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% 90 ِة بِنسَبة  حوِيليَّ ناعاِت التَّ لطات أبَدْت اسِتعداَدها لَتمويِل َمشاريِع الصِّ السُّ

03

مـــن   الّشاشـــة   الفضيـّة..  
    إلــى   الّشاشــةِ   الّذكيـــةِ  

 يتساءل   مؤلف   كتاب »    وسائل   االعالم   واملجتمع  «  
 األمريكي   آرثر   آسا   بيرغر،   أين   ذهب   الرجال  

 والنساء   الذين   حّذرنا   منهم   نّقاد   اخلمسينات  ؟  
 ويقصد   الكاتب   مرحلة   بدأ   فيها   املنّظرون   يف  

 الغرب   يتحّدثون   عن   تصنيع   الثقافة   وتسليعها  
 عبر   وسائل   اإلعالم   خللق   منط   جماهيري   ال  

 يأبه   لثقافة   النخبة   الرفيعة،   لكّنه   يف   احلقيقة  
 كان   يؤّسس   لثقافة   جديدة   تخضع   لشروط  

 السوق   كأّي   سلعة   جتارية   أخرى  . 

د. حسينـة بوشيــخ  	أقــــالم15

ناعـات الّتحويلية..  ناعـات الّتحويلية.. الصِّ الصِّ
دورة َناقصــة!دورة َناقصــة!

04
شحُّ امِليزانّيِة سُيعرِقُل َتطبيَق 
حي. . نواري:  البروُتوكول الصِّ

َينبغـي اّتخاُذ إجَراءات 
لضمــــان ُحضـــور 
األَساتذة والُموّظفين!

َصومعُة القطار بالَواِدي.. إرث َحضاريٌّ َيصنُع الجدَل!
هي معلم تاريخي وإرث حضاري يثير اجلدل منذ أزيد من خمس سنوات بوالية الوادي، صومعة القطار التي تتوسط مدينة ألف قبة وقبة باتت 

تثير نقاشات حادة، بني مؤيد لقرار هدمها ورافض له؛ فهناك من يرها إرثا تاريخيا وحضاريا ومن يصنفها ضمن مخلفات االستعمار الفرنسي .

09

05
سكيكدة

مثـوُل ُمديـر الميناء 
وُمتعاملين اقِتصادّيين 

أمــام العدالــة!
06

غليزان
َتوزيـُع ألـف سكـن 

اجتماعـّي قريًبـا
08
أدرار

الّشبــاُب الَبطـــاُل 
َينتفــض للمطالبـِة 

بالشغـــــِل

بنَي ُمؤّيد وَرافض لَقرار الَهدم
اعتبر الناشط التربوي كمال نواري 
أن بروتوكول املجلس العلمي واملتعلق 
بالدخول املدرسي يوم 19 أوت فيما 
يخص اإلداريني والـ 26 من الشهر 
ذاته بالنسبة إلى األساتذة صعب 

التطبيق على أرض الواقع. 

ئيُس تّبون: َخلق اقتَصاٍد  الرَّ
ُمنتـــــج.. َهدفنـــا!

حوِيلّيِة! التَّ ناعاِت  الصِّ مُلرافقِة  واضَحٍة  وضُع إسِتراتيجّيٍة  َينبِغـي  ســـــّراي: 

خـارَج 02 ـّادراِت  الَصـ ِقيمــَة  َسنرفــُع  قـــاَل 
ُدوالٍر َمالِييــر   5 إلــى  امَلروقــاِت 

أعرب رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون عن تطلعاته إلى تقليص 
االعتماد على الّريع البترولي 

بنسبة 18 يف املائة، مراهنا على بلوغ 
تصدير ما قيمته 5 مليار دوالر من 
مختلف املنتجات نهاية 2021. 

وأكد الرئيس على 
أهمية التخلص 

من سيطرة 
املروقات 

على 
االقتصاد 
الوطني.

ٌٌ

صناعــة   النجـــوم   

ُمنتدَبة! وزارة  إنشاُء  أو  والفالَحة  ناَعة  الصِّ وزارَتي  نِسيُق بني  التَّ  َمعُزوزي: َينبغي 

القدرِة  نقِص  يف  َيكمن  َعليـوي: اخَللل 
حويـل التَّ َمصانع  لـدى  االستيعابّيــة 

ُُ
ِِ
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أخبار السياسة
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أحمد بوكليوة
الثالثاء  أمس  اجلمهورية،  رئيس   أكد 
خالل ترؤسه الندوة الوطنية لإلنعاش االقتصادي 
واالجتماعي، رهانه على تقليص االعتماد على 
مداخيل احملروقات، بنسبة 18 يف املائة، والتوجه 
مختلف  من  دوالر  مليار   5 قيمته  ما  تصدير  إلى 
بذلك  مشجعا   ،2021 نهاية  احمللية  املنتجات 
ويف  مساعدات.  مبنحها  الناشئة  املؤسسات  كافة 
هذا الصدد، قال الرئيس: إنه »يجب منح صبغة 
اإلنتاج«،  أجل  من  »لونساج«  ملؤسسة  اقتصادية 
مناصب  يخلق  ال  الذي  االستثمار  أن  معتبرا 
شغل وقيمة مضافة ويؤدي إلى تقليص االستيراد 
فواتير االستيراد  تقليص  إلى  داعيا  له،  ال داعي 
واالعتماد على استيراد الضروريات فقط، مضيفا 
وليس  املشروع  الربح  من  االستفادة  يجب  أنه 
السهل على حساب السيادة الوطنية والوطن، من 
خالل التركيز على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
كل  أن  إلى  النظر  الفتا  التحويلية،  والصناعات 

منتوج يتجاوز 60 يف املائة من نسبة اإلدماج يعتبر 
منتوجا وطنيا ومحليا يجب تشجيعه.

 وكشف تبون أن اجلزائر متلك 57 مليار دوالر 
من احتياطات الصرف، معتبرا أنها كافية للدفع 
باالستثمار، وأنه مت تخصيص 1900 مليار دينار، 
لالقتراض منها من أجل املشاريع واالستثمارات، 
توفير  ضرورة  على  مؤكدا  االقتصاد،  تنمي  التي 
اإلرادة وتنظيم االستثمار االقتصادي، قائال: »إن 
قاتال«،  ليس  لكنه  صعب  للبالد  املالي  الوضع 
مضيفا أن الدولة تستطيع التحكم يف الوضع حاليا 
يف انتظار إمدادات واستثمارات الفاعلني إلنعاش 

االقتصاد الوطني.
وأعلن الرئيس عن إعفاء املؤسسات الوطنية 
التي تساهم يف خلق مناصب شغل من الضريبة، 
وطني  اقتصاد  نحو  التوجه  اليوم  يجب   « قائال: 
يف   - مشيرا  العمل«،  ومناصب  للثروة  خالق 
السياق ذاته – إلى أنه سيتم التوجه نحو تطبيق 
خلق  يف  تساهم  أن  شأنها  من  ضريبية  نصوص 

املستثمرين  »إن  قائال:  سليم،  اقتصادي  مناخ 
الذين يشتغلون ويساهمون يف توفير مناصب شغل 
للشباب ستدعمهم الدولة يف اجلانب الضريبي«.

 كما أسدى رئيس اجلمهورية تعليمة للعدالة 
مجهولة  الرسائل  بتوقيف  تقضي  األمن  ومصالح 
املصدر نهائيا حيث قال: »إن عهد الضرب حتت 
احلزام قد انتهى، والرسائل املجهولة مصيرها سلة 
يومية  جريدة   180 وجود  عن  معلنا  املهمالت«، 
الصحافة،  عالم  ولوج  يريد  ملن  املجال  يفتح  وأنه 
الناس  وكل  للتحريات،  إمكانات  »لدينا  قائال: 
بريئة إلى غاية إثبات العكس«، مجددا مهاجمة 
أموال  نهبوا  الذين  املزيفني  املستثمرين  من  عدد 
اخلزينة العمومية من خالل استفادتهم من قروض 
مخصصة  كانت  والتي  الدوالر  ماليير  بعشرات 
يف  عقارات  القتناء  توجيهها  ليتم  لالستثمار، 

العواصم األوروبية. 
وبخصوص استيراد الوقود، أفاد الرئيس بأنه 
قد مت االتفاق مع شركة سوناطراك، وُمنع استيراد 

ا، ابتداء من السنة املقبلة، قائال »ابتداء  الوقود كلّيً
من 2021، ممنوع استيراد ولو لتر واحد من البنزين 
الفوسفات  إلى  بالنسبة  نفسه  والشيء  واملازوت 
إلى  املستثمرين  كافة  داعيا  األخرى«،  واملواد 
واخلروج  وتثمينها،  احمللية  األولية  املادة  استعمال 
من االرتباط مع اخلارج فيما يخص استيراد املواد 
األولية والعتاد واآلالت، وأن هناك بعض املصانع 
تدخل العملة الصعبة مبجموع نحو 200 أو 300 
على  مراهنا  السنة،  يف  بعضهم  مع  دوالر  مليون 
إنشاء مصانع أكبر وربح أكثر، مشددا على ضرورة 
التعريف باملنتوجات الوطنية، مشيرا إلى أن هناك 
بعض املصانع منتشرة عبر الواليات، تنتج املنتوج 
نفسه دون أن تعلم ذلك، يف حني توجد مصانع 
بتوفره  علمها  دون  نفسه  املنتوج  تستورد  أخرى 

بالبالد.

إعفاء املؤسسات الوطنية املساهمة يف خلق مناصب شغل من الّضريبة 

الّرِئيـــس تّبــــون:
ادراِت خـارَج   َسنرفــُع ِقيمـَة الَصـّ
الَمحروقــاِت إلـى 5 َمالِييـر ُدوالٍر

أعرب رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون عن 
تطلعاته إلى تقليص 
االعتماد على الريع 

البترولي بنسبة 18 يف 
املائة، مراهنا على بلوغ 

تصدير ما قيمته 5 مليار 
دوالر من مختلف املنتجات 
نهاية 2021، مشددا على 

ضرورة التخلص من سيطرة 
احملروقات على االقتصاد 

الوطني.

 أمينة.ش
حدود  إلی  تشير  كانت  الساعة 
يف  حاضر  الكل   ، صباحا  الثامنة 
رّحال«؛  اللطيف  »عبد  املؤمترات  قصر 
 ، وزراء  نقابات،   ، أعمال  رجال 
إعالم.  ورجال  اقتصاديون،  وخبراء 
دخل   ، كبير  بتفاؤل  يترقب  الكّل 
الطاقم  فيهم  مبن  املؤمترات  قاعة  اجلميع 
مخطط  عن  احلديث  بدأ  الوزاري. 
ستعتمده  الذي  االقتصادي  اإلنعاش 
اجلزائر اجلديدة. وبينما اجلميع منشغل 
باحلديث، وصل رئيس اجلمهورية عبد 
من  آيات  تالوة  وبعد  تبون.  املجيد 
الذكر احلكيم، وسماع النشيد الوطني، 

بالدرجة  املوجه  خطابه  الرئيس  باشر 
عّرج  ثم  الَبسيط،  للمواطن  األولى 
مانحا يف خطابه  القطاعات؛  على كل 
رجال  وجوه  على  انعكس  أمل  شعاع 
األعمال الذين كانوا بالقاعة. . استمر 
الرئيس أكثر من ساعة، وعند  خطاب 
انتهائه سارعنا نحن الصحفيون للوقوف 
متخض  التي  األولية  الفعل  ردود  على 
نظرا  إيجابية  اللقاء، فكانت جد  عنها 
التي  والتحفيزات  التسهيالت  إلى 
ستمنحها الدولة للمستثمرين. اخلبراء 
ثمنوا   - جهتهم  من   - االقتصاديون 
يف  الرئيس  تبناها  التي  اخلطوة  هذه 
جراء  البالد  تشهدها  التي  الظروف  عز 

التسهيالت  أن  وأكدوا  الوباء.  تفشي 
البنكية املمنوحة بالتنسيق مع الوزارات 
إلى أن تكون بني  البالد  املعنية ستقود 
وأكد   ، هذا  ؛  املصدرة  الدول  أكثر 
لتطبيق  استعداد  على  أنهم  الوزراء 
تعليمات الرئيس حتى تستعيد اجلزائر 

مكانتها.
ويف الّلقاء أيضا، بدا يسعد ربراب 
يحضر  لم  الذي  وهو  بجد،  يستمع 
النظام  عهد  يف  اقتصادية  نشاطات 
عانى  بل  األخيرة،  سنواته  يف  السابق 
نفسه  والشيء  ممنهح،  تضييق  من 
عشايبو  األعمال  رجل  إلى  بالنسبة 

وغيرهم

للعمال  العام  لالحتاد  العام  األمني  كشف   
أن  الثالثاء،  أمس  لعباطشة،  سليم  اجلزائريني 

املقترحات املقدمة من املركزية يف االجتماع حول 
اخلطة اخلاصة باإلنعاش االقتصادي واالجتماعي 
الثروة  خلق  كيفية  على   - مجملها  يف   - ركزت 
والقيمة املضافة وفّك االرتباط باالقتصاد الريعي 

املعتمد على مداخيل احملروقات. 
به  خص  تصريحات  يف  لعباطشة،  وأردف 
يقول  الثالثاء،  أمس  يوم  األولى  اإلذاعية  القناة 
الفائدة  نسب  تخفيض  املقترحات  بني  من  إن 
على القروض املوجهة للمستثمرين ورقمنة اإلدارة 
كحل لوضع حد للبيروقراطية التي تعيق احلركية 
للمركزية  العام  األمني  اقترح  كما  االقتصادية، 
دينامكية  خللق  استعجالية  إجراءات  النقابية 
وإعادة  املوازي  االقتصاد  إدماج  منها  اقتصادية 
البيروقراطية  العوائق  وإزالة  البنوك  أرباح  النظر يف 

وتخفيف اإلجراءات املتعلقة باالستثمار. 
ويف تشخيصه الواقع االقتصادي يف البالد، 

غير  األموال  إدماج  أهمية  على  لعباطشة  أكد 
الدولة، وحتسني اجلباية وخفض  لرقابة  اخلاضعة 
كما  املدفوعات.  ميزان  لتحسني  االستيراد 
سطوة  من  وحتريرها  املؤسسات  استقاللية  اقترح 
املركزية  استقاللية  أن  مؤكدا  البيروقراطية، 
القرارات  أهم  من  تعد  وصاية  أي  من  النقابية 
املنبثقة عن آخر مؤمتر، معتبرا أن الوصاية احلقيقية 

- من اآلن فصاعدا - هي القاعدة العمالية. 
الشغيلة،  الطبقة  انشغاالت  وبخصوص 
لالقتصاد  احلالي  الوضع  أن  إلى  لعباطشة  أشار 
الطبقة  انشغاالت  برفع  يسمح  ال  الوطني 
األجور،  مسألة ضمان صب  باستثناء  الشغيلة، 
بدون  قروض  ذاته - خلق  السياق  مقترحا - يف 
بني  ما  تضامني  إطار  يف  األجور  أجل  من  فوائد 

املؤسسات لتجاوز األزمة الراهنة.
صفية ن.

ِرجــاُل أعمــاٍل ُمتفاِئُلـــون و وزراٌء 
َيِعــدون بالّسمــِع والّطاعــِة

خطة اإلنعاش ارتكزت على فك االرتباط باالقتصاد الّريعي 

لعباطشــة: الَوضُع االقِتصادّي ال َيسمُح بَرفِع لعباطشــة: الَوضُع االقِتصادّي ال َيسمُح بَرفِع 
انِشغاالِت الّطبقِة الَعاِملة! انِشغاالِت الّطبقِة الَعاِملة! 

املعايير الدولية غائبة عن البنوك العمومية، جمعة:

الُمَنــاخ االقِتَصــاديُّ فـي الَجزائِر 
ــع علـــى االسِتثَمـــار! ال ُيشجِّ

يف  االقتصادي  اخلبير  اعتبر 
نبيل جمعة  الدولية  التجارة  مجال 
االقتصادي  للمناخ  احلالية  املنصة 
غير مشجعة على االستثمار، داعيا 
النماذج  مع  قطيعة  إحداث  إلى 
وإحداث  السابقة،  االقتصادية 
على  يقوم  مغاير  اقتصادي  منوذج 
منصة رقمية مبعايير دولية وكفاءات 

عالية املستوى.
وقال نبيل جمعة هذا، أمس 
التي  للكلمة  قراءة  يف  الثالثاء، 
تبون  املجيد  عبد  الرئيس  ألقاها 

خالل إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي، والتي أعرب 
فيها عن استعداده لفتح مجال االستثمار يف قطاعات النقل اجلوي والبحري والبنكي. وأوضخ الرئيس 
قائال: »ال أمانع اليوم يف إنشاء مستثمرين خواص شركات خاصة للطيران والنقل البحري للبضائع 
وللمسافرين وكذلك البنوك«، داعيا املستثمرين واملؤسسات االقتصادية إلى العمل على تقليص فاتورة 
استيراد اخلدمات، مشيرا إلى أن فاتورة خدمات النقل تقدر بـ 12.5 مليار دوالر سنويا، منها 3.4 
مليار دوالر خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع. هذا، وتابع الرئيس يقول »أصبح من 
الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية من أجل تقليص التحويالت املالية من العملة الصعبة للخارج«.

ومن جانب آخر، أكد اخلبير االقتصادي نبيل جمعة، لـ »أخبار الوطن« ، بخصوص االستثمار 
يف قطاع البنوك، أن اجلزائر تواجه عدة عراقيل لالستثمار يف هذا املجال، موضحا أن املنصة احلالية 
ومناخ االستثمار ليس مالئما إلنشاء بنوك خاصة نتيجة غياب املعايير الدولية يف البنوك اجلزائرية، 
لتجسيد  السياسية غير كافية  اإلرادة  »إن  قائال:  إعادة هيكلتها،  تقوم على  التي  الكفاءات  ونقص 
املشروع االقتصادي اجلديد«، معتبرا أن اإلرادة التقنية والتطبيق على امليدان هو أساس بعث عجلة 
االقتصاد اجلديد، مشيرا إلى أن اجلزائر تفتقر إلى املنصة الرقمية يف مجالها االقتصادي، مشددا على 
املتطورة واحلديثة، ووفقا  بالوسائل  للبنوك  الرقمية  القاعدة  بنية حتتية من خالل جتهيز  إنشاء  ضرورة 
املالية.  التحويالت  على  الرقابة  وفرض  التعامالت،  وتيرة  تسريع  شأنها  من  التي  الدولية  للمعايير 
وأردف اخلبير يقول: »إن خطوة إنشاء بنوك خاصة تتطلب كفاءات عالية ومنصة رقمية ذكية، قبل 
إعادة هيكلتها«، الفتا االنتباه إلى أن البنوك األجنبية تنتهز العراقيل احمليطة بالبنوك العمومية اجلزائرية 

النعدام ما أسماه بالـ »هايتاك«.
تعلق  فيما  األوروبي، خاصة  االحتاد  قيود  من  التخلص  إلى  املتحدث  دعا  أخرى،  ومن جهة 
أعباء  القضاء على  ناقالت بحرية من شأنها  »بإمكاننا شراء  قائال:  والبحري،  النقل اجلوي  بقطاع 
باءت   - - حسبه  التي  السابقة،  االقتصادية  النماذج  مع  قطيعة  إحداث  مقترحا  الواردات«،  نقل 
بالفشل، وإحداث منوذج اقتصادي جديد يقوم على التنسيق والتناغم واملراقبة، كما يجب أن تكون 
هناك إستراتيجية اقتصادية يتعدى مداها الـ10 سنوات، داعيا إلى إنشاء شركات تنقيط قصد متابعة 
احلوكمة  من  املؤسسات  باستقاللية  منددا  مالية،  قروض  منحها  أثناء  شركة  لكل  املالية  الوضعية 

وإسنادها إلى الكفاءات. 
أحمد بوكليوة

   لقاء كان كافيا 
كي يعيد األمل 

للمستثمرين الذين 
ُحرموا أو اضطهدوا 
بطريقة أو بأخری 

يف عهد الرئيس 
املخلوع عبد العزيز 

بوتفليقة، حني 
كانت املشاريع 

حكرا على رجال 
أعمال ُيعّدون على 

االصابع. 



عّمـــــار قــــردود
النهوض  ضرورة  عن  وبقوة  احلديث  عاد 
الغذائية،  التحويلية  وبالصناعات  الفالحة  بقطاع 
كأحد القطاعات احليوية التي سوف تكون ركيزة 
لكن،  احملروقات.  عن  بعيًدا  الوطني  لالقتصاد 
ورغم ذلك ما يزال الفالحون عبر الوطن مجبرين 
على بيع الكيلوغرام الواحد من الطماطم بــ 10 دج 
على األقل، بينما تكّبد فالحون آخرون  خسائر 
املادة  من  القناطير  مئات  تعرض  بسبب  فادحة 
ذاتها للتلف، وهم ينتظرون دورهم لبيع محصولهم 
الطماطم،  تصبير  يف  املتخصصة  املصانع  أمام 
وغليزان  الشلف  يف  حدث  كما  ما  غرار  على 
حيث أمر رئيس  مؤخًرا،  وسكيكدة  وعنابة 
الصناعة  وزير  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
فرحات آيت علي يف اجتماع ملجلس الوزراء عقد 
املؤسسات  قطاع  لتطوير  حكومية  خطة  ملناقشة 
املاضي  جويلية  يف  الناشئة  واملؤسسات  الصغيرة 
التحويلية،  الصناعات  لقطاعات  األولوية  مبنح 

باإلضافة إلى متكني املؤسسات الناشئة من العمل 
يشترط  ال  بحيث  إلنشائها،  التصريح  بنظام 

السجل التجاري إال بعد تأسيس املؤسسة.
عن  جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  وأعلن 
التحويلية،  الصناعات  دعم  نحو  اجلزائر  توجه 
تبون  املجيد  عبد  الرئيس  قرارات  مع  تزامًنا 
مستعملة،  مصانع  بتوريد  للمستثمرين  بالسماح 
خالل  جراد،  االستيراد.وقال  من  احلد  بهدف 
غربي  بلعباس  سيدي  والية  إلى  بها  يقوم  زيارة 
مستثمريها  إلى  بحاجة  »اجلزائر  إن  البالد، 
التحويلية،  الصناعة  مجال  يف  خاصة  احلقيقيني 
حالًيا  حتظى  التي  الوطني،  التراب  كامل  عبر 
على  قادرين  نكون  حتى  إستراتيجية  بأهمية 

التصدير، نحن سندعمهم بقوة«.
التحويلية،  ومنذ  الصناعات  ويتخّبط قطاع 
القطاع  هذا  أن  رغم  عديدة،  مشاكل  يف  عقود، 
سبعينيات  البالد يف  يف  القطاعات  أهم  من  كان 
من  التدهور  يف  ليبدأ  املاضي،  القرن  وثمانينيات 

سنة إلى أخرى.
يتحول  أن  الوطن   عبر  الفالحون  يتوقع  ولم 
كابوس  إلى  »الطماطم«  محصول  جني  موسم 
القدرة  وعدم  لوفرته  بل  لشّحه،  ليس  يؤرقهم، 
على تصريفه يف األسواق، التي تشهد تخمة يف 

املعروض.
األمثل  احلل  األغذية  مصانع  باتت  لقد 
ظل  موسمهم،يف  إنقاذ  أجل  من  للفالحني 
الفالحية  احملاصيل  يف  املسجل  الكبير  الفائض 
كالطماطم وعنب املائدة واملشمش وغيرها، حيث 
املنتجات  مختلف  إنتاج  على  اجلزائر قادرة  إن 
للتسويق  تكفي  وفيرة   وبكميات  الفالحية 
للصناعات  يحول  وفائض  املباشر،  واالستهالك 
مواد  إلى  الفائض  هذا  حتويل  أن  كما  التحويلية، 
االقتصاد  على  فوائد  عدة  له  مصنعة  غذائية 

الوطني وعلى املنتج والفالح على حد سواء.
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أخبار السياسة

ِة بِنسَبة 90 % حوِيليَّ ناعاِت التَّ ولُة أبَدْت اسِتعداَدها لَتمويِل َمشاريِع الصِّ الدَّ

ناعــاِت  الَجــزاِئر ُتـراِهـُن علــى الصِّ
 ! التَّحويلّيِة للُنهوِض باالقِتَصاِد الَوطنيِّ

املهن  متعدد  الوطني  املجلس  رئيس  أوضح 
تصريحه  مصطفى، يف  معزوزي  الطماطم،  لفرع 
محصول  »وفرة  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى 
الطماطم وتسجيل فائض قياسي أجبر كثيرا من 
الفالحني من منتجي هذه املادة إلى توجيه نصف 
املنتجة  املصانع  نحو  شاحنات  يف  الكميات 
للمواد الغذائية، بينما وضعوا النصف اآلخر من 
احملصول يف غرف تبريد وتخزين خاصة، رغم أن 
هذا األخير يكلفهم املزيد من األموال، إلى حني 

وجود زبائن لها.
الذين  الفالحني  أن  إلى  معزوزي  وأشار 
املصانع  الطماطم نحو  من  محاصيلهم  يوجهون 
املنتجة للمواد الغذائية كثيًرا ما يصطدمون بطول 
االنتظار يف طوابير مكدسة أليام، ورمبا ألسابيع، 
الشديد،  لألسف  منتوجاتهم  تلف  عنه  ينتج  ما 
فضاًل عن أن االنتظار ُيفسد كميات معتبرة من 
التحويل تشتريها من  احملاصيل ما يجعل مصانع 
تكاليف  تغطي  ال  جًدا  رمزية  بأسعار  الفالحني 

إنتاجها«.
وحدات  »بعض  أن  معزوزي  وأضاف 
إبقاء  يف   تتمثل  حيلة  إلى  تلجأ  التحويل 
شاحنات محاصيل الفالحني من الطماطم تنتظر 
أطول مدة ممكنة إلرهاقهم وإتالف احملاصيل من 

ال  والتي  منهم،  شرائها  أسعار  تخفيض  أجل 
للكيلوغرام  إثنني فقط  دينارين  تزيد ع غالبا عن 
للكيلوغرام  دنانير   4 الدولة متنح  أن  الواحد،رغم 
وحدة  يزود  الذي  للفالح  الطماطم  من  الواحد 
التحويل  التحويل باملادة األولية، علما أن وحدة 
لتحويل  دينار   1.5 األخرى  هي  تتلقى  ذاتها  

الكيلوغرام الواحد من الطماطم«.
 

