسسة التعمير والبناء بالشرق الكائن مقرها بالقرب 
من محطة صحراوي وقفتهم االحتجاجية لليوم الثاني على التوالي ، تنديدا بتأخر صب 

مستحقاتهم املالية العالقة منذ أزيد من 6 أشهر .

االنطالقـةعمليــة القرعـة للمستفيديـن من السكــن ببرحــال

قاموا بغلق الطرق املؤدي إلى وسط مدينة عنابةقاموا بغلق الطرق املؤدي إلى وسط مدينة عنابة

عمــال مؤسســـة التعــمير والبناء بالشــرق  عمــال مؤسســـة التعــمير والبناء بالشــرق  
يحتجــون ويطـالبـــون بمستحقـــاتهم المتأخــرةيحتجــون ويطـالبـــون بمستحقـــاتهم المتأخــرة

دائرة  القضائية ألمن  الشرطة  فرقة  متكنت 
شخص  توقيف  من  الطارف  بوالية  بوثلجة 
تهريب  و  الشرعي  غير  االجتار  قضية  يف  تورط 
إلى خارج احلدود  الفضي  الزئبق األبيض  مادة 

وبالتحديد بإجتاه تونس 
 343.26 حجز  العمليه  هذه  خالل  مت 
خلية  بيان  حسب  احملظورة.و  املادة  هذه  من  غ 
اإلثنني  أمس  الوالية  ألمن  واإلتصال  اإلعالم 
فإن املعني يف العقد الثالث من العمر ينحدر من 

إحدى واليات الوسط اجلزائري.
اإلنتهاء  بعد  فإنه  املصدر  لذات  وإستناذا 
عن  قضائي  ملف  ضده  أجنز  معه  التحقيق  من 
قضية حيازة و نقل بضاعة محظورة مادة الزئبق 
دون  جمركي  نطاق  داخل  الفضي  األبيض 
وثائق مثبتة بإستعمال وسيلة نقل و الذي قدم 
للنظر  املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  مبوجبه 

فيما نسب إليه.
ف سليم

الطارف 
القبـض علـى مهـرب الزئبـق إلـى تـونس
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أخبار الداخل

مت أول أمس تنصيب األستاذ بحري أحمد 
مديرا جلامعة أحمد زبانة بغليزان ، الوافد اجلديد 
بجامعة  اإلسالمية  العلوم  بكلية  أستاذا  شغل 
التنصيب متت بحضور كل  01 ، عملية  وهران 
جامعة  مدير  سماعني،  بالسكة  األستاذ  من 
وهران 2 محمد بن أحمد ورئيس الندوة اجلهوية 
العالي  التعليم  وزير  ممثلني عن  الغرب  جلامعات 
و البحث العلمي ، لإلشارة فإنه قد متت ترقية 
جامعة  إلى  غليزان  زبانة  أحمد  اجلامعي  املركز 
 71 عددها  يف  اجلريدة   يف  القرار  صدور  عقب 
أشار  حيث   ،  2020 ديسمبر   02 بتاريخ 
 22 يف  املؤرخ   339/20 رقم  التنفيذي  املرسوم  
تتشكل  غليزان   جامعة  إنشاء    2020 نوفمبر 
من خمسة كليات ، كلية العلوم و التكنولوجيا 

و  اإلنسانية  العلوم  كلية   ، احلقوق  كلية   ،
و  اإلقتصادية  العلوم  كلية   ، اإلجتماعية 
التجارية و علوم التسيير و كلية األداب و اللغات 
، ويكون بذلك األستاذ بحري أحمد أول مدير 
للجامعة ، ومن جهة أخرى استقبلت اجلامعة 
خالل الدخول اجلامعي احلالي أكثر من 16 ألف 
طالب عبر نظام التفويج احلضوري و عن بعد ، 
 21 عبر  موزعني   ، جديد  طالب   3000 منهم 
قسم ضمن خمسة كليات و 44 مسارا للتكوين  
يف الطور الثاني املاستر ، باإلضافة لتسجيل 24 
مشروع بحث تكوين برسم السنة احلالية متعلق 

بالطور الثالث الدكتوراه.
م.حبيب

على  جارية  البحث  عمليات  التزال 
مستوى شاطئ مغرة بلدية بوخليفة دائرة تيشي 
شرقي بجاية عن صيادين اثنني فقدا البارحة .

السترجاع  البحر  نزال  الصيادين   كان  و 
شباك الصيد الذي مت وضعه على مستوى موقع 
غير بعيد عن الشاطئ غير أن هبوب رياح قوية 
أدى  مما  األنظار  الصيادين عن  اختفاء  إلى  أدى 

حملة  يف  والشروع  الطوارئ  حالة  إعالن  إلى 
بحث عنهما إذ يعكف عدد من غطاسي احلماية 
السواحل و من شباب  املدنية بدعم من حرس 
البحث  على  املفقودان  منها  ينحدر  التي  القرية 
عن أي عالمة تدل على مكان وجودهما ويأمل 

اجلميع أن يكونا أحياءا.
عبدالسالم.ق 

أقصى  املاء  رأس  دائرة  سكان  طالب 
محطة  باجناز  بلعباس  سيدي  والية  جنوب 
احمللية  السلطات  عجزت  بعدما  املسافرين  نقل 
والوالئية عن جتسيد وعودها التي ناهزت خمس 
سنوات كاملة. املواطنون ابدوا استيائهم الكبير 
عند  احمللي  النقل  لقطاع  احلالية  الوضعية  من 
حديثهم إلى »أخبار الوطن«حيث أكدوا أن هذا 
بسبب  الفوضى  من  حالة  يعيش  بات  القطاع 
دوائر  وأقدم  أكبر  من  هي  والتي  املنطقة  افتقار 
الكثافة  على   احتواءها  إلى  باإلضافة  الوالية 
والذي  املسافرين  نقل  حملطة  املرتفعة  السكانية 
تنظيم  يف  كبير  بشكل  سيساهم  وجودها  كان 
مبعثرا  واقعا  يشهد  بات  الذي  النقل  ملف 
سواء من ناحية انعدام أماكن مخصصة لركن 

فئة  منه  تشتكي  باتت  الذي  و  احلافالت 
السائقني  هذه الوضعية الصعبة وعدم توفر بيئة 
دفع  كالمهم   حسب  نشاطهم  ملزاولة  مناسبة 
العديد منهم الى ترك هذه املنهة ما تسبب يف 
تناقص عدد اخلطوط البرية ما اثر بشكل سلبي 
على تنقل املواطنني الذين اصبحوا يعانون من 

مشكلة توفر النقل طيلة أيام األسبوع.
من جهته اكد املواطنون توالي املراسالت و 
النداءات الى السلطات احمللية البلدية و الوالئية  
محليا  املتعثر  النقل  ملف  النظر يف  الى  الرامية 
التي  املسافرين  نقل  محطة   مشروع  بتجسيد 
اي  دون  لكن  السابق  الوالي  بتشييدها  وعد 

جدوى .
حواش.أ

املدية  شرقي  أقصى  البابدة   فرقة  التزال 
عديد  وطأة  حتت  تئن  العديدة  الشكاوي  ورغم 
النقائص  ففرعها البلدي موصد األبواب ، وطريقها 
ترابي  يف جزئه  بشمالها  الفرقة  يربط  جنوب  الذي 
الفرقة  العلوية من  املنطقة  مما يتسبب يف عزل  األكبر 

عن السفلية خاصة حني تتساقط األمطار و الثلوج .
 يقول السكان يف حديثهم لـ«أخبار الوطن«  أنهم 
مسافة  يقطعون  موتاهم  دفن  أو  أقاربهم  زيارة  خالل 
يربط  الذي  الوالئي  الطريق  عبر  وإيابا  ذهابا  كم   24
مصابيح  اإلنارة  أن  مضيفني   ، بتابالط   األخضرية 
العمومية عجزت البلدية عن تغييرها  مما يحول الفرقة 

الكهرباء  انعدام  على  ،زيادة  ليال  فضاء موحش  إلى 
التي  املساكن  أما  االستقالل  منذ  البيوت  بعض  يف 
والحرج  فحدث  الريفية   اإلعانات  إطار  شيدت  يف 
النقائص  هذه  كل   ، الفرقة  قاطني  تعبير  حد  على 
انعدام قنوات الصرف الصحي واعتماد  إليها  يضاف 
على  أخطارها  رغم  التعفن  حفر  على  السكان 
صحتهم وحياة أبنائهم ،كما أنهم يعانون من نقص 
يف  مرتني  أو  مرة  حنفياتهم  يزور  الذي  املاء الشروب 
األسبوع  حسب حديثهم رغم أنهم على مرمى حجر 
الواليات  عديد  يزود  الذي  أسردون  كدية  سد  من 
البابدة  سكان  يشكو  آخر  جانب  باملاء الشروب،من 

من نقص وسائل النقل العمومية إن لم نقل انعدامها  
التنقل  حاالت  يف  خاصة  كثيرا  يعانون  حيث 

املستعجلة يف حاالت احلوادث واألمراض.
التكفل  الوالية  والي  يناشدون  البابدة  سكان 
من  جتاهلها  طويال يف ظل  التي عمرت  بانشغاالتهم 

لدن املسئولني احملليني ومنذ سنوات طويلة.
حاولنا االتصال برئيس املجلس الشعبي البلدي 
لبلدية تابالط بغية احلصول على رده على انشغاالت 

سكان فرقة البابدة غير أننا لم نتمكن من ذلك.
عمر.ب

عبدالسالم.ق

يقول ممثل عن السكان ل » أخبار الوطن »  »إن 
الذي  تزدايت   محطة  إلى  يتوجه  لم  التنمية  قطار 
عنها  يخفف  أن  أجل  من  اإلستقالل  منذ  تنتظره 
كان  إذ  اإلستعماري  للعهد  الثقيلة  التركة  معاناة 
الثوار يلجأون إليها كلما ضاقت بهم السبل وفرنسا 
تعذر  بعدما  اجلو  من  تقصفها  كانت  االستعمارية 

عليها اإلقتراب منها برا ».
يضيف املتحدث أن بطوالت الشهداء لم تشفع 
الرؤوس  إلى  الذي غرس مخالبه  التخلف  أمام  لهم 
التنمية  مشاريع  من  حرمانها  حيث  من  ربوعها  يف 
احمللية وجعل احلياة فيها مجرد كالم مما دفع بالكثير 
من أبنائها إلى هجرتها بحثا عن مناطق أكثر يسرا 

ورحمة .
قطاع  أي  تستثني  تكاد  ال  التنموية  النقائص 
صينة  إلى  وبحاجة  مهترئة  اإلبتدائية  فاملدارس 
باملرضى  يدفع  مما  منعدمة  الصحية شبه  واخلدمات 
متزريت  عيادة  لبلوغ  طويلة  مسافات  قطع  إلى 
أومستشفى سيدي عيش لتلقي العالج وحتى عيادة 
للشروط  املواطنني تستجيب  التوليد لم تعد حسب 
الدنيا مما يدفع بالنساء احلوامل إلى التنقل نحو نحو 

التي  اللقاحات  أما  أوبجاية  مستشفى سيدي عيش 
أيام  طوال  تنعدم  تكاد  فهي  األطفال  إليها  يحتاج 
السنة يف حني جند شبكة الطرقات مهترئة وأغلبها لم 
تذق طعم الزفت منذ إنشائها وحتى تلك املؤدية إلى 
القرية وسط املنعرجات اجلبلية التي مت تعبيدها قبل 
عشرة سنوات اهترأت وعادت إلى حالتها األصلية .

على  املمكن  غير  من  »أنه  آخر  مواطن  ويؤكد   
إليه  والعودة  الصباح  بيته يف  من  اخلروج  مواطن  أي 

املساء  إلى  البقاء  على  يجبر  حيث  الوقت  نفس  يف 
لضمان رحلة واحدة لإلياب بسبب صعوبة استعمال 
الطريق من قبل السيارات الصغيرة أما احلافالت فقد 
هاجرت املنطقة منذ زمن بعيد والسكان يتنقلون كل 
.أحد  السياق  ذات  ويف   « اخلاصة  امكاناته  حسب 
تنموية  مشاريع  إلى  حاجتهم  لنا  أكد  القرية  أعيان 
يخرجون  الشهداء حتى  تكون يف مستوى تضحيات 
من بوتقة العزلة واحلرمان إذ أن احلياة فقدت معناها 
عندهم وحال القرية ال يزال يراوح مكانه مثل ما ورثوه 
عن أجدادهم حيث املسالك ضيقة واإلنارة العمومية 

اسم  وجود  عن  يسمعون  يكادون  ال  بينما  منعدمة 
النقال  والهاتف  األنترنت  أما  والتطهير  املياه  شبكة 

فهما بعيدا املنال.
 ومن جهته أكد رئيس البلدية لعقاب عبدالرزاق 
بخصوص واقع التنمية بقرى البلدية » بالفعل هناك 
ونحن  البلدية  قرى  عموم  يف  كثيرة  تنموية  نقائص 
ال  وملا  الظل  مناطق  برامج  تفعيل  على  كثيرا  نعول 
واجلبلية  النائية  بالبلديات  خاص  صندوق  إنشاء 

لتحريك مؤشر التنمية »

التابعة  فايت  اوالد  بلدية  سكان  يعاني 
من  العديد  بالعاصمة  من  الشراقة  لدائرة 
باملجمعات  السيما  التهميش  و  النقائص 

السكنية اجلديدة  .
يف  أحياء  بعدة  املواطنني  من  العديد  عبر 
من  العميق  استيائهم  عن  فايت  اوالد  بلدية 
الوضعية التي آلت إليها أحياء هذه البلدية فهي 
يتخبطون  التي  النقائص  من  الكثير  من  تعاني 
فيها  و لعل احد أهم النقائص املوجودة هي عدم 
توفر حي 2400 مسكن على مستوصف حيث 
يعاني قاطنو هذا احلي  من هذا املشكل اذ يضطر 
املرضى إلى التنقل لقاعة العالج املوجودة مبركز 
الذي  الدويرة  إلى مستشفى  الذهاب  أو  البلدية 

يبعد مسافة كبيرة .
اجلديدة  السكنية  األحياء  قاطنو  يعاني  و 
يف  السيما  األمن  مراكز  غياب  مشكل  من 
إضافة  االجتماعية  اآلفات  ظاهرة  انتشار  ظل 
انتشار  بسبب  النهار  وضح  االعتداءات يف  إلى 
هذه  حولوا  الذين  الطرق  قطاع  و  املنحرفني 
ظل  االقتتال  يف  و  للصراع  حلبة  إلى  األحياء 
وهو  البيضاء  األسلحة  مختلف  على  حيازتهم 

ابدوا  الذين  السكان  مخاوف  أثار  الذي  األمر 
يسبب  منحرفني  إلى  أبنائهم  تخوفهم من حتول 

تصرفات هؤالء األشخاص .
و يف ذات السياق يعاني سكان حي طريق 
امللعب من تفشي و تراكم النفايات بسبب قيام 
بغض املواطنني بإلقاء بقايا مخلفاتهم من النوافذ 
إلى الشارع و هو األمر الذي بات يؤرق السكان و 

أثار استنكار العديد منهم .
هو  و  البلدية  هذه  منه  تعاني  أخر  مشكل 
حي  يف  الكهربائية  املصاعد  تعطل  يف  يتمثل 
منذ  معطال  بعضها  ظل  التي  مسكن   1500
اكد سكان  قد  يزيد عن اخلمس سنوات  و  ما 
الوطن  اخبار  شبكة  الى  حديثهم  خالل  احلي 
بعض  مصاعد  تصليح  طويال  انتظروا  انهم 
لسنوات  متوقفا  بعضها  ظل  التي  العمارات 
هو  طوابق  و  تسع  طوابقها  هدد  يبلغ  بعمارات 
ما يثير تعب السكان السيما الطاعنني يف السن 
الذين يتحملون مشقة الصعود على االدرج يوميا 

خاصة اذا كانوا يحملون مقتنياتهم .
حميداش صهيب

املديةاملدية
فــرقـــــــة البـــــــابدة بتــــــابـــالط مستـــــــاؤونفــرقـــــــة البـــــــابدة بتــــــابـــالط مستـــــــاؤون

تنــصيب األستـــــاذ بحـــري أحمــد تنــصيب األستـــــاذ بحـــري أحمــد 
مديـــــرا لجامعـــة غليـــــزان مديـــــرا لجامعـــة غليـــــزان 

بجايةبجاية
فقـــدان صيـــادين اثنيــن إثـر انقالبفقـــدان صيـــادين اثنيــن إثـر انقالب

 قـــــارب بشاطـــئ مغـــــرة  قـــــارب بشاطـــئ مغـــــرة 

سيدي بلعباسسيدي بلعباس
دائرة رأس الماء بحاجة إلى محطة نقل دائرة رأس الماء بحاجة إلى محطة نقل المسافرينالمسافرين

اجلزائر العاصمةاجلزائر العاصمة
مشاريع التنمية غائبة ببلدية اوالد فايتمشاريع التنمية غائبة ببلدية اوالد فايت

تفتقر قرى بلدية آيت رزين 85 كلم جنوبي غرب بجاية على غرار تزدايت ، وزران ، تيزي علوان وقنزات 
إلى الكثير من مقومات العيش الكرمي  فسكانها محرومني من املشاريع التنموية التي قد تنقلهم إلى مصاف 
املواطنني العاديني ، حيث النقائص هي امليزة الرئيسية لكل مجاالت احلياة فموقع قراهم اجلغرايف جعلهم 

ضحية عدم اهتمام املسؤولني احملليني- حسب تصريحاتهم-  .

