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د. عمـــــر صافــــــي
ِفلسطيــــــــــــن..

هــل يقلُب الَبرغوتي 
اس؟! الطاولــَة على عبَّ

14

أقــــــــــــــــالم   

02
الّرئيس تبون يف لقائه مبمثلي 

وسائل اإلعالم:
لِة الِصراُع بني أحِد أجِنحتِه والّسلطِة يحتدُم باستخداِم الُقّصر واالِتهاماِت امُلضلِّ

09

يرى الدكتور هشام شريف املتوج بلقب أحسن مشروع وطني لسنة 2021 يف مجال املوارد 
املائية ، و الذي سبق وأن فاز باللقب ذاته يف تركيا، أن املؤسسات الناشئة يف مجال التسويق 

و اخلدمات تلقى رواجًا وتسهيالت أكثر منها يف مؤسسات اإلنتاج الصناعي، ويتمنى أن تعمم 
القرارات و املساعي األخيرة  التي أولت اهتماًما ملجال التصدير، وقال إن »املشروع يهدف إلى 

ترشيد استغالل الثورة املائية«.

العاصمة اجلزائر 
02

03

أعرب رئيس اجلهورية عبداملجيد تبون، سهرة 
أول أمس، عن أمله يف »انخراط الشعب اجلزائري، 
السيما الشباب،  يف العملية السياسية من خالل 

تسجيل نسبة مشاركة عالية يف املواعيد االنتخابية 
املقبلة«، مؤكدا »سعيه لبناء دولة جديدة أساسها 

خيارات الشعب يكون فيها كل اجلزائريني سواسية«، 
وقال إن »االنتخابات التشريعية ستكون نزيهة 

وعهد الكوطة انتهى«.

سّلطت محكمة بئر مراد رايس، أمس،  بوالية 
اجلزائر،  عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا يف حق السائق 

املتهّور الذي قام بسحل  شرطي بسيارته يف حيدرة.

املتّوج بأحسن مشروع يف املوارد املائية، هشام شريف، يف حوار مع »أخبار الوطن«:

»هـــدف المشــروع ترشيــــد »هـــدف المشــروع ترشيــــد 
استغــــالل الثـــــروة المــــائية«استغــــالل الثـــــروة المــــائية«

»االنتخـابــاُت الّتشريعـيُة 
ستكــوُن نزيــهًة وعـهُد 
الكــــوطة انتَهــــى«

د.عـــزالديــــن معــــزة 
ــ

15
.. معــــــــاناُة  الّشــــباُب اجلزائريُّ

الّتهميــِش واالغتــــراِب داخَل الوطِن
الفقـــــُر داخـــــل الوطـــــِن غربــــٌة.. 

والِغنـــــى يف الغــــــربِة وطــــــــــٌن!

 5 سنـواٍت سجـــًنا نافــًذا 
فــي حــقِّ شخــٍص َسحــَل 

شرطـــًيا بحيــــدرة

أقالم 
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عنابة

فتـــُح نقطَتيـــن لبيـــِع 
مــادة الّزيــت للقضــاِء 
علـى االحتكـاِر والُمضــاربة.

08
متنراست

أسعــــاُر الخضـــــِر 
والفواكــــِه تلتـــــهُب! 

 زوبيـــر عــــروس: 
»إقحاُم األطفــاِل 
يف احَلــراك غيــُر 
مقبـــوٍل قانــــوًنا 

وال أخـــــــالًقا«

 فـاروق قسنطيني: 
»ينبغــــي  احلـــذُر 

مــــــن الوشــــايـِة 
الكاذبــِة التـــي قــد 
تضـــرُب مصداقــيَة 
املؤّسساِت األمنـيِة!«  
سميــر بلعربــي:
»مشـاركة األطفال
 فــــي املسيــــرات 

صـــــورة جميــــــلة 
عــــــن السلـمــية 

والتحـــــــــــظر«



ــر  ــة وزي ــم احلكوم ــمي باس ــق الرس ــر الناط اعتب
االتصــال، أن اســتحداث أول قنــاة برملانيــة يف اجلزائــر 
يعــد يف حــد ذاتــه إجنــازا إعالميــا هامــا وإضافــة كميــة 

ــة للمشــهد اإلعالمــي يف البــالد. ونوعي
 وقــال بلحيمــر، خــالل يــوم برملانــي حتــت عنــوان 
»القنــاة البرملانيــة: جســر بــن الشــعب وممثليــه ورهــان 
ــالم  ــتعزز دور اإلع ــاة »س ــي-إعالمي«، إّن القن سياس
ــاة البرملانيــة عــن  املؤسســاتي وتســاهم يف تنشــيط احلي
ــن  ــر م ــارج اجلزائ ــل وخ ــن داخ ــب املواط ــق تقري طري
ــة«. ــة الصحيح ــه باملعلوم ــريعية وإفادت ــة التش املؤسس
وتابــع املتحــدث ذاتــه، كالمــه بالقــول إّنهــا »ستشــكل 
منصــة إعالميــة لترقيــة« املمارســة الدميقراطيــة والفعــل 
السياســي وتكــون أداة تفاعليــة ناجعــة لترســيخ ثقافــة 

املواطنــة واحلــس املدنــي«.
ــاة  ــترافق القن ــر- »س ــف الوزي ــا -يضي ــرد إطالقه ومبج
البرملانيــة جهــود الدولــة لبنــاء جزائــر جديــدة مــن 
خــالل برامــج متنوعــة ونقاشــات حــرة تعكــس التوجــه 

ــات، مؤكــدا  ــاح السياســي وضمــان احلري نحــو االنفت
أنهــا ســتكون مســنودة بدعــم الدولــة والكفــاءات 

ــزة«. املمي
وأبــرز بلحيمــر »أهميــة تســخير الكفــاءات املؤهلــة 
ــاة لتكــون عامــال الســتعادة  إلدارة وتنشــيط هــذه القن
الســيما  التشــريعية  املؤسســة  يف  املواطــن  ثقــة 
منتخبــي الشــعب الذيــن ســيتم التصويــت عليهــم يف 

القادمــة«. التشــريعيات 
لإلشــارة، فــإن إطــالق القنــاة البرملانيــة »ســيكون 
قريبــا« بحســب وزيــر االتصــال الــذي أكــد أن التأخــر 
ــس  ــرار الرئي ــق بق ــة تتعل جنــم عــن »أســباب موضوعي
تبــون اخلــاص بحــل املجلــس الشــعبي الوطنــي«، 
ــس ســيتم  ــة الشــغور باملجل ــه »يف ظــل حال ــا أن مضيف
ــار  ــا لإلط ــذي وفق ــن خــالل مرســوم تنفي تأسيســها م
بهــذا  اخلــاص  والتنظيمــي  والقانونــي  التشــريعي 
ــس ــال نوي ــد اجل ــال«.                      عب املج

مت أمــس األحــد مبطــار نيامــي بالنيجــر، نقــل 
ــة  ــانية متمثل ــاعدات اإلنس ــن املس ــحنة م ــليم ش وتس
ــة  ــة، مقدم ــة املختلف ــواد الغذائي ــن امل ــن م يف 60 ط
ــة  ــدة دول ــري لفائ ــر اجلزائ ــالل األحم ــرف اله ــن ط م
النيجــر، وذلــك علــى مــن طائرتــي نقــل عســكريتن 
للجيــش الوطنــي الشــعبي، حســب مــا أفــاد بــه، 

ــي. ــاع الوطن ــوزارة الدف ــان ل ــس، بي أم
املســاعدات  »هــذه  أن  املصــدر  ذات  وأوضــح 
اإلنســانية، التــي مت شــحنها يــوم الســبت 3 أبريــل 
2021 بالقاعــدة اجلويــة بوفاريــك )الناحيــة العســكرية 
األولــى( تدخــل يف إطــار التضامــن ومتتــن العالقــات 
ــس  ــة، وتعك ــقيقة والصديق ــدول الش ــف ال ــع مختل م
يف  الشــعبي  الوطنــي  للجيــش  الدائمــة  املرافقــة 

ــة«. ــام النبيل ــذه امله ــل ه ــاهمة يف مث املس
ق.و

ســّلطت محكمــة بئــر مــراد رايــس واليــة اجلزائــر، عقوبــة 5 ســنوات ســجنا نافــذا، 
أمــس، يف حــق الســائق املتهــّور الــذي قــام بجــر شــرطي بســيارته يف حيــدرة.

وتعــود وقائــع احلــادث إلــى يــوم أمــس 21 مــارس ويف حــدود الســاعة 16 و30 علــى 
ــالل  ــرطي خ ــرض ش ــن تع ــدرة، أي ــق بحي ــي علي ــرق العرب ــرق الط ــتوى مفت مس
ــال مــن قبــل شــخص بعــد  ــى دهــس عمــدي مــع رفــض االمتث ــة مهامــه إل مزاول

ــوع. ــدوران ممن قيامــه ب
وتعرض الشرطي جلروح مما استدعى نقله إلى عيادة األمن الوطني.

كمــا مت مباشــرة توقيــف الســائق يف نفــس الشــارع الــذي شــهد أركان الواقعــة 
واقتيــاده ملركــز الشــرطة واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة معــه وتقدميــه للجهــات
 القضائية.                                                                عبداجلال نويس

منير بن دادي 
ــا  ــة عقده ــدوة صحفي ــالك يف ن ــد الس ــد ول وأك
أمــس االثنــن مبقــر الســفارة الصحراويــة، أن »الشــعب 
ــة  ــرة واملؤمل ــة امل ــن يســمح بتكــرار التجرب الصحــراوي ل
التــي دامــت ثالثــة عقــود، ســادها الــدوس علــى 
عقيــدة األمم املتحــدة فيمــا يتعلــق بقضايــا تصفيــة 

االســتعمار والتنكــر اللتزاماتهــا وقراراتهــا«.
وأشــار إلــى أن »الشــعب الصحــراوي ينتظــر مــن 
ــي  ــة الت ــاء اجلرمي ــى إلغ ــدة إل ــة اجلدي اإلدارة األميركي
ارتكبهــا ترامــب قبيــل مغادرتــه للبيــت األبيــض، 
ــرار  ــا وق ــدة وقراراته ــاق األمم املتح ــا مليث ــة خلرقه نتيج
محكمــة العــدل الدوليــة ولتعارضهــا مــع الــدور املنــوط 

ــة«. ــدة األمريكي ــات املتح بالوالي

الدبلوماســي  أفصــح  أخــرى،  جهــة  مــن 
املقبــل  األمــن  مجلــس  »لقــاء  بــأن  الصحــراوي، 
ســيعقد مــن أجــل االطــالع علــى آخــر تطــورات 
»بعثــة  أن  إلــى  مشــيرًا  الصحــراء«،  يف  األوضــاع 
ــل«. ــر املقب ــهر أكتوب ــا ش ــتنتهي مهمته ــو س املينورس
ــن  ــبانيا م ــرب اس ــى أن »ته ــدث عل ــر املتح وعّب
مســؤوليتها القانونيــة والسياســية واألخالقيــة وخيانتهــا 
للشــعب الصحــراوي جعلهــا اليــوم فريســة ســهلة 
لالبتــزاز املغربــي املتواصــل، والتهديــدات املســتمرة 

ــدرات«. ــرية واملخ ــرة الس ــاب والهج باإلره
وقــال املتحــدث إنــه »آن األوان أن تلعــب فرنســا 
الــدور املنتظــر منهــا، كبلــد لــه عالقــات تاريخيــة مــع 
ــد  ــف التأيي ــة، بتوقي ــدان املنطق ــعوب وبل ــع الش جمي

األعمــى للعــدوان املغربــي، وفــرض احتــرام للحدود«.
وحمــل وزيــر اخلارجيــة الصحــرواي، املغــرب 
ــة عــن  ــج الوخيمــة املترتب ــل املســؤولية عــن النتائ كام
انــدالع احلــرب العدوانيــة بــن اجلارتــن، كمــا حمــل 
مجلــس األمــن مســؤولية مــا آلــت إليــه األوضــاع 
نتيجــة تقاعســه عــن متكــن بعثــة املينورســو مــن 

ــا. ــام مبهمته القي
ــتعدة  ــة مس ــة الصحراوي ــأن »اجلمهوري ــح ب وأوض
للســالم مــع املغــرب علــى أســاس احتــرام احلــدود 
القــوات  وانســحاب  االحتــالل  وإنهــاء  الدوليــة، 
ــدوان  ــع والع ــة التوس ــن سياس ــا ع ــة، وعدوله املغربي

ضــد الشــعب الصحــراوي«.

02
الحدث
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 وزير اإلتصال عمار بلحيمر:
 »إطـــالق قنــــاة برلمـــانية يعـــــد إنجــــازا إعـــالمـيا« »إطـــالق قنــــاة برلمـــانية يعـــــد إنجــــازا إعـــالمـيا«

مت نقلها على منت طائرتي نقل عسكريتني
الجزائــــر تسلــــم الجزائــــر تسلــــم 6060 طـــن مـــن المـــواد الغـــذائية  طـــن مـــن المـــواد الغـــذائية 

كمساعـــدة إنســـــانية لــــدولة النيـــــجركمساعـــدة إنســـــانية لــــدولة النيـــــجر

اجلزائر العاصمة:
  55 سنــــوات سجـــنا نافـــذة فــي حـــــق الشـــــخص  سنــــوات سجـــنا نافـــذة فــي حـــــق الشـــــخص 

الــــذي سحــــل شرطـــــي بحيــــــدرةالــــذي سحــــل شرطـــــي بحيــــــدرة

وزير الشؤون اخلارجية، للجمهورية الصحراوية، محمد السالم ولد السالك:

»إسبـــانيا تتهــرب مــن مسؤوليــــاتها وعلـــى »إسبـــانيا تتهــرب مــن مسؤوليــــاتها وعلـــى 
فرنـــسا أن تــلعب الــــدور المنتـــظر منـــها«فرنـــسا أن تــلعب الــــدور المنتـــظر منـــها«

الرئيس تبون يف لقائه مبمثلي وسائل االعام
»االنتخــابات التشريعــية ستكـــون »االنتخــابات التشريعــية ستكـــون 

نزيــهة وعهـــد الكـــــوطة انتهـــى«نزيــهة وعهـــد الكـــــوطة انتهـــى«

 مشروع تعديل اجلنسية يسحب
كشــف رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون، عــن ســحب مشــروع تعديــل قانــون اجلنســية 
الــذي ناقشــته احلكومــة مؤخــرا والــذي يتضمــن اســتحداث إجــراء للتجريــد مــن اجلنســية اجلزائريــة 
األصليــة أو الـــمكتسبة يطبــق علــى كل جزائــري يرتكــب عمــدا أفعــاال خــارج التــراب الوطنــي مــن 

شــأنها أن تلحــق ضــررا جســيما مبصالــح الدولــة أو متــس بالوحــدة الوطنيــة.
وأرجــع الرئيــس تبــون يف لقــاء مــع ممثلــي وســائل اإلعــالم بــث ســهرة األحــد اخلطــوة بالتأويــالت 
التــي رافقــت اإلعــالن عــن التعديــل مضيفــا أن »أقليــة األقليــات ال ميكــن أن تدفعنــا علــى الذهــاب 
إلــى شــيء ال يقبلــه اجلزائريــون«، وأكــد علــى »أنــه ســيتم الدفــاع عــن اســتقرار البلــد بطــرق أخرى«.

 مشكل استيراد السيارات سيحل يف السداسي اجلاري
قــال رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون، إن »مشــكل مشــاريع تركيــب الســيارات يف اجلزائــر 
لــم تعطــي نتيجــة«، وذكــر يف هــذا الســياق أن »اجلزائــر ضيعــت 3 مالييــر دوالر بســبب رجــل أعمــال 

كان ينفــخ العجــالت«.
ــه مشــاكل«، وأكــد  ــق باســتيراد الســيارات في ــر الشــروط املتعل ــون إن »دفت وأوضــح الرئيــس تب
بأنــه »ســيتم حــل مشــكل اســتيراد الســيارات يف السداســي اجلــاري«، معتبــرا أن »التصنيــع احلقيقــي 

للســيارات ســيوفر عشــرات اآلالف مــن مناصــب الشــغل بفضــل أنشــطة املناولــة«.
استرجاع األموال املنهوبة مربوط بصدور األحكام النهائية

وعــن مســألة اســترجاع األمــوال، أفصــح الرئيــس تبــون بأنهــا »مربــوط بصــدور أحــكام نهائيــة«، 
وقــال إن »هنــاك بدايــة يف اســترجاع عقــارات يف اخلــارج وضــرب مثــاال بخطــوة الســفير اجلزائــري يف 

فرنســا الــذي اســترداد 44 عقــارا«.
ــي  ــارات الت ــترجاع العق ــال اس ــاون يف مج ــتعدة للتع ــة مس ــدول األوروبي ــون أن »ال ــف تب وكش
ــت  ــي عطل ــم والت ــا العال ــي عرفه ــة الت ــروف الوبائي ــرر التأخــر بالظ ــون يف الفســاد، وب ــا متورط يحوزه
ــوص  ــهر بخص ــذا الش ــة ه ــات مفرح ــتكون معلوم ــه »س ــا بأن ــا«، مضيف ــدول بعينه ــع ال ــل م التواص

ــوال«. ــترجاع األم اس
نسبة املشاركة يف التشريعيات تتراوح بني 40 و50 يف املائة عامليا

ــفافة،  ــة وش ــتكون نزيه ــا »س ــون أنه ــس تب ــد الرئي ــة أك ــريعية املقبل ــتحقاقات التش ــن االس وع
مشــيرا إلــى أن »عهــد الكوطــات انتهــى«، وأضــاف بأنــه »مهمــا كانــت نســبة املشــاركة يف 

االنتخابــات، نطلــب أن تكــون نزيهــة وشــفافة وتفــرز مــن يســتحق ثقــة الشــعب«.
ــة جديــدة يكــون هــو  ــاء دول ــا بصــدد بن وأضــاف تبــون »نأمــل أن يــدرك الشــعب اجلزائــري أنن
ــات  ــاركة يف االنتخاب ــبة املش ــون نس ــه يف ان تك ــن أمل ــا ع ــه«، معرب ــالل اختيارات ــن خ ــها م أساس
ــن 40 و 50  ــراوح »ب ــي تت ــى املســتوى العاملــي، والت ــك املســجلة عل ــة« قياســا بتل التشــريعية »عالي

ــة«. باملائ
ويف رده عــن ســؤال حــول مخــاوف البعــض بخصــوص هــذا املوعــد االنتخابــي، طمــأن رئيــس 
اجلمهوريــة بالقــول أنــه »ال مييــل ألي طــرف كان«، الفتــا إلــى أن »اجلميــع سواســية وأن عهــد 

ــى«. ــد انته ــات ق الكوط
وبخصــوص عمليــة التحضيــر للعمليــة االنتخابيــة، ال ســيما ســحب اســتمارات الترشــح ملوعــد 

12 جــوان املقبــل، أعــرب الرئيــس تبــون عــن تفاؤلــه باألرقــام املســجلة حلــد اآلن.
ــل  ــية قبي ــزاب السياس ــع األح ــي م ــع املدن ــع دور املجتم ــوص تقاط ــؤال بخص ــن س ويف رده ع
ــل، أوضــح أن  ــي املقب ــس الشــعبي الوطن ــى تشــكيلة املجل ــك عل ــر ذل ــات التشــريعية وتأثي االنتخاب

ــر. ــذا األم ــل يف ه ــه يف التدخ ــا نيت ــي«، نافي ــاس السياس ــى املق ــتكون عل ــس س ــكيلة املجل تش
وأضــاف بقولــه »لــو أردنــا مجلســا شــعبيا علــى املقــاس الخترنــا حزبــا معينــا«، وجــدد التأكيــد 
علــى أن هنــاك احتمالــن يف االســتحقاقات املقبلــة »إمــا أغلبيــة توافــق علــى برنامــج الرئيــس وبالتالــي 

يتــم تعيــن وزيــر أول، أو أغلبيــة مــن املعارضــة ترشــح رئيســا حلكومتهــا«.
 مخزونات املواد الغذائية متوفرة

ــاءه أمــس املواطــن  ــون يف لق ــل، طمــأن الرئيــس تب ــرات لشــهر رمضــان املقب وبالنســبة للتحضي
اجلزائــري بوفــرة »املخزونــات مــن املــواد الغذائيــة ووجــود اإلمكانيــات املاليــة التــي تســمح مبواجهــة 
كافــة حاجيــات املواطنــن مــن املــواد االســتهالكية«، داعيــا إلــى يف الوقــت ذاتــه إلــى »االبتعــاد عــن 

االســتهالك املفــرط مــع حلــول رمضــان«.
ــد  ــة وتوج ــواد الغذائي ــكل امل ــبة ل ــادي بالنس ــن ع ــاك تخزي ــة وهن ــة ملتزم ــأن »الدول ــاف ب وأض
ــر،  ــتلزم األم ــاعة، إن اس ــرف 48 س ــا، ويف ظ ــمح لن ــة تس ــات مالي ــتراتيجية وإمكاني ــات اس مخزون

ــة«. ــر وعناب ــران، اجلزائ ــئ وه ــى مســتوى موان باســتقبال بواخــر عل
وبخصــوص »النــدرة« التــي عرفتهــا مــادة الزيــت يف الســوق مؤخــرا رغــم وفرتهــا الكبيــرة علــى 
مســتوى املصانــع، ذكــر الرئيــس تبــون بالتعليمــات التــي أســداها لوزيــر التجــارة ملواجهــة مثــل هــذه 

األمــور بـــ »صرامــة قصــوى« قائــال »ال ميكــن ألي احــد أن يزعــزع اســتقرار الدولــة«.
اجلزائر مستعدة ملرافقة دول اجلوار

ويف إجابته عن سؤال يتعلق بتطور األوضاع يف ليبيا، أكد تبون استعداد اجلزائر الكامل لتقدمي املساعدة 
الضرورية ومرافقة الليبين يف املرحلة املقبلة من التسوية السياسية والبناء، معتبرا التطورات السياسية 

واألمنية األخيرة »ايجابية جدا وتشرف الليبين يف ظل تبادل سلس للسلطة بعيدا عن العنف«.
وبخصــوص النــزاع يف الصحــراء الغربيــة، نــوه الرئيــس تبــون ببــروز »نوع مــن النزاهــة يف الطرح«، 
وجــدد التأكيــد علــى أن أزمــة الصحــراء الغربيــة هــي أزمــة »تصفيــة اســتعمار وكل األطــراف قبلــت 
هــذا الطــرح واألمم املتحــدة هــي مــن تفصــل يف املوضــوع«، مشــيرا إلــى أنــه يقــول ذلــك »بــدون ضغينــة 

أو حقــد ألي طــرف، فاملغربيــون أشــقاء والصحراويــون أشــقاء ونتمنــى حــال يرضــي الطرفــن«.
أمــا عــن التطــورات األخيــرة التــي شــهدتها دولــة النيجــر مؤخــرا عقــب محاولــة االنقــالب، قــال 
تبــون أن »اجلزائــر التــي ترفــض التدخــل يف شــؤونها الداخليــة ترفــض أيضــا التحــدث عــن القضايــا 
الداخليــة لباقــي الــدول«، مشــددا علــى أن »اجلزائــر تعتبــر الــدول التــي تتقاســم معهــا احلــدود علــى 

غــرار النيجــر ومالــي دول شــقيقة وكل مــا يضرهــا يضرنــا«.
التقيت الناخب الوطني جمال بلماضي

ــة لقــاءه مــع الناخــب الوطنــي جمــال بلماضــي،  ويف الشــأن الرياضــي، أكــد رئيــس اجلمهوري
الــذي وصفــه بأنــه »إنســان طيــب وقــام بعمــل جبــار رفــع بــه معنويــات املواطنــن، وهــو مــدرب جــاء 
ــة«.                                                                      منيــر بــن دادي/واج بنتيجــة إيجابي

أعرب رئيس اجلهورية عبداملجيد تبون سهرة أول 
أمس، عن أمله يف »انخراط الشعب اجلزائري سيما 

الشباب يف العملية السياسية من خال تسجيل 
نسبة مشاركة عالية يف املواعيد االنتخابية 

املقبلة«، مؤكدا »سعيه لبناء دولة جديدة 
أساسها خيارات الشعب يكون فيها كل اجلزائريني 

سواسية«، وقال أن »االنتخابات التشريعية ستكون 
نزيهة وعهد الكوطة انتهى«.

 أعرب وزير الشؤون اخلارجية، للجمهورية 
الصحراوية، محمد السالم ولد السالك، 

عن »استعداد اجلمهورية الصحراوية 
للتعاون القوي مع األمم املتحدة لكي 

تفي بالتزاماتها جتاه الشعب الصحراوي، 
ليتمكن من ممارسة حقه غير القابل 

للتصرف يف تقرير املصير واالستقال على 
غرار كل الشعوب«.



بجامعة  والسياسي  الديني  االجتماع  علم  أستاذ  اعتبر 
اجلزائر، زوبير عروس، أن«إقحام األطفال القصر يف املظاهرات 
السياسية وبشكل خاص املشاركة يف مسيرات احلراك وحمل 
خلطر  يعرضهم  قد  فاضح،  وجتنيد  استغالل  أنه  على  الفتات 
إجرامية  عمليات  ارتكاب  إلى  األمر  بهم  يصل  وقد  محتم، 

بشكل غير إرادي«.
وأوضح الدكتور زوبير عروس، يف تصريح أدلى به لـ«أخبار 
الوطن«، » أن استغالل األطفال يف العمل السياسي، والذهاب 
وغير  شرعية  وغير  سليمة  غير  عملية  هو  املسيرات  إلى  بهم 
األخالقية  الناحية  من  وال  القانونية  الناحية  من  ال  مقبولة 
واالجتماعية، ألنهم لم يصلوا بعد إلى اإلدراك احلقيقي وغير 

قادرين على الفرز والتمييز بني اخلطأ والصواب«.
وأضاف متخصص يف علم االجتماع السياسي« أن حالة 
إلى  األطفال  دفعت  اجلزائري  الشارع  يشهدها  التي  الهيجان 
املشاركة بطريقة عفوية، دون وعي منهم أو إدراك ما يترتب عن 
املشاركة يف العملية السياسية«، مؤكدا » أن األطفال يف هذه 
املسؤولية االجتماعية واألخالقية  لتحمل  املرحلة غير مؤهلني 
فما بالك السياسية، واملشاركة يف هذه األعمال مما قد يفتح لهم 
املجال للقيام بأعمال إجرامية، وهو ما حدث يف بعض الدول 
كسوريا وليبيا حيث جند أن األطفال استغلوا يف احلروب وحملوا 

بندقيات وأسلحة ثقيلة أطول من حجمهم«.
أسماء بوصبيع

رياض هويلي
تشير املعطيات املتوفرة إلى أن بعض أطراف 
احلراك مستعدة الستخدام أي ورقة تشكل ضغطا 
الذين  السياسيني  املناضلني  وعلى  النظام  على 
أبدوا امتعاضا من بعض مواقف احلراك وسلوكاته 
بجنوح  األمور  بدأت  األخيرة، حيث  يف األشهر 
طرف يف احلراك إلى تخوين املناضلني من راجعوا 
أو  السلطة  مع  احلوار  طريق  اختاروا  أو  مواقفهم 
مع  مهاترات  يف  الدخول  رفضوا  الذين  أولئك 
اجليش واملؤسسة األمنية، حيث واجه هؤالء كل 
أنواع الشتائم والتخوين، ولم يكتف هذا الطرف 
وهم  الصحفيني  على  اعتدى  بل  بهذا  املتشدد 

يؤدون مهامهم.
رموز  الكثير من  التي سارع  السلوكات  هذه 
احلراك الشعبي إلى استنكارها لم تتوقف، فعودة 

اجلناح  هذا  جعلت  الثانية  ذكراه  بعد  احلراك 
يستعل متسك اجلزائريني بالتغيير السلمي والسعي 
للزج بهم يف صراعات مع اجليش الوطني الشعبي 
وقياداته،  اجليش  تستهدف  شعارات  من خالل 
الذي  الصدام  هذا  على  الكثيرين  حتفظ  ومع 
تفيد كل املعطيات أن جماعة رشاد تقف وراءه، 
االعتداءات   « ورقة  استخدام  إلى  املسعى  حتول 
اجلنسية«، على القصر وشباب احلراك، إذ بدأت 
مع وليد نقيش الذي تعددت الروايات بشأنه يف 
انتظار ما ستسفر عنه حتقيقات النيابة العامة، ثم 
عشر  اخلمسة  ذو  قاصر  شتوان،  سعيد  مع  اآلن 
يف  اغتصابه  عن  باحلديث  الرواية  بدأت  سنة، 
محاولة  إلى  تدحرجت  ثم  نهارا،  شرطة  مخفر 
االعتداء عليه ثم تقهقرت إلى التحرش به داخل 

مركز الشرطة.

