
د. الّسعيــد بوطاجيـن 	

َتحديــُث الَحداثـــة
من الضروري إعادة النظر 

يف فهمنا للحداثة، كما 
هي متواترة يف بعض 

الطرح العربي.لم تظهر 
احلداثة يف الغرب، التي 

استنسخناها باستخفاف، 
إاّل مقترنة مبسببات 

تاريخية ومعرفية ودينية 
وفلسفية، بدليل أّنها 
ارتبطت، يف جوهرها، 

مبحاولة تقويض 
منظورات الكنيسة وإرثها.
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08
تلمسان

َتحقيقـاٌت فــي َنهــِب 
الَعّقـــار بَقريــــة 

سيــدي بنــــوار
06

املدية
»ثِنّية الّريح« بجواب 
خارَج مجال التَّنمّيـة!

05
البليدة

ُمكَتتُبــو »عـــدل 2« 
ُيناِشـــدوَن بعــــــَث 
الَمشـروَع مـن َجديـد!

1616
ُقِتَل ثالَثُتهم بِجيجل

َتحديُد ُهوّية اثَنين من اإلرَهاِبّييَن
 ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس األربعاء، أنه مت حتديد هوية اثنني 

من اإلرهابيني الثالثة املقضي عليهم، بوالية جيجل. 0909
َيسكُنوَن ُبيوًتا َمصنوعًة من ِحجارٍة وِطنٍي

 َتجمـُع الُحضَنـة. . ُسّكـاٌن خــارَج 
حسابـات الَمسؤوليـَن بالبّيــض

يعيش سكان جتمع احلضنة التابع لبلدية الغاسول، شرقي والية البيض، ظروفا 
معيشية صعبة ومزرية جراء غياب برامج التنمية، وانعدام ربطهم بالكهرباء الريفية 

وآبار السقي والشرب ومواشيهم، وزاد من عزلتهم عدم وجود طريق مهيأ يربط 
جتمعهم ببلدية الغاسول، رغم أن املسافة بينهما ال تتعدى 5 كلم، وكذا افتقاد املنطقة 
ألّي ربط بشبكات الهاتف النقال، وبعض السكان يسكنون بيوتا مصنوعة من احلجارة 
والطني واخلشب والبعض منهم يقطنون خيما مهترئة من اجللد والبالستيك والصوف. 

02

 جدد رئيس حركة مجتمع السلم، 
عبد الرزاق املقري، يوم أمس 

األربعاء باجلزائر العاصمة، »تأكيده 
على حق الشعب الصحراوي يف تقرير 

مصيره«، مؤكدا أنه »احلل الوحيد 
حلل الصراع القائم يف املنطقة«.

وحّذر، مقري، بهذا اخلصوص، من 
أن بقاء النزاع يف الصحراء الغربية 

»يخدم األجندة االستعمارية 
وحدها، ويستنزف شعوب املنطقة«، 

محذرا من »خدمة مصالح الكيان 
الصهيوني حتت غطاء دول أخرى«.

مقــري: ال حــــلَّ للَقضّيـــِة 
حراوَية إال بَتقرير المصير الصَّ

أزيُد من عقَدين من احلديث عن إرَساء أرضّية َمعلوماتّية

 قاَل إّن َمضموَن الئَحة الَبرملاِن األوُروِبي اسِتعماريٌّ

 َعبد الّرحمان ُبوننَجاص: 
ـل  َسُتسهِّ الّرقِمّية  الَبيانـاُت 
علــــى األطَباِء تشخيــَص 
األمراض وحَتديد عالجها

َرقمنة الُمستشفيات..َرقمنة الُمستشفيات.. عالُج التخّلِف! عالُج التخّلِف!

خّياطــــي:  ُمصطَفـــى 
املستشفيـــــاِت  َرقمنـــُة 
أدرَجت يف الّتسعيِنّيات، 

ولكـــن لــم نَر َشيئــا!

03
ــر إلطالق أرضّيــات َرقمّيــة فــي امُلستشفيــات حــة حُتضِّ وزارُة الصِّ



02
الحــدث
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منظمــات نرويجيـة تدعــو 
حكومــة بالدهــا لدعــــم 

القضيــــة الصحراويــة
- دعت منظمات املجتمع املدني النرويجية حكومة بالدها، للدفاع عن حق الشعب 
الصحراوي غير القابل للتصرف يف تقرير املصير واالستقالل، أمام مجلس األمن الدولي 

الذي ستشغل مقعدا به، بداية من شهر يناير املقبل، وملدة سنتني.
ويف رسالة مفتوحة، حتت عنوان »ادعموا حق الشعب الصحراوي يف تقرير املصير«، 
تولت إرسالها »جلنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية«، ناشد حتالف مكون من 53 منظمة 
مجتمع مدني نرويجية، وزيرة اخلارجية إين ماري إريكسن سوريد، »استغالل السنتني 

القادمتني يف مجلس األمن الدولي للدفاع بنشاط عن حقوق الشعب الصحراوي«.
»هناك  إن  الصدد:  هذا  يف  الصحراوية  للقضية  الداعمة  النرويجية  اللجنة  وقالت 

إجماعا بني األحزاب النرويجية على ضرورة احترام حق الصحراوي يف تقرير املصير«.
وقد أعربت هذه املنظمات يف رسالتها، عن » قلقها العميق إزاء الوضع املتفاقم يف 
الصحراء الغربية، آخر قضية استعمارية لم يتم حلها يف إفريقيا«، مشيرة إلى أن »املغرب 
لم يساهم حتى اآلن بشكل بناء يف عملية السالم األممية، ويرفض أي حل يتماشى مع 

حق الشعب الصحراوي يف تقرير املصير«.
ويف إشارة منها إلى تعنت املغرب وتعطيله ملسار السالم، ذّكرت املنظمات، برفض 
الطرف  مع  ثنائية  محادثات  الدخول يف  ورفضها  املقترحني،  اخلاصني  للمبعوثني  الرباط 
اآلخر يف النزاع )جبهة البوليساريو( على مدى السنوات األخيرة، وكذا ترحيلها ملوظفي 
األمم املتحدة، ورفضها التام إلمكانية قيام بعثة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بتقدمي 

تقرير عن أوضاع حقوق اإلنسان.
ودعا املجتمع املدني النرويجي، باملناسبة، حكومة بالده إلى »الدفاع - أمام مجلس 
األمن - عن نظام عاملي قائم على سيادة القانون، والتمسك مبوقف النرويج الواضح، بعدم 
االعتراف باحتالل املغرب لإلقليم«، كما كان احلال عليه عندما شغلت النرويج مقعدا 

يف املجلس آخر مرة.
ق.د

محمد عمـار: حق الشعب الصحراوي 
في االستقالل غير قابل للمساومة

البوليساريو لدى األمم  - أعرب ممثل جبهة 
عن   , أمس  عمار,  محمد  سيدي  املتحدة, 
استنكاره لعدم قيام مجلس األمن الدولي بأي 
املتظاهرين  على  املغربي  العدوان  يدين  عمل 
الكركرات يف  السلميني يف منطقة  الصحراويني 
13 نوفمبر املاضي, مجددا التذكير بحق الشعب 
الصحراوي يف احلرية واالستقالل املقدس وغير 

قابل للمساومة.
تصريح  -يف  عمار  محمد  سيدي  وقال 
إنه   - أمس     ) اجلزائرية  االنباء  ل)لوكالة 
العدوان  على  أسبوعني  من  أكثر  انقضاء  بعد 
املتظاهرين  على  السافر  املغربي  العسكري 
السلميني يف الكركرات يف خرق فاضح التفاق 
البوليساريو  املوقع بني جبهة  النار,  وقف إطالق 

واملغرب يف 1991, لم يصدر مجلس األمن أي قرار أو إدانة بهذا الشأن كما طالبت بذلك 
جبهة البوليساريو يف رسالتها إلى كل من األمني العام ورئيسة مجلس األمن.

نوعه  املجلس ومهما كان  أن »أي رد من  املنوال  وأكد سيدي محمد عمار يف هذا 
سيكون متأخرا جدا«.وقال الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليساريو »ال تنتظر الكثير« 
من املجلس بهذا اخلصوص , مبرزا أن السبب يف »صمت وتلكؤ الهيئة يعود باألساس إلى 
سياسة الكيل مبكيالني التي طاملا طبعت تعامل املجلس مع القضية الصحراوية يف ظل 

مواصلة بعض الدول تأثيرها على قراراته بصفة علنية السيما فرنسا«.
تسوية  وتقاعسه إليجاد  املبرر  »يواصل يف صمته غير  األمن  أن مجلس  إلى  وأشار 
إبقاء األمور على  الغربية يف وقت حتاول فيه بعض األطراف  للنزاع يف الصحراء  سلمية 
بالتقادم, وهذا  املغربي اجلديد  رمبا أمال - كما قال - يف أن يسقط اجلرم  املعهود  حالها 

موقف مفضوح وال ينم عن أي إرادة سياسية للمساهمة يف بلوغ حل سلمي للقضية«.

عضــو مجلس الشيوخ األسترالــي 
يسانـد القضيــة الصحراويــة 

 أكد عضو مجلس الشيوخ األسترالي عن اقليم نيو ساوثويلز, سني تيموثي أيرس, 
يف  للصراع  دائم  حل  إلى  للتوصل  خطة  وضع  الدولي  األمن  مجلس  على  يتعني  أنه 

الصحراء الغربية.
الشيوخ  مجلس  أمام  له  مداخلة  خالل   - االسترالي  العمال  حزب  عضو  وقال 
فورية  خطوات  اتخاذ  على  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  »مجلس  يحث  أنه   - األسترالي 
دائم  إلى حل  للتوصل  املفاوضات ووضع خطة  النار واستئناف  الستتباب وقف إطالق 
الغربية يف  الغربية, على أن يتضمن أي قرار حق شعب الصحراء  للصراع يف الصحراء 

اختيار مستقبله«.
به  مبا وعد  الوفاء  الدبلوماسية قد فشلت يف  أن »عقودا من  الصدد  وأوضح يف هذا 
شعب الصحراء الغربية عام 1991, وهو استفتاء لالختيار بني االستقالل أو االندماج مع 

املغرب, حيث مت تأجيل التصويت عدة مرات«.
كما ذكر أن »استراليا كدولة تؤمن ولديها مصلحة عميقة وثابتة يف نظام دولي قائم 
بالطرق  النزاعات  بحل  للدول  تسمح  التي  األطراف  املتعددة  واملؤسسات  القواعد  على 
السلمية, وكدولة أرسلت جنودها من رجال ونساء لإلشراف على السالم يف املنطقة, فإن 
لديها مصلحة وثيقة يف احلل السلمي لهذا الصراع وستراقب الوضع يف الصحراء الغربية 

عن كثب«.
إرادة  حتترم  سلمية  نتيجة  إلى  التوصل  يف  نأمل  أننا جميعا  »أعتقد  قائال  وأضاف 

الشعب الصحراوي وحقه يف تقرير املصير وحقه يف التعايش السلمي يف منطقته«.
ويف سياق متصل, عبر سني تيموثي أيرس عن »قلقه من انهيار وقف إطالق النار«, 
جراء العدوان العسكري الذي شنته قوات االحتالل املغربية على متظاهرين صحراويني 
سلميني يف منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية, مشيرا إلى أن »وجود القوات 
العسكرية يف منطقة الكركرات والقطاع العازل يشكل انتهاكا واضحا لالتفاقية العسكرية 

التي وقعها الطرفان يف 1997 و1998«.
وشدد على أن انهيار وقف إطالق النار »يشكل تهديدا لالستقرار اإلقليمي والعاملي« 