ال مشاريع تنموية و العزلة تطوق العائالت ال مشاريع تنموية و العزلة تطوق العائالت 

سكــــان قـــرى آيـــت رزيـــــن ببجــــايـة سكــــان قـــرى آيـــت رزيـــــن ببجــــايـة 
يعيشـــــــون حيــــــاة ضنـــكــــا!يعيشـــــــون حيــــــاة ضنـــكــــا!

ومحـمد  بوعوينة  اإلخوة  شارع  سكان  يطالب 
القدمية ببلدية بجاية  املدينة  الواقعان يف قلب  حافظ 
يقوم  أشغال  توقيف  قصد  احمللية  السلطات  بتدخل 
بها  مرقي عقاري لتشييد بناية جديدة على مستوى 
36 وحدة  بها  توجد  بوعوينة ، حيث  اإلخوة  شارع 
سكنية حتمل طابع تاريخي و تراثي ، باإلضافة الى 

أن األشغال قد  تهدد بناياتهم باالنهيار .
احتجاجي  جتمع  نظموا   قد  السكان  كان  و 
رسالة  عبر  اجلمهورية  رئيس  وراسلوا   أمس  أول  يوم 

ما  بني  ومن  الوطنية  الصحافة  يف  نشرت  مفتوحة 
جاء فيها » نندد علنيا بهذا املشروع  حيث يبدو أنه 
النصوص  نفسه على حساب  فرض  يريد  من  هناك 
والقوانني وهو استفزاز صارخ للسكان الذين ال ميكنهم 
التحمل أكثر »  و بحسب هؤالء املواطنني املتحتجني 
فباإلضافة إلى املخاطر التي ميثلها هذا املشروع املثير 
للجدل والذي يهدد بانهيار منازل السكان احملليني ، 
فإن األرض التي سيقام فيها توجد عليها 36 وحدة 
وأضاف  وتراثي.  تاريخي  طابع  ذات  وهي  سكنية 

أحدهم »العشرات من العائالت اآلن يف خطر املوت 
تصاعد  وإذا   ، االنهيار  خلطر  معرضة  ومنازلهم   ،
سلطة  أي  نحمل  فسوف   ، املؤسف  الوضع  هذا 
هذه  على  وبناءا  وعليه    « الكاملة  املسؤولية  معنية 
األسباب ودون احلاق الضرر مبصلحة أي طرف ومن 
باب احملافظة على السكينة العامة وأمن األشخاص 
وايجاد  بالتدخل  املعنية  نطالب اجلهات  واملمتلكات 

تسوية لهذه القضية يقول محدثنا.
عبدالسالم.ق

بجايةبجاية
مواطنــــون  يرفضـــون تشييــد بنايــة فـي موقـع تاريخـــيمواطنــــون  يرفضـــون تشييــد بنايــة فـي موقـع تاريخـــي
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أخبار السر ايا

ميهوبــي والوظيــفة الجـديــدة

موقـــف حـــزب العمـــــال 

اتفــــاقــــية تعــــــاون

بوقــادوم يفّنــد الشـــائعــات 

ال حسيـــــب وال رقيـــــــب!

اإلضـــــراب ال رجــــعة فـــــيه

نـــداء للمتعاملـــين
قال وزير املوارد املائية، مصطفى 

ميهوبي، إن القطاع حساس ويجب 
املواصلة يف النسق ذاته وعلى منوال 
حتقيق التعاون. وأوضح الوزير خالل 
استالمه مهامه أن الوضعية احلالية 
للموارد املائية صعبة وتتطلب تظافر 
اجلهود، مظيفا أنه »سيتم االجتهاد 
يف العمل من أجل الوصول إلى حسن 
ظن املواطن ومواصلة تطبيق برامج 

مناطق الظل العالقة«. وطلب الوزير 
اجلديد من إطارات الوزارة »العمل 

على تكثيف وتظافر اجلهود للمضي 
قدما يف حتسني اخلدمة العمومية 

للماء«. 

قال وزير الشؤون اخلارجية، 
صبري بوقادوم، أمس، إن 

اجليش الوطني الشعبي لم 
يشارك يف عمليات عسكرية 

خارج احلدود.وأوضح بوقدوم يف 
تصريح أدلى به للـ«اجلزيرة«، 

أن الدستور اجلديد أقر أن 
مشاركة اجليش الوطني تتم 

يف إطار عمليات حفظ السالم 
وهيئات دولية، مشيرا إلى أن 
مشاركة اجليش يف العمليات 

املذكورة تتم بعد موافقة 
البرملان، ووصف بوقدوم األخبار 
املتداولة باإلشاعات، مشيرا إلى 
أن الدستور واضح يف هذا الشأن.

استفحلت يف والية بجاية، يف املدة 
األخيرة، ظاهرة نقل السلع والبضائع 
واسعة االستهالك يف ظروف تنعدم 

فيها أدنى شروط النظافة. فمن حني 
إلى آخر، يتمكن بعض ناقلي هذه السلع 

من اإلفالت من رقابة مصالح األمن 
وأعوان مراقبة اجلودة وقمع الغش، 
وذلك باستغالل طرق فرعية تنعدم 

فيها احلواجز األمنية أو استغالل 
الفترة الليلية للقيام بهذه التصرفات 

الالمسؤولة. ويندد الكثير من املواطنني 
بهذه الظاهرة، السيما غياب الردع 

حيث استفحل« اجلشع واجلري وراء 
الربح السريع أما صحة املستهلك 

فلتذهب إلى اجلحيم ؟«

دعت مصالح والية اجلزائر املتعاملني 
من مصنعي ومركبي لوحات ترقيم 

املركبات للتقرب من مديرية التقنني 
لسحب املطبوعات اخلاصة بطلبات 
االعتماد.وتتعلق طلبات االعتماد، 

أيضا، بالرخصة ودفاتر الشروط سواء 
تعلق األمر باملتعاملني املمارسني لهذين 
النشاطني سابقا أو الراغبني اجلدد يف 

مزاولة النشاط. وجاء يف بيان الوالية أن 
على املتعاملني املعنيني تسوية وضعياتهم، 
بإيداع ملفاتهم حسب احلالة قبل نهاية 

30 أفريل 2021.

أكد حزب العمال أن قرار 
حل املجلس الشعبي الوطني 
والتعديل اجلزئي للحكومة 
ال يحققان مطالب الشعب 
يف ممارسة سيادته الكاملة.

وذكر بيان للحزب أن 
اجلزائريني أنهتكهم السياسات 

الالاجتماعية، التي هي 
بحاجة إلى احلريات لتنظيم 

نفسها والدفاع عنها، مضيفا أن 
“الدميقراطية هي يف األساس 
استعادة شروط حياة كرمية.”

وقعت كل من الوكالة الوطنية 
للمواد الصيدالنية ومحافظة 

الطاقة الذرية على اتفاقية تعاون 
إطاري بني الطرفني تخص تسجيل 
ومراقبة وإنتاج األدوية املشعة. ومت 

التوقيع على هذه االتفاقية بني 
الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية 

ومحافظة الطاقة الذرية التابعة 
لوزارة الطاقة، يف إطار جتسيد 

أحكام املرسوم التنفيذي رقم )-20
325( املؤرخ يف 22 نوفمبر 2020 

املتعلق بإجراءات التسجيل للمواد 
الصيدالنية، يضيف املصدر نفسه.

رسـائـل»أس. أم. أس« للّنـواب 
طالبت إدارة املجلس الشعبي الوطني رؤساء الكتل البرملانية 
باملسارعة يف إخالء املكاتب اخلاصة بنواب البرملان استعداد 

لتشمعيها، موازاة مع توقيع رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون 
مرسوم حل الغرفة التشريعية السفلى. وبحسب مصادر مختلفة، 
ل« رسالة نصية من  فقد تلقى نواب املجلس الشعبي الوطني »امُلَ
إدارة املجلس الشعبي الوطني تبلغهم فيها بضرورة إخالء املكاتب 
واملسارعة يف حزم أمتعتهم وكافة الوثائق اخلاصة بهم استعداد 

لرحيلهم من قبة زيغود يوسف، طبقا لقرار رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون القاضي بحل الغرفة السفلى للبرملان.

أكدت النقابة الوطنية للمشرفني واملساعدين التربويني أنها ستلبي دعوة وزارة التربية لالجتماع املبرمج اليوم 
الثالثاء، مبقر الوزارة باملرادية. مؤكدة على متسكها باملطالب الواردة يف بيان اإلشعار باإلضراب، وأن يكون 

اللقاء واحلوار جادا ومسؤوال وبّناء بعيدا عن البروتوكولية. وذكر املصدر ذاته أن احلركة االحتجاجية تزامنت 
وانطالق اختبارات الفصل األّول، مطالبة الوزارة بتقدمي امللموس املوّثق للشريك االجتماعي تفاديا ألي تبعات 

ومآالت قد تنتج عن إضراب اليومني 28 فيفري والفاحت مارس يف املتوسطات والثانويات.
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أخبار الداخل

نورين.ع 
عبــر ســكان مناطــق قيــان ، ، بومليــل، فيــض 
ناصــر ،رأس الفــارق ،نــص غاليــم ،القطــع ،الصميــم 
، الفراطيــس عــن تذمرهــم مــن إقصــاء مناطقهــم مــن 
ــق  ــاكن  مناط ــه لس ــة املوج ــس اجلمهوري ــج رئي برنام
القاضيــة  التعليمــات  مــن  الرغــم  علــى  الظــل 
و  القــرى  لســكان  املعيشــية  الوضعيــة  بتحســن  

ــة .  ــق النائي املناط
 وقــال ممثلــو الســكان خــال لقائهــم بـ«أخبــار 

الوطــن »إنهــم يعيشــون حيــاة مأســاوية 
 وطالــب الســكان التدخــل العاجــل للســلطات 
ــة  ــاء بعــض املشــاريع التنموي ــن اجــل اضف ــة م احمللي
ــول  ــالك لوص ــح املس ــم  كفت ــة له ــق الضروري و املراف
لقضــاء  تنقلهــم  لتســهيل  إليهــم  النقــل  وســائل 
ــم  ــاء له ــر امل ــة لتوفي ــار عميق ــر آب ــم ، وحف حاجاته
وملواشــيهم أو توفيــر صهاريــج لنقــل املــاء الصالــح 

للشــرب لهــم لســد احتياجاتهــم اليوميــة .
ضــرورة  إلــى  ذاتــه  الســياق  يف  دعــوا   كمــا   

لاســتفادة  الشمســية  الطاقــة  بصفائــح  تزويدهــم 
مــن خدماتهــا يف مجــال اإلنــارة وتشــغيل الثاجــات 
ومختلــف الوســائل الضروريــة ، باإلضافــة الــى توفيــر 
وتوفيــر التغطيــة بشــبكة الهاتــف النقــال لفــك العزلــة 
ــذه  ــة وأن ه ــي خاص ــم اخلارج ــم بالعال ــم وربطه عنه
ــا،  ــي به ــارب واألفاع ــرة العق ــة بكث ــق معروف املناط
ــب  ــا طال ــض ،كم ــل مري ــا نق ــم أحيان ــذر عليه ويتع

ــة . ــاء الريفي ــن البن ــة م ــم بحص ــكان بدعمه الس

الفاحيــة   للغرفــة  العــام  األمــن  قــال   و 
لواليــة الــوادي أحمــد عاشــور يف تصريــح لوكالــة 
االنبــاء اجلزائريــة  إن  عمليــة تصديــر البطاطــس 
ــن طــرف  ــة م ــودات املبذول ــار املجه ــي يف إط تأت
ــة  ــاع الفاحــة الرامي ــى تســيير قط القائمــن عل
ــوج  ــة للمنت ــدة خارجي ــواق جدي ــح أس ــى فت إل
الزراعــي الوطنــي لتفعيــل حركيــة اإلقتصــاد 
الوطنــي، مبــا يســاعد علــى اســتحداث ثــروة 
ــح  ــا أوض ــات، كم ــاع احملروق ــارج قط ــة خ بديل

ــج  ــن البرنام ــر ضم ــادرة التصدي ــجل مب وتس
ــح  ــطرته مصال ــذي س ــي ال ــادي التوجيه اإلرش
غرفــة الفاحــة يف إطــار املرافقــة اللوجيســتية 
للفــاح إليجــاد قنــوات اتصــال فعالــة بينــه 
وبــن املتعامــل االقتصــادي مــن خــال عــروض 
ــاد  ــدف إيج ــة به ــات الفاحي ــج للمنتوج التروي

ــا. ــض منه ــويق الفائ ــذ لتس مناف
وتعتبــر آليــة تصديــر املنتوجــات الزراعيــة 
تراهــن  التــي  البديلــة  اخليــارات  أهــم  مــن 

عليهــا مصالــح غرفــة الفاحــة وباقــي الهيئــات 
ــال يف  ــن دور فع ــا م ــا له ــة، مل ــة الفاحي اإلداري
ــم االســتثمار  ــوج عال ــى ول تشــجيع الشــباب عل
الزراعــي كمرحلــة أولــى وهــو مــا يســاهم يف 
توفيــر مناصــب شــغل إلمتصــاص البطالــة ومــن 
خالــه حتقيــق االكتفــاء الذاتــي الغذائــي، كمــا 

ــؤول. ــر ذات املس ذك
االقتصــادي  املتعامــل  أكــد  مــن جهتــه، 
صاحــب مؤسســة تصديــر املنتوجــات الزراعيــة، 
ــي  ــحنة ه ــذه الش ــي، أن ه ــرزاق مقران ــد ال عب
األولــى لهــذا املوســم علــى أن تصــل إلــى أزيــد 
ــارس  ــة م ــس نهاي ــن البطاط ــن م ــن 800 ط م
القــادم، مبعــدل ســت )6( حاويات كل أســبوع.
جتــدر اإلشــارة أن هــذا الشــحنات مــن منتــوج 
ــا  ــم تعليبه ــبانيا يت ــى إس ــة إل ــس املوجه البطاط
وتوضيبهــا بوحــدة الــوادي لشــركة املتوســطية 

ــد. للتبري
ق.م

طالــب ســكان املفــرزة الريفيــة الواقعــة بحــي 
ــوب  ــط جن ــة متنطي ــد ببلدي ــن جدي ــاذلي ب الش
ــول  ــي بهل ــة العرب ــي الوالي ــن وال ــة أدرار م والي
بضــرورة التدخــل إلنهــاء معاناتهــم مــع األوضاع 
التــي يعيشــونها جــراء افتقــار ســكناتهم للتهيئــة 

ــة . احلضري
وقــال هــؤالء الســكان إن شــروط العيــش 
الكــرمي غائبــة عــن حيهــم  فهــم منــذ اســتفادتهم 
مــن الســكنات الريفيــة ســنة 2011 يجلبــون 
ــل  ــدة تص ــافات بعي ــى مس ــاء عل ــاء والكهرب امل
أحيانــا  إلــى 500 م ماينجــر عنهــا ضعــف التيــار 
ــاع  ــي ،واألعطــاب املتكــررة جــراء ارتف الكهربائ
درجــة احلــرارة ناهيــك عــن الكوابــل املنتشــرة يف 

ــارة  ــى امل األرض التــي باتــت تشــكل خطــرا عل
واألطفــال .وأضــاف ســكان هــذه املفــرزة أنهــم 
راســلوا مديريــة التعميــر والبنــاء عــدة مــرات 
للنظــر يف هــذه الوضعيــة  غيــر أنهــا يف كل مــرة 
ــود و تتحجــج بتأخــر اإلجــراءات  ــي بالوع تكتف
اإلداريــة .هــذا مادفــع البعــض منهــم إلــى 
ــذه  ــي ه ــى تنته ــن مت ــتفهام ع ــاؤل واالس التس

اإلجــراءات اإلداريــة ونحــن يف 2020 ؟
وناشدســكان التجزئتــن الســلطات احملليــة 
التدخــل العاجــل والســريع مــن أجــل دفــع هــذه 
املشــاريع التــي  مــن شــأنها تنهــي معاناتهــم 

ــرمي ــش الك ــم للعي ومتطلباته
عبد اهلل مجبري

أحمد كرزيكة
ــة  ــار مبديري ــوزة إط ــي بوقم ــيد فتح ــب الس  وحس
النشــاط االجتماعــي لواليــة متنراســت فــإن القافلــة، 
ــة  ــرأة الريفي ــاج امل ــية، بإدم ــة التحسيس ــق القافل تتعل

ــتدامة. ــة املس ــت يف التنمي ــة يف البي واملاكث
ــة  ــم الدول ــج دع ــال برام ــن خ ــك، م ــي ذل ويأت
والتعريــف مبختلــف آليــات الدعــم التــي وضعتهــا 
الدولــة خللــق أســر منتجــة تســاهم يف اإلقتصــاد 

الوطنــي و كــذا ابــراز وترقيــة كفــاءات ومهــارات املــرأة 
ــق  ــن خــال خل ــة م ــرأة الريفي ــت وامل ــة يف البي املاكث
مشــاريع مصغــرة يف صناعــة احللــي والفخــار واخلياطــة 
ــح  ــي متن ــروض الت ــات. بالق ــن التخصص ــا م وغيره

ــر. ــرض املصغ ــة الق ــق خاص ــرف  الصنادي ــن ط م
اإلجتماعــي  النشــاط  مديــر  نــوه  فقــد  وهــذا 
والتضامــن لواليــة متنراســت » شــرفاوي أحمــد »علــى 

أنــه« جــرى العمــل لرصــد احتياجــات املــرأة الريفيــة 
ــي  ــج عمل ــال برنام ــن خ ــا م ــجيع إبداعاته ،و تش
يســمح بوضــع آليــات مــن شــأنها دعــم النســاء 
ــدة أن  ــة”، مؤك ــات منتج ــاء مؤسس ــات إلنش الريفي
هــذه القوافــل تنــدرج يف إطــار رفــع الغــن عــن النســاء 
خاصــة اللواتــي يقطــن يف مناطــق الظــل  إليجــاد 
ســبل دعــم املــرأة الريفيــة كل حســب اختصاصــه”.