اإلنتاُج الَوطنيُّ من الَطماطِم 
ناعَية  بلَغ 20 َمليوَن  الصِّ

ُطٍن سنَة 2020
 

الفالحني  من  »املئات  بأن  معزوزي  وأفاد 
 - يعانون  الطماطم،  زراعة  شعبة  يف  الناشطني 
وهو  إنتاج«،  وفرة  »أزمة  من  الشديد-  لألسف 
هذه  من  يقلقون  الفالحني  جعل  الذي  األمر 
مدة  أن  خاصة  نقمة،  إلى  حتولت  التي  النعمة 
خاصة  كثيرًا  طويلة  ليست  الطماطم  صالحية 
األخرى  باألصناف  مقارنة  الصيف،   فصل  يف 
تكلفة  عن  ناهيك  الفالحية،   املنتجات  من 

اإلنتاج«.
من  الوطني  »اإلنتاج  أن  معزوزي  وكشف 
 2020 السنة  لهذه  الصناعية  الطماطم  محصول 
بلغ 20 مليون طن، منها 12 مليون طن موجهة 
لإلنتاج الصناعي عبر27 وحدة صناعية لتحويل 

الطماطم يف 10 واليات، تنتج 35 ألف طن يوميًا 
من محصول الطماطم »، مشيًرا إلى أن وحدات 
اإلنتاج والتحويل ُتواجه - هي األخرى - الكثير 
من العراقيل، وأن األمر ال يقتصر على الفالحني 
التحويلية  الوحدات  هذه  تشهد  حيث  فقط، 
تتميز  التي  السنة،  هذه  وخاصة  كبيرًا،  ضغطًا 
من  إجراء  اتُّخذ  املشكل،  وحلل  اإلنتاج.  بوفرة 
بعض  إلى  الطماطم  إنتاج  فائض  حتويل  أجل 
الوحدات،  هذه  عن  الضغط  لتخفيف  الواليات 
محصول  تلف  دون   احليلولة  أجل  من  وذلك 

الطماطم كما حصل يف السنوات املاضية«.
وتأسف معزوزي كثيًرا على حال الفالحني 
من منتجي الطماطم،  وقال »ال يكاد يخلو طريق 
من  الوطن  عبر  الــ27  التحويل  مصانع  إلى  مؤدٍّ 
طويلة  طوابير  يف  تتمثل  ومحزنة،  مؤملة  مشاهد 
من الشاحنات، يف رحلة تفريغ حمولتها، تستمر 

لعدة أيام ورمبا أسابيع«.
وطنية  صناعة  وإنشاء  إقامة  شروط  وحول 
إلى  »يحتاج  ذلك  إن  معزوزي  قال  حتويلية، 
إستراتيجية وطنية تشرف عليها وزارة الصناعة، 
بالتنسيق التام مع وزارة الفالحة، واألفضل إنشاء 
وزارة مستقلة خاصة بالصناعة التحويلية أو وزارة 

منتدبة لتسهيل العمل«.
ع.ق

ع.ق

معاناة  على  كمثال  أنه  عليوي  أوضح  و 
فقط  مؤخًرا  وقع  ما  الطماطم  شعبة  فالحي 
بوالية  خطاب  بسيدي  الصناعية  املنطقة  يف 
لتصبير  مصنع  بها  يتواجد  أين  غليزان، 
طن  لــ4500  تصل  إنتاجية  بطاقة  الطماطم 
مباشرة  بصفة  1800عامل  ويوظف  اليوم  يف 
حوالي  من  الطماطم  مادة  يشتري  املصنع  هذا 
املنطقة  فالحي  معظم  أي  فالح،  ألف   12

املعروفة باإلنتاج الوفير للطماطم،  لكن الكارثة 
أن هذا املصنع ما يزال دون غاز - حتى اآلن - 
سُيكّبد  ما  وهو  البيروقراطية،  العراقيل  بسبب 
منتجي الطماطم خسائر فادحة بسبب إتالف 
بعيدة  أخرى  مصانع  إلى  نقلها  أو  محاصيلهم 
هم  إضافية  مصاريف  كذلك  وتكلفهم  عنهم، 

يف غنى عنها.
وفيما يتعلق بكساد املنتوج ورمي كميات 
كبيرة يف األودية،  أشار عليوي إلى أن الظروف 
آجال  يف  احملصول  وفرة  يف  ساهمت  املناخية 
القدرة  نقص  يف  يكمن  اخللل  وأن  مبكرة. 
االستيعابية ملصانع التحويل، فيما كان األجدر 
جوان  شهر  منذ  احملاصيل  استقبال  يتم  أن 
حيث  اخلسائر،  حجم  من  للتقليل  املنقضي، 
تخلى الفالحون عن ما يقارب 60 يف املائة من 

محاصيلهم.
بإمكانها  اجلزائر  أن  إلى  سراي  وأشار 
السكر  مادة  تكرير  مجال  يف  الصدارة  احتالل 
على  تتوفر  ألنها  الغذائية،  الزيوت  وصناعة 
جتنب  أن  بإمكانها  ضخمة  فالحية  إمكانات 

اخلزينة العمومية صرف ماليير الدوالرات«.

عبد  واملالي،  االقتصادي  اخلبير  أكد 
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  سراي،  املالك 
باجلزائر  الغذائية  الصناعة  أن  على  الوطن« 
أضحت أكثر من ضرورية، فاجلزائر متلك ميزة 
-و  بكثرة  املتوفرة  األولية  املادة  وهي  تنافسية 
اكتفاء  لديها  اجلزائر  وأن  السيما  هلل،   احلمد 
وتسجل  الفالحية،  املنتجات  ذاتي من حيث 
ال  التحويل  عملية  أن  كما  كذلك.  فائضا 
حتتاج  فهي  عالية،  تكنولوجيات  إلى  حتتاج 
احلفظ  وسائل  كتوفير  معينة  شروط  إلى 
التخزين  كغرف  املنتجات  تلف  لتفادي  اجليد 
والتبريد، وكذا توفر كل شروط النظافة واملراقبة 
الصحية للمنتجات، وهي جتربة سهلة. كما أن 
من  النوع  هذا  يحبذون  األجانب  املستثمرين 
الشراكات ألنها ال تكلفهم الكثير، وهي توفر 

مناصب عمل. 
االستيراد  عمليات  أن  سراي  وأوضح 
املكثفة ملادة الطماطم سابقا كانت تهدد الثروة 
الوطنية الفالحية من هذه املادة، وتعيق نشاط 
تسبب يف  مما  الطماطم،   قطاع  املستثمرين يف 
الطماطم  تصدير  يف  لهؤالء  كبيرة  مشاكل 
وأصحاب  فالفالحون  املصبرة.  أو  املعّلبة 
لدى  اشتكوا  ما  كثيًرا  التحويل  مصانع 
حالة  من  إنقاذهم  بغية  العمومية  السلطات 

اإلفالس، التي باتت تعترض نشاطهم نتيجة 
الصناعات  ملرافقة  واضحة  إستراتيجية  غياب 
التحويلية للطماطم، حيث إن املشكل لم يعد 
مقتصرا على الهياكل واملصانع التي كانت غير 
إلى  حتول  بل  سابًقا،  للحاجيات  وفًقا  متوفرة 
للمادة  املكثف  االستيراد  نتيجة  فعلي  تهديد 
الطماطم،  مصبرات  إنتاج  يف  الداخلة  األولية 
بالصناعات  للقيام  مصانع  توفرت  بعدما 
التحويلية، مثمًنا قرار احلكومة توقيف استيراد 
وتوجهها  محلًيا  املنتجة  احمللية  املواد  جميع 
كرهان  التحويلية  الصناعة  على  االعتماد  نحو 

إلنعاش االقتصاد الوطني.
تخص  مخيفة  أرقام  عن  سراي  وكشف 
وغير  بــ«املوحش  وصفه  الذي  االستيراد 
احلكومات  به  تقوم  كانت  الذي  املعقول«، 
املتعاقبة يف السابق، حيث بلغ حجم االستيراد 
ألف طن،   41 قدره  ما  الثالثي  الطماطم  ملركز 
الوطنية  احلاجيات  نصف حجم  ميثل  رقم  وهو 
– آنذاك - يف وقت استطاع الفالحون ضمان 
احلاجيات الوطنية وحتقيق اكتفاء ذاتي يقدر بــ 

30 ألف طن.
وأفاد سراي بأن مصانع حتويل الصناعات 
بإنشاء  مقارنة  إطالًقا،  مكلفة  غير  الغذائية 
مصانع حقيقية لتركيب السيارات أو للصناعات 
اإللكترونية. وتعاني اجلزائر من نقص يف عدد 
مصانع التحويل رغم توفر املواد األولية الرئيسة، 
األمر الذي أدى إلى تشّكل طوابير طويلة كل 
سنة للفالحني مبحاصيلهم أمام املصانع املتوفرة 
حالًيا، والتي ليست لها القدرة على استيعاب 
وكان  الفالحية،  احملاصيل  من  الهائل  الكم 
منتدبة  وزارة  إنشاء  اجلمهورية  برئيس  حرًيا 
قوي  دفع  إلعطاء  التحويلية  الصناعات  لقطاع 

لهذا القطاع اإلستراتيجي.
ع.ق

تراهن الدولة كثيًرا على الفالحة وخاصة املوجهة للصناعات التحويلية إلنعاش االقتصاد الوطني، 
بعد أن تراجعت مداخيل احملروقات إثر تراجع أسعارها يف السوق الدولية جراء األزمة االقتصادية 

العاملية والتي غذتها األزمة الصحية املتعلقة بتفشي »كوفيد19-«، األمر الذي يجبر احلكومة على  
التركيز على بعض القطاعات.

رئيس املجلس الوطني متعدد املهن لفرع الطماطم معزوزي مصطفى:

ناَعة  نِسيُق بين ِوزارَتي الصِّ َينبِغي التَّ
والِفالَحة أو إنشاُء وزارٍة ُمنتدَبٍة!

األمني العام لالحتاد العام للفالحني اجلزائريني محمد عليوي:

الَخـلُل َيكـمُن في ُنقـِص الُقدرِة 
االسِتيعابّيِة لدى َمصانِع التَّحويِل

اخلبير املالي واالقتصادي عبد املالك سراي:

َينبِغــي  للُحكــــومِة 
وضـُع إسِتراتيجّيــٍة واضــَحٍة 
ناعـاِت التَّحوِيلّيـِة! لُمرافقـِة الصِّ

وكشف عليوي أن إنتاج الطماطم هذه السنة تراوح يف الهكتار 
الواحد )10 آالف متر مربع( بني 900 و1000 قنطار، مقابل 

معدل موسمي ال يتعدى 600 قنطار، مناشًدا احلكومة 
مساعدة الفالحني من منتجي هذه املادة الغذائية من خالل 
تعويض خسائر تلف محاصيلهم بسبب طول مدة انتظارهم 

أمام مصانع التحويل وتصبير الطماطم.
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صفية نسناس 
وأردف نواري، يف اتصال أجرته معه »أخبار 
بروتوكول  إن  يقول  الثالثاء،  أمس  يوم  الوطن« 
النظرية،  الناحية  من  مقبوال  يعد  العلمية  الهيئة 
إال أن تطبيقه صعب! وذلك بسبب شح ميزانية 
تعتمد  ال  أنها  خاصة  التربوية،  املؤسسات 
تطبيق  إمكانية  يتيح  مقبول  مالي  مصدر  على 
البروتوكول بكامل قواعده، موضحا أنه البد من 
رقم )26/66(  التنفيذي  املرسوم  أن  إلى  اإلشارة 
ما يزال ساري املفعول إلى غاية 29 أوت املقبل، 
واملربيات  احلوامل  السيدات  يعفي  والذي 
مبراكز  االلتحاق  من  املزمنة  األمراض  وأصحاب 

وانعدام  احلرجة  الوبائية  الوضعية  عملهم يف ظل 
ما  وهو  البلديات،  خارج  وإلى  من  النقل  وسائل 
هذه  التحاق  آليات  حول  عديدة  تساؤالت  يطرح 
فإننا  األمر  هذا  تعذر  حال  يف  أنه  معتبرا  الفئة، 
على موعد مع دخول اجتماعي به اختالل كبير. 
التحاق  أن  ذاته  املتحدث  أكد  فقد  وعليه، 
التالميذ واألساتذة بقاعات املراجعة سيكون لفئة 
محدودة ولن يتاح للجميع، لذا فإنه من الضروري 
على اجلهة الوصّية اتخاذ إجراءات لضمان التحاق 
كافة املوظفني من أساتذة وإداريني مبناصب عملهم 

يف اليوم احملدد. 
ومتابعة  رصد  جلنة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

على  صادقت  قد  كانت  كورونا  فيروس  تفشي 
البروتوكول الوقائي اخلاص بإعادة فتح مؤسسات 
التربية والتعليم للمراجعة واملذاكرة بدايًة من هذا 
اإلجراءات  حتديد  إلى  يهدف  الذي  األربعاء، 
احترامها  ينبغي  التي  والقواعد  تطبيقها  الواجب 
للوقاية من فيروس كورونا، ومنع انتشاره يف الوسط 
املؤسسات  فتح  إعادة  على  والعمل  املدرسي، 
احملافظة  مع  واملذاكرة  املراجعة  إطار  يف  املدرسية 
القطاع  مستخدمي  وجميع  التالميذ  صحة  على 

وسالمتهم. 

مقر  أمام  الثالثاء،  أمس  صبيحة  جتمع، 
والية بجاية سكان حي عني السخون، للمطالبة 

بتحسني أوضاعهم املعيشية.
الشرب،  مياه  أزمة  مبعاجلة  األمر   ويتعلق 
غياب التهيئة احلضرية، املطالبة مبدرسة ابتدائية 
السكان،  أحد  وحسب  املدينة.  بغاز  وتزويدهم 

احمللية  السلطات  لدن  من  وعودا  تلقوا  قد  فإنهم 
واقعهم شيئا،  من  يغّير  لم  ذلك  أن  إال  مؤخرا، 
مشاريع  بعث  يف  احلاصل  التأخر  واقع  من  وال 

تنموية مبنطقتهم.
بهم  دفع  الوضع  هذا  أن  السكان  وأضاف 
عريضة  إيصال  بغية  احتجاجية  وقفة  لتنظيم 

يف  بها  للتكفل  احملليني  املسؤولني  إلى  مطالبهم 
من  مبنطقتهم  النهوض  قصد  ممكن،  وقت  أقرب 
تزال  ما  التي  املسجلة  النقائص  تغطية  خالل 

تنغص حياتهم اليومية. 
كرمي تقلميمت

بوالية  األمن  مصالح  أمس،  متكنت،يوم 
امللكي  املرجان  من  كلغ   18 حجز  من  بعنابة، 

حديث االستخراج من عرض السواحل احمللية.
إثر  جاءت  العملية  أن  مصادرنا  وذكرت 
دورية فجائية قامت بها املصالح املعنية، حيث مت 
توقيف سيارة سياحية يف إطار مالحقة عصابات 
وأكد  باجلهة.  تنشط  التي  الذهب األحمر  نهب 

بيان خللية اإلعالم واالتصال ألمن عنابة أنه يف 
عنابة،  والية  أمن  مصالح  نفذتها  نوعية  عملية 
احترافية  وبكل  والتدخل  البحث  فرقة  جنحت 
يف حجز 18 كلغ من مادة املرجان اخلام، وسيارة 
سياحية تستعمل يف نقل املرجان املهرب، إضافة 
صيد  يف  يستعمل  بحري  يدوي  مصباح  إلى 
يبلغان  توقيف شخصني  إلى  باإلضافة  املرجان، 

من العمر 23 و41 سنة، اشتبه يف ضلوعهما يف 
قضية حيازة املرجان اخلام ونقله دون سند قانوني 
بغرض البيع والتهريب، باستعمال وسيلة نقل، 
حيث مت اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 

يف حقهما.
ف. سليم

ب  م.   ( يدعى  شاب  أمس،  يوم  تويف، 
بريزينة  سّد  يف  غرقا  سنة   23 العمر  من  يبلغ   )
مصالح  عنه  أعلنت  حسبما  البيض،  جنوبي 

احلماية املدنية بالبيض. 
الشاب  توجه  املتوفرة،  املعلومات  وحسب   

هربا  رفاقه،  أحد  رفقة  بالسد  للسباحة  الضحية 
يف  املنطقة،  جتتاح  التي  الكبيرة  احلر  موجة  من 
وحسب  والترفيه.  الراحة  وسائل  انعدام  ظل 
الضحية  مرافق  فإن  اخلبر،  أورد  الذي  املصدر 
وأخبرهم  املدنية  احلماية  بأعوان  اتصل  من  هو 

باحلادثة، حيث جرى االستعانة بفرقة الغطاسني 
الزمن  من  ساعة  قرابة  الغريق  عن  بحثت  التي 

قبل انتشاله جثة هامدة. 

 نورالدين رحماني

شّح امليزانية سيعرقل تطبيق البروتوكول الصحي.. نواري: 

ينبغــي اتخــاذ إجـراءات تضمــن 
حضــور األساتــذة والموظفيـــن 

اعتبر الناشط التربوي كمال نواري أن بروتوكول املجلس العلمي املتعّلق بالدخول 
املدرسي، فيما يخص اإلداريني يوم 19 أوت، والـ 26 من الشهر ذاته بالنسبة إلى 

األساتذة »صعب التطبيق على أرض الواقع. 

سارة بو معزة
استنكرت كونفدرالية النقابات اجلزائرية، 
الثالثية  اجتماع  يف  تهميشها  الثالثاء،  أمس 
تعد  اخلطوة  أن  معتبرة  منه،  أقصيت  الذي 
التحييد  أن  مضيفة  ملظاهر األحادية،  جتسيدا 
التعديل  يف  املنتخبني  املوظفني  ممثلي  شمل 
متساوية  باللجان  اخلاص  للمرسوم  اجلديد 
املاضي،  جويلية  شهر  يف  الصادر  األعضاء 
محذرة من أن ذلك يعد خطرا محدقا باحلريات 
اجلزائر  الدولة  معالم  يجعل  بشكل  النقابية، 
والعمال  املوظفني  لدى  واضحة  غير  اجلديدة 
اجتماعي  دخول  أمام  خاصة  اجلزائريني، 
عتبة  حتت  العيش  بسبب  ومعقد  استثنائي 

الفقر.
أمس،  يوم  الكونفدرالية،  بيان  وسجل 
الكونفدرالي،  املكتب  اجتماع  أعقب  والذي 
إصرارها  يف  احلكومة  باستمرار  تنديدهم 
النقابات  كونفدرالية  تسجيل  عدم  على 
مؤكدين الرفض   ،)C.S.A( اجلزائرية
النقابات  كونفدرالية  إقصاء  لسياسة  التام 

اجلزائرية من املشاركة يف الثالثية إلثراء احلوار 
قراراتها  نتائج  احلكومة  وحتميل  االجتماعي 
املرفوعة  بامللفات  متسكهم  معلنني  األحادية، 
القدرة  )ملف  السابقة:  احلكومات  عهد  يف 
التقاعد،  العمل، ملف  قانون  الشرائية، ملف 
ملف  العمل،  وطب  العمومية  الصحة  ملف 

احلريات النقابية.(
القدرة  ملف  فتحت  ثانية،  جهة  من 
يف  األخيرة  الزيادة  خالل  من  الشرائية 
غير  أنها  معتبرين  لألجور،  األدنى  احلد 
بقدر  العمال،  أجور  يف  تطورًا  حتقق  كافية وال 
املفهرسة  الرواتب  أصحاب  منها  يستفيد  ما 
أصحاب  )أي  على )S.N.M.G( ؛ 
بعدد  رواتبهم  حُتسب  التي  السامية  الوظائف 
مطالبني  املضمون(،  األدنى  األجر  مرات 
ومؤشر  الشرائية  للقدرة  الوطني  املرصد  بإنشاء 
غالء املعيشة، وضرورة إعادة النظر يف املنظومة 
جميع  بني  العدالة  يحقق  مبا  الوطنية  اجلبائية 
بغية  وذلك  مرونة  أكثر  وجعلها  املشتركني 
محاربة التهرب والرفع من مستوى التحصيل.

  سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل 
الـ 24 ساعة األخيرة، 2670 تدخال يف عــدة 
مناطق من الوطن، إثر تلقي مكاملات استغـاثة 
التدخالت  من طرف املواطنني. يذكر أن هذه 
احلمايـة  أنشطة  مجاالت  شملت مختلف 
املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث 
املنزلية، اإلجالء الصحي، إخمــاد احلرائق، 
وكذا عمليات التحسيس والتطهير التي تخص 

مكافحة وباء »كوفيد 19«.
أنه  أمس  املديرية  أصدرته  بيان  وأوضح   
من  بالوقاية  املتعلقة  النشاطات  يخص  فيما 
»كوفيد19-«،  كورونا  فيروس  وباء  انتشار 
الفترة  خالل  املدنية  احلماية  وحدات  نفذت 
70 عملية  الوطني  التراب  كافة  وعبر  نفسها 
39 بلدية،  شملت  عبر 10 والية،  حتسيسية 
حثت مكن خاللها املواطنني على احترام قواعد 
االجتماعي.  التباعد  وكذا  الصحي  احلجر 
تعقيم  67 عملية  ذاتها  املصالح  أجرت  كما 
منشآت  شملت  )45 بلدية(،  عبر 14 والية 
وهياكل عمومية وخاصة، املجمعات السكنية 
العامة  املديرية  خصصت  وقد  والشوارع. 
العمليتني 303 أعوان  لهاتني  املدنية  للحماية 
رتبهم، و46 سيارة  مختلفة  مدنية  حماية 
وضع  إلى  باإلضافة  و49 شاحنة،  إسعاف 
للحجر  موجهة  إقامة  لتغطية 12  أمنية  أجهزة 
والياتهم  إلى  إجالؤهم  جرى  مواطنني  على 
اخلمسة، وهي: اجلزائر، قسنطينة، بومرداس، 

عنابة ووالية مستغامن. 
املدنية،  احلماية  وحدات  أجرت  كما   
خالل الفترة نفسها، 170 تدخال إثر تسجيل 
واليات. وخلفت  عبر عدة  عدة حوادث سير 
هذه احلوادث مقتل 04 أشخاص وإصابة 202 
آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة. وعليه، جرى 
عينها،  احلوادث  مكان  يف  املصابني  إسعاف 

قبل حتويلهم إلى املستشفيات احمللية. 
 أما يف ما يخص جهاز حراسة الشواطئ 
احلراسة  أعوان  سجل  ققد  واالستجمام، 

شخصا   478 بإنقاذ  سمحت  664 تدخال 
آخرين،  شخصا   153 لـ  اإلسعافات  وتقدمي 
فيما سجلت املصالح ذاتها وفاة شخصني غرقا 
السباحة.  بها  املمنوعة  سكيكدة  شواطئ  يف 
 27 العمر  من  يبلغ  شاب  هو  األول  الغريق 
2« غير احملروس  سنة هلك يف شاطئ »صوفيا 
فهو  الثانية،  الضحية  أما  فلفلة.  ببلدية  الواقع 
شخص يبلغ من العمر 25 سنة غرق يف شاطئ 

»القبيبة« غير احملروس ببلدية الشرايع. 
أما بالنسبة إلى املجمعات املائية، فجرى 
تدخلت  حيث  غرقا،  ضحيتني  وفاة  تسجيل 
احلماية املدنية لوالية غليزان من أجل انتشال 
وادي  من  سنة   13 العمر  من  يبلغ  طفل  جثة 
غطاسو  انتشل  كما  داود،  بن  بلدية  مينة 
ذي  البيض جثة شاب  لوالية  املدنية  احلماية 

23 سنة تويف غرقا يف سّد بلدية بريزينة. 
الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  أما 
ذاتها  الفترة  خالل  فقام  الزراعية،  واحملاصيل 
نشبت  حرائق   05 منها  حريقا،   27 بإخماد 
 09 األدغال،  يف  نشبا  حريقان  الغابات،  يف 
 09 وأحراش،  حشائش  يف  نشبت  حرائق 
إلى  أدت  زراعية  محاصيل  يف  نشبت  حرائق 
هكتار   100 الغابات،  من  هكتارا   450 تلف 
من األدغال، 196 هكتارا من احلشائش وكذا 
 376 تلف  إلى  باإلضافة  تنب،  حزمة   300

شجرة مثمرة و178 نخلة. 
من جهة ثانية، تدخلت مصالح احلماية 
حضرية  حرائق   05 إخماد  أجل  من  املدنية 
اجلزائر، سطيف،  واليات  من  كل  نشبت يف 
أكبر هذه احلرائق  متنراست، معسكر وبجاية، 
سجل بوالية معسكر ويتعلق بحريق نشب يف 
أدى  احملمدية،  ببلدية  بختية  بدوار  يقع  منزل 
إلى وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  نقل  سنة،   45

باملستشفى احمللي. 
محمد رضوان

دعت إلى إعادة النظر يف املنظومة اجلبائية

كونفــدرالية النقابـــات 
الجزائــرية تحــّذر مــن 
التضييــق على النقابـــات 

بجايةبجاية
سكـان حي »عين السخون« يحتجون أمام مقر الواليةسكـان حي »عين السخون« يحتجون أمام مقر الوالية

عنابةعنابة
مصالــح األمـن تحجـز مصالــح األمـن تحجـز 1818 كـلغ من المرجان الَملكــي كـلغ من المرجان الَملكــي

البيضالبيض
هــــــالك شــــاب غرقـا فـي سد »بــريزينـــة«هــــــالك شــــاب غرقـا فـي سد »بــريزينـــة«

استنكرت كونفدرالية النقابات اجلزائرية، أمس الثالثاء، 
تهميشها يف اجتماع الثالثية الذي أقصيت منه، معتبرة أن 

اخلطوة تعد جتسيدا ملظاهر األحادية، مضيفة أن التحييد 
شمل ممثلي املوظفني املنتخبني يف التعديل اجلديد للمرسوم 

اخلاص باللجان متساوية األعضاء الصادر يف شهر جويلية 
املاضي،

حوادث املرور تودي بحياة 4 أشخاص خالل الـ 24 ساعة األخيرة

وفاة 4 أشخاص غرقا في 
الشواطئ والمسطحات المائية



نسيبة شالبي
شخص  يف  ممثال  الرئيسي  املتهم  ويتابع 
العام  واالمني  )ع.ط(  العام  املدير  الرئيس 
)ل.ي(،  املساهمة  جلنة  رئيس  )ق.م( 
االجتماعية)ل.ر(  الشؤون  قسم  رئيس 
واستعمال  التزوير  بجنحة  االطارات  وبقية 
تزوير  يف  املشاركة  جتاري،  محرر  يف  املزور 
تبديد  اتفاقية،  اصطناع  متثل يف  محرر عريف 
اخفاء مستندات من شانها  اموال عمومية، 
تسهيل البحث عن جنح، اقرار يثبت وقائع 
غير صحيحة ماديا، اساءة استغالل النفوذ، 

عمومية  ملمتلكات  الشرعي  غير  االستعمال 
الوظيفة  استغالل  اساءة  الغير،  لصالح 
القوانني  فيه  خرق  مت  نحو  على  عمل  بتادية 
الغير  متكني  بهدف  بها  املعمول  والتنظيمات 
بصفة  التمويل  مستحقة،  غير  منافع  من 

خفية لنشاط حزب سياسي.
ملفات  قضايا  االتهامات  هذه  وتخص 
البحث  فرقة  حتقيقات  عنها  كشفت  فساد 
ابرزها  من  الوطني  للدرك  الوالئية  باملجموعة 
متويل املتهم الرئيسي ممثل يف شخص الرئيس 
حزب  نشاط  متويل  يف  للميناء  العام  املدير 

شخصية  ابن  متكني  خفية،  بصفة  سياسي 
سياسية بارزة على الساحة الوطنية تعيش يف 
غير  بطريقة  امليناء  داخل  صفقة  من  اخلارج 

شرعية. 
حتت  يوجدون  املتهمني  فإن  لإلشارة 
بامر  الفارط  14جويلية  منذ  القضائية  الرقابة 

من قاضي التحقيق.
قرر  االتهام  غرفة  قاضي  ان  علمنا  وقد 
تاجيل النطق يف القضية الى االسبوع القادم.

من  الوطن«  »أخبار  علمت 
غرفة  قاضي  بان  املطلعة  مصادرها 
قضاء سكيكدة،  مجلس  لدى  االتهام 
الفاسد  اتهامات  ملف  أيام  قبل  إحالة 
احلالي  القل  بلدية  رئيسا  من  لكل 
أمام  اإلطارات  من  وعدد  والسابق 
وهذا  سكيكدة،  يف  اجلنح  محكمة 
بها  تقدمت  الذي  الطعن  قبول  عقب 

النيابة يف قرار احلفظ.
فإن  ذاتها،  املصادر  إلى  استنادا  و 
تتعلق  ثقيلة  تهما  يواجهون  املتورطون 
لتشريع  مخالفة  اتفاقية  ابرام  بجنحة 
منح  بغرض  به  املعمول  والتنظيم 
مجال  يف  مبررة  غير  أمتيازات  الغير 
إستغالل  إساءة  جنحة  الصفقات، 
وتهم  القانون  يخرق  نحو  على  الوظيفة 
املتهمني  باقي  جر  كما  ثقيلة،  أخرى 

والفتح  الصفقات  جلنة  رئيس  ومنهم 
يف  املشاركة  بتهمة  ومقاول  وموردين 
فيه  واملشاركة  املزور  وأستعمال  التزوير 
أطرافها  تقدمي  التي سيتم  القضية  وهي 

مطلع شهر املقبل.
فيفري  إلى شهر  تفاصيلها  تعود  و 
السنة املاضية، أين تلقت مصالح نيابة 
مجهولة  شكوى  اجلمهورية  محكمة 
مستوى  على  جتاوزات  بوجود  تفيد 
البلدية  بتزويد  تتعلق  إستشارة، 
بالتجهيزات الكهربائية التي رست على 
تالعب  بأنه  اتهم  والتي  املتهمني  أحد 
رغم  املتورطني،  باقي  برفقة  وثائقها  يف 
انهم  على  املتهمني  وباقي  املير  إصرار 

أجنزوها وفق القانون.
جمال بوالديس

جمال  »برميي  عنابة  والي  شدد 
الدين« أمس لدى زيارته امليدانية للحصة 
السكنية 2000 مسكن باملقاطعة اإلدارية 
مصطفى بن عودة ذراع الريش سابقا على 
األجال  أقرب  يف  االشغال  إنهاء  ضرورة 
املستفيدين  إسكان  عملية  يف  للشروع 
أكتوبر. كما  أواخر شهر  التي ستكون يف 
تأسف الوالي من املستفيدين لكون عملية 
اإلسكان ستكون نهاية شهر أكتوبر بسبب 
التنسيق  عدم  عن  الناجم  األشغال  تأخر 
الترقية  وديوان  التعمير  مديرية  مابني 

والتسيير العقاري.
وكان والي الوالية قام صبيحة الثالثاء 

لبويارة عمل وتفقد املشاريع السكنية قيد 
اإلجناز باملدينة اجلديدة ذراع الريش، أين 
وقف على مشروعي 2000 و417 مسكن 
بصيغتي العمومي اإليجاري،و شدد على 
فيها  مبا  األشغال  وتيرة  من  الرفع  ضرورة 
كما  بالشبكات  والربط  اخلارجية  التهيئة 
التعمير  مديرية  بني  التنسيق  على  ألح 
العقاري)األوبيجي(  التسيير  وديوان 
إلستكمال هذه املشاريع للشروع يف عملية 
أكتوبر  أواخر شهر  املستفيدين يف  إسكان 

كأقصى تقدير.
ف سليم

ف سليم
تتكون  الوالية  مصالح  بيان  وحسب 
ومديري  املائية  املوارد  مديرة  من  اللجنة 
املصالح  السياحة،  والصناعة،  املناجم 
الصدد  هذا  ويف  الطاقة.  الفالحية، 
اإلثنني  يوم  أمسية  كل  تخصيص  سيتم 
إلى  زواال  14سا00  الثانية  الساعة  من 
الساعة اخلامسة17سا00 مساءا إلستقبال 
ألجل  املشاريع  وحاملي  املستثمرين 
اإلصغاء إليهم ومرافقتهم وتذليل العقبات 
فإنه  املصدر  لذات  وإستناذا  أمامهم.  من 
طلب  تقدمي  الراغبني  كل  على  يستوجب 
رئيس  أمانة  مستوى  على  يودع  مقابلة 
الديوان، أو يرسل عن طريق الفاكس مع 
حتديد البيانات اخلاصة بدقة حتى يتسنى 
ملصالح الديوان اإلتصال بهم وحتديد تاريخ 
وساعة املقابلة. ويذكر أن والي عنابة برميي 
الذي  األخير  إجتماعه  يف  الدين  جمال 
قطاع  وضعية  ومتابعة  لتقييم  خصص 
لسلسلة  إستكماال  بالوالية  اإلستثمار 
املستثمرين  مع  عقدها  التي  اللقاءات 
والتي تهدف إليجاد احللول املناسبة وحظر 

بوالية  املستثمرين  تواجه  التي  للعراقيل 
العمل  على  مداخلته  خالل  شدد  عنابة 
واحلواجز  العوائق  إزالة  أجل  من  بحزم 
اإلستثمار  إنعاش  سبل  أمام  تقف  التي 
اإلدارية  اإلجراءات  وتخفيف  احمللي 
إقتراحات  وتقدمي  واجلمركية  والضريبية 
اإلقتصاديني  املتعاملني  وحتفيز  لتشجيع 
بالوالية  التنمية  بوتيرة  للدفع  واملستثمرين 
قدم  واملناجم  الصناعة  جانبه مدير  من 
املناطق  حول  مفصال  عرضا  حينها 
التجارية  النشاطات  ومناطق  الصناعية 
عني  الصناعية  كاملنطقة  عنابة  بوالية 
بوشي  جسر  ومنطقة  الباردة  بعني  الصيد 
باحلجار وسيدي سالم ومنطقة النشاطات 
1و2  التريعات  لغسول،  مجاز  التجارية 
وذراع الريش وغيرها ومت إستعراض بعض 
العوائق والعقبات التي تقف كحاجز أمام 
يتخبط  التي  واملشاكل  احمللي  اإلستثمار 
مبختلف  الربط  كعدم  املستثمرون،  فيها 
والغاز  كالكهرباء  الضرورية  الشبكات 

واملاء، إضافة إلى العراقيل اإلدارية

عنابة،  والية  قطر  من  قدموا  مواطنا   96 غادرة 
إلى مقر إقامتهم، بعدما خضعوا لفترة احلجر الصحي 
و«سيدي  اجلميل«  »رمي  الفندقيتني  باملؤسستني 
إبراهيم«. العملية متت حتت إشراف السلطات الوالئية 
واألمنية، وقد مت توفير 05 وسائل نقل للتكفل بإيصال 
املعنيني إلى واليات إقامتهم والبالغ عددهم 23 والية 
بحسب ذات املصدر. وتأتي هذه العمليه اجلديدة بعد 
اجلارة  من  قدموا  مواطنا،  الفارط101  األسبوع  ترحيل 
تونس، عير املعبر البري أم الطبول بالطارف أين خضعوا 
بالص«.  »ميموزا  الفندقية  باملؤسسة  الصحي  للحجر 
السلطات  إشراف  العملية متت حتت  هذه  أن  ولإلشارة 
تكفلوا حينها  نقل  توفير عدة وسائل  مت  وقد  الوالئية، 
بإيصال املعنيني إلى واليات إقامتهم والبالغ عددهم 25 

والية.
ف سليم

عنابة

تنصيــب خليــة إصغــاء 
لفائــدة المستثمــرين 
وحاملـــي المشاريــع 
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 تورطوا يف قضايا فساد

مثــول مديــر ميــناء سكيـــكدة 
ومتعاملين اقتصاديين أمام العدالة

سكيكدة 
إحــالة ملـــف الفســاد ببــــلدية 

القــل علـــى القـــــضاء 

املدنية  احلماية  مصالح  أحصت، 
 19 من  أزيد  تسجيل  سكيكدة،  يف 
غريق لقوا مصرعهم يف مختلف شواطئ 
املسموح  غير  تلك  وخاصة  الوالية 
الغرقى  غالبية  وكان  بها  السباحة 
يف  الصخرية  املناطق  تلك  يقصدون 
و15  جويلية   15 بني  ما  املمتدة  الفترة 

أوت، رغم قرار املنع 
و رغم جهود مصالح األمن املشتركة 
املصطافني  منع  قصد  املدنية  واحلماية 
وخاصة الشباب من الواليات الداخلية 
املمنوع  الشواطئ  تلك  على  التهافت 
بالتحديد،  والصخرية  فيها  السباحة 
مكانه  حلجز  يتسابق  اجلميع  أن  غير 
العذبة،  الصافية  وميزتها  خاصة  فيها 

والعزلة،  اخللوة  يف  اجلميع  حب  وكذا 
وهذا رغم املخاطر ورغم محاولة مصالح 
األمنية  احلواجز  إقامة  املختصة  األمن 
تلك  دخول  من  املصطافني  ومنع 
الشواطئ بكل اجلهود يف ظل حتى تهور 
العديد من املصطافني يف السباحة بكل 
الوسائل الغير شرعية والغير مسموح بها 
من قوارب النزهة واجلات سكي وحتى 
معروفة  شواطئ  يف  الغطس  وسائل 
بأنها متتاز بأنها عميقة وبتيارات بحرية 
الغرقة الدين مت  قوية، نشير بأن غالبية 
إنتشالهم هم شباب أعمارهم تتراوح ما 

بني 17 و30 سنة.
جمال بوالديس

سكيكدة 
 إحصــاء 19 غريــــقا بشواطــئ 
الواليـــة فــي أقــل من شهــــر 

مثل، أمس، الرئيس 
املدير العام للمؤسسة 

املينائية بسكيكدة، 
رفقة 16 شخصا بينهم 

إطارات ومتعاملون 
اقتصاديون أمام غرفة 

االتهام مبجلس القضاء، 
للنظر بعد استئناف وكيل 

اجلمهورية يف مذكرة 
عدم اإليداع لقاضي 
التحقيق باحملكمة 

االبتدائية.

قاملة

الواليــة  تتــــدعم 
بســــيارة  إســـــعاف 

مجـــهــــــزة 
قاملة سيارة اسعاف مجهزة من طرف  اسلمت والية 
املجمع الصناعي للحصى واالسمنت GICa وذلك يف 

إطار العمل التضامني واملساهمة يف تخفيف أزمة الوباء.
و أشرف والي الوالية السيد«كمال عبلة« رفقة رئيس 
ومدير  للوالية  العام  األمني  الوالئي،  الشعبي  املجلس 
تصرف  حتت  ووضعها  تسليمها  على  والسكان  الصحة 

املستشفى املرجعي كوفيد19.
جتدر اإلشارة الى ان قطاع الصحة بالوالية استفاد من 
مجهزة  القريب،  يف  إستالمها  ينتظر  إسعاف  سيارة   02
بكافة التجهيزات الطبية اإلستعجالية، والتي من شأنها 

إمتصاص وتخفيف الضغط يف نقل املرضى.
خديجة بن دالي

أعلنت السلطات الوالئية لوالية عنابة أمس عن تنصيب خلية 
على مستوى ديوان الوالي يترأسها الوالي شخصيا بهدف اإلصغاء 

إلى املستثمرين وحاملي املشاريع وتوجيههم وكذا مرافقتهم. 

عنابة

96 مواطنا قدموا من قطر يغادرون الحجر الصحي

عنابة

تــأخــر األشــغال يـؤجل 
عمليـة اإلسكــــان 



06
أخبار الداخل

 السنة 01 - العدد 265 -االربعاء  29 ذاحلجة  1441  هـ  - 19 أوت 2020م
W

بعد التأخر الكبير املسجل يف اإلفراج عن قائمة املستفيدين 

نحو توزيع ألف سكن اجتماعي إيجاري بغليزان نحو توزيع ألف سكن اجتماعي إيجاري بغليزان 

ب.أمني
عاصمة  بخاصة  غليزان  والية  وتعرف 
السكنات  الكشف عن  ملحوظا يف  تأخرا  الوالية 
عنها  مفرج  آخر حصة  كانت  اإلجتماعية حيث 
قبل اكثر من سنتني بسبب تخوف السلطات دوما 
القوائم  على  واحتجاجهم  املقصيني  فعل  رد  من 
األشغال  تقدم  يف  التأخر  الىجانب  عنها  املعلن 
طور  يف  كانت  التي  السكنية  املشاريع  بعض  يف 

االجناز. 

تنصيب جلنة لدراسة 
ملفات السكن 

نصبت السلطات احمللية بغليزان جلنة السكن 
يف  شرعت  والتي  اسبوع،   نحو  منذ  بالدائرة،  
دراسة ملفات طالبي السكن التي مت التحقيق فيها 
مبعاينة  واملكلفة  املتنقلة  اخلاصة  اللجنة  قبل  من 
أصحاب هذه امللفات عبر حتقيقات إدارية،  حيث 
تتوقف  أن  قبل  فترة  منذ  اللجنة  هاته  اشتغلت 
خالل شهر مارس املنصرم بسبب جائحة كورونا،  
للشروط  امللفات ومدى استيفائها  التدقيق يف  ومت 

الالزمة لالستفادة من هذا النمط السكني. 
اإلدارية  اللجنة  يف  اإليجابي  الشيئ  ولعل 
هو  غليزان  بدائرة  السكن  مصلحة  مستوى  على 
يتعلق  فيما  سنوات  منذ  تشهده  الذي  االستقرار 

بالتركيبة البشرية والدور الكبير الذي باتت تلعبه 
يف دراسة ملفات املواطنني دون متييز وترتيبها وفق 
درجة االستحقاق،  وهو ما يجعلها محل ثقة من 

قبل أصحاب امللفات واشتغالها دون ضغط. 

 نحو توزيع ألف وحدة 
سكنية 

الوالئية  السلطات  أن  الوطن  أخبار  علمت 
اجتماعي  سكن  ألف  حصة  خصصت  بغليزان 
بحي  توزيعها  واملزمع  قريبا  توزيعها  سيتم  اجاري 
طالبي  طرف  من  انتظار  طول  بعد  سميطال، 
ساكن  أزمة  صمت  يف  يعانون  ممن  السكن 
الفرج  مبثابة  احلصة  هذه  ستكون  خانقة،حيث 
حتلم  التي  البسيطة  العائالت  من  للكثير  القادم 

بسكن الئق ومحترم يحفظ لهم كرامتهم. 
لتحقيق  بغليزان  الوالئية  السلطات  وتتطلع 
من  عنهم  والتخفيف  املواطنني  من  الكثير  حلم 
وسط  تستفحل  التزال  التي  السكن  ازمة  مشقة 
الدخل  وضعيفة  الهشة  الفئة  خصوصا  املواطنني 
سكنية  أمناط  من  االستفادة  من  حرمت  والتي 
الزمن نع استمرار معاناتهم  أخرى طيلةعقود من 

يف ظل قلة احلصص السكنية املوزعة سابقا. 

جلنة دراسة امللفات 
تشرع يف إعداد قائمة 

املستفيدين

كشف مصدر مسؤول على على صلة بلجنة 
دارسة امللفات السكنية، بأن جلنة دراسة ملفات 
يف  شرعت  قد  مصالح  عّدة  من  املشكلة  السكن 

دراسة امللفات حالة بحالة، بعد استيفائها لكافة 
الشروط إلى جانب معاينة اللجنة اإلدارية للدائرة 
للحاالت التي أودع أصحابها مللفاتهم متذ سنوات 

لدى مصلحة الّسكن،
سيتم  التي  امللفات  بأن  املصدر  ذات  وقال 
دراستها من طرف اللجنة املكلفة يتعلق بامللفات 
وهي   ،2014 غاية  إلى   1989 سنة  من  املودعة 
التي مت حتيينها من قبل أصحابها  القدمية  امللفات 

لعدماستفادتهم سابقا من سكنات اجتماعيةرغم 
قدمامللفات وحاجتهم امللحة للسكن. 