ويثير مخاوف بشأن تداعياته على املنطقة.
ق.د

م.ر
بقاء  أن  من  اخلصوص  بهذا  وحذر 
األجندة  »يخدم  الغربية  الصحراء  يف  النزاع 
شعوب  ويستنزف  وحدها  االستعمارية 
الكيان  املنطقة«، محذرا من »خدمة مصالح 

الصهيوني حتت غطاء دول أخرى«.
اجتماع  بعقد  مقري    طالب  كما   
للبرملان ملناقشة تداعيات الالئحة الصادرة عن 
البرملان األوروبي بخصوص حقوق اإلنسان يف 
البالد  ابتزاز  »محاوالت  من  محذرا  اجلزائر، 

عبر استهداف مقوماتها«.
صحفية  ندوة  خالل  مقري،  وأكد 
نشطها مبقر احلركة، على ضرورة عقد اجتماع 

البرملان  الئحة  على  »للرد  بغرفتيه  للبرملان 
كدولة  للجزائر  االعتبار  وإعادة  األوروبي 
مستقلة وذات سيادة ومناقشة تداعيات هذا 
الئحة  وإصدار  الداخلية  شؤوننا  يف  التدخل 
أن  بهذا اخلصوص«، مضيفا  اللهجة  شديدة 
هذه الالئحة »تستهدف سيادة اجلزائر وحتاول 

ابتزازها عبر املساس مبقوماتها«.
القوى  دعا  السياق،  ذات  ويف 
السياسية يف البالد إلى »تنظيم ندوة وطنية 
الشؤون  يف  األجنبي  بالتدخل  للتنديد 
الداخلية للبالد والتعبير عن رفضنا لإلهانة 
اجلزائر«،  له  تعرضت  الذي  واالحتقار 
محذرا من أن الالئحة الصادرة عن البرملان 
اجلزائر  هوية  إلى ضرب  »تهدف  األوروبي 

ومقوماتها وبنيتها االجتماعية«.
األجدر  من  »كان  أنه  مقري  واعتبر 
االنتهاكات  األوروبي  البرملان  يناقش  أن 
واألزمات  الفلسطينيني  حق  يف  اإلسرائيلية 
إلى  دول،  عدة  يف  الغرب  فيها  تسبب  التي 
جانب االضطهاد الذي تتعرض إليه األقليات 
األحزاب  متارسها  التي  والعنصرية  أوروبا  يف 
واملنظمات هناك عوض محاوالت بث التفرقة 

يف صفوف اجلزائريني«.
املقاربة  مقري  انتقد  كورونا   وعن  
الوباء  مواجهة  يف  احلكومة  اتخذتها  التي 
، بحيث حبذ  عزل املصابني بدل قرارات 
احلجر العامة ، وحتسني ظروف االطباء يف 

مختلف اجلوانب .

 قال إن مضمون الئحة البرملان األوروبي  استعماري

مقــري : ال حل للقضية الصحراوية 
إال بتقريــر المصيـــــر

لوزارة  العام  األمني  أمس،  أعطى، 
ملناطق  التفقدية  زيارته  هامش  على  السكن 
الزلزال ببلديتي عني بوزيان و احلروش جنوبي 
تعويض  يف  االنطالق  اشارة  سكيكدة  والية 
الدي  القوي  االخير  الزلزال  من  املتضررين 

ضرب املنطقة قبل أسبوعني.
فان  الوطن،  أخبار  مصادر  بحسب  و 
احلضور  فضل  السكن  لوزارة  العام  االمني 
من  سكيكدة،  والية  الى  للوزير  كممثل 
أجل معاينة أثار الزلزال القوي ، و كذا بعض 
احلروش،كما  مستشفى  و  التربوية  املرافق 
شدد  الدي  و  الوالية  والي  الزيارة  يف  رافقه 
و  باملتضررين  بالتكفل  التعجيل  على ضرورة 
هس التعليمة التي شرع فيها أمس من خالل 

وصلت  املتضررين  من  أولية  قائمة  تعويض 
من  أزيد  مت حصر  100 شخص، حيث  إلى 
ميدانية  معاينة  وفق  تصنيفها  مت  بناية   500
البنايات   مراقبة  يف  املختصني  اخلبراء  من 

التابعني لوزارة السكن و والية سكيكدة.
و قد أعطى االمني العام اشارة االنطالق 
يف تعويض املتضررين وفق جدول معني و وفق 
بالتضامن  التعجيل  و هذا قصد  قانوني  نظام 
بناياتهم،  ترميم  يف  مساعدتهم  و  معهم 
سكان  ترحيل  و  إسكان  اعادة  سيتم  بينما 
حي 60 مسكن يف عني بوزيان احلي العتيق 
الدي تضرر بشكل كبير و كان اصال مبرمجا 
لترحيل للحي اجلديد 60 مسكن عن قريب، 
بينما سيعرف مستشفى احلروش و  املدارس 

الترميم  إلعادة  رسمي  انطالق  املتضررة 
األشغال  إسناد  بعد  استعجالي  بشكل  و 
هام،  مالي  بغالف  و  متخصصة  ملقاوالت 
حيث مت التشديد على ضرورة نوعية االشغال 
و املدة الزمنية التي ال تتجاوز الشهرين، فيما 
التعليمة  املؤسسات  التالميذ   توزيع  سيتم 
حتى  و  مجاورة  مدارس  على  املتضررة 
تالميذ  ستستقبل  التي  القرآنية  املدرسة 
مدرسة صبوع. نشير فقط إلى أن والي والية 
اشادة  لقي  عيد  بنس  القادر  عبد  سكيكدة 
إلى  الدائم  لوقوفه  املتضررين  قبل  من  كبيرة 

جانبهم يف محنتهم.
جمال .ب

- جدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق المقري، األربعاء بالجزائر العاصمة، »دعمه لحق الشعب 
الصحراوي في تقرير مصيره«، مؤكدا أنه »الحل الوحيد لحل الصراع القائم في المنطقة«.

بتعليمة من وزير السكن و بحضور األمين العام للوزارة السكن

الشـروع فـي تعويض متضـرري الزلزال 
عيـن بوزيان و الحـروش في سكيكـدة



03السنة 02  - العدد 352 -اخلميس  18 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 03 ديسمبر 2020م
ملـــف

يحتاج الى إرادة سياسية والماليحتاج الى إرادة سياسية والمال

رقمنـــة  المستشفـــيات ..     رقمنـــة  المستشفـــيات ..     
الحلـــم المتعثـــــر؟الحلـــم المتعثـــــر؟

ــن  ــي الراه ــرف الصح ــل الظ ــر يف ظ ــه اجلزائ تتج
ــى  ــم بأســره، إل ــات األزمــة التــي ضربــت العال وتداعي
االســتنجاد بالرقمنــة يف املجــال الرعايــة الصحيــة، 
وإدراجهــا ضمــن منظومتهــا، وذلــك للحــد مــن تنقــل 

املرضــى يف احلصــول علــى مواعيــد، يف مســعى ضمــان 
ــى  ــن، ال ــع الراه ــه الوض ــا يفرض ــة، مل ــة الصحي الرعاي
إعــادة النظــر يف املنظومــة الصحيــة، غيــر أن خبــراء 
السياســة  أعابــوا  واالتصــال  اإلعــام  تكنولوجيــات 

التــي تنتهجهــا وزراة البريــد واملواصــات  و الوتيــرة 
التــي تســير  بهــا  مقارنــة بــدول اجلــوار، داعيــن  إلــى 
ضــرورة إشــراك اخلبــراء يف مجــال رقمنــة اإلدارات مــن 

ــة.     ــفافية ومهني ــف بش ــذا املل ــيير ه ــل تس أج

كشــف املهنــدس يف البرمجيــات، مهــري عبــد اللطيــف يف تصريــح ل«أخبــار الوطــن« عــن  
إطــاق   مكتــب دراســات  لبرنامــج الكترونــي متطــور مــن شــانه أن يحــث ثــورة رقميــة يف قطــاع  

الصحــة، مــا قــد يســمح باملرافقــة الصحيــة والتقنيــة للمستشــفيات.
ــانها  ــن ش ــة م ــف للذكي ــى الهوات ــد عل ــق جدي ــاق تطبي ــام بإط ــه ق ــدس أن ــح املهن وأوض
تســهيل علــى املرضــى بالتواصــل مــع الفريــق الطبــي وحجــز موعــد مــا قــد يخفــف مــن أعبــاء 

ــن ــده بيوم ــض مبوع ــر املري ــه لتذكي ــزة التنبي ــى مي ــوي عل ــج يحت ــا أن البرنام ــل. مضيف التنق

يف  اخلبيــر  أعــاب  جهتــه  مــن 
أقــدال،   يزيــد  االتصــال،  تكنولوجيــات 
لـ«أخبــار الوطــن« مشــكلة تذبــذب االنترنيت 
ــاريع  ــع مش ــت جمي ــي أعاق ــر،  الت يف اجلزائ
قطاعاتهــا  بكافــة  اجلزائــر،  يف  الرقمنــة 
باملنصــات  املتعلقــة  خصوصــا  واداراتهــا، 
ــتقبا يف  ــا مس ــيتم ادراجه ــي  س ــة الت الرقمي
الهيــاكل الصحيــة، التــي حتتــاج  إلــى شــبكة 
انترنيــت قويــة بهــدف اســتيعاب  جميــع 
ــى حــد  ــال عل ــق ع ــة وبتدف ــات الرقمي احملتوي

قولــه.
ــتباق  ــدم اس ــا« ع ــر قائ ــع اخلبي  وارج
الســنوات   يف  االنترنيــت  اســتهاك  تطــور 
ــا  ــام به ــي مت القي ــتثمارات الت ــة واالس املاضي
ــة التطــور  ــة ملواجه ــم تكــن كافي يف املاضــي ل
االنترنيــت  االســتهاك  حلجــم  الكبيــر 
خصوصــا مــع دخــول خدمتــي اجليــل الثالــث 
ــن جــدد  ــام ماي ــع، لنجــد انفســنا ام والراب

مــن املســتهلكن«.

واضــاف »قــدم الشــبكة الهاتفيــة التــي 
تعتمــد علــى الكوابــل النحاســية دون التحــول 
الــى األليــاف البصريــة، عرقــل علــى حتســن 

نوعيــة الشــبكة أمــام التحديــات الراهنــة«.
 ويف نفــس الســياق  اعتــرف اخلبيــر، 
البريــد  وزارة  أن  مناصــر،  املالــك  عبــد 
ــيير  ــلت يف تس ــلكية فش ــاالت الاس واالتص
بالــدول  واللحــاق  االنترنيــت،  شــبكة 
املجــاورة التــي ســبقتها مقابــل االحتــكار 
ــر يف  ــاالت اجلزائ ــركة اتص ــه ش ــي تفرض الت
نظــرا  االتصــاالت،  تكنولوجيــات  مجــال 

لعــدم قدرتهــا علــى تســيير الشــبكة.
التــي  املشــاكل  إلــى  اخلبيــر  وأشــار 
ــق  ــرار التدف ــى غ ــاع، عل ــا القط ــط فيه يتخب
والتغطيــة  املتكــررة  واالنقطاعــات  البطــيء 
التأخــر يف  الــى  إياهــا  مرجعــا  الضعيفــة، 
هــو  مــا  مثــل  البحريــة  الكوابــل  تفعيــل 
معمــول  بــه يف أغلــب الــدول اإلفريقيــة.