بيان مصالح أمن والية اجلزائر يكذب وقوع 
يفتح  اجلمهورية  اجلنسي،ووكيل  االعتداء  فعل 
العام  الرأي  يبقى  نتائجه  انتظار  ويف  حتقيقا، 
الوطني والدولي ضحية غياب احلقيقة، رغم أن 
الوقائع تشير بكل وضوح إلى أن طرفا يف احلراك 
يعمل من أجل استغالل كل ورقة تشكل ضغطا 
أو  القصر  باستغالل  ولو  األمنية  املؤسسة  على 
نطاق  على  لذلك  والترويج  سابقا  املعتقلني  أبناء 
احلساس  الوتر  على  اللعب  خالل  من  واسع. 
االعتداء  وهو  أال  للمواطن  وقانونيا  أخالقيا 
اجلنسي، السيما يف ظل صعوبة التحقق من هذه 

االتهامات.
أيضا  االعتراف  يجب  املوضوع،  جوهر  يف 
مثالية،  ليست  اجلزائرية  األمنية  املؤسسات  بأن 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  امليثاق  تنفذ  هي  وال 

بيئة  تنشط يف  إنها مؤسسات  بحذافيره كذلك، 
لتجاوزات،  يتعرض  فيها  والقانون  دميقراطية  غير 
فردية  جتاوزات  أنها  على  الغالب  يف  تصنف 
الواضح  لكن  وليست سياسة مؤسسة،  للعناصر 
األوراق  كل  الستخدام  محاوالت  هناك  كذلك 
يف  املؤسسات  ضد  قانونية  غير  كانت  ولو  حتى 

صراع لي الذراع.
يف بدايات احلراك، نزلت العائالت اجلزائرية 
تعبيرا عن  الشوارع  إلى  وأبنائهم  بنسائهم  رجاال 
بتغيير  ومطالبة  املخلوع،  الرئيس  لسلطة  رفضهم 
تلبية  على  قادرا  يعد  لم  الذي  السياسي  النظام 
احلرية  والقانون،  احلق  دولة  بناء  يف  طموحاتهم 
وأرشيف  حينها  والحظنا  والدميقراطية،  والعدالة 
القنوات وصفحات الفيسبوك مليئة بصور السالم 
املرافقني  األطفال  ومنهم  واملواطنني  الشرطة  بني 

لعائالتهم. فماذا تغير اليوم؟
املعطيات امليدانية تقول إنه لم يتغير شيء، 
فالناس تسير يف الشوارع دون اعتداءات من قبل 
الشرطة، وحراكيون يعترفون بذلك، رغم حتفظهم 
العاصمة  مداخل  تشهده  الذي  التضييق  على 
مثال كل خميس مساء وجمعة صباحا واعتقال 
ترد  ما  سبيلهم،وهو  إخالء  قبل  الشباب  بعض 
هذه  إن  بالقول  الغالب  يف  األمنية  املصالح  عليه 

اإلجراءات احترازية وهدفها حماية املتظاهرين.
اخلفي  الوجه  يتجلى  الروايتني،  بني 
الوسائل، لكنه  فيه كل  للصراع، وجه تستخدم 
يحيلنا على حقيقة ساطعة ال غبار عليها وهي: 
سياسي  حل  إلى  وحتتاج  سياسية  األزمة  أن 
مفتاحه احلوار الشفاف يحمي املؤسسات، ويقي 
البلد خطر الصدام الذي يريده اجلناح الراديكالي 
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الصراع بني أحد أجنحته والّسلطة يحتدم باستخدام القصر واالتهامات املضللة

أطفــاُل الَحــراك.. خراطــيٌش فـي يــدِّ ُنشـــطاٍء!أطفــاُل الَحــراك.. خراطــيٌش فـي يــدِّ ُنشـــطاٍء!
ملف 

أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة اجلزائر، زوبير عروس لـ«أخبار الوطن«:

»إقحــام األطفــال فــي الحـــراك غيــر مقبــول »إقحــام األطفــال فــي الحـــراك غيــر مقبــول 
قانــونا وال أخــالقا«قانــونا وال أخــالقا«

رئيس شبكة »ندى«، عبد الرحمان عرعار لـ«أخبار الوطن«:

»علــــى القضــاء أن يؤكـــد أو ينفـــي ما »علــــى القضــاء أن يؤكـــد أو ينفـــي ما 
تــم تداولـه تــم تداولـه حول الطفل سعيـد شتــوان«حول الطفل سعيـد شتــوان«

كيف تنظرون إلى قضية الطفل سعيد 
شتوان التي خرجت إلى العلن وأمر بشأنها 

وكيل اجلمهورية بإجراء حتقيق حول صحة 
ادعاءاته بتعرضه العتداء جنسي؟

ما مت تداوله عبر الوسائل اإلعالمية وعلى مواقع التواصل 
االجتماعي، يحتاج إلى حتقيق سريع ومكثف للوقوف على كل 
احليثيات وعلى الوقائع التي أدلى بها الطفل شتوان، وعلى كل 
السلطات سواءا من القضائية أو األمنية أن تؤكد أو تنفي ما مت 
تداوله، حتى ال نتهم أي جهة، خاصة اجلهاز األمني، باملقابل 
من  املعلومات،  كانت  مهما  اخلطر  خارج  الطفل  وضع  يجب 
النفسية  الضغوطات  كل  عن  وإبعاده  له  احلماية  توفير  خالل 
والسياسية واالستغالل اإلعالمي وحتى السياسي، ولهذا أتأسف أن تخرج القضية بهذا الشكل يف 
الوقت الذي كان من املفروض أن نعالج اخلبر باحترافية وأن نحذر من الوقوع يف االشاعات والوشاية«.

بشكل عام ما رأيكم يف مسألة خروج األطفال يف احلراك الشعبي؟
مشاركة األطفال مند 22 فيفري يف احلراك كان استثنائيا، وكنا قد نبهنا سابقا من االستغالل 
والزج األطفال القصر على وجه اخلصوص يف املشاركة السياسية ويف التجمهر، ونحن كشبكة للدفاع 

عن حقوق االنسان نرفض رفضا تاما إشراك البراءة يف القضايا السياسية، والصراعات احلزبية.
لكن من جهة، صحيح أنه من حق األطفال االطالع ما يدور وكيف نعيش من باب إعطائهم 
الصورة االيجابية، ولكن أن يتم استغاللهم يف النضال السياسي فهذا ممنوع قانون أخالقيا واجتماعيا.

خالل  أبنائهم،  جتاه  واملدنية  القانونية  املسؤولية  يتحملون  من  هم  األولياء  عام  بشكل  لكن 
مشاركتهم يف مسيرات احلراك، وال يعقل أن جند أطفال يخرجون يف مسيرات دون مرافقة أولياء أمرهم 

ما قد يعرضهم إلى خطر التحرش.
هل القانون يحمي القصر يف حال تعرضهم ألي مكروه يف احلراك؟

أكيد قانون العقوبات صارم يف حماية األطفال خاصة القانون االخير 2015 يف جميع احلاالت، 
اجلهات  فيه  يعاقب  والذي  السياسي،  االستغالل  من  األطفال  يحمي  قانونيا  إطارا  خصص  حيث 

واألطراف التي حترض األطفال على املشاركة يف املسائل السياسية.
إقحام األطفال يف احلراك ويف السياسة بشكل عام هل هو مسألة عادية؟

املواعيد  أو يف  اجلمعيات  أو يف  احلراك  مرفوض سواءا يف  السياسي   العمل  األطفال يف  إقحام   
االنتخابية، لذلك  يجب أن نبعد األطفال يف املمارسات السياسية مهما كان املشهد  ألن هذا ال يخدم 
حقوقهم وال واجباتهم وال حقوق املواطنة  اخلاصة بهم، بل بالعكس املفروض عدم استغالل النشطاء 
السياسيني لهذه الفئات يف العمل السياسي، حتى من السلطة ال بد أن نحذر أن نزج بأطفالنا  خدمة 
أي  ونرفض  ننتبه  أن  يجب  لهذا  املستقبل،  صناع  باعتبارهم  للحقوق،  وخدمة  وللتطور  للدميقراطية 

استغالل أو إقحام يف العمل السياسي.
سأله: أسماء بوصبيع

فتحت قضية اتهام الشرطة 
باالعتداء اجلنسي املزعوم على 

الطفل سعيد شتوان ، التي سارعت 
إلى إصدار بيان تكذيب وحترك 

وكيل اجلمهورية لفتح حتقيق،ملف 
استغالل األطفال يف الصراعات 

السياسية. فهل حقيقة مت 
االعتداء جنسيا على الطفل سعيد 
شتوان يف مركز الشرطة مثله مثل 
وليد نقيش الذي يقال إنه تعرض 

العتداء جنسي يف مركز أمني؟ ملاذا 
بالتحديد ورقة االعتداء اجلنسي 

وليس التعذيب وسوء املعاملة 
التي يشتكي منها عادة أغلب 

املوقوفون؟ هل استخدام ورقة 
االعتداء اجلنسي لكونها تتسم 
باحلساسية وإثارة غضب الناس 

واستعطافهم ثم فتح الطريق أمام 
املنظمات احلقوقية؟ أليس القانون 

صارم يف مشاركة األطفال القصر 
يف األنشطة السياسية، العمالة 
والنزاعات مهما كانت طبيعتها؟

احلقوقي فاروق قسنطيني لـ«أخبار 
الوطن« :

»ينبــــغي الحــذر مــن الوشــاية »ينبــــغي الحــذر مــن الوشــاية 
الكــاذبة التــي قـــد تضـــرب الكــاذبة التــي قـــد تضـــرب 
مصــداقية المؤسســات األمنــية« مصــداقية المؤسســات األمنــية« 

لترقية  االستشارية  الوطنية  للجنة  السابق  الرئيس  حّذر   
وراء  االنسياق  من  قسنطيني،  فاروق  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
املؤسسات األمنية يف اجلزائر، على  التي قد تستهدف  اإلشاعات 
والتحرش  للتعذيب  تعرضه  فيها  ادعى  الطفل قاصر  خلفية شهادة 
اجلنسي داخل أحد مراكز الشرطة، ودعا احلقوقي يف الوقت نفسه 

إلى »مواصلة التحقيق لتأكيد أو تفنيد صحة اخلبر«.
وأوضح احلقوقي فاروق قسنطيني يف تصريح أدلى به لـ«أخبار 
بتاتا باستغالل األطفال  الوطن« » أن »القانون اجلزائري ال يسمح 
القصر يف العمل السياسي، وأن قانون العقوبات واضح يف منع هذا 
دول  يف  به  معمول  هو  كما  الشرعي،  غير  االستغالل  من  النوع 
العالم، إذ جند أن الدول األوروبية متنع خروج األطفال يف املسيرات«.
والنضال  العمل  يف  األطفال  »استغالل  احلقوقي  واستنكر 
الصراعات  ويف  واالحتجاجات  املظاهرات  يف  وإقحامهم  السياسي 
من  ويعاقب  القانون  عليها  يعاقب  »جرمية  أنها  مؤكدا  احلزبية«، 
يحرض هذه الفئة«، مضيفا » القانون اجلزائري ينص على حماية 

الطفل القاصر يف جميع امليادين ومهما كان فعله«.
أسماء بوصبيع

النشاط السياسي سمير 
بلعربي لـ«أخبار الوطن« :

»مشـــاركــة األطفــال »مشـــاركــة األطفــال 
فـي المسيـرات صـورة جميلة فـي المسيـرات صـورة جميلة 
عــن السلمــية والتحــظر«عــن السلمــية والتحــظر«

وجود  بلعربي  سمير  السياسي  الناشط  اعتبر 
مسيرات  يف  الرضع  وحتى  واألطفال  العائالت 
وقمة  السلمية   املسيرة  مصداقية  أثبت  اجلزائر، 
الشارع  يف  ورائعة  جميلة  صورة  وأعطى  التحضر، 

زادت من تالحم والوحدة بني اجلزائريني«.
يف  بلعربي  سمير  السياسي  الناشط  وأوضح 
مشاركة  »الهدف من  أن  الوطن«   لـ«أخبار  تصريح 
األطفال يف احلراك هو غرس فكرة النضال السلمي 
بكل  للمطالبة  ودفعه  اجليل  هذا  نفوس  الوطني يف 
حقوقه يف إطار السلمية وعدم اخلضوع والقبول بأن 

تضيع طموحاتهم وأحالمهم«.
وبخصوص مشاركة األطفال القصر املسيرات 
على  تقع  املسؤولية  أن   « قال  أهلهم  مرافقة  دون 
حال  يف  يتظاهرون،  عندما  أبنائهم،  جتاه  األولياء 
تعرضهم ألي خطر قد يقع، أو أي انزالق محتمل«.
أسماء بوصبيع

اإلعالمي أحسن خالص 
لـ«أخبار الوطن«  

»المشكــلة تكــمن فــــي »المشكــلة تكــمن فــــي 
كيفــية حمـاية أطفــالنا«كيفــية حمـاية أطفــالنا«

خروج  خالص  أحسن  اإلعالمي  اعتبر 
أي  يطرح  وال  مقبول  أمرا  احلراك«  يف  األطفال 
وال  عاما  فضاءا  احلراك  مادام  أخالقية،  إشكالية 
أخرى  جوانب  بل  فقط  السياسة  على  يقتصر 
املشكلة  أن«  إلى  املختص  وأشار  اجتماعية«، 
األماكن  يف  أطفالنا  حماية  كيفية  يف  تكمن 

العامة«.
لـ«أخبار  تصريح  يف  خالص  أحسن  وقال 
الوطن«  أنه و »منذ بداية احلراك يف فبراير 2019 
كان األطفال يشاركون يف املسيرات رفقة عائالتهم 
األحيان  بعض  يف  وكانوا  بسوء  مسهم  أحد  وال 
لكن  ألذى«،  يتعرضوا  ان  دون  شعارات  يرفعون 
السؤال املطروح يف قضية احلل هل اغتصب الفتى 
ألنه شارك يف احلراك؟ أم أنه كان ميكن أن يتعرض 
لالغتصاب ولو يف مكان آخر. ما عالقة االغتصاب 
باحلراك وما عالقة هذا الفعل املعزول باملشاركة يف 

احلراك؟  وبرأيي أنا ال أرى أي عالقة بينهما.
أسماء.ب



والصلــب  احلديــد  مركــب  مجمــع  يتوقــع 
ــران(  ــرق وه ــوة ) ش ــة بطي ــع ببلدي ــيالي الواق توس
حتقيــق 700 مليــون دوالر كعائــدات مــن نشــاطاته 
للتصديــر خــال 2021، أي أكثــر مــن 6 أضعــاف 
أبــرزه  2020، حســبما  مــع حصيلــة  باملقارنــة 

ــع. ــؤول باملجم ــس، مس أم
ــب  ــياني، أل ــس إدارة توس ــو مجل ــال عض و ق
تطــور  أن  تصريــح ل«وأج«،  أوغلــو، يف  توبســي 
نشــاطات التصديــر لــدى توســيالي قــد »تعــزز« 
بفضــل البــدء مؤخــرا يف يف اســتخدام »الطاقــة  
القصــوى« للمجمــع, متوقعــا عائــدات بنحــو 700 
مليــون دوالر يف 2021, أي بارتفــاع رقــم أعمــال 
بحوالــي 600 باملائــة مقارنــة مــع عائــدات التصديــر 

خــال 2020.
وأوضــح ذات املتحــدث أن »الركــود الطفيــف« 

للســوق احمللي بســبب آثــار كوفيد 19- دفــع باملجمع 
إلــى تركيــز اجلهــود نحــو تصديــر املنتجــات، مبــرزا 
يف هــذا الصــدد »أهميــة اإلجــراءات املتخــذة مــن 
طــرف الدولــة اجلزائريــة لتشــجيع الصــادرات خــارج 

احملروقــات«.
وذكــر يف ذات املنــوال أن »املنــاخ االقتصــادي 
للمصدريــن  واضــح  بشــكل  مائــم  اجلزائــر  يف 
ــيما  ــد، ال س ــاع احلدي ــرار قط ــى غ ــن عل اجلزائري
ــري يف  ــوج اجلزائ ــع املنت ــم لوض ــة له ــا املتاح املزاي

األســواق العامليــة«.
وأضــاف أن هــذه »الديناميكيــة التــي يســجلها 
ــة  ــات الدول ــع رهان ــى م ــيالي تتماش ــب توس مرك
ــادرات  ــع الص ــى تنوي ــح إل ــي تطم ــة، والت اجلزائري
خــارج احملروقــات مبختلــف أنواعهــا، بغيــة ضمــان 
ــر االقتصــاد  ــة وتطوي ــة الصعب ــن العمل ــل م مداخي

ــروة واملســتحدث ملناصــب الشــغل«. اخلــاق للث
مــن جهــة أخــرى، أشــار ألــب توبســي أوغلــو 
أن توســيالي قــام يف غضــون الثاثــي األول مــن 
ــا  ــي 230.000 طن ــر حوال ــة بتصدي ــنة اجلاري الس
ــادل 130  ــرادات تع ــة وباي ــات احلديدي ــن املنتج م
مليــون دوالر, مؤكــدا أن هــذا الرقــم »قياســي« 
نشــاطات  يف  الشــروع  منــذ  املركــب  حققــه 

التصديــر.
ديناميكيــة  أن  املســؤول  نفــس  ويــرى 
ــع  ــر« م ــر فأكث الصــادرات لتوســيالي »ســترتفع أكث
تشــغيل رصيــف املجمــع املخصــص للصناعــات 
احلديديــة مبينــاء وهــران مســتقبا، مضيفــا أن 
العمــل ســيركز علــى تعزيــز املنتجــات املوجهــة  
ــي 2021. ــي الثان ــن السداس ــداء م ــر ابت للتصدي
ق.و

املدينــة،  و  العمــران  و  الســكن  وزيــر  أكــد 
محمــد طــارق بلعريبــي، أمــس، بســوق أهــراس 
علــى ضــرورة إطــاق جميــع املشــاريع الســكنية 

»قبــل نهايــة شــهر مــاي املقبــل« .
وأوضــح الوزيــر يف تصريــح للصحافــة علــى 
ــاء 500 وحــدة ســكنية  ــه ملشــروع بن هامــش معاينت
»جاهــزة للتوزيــع » ببلديــة ســدراتة خــال زيــارة 
ــن  ــه »ســوف ل ــة أن ــى هــذه الوالي ــا ال ــام به عمــل ق
يكــون هنــاك أي مشــروع ســكني متوقــف إلــى نهايــة 

ــي«. ــتوى الوطن ــى املس ــل عل ــو املقب ماي
و أبــرز يف هــذا الســياق بأنــه قــد مت عبــر الوطــن 
إحصــاء 100 ألــف وحــدة ســكنية بصيغــة العمومــي 

اإليجــاري »متوقفــة لعــدة أســباب«.
أن  الصــدد،  هــذا  يف  بلعريبــي  أضــاف  و   

اجتماعــات »ماراطونيــة«، جــرت علــى مســتوى 
دائرتــه الوزاريــة مــن أجــل ضبــط رزنامــة االنطــاق 
يف هــذه املشــاريع، مذكــرا أنــه مت ســابقا منــح مهلــة 
90 يومــا ملعاجلــة اإلشــكاالت اإلداريــة املتعلقــة 

بهــذه املشــاريع املتوقفــة.
و خــال تدشــينه ملدرســة ابتدائيــة بالقــرب من 
ذات املشــروع الســكني، أطلــق عليهــا اســم الشــهيد 
ــى  ــر عل ــدد الوزي ــد اهلل، ش ــن عب ــار ب ــاري عم جب
»ضــرورة توفيــر جميــع املرافــق الضروريــة للمواطــن يف 
املشــاريع الســكنية مــن كهربــاء و غــاز و مــاء و صــرف 
ــاريع  ــذه املش ــع ه ــا يتب ــى م ــة إل ــي«، باإلضاف صح

مــن مرافــق، خاصــة التربويــة منهــا.
ق.و

شــهري  خــال  الــواردات  قيمــة  ســجلت   
ــة،  ــري 2021 انخفاضــا ب86ر7 باملائ ــي وفيف جانف
ــة  ــة العام ــن املديري ــوم االثن ــه الي ــادت ب حســبما أف

للجمــارك.
وأوضحــت اجلمــارك اجلزائريــة يف بيــان لهــا أن 
ــام  ــن للع ــواردات بلغــت يف الشــهرين األول قيمــة ال
ــار دوالر  ــل 13ر6 ملي ــار دوالر مقاب اجلــاري 65ر5 ملي

ــرة مــن 2019. يف نفــس الفت

ــك، ســجلت قيمــة الصــادرات  ــل ذل ويف مقاب
اجلزائريــة 32ر4 مليــار دوالر يف يناير-فبرايــر مــن 

.2021
وبخصــوص أهــم الــدول املــوردة للجزائــر يف 
هــذه الفتــرة, تظهــر بيانــات املديريــة العامــة للجمــارك 
تقــدر ب33ر18  بحصــة  للقائمــة  الصــن  تصــدر 
متبوعــة  الــواردات،  قيمــة  إجمالــي  مــن  باملائــة 
باملائــة(  )89ر6  وأملانيــا  باملائــة(  )72ر9  بفرنســا 

ــة(. ــبانيا )70ر5 باملائ ــة( واس ــا )25ر6 باملائ وإيطالي
ــدول التــي صــدرت نحوهــا  وبالنســبة ألهــم ال
البضائــع اجلزائــري, تشــير نفــس البيانــات اجلمركيــة 
تصــدر إيطاليــا للقائمــة بحصــة قدرهــا 45ر17 باملائــة 
متبعــة بفرنســا )48ر15  باملائــة( وتركيــا )25ر15 
باملائــة( وإســبانيا )58ر8 باملائــة( وهولنــدا )47ر5 

ــة(. باملائ
ق.و

أشــار ذات املتحــدث، أن »الــوزارة اعتمــدت 
ــال  ــا ون ــق جناح ــذي حق ــج،  ال ــام التفوي ــى نظ عل
استحســان أطــراف التربيــة بدليــل أنهــا أفــرزت 
عمليــة تقييــم تنفيــذ املنهــاج علــى نتائــج جــد 

مرضيــة علــى العمــوم«.
ــذ  ــدرس التامي ــران، أن »مت ــن زم ــح، ب وأوض
تنفيــذ  يف  بــرز  والــذي  عامــا،  اســتقرارا  عــرف 
ــرا  ــجلت تأخ ــه س ــى أن مصاحل ــا  إل ــج، منوه البرام
بعــض  يف  األفــواج  لبعــض  مقلــق  غيــر  طفيفــا 

الواليــات«.
تســجيل  »مت  أنــه  زمــران  بــن  حتــدث  كمــا 

ــخ  ــى 4 أســابيع يف التاري ــن 3 إل ــادل م ــا يع تأخــر مب
واجلغرافيــا يف الطــور الثانــوي اي بنســبة 4 باملائــة 
وطنيــا«ـ ومت بحســبه« تســجيل أصغــر نســبة واملقــدرة 
ــادل  ــا يع ــق أي م ــة الطرائ ــادة هندس بـــ0.08 يف م

مؤسســتن مــن بــن 2566 مؤسســة وطنيــا«.
وأكــد املتحــدث، أنــه »مت التكفــل بالتأخــر 
ــة  ــة جاري ــا  إن العملي ــاتذة، قائ ــرف األس ــن ط م
الحتــواء التأخــر عــن طريــق التعديــل البيداغوجــي.
بينمــا يف املتوســط و  االبتدائــي، قــال املتحــدث إن 
ــوق  ــر يف ــجيل تأخ ــدم تس ــن ع ــفرت ع ــة أس املتابع

أســبوعن«.