وسيتم اعداد قائمة أولية حلصة ألف سكن 
سميطال  بحي  توزيعها  املزمع  ايجاري  اجتماعي 
ببلدية بن داود يف اقربوقت ممكن ريثما يتم دراسة 
كل امللفات وترتيبها حسب األولوية يف االستفادة 
السلطات  منح  بعد  عنها  االعالن  يتم  ان  على 

الوالئية الضوء األخضر للقيام بذلك.  بجاية 

سكـان تيشـي دون 
إنــارة عمـوميـة

يشتكي سكان منطقة تيشي من انعدام االنارة العمومية،  
خاصة أثناء الليل،  أين يجد السائقون صعوبات يف السير على 
النقائص  هذه  مثل  أن  الشك  ومما    ،09 رقم  الوطني  الطريق 
وعمليات  السرقة  عمليات  املرور،  حوادث  وقوع  يف  تتسب  قد 
الدامس،   الظالم  عامل  ذلك  مستغلني  الغير  على  االعتداء 
وعليه فإن السكان يطالبون من السلطات احمللية اإلسراع يف توفير 
الشبكة  اصالح  أو  احملروقة  املصابيح  واستبدال  العمومية  االنارة 

الكهربائية املعطلة،  إلعادة النور إلى الواجهة من جديد.  
كرمي.  ت

وهران
تفكيـك شبــكة إجراميــة 
متخصصــة فــي تــرويج 

المخــدرات 

فرقة  عناصر  متكنت 
بالتنسيق  والتدخل  البحث 
غير  االجتار  مكافحة  فرقة  مع 
واملؤثرات  باملخدرات  الشرعي 
وهران،  والية  ألمن  العقلية 
إجرامية  بشبكة  اإلطاحة  من 
املخدرا  ترويج  حتترف  خطيرة 

متكونة من 11 فردا. 
أخبار  علمته  ما  وحسب 

الوطن من مصادر امنية فإنز أفراد هذه الشبكة البالغ عددهم 11 
شخصا مسبوقني قضائيا، مت توقيفهم جميعا مع حجز ما يقارب 
81 كلغ من القنب الهندي و06 مركبات، أسلحة بيضاء محظورة 
الترويج  عائدات  مالي من  ومبلغ  واألنواع  من مختلف األحجام 

يقدر بـ 117 مليون سنتيم. 
وقد مت اجناز ملف قضائي بعد االنتهاء من التخقيقات األولية 
واحالتهم على وكيل اجلمهورية حملكمة وهران الذي أمر بإيداعهم 
احلبس املؤقت الى غاية استكمال التحقيقات ومحاكمتهم قريبا. 
ب.أمني

بإقليم  مقيصبة،  قرية  سكان  يشتكي 
بلدية العيون يف والية تيسمسيلت من انعدام 
بالسكن  بدءا  جوانبها  كافة  يف  اخلدمات 
وشبح  الشروب  املاء  غرار  على  والصحة 
البطالة، يف ظل الغياب التام ملختلف الهياكل 
ذلك  الشبانية،  منها  العمومية سيما  واملرافق 
تنموية  مشاريع  القرية  من  استفادة  لعدم 
سكانها  حاجات  حتقق  هامة  واستثمارية 
اليومية  معاناتهم  من  وتخفف  الضرورية 

القائمة منذ عشرات السنني
الذي  ريفي  سكن   100 بناء  فمشروع 
يتطلع إليه األهالي منذ سنتني ما زال حسبهم 
باختفاء  ويختفي  يظهر  وهمي  مشروع  مجرد 
الظروف التي تصنعها املناسبات عادة،  األمر 
الذين  املستفيدين  واستياء  غضب  أثار  الذي 
لم يعودوا ميلكون أكثر من مقررات استفادة من 

السكن ال أكثر وال اقل
فإن  القرية  سكان  تصريحات  وحسب 
اليومية  معاناتهم  تصنع  تزال  العطش ال  أزمة 
لسد  يكفي  ال  الشروب  املاء  وجد  إن  وحتى 
يشتكي  ذلك  جانب  الى  اجلميع،  حاجيات 
للنفايات  العشوائي  الرمي  األهالي من ظاهرة 
مبختلف أنواعها خاصة تلك املنتشرة يف محيط 

املاء  التي تنقل  املياه  املبنى املخصص ملضخة 
لسكان القرية مما بات يشكل مصدر قلق بالغ 

للمواطنني
انعدام  من  القرية  سكان  يشتكى  كما   
العيادة  مستوى  على  الصحية  اخلدمات 
بال  هيكال  حسبهم  أضحت  التي  الوحيدة 
التنقل  على  املرضى  يجبر  الذي  األمر  روح، 

الى البلديات املجاورة طلبا للعالج
عبد القادر.ت

السكن  طالبي  من  العشرات  نظم، 
ببلدية خميس اخلشنة غربي والية بومرداس 

وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة.
احملتجون ينحدرون من 3 أحياء، ويتعلق 
بلهادي  أوالد  حليمي،  حي  بسكان  األمر 
الذين طالبوا بحقهم يف سكن  وحوش رياشة 
زالت  ال  التي  عائالتهم،  كرامة  يحفظ  الئق 
على  إنسانية  ال  ظروفا  تعيش   2020 عز  يف 

حد وصفهم.
وتطرق احملتجون، يف تصريحهم لـ«أخبار 
يتخبطون  التي  املزرية  األوضاع  إلى  الوطن« 
بها  يقطنون  التي  املساكن  ضيق  بسبب  فيها 

يف الوقت احلالي، حيث أكدوا أنهم يعيشون 
رفقة زوجاتهم وأبنائهم يف غرفة واحدة تطبق 
على أنفاسهم، فيم حتدث البعض اآلخر عن 
سنوات  منذ  تستنزف  التي  الكراء  مصاريف 
يعجزون  وبالتالي  رواتبهم،  من  األكبر  اجلزء 
عن تلبية أبسط الضروريات باحلصة املتبقية.

احملتجون  ناشد  الوضع،  هذا  ظل  ويف 
يف  بالنظر  اخلشنة  خميس  دائرة  رئيس 
إلى  االحتجاج  بنقل  هددوا  كما  انشغالهم، 
مقر الوالية يف حال ما واصلت مصالح الدائرة 

التزام الصمت إزاء معاناتهم.
سميرة مزاري

الشلف  بوالية  السمك  إنتاج  عرف 
الوضع  رغم  نوعية  قفزة  االخيرة  االشهر  يف 
الصحي الذي قلص ال حد ما من نشاطات 
بعض املهنيني على مستوى املوانئ االربعة 
عدم  الى  باالضافة  الوالية  تضمها  التي 
إنتهاء فترة الراحة البيولوجية والتي انطقلت 
نهاية  مع  تختتم  ان  على  ماي  شهر  بداية 

الشهر اجلاري.
السمك  إنتاج  محلية  مصادر  قذرت 
مبا  املنصرم  الشهر  نهاية  غاية  الى  بالوالية 
طن   1200 فيها  مبا  طن   3200 الى  يصل 
إنتاج االحواض العائمة وهي كمية معتبرة 
االجتماعي  والوضع  الصحية  لالعتبارات 
الفارطة  السنوات  إنتاج  ومتجاوزة  العام 

خالل السنة كاملة. ومن املنتظر ان ينتعش 
االقتصادية  احلياة  عودة  مع  القطاع  هذا 
السياحية  القطاعات  لبعض  والتجارية 
الى  تستقطب  كانت  والتي  واخلدماتية 
االسماك.  انواع  بعض  من  طن  غاية800 
عرض  يف  الصيد  سفن  لعودة  سيكون  كما 
تفوق  ملسافة  مرخصة  هي  والتي  البحر 
فترة  انتهاء  بعد  بحري.  ميل   3000
الراحة البيولوجية موفى هذا الشهر لتمكني 
منتجاتهم  تسويق  من  والبحارة  الصيادين 
الساحلية  البلديات  البحرية عبر مسمكات 

وأسواقها احمللية.
طه أمني

تتواصل بربوع والية مستغامن عمليات 
للشرب  الصاحلة  املياه  وتوصيل  الربط 
مت  الظل،  حيث  مبناطق  القاطنة  للعائالت 
شبكات  بإجناز  اخلاصة  مشروع   14 استالم 
قنوات  وكذا  الضخ  محطات  الربط، 
منطقة   65 ستمس  العملية  التوصيل.  
ظل مت إحصاؤها والتي ستودع مشكل التزود 
باملاء الشروب خاصة خالل فصل الصيف. 
مناطق  عدة  التنموية مست  العمليات  هذه 
ببلدية  الباليدية  بورحلة  دواوير  غرار  على 
والعمارنة  القدادرة  وكذا  ماماش  حاسي 

دواوير  عدة،   جانب  إلى  فرناكة  ببلدية 
كأوالد  الشرقية  باجلهة  عشعاشة  ببلدية 
سكان  استفاد  كما  والبغايدية  الطاهر 
الزهاورية  الرحامنية،   باهي،  أوالد  دواوير 
بالنسبة  الشيء  نفس  مماثلة.   مشاريع  من 
سيدي  ببلديات  املعزولة  املناطق  لبعض 
إجناز  مت  الدين  وبخير  تادلس.  وعني  خلضر 
خزان مائي بسعة 1000متر مكعب ومحطة 
سكان  تزويد  تضمن  رئيسية  وشبكة  ضخ 
أوالد حمو واملناطق املجاورة باملياه الالزمة.

بن سعدية. ن

بومرداس 
طالبـــو السكـــن بخميــس 

الخشـــنة يحتــجــون 

تيسمسيلت
مشكــال المــاء والسكــن 

يؤرقان سكـــان »مقيــــصبة«

مستغامنمستغامن
إطالق إطالق 1414 مشروعا لربط  مشروعا لربط 6565 منطقة  منطقة 

ظل بشبكة الماء الشروبظل بشبكة الماء الشروب

الشلفالشلف
تسجيل ارتفاع ملحوظ في إنتاج السمك تسجيل ارتفاع ملحوظ في إنتاج السمك 

ينتظر اآلالف من طالبي السكن االجتماعي بعاصمة الوالية غليزان أن تسارع السلطات الوالئية يف اإلفراج عن قائمة السكنات ذات 
الطابع اإليجاري، أمال يف توديع أزمة السكن التي  عانوا منها سنوات عديدة. 
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أخبار السر ايا

نالت صورة املواطن الذي عمد إلصالح إشارة املرور 
»قف« الكثير من اإلعجاب. هذا، واعتبر هذا املواطن 

عينة عن الفرد اإليجابي الذي يبادر لإلصالح 
بنفسه. ويف هذا الشأن، كتبت منظمة حماية 

املستهلة على صفحتها مبوقع التواصل االجتماعي 
»فايسبوك« أن تشعل شمعة.. خير من أن تلعن 

الظالم. كان بإمكان هذا املواطن ترك الالفتة ملقاة 
على األرض، كما كان مبقدوره تسجيل فيديو يوضح 

من خالله حالة اإلهمال والتسّيب يف مدينته.
لكنه، اختار تصليح الالفتة. . أمور بسيطة جدا 

يحاول البعض تعقيدها.. لنحاول جميعا إصالح ما 
ميكننا إصالحه حسب االستطاعة، وكٌل من موقعه !«

أعلن األكادميي اجلزائري 
بشير ضيف اهلل، اإلثنني 

املنقضي، عن انسحابه 
من املشاركة يف جائزتني 
يف مجال النقد األدبي، 
تنظمها هيئات رسمية 
يف اإلمارات، أياما بعد 

إعالن الدولة اخلليجية 
عن تطبيع عالقاتها 
مع سلطات االحتالل 

الصهيوني.
وكتب الدكتور ضيف 

اهلل املتخصص يف النقد 
املعاصر، عبر حسابه يف 

فيسبوك:” ترشحت منذ 
أكثر من شهر ونصف الشهر 
جلائزتْي: الشيخ زايد )فرع 

الدرسات النقدية( عن 
كتابي: العوملة وحتوالت 
الكتابة..من الورقي إلى 

الرقمي، الشارقة لنقد الشعر، عن مخطوطي: احلساسية الشعرية 
العربية اجلديدة. وعليه، فإّني أعلُن سحب ترّشحي من اجلائزتني، 

ومباشرة إجرءات االنسحاب، وهذا املوقف يلزمني وحدي”.
وحذا حذوه العديد من الوجوه، حيث قرروا اتخاذ اخلطوة من 

باب رفضهم واحتجاجهم على دولة اإلمارات عقب قرارها تطبيع 
عالقاتها مع الكيان الصهيوني. 

شهدت الساحة األدبية، بداية هذا األسبوع، ببجاية، ميالد أول تنسيقية للمقاهي 
األدبية احلّرة وهي جتمع إقليمي يهدف إلى لمِّ شمل األسرة األدبية.

 ورغم أن إنشاء هذه املقاهي كان عفويا، إال أن أبواب االنخراط فيها تبقى مفتوحة 
وهي تضم كبداية املقاهي األدبية التابعة إلى إقليم كل من بجاية وسطيف، وهو 

إطار يوفر مساحات للنقاش النقدي ظل نشيطا ملدة تفوق عشرة سنوات على غرار 
املقهى األدبي ملدينة بجاية الذي يضم مقاٍه أدبية فرعية )تيشي، أوقاس، شميني، 

سيدي عيش وتازمالت( ومقهيني أدبيني تابعني لوالية سطيف )بني شبانة وذراع 
قبيلة(. وتتلخص أهداف هذه التنسيقية - حسب ما جاء يف بيان إنشائها - يف 
تنشيط املقاهي األدبية وتعزيز النقاش حول األفكار وحرية التعبير وتبادل 

التجارب كلما سنحت الفرصة لذلك، على حد تأكيد البيان.

أصِلــْح ما استَطــعَت إلــى ذِلَك َسبيــًل!

! َنبُذ التَّطبيِع َجوهُره إنَسانيٌّ

ِة الُحـّرة  ٍة للَمقاِهـــي األَدبيـّ انِسحــاٌب َجزائــريٌّ مـــن ِميـلُد َتنِسيقيـّ
ُمسابقـــاٍت إَماراِتيــــّة 

رد الشاعر سليمان 
جوادي على 

األصوات التي 
»نعقت« بتبرير 
تطبيع اإلمارات 

عالقاتها مع 
الكيان الصهيوني 

بقولة: »لسنا 
فلسطينيني 

أكثر من 
الفلسطينيني«، 

موضحا أن املسألة 
مسألة إنسانية 
يف جوهرها قبل أن تكون وطنية، ضاربا املثل بالثورة التحريرية 

وما كسبته من دعم حتى من أبناء املستعمر. ويف هذا الصدد، 
كتب شاعرنا يف منشوره أتاحه على موقع التواصل االجتماعي 
»فايسبوك«، يقول: »الفرنسيون الذين وقفوا إلى جانبنا أثناء 
حرب التحرير لم يكونوا جزائريني أكثر من اجلزائريني لكنهم 

كانوا إنسانيني«. 

ضجت مواقع التواصل االجتماعي على املستوى العاملي، 
عقب انتشار صور وفيديوهات توثق جتمع آالف الصينيني 
يف منتجع مائي مبدينة ووهان، التي تعد بؤرة انتشار وباء 
»كوفيد 19« شهر ديسمبر املنصرم، حيث شارك يف احلفل 

اآلالف من املواطنني الصينيني من مختلف فئاتهم دون 
مراعاة قواعد مكافحة الفيروس التاجي. 

 ُووهان.. َتصعُق 
دا!  الَعالم ُمجدَّ

كـَرى ال 4343 لَرحي لَرحيــــِل “َشاعـِر الثَّـوَرة”  كـَرى ال الذِّ الذِّ
حّلت، يوم اإلثنني املنقضي، الذكرى الثالثة واألربعون 

لوفاة “شاعر الثورة اجلزائرية”، مفدي زكرياء، مؤّلف 
النشيد الوطني “قسما”. 

وقد ولد صاحب “إلياذة اجلزائر” املتكونة من ألف 
بيت يوم 12 جويلية 1908 يف بني يزقن، أحد القصور 
السبع لوادي ميزاب بغرداية، واسمه احلقيقي الشيخ 

زكرياء بن سليمان بن يحيى بن الشيخ سليمان بن احلاج 
عيسى. 
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 نددوا بحرمانهم من الشغل والّسكن

الّشباب البطال في أدرار ينظم 
وقفة احتجاجية! 

عبد اهلل مجبري
مطالب  عدة   احملتج   الشباب  وقدم 
السكن  مبلفي  أساسا  تتعلق  الوالئية  للسلطات 
التشغيل  تطهير  منظومة  مقدمتها  يف  والتشغيل 
وكاالت  العمل  مفتشية  يف  سواء  الفاسدين  من 
التوظيف  ملراقبة  التشغيل  وتشكيل  جلنة والئية 
واملتطفلني  االنتهازيني  من  للحد  الشباب  مبرافقة 
باعطاء  املتعلقة  الوزارية19/04  التعليمة  تفعيل 
حتقيق  وفتح  املنطقة  البناء  التوظيف  أولوية  حق 
الغازية  املجمعات  يف  التشغيل  طرق  يف  معمق 
والنفطية على مستوى الوالية وشركات املناولةمع  
طرف  من  الشغل  بطاقة  منح  يف  النظر  ضرورة 

التحويالت  أثناء  تتم   والتي  األمن  مندوبية 
الداخلية واخلارجية وكذا متكني أبناء املنطقة من 
لتقلد   مناصب  ومسؤوليات  الشهادات  حاملي 
مجال  يف  أما  القطاعات  مختلف  يف  نوعية 
توسيع  يف  حتقيق  بفتح  املعنيون  السكن  فيطالب 
وحدة  و800  السكنية1100  املجمعات  سكنات 
توزيع  يف  واإلسراع  سنة2018  خالل  سكنية 
األراضي واالعانات املالية على مستحقيها وتوزيع 
ورفع  املنجزة  االيجارية  االجتماعية  السكنات 
وأخيرا  السكن  أمناط  مختلف  من  الوالية  حصة 
فتح حتقيق معمق يف منح شهادة وبطاقة اإلقامة 

ببعض بلديات الوالية.

كان  بأيام   الوقفة  هذه  قبل  فإن  لالشارة 
اللهجة  شديدة  بتعليمة  بعث  قد  أدرار  والي 
ومصفاة  النفطية  املجمعات  ملديري  موجهة 
تطبع  باتت  التي  اخلروقات  من  محذرهم  السبع 
تقارير  بعد  وذلك  والتحويل  التوظيف  عمليات 
سوداء وصلته من الهيئات التي تشرف على ملف 
القوانني  نصوص  احترام  إلى  داعيهم  التشغيل 
ألبناء  للتوظيف  األولوية  وإعطاء  للشغل  املنظمة 
املنطقة متوعدهم بتطبيق القوانني واإلجراءات يف 

حالة مالم حتترم هذه النصوص.

برنامج  ضمن  االغواط  والية  استفادت 
شريحة 2019 من غالف مالي يفوق 120 مليار 
سنتيم إلعادة تأهيل شبكة الطرق الداخلية التي 
وعمليات  الطبيعية  العوامل  جراء  كثيرا  تضررت 
مستوى  على  ورشات  تنصيب  مت  وقد   ، احلفر 
بعض البلديات لالنطالق يف جتسيد هذا املشروع 

.
حيث مت منح كل بلديات الوالية أغلفة مالية 
تتراوح مابني مليار و500مليون إلى ثالثة ماليير 
ومت تخصيص مبالغ مالية معتبرة لبعض البلديات 

الكبرى كأفلو التي خصص لها غالف مالي يقدر 
ب20مليار .

األحياء  سكان  من  العديد  اشتكى  وقد 
التهيئة  مشاريع  من  تهميشها  من  بالبلديات 
غالبا  توجيهها  يتم  حيث  الطرق  تأهيل  وإعادة 
لألحياء املتواجدة بوسط املدن والتي تعد واجهة 
هذه  مثل  من  برنامج  كل  يف  تستفيد  والتي 
العمليات ،بينما يتم تهميش باقي األحياء والتي 
لم يسبق لها االستفادة ولو من عملية يف مجال 
التهيئة كأحياء اجلهة اجلنوبية بأفلو ،وأحياء الوئام 

وبرج السنوسي وباب املقدر باألغواط .
عديد  يف  األحياء  جمعيات  طالبت  وقد 
مناسبات زيارة املسؤولني بالعدل يف توزيع املشاريع 
و  املدن  بعض  عرفت  نحيث  التوازن  ومراعاة 
أحياء  بقيت  بينما  التنمية  يف  تضخما  األحياء 
ومدن أخرى محرومة حتى من املرافق الضرورية 

وتكاد تصنف ضمن مناطق الظل اليوم .

ع نورين

براهيم مالك
لقائهم  خالل  املنطقة  سكان  يقول   
منذ  الوحيد  ملجأهم  ان  الوطن«  بـ«أخبار 
للحصول    2014 يف  بسكناتهم  التحاقهم 
األسالك  على  االعتماد  هو  الكهرباء  على 
الكهربائية على طول 300 متر لالستفادة من 
يشكله  ما  رغم  بسكناتهم   وربطها  توصيلها 
واألطفال  املارة  على  كبير  خطر  من  األمر 
تلك  بسبب  احلي   يف  اجلميع  الصغاروعلى 
املنظر   شوهت  التي  الكهربائية  األسالك 
وتراميها يف مختلف زوايا السكنات  وخكذا 
او  األمطار  تساقط  اثناء  خاصة  خطورتها 
التسربات املائية إال انه أمر ال بد منه يف ظل 
تقاعس املسؤلني لربط حيهم واالستفادة من 

الكهرباء بطريقة قانونية منظمة .
األمر  فان  الساكنة  تصريحات  وحسب 
سبب  عن  متسائلني  أحيانا  للغرابة  يدعو 
توزيع سكنات اجتماعية على أصحابها دون 
بالكهرباء  وربطها  ألشغالها  الكامل  االنتهاء 
والغاز واملاء ليبقى املواطن يف األخير ضحية 

البلدية حسب قولهم واإلدارات املعنية  من جهة 
يدفع الثمن دون مقابل وال حول له وال قوة يف 
األمر وكما يضيف الساكنة أنهم ملوا من سياسة 
الهروب إلى األمام التي ينتهجها بعض املسؤلني 
لم  والتي  العديدة  بالرغم من شكاويهم  احملليني 

ترى النور الى غاية اللحظة.

ببلدية  قدازن  تني  حي  مواطني  ويطالب 
ضرورة  الى  الوالئية  السلطات  من  احلواس  برج 
العويص  املشكل  لهذا  حل  وإيجاد  التدخل 
الكهرباء  إيصال  كاهلهم من خالل  اثقل  الذي 
و  الطريق  وتعبيد  احلي  تهيئة  وكذا  للعائالت 
احتواء أوضاعهم  وتلبية انشغاالتهم قبل تفاقم 

الوضع فاألمر حسبهم ال يقبل االنتظار أكثر .