متكــن أمــن دائــرة تاظــروك بأمــن واليــة متنراســت 
مــن حجــز كميــة مــن الســلع التجاريــة أحذيــة 
إســم  حتمــل  بـ 562 زوج حــذاء  عددهــا  واملقــدر 

اجلالــة اهلل .
حيثيــات القضيــة خليــة االتصــال والعاقــات 
ــات  ــى دوري ــود إل ــت تع ــة متنراس ــن والي ــة ألم العام
لعناصــر الشــرطة علــى مســتوى الســوق اليومــي 
ببلديــة تاظــروك ، وبعــد عمليــة مراقبــة روتينيــة 

ألحد أصحــاب الطــاوالت املرخصــة املختصــة يف 
انتباههــم وجــود  لفــت  بيــع األلبســة واألحذيــة 
أحذيــة عليهــا اســم اجلالــة اهلل و املقــدر عددهــا بـــ 
135 زوج مــن األحذيــة، ليتــم حجزهــا و حتويلهــا إلــى 
املقــر رفقــة صاحــب الســلع و فتــح حتقيــق يف القضيــة 
، بالتنســيق الدائــم مــع الســيد وكيــل اجلمهوريــة مت 
تفتيــش منــزل املعنــي حيــث مت ضبــط كميــة أخــرى 
ــدر  ــة اهلل و املق ــظ اجلال ــة للف ــة احلامل ــن األحذي م

عددهــا 427 زوج مــن األحذيــة ليتــم حجزهــا و 
ــوح مــن  ــة التحقيــق املفت ــى املقــر و مواصل حتويلهــا إل

ــروك. ــرة تاظ ــن دائ ــرطة بأم ــر الش ــرف عناص ط
بعــد اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة مت اجنــاز 
ــر  ــالفة الذك ــة الس ــوص القضي ــي بخص ــف قضائ مل
ــة  ــم و املســتمر مــع اجلهــات القضائي بالتنســيق الدائ

املختصــة . 
أحمد كرزيكة

أفــراد اجليــش الوطنــي الشــعبي حملــة تشــجير واســعة أمــام مدرســة أشــبال 
االمــة بتمنراســت مبناســبة احلملــة الوطنيــة إلعادةالتشــجيرحيث مت  غــرس 

ــيلت. ــول وس ــة أوت ــتوى حامي ــى مس ــجيرة عل ــي 800 ش حوال
تأتــي هــذه العمليــة حســب البيــان الصحفــي الــذي حتصلــت أخبــار الوطــن 
ــعبي  ــي الش ــش الوطن ــا للجي ــادة العلي ــات القي ــذا لتعليم ــه تنفي ــخة من ــن نس م
ــواء محـــمد عجــرود قائــد الناحيــة العســكرية السادســة,  وتوجيهــات الســيد الل
كماتعتبرالعمليــة بــادرة وطنيــة مــن أجــل تنميــة الغطــاء النباتــي,يف هــذا الشــأن 
ــى جانــب مختلــف الفاعلــن مــن  ــراد اجليش.إل ــد ومشــاركة واســعة ألف مت جتني
الســلطات املدنيــة واملجتمــع املدنــي ممــا يعــزز الروابــط املتينــة بــن الشــعب 
ــيخ  ــن وترس ــن اجلزائري ــآزر ب ــم والت ــر التاح ــز أواص ــبيل تعزي ــه. يف س وجيش
احلــس البيئــي لــدى املجتمــع املدنــي مســاهمن بذلــك يف رســم معالــم جزائــر 

ــدة. جدي
واتســمت العمليــة بالتنظيــم احملكــم واجليــد ســادها مبــدأ التعــاون والتضامــن 
ــى  ــاظ عل ــة احلف ــذا تكريســا لثقاف ــاف املشــاركة وه ــف األطي ــن مختل ــأزر ب والت

ــة . ــي للوالي ــر اجلمال ــام باملظه ــة واإلهتم البيئ
أحمد كرزيكة

غياب املشاريع التنموية عمق من معاناتهم 

العـزلة تطـوق سكـان بلديـة قصـر الحيـران باألغـواطالعـزلة تطـوق سكـان بلديـة قصـر الحيـران باألغـواط

تمنراست
انطـــالق قـــافلة تحسيـــسية لدعــم المــرأة المـاكثة فــي البيـت انطـــالق قـــافلة تحسيـــسية لدعــم المــرأة المـاكثة فــي البيـت 

حجـــز أحذيـــة عليــها اســــم الجـــاللة اهلل بــتاظــــروك حجـــز أحذيـــة عليــها اســــم الجـــاللة اهلل بــتاظــــروك 

تنظيــــم حمـــلة تشجيــــر واسعــة ألفــراد الجيــش الوطنــــي تنظيــــم حمـــلة تشجيــــر واسعــة ألفــراد الجيــش الوطنــــي 

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

الوادي
 تصديـــر  تصديـــر 2626 طـــنا مــــــن  طـــنا مــــــن 
البطاطــس نحــــو أسبـــانـــــياالبطاطــس نحــــو أسبـــانـــــيا

أدرار
سكـــان المفـــارز الريفــــية سكـــان المفـــارز الريفــــية 

بتمنطــــيط يطالبـــون بالتهــــيئةبتمنطــــيط يطالبـــون بالتهــــيئة

انطلقت هذا 
األسبوع  قافلة 

طبية وحتسيسية 
تضامنية 

منظمة من طرف 
مديرية النشاط 

االجتماعي 
والتضامن لوالية 
متنراست موجهة 
لدعم املرأة املاكثة 
يف البيت و خاصة 

املرأة الريفية

يعيش سكان املناطق 
املعزولة بصحراء بلدية 

قصر احليران جنوب 
األغواط  أوضاعا 
اجتماعية صعبة 

للغاية ، جراء انعدام 
مشاريع التنمية احمللية 
وغياب ضروريات احلياة 
،فاملراسالت املتكررة لم 

تشفع لهم لدى السلطات 
الوصية إلنهاء معاناتهم مع 

العطش والعزلة والظالم 
وحتسني ظروفهم املعيشية 

وتثبيتهم بأراضيهم .

انطلقت والية الوادي يف تصدير البطاطا نحو  اخلارج، حيث شحنت 
بداية هذا االسبوع   الوادي 26 طنا من البطاطس ستصل إلى إسبانيا 

عبر ميناء اجلزائر العاصمة.



 خيم مهترئة وأكواخ من احللفاء مأوى السكان

مهترئة  خيم  أغلبها  بيوتهم   ، عائلة   50 حوالي  عددهم  البالغ  اجلليد  سكان 
مصنوعة من جلود احليوانات و البالستيك و الصوف احملبوك يلجأ إليها السكان عادة يف 
فصل الشتاء  .  بيوت أخرى عبارة عن أكواخ مصنوعة من احلطب و احللفاء و الدرين 
و هي نباتات تنمو باملنطقة  مقاومة للحرارة و العطش و هي التي يستغلها السكان يف 
فصل الصيف ألنها توفر القليل من الهواء املنعش مقارنة باخليم احلارقة و اخلانقة خالل 
فصل الصيف  . عن هاته الوضعية يقول احلاج محمد ، أحد سكان املنطقة و كبارها 
'' نسكن املنطقة أبا عن جد و ليس لنا مأوى غير هذا املكان ، نربي اإلبل و الغنم و 
نعيش من بيعها و مما توفره لنا من حليب و حلم ، البيوت التي نسكنها تعودنا عليها و 

صرنا جزءا من هاته الطبيعة القاسية '' .

اجلفاف والزوابع الرملية يهددان املنطقة
 ما سجله السكان خالل العقدين املاضيني هو التزايد املستمر للعواصف الرملية 
، املتزامن مع موجة جفاف غير مسبوقة أثرت على الغطاء النباتي لألرض و التصحر 
هنا سيد املكان فال تكاد ترى شجر أو نباتا اال التراب و احلجر .قدور معمري  ، ساكن 
أخر باملنطقة صرح ''  اجلفاف جراء قلة تساقط األمطار أثرت على البيئة فاملنطقة إلى 
وقت قريب كانت تزخر باحليوانات البرية كالغزال و األرنب و الضب و احلجل و احلبار 
و غيرها ، حاليا كل هاته احليوانات انقرضت ، زد على  ذلك التصحر الذي مس كل 
شيء و املصاحب لزوابع رملية شبه يومية تعيق النشاط و احلركة للسكان . املتحدث 
أضاف '' بفعل الرياح حتولت اخليم إلى مجرد ساتر لنا و فقط ال تقي من ريح و ال من 

برد بعد أن اهترأت على األخر .

أطفال محرمون من التعليم 
 مبنطقة اجلليد،األطفال يولدون ويكبرون على تربية اإلبل و الغنم وال يعرفون شيئا 
اسمه املدرسة أو القسم ، حتى أن بعضهم لم يلتحق باخلدمة العسكرية ألنهم ببساطة 
غير مسجلني يف سجالت احلالة املدنية  قدور معمري '' أبنائنا ال يدرسون ألنهم ضحية 
البعد عن أقرب قسم ببلدية البنود على مسافة 70 كلم ، كيف يدرس أبنائنا و ال يوجد 
من يرعى أغنامنا ، األطفال هنا يساعدون يف الرعي و يف جمع احلطب ، ال بديل ألننا 
ولدنا هنا و يجب أن نتأقلم مع الوضع '' . املتحدث أضاف '' نسجل قرابة   100 تلميذ 
لم يلتحق باملدرسة خالل السنوات املاضية و حتى من قرر أبوه إحلاقه مبدرسة بها داخلية 

يقيم فيها ، لم يتمكن من التأقلم و سرعان ما رجع منها هاربا ''

األعشاب و الطب التقليدي للعالج 
 املرأة مبنطقة اجلليد تضع مولودها باخليمة ، و تشرف على العملية العجوز التي 
يعرفها اجلميع ، و القلة منهن من يسعفهن احلظ و الوقت لتحملن إلى قاعة العالج 
األبيض  إلى  مستشفى  القابلة  أو حتى  على  تتوفر  ال  األخيرة  هاته  أن  رغم  بالبنود 
سيدي الشيخ على مسافة 160 كلم للوضع . أما عن باقي اخلدمات الصحية األخرى 
فاملجال هنا مفتوح لتناول كل أنواع األعشاب ، خاصة عندما يصاب الشخص باللسع 
مكة  من  املجلوبة   '' السودا  احلجرة   '' ف  باملنطقة  املنتشرتان  األفعى  سم  أو  العقربي 
''  لعالج سم  املكرمة تعتبر عندهم العالج الناجع للسع العقربي و'' الرمث و الدهان 

العقرب ، تقاليد متوارثة من عقود من الزمن .

 املاء.. أزمة متجددة 
سكان اجلليد ، يعتمدون يف احلصول على املاء على اآلبار التقليدية التي حفروها 
منذ عقود و يرفعون منها املاء بواسطة الدواب كاخليل و اإلبل  ، غير أن مائها نقص 
و بكثرة السنوات األخيرة يقول قدور معمري '' نظرا لكون املاء نقص بآبارنا التقليدية 
جراء اجلفاف قام أحد احملسنني بحفر بئر لنا ، و زودها مبضخة نتزود بها غير أنها غير 

كافية بسبب اإلقبال الكبير لكل املوالني و سكان املنطقة عليها ''

 جمعية من البليدة حتفر بئرا و تبني سًدا للسكان
 ومن األمور التي وقفنا عليها و سجلناها قيام جمعية خيرية من والية البليدة ، 
بجفر بئر ارتوازية لسكان املنطقة و مسجد ،هذا  بعد أن وقف أعضائها على حالة البؤس 
التي يعيشها السكان و حسب اجلياللي بلواسع ، املشرف على املشروع ، '' سنتمكن 
من إمتام املسجد قبل نهاية السنة اجلارية على مساحة 100 مربع ، يف حني أمتمنا حفر 
البئر االرتوازية و اآلن السكان يتزودون منها باملاء كما أننا زودناها مبضخة تعمل بالطاقة 

الشمسية ''.

رئيس البلدية يرد :
 يف اتصالنا ببوسيف حمحامة ، رئيس بلدية البنود ، صرح هذا األخير '' الدولة 
لفائدة  ريفي  سكن   50 بها  اجناز  برمجة  مت  و   ، ظل  كمنطقة  اجلليد  منطقة  صنفت 
السكان ، خزان مائي و قاعة عالج و 3 أقسام ، العمليات مسجلة و مت رصد الغالف 

املالي اخلاص بها يف انتظار انطالق األشغال قريبا .

 الجليد بالبيض .. معاناة منذ عقود من الزمن الجليد بالبيض .. معاناة منذ عقود من الزمن

اجلليد منطقة ظل بامتياز،  تقع 
جنوب والية البيض ، تبعد عن مقر 

الوالية بحوالي 270 كلم ، عن البلدية 
التابعة لها إداريا البنود بحوالي 70 

كلم ، بعد املسافة عن اجلهات الوصية 
أسقطها من احلسابات و حتول سكانها 
إلى أناس بدائيني يعتمدون يف عيشهم 

على ما تورثوه من أجدادهم منذ 
قرون خلت يربون اإلبل و الغنم و منها 

يسترزقون.
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 رونالد كومان املدير الفني لبرشلونة
»أشعــــر بخيــــبة »أشعــــر بخيــــبة 
أمــــل أكــثر مــــن أمــــل أكــثر مــــن 
مبـاراة ســان جيرمـان«مبـاراة ســان جيرمـان«

أعرب الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لبرشلونة، عن 
خيبة أمله بعد التعادل مع قادش، وضياع نقطتني ثمينتني.

ضمن  األحد،  اليوم  لبرشلونة،  غاليا  فوزا  قادش  وأهدر 
مباريات اجلولة 24 لليغا، بعدما سجل هدفا يف الوقت القاتل، 

ليتقاسم الفريقان نقاط املباراة.
املباراة: »نشعر بخيبة  وقال كومان يف املؤمتر الصحفي عقب 
أمل كبيرة، كنا بحاجة لتحقيق الفوز، لقد فقدنا فرصة عظيمة 
اليوم بعد خسارة أتلتيكو«. وأضاف: »املشكلة دائما هي نفسها، 
لتعزيز   3 أو  فرصتان  لنا  تهيأت  نهايتها.  قبل  املباراة  نقتل  ال 
املباراة  قتل  على  قادرين  نكن  لم  إذا  نفعل،  لم  لكننا  النتيجة، 
اجلزاء  منطقة  داخل  األخطاء  ارتكاب  عدم  من  فالبد  بأنفسنا، 

بهذه الطريقة«.
وتابع: »لم أكن متوترا، لكن عندما تتقدم بفارق هدف واحد 
فقط، ميكن أن تتغير النتيجة يف حلظة، ولكن يف العموم، فقدنا 
نقطتني ال ميكن تفاديهما، هذا هو السبب يف شعورنا بخيبة أمل«. 
وأكمل: »ال أحب توجيه اللوم لالعبني املهاريني على أنانيتهم، 
يف الهجوم لم نقدم املستوى املطلوب، لقد خلقنا فرصا وبدال من 

تسجيل الهدف الثاني، استقبلنا هدفا قاتال«.
وعن رأيه يف ركلة اجلزاء التي ارتكبها لينجليت، قال: »لقد 
رأيت اللقطة بسرعة، وأعتقد أنها ميكن أال ُتتسب، ولكن ميكن 
أن تكون  املهم  للمدافع، من  »بالنسبة  أن تتسب«. وزاد:  أيضا 
على دراية مبكانك يف امللعب، ووضع اللعب، ال أعرف هل كان 

لينجليت مضطرا للمخاطرة بالكرة؟ رمبا ال«.
وأردف: »إنه أمر ال يغتفر، لكن عليك أن تقاتل، عليك أن 
تلعب بشكل جيد، يف مباراتني ضدهم فقدنا 5 نقاط، وهذا أمر 

غير مقبول«.
مباراة  من  أكثر  حتى  كبيرة  أمل  بخيبة  »أشعر  واستطرد: 
باريس سان جيرمان، فقد كانت مباراة لم نواجه فيها الكثير من 
بسبب جودة العبيه،  يفوز  أن  يجب  كان  الفريق  هذا  املشاكل، 
بينما نحن لم نقدم األداء املطلوب«. وتابع: »ما زلنا نعتقد أنه 
القيام بشيء ما، فال يوجد فريق يفوز بسهولة، ولكن ال  ميكننا 

ميكن تفويت مثل هذه الفرص«.
حيث  الليجا،  لقب  على  القتال  يف  صعوبة  أرى  »ال  وأمت: 
تقلص فارق النقاط عن ذي قبل، ال يوجد فريق ال يهزم، وال تزال 

هناك خيارات، لكننا فقدنتا نقطتني مهمني«.
القسم الرياضي

إثر مخالفة جماهيره إجراءات الوقاية 
دورتمــــــــــوند دورتمــــــــــوند 

يعتـــــذر ويتــــقبل يعتـــــذر ويتــــقبل 
العقــــوبة المنتــــظرةالعقــــوبة المنتــــظرة

لبوروسيا  التنفيذي  الرئيس  فاتسكه،  يواخيم  هانز  قال 
دورمتوند، إن النادي سيتقبل فرض أي عقوبة، من جانب رابطة 
من  الوقاية  إجراءات  جماهيره  مخالفة  إثر  األملاني،  الدوري 