بــوزارة  العــام  االمــن  ومــن جهتــه كشــف 
التربيــة بوعــزة بوبكــر صديــق عــن »إجــراء  تخفيــض 
معــدل االنتقــال الــى 4.5 يف االبتدائــي و 9 مــن 20 

ــوي«. ــط و الثان يف املتوس
ان  الصديــق  بوبكــر  قــال  األرقــام  وبلغــة 
احلاصلــن علــى 5 و مــا أكثــر يف التعليــم االبتدائــي 
ــا  ــدل 10 و م ــى مع ــن عل ــا احلاصل ــة، ام 86 يف املئ
أكثــر يف التعليــم املتوســط هــو 69 باملئــة، بينمــا 
ــوي   ــم الثان ــر يف التعلي ــا أكث ــى 10 و م ــن عل احلاصل

60 باملئــة.
أمينة .ش
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البحــث  لفرقــة  الشــرطة  أفــراد  يواصــل   
والتدخــل  بأمــن واليــة بشـــار مهامهــم يف إطــار 
مكافحــة اجلرميــة يف الوســط احلضــري ومكافحــة 
كافــة أشــكال احليــازة واملتاجــرة باملخــدرات، حيــث 
مت يف قضيتــن منفصلتــن توقيــف مشــتبه بهمــا 

وحجــز كميــات مــن املخــدرات.
القضيــة األولــى تعــود وقائعهــا إلــى اســتغال 
ــات  ــل ملعلوم ــث والتدخ ــة البح ــرطة لفرق ــراد الش أف
تفيــد بقيــام مشــتبه بــه باســتغال مســكنه اخلــاص 
لتخزيــن وبيــع املؤثــرات العقليــة وبالتنســيق مــع 
نيابــة اجلمهوريــة لــدى محكمــة بشـــار واتخــاذ 
كافــة اإلجــراءات الازمــة مت توقيــف املشــتبه بــه 
ــة  ــت عملي ــن مكن ــكنه، يف ح ــتوى مس ــى مس عل
ــا  ــة 1050 قرص ــز كمي ــط وحج ــن ضب ــش م التفتي
مــن دواء البريقابالــن 300 ملــغ ذي اخلصائــص 
املخــدرة أجنبــي الصنــع ليتــم توقيفــه للتحــري معــه 

ــة. ــأن القضي بش

اجليــد  وباإلســتغال  أخــرى  قضيــة  ويف 
للمعلومــات و بإشــراف مــن وكيــل اجلمهوريــة لــدى 
محكمــة بشـــار مت تفتيــش مســكن مشــتبه بــه آخــر 
يف العقــد الثالــث مــن العمــر حيــث مكنــت العمليــة 
مــن توقيــف املشــتبه بــه محــل القضيــة وحجــز 
كميــة 900 غــرام مــن مــادة الكيــف املعالــج وكميــة 
ــة  ــرات العقلي ــن املؤث ــة م ــواع مختلف 205 قرصــا ألن
ــغ  ــل 40 مل ــي إيزوبتي ــر عقل ــول مؤث ــي محل و قارورت

ــري. ــار جزائ ــرة آالف دين ــدره عش ــي ق ــغ مال ومبل
املشــتبه بهمــا املوقوفــن ســيتم تقدميهمــا أمــام 
وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة بشـــار لتبقــى 
ــرق  ــف الف ــل، ومختل ــث والتدخ ــة البح ــود فرق جه
والوحــدات العملياتيــة ألمــن والية بشـــار، مســتمرة 
ملكافحــة اجلرميــة بالوســط احلضــري ومجابهــة كافــة 

ــدرات. ــرة باملخ ــازة واملتاج ــكال احلي أش
مصطفى ياسر

القضائيــة  للشــرطة  املتنقلــة  الفرقــة  متكنــت 
ــة تلمســان مــن تفكيــك  منصــورة التابــع ألمــن والي
شــبكة إجراميــة تنشــط يف املتاجــرة ، نقــل و تهريــب 
ــز  ــع حج ــر م ــى اجلزائ ــرب و إل ــن املغ ــذرات م املخ
ــى مســتوى أحــد املناطــق  ــن املخــدرات عل ــة م كمي

ــدودي. ــريط احل ــة للش املتاخم
اســتغال  إلــى  تعــود  العمليــة  تفاصيــل 
معلومــات مفادهــا وجــود نشــاط مشــبوه لنقــل شــحنة 
ــت  ــة جنح ــة محكم ــع خط ــدرات، و بوض ــن املخ م
عناصــر الفرقــة يف حجــز كميــة مــن الكيــف املعالــج 

قــدرت بـــ 03 كلــغ و700 غــرام ، مع توقيف شــخص 
متــورط يف القضيــة، وحجــز دراجتــن ناريتــن كانتــا 

ــدرات. ــج املخ ــل و تروي ــتعما يف نق تس
بعــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق مت إجنــاز 
إجــراء قضائــي بخصــوص » جنايــة تكويــن جمعيــة 
ــازة النقــل  ــة اســتيراد املخــدرات، احلي أشــرار، جناي
والتخزيــن واملتاجــرة باملخــدرات بطريقــة غيــر شــرعية 
ضمــن شــبكة إجراميــة منظمــة »  قــدم املشــتبه فيــه 

مبوجبــه أمــام العدالــة.
ع.بن خالد

ــا يف  ــل حتفهم ــاب و كه ــس ش ــوم أم ــي ي  لق
حــادث مــرور خطيــر وقــع علــى مســتوى الطريــق 
الوطنــي رقــم 102 الرابــط بــن قاملــة وأم البواقــي 

مبنطقــة ســيدي معــاش.
ــة  ــاع للحماي ــدة القط ــت وح ــد  تدخل ــذا وق ه
املدنيــة تاملوكــة ألجــل حــادث مــرور مميــت بالطريــق 
ــة  ــي مبنطق ــة وأم البواق ــن قامل ــط ب ــي 102 الراب الوطن
اصطــدام  يف  احلــادث  يتمثــل  معــاش،  ســيدي 
شــاحنة مــن نــوع )ايســيزي( ، وســيارة ســياحية 
مــن نــوع )رونــو كليــو(، مــا أدى إلــى وفــاة شــخصن 

ــان 22 ســنة  ــكان يبلغ ــن امل ــر يف ع ــس ذك ــن جن م
و 50ســنة كانــا يف الســيارة الســائق ومرافقــة مــن 
جنــس ذكريــن، وإصابــة ثالــث كان علــى مــن 
ــغ مــن العمــر 39  الشــاحنة بجــروح يف األطــراف يبل
ســنة، نقلــوا بســيارة اإلســعاف التابعــة للحمايــة 
ــة  ــة للصحــة اجلواري ــى املؤسســة العمومي ــة، إل املدني
تاملوكــة فيمــا حــول الضحيتــن املتوفيتــن إلــى 

ــث. ــظ اجلث ــة حف مصلح
خديجة بن دالي

 متكــن عناصــر فرقــة البحــث و التدخــل بأمــن 
واليــة املســيلة خــال ال24 ســاعة األخيــرة مــن 
حجــز 2695 قرصــا مهلوســا و توقيــف مروجيهــا، 
ــة االتصــال  ــوم االثنــن خلي ــه الي ــادت ب ــا أف ــق م وف

ــة . ــن الوالي ــة بأم ــات العام والعاق
ــي  ــة الت ــذه العملي وأوضــح ذات املصــدر، أن ه
تنــدرج يف إطــار محاربــة كافــة أشــكال اإلجــرام، 
خاصــة مــا تعلــق بجرائــم احليــازة واملتاجــرة غيــر 
مــن  مكنــت  قــد  العقليــة،  باملؤثــرات  املشــروعة 
 )3( ثاثــة  عددهــم  البالــغ  مروجيهــا  توقيــف 
أشــخاص تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 23 و35 ســنة.
املصالــح  لــذات  معلومــات  ورود  إثــر  فعلــى 
تفيــد بوجــود أشــخاص يقومــون بترويــج مؤثــرات 
عقليــة بوســط مدينــة املســيلة، مت إعــداد خطــة، 
ــوا علــى مــن  مكنــت مــن توقيــف املشــتبه بهــم كان
ــم  ــد إخضاعه ــة، وبع ــة ناري ــياحية ودراج ــة س مركب
ــى 2695  ــور عل ــش مت العث ــة التفتي ــن لعملي واملركبت
ــة  ــة والدراجــة الناري قرصــا مهلوســا مــع حجــز املركب

ــدر . ــف املص ــة، يضي ــف نقال و هوات

بعدهــا، مت إجنــاز ملــف قضائــي ضــد املوقوفــن 
وتقدميهــم أمــام وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة 
املســيلة عــن تهــم »تكويــن مجموعــة أشــرار النقــل و 
احليــازة و املتاجــرة غيــر الشــرعية باملؤثــرات العقليــة«، 
الــذي أحالهــم علــى جلســة املثــول الفــوري، حيــث 
أمــر قاضــي اجللســة بإيداعهــم مبؤسســة إعــادة التربيــة 

باملســيلة، وفــق نفــس املصــدر.
ق.م

 قبل نهاية  ماي املقبل
بلعريبـــي يأمــر بإطــالق جميــع المشاريــع السكنـــية المتــوقفةبلعريبـــي يأمــر بإطــالق جميــع المشاريــع السكنـــية المتــوقفة

وهران:
 مركـــب »توسيــــالي« يتوقــــع عــائـــدات مركـــب »توسيــــالي« يتوقــــع عــائـــدات
 بنحــــو  بنحــــو 700700 مليــــون دوالر فــــــي  مليــــون دوالر فــــــي 20212021

 جتارة خارجية:
 انخفـــــاض الـــواردات بأكثــــر مـــن  انخفـــــاض الـــواردات بأكثــــر مـــن 77 بالمـــــائة بالمـــــائة

 فــــي الشهريـــــن األوليــــن لـــ  فــــي الشهريـــــن األوليــــن لـــ 20212021

وزارة التربية الوطنية تكشف:
تخفيـــض معــدل االنتقــال إلــى تخفيـــض معــدل االنتقــال إلــى 4.54.5 فــــي  فــــي 
االبتدائــي و المتوســط والثانــوي إلـى االبتدائــي و المتوســط والثانــوي إلـى 99 من  من 2020

قاملة
وفـــاة شخصيـــن في حــادث مـــرور خطـــــيروفـــاة شخصيـــن في حــادث مـــرور خطـــــير

املسيلة:
حجـــز أزيــــد من حجـــز أزيــــد من 26002600 قــرص مهلـــــوس  قــرص مهلـــــوس 

بشار
 توقيــــف شخصيـــن و حجـــــز كــــمية  توقيــــف شخصيـــن و حجـــــز كــــمية 

معتبـــرة مـــــن المخــــــدراتمعتبـــرة مـــــن المخــــــدرات

تلمسان
تفكيــــك شبـــكة إجرامـــية  تهــــرب تفكيــــك شبـــكة إجرامـــية  تهــــرب 

المخـــدرات مــــن المغــــــربالمخـــدرات مــــن المغــــــرب
 كشف أمس املفتش العام يف وزارة التربية الوطنية، أحمد بن زمران أن »القطاع 

سجل نتائج جد مرضية يف اتباع املنهاج الدراسي«.
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ف. سليم

الرهيفي اسعار  املبادرة  بع االرتفاع  وجاءت 
خالل  عرف  الذي  املائدة  زيت  مادة  الزيت  
احمللية  السوق  يف  كبيرة  ندرة  األخيرين  الشهرين 
الوطنية ما تسبب يف رفع سعره يف السوق  وحتى 
تتراجع  أن  قبل  قياسية  مستويات  إلى  املوازية 
وفرة  بسبب  املاضيني  االسبوعني  يف  األسعار 

الكبرى  التجارية  والفضاءات  احملالت  يف  املنتوج 
مقارنة ملا كان عليه سابقا. وتزامنا هذا مع تواصل 
التجارة  ملديرية  التابعني  الغش  وقمع  املراقبة  فرق 
املراقبة  عمليات  األمنية  األجهزة  مع  بالتنسيق 
الغذائية  للمواد  التخزين  وفضاءات  احملالت 
اإلستهالك  ذات  املواد  يف  مضاربة  أي  إلحباط 
تشيير  حيث  املائدة  زيت  يف  غرار  على  الواسع 

فرقة   20 من  أكثر  جتنيد  عن  املتوفرة  املعلومات 
احملالت  ملختلف  فجائية  تفتيش  بعمليات  للقيام 
شهر  خالل  بالوالية  بلديات  جل  يف  التجارية 
رمضان املقبل وذلك من أجل العمل على إفشال 
الفضيل.  الشهر  يف  الغذائية  للمواد  مضاربة  أي 
املواطنني  طمأنت  كانت  التجارة  وزارة  أن  ويذكر 

بوفرة للمواد الغذائية يف شهر رمضان.

جيجل

تخصيص مليارين سنتيم لتهيئة 
حديقة زعموش

السيد  جيجل،   والية  شرق  الطاهير  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  كشف 
يحياوي عبدالوهاب بأن مصاحله قد خصصت مبلغ ملياري سنتيم لتهيئة احلديقة العمومية 
أجل  من  للعائالت  ومتنفس  فضاء  وجعلها  بها  األشغال  من  واالنتهاء  وجتهيزها  زعموش 
قضاء أحسن األوقات للراحة واإلستجمام ، خاصة وأن بلدية بحجم الطاهير تفتقد كثيرا 
ملثل هكذا مشاريع لراحة وإسترخاء املواطن وقضاء أجمل األوقات مع عائالتهم وأصدقائهم 
، كما أشار يف ذات السياق أيضا بأنه مت تخصيص مبلغ مليار و300مليون سنتيم من أجل 
تهيئة احلديقة اجلديدة والتي مت إجنازها مكان احملكمة القدمية بالبلدية وجتهيزها حتى تدخل 
مع  نفسه  الشأن  وهو   ، أكثر  ومتدينها  املدينة  يساهم يف عصرنة  أن  شأنه  من  اخلدمة  حيز 
بعد  والتجهيز ، كل هذا  بالترميم  معنية  والتي هي األخرى  البلدية  لدار  املقابلة  احلديقة 
على  بها  األشغال  تكاد  والتي  املدينة  مستوى  على  وتزفيتها  الطرقات  تعبيد  من  اإلنتهاء 
اإلنتهاء ، وهو ما سيعطي حلة جديدة ملدينة الطاهير خاصة وأنها واحدة من أكبر الدوائر 

من حيث الكثافة السكانية على مستوى تراب الوالية .

تنصيب المدير الجديد ألمالك الدولة 
أشرف مساء اليوم ، والي والية جيجل ، عبدالقادر كلكال على تعيني مدير جديد 
على رأس قطاع مديرية أمالك الدولة ويتعلق األمر بالسيد نور الدين بن الزين وذلك خلفا  
للمدير السابق السيد العيد بلقلعي والذي مت حتويله لنفس املهام على مستوى والية ميلة ، 
حيث متت عملية تسليم واستالم املهام مبقر الوالية ، أين مت مت توديع املدير السابق متمنيا 
له حظا موفقا يف واليته احلديدة ، يف حني شدد السيد الوالي على املدير اجلديد من أجل 

العمل والصرامة من أجل إستمرارية نشاط هذا القطاع احلساس يف الوالية .
عبداهلل.إ

ميلة 

األمن يجمع 94 كيسا من الدم 
في حملة تطوعية  

جمعت مصالح أمن والية ميلة 94 كيسا من الدم من مختلف الزمر الدموية، خالل 
حملة التبرع بالدم املنظمة يف صفوف الشرطة  مبناسبة اليوم املغاربي للتبرع بالدم  املصادف 
لـ 30 مارس من كل سنة. العملية امتدت على مدار 03 أيـام ابتداء من 29 الى 31 مارس 
2021 ، شملت عدة مراكز أمنية عبر األقاليم احلضرية لوالية ميلة بالتنسيق مع مراكز حقن 

الدم التابعة للمؤسسات العمومية للصحة اجلوارية عبر الوالية.
هذه املبادرة تهدف أساسا إلى إثراء بنك الدم وإنقاذ األرواح من املرضى وكذا ضحايا 

حوادث املرور.
ياسني زويلخ

قسنطينة

القبض على المتورطين في  
سرقة عتاد تدفئة من مسجد 

توقيف  من  قسنطينة،  بوالية  بوزيان  حامة  دائرة  لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
شخصني ضالعني يف قضية تكوين جمعية أشرار، لغرض ارتكاب جنايات ضد األموال، 
السرقة من داخل مسجد مع توافر ظرف التعدد، الكسر و التسلق يف ظرف الليل، متبوع 
بتخريب و تدنيس مكان معد للعبادة. حيثيات القضية تعود إلى تلقي املناوبة احمللية مكاملة 
هاتفية مفادها تعرض مسجد عمر بن اخلطاب، إلى فعل السرقة مع إلقاء القبض على احد 
الفاعلني و هو بصدد سرقة صفائح معدنية خاصة باملدفئة املركزية فيما الذ شريكه بالفرار 
، مبباشرة التحقيق و بعد املعاينة امليدانية مت ضبط األدوات املستعملة يف عملية السرقة، و 
املتمثلة يف قاطع حديدي يدوي، مجموعة من مفاتيح البراغي، سكني من احلجم الصغير، 
ليتم حتويله إلى مقر املناوبة ، و باالستعانة بالقرائن و الدالئل العلمية، متكنت ذات املصالح 
من حتديد هوية املشتبه فيهما وتوقيفهما على مستوى مدينة حامة بوزيان، أين مت اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ضدهما.
أمينة بنية

سكيكدة

حجز قنطارين من اللحوم 
الحمراء الفاسدة 

الدرك  فرقة  عناصر  متكن 
غربي  مزغيش  بسيدي  الوطني 
حجز  من  سكيكدة،  والية 
احلمراء  اللحوم  من  قطارين 
منت  على  كانت  والتي  الفاسد 
من  ثالجة  ذات  صغيرة  شاحنة 
نوع كيا. و بحسب مصادر، أخبار 
العملية متت  املطلعة،فإن  الوطن، 
على  عادية  تفتيش  عملية  إثر 
رقم  الوطني  الطريق  مستوى 
الفرقة  عناصر  تفطن  85،أين 
ركنها  صاحبها  يحاول  للشاحنة 

يتم  أن  قبل  باملغادرة،  متويه  إلى  الدين سارعوا  الوطني  الدرك  االقتراب من حاجز  و عدم 
مداهمته حيث أتضح بأنها محملة بقنطارين من اللحوم احلمراء، و بعد التدقيق يف نوعيتها 

أتضح بأنها غير صاحلة لإلستهالك.
التحقيق مع صاحب »الشحنة«، كشف بأنه اقتناها من بلدية أم الطوب املجاورة على 
ان يتم تسويقها يف عاصمة الوالية سكيكدة، يف إحدى القصابات، التي مت تفتيشها و لم 
يتم العثور على أي كمية أخرى غير صاحلة، حيث مت إتخاد كل التدابير القانونية بالتخلص 

من تلك الكمية و إحالة امللف امام العدالة.
جمال بوالديس

أمس  صباح  أشرفت 
صاحلي«  »سهير  مديرة  التجارة  لوالية  تبسة 
مادة  من  املتوفرة  الكميات   توزيع  على  عملية 
زيت املائدة على مستوى  مخازن جتار اجلملة  ثم 
رؤساء  مع  بالتنسيق  التجزئة  جتار  إلى  حتويلها 
املجالس الشعبية البلدية  قصد الوصول إلى أكبر 

عدد ممكن من سكان مناطق الظل .
املسؤولة،  ذات  به  صرحت  ما  فحسب 
كافية  جد  كميات  على  تتوفر  تبسة  والية  فإن 
ندرة  حدوث  املستبعد   الزيت  ومن  مادة  من 
املواطن  مبساهمو  وهذا   ، الكرمي  الشهر  خالل 

حفاظا  استهالكية  معقولة  بثقافة  حتليه  خالل 
ندرة ، حيث مت  وعدم خلق  السوق  استقرار  على 
من  وحدة  ألف    45 قرابة  توزيع   اإلطار  هذا  يف 
استفاد  التي  األحجام  وهي  مختلف  ومن  الزيت 
منها أحد املتعاملني االقتصاديني  املمونني للوالية 

موزعة على 22950 من  قارورة 1ل، و 14850 من 
قارورة 2ل ، باإلضافة لـ 6048  قارورة 5 ل ، وهذا 
عليها  متزايدا  طلبا  تعرف  التي  املادة  توفير  بهدف 
الشهر  اقتراب حلول  املواطنني خاصة مع  قبل  من 
الكرمي. و أضافت ذات املتحدثة، أن هذه العملية 
واحللويات  املخابز  أصحاب  أيضا  منها  استفاد 

كما  له،  اليومي  االنتاج  حسب  التقليدية  كل 
أن هذه العملية متت يف ظروف جد منظمة  من 
خالل تخصيص فرق مكلفة مبتابعة شروط متوين 
السوق على املستوى الوالئي ، والتدخل الفوري 
عنج تسجيل أي تذبذب  أو اختالل يف عمليات 
التوزيع واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية من أجل 
استقرار السوق ، فضال على ذلك فإنها  تعمل 
تؤدي  قد  التي  للحاالت  واستباق  توقع   على 
كلفة  اتخاذ  مع  السوق  يف  اضطراب  أي  إلى 
اإلجراءات االستعجالية يف ظل الظرف الراهن .
ولإلشارة ، فقد قامت أيضا مديرية التجارة 
خالل الـأسبوعني املاضيني، بعملية توزيع أكثر من 
األحجام   مبختلف  الزيت  من  صفيحة   115000
على التجار بـ 15 بلدية منها بكارية و بئر الذهب 

و نقرين.
فيروز رحال

توزيع أكثر من 45 ألف وحدة من مادة الزيت

أعلنت مديرية التجارة لوالية عنابة إعتماد نقطتي بيع مباشر لـ الزيت الغذائي من 
املصنع للمستهلك مباشرة مبنطقتي ما قبل امليناء و حي بيشة بهدف القضاء على اإلحتكار 

و املضاربة و متابعة عملية متوين السوق بهذه املادة األساسية خاصة يف شهر رمضان.

رفعت أول أمس مختلف املؤسسات العمومية 
عاصمة  جنوب  العاتر  بئر  واالقتصادية  ببلدية 
النفايات  من  طن   3000 من  أزيد  تبسة   الوالية 
التي  النظافة  حملة   خالل   أنواعها  مبختلف 
ورفع  البيئة  تنظيف  أجل  من  املنطقة  هذه  شهدها 
جميع  مست  والتي  واملنزلية   الهامدة  النفايات 
مواصلة  العملية  هذه  وجاءت  والشوارع.  األحياء 
بها  نادى  التي  احمليط  لنظافة  التطوعّية  للحمالت 
لتأصيل  داحاج«،  البركة  الوالية  »محمـد  والي 
و  واألحياء  املدن  داخل  التطوعي  العمل  ثقافة 
حماية البيئة و كذا االلتزام باملعايير البيئية كتعامل 
 « داء  ملكافحة  إضافة   حضاري،  وسلوك  ومعاملة 
الليشمانيا اجللدية«  أين شهدت بلدية »بئر العاتر« 
بحر األسبوع املاضي عملية كبرى لرش أماكن بؤر 
طرف  من  و  احملّددة  »اّللشمانيا«  حشرات  تواجد 

مصالح الوقاية للصحة .
من  الوطن  أخبار  إليه  توقلت  ما  وحسب 
متواصلة  تزال  ال  هذه  النظافة  عملية  فإن  معلوما، 
النقاط  جلميع  الوصول  قصد   ، سبت  يوم  كل 

السوداء واملفرغات العشوائية .
السياق ، فقد مت رفع  نحو »200«  ويف ذات 

طّن من الّنفايات الهامدة واملنزلّية يف عملية  نظافة 
و بعض  تبسة  مبدينة   « العّرامي   « استهدفت حّي 
سخر  التي  العملية  وهي  بها،  املّتصلة  األحياء 
كبير من  رفع  وعدد  و  06  آالت  12 شاحنة  لها 

العمال ومبشاركة » مؤسسة الردم التقني و  حظيرة 
بلدية تبّسة و مديرّية األشغال العمومّية  وغيرها من 

املؤسسات العمومية.
فيروز رحال

تبسة

رفع أزيد من 300 طن من النفايات ببئر العاتر

مبنطقتي من ما قبل امليناء وحي بيشة بعنابة

فتح نقطتي بيع لمادة الزيت للقضاء 
على اإلحتكار والمضاربة
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أخبار الداخل

عبدالسالم قريشي

أموال  أن  علما  مرات  ثالث  العهدة  متديد  مت  و 
الكتلة اخلام لألجور  تأتي من  اخلدمات اإلجتماعية 
قيمتها  املدنية  للسنة  الدولة  طرف  من  املعتمدة 
للخدمات  مخصصة   %  2 على  %3موزعة  
لتمويل  التقاعد  لصندوق   % و0.5  اإلجتماعية 
التقاعد املسبق و 0.5 % لتمويل صندوق السكن 
أفراد  بني  الرؤى  اختالف  هو  لإلنتباه  امللفت  ان  غير 
األسرة التربوية حول الصيغة املثلى لتسيير اخلدمات 
اإلجتماعية فهناك من يحبذ التسيير املركزي حفاظا 
نصيبهم  يفضلون صب  وآخرون  التضامن  مبدأ  على 
من أموال اخلدمات اإلجتماعية يف حساباتهم أي ما 
حاولت   « الوطن  »أخبار  عشر  الثالث  بالشهر  يعرف 
الولوج إلى هذا امللف الشائك وحرصت على الوقوف 

على مسافة واحدة بني كل األطراف الفاعلة.

عمال التربية تائهون
مدى  حول  التربية  عمال  رأي  معرفة  قصد 
التقت  اإلجتماعية  اخلدمات  أموال  من  استفادتهم 
اإلستتقبال  عون  فهذا  ببعضهم    « الوطن  »أخبار 
»عبد  بجاية   شرقي  بدرقينة  مسعود  خالد  بثانوية 
الغني - ب » يقول » نعم لقد استفدت من قرض 
ترميم  يف  صرفته  سنتيم  مليون    15 ب  يقدر  مالي 
تخص  امللفات  من  عدد  بايداع  قمت  كما  منزلي 
تعويضات عن األشعة والتحاليل ونأمل يف املزيد » أما 
»عبداحلميد  أجيون  بثانوية  اإلسالمية  التربية  أستاذ 
. ب » فصرح قائال » نعم لقد استفدت من قرض 
يقدر ب 50 مليون سنتيم لشراء مسكن إلى جانب 
أن ورد  التحاليل وكان من حظي  تعويضات لألشعة 
اسمي ضمن املستفيدين من رحلة عمرة نحو البقاع 
املقدسة » وباملقابل املعلم » سعيد » من آقبو التقينا به 
وصرح قائال » لم أنل شيئا من اخلدمات اإلجتماعية 
وأنا على أبواب التقاعد » وعن سؤال حول مدى قيامه 
باعداد ملف للحصول على قرض أو خدمة ما فأضاف 
هذه  بوجود  علم  على  أكن  لم  احلقيقة  »يف  قائال 
أعرف حتى  وال  ملف  أي  بإعداد  أقم  ولم  اخلدمات 
مقر هذه اللجنة  نظرا لنقص اإلعالم رمبا » ويف سياق 
متصل أكد لنا األستاذ » العيد .ع » أنه يفضل صب 
نصيبه يف حسابه اخلاص وال ميكن أن يعطي الفرصة 
حني  يف   . به  ينتفع  أو  بحقه  يتالعب  حتى  ألحد 
األستاذة » نادية .ب » فصرحت لنا بخصوص هذا 
اخلدمات  من  تعويضات  على  حتصلت  أنها  املوضوع 
مبصحة  لها  أجريت  جراحية  لعملية  اإلجتماعية 
غصن الزيتون ببجاية تقدر ب 4 ماليني سنتيم وهي 

العملية التي كلفتها مبلغ 7 ماليني سنتيم.