أكــد اخلبيــر واملختــص يف تكونولوجيــات 
عبــد  الدالليــة،  والتكنولوجيــات  الويــب 
احلكيــم مناصــر، يف تصريــح لــه لـ«أخبــار 
الوطــن«، أن البيانــات التــي توفرهــا األجهــزة 
الصحيــة الذكيــة  ســتمكننا مــن  التنبــؤ 
ــة  ــة واألوبئ ــراض املزمن ــاط األم ــل نش مبراح
األنظمــة  مــن  أفضــل  بشــكل  املعديــة 
التقليديــة، علــى غــرار وبــاء كورونــا املســتجد 
الــذي يحتــاج إلــى متابعــة ورصــد التطــورات 
ــدول  ــه يف ال ــول ب ــو معم ــا ه ــة، مثلم الراهن
علــى ضــرورة صقــل  مشــددا  املتقدمــة.  
ــة ــات الرقمي ــى التقني ــب عل ــارات التدري مه
وأضــاف اخلبيــر أن البيانــات الرقميــة 
وبــاء  انتشــار  معــدالت  مبتابعــة  ستســمح 
كورونــا وتكراراهــا وكــذا فتــرات اإلصابــة 
بهــا، مــن خــال تقــدمي حتذيــرات بتغيــر 
نشــاط املــرض، األمــر الــذي ميكننــا مــن 
مســاعدتنا يف اكتســاب املزيــد مــن املعطيات، 

خاصــة يف الظــرف الصحــي الراهــن.
واشــترط اخلبيــر عبــد احلكيــم مناصــر،  
ومحميــة  امنــة  البيانــات  هــذه  تكــون  أن 
ــؤولة،  ــرف ادارة مس ــن ط ــة م ــع للرقاب وتخض

وهــذا يتطلــب إلــى معاييــر بحثيــة وأخاقيــة 
ــى. ــة املرض ــظ خصوصي حتف

وبخصــوص أخــر مســتجدات الوســائل 
الطبيــة التــي تعتمــد علــى الرقمنــة، كشــف 
اخلبيــر املختــص يف تكنولوجيــات الويــب أنــه 
ــاف  ــز بألي ــة تتمي ــادات ذكي ــاف ضم مت اكتش
ــة  ــواد دوائي ــا مب ــم تعبئته ــاء يت ــة بكهرب موصل
ــام اجلــروح، وهــي  ــى التئ مســكنة تعمــل عل
موجهــة خصيصــا لفئــة األمــراض املزمنــة 
كالســكري، حيــث دعــا علــى هــذا األســاس 
ــرورة  ــة بض ــة الصحي ــى املنظوم ــن عل القائم
هــذه  واقتنــاء  احلاصــل  التطــور  مواكبــة 
األجهــزة املتطــورة لضمــان الرعايــة الصحيــة.
علــى النقيــض، أكــد اخلبير  أن املشــاريع 
الرقميــة ســُتكلف الكثيــر مــن املــال، اذا مــا مت 
ــزة  ــة باألجه ــاكل الصحي ــع الهي ــد جمي تزوي
هــذا  علــى  اقتــرح  حيــث  االلكترونيــة، 
األســاس علــى ضــرورة اشــراك املؤسســات 
احملليــة ومكاتــب الدراســات للتعــاون يف هــذا 
ــى  املجــال وتقــدمي اقتراحــات قبــل التوجــه إل
الشــراكة مــع الــدول األجنبيــة التــي ســتكلف 

مــن أمــوال باهضــة.

أكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لترقيــة الصحــة وتطويــر 
خياطــي،  مصطفــى  البروفســور  »الفــورام«،  البحــث 
لـ«أخبــار الوطــن« أن القطــاع الصحــي يف اجلزائــر بأمــس 
احلاجــة إلــى رقمنــة القطــاع، مــن أجــل حتســن اخلدمــة 
الصحيــة املقدمــة للمواطنــن وتخفيــض التكاليــف، 
ــي  ــام اعام ــة بنظ ــاكل الصحي ــد الهي ــاهمة بتزوي واملس
وحتديــث  بإنشــاء  يســمح  وشــامل  مدمــج  واتصــال 
باملنظومــة  اخلاصــة  املعلومــات  اســتغال  ومشــاركة 

الصحيــة.
القطــاع  رقمنــة  مشــروع  ان  البروفســور  يضيــف 
ــرم  ــاق املب ــه  يف االتف ــع أسس ــد مت وض ــي، كان ق الصح
بــن وزارتــي الصحــة وتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال 
منــذ التســعينات وبدايــة األلفيــة، إال أن هــذا األخيــر مــا 

ــى ورق. ــرا عل ــزال حب ي
وعليــه دعــا أصحــاب القــرار الــى تخطيــط وطنــي 
واضــح  يســاعد يف تبنــي سياســة وطنيــة علــى املديــن 
متاشــيا مــع التحــوالت واملتغيــرات احلاصلــة يف القطــاع، 
ــات االعــام  ــب تكثيــف اســتخدام تكنولوجي ــى جان ال
واالتصــال وإرســاء نظــام الصحــة االلكترونــي باجلزائــر، 
ــة،  ــى قطــاع الرقمن ــه القائمــن عل ــت ذات ــا يف الوق معيب

الفتقارهــم للكفــاءة وســوء التســيير.
اقتــرح  الرقمنــة،  مشــروع  حتقيــق  أجــل  ومــن 
ــال  ــن خ ــفاء م ــة الش ــيع بطاق ــرورة توس ــي  ض خياط
ــة داخلهــا، وتقــدمي أدق التفاصيــل  إدراج معلومــات طبي
عــن احلالــة املرضيــة، التــي مــن شــأنها أن يســتعن بهــا 
ــص. ــر مخت ــب أخ ــى طبي ــه إل ــال ذهاب ــض يف ح املري

ــد  ــد الباحــث والبروفســور بوننجــاص عب أك
ــن«   ــار الوط ــه لـ«أخب ــح ل ــال تصري ــن، خ الرحم
بخصــوص حتليــل بيانــات املرضــى أن امللفــات 
اإللكترونيــة ســتعمل علــى تخفيــض تكاليــف 
ــى،  ــإدارات أو للمرض ــواء ل ــة س ــة الصحي الرعاي
ــن  ــاج م ــاليب الع ــن أس ــحن م ــا ستس ــا أنه كم
خــال التشــخيص الصحيــح الــذي يعتمــد علــى 
ــى  ــف عل ــذا يتوق ــة، وه ــات الرقمي ــة البيان أرضي
ــق  ــة طري ــى ضــرورة رســم خريط ــده عل حــد تأكي
ــا.  ــائل التكنولوجي ــف وس ــى مختل ــة تتبن واضح
ضــرورة  علــى  البروفســور   دعــا  وعليــه 

ــات واســعة حتفــظ  اإلســراع يف إنشــاء قاعــدة بيان
صــور األشــعة ونتائــج التحاليــل املرضــى، يضــاف 
ــص  ــب تخصي ــى جان ــاء،  إل ــر األطب ــا تقاري إليه
ــي  ــخيص الطب ــال التش ــة  يف مج ــات علمي منص
هــذه  أن   مضيفــا  الطبيــة،  للكــوادر  موجهــة 
البيانــات الرقميــة ستســاعد الفريــق الطبــي علــى 
فهــم األمــراض مــن أجــل حتقيــق أســاليب وقائيــة 
ــات  ــط البيان ــا مت رب ــة، اذا م ــخيصية عاجي وتش
ذات الصلــة ببعضهــا البعــض وتوفيرهــا وجتميعهــا 

ــتها. ــا ودراس ــاع عليه ــاء لاط لألطب

ســنوات  بعــد  الصحــة،  وزارة  تراهــن 
ــب الدراســات  ــى إشــراك مكات ــر عل ــن التعث م
االتصــاالت  تكنولوجيــات  مبجــال  املهتمــة 
ــتفادة  ــة واالس ــع الرقمن ــل م ــة التعام يف كيفي
ــة  ــريع الرقمن ــال تس ــن خ ــا، م ــن خدماته م
الرقمنــة،   ودعــم  القطــاع  وحتســن حكامــة 
بعــد فــرض اجلائحــة حالــة الطــوارئ الصحيــة 
الــذي كان عامــا  واإلجــراءات االحترازيــة 
ــا  ــات مب ــع القطاع ــة جمي ــرة رقمن ــرعا لوتي مس

فيهــا القطــاع الصحــي.
ــى وزراة  ــن مبن ــؤول م ــدر مس ــد مص وأك
ــر  ــم حتض ــن« أن هيئته ــار الوط ــة لـ«أخب الصح

مســتقبا جللســات عمــل ثنائيــة مــع وزارة البريــد  حــول موضــوع التحــول الرقمــي لقطــاع الصحــة ، يف إطــار 
ــة  ــة رقمي ــه ســيتم إطــاق أرضي ــا أن ــن احلكومــي، مضيف ــة للمستشــفيات و يف إطــار التضام ــة  التقني املرافق

ــا. ــور قريب ــيعرف الن ــذي س ــروع ال ــو املش ــعة، وه ــاج باألش ــد الع ــة مواعي ملتابع
مضيفــا أن هــذه اجللســات جــاءت  علــى خلفيــة إعــان وزيــر البريــد و املواصــات الســلكية و الاســلكية 
و التكنولوجيــات و الرقمنــة، ابراهيــم بومــزار، عــن ربــط املستشــفيات بتدفــق عالــي لألنترنــت يف إطــار رقمنــة 

القطــاع الصحي مســتقبا.

وزارة الصحــــة تحضـــر وزارة الصحــــة تحضـــر 
إلطـــالق أرضـيات رقمـــية إلطـــالق أرضـيات رقمـــية 

فـــي  المستشفــــياتفـــي  المستشفــــيات

خبيـــر تكنولوجيــات اإلتصـــالخبيـــر تكنولوجيــات اإلتصـــال
 يزيــــد أقـــدال :

» الجزائـــر فشـــلت» الجزائـــر فشـــلت
 فـــــي رقمــــنة اداراتــــها « فـــــي رقمــــنة اداراتــــها «

مصطفى خياطي :مصطفى خياطي :
 »  رقمـنة  المستشفـيات   »  رقمـنة  المستشفـيات  
أدرجـت فــي التسعينــات  أدرجـت فــي التسعينــات  
ولكــن لـم نــر شيــئ«ولكــن لـم نــر شيــئ«

 ملف:  أسماء بوصبيع

مهـــري عبـــد اللطيــف
أطلقـــنا  برنــامجـا الكترونــيا  أطلقـــنا  برنــامجـا الكترونــيا  

موجـــه موجـــه لقطــــاع  الصحــــةلقطــــاع  الصحــــة

خبير تكنولوجيات الويب :
»األجهـــزة الصحيـــة الذكـــية »األجهـــزة الصحيـــة الذكـــية 

ستمكـــننا مـــن التنبــــؤ ستمكـــننا مـــن التنبــــؤ 
بمراحـــل نشـــاط  كــــورونا«بمراحـــل نشـــاط  كــــورونا«

البروفســــور بوننجــــاص :
»البيــانـــات الرقميـــة ستسهــل »البيــانـــات الرقميـــة ستسهــل 

علــى األطبـــاء علــى األطبـــاء تشخيـــصاألمــــراض تشخيـــصاألمــــراض 
و تحديــــد عـــالجــــها« و تحديــــد عـــالجــــها« 

·        قدم الشبكة الهاتفية عرقل على حتسني نوعية االنترنيت

·        البيانات الرقمية تسمح بإطالق حتذيرات بتغير نشاط املرض
·        يجب أن تكون البيانات آمنة ومحمية وتخضع للرقابة

·        املشاريع الرقمية سُتكلف الكثير من املال وعلينا إشراك خبراء 
محليني عوض األجانب

         ·   امللفات اإللكترونية ستعمل على تخفيض تكاليف الرعاية الصحية
         ·        ضرورة اإلسراع يف إنشاء قاعدة بيانات حلفظ صور األشعة ونتائج 

التحاليل املرضى

·        ضرورة توسيع بطاقة 
الشفاء وإدراج معلومات طبية
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فتحــت مصالــح األمــن حتقيقــات معمقــة 
علــى  حصولــه  تبــن  أعمــال  رجــل  مــع 
قــروض فاقــت 120مليــار ســنتيم مــن إحــدى 
الــوكاالت البنكيــة بوســط تلمســان مــن اجــل 
اقتنــاء شــاحنات و معــدات لتدعيــم مقاولتــه 
مبالــغ  لتأمــن  قدمهــا كضمانــات  التــي  و 

ــنة. ــدة 12س ــروض مل الق
لكــن تبــن أن هــذا املقــاول متكــن مــن 
ــا و  ــل بيعه ــه قب ــم ابن ــاحنات باس ــل الش حتوي

الفــرار نحــو فرنســا بداعــي العــاج.