فيروس كورونا املستجد، عقب مباراة داربي الرور أمام شالكه.
وانتهك املشجعون القواعد املعمول بها، خالل احتفالهم بفوز 
الفريق على شالكه )4/0(، أمس األول السبت، ضمن منافسات 
)بوندسليغا(.  األملاني  الدوري  من  والعشرين  الثانية  املرحلة 
وذلك لدى عودة بوروسيا دورمتوند من املباراة، التي أقيمت على 
من  الدرس  سيتعلم  النادي  أن  فاتسكه  وأضاف  شالكه.  ملعب 

هذه القضية.
وتابع يف تصريحاته لقناة »سبورت 1« التليفزيونية: »سنعمل 
يف القضية، ونتعاون مع الشرطة وجميع األطراف املعنية، لضمان 
عدم تكرار مثل هذا األمر«. وواصل: »نحن يف بوروسيا دورمتوند، 

نتحلى باملسؤولية بشكل كبير.. ونعتذر بصدق«.
وذكر دورمتوند، أمس األحد، أن ما يتراوح بني 150 و200 
بعضهم  وكان  التدريب،  ملعب  خارج  بالفريق  احتفلوا  مشجع، 
اجلسدي.  التباعد  إرشادات  يراعون  وال  الكمامات،  يرتدون  ال 
دون  لكن  املشجعني،  مع  الالعبون  »احتفل  النادي:  وأضاف 

مغادرة احلافلة، وقام البعض بتصوير ذلك«.
ودافع فاتسكه )61 عاما( عن رد فعل الالعبني، قائال: »فقط 
يقفون  واملشجعون  االنتصار،  بعد  الفريق لدى عودته  أن  تخيلوا 
داخل  الشمع  متاثيل  مثل  الالعبون  جلس  له،  ويهتفون  باخلارج 

ليس  هذا  إمياءات..  أو  الوجه  على  تعبيرات  بدون  احلافلة، 
بالقواعد«.  االلتزام  جميعا  علينا  يتعني  ذلك،  ومع  ممكنا، 
وأردف: »أود التأكيد مرة أخرى اآلن، أنه لم يخرج أي العب 

من احلافلة لالحتفال مع املشجعني«.
ق.ر

مدرب مانشستر سيتي، غوارديوال: 
»عــانينا أمــــام آرســـــنال »عــانينا أمــــام آرســـــنال 
وأتعلــــم مـــن أرتيــــتا«وأتعلــــم مـــن أرتيــــتا«
 علق بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، على االنتصار الذي حققه فريقه على 
حساب مضيفه آرسنال بهدف دون رد اول امس، يف قمة مباريات اجلولة 25 من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
األمر  »كان  املباراة:  عقب  سبورتس«  »سكاي  لشبكة  تصريحات  يف  غوارديوال  وقال 
صعًبا كما توقعنا، عانينا كثيًرا، من الصعب مواجهة آرسنال وميكيل أرتيتا، ولذلك أشيد 

بالالعبني على هذا االنتصار«.
وأضاف: »ميكيل )أرتيتا( يعرف كل شيء، هو جيد ليس لكونه صديقي، ولكنه 
يف  استخدامه  املمكن  من  شيئا  تعلمت  اليوم  فريقه،  مشاهدة  من  وأتعلم  للغاية،  ذكي 

املستقبل، فهو يعرف كل شيء عن كرة القدم«.
سهاًل  األمر  بأن  ويعتقدون  باالنتصارات  اخلاصة  مسيرتنا  إلى  تنظر  »اجلماهير  وتابع: 
ما  هو   )1-0( املباريات  بتلك  الفوز  ولكن  يقدمونه،  ما  على  لالعبني  ممنت  لكنني  للغاية، 

نحتاج للقيام به«.
بالتمرير  املناسب  اإليقاع  على  حافظنا  دقيقة،  و15   10 آخر  يف  رائعني  »كنا  وواصل: 
والتحرك، بني الشوطني عدلنا من طريقتنا يف الضغط والفوز بالعديد من الكرات، وهو أمر 
لم نقم به يف الشوط األول، الشوط الثاني كان أفضل، لم نخلق الفرص ولكن قدمنا 

ما يكفي للفوز باملباراة«.
لكل  نحتاج  امللعب،  وسط  يف  شيء  كل  فيرناندينيو  »قدم  وأمت: 
الالعبني، حيث نخوض مباراة كل 3 أيام مع السفر، وسأقوم بتدوير 

التشكيل«.
ق.ر

رامــوس يميــل للبقــاء رامــوس يميــل للبقــاء 
فــي ريـــال مدريــدفــي ريـــال مدريــد

 ال زال ريال مدريد لم يتوصل حتى اآلن التفاق، مع قائده سيرجيو راموس، 
حول جتديد عقده الذي ينتهي بنهاية املوسم احلالي.

العقد  يف  أورو(،  مليون   12( احلالي  راتبه  نفس  على  احلصول  راموس  ويريد 
10 باملائة، للتكيف مع الظروف  اجلديد، لكن النادي امللكي طلب تخفيضه بنسبة 

االقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا.
وبحسب تصريحات الصحفي خوليو بوليدو، إلذاعة »كادينا سير« اإلسبانية، 

فإن راموس ال يفكر يف التوقيع لناٍد آخر.
وقال بوليدو: »راموس واضح جًدا أنه يريد البقاء يف ريال مدريد، وأعتقد أنه إذا 

كان عليه أن يبذل جهًدا، فسوف يفعل يف النهاية«. وتابع: »قائد ريال مدريد يستمر بنفس 
»تشيرجنيتو«  برنامج  وكان  النادي«.  االستمرار يف  رأسه، وهي  طاملا كانت يف  التي  النية، 

اإلسباني، قد ذكر مؤخرا أن عرض امليرينجي، هو أفضل عرض ميلكه راموس حالًيا.
ق.ر
ق.ر

رودريغـــــو فالفيـــــردي وهـــــــازارد رودريغـــــو فالفيـــــردي وهـــــــازارد 
يعــــــودون لتدريبـــــات ريــال مدريـــديعــــــودون لتدريبـــــات ريــال مدريـــد

نشر رودريغو وفيدي فالفيردي، صورة مشتركة لهما، رفقة إيدين هازارد، عبر حساباتهما على شبكات 
التواصل، لإلعالن عن قرب العودة لتدريبات ريال مدريد، قبل 3 أيام من مواجهة أتاالنتا يف ذهاب ثمن 

نهائي دوري األبطال.
وبالتأكيد سيخفف هؤالء الالعبني، من احلمل الواقع على كاهل املدرب زين الدين زيدان 

بسبب الغيابات العديدة يف صفوف فريقه نتيجة اإلصابات، وذلك بعد فقدانه 9 العبني 
بسبب اإلصابة.

بعد خطوة  على  أنهم  عن  الالعبون  أعلن  الفردي،  التدريبي  احلمل  زيادة  وبعد 
واحدة من العودة واملشاركة مع امليرنغي من جديد.

وعّلق املهاجم البرازيلي على تلك الصورة قائال »سنعود قريبا«. وأشار إلى أنه على بعد 
خطوة واحدة من التعايف من إصابته يف عضلة الفخذ األمين ذات الرأسني التي أبعدته عن 

املالعب منذ 23 ديسمبر املاضي.
والوحيد من الالعبني الثالثة الذي لم ينشر صورة على حساباته هو هازارد، الذي عانى من 
يتدرب  وهو  له  فالفيردي، صورة  نشر  امللكي. كما  للفريق  انضمامه  منذ  اإلصابات  العديد من 

بالكرة وعّلق عليها قائال »ها قد عدنا« وظهر خاللها أيًضا زميليه.
ق.ر

أتلتيـــــــكو مدريــــــــــــد دون أتلتيـــــــكو مدريــــــــــــد دون 55  
مــــــن نجومــــه أمــــام تشيلســـــــيمــــــن نجومــــه أمــــام تشيلســـــــي

 أعلن دييغو سيميوني، املدير الفني ألتلتيكو مدريد، قائمة فريقه املستدعاة للسفر إلى بوخارست، ملواجهة تشيلسي، هذا الثالثاء، يف ذهاب 
دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد العديد من الغيابات املهمة مثل كيران تريبيير لإليقاف، وسيمي فرساليكو ويانيك 

كاراسكو وخوسيه ماريا خيمينيز لإلصابة، باإلضافة إلى هيكتور هيريرا املصاب بفيروس كورونا.
وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي: حراسة املرمى: أوبالك، جربيتش، سان رومان. الدفاع: لودي، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، ألفارو، 

ريكارد. الوسط: كوندوجبيا، توريرا، كوكي، ساؤول، ليمار، يورينتي، فيتولو. الهجوم: فيليكس، سواريز، كوريا، دميبلي، كاميلو.
ق.ر
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مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي:

»نطمــح للذهـاب بعيدا »نطمــح للذهـاب بعيدا 
في كــأس الكــــاف«في كــأس الكــــاف«

لدور  بالتأهل  سعادته  الكوكي  نبيل  سطيف،  وفاق  مدرب  أبدى   
املجموعات من كأس الكاف، وعزمهم على الذهاب بعيدا يف هذه املنافسة.

وصرح الكوكي قائال »قبل مباراة الذهاب صرحت بأن التأهل سيلعب 
أصعب«،  تكون  العودة  مباراة  األحيان  غالب  يف  أنه  أدرك  ألني  غانا،  يف 
من  ومتكنا  واإلياب،  الذهاب  مباراتي  يف  ايجابية  نتيجة  »حققنا  وأضاف 
ومردود مقنع«.  والالعبون قدموا مجهودات كبيرة،  املنافس،  السيطرة على 
وتابع نبيل الكوكي »حققنا هدفنا ببلوغ دور املجموعات ونطمح للذهاب بعيدا 

يف هذه املنافسة«.
الكونفدرالية  كأس  من  املجموعات  دور  إلى  سطيف  وفاق  وتأهل   
اإلفريقية لكرة القدم »الكاف«، إثر تعادله أمام فريق اشانتي كوتوكو الغاني 
بنتيجة 0-0، مبلعب 8 ماي 1945 بسطيف، حلساب إياب الدور السادس 

عشر »مكرر« للمنافسة القارية.
التي  الذهاب  الفوز خالل مباراة  وكان وفاق سطيف قد جنح يف حتقيق 

جرت يوم األحد املاضي بالعاصمة أكرا بواقع نتيجة 2-1.
م.هشام

مدرب شبيبة القبائل، دونيس الفان:

»حققنا األهم أمام الملعب المالي«»حققنا األهم أمام الملعب المالي«

أعرب مدرب شبيبة القبائل، دونيس الفان، عن سعادته بالفوز الذي 
حققه فريقه أمام امللعب املالي بنتيجة 0-1، يف إياب الدور الـ 32 مكرر من 

كأس الكونفدرالية األفريقية.
وقال الفان »سعيد جدا بهذا الفوز، الذي جاء ليؤكد أن شبيبة القبائل 

جاهز للذهاب بعيدا يف املنافسة القارية، والبطولة«.
أمام  للغاية، خاصة وأنها  املباراة ستكون صعبة  أن  وأضاف »كنا نعلم 
خصم سبب لنا الكثير من املشاكل يف مباراة الذهاب، ولهذا طالبنا الالعبني 
بالتسجيل مبكًرا لتفادي أية سيناريوهات غير متوقعة«. وتابع »تسجيل هدف 
السبق يف اخلمس دقائق األولى، سمح لنا بتسيير املباراة، واللعب بأريحية 
نوعا ما، بعد أن أجبرنا اخلصم على اخلروج من منطقته، وعدم التكتل يف 
نواصل  أن  وأمتنى  البطولي،  املردود  على  الالعبني  »أشكر  وختم  اخللف«. 

العمل بجدية إلسعاد األنصار واملسؤولني«.
الكونفدرالية  كأس  من  املجموعات  دور  إلى  القبائل  شبيبة  وتأهلت 
بنتيجة  املالي  امللعب  على  فوزها  بفضل  »الكاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقية 
0-1، مبلعب أول نوفمبر 1954 بتيزي وزو، حلساب إياب الدور السادس عشر 

»مكرر« للمنافسة القارية.
وسجل املدافع بدر الدين سوياد الهدف الوحيد يف هذه املواجهة لفائدة 
»الكناري« مع بداية اللقاء. وعلى ضوء هذه النتيجة، تصعد شبيبة القبائل 

إلى دور املجموعات من ثاني منافسة قارية لألندية.
م.هشام

شباب بلوزداد يحدد موعد سفرية تنزانيا

دوما يستعيد خدمات بلحول، دوما يستعيد خدمات بلحول، 
سويبع، سالمي ودراوي سويبع، سالمي ودراوي 

 تلقى شباب بلوزداد، أول أمس، دفعة قوية، بعد انتظام أربعة العبني يف 
التدريبات اجلماعية، قبل مواجهة صن داونز، يف اجلولة الثانية من دوري أبطال 

أفريقيا.
ويلتقي شباب بلوزداد، نظيره اجلنوب أفريقي، يوم 28 فيفري اجلاري، مبلعب 
املواجهة،  احتضان  اجلزائر  بعد رفض  التنزانية،  السالم  دار  بنجامني مكابا، يف 

بسبب انتشار وباء كورونا املتحور يف جنوب أفريقيا.
 وشهدت احلصة التدريبية التي خاضها النادي البلوزدادي، اندماج الرباعي 
التدريبات  دراوي، يف  وزكرياء  ومحمد سويبع، وحسني ساملي،  بلحول،  حمزة 
اجلماعية، بعد أن تلقوا الضوء األخضر من طبيب النادي. وعرفت احلصة غياب 

الالعب أنس ساعد، بسبب تعرضه إلصابة قوية يف الكتف.
قدرته على  للتأكد من مدى  لفحوصات طبية معمقة،  الالعب  وسيخضع 

املشاركة أمام صن داونز من عدمها.
ملواجهة  تنزانيا حتسبا  إلى  اخلميس  يوم  بلوزداد  فريق شباب  بعثة  وستسافر 
رّسم  قد  القدم  لكرة  اإلفريقي  اإلحتاد  وكان  إفريقي.  اجلنوب  داونز  صان  فريق 
يف مراسلة تلقتها إدارة الشباب، برمجة مباراة شباب بلوزداد ضد صانداونز يوم 
الثانية  الساعة  من  بداية  السالم،  لدار  الوطني  امللعب  على  بتانزانيا  فيفري   28

بالتوقيت اجلزائري.
الطاقم الفني لشباب بلوزداد برمج اليوم مباراة ودية أمام الفريق الرديف مبلعب 

20 أوت بالعناصر وذلك قبل التنقل إلى تنزانيا.
م.هشام

النجم الساحلي التونسي يضم النجم الساحلي التونسي يضم 
العمري وبن عيادةالعمري وبن عيادة

التونسي،  الساحلي  النجم  أعلن   
على  الرسمية  صفحته  عبر  أمس  أول 

»فيسبوك«، أنه أمت تعاقده مع الالعب 
عيادة،  بن  حسني  اجلزائري، 
أمضى  حيث  العمري،  وياسني 

كالهما عقدا ميتد جلويلية 2023.
وقع  قد  الثنائي  هذا  وكان 
النادي  لصالح  سابق،  وقت  يف 

اإلفريقي، وتدرب معه على امتداد 4 
بعد أشهر، لكنه قرر يف النهاية فسخ العقد، 

بسبب  تأهيله،  يف  اجلديد  باب  فريق  ت فشل  با عقو
الفيفا.  وكان النجم الساحلي قد أعلن، يف وقت سابق، انتدابه الرسمي 

للثنائي اجلزائري، زين الدين بومتان والطيب مزياني.
ق.ر

أهلي برج بوعريريج

تعيين سمير زاوي مدربا جديدا تعيين سمير زاوي مدربا جديدا 
 قررت إدارة أهلي برج بوعريريج الناشط يف الرابطة األولى احملترفة، إسناد العارضة 
الفنية للفريق للمدرب سمير زاوي خلفا لعبد النور بوصبيعة، حسب ما علم من إدارة 

النادي البرايجي.
وجاء هذا القرار بعد ما مت تنحية املدرب بوصبيعة من منصبه وذلك عقب اخلسارة 
األخيرة للفريق أمام وداد تلمسان 1-3 حلساب اجلولة ال14 والذي قاد الفريق بداية من 

اجلولة الثامنة للبطولة بعد استقالة املدرب بالل دزيري.
حد  لوضع  محاولة  يف  اخلطوة  بهذه  بوعريريج  برج  أهلي  نادي  إدارة  قامت  وقد 
لسلسلة الهزائم املتتالية للفريق، حيث اتفقت مع الالعب الدولي السابق سمير زاوي 

على هدف حتقيق البقاء يف ما تبقى من مشوار البطولة.
وسيستلم املدرب اجلديد مهامه بداية مبلعب »20 أوت 1955«، لتحضير للمقابلة 

املقبلة يف البطولة أمام شباب بلوزداد، فيما أشرف بوصبيعة على حصة االستئناف.
للتذكير، يحتل فريق أهلي برج بوعريريج بعد مرور 14 جولة للبطولة الوطنية املرتبة 

األخيرة يف الترتيب العام برصيد 4 نقاط دون تسجيل أي فوز.
م.هشام

سترلينــغ يشيـــــد سترلينــغ يشيـــــد 
بقــــوة محــــرزبقــــوة محــــرز

 أعرب رحيم سترلينغ، العب مانشستر سيتي، عن سعادته 
باالنتصار على مضيفه آرسنال، بهدف دون رد، اول أمس يف قمة 

اجلولة الـ25 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقال سترلينغ، خالل تصريحات عقب املباراة لشبكة »سكاي 
رياض  ومتتع  جيدة،  بصورة  الكرة  حركنا  أننا  »أعتقد  سبورتس«: 
كرة  له  مرر  دقائق حيث   5 أول  الكبيرة، يف  الهجومية  بالقوة  محرز 

الهدف«.
مشاهدة  ميكن  جيد،  فريق  وهم  الضغط،  »واصلنا  وأردف: 
طريقة لعبهم حتت قيادة ميكيل أرتيتا، وعانينا يف بعض األوقات، 

لكن خرجنا بالنتيجة الفوز«.
ويعرف  عديدة،  لسنوات  معنا  أرتيتا  ميكيل  »عمل  وأضاف 
نقاط القوة والضعف لدينا، وليست هناك مفاجأة يف محاولة لعبهم 

على نقاط ضعفنا«.
»عانينا  اإلجنليزي:  الدولي  وواصل 

لم  أمر  وهو  للموسم،  صعبة  بداية  من 
اإلشادة  يجب  لكن  عليه..  نعتد 
بالفريق، حيث بدأنا يف حتقيق النتائج، 

وهذا ما يصنع الفريق الفائز باللقب«.
الوحيد  املباراة  هدف  إحرازه  وعن 

»عندما  سترلينغ:  أجاب  بالرأس، 
يسعدني  بالرأس،  أسجل 

لكن  أكبر..  بشكل  ذلك 
بالنسبة  نادًرا  ليس  هذا 
من  أحرزت  حيث  لي، 
لكن  الطريقة،  بهذه  قبل 
ليس كثيًرا«. وختم: »لم 
الكرة  ستمر  أين  أعرف 
يجب  لكن  العرضية، 
منطقة  يف  التواجد 
للتسجيل،  اجلزاء 

ما  بالضبط  وهذا 
فعلته«.