كشفت احملافظة الوالئية للكشافة اإلسالمية 
بأدرار عن قيامها يف إطار جهود مكافحة ومحاربة 
على   شملت   عملية   412 عن   كورنا  جائحة 
 91 تعقيم  فيها   مت  بحيث  الوالية  أقاليم  جميع 
مسجدا و95 عملية تضامنية وكذا توزيع األقنعة 
ب172  القيام  عن  فضال  عملية  يف54  الواقية 

عملية موجهة للتحسيس والتعقيم .
الوطن  أخبار  حتوز  الكشافى  بيان  وحسب 
على نسخة منها  فاحملافظة املذكورة شرعت منذ 
بداية أزمة انتشار كوفيد 19  يف جتنيد قيادتها على 
الوالئية  اجلهود  الوالئي ،واالنخراط يف  املستوى 
ملكافحة هذا الوباء ،وذلك بالشراكة مع مختلف 
الهيئات واملنظمات .وأضاف البيان أنها بادرت يف 
تشكيل خلية أزمة كشفية والئية ،ووضع مخطط 
يستهدف 11 دائرة و28 بلدية ومبشاركة 88 فوجا 

تطوعوا  كشفي  قائد    1000 جتنيد  مع  كشفيا 
احلمالت  ساعة   للمشاركة يف  ألزيد من1546 
التوعوية والتحسيسية التي تضمنت توزيع 5605 
واقي   على   قناع   28900 من  وأزيد  مطوية  
التعقيم  حمالت  القيام   وكذا  الشرائح  مختلف 
لبعض املرافق العمومية واملؤسسات  تعرف توافد 
املساعدات  توزيع  إلى  إضافة  للمواطنني  كبير 
املعوزة  العائالت  التعقيم   على  الغذائية،ومواد 
موعد   على  الكشفية  احملافظة  كانت  وقد  .هذا 
شاركت  بحيث   للمساجد  التدريجي  االفتتاح 
وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية يف تنظيف 
وتعقيم املساجد التي أدرجت على القوائم املعنية 

بالصلوات.
عبداهلل مجبري

ابراهيم سالمي
على  األوساخ  و  القاذورات  فانتشار 
إلى شبه  للواد حوله  احملاذي  احلي  جانبي  أرجاء 
مزبلة عمومية تسد األنوف جعلت الزائر ينفر منه 
، يف ظل انعدام حاويات الزبالة و عدم تخصيص 
شاحنات التخلص من الفضالت مما أدى تراكمها 
إلى  قبلة  املكان  مثير لالشمئزاز،ليتحول  بشكل 
حتوم  كالب  و  قطط  من  احليوانات  أنواع  لكل 
عقارب  من  السامة  احلشرات  من  أصناف  حولها 

وأفاعي أضحت بذلك تهدد احلياة الصحية لهؤالء 
السكان.

إضافة إلى هذا يشهد احلي مشكل االنتشار 
بقايا  من  العديد  ووجود  احلجارة  ألكوام  املذهل 
البناء املرمية،و ال تتوقف معاناتهم عند هذا احلد 
الترابي  امللعب  تهيئة  يف  انعدام  إلى  تتعداه  بل 

الوحيد يف احلي وغياب املرافق الضرورية.
ليبقى هؤالء  السكان يصارعون مرارة العيش 
السلطات  ظل صمت  يف  البؤس  مظاهر  انتشار  و 

التي ناشدوها التدخل و رفع الغنب املسلط عليهم 
يقطنونه  الذي  احلي  معتبرين  سنوات  عدة  منذ 
مناطق  بني  من  الغربية  اجلهة  أصحاب  خاصة 

الظل التي هي أولى بااللتفاتة اليها.
سكان  يطلب  املعاناة  هذه  كل  ظل  يف  و 
حي » التجزئة اخلامسة  » باملشرية من السلطات 
التدخل العاجل النتشالهم من جحيم اإلقصاء و 

التهميش املفروضني عليهم .

نّظم العشرات من  
الشباب البطال وقفة 
احتجاجية أمام مقر 
دائرة أدرار ، منددين 

باألوضاع االجتماعية 
التي يعيشونها،  جراء  

حرمانهم من الشغل 
يف الشركات البترولية  
ومعاناتهم املستمرة  يف 

احلصول على سكن 
يحفظ كرامتهم .

النعامة 
سكان األرياف يستفيدون من خدمة الجيل الرابع 

النعامة 
كارثــة بيئيـة تهدد سكـان التجزئـة الخامسـة بالمشريـة 

تراكمات كبيرة و تناقضات اصبح يعيش  فيها سكان حي » التجزئة اخلامسة » الواقعة ببلدية 
املشرية  بوالية النعامة، بسبب احلياة البدائية الصعبة جراء  وضعية الواد الذي حتول الى مكان لرمي 

االوساخ، و انعدام االنارة  يف بعض الشوارع و وضعية الطرقات و تراكم أكوام احلجارة   على قارعة الطريق 
الرابط ما بني حي بلخادم شماال الى حي 84 مسكن الذي حول حياتهم إلى جحيم حقيقي منذ عدة 

سنوات  دون تدخل السلطات احمللية التي ظلت يف كل مرة يقوم فيها السكان باحتجاج تقدم وعودا سئموا 
من سماعها.

إليزي
25 عائلــة ببـــرج الحــواس 

تطالـــب بربطهـا بشبكة الكهربـاء 
ال تزال ما يقارب 30 عائلة بحي تني قدازن ببلدية برج احلواس 
جنوب والية اليزي تنتظر تدخل السلطات احمللية من اجل ربط 

سكناتهم بالكهرباء وهذا منذ تسليمها يف 2014 وهو األمر الذي لم 
تهضمه هذه العائالت وما زاد من معاناتها.

استفادت 4  قرى ريفية منها قرية  هواري بومدين ببلدية تيوت، وبلقراد مبنطقة الصفيصفةاحلدودية،و قريتي رجيمات وسيدي أحمد ببلدية عسلة من 
جتهيزات جديدة ، حيث دخلت 4 محطات للهاتف الثابت واالنترنت للجيل الرابع  ذو التدفق العالي حيز اخلدمة.

ومن املنتظر أن تستفيد تسعة أحياء من شبكة األلياف البصرية ومختلف التجهيزات ذات الصلة على مسافة 5 كلم ضمن عملية توسيع شبكة الهاتف.
ابراهيم سالمي

أدرار 
الكشـــافة اإلسالميـــة تنــظم  
400 عمليــــة تضامنيــــة   

األغواط
رصد 120 مليار إلعادة تأهيل شبكة الطرق الداخلية 
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روبورتاج

ربورتاج : رشيد شويخ
حول  الوادي،  والية  يف  وبقوة  النقاش  مؤخرا  عاد 
من  الوادي،  بلدية  مقر  تتوسط  التي  املنارة  هدم  قضية 
عدمه، بعد أن صادق أعضاء املجلس الشعبي البلدي على 
مداولة إلزالتها مطلع األسبوع اجلاري، وسط عدم وضوح 
موقف الوصاية التي من الواضح أنها ال تريد أن تتخذ قرارا 

سيحسب عليها يف السنوات القادمة.
وكانت قضية هدم املنارة وحجرة مالصقة لها تتكون 
من قبتني قد طرحت للنقاش وسط الرأي العام احمللي، منذ 
سيرصد  أنه  الوالي  صرح  أن  بعد  املنقضية،  السنة  نهاية 
آراء سكان الوالية، وعاصمتها حتديدا، من خالل شبكة 
التواصل االجتماعي حول قرار بإزالة الصومعة التي تزين 
املقر  أشغال  إنتهاء  قرب  إثر  وذلك  البلدية،  مقر  مدخل 
كورونا  وباء  تفشي  لكن  وقبة،  قبة  ألف  لبلدية  اجلديد 
والنقاش عن  احلديث  أجل  املاضي،  الربيع  منذ  املستجد 
يف  ليس  السوافة  بني  مختلفة  فعل  ردود  الذي  املوضوع 
وادي  منطقة  بلدية  كل  يف  بل  فحسب  واليتهم  عاصمة 

سوف ال22.

 صومعة البلدية.. . 
شيء من التاريخ

مدت  مباشرة،  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  عقب 
سلطات االحتالل الفرنسي، خطا للسكك احلديدية يربط 
تتوسط  كانت  التي  اسطيل  ومحطة  الوادي،  مدينة  بني 
اخلط احلديدي الرابط بني مدينتي بسكرة وتقرت، وذلك 
بعد طلبات املعمرين فيها بغية نقل متور وادي سوف نحو 
موانئ الشمال، وكان من الطبيعي أن يتقرر اجناز محطات 
الوادي،  التي مير عليها، خاصة يف مدينة  للخط يف املدن 
أين شيدت احملطة وتضم صومعة بطول 12 مترا، ومت اجنازها 
وذلك  الشكل،  الرباعي  املعروف  املغاربي  للنمط  وفقط 
مت  كما  اللوسوالتافزة،  وحجار  جبس  من  احمللية  بناء  مبواد 
زخرفتها أيضا وفقا للمعيار احمللي ومت تسليم املشروع ودخول 
االستقالل  وغدة   ،1946 العام  منتصف  يف  اخلدمة  حيز 
ويف  الوادي،  لبلدية  رسمي  كشعار  الصومعة  اختيار  مت 
موقع محطة  إلى  البلدية  مقر  نقل  مت  السبعينات  منتصف 

القطار حيث املنارة.

 مقصد السّياح األوروبيين 
في الّسبعينيات والثمانينيات

التي  املواقع  أهم  من  القطار،  محطة  منارة  كانت 
يقصدها السياح األوربيني من الذين كانوا يفضلون قضاء 
عطلهم، خاصة يف فترة رأس السنة امليالد مدينة الوادي، 
يسمح  ارتفاعها  أن  كما  املدينة،  وسط  يف  موقعها  بحكم 
بالتمتع بالطراز املعماري الفريد حلاضرة وادي سوف املجسد 
وقبة،  قبة  األلف  إسمها  منه  أخذت  والذي  القباب،  يف 
للمدينة  نظرة  إلقاء  من  للصومعة  يصعد  ملن  يتسنى  كما 
بكل معاملها ومناظرها خاصة، عند معانقة شمس األصيل 
للقباب وهو مشهد ساحر ال مثيل له إال يف وادي سوف. 

وطبيعة  بها  بنيت  الذي  املعماري  الطراز  إلى  إضافة  هذا 
املواد التي أجنزت بها، وهي من مادة اجلبس احمللي الذي 
و  خليفة،  وحاسي  كغمرة  مناطق  من  حجارة  يستخرج 
حجارة اللوس والتي هي ورود رمال، هذا اضافة إلى جذوع 
وتوضع  إلسناد  كخشب  فيها  استعملت  التي  النخيل 
من  تشيدها  مت  املنارة  هذه  أن  ويذكر  املنارة،  أعمدة  على 
املهندس  وبتصميم من  املنطقة  بنائيني محليني من  طرف 
إدارية  ملباني  تخطيطا  وضع  والذي  فريزي  رميون  الفرنسي 

أخرى يف مدينة األلف قبة وقبة.

 منارات ليست في مساجد
يف  تشيد  لم  صوامع،  بوجود  الوادي  مدينة  وتنفرد 
أربعة  عددها  يقدر  و  العادة،  عليه  جرت  كما  املساجد 
فإضافة إلى محطة القطار توجد منارات، على غرار صومعة 
القرن  عشرينيات  نحو  قبل  بني  الذي  ترانزات  فندق 
وغيرها  احملطة  منارة  عن  األخيرة  هذه  وتختلف  املاضي، 
يف كون شكلها ليس مربعا متاما، بل إن قاعدته أكبر من 
قمته، وكان هذا املقر قد حتول ملقر لوالية الوادي يف منتصف 
الثمانينيات ثم احتضن عددا من املديريات، آخرها كانت 
السياحة والصناعات التقليدية، لكن هذا املبنى حاليا هو 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  ومحافظة  لإلهمال،  عرضة 
ألحدى  سابقا  احتضانها  بحكم  صومعة  بها  التي  حاليا 
املقرات األمنية االستعمارية حيث كانت تستعمل وقتها 
ما  كانت يف  أخرى  إلى صومعة  باإلضافة  هذا  للمراقبة، 
يسمى ب« املكتب العربي » وهي الهيئة التي كانت تعنى 
بشؤون األهالي من املسلمني وتوجد حاليا بالقرب من إقامة 

والي والية الوادي.

  استفتاء لهدم المنارة 
عبر مواقع التواصل

اجناز  تقريبا بدأت أشغال  قرابة خمس سنوات   منذ 
مقر جديد لبلدية الوادي، مت تهدمي املبنى القدمي بالكامل، 
كم جرى إزالة مبنى آخر كان يحتضن مقر ملحق ملديرية 
أن  بحكم  القطار  محطة  منارة  مبنى  استثني  لكن  الري، 
وقتها  ماتزال  كانت  والبيئة،  العمران  شرطة  مصلحة 
اجلديد  األمني  اجلهاز  حتول  إن  ما  لكن  لها،  مقرا  تتخذه 
الوادي  والي  حتويه،  مبا  احملطة  بهدم  املطالب  تعالت  حتى 
اجناز  لورشة  زيارته  وخالل  سعيد  بن  القادر  عبد  احلالي 
السابق  البلدية  اقترح على رئيس   ،2017 البلدية يف  مقر 
املبنى  البلدي وقتها، عدم هدم وحتويل  الشعبي  واملجلس 
بعد  زواج،  عقود  إلبرام  وموقعا  الوادي،  لبلدية  ملتحف 
الترحيب  يلقى  لم  الوالي  اقتراح  أن  بدى  لكن  ترميمه، 
انتخب  الذي  البلدي  الشعبي  املجلس  أعضاء  من  الالزم 
يف أواخر العام 2017، ليعيد املسؤول التنفيذي األول طرح 
املوضوع للنقاش أواخر العام املاضي، بعد أن شارف اجناز 
خالل  من  وذلك  اإلنتهاء.  على  للبلدية  اجلديد  املبنى 
استفتاء على عدد من صفحات التواصل اإلجتماعي التي 
حتظى مبتابعة واسعة بني سكان والية الوادي، كالصفحة 
الرسمية لوالية الوادي وصفحة أخبار شوف سوف وغيرها، 
وكان موضوع السؤال هل تؤيد هدم صومعة محطة القطار 

نعم أو ال ؟ لكن بداية انتشار جائحة كورونا أجلت النقاش 
املهتمة  الصفحات  بني  وبقوة  ينتشر  بدأ  سرعنما  الذي 
اإلجتماعي،  التواصل  شبكة  عبر  الوادي  والية  بأخبار 
لتعود القضية للسطح من جديد ويتأجج النقاش حولها بني 

مؤيد ومعارض.

 إرث استعماري البد أن يزول!
القطار،  محطة  منارة  هدم  مؤيدي  من  الكثير  حتجج 
بالتالي  وهي  الفرنسي،  االستعمار  قبل  من  منجزة  بأنها 
إرث استعماري البد أن يتم إزالته ألن تذكر بفترة قاسية 
من تاريخ املنطقة واجلزائر بشكل عام، معتبرين يف اإلبقاء 
يسعى  الذي  الفرنسي  اإلحتالل  متجيد  من  نوع  عليها 
اجلزائريون الستصدار قرار بإدانته. كما ردوا على من يدعوا 
لإلبقاء على البناية محل النقاش، بكونها منجزة بسواعد 
أبناء املنطقة بأنهم لم يقوموا بذلك طواعية، بل رغما عنهم 
وحتت سياط جنود اإلحتالل،وانتقد هؤالء حتى الداعني 
لترميم البناية كونها ستكلف اخلزينة أمواال طائلة،هي يف 
أمس احلاجة إليها الجناز مشاريع ذات فائدة لسكان بلدية 
للمنظر  تشويها  احملطة  منارة  هدم  مؤيدو  واعتبر  الوادي، 
للبلدية  اجلديد  املبنى  مع  متناسقة  غير  أنها  بحكم  العام 
والذي استنفذ من اخلزينة عشرات املليار، مشيرين إلى أنه 
البلدية.  إزالته ستسمح باستغالل مساحة واسعة لصالح 
التي تشهد  الوادي  املرور يف وسط مدينة  ولتسهيل حركة 

اختناقا مروريا مستمرا.

  فنانون وأطباء ومحامون
 يعارضون قرار التهديم

وأطباء  أساتذة  من  الوادي،  والية  مثقفو  غالبية  يرى 
بهدم  القائل  الرأي  ملعارضة  وغيرهم  وفنانني  ومحامني 
حمة  بجامعة  التاريخ  يف  البرفيسور  برأي  فهي  املنارة، 
خلضر بالوادي، متثل ارثا حضاريا متهما من يسعى لذلك 
بالتركيز بالتزويق على حساب، اللب، واعتبر غنابزية أن 
املنطقة تفقد تباعا جل مآثرها، بعد خسارة غيطان النخيل 
السويف،  املجتمع  هوية  التي تعكس  والصوامع  والقباب  ؟ 
ليعبر املؤرخ بحرقة عما يحدث، » الفرنسيون بنوا وشيدوا 
وإلغاء  الهدم  نحسن  ونحن  ومهمة،  خالدة  آثارا  وتركوا 
الباحث  عبر  »، كما  الواقع  ومن  الذاكرة  التاريخ من  هذا 
األكادميي عن أسفه ملا تعرضت له معالم تاريخية أخرى يف 
منطقة وادي سوف للهدم، حلجج واهية كالرغبة يف توسعت 
املساجد وحتديثها مثال، على غرار ما وقع للمسجد العتيق 
ببلدية تغزوت والذي يعتبر أول مسجد يف منطقة سوف، 
القرن  تاريخ  يحكي  الذي  وهو  يستغيث،  وبرجاحلمراية 
و  املنطقة،  وتغلغلهم يف  الفرنسيني  ودخول  التاسع عشر، 
دار العسكري أو مقهى الكامبطا، يف سوق مدينة الوادي، 
القمح،  رحبة  إلى  إضافة  هذا  السردوك.  غوط  فضاء  يف 
سوف  يف  بناية  أقدم  وهي  املسعود،  سيدي  جامع  قرب 
لالحتالل،  األولى  األيام  العسكرية يف  الهندسة  شيدتها 
لألبد من إعادة االعتبار لها. أما رحبة اللحم، فقد طالها 

الهدم يف الستينيات حسب ذات املتحدث.

وتسأل عدد آخر من معارضي هدم املنارة مستغربني، 
النمط  مع  املنسجمة  البناية  هل  والغير،  الدخيل  هو  ما 
اجلديد  املقر  أم  اجنازها،  مواد  ويف  شكال  احمللي  املعماري 
ملقر  مبنى  من  متاما  مأخوذ  فهو  بالدخيل  وصفوه  الذي 
املعدنية  بالصفائح  منجز  أنه  كما  التونسية،  نابل  بلدية 
اجلديدة  البناية  تنجز  أن  يعرف ب«اليكو »،فعوض  ما  أو 
احمللي،  املعماري  الطراز  حتاكي  الوادي  عاصمة  لبلدية 
جلب تصميم ال يتم للمنطقة بصلة حسبهم. كما انتقدوا 
الداعني للهدم بحجة أن األمر متعلقا بإرث استعماري فهل 
نهدم املدارس واملقرات التي أجنزتها فرنسا وهل نهدم قصر 

احلكومة بالعاصمة مثال ؟

   مهندسون وجمعيات
 ترفض وتقترح

املعمارين  للمهندسني  احمللي  املجلس  جهته  من 
الوادي،  لوالي  ورسالة  لها  بيان  يف  الوادي،رفض  لوالية 
مساسا  ذلك  واعتبرت  القطار،  محطة  لصومعة  هدم  أي 
التي  األصوات  استهجنت  كما  احمللي،  للمعمار  وطمسا 
تدعو للهدم بتعلة أنه بناية مشيدة من طرف االستعمار، 
حيث أوضحوا يف هذا الصدد أن البناية هي مغاربية أصيلة 
ومنجزة بأيادي سوفية من أبناء املنطقة ومبواد االجناز احمللية، 
وناشد املهندسون املعماريون والي الوادي لضرورة استكمال 
استراتيجته اخلاصة باحلفاظ على النمط املعماري احمللي، 
التي  املعدنية،  الصفائح  كل  إزالة  قبل سنتني  قرر  عندما 
مقراتهم  واجهات  يف  املكاتب  وأصحاب  التجار  أقامها 
بعد أن أخفت ما اجنزته السلطات من أقواس وقباب على 
القرار  هذا  وكان  خميستي،  محمد  الرئيس  الشارع  طول 
واقترحوا  املعماري.  النمط  على  حفاظا  الوالي  اتخذه  قد 
املبنى  كترميم  وسطى،  اعتبروها  حلوال  الصدد  ذات  يف 
وجعل  احمللي،  املعماري  الطراز  يقتضيه  ملا  وفقا  وجتديده 
دوران جلعل  لنقطة  أو حتى حتويله  متحفا،  اجلديد  املبنى 

حركة املرور بوسط املدينة أكثر سالسة ويسرا.
وعبر  اجلزائر  كنوز  السياحية  الوطنية  اجلمعية  أما 
لها،  بيان  من خالل  أكدت  فقد  الوادي،  بوالية  مكتبها 
أنها ستستنفذ كافة احللول القانونية والشرعية ألجل منع 
قرار هدم صومعة احملطة، واعتبرته يف ذات البيان أنه الغير 
مت  وأن  للمنطقة، خصوصا  التقليدي  الطابع  إجتاه  املسؤول 
تقدمي حلوال جادة للحفاظ على الصومعة ويف نفس الوقت 

على الشكل اخلارجي ملقر البلدية اجلديد.
كما تأسفت جمعية كنور عما مت تداوله نية املجلس 
البلدية  صومعة  هدم  قرار  اتخاذ  بالوادي  البلدي  الشعبي 
الدور  أن  رغم  باملنطقة،  التاريخية  التراثية  املعالم  إحدى 
املنوط به يف قانون البلدية هو احلفاظ على التراث الثقايف 
للمدينة.كما رأت أن قرار تهدمي هذا املعلم التراثي السويف 
وعدم ترميمه وجعله شاهد على عبقرية األجداد يف مجال 
عملية  يف  احمللية  املواد  على  واالعتماد  املعمارية  الهندسة 
البناء، يعتبر تخلي من املجلس البلدي الوادي على تاريخ 
وكفاح األجداد وإهمال تراث معماري ال ميكن تعويضه، 

حسب بيان اجلمعية املذكورة.

بيَن ُمؤّيٍد وَرافٍض لَقراِر الَهدِم

َصومعُة القطار بالَواِدي.. إرٌث َحضاريٌّ َيصنُع الجدَل!
هي معلم تاريخي وإرث حضاري يثير الجدل منذ أزيد من خمس سنوات بوالية الوادي، صومعة القطار التي تتوسط مدينة ألف قبة وقبة باتت تثير نقاشات 

حادة، بين مؤيد لقرار هدمها ورافض له؛ فهناك من يرها إرثا تاريخيا وحضاريا ومن يصنفها ضمن مخلفات االستعمار الفرنسي التي البد لها من الزوال!
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نويــر: »بايـرن ميونـخ لـن يسقـط فـي الفـخ«
أكد أن فريقه جاهز لمواجهة أولمبيك ليون

قال مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ، إن 
فريقه جاهز لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في قبل نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، معتبرا أن كون فريقه مرشحا 
للفوز باللقب لن يسقطه في فخ التقليل من خصمه.