تكشــف  أن  التحقيقــات  شــأن  مــن  و 
أطــراف بنكيــة قــد تكــون لهــا عاقــة يف تزويــر 
ــدات  ــاحنات و املع ــن الش ــد ع ــع الي ــق رف وثائ
املرهونــة لتســهيل عمليــة بيعهــا و هــو األمــر 
الــذي قــد يجــر مســؤول البنــك و أطــراف فاعلــة 
التــي كلفــت هــذه املؤسســة املاليــة خســائر 
ــم  ــار ســنتيم كمــا ميكــن أن يت جتــاوزت 120ملي
ــار يف  ــاول الف ــق املق ــض يف ح ــر بالقب ــة أم إقام

انتظــار اســتكمال التحقيقــات.
بن خالد عبد القادر

طلبة تمنراست الجامعيون الذين يزاولون دراستهم بالعاصمة للوالي :   

»النقــل يعيــق إكمــال مشوارنــا 
الجامعــي فمـاذا أنتـم فاعلـون ؟«

أحمد كرزيكة
وبحســب هــؤالء فــإن طلبــة أهقــار يعانــون 
ــدرة  ــر واملق ــة واجلزائ ــن الوالي ــافة ب ــد املس بع
بـــ2000كلــم وقــد عانــوا خــال رجوعهــم 
لتمنراســت بعــد إكمــال االمتحانــات مــن 
ــي طفحــت  ــة الت ــي النقط ــدة وه مشــاكل عدي

ــل. الكي
احميــدة  دهــري  الطالــب  أكــد  حيــث 
ــوا  ــى ينجح ــة حت ــؤالء أن الطلب ــي ه ــد ممثل أح
ــب  ــات يج ــة يف اجلامع ــب عالي ــوا مرات ويحقق
علــى الدولــة توفيــر مجموعــة مــن الشــروط 
وهــذه األخيــرة حســبه ليســت متوفــرة االن 
ــرا  ــا ب ــا وإياب ــم ذهاب ــافة 4000 كل ــع مس بقط
تســتغرق  حيــث  مهترئــة  طريــق  بواســطة 
رحلتهــم مــن متنراســت للجزائــر يومــن كاملــن 
أيــن ينــال منهــم التعــب واإلرهــاق إضافــة إلــى 
ان تذكــرة الطائــرة واملقــدرة بــــ3ماين ســنتيم 
باهظــة جــدا وال يســتطيعون تســديدها خاصــة 
الطلبــة ميســورة احلــال  بعــض عائــات  أن 
وقــد رفعــوا جملــة مــن املطالــب لوالــي الواليــة 

تخصيــص حافــات لنقــل الطلبــة املتواجديــن 
االمتحانــات  انهــوا  قــد  والذيــن  اجلزائــر  يف 
املركــز  .واالستدراكية,ومراســلة  الرســمية 
باقــي  مــع  ليتواصــل  متنراســت  اجلامعــي 
ــن  ــة الذي ــان للطلب ــراء االمتح ــات إلج اجلامع
ــؤالء  ــب ه ــا طل ــر وأيض ــذا األخي ــروا ه ــم يج ل
منحهــم 03 تذاكــر ســفر جويــة أو منحهــم 
شــركات  ومحاســبة  التذاكــر  يف  تخفيــض 
النقــل املســئولة عــن نقلهــم مــن وإلــى اجلزائــر 
بالعقــد وتركتهــم يف  والتــي اخلــت مؤخــرا 
ــد  ــة بع ــر العاصم ــا يف اجلزائ ــى له ــروف يرث ظ
ــؤالء  ــب ه ــا طال ــات. وكم ــم لامتحان إنهائه
احترامهــم مــن طــرف بعــض املســؤولن وعــدم 

االســتهانة بهــم.

والي الوالية يسمع 
 لالنشغاالت وأعطى

 وعد بحلها
متنراســت  واليــة  والــي  طــرف  وعــد 
مصطفــى قريــش بإجــاء بقيــة الطلبــة العالقــن 

اجلزائــر  غــرار  علــى  الشــمال  واليــات  يف 
العاصمــة ، ســكيكدة ، عنابــة و قســنطينة 
كمــا وعــد هــؤالء بطلــب مقابلــة وزيــر التعليــم 
العالــي و البحــث العلمــي أثنــاء زيارتــه للجزائــر 
الوزيــر  مستشــار  أن  صــرح  كمــا  العاصمــة 
ــات  ــماح لطالب ــات  بالس ــؤولي اإلقام ــر مس أم
اخــاء  عــدم  و  أغراضهــن  بتــرك  اجلنــوب 
غرفهــن نهايــة املوســم اجلامعــي كمــا وعــد 
مبنــح  تذاكــر طائــرة لــكل الطلبــة دون اســتثناء 
مــع تفعيــل تســعيرة الطالــب فــور عــودة طيــران 
اجلزائــر إلــى اخلدمــة -ووعــد مبحاســبة شــركات 
النقــل  التــي ســببت املشــاكل واإلرهــاق للطلبة 
و انتهكــت حرمتهــم كمــا  أيــد الوالــي تأســيس 
جمعيــة والئيــة لطلبــة متنراســت الدارســن 
بواليــات الشــمال مــع إعطــاء الترخيــص و 

ــائها ــة انش ــر يف بداي األم
أكــد  الطلبــة  مــع  اجللســة  ختــام  ويف 
الوالــي ان الدولــة تســعى دائمــا مــن أجــل 
ــر جــو  ــة والبحــث عــن ســبل توفي راحــة الطلب
الدراســة مبرافقتهــم حتــى يتمكــن هــؤالء مــن 

حتقيــق مســتقبلهم خلدمــة الوطــن

تحصل ىلع قرض ب 120مليار سنتيم قبل  الفرار إلى فرنسا

التحقيـق مع رجـل أعمال 
مشـهور بوالية تلمسـان

عدل 2 : تسليم أوامر الدفع 
الخاصــة بالشطـر الثانـي 
قبـــل نهايــة السنــة

الوطنيــة لتحســن  للوكالــة  العــام  املديــر  - أكــد 
الســكن وتطويــره الســيد طــارق بلعريبــي, أن تســليم 
أوامــر الدفــع اخلاصــة بالشــطر الثانــي للمكتتبــن الذيــن 
قامــوا مؤخــرا باختيــار مواقــع ســكناتهم ســيتم قبــل نهايــة 

ــة. ــنة اجلاري الس
ويف نــدوة صحفيــة عقــب التوقيــع مــع وكالــة أنســاج 
ــات  ــرة يف عملي ــة إلشــراك املؤسســات املصغ ــى اتفاقي عل
ــح  ــنوات, أوض ــدة 4 س ــدل 2020« مل ــاء »ع ــيير أحي تس
وحتليــل  بدراســة  حاليــا  تقــوم  الوكالــة  أن  بلعريبــي 
االختيــارات التــي أجنــزت مــن طــرف أزيــد مــن 82 باملائــة 

ــر الوطــن. ــب عب ــف مكتت ــن 100 أل ــر م ــن أكث ــن ب م
وبعــد 4 أيــام مــن فتــح املوقــع الختيــار الســكنات مت تســجيل 82 باملائــة مــن بــن أكثــر مــن 
100 الــف مكتتــب عــدل عبــر الوطــن قامــوا باختيــار مواقــع ســكناتهم, منهــم 42 الــف مكتتــب 
بالعاصمــة مــن أصــل 44 ألــف مكتتــب , حســب نفــس املســؤول. وســيبقى املوقــع , يضيــف , 

»مفتوحــا أمــام املواطنــن الســتكمال عمليــة اختيــار الســكنات«.
وســيتم عقــب إنهــاء العمليــة, اســتدعاء املكتتبــن لدفــع الشــطر الثانــي, ثــم االنتظــار إلــى 
غايــة تقــدم مســتوى األشــغال بالورشــات لتســليمهم قــرارات التخصيــص املســبق, حســب نفــس 

املســؤول.
وحســب بلعريبــي, فــإن الوكالــة حاليــا تقــوم مبتابعــة كل مراحــل ملفــات املكتتبــن, التــي 
ــرزا أن دورة ســكنات »عــدل«  ــح, مب ــرارات التخصيــص وتســلم املفاتي ــع و ق ــر الدف تخــص, أوام
تتــم بطريقــة  منظمــة تســمح للمكتتــب بتتبــع ملفــه, مؤكــدا انــه ســيتم قبــل نهايــة الســنة تســليم 

حصــة جديــدة مــن الســكنات.
وفيمــا يتعلــق بإشــكالية املكتتبــن الذيــن لــم يحتفظــوا برقمهــم الســري , قــال بلعريبــي أن 
ــة يســمح  ــي للوكال ــع االلكترون ــر املوق ــد عب ــة تطبيــق جدي ــام املاضي ــة وضعــت خــال األي الوكال
لهــذه الفئــة بالدخــول واحلصــول علــى رقمهــم الســري , باســتعمال رقــم أمــر بالدفــع الشــطر األول 

, دون احلاجــة للتنقــل إلــى الوكالــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة فتــح برنامــج »عــدل 3« قــال بلعريبــي أن األولويــة حاليــا تكمــن 
يف إنهــاء برنامــج »عــدل 2« , والتركيــز علــى التقــدم يف البرنامــج وتســليم الســكنات للمواطنــن, 

ليتــم بعدهــا التفكيــر يف هــذه اإلمكانيــة بــكل أريحيــة.
ق.م

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب:

 الحكومـة تــدرس إنشـاء 
لجنة لتقييم المخاطــر

 - اســتمعت احلكومــة، خــال اجتماعهــا أمــس األربعــاء برئاســة الوزيــر األول، عبــد العزيــز 
ــض  ــر تبيي ــم مخاط ــة لتقيي ــة الوطني ــة حــول إنشــاء اللجن ــر املالي ــه وزي ــرض قدم ــى ع جــراد، إل
ــان  ــه بي ــاد ب ــا أف ــب م ــامل، حس ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــل انتش ــاب ومتوي ــل اإلره ــوال ومتوي األم

ــة  ــاء اجلزائري ــة األنب ــه وكال ــر األوألوردت ــح الوزي ملصال
وحســب عــرض الوزيــر، الــذي حــدد مهــام و تنظيــم وســير هــذه اللجنــة، فــان إنشــاء هــذه 
الـــمنظومة القانونيــة والتقنيــة ينــدرج يف إطــار »تعزيــز النظــام الوطنــي لـــمكافحة تبييــض األمــوال 
ــمجال، والســيما  ــذا الـ ــة يف ه ــر الدولي ــا للمعايي ــال بادن ــدف امتث ــا به ــاب وأيًض ــل اإلره ومتوي