ق.ر

اجلـــــــــــولة الثانيـــــة من منــــــافسة رابطـــــــــة أبطــــال إفريقـــــــــــــيا
مـــــدرب مولوديــــة اجلـــــزائر، عمرانـــــي:

»عليـــــنا توخــــي الحــــــذر»عليـــــنا توخــــي الحــــــذر
 أمـــــام الترجــــي التونســــــي« أمـــــام الترجــــي التونســــــي«

م.هشام

املنتظرة  ان  القادر عمراني،  اجلزائر،عبد  مولودية  كشف مدرب 
هذا الثالثاء أمام الترجي التونسي مبلعب 5 جويلية األوملبي، حلساب 
اجلولة الثانية من منافسة رابطة أبطال إفريقيا مختلفة متاما عن مباراة 

الزمالك املصري.
أمام  مصر  يف  »التعادل  الصحفية  الندوة  خالل  عمراني  وقال   
الفراغ  فترة  الزمالك جعل الالعبني يسترجعون ثقتهم خصوصا بعد 
التي مروا بها، عند وصولك لهذا الدور فأنت ستلعب أمام فرق قوية، 
ولها خبرة طويلة يف هذه املنافسة يف صورة الترجي التونسي والزمالك 

املصري لهذا األمور ستكون مغايرة«.
بعد  املواجهة،  لهذه  عادية  بطريقة  »حضرنا  عمراني  وأردف 
عودتنا من مصر سطرنا برنامج عمل وركزنا خالل املعسكر اإلعدادي 
من  التحضير  وسنواصل  البدني  اجلانب  على  يومني،  دام  الذي 

الناحية التنظيمية«.

الترجي  أمام  املواجهة  تسيير  ضرورة  على  عمراني  أصر  كما 
بطريقة ذكية من خالل عدم تلقي األهداف والتسجيل يف أي وقت 
والتماسك بني  املنافس  أمام  احلذر  توخي  إلى ضرورة  ممكن، مشيرا 

اخلطوط الثالث للوصول إلى مرمى اخلصم.
وستشهد املجموعة الرابعة مواجهة من العيار الثقيل بني مولودية 
املصري  الزمالك  يخوض  فيما  التونسي،  الترجي  وضيفه  اجلزائر 

مواجهة محفوفة باملخاطر أمام مضيفه تونغيت السنغالي.
عقب  نقاط،  ثالث  برصيد  املجموعة  ترتيب  الترجي  ويتصدر 
التي  األولى،  اجلولة  يف  تونغيت  ضيفه  على   ،2-1 بنتيجة  فوزه 

شهدت تعادل الزمالك بدون أهداف مع املولودية.
وجتتذب مواجهة املولودية، املتوج باللقب عام 1976، والترجي 
الذي ميتلك أربعة ألقاب يف دوري األبطال، األضواء يف ظل احلساسية 
نظيرتها  مع  اجلزائرية  األندية  مواجهات  بها  تتسم  ما  دائما  التي 

التونسية.
وسبق للفريقني أن التقيا يف دور املجموعتني بنسخة املسابقة عام 

2011، حيث تعادال 1-1، يف اجلزائر، قبل أن يحقق الترجي فوزا 
كبيرا بنتيجة 0-4، يف ملعبه، قبل أن يشق طريقه بنجاح نحو 

احلصول على لقبه الثاني يف املسابقة آنذاك.
إيجابية  نتيجة  حتقيق  يف  الزمالك  يأمل  جانبه،  من 
مرحلة  يف  األولى  للمرة  يشارك  الذي  تونغيت،  أمام 
األبيض  الفريق  أصاب  بعدما  السيما  املجموعات، 

على  الفوز  يف  إخفاقه  عقب  باإلحباط  جماهيره 
الزمالك،  ويطمح  األولى.  باجلولة  املولودية 

كان  مرات  خمس  بالبطولة  فاز  الذي 
آخرها عام 2002، لالستفادة من تفوقه 
يف القدرات الفنية واملادية على منافسه 
السنغالي، كما يعول أيضا على خبرة 
والتي  القارية  البطوالت  يف  العبيه 

يفتقدها فريق تونغيت.
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الكاتبة الشابة إكرام عبد الالوي لـ »أخبار الوطن«:

»طريـــق الّســــالم« جرعــــة تحفيـــــزية »طريـــق الّســــالم« جرعــــة تحفيـــــزية 
والطريــــق إلـــــى الحلــــــموالطريــــق إلـــــى الحلــــــم

مبدينة عني الصفراء بالنعامة

جمعـــية الرمــــال الذهبـــية تحضــــر جمعـــية الرمــــال الذهبـــية تحضــــر 
لأليـــام الوطنــية للفكــاهة والضحــــكلأليـــام الوطنــية للفكــاهة والضحــــك

الكاتب محمد زتيلي يوجه رسالة استعجالية

قسنطــينة تختفــي خلـف الجائحـة ثقافياقسنطــينة تختفــي خلـف الجائحـة ثقافيا
قدم الكاتب محمد زتيلي رسالة عاجلة إلى وزارة الثقافة والسيد والي قسنطينة ومديرية 
الثقافة لوالية قسنطينة، بسبب عقد ملتقيني أدبيني بقسنطينة متسائال هل يعقل أن حتتضن 
قسنطينة ملتقيني أدبيني يف نفس اليوم مؤسستني تابعتني ملديرية الثقافة دار الثقافة مالك حداد 

واملكتبة الوالئية للقراءة العمومية .
وأضاف زتيلي: »هل يعقل مدير الثقافة أن توافق على هذه الفوضى؟ وال أظنك أنك لست 
متابعا لهذا، هل قسنطينة التي تعرف قحطا يف املبادرات وتعرف معظم مؤسسات الثقافة فراغا 
وموتا يف مجال النشاط الثقايف ذي القيمة املعتبرة، هل هناك جلان علمية لتحضير امللتقيات يف 
مدينة العلم واجلامعات والفنون أم أن مديرا ذكرا أو أنثى يقرر ويدعو كما يحلو له وكأن األموال 

التي تصرف أموال خاصة وليست ماال عاما يكون صرفه وفق ضوابط وشروط.
يف األخير قال زتيلي: »أمتني التحقيق يف هذه الفوضى واتخاذ قرارات إلصالح الوضعية 
بقسنطينة التي أصبحت األمور فيها تختفي خلف جائحة كورونا وكأن هذه اجلائحة يف قسنطينة 

فقط«.
صارة. ب

متى بدأت قصتك مع 
الكتابة؟

من   13 سن  يف  الكتابة  بدأت 
يفيض  ما  أكتب  كنت  حينها  عمري، 
أحيانا  حتى  قلبي،  ويتربع  داخلي  من 
قصيرة  روايات  كتابة  أحاول  كنت 
لكتابة  ألعود  الحقا  أمزقها  ولكنني 
أي  أطلع  أكن  لم  حينها   . اخلواطر 
شخص على كتاباتي وتركتها لنفسي، 
وبعد حتصلي  19 من عمري  حتى سن 
وتبخر  الثانية  البكالوريا  شهادة  على 
من  وراءه  أسعى  كنت  الذي  احللم 
صغري بأن أصبح طبيبة، ودون أن أشعر 
قدري  يف  أكتب  نفسي  وجدت  حتى، 
حلما آخر وأرسم طريقا أجمل، وهو أن 
أصبح كاتبة وبدأت أول خطوة نحو هذا 
لي،  نفسا  اآلن  الكتابة  وصارت  احللم 
حبي،  على  الشاهد  فكانت  أحببت 
أصلحني،  من  أول  فكانت  وكسرت 
وجرحت فجعلت من نفسها دواء لي، 
صرت  إرجاعي،  على  فعملت  ظللت 
وحيدة فصارت املؤنس لي يف وحدتي، 
متلكني  حني  وحتى  فعلمتني،  جهلت 

اليأس كانت أمال لي. 
من الذي شجعك القتحام 

عالم الكتابة؟
كنت أنا املشجع الوحيد لنفسي يف 
بداية هذا املشوار، حتى والداي لم يكونا 
على دراية بهذا، أي بأنني أبحرت منذ 
زمن يف عالم الكتابة، فكما قلت حتى 
وأن كنت أكتب من قبل، لم يخطر على 
فقد  كاتبة،  أصبح  بأن  للحظة  ولو  بالي 
وبسجدة  وضحاها  ليلة  بني  قدري  تغير 

واحدة.
هل اعترضتك صعوبات سواء 

من األسرة أو املجتمع؟
لم أواجه أي صعوبة، فقد وجدت 
وجدت  أقول  أو  العالم  هذا  يف  راحتي 
من  التشجيع  تلقيت  فيه،  نفسي 
خاصة  أصدقائي،  عائلتي،  اجلميع، 

والدي ال أتذكر أنني رأيتهما قد وصال 
لهذه الدرجة من السعادة واالفتخار بي 

أكثر من اآلن. 
» طريق السالم« حدثينا عن 

هذا اإلصدار؟
الكتاب مكون من 52 صفحة وهو 
عبارة عن جرعة حتفيزية وطريق للوصول 
إلى احللم، طريق متواضع رسمته لكل 
شخص أراد الوصول إلى حلمه وحتقيقه، 
مختلفة  عناوين  طياته  بني  يحمل 
التفكير  عن  الفشل،  عن  تكلمت 
السلبي، عن األمل وغيرها، يف األصل 
ولكنني  النجاح،  طريق  العنوان  كان 
استبدلت كلمة النجاح بالسالم، ألنني 
أرى أن النجاح يحتاج إلى السالم أوال، 
لتقدمي  يدفعك  الذي  الداخلي  سالمك 
فلتنجح  ولآلخرين،  لنفسك  األفضل 
تنجح  أن  أوال،  بنفسك  تبدأ  أن  عليك 
ما  ودائما  شيء،  كل  قبل  ذاتك  مع 
الكتاب  أن نصبح  الهدف من  أقول أن 
باألمل  ونتحلى  بإيجابية  نفكر  جميعنا 
والصبر واإلرادة، فاحلياة ال تسير بشكل 

آخر غير هذا .
كيف هو الواقع الثقايف يف 

مدينة تلمسان؟
بدأت  األخيرة  اآلونة  يف  تلمسان 
دعما  و  رائعا،  ثقافيا  تطورا  تشهد 
والقراء  املبدعة  األقالم  ألصحاب 
ومحبي املطالعة بصفة عامة، وأخصص 
بالذكر نادي »محمد ديب الثقايف« الذي 

أثبت نفسه يف الساحة الثقافية.
ما هي أهم مشاريعك 

املستقبلية؟
كثيرة  املستقبلية  مشاريعي 
وطموحاتي وأهدايف أكثر، ولكن أكثر ما 
أريد حتقيقه هو اكتساح الساحة األدبية 
ألساهم أنا وأصدقائي الكتاب يف إحياء 
نبض القراءة لكل شخص ال يقرأ، ألن 
القراءة غذاء للعقل وإحياء للروح ونبض 

للقلب.

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن قرار حتويل مشروع »قصر الثقافة« لوالية أدرار إلى 
مسرح جهوّي، وذكرت مصالح الوزارة املعنية يف بيان لها على موقع التواصل االجتماعي 
إن الهدف من هذا التحويل هو تلبية حاجات شباب ومثقفي الوالية، فضال عن احلفاظ 

على الهوية واالنتماء اجلغرايف والوطني الضارب يف جذور وأعماق التاريخ.
 يأتي، تبًعا اللتزامات وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة مع فّناني ومثّقفي والية 
األول على حتويل  الوزير  ومبوافقة   املنطقة،  إلى  قادتها  التي  الزيارة األخيرة  أدرار، خالل 

طبيعة املشروع، الذي ُيشّكل رهاًنا كبيًرا ألهل املنطقة وأماًل لشبابها وُمبدعيها.
معتبرة،  مساحة  على  يتربع   اجلهوي«  أدرار  »مسرح  مشروع  أن   بالذكر  اجلدير 
القاعات  من  آخر  وعدٍد  قاعَتي عرض  إلى  إضافًة  700 شخص،  نحو  استيعاب  بطاقة 
األخرى، ُيكن استغاللها كورشاٍت لـ: فنون العرض، واإلخراج، واملوسيقى، والرقص، 

والكوليغرافيا، والكتابة الدرامية، وغيرها من الفنون.
وقد كان والي أدرار قد أبدى استعداده ملرافقة املشروع ودعمه إلى جانب الوزارة املعنية 
وذلك ملا قد يؤدي إلى انفتاح جامعة أدرار من خالل فتح أقسام تختص بالفنون الدرامية 
تسهم يف تكوين وتخريج فنانني، مثلما عّبر عنه بعضهم أثناء تلك الزيارة امليدانية.ويف 
إلى  اإلجناز ،ودعتهم  هذا  ومثقفيها على  أدرار  فناني  دودة  بن  الوزيرة  هنأت  البيان  ختام 

االنخراط يف ترقية الفنون وتطويرها.
وتستغّل الوزارة هذه املناسبة، لُتهّنئ فّناني أدرار ومثّقفيها، على هذا املُنجز، وتدعوهم 

جميًعا إلى االنخراط يف مسعى ترقية الفنون وتطويرها.
عبد اهلل مجبري

الصفراء  عني  مبدينة  الذهبية  الرمال  جمعية  تعكف 
اهلل،  ضيف  القادر  عبد  املمثل  يترأسها  والتي  بالنعامة، 
على وضع اللمسات األخيرة اخلاصة بتحضيراتها لفعاليات 
والضحك املزمع  للفكاهة  الوطنية  لأليام  األولى  الطبعة 

عقدها يف الفترة مابني 25 إلى 27 فيفري 2021.
عن  اجلمعية  رئيس  اهلل  ضيف  القادر  عبد  كشف 
تنظيم الطبعة األولى على مستوى والية النعامة، بالتنسيق 
مع دار الثقافة أحمد شامي، ومبشاركة عدة فرق كوميدية 
الثقافية  التظاهرة  الوطن، تهدف هذه  من مختلف مسارح 
حسب ما أكده رئيس اجلمعية جلريدة »أخبار الوطن« إلى 
كذلك  والكبار  األطفال  لدى  فكاهية  مسرحية  ثقافة  بناء 
بطريق خاصة تعالج فيها الفرق مواضيع اجتماعية وغرس 
خالل  من  اجلمهور  نفسية  يف  والوطنية  األخالقية  القيم 
العروض املقدمة لهم، هذا إلى جانب العمل على حتريك 

املشهد الثقايف وباخلصوص املشهد الكوميدي.
بقاعة  افتتاحها  سيكون  التي  أيام  ثالثة  مدار  وعلى 
السينما امزي بالعني الصفراء واليوم الثاني بقاعة السينما 
أين  شامي،  احمد  الثقافة  بدار  واخلتام  باملشرية  األمل 
من  العديد  مع  موعد  على  بالنعامة  اجلمهور  سيكون 
مختلف  ممثلي  سيقدمها  التي  الفكاهية  الفنية  العروض 
املسارح اجلهوية بالوطن على غرار تيارت، تيبازة، تلمسان، 
مستغامن والنعامة ممثلة بالفكاهي الشاب جنم الدين خلواتي 
ورشات  عدة  تنظيم  إلى  باإلضافة  املشرية،  مدينة  ابن 

تكوينية.
م. بلعجان

حوار: خلضر بن يوسف

قالت الكاتبة الشابة إكرام عبد الالوي من والية تلمسان عاشقة الكتب واملطالعة لـ »أخبار الوطن« أنها 
تطمح دائما لتقدمي األفضل لنفسها ولآلخرين وهي التي بدأت رحلة عشقها للكتابة منذ صغرها فكانت 

قاطرة أحالمها األولى »طريق السالم« رغم تخصصها علوم غذائية اجتهت نحو عالم الكتابة.