الرسمي  املوقع  عبر  نشر  فيديو  مقطع  يف  نوير  وأضاف 
لناديه: »لقد اعتدنا على املواقف التنافسية يف البطوالت، 
ونحن جائعون لتحقيق االنتصارات ولدينا العقلية السليمة 

أيضا، ونعرف ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا«.
مرات،  خمس  باللقب  الفائز  ميونخ،  بايرن  ويدخل 
املباراة يف حالة ثقة كبيرة، بعد فوزه الكاسح على  برشلونة 
اإلسباني 2-8، يف دور الثمانية، كما أن الفريق لم يتعرض 
آخر  ذلك  مبا يف  منها،   27 وفاز يف  مباراة   28 للخسارة يف 
19 مباراة وكل املباريات الـ13 األخيرة منذ عودة املنافسات 
هدفا   94 الفريق  وسجل  كورونا،  فيروس  بسبب  املتوقفة 
خالل تلك الفترة. وقال نوير: »لدينا معدل تهديفي جيد، 
كما أن لدينا املرونة والعبون بإمكانهم تسجيل األهداف، 
أعتقد أننا يف حالة فنية جيدة«. ويسعى بايرن ميونخ للفوز 
للمرة  أوروبا(  أبطال  ودوري  والكأس  )الدوري  بالثالثية 
الثانية يف تاريخه، حيث ترجع املرة األولى إلى عام 2013، 
املباراتني،  مجموع  يف   ،4-0 ليون  على  تغلب  أنه  كما 
النهائي(  )قبل  ذاتها  املرحلة  يف  الفريقان  التقى  حينما 

عام 2010. ووصف نوير مباراة برشلونة باملجنونة، حيث 
أكد أن األمور تتحرك سريعا يف كرة القدم. وأضاف: »ال 
وتقول،  اخللف  إلى  وتنظر  طويلة،  ملدة  تستريح  أن  ميكنك 
علينا  ذلك  عن  عوضا  قبل،  من  حققناه  ما  رائع  أمر  إنه 
التالية  املهمة  يف  األمور  ومعاجلة  املقبلة  اخلطوة  نتخذ  أن 
كأمر مسلم  يعتبر شيئا  لن  ميونخ  بايرن  فإن  ولذلك  لنا«. 
به خالل مباراة ليون، خاصة وأن الفريق الفرنسي جنح يف 

الفوز على يوفنتوس اإليطالي ومانشستر سيتي اإلجنليزي يف 
»ليون  نوير:  وتابع  النهائي.  قبل  الدور  إلى  للتأهل  طريقه 
فريق جيد جدا من الناحية التكتيكية، ميكنه اللعب حتى 
عاقبوا  رائعون  لديهم العبون  أن  كما  االستراحة،  فترة  يف 
نتأكد  أن  بد  »ال  واختتم:  رحمة«.  بال  سيتي  مانشستر 
إننا يف حالة انتباه ألن اخلطأ رمبا يتسبب يف خروجنا سريعا 

من البطولة«.

مانشستــر يونايتـد يستهـدف 4 
العبيــــن مــن برشلونـــة

 يستعد مانشستر يونايتد لدخول 
بقوة على خط املفاوضات مع برشلونة 
لضم 4 العبني من العمالق الكتالوني 

خالل سوق االنتقاالت اجلاري.
ويرغب برشلونة يف التخلص من 
العديد من العبي الفريق، بعد الهزمية 
الثقيلة التي تكبدها أمام بايرن ميونخ 
 ،8-2 بنتيجة  أوروبا  أبطال  دوري  يف 
وبالتالي يرحب باالستماع للعروض. 
ديبورتيفو«  »موندو  وبحسب 
يونايتد  مانشستر  يرغب  اإلسبانية، 
دميبلي،  عثمان  الرباعي  ضم  يف 
راكيتيتش،  وإيفان  فيدال،  وأرتورو 
يف  ذلك  ويأتي  أومتيتي.  وصامويل 
جونار  أولي  فيه  يبحث  الذي  الوقت 
يونايتد،  مانشستر  مدرب  سولسكاير 

عن إعادة بناء الفريق املوسم املقبل، بعد اخلروج احملبط من نصف نهائي الدوري األوروبي أمام إشبيلية.
وينظر يونايتد إلى دميبلي باعتباره البديل املناسب جلادون سانشو، الذي فشل الشياطني احلمر يف التعاقد 
معه من بوروسيا دورمتوند، كما سيوفر خيارا أقل يف الثمن يف ظل املستوى الباهت الذي قدمه مع البارسا هذا 
املوسم. وعانى أومتيتي كثيرا من تكرار اإلصابات، ليتراجع مستواه، وبات من الالعبني غير املرغوب فيهم 

داخل صفوف البارسا.
ورغم جتاهل راكيتيتش عرض يونايتد يف جانفي املاضي، لكن يرغب سولسكاير يف ضمه خاصة أنه 
يتبقى يف عقده عام واحد مع البارسا، وبالتالي من السهل ضمه بسعر مناسب. يذكر أن سولسكاير ميلك 
خطط كبيرة هذا الصيف، بعدما طالب اإلدارة بضرورة اإلنفاق من أجل تقليص الفجوة مع مانشستر سيتي 

وليفربول املوسم املقبل.

كريستيانـو يتحـرك لجلب 
راؤول خيمينيز ليوفنتوس

كريستيانو  البرتغالي  دعا 
أحد  يوفنتوس،  جنم  رونالدو، 
الدوري  يف  املتألقني  الالعبني 
اإلجنليزي املمتاز للتوقيع مع السيدة 

العجوز.
ديللو  »الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
رونالدو،  فإن  اإليطالية،  سبورت« 
خيمينيز،  راؤول  املكسيكي  هاتف 
منه  وطلب  وولفرهامبتون،  مهاجم 
والتوقيع  يونايتد،  مانشستر  جتاهل 

مع اليويف.
حترك  أن  إلى  وأشارت 
كريستيانو يأتي ضمن مهمة يعمل 
هذا  إجنازها  على  ماديرا  صاروخ 

الصيف باختيار شريكه يف الهجوم خالل املوسم املقبل. وأوضحت أنه 
من  الفريق  خروج  بعد  وولفرهامبتون  عن  خيمينيز  رحيل  املرجح  من 
بطولة الدوري األوروبي، وعدم املشاركة قارًيا يف أي بطولة خالل املوسم 
على  نفسه  أن خيمينيز عرض  مؤخًرا  إسبانية  تقارير  وزعمت  املقبل. 

برشلونة، إال أن أحد ممثلي الالعب املكسيكي نفى األمر متاًما.

برشلونة يتحرك 
خطـوة جديــدة 
الستقدام كومـان
كشف تقرير صحفي إسباني، امس 
الثالثاء، عن تطور جديد بشأن ارتباط 
رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، 

بالتعاقد مع برشلونة هذا الصيف. وأعلن 
برشلونة رسمًيا، اول أمس، إقالة مديره 

الفني كيكي سيتني عقب خروج الفريق من 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهزمية مذلة 

أمام بايرن ميونخ 8-2.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 

اإلسبانية، فإن أوسكار جراو، املدير العام 
لبرشلونة، تفاوض مع االحتاد الهولندي، 
لالستغناء عن خدمات كومان. وكانت 

تقارير إسبانية كشفت أن كومان لديه بند 
يف عقده يسمح له بالرحيل، إذا حصل 

على فرصة تدريب برشلونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جراو وضع 
اللمسات األخيرة على االتفاق مع كومان 
باألمس، واملدرب الهولندي سيوقع العقد 

مع برشلونة. وأوضحت أن كومان قد 
يتواجد يف برشلونة هذا األسبوع سواء غًدا 
أو يوم اخلميس، لبدء مهمته مع النادي 

الكتالوني.
يذكر أن عقد كومان مع برشلونة 

سيكون ملدة موسمني، مع منح مجلس 
اإلدارة اجلديد حق املوافقة على املوسم 
الثاني يف عقد املدرب الهولندي، حيث 

ستقام االنتخابات الرئاسية للنادي 
الكتالوني، يوم 15 مارس 2021.

ديفيد سيلفا يثير 
غضـب التسيـو

قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي 
التسيو غاضب من سلوك ديفيد سيلفا، 

الذي انضم رسمًيا، لصفوف ريال سوسيداد 
اإلسباني يف صفقة انتقال حر.

وكان التسيو قد توصل التفاق مع 
سيلفا على االنضمام للبيانكوسيلسيتي 
بداية من املوسم اجلديد وبعقد ملدة 3 

سنوات، وكان مقرًرا أن يجري الفحوصات 
الطبية يف روما، قبل أن يوقع رسمًيا مع 

سوسيداد. وذكرت شبكة سكاي سبورت 
إيطاليا، أن سيلفا لم يخبر نادي التسيو أنه 
وقع لريال سوسيداد، بل إن النادي اكتشف 
انضمامه للنادي اإلسباني مبجرد عبر البيان 

الرسمي لسوسيداد. وأضافت أن تلك 
الصفقة أثارت غضب التسيو، حيث اعتقد 

النادي أن الالعب كان يأخذ وقًتا فقط 
لوداع مانشستر سيتي بعد السنوات الـ 10 
التي قضاها يف إجنلترا.  يذكر أن سيلفا وقع 
على عقد مع سوسيداد يربطه حتى صيف 

2022 املقبل.

أبيــدال يتابع 
مـدافع نيــس 
ماالنــغ ســار

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن 
سعي إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي 
برشلونة، للتعاقد مع مدافع شاب خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية احلالية. وبحسب 
مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية، فإن 

أبيدال مهتم بضم ماالنغ سار مدافع نيس 
صاحب الـ21 عاما. وأضافت: »فكرة 

أبيدال مع سار عكس ما حدث مع جان 
كلير توديبو، حيث ينوي دمج الالعب 

مباشرة مع الفريق األول، لكن األحداث 
األخيرة يف النادي الكتالوني قد ُتعقد 

مسار الصفقة«. وأشارت إلى أن الالعب 
يف انتظار معرفة املزيد من خطط الفريق 
الكتالوني، خاًصة وأنه يحظى باهتمام 
العديد من األندية اإلجنليزية. وعانى 

برشلونة من أزمة كبيرة يف دفاعه هذا املوسم 
خاصة مع تكرار إصابة صامويل أومتيتي.

10 مالييــن تفصـل دوغـالس 
كوستــا عــن يونايتــد

يوفنتوس  يف  الصيفي  امليركاتو  أجواء  أن  يبدو 
يتعلق  يونايتد، لكن ال  بوابة مانشستر  ستبدأ من 
األمر هذه املرة بنجم الشياطني احلمر بول بوغبا، أو 

أيقونة بيانكونيري باولو ديباال.
فإن  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
يوفنتوس مستعد لبيع البرازيلي دوغالس كوستا هذا 
الصيف، بعد أن عانى الالعب مؤخًرا من إصابات 

عضلية متتالية.
وأشار إلى أن رغبة كوستا حتى اآلن هي البقاء 
يرغب  بينما  املقبل،  املوسم  خالل  يوفنتوس  مع 
النادي يف التخلص من راتبه البالغ 6 ماليني أورو.

وأوضح أن يوفنتوس يريد 40 مليون أورو على 
األول  العرض  بينما  كوستا،  عن  للتخلي  األقل، 
للشياطني احلمر الذي أبدى رغبته يف ضم الالعب 
املوقع  وذكر  فقط.  أورو  مليون   30 من  يقترب 
اإليطالي أنه ميكن االتفاق مع يوفنتوس حول سعر 
الصفقة، إذا متسك مانشستر يونايتد بضم كوستا، 

وتغيرت قناعة الالعب البرازيلي بشأن الرحيل.

 تأجيــل مبــاراة مارسيليــا
 في افتتاح الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري 
الفرنسي لكرة القدم 
امس الثالثاء تأجيل 
المباراة االفتتاحية 

بين أولمبيك مارسيليا 
وسانت إيتيان من 
يوم الجمعة وحتى 

16 أو 17 سبتمبر 
بسبب فيروس 

كورونا.
وأعلن مارسيليا امس 
وجود ثالث حاالت 

إيجابية جديدة بكوفيد19- ليصل العدد اإلجمالي إلى 
أربعة قبل ثالثة أيام من انطالق المسابقة.

ومن بين بطوالت الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، 
كانت فرنسا الوحيدة التي تقرر إنهاء الموسم بشكل مبكر 
بسبب الجائحة. وتوج باريس سان جيرمان بطال. ووصل 

سان جيرمان وأولمبيك ليون إلى قبل نهائي دوري 
أبطال أوروبا في أول مرة يصل فيها فريقان من فرنسا 
إلى هذا الدور. وأولمبيك مرسيليا هو النادي الفرنسي 

الوحيد الذي توج بهذا اللقب.
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التجارية  الرياضية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  عقد 
طارئا  إجتماعا  أعراب،  الدين  عز  بقيادة  إيغلز«  »بالك 
الكروي  للموسم  حتسبا  الطريق  خريطة  لرسم  اإلثنني  يوم 

اجلديد.
النادي  ممثل  حضره  الذي  اإلجتماع،  هذا  ومتحور 
الهاوي، ورئيس اللجنة املؤقتة لتسييرالوفاق، جابر زغالش 
العديد  السابق، فهد حلفاية على  العام  املدير  إلى جانب 
نبيل  التونسي،  املدرب  عقد  جتديد  بينها  من  النقاط  من 
ركائز  عقود  جتديد  الفني،  طاقمه  أعضاء  رفقة  الكوكي، 
الفريق، االنطالق يف عملية انتداب الالعبني، وفتح نافذة 
باستقدامهم  الكوكي  املدرب  طالب  الذين  مع  املفاوضات 

خالل فترة التحويالت الصيفية اجلارية.
على  سطيف  وفاق  لفريق  الرسمية  الصفحة  ونشرت 
نهاية  ويف  أنه  »فيسبوك«  اإلجتماعي  التواصل  شبكة 
للمنشور الذي وضعه فهد حلفاية،  التطرق  اإلجتماع، مت 
فيه من عراقيل  التواصل اإلجتماعي يشتكي  مواقع  على 
عزالدين  راسهم  وعلى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أن  قال 
الصدد  هذا  ويف  مؤخرا،  طريقه  يف  وضعوها  قد  أعراب، 
وانه  غضب،  حلظة  يف  منشوره  وضع  أنه  حلفاية  إعترف 
طرف  من  األيام  من  يوم  أي  يف  عراقيل  يتعرض ألي  لم 
اجلميع  وتعهد  أعراب،  ورئيسه  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
بفتح األبواب أمام فهد حلفاية للعمل ضمن الطاقم املسير 

للنادي حرصا على املصلحة العليا لوفاق سطيف.
محمد هشام

في إجتماع لمجلس الشركة الرياضية »بالك إيغلز«   

إدارة وفــــاق سطيـــف تجـــدد 
تمسكهــا بنبيــل الكوكــــي

بسبب التنقالت التي تتجاوز 30 ألف كلم برا في الموسم الواحد

نــوادي اليـزي المنتميـة 
لبطولــــة الجهـوي األول 
بورقلة تطالب اإلنصــاف

رابطة  األول  اجلهوي  القسم  يف  الناشطة  القدم  لكرة  الثالثة  اليزي  أندية  طالبت 
ورقلة للموسم احلالي بإنصافها ووضعها ضمن مجموعة واحدة، وذالك بسبب املسافة 
املقطوعة خالل موسم واحد والتي يصل مداها الى 30 ألف كلم برا، األمر الذي أثقل 
كاهل األندية الناشطة ضمن املنافسة يف القسم اجلهوي األول رابطة ورقلة واثر عليها 
ماديا ومعنويا وما جعل العديد من األندية تستسلم لألمر الواقع  وتنسحب من املنافسة 

حسب ما جاء يف بيان لها تسلمت »أخبار الوطن« نسخة منه.
القدم  الرابطة اجلهوية لكرة  إلى رئيس  املوجه  الرسمي  البيان  وكما تؤكد يف ذات 
الرياضي  اليزي )نادي جنوم حي الوسط والنادي  بورقلة كل من األندية الثالثة لوالية 
يف  يساهم  حال  يعتبر  واحدة  مجموعة  ضمن  إدراجها  بان  الطاسيلي(  ونادي  اليزي 
تقليص عدد التنقالت خارج الوالية، وكما انه يالئم األندية ماديا ومعنويا وقد يعطي 
نتائج ايجابية من شانها رفع مستوى املنافسة مقارنة باملواسم املاضية التي ذهبت أدراج 

التنقالت وأعبائها والغيابات بسبب ظروف التنقالت العصيبة والصعبة عليهم .
صعوبات  بان  ختمهم،  يحمل  الذي  البيان  يف  الثالثة  النوادي  اعتبروا  وكما 
السابقة  املواسم  خالل  نشاطها  توقيف  إلى  النوادي  ببعض  أدت  ما  كثيرا  التنقالت 
بالرغم من ترتيبهم اجليد مطالبني يف ذات السياق من رئيس رابطة ورقلة اجلهوية لكرة 
القدم، اخذ مطلبهم بعني االعتبار من اجل تكافؤ الفرص يف املنافسة الشريفة للعلبة 

األكثر جماهيريا باملنطقة .
ونادي  الوسط  اليزي كال من جنوم حي  ممثال  األفواج وضع  تقسيم  ان  ويذكر  هذا 
الطاسيلي يف املجموعة األولى للقسم اجلهوي األول رابطة ورقلة يف حني املمثل الثالث 

للوالية شباب اليزي يتواجد يف املجموعة الثانية .
براهيم مالك

شبيبة القبائل تحدد تاريخ 29 
أوت الجاري إلستئناف التدريبات   

حتسبا  حتضيري،  تربص  بإجراء  اوت   29 يف  التدريبات  القبائل  شبيبة  تستأنف 
على   الرسمية  على صفحته  النادي  اعلنه  2021، حسبما   2020- الكروي  للموسم 

فايسبوك.
الطاقم  النادي، بحضور  مبقر  انعقدت  قرار االستئناف خالل جلسة عمل،  وجاء 
والتحضيرات  الفريق  بنشاط  مرتبطة  نقاط  عدة  االعمال  جدول  وتناول  الفني، 

ملوسم2020-2021.
وانهت التشكيلة القبائلية موسم 2020-2019  املتوقف منذ مارس املاضي بسبب 
جائحة فيروس كورونا، يف املرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة وبفارق اربع  نقاط عن شباب 

بلوزداد، املتوج استثنائيا بطل اجلزائر.
وجاء يف الصفحة الرسمية للفريق »اللقاء كان مثمرا وسمح لكل واحد بالتدخل 
والشبان،  باألكابر  اخلاص  الفريق  تعداد  التنظيم،  منها  النقاط  من  العديد  ومناقشة 
العتاد، تطهير مقر االقامة، احملل التجاري الرسمي للفريق، فضاء النادي، االتصال. ومت 
يف هذا االطار اتخاد عدة قرارات، من اهمها االتصال بالالعبني يف 27 اوت والشروع  يف 

التربص يوم 29 من نفس الشهر.«
كروم  احمد  الشاب  املدافع  انتداب  عن  القبائل  شبيبة  أعلنت  اخرى،  من جهة 
)20سنة(، قادما من جمعية وهران، الرابطة الثانية، لعقد  ميتد ل3 مواسم. وفتحت  
القادم،  اكتوبر   27 5 اوت ومتتد حتى  يوم  الصيفية رسميا يف اجلزائر  فترة االنتقاالت 

بينما لم يحدد بعد تاريخ انطالق موسم -2020 2021.

اللجنة األولمبية والرياضية   

 الجمعيــة العامة االنتخابية 
في مطلع سبتمبر القــادم

ستنعقد اجلمعية العامة االنتخابية للجنة األوملبية والرياضية اجلزائرية مطلع شهر 
سبتمبر املقبلي حسبما علم اول أمس، لدى املكتب التنفيذي للهيئة األوملبية. وأكد 
عضو املكتب التنفيذي رابح بوعريفي قائال »ستعقد اجلمعية العامة االنتخابية مبدئيا 
بداية شهر سبتمبر. حيث سيجتمع املكتب التنفيذي يوم األربعاء للحديث عن هذا 
املوضوع ورسم خارطة الطريق. إيداع ملفات الترشح سيتم ثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد 

االنتخابات«.
وعقب استقالة مصطفى براف ُكّلف بالرئاسة املؤقتة للجنة األوملبية -تطبيقًا للنظام 
األساسي للهيئة- محمد مريجة، مع التحضير للجمعيتني العامتني العادية واالنتخابية 

املقبلتني.
وأوضح بوعريفي الذي يشغل كذلك منصب رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة السلة 
العهدة  القادم على رأس جلنة األوملبية استكمال ما تبقى من  الرئيس  »ستكون مهمة 
األوملبية التي ستمتد إلى ما بعد األلعاب األوملبية بطوكيو 2021، ليتم بعدها تنظيم 

االنتخابات العامة النتخاب رئيس جديد لوالية جديدة«.
ماي   12 يف  وافق  اجلزائرية،  والرياضية  األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  وكان 
الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه، وقام بتعني نائبه األولي محمد 
االوملبية  اللجان  أيضا جمعية  يرأس  الذي  براف  أبقى  وقد  بالنيابة.  كرئيس  مريجة، 
الوطنية اإلفريقية، على الترقب لعدة أسابيعي بعد استقالته شفهيًا  من رئاسة أعلى 
هيئة رياضية جزائرية، دون إخطار املعنيني كتابيا. وكان أعضاء املكتب التنفيذي قد 
الهجمات  من  متعب  أنه  أكد  براف  لكن  رأيه.  تغيير  وحاولوا  االستقالة  هذه  رفضوا 

املتكررة ضده وضد عائلته.

بجاية  شبيبة  فريق  معقل  يف  األخيرة  األيام  هذه  خالل  تتداول 
العودة  يف  رجراج  رشيد  للشبيبة  األسبق  الرئيس  رغبة  عن  معلومات 
لتسيير إدارة النادي. وهو الذي انسحب منها سنة 2014 بعد  سقوط 
الفريق إلى الدرجة الثانية وكان رجراج قد شغل عدة مناصب مسؤولية 
يف عدة فرق على غرار احتاد العاصمة وشبيبة قسنطينة، ويتزامن هذا 
ومغادرة  اإلستقالة  يف  بوجللود  الكرمي  عبد  احلالي  الرئيس  رغبة  مع 

الفريق، إذ استقبل بحر األسبوع املاضي يف مكتبه مجموعة من أنصار 
الفريق والتي  طالبته باإلستقالة فورا وتسليم الفريق إلى إدارة جديدة، 
وأثناء هذا اللقاء كشف املسؤول األول يف الفريق عن اتصاالت يقوم بها 
إلستقدام العبني جزائريني ينشطون يف البطولة الفرنسية ويتعلق األمر 

ب 3 العبني من فريق سانت اتيان والعبان من فريق بوردو.
عبد السالم قريشي

شبيبة بجاية

نحـو انسحــاب بولجلــود وعودة 
رجـراج لقيـادة سفينة الفريــق

للمصارعة  الوطنية  املنتخبات  تستأنف 
التدريبات  وسيدات''  ''رجال  وأكابر  أواسط 
مبركز  تربصني  ببرمجة  القادم  األربعاء  يوم 
التحضيرات بالسويدانية بالعاصمة وتيكجدة 
بالبويرة، حسب ما أعلنت االحتادية اجلزائرية 

للمصارعة.
وسيجري التربص األول من 19 إلى 21 
أوت يف مركز جتمع وحتضير املنتخبات الوطنية 
الفترة  يف  الثاني  برمج  بينما  السويدانية،  يف 

املمتدة من 22 أوت إلى 11 سبتمبر يف املركز 
نفس  وحسب  بتيكجدة.  الوطني  الرياضي 
املصدر، فإن الطاقم الفني املتكون من املدربني 
قد  رحمون  بن  فيصل  وعون  معزوز  جدة  بن 

استدع 31 رياضيا حتسبا لتلك التربصات.
وحتضر النخبة الوطنية املنافسات القادمة 
طوكيو  ألوملبياد  املؤهلة  التصفيات  دورة  مثل 
2021، املزمع إجراؤها يف شهر مارس 2021 

باجلديدة املغرب.

والرياضة  الشباب  وزارة  لتوصيات  وفقا 
فيروس  لرصد  العلمية  اللجنة  مع  بالتعاون 
فإن  الرياضيي  للطب  الوطني  واملركز  كورونا 
الهيئة الفدرالية برمجة العديد من التربصات 
سويدانية  مركزي  مستوى  على  التحضيرية 

وتيكجدة.
متوقفة  الرياضة  املنافسات  أن كل  يذكر 
وفاء  تفشي  بسبب  مارس  شهر  من   16 منذ 

كورونا يف اجلزائر.  