أي دور للنقابات  ؟
تنصيب  على  سنوات  من6  أكثر  مرور  رغم 
اللجنة الوالئية  للخدمات اإلجتماعية  لعمال التربية 
تلك  ينتظرون   موظفوالقطاع  يزال  ال  بجاية   ية  لوال 

وخاصة  التسيير   يف  اجلديدة  والنظرة  النوعية   النقلة 
تلك الشفافية التي وعدوا بها يف ظل التسيير املركزي 
بني  التضامن   مبدأ  على  عليه حفاظا  انتخبوا  الذي 
يحبذ  كان  منهم  كبير  عدد  أن  رغم  القطاع   عمال 
يف  اإلجتماعية  اخلدمات  أموال  من  نصيبهم  صب 

حساباتهم اخلاصة اي ما يعرف بالشهر الثالث عشر
يف  اللجنة  قطعتها  التي  االشواط  تقييم  وقصد 
أسلوب تسييرها اجلديد  القدمي  الذي انتقل من هيمنة 
نقابة واحدة  إلى هيمنة  عدة نقابات التي أضحت 
تراقب عمل اللجنة عن بعد حتدثنا إلى أعضاء اللجنة 
الوالئية املنتخبة  إذ أكد السيد عضو اللجنة  ) ل . 
عبد احلميد( املنتمي إلى نقابة الكنابست أن تسيير 
فاملهمة  مبكان  الصعوبة  من  اإلنتقالية  املرحلة  هذه 
الثقيلة  للتركة  نظرا  مستحيلة  ليست  ولكنها  صعبة  
املوروثة عن اللجان السابقة إذ ال يزال أعضاء اللجنة 
املسارات  والتدقيق يف  املمتلكات  منكبون على جرد 
التي اتخذتها أموال اخلدمات اإلجتماعية إذ تبني أن 
هناك أكثر من ملف حتوم حوله الشكوك  منها التعاونية 
ناهيك  واملمتلكات   املختلفة  القروض  اإلستهالكية 
لبعض  والقانونية   اإلدارية  الوضعية  غموض  عن 
حتتمل  ال  الوضعية  أن  ومبا  للجنة  التابعة  املباني 
اإلنتظار  وعمال القطاع ينتظرون  على أحر  من اجلمر 
من  الكثير  أسال  الذي  امللف  هذا  وإنفراج  اجلديد  
بإعادة  قمنا  إذ  2013م   منذ  العمل  يف  شرعنا  احلبر 
تهيئة املقر قصد حتسني ظروف استقبال املوظفني من 
شبابيك   أربعة  تضم  واسعة  قاعة  تخصيص  خالل 
بعد أن كان املقر يف السابق يضم شباكا واحدا  كما 
فتح  من خالل  التعبير  إن صح  إعالمية   بثورة  قمنا 
موقع على شبكة األنترنت قصد تزويد املوظفني بكل 
بالتعاقد  قمنا  كما  املقترحة   اخلدمات  حول  جديد 
بصحة  التكفل  قصد  اخلاصة   املصحات  بعض  مع 
الدفاتر  تسليم   يف  شروعنا  ذلك  ورافق  املوظفني 
الصحية لتسهيل عملية التواصل مع هذه املصحات  
للخدمات  الوطنية  اللجنة  عضو  كد  ِيؤ  حهته  ومن 
عمل  يف  الشفافية  مبدأ  أن  )ز.جنيب(  اإلجتماعية  
خالل  من  ذلك  على  ويستدل  جدا  محترم  اللجنة 
خالل  النفعية  السيارات  من  الوالية  حصة  توزيع 
مت  إذ  164 سيارة  والتي وصلت   2015/2012 عهدة 
دراسة وترتيب ملفات املوظفني بكل نزاهة وشفافية  
حضور  إلى  والنقابات  اإلدارة  ممثلي  دعوة  مت  وقد 
املقترح  العمل  عن  راض  اجلميع  وخرج  املداوالت  
على  اللجنة   موقع  على  املستفيدين  قوائم  نشر  ومت 
شبكة األنترنت وأيضا يف مقر اللجنة ورافق ذلك فتح 
املجال أمام الطعون وأكثر من هذا أن عضو من اللجنة 
على  توفره  رغم  سيارة  لشراء  قرض  من  يستفد   ـلم 
التقاعد  مشارف  على  لكونه  اإلستفادة  شروط  كل 
املتقاعدين. أجور  من  باإلقتطاع  تسمح  والقوانني ال 
واسترسل املتحدث أن هناك عدة معايير استحدثت 
قصد التوزيع الشفاف للقروض سيما قرض 50 مليون 
أقل  الضغط  بينما  عليه  الطلب  يكثر  الذي  سنتيم 
للقروض األخرى ويف مقدمتها األقدمية يف  بالنسبة 

جانب  إلى  سابق  قرض  من  اإلستفادة  عدم  القطاع 
التكفل  سياق  اللجنة.ويف  حساب  يف  الديون  دفع 
بأصحاب العمليات اجلراحية ومرضى السرطان على 
الذي   « جنيب  »ز-  السيد  لنا  قدم  الوطني   املستوى 
الوطنية  اللجنة  لرئيس  األول  النائب  منصب  يشغل 
للخدمات اإلجتماعية خالل عهدة 2015م/2020م 
2018م  سنة  سنتيم  مليار   23 وصلت  وصلت  قد 
مليار  و17  م   2019 سنة  سنتيم  مليار   14 وحوالي 
سنتيم سنة 2020م وهي أرقام حسب محدثنا تؤكد 

على الطابع التضامني للخدمات اإلجتماعية.

نقابة »ساتاف« تقاطع اإلنتخابات وتقترح البديل
ساتاف  نقابة  دعت  أخرى  نقابات  غرار  على   
السادس  تنظيمها يف  املزمع  اإلنتخابات  مقاطعة  إلى 
أمينها  حسب  منها  أسباب  لعدة  اجلاري  أفريل  من 
الوالئي كمال دوايبية إنعدام الشفافية يف التسيير ، 
الرقابة  انعدام   ، واألدبية  املالية  احلصيلة  تقدمي  عدم 
محتوى  كشف  عدم   ، قانونا  املخولة  الهيئات  من 
حتقيقات املفتشية العامة للمالية ، غياب جرد فعلي 
يقترح  وباملقابل  اإلجتماعية   اخلدمات  ملمتلكات 
دور  تعزيز  للتسيير  إداري  مجلس  استحداث  كبديل 
وإعطاء  املداوالت  يف  بحضورها  املراقبة  يف  النقابات 

األولوية لقطاع الصحة والسكن والفئات املتضررة .

طرق باب اإلستثمار قد يساهم في تحقيق 
التوازن المالي للجنة

يف إطار الورشات الكبرى املفتوحة لتحسني أداء 
اقتراحات  عدة  برزت  اإلجتماعية  اخلدمات  جلنة 
قانونا  متاح  أمر  وهو  اإلستثمار  باب  طرق  غرار  على 
على  تقترح  بجاية  والية  جلنة  جعل  الذي   األمر 
بني  بشاطئ  أرضية  قطعة  شراء  الوطنية   اللجنة 
كسيلة غرب بجاية مساحتها 6000 متر مربع  قصد 
مضاعفة  ومنه  للتخييم  وفضاء  سياحي  مركب  اجناز 
لطلبات  املستطاع  بقدر  واإلستجابة  اللجنة  مداخيل 
السرعة  إضفاء  وقصد  آخر  إطار  ويف  التربية.  عمال 
يفوق  الذي  التربية  ملفات عمال  ودراسة  يف معاجلة 
املقر  بتزويد  اللجنة  قامت  موظف  ألف   20 عددهم 
تقوم  الشبكة  أن  علما  للمعلومات  وبنك  بشبكة 
امللف  وتسجيل  بإستقبال  بدءا  العمليات  بكل 
متاحا لكل  باملتابعة وسيكون  وانتهاءا  مبداولته  مرورا 
نشاطات  متابعة كل  قانونا  املخولة  الرقابة  مؤسسات 
اللجنة وحساباتها وكذا األغراض التي صرفت عليها 
األغلفة املالية ومقارنة مدى تطابق العملية املالية مع 

اخلدمة املقدمة.

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ السادس أفريل اجلاري كموعد إلجراء انتخابات جتديد العضوية يف 
اللجان الوالئية واللجنة الوطنية للخدمات اإلجتماعية لعمال التربية بعد أخذ ورد ومتديد للعهدة السابقة 

التي مت الشروع فيها سنة 2015م وكان من املفروض أن تكتمل عام 2018 م غير أنه ونتيجة للظروف الصحية التي 
عاشتها البالد .

عشية إجراء انتخابات جتديد العضوية

أموال الخدمات اإلجتماعية لعمال التربية 
»الكعكة التي تسيل لعاب الكثير«!

غليزان
السلطات الوالئية تتهم مصالح 

البلدية باإلهمال 
الوالئية  السلطات  اتهمت 
و  باإلهمال  البلدية  مصالح  بغليزان 
القمامة  رفع  عدم  يف  الفاضح  التعمد 
بعاصمة  األحياء  بعديد  النفايات  و 
مالي  مبلغ  رصد  من  بالرغم  الوالية 
النظافة  لفائدة  مليار سنتيم   07 يفوق 

العمومية .
حيث كشفت السلطات الوالئية 
أّن  العام-  للرأي  -موجه  لها  بيان  يف 
تأخر  تتعمد  غليزان  بلدية  مصالح 
عمليات  ملباشرة  الالزمة  اإلجراءات 
استكمال  تأخر  غرار  على  التنظيف 
اإلجراءات اإلدارية اخلاصة باستغالل 
 ،  2021 جانفي  بداية  املرصود  املبلغ 

باإلضافة لعدم تعيني واختيار املؤسسات اخلاصة برفع النفايات باعتبار أّن مراكز الردم التقني 
تعمل بدون عقد ، لتضيف » أّن ما تقوم به املصالح البلدية مبثابة تخلي واضح عن مهامها بصفة 
متعمدة ألهداف مغرضة وهدامة أساسها إهمال مهمة أساسية و هي النظافة العمومية » ، » 
إلى هذه  أدت  التي  الالمباالة  و  اإلهمال  بهذا  يتعلق  فيما  إجراءات صارمة  اتخاذ  يتطلب  مما 
الوضعية الكارثية املؤثرة سلبا على الصحة العمومية » ، لإلشارة فإن عاصمة الوالية شهدت 
إنتسار واسع للنفايات خالل الفترة األخيرة ممّا استدعى تدخل مصالح الدوائر ، مديرية البيئة 

، مؤسسة الردم التقني مع تسخير 06 شاحنات لرفع النفاية.
حبيب.م

البويرة
ترحيل 75 عائلة إلى سكنات جديدة

 باشرت السلطات احمللية لوالية البويرة، صباح األحد، عملية ترحيل 75 عائلة تقطن يف 
9 أحواش قدمية يعود تشييدها إلى الفترة اإلستعمارية بقلب عاصمة الوالية واستفادتت تلك 
العمراني  النسق  إعادة  قصد  الهشة  منازلهم  هدم  مع  بالتزامن  من سكنات جديدة  العائالت 

ملدينة البويرة بعد طول انتظار.
     عملية الترحيل إنطلقت يف الساعات األولى من اليوم، ومست 75 عائلة مت إحصاؤها 
تشييدها  يعود   9 البالغ عددها  القدمية  األحواش  وبالتفاوض مع مالك  من طرف جلان خاصة 
مع  بالتزامن  جديدة  سكنات  إلى  العائالت  تلك  ترحيل  مت  حيث  االستعمارية،  الفترة  إلى 
هدم منازلها الهشة بحضور والي الوالية لكحل عياط عبد السالم و السلطات احمللية و االمنية.

العملية هي املرحلة األولى  الوالية  أن       و يف تصريح لوسائل اإلعالم ، كشف والي 
بترحيل سكان األحواش والقضاء على السكن الهش مبا يعيد للمدينة نسقها العمراني، مبرزا 
تشديد مصاحله على مالك األراضي املسترجعة لتلك األحواش بإعادة تشييد مشاريع سكنية 
وفق اإلجراءات القانونية وباحترام البعد العمراني للمدينة التي قال بأنها ستسترجع جمالها 

بعد القضاء على األحواش التي كانت تشوه منظرها.
يونس غماري

اجللفة 
حي مصطفاوي بلقاسم بحاجة 

إلى مشاريع تنموية
مصطفاوي  حي  سكان   ناشد 
باجللفة،  سارة  بعني  »القرية«  بلقاسم 
إطارهم  لتحسني  احمللية  السلطات 
تنموية  مشاريع  وجتسيد  املعيشي 
وتزويدهم  احلضرية  التهيئة  خاصة 

باملاء الشروب واإلنارة العمومية. 
وأكد السكان إن حيهم لم يستفد 
من أي مشاريع تنموية عكس األحياء 
سلبا  حياتهم  على  أثر  وما  األخرى، 
هو تصدع قناة الصرف الصحي مما جنم 
الروائح  وانتشار  لألوساخ  تراكم  عليه 
خصوصا  السامة  واحلشرات  الكريهة 

يف فصل الصيف، بالرغم من عشرات املراسالت للسلطات احمللية. كما اشتكى قاطنو احلي 
من انعدام التهيئة احلضرية وعلى رأسها تعبيد الطرقات واألرصفة، األمر الذي ساهم يف تواجد 
ملصلحة  نقلهم  يستوجب  األطفال، حيث  من  العديد  لدغ  يف  تسببت  التي  السامة  العقارب 
مستوى  على  األحياء  أقدم  من  يعتبر  الذي  باحلي  عالج  قاعة  غياب  ظل  يف  االستعجاالت 

بلدية عني وسارة. 
يف  للنظر  التدخل  احمللية  والسلطات  الوالية  والي  من  احلي  سكان  طالب  األخير،  ويف 
التي يتخبطون فيها منذ سنوات عدة،  الكارثية  انشغاالتهم املشروعة وانتشالهم من الوضعية 

وبرمجة مشاريع تنموية خصوصا تهيئة الوادي احملاذي للحي.
حمزة بن حلرش 
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طلـــــبة  تيجانـــي 
هــــــدام  يشتكـــــون

عمليـات احتيـال تستهدف الجزائرييـن!

عرفت أشغال اجلمعية العامة العادية لالحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم، التي جرت فعالياتها، بفندق 

الشيراطون بالصنوبر البحري بالعاصمة، تواجد الرئيس 
السابق لـ”الفاف”، محمد روراوة، علما أن هذا األخير أحد 

أعضاء اجلمعية العامة.

هدد طلبة اإلقامة اجلامعية تيجاني هدام بتلمسان و املنضويني 
حتت لواء احد التنظيمات الطالبية باخلروج الى الشارع و 

االحتجاج املفتوح وفق قوانني اجلمهورية، مناشدين الديوان 
الوطني للخدمات اجلامعية للتحرك و النظر يف املراسالت 

العديد املقدمة للجهات الوصية و التي لم تلقى آذانا صاغية يف 
املديرية الوالئية رغم الوقفات االحتجاجية املتكررة، حيث 

حتمل عدة مطالب و مشاكل تواجههم يف حتصيلهم العلمي و على 
رأسها رداءة و شح الوجبات الغذائية املقدمة لهم.

أعلن وزير الشؤون الدينية 
واألوقاف، يوسف بلمهدي، 

عن تقدمي مشروع الستحداث 
ديوان وطني لألوقاف والزكاة 

قريبا، موضحا يف كلمة له 
خالل زيارته لعني متوشنت، 

أن مشروع ديوان األوقاف 
والزكاة، يدخل يف مخطط 
عمل احلكومة، مشيرا إلى 

أنه قد مت تسجيل تأخير يف 
تقدمي هذا املشروع، بسبب 

جائحة فيروس »كورونا«.

استقبل وزير الداخلية واجلماعات احمللية، 
كمال بلجود ، عبد الالي مايغا وزير اإلدارة 

اإلقليمية والالمركزية املالي. وتناول 
الطرفان خالل اللقاء جودة العالقات 
التاريخية واملتميزة بني البلدين،كما 

استعرضا سبل تعزيز التعاون بني القطاعني 
الوزاريني ملواجهة التحديات املشتركة 
مع ايالء بالغ العناية لتنمية املناطق 

احلدودية، باإلضافة إلى تبادل اخلبرات 
والتجارب يف امليادين ذات الصلة باحلكامة 

احمللية والتهيئة العمرانية والتكوين وتعزيز 
القدرات.

»ما تغــامــــرش  بينــــا يا تقـــارب قطاعـــي
رزيــــــــــــق  «  !

يف كل خرجة ميدانية يقوم بها وزير التجارة كمال رزيق ملعاينة األسعار ومراقبة 
األنشطة التجارية، جتده يصرح ويطمئن املواطنني بأنه ال توجد زيادات 

يف املواد واذا حدث فإنه سيحارب املضاربني، غير أن نشطاء »الفايسبوك« 
سرعان ما جتدهم يعلقون على تصريحاتهم بعبارة » ماتغامرش بينا«، 

ويبدو أن مخاوفهم يف ارتفاع سعر تلك السلعة التي ميسكها الوزير جتدد يف 
كل زيارة ميدانية.

قالت سفارة أمريكا لدى اجلزائر، 
إنها رصدت يف اآلونة األخيرة، عدة 
عمليات احتيال تستهدف املواطنني 

اجلزائريني.ووضعت السفارة األمريكية 
على صفحتها بـ«فيسبوك« فيديو حول 
عمليات االحتيال التي قد تستغل اسم 

السفارة األمريكية أو سفارة أخرى. 
وقال خالد ولفسبورغ، املتحدث باسم 

سفارة أمريكا “جاءنا بعض اجلزائريني 
إلى السفارة، يسألون عن أشياء بعث 

بها شخص مجهول”، مضيفا “عندما 
بحثنا يف األمر، وجدنا أنه مت خداعهم، 

وقالوا لهم ستجدون مقتنياتكم 
بالسفارة األمريكية يف اجلزائر”.

روراوة حـــــاضـــر 
فـي الجمــعية العــامــة

ديــوان وطنــي لألوقــاف والزكــاة قريــبا

لون العلم لون العلم

األجوبة:

األخطــاء األخطــاء 
السبــــــعةالسبــــــعة

2021 2021
البنك البنك

نقاط العنوان نقاط العنوان

ضل العلم ضل العلم

 خيط الصافرة خيط الصافرة
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

هذا  علينا  يحل  أن  الصدف  وشاءت 
ندرة  بعض  واجه  قد  اجلزائري  واملواطن  الشهر 
وإرتفاع  الزيت  غرار  االستهالكية،على  املواد 
والطماطم  البطاطا  مثل  والفواكه  اخلضر  بعض 
ما  قياسية،  مستويات  بلغت  التي  والسالطة 
أربك العائالت، ويف الوقت الذي عرفت سوق 
اخلضر والفواكه بعض التراجع يف األسعار، بل 
املنتوج  املواد، بسبب  واستقرارا نسبيا يف بعض 

احمللي
من أجـل الوقوف على أحوال أسواق اخلضر 
إلى  الوطن  أخبار  جريدة  انتقلت  والفواكه، 
ملعـرفة  بتمنراست  املدينة  بوسط  املغطى  السوق 
األسعار احلالية بها، حيث ملسنا إرتفاع يف بعض 
البطاطا  مثل  الواسع،  االستهالك  ذات  املواد 
مثال  استقر  حيث  والفواكه  واجلزر،  والطماطم 
الطماطم  كذا  دج،   90 حدود  يف  البطاطا  سعر 
 100 200دج,اجلزر  بــ 130 دج، السالطة 
تباع  األسواق  بعض  دج ويف   180 الفلفل  دج 

بأسعار أقل من تلك التي وقفنا عليها يف بعض 
نقاط البيع التي زرناها يف حي القصر وقطع الواد 
وتهقارت ، هو ما ارتاح له بعض املواطنني الذين 
أكدوا لنا أن هناك انخفاضا كبيرا يف أسعار اخلضر 
علما أن هذه النقاط يتم تزويدها بهذه املواد محليا 
التي تعرف  الوالية وبلدياتها وقراها  من بساتني 
خالل هذه الفترة كل سنة إنتعاش لكن منتوجها 
ال يكفي مقارنة والكثافة السكانية وقلة العرض

بالبلدية  بسيط  عامل  وهو  املواطنني  أحد 
األسعار  ارتفاع  من  للجريدة  تخوفه  أكد 
وهم  رمضان:   شهر  اقتراب  مع  مجددا 
الشهر  والفواكه  خالل  اخلضر  تتوفر  يتمنى  أن 
البعض وسيطرة  املعظم،ملنعإحتكارها من طرف 
والذين  ما صرح  السوق حسب  على  السماسرة 
يفرضون منطقهم على املواطنني كل شهر صيام 
أن  هو  اكتسبوها  التي  عادتهم  هي  هذه  ألن 
وهو  الصيام،  شهر  اقتراب  مع  يتغير  شيء  كل 
للفئات  بالنسبة  خاصة  متاعبهم  من  سيزيد  ما 
املغلوبة على أمرها  مثله، ولم تختلف ردود فعل 
إليه  ذهب  ما  عن  التقيناهم  ممن  املواطنني  بقية 

هاجسهم  عن  لنا  عبروا  أين   ، املتحدث  ذات 
الكبير وهم يستعدون الستقبال رمضان.

تجار التجزئة للخضر والفواكه في السوق 
المغطى بوسط المدينة يصرحون

بالسوق  والفواكه  للخضر  التجزئة  جتار  أكد 
إلى  مرده  األخيرة  هذه  إرتفاع  سبب  أن  املغطى 
وقد  تيهقوين  بحي  اجلملة  سوق  يف  إرتفاعها 
هناك  أسبابإلرتفاعها  أن  بدورهم  هؤالء  صرح 
وهي أنها ال تنتج يف الوالية وجتلب من واليات 
بعيدة على غرار الوادي سطيف مسيلة برا على 
صعوبات  يعانون  أنهم  مؤكدين  مهترئة  طريق 

جمة من أجل إيصالها.
اإلقتصاديني  بعض  يرى  املنطلق  هذا  من 
مراجعة  الدولة  على  يجب  أنه  متنراست  بوالية 
متنراست  بوالية  الفالحية  وبرامجها  مخطاتها 
الفالحي  القطاع  إنعاش  بغية  أعدتها  والتي 
من  الذاتي  اإلكتفاء  لتحقيق  بأهقاروتديكلت 
اخلضر والفواكه لكن هذه البرامج لم تأتي بأكلها 

حلد الساعة.

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 

،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة، 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

برج باجي مختار
 انطالق عملية ذبح الدفعة األولى 

من بقر المراعي 
انطلقت مبذبح والية أدرار عملية ذبح الدفعة األولى من مواشي مراعي برج باجي 
املفتش  جانب  إلى  للوالية  الفالحية  املصالح  إشراف  حتت  وهذا  مختار،وتيمياوين  

البيطري وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة .
ويف هذا الصدد أوضحت مدير املصالح الفالحية السيدة صبيحة بوسدرة لـ«خبار 
الوطن« أن هذه العملية تدخل يف إطار تعليمة  وزارة الفالحة والتنمية الريفية الستيراد 
املاشية من دول اجلوار من أجل دعم  وفرة اللحوم احلمراء  يف األسواق الوطنية وأضافت 
السيدة بوسدرة أنه قد مت توفير 11 طن من اللحوم خالل هذه العملية األولى من نوعها  
مماثلة  عملية  هناك  أن  على  .مؤكدة  الشمالية  الواليات  إلى  توجيهها   بحيث سيتم  
خالل هذا األسبوع وستتبعهها عمليات أخرى على مدار السنة وأضافت محدثتنا أن 
هناك مناطق أخرى يف أدرار على غرار طلمني وأجدير املعروفتني بتربية األبقار سيتم 
حتويل حلومها إلى املناطق الشمالية من جهتهم  ثمن املربون واملوالون هذه اخلطوة التي 
لطاملا طالبوا بها حيث  من شأنها إعادة  الروح إلى احلركة التجارية بعد سنوات من 
وتعليبها  املواشي  هذه  ذبح  عملية  تكون  أن  السكان  طالب  مقابل  يف  ولكن  اجلمود 
أن تتم على مستوى برج باجي مختار حتى متكن من امتصاص البطالة بني أوساط 
العاطلني عن العمل يف هذه املنطقة احلدودية التي يعد فيها تربية احليوانات ونشاط 

الرعي من بني النشاطات الهامة.
عبداهلل مجبري

أدرار
 سكان قصر أداغا محرمون من 

الماء الشروب

يشتكي سكان قصر أدغا وهو أحد األحياء القريبة من عاصمة الوالية أدرار هذه 
األيام من أزمة حادة بالتزود باملياه الصاحلة للشرب .

دخلت  التي  األزمة  هذه  طول  من  امتعاضهم  عن  األحياء  هذه  سكان  وأعرب 
بعد  للمياه  للجزائرية  املؤسسة  وال  احمللية  السلطات  تدخل  دون  الثاني  أسبوعها 
مراسالت عديدة .هذا وقد أرجعت هذه األخيرة سبب انقطاع املاء يف هذه األحياء 
يعود إلى تأخر ربط القناة اجلديدة يف القصر من طرف املقاولة املكلفة باملشروع عكس 
البرنامج وهو يوم واحد وهذا بسبب تأخر أشغال املقاول مشيرة لها  ماكان مسطر يف 
يف بيان على صفحتها على وسائل التواصل االجتماعي إنها حاضرة ميدانيا بشهادة 
مواطني األحياء املعنية تعاني نفس املشكل من خالل الفرقة التقنية يف أشغال الربط 
بأحياء كل من احلطابة ،وحي 50 مسكن  وكذا حي 100 مسكن إلى جانب أحياء 
التواصل االجتماعي من  أداغا.مفندةمايتداول على صفحات  وبايزون وقصر  أقاسم 
إشاعات وإنها بانتظار إنهاء أشغال الربط من طرف املقاول لضمان عودة تزويد املواطنني 
باملياه بقصر أداغا .وأمام هذا الوضع يناشد سكان احلي املذكور من السلطات الوالئية 
واملؤسسة الوصية  بالتدخل العاجل وتزويدهم باملياه الصهاريج والضغط على املقاول 
من أجل   تسريع وتيرة األشغال بالنسبة ملشروع الربط  الذي مازال يحرم العائالت 

من التزود بهذه املادة احليوية.
عبد اهلل مجبري

يشتكي عدد من املواطنني بوالية برج باجي مختار من إنعدام 
التي  وخصوصا  مختار  باجي  برج  مدينة  أحياء  بعض  يف  التهيئة 
عرفت بعض األشغال وسط املدينة حيث مازالت مخلفات بعض 
وحرمت  املارة  أمام  عائقا  تشكل  فيها  املياه  شبكات  إجناز  املشاريع 

بعض أصحاب احملالت من العودة إلى نشاطهم بعد .
عليها  مر  الوضعية  هذه  أن  الوطن  ألخبار  السكان  وأوضح 
الصاحلة  املياه  شبكة  إجناز  قصد  أشهر  خمسة  أو  أربعة  مايقارب 
املشروع بل حفرت  بإجناز  تقم  لم  لكنها  الشوارع    أحد  للشرب يف 
هذه احلفرة وتركتها  عرضة لألوساخ ومتنع مرور السيارات والعابرين 
هذا  محالت يف  عدة  بإغالق  تسببها  عن  ناهيك  الطريق  هذا  عبر 
الشارع هذا وقد رغم مراسلة  ممثلي فعاليات املجتمع املدني للوالي 

املنتدب السابق السيد عز الدين حمادي وطرح املشكلة له حيث قام 
باالتصال مع مصالح مديرية املوارد املائية ليأمرهم بتكملة وإجناز املشروع الذي 
تركوه مجمدا منذ أربعة أشهر وهم بدورهم قالو أنهم سيتدخلون فورالتكملة 
عملهم  لكن ال حياة ملن تنادي .وأمام تناشد هذه الفعاليات الوالي اجلديد 

للوالية للنظر يف هذه القضية التي بسببها  هذه مت عرقلة حركة مرور السيارات 
املياه  من  شبكة  احلي  هذا  استفادة  سكان   عدم  ناهيك عن  الشوارع   يف 
الم املديرية إلجناز هذا  العاجل   ومراسلة هذه  بالتدخل  الصاحلة .مطالبينه 

شروع.                                                       عبداهلل مجبري

برج باجي مختار
مطالب بإضفاء مشاريع لتهيئة األحياء

لم يعـد يفصلنا عن شهر رمضان املعظم إال أيام معـدودات، ومعه بدأت حمى ارتفاع األسعار 
املرتقبة ككل سنة تؤرق يوميات املواطن بتمنراست، الذي تعّود على مواجهة الغالء الفاحش 

الذي مييز املواد االستهالكية.