من شأنه أن ُيلّبي حاجات شباب ومثقفي الوالية

تحويــل مشروع قصــر الثقافـة بأدرار تحويــل مشروع قصــر الثقافـة بأدرار 
إلى مســـــــرح جهـــــويإلى مســـــــرح جهـــــوي

باملكتبة الرئيسية للمطالعة بقسنطينة

ملتقـــى ثقافــي عـــن حضــــور  ملتقـــى ثقافــي عـــن حضــــور  
مديـــنة قسنطيــنة فـــــي األدب مديـــنة قسنطيــنة فـــــي األدب 

احتضنت املكتبة 

الرئيسية للمطالعة 
العمومية مصطفى 

نطور بقسنطينة امللتقى 
األدبي املوسوم بقسنطينة 

املعلقة يف القصائد، 
يومي 22و23فيفري، 

وقد تضمن البرنامج 
إلقاء محاضرات عن 

حضور املدينة يف الشعر 
اجلزائري، مع أمسيات 

شعرية وبيع بالتوقيع 
ملختلف اإلصدارات.

ويشرف على امللتقى 
نخبة من أدباء وأساتذة 

ومثقفي املدينة، قدم من 
خالله الدكتور حمادي 

مداخلة عن طقوس 
قسنطينة من خالل 
قصيدة للشيخ املولود 

بن موهوب، وقد بحث 
الدكتور محمد كعوان 

يف موضوع قسنطينة 
يف الشعر اجلزائري، 

ويدرس الدكتور نذير طيار 
قسنطينة وحفريات يف 

النسق املعريف الفرنسي، 
أما األستاذة لبنى خشة 

فقرأ قسنطينة يف قصيدة نشيد احلب للشاعرة ليلى لعوير.
وساهم يف امللتقى الدكاترة وغليسي يوسف بالبحث يف قسنطينة املعلقة يف 
القصائد،عبد السالم يخلف بقسنطينة بلغة مالك حداد، وليد بوعديلة بتجلي 

قسنطينة يف شعر نور الدين درويش، ومرمي بغيبغ بقسنطينة املرأة والوطن.
كما أشرف الشاعر نور الدين درويش على جلسة القراءات الشعرية، لتكون 

املكتبة الرئيسية فضاء للدراسات واألصوات الشعرية املختلفة، لتجدد النشاط الثقايف 
باملدينة.

وليد. ب
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طبقا ألحكام  املادة  18  من القانون ر رقم 06/12 
املؤرخ   12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات لقد 
مت هذا اليوم 18/فيفري/2021 جتديد الهيئة 

القيادية للجمعية احمللية :
املسماة : اجلمعية الدينية ملسجد علي بن أبي 

طالب
املسجلة حتت الرقم :60 بتاريخ .2011/07/27 

املقيمة بـــ: بلدية بن سرور داذرة بن سرور 
يترأسها السيد :سعدي  محمد رضا 

إشهار جتديد جمعية ذات صبغة محلية 
طبقا ألحكام  املادة  18  من القانون ر رقم 06/12 

املؤرخ   12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ذات الطابع 
االجتماعي  

لقد مت هذا اليوم 2021/02/21 جتديد الهيئة القيادية 
للجمعية احمللية :

املسماة : النادي الرياضي للهواة النجم الرياضي لشرطة 
املسيلة 

املسجلةبتاريخ :01-02-2017  حتت الرقم :3 
الكائن مقرها بــ: األمن احلضري األول -لبلدية املسيلة 

رئيس اجلمعية : نويري حلسن 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املسيلة

 دائرة عني امللح 
بلدية عني امللح 

03/2021
إشهار جتديد جمعية  ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12 جانفي سنة 2012 
يتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما املادة 18 منه 

مت هذا اليوم 15 /02/ 2021  جتديد اجلمعية احمللية
 املسماة :النادي الرياضي للهواة أبطال عني امللح للسباحة 

املعتمدة حتت رقم : 28  بتاريخ 23/04/2018
برئاسة السيد مكيدش محمد
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أدق لتقييم

 أول نشر هذا اإلعالن



ميادين  يف  أكون  كلّه،  النهار  أشتغل  أن  يكفيني  أال   
أعطي  االجتماعات،  يف  الّساعي  مبهمة  أقوم  الرياضة، 
ما  كل  إدارة  يف  أشارك  أن  علّي  ينبغي  للخطباء،  دروساً 
يتعلق باألموات ! لقد حّتول »هرمس« اليوناني إله البالغة 

واملنطق إلى خادم لـ »زيوس«. 
هكذا كان الدين يُفهم لدى اليونانيني يف زمن يعود ملئات 
السنني قبل ميالد املسيح عليه السالم. ال شك أن الظروف 
التي ُوجد فيها »كارل ماركس« والزمن الذي عاشه وما فيه 
فكرية  قناعة  توّلد  إلى  أدى  قد  واضطهادات  تقلّبات  من 
للفئات  الكنيسة  استغالل  بعينيه  رأى  أن  بعد  لديه  معينة 
االجتماعية وبطشها بخصومها، حيث لم تتردد يف إعدام 
األمر  بها  بل وصل  مناوئيها،  وتهجير  لتعاليمها  املتنكرين 
إلى معاداة العلم وتطوره. فحني يقول يف كتابه »نحو نقد 
يف  هي  الدينية  التعاسة  »إن  الهيجيلية«:  احلق  فلسفة 
جهة  من  وهي  الواقعية،  التعاسة  عن  تعبير  منها،  شطر 
تنهيدة  هو  الدين  الواقعية،  التعاسة  على  احتجاج  أخرى 
املضطهد، هو روح عالٍم ال قلب له، مثلما هو روح الظروف 

االجتماعية التي ُطرد منها الروح، وإنه أفيون الشعوب«.

  إن »ماركس« يطرح حجة بنيوية وظيفية عن 
الدين، والسيما عن الدين املنّظم، فقد اعتقد أّن 
للدين بعض الوظائف العملية يف املجتمع تشبه 
وظيفة األفيون بالنسبة إلى املريض أو املصاب: 

فهو يقلل من معاناة الناس املباشرة ويزّودهم 
بأوهام طيبة، ولكنه يقلل أيضا من طاقتهم 

واستعدادهم ملواجهة احلياة اجلائرة عدمية القلب 
والروح التي أجبرتهم الرأسمالية املتوّحشة أن 

يعيشوها. 

قلياًل  لنعد  هكذا؟  يفكر  »ماركس«  جعل  الذي  ما  لكن، 
ليتني أحرقت كل ما كتبت بيدي حتى ال  »يا  الوراء.  إلى 
الفيزيائى  العالم  يوم محاكمتي هذا«. هكذا صّرح  أشهد 
»غاليليو غاليلى« أحد أهم الفيزيائيني على مّر العصور، 
قبل  من  بالهرطقة  اتهامه  إثر   1611 عام  محاكمته  قبل 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ألنه أثبت مركزية الشمس 
معتقدات  يعارض  ما  وهو  املطور،  تليسكوبه  خالل  من 
نصت  التى  اإلجنيل  لنصوص  لتفسيرها  وفقاً  الكنيسة 
األجرام  جميع  وأن  الكون  محور  هي  األرض  أّن  على 
كانت  »بطليموس«، كما  تدور حولها وفقا آلراء  السماوية 
بعدد  الكواكب هو سبعة فقط مستشهدة  أن عدد  تعتقد 
أيام األسبوع السبعة، وعدد فتحات رأس اإلنسان السبعة، 
مما يعطينا صورة واضحة عن ضحالة الفكر خالل هذه 
صارمة  وعقوبات  التفتيش  محاكم  شهدت  التي  الفترة 
مميتة لكل من يفكر يف معارضة الكنيسة. قامت محاكم 
التفتيش بإجبار »غاليلي« على التراجع عن أقواله العلمية 
ثم حكموا عليه باحلبس املنزلي إلى أن فقد بصره ومات. 
بوضوح  تعلن  »هرمس«  األسطورية  الشخصية  أن  الواقع 
إلى  إال  اآلن  تؤِد حتى  لم  العلمي  البحث  نتائج  أرفع  »أّن 
تأكيد حقائق الدين املسيحي«، مستطرداً: »لكن كّل بحث 
يضل  أو  الطريق  منتصف  يف  يتوقف  املسيحية،  يناقض 
الطريق«، هل ميكن المرئ أن يجد لنفسه حجًة أسهل من 
هذه لوأد أّي مجهود علمي وردع كل اجتهاٍد يعاكس قناعة 
سّخر  أن  بعد  التناقض  يف  يقع  »هرمس«  لكن  الكنيسة، 
عرضًة  جعله  الذي  األمر  »زيوس«،  لـ  عبداً  ليكون  نفسه 
مراسلته:  يف  يتأخر  لم  الذي  »بروميثيوس«  النتقادات 
إنني  البائس،  عبوديتك مبصيري  استبدل  لن  أني  »تأّكد 
أكون  أن  على  الصخرة  هذه  يف  مكّباًل  أبقى  أن  أفضل 
اآللهة، هكذا يحسن  أب  »زيوس«  لـ  ورسوالً  أميناً  خاِدماً 
جميع  أكره  أنا  مستطرداً  بكبريائهم،  املتكبرين  أن جنابه 
اآللهة، فهم مدينون لي وبسببهم أُعامل معاملة جائرة«. لم 
تتراجع الكنيسة عن إثمها جتاه »غاليلي« إال مؤخرا، حيث 
واعتذرت  به  جاء  ما  بصحة  اعترافها   1992 عام  أعلنت 
يقارب  ما  بعد  بالبراءة  حكماً  لينال  السابق،  حكمها  عن 
أربعة قرون عن وفاته. يف عام 2008 قام الفاتيكان بإمتام 
له  بوضع متثال  قام  إذ  »غاليلي«،  أخطائه جتاه  تصحيح 
عليه  احلكم  قبل  »غاليلي«  كان  الفاتيكان.  جدران  داخل 
باإلعدام قد تعّرض لضغط نفسي وتشهير كنسي رهيب، 
وضٌع جعله ينهار نفسياً ليكتب معترفاً بالذنب الذي جّره 
غاليلى«،  »غاليليو  املدعو  »أنا  مظلمة:  محكمة  قاعة  إلى 
ابن »فنشنزو غاليلى« من سكان فلورنسا، وأبلغ من العمر 

الكنيسة  معتقدات  بكل  آمنت  إنني  أقسم  عاما،  سبعني 
وما  تعاليمها  بكل  مستقبال  وسأؤمن  بروما،  الكاثوليكية 
التي  والهرطقات  األفكار  كل  عن  ندمي  وأعلن  به،  تبشر 
الكنيسة،  اقترفته يف حق  بها مسبقا، وعن كل ما  أدليت 
وأن  أخرى،  مرة  األفعال  هذه  مثل  إلى  أعود  أال  وأقسم 
يقترف  أي شخص  املقدسة ضد  الهيئة  أمام هذه  أشهد 
علمي  فور  الكنيسة  مبعتقدات  املساس  أو  الهرطقة  فعل 
بذلك. » هذا نص ما قاله »غاليليي« حسب وثائق الكنيسة 
الذي  الرهيب  الصراع  من  بالرغم  روما،  فى  الكاثوليكية 
كان يعانيه »غاليليي« أثناء قسمه، وبالرغم من األلم الذي 
الذي  بهذا االعتراف اخلطير  يدلي  قلبه وهو  كان يدمي 
يتعارض مع كل ما آمن به طوال سنوات عمره السبعني، 

فإن ذلك كان يبدو غير كاف لهيئة احملكمة.

 كان الصراع قويًا بني العلم وتعاليم الكنيسة 
اجلامدة، ال شك يف أّن أوروبا كانت تعيش على 

فوهة بركان، إذ لم يترّدد العقل يف تأكيد بهتان 
الكنيسة وانحرافها. هناك خمسة أشخاص 

لعبوا دورا محوريا يف نقل أوروبا من حالة السبات 
العميق إلى مرحلة النهضة، هؤالء األشخاص 
هم البولندي »كوبرنيك«، الدمناركي »تيخو 
براهي«، األملاني »كبلر«، اإليطالي »غاليلي« 

واإلجنليزي »نيوتن«. ولعل أكثر هؤالء األشخاص 
تأثيرا هو »كوبرنيك« ألنه هو صاحب الضربة 
األولى التي زلزلت كيانات اجلمود القائمة يف 

عصره، بل وصدعتها بغير رجعة وجعلتها غير 
قابلة لإلصالح. إن نتائج أطروحاته قد تخطت 

حدود الفلك لتؤثر يف الدين والسياسة والفلسفة 
والثقافة اإلنسانية كلها. 

فقد قال »كوبرنيك« إن األرض تدور وأنها ليست مركز 
الكون ضارباً بذلك بنظرية »بطليموس ـ أرسطو« عرض 
احلائط والتي استمرت 20 قرناً والتي دعمتها الكنيسة 
ملدة 12 قرنا، وجعلت مجرد التشكيك يف هذه النظرية 
كفراً. فحني نطق »كارل ماركس« تلك العبارة »الدين 

أفيون الشعوب« كانت له أسبابه ودواعيه، يقول »كوستي 
بندلي« يف كتابه »إله ماركس وإله املسيحيني«: هذا 

الدين الذي اعتبره »ماركس« مخدراً للمظلومني ميارسه 
أيضاً السادة الظاملون، إذ يصبح عندهم وسيلة للحيلولة 
دون ثورة العبيد، إلبقائهم يف حالة الرضوخ لواقعهم. 

وهكذا فالدين الذي اخترعه املظلوم ليخرج من شقائه 
يصبح بني يدي الظالم وسيلة الستعباده«. ويف هذا 

الصدد، يتبادر السؤال البديهي، هل »كارل ماركس« كان 
على صواب ومحق يف تفكيره؟ إذا نظرنا من زاوية ذلك 
الظرف وآالمه وآهاته، قد نقول إنه كان على صواب، 
وقد يستغرب البعض ذلك، وقد ال نختلف معه البتة 

يف تلك العبارة بعد أن حتّول الدين الكنسي إلى وسيلة 
للقهر والظلم والعبودية، فـ »كارل ماركس« لم يّطلع 
على اإلسالم كدين ومنهج حياة، لم يترّدد القساوسة 

يف استخدام الدين يف سبيل حتقيق أهدافهم وتخويف 
الشعوب وسرقة أموال الناس، ناهيك عن الفضائح 

الكثيرة وتفشي الفساد، كل ذلك كانت تفعله الكنيسة 
باسم الرب. عندما عطلت الكنيسة العقل وجمدته، 
وشكلت طبقة متميزة من »اإلكليروس«، ظهر منها ما 
ال يليق بها وأّدت إلى نشوب صراٍع عنيٍف بني العلم 

والدين. يشير »ماركس« إلى احلملة املسعورة التي شّنتها 
الصحافة األملانية على النقد الفلسفي للدين، هذا النقد 

الذي بدأ بكتاب »دافيد فريدريك شتراوس« يف كتابه 
»حياة يسوع« الذي ظهر املجلد األول منه عام 1835، 

فقد ظلّت هذه الصحافة تدافع عن الدين كما هو وتشّوه 
نظرة الفلسفة للدين. لقد تغّنت صحيفة »أوغسبورغ 

العامة« مبآثر البسالة، فكان كل مطلع نشيد منها يردد 
أن الفلسفة ال يجدر أن تفّسر وتشرح من قبل الّسيدة 
املفعمة حكمة التي هي أنا، فهي ال تزيد إال عن تبجح 

فتيان أو موضة زمرٍة من املتكبرين. الشك أن األوروبيني 
قد عانوا من اضطهاد الكنيسة، وهو أّن معظم البغض 
الذي يكّنه الالهوت البروتستاني للفالسفة ناجت عن 
التسامح الذي تبديه الفلسفة إزاء العقيدة اخلاصة، 

ويف إطار الصراع الذي ظهر بقوة بني الكاثوليك 
والبروتستانت، لم تتأخر الكنيسة البروتاستانية عن 

انتقاد »فويرباخ وشتراوس« ألنهما اعتبرا املعتقدات 
الكاثوليكية معتقدات مسيحية أكثر مما الموهما 

إلعالنهما أّن معتقدات املسيحية ليست معتقدات العقل. 
دأبت األسر امللكية على احلفاظ على سطوتها، أن 

تتقرب إلى الشعب كلّما رأت خطراً ينافسها يف عرشها، 
لقد وّجه »فريديريك غليوم« نداًء متبجحاً إلى شعبه 
يف خطاب العرش: لتسقط األرستقراطية، لتسقط 

البورجوازية، لنقم ملكية مستندة إلى الشعب. 

النداء  على  بصم  أن  الكنسي  املجمع  رئيس  يلبت  لم 
كرامتها  للَملكية  تترك  االرستقراطية  »إن  بقوله:  امللكي 
الفعلية،  وتضفي عليها زينة شعرية، لكن تسلبها السلطة 
سوى  متنحها  وال  والكرامة  السلطة  تسلبها  البورجوازية 
سلطتها  للملكية  فيحفظ  الشعب  أما  مدنية،  الئحة 
الكنس،  املجمع  حسب  فاملَلكية،  وشاعريتها.  وكرامتها 
سوى  ليست  العبارة  هذه  إّن  واحٌد.  كلٌّ  والشعب  تََشكٌل 
صيغة أخرى للتأكيد القدمي: الدولة هي أنا، وهي الصيغة 
التي استخدمها »لويس« السادس عشر يف مواجهة طبقات 
الشعب املتمردة: »إذا لم تطيعوا، فسأصرفكم إلى بيوتكم، 

وأنا وحدي سأحقق سعادة شعبي«.