.»GAFI توصيــات مجموعــة العمــل الـــمالي
ــة  ــتراتيجية الوطني ــداد االس ــا بإع ــة خصوًص ــذه اللجن ــتكلف ه ــا، س ــص مهامه ــا يخ وفيم

ــار الشــامل. ــل انتشــار أســلحة الدم ــاب و متوي ــل اإلره ــوال و متوي ــض األم ــمكافحة تبيي لـ
ــق  ــمالية يتعل ــر الـ ــه وزي ــر قدم ــرض أخ ــى ع ــة إل ــتمعت احلكوم ــرى، اس ــة أخ ــن جه م
مبشــروعي مرســومن تنفيذيــن يحــددان شــروط و كيفيــات تنفيــذ اعتمــاد الدفــع الـــمتوفرة خــال 
ــوان  ــاهمات بعن ــمخصصة للمس ــوال الـ ــتعمال األم ــجيل و اس ــات تس ــة و كيفي ــرة التكميلي الفت

ــان. ــس البي ــة، حســب نف ــة الدول ــمسجلة يف ميزاني ــج الـ البرام
ويهــدف مشــروع املرســوم التنفيــذي األول إلــى إضفــاء مزيــد مــن الصرامــة وضمــان حتكــم 
ــا أن هــذا اإلجــراء ال يخــص إال بعــض البرامــج وبالنســبة  ــة، مب ــة الدول ــذ ميزاني أفضــل يف تنفي
ــات  ــد كيفي ــى حتدي ــي إل ــص الثان ــروع الن ــدف مش ــا يه ــا فيم ــررة قانون ــتثنائية و مب ــاالت اس حل
ــة  ــمسجلة يف ميزاني ــج الـ ــوان البرام ــمخصصة للمســاهمات بعن ــوال الـ تســجيل واســتعمال األم

ــة. الدول
ــر اإلجــراء  ــل يف تأطي ــص يتمث ــذا الن ــن مشــروع ه ــدف م ــر يف عرضــه أن اله وأوضــح الوزي
الـــمتعلق باســتعمال أمــوال الـــمساهمات وضمــان متابعــة أفضــل لهــذه األمــوال التــي ينبغــي أال 

ــان. تســتعمل إاّل مــن أجــل العمليــات التــي خصصــت لهــا، يضيــف البي
ق.م

رفع العديد من طلبة تمنراست الجامعيين الذين يزاولون دراستهم في مختلف جامعات الجزائر خاصة 
جامعات العاصمة مجموعة من المطالب لوالي والية تمنراست خاصة مشكل النقل الذي يتصدر المطالب.

والي والية عنابة خالل زيارته لبلدية البوني:

 دخول مركز تكويـن موظفي الجماعات 
المحليـة حيـز الخدمــة جوان المقبـل

اجلهــاز  علــى  األول  املســؤول  أعلــن 
التنفيــذي لواليــة عنابــة برميــي جمــال الديــن 
ــز  ــتام املرك ــد إس ــن موع ــاء ع ــس األربع أم
اجلهــوي لتكويــن موظفــي اجلماعــات احملليــة 
ببوخضــرة 3 ببلديــة البونــي حيــث شــدد 
علــى موعــد شــهر جــوان املقبــل كأقصــى 
حــد لتســليم هــذا املرفــق الهــام بحســب والــي 
الواليــة.وكان والــي عنابــة قــد تفقــد يف خرجته 
امليدانيــة العديــد مــن املشــاريع الهامــة املتعلقــة 

ــة  ــات احمللي ــة واجلماع ــة عناب ــن والي ــاع أم بقط
ــن ورســكلة مســتخدمي  ــز تكوي ــث زار مرك حي
وموظفــي اجلماعــات احملليــة ببلديــة البونــي  
وعايــن عمليــات األشــغال والتجهيــزات اجلاريــة 
إســتعدادا إلســتامه خــال مطلــع الصائفــة 
املقبلــة حيــث أعلــن الوالــي بأنــه سيســتلم 
هــذا املركــز اجلهــوي يف شــهر جــوان 2021.مــن 
جهتهــا خليــة اإلعــام واإلتصــال لواليــة عنابــة 

أكــدت والــي واليــة عنابــة قــام صبيحــة أمــس 
بزيــارة عمــل و تفقــد إلــى لعديــد املشــاريع 
اخلاصــة بقطــاع اجلماعــات احملليــة و األمــن 
الوطنــي بواليــة عنابــة حيــث عايــن علــى 
ــاز  ــروع إجن ــن مش ــة كل م ــة عناب ــتوى بلدي مس
مقــر دائــرة عنابــة و مشــروع إجنــاز مرقــد للعــزاب 

ــرب. ــيدي ح ــي بس ــن الوطن ــدة األم لفائ
ف سليم
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 عبدالسالم. ق 
ومــن مظاهــر ذلــك حتــول  مســالكه وممراتــه 
عنــد ســقوط األمطــار إلــى أوديــة جاريــة والتــي 
حتمــل معهــا أكــوام الطمــي وتتركهــا يف احلــي 

عنــد حتســن الظــروف اجلويــة .
ومــن جهــة أخــرى تتجمــع امليــاه يف املناطــق 
املنخفضــة ممــا يعيــق التحــاق الســكان مبنازلهــم 
وحتــى بالنســبة للســيارات فهــي جتــد صعوبــة 

يف صعــود الطريــق الــذي يكثــر فيــه الوحــل.
ــردوات  ــع اخل ــل لبي ــب مح ــف صاح ووص
ــا  ــة قائ ــي الوضعي ــط احل ــاطه وس ــارس نش مي
إلــى  حينــا  يتحــول  األمطــار  نــزول  »عنــد 
كابــوس حقيقــي بالنســبة لنــا ، فاملمــرات 
ــري يف  ــاء يج ــة وامل ــيول جارف ــى س ــول إل تتح
كل مــكان وقــد أطلعنــا املســؤولني  علــى هــذا 
األمــر لكــن املشــكل ال يــزال قائمــا » إذن 
ــني  ــني العادي ــى املواطن ــر عل ــاة ال تقتص فاملعان
فحســب فهــي تشــمل أيضــا أصحــاب احملــات 
التجاريــة الذيــن يجــدون صعوبــة كبيــرة يف 

ممارســة نشــاطهم عنــد ســقوط األمطــار ســيما 
ــن  ــردد الزبائ ــزول مركباتهــم وكــذا ت ــود ون صع
ــال   ــبب األوح ــم بس ــى محاته ــود إل يف الصع
يناشــدون  احلــي  فســكان  وعليــه  والســيول 
تهيئــة عمرانيــة  إنشــاء  الســلطات بضــرورة 
الئقــة لهــذا احلــي خاصــة إنشــاء شــبكة 
تصريــف ميــاه األمطــار تعبيــد الطريــق واإلنــارة 
العموميــة ســيما ونحــن يف فصــل الشــتاء.

املير :لدينا برنامج للتحسني 
احلضري

بلديــة  رئيــس  أكــدت  جهتهــا  ومــن 
تازمالــت الســيدة » بــركان ســهام » »أن  مســألة 
التحســني احلضــري تعــد الشــغل الشــاغل 
للبلديــة نظــرا حلاجــة الكثيــر مــن األحيــاء 
ــا ونحــن بصــدد  ــك خاصــة الشــعبية منه لذل
وضــع برنامــج قصــد حتســني وجــه املدينــة التــي 

ــرا »  ــرت كثي تأخ

حنان ,م
 مبشــاركة مديريــة البيئــة ومديريــة تســيير 
ــذا  ــر وك ــي للتطهي ــوان الوطن ــي والدي ــردم التقن ال
املجتمــع  فعاليــات  ومختلــف  املســيلة  بلديــة 

املدنــي  .
ــم  ــب ،لتت ــن واد القص ــة م ــت البداي  و  كان
تســخير كل اإلمكانيــات البشــرية والعتــاد، وهــذا 
ــات والشــاحنات التابعــة  ــى اجلراف باالعتمــاد عل
للمؤسســات العموميــة املشــاركة يف احلملــة ، 
أيــن مت إزالــة األوســاخ املتراكمــة بالــوادي، كمــا 

ــة  شــهدت غــرس لألشــجار. أن هــذه العملي
تعتبــر العمليــة لفائــدة ســكان بلديــات الوالية 

خاصــة تلــك التــي تقــع علــى حــواف الوديــان ، 
ــن  ــدن م ــة امل ــس حماي ــل تكري ــن اج ــذا م وه
ــي  ــة ه ــة البيئ ــه مديري ــن جهت ــات ،م الفيضان
ــة . ــة التطوعي ــريكا يف احلمل ــر ش ــرى تعتب األخ

 وأكــد الوالــي »عبــد القــادر جــاوي » ان 
العمليــة التطوعيــة شــهدت كل األحيــاء والنقــاط 
اإلمكانيــات  كل  بتســخير  والوديــان  الســوداء 
ــي  ــتاء الت ــار الش ــبا ألمط ــرية حتس ــة والبش املادي
ــف  ــن اجــل تنظي ــة ، م ــا تكــون طوفاني ــادة م ع
البالوعــات واملجــاري املائيــة ، حيــث ســيتم 
توســيع العمليــة علــى مراحــل لتشــمل عــدة 
ــط  ــوث ،تهــدد احملي نقــاط ســوداء، ومصــادر التل

ــى حــد ســواء ،  ــة عل ــي والصحــة العمومي البيئ
الــى غايــة معاجلــة كل النقــاط الســوداء التــي مت 
إحصاؤهــا مســبقا علــى مســتوى كل بلديــات 
الواليــة  ، مــن جهتهــا مديــرة البيئــة » حكيمــة 
تدخــل  احلملــة  هــذه  ان   قالــت   « خطوطــي 
ــة مــن  ضمــن العمليــات التــي تقــوم بهــا املديري
ــتاء  ــل الش ــول فص ــع حل ــة وم ــة نظيف ــل بيئ اخ

ــن . أم
العمليــة متواصلــة   أن  إلــى  جتــدر اإلشــارة 
مــن أجــل تكريــس ثقافــة عــدم رمــي األوســاخ 
والنفايــات يف الوديــان خاصــة مــع حلــول فصــل 

ــوداء. ــاط الس ــى النق ــاء عل ــتاء، والقض الش

زرارقــة   موســى  بشــارع  ســكان  اســتنجد 
و   ، األمــن  بجهــاز   ، البليــدة  مدينــة  وســط 
املنحرفــني و  تعزيــز حضورهــم إلنقاذهــم مــن 
جتــار بيــع املــواد املمنوعــة ، الذيــن حولــوا محيــط 
ســكناتهم، إلــى عنــوان يتعاطــون و يتاجــرون 
ــدش  ــكل يخ ــدرة بش ــواد املخ ــروبات و امل يف املش
اســتعجلوا   ، املتضــررون  الســكان   . احليــاء 
املســؤولني بالتدخــل يف أقــرب وقــت ، ألجــل 
وضــع حــد و حــل ملنحرفــني ، باتــوا يســبب لهــم 
إزعاجــا و تعديــا علــى احلرمــات ، لدرجــة أن 
ــات يعصرهــم ، خاصــة حينمــا يخيــم  اخلــوف ب
الظــام و تقــل احلركــة ، حيــث يتحــول شــارعهم 
نــوع آخــر ،تزايــد  الــى حركــة مــن  العتيــق 
ــي  ــارك املاض ــر املب ــد الفط ــذ عي ــا من ــاط به النش
، أيــن  يتوافــد العشــرات مــن زبائــن املمنوعــات 
ــموم   ــك الس ــاء تل ــل اقتن ــكرة، ألج ــواد املس و امل
و اســتهاكها ، و ان األمــر أصبــح ال يطــاق ، 