التهاب في أسعار الخضر والفواكه بتمنراستالتهاب في أسعار الخضر والفواكه بتمنراست
أيام قبيل حلول شهر رمضانأيام قبيل حلول شهر رمضان

طالب زهاء 50 فالحا مبنطقة البطمة التابعة 
لبلدية ضاية بن ضحوة بوالية غرداية، السلطات 
احمللية بضرورة اإلسراع يف عملية دعمهم بشبكة 
حتى  الريفية  واملسالك  الفالحية  الكهرباء 
وإنقاذ محاصيلهم  يتسنى لهم مواصلة نشاطهم 
الزراعية ومنتوجاتهم املوسمية من الضياع بسبب 

أزمة املياه التي ضربت منطقتهم.
البطمة  منطقة  من فالحي  كبير  عدد  هدد 
»اخبار  مع  حديثهم  ضحوة  خالل  بن  بضاية 
وهجرة  موقفهم  من  بالتصعيد   ،» الوطن 
حالة  وذلك يف  الفالحية  وبساتينهم  محيطاتهم 
رأسها  وعلى  احمللية  السلطات  تتحرك  لم  ما 

الشعبي  واملجلس  الفالحية  مصالح  مديرية 
البلدي بنفس البلدية، من أجل حلحلة جملة 
بسبب  هؤالء  يواجهها  التي  الكبيرة  العوائق 
ما  وهو  الفالحية  الكهرباء  لشبكة  افتقارهم 
هكتار   120 من  أكثر   « »حسبهم  يهدد  بات 
الزراعية  واحملاصيل  املوسمية  املنتوجات  من 
املتواصلة  بذات  العطش  أزمة  بالضياع  بسبب 
زاد  05 سنوات كاملة، ومما  يزيد عن  ملا  املنطقة 
غياب  هو  املتحدثني  نفس  حسب  بلة  الطني 
مسلك ريفي مهيأ يربط البلدية املذكورة بقريتهم 
املزرية  التي  الوضعية  الفالحية، حيث أن هذه 
بهم  دفعت  املنطقة  فالحو  نفس  يواجهها 

للتساؤل من جديد عن حقيقية توجه احلكومة 
من  جملة  باستحداث  وذلك  الفالحي  للقطاع 
وتذليل  الفالحني  ملساعدة  الصارمة  االليات 
يتسنى  حتى  وذلك  يواجهونها  التي  الصعوبات 
لهم املساعدة على حتقيق االكتفاء الذاتي وانهاء 
أسعاره  شهدت  الذي  احملروقات  لقطاع  التبعية 
جهتنا  من  العاملية.  بالسوق  كبيرة  اختالالت 
حاولت اجلريدة االتصال مبدير املصالح الفالحية 
بغرداية ملعرفة رأيه يف املوضوع إال أنه تعذر علينا 

ذلك.
حاج قويدر عبد الرزاق 

غرداية 
فالحو ضاية بن ضحوة يطالبون بالكهرباء الفالحية



و يف مقابلة له مع "أخبار الوطن"كشف لنا عن مشروعه 
الذي  و  األنظمة  صناعة  مؤسسات  قائمة  يف  يندرج  الذي 
يتطلب شراكة مع وزارة الفالحة، املوارد املائية و وزارة البيئة 
لتسمح له بالدخول إلى سوق املنافسة و تأسيس شركة ناشئة 

داخل الوطن والتصدير نحو اخلارج.
أخبار الوطن: بداية نبارك لك تتويجك باملرتبة األولى

هل كنت تتوقع فوزك باملرتبة األولى ؟ وماذا 
يعني لك هذا الفوز؟

هشام شريف: املشروع الذي شاركنا به أنا وزميلي ضحوة 
الهادي دخلنا به بكل ثقة بعدما استفدنا من فترة إحتضان 
بحاضنة مشاريع تركية والتي من خاللها أملمنا أكثر باملشروع 
وأبعاده، ليس فقط التقنية ولكن حتى من جانب الدراسة 
التسويقية واملالية ومخططات املوارد البشرية. احلمد هلل بعد 
اإلنتقاء وعرض مشروعنا أمام اخلبراء نلنا املرتبة األولى وطنيا 
وكانت فرحتنا كبيرة ألن هذا الفوز يفتح أبواب كثيرة لنا وهو 
مبثابة دعم وتشجيع للمضي قدما نحو تأسيس شركة ناشئة، 
ببداية  املشروع، خاصة  نطبق  أن  من خاللها  نحاول  والتي 

جزائرية.
أخبار الوطن: هل لك أن حتدثنا بالتفصيل عن 

املسابقة التي شاركت بها؟
املائية  املوارد  وزارة  نظمتها  :املسابقة  شريف  هشام 
والتطوير  البحث  نتائج  لتثمني  الوطنية  الوكالة  مع  بالتنسيق 
التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف 
مارس   22 للماء  العاملي  اليوم  إلحتفالية  حتضيراتها  إطار 
يف  علمي  مشروع  ألحسن  وطنية  مسابقة  وهي    ،2021
مشروع   79 املسابقة  على  قدم  املائية.  املوارد  تسيير  مجال 
البحث  ومراكز  اجلامعية  املؤسسات  مختلف  من  إبتكاري 
وعملية  علمية  حلوال  يقترحون  مستقلني  باحثني  وكذا 
لإلشكالية العاملية املتعلقة بآليات وكيفيات ترشيد إستغالل 
الثروة املائية وكذا حلول موازية لألنظمة احلالية القتصاد أكبر 
يف هذه الثروة املتناقصة يف العالم أجمع. املسابقة كانت على 

مراحل مت  خاللها انتقاء أفضل املشاريع اإلبتكارية من طرف 
جلنة حتكيم تضم خبراء وأكادمييني يف امليدان.

أخبار الوطن: كيف كانت املنافسة مع 79 مشروع 
ابتكاري؟

هشام شريف :املنافسة كانت كبيرة ألن املشاريع واألفكار 
وباحثني،  دكاترة  أصحابها  وأغلب  جدا  مدروسة  املطروحة 
كباحث  وطنية  علمية  مسابقة  يف  األولى  باملرتبة  تفوز  وأن 
مستقل من بني مشاريع منافسة فيهم فرق بحثية ملراكز بحث 
وطنية فهذا بحد ذاته إجناز يضاف لنا كفريق  ومينحنا نفس 
أطول لتطوير املشروع والبحث يف حلول أخرى ليس فقط يف 

ميدان تثمني املوارد املائية.
أخبار الوطن: مالذي دفعك للمشاركة يف 

املسابقة؟ و ماهو املشروع الذي شاركت به ؟
أفكارنا  ونوعية  جناعة  من  للتأكد  :دائما  شريف  هشام 
تعرف  والتي  مسابقات  هكذا  مثل  يف  طرحها  علينا  يجب 
من  األول  الدافع  كان  وهذا  متنافسيها،  وجودة  بنوعية 
مبشروعنا  شاركنا  وقد  الوطنية،  املسابقة  يف  مشاركتنا 
بإستعمال  األراضي  يف  السقي  مياه  إلقتصاد  يهدف  الذي 
على  الطبيعية،  الظواهر  وباستغالل  اإلصطناعي  الذكاء 
احلديث  يف  السبق  لها  كان  الوطن"  "أخبار  جريدتكم  فكرة 
حظينا  حني  أشهر  ثالثة  قبل  بالتفصيل  هذا  مشروعنا  عن 
على  جدا  مشكورون  وأنتم  تركيا  يف  والتكرمي  باإلحتضان 
دعمكم ومساهمتكم يف نشر وطرح طموحاتنا وأفكارنا للناس 

واملهتمني بعالم التكنولوجيا واإلبتكار.
أخبار الوطن: ماذا يتطلب املشروع من أجل 

تطبيقه ميدانيا؟
املؤسسات  اليوم،  غاية  إلى  احلقيقة،  هشام شريف :يف 
التي  هي  واخلدمات  والرقمنة  التسويق  مجال  يف  الناشئة 
تنشئ  التي  املؤسسات  من  أكثر  وتسهيالت  رواج  تلقى 
التي  والقرارات  املساعي  لكن  الصناعي،  اإلنتاج  بغرض 
تزداد وتيرتها يف الفترة األخيرة خاصة تلك املوجهة لتسهيل 
ونتمنى  باخلير  تنبئ  الصعبة  بالعملة  والتعامل  التصدير 

تعميمها على املؤسسات اإلنتاجية دون قيود، خاصة ونحن 
األمن  مسألة  تعالج  التي  احلساسة  امليادين  عن  نتحدث 
مؤسسات  قائمة  يف  يندرج  مشروعنا  والطاقوي،  الغذائي 
صناعة أنظمة الري، وهذا يتطلب شراكة مباشرة مع وزارات 
امليدان تشرف عليه  والبيئة ألن هذا  املائية  املوارد  الفالحة، 
هذه الوزارات ونطمح لشراكة فعلية تسمح لنا بالدخول لهذه 

السوق يف ظل املنافسة احلالية.
أخبار الوطن: هل تلقيت عروضا من أجل تبني 

فكرتك من داخل او خارج الوطن؟
بحاضنة  مشروعنا  إحتضان  فترة  :خالل  شريف  هشام 
دراسة  إعداد  من  سابقا  قلت  كما  متكنا  التركية،  املشاريع 
متكاملة بخصوص املشروع وجدواه، وبعدها كان لنا عرض 
معهم بحضور مستثمرين وحتدثنا فيه عن رأس مال الشركة، 
العائد عن اإلستثمار وكذا نسبة املستثمر من حصة الشركة، 
شركة  من   إستثماري  عرض  وصلنا  لقاءاتنا  خالل  ومن 
باجلوانب  إملامنا  ولعدم  باخلارج،  املشروع  تطبيق  تريد  تركية 
بإستراتيجيتنا  التمسك  أردنا  األجنبي  لإلستثمار  القانونية 
املسابقة  يف  وفوزنا  التصدير.  نحو  باجلزائر  هنا  للبدأ  الرامية 
لتثمني  الوطنية  الوكالة  نبدأ مسيرة جادة مع  أكيد  سيجعلنا 
نتائج البحث والتطوير التكنولوجي لدراسة اآلليات الواجب 

إتباعها لوضع حجر أساس املشروع.
أخبار الوطن: ماذا تفكر بعد هذا التتويج؟ 

هشام شريف :خالل هذه السنوات العديدة الفارطة، كنا 
فرحات  للطلبة، خاصة يف جامعة  مرجعا  اهلل  بفضل  دائما 
عباس سطيف 1، وذلك من خالل نشاطنا الدائم يف ميدان 
الوطنية  ،املسابقات  املبتكرة  واملشاريع  العلمية   النوادي 
والدولية وعالم حاضنات األعمال، لذلك متسكنا بهذا األمر 
يجعلنا نتوجه لتأسيس مؤسسة إنتاجية يف الوسط اجلامعي 
األجنبية.  الدول  من  العديد  اآلن  تتبعها  جديدة  رؤية  يف 
السيد مدير جامعة  يف احلقيقة طرحت األمر شخصيا على 
وهو  األبواب  جميع  لنا  فتح  الذي  سطيف1  عباس  فرحات 
مشكور على ذلك، يف إنتظار وضوح القوانني التي بدأت ترى 
على  الطلبة  من  اآلالف  سيحفز  هذا  مثل  أمر  تباعا.  النور 

السير بهذا املنهاج الذي فيه اخلير الكثير لإلقتصاد الوطني. 
فقط لو احلكومة اجلزائرية تسهل ومتنح حتفيزات للدخول لعالم 

املؤسسات الناشئة خاصة من خالل اجلامعات اجلزائرية.
أخبار الوطن: كلمة أخيرة؟

هشام شريف :يف كلمة أخيرة، أود أن أشكر كثيرا جريدة 
"أخبار الوطن" على اإلهتمام البالغ بحاملي املشاريع واألفكار 
اإلبداعية. كشباب جزائري طموح برؤية إستشرافية نسعى 
دائما لتقدمي احللول واإلقتراحات لإلشكاليات التي يعيشها 
العالم اليوم. عالم املؤسسات الناشئة هو املستقبل بال شك، 
الدولة  من  واملطلوب  دخوله  جميعا  علينا  وجب  لذلك 
حتى  االعمال  لرواد  التسهيالت  جميع  تقدم  أن  اجلزائرية 
تنجح أفكارهم ويستفيد منها املجتمع. األمر صعب والطريق 

طويل لكن بالعمل والطموح العالي نصل بإذن اهلل.
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حوار: نسيبة شالبي

حوار

يرى،الدكتور هشام شريف  املتوج بلقب أحسن مشروع وطني لسنة 2021 يف مجال املوارد املائية و الذي سبق وأن فاز بذات اللقب يف تركيا، 
أن املؤسسات الناشئة يف مجال التسويق و اخلدمات تلقى رواجًا وتسهيالت أكثر منها يف مؤسسات اإلنتاج الصناعي،ويتمنى أن تعمم 

القرارات و املساعي األخيرة، التي أولت اهتماًما ملجال التصدير.

املتوج بأحسن مشروع يف املوارد املائية  هشام شريف  يف حوار مع "أخبار الوطن" 

 مشروعنـا يهــدف إلى ترشيـد 
استغــالل الثــروة المائيـــة 
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غوارديوال مدرب مانشستر سيتي:

»سياسة التناوب تمنحنا أمل الرباعية«»سياسة التناوب تمنحنا أمل الرباعية«
قال بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي، إن سياسة التناوب ستكون أساسية إذا أراد 

فريقه امتالك أي فرصة يف الفوز بأربعة ألقاب هذا املوسم.

القسم الرياضي

الفــوز  إجنليــزي  نــاٍد  يســبق ألي  ولــم 
ــكأس احملليتــن ودوري  ــدوري ومســابقتي ال بال
ــا يف املوســم نفســه لكــن ســيتي  ــال أوروب أبط

مــا زال يف طريقــه لتحقيــق ذلــك.
ترتيــب  غوارديــوال  فريــق  ويتصــدر 
الــدوري املمتــاز، ويســتضيف بروســيا دورمتونــد 
ــدوري األبطــال هــذا  ــة ل يف ذهــاب دور الثماني

الثالثــاء.

كمــا يواجــه تشيلســي يف قبــل نهائــي 
توتنهــام  ويلتقــي  اإلجنليــزي،  االحتــاد  كأس 
األنديــة  رابطــة  كأس  نهائــي  يف  هوتســبير 
الشــهر  مــن  الحــق  وقــت  يف  اإلجنليزيــة 

احلالــي.
علــى  النــادي  موقــع  غوارديــوال  وأبلــغ 
اإلنترنــت بعــد فــوز ســيتي 0-2 علــى مضيفــه 
ليســتر ســيتي يــوم الســبت »أتبــع سياســة 
ــب كل  ــن اللع ــن املمك ــس م ــاوب ألن لي التن

ــات«. ــوا ماكين ــر وليس ــم بش ــوم. إنه ي

بــكل  الفــوز  ميكنــك  »ال  وأضــاف 
ــر يف  ــدون جماهي ــام ب ــذا الع ــوالت يف ه البط
ظــل بــدء املوســم متأخــرا واالنتهــاء منــه 
مبكــرا بــدون وجــود تنــاوب بــن الالعبــن«. 
وتابــع »ال يوجــد أســبوع واحــد راحــة. ال 
يوجــد العــب ميكنــه أن يفعــل ذلــك وأن يكــون 
مســتعدا لــكل مبــاراة. ولذلــك أتبــع سياســة 
التنــاوب«. ويلتقــي ســيتي تظيــره ليــدز يونايتد 
يف الــدوري يــوم الســبت املقبــل بعــد مواجهــة 

دورمتونــد.

املدافع املخضرم لبورتو البرتغالي، بيبي:

»رونالدو األفضل في التاريخ«»رونالدو األفضل في التاريخ«
ــه كريســتيانو  ــي، أن مواطن ــو البرتغال ــع املخضــرم لبورت ــرى بيبــي، املداف  ي

ــدو، جنــم وهــداف يوفنتــوس، أفضــل العــب يف تاريــخ كــرة القــدم. رونال
وقــال بيبــي، يف تصريحــات نقلهــا موقــع »توتــو ميركاتــو« اإليطالــي: »أنــا 
معجــب كثيــًرا بكريســتيانو، وهــذا معــروف بالفعــل منــذ أيــام ريــال مدريــد، فهو 

بالنســبة لــي أفضــل العــب يف تاريــخ كــرة القــدم«.
ــا  ــل م ــن فع ــدو م ــن رونال ــد متك ــابق: »لق ــي الس ــم امليرينغ ــاف جن وأض
ــوج  ــا، وت ــبانيا وإيطالي ــرا وإس ــاب( يف إجنلت ــاز )باأللق ــد ف ــد، لق ــه أح ــم يفعل ل
ــا والكثيــر مــن النــاس  ــه قائدن مــع البرتغــال.. نحــن 10 ماليــن شــخص، إن

ــه«. ــا يعني ــرف م ــده دون أن يع ــن ينتق ــاك م ــه.. هن مع
وتابــع: »خــالل تواجدنــا يف ريــال مدريــد، تعرضــت لضربــة قويــة يف 
ــر«. ــع خطي ــه رأى أن الوض ــفى، ألن ــتيانو يف املستش ــي كريس ــرأس، وجاءن ال
جديــر بالذكــر أن بيبــي، شــارك رفقــة بورتــو يف إقصــاء يوفنتــوس ورونالــدو، 

مــن دور الســتة عشــر لــدوري أبطــال أوروبــا، هــذا املوســم.
ق.ر

سولسكاير يتغنى بجرينوود سولسكاير يتغنى بجرينوود 
ويوضح موقف دي خياويوضح موقف دي خيا

ــوز  ــأن الف ــكاير، ب ــار سولس ــي غون ــد أول ــتر يونايت ــدرب مانشس ــرف م اعت
علــى برايتــون 1-2 اول امــس، ضمــن اجلولــة الثالثــن مــن الــدوري اإلجنليــزي 

املمتــاز، لــم يــأت بســهولة.
ــع  ــه متت ــوز، لكن ــى ف ــف إل ــدف نظي ــه به ــب تخلف ــد لقل ــى يونايت  وعان
بالصبــر الــالزم لقلــب الطاولــة علــى خصمــه، الــذي دائمــا مــا يقــدم عروضــا 

ــرة. ــرق الكبي ــام الف ــزة أم ممي
 وقــال سولســكاير يف تصريحــات لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة: »اللعــب أمــام 
برايتــون صعــب دائمــا، حققنــا نتائــج جيــدة، وكان يجــب أن جنتازهــم بالطريــق 

األصعــب، متكنــا مــن إيجــاد طريقــة يف الشــوط الثانــي«.
ــذي ســجل  ــك ال ــي ويلبي ــون دان ــن مهاجــم برايت  وحتــدث سولســكاير ع
ــا  ــي العب ــال: »كان دان ــد، وق ــه الســابق مانشســتر يونايت ــا يف مرمــى فريق هدف
يف الفريــق الرديــف عندمــا كنــت مدربــا لــه، إنــه موهبــة كبيــرة، مــن الرائــع أن 
أراه يعــود ملمارســة الكــرة بعــد كل اإلصابــات التــي تعــرض لهــا، كانــت لعبــة 
ــم  ــد ث ــن هندرســون بتصــد جي ــام دي ــا يف لقطــة الهــدف، ق ــن قبلن ســاذجة م

ــه )ويلبيــك(«. ارتــدت الكــرة من
ــفورد،  ــوس راش ــرزه مارك ــذي أح ــادل ال ــدف التع ــكاير به ــاد سولس  وأش
ــا،  ــز( به ــو )فرناندي ــا، ومتســك برون ــا عليه ــة حصلن ــت كــرة طويل ــال: »كان وق
ــة، ماركــوس كان  ــازة وهادئ ــة كانــت ممت ــه ســقط أرضــا أيضــا، النهاي علمــا بأن
ــدرب النرويجــي اإلشــادة مبهاجمــه  ــم ينــس امل ــرا«. ول ــك كثي ــى ذل يعمــل عل
الصاعــد مايســون جرينــوود الــذي أحــرز هــدف الفــوز الثمــن، وتابــع: »مايســون 
متتــع بالنضــج، اليــوم كان واحــدا مــن أملــع العبينــا، كان نظيفــا ودقيقــا وحصــل 
علــى الهــدف، إنهــا رأســية داخــل منطقــة الســت يــاردات، وهــذا مــا نحتاجــه 
أكثــر مــن مايســون«.وقلل سولســكاير مــن شــأن تعــرض راشــفورد لإلصابــة مــا 
أدى الســتبداله خــالل اللقــاء، وقــال: »نأمــل أن يتعافــى منهــا توجــب علينــا 
ــارس  ــد أن ح ــتر يونايت ــدرب مانشس ــد م ــب«. وأك ــاب صل ــه ش ــه، لكن تبديل
ــق  ــكيلة الفري ــى تش ــيعود إل ــا، س ــد دي خي ــباني دافي ــق، اإلس ــى الفري مرم
ــرة. ــة األخي ــن هندرســون يف اآلون ــه اإلجنليــزي دي الحقــا، بعدمــا فضــل علي

وختــم: »لــدي حارســان رائعــان، حارســان يصلحــان للموقــع األساســي، 
دي خيــا قضــى بعــض الوقــت يف وطنــه )لظــروف خاصــة(، ثــم جــاءت 
املباريــات الدوليــة، لهــذا لــم يلعــب ملــدة شــهر، ســيلعب كــرة القــدم مــرة ثانيــة 

ــد«. ــا بالتأكي معن
ق.ر

هازارد جاهز للمشاركة هازارد جاهز للمشاركة 
أمام ليفربولأمام ليفربول

 اقتــرب البلجيكــي إيديــن هــازارد، جنــم ريــال مدريــد، مــن املشــاركة ضــد 
ليفربــول، هــذا الثالثــاء، يف ذهــاب ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا.

ــوم  ــن ي ــدًءا م ــد ب ــال مدري ــة لري ــات اجلماعي ــازارد يف التدريب ــارك ه وش
ــة  ــرض إلصاب ــبب التع ــارس، بس ــذ 14 م ــه من ــد غياب ــي، بع ــة املاض اجلمع
عضليــة. ووفًقــا لصحيفــة »مــاركا« اإلســبانية، فــإن مشــاركة هــازارد يف 

التدريبــات اجلماعيــة قبــل لقــاء إيبــار جــاءت مفاجئــة لريــال مدريــد.
ــار، لكــن يقتــرب  ــه رغــم اســتبعاد هــازارد مــن لقــاء إيب ــى أن وأشــارت إل
ــول، بعــد أن ظهــر اليــوم أيًضــا يف  النجــم البلجيكــي مــن املشــاركة ضــد ليفرب
التدريبــات اجلماعيــة. وأوضحــت الصحيفــة اإلســبانية، أن مســتوى هــازارد يف 

املــران يكشــف عــن جتــاوزه لإلصابــة بشــكل كامــل.
وذكــرت أن القــرار النهائــي يعــود إلــى املــدرب زيــن الديــن زيــدان، والــذي 
ــب  ــات الالع ــبب إصاب ــازارد، بس ــع ه ــة م ــر ضروري ــرة غي ــض أي مخاط يرف

ــد. ــال مدري ــرة منــذ التوقيــع مــع ري الكثي
ق.ر

املدافع ألبرتو مورينو:

»صالح يمكنه النجاح بإسبانيا وفيرمينو مثل بن زيمة«»صالح يمكنه النجاح بإسبانيا وفيرمينو مثل بن زيمة«

 لوبيتيجي يكسر عقدته أمام سيميوني لوبيتيجي يكسر عقدته أمام سيميوني
ــق انتصــار  ــر الفنــي إلشــبيلية، فريقــه لتحقي ــن لوبيتيجــي املدي ــاد جول  ق
ــن  ــة 29 م ــس، يف اجلول ــدف دون رد، اول ام ــد به ــو مدري ــى أتلتيك ــن عل ثم
الليغــا. وبحســب شــبكة »أوبتــا« لإلحصــاءات، فــإن هــذا االنتصــار هــو األول 
ــالل  ــد، خ ــو مدري ــي ألتلتيك ــر الفن ــيميوني املدي ــو س ــى دييغ ــي عل للوبيتيج

ــة. ــيرته التدريبي مس
ــًدا،  ــارا وحي ــق انتص ــات، حق ــيميوني 7 مباري ــد س ــي ض ــب لوبيتيج ولع

ــن. ــر مبارات ــات، وخس ــادل يف 4 مباري وتع
ق.ر

يعــرف املدافــع اإلســباني، ألبرتــو مورينو، 
ــث  ــول، حي ــب يف ليفرب ــه اللع ــا يعني ــا م متام
ــزي خلمــس  ــق اإلجنلي نشــط يف صفــوف الفري
ــدوري األبطــال، كمــا  ــاز معــه ب ســنوات، وف
خســر آخــر أمــام ريــال مدريــد، الــذي يواجــه 
الريــدز مجــددا، هــذا الثالثــاء، يف ذهــاب ربــع 

نهائــي البطولــة.
وعــن عودتــه إلــى املالعــب، بعــد 6 
أشــهر مــن تعرضــه إلصابــة يف الركبــة، قــال 
الظهيــر األيســر احلالــي لفياريــال، إنــه »شــعور 
ــل  ــت الطوي ــذا الوق ــد ه ــدق، بع ــع ال يص رائ

ــة«. ــن اإلصاب ــاة م ــن املعان م
ريــال  بــن  اليــوم  مبــاراة  وبخصــوص 
بأفضــل  ميــر  ال  الــذي  وليفربــول،  مدريــد 
أوقاتــه، قــال مورينــو »لقــد تعرضــوا إلصابــات 
عديــدة وخطيــرة، وحــاالت إيجابيــة لفيــروس 
كورونــا.. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان حظهــم 

ــيئا«. س
وتابــع »لكنــه ليفربــول، نحــن نعــرف 
مــا هــو ليفربــول، ميكنــه معاقبتــك يف خمــس 
دقائــق.. لديــه العبــون مهمــون للغايــة يف 
اخلــط األمامــي، صــالح ومانــي وفيرمينــو.. 