 لكن ماذا عن بورجوازيي العالم العربي 
واإلسالمي وسالطينه وأرستقراطييه، لم أجد 
أحسن عبارة كالتي أطلقها هواري بومدين يف 

مؤمتر الهور » ال نريد للمسلمني أن يذهبوا إلى 
اجلنة وهم جياع«، حني خاطب أمراء النفط الذين 

سرقوا أموال الشعوب لتعيش هذه األخيرة يف 
ظروف أقل ما يقال عنها إنها تشبه حالة شعوب 
أوروبا يف عهد سيطرة الكنيسة، حيث ظّل بعض 

أئمة املسلمني يقّدمون للشعب مقاربة الزهد 
والّصبر والسكوت عن سرقات احلاكم ونزوات 
األمير، وإذا جاز لي أن أطرح سؤال هل الدين 

اإلسالمي أفيون للشعوب العربية واإلسالمية؟

ال شك يف أن التعاليم املستلهمة من القرآن قد أّكدت 
ذلك التوافق العجيب بني العلم والدين، فحني كانت 

الكنيسة تعيش ظالميتها، كان ابن حزم والرازي 
واإلدريسي واملسعودي والقزويني قد توّصلوا إلى حقائق 
علمية فلكية سبقوا بها »كوبرنيك« و«غاليلي«، هذا من 
جهة. من جهة أخرى، لم يترّدد بعض األمراء يف ضرب 

رؤوس منتقديهم، فاحلالج أُحرقت جّثته يف بغداد 
بذريعة الكفر بعد أن قّدم اجتهادات فكرية، حيث اعتبر 
التصوف جهاداً يف سبيل إحقاق احلق، وليس مسلًكا 

فردًيا بني املتصوف واخلالق فقط. 

  لقد طور احلالج النظرة العامة إلى التصوف، 
فجعله جهاًدا ضد الظلم والطغيان يف النفس 

واملجتمع، ونظًرا ملا لتلك الدعوة من تأثير على 
السلطة السياسية احلاكمة يف حينه، فقد كان 
مصيره الصلب واحلرق يف شوارع بغداد. ثّم ماذا 
عن هؤالء الذين صاروا هم القانون بل وفوقه، 
بعدما سمحوا ألنفسهم بقتل وذبح اآلخرين 

باسم الدين، هل التاريخ يتكرر بعد قرون كثيرة، 
حيث سمح البعض لنفسه باضطهاد ابن رشد وابن 
عربي وابن خلدون وابن حزم ألن أفكارهم تنافس 

وتستفز ما كان شائعا آنذاك؟

يف  والتقليد  العقل  بني  مستمرا  الصراع  سيظل  هل 
تركيبة  االعتبار  بعني  تأخذ  واحدة  فكرية  مرجعية  غياب 
املجتمعات البشرية واختالف املشارب واألصول، وتضمن 
احلرية الشخصية يف الوقت نفسه،  سؤال سيبقى مطروحاً 
يف ظّل واقع وجد فيه بعض املتمسحني بالدين فرصتهم 
عن  للدفاع  وسيلة  منابرهم  من  جعلوا  أن  بعد  الذهبية، 
يتورعوا  لم  وانحرافاته،  نزواته  كانت  ما  كانت  السلطان، 
عن استخدام الدين واجتزاء النصوص الدينية وإسقاطها 
يف غير محلها، ثّم عّزروا الرعية وطالبوها بالوقوف إلى 
وألوانها،  بأشكالها  واملوبقات  الكبائر  يرتكب  وهو  جانبه، 
اجلماهير  سحق  يف  معه  التضامن  يف  يتأّخروا  لم  ثّم 

الشعبية املظلومة واملعَدمة.
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د. عمـــــر صــــايف 
فرنـــــسا   /

كارل ماركس:»الـــّديـــن  أفيـــون الّشعــــوب«.. 
بيـــــن الحقيقـــة والوهـــــــم!

جاء يف شكاوى »هرمس«، 
الذي ُطرد من مجمع 

»زيوس أب اآللهة«، مايلي 
هل يوجد حقًا يف الّسماء 

إله أكثر شقاء مني، يا 
أماه؟ فتجيبه: إّياك يا 

»هرمس« من الّتلفظ مبثل 
هذه األقوال. »هرمس«: 
ملاذا امتنع عن الّتلفظ 

بها، ما دمُت مثقاًل بهذا 
القدر من األعباء، أتعب 

وحدي وتتجاذبني 
الكثير من املهام منذ 

الفجر، ينبغي علّي أن 
أنهض لكي أنّظف قاعة 
الوالئم، أضع األغطية 
على طاولتها، أرّتب كّل 

شيء، ثّم أضع نفسي حتت 
تصّرف »زيوس«، وأنقل 
رسائله راكضًا كل النهار 

بني األودية واجلبال، 
وما أكاد أعود، الغبار ما 

يزال يجللني حتى أقّدم 
الرحيق. وقبل وصول 

ذلك الساقي الذي اشتراه 
مؤخرا، كنت أنا أيضًا من 
يقّدمه. لكن األدهى من 
ذلك هو أني الوحيد بني 
اآللهة الذي ال ينام حتى 

يف الليل. حتى يف هذا 
احلني، يجب علّي أن أقود 
األرواح إلى بلوتون، أسوق 
األموات وأكون قريبًا من 

منّصة احملكمة.

¬

¬¬

¬

¬

¬

¬

¬
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لمـــاذا توقفـــــت الجـــزائر  
ونهـــضت ماليــــزيـــا  ؟

االستبداد السياسي يف اجلزائر ويف الوطن العربي كله له تراكمات تاريخية 
منذ  اجلزائر  بها  قامت  التي  اإلصالح  محاوالت  رغم  عديدة،  قرون  إلى  ويعود 
األمور  زادت  بل  املرجوة،  بالنتائج  تأت  لم  أنها  إال   ،1988 أكتوبر   05 أحداث 
تعقيدا وسوءا، فالسيطرة على احلكم يف اجلزائر وتوظيفه ملصالح فئة فردية عائلية 
كرمي  فهو  عاقل،  إنسان  أي  يخطئه  ال  للعيان  وظاهرا  صدورنا  على  جاثما  مازال 
على اللصوص والفاسدين وبخيل على أبنائه املخلصني الصادقني، ويقال إن أكبر 

استثمار مربح يف اجلزائر أن تصبح فيها مسؤوال ساميا وسياسيا فاشال.
صاحبها  إلى  السلطة  إرجاع  دون  حقيقية  تنمية  حتقيق  ميكن  هل   •

الشرعي، والذي هو »الشعب«؟
شرط  واملواطنة  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  إن  القول  ميكن  وهل   •

أساسي لتحقيق التنمية الشاملة؟
أيهما أولى؛ اإلصالح السياسي أم اإلصالح االقتصادي؟  •

1998، يف  لقد أكد »أمارتيا سن« احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد عام 
باعتباره  أوال  السياسي  اإلصالح  تبني  على ضرورة  »التنمية حرية«  الهام  كتابه 
اآلسيوية  النمور  جناح  سبب  هو  وهذا  االقتصادي،  اإلصالح  لتحقيق  مدخال 
والهند يف العقود األخيرة، حيث استطاعت هذه الدول أن حتقق التنمية الشاملة، 
وذلك خالفا للصني التي ترى أن اإلصالح االقتصادي سابق لإلصالح السياسي، 

مع العلم أن الصني جتمع بني النظامني االشتراكي والليبرالي.
يف واقع األمر، ال ميكن احلديث عن تنمية مجتمعية مبعزل عن حرية  املشاركة 
منو  معدالت  حتقق  أن  األخيرين  العقدين  يف  اجلزائر  استطاعت  فقد  السياسية، 
اقتصادي بفضل مداخيل البترول، حيث تراوحت ما بني 3% و%5 ، يف حني 
ظلت التنمية البشرية متدنية للغاية، كما ظلت املشاركة السياسية ألفراد املجتمع 
يف أدنى مستوياتها وبالتالي لم تستطع مداخيل البترول نقل املجتمع نحو حتقيق 
بل  واالجتماعي،  االقتصادي  أو  السياسي  املجال  يف  سواء  الشاملة،  التنمية 
املنهوبة  األموال  من  نصيب  وأكبر  التسيير  وسوء  والنهب  الفساد  ظاهرة  تفشت 
واالقتصادي  السياسي  فالوضع  وعائالتهم،  الكبار  املسؤولني  جيوب  دخلت 
البالد، سواء  إدارة  الترهل والفشل يف  – اآلن -  يعاني  واالجتماعي يف اجلزائر 
قبل جائحة كورونا أو قبل تراجع أسعار البترول، فما متر به اجلزائر حاليا ما هو إال 
نتيجة سيطرة مجموعة من األفراد بالقرار، بدال من املؤسسات الشرعية، فهناك 
فساد قائم يف كل مفاصل الدولة وانسداد يف األفق ، بطالة مرعبة ، فقر، بؤس 
العائلة  يجعل  مضمون  أدنى  أجر  احلضيض،  يف  وطنية  عملة  اجتماعي،  ،قلق 
اجلزائرية تعيش بأقل من 3,5 يورو يوميا ، فواتير مرتفعة ال تقوى عليها األجرة 

الشهرية حتى ملتوسطي الدخل.
إنه ملِن البهتان احلديث عن تنمية اقتصادية يف الوقت الراهن يف ظل غياب 
احلكم الراشد واملواطنة واستقاللية القضاء وحرية التعبير، فاجلزائر كلها تعاني من 
أمراض خطيرة يف جميع املجاالت، ومن الغباء جدا االستهانة بالوضع احلالي، 
واالنتخابات  الدستور  بأن  الدعوى  عن  يكف  أن  اجلزائري  النظام  على  ويجب 
التشريعية القادمة والتعديل الوزاري املنتظر سيحل مشاكل اجلزائر إذا لم يتم إبعاد 
جمهورية العائالت املسيطرة على دواليب السياسة واملال واالقتصاد، وهي التي 
تقف وراء اخلراب والفساد املاثل أمامنا، اجلزائر بحاجة إلى تغيير حقيقي وليس 
على  االحتيال  ومحاولة  الذمم  وشراء  األوهام  على  يقوم  الذي  التغيير  ذلك  إلى 
عاجزة  أصبحت  العربية  املصطلحات  فبعض  الشعب،  واستغباء  وجتاوزه  الواقع 
على التعبير بدقة عن ظاهرة الفساد وواقعنا البائس املقلق وحجم الغضب الكامن 

يف نفسية الفرد اجلزائري املغبون.
سكانها  معظم  كان  التي  املتخلفة  الفقيرة  الدولة  تلك  ماليزيا،  إلى  ولنعد 
يعيشون يف بيوت من الطني بال كهرباء وال طرق مواصالت وال أبسط ضروريات 
الدول  تنافس  فقط  عقود  ثالثة  من  أقل  خالل  اآلن  أصبحت  العصرية،  احلياة 
اليومية  املعيشة  حتسني  مع  السحاب،  وناطحات  والعمران  الصناعة  يف  الكبرى 

ملواطنيها يف كل اجلوانب.
كافة  يف  النجاح  منوذج  فيها  بني  التي  احلاالت  إحدى  هي  املاليزية  احلالة 
املجاالت بال استثناء وذلك على رؤية متكاملة وواضحة، حيث استطاع النظام 
السياسي حشد املجتمع بأكمله لتحقيق التنمية الشاملة فتحقق ما حتقق من معجزة 
سياسية وصناعية وتعليمية واجتماعية ، فاإلصالح السياسي فيها ويف بقية النمور 
واهتمت  واملفسدين  الفساد  وحاربت  اجلامد  حركت  التي  القاطرة  هو  اآلسيوية 
باإلصالح احلقيقي لصالح الوطن كله وليس لصالح فئة من املسؤولني الفاسدين 

الذين اعتقلتهم وأممت أموالهم وأدخلتهم السجون، فاإلصالح السياسي يف ماليزيا 
شغل الكثير من الباحثني األكادمييني باعتباره أداة علمية موضوعية يهدف إلى فهم 
وتقييم التجربة املاليزية وجناحها يف خدمة املجتمع ورعاية مصاحله من ناحية، ومن 
ناحية أخرى املساهمة يف حتسني كفاءة األداء احلكومي سواء يف صنع أو تقييم 
تلك السياسات، والواضح أن السياسة العامة التي تقررها احلكومة املاليزية تتميز 
بالتنوع والشمول والتغلغل الذي ميس كافة جوانب احلياة يف املجتمع، فاإلصالح 
السياسي فيها منوذج اكتسب متيزه أهمية كبرى على املستويني اإلقليمي والعاملي، 
اإلصالح  قاطرة  قيادة  يف  فعال  محوري  دور  له  يزال  وما  كان  السياسي  فنظامها 

الشامل.
عندما تولى »مهاتير محمد« رئاسة الوزراء سنة 1981، لم تكن ماليزيا يف تلك 
الفترة سوى دولة فقيرة ومتخلفة والفساد مستشري يف كل مفاصلها مع عجز كبير 
يف ميزانية الدولة وصل إلى 10,4 مليار دوالر عام 1982، وارتفاع حاد يف الدين 

اخلارجي بلغ 24 مليار دوالر.
استطاع »محمد مهاتير« يف تسعينيات القرن املاضي إخراج ماليزيا من الفقر 
واستقطاب  املنافسة،  على  والقدرة  والتصنيع  الرخاء  مرحلة  وإدخالها  والفساد 
مليار   140 إلى  دوالر  ماليير   3 من  النقدي  بلده  احتياطي  ورفع  االستثمارات 
 31 ويف  دوالر.  مليار   250 من  أكثر  إلى  املتنوعة  صادراتها  حجم  ورفع  دوالر، 
بلغت  »لقد  قائال:  السياسة  واعتزل  السلطة  عن  طواعية  تخلى   ،2003 أكتوبر 
من العمر 76 سنة، انتهى وقتي، لن أتولى أية مسؤوليات رسمية ومن املهم أن 
يتولى قيادة ماليزيا جيل جديد بفكر جديد«. لكنه، عاد إلى احلكم سنة 2018 
)عن طريق صناديق االقتراع(، لتخليص ماليزيا من مستويات فساد غير مسبوقة 
ويف رأيه إذا َصُلَح احلاكم صلح الشعب، وإذا فسد احلاكم فسد الشعب وضاعت 
احلقوق. فتح أكثر امللفات فسادا؛ فقد وجد األموال املنهوبة تقدر بــــ 4,5 مليار 
دوالر، ُنِهَبْت من الصندوق السيادي املاليزي، بدأ التحقيق مباشرة مع »جنيب عبد 
الرزاق« رئيس الوزراء السابق وزوجته وبعض أقاربه، بتهم الفساد والتربح وتلقي 
استرداد  من  متكن  فقط  أيام  عشرة  تتجاوز  ال  مدة  ففي خالل  رشاوى خارجية، 
األموال املسروقة، وصرح قائال: »سنسعى إلى استرداد تلك املبالغ املنهوبة لسداد 
الفساد  محاربة  على  التركيز  سنوات،  مدى  على  تراكمت  التي  احلكومة  ديون 
السويسرية  البنوك  إلى  بت  ُهرِّ التي  األموال  السترداد  بحاجة  ألننا  جدا،  مهم 

واألمريكية وغيرها، سنتواصل مع حكومات تلك الدول الستعادة أموالنا ».
سأل أحد الصحفيني الليبيني »القذايف« خالل العشرية السوداء التي مرت 
بها اجلزائر بقوله: »متى ستصبح اجلزائر بخير؟« رد عليه »القذايف« قائال: »اجلزائر 
بخير، منذ 1962 وهم يهربون األموال بأكياس إلى اخلارج ومع ذلك بقيت اجلزائر 

بخير«. 
الفساد  فيها  يقل  التي  الدول  من  جتربته  استمد  إنه  مهاتير«  »محمد  يقول 
وسنغافورة،  والصني  وتايوان  اجلنوبية  وكوريا  األولى  بالدرجة  اليابان  مثل  كثيرا 
وتبني  محاكاتهم  على  وعمل  املجاالت  كل  جيدا يف  جتاربهم  درس  بأنه  ويقول 
جتاربهم وإسقاطها على بيئة األعمال والصناعات يف ماليزيا التي أتت ُأُكلها. أما 
يف اجلزائر، فإن النظام فيها استمد جتربته من الكولون )املستوطنون( وطبقها على 
الشعب اجلزائري كما هي، مما ولَّد استمرارية التخلف والفساد وكراهية الشعب 

لنظامه التي تزداد يوميا.
والعربة  سنة   60 ومنذ  احلصان،  أمام  العربة  بوضع  املستقلة  اجلزائر  بدأت 
باالهتمام  أوال  بدأت  ماليزيا  بينما  حترك،  وال  مات  ال  هزيل  حصان  أمام  واقفة 
باالهتمام  وذلك  ترابها  كل  على  وعممته  التعليم  أصلحت  )اإلنسان(  باحلصان 
بالهياكل وباملعلمني واألساتذة وحتسني مستواهم العلمي ورفع أجورهم، لتتماشى 
مع متطلبات احلياة العصرية وضرورياتها، وأرسلت البعثات الطالبية إلى البالد 
املتحدثة باللغة اإلجنليزية أو التي تعتمد اإلجنليزية يف التدريس اجلامعي، فذهبوا 
والهند  ونيوزيلندا  وأستراليا  األمريكية  املتحدة  والواليات  وكندا  بريطانيا  إلى 
وبعض الدول األخرى، وذلك بهدف احلصول على املعرفة والتكنولوجيا التي هي 
مفتاح كل تقدم وتغيير. وعندما أصبح الناس متعلمني يف ماليزيا متكنوا من تولي 
الوظائف، وأصبحت للموظفني والعمال نظرة إيجابية بأنهم ميتلكون املهارة واملعرفة 
مع منحهم حقوقهم كاملة، لذلك اسهموا يف بناء الثروة الوطنية وزيادة الدخل 
الوطني، وبذلك استطاعت ماليزيا أن حتقق قفزة نوعية بوضعها العربة وراء احلصان 
عكس ما فعلت اجلزائر ومازالت مصرة على مواصلة وضع العربة أمام احلصان، 
لكن هذا الوضع أصبح ال يطاق واحلصان لم يعد يتحمل الوقوف يف مكان واحد!