تحسبا لدورة التصفيات المؤهلة ألولمبياد طوكيو
استئنــاف تدريبــات النخبـة الوطنيــة 

للمصارعــة يــوم األربعـــــاء

الوكرة يستعيد خدمات هدافه محمد بن يطو
يستعيد نادي الوكرة صاحب املركز السادس يف ترتيب البطولة القطرية لكرة القدم خدمات هدافه اجلزائري محمد بن يطو يف املواجهة 
أمام الريان الوصيف باجلولة األخيرة للبطولة احمللية  "دوري جنوم قطر" عقب تعافيه من اإلصابة التي حلقت به يف الكتف وتسببت يف غيابه عن 

مواجهتي فريقه أمام العربي واألهلي باجلولتني املاضيتني.
والتحق الالعب بالتدريبات اجلماعية للفريق يحيث عمل اجلهاز الفني بقيادة املدرب اإلسباني لوبيز على جتهيز بن يطو ملواجهة الريان 

كالعب أساسي أو بالدفع به كبديل.
اجلدير بالذكر، أن محمد بن يطو كان قد أصيب يف مواجهة الوكرة أمام اخلور باجلولة التاسعة عشرة التي انتهت بالتعادل 1-1، إذ عقب 

تسجيله هدف التقدم لفريقه غادر املواجهة مصابا.
ويحتل بن يطو املركز الثالث يف قائمة هدايف البطولة القطرية بأحد عشر هدفا بالشراكة مع مواطنه سفيان هني العب الغرافةي واإليراني 

رامني رضائيان العب الشحانية بفارق هدفني عن ثاني ترتيب الهدافني اجلزائري بغداد بوجناح العب
السدي وثالثة أهداف عن صاحبي الصدارة أكرم عفيف العب السدي واجلزائري ياسني براهيمي العب الريان.
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الكاتبة الموهوبة »جمانة شبايكي« 
الّنصوص الشعرية بالّلغة اإلنجليزية تحمل بعدا فنيا وإنسانيا! 

حاورها / أ. خلضر. بن يوسف 
* الشاعرة الّشابة » جمانة شبايكي ».. طالبة ماستر لغة اجنليزية،  حائزة 
للنشر  املثقف  دار  عن  أدبيني صادرين  عملني  لها  فرنسية،   لغة  شهادة  على 
والتوزيع واإلشهار،  كاتبة لغة اجنليزية وشاعرة ذات لوِن مميز،  تكتب بجمالية 
متنوعة،  جمعت  زاهية  قزحية  بألوان  بصمة خاصة  ذات  وأسلوبية،   وفنية 
بني حروف كلماتها قطوفًا من الرومانسية والرقة واحللم والدفء واجلرأة،  لها 
والتكثيف  والصورة  بالفكرة  وتزيينه  الشعري  بيتها  تأثيث  يف  املتفردة  موهبتها 
واالنزياح،  لكن أهم ما مييزها يف اشتغاالتها الشعرية هو » االستنباط » الذي 
وهي  املعاشة،   احلياة  من  املستمدة  أدوارها  توزيع  يف  مركزية  كدائرة  تعتمده 
العامة  املنظومة  ضمن  الستخدامها  األدوات  من  كبيرة  ذخيرة  توفر  بذلك 
للقصيدة،  استطاعت عبر أعمالها األدبية التعبير عن املرأة ومشاعرها وأحالمها 

وأفكارها مبقدرة فريدة.
كيف كانت بدايتك مع الّبوح واحلرف، حدثينا عن هذا اللقاء 

املفتعل؟
بداياتي كانت منذ طفولتي ولكن تعبيري وكتاباتي كانت باللغة العربية 
مجسدة يف قصص صغيرة،  أّما أول كتاباتي باللغة االجنليزية كانت بعمر 16 
سنة،  أّول نص شعري كتبته وهو موجود بأول كتاب أصدرته السنة املاضية 

« A Bit of Everything « بعنوان
و الذي كان بوابتي لتحول الكتابة من مجرد هواية إلى عمل احترايف » 

عالم النشر والتأليف«
من أين تنسجني مواضيع ونصوص كتاباتك؟

من  انطالقا  فيه  أعيش  الذي  محيطي  من  انسجها  ومواضيعي  نصوصي 
األحداث التي أمّر بها إلى القصص التي اتبادلها مع صديقاتي،  ولهذا كل 

كتاباتي تستهوي القارئ ألنه يجدها أقرب إلى عامله وواقعه 
هل لك أن تقدمي لنا املواضيع التي تطرقت إليها بني دفتي 
مجموعتك الشعرية،  وما أهم املواضيع التي تطرقت إليها؟ 

من  للعديد  وتطّرق  املواضيع،   من  الكثير  قلمي  تناول  هذا  اصداري  يف 
الوقوف عندها  التي تستوجب  املسائل واألسئلة  تعّرض ألهم  األفكار،  كما 
 An Overdose of ملّيا يف مجموعتي الشعرية هذه والتي سميتها

 Positiveness
 وسبب التسمية ألنها تعتبر كجرعات ايجابية يحتاجها كل شخص ميّر 
بوقت عصيب،  كئيب،  أو اخفاق كبير... ولهذا ركزت على كيف يكون 
اإلنسان متميزا وناجحا ومتفوقا حتى لو تعثر مّرات ومرات،  تبقى فرصة إعادة 

احملاولة متاحة.
ما هي الرسائل التي حتاولني متريرها يف نصوصك للقارئ 

واملتلقي؟ 

بالشكل  ليست  الّنصيحة،  ولكن  تقدمي  اثارته هو  الذي حاولت  اجلديد 
التقليدي وإّنا إضافة ملسات مميزة فيها جتعل من الكتاب اضافة جمالية ملكتبة 
القارئ،  وكذا كلمات منتقاة أقل ما يقال عنها أّنها يف الصميم،  بعيدة كّل 

البعد عن وصفها باملمّلة
أنت طالبة لغة إجنليزية وشابة اقتحمت عوالم الشعر واحلرف،  

كيف لك أن توضحي تلك العالقة التي جتمعني فيها بني 
االثنني،  وهل واجهت صعوبات يف التوفيق بينهما؟ 

عالقتي بالشعر االجنليزي والكتابة كعالقة األم بابنها كوني أصال طالبة 
لغة اجنليزية،  فهذا ساعدني كثيرا على اقتحام هذا العالم واستغالل ما درسته،  

فلم أواجه الكثير من الصعوبات كوني قارئة قبل أن أكون كاتبة. 
من خالل كتابتك باللغة اإلجنليزية،  هل ميكنك أن حتدثيننا 

عن جتربتك وهواجسها وعوائقها؟ 
الكتابة،   حتب  ملا  تبدع  فأنت  رائعة،   من  أكثر  تزال  وال  كانت  جتربتي 
بالنسبة لي لم تعد كلمات تكتب لتعبر عن شعور ما،  أو رواية قصص قدمية 
ما يجعل  للتمّيز،  وكذا جتسيد لكل  أم جديدة،  بل أصبحت مالذا  كانت 
القارئ يتعلق أكثر بالكتب،  فكل كتاب أصدره أحاول جاهدة أن يكون أكثر 

متيزا من الذي قبله،  حتى يتسنى له أخذ لقب االبداع. 
العوائق وجدت ولن تنتهي اليوم أوغدا،  فكانت وال تزال تكمن يف أعداء 
النجاح وما أكثرهم،  وخاصة الوسط الشبابي،  فهو سلبي بامتياز بدل النظر 
دور  يأتي  وهنا  الفارغ،   النصف  على  فقط  يركزون  اململوءة،   الكأس  لنصف 

« An Overdose of Positiveness « كتابي
يجعل منك إنسانا ايجابيا بعيدا كل البعد عن السلبية.

ما مستقبل الكتابة باإلجنليزية لدى الكتاب اجلزائريني 
الشباب؟ 

تكتبي  لم  ملاذا  سؤاال،   يطرحون  الناس  جتعل  االجنليزية  باللغة  الكتابة 
بلغتك األم بدل االجنليزية؟ ولكن لكل ميوله ولكل نظرته،  عن نفسي كنت 
لغة  العثور على كتاب  املكتبات  باجلامعة أحاول جاهدة بني  بسنواتي األولى 
اجنليزية،  كتاباته سهلة ومفهومة ميكنني فهمه،  الشباب اجلزائري اآلن مييل 
 A لتعلم اللغات وخاصة اللغة االجنليزية،  ودليلي على ذلك فكتابي األول
Bit of Everything،  كل النسخ بيعت بوقت قياسي،  وهذا 
يجعل الكتابة باللغة االجنليزية طريق الكثير من الكتاب اجلزائريني،  ومحط 

أنظار إبداعهم
هل ستكتفني بكتابة الشعر، أم متيلني ألجناس أدبية أخرى؟ 

انشرها  لم  أخرى  أعمال  كذلك  ولي  اصداراتي شعرية،   كل  اآلن  حلد 
إن  قريبا  وتصدر  عنها  أعلن  لألطفال،  سوف  تعليمية  وقصص  رواية  بعد،  
شاء اهلل،  ولكن ميولي األكبر للشعر،  حيث ميكنك أن متّرر رسالتك بطريقة 

جمالية ومميزة. 
هل ميكن أن نراك تكتبني باللغة العربية قريبا؟ 

أجل،  إن شاء اهلل اللغة العربية باملخططات املستقبلية القريبة.
ما هي طموحاتك وأهدافك يف مجال اإلبداع؟ 

ما  كل  املنال،   صعبة  أو  بعيدة  أعتبرها  وال  كبيرة  وأهدايف  طموحاتي 
نحتاجه هو اإلرادة والتصميم والغوص ببحر التميز 

فمن بني طموحاتي وصول كتاباتي للعاملية،  وانتشارها بني أكبر عدد من 
 An : الناس واحلمد هلل بدأت بتحقيق ما أصبو إليه حيث أن كتابي الثاني

 Overdose of Positiveness
السودان،  مصر،  األردن،  مثل  اجلزائر،   غير  الدول  من  بعدد  نشره  مت 

العراق، ولبنان،  وإن شاء اهلل الكتابات القادمة نطاقها سيكون أوسع
كلمة أخيرة توجهينها لقرائك ولقراء اجلريدة

كل ما أنصح به القارئ هو الغوص وقراءة كّل ما هو ليس مكتوبا،  فاملكتوب 
ولو  لكل من ساندني وشجعني  موجهة  وكلمة شكر  قراءته،   للجميع  ميكن 
بكلمة بسيطة جتعل مّني أقّدم األفضل واألرقى،  الكاتب هو مصدر االبداع،  
فيجب أن يبتعد عن األسلوب املّمل ويجاول أن يقّدم كّل ما يجعل من كتابه 
قطعة مميزة بني اآلالف من الكتب،  كل الشكر والتقدير جلريدتكم الغّراء على 
افساح املجال للمواهب الشابة والتعريف بها،  حتية عميقة لكل الطاقم الساهرة 

عليها. 
يف األخير أقدم جزءا صغيرا من الكتاب اجلديد :

An Overdose of Positiveness 
 Before taking any step you have to

 ask the
 ?question why

 If you didn’t find yourself satisfied,
 be sure you

 .are living in a big lie
 Think about yourself and no one

 .else
 Take a look at what comes before

 your name on
 any paper; or only the old name

 there is nothing
 ?else

 Think about each second of your
 life, don’t

.demolish what was built

شاعرة  مرهفة اإلحساس،  صريحة في القول،  ال تسكت عن الخطأ،  ال تجامل،  تكتب بصدق ولغة أنيقة،  تكتب بأسلوب شعري وشاعري متين رصين،  تغّرد في زرقة سماء 
قسنطينة،  تعيش كغيرها هموم الوطن والفقراء.
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أواًل : تعريف المرابحة
املرابحــة يف اللغــة كمــا قــال ابــن منظــور مصــدر 
ــا  ــع الســلعة بثمنه ــي بي ــح، ويف االصطــاح ه للرب
األصلــي مــع ربــح معلــوم، وصورتهــا أن يذكــر البائــع 
الســلعة،  بــه  الــذي اشــترى  الثمــن  للمشــتري 

ــا. ــه ربحــا معين ويشــترط علي
 ثانًيا: حكم المرابحة

هــي صــورة مــن صــور البيــع، وهــو جائــز لعمــوم 
األدلــة كقولــه تعالــى }وأحــل اهلل البيــع وحــرم 
ــل  ــلم: »أفض ــه وس ــى اهلل علي ــه صل ــا{ وكقول الرب
ــو  ــده«، وه ــل بي ــل الرج ــرور وعم ــع مب ــب بي الكس
ــوع  ــى هــذا الن ــم إن احلاجــة إل ثابــت باإلجمــاع، ث
ال  فــرد  كل  ألن  وواضحــة  ظاهــرة  البيــوع  مــن 
يســتطيع تلبيــة حاجاتــه املختلفــة بنفســه، فيعتمــد 
يف ذلــك علــى الغيــر ،الــذي يقــوم بشــراء الســلعة، 
ثــم يبيعهــا لــه بثمــن األصلــي مــع ربــح معلــوم كمــا 

ــا ســابقا. ذكرن
 

ثالًثا: المرابحة لآلمر بالشراء
 وهــذا هــو النــوع الــذي يهمنــا يف هــذا املوضــوع 
ــوك  ــف البن ــتخدمه مختل ــذي تس ــوع ال ــه الن ، ألن
، ويعــرف بأنــه: »طلــب اآلمر-وهــو املشــتري أو 
ــا- أن  ــك هن ــو البن ــور- وه ــن املأم ــا - م ــون هن الزب
يشــتري لــه ســلعة معينــة مبواصفــات محــددة- 

ــه، ويربحــه  ســيارة أو غيرهــا-، ويعــده بشــرائها من
فيهــا، ويدفــع الثمــن علــى دفعــات حســب قدرتــه 

ــة«. املادي
ومــن هنــا ناحــظ أن بيــع املرابحــة لآلمــر 
ــون  ــم الزب ــرف وه ــة أط ــن ثاث ــون م ــراء يتك بالش
والبنــك والبائــع األصلــي، وتتضمــن هــذه الصيغــة 

ثــاث معامــات وهــي :
ــو  ــلعة وه ــب للس ــخص الطال ــن الش ــد م - وع

ــة. ــك مرابح ــن البن ــراء م ــون بالش الزب
-عقــد شــراء بــن البنــك والبائــع األصلــي 

املالــك لســلعة.
- عقــد شــراء بــن الشــخص الواعــد أو الزبــون 

والبنــك مرابحــة.
 رابًعا: شروط المرابحة لآلمر بالشراء

ويعتبــر هــذا العنصــر هــو الفيصــل أو املعيــار 
الــذي يحــدد حقيقــة هــذه املعاملــة يف البنــوك مــن 
حيــث صحتهــا أو فســادها ، فــإذا حتققــت هــذه 
ــا  ــة بأنه ــذه املعامل ــى  ه ــم عل ــا حك ــروط  كله الش
ــم  ــد حك ــرط واح ــو ش ــل  ول ــة، وإذا اخت صحيح
ــا  ــان، وعموم ــاد والبط ــة بالفس ــذه املعامل ــى ه عل

ــي: ــا يل ــروط فيم ــذه الش ــل ه تتمث
- أن يكــون املبيــع عرضــا، فــا يصــح بيــع 

مرابحــة. النقــود 
- أن يكــون الثمــن األول للســلعة معلومــا لــدى 

الزبــون والبنــك.

- أن يكون الربح أيضا معلوما لطريف البيع .
- بيــان نفقــات البنــك علــى الســلعة، أي 

حتديــد مــا أنفقــه البنــك عليهــا.
- أن ميتلــك البنــك الســلعة قبــل بيعهــا للزبــون 
يكــون  أن  يجــب  واالمتــاك  بالشــراء،  اآلمــر 
ــليم  ــن أ وتس ــا بالتمك ــا أو حكمي ــاكا حقيقي امت
املســتندات، ويعتبــر هــذا الشــرط يف حقيقــة األمــر 
أهــم شــرط يف هــذه املعاملــة، ولكــن لألســف مــازال 

ــوك. ــب البن ــا يف أغل ــذا الشــرط غائي ه
محــددة  الســلعة  مواصفــات  تكــون  أن   -
ومعروفــة، وللزبــون حــق الرجــوع يف الشــراء إذا ظهــر 

عيــب بالســلعة.
البنــك كل األضــرار اجلزئيــة  يتحمــل  أن   -
مادامــت يف مخازنــه  للســلعة  الكلــي  لهــاك  أو 

وضمانــه.
ــون  ــة تأخــر الزب ــادة يف حال - أال تشــترط أي زي

عــن التســديد.
- أال يكــون بيــع املرابحــة وســيلة للحصــول 
ــون للســلعة مــن  ــال مــن خــال شــراء الزب علــى امل
البنــك بثمــن مؤجــل ، وبيعهــا للبنــك نفســه بثمــن 
أقــل ممــا اشــتراها بــه معجــل، وهــو مــا يعــرف ببيــع 
العينــة ، أو بيعهــا ألي مشــتري آخــر غيــر هــذا 

ــورق. ــع الت ــا يعــرف ببي ــو م البنــك ، وه
العقــد  فــإن  الشــروط،  هــذه  حتققــت  فــإذا 
ــد أال  ــب التأك ــن يج ــرعا، ولك ــز ش ــح وجائ صحي
ــث  ــة، بحي ــذه املعامل ــا يف ه ــك متحاي ــون البن يك

ــة للبائــع األصلــي،  يعطــي الزبــون شــيكا أو كمبيال
فيشــتريها منــه، ثــم تتوجــب األقســاط يف ذمــة 
الزبــون، وهــذا هــو الربــا احملــرم، ويف األخيــر يجــب 
ــدود اهلل  ــد ح ــاف عن ــن وق ــدا أن املؤم ــى أب أال ننس
ــأل  ــم و  يس ــى يتعل ــل حت ــوم بعم ــا يق ــى، ف تعال
عــن  حكــم الشــرع يف ذلــك، خاصــة يف مثــل هــذه 
املعامــات ، وهــذا طبعــا ليكــون أبعــد النــاس عــن 
احلــرام، فقــد كان فــاروق األمــة رضــي اهلل عنــه 
يســير يف األســواق ويســأل التاجــر عــن الربــا، 
ــإن  ــف يتقيه،ف ــلعته، وكي ــى س ــل عل ــف يدخ وكي
ــه:  ــا ل ــاه،وإال أخرجــه مــن الســوق قائ ــه أبق أجاب
ــا  ــه، وإال أكل الرب ــن ال يفق ــوقنا م ــع يف س »ال  يب
رضــي أم أبــى« ،واإلخــراج بلغــة العصــر معنــاه 
الضريبيــة  والبطاقــة  التجــاري  الســجل  ســحب 
ــا  ــك، مم ــر ذل ــتوردين وغي ــن واملس ــجل املصدري وس
يعنــي توقيــف هــذا التاجــر عــن ممارســة احليــاة 

االقتصاديــة .
ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــى عل ــل إل ــاء رج ــا ج كم
رضــي اهلل عنــه وقــال لــه: »يــا أميــر املؤمنــن 
ــام  ــال اإلم ــي ، فق ــو اهلل ل ــارة فأدع ــد التج ــي أري إن
علــي رضــي اهلل عنــه: أو فقهــت يف ديــن اهلل؟ قــال 
الرجــل: أو يكــون بعــض ذلــك؟ قــال اإلمــام علــي 
رضــي اهلل عنــه: ويحــك الفقــه ثــم املتجــر، فــإن من 
بــاع واشــترى ولــم يفقــه يف ديــن اهلل ارتطــم يف الربــا 

ــم ارتطــم«. ث

شروط بيع المرابحة في البنوك اإلسالمية واالبتعاد عن ُشبهة الربا

ال شك أن الحديث عن المرابحة 
اليوم يعتبر حديث الساعة، وذلك 
ألن العديد من البنوك التقليدية 
كالبنك الوطني الجزائري، وهذا 
طبعا على على غرار البنوك 

اإلسالمية اعتمدت هذه المعاملة  
كصيغة أساسية من صيغ التمويل 
واالستثمار لذا كانت الحاجة 

ضرورية لمعرفة هذه الصيغة وما 
يتعلق بها من مفاهيم وشروط، 

خاصة في ظل التساؤل عن حكم  
الخطوات المتبعة من طرف البنوك 
اإلسالمية أو البنوك التقليدية،لذا 
سأحاول بإذن اهلل تعالى فيما يلي 
وبشكل مختصر وبسيط أن أعرف 
بهذه الصيغة ،وأبين في الوقت 
نفسه الشروط الشرعية الواجب 
اتباعها لتطبيق هذه الصيغة،وهذا 
حتى تتضح الصورة أكثر أمام 
القارئ الكريم، وذلك كما يلي:

تهنئـــــــة
بمناسبة ازديان فراش عائلة اعولمي ببنت بهية الطلعة سميت على بركة اهلل لين.

 تتقدم عائلتها والصديقة سارة بأحر التهاني والتبريكات متمنين لها دوام الصحة والعافية راجين من العلي القدير أن تنال الوليدة مستقبال زاهرا و أن 
تسبغ الفرحة على بيت األسرة.

وبارك اهلل لكم في الموهوب وشكرتم الواهب وبلغت أشدها ورزقتم برها، وعجل بشفاء والدتها وأفرح جل العائلة بصورتها.
أحر التهاني وتتربى فعزكم إن شاء اهلل 

د/ محمد دمان ذبيح

-أستاذ االقتصاد اإلسالمي بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية-
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»وسائل  كتاب  مؤلف  يتساءل    
آرثر  األمريكي  واملجتمع«  االعالم 
والنساء  الرجال  ذهب  أين  بيرغر،  آسا 
؟  اخلمسينات  نّقاد  منهم  الذين حّذرنا 
ويقصد الكاتب مرحلة بدأ فيها املنّظرون 
الثقافة  تصنيع  يتحّدثون عن  الغرب  يف 
خللق  اإلعالم  وسائل  عبر  وتسليعها 
النخبة  لثقافة  يأبه  ال  جماهيري  منط 
يؤّسس  كان  احلقيقة  لكّنه يف  الرفيعة، 
السوق  لشروط  تخضع  جديدة  لثقافة 

كأّي سلعة جتارية أخرى. 