ــة«. ــة للغاي ــاراة رائع ــتكون مب س
وكانــت آخــر مبــاراة بــن ليفربــول وريــال 
مدريــد، يف نهائــي دوري األبطــال يف كييــف، 
ــد  ولكــن النجــم املصــري محمــد صــالح، ق
قــال مؤخــرا يف مقابلــة مــع صحيفــة )مــاركا( 
اإلســبانية، إن االختــالف عــن تلــك املبــاراة 

هــو أنهــم اآلن »أبطــال«.
 وهــو مــا علــق عليــه مورينــو، بقولــه »يف 
ــد  ــن اجلي ــق.. م ــم الفري ــذا يدع ــة، ه النهاي
بالفعــل أن ننظــر إلــى أنهــم كانــوا قادريــن 
علــى النهــوض، والعــودة يف العــام التالــي إلــى 

النهائي والفوز به«.
وواصــل »اآلن، ليفربــول ال يقــل عــن 
أي فريــق علــى املســتوى العاملــي.. ال يوجــد 
فريــق أوروبــي يرغــب يف مواجهــة ليفربــول«.
وعــن عالقتــه باملهاجــم البرازيلــي روبرتــو 
فيرمينــو، قــال »يف مقابــالت أخــرى، ســئلت 
عمــن ســتبقى عالقتــي بــه مــن بــن ثالثــي 
ــدى  ــو، م ــول فيرمين ــا أق ــا دائم ــوم؟ أن الهج
ــه مثــل بــن زميــة، لكنــه  ــاة«. وأردف »إن احلي
يف الوقــت نفســه يســاعد الفريــق كثيــرا، 
عندمــا يتعلــق األمــر بالدفــاع، واالســتالم 
ــي..  ــالح ومان ــن ص ــث ع ــاف والبح لاللتف
أنحــاء  جميــع  يف  يتحــرك  كيــف  يعــرف 
امللعــب، لديــه هــدف هــو 'القمــة'.. بالنســبة 

ــم«. ــم يف العال ــل مهاج ــو أفض ــي ه ل
ــى  ــالح عل ــدرة ص ــدى ق ــوص م وبخص
النجــاح يف إســبانيا، أجــاب مورينــو »عالقتــي 

بــه كانــت رائعــة، لكنــي ال أعــرف أيــن 
ــدم،  ــرة ق ــب ك ــتقبله.. وكالع ــيكون مس س
هــو هــداف وســريع وقــوي، ويتمتــع بقــدرات 
عديــدة.. إنــه العــب ســيؤدي أينمــا كان«.
وبالنســبة للمــدرب األملانــي، يورغــن 
ــبة  ــع، بالنس ــدرب رائ ــه »م ــال إن ــوب، ق كل
أفضــل  همــا  إميــري،  جانــب  إلــى  لــي، 

حياتــي«. يف  قابلتهمــا  مدربــن 
مــن  متامــا  قريــب  »إنــه  وأضــاف 
ــام  ــو يعــرف مت ــة، فه ــن، وذكــي للغاي الالعب
متــى يقــول الكلمــات الصحيحــة لالعــب 
لتحفيــزه، ويتابــع املباريــات ليخبــر الفريــق 
ــل  ــه يعام ــا أن ــوم.. كم ــدرس اخلص ــا وي عنه
جميــع الالعبــن بالطريقــة نفســها، بالنســبة 

ــة'«. ــدرب 'قم ــو م ــي ه ل
ق.ر
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صادق أعضاء اجلمعية العامة لـ«الفاف«، على احلصيلتني األدبية واملالية 
خالل  باإلجماع،  زطشي  الدين  خير  عهدته  املنتهية  للرئيس   ،2020 لسنة 
الشيراطون  بفندق  االثنني،  أمس  صبيحة  جرت  التي  العامة  اجلمعية  أشغال 

بالعاصمة.
وعرفت احلصيلة األدبية، تصويت عضوين اثنني بـ«ال« وامتناع اثنني عن 
التصويت، فيما متت املصادقة على احلصيلة املالية مبوافقة 91 عضوا وامتناع ثالثة 
أعضاء عن التصويت وتصويت عشرة أعضاء بـ«ال«، خالل األشغال التي متت 

فيها كذلك املصادقة على امليزانية املتوقعة ل2021.
وأعلن االمني العام لـ«الفاف« محمد سعد، خالل افتتاح اشغال اجلمعية 
العامة العادية للهيئة الكروية، التي اكتمل نصابها بحضور 119 عضوا من بينهم 
رئاسة  ملنصب  رسميا  يترشح  لن  سوف  زطشي  أن  التصويت،  حق  لهم   104

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم التي ستعقد جمعيتها العامة االنتخابية يوم 15 
افريل اجلاري.

رضا  االحتادية  مستوى  على  املالي  التسيير  مراقبة  مديرية  رئيس  قام  كما 
بطولة  يف  تنشط  التي  ال20  للفرق  احملترف  النادي  إجازات  بتسليم  عبدوش، 

الرابطة احملترفة االولى.
ومّت خالل اشغال اجلمعية العامة العادية تنصيب جلان الترشيحات والطعون 

وتسليم املهام، حتسبا للجمعية العامة االنتخابية املقررة ليوم 15 افريل اجلاري.
جتدر اإلشارة ان خير الدين زطشي ، كان قد تولى رئاسة االحتادية اجلزائرية 

يوم 20 مارس 2017، خلفا للرئيس السابق محمد راوراوة.
م.هشام

أعلن رسميا عدم ترشحه  لعهدة جديدة

الجمعــية العامــة لـ»الفـــــــاف« 
تصــادق باإلجمـاع على حصيـلة زطشـي

أكد أن حظوظ »العميد« تبقى قائمة 
لتأهل، أملاس:

»عمــروش سيقـود العـارضة 
الفنــية مؤقتــا في انتظــار 

تعييــن مــدرب جديـــد«

خلفا لكمال مواسة
حـــاج مريـــن مدربــــا 
جديــدا لجمعـــية وهـــران

اليوم  وهران  جمعية  إدارة  عينت 
األحد التقني حاج مرين مدربا جديدا 
لفريقها األول لكرة القدم حسبما علم 
الرابطة  يف  الناشط  النادي  هذا  من 

الثانية املجموعة الغربية.
أشرف  الذي  مرين  حاج  ووقع 
املنتمي  متوشنت  عني  شباب  على 
األولى  اجلوالت  خالل  القسم  لنفس 
غاية  إلى  ميتد  البطولة، على عقد  من 
نفس  يضيف  اجلاري  املوسم  نهاية 

املصدر.
كمال  الوهراني  التقني  ويخلف 
ثالث  بعد  الفريق  غادر  الذي  مواسة 
املنافسة.  انطالق  من  فقط  جوالت 
وتراجعت نتائج اجلمعية بقيادة املدرب 
املؤقت موالي شريف الوزاني املستقيل 
اجلولتني  خالل  منصبه  من  اليوم 
إلى  التراجع  كلفها  ما  السابقتني 
ملستقبل  الصدارة  تاركة  الثاني  املركز 
عشر  بعد  نقطتني  بفارق  سلي  وادي 

جوالت.

دورة »افريقيا اوقيانوسيا«
تأهـــل كربــاش، بن فـــرج اهلل ومحـــمد 

فـــرج إلـــى أولمبيـــاد طوكيـــــو
 تأهل املصارع اجلزائري، عبد احلق كرباش )57 كلغ( إلى األلعاب االوملبية بطوكيو- 2021، عقب فوزه على ممثل ميكرونيزي، اول امس، عقب 

فعاليات اليوم الثالث املخصص للمصارعة احلرة، التي جرت مبدينة احلمامات التونسية يف إطار نصف نهائي دورة »افريقيا اوقيانوسيا«.
ويتواجد حاليا اربعة جزائريني يف سباق نصف النهائي املؤهل لالوملبياد وهم عبد احلق كرباش ) 57 كلغ(، إسحاق بوخرس ) 74 كلغ(، فاحت بن فرج 

اهلل ) 86 كلغ( محمد فرج ) 97 كلغ( وجهيد برحال ) 125 كلغ(.
ولم يتسن يوم السبت الفارط لألربع سيدات مشاركات يف الدورة، من حتقيق نفس مكسب زمالئهم يف املصارعة االغريقو- رومانية، التي عرفت تأهل 

أربع مصارعني من مجموع ستة، قطعوا بطاقة املرور الى اوملبياد طوكيو- 2021.
واالربعة مصارعني املتاهلني هم: آدم بوجملني )97 كلغ(، سيد عزارة بشير )87 كلغ(، عبد الكرمي فرغات )60 كلغ( وعبد املالك مرابط )67 كلغ( و 

كلهم أبطال إفريقيا.
واحسن نتيجة عند السيدات، حققتها ريان حوفاف )57 كلغ( بعد إنهائها املسابقة يف املركز الثالث، وتضيع نصف النهائي، أمام الغينية فطومة ياري 

كمارا.
ونالت املصارعتان دودو ابتسام ) 50 كلغ( وامال حميش )62 كلغ(، املرتبة الرابعة، بينما اكتفت ملياء شمالل باملركز اخلامس.

 إضافة للجزائر، يشارك يف هذه الدورة اكثر من 150 رياضيا ميثلون 22 بلدا. وميثل اجلزائر 16 رياضيا ) 6 اغريقو - رومانية، 6  مصارعة حرة و 4 
سيدات(، بقيادة  املدربني معزوز بن جدعة، محمد بن رحمون ومسعود زغدان.

وعرفت املنافسة حضور، 14 منتخبا إفريقيا وهم: بتونس )البلد املنظم(، املغرب، مصر، نيجيريا، غينيا بيساو، ناميبيا، السنغال، الكونغو، التشاد، 
الكاميرون، مدغشقر، موريس، و سيرا ليون.

أما ممثلو منطقة أوقيانوسيا فهم سبعة منتخبات: استراليا، زيلندا اجلديدة، ساموا، دول ميكرونيسي، قوام، جزر مارشال وباالوس.
كما تأهل املصارع اجلزائري فاحت بن فرج اهلل )86 كلغ( الى االلعاب االوملبية بطوكيو2021،عقب فوزه يف نصف النهائي على املصري خالد مسعود 

املعتمداوي، عقب فعاليات اليوم الثالث املخصص للمصارعة احلرة  التي جرت اول امس مبدينة احلمامات التونسية يف اطار دورة »افريقيا اوقيانوسيا«.
ويضاف تاهل بن فرج اهلل الى نفس االجناز الذي حققه زميله عبد احلق خرباش )57 كلغ( عقب  اطاحته مبمثل ميكرونيزيا، جاجنان اسيبياس، من 
جهته انهزم اسحاق بوخرص )74 كلغ( يف نصف النهائي، على يد الغابوني اوغيستو ميدانا. ويتواجد مصارعان جزائريان ) مصارعة حرة ( يف سباق التاهل 

الى موعد طوكيو وهما  محمد فرج ) 97 كلغ( وجهيد برحال ) 125 كلغ(.
النيجيري سوسو متاري، عقب  النهائي على  كما تأهل املصارع اجلزائري محمد فرج )97 كلغ( الى االلعاب االوملبية بطوكيو، عقب فوزه يف نصف 

فعاليات اليوم الثالث ملخصص للمصارعة احلرة.   
ق.ر

 أعلن رئيس مجلس اإلدارة للشركة ذات األسهم ملولودية اجلزائر، عبد الناصر أملاس، انه منح 
إدارة العارضة الفنية مؤقتا للمساعد لطفي عمروش يف انتظار تعيني مدرب جديد.

وصرح أملاس قائال » شرعنا يف البحث عن خليفة عمراني، لكنني ال ميكنني قول اكثر من 
هذا حاليا طلبنا من عمروش مواصلة املهمة واإلشراف على العارضة الفنية حتسبا للموعد القادم 

وهذا يف انتظار الفصل يف هوية خليفة عمراني«.
من جانب اخر، سيلتقي باملدرب املستقيل عبد القادر عمراني لفسخ عقده، غداة اخلسارة 
بنتيجة  الزمالك  املصري  نظيره  امام  5 جويلية  مبلعب  الفارط،  نهاية األسبوع  الفريق  تلقاها  التي 
0-2، يف اطار اجلولة اخلامسة من املجموعة الرابعة ملرحلة املجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة 

القدم.
وأوضح املسؤول االول » للعميد« قائال »عمراني  هاتفني الخباري بقرار استقالته. سألتقي 

به لفسخ العقد بالتراضي. ال ميكنني الوقوف ضد رغبته.«
افريقيا،  أبطال  رابطة  نهائي  ربع  تأشيرة  القتطاع  وحيدة  نقطة  إلى  بحاجة  كان  وبعدما 
ضيع »العميد« فرصة مواتية لترسيم صعوده الى الدور املقبل، مؤجال األمر الى اجلولة السادسة 

واالخيرة.
وباتت املولودية مطالبة بحصد نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل،  خالل اجلولة السادسة 

واألخيرة يوم السبت املقبل بتونس، أمام الترجي التونسي، الذي ضمن تأهله مسبقا.
 وبخصوص حظوظ التاهل الى الدور املقبل لرابطة ابطال افريقيا، يأمل أملاس يف ان تتمكن  
مولودية اجلزائر، من اقتطاع تاشيرة املرور، خالل اجلولة السادسة واألخيرة يوم السبت املقبل، أمام 

الترجي التونسي.
وختم قائال »كان بإمكاننا التأهل أمام الزمالك،  لكننا لم نوفق يف ذلك. هذه ليست نهاية 
العالم. يتوجب علينا حتضير مقابلتنا االخيرة امام الترجي التونسي، بهدف افتكاك نقطة التأهل. 

حظوظنا تبقى قائمة.«
لم  ،التي  لالدارة  منصبه  من  استقالته  عمراني،  القادر  عبد  اجلزائر،  مولودية  مدرب  وقدم 
تعادالت  انتصارات، خمسة  ثالثة  عمراني حصيلة  حقق  العمل،  من  شهرين  وبعد  ترفضها. 
وخسارتني يف جميع املنافسات. ويف الرابطة االولى، يحتل النادي العاصمي املركز ال11 مبجموع 

25 نقطة، ناقص ثالث مباريات.
م.هشام
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بصفتكم املنسق العام للورشة اخلاصة 
بإصالحات املسرح، هل ميكن أن توضح لنا 

أكثر القانون املتعلق مبسرح املدينة؟
أن  ميكن  ال  والية  كل  يف  مسرح  إنشاء  فكرة  إن 
يتماشى مع تسمية »مسرح جهوي«، هذا املفهوم الذي 
تالشي بحكم حتمية، من هنا جاءت مبادرة استبدال 
وذلك  املدينة«  »املسرح  بعبارة  جهوي«  »مسرح  عبارة 
بغية تكييف اإلطار القانوني الذي تخضع له املؤسسات 
املسرحية مع أفاق التطور املتضمنة يف املخطط الوطني 
لتهيئة اإلقليم، بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، 
و143   99-4 املادتان  السيما  الدستور،  على  وبناء 
)الفقرة 2( منه، يهدف هذا املرسوم إلى حتديد القانون 
مسرح  األولى  مادته  يف  املدينة،  ملسارح  األساسي 
وجتاري  صناعي  طابع  ذات  عمومية  مؤسسة  املدينة 
وُتدعى  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  تتمتع 
يف قلب النص »مسرح املدينة«، أما املادة الثانية نصت 
إلى مسرح  اجلهوي  املسرح  تسمية  تغيير  يتم  أن  على 
حتت  املدينة  مسرح  يوضع  أن  الثالثة  املادة  املدينة، 
الرابعة  املادة  والفنون،  بالثقافة  املكلف  الوزير  وصاية 
اإلدارة  على  املطبقة  لألحكام  املدينة  مسرح  يخضع 
يف عالقته مع الّدولة وُيعّد تاجرا يف عالقته مع الغير، 
تنفيذي  مبرسوم  املدينة  مسرح  ُيحدث  اخلامسة  املادة 
والفنون،  بالثقافة  املكلف  الوزير  من  اقتراح  على  بناء 
أما املادة السادسة يتولى مسرح املدينة يف إطار جتسيد 
املسرحية،  الفنون  ترقية  للدولة،  الثقافية  السياسة 

إلى  تنتمي  مدن،  عّدة  أو  مدينة  ممارستها يف  وتعميم 
إقليم الوالية نفسها.

بخصوص مسرح املبادرة الذي يتضمن 
املسرح اخلاص القائم على متويل الشركات 

اخلاصة، هل هناك حتفيزات لرجال 
األعمال لتحقيق هذا الهدف واقعيا؟

مشـروع  تضـع  حتى  سـبل  عـن  البحث  إن 
مـن  يبـدأ  اإلجناز  طريـق  علـى  اخلاص«  »املسـرح 
السبل  تلك  واخلـواص،  املثقفني  بني  اجلاد  احلوار 
أولويــة  باعتبــاره  وتنفيذه  بلورته  يف  ُتساعد  التــي 
تنمويــة للمثقفـيـن وملنتجــي الثقافــة ومســتهلكيها 
إال  ذلــك  يتأتــى  ولــن  املعرفــة،  اقتصـاد  زمــن  يف 
املستثمرين  إقناع  على  تساعد  التي  السبل  بإيجاد 
ثقافية  صناعات  إنتاج  ويف  املجال  هذا  يف  باجلدوى 
والتأسيس لعقلية صناعات ثقافية وعقلية إدارية قادرة 
على إدراك معنى السلعة الثقافية بحسب نوعها على 
والتسويق  اإلنتاج  سبل  وكذلك  االقتصادي  املستوى 
والتصدير والتدريب وباقي عناصر اإلدارة االستثمارية 
والتسويقية للثقافة الوطنية، مع العمل على التشجيع 
االستفادة  مقابل  يف  خاص  مسرح  وإنشاء  بناء  على 
من امتيازات متنوعة منها عقارية، وجبائية، ومالية، 
يكون  أن  خاص  مسرح  بعمل  أن  املستثمر  مراعيا 
وسط  الثقافة  وتطوير  ترقية  عملية  يف  مهما  فاعال 
الفنية  للمادة  مهنيا  موزعا  ويعد  االجتماعية،  البيئة 

ذات االنتماء للفنون والعروض احلية، ويقترح ويتبنى 
املشاريع الفنية املبتكرة يف جملة أهدافه املسطرة يرافق 
االجتماعي  الوسط  وينشط  واملواهب  املشاريع  حملة 

ثقافيا وفنيا وتكوينيا.
حتدثتم عن التكوين املسرحي وأشرمت إلى 

نقطة مهمة للنهوض بالفن الرابع تخص 
مسرح الطفل واملسرح املدرسي هل هناك 

اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم من أجل 
تدريس املسرح كمادة؟

نعم توجد لقاءات بني وزارة الثقافة والفنون ووزارة 
التربية والتعليم، وذلك إليجاد بروتوكول تعاون يتعلق 
باملسرح املدرسي، ومسرح الطفل، وكذلك فيه تفكير 
فيما  العالي،  التعليم  وزارتي  مع  مماثل  بعمل  للقيام 

يتعلق باملسرح اجلامعي، واملسرح البلدي.
هل ميكن أن تقربنا أكثر من مشروع تسيير 

وإصالح مسرح الهواة؟
ذو  نشـاط  الهـواة  مسـرح  أن  اعتبـار  مـن  انطالقا 
منفعـة عامـة، فمـن أهـم األهداف التـي بهـا يفتـح 
مـن  باجلزائر  تطويـره  يف  تسـهم  جديـدة  أفاقـا  لـه 
يف  يســهم  أنـه  إذ  والثقافيـة  االجتماعية  الناحيـة 
تربويــا  نشــاطا  وجعلهــا  املسرحية  املمارسة  تعميــم 
والوالئي  البلدي  املستوى  يف  ترفيهيــة،  وممارســة 
أو  اجلمعوي  التنظيمي  اإلطار  يخلق  مع  والوطني، 
ويعتني  وتنميته.  املسرحي  النشاط  لتأطير  املؤسساتي 

مسرح الهواة بكل فئات وشرائح املجتمع حيث يعمـل 
علـى اكتشـاف املواهب يف املهن املسرحية وتنميتهـا، 
محلية  برامج  وفـق  وتوجيهها  وتكوينها  وتشجيعها 
والثقايف  الفني  الذوق  تنميـة  وعلـى  ووطنية،  جهوية 
العنـف  ينبذ  مجتمع  يف  وإدماجهم  الشـباب  لـدى 

والكراهية ويشجع السلم واحملبة.
التطور  إلى  السبيل  الهواة  مسرح  يحث  كما 
يبقــى  وإلى  للمجتمع  الثقافية  احلركة  يف  واالندماج 
إذ  األخرى  امليادين  يف  التطورات  جل  عن  منعــزل 
واملؤسسات  املسارح  طـرف  مـن  الفرق  مرافقـة  وجب 
الثقافيـة كإنتاج عروضهـم وبرمجتهـا وتوزيعهـا محليـا 
وورشــ  تكوينيــة  دورات  تنظيــم  ووطنيـا،  وجهويـا 
تنظيمية  هيكلة  خلق  ومنتظمة،  دورية  مســرحية 
قانونيــة وإطار عمل الفرق الهاوية، مع بعث فعاليات 
األعمال،  فيـه  تعـرض  سنوية  محلية  مسرحية  وأيام 
يتـم أرشـفتها وتسـجيلها وتقييمهـا، وترشـيح أحسـن 

األعمال للمهرجانـات الوطنية.
بصفتكم كاتب وممثل مسرحي، هل من 

مشروع جديد حتمله جلمهورك؟
عبارة  وهو  جديد،  عمل  لتحضير  أستعد  أنا 
من  نوع  وهي  »املاراتوني«،  عنوان  حتت  مونودراما، 
رياضة  مقاربة  ظل  يف  والثقافية،  الذاتية  السيرة 
عداء  »رحالت  بعنوان  كتاب  أعد  كما  املاراتون، 
املسافات الطويلة« أروي فيه اجلزائر من خالل سباقات 

املاراتون.

حوار: صارة بوعياد

قال مستشار وزيرة الثقافة والفنون احميدة العياشي لـ »أخبار الوطن«، إنه يستعد إلجناز عمل جديد يف الفن الرابع على شاكلة 
مونوداما حتمل عنوان »املاراتوني«، وبصفته املنسق العام لورشة »إصالح املسرح« أبرز أن الوزارة الوصية تعمل على عقد اتفاقيات بني 

عدة وزارت كوزارة التربية والتعليم العالي من أجل تعزيز املسرح عند الطفل والناشئة من املدرسة إلى اجلامعة.

تويف الشاعر الفلسطيني الكبير عز الدين املناصرة، بعد سنوات من السفر والنضال واملقاومة، عبر البحث 
العلمي والكتابة الشعرية.

وقد سبق التواصل معه قبل زمن »كورونا« بعد أن أرسل لي الكترونيا ديوانه التوقيعات الشعرية، وطلب مني 
اجناز دراسة نقدية حولها، ألنه يأمل أن يجمع مجموعة من القراءات عن خصائص فن التوقيع الشعري عنده، 
يف كتاب مشترك بني بعض الباحثني والنقاد العرب، لكن حل الوباء عبر العالم، ودخلنا أزمنة اخلوف واحلجر 
والترقب، فأعاد االتصال سائال عن الدراسة، فاعتذرت له ألن الوباء قد غير الكثير من اليوميات وقّيد وأّجل 

البرامج واألمل واألحالم.
بني  وقته  يقضي  وبأنه  للتقاعد،  للخروج  اضطر  بأنه  فأخبرني  أحواله،  عن  عامني  قبل  سألته  قد  وكنت 
الكتابة وزيارة األطباء، واملعروف عن الشاعر توظيفه املكثف للتاريخ الكنعاني واألساطير الكنعانية، كما أنه جد 
حريص على أن تتحول كل دراسة عنه لكتاب مطبوع، كما فعل مع بعض رسائل املاجستير والدكتوراه، ومنها 
أطروحتي عن شعره، وقبل قبل سنوات وجد عبر االنترنت دراسة ماستر بجامعة سكيكدة عن جتربة املنفى يف 
شعره، فتواصل معي وطلب البحث عن الباحثة واملشرف لتحويل الدراسة لكتاب، وهو ما كان فعال، كما كتبت 

الدكتورة ليديا وعد اهلل كتابها عن التناص املعريف يف شعره، وهو عبارة عن أطروحة ماجستير.
اجلزائري  األدب  يف  قسنطينة  حول  بقسنطينة،  للمطالعة  الرئيسية  باملكتبة  ندوة  ويف  فقط  أسابيع  وقبل 

والعربي، كان النقاش حول الشاعر املناصرة وفترة تواجده باملدينة وما كتبه عنها.
للتذكير فالشاعر من مواليد اخلليل سنة1946، له دكتوراه يف األدب املقارن، عاش متنقال بني الدول العربية، 
ألف دواوين شعرية كثيرة، منها يا عنب اخلليل، اخلروج من البحر امليت، باألخضر كفناه، حيزية، وله دراسات 

أدبية ونقدية وثقافية.
د. وليد بوعديلة

احميدة العياشي مستشار وزيرة الثقافة والفنون لـ »أخبار الوطن«:

»نعمل على عقد اتفاقيات مع 
عدة وزارت للنهوض بالمسرح«

»أستعد لتحضير مونودراما الماراتوني« 	

بعد سنوات من السفر والنضال

وفاة الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرةوفاة الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة
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اشهار انشاء جمعية ذات صبغة محلية
     طبقـــــا ألحكـام القــــانون رقـــم 06-12 المـؤرخ فــي 

12 جـــانفي 2012 المتعلق بالجمعيات السيما المادة 18 منه.
لقد تـــــم هـــــذا اليـــــوم: 25/أفريل /2021 تأسيــــــــس 

الجمعيـــــــة المحليــــة  المسماة: 
جمعية حي الظهرة  

المعتمدة تحت رقم: 37 بتاريخ 2021/04/05
الرئيس: يعقوب محمد 

المقر االجتماعي: منزل السيد يعقوب محمد سد الغابة بلدية 
أوالد ماضي  

Akhbar elwatane  ANEP : 211606278  -    LE  06 -04-2021 N° 572

Akhbar elwatane  ANEP : 211606230  -    LE  06 -04-2021 N° 573

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة

دائرة مقرة
بلدية مقرة

رقم:  03 /2021
وصل تسجيل التصريح  بتأسيس جمعية بلدية.

بمقتضى القانون رقم 12/06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 
يتعلق بالجمعيات.

تم هذا اليوم : 18/02/2021 تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية البلدية المسماة:
جمعية حي الساللخة لحجل 

المقيمة: مشتة لحجل  بلدية مقرة.
لرئيس الجمعية: بن العمري فوزي

تاريخ ومكان الميالد: 12/02/1982 مقرة.
العنوان: مشتة لحجل بلدية مقرة.