خاصــة مــع انتشــار الــكام النابــي و غيــر احملتشــم 
ــا  ــار و حينم ــم ، يف النه ــى آذانه ــع ال ــذي يرتف ال
ــغ حــدودا ال  ــر بل ــل أن األم يحــل الظــام ، ، ب
ــاء  ــى قض ــم عل ــر منه ــدام الكثي ــد إق ــل عن تعق
حاجتــه،  عنــد أســوار مســاكنهم و رمــي قنينــات 
املشــروبات عنــد أبوابهــم و حتــت نوافذهــم ، و هــو 
ــر  ــل و تغيي ــى الرحي ــران إل ــع ببعــض اجلي ــا دف م
عناوينهــم ، هروبــا بأهاليهــم ، مــن الوضــع املزعــج 
و غيــر احملتــرم ، الــذي يخــدش احليــاء ، و يفــرق 
ــاكنهم  ــني مبس ــاء مجتمع ــن البق ــرة م ــراد األس أف
ــدا و ال  ــا ج ــح مقلق ــر أصب ــأن األم ــوا ب ، و أضاف
يطــاق ، و هــم يخشــون أن يفقــد أحدهــم هــدوءه 
، و يدخــل يف شــجارات عنيفــة ، مــع مثــل 
هــؤالء املنحرفــني ، و الذيــن أصبحــوا ال يحترمــون 

خصوصيــة العائــات .
عبدالناصر حمودة

عبدالناصر حمودة
ــار  ــدوا لـــ » أخب ــني ، أك ــن املكتتب ــون ع  ممثل
ــوا  ــراءات و دفع ــتوفوا اإلج ــم اس ــن » ، أنه الوط
أنهــم  و  5 ســنوات ،  منــذ  شــطرين كاملــني 
طيلــة هــذه املــدة و هــم يرقبــون يف أمــل ، حتديــد 
لكــن   ، للمشــروع  جديــة  النطاقــة  أرضيــة 
ــم  ــة ، و أنه ــنة اجلاري ــدث إال الس ــم يح ــك ل ذل
و بعــد أن مت حتديــد الوعــاء العقــاري ، لــم تنطلــق 
األشــغال بالشــكل املرضــي ، و اكتفــت املؤسســة 
املقاولتيــة املكلفــة باالجنــاز ، ســوى حفــر 7 حفــر 
مبوقــع 1500 وحــدة ســكنية ، بينمــا بقيــة املواقــع 
الثــاث املتبقيــة  املشــكلة للموقــع الكلــي 4 
آلــف وحــدة ســكنية ، لــم تنطلــق األشــغال بهــا 
ــرر التأخــر يف األشــغال  ــوا أن مب أصــا ، و أضاف

ــة  ــة جدي ــون انطاق ــم يتمن ــود ، و ه ــر موج غي
ــا جــدد  مثــل  يف ذلــك ، حتــى ال يقعــوا ضحاي
مــا حــدث مبشــاريع ســابقة ،  و باألخــص مثــل  
2001 ، و مــا  مكتتبــني مــن مشــروع عــدل 
ــم ، و زادوا  ــل منه ــض قلي ــوا بع ــوه و ال يزال عان
ــأن  ــني  تعهــدوا ب ــح أن مســؤولني تنفيذي بالتوضي
شــهر نوفمبــر ســيكون تاريــخ االنطاقــة الفعليــة 
للمواقــع ، لكــن ذلــك لــم يحصــل ، و هــم اثــار 
مخاوفهــم مــن جديــد ،  مــن تكــرار املصيــر 
يف  و   ، الســابقة  املشــابهة  للمشــاريع   نفســه 
ــن مبشــاريع  ــم آخري ــون أمثاله ــه مكتتب ــل في املقاب
ــا  ــكنوا ،بينم ــح و س ــتلموا املفاتي ــدل 2 ، اس ع
ــق بعــد ، داعــني املســؤولني  ــم ينطل مشــروعهم ل

ــاريع. ــرة املش ــل ملباش ــى التدخ إل

عــدل  مشــاريع  أن  إلــى  اإلشــارة  جتــدر  و 
يف العمــوم الغالــب بواليــة البليــدة ، عرفــت 
تــزال  ال   ، مواطنــني  احتجاجــات  و  مشــاكل 
تتكــرر إلــى يومنــا ، بســبب أحيانــا التأخــر 
ــن  ــة ، و م ــن جه ــح م ــد تســليم املفاتي يف مواعي
ــني الســكن  ــض مكتتب ــة أخــرى بســبب رف جه
ــل  ــة بســيدي ســرحان ، و تفضي باملنطقــة اجلبلي
مكتبيــني مــن خــارج الواليــة و منحهــم األولويــة 
يف الســكن ، مبواقــع إســتراتيجية و مبناطــق قريبــة 
ــي  ــط العمران ــكانية و احملي ــات الس ــن التجمع م
ــرى  ــاريع أخ ــاء مش ــن اختف ــا ع ــا ، فض عموم
ــا حصــل مبشــروع 1500 وحــدة ســكنية  ــل م مث
ببنــي تامــو ، و الــذي مــا يــزال يثيــر اجلــدل حــول 

ــيقع . ــا س ــع و رمب ــا وق ــة م حقيق

شملت عديد النقاط السوداء
حمـــلة تنظيـــف واسعــــة لألوديـــة حمـــلة تنظيـــف واسعــــة لألوديـــة 
والبالـــوعات والبالـــوعات بعــاصـــمة المسيـــــلةبعــاصـــمة المسيـــــلة

حصة 4000وحدة ببوعرفة الجديدة ...
مكتتبـــو عــــدل مكتتبـــو عــــدل 22 يناشـــــدون  يناشـــــدون 
بعـــــث المشــــروع من جديــــدبعـــــث المشــــروع من جديــــد

سكـــان بقلــــب البليــــدةسكـــان بقلــــب البليــــدة
 يطالبـون بمطاردة المنحرفـين   يطالبـون بمطاردة المنحرفـين  

شهدت بلديات والية املسيلة ، حملة تنظيف واسعة ملختلف األودية والبالوعات، حيث 
اشرف والي الوالية » عبد القادر جالوي » رفقة األمني العام للوالية« بطيوي عبد الكرمي 

على انطالق احلملة من عاصمة الوالية 

السكان والتجار سئموا من الوضعية :
حـــــي » مارلــــوحـــــي » مارلــــو11« بتازمــــالت « بتازمــــالت 

يغــــرق فــــي يغــــرق فــــي األوحـــالاألوحـــال
يقع حي »مارلو1« يف شمال مدينة تازمالت غرب بجاية  قام اخلواص 
ببناء أولى البنايات به مطلع التسعينات وحتول مبرور الوقت إلى حي 
شعبي مكتظ بالسكان غير أنه يفتقر إلى التهيئة العمرانية والكثير 

من ضروريات العيش .

طالب  ممثلون عن مكتتبي 
عدل 2  املوقع اجلديد 
يف بوعرفة إلى اجلنوب 

من البليدة ، ، على ضرورة 
انطالقة جدية و فعلية 
للمشروع ،  خاصة و أنهم 

منذ العام 2015 و هم 
ينتظرون أن يتم تخصيص 
عقار ملباشرة املشروع ، و أنه 
و بالرغم من وجود أرضية 
للمشروع ، إال أن اإلشغال 
لم تتقدم بشبر واحد ، ما 

عدا حفر ال تتعدى العشرة 
، مت حفرها بأحد املواقع 

للمشروع اإلجمالي .

البلــــــيدةالبلــــــيدة
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بالمدينة الجديدة مصطفى بن عودة
وكالة » عدل« تضع محالتها 

الشاغـرة  للبيع في عنابــة
اجلديدة  باملدينة  الشاعرة  احملالت  عشرات  وضع  عن  عدل(  وكالة)  أعلنت 
مبوقع  غرار محالت  على  باملزاد  للبيع  العنب  بواد  الريش  ذراع  عودة  بن  مصطفى 

2500 مسكن.
 و حسب بيان الوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره ، تضع الوكالة للبيع 
باملزايدة و بالتعهدات املختومة ، 93 محال ذو طابع جتاري و مهني، مبوقع 2500 

مسكن ذراع الريش ببلدية واد لعنب يف والية عنابة.
 وتفيد الوكالة، أنه بإمكان املواطنني الّراغبني يف املشاركة يف املزايدة، االطالع 
املديرية  إلى  التقرب  أو   ،2020 01 ديسمبر  اليوم  الصادر  على مضمون اإلعالن 
اجلهوية للوكالة بوالية عنابة، بغرض سحب دفتر الشروط، الذي حدد آخر أجل 
الوطنية، على  أّول صدور لإلعالن يف الصحافة  إبتداء من  يوما  له بخمسة عشر 
الساعة 12.00 وهو املديرية اجلهوية لوكالة عدل عنابة، حي 1480/208 مسكن 

عدل عمارة رقم -W 01  ، سيدي عاشور – والية عنابة.
و حّدد آخر أجل لتقدمي العروض باليوم اخلامس عشر، إبتداء من أّول صدور 
لإلعالن يف الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00، بالعنوان املذكور أعاله، لتتم 
عملية فتح األظرفة يف جلسة علنية يف نفس اليوم ) اليوم اخلامس عشر( ، على 

الساعة 14.00 زواال، بذات املقر.
ف سليم

بمدينة خنشلة
حجــز 100 كلـغ مـن اللحوم 

البيضـــاء فاســـــدة
العامة بالتنسيق مع مديرية  متكنت قوات الشرطة باملصلحة الوالئية للشرطة 
التجارة خنشلة، مديرية املصالح الفالحية خنشلة ، بحضور ممثل عن املركز الوطني 
للسجل التجاري بخنشلة من حجز كمية من اللحوم البيضاء تقدر بقرابة القنطار  

100 كلغ غير الصاحلة  كانت موجهة لالستهالك البشري .
ع / ب

 الطارف .. خالل العملية تم حجز 10 كلغ 
من الكيف المعالج

تفكيــك عصابــة إجراميـــة 
تنشــط في ترويج المخدرات 
و استعمـال وثـائق مــزورة

لوالية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  للمجموعة  والتحري،  البحث  فرقة  متكنت 
6 أشخص منهم مسبوقني قضائيا،  الطارف، من تفكيك عصابة إجرامية تضم 

تنشط يف مجال املتاجرة يف املخدرات و استعمال وثائق مزورة.
حول  األمنية  اجلهة  ذات  تلقتها  مؤكدة  معلومات  على  بناء  العملية  جاءت 
نشاط مشبوه لهذه املجموعة اإلجرامية أسفرت عن حجز أزيد من 10 كيلوغرامات 
من الكيف املعالج التي كانت معدة للترويج بالوالية ، ووثائق إدارية مزورة ، على 
غرار بطاقات رمادية، و 3 مركبات سياحية ، كانت تستغلها عناصر للعصابة يف 
و  اإلجرامي،  نشاطها  والواليات، خالل  املناطق  بني  ما  والتنقل  املخدرات  نقل 
العصابة ومبلغا ماليا  أفراد هذه  نقالة كانت تستعمل يف االتصال ما بني  هواتف 

معتبرا من عائدات البيع بتلك السموم.
إجناز ملف قضائيا يف حقهم مت حتويلهم  وبعد  املوقوفني  فإن  وحسب مصادرنا 
على اجلهات القضائية املختصة لدى محكمة الطارف للنظر فيما نسب إليهم يف 