الثقافة الجماهيرية 
ووالدة نجوم األرض

اإلعالم  صناعة  رواد  أّن  الشّك    
استمروا  قد  اخلمسينات،  يف  والترفيه 
مشّكلة  عميقا  وامتّدت  جذورهم  ومنت 
اإلعالم،  لوسائل  خاصة  إيديولوجيا 
يف  حقا  األكثر  أنهم  أصحابها  يعتقد 
صناعة احملتوى وقولبته وترويجه بالصورة 
التي يريدون، ولذلك فإّن املؤلف يذهب 
إلى القول بأّن »نظرية الثقافة اجلماهيرية 
ما تزال قائمة إلى اليوم، بل إنها أكثر مما 

كانت عليه وقت طرحها«. 
بوسائل  محكوم  اليوم  فعالم 
بفعل  وتشّعبت  تطّورت  التي  اإلعالم 
بلغت  التي  لالتصال  احلديثة  التقنيات 
ومواقع  اإلنترنيت  شبكة  مع  ذروتها 
حياة  جتتاح  التي  االجتماعي  التواصل 

البشر اآلن. 
ويف ظل هذه اإليديولوجيا، ظهرت 
صناعة النجوم كوسيلة لتنميط األذواق 
أولئك  ممكنة،  صور  أبهى  يف  وتسويقها 
شاشات  من  انتقلوا  الذين  النجوم 
واليوم  التلفزيون  شاشات  إلى  السينما 
فباتوا  الذكية،  الهواتف  شاشات  إلى 
أقرب  وعقولهم  الناس  حياة  إلى  أقرب 

من أّي وقت مضى . 
وعالم  الفيلسوف  ناقش  لقد 
كيفية  موران  إدغار  الفرنسي  االجتماع 
هذا  إعالم  وسائل  يف  النجم  صناعة 
العصر انطالقا من سينما هوليود، قائال 
اليومية  للتأثير يف احلياة  بأنها »مصّممة 
للناس وأمناط عيشهم واستهالكهم، من 
خالل خلق النموذج أو القدوة يف األزياء 
احلياة  جوانب  وكل  واملاكياج  والعطور 
الفنان  أصبح  وبذلك  االجتماعية، 
الستهالك  تسّخر  التي  األولية  كاملادة 
تنافس  فزاد  الرأسمالية«.  بضائع 
استقطاب  على  الكبرى  الشركات 
النجوم أو صناعتهم، ألّن شهرتهم تعني 
شهرة منتوجاتها، بغض الّنطر عن باقي 

القيم التي تسويقها معبأة مع السلع. 
ظهور  من  طويلة  عقود  وبعد  اليوم، 
استمر  والتلفزيون،  واإلذاعة  السينما 
واحتوتها  اإلعالم  وسائل  عمل  تطور 
جعلت  التي  اإلنترنيت  شبكة  جميعا 
مشدودا  والعشرين  الواحد  القرن  انسان 
يف  فعلته  مما  أكثر  بها  ومشدوها  اليها 
لم  عصر  اختراعها،  زمن  السينما 
صناعة  عن  احملتوى  صنّاع  فيه  يتخّلف 
النجوم من فراغ أو من خلفّيات  وتقدمي 
عالم  فإّن  وبالطبع  ومتنوعة.  جاهزة 
والدراما  السينما  من  السّيما  الفن، 
األكثر  يبقى  واملوسيقى  التلفزيونية 
استقطابا بالنسبة لصّناع احملتوى، يعّززه 
اليوم جيل جديد من رواد مواقع التواصل 
على  شهرتهم  تقوم  الذين  االجتماعي 
أكثر  والنزوع  والبهرجة  االستعراض 
التفاهة  حد  والّتبسيط  السطحّية  نحو 
والضحالة، حيث فقدت صناعة النجم 
يف  تفرضه  كانت  الذي  الّتعقيد  ذلك 
باملصالح  ربطه  رغم  ماضية  فترات 
الثقافة.  وتصنيع  والتجارية  االقتصادية 
فإذا كان جنوم اخلمسينات أو الستينات 
وحتى التسعينات، قد كانوا مشاهيرا يف 

التمثيل أو الغناء أو الرياضة، فإّن جنوم 
اليوم عبر »السوشل ميديا« ميكن أن ال 
النجوم  أي من  لصفات  يكونوا حاملني 

السابقني . 

التلفزيون ونجوم 
اإلعالم الجديد

جدل  عن  بعيدا  ليس  اليوم،     
اجلدد  النجوم  يقتحم  اخلمسينات، 
على  أنفسهم  وينّصبون  اإلعالم  عالم 
رفع  ذريعة  حتت  سلمه  درجات  أعلى 
املتابعني،  وماليني  املشاهدة  نسب 
األفالم  على  مقتصرا  يعد  لم  فاألمر 
يف  كان  كما  التجارية  واإلعالنات 
»كإعالميني«  ُيقّدمون  لكنهم  املاضي، 
التأثير  و  الواسع  االنتشار  عن  يبحثون 
أن  ُيفترض  العريضة  كما  اجلماهير  يف 
املعدون  أو  املكّونون  الصحفيون  يفعل 
العلم  من  معني  قدر  وفق  املهمة  لتلك 
واإلنسانية.  األخالقية  والقيم  واملعرفة 
مع أننا يف كل األحوال لم نتخّلص من 
أسباب ذلك بالدرجة األولى، أال وهي 
والبضائع.  للسلع  التجاري  التسويق 
هي  اليوم  االجتماعي  التواصل  فمواقع 
أكبر منّصات لإلعالن دوليا وتدر أرباحا 
مالية ال حتصى على أصحابها وشركائهم 

يف هذا اجلانب . 
ملعاهد  بقي  ماذا  البعض،  يتساءل 
قادرة  إذا كانت غير  والصحافة  اإلعالم 
لنقل  أو  اإلعالم،  تخريج جنوم يف  على 
مؤّثرين يجيدون صنع احملتوى اإلعالمي 
ُسحب  هل  أم  إليه،  الناس  وجذب 
البساط من حتت أرجلهم بسبب ازدياد 
سلطة الثقافة اجلماهيرية يف عصر مواقع 

التواصل االجتماعي ؟ 
وميتلكون  يديرون  من  اعتقد  لطاملا 
على  األقدر  أنهم  اإلعالم،  وسائل 
الذي  اإلعالمي  احملتوى  نوع  حتديد 
يريده اجلمهور أو يفّضله عن ما سواه، ممّا 

يجعلهم يقعون يف فخ الرداءة والضحالة 
املستوى  نحو  فأكثر  أكثر  وينحدرون 
الترفيه. حيث لم يعد من  املتدني من 
املستهجن أن يقّدم ذلك الترفيه كثقافة 
عامة  لدى  ومحّببة  بل  ومقبولة  سائدة 
باألمس  كانوا  »جنوم«  يقّدمها  الناس، 
التلفزيون  شاشة  عبر  مرفوضون  القريب 
وسائل  عرش  على  طويال  تربع  الذي 
عصره  منذ  مشاهدة  األكثر  اإلعالم 

الذهبي .
 فمطربو املالهي الليلية أو األغاني 
أنها  على  لها  ُينظر  كان  التي  الشعبية 
أو  الرصينة  بالثقافة  مضّرة  ثقافة  متثل 
العربي خاصة،  العالم  النخبة يف  ثقافة 
أن  بعد  الشاشات  اليوم  احتلوا  قد 
للكثيرين  وبالنسبة  املنّصات،  اعتلوا 
املجتمع  من  مرفوضني  يعودوا  لم  هم 
بعض  حتى  إّن  بل  إعالمه،  ووسائل 
يعتبرونهم  النخب،  على  ُيحسبون  من 
ال  التي  املجتمع  ثقافة  من  مهم  جزء 
وسائل  أصحاب  فيما  إنكارها.  ميكن 
اإلعالم يرونهم األقدر حاليا على جذب 
عالم  يف  خاصة  العريضة،  اجلماهير 
احلوارية  والبرامج  التلفزيوني  التنشيط 
ذات الصبغة الترفيهية، مع أّن بعضهم 
واالقتصاد  السياسة  يف  يخوض  أصبح 

والدين ولم يكتف بالرياضة مثال. 

أوبرا وينفري ليست 
مغنّية مالهي !

وحتت تلك الذريعة، يسارع البعض 
ذاك  أو  النجم  هذا  بني  مقارنات  لعقد 
لعالم  الدخالء  غزو  عن  حتّدثنا  كلما 
اإلعالم وانحدار مستوى صناعة الترفيه 
فيه، مع اخللط بني املفاهيم والّتسميات 
أو ال  له  وافتعال اجلدل حول من يجوز 
يجوز تقدمي برنامج تلفزيوني أو إذاعي، 

متناسني أهمية العلم واملعرفة والّتدريب 
ألولئك  والقيمّية  الثقافية  واخللفّية 
اقتحام  يف  يرغبون  الذين  األشخاص 

عالم اإلعالم ألسباب متعّددة . 
على  جزائرية  مدّونة  أجرت  فقد 
مقدمة  بني  مقارنة  بوك  فايس  موقع 
الشهيرة  األمريكية  التلفزيونية  البرامج 
أوبرا وينفري و مغنية راي جزائرية قيل 
قائلة  تلفزيونيا،  برنامجا  ستقدم  بأنها 
لكّنها  صحفية  تكن  لم  وينفري  بأّن 
أصبحت أشهر مقدمة برامج يف العالم ! 
سليمة  وغير  فّجة  مقارنة  هي  وبالطبع 
تينيسي  جامعة  خريجة  وينفري  ألّن 
جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  وُمنحت 
من  اإلعالم  عالم  ودخلت  هارفارد، 
باب العلم واملعرفة قبل أكثر من ثالثني 
و  منوذجا  تكون  أن  واستطاعت  سنة، 
اإليجابي،  والنجاح  الّتحدي  يف  قدوة 
فقيرة  بيئة  من  قدمت  وأنها  خاصة 

عانت من الّتمييز العنصري. 
التلفزيون  على  الظهور  تسفيه  إّن 
أكثر  والترفيه  الّتسلية  برامج  وتتفيه 
مقّدمني  أو  منشطني  فأكثر، من خالل 
ال يرقون للمستوى املطلوب بحجة أنهم 
على  كبير  ضرر  فيه  صحفيني،  ليسو 
ذائقة املشاهد السيما بالنسبة لألجيال 
والقدوة  النموذج  تفتقد  التي  اجلديدة 
وتستسهل طريق النجاح والشهرة الذي 
لم يعد محفوفا باالجتهاد واملتاعب بقدر 
الالمباالة  و  باألنانية  محفوفا  أصبح  ما 
انتشارها شاشات  تتيح  التي  والفضائح 
فأصبح  عناء،  دون  الذكية  الهواتف 
عدد املشاهدات و املشاركات واملتابعات 

وحده معيار صنع النجوم... 
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     َتابعُت باهِتماٍم - شأِني 
شأَن كلِّ اجَلزاِئرينَي - ِخطاَب 

الّرئيِس عبد امَلجيد تّبون 
ي ألَقاُه يف َندوِة اإلنَعاِش  الذِّ

ي كان  ، الذِّ االقِتصاديِّ
العنواَن األْبرَز للُثالِثّيِة. 

ما َقالُه الّرئيُس هو َنفَسه 
خُب بل حّتى  ما َتقوُله النُّ

امُلواِطن الَبسيط؛ لُيحاِصَرني 
ؤاُل امَلركزيُّ الَقاِتل: َمن  السُّ
 ، مَو االقِتصاديَّ ُيعرِقل النُّ

شِريعاِت أو الَقواننِي  سواٌء بالتَّ
أو بامُلمارَساِت؟ َمن أحبَط 

نِمية؟ َهل هَي  ُمخّططاَت التَّ
َسة  اإلَدارُة الِبيروقراطّيُة امُلتكلِّ
اِغطُة،  أم ُتراَها اجَلماعاُت الضَّ
أم أّنها ُلوبّياُت َتهريِب الُعملِة 
امُلرتِبطِة بَدواِئَر أجَنبيٍة، أم 
ياسيُّ الَعاجُز  ظاُم السِّ هَو النِّ
هضِة؟ عن َتقيِق ُشروِط النَّ

َتبُدو األسَباُب ُمتعّددًة 
وُمتداِخلًة، ِفيَها ما هَو 

 » إَداريٌّ وِفها ما ُهو »َماِفياويٌّ
وِفيها- أيًضا - ما هَو َتواطٌؤ مع 

! األجنبيِّ
      َلكّنِني، أكاُد َأجِزُم أّن أصَل 

خلِف االقِتصاديِّ  امُلشِكلة يف التَّ
ي ُتعاِني ِمنُه اجَلزائُر َيكمُن  الذِّ

ياسيِّ  ظاِم السِّ يف َطبيعِة النِّ
ي َيكبُح امُلبادرَة، وَيقُتل  الذِّ

اإلبداَع، وُيساِوي بنَي الَكسوِل 
ُح  شيِط. َبل أحياًنا ُيرجِّ والنَّ

كّفَة الَفاشِل والَفاسِد على َكّفِة 
الِح. اِجح والصَّ النَّ

ياسيُّ اجَلزائريُّ  ظاُم السِّ       النِّ
يِع امُلَسّيِر  ي ُأّسَس على الرِّ الذِّ
ا جعَل من اجَلزائِر  ِبيروقراطّيً

سوًقا خارَج كلِّ امَلقاِييِس؛ 
سوٌق ُيباُع ِفيها كلُّ َشيٍء خارَج 
قابِة؛ سوٌق ال َضواِبط وال  الرَّ

َمعاييَر َتُكمَها؛ َفصاِحُب 
احِليَلة وامَلُسوبّيِة وامُلرَتِشي 
رائِب َناجٌح،  ب من الضَّ وامُلتهرِّ
وامُلستثِمُر احَلقيقيُّ َيتعّثُر 

باألعَباِء الِبيُروقراِطيِة 
وامَلالّيِة والَضريبّيِة.

ياسُي اجَلزاِئرُي،  ظاُم السِّ       النِّ
ي َأّسَس ُمؤّسساٍت ِسياسّيًة  الذِّ

هي ُمجّرُد واِجهاٍت لُعصِب 
يِع  ظاِم امُلتناِحَرة على الرِّ النِّ
وامُلّتِفَقة على اسِتمراِر نظاِم 

احُلكِم، استطاَع أيًضا أن 
َس شَركاٍت هي َواجهاٌت  ُيؤسِّ

ِتارّيٌة )ِبْزَنْس( للُعصِب 
َذِتها؛ فضاَع االقِتصاُد وَتلّوثْت 
جارُة وأصبَح الكلُّ َيتحدُث  التِّ

عن اقِتَصاِد الَبازار.
ي  ياسُي الذِّ ظاُم السِّ      الِنّ

أَتّدُث عنُه َسّير االقِتصاَد 
امُلوّجَه نحو َثالِثني سنًة؛  أي 

منذ االسِتقالِل إلى َغايِة 
ياسّيِة  االصالَحاِت السِّ

واالقِتَصادّيِة الّتي جاَء بَها 
ُدستور 23 فبراير1989، وُهو 

ظاُم َنفُسه الّذي َسّير  النِّ
ما اصُطِلَح على َتسِميِته 

يبراليُّ أو احُلّر  االقِتصاُد اللِّ
بعد الَفترِة َنفِسها. وَتخّيُلوا 

معي واحًدا ُيداِفع على َتقاُسم 
الّريِع بني اجلميِع بالّتَساوي 
)أّي من َيعمل ومن ال َيعَمل 
يَناالن احَلّظ ذاَته(؛كيَف  

يتقّبُل  امُلبادرَة والّربَح حسَب 
الّنشاِط؟!

      ُخالَصة الَقوِل: اَل ُيِكن 
َتريُك َعجلِة االقِتَصاد، وال 
ِبناُء إنتاٍج َوطنيٍّ ما َلم َيتغّير 

ياسُي وآلياُت َعمِله  ظاُم السِّ النِّ
وَطرائُق َتسييِره. 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

أقدمت عليه دولة اإلمارات من  مبا  للبرملانيني  العاملي  املنتدى اإلسالمي  ندد 
خيانة  ذلك  معتبرة  السالم،  عنوان  حتت  الصهيوني،  مع الكيان  تطبيعية  خطوة 

للقضية الفلسطينية وتدميرا للتضامن العربي.
اتفاقية  له،  بيان  يف  للبرملانيني،  العاملي  اإلسالمي  املنتدى  أمس،   أدان، 
مثل  أخرى  وإسالمية  عربية  دول  تبني  الصهيوني، محذرا من  اإلماراتي  التطبيع 
هذه السياسة، مؤكدين أن شعوب األمة ستحاسب األنظمة التي تقدم على تصفية 

القضية الفلسطينية باالنحياز إلى االحتالل.
واعتبر املنتدى اإلسالمي ما أقدمت عليه دولة اإلمارات من خطوة تطبيعية مع 
دولة االحتالل الصهيوني حتت عنوان السالم، خيانة للقضية الفلسطينية وتدميرا 

الفلسطيني  الشعب  وال  تستفيد  لن  اإلمارات  أن  إلى  مشيرا  العربي،  للتضامن 
شيئا،  االتفاقية  هذه  من  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  وال  العربية  الدول  جامعة  وال 
واصفا التنازل عن القدس واملسجد األقصى املبارك، واخلروج عن الثوابت العربية 
واإلسالمية باخليانة الكبرى، مضيفا أن التنازل املجاني مقابل وعد بإيقاف مؤقت 
لضم األراضي الفلسطينية يعتبر سذاجة، وأن محاوالت الربط بني التطبيع ووقف 

الضم ما هو إال محض تضليل وافتراء.
وأكد املنتدى أن الشعوب العربية واإلسالمية لن تقبل الذل واملهانة والتنازل 
عن القدس واألقصى وفلسطني، ومحاولة إرضاء احملتل ال يعيد حقوقا ألصحابها.
أحمد بوكليوة

َمهاِلـــك 
االقتصاد..! 

هالُك 12 شخصا متأثر بـ »كوفيد 19« يوم الثالثاء

 الجزاِئُر ُتحصي 419 
إصابًة َجديدًة بُكورونا 

اإلحصائيات  آخر  عن  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
املسجلة يف اجلزائر، أمس الثالثاء، املتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا، كوفيد19.

كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق   كشف 
جمال فورار، عن تسجيل 419 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد املصابني 

إلى 39444 شخًصا.
12 حالة وفاة بني  24 ساعة  املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر  وحسب 

املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1391 حالة.
خالد دحماني 

حّذر من تبني دول عربية أخرى السياسة ذاتها

الُمنتــَدى اإلسَلمــُي للَبرلماْنّييـَن ُيِديـن التَّطبيـَع 

قال إن الّدولة ليست مفلسة، بلميهوب:

الُمخّطـُط الَجِديـد لإلنَعـاِش َسيحدث َتحـّوال َشامـًل للقِتَصاد
 أّكد الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باالستشراف محمد شريف بلميهوب على وجوب إحداث تغيير سريع يف طريقة عمل االقتصاد، يرتكز على 

ضرورة أن يكون املخطط اجلديد لإلنعاش االقتصادي قائًما على مقاربة جد براغماتية على نحو ينتج آثاًرا مباشرة على حياة املواطنني واملؤسسات.
وأضاف بلميهوب، يف تصريحات أدلى بها لإلذاعة، أمس الثالثاء، أّن ورشة العمل املخّصصة ملوضوع االستثمار التي ترأسها يوم أمس الثالثاء يف إطار الندوة 
الوطنية لإلنعاش االقتصادي تأتي يف سياق هذا املخطط، مشيًرا إلى وجوب اتخاذ إجراءات ستكون لها آثار فورية على احلياة االجتماعية واالقتصادية للمواطنني 
واملؤسسات االقتصادية قبل نهاية هذه السنة، معتبرا أنهم يقومون بالعمل يف إطار مسعى بيداغوجي شامل يجمع املتعاملني االقتصاديني والشركاء االجتماعيني 
واخلبراء واملؤسسات من أجل إخراج اجلزائر من فترة اجلمود الطويلة وإهدار املوارد، مؤكدا أن اجلزائر مّرت بثالث أزمات تراكمية، بداية من أزمة النفط لعام 2014 
التي متّيزت باالنخفاض املفاجئ لسعر للمحروقات، األمر الذي أظهر مرة أخرى أّن اقتصادنا املعتمد بقوة على احملروقات ال يتمتع بالقوة، وجاءت أزمة النفط لسنة 

2019 مصحوبة بأزمة فيروس كورونا الصحية التي جاءت لتحدث اضطرابا كليا يف النظام االقتصادي الوطني.
وأشار الوزير املنتدب املكلف باالستشراف إلى أّن من شأن املخطط اجلديد لإلنعاش أن يسمح بتحول شامل لالقتصاد الوطني من خالل إخراج اجلزائر من 

اعتمادها الكبير على احملروقات، وإنشاء اقتصاد تنافسي متنوع يفتح الطريق نحو التجارة الدولية.
صفية ن.

دعا لتجاوز الوضع الراهن.. بن يحيى: 

الّنــــدوُة الَوطنّيــــة ُخطـــوٌة نحـــو 
َتشخيــص جــاد لَوضـــع االقتَصـــاد

اعتبر احمللل االقتصادي فريد بن يحيى، أن الندوة الوطنية حول مخطط اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي املنعقدة يوم 
أمس واليوم األربعاء، تعتبر فرصة لتشخيص الوضع االقتصادي من أجل جتاوز الوضع الراهن وحتقيق انطالقة جديدة. 

وقال بن يحي، يف تصريحات أدلى بها لإلذاعة يوم أمس الثالثاء إن الندوة الوطنية تعتبر خطوة أولى لتقييم وتشخيص 
الوضع االقتصادي بشكل عام، يف ظل انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن البالد تعيش حاليا وضعا اقتصاديا حرجا، وال 
توجد انطالقة حقيقية لالقتصاد نظرا إلى عدة ظروف، منها انخفاض أسعار البترول وامتصاص السوق املوازية أكثر من 60 
مليار دوالر، كما أن الـ 10 ماليير دوالر التي رصدتها احلكومة لتنمية وإنعاش االقتصاد الوطني ال تكفي.و يف هذا اخلصوص، 
أبرز املتحدث أن االستثمارات الكبرى حتتاج إلى أموال كبيرة، وأموال احلكومة ال ميكن استغاللها من أجل تأهيل الشركات. 
صفية ن.

سكيكدة

اِئرة!  ُمكَتتبو التَّرقوِي بالَحروِش ُيغِلُقون مقرَّ الدَّ
أقدم، صبيحة يوم أمس الثالثاء، مكتتبو السكن الترقوي )Lpa ( حصة 400 مسكن، رفقة مكتتبي حصة 200 
مسكن على غلق مقر دائرة احلروش بالسالسل واألقفال احلديدية، رافعني جملة من الشعارات واملطالب واالنشغاالت على 
رأسها ضرورة اإلسراع يف تسليم مفاتيح سكناتهم على مستوى حصة 400 مسكن، التي مت االنطالق يف األشغال بها منذ 
عشرة سنوات كاملة، غير أن نسبة األشغال ما تزال تراوح مكانها بشطر كبير من هذه السكنات وحتى تلك التي مت االنتهاء 

منها.
 ويتعلق األمر بـ 220سكن من أصل 400 ما تزال غير موصولة بالتيار الكهربائي بسبب مبلغ مالي قدره مليار سنتيم 
ترفض مصالح مديرية السكن تسديده ملصالح سونلغاز، وضعية أثارت استياء املكتتبني وزادت من حجم املعاناة التي يتخبطون 

فيها.
املستفيدين من هذه احلصة، بعد تأخر قارب ثالثة  قائمة  فورا عن  200 سكن بضرورة اإلفراج  هذا، ويطالب مكتتبو 
2018، حني تقدم املكتتبون  بإقليم دائرة احلروش منذ عام  200 سكن ترقوي مدعم  سنوات بحيث مت اإلعالن عن حصة 
مبلفاتهم غير أن مصالح الدائرة لم تعلن عن قائمة املستفيدين إلى اليوم، األمر الذي جعل املعنيني يخرجون عن صمتهم تنديدا 

بهذا التأخر الكبير والتماطل واإلهمال، مطالبني السلطات الوالئية بالتدخل عاجال وإنهاء األزمة التي أثقلت عاتقهم.
 نسيبة شالبي

»اإلَماراتــــّي - الُصهيونــــّي« 

أسرة “أخبار 
الوطن ” 

تهنئ قراءها 
مبناسبة حلول 
العام الهجري 
اجلديد1442، 

وترفع إلى الشعب 
اجلزائري  خاصة و األمة اإلسالمية عامة  أسمى 

آيات التهنئة والتبريك بهذه املناسبة املباركة.
وبحلول غرة محرم  تعلن أخبار الوطن  أنها تتجب 

يومي  اخلميس و اجلمعة ، لتعاود الصدور يوم 
السبت املقبل ، بينما يكن متابعة األخبار أوال بأول 

على موقع شبكة أخبار الوطن اإللكتروني.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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