رئيس المجلس الشعبي البلدي

ولهذه األسباب **
 حكمت المحكمة حال، فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا إبتدائيا حضوريا:

 في الشكل: قبول دعوى  الرجوع  بعد الخبرة  شكال
 في الموضوع : إفراغ الحكم الصادر في الفصل في الموضوع عن محكمة الحال قسم شؤون 

األسرة بتار: 03/ 01 / 2021
فهرس رقم 21/0009  بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الطبي خنافيف  

العربي المودع لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 24 / 01 / 2021 تحت رقم 35 / 21 
، وبالتتيجة الحكم  بالحجر على المسماة حمزة صليحة المولودة بتاريخ 15 / 06  /1964  

باألربعاء ألبيها أحمد أمها تمرانت فاطمة، مع األمر بتعيين شقيقها حمزة فاتح کمقدم عليها القيام 
برعاية شؤونها القانونية و اإلدارية و المالية مراعيا في ذلك مصلحة المحجور عليها.

 من أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية األرباء بالتأشير بذلك، على هامش شهادة الميالد األصلية 
للمحجور عليها بسعي  من النيابة العامة، و نشر الحكم بجريدة يومية.

 و تحميل المرجع المصاريف القضائية
 بذا صدر الحكم وافصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله ولصحته 

أمضيناه نحن الرئيس و أمين الضبط



صوت  فلسطني  صوت  وقع  على  القاعة  اهتزت  فجأًة 
الَعلم،  ظّل  حتت  الَقسم،  بحّق  الفلسطينية،  الثورة 
بالدي  وأرض  بالدي،  حتيا  األلم،  ونار  وشعبي  بأرضي 
وأَفدي بالدي إلى أن تعود، وحترير كامل الوطن احملتل، 
وباحلرب  ومسلحة،  ومنظمًة  معبأًة  العربية،  باجلماهير 
الثورية طويلة األمد أسلوباً، وبالكفاح املسلح وسيلًة، حتى 
حترير فلسطني كّل فلسطني…! استمع جيل ذلك الزمن، 
وخلطاب  الثورة  لصوت  فياض،  وحماس  كبير  بتركيز 
عرفات ولتدخالت رفاقه يف القيادة الفلسطينية، اعتقَد 
على  فعاًل  أضحت  قد  وعكا  وحيفا  اجلليل  أن  حينها 
مرمى حجٍر من النصر الفلسطيني، نسى أن اإلمبريالية 
والصهيونية العاملية لن يسمحا أبداً بقيام دولة وال نصف 

دولة فلسطينية…!
عرض  بيروت،  من  اخلروج  وعقب   ،1982 عام 
سوريا  رغبة  األسد  حافظ  السوري  الرئيس 
عرفات  لكن  الفلسطينية،  القيادة  استقبال  يف 
يدرك  كان  السوري،  الطعم  تذوق  رفَض  العرض، 
التمساح  فكي  بني  سيجعله  دمشق  يف  وجوده  أن 
السوري الكبير...! يف الوقت الذي كان فيه األطفال 
يف  حون  ُيذبَّ الفلسطينيات  والنساء  الفلسطينيون 
صبرا وشاتيال من طرف ميليشيات شارون وحلفائه 
العربية  اجلماهير  كانت  اللبنانيني،  اخلونة  من 
مسّمرة  التلفاز  أمام  جتلس  اخلليج  إلى  احمليط  من 
حسرة  بكّل  بيروت  يف  يجري  ما  تتابع  أماكنها  يف 
واستياء، يف ذلك الصيف احلار، راح جزٌء كبير من 
الوطن العربي يتابع باهتمام مباريات كأس العالم 
الشارع  ظّل  األمس،  أندلس  يف  وقائعها  جرت  التي 
والنصف  فلسطني،  مع  قلبه  نصف  يغلي،  العربي 

اآلخر مع املنتخب اجلزائري...! 

يف كتابه »ياسر عرفات« يتذكر بسام أبوشريف، أحد 
فلسطني:  لتحرير  الشعبية  للجبهة  التاريخية  القيادات 
الفلسطينية  القيادة  أعضاء  يقنع  أن  عرفات  »حاول 
باخلروج معه، وعدم التوجه إلى دمشق حتى تكون الرسالة 
واضحة لكنه لم ينجح يف إقناع القيادات اليسارية أو قادة 
مغادرتنا  من  أيام  ثالثة  وقبل  معه،  باخلروج  فتح  يسار 
السياسى  املكتب  عقد  بسوريا،  طرطوس  إلى  بيروت 
للجبهة الشعبية اجتماعاً طارئاً لبحث الترتيبات النهائية 
للخروج إلى سوريا، ترأس االجتماع الدكتور جورج حبش، 
مناقشة  فى  منهمكون  نحن  وبينما  للجبهة،  العام  األمني 
يرافقه عدد من املسلحني  بياسر عرفات  إذا  الترتيبات، 
يدخل قائاًل وهو يضحك: »كبستكم، على من تتآمرون؟«، 
باحليوية وميازح ويضحك وهرع نحو احلكيم  كان يضج 
سياسي  مكتب  عضو  »اعتبروني  قائال:  وجلس  ليعانقه 
وأطرق  اجلميع،  وضحك  احلديث«،  لنكمل  عندكم، 
لي  اسمحوا  وقال:  رأسه  رفع  ثم  ساقه  يهز  وهو  قليال 
أن أقول كلمة قبل أن أترككم تتابعون عملكم: رغم ضآلة 
إمكانياتنا هزمنا شارون وحدنا، عارفني يعنى إيه وحدنا؟ 
أننا نغادر بيروت نحو االندثار واالنهيار،  وهم يتصورون 
القدس  طريق  أن  أعتقد  وال  ننهار،  ولن  نندثر  لن  لكن 
أنا  معي  تعالى  جورج  ألخي  أقول  لذلك  بدمشق،  متر 
رايح اليونان، ومن هناك نتوجه إلى أرض اهلل الواسعة«، 
السياسي،  للمكتب  هو  القرار  بأن  عليه  رد  جورج  لكن 
جئتكم  إذا  »حسنا،  فرّد:  دمشق،  إلى  الذهاب  قرر  وقد 
وبعد  بيروت،  ميناء  حتما.«على رصيف  وسنلتقى  مودعاً 
ثالثة أشهر من القتال مع احملتلني الصهاينة، وقف ياسر 
الوطنية  احلركة  قادة  فيه  موكباً  يتقدم  كان  عرفات، 
اللبنانية، قبل صعوده إلى السفينة التي ستغادر لبنان إلى 
اليونان لّوح بيديه أمام اآلالف الذين احتشدوا فى وداعه 

قائال: »أيها املجد لتركع أمام بيروت«.

 كانت تونس »ثالثة املنايف« لعرفات ورفاقه بعد 
قد  القاهرة  كانت  تونس؟  ملاذا  لكن  ولبنان،  األردن 
كامب  اتفاقية  عقب  العربي  الّصف  من  خرجت 
كان  كما  السادات،  وّقعها  التي  املشؤومة  ديفيد 
يعد  لم  النفطية،  التخمة  يعيشون  اخلليج  أمراء 
ظلوا  بيروت،  وال  القدس  ال  يستهويهم،  شيئًا 
فسقهم  وقالع  قصورهم  تشييد  يف  مستمرين 
يف  القذايف  جلس  والرياض،  دبي  يف  ومجونهم 
خيمته الصحراوية يشرب الشاي ويدّخن، يستمع 
صباه،  منذ  يرعاها  ظّل  فقد  اإلبل،  لرغاء  تارة 
الزعيم  راح  وتارة ألغنية »أنت عمري« ألم كلتوم، 
أياهم  مّتهما  ويشتمهم  الفلسطينني  يسّب  الليبي 

لم  كما  بيروت،  يف  البيضاء  الراية  رفعوا  بأنهم 
الثاني يف توطيد عالقته مع دايان  يتأخر احلسن 
وبيغن، محاواًل »اقتحام« العقل الصهيوني وكسبه 
لصّفه بحثًا عن استقرار عرشه، أضحى مال التجار 
شرياَن  اململكة  مدن  كبار  يف  املتواجدين  اليهود 

حياة املخزن امللكي. 

لم يتأخر الرئيس السوري يف بّث رسالته الشهيرة » إن 
األمانة،  أيديكم، فاحفظوا هذه  أمانة بني  بيروت  عروبة 
أعداء  همجية  وأطفالها  وشيوخها  نسائها  عن  وادفعوا 
دفاعاً  مجد،  ملحمة  بيروت  معركة  واجعلوا  اإلنسانية، 
عن كرامة األمة العربية«، كان اجليش السوري متواجداً 
يتفّرج دون حركة.. !  بيروت، ظّل  اجتياح  لبنان وقت  يف 
إخوانهم  بعض  إال  استقبالهم  يف  الفلسطينيون  يجد  لم 
من العرب، توّزعت القوات الفلسطينية التي خرجت من 
منها  قليلة،  عربية  بلدان  على  بشرية  مجموعات  بيروت 
الكثيرين  نظر  يف  الفلسطينية  الثورة  صارت  اجلزائر، 
وهي  الدراما  مشاهد  من  الكثير  تضّم  ممزقة  أشالًء 
حتاكي احلزن والفرح يف آٍن واحد. يذكر محمود عباس 
باستئجار  راودته  فكرًة  بأن  اللندنية،  احلياة  جريدة  يف 
إنها  آخر،  مقر  انتظار  يف  فيها  »نعيش  يونانية:  جزيرة 
الوزراء  رئيس  يتقبلها  ولم  واقعية،  وغير  مجنونة  فكرة 
من  رسالة  جاءتنا  بالذات  الوقت  هذا  وفى  اليونانى، 
الرئيس احلبيب بورقيبة، وكانت من شقني: األول، شيك 
والثانى:  للفلسطينيني،  مساعدة  دوالر  ماليني  بخمسة 
لكي  وكوادرها  الفلسطينية  القيادات  لكل  رسمية  دعوة 
جناة«  مبثابة  األمر  وكان  رغبت،  إذا  تونس  إلى  تأتي 
بعد عام من ذلك اخلروج من بيروت، استقبلت اجلزائر 
أعضاء القيادة الفلسطينية، قليلون من شّد على أيديهم، 
لم يكن القذايف متجاوباً، طالبهم وهم يف بيروت باالنتحار 
على أسوار بيروت، بعد أن وصفهم بالنعاج، رّد عليه أبو 
أياد بأن يأتي لينتحر معنا وكفانا دروساً صبيانية. كنُت 
أتابع ذلك الّرد الذي أذاعه التلفزيون اجلزائري مباشرة 
يعلق  غبطة.  من  يخلو  ال  التأمل  من  مبزيٍد   1983 عام 
عبد الرحمن شلغم وزير خارجية القذايف يف كتابه »رجال 
ميتلك  كان  أياد«  »أبو  خلف  صالح  بأّن  القذايف«  حول 
شجاعة وجرأة عالية يف مواجهة القذايف، لم يكن يجامله 
يف  الهوني«،  املنعم  »عبد  القذايف  رفيق  يروي  كما  أبداً، 
»الكتاب  تبني  أياد«  »أبو  من  القذايف  طلب  له،  شهادة 
الثالثة،  العاملية  النظرية  أنه  عنه  يقول  الذي  األخضر« 
أجابه املناضل الفلسطيني الكبير، بأّن الكتاب ليس أكثر 
من خرابيش صبيان. لم أَر قائدا فلسطينيا آخر يضاهيه 
يف بالغته السياسية وقدرته على تفكيك الشفرات، كان 
يأخذ بالعقول واأللباب وهو يتحّدث مرجتاًل، كانت جرأة 
صالح خلَف الذي يحمل شهادة جامعية يف التربية وعلم 
الّنفس من جامعة القاهرة تقّض مضاجع زعماء الكرتون 
الشعب  فيه  يعيش  الذي  الوقت  يف  آمنني  ينامون  الذين 

الفلسطيني ضنك احلياة ويتذوق مرارتها. 

فقَد  خلف،  وصالح  الوزير  خليل  اغتيال  بعد 
القرار  أضحى  احلقيقيني،  جناحيه  عرفات 
عن  بعيٍد  آخر  فريق  سجنَي  بعدهما  الفلسطيني 
قاموس الثورة. يف دورته لعام 1996 بغزة، واستجابة 
الفلسطيني  الوطني  املجلس  ألغى  أوسلو،  إلتفاق 
على  تنّص  الفلسطيني  امليثاق  من  هامة  موادًا 
االنتداب  خالل  حدودها  يف  تشكل  فلسطني  أّن 
للتجزئة  قابلة  غير  إقليمية  وحدة  البريطاني 
وأن الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد للوصول إلى 
حترير فلسطني. مبجرد أن صعد شارون إلى رئاسة 
الوزراء، راح يبحث عن رأس عرفات، تكملة ملشواره 
اإلرهابي يوم أن غزا بيروت، جاءته الفرصة اآلن، 
واحتاللها  بالدبابات  املقاطعة  دّك  يف  يترّدد  لم 
العالم،  ومسمع  مرأى  أمام  باملزجنرات  جديد  من 
أصدقاُء  يجد  لم  كامل،  لعام  محاَصرًا  عرفات  ظّل 
مبارك  العرب  الزعماء  من  الصهيوني  الكيان 
أمام تغّول اجلرافات  واحلسن واحلسني إال الصمت 
وتعيث  املقاطعة  أسوار  تدّمر  وهي  الصهيونية 
يف  هذا  حدث  الفلسطينية،  القيادة  مقّر  يف  فسادًا 
والرباط  وعمان  القاهرة  فيه  كانت  الذي  الوقت 
صارخ  حتدي  يف  الصهاينة  الزعماء  تستقبل 

للقرارات العربية والدولية. 

قبل أن يجرأ اخلنزير الصهيوني على متزيق كّل ما يجد 
عرفات  يجد  لم  دولية،  وتفاهمات  اتفاقات  من  أمامه 
فصديقه  عباس،  محمود  إال  املقاطعة  يف  له  أنيس  من 
محتلة،  وهي  فلسطني  يدخل  أن  رفض  القدومي  فاروق 
الزعامة  أو  القيادة  ينازعه أحٌد  أن  يقبل  أنه ال  وبالرغم 
وال يثق كثيراً يف قدرات عباس وال يف طموحه، كان عليه 
أن يدفع رفيقه »السوبرمان« إلى الواجهة ثم يضعه حتت 
يف  عرفات  فّكر  الطموح،  ذلك  ردع  أجل  ومن  املراقبة، 
أطلَق  توازن،  يخلق معادلة  أن  كان عليه  ما،  استراتيجية 
احلكم  أراضي  يف  وتشريعية  رئاسية  النتخابات  العنان 
الذاتي، وهي االنتخابات التي تعاملت معها حركة حماس 
رغم  صديقني  وعرفات  ياسني  أحمد  ظّل  كبير،  بذكاء 
اختالفهما يف التكتيك، كان األول يرفض االعتراف بشيء 
اسمه إسرائيل وال يؤمن إال بتحرير الوطن من النهر إلى 
البحر عبر الكفاح املسلح، يف حني تعلّم الثاني من جتاربه 
املريرة، أّن احللم الكبير سيظل اآلن بعيد املنال، فخيمة 
واحدة تكفيه للنوم يف حضن الوطن الفلسطيني، وجتّنبُه 
مساومات  من  العروبة وحتميه  بلدان  الّتسّول يف شوارع 
أنظمة البخل والعار.  لم يقبل عرفات التنازل عن بعض 
فكي  بني  صار  أن  بعد  إال  عباس  حملمود  صالحياته 
التمساح، أصبح محمود عباس اآلن ميسك بآلة املقاطعة 
وقد سيطر على وسائلها وإمكاناتها املالية الهّشة، حاول 
أن يقّرب إليه الوزراء وكبار كوادر حركة فتح، غير أنه ما 
لبث أن اكتشف أن السلطة ليست حتت تصرفه بالكامل، 
فأجهزة األمن ظلّت وفية لياسر عرفات، كما أن املجلس 
آخر  لرجل  أعضائه  أغلب  يخضع  التشريعي  الوطني 
أثبت جدارته ووالءه لعرفات هو أحمد قريع، كان كّل من 
إلى  ويتباعدان  حيناً  كتوأم  قريع  وأحمد  عباس  محمود 

حّد النفور أحياناً. 
الفلسطيني  الشعب  فيه  أخذ  الذي  الوقت  يف 
عرفات  كان  ومفاجآته،  مبفارقاته  املشهد  يراقب 
بعيدًا  البعض  لبعضهما  يحفران  عباس  ومحمود 
حجم  عرف  بعدما  األول  أفاق  الكاميرا،  أعني  عن 
األمريكية  اإلدارة  مع  رفيقه  حتالف  املكيدة، 
وسلطة االحتالل، لم يتردد عرفات يف نعث رفيقه 
الفلسطيني  الزعيم  أدرك  فلسطني«.  بــ«كرزاي 
يريد  كان  يحكم،  َمن  مسألة  من  أعمق  املسألة  أن 
أمام  لكشفه  األمام  إلى  غرميه  بأكاذيب  يدفع  أن 
نسى  لكنه  مؤّقتًا،  اجلزئية  باحللول  رضى  املإل، 
والتحوالت  اجلغرافية  اإلحداثيات  خضم  يف 
التصفية  باب  على  الثورة  أن  اجلديدة  السياسية 
أمام  تصمد  تعد  لم  الكبرى  فاألهداف  واالغتيال، 
عباس  محمود  راح  باملقابل،  الكبرى،  التحديات 
تلك  أثناء  يف  املآسي،  إال  تنتج  ال  املقاومة  أن  يؤكد 
االزدواجية اخلطيرة، ُأشرَب عرفات الّسم من كأس 
القارئون  عنها  يقول  التي  اجلرمية  وهي  اخليانة، 
الرياضية  املعادالت  ومفّككو  السياسة  ألبراج 
بأيدي  ُنفذت  بامتياز،  إسرائيلية  أّنها  املعقدة 

فلسطينية تقطن اخليمة هي أيضًا...! 

مرة  جّيدا،  ينم  عباس  محمود  يعد  لم  األيام،  هذه 
والتعاون،  والّتفهم  التضامن  نتنياهو  يف  وجد  أخرى 
بعد  على  يسكن  الذي  وهو  له،  يرسل  األخير  هذا  يظل 
له  تعيد  طبية  أقراصاً  املقاطعة،  من  قليلة  كيلومترات 
تخطى  قد  فالرجل  اليومي،  النشاط  فيه  وتبعث  حيويته 
ميالده  بعيد  احتفل  لقد  عمره،  من  والثمانني  السادسة 
التهاني  تلقى  كما  به،  املعجبني  استقبل  فقط،  أيام  منذ 
جيدة  صّحة  يف  بدا  والعمر،  الصحة  بطول  واألماني 
رغم انتفاخ أوداجه مع تّغير كبير حصل يف أقسام وجهه 
باتت  الالزم، كما  أكثر من  بات سميناً  وهيكل جمجمته، 
الزجاجية،  نظاراته  خلف  وعميقتنْي  مغمضتنْي  عيناه 
ليس هذا ما يقلقه، هناك شيء آخر بدا له غير طبيعي، 
حركة  يف  القيادي  البرغوتي  مروان  السجني  قرّر  لقد 
ابن شقيقة عرفات ووزير اخلارجية  القدوة  فتح وناصر 
السابق لفلسطني وممثلها يف األمم املتحدة رفع التحدي 
التي ستُجرى يف  القادمة  التشريعية  بالتقدم لالنتخابات 
شهر ماي املقبل عبر قائمة سميت بقائمة احلرية. رغم 
التي بدلها عباس عن طريق مبعوثيه  العديدة  احملاوالت 
لثني البرغوتي والقدوة وسحب قائمتهما، إال أّن محاولته 
باءت بالفشل، قام محمود عباس بطرد القدوة من حركة 
فتح، لكن استطالعات الرأي أعطت الّتقدم لقائمة احلرية 
على نظيراتها من القوائم األخرى، فهل حان الوقت لقلب 

الطاولة على ساكن خيمة املقاطعة برام اهلّل ؟

14
 أقالم

السنة 02  - العدد 456 -الثالثاء 23 شعبان   1442  هـ  -  06  أفريل 2021م

د. عمـــــر صــــايف 
فرنـــــسا   /

فلسطني 

هل يقلُب البرغوتي الطاولَة على عّباس..؟

من قصر األمم باجلزائر 
العاصمة عام 1988، 
صعد ياسر عرفات 

املنصة معلنًا قيام دولة 
فلسطني، راح احلاضرون، 
أعضاء املجلس الوطني 
الفلسطيني، يصفقون 

بحرارة، بينما ارتفع 
يف أرجاء القاعة 

صوت فلسطني، صوت 
الثورة الفلسطينية، 

اعتاد اجلزائريون 
على االستماع إليه 

كل سادسة مساء عبر 
اإلذاعة اجلزائرية، كان 

عرفات يضغط على 
مخارج احلروف وهو 

يعلن قيام الدولة، كما 
راح يلّوح بيديه للقاعة 
التي امتألت عن آخرها، 
كان الرئيس اجلزائري 

الشاذلي بن جديد 
يومها حاضرًا مرفوقًا 
بعبد احلميد مهري 
الذي عّوض محمد 
الشريف مساعدية 
األمني العام السابق 

للحزب بعدما جرفته 
أحداث أكتوبر وألزمته 

بيته. 



شبكة إخبارية جزائرية
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الفقر داخل الوطن غربة، 
والغنى في الغربة وطن

إطالق  بإعادة  إال  الشباب  هؤالء  إغراء  ميكن  وال 
يف  للمشاركة  بالعالم  اللحاق  وحلم  احلقيقية  النهضة 
ورشة التقدم املفتوحة بوتائر غير مسبوقة. تبدأ النهضة 
وببرنامج  اجلزائر  وشباب  احلكومة  بني  الثقة  بجسور 
واستثمار  عمل  وفرص  عصري  بتعليم  يعد  طموح 
ومجتمع رحب يتسع ملمارسة املواطن إنسانيته بعيدًا عن 
قوالب اخلوف والتقوقع واالتهامات اجلاهزة. وتخوين كل 
من يطالب بحقه السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف 

هذا الوطن .

وطن بحجم قارة ضاق على شبابه وحتى شيوخه
من حق شبابنا أن يسألوا عن اجلزائر اجلديدة وما إذا 
العهدة  الغاء  قبل  عليه  كانت  مما  أفضل  وضع  كانت يف 
عملت  حكومته  كانت  إن  يسأل  أن  حقه  من  اخلامسة. 
التي  الطريقة  وعن  بها  وعدت  التي  اخلطط  على حتقيق 
املواطنني  ومصالح  العام  واملال  الوقت  مع  بها  تعاملت 
واالستعداد للمستقبل.أم أن هذه األسئلة تدخل ضمن 

التخوين واملتابعات القضائية؟
فيه  محظورًا  كان  الذي  الزمن  ذلك  انقضى  لقد 
الصمت  عصر  انتهى  يسأل.  أن  العادي  املواطن  على 
املطبق واعتبار كل سؤال تهمة تستحق العقاب. وانتهى 
ومطابخ  احلزب  جلان  يف  املفبركة  األرقام  عصر  أيضًا 
عالم  هذا  املأجورة.  االعالم  ووسائل  املخابراتوالرئاسة 
آخر يا حكومتنا ويا نظامنا لم تعد الرواية الرسمية قادرة 
على إدارته مبعزل عن احلقائق واألرقام. إننا يف عالم آخر 
واحملظورات  األسرار  عهد  انتهى  أخرى.  قواعد  حتكمه 
الوطنية  املصلحة  بذريعة  واملفسدين  الفساد  وتغطية 

العليا.
يعرف نظامنا أن مواطنًا جديدًا قد ولد. مواطن شاب 
متطلع ومتطلب. مواطن يريد ما يريده أي شاب آخر من 
سكان »القرية الكونية«. شاب يتدفق العاملكله إلى هاتفه 
حاماًل األخبار والتعليقات والصور وآخر أنباء الدفاع عن 
الكرامة اإلنسانية واإلجنازات التي حققتها الدول. وألنه 
واألرقام  بالشفافية  يطالب  أكثر.  يعرف  أن  يريد  يعرف، 
احلقائق  يستقي  ال  شباب  واألهداف.  الوسائل  وميتحن 
اخلاصة  التليفزيونية  القنوات  ومن  القدمية  النوافذ  من 
والعامة التي احترفت الكذب وتلفيق االباطيل والشياتة 
ملفقة  بتهم  القضائية  املتابعات  من  باملجان خوفا  للنظام 
واضعاف  الوطني  االمن  زعزعة  محاولة  تهمة  واغباها 
معنويات اجليش، سبحان اهلل، بل من هذا العالم السريع 
»تويتر«و«  عبر  ميلك  صار  شباب  واملتوتر.  واملكشوف 
وهي  االجتماعية،  الوسائط  من  »وغيرهما  بوك  فايس 
تهم  أما  االحتجاج.  أو  للتشجيع  فورية  فرصة  تعطيه 
قائلها  حتى  بها  يؤمن  ال  فأصبح  اجنبية  ايادي  حتركهم 
النظام  استعملها  ومملة،  منبوذة  أصبحت  اغنية  فهي 
خالل ثورتنا التحريرية لتصفية خصومه، ثم اعجبته هذه 
االكذوبة وراح يطبقها بعد االستقالل إلبعاد املعارضني 
غير   « ب  الفرد  يتهم  ان  مجرد  التسيير،  وسوء  للفساد 
ويترك  وجهه  يف  األبواب  جميع  مباشرة  تقفل   « وطني 
للفقر والظلم، وكم من أحرار اجلزائر ظلموا ولفقت لهم 

هذه التهم الباطلة.
ال مبرر للخوف من جيل الشباب، ألنه ال يشبهنا 
نحن الشيوخ وال يشبه رجال النظام والسلطة والشياتني. 
ليس شرطًا على اإلطالق أن يحب املوسيقى التي نحب 
الذين  الكّتاب  يقرأ  أن  أو  املمزقة،  السراويل  ويرتدي 
كنا  التي  القواميس  إلى  يرجع  أن  أو  طريقنا،  أضاءوا 
نحتكم إليها. لكل زمان قواميسه وكّتابه ومشاعله. لكل 

زمان استحقاقاته وأفكاره وأساليبه.
كانت سنغافورة  املاضي  القرن  ستينات  يف سنوات 
للوصول  املوت  قوارب  يركبون  شبابها  وكان  فقيرا  بلدا 
اخلبز  لقمة  عن  بحثا  وغيرهما  كونغ  وهوجن  اليابان  الى 
وحتسني أوضاع عائالتهم، جنحت سنغافورة بقيادة رئيس 
ومذهلة  نوعية  قفزات  حتقيق  يف  يو«  كوان  لي  الوزراء« 