إن االرتفاع السريع 
للتنمية االقتصادية 

يف الدول التي تعرضت 
لالستعمار وكانت 

أكثر تخلفا وفقرا من 
اجلزائر يف سبعينيات 

القرن املاضي يعود 
يف األساس إلى 

اإلصالح السياسي 
فيها بالدرجة األولى، 
ويرى »الكواكبي« أن 
االستبداد السياسي 
هو أصل كل فساد. 

ويضيف: »لالستبداد 
السياسي أثر سيئ يف 
كل واٍد، يضغط على 

العقل فيفسده، ويلعب 
بالدين فيفسده، 

ويحارب العلم 
فيفسده«. 

الّدكتــور عز الّدين معزة

- اجلزءالثالث-
- اجلزءالثالث-

الهوّية والتاريخ يف الفكر الّسياسي لفرحات عباس )1899-1985(:
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السنة 02  - العدد 420
 الثالثاء  11 رجب  1442  هـ  - 23 فيفري  2021م

بلســان:  ريـــــاض هــــــويلي

ريـــُق  الطَّ
الّشـــــاُق..!

غييِر      ال جرَم أّن مساَر التَّ
شاٌق وَطويٌل، هكَذا ُتخبرَنا 

ياسيُة  جارُب السِّ التَّ
وِل التي  للُمجتمعاِت والدُّ
َخاَضت َتربَة االنِتقاِل 

. ميقراطيِّ الدِّ
ويف اجَلزائِر، احلاُل لن 
َتكوَن اسِتثناًء، فإصَراُر 
غييِر  امُلواِطننَي على التَّ

وُمقاوَمة َمجموعاٍت ُمختلَفِة 
امَلصالِح للَمساِر َسيجعُل 

الّطريَق طوياًل وشاًقا. لكنَّ 
األهمَّ يف هَذا امَلساِر هو 

الّتمسُك بالِسلمّيِة كَمنهٍج 
، َكوسيلٍة  ياسيِّ لالحِتجاِج السِّ

للّتعبيِر عن َرفِض الَواقِع، 
والّتعبيِر أيضا عن األحالِم 

والّطموَحاِت.
    عاماِن على َحراٍك َشعبيٍّ 

،  واجَلزائرّيوَن  ِسلميٍّ
غييِر،  كوَن مبطلِب التَّ ُمتمسِّ
قِي  باحُلريِة والَكرامِة، بالرُّ

 . االجِتماعِي واحَلضاريِّ
غييِر بعَد  اإلصراُر على التَّ
َعامنِي من احَلراِك الذي 
أسقَط ِعصابَة الّرئيِس 

امَلخلوِع ُينبُئنا بأّن هناك 
َخلاًل ما يف جسِم هذه األّمِة 

ينَبِغي  ُمعاجلُته.
اخللُل -  يف َرأِينا امُلتواضِع 
ؤى  - َيكمُن يف َتباعِد الرُّ
صوراِت بني الّرأِس  والتَّ
والَقاعدِة، بني الِقيادِة 
لطِة  وامُلواطِن، بني السُّ

والّشعِب؛ فكُل ِمنهَما ُيناِدي 
بالّتغييِر لكن لكلِّ ِمنُهما 

ُرؤيُته للّتغييِر. يف مثِل هذا 
الَوضِع َتضيُع على اجَلزائِر 

فرٌص َعديدٌة للّتحوِل 
ميقراطيِّ الَهادِئ، والِبناِء  الدِّ

لِب. َضّيعنا  امُلؤّسساتيِّ الصُّ
ُفرصًة َتاريخّيًة بعد أحداِث 
أكُتوبر 1988، وَضّيعنا أخَرى 
عام 1995، وَضاعت الّثالثُة 

عام 1999! َفهل َسُنهِدر 
امَلزيَد من الُفرِص يف األلِفّيِة 

الّثالثِة؟! أليَس الَهدُف واحًدا: 
وهو ِبناُء جزائِر امُلؤّسساِت، 

أرِضيُتها الّشرعيُة وأعِمدُتها 
الَقانوُن، وَسقُفها احُلرّيُة 

والَعدالُة. 
َبعيًدا عن اجَلدِل الَعقيِم، 
َنعتِقُد أّن هِذه األهداَف 
ليَست ُمستِحيلًة على 

اجَلزاِئريني واجلزائريات، 
إَذا احَتكمَنا إلى الَعقِل، 

وَجلسَنا إلى َطاولِة احِلواِر، 
واّتفقَنا على أدواِت الَعمِل. 

واَد  ليَست ُمستحيلًة ألّن السَّ
األعَظَم من اجلزائريني ال 
يقَبُل  عن اجَلزائِر بدياًل. 
لهَذا نَرى أّن ساعَة احِلواِر 

فاَق على َورقِة  دّقت وأّن االتِّ
َطريِق الِبناء امُلؤّسساِتي لم 

َيعْد َيقبُل الّتأخيَر!

ليلة األحد  اندلعت،  تسببت ستة حرائق 
والية  يف  بلديات  عدة  عبر  اإلثنني،  إلى 
هكتارا   11 من  أكثر  تلف  يف  جيجل، 
علم،  ما  حسب  الغابية،  املساحات  من 
أمس، من املكلفة باإلعالم باملديرية احمللية 

للحماية املدنية النقيب أحالم بومالة.
أوضحت  )و.أ.ج(،  لـ  تصريح  ويف 
العملياتية  الوحدات  أن  ذاتها  املتحدثة 
حرائق   6 اندالع  سجلت  املدنية  للحماية 
يف أربع بلديات جنم عنها تلف أزيد من 11 
هكتارا من أشجار البلوط واألشجار املثمرة 
لم  الستة  احلرائق  أن  مضيفة  واألحراش، 

تخلف أي خسائر بشرية.

بأن احلرائق مست  أفادت املتحدثة ذاتها  و 
والقيطون  وبوخلماس  بوبالطن  من  كال 
متلفة  منصورية،  زيامة  ببلدية  وتازرموت 
4 هكتارات من الغطاء الغابي، كما مست 
وحيث  امليلية  ببلدية  دباغ  أوالد  منطقة 
تلف  إلى  إضافة  هكتارات   6 تلف  سجل 
أكثر من نصف هكتار من املساحات الغابية 
ببلدية وجانة ومساحة مماثلة مبنطقة انوراي 

ببلدية العوانة.
جتدر اإلشارة إلى أنه مت تسخير 28 عونا و6 
شاحنات بتعدادها الكامل إلخماد مختلف 
احلرائق املسجلة والتي ساعدت الرياح يف 
توسع رقعتها.                                           )و.أ.ج(

6 حرائق يف عدة بلديات إثر اندالع 
تلـــــــُف تلـــــــُف 1111 هكتـــــــاًرا مــن  هكتـــــــاًرا مــن 
الِمســاحــاِت الَغـابّيِة فـي ِجيــجلالِمســاحــاِت الَغـابّيِة فـي ِجيــجل

املسيلة
فّلُحــو ِعيــن الحَجـــل َيغلُقــون فّلُحــو ِعيــن الحَجـــل َيغلُقــون 
ريــَق الَوطـــنَي رقـم ))0808(( ريــَق الَوطـــنَي رقـم الطَّ الطَّ

الواقعة  العشرات من فالحي عني احلجل  أقدم 
على  أمس،  صبيحة  املسيلة،  والية  غربي  شمال 
غلق الطريق الوطني رقم )08( على مستوى الكابس 
مادة  انعدام  بسبب  منهم  احتجاجا  قدميا(،  )الثكنة 
املودعة  ملفاتهم  باسترجاع  احملتجون  وطالب  النخالة. 
بوعده  أخل  ألنه  الفالحية،  التعاونية  صاحب  لدى 

وكذب عليهم - بحسب ما جاء يف تصريحاتهم.
االحتجاجية  وقفتهم  خالل  الفالحون،  وعبر 
التي نظموها أمام تعاونية احلبوب، عن استيائهم من 
تهميش فالحي املنطقة وتأخير استالمهم حصتهم من 
الشعير، يف وقت استفاد الفالحون عبر عديد بلديات 
انعدام  أصبح  إذ  فترة،  منذ  ذاتها  احلصة  من  الوالية 
الفالحي،  نشاطهم  على  خطرا  يشكل  النخالة  مادة 
ومعاناة جتبرهم على البقاء أسبوعني أو أكثر يف طوابير 
ال متناهية علهم يظفرون باملادة املغذية ملواشيهم، وهذا 
ما فتح املجال الحتكار املادة وبيعها بأسعار مرتفعة يف 

السوق السوداء. 
الوالئية  السلطات  احملتجون  الفالحون  وناشد 
مادة  وتوفير  ملعضلتهم،  حل  إليجاد  عاجال  التدخل 

النخالة، حتى ال يتكبدوا خسائر كبيرة.
ليندة سهل

تلمسان
حجــــُز أزيـــِد مـــن حجــــُز أزيـــِد مـــن 44 كلـــغ  كلـــغ 

مـــن الِكيـــف الُمعـــاَلــــجمـــن الِكيـــف الُمعـــاَلــــج
حجزت مصالح أمن دائرة بني بوسعيد )تلمسان( 
أفاد  املعالج، حسبما  الكيف  من  غرام  و400  كلغ   4
لألمن  التابعة  االتصال  خللية  بيان  اإلثنني  أمس  به 
الوالئي.وجاءت العملية إثر استغالل معلومات تفيد 
بقيام مجموعة من األشخاص بترويج املخدرات حيث 
أربعة  بتوقيف  سمحت  خطة  الشرطة  مصالح  أعدت 
الكمية  حجز  العملية،  خالل  أشخاص.وجرى، 
املذكورة من الكيف املعالج ومركبتني ومبالغ مالية تعد 

من عائدات االجتار بهذه السموم.
حق  يف  قضائي  إجراء  ملف  أجنز  وعليه، 
أمام  مبوجبه  قدموا  املوقوفني  األربعة  األشخاص 

اجلهات القضائية املتخصصة، كما أشير إليه.
)و.أ.ج(

 غرداية 
ٍة على ُمتقاعِديـن ُمقَعديـَن  ٍة على ُمتقاعِديـن ُمقَعديـَن َتوزيــُع َكـراٍس ُمتحـّركٍة وأفِرشـٍة ِطبيـّ َتوزيــُع َكـراٍس ُمتحـّركٍة وأفِرشـٍة ِطبيـّ
ُوزع نحو 15 كرسيا متحركا وأفرشة طبية مجانا لفائدة متقاعدين يعانون من إعاقة حركية ببلدية 
العطف بوالية غرداية، يف إطار عملية التكفل مبتقاعدي املنطقة، حسب ما علم أمس لدى مصالح 

صندوق التقاعد.
ونظمت هذه املبادرة جمعية » النور« لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بالعطف، بالتنسيق 
مع الديوان الوطني للتجهيزات الطبية لذوي اإلعاقة والصندوق احمللي للتقاعد، واستهدفت العملية 
التي انطلقت يوم السبت املنقضي متقاعدين يعانون من إعاقة حركية وأمراض مزمنة شخصت خالل 
فحوصات منزلية أجرتها أخصائية اجتماعية تابعة لصندوق التقاعد وطبيب متطوع عضو يف جمعية 

»النور’’، حسب املصدر ذاته.
وجرت عملية توزيع الكراسي املتحركة واألفرشة الطبية يف أجواء تضامنية بحضور املدير احمللي 

لصندوق التقا عد رشيد عويسي، والقت استحسان املستفيدين السيما املتقاعدين.
أجهزة  توزيع  أخرى شملت  تكفل  مبادرات  بعد  املتقاعدين  مع  التضامنية  االلتفاتة  هذه  وتأتي 

طبية، كما ذكرت اآلنسة ذهبية بن عمروز أخصائية اجتماعية بصندوق التقاعد بغرداية.
)ق.م(

االحتاد من أجل املتوسط
ياِسيــــن َوليــــد ُيشـــارُك فـــي افِتتـــاِح أشَغـــــاِل ياِسيــــن َوليــــد ُيشـــارُك فـــي افِتتـــاِح أشَغـــــاِل 

َورشــــاِت الَحوكـــــمِة اإللكتــــُرونـــــّيةَورشــــاِت الَحوكـــــمِة اإللكتــــُرونـــــّية
شارك الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باقتصاد املعرفة واملؤسسات الناشئة، ياسني وليد، 
اإللكترونية،  احلوكمة  املتوسط حول  أجل  من  االحتاد  ورشات  أشغال  افتتاح  اإلثنني، يف  أمس  يوم 

حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و ينظم هذه الورشات كل من االحتاد من أجل املتوسط والوزارة املنتدبة املكلفة باقتصاد املعرفة 

واملؤسسات الناشئة ووكالة التعاون األملانية واملرصد اإلستوني لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
العمومية وهذا مبشاركة  واإلدارة  الرقمنة  تبادل اخلبرات يف مجال  إلى  الورشات  و تهدف هذه 

خبراء دوليني وعدد كبير من ممثلي مختلف الوزارات اجلزائرية، يضيف املصدر.
القانوني  املتبادل واإلطار  التشغيل  الصلة السيما  املسائل ذات  العديد من  إلى  التطرق  كما مت 
املعامالت  إجراءات  وكذا  البيانات  وتسيير  وتأمني  الرقمية  الكفاءات  وتطوير  اإللكترونية  للحوكمة 
املبسطة بني املؤسسات، يختم البيان.                                                                                ق.و

خالل الـ 48 ساعة األخيرة
رقــــاِت  رقــــاِت إرهـــاُب الطُّ إرهـــاُب الطُّ

ُيخـــلُِّف ُيخـــلُِّف 1919 َقتيــــًل  َقتيــــًل وو9999  
َجريـــــًحاَجريـــــًحا

أسفرت حوادث املرور، عبر الوطن، عن 
بجروح  آخرين   99 وإصابة  شخصًا   19 هالك 
متفاوتة اخلطورة، خالل الـ 48 ساعة األخيرة.
الدرك  مصالح  به  أفادت  ما  وحسب 
الوطني، فإنه جرى إحصاء هالك 19 شخصا، 
حادث  وقوع   47 إثر  آخرين،   99 وإصابة 
21 فيفري  19 إلى  مرور عبر ربوع الوطن، من 

اجلاري.
ق.و

بني عني صالح واملنيعة
هــــلُك هــــلُك 33 أشَخــــاٍص  أشَخــــاٍص 

وإَصـــابُة وإَصـــابُة 1616 آَخريـــَن في  آَخريـــَن في 
َحـــادِث َسيـــٍرَحـــادِث َسيـــٍر

وأصيب  مصرعهم  أشخاص  ثالثة  لقي   
حادث  يف  أمس،  مساء  بجروح،  آخرين   16
واملنيعة،  صالح  عني  بني  وقع  شاحنة  انقالب 
املدنية  احلماية  مصالح  من  علم  ما  حسب 

بتمنراست.
الوحدة  أفراد  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
تدخلوا،  لعني صالح  املدنية  للحماية  الثانوية 
وقوع حادث  إثر  د،  و27   21 الساعة  أمس يف 
شمالي  شاحنة،  انقالب  ثم  انحراف  يف  متثل 

عني صالح باجتاه املنيعة.
 03 وفاة  عن  احلادث  هذا  أسفر  قد  و 
متفاوتة  بجروح  آخرين   16 وإصابة  أشخاص 
باإلعالم  املكلف  أكده  ما  حسب  اخلطورة، 
باحلماية املدنية بتمنراست املالزم مواتسي عبد 

الفتاح.
و أضاف املصدر ذاته أنه مت تسخير شاحنة 
املدنية  للحماية  تابعة  إسعاف  وسيارتي  إطفاء 
عني  مستشفى  إلى  واجلرحى  اجلثث  إلجالء 
صالح.وعليه، جرى فتح حتقيق ملعرفة أسباب 

احلادث.
)و.أ.ج( 

الَجزائـُر ُتحِصي 03 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونــــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس السبت، 177 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، 

فيمـــا سجلــت 03 وفيـــــات.

ُيعدُّ رهاًنا كبيًرا لسكان ومبدعي والية أدرار 

مشــروُع َقصــِر الثقــافِة مشــروُع َقصــِر الثقــافِة 
ُيحـّوُل إلى َمسـرٍح ِجهـويٍُّيحـّوُل إلى َمسـرٍح ِجهـويٍّ

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن قرار حتويل مشروع »قصر الثقافة« لوالية أدرار إلى مسرح جهوي إثر موافقة الوزير 
األول على حتويل طبيعة املشروع الذي ُيشكل رهاًنا كبيًرا ألهل املنطقة ومبدعيها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

الثقافة والفنون مع فناني ومثقفي والية أدرار،خالل  وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء تطبيقا اللتزامات وزيرة 
الزيارة األخيرة التي قادتها إلى املنطقة، حيث أحلت على مرافقة ودعم املشروع الذي من شأنه أن ُيشجع فتح قسم للفنون 

الدرامية وتكوين وتخريج فنانني.
ويتوفر مشروع مسرح أدرار اجلهوي، الذي تقدر طاقة استيعابه بـنحو 700 شخص؛ على قاعتي عرض وفضاءات 
أخرى ميكن استغاللها كورشات لـفنون العرض واإلخراج واملوسيقى والكوريغرافيا والكتابة الدرامية وغيرها من الفنون.
)و.أ.ج(