انتظار حتديد موعد حملاكمتهم.
ف سليم

أدرار 

جمعيــة تسنيــم للشلـل الدماغـي 
والحركي تناشد إنجاز مركز مختص 
ناشدت جمعية تسنيم الشلل الدماغي واحلركي عن طريق مكتبها الوالئي  
العالج  مركز  إجناز  إكمال  ألجل  املساهمة   واإلحسان  البر  ذوي  احملسنني   أدرار 

الطبيعي وإعادة  التأهيل الوظيفي   الذي  سيحتضن هذه  الفئة .
جدير بالذكر أن املشروع كان قد انطلق من العام املاضي ثم توقف بسبب نقص 
مواد البناء ومما عطل  من سيرورة األشغال فيه هو الظروف االستثنائية التي مازالت 

تخلفها جائحة كورونا .
وحسب املكلف باإلعالم بهذه اجلمعية أن الهدف من هذا املركز هو التكفل 
بهؤالء املرضى الذين يعانون من الشلل الدماغي واحلركي بيداغوجيا ،واجتماعيا 
ونفسيا .وتقوم هذه اجلمعية الوحيدة بدورات تكوينية لألولياء قصد التكفل األجنع 
باملصابني .كما مت افتتاح قسم خاص بهذه الفئة كتجربة أولى يف عاصمة الوالية 

يف انتظار تعميم الفكرة على باقي أقاليم أدرار.
عبداهلل مجبري

قاطنوها يعانون التهميش واإلقصاء في المدية

»ثنيــــة الريــــح« بجـــواب »ثنيــــة الريــــح« بجـــواب 
خــارج مجــال التنميــــةخــارج مجــال التنميــــة

عمر.ب
املسئولني  بعض  أن  هؤالء  يقول  حيث 
احملليني يكيلون مبكيالني ويعتبرون القرية دخيلة 
لبلدية  تابعة  كانت  باعتبارها  البلدية  على 
انشغاالتنا  جميع  لتبقي  قبل  ذي  من  مجاورة 
الوعود  رغم  األدراج  حبيسة  السكان  يضيف 
سكان  يضيف  جديد  ال  ،لكن  نتلقاها  التى 

الفرقة .
غاز  من  جواب  بلدية  استفادة  فرغم   
وربط   العليا  الهضاب  مشروع  إطار  يف  املدينة 
القري  املجاورة للمدينة بهذه املادة احليوية منذ 
تعاني  التزال  الريح  ثنية  قرية  إن  إال  سنوات 
رغم أنها تقع يف أعلى قمة بالبلدية يفوق علوها 
مع  شتاء  يعانون  قاطنيها  جعل  مما  1000متر، 

قارورات غاز البوتان .
 أما عن اإلنارة العمومية فرغم الوعود التى 

نتلقاها يضيف السكان لكن املشروع لم ير النور 
سكان  أغلب  يبقى  حيث  الواقع   ارض  على 
القرية يعانون ظالما دامسا مم يصعب من التنقل 
اخلنازير  وان  ،خاصة  السكان  يضيف  ليال 
والذئاب تبقي تترصدهم ، وكذلك األمر على 
من يخرجون للصالة من كبار السن إلى مسجد 
القرية الذي شيده أحد احملسنني حيث يبقي هو 

اآلخر بحاجة إلى إنارة .
منه  تعاني  مشكل  أكبر  السكان  ويعتبر   
الصحي  الصرف  قنوات  انعدام  هو  فرقتهم 
حيث الزالوا يعتمدون على حفر التعفن ومالها 
من أخطار على صحتهم خاصة وأن معظمهم 
ميلكون عيونا وأبارا للشرب والتي يختلط ماؤها 
بقنوات  السكان  حسب  األحيان  من  كثير  يف 

الصرف الصحي .
نداء  يوجهون  الزالوا  الريح  ثنية  سكان 
للمسئولني احملليني لربط قريتهم بقنوات الصرف 

التوجه  الريح  ثنية  سكان  ويضطر   ، الصحي 
العالج  لتلقي   بجواب  الصحي  املركز  إلى 
عالج   لقاعة   القرية  افتقار  ظل  يف  البسيط 
الكبير  التزايد  رغم  املواطن  من  الصحة  تقرب 
للسكان ،يف حني  جل القرى تقريبا تتوفر بها 
التغطية الصحية وتستثنى قريتهم يقول السكان 

ألسباب مجهولة .
بضرورة  الريح  ثنية  شباب  يطالب   كما 
اجناز مالعب جوارية خاصة يف ظل افتقار هذه 
رياضية،  أو  ترفيهية  مرافق  أي  إلى  األخيرة 
الوالئية  السلطات  يناشدون  الريح  ثنية  سكان 
الصعوبات  تذليل  قصد  العاجل  التدخل 
السكان  استقرار  أجل  من  النقائص  ومجابهة 

بفرقتهم وخدمة أراضيهم،
بغرض  متتاليتني  مرتني  البلدية  مقر  زرنا 
احلصول على رد رئيس املجلس الشعبي البلدي  

فقيل لنا أنه يف اجتماع مبقر الوالية.
خصصت للعملية مبلغ مالي تجاوز 15 مليار سنتيم

بلديــة عنابــة تشــرع فــي توسـعــــة بلديــة عنابــة تشــرع فــي توسـعــــة 
األرصفــة  بوســــط المدينــــةاألرصفــة  بوســــط المدينــــة

تستكمل مصالح مديرية األشغال والصيانة 
الطرقات  تهيئة  و  توسعة  أشغال  عنابة  ببلدية 
واألرصفة عبر عدد من النقاط السوداء بالبلدية 
لفك االزدحام واالختناق املروري الكبير الذي 
الذروة  أوقات  العاصمة خاصة يف  يعرفه وسط 
غرار  على  واملسائية  الصباحية  الفترتني  خالل 
و  القطار  محطة  وعند  باحلطاب  الدوران  محور 
الدوران  الساحلي ومبحور  الكورنيش  عبر طريق 
الشرقي  املدينة  ومبدخل  األبيض  باجلسر 

بسيدي إبراهيم.
إعادة  برنامج  إطار  يف  ذلك  كل  ويندرج   
عبر  واألرصفة  الرئيسية  للطرقات  االعتبار 
املدينة الذي خصصت له البلدية غالف مالي 
امليزانية  من  سنتيم  مليار   15 مبلغ  جتاوز  معتبر 
املعلومات  2020.وحسب  لسنة  اإلضافية 
املستقاة من البلدية أمس فقد سجلت املصالح 
البلدية ضمن هذا اإلطار تنظيف األرضية بعد 
أشغال الكشط ونزع طبقات األسفلت املهترئة 
من  طبقة جديدة  عملية وضع  مباشرة  مت  ومن 
فراج  شارع  مستوى  على  األسفلتية  اخلرسانة 
سنوات  بعد  وذلك  محافر  بني  بحي  محمد 
الطريق  عرفها  التي  املزرية  الوضعية  من  طويلة 
والني كانت سببا يف حوادث مرور خطيرة زيادة 
وضع  يف  متثلت  ثانية  ثنموية  عملية  ذلك  عن 
على  األسفلتية  اخلرسانة  من  جديدة  طبقة 

العملية   ) تشيغيفارا  أرنست  شارع)  مستوى 
الطريق  مستعملي  إستحسان  لقيت  التي 
أشغال  متابعة  عن  باإلضافة  اجلهة  وسكان 
بعدة  األنهج  وتوسعة  واألرصفة  الطرق  تهيئة 
من  السوداء  النقاط  خانة  يف  املصنفة  مناطق 
أجل خلق مساحات جديدة و أكثر للسير لفك 
املدينة  بوسط  املروري  واالزدحام   االختناق 
والشوارع الرئيسية الكبرى املؤدية إلى الكورنيش 
 ، الصفصاف  من  كل  األحياء  و  الساحلي 
اجلسر األبيض ، سيدي عاشور ، وواد الفرشة 

سينا  ابن  و  رشد  كابن  الوالية  وملستشفيات 
املصالح عن  ذات  أعلنت  .و يف سياق متصل 
البلدية عملية  املصالح  تدخالت  تسجيل عدة 
تنظيف رمال ومحيط الشواطئ من قبل مديرية 
ورفع  جمع  و  إلزالة  واحمليط   البيئة  حماية 
أخرجتها  التي  املختلطة  والقمامة  املخلفات 
مياه البحر جراء التقلبات واإلضطرابات  اجلوية 
التي عرفتها املدينة األسبوع املاضي على غرار 

بشواطئ كل من رفاس زهوان وريزي عمر .
ف سليم

 رغم وعود  الحمالت االنتخابية قبيل كل انتخاب المجالس البلدية المتعاقبة على تسيير شؤون ببلدية جواب شرق المدية لسكان 
»ثنية الريح« والتي يصفها سكان الفرقة بأنها مجرد مهدئات ،حيث مازال سكان الفرقة ينتظرون التفاتة جادة من قبل  السلطات 

الوالئية قصد الوقوف على معاناتهم  في ظل الواقع  المزري  والتهميش المسلط عليهم على حد تعبير بعض السكان.
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أقدم، صبيحة يوم أمس سكان بلدية قنواع أقصى غرب سكيكدة على قطع 
الطريق الرئيس املؤدي إلى بلديتهم وبالضبط مبدخل البلدية، رافعني شعارات 

عدة تطالب بتوفير األمن ألبناء هم تالميذ الطور الثانوي  الذين يدرسون 
يف بلدية الزيتونة.ويف تصريح ملمثل أولياء التالميذ، كشف لنا انهم سجلوا 
سلسلة من االعتداءات اليومية مبدينة الزيتونة  تعرض لها أبنائهم الذين 

يدرسون بالثانوية املتواجدة هناك، ، وهو األمر الذي رفضه ساكني مدينة قنواع 
احملافظة، وخرجوا يف وقفة احتجاجية رافضني هذه اإلعتداءات التي تطال 
أبناءهم يوميا أما ثانوية الزيتونة يف ظل غياب كلي لألمن، مطالبني من إدارة 
املؤسسة التوقف عن إخراج التالميذ من املؤسسة والبقاء عليهم داخلها أوقات 
الراحة، حتى ال يكونوا عرضة للعصابات وجتار املخدرات خارج أسوار املؤسسة.

قريبا يدخل حوض السباحة باملسبح الشبه اوملبي 
ملركب زكاريا املجدوب بالبيض كتب االرقام القياسية 
يف مدة االجناز و التي تقارب حاليا 4 سنوات . حوض 

السباحة الذي انطلقت به األشغال بغرض منع التسربات 
الباطنية و إعادة تهيئته يبدو ان القائمني على قطاع 

الشباب و الرياضة بالبيض تفاجأوا بحجم الضرر الذي 
يعاني منه بعد أكثر من 20 سنة من اخلدمة كما ان 

الغالف املالي الذي خصص للمشروع يبدو انه غير كاف 
و تسبب يف وقف األشغال عدة مرات . الغريب يف األمر ان 

هذا املسبح هو الوحيد مبدينة البيض و التي ال تتوفر 
على غيره ما حرم مئات الشباب و عدة نوادي رياضية من 

ممارسة هويتهم املفضلة السباحة و األغرب انه وحلد 
الساعة ال يعرف تاريخ محدد لنهاية األشغال

أمر مساء أول أمس  قاضي التحقيق لدى محكمة 
العوينات بتبسة، بإيداع  موظفني باملطاحن الكبرى  
احلبس املؤقت ووضع موظف آخر و مستشار بوكالة 

التشغيل  حتت إجراءات الرقابة القضائية، فيما 
استفاد 3 موظفني آخرين  من  اإلفراج املؤقت، 

وهذا لتورطهم يف قضية النصب واالحتيال على 
املواطنني  و سوء استغالل الوظيفة و تلقي مزية 

غير مستحقة.وحسب ما علمته أخبار الوطن من 
معلومات، فقد فتحت مصالح أمن بلدية العوينات 

حتقيق معمق يف القضية بعد تقدمي عدة أشخاص 
لشكاوى مفادها  طلب إطارات من ذات املؤسسة  ملبلغ 
مالي كرشوة مقابل احلصول على منصب عمل، أين 

مت توقيف متهمني متلبسني بتلقي الرشوة.ولإلشارة 
فقد حجزت مصالح األمن أكثر من 40 ملف توظيف  

لبطالني كانت مخبأة داخل مكتب أحد املتهمني.