من  اإلفادة  قاعدة  على  التقدم  بناء  يف  منوذجًا  جعلتها 
الطاقات الشبانية والتخطيط والتعليم العصري ومكافحة 
ماليني  مئات  إخراج  الصني  واستطاعت  الفساد. 
املواطنني من الفقر، والتقدم إلى موقع االقتصاد الثاني 
والواليات  األوروبي  االحتاد  ذلك  يف  منافسة  العالم  يف 
حني  بدأت  هذه  النجاح  وقصة  االمريكية.  املتحدة 
أدرك »دينغ هسياو بينغ »أنه ال بد من فتح النافذة، وأن 
تعد صاحلة  لم  تونغ  تسي  ماو  العظيم«  »الربان  وصفات 
القفزة  هذه  لتحقق  الصني  كانت  وما  بالعصر.  للحاق 
املذهلة لو اكتفت بترديد شعار »اإلمبريالية منر من ورق« 
أو »املوت ألميركا«. أدركت أن املفتاح هو التقدم العلمي 
وسلكت  مواطنيها،  حياة  شروط  وحتسني  والتكنولوجي 

هذه الطريقوجنحت.
الهرمة  األفكار  أسير  اجلزائري  النظام  يزال  ال 
هو  ما  كل  ضد  محنط  عاجز  هرم  نظام   .« البايخة   «
جديد، يخاف من كل من يكشف له عيوبه وكأنه منزه 
عن اخلطأ،لم يعد يتقن إدارة موارد الوطن، فشل يتبعه 
يؤملني كثيرا  املستدامة،  االزمات  اسميه  او كما  فشل، 
تلك  اكثر  واقعهم،ويؤملني  من  وتذمرهم  شبابنا  أنني 

األكاذيب التي تنشرها نشرة الثامنة »
هذا االنني اسمعه من شباب اجلزائر على مستوى 
الشباب  اولئك  حتى  حيلة،  باليد  ما  ولكن  الوطن. 
الذين وجدوا عمال او وظيفة، فأن االجر الذي يتقاضونه 
الصيف، ال يسمن وال  الشتاء وحر  برد  ال يحميهم من 
يغني من جوع،) َليَْس َلُهْم َطَعاٌم إاِلَّ ِمْن َضِريٍع اَل ُيْسِمُن 
يف  الرواتب  أضعف  من  ُجوٍع(،رواتب  ِمْن  ُيْغِني  َواَل 
الوطن العربي يف وطن وهبه اهلل كل الثروات  ،تصوروا 
مهندسا ، ان وجد وظيفة ، يبدأ براتب ال يتجاوز 3500 
دج أي ما يعادل 170 أورو.وأستاذ يف التعليم االبتدائي 
ب 3000 دج أي ما يقابل 150 أورو ، هذه الرواتب التي 
متنح لشبابنا اكرمكم اهلل ال تكفي حتى مصاريف كلب 

يف الضفة األخرى .ومعذرة على هذه املقارنة املؤملة .
وأكثرها  املقنعة  البطالة  هي  البطالة  أنواع  أبشع  إن 
االستبدادية  األنظمة  ذات  املتخلفة  الدولة  يف  حدة 
قوة  مقدار  بأنها  وتعرف  العام،  للمال  الناهبة  الفاسدة 
املنتج،  النشاط  فعلي يف  بشكل  تعمل  ال  التي  العمل 
مناذج  ثالث  املقنعة  البطالة  إطار  ضمن  نرى  أن  وميكن 

مختلفة وهي :
بها   1- شباب دخلوا مجاالت عملهم غير راغبني 
من اجل انقاذ اجسادهم من الزوال، بل مجبرون وذلك 

بسبب ضيق مساحة االختيار أمامهم ،
من  ليست  بأعمال  القيام  على  أجبروا  شباب   -2
التي  الختصاصاتهم  حاجة  وجود  لعدم  اختصاصهم 

تكونوا عليها يف اجلامعات واملعاهد
مع  تتوافق  أعمال  ميدان  دخلوا  شباب    -3
بأعمالهم على أكمل  اختصاصاتهم ، لكنهم ال يقومون 
األنواع  أخطر  وهو   ، الضعيف  االجر  هو  والسبب  وجه 
وأكثرها انتشارًا يف القطاعات اإلنتاجية العامة يف اجلزائر 

كلها.
الرئيسي يف  السبب  املقنعة هي  البطالة  كانت  فإذا 
من  كبيرًا  قسمًا  تستنزف  أيضًا  فهي  اإلنتاجية،  تدني 
املوارد املالية دون أن تنتج حيث حتول العمل ليس كمقابل 
لألجر املقبوض لكنها وسيلة سهلة له، مما يساعد بشكل 
لدى  واملقنعني  العاملني  املوظفني  تراكم  على  خطير 

الدوائر العامة واحلكومية.
عادت بكثرة يف اآلونة األخيرة يف املجتمع اجلزائري 
ظاهرة الهجرة السرية أو ما يعرف عنها بظاهرة )احلراقـة، 
هذه الظاهرة التي استطاعت إشعار كل مؤسسات الدولة 
حساسة  مشكلة  وحساسة.هي  حية  مشكلة  وأصبحت 
أصبحت  بحيث  املجتمع  شرائح  جميع  متس  لكونها 
الظاهرة ال متس فئة الشباب وخاصة الذكور، بل تعدت 
وأصبح  وحتىالشيوخ  القصر  واألطفال  اإلناث  فئة  إلى 
الشعبية  األغاني  يف  حتى  متداوال  )احلرقة(  مصطلح 

للتعبير عن الظاهرة.
لم   2019 فيفري   22 يف  الشعبي  احلراك  بداية  يف 
بشكل  توقفت  البالد،  مغادرة  يف  يفكرون  شبابنا  يعد 
كامل رحالت الهجرة السرية، ولم تسجل السلطات أية 
محاوالت للهجرة عبر البحر نحو السواحل األوروبية من 
قبل الشباب لفترة طويلة، وهم الذين شاركوا يف احلراك 
البالد  يف  سياسي  تغيير  إلحداث  لديهم  أمل  والح 
ينعكس على الواقع االجتماعي واالقتصادي. لكن بعد 
عام ونصف العام، عادت الظاهرة بقوة بسبب تبّخر أحالم 
واليأس  اإلحباط  وعودة  التغيير  آفاق  وتقّلص  الشباب 
السياسي واالجتماعي، إضافة إلى عدم حتسن ظروفهم 
املعيشية على املستوى االقتصادي واالجتماعي، وغياب 

حلول سياسية
ووصلت قيمة الهجرة غير الشرعية للشخص الواحد 
إلى 80 مليون سنتيم عبر قوارب جديدة تسمى القوارب 
السريعة حيث تقطع املسافة بني الغرب اجلزائري وجنوب 

اسبانيا يف 3 ساعات فقط.
هل أصبحت اجلزائر بهذا السوء ليهجرها 

شبابها؟
هل نعالج النتائج ونتغاضى عن معاجلة 

األسباب؟
حملة  اجلزائري خصوصًا  الشباب  من  الكثير  يرى 
من  زمرة  عليها  يسيطر  الدولة  ،أن  اجلامعية  الشهادات 
من  واسعة  وشبكات  املركزي  املستوى  على  الفاسدين 
على  والوصوليني  اخلاصة  املصالح  أصحاب  املنتفعني 
وانشاء  التوظيف  فرص  يتيحون  والذين  احمللي  املستوى 
سار  من  وكل  وذويهم  مقربيهم  الى  االقتصادية  املشاريع 
يف نهجهم؛ ونتيجة هذا الفساد على مختلف املستويات 
برجوازية  منت  املجاالت  شتى  ويف  األشكال  ومبختلف 
طفيلية تتميز باالستهالك املفرط الذي يؤدي يف األخير 
ُيحسبون  الذين  هؤالء  جتاه  الشبابي  الغيض  بروز  الى 
على السلطة السياسية وأجهزتها على املستوى املركزي 
بني  حتالفًا  هناك  أن  يرون  للشباب  وبالنسبة  واحمللي؛ 
السلطة السياسية والبرجوازيات الطفيلية التي سيطرت 
واملناصب  واألموال(  )العقارات  الدولة  موارد  على 
ال  اسمنتيًا  جدارًا  شكلت  حيث  تأهيل  دون  الوظيفية 
يف  التفكير  يأتي  هنا  ومن   ، زعزعته،  أو  جتاوزه  ميكن 
الذي  الضيق  الفضاء  من  للتخلص  أخير  الهجرة كحل 
تتميز  التي  احلديثة  الطفيلية  البرجوازية  فيه  تتحكم 
لإلحباط  أساسيًا  دافعًا  تشكل  والتي  والتعالي  بالتباهي 
اال  يجد  ولم  أمامه  األبواب  كل  ُسّدت  الذي  الشبابي 
هؤالء  يتصوره  الذي  والشيء  اخلاصة.  بطريقته  الهجرة 
الشباب أن هذه البورجوازية الطفيلية لها عالقة مباشرة 
أبنائهم  بواسطة  معهم  يشتركون  الذين  باجلنراالت 
وهم  الضريبي  والتهرب  العام  املال  نهب  يف  واصهارهم 

فوق احملاسبة واملتابعة.
تعتبر  الناجعة  غير  االقتصادية  فالسياسات  إذن 
حولت  التي  السياسية  األسباب  أهم  بني  من  كذلك 
اجلزائر الى أرض طاردة لشبابها بدل احتوائه ودمجه يف 

عالم الشغل.
إلى  االستماع  جزائر  اجلديدة،  اجلزائر  فلتكن 
أسرى  سنبقى  إليهم  االستماع  دون  ومن  الشباب. 
التخلف واجلمود واحلروب البائسة والطموحات املفخخة 
ومصانع األرامل واأليتام. ليس ضروريًا نسخ التجارب، 
فلكل بلد خصوصياته. معركة االلتحاق بالعصر والتقدم 
يعني  خوضها  عن  واالمتناع  املعارّك  »أم  وحدها  هي 
اإلصرار على السفر إلى املاضي واالنتقال من هاوية إلى 

أخرى.
يأس الشباب اجلزائري ليس قدرًا. واالنتظار ليس 

أفضل مستشار.واللعب على الوقت لم يعد نافعا.

أكتب عن الشباب 
اجلزائري.تؤملني 

كثيرا رنة اليأس يف 
أحاديثهم وشعورهم 

أن أبواب املستقبل 
موصده يف وجوههم. 
وأكتب عنهم ألنني 
وجدتهم يحلمون 
بإلقاء أنفسهم يف 

»قوارب املوت« للتعلق 
بشبر من التراب 

األوروبي.  اكتب عن 
شباب وطني، ألنهم 
الطاقة الهائلة التي 

حتتشد يف مجتمعنا. 
طاقة ال بد من 

إشراكها يف ورشة 
التنمية والتقدم 

واالستقرار واالزدهار 
كي ال ترتد إلى 

اليأس والفشل فتدمر 
احلاضر وتلحقه 

باملاضي.

الّدكتــور: عز الّدين معزة

الشــباب اجلزائري.. معــاناة التهميش واالغــــــتراب داخل الوطن
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االقتصادية  العلوم  بكلية  اجلامعيون  األساتذة  نظم 
عباس«  »فرحات  بجامعة  التسيير  وعلوم  والتجارية 
وقفة احتجاجية أمام رئاسة اجلامعة للتنديد بتنامي 

ظاهرة العنف ضد األستاذ اجلامعي. 
على  عنيف  جسدي  اعتداء  بعد  جاءت  الوقفة   
يف  الغش  من  طالبا  منعه  محاولة  أثناء  أستاذ 

االمتحان. 
وقد عقدت، يوم أمس، جمعية عامة ألساتذة كلية 
من  مطالب  عدة  رفعت  والتي  االقتصادية  العلوم 
أهمها إدانة االعتداء السافر على األستاذ اجلامعي) 
التي  اإلجراءات  كل  يف  ومساندته   ) م  ف. 
وأمام اجلهات  الكلية  بها على مستوى  يقوم  سوف 
بالتنديد  اجلامعة  رئاسة  مطالبة  مع  القضائية، 
والتأسس كطرف مدني لصالح األستاذ  باالعتداء 

دون التخلي عن اإلجراءات التأديبية.
 كما طالبت اجلمعية العامة لألساتذة كلية العلوم 
النظام  تطبيق  بضرورة  التسيير  وعلوم  االقتصادية 
واملمتلكات من  األستاذ  للجامعة حلماية  الداخلي 

لبعض  التصدي  غرار  على  االعتداءات،  مختلف 
ومنعوا  الكلية  منافذ  بعض  أغلقوا  الذين  الطلبة 
واالمتحان،  الدراسة  مبقاعد  االلتحاق  من  الطلبة 
برمجة  ورفض  الغش  منع  أدوات  وتفعيل 
االمتحانات التي امتنع الطلبة عن إجرائها رغم أنها 

ضمن الدروس املقدمة.
الدخول  لألساتذة  العامة  اجلمعية  قررت  كما   
قابلة  متتالية  أيام  ثالثة  ملدة  احتجاجية  وقفة  يف 
البيداغوجية،  األنشطة  كل  تعليق  مع  للتجديد 
التاسعة  يوميا من  اجلامعة  رئاسة  أمام  وقفة  وتنظيم 

صباحا إلى غاية العاشرة والنصف.
االتصال  الوطن«  »أخبار  جريدة  حاولت  وقد 
حيث  التطورات،  آخر  ملعرفة  اجلامعة  برئاسة 
الكليات  عمداء  رفقة  اجلامعة  رئيس  أن  أخبرنا 
األوضاع،  ملناقشة  اجتماع  يف  هم  األساتذة  وممثلي 
حيث خلص االجتماع إلى مطالبة األساتذة بحلول 

وإجراءات ملموسة.
عبد املالك قادري

بسكيكدة،   1955 أوت   20 جامعة  شهدت 
من  العشرات  خروج  االثنني،  أمس  صبيحة 
األساتذة املستفيدين من السكن الوظيفي، يف 
وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر رئاسة اجلامعة، 
التي  الشعارات  من  جملة  خاللها  من  رافعني 
األستاذ  إليه  يتعرض  الذي  التهميش  عن  تعبر 
يؤثر  الذي  االستقرار  غياب  ظل  يف  اجلامعي، 
العلمي  واملردود  الدراسي  املستوى  على  سلبا 

للطالب.
الوظيفي،  السكن  من  املستفيدون  األساتذة   
لنا  الوطن«، عبروا  بيومية »أخبار  اتصالهم  ويف 
الذي  الشديد  التأخر  من  الكبير  استيائهم  عن 
وظيفيا  سكنا   220 مشروع  إجناز  وتيرة  تشهده 
األشغال  انطلقت  والتي  سكيكدة،  بجامعة 
تاريخ  2013 يف حني مت حتديد  به حسبهم سنة 
ظل  التاريخ  هذا  أن  إال   ،2015 سنة  االستالم 
سجل  حيث  هذا،  يومنا  إلى  ورق  على  حبرا 
الوظيفية  السكنات  هذه  من  املستفيدون 
اإلجناز  وتيرة  يف  مبرر  غير  توقف  شبه  مالحظة 
منذ نحوا سنة، قبل أن تغادر مؤسسة إجناز هذه 
السكنات الورشة لتتوقف بذلك األشغال نهائيًا 

بسبب غياب االعتماد املالية بحسب احملتجني.
املصالح  احملتجون  األساتذة  ويطالب  هذا، 
أجل  من  عاجال  التدخل  »ضرورة  بـ  املسؤولة 
من  بالتدخل  وذلك  املهزلة،  لهذه  حد  وضع 
واحلرص  اإلجناز  وتيرة  تسريع  يف  اإلسراع  أجل 
لدفتر  متطابقة  لتكون  األشغال  متابعة  على 

الشروط واملقاييس«.
 وطالبت النقابة من قبل بـ »ضرورة فتح مشاريع 
سكنية أخرى مبختلف الصيغ خاصة باألساتذة 
فرصة  لهم  تتح  لم  الذين  الوالية  يف  اجلامعيني 
وذلك  الوظيفية،  السكنات  هذه  من  االستفادة 
تشهده  الذي  والكوادر  األساتذة  لنزيف  تفاديًا 

جامعة 20 أوت «.
يعيشونها  التي  املزرية  احلالة  احملتجون  ورفض 
منهم  البعض  وأن  خاصة  وتفصيال،  جملة 
فيما  اجلامعة،  عن  البعيدة  البلديات  يف  يقطن 
فضل البعض اآلخر مقاسمة العيش مع الطلبة 
كاهلهم  أثقلت  وآخرون  اجلامعية  اإلقامات  يف 

مصاريف اإليجار.
نسيبة شالبي

التالميذ  من  عدد  أمس،  يوم  احتج،   
بسبب عدم توفر النقل املدرسي وأغلقوا 
احلاج«  سيدي  »حمام  مبنطقة  الطريق 
مطالبني  بسكرة،  يف  لوطاية  ببلدية 
بالتدخل وإيجاد حلول  السلطات احمللية 

ملشكل النقل.
فإن  التالميذ،  أولياء  إلى  واستنادا 
للوصول  كبيرة  متاعب  يعانون  أبناءهم 
إلى مقاعد الدراسة بقرية »منبع الغزالن« 
املدرسي،  النقل  حافالت  غياب  عند 
منت  على  التنقل  مشقة  ويتحملون 
مصاريف  يكلفهم  مما  اخلواص،  مركبات 
السير  إلى  آخرون  يلجأ  فيما  إضافية، 

مشيا على األقدام رغم بعد املسافة لكن 
أثار  األخيرة  األيام  يف  الوضعية  تواصل 
دفعهم  مما  واألولياء،  التالميذ  غضب 
إلى االحتجاج بقطع الطريق ومنع حركة 
بني  الرابط  الطريق  مستوى  على  السير 

بلديتي لوطاية وجمورة.
بلدية  رئيس  تدخل  أخرى،  جهة  من 
بفتح  وإقناعهم  احملتجني،  حملاورة  لوطاية 
حل  بإيجاد  تطمينهم  بعد  املرور  حركة 
توفر  عدم  إلى  تعود  التي  للوضعية 

السائقني. 
منصف.ب

إلدارة  العليا  للمدرسة  الثانية  السنة  طلبة  واصل 
لليوم  االحتجاجية  حركتهم  بتلمسان  األعمال 
الثالث على التوالي، أمام مقر املدرسة الكائن بحي 
لبلدية منصورة، رافعني عدة مطالب  التابع  بوهناق 
على رأسها إعادة النظر يف نتائج السداسي األول، 
إلى  لالنتقال  مسابقة  على  مقبلني  وأنهم  خصوصا 

السنة الثالثة.
العلمي  العالي والبحث  التعليم  وناشد هؤالء وزير 
التدخل عاجال وإنقاذهم من »احلقرة« التي يعيشونها 

يف ظل غلق باب احلوار من طرف املسؤولني.
اجلامعية،  املؤسسة  مدير  إلى  وجهوها  رسالة  ويف 
منها،  نسخة  على  الوطن«  »اخبار  جريدة  حتصلت 
يف  فشلوا  املسؤولني  وكذا  األساتذة  أن  اعتبروا 
حتقيق العملية البيداغوجية بالشكل املطلوب وكذا 
التعامل مع الظرف االستثنائي وفق املعايير املناسبة. 
وأشار الطلبة يف رسالتهم التي وجهوها إلى اجلهات 
إلى  تعود  النتائج  تدني  أسباب  أن  إلى  الوصية 

الضغط الكبير املفروض عليهم يف الدراسة، وعدم 
املواضيع  مع  لالمتحانات  الساعي  احلجم  توافق 
املمتحن فيها وكذا عدم وضوح املعايير املستخدمة 
التطبيقية  األعمال  حلصص  الطلبة  تقييم  يف 
واملوجهة، باإلضافة إلى عدم شمولية االمتحانات 

لكل الدروس.
عن  إضرابهم  أن  الطلبة  أكد  أخرى،  جهة  ومن 
مطالبهم  تلبية  غاية  إلى  مفتوحا  سيبقى  الدراسة 
املوجهة  األعمال  نتائج  يف  النظر  إعادة  يف  املتمثلة 
باإلطالع  للطلبة  والسماح  النهائية  واالمتحانات 
على أوراق االمتحانات، باإلضافة إلى وضع منهجية 
بيداغوجية لتقدمي دروس السداسي الثاني تتماشى 
األسبوعية  العطلة  ومنحهم  االستثنائي،  والظرف 
وزارة  وضعته  الذي  الصحي  بالبروتكول  وااللتزام 
التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيقه بحذافيره. 
ع.بن خالد

على إثر اعتداء عنيف على أستاذ
ٌة لألساِتــــَذة  وقفـــاٌت احِتجاجيـــّ

الَجامعّييــــَن  بسِطـــــيف

الَجزائــــُر ُتحصــــي 03 وفيــــات 
بَفيــــــروس »ُكـــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس ، 117 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« يف 

اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 03  وفيات.

   يتفق » فقهاء السياسة« على 
أن الّنضال السياسي هو العمل 
من أجل التغيير لصالح برنامج 
أو موقف أو قضية ما، ومن هنا 
وضع هؤالء » الفقهاء« أدوات 

ممارسة النضال، والتي من 
خاللها يتحدد انتماء الفرد 

والتزامه الفكري.
ومع تطور املمارسات السياسية، 

وتشابك مسارات الشعوب، 
وتشعب متطلبات احلياة حتت 
ضغط املتغيرات االجتماعية 
والثقافية والسياسية، أصبح 

النضال يطلق على كل مناصر 
للقضايا العادلة الهادفة إلى 

تغيير وضع سياسي أو اجتماعي 
أو ثقايف نحو األحسن، ومن 

هنا فالنضال هو التزام وإميان 
وأخالق.

فاملناضل عادة ما يقف إلى 
جانب احلق، يدافع عن 

املظلومني واملكلومني، يعمل من 
أجل حتقيق العدالة، يتسم 
باألخالق، يقاوم بشرف، ال 
يستخدم أساليب اخلصم 

السيما إذا كانت قذرة.
   يف احلالة اجلزائرية، خاصة 

منذ خروج الشعب اجلزائري يف 
انتفاضة شعبية سلمية مبهرة، 

سارع مناضلون معروفون إلى 
دعم الهّبة الشعبية املتعطشة 

إلى دولة احلق والقانون، 
املتطلعة إلى العدالة واحلرية، 

إلى الدميقراطية وقد اّتسم 
هؤالء املناضلون بقيم عالية 

إنسانيا، رفيعة أخالقيا،ال شبهة 
فيها قانونيا، وبقوا على نهجهم 

هذا وما بدلوا تبديال.
   باملقابل، تسللت إلى هذا املسار 

احلضاري جماعة عدمية، 
حتت مسمى نشطاء، ال أحد 
يعرف هويتها السياسية، وال 
مواقفها النضالية، ال برنامج 

لها سوى إثارة الفضائح، أسلوبها 
تصادمي، منهجها الرفض، رفض 
كل شيئ؛ فصار طبيعيا أن يكون 
هدفها مناشدة الفراغ والعدمية.

   للمناضلني أخالق سامية، 
وثقافة التعايش لديهم راقية، 

أسلوبهم احلوار، ومنهجهم 
اإلقناع، يتخاصمون بشرف، 

فاملناضل هدفه التغيير 
اإليجابي والبناء.

بني املناضل والعدمي، مسافة 
تقاس بطبيعة األهداف، مبعيار 
األخالق، فكيف اجتمعا يف مسار 

واحد ولو كان هذا املسار هو 
حراك شعبي؟!

    قد يقول قائل: تريدون 
تفكيك حراك الشعب وقطع 
حبل طموحه نحو التغيير 
بالتركيز على بعض املظاهر 
السلبية؛ فنجيب ببساطة 
املتعطشني للحرية ودولة 

القانون: ال نريد إال حماية 
مسار التغيير الشعبي الذي 
انطلق نحو أهدافه بعيدا 

عن أي انحراف، يف منأى عن 
حسابات الطامحني واملتسلقني 
وجتار األزمات. فتحية احترام 

للمناضلني وسحقا ملنتحلي 
الصفة.

بلســان: ريــاض هــويلي

ــــــــاضِل  شــــــــرٌف!للمنـَ

احتجاجا بسبب انعدام النقل املدرسي
تالميـٌذ َيقطعـوَن الّطريــَق تالميـٌذ َيقطعـوَن الّطريــَق 
فــي »لوطــــاية« ببسـكَرةفــي »لوطــــاية« ببسـكَرة

تلمسان
طلبــــُة الَمدرســـِة الُعليـــــا إلَدارِة طلبــــُة الَمدرســـِة الُعليـــــا إلَدارِة 
ـــــارِع ـــــارِعاألعَمـــاِل َيخرجــــوَن إلى الشَّ األعَمـــاِل َيخرجــــوَن إلى الشَّ

22 وحدة كان يفترض تسّلمها سنة 2015
أساتـــذُة َجامعـــة سِكيـــــكدة 
كــــِن َيحتّجــــون بَسبــــِب السَّ

أقالم 
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عنابة
2929 جريًحـــــا  جريًحـــــا 
في حـادِث اصِطـداِم في حـادِث اصِطـداِم 
َحافــلٍة بَشاحـــنٍةَحافــلٍة بَشاحـــنٍة

أمس  صبيحة  وقع  مرور  حادث  خلف 
االثنني، بالطريق الوطني رقم )44( الرابط 
بني عنابة وسكيكدة على مستوى حي واد 
النيل، إصابة 29 شخصا بجروح متفاوتة 

اخلطورة. 
به  أفادت  حسبما  ـ  احلادث  هذا  ومتثل 
لنقل  حافلة  انحراف  يف   - مصادرنا 
املسافرين وخروجها عن مسارها مما تسبب 
يف اصطدامها بشاحنة ذات مقطورة كانت 
خلف  مما  برحال،  بلدية  اجتاه  من  قادمة 
لم  احلظ  وحلسن  جريحا،   29 سقوط 
متكن  حيث  األرواح،  يف  خسائر  تسجل 
من  الركاب  جميع  إخراج  من  املواطنون 

احلافلة.
وقد هرعت فرقة الدرك الوطني إلى مكان 
املدنية  احلماية  مصالح  رفقة  احلادث، 
إلى  اجلرحى  لنقل  اإلسعاف  وسيارات 
اإلسعافات  لتلقي  رشد«  »ابن  مستشفى 
املصالح  فتحت  أخرى،  األولية.من جهة 
األمنية ممثلة يف فرقة سرية الطرقات التابعة 
ملعرفة  املوضوع  يف  حتقيقا  الوطني  للدرك 
مالبسات احلادث كما عملت على تسيير 

حركة املرور. 
ف.سليم جانت
33 قتلــَى فــــــي  قتلــَى فــــــي 
حاِدَثي سيٍر ُمنفصَلينحاِدَثي سيٍر ُمنفصَلين

لقي ثالثة )3( أشخاص حتفهم يف حادثي 
جانت  والية  بجنوب  وقعا  منفصلني  مرور 
لدى  به  استفيد  ما  أمس األحد، حسب 
وفتحت  بالوالية.  املدنية  احلماية  مصالح 
إقليميا حتقيقا  املتخصصة  األمنية  املصالح 

ملعرفة أسباب هاذين احلادثني.
ق.م