 فســاد فـي  شركـة المطاحــن الكبــرى

رســالة الــى كريـكو

أوليـــاء يقطعــون الطـــريـــق4 سنوات لم تكف العادة تهيئة حوض سباحة

اقدم صباح أمس، عشرات من  اصحاب العقود ما قبل التشغيل  املنتهية  لوالية 
بجاية ،على تنظيم  حركة احتجاجية متثلت يف وقفة اعتصام أمام مقر 

مديرية النشاط االجتماعي لوالية بجاية ، ملطالبة السلطات املعنية بإعادة 
إدماجهم الى جانب جتديد عقودهم املنتهية منذ سنة الى جانب الغاء شرط 
سن اخلمسة و الثالثون سنة املشروط عليهم مشيرين الى ان هناك منهم من 

اصبح  رب عائلة مطالبني الوزارة الوصية التدخل العاجل للنظر إلى وضعيتهم 
ومتكينهم من االستفادة من عقود جديدة.

توج اللقاء العاجل الذي 
جمع ممثلني عن عمال 

الشركة الوطنية للصناعات 
الكهرومنزلية بوالي تيزي وزو 
بإيفاد جلنة حتقيق من وزارة 

الصناعة للنظر يف طريقة تسير 
الشركة الرائدة يف الصناعة 
الكهرومنزلية و كان الوالي 

محمود جامع و خالل لقائه 
مع 10ممثليني للعمال وعد 

بأخذ مطالبهم بعني االعتبار 
مع توجيه رسالة الى السلطات 

العليا السيما وزارة الصناعة 
الطالعها مبا يطالبه العمال 

البالغ عددهم 1700عامل 
مبختلف االسالك و الرتب و 

كان الوالي قد دعا هؤوالء الى 
االلتحاق مبناصبهم و يف حال 

ابقاء املدخل الرئيسي للشركة 
مغلقا بالسالسل ما عليهم سوى 

العودة بطريقة سلمية..

لجـــنة تحقيـــق فـــي أونيــــام

يستعمـــل »الفايـــس بـــوك« يستعمـــل »الفايـــس بـــوك« 
إلهـــانة أفــــراد الــــدرك  إلهـــانة أفــــراد الــــدرك  
متكنت قوات الدرك الوطني ببسكرة نهار أول أمس من إيقاف شاب يف العقد الثالث من 

العمر على إثر تورطه يف قضية إهانة هيئة نظامية بالسب والشتم عبر مواقع التواصل 
االجتماعي.جاءت القضية التي عاجلتها مصالح الدرك الوطني بعد رصد منشور على 

مواقع التواصل االجتماعي يتضمن صورا لعناصر السلك النظامي املذكور خالل أداء 
عملهم يف امليدان مرفقا بعبارات سب وشتم واإلهانة ضدهم، وخالل التحريات التي 

باشرتها الضبطية القضائية للدرك الوطني مت حتديد هوية الفاعل الذي استعمل 
حساب عبر »الفايس بوك« للقيام بفعلته ومت إلقاء القبض عليه بعد حتقيق دقيق، 

ليتم إجناز ملف جزائي ضده حول القضية قبل إحالته على مصالح العدالة.
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أخبار الداخل

 متكنــت املجموعــة اإلقليميــة للــدرك الوطنــي 
ــة   ــبكة إجرامي ــد لش ــع ح ــن وض ــنطينة م بقس
ــن  ــون م ــة، تتك ــر العمل ــال تزوي ــط يف مج تنش
5 أشــخاص تتــراوح أعمارهــم بــن 24 و 37 
قيــام  إلــى  تعــود  القضيــة  تفاصيــل  ســنة، 
أفــراد و حــدات املجموعــة بدوريــة يف إقليــم 
االختصــاص أيــن لفــت انتباههــم  وجــود ثــاث 
ســيارات ســياحية متوقفــة علــى حافــة الطريــق 
ــة  ــة قســنطينة ووالي ــن والي ــط ب باملدخــل الراب

ــن  ــن املوقوف ــن ب ــخصن م ــام ش ــاورة،  ق مج
مــن رمــي مبلــغ مالــي مــزور كان داخــل إحــدى 
الســيارات، فيمــا حــاول اثنــن آخريــن مبحاولــة 
ــى  ــم إل ــع و حتويله ــف اجلمي ــم توقي ــرار، ليت الف
مقــر املجموعــة اإلقليميــة، العمليــة أســفرت 
ــف  ــدره 160 أل ــزور ق ــي م ــغ مال ــن حجــز مبل ع
دج مجموعــة أســلحة بيضــاء و 3 هواتــف نقالــة.
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لواليــة  الوطنــي  الــدرك  مصالــح  باشــرت 
تلمســان حتقيقــات معمقــة يف عــودة نهــب العقار 
إلــى قريــة ســيدي بونــوار بلديــة الرمشــي شــمال 
تلمســان مــن قبــل احــد البارونــات بتواطــؤ مــن 

ــواب املجلــس البلــدي. أحــد ن
القضيــة فجرهــا صــراع مــا بــن مواطنــن 
ــة  ــة عرفي ــا بطريق ــة مت بيعه ــة أرضي ــول قطع ح
ــى نشــوب شــجار و ســقوط جرحــى  ــا أدى إل م
ــت  ــبق و ان مت ــارون س ــذا الب ــن أن ه ــث تب حي
يف  التســبب  و  العقــار  نهــب  بتهــم  إدانتــه 
صراعــات عرشــية ســنة 2016 ليعيــد الكــرة 
هــذه الســنة مــع قطــع أرضيــة أخــرى مــا جعــل 
املواطنــن يتصــدون لــه الشــيء الــذي أدى إلــى 
نشــوب مشــادات انتهــت بســقوط جرحــى.

و تنقلــت مصالــح الــدرك الوطنــي إلــى عــن 
ــن  ــا م ــو م ــة و ه ــق يف القضي ــح حتقي ــكان لفت امل
شــأنه ان يكشــف حقائــق اخــرى لــذات البــارون 
و نائــب باملجلــس البلــدي الــذي أقــام هــو األخــر 
جتزئــة فوضويــة علــى إنقــاذ مســتثمرة فاحيــة، 
كمــا ســاهم يف طمــس معالــم اجلرميــة و محاولــة 
ربــط أكثــر مــن 200ســكن فوضــوي أقيــم علــى 
أرض فاحيــة بطــرق غيــر شــرعية باملــاء و الغــاز 
التهيئــة  كــذا  و  الصحــي  الصــرف  قنــوات  و 
مــن خــال  الدولــة  مــن خزينــة  احلضاريــة 
التجزئــات  هــذه  بوصــف  الســلطات  تظليــل 
كمناطــق ظل.هــذا و مــن شــأن التحقيقــات ان 

ــق أخــرى. تكشــف حقائ
بن خالد عبد القادر

ب. زهرة 
ــق يف  ــذه املناط ــكان ه ــن س ــدد م ــال ع ــد ق وق
تصريحــات أدلــوا بهــا لـ«أخبــار الوطــن« أمــس ، أن 
ــن  ــات ال تصــل مســاكنهم ســوى مرت ــاه احلنفي مي
يف األســبوع يف أفضــل األحــوال، ممــا جعــل املئــات 
ــرة  ــار قط ــاعات يف انتظ ــام والس ــدون األي ــم يع منه
املــاء التــي ال تســد رمقهــم وال تكفيهــم الســتغالها 
يف حياتهــم اليوميــة كالشــرب، الغســيل وحتــى 

الســقي. هــذا الوضــع أجبــر العديــد مــن العائــات 
ــة  ــاء مكتوف ــدم البق ــل وع ــن بدائ ــث ع ــى البح إل
األيــدي، إذ جلــأت إلــى حفــر آبــار يف باحــة منازلهــا 
لاعتمــاد عليهــا يف غيــاب ميــاه احلنفيــات، حيــث 
تنتشــر هــذه الظاهــرة لــدى قطــاع واســع منهــم رغــم 
مــا قــد يخلفــه مــن أضــرار عكســية قــد تظهــر 
مســتقبا علــى أساســات مســاكنهم بحكــم أن 
ــد  ــرا. وق ــون كبي ــا يك ــادة م ــار ع ــذه اآلب ــق ه عم

عبــر هــؤالء الســكان يف تصريحاتهــم عــن اســتياءهم 
الشــديد مــن هــذا األمــر مطالبــن الســلطات احملليــة 
ــاد  ــم وإيج ــد مبعاناته ــع ح ــريع لوض ــل الس بالتدخ
ــرب،  ــة للش ــاه الصاحل ــع املي ــة توزي ــول يف طريق حل
خاصــة وأن عــدد القاطنــن بهاتــه القــرى تضاعــف 
ــل  ــا جع ــو م ــرة وه ــة األخي ــر يف اآلون ــكل كبي بش
كميــة امليــاه التــي يتــم تزويدهــم بهــا ال تلبــي 

ــم. احتياجاته

»الفرقــة  أمــس،  أول  مســاء  متكنــت، 
اجلنائيــة« باملصلحــة الوالئيــة للشــرطة القضائيــة  
بـــأمن واليــة ســكيكدة مــن توقيــف شــخص  » 
ــب  ــل للع ــاء مح ــة » إنش ــن قضي ــنة ع 60  س
القمــار  و بيــع املشــروبات الكحوليــة بــدون 

رخصــة  » .
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى رصــد عناصــر 
الفرقــة اجلنائيــة  لنشــاط غيــر مرخــص يتمثــل 
وتعاطــي  القمــار  للعــب  محــل   إنشــاء  يف 
املشــروبات الكحوليــة بــه داخــل أحــد احملــات 
التجاريــة ، املتواجــد بإحــدى البنايــات بوســط 
ــات  ــت التحري ــث بين ــكيكدة ، حي ــة بس مدين
ــردد  ــخاص بالت ــن األش ــدد م ــام ع ــة قي األولي

ــة  ــرات الليل ــة يف الفت ــل خاص ــى احمل عل
ــة  ــع النياب ــة بالتنســيق م ــة اجلنائي ...الفرق
وبعــد  ســكيكدة  محكمــة  لــدى  املختصــة 
إتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة قامــت 
مت  حيــث   ، محكمــة  أمنيــة  خطــة  بإعــداد 
مداهمــة املــكان مدعومــة مبختلــف التشــكيات 
العملياتيــة ، حيــث مت حجــز 420 وحــدة مــن 

املشــروبات الكحوليــة مــن مختلــف األنــواع 
ــى  ــوزع عل ــا م ــي كان جــزء منه واإلحجــام والت
ــردات  الطــاوالت وجــزء أخــر مخــزن داخــل مب
مخصصــة ، كمــا مت أيضــا أثنــاء العمليــة حجــز 
ــن  ــدد م ــد ع ــع تواج ــار ، م ــب  القم أوراق لع
األشــخاص يقــدر عددهــم بحوالــي 15 شــخصا 
يف مســاحة مغلقــة وضيقــة خاصــة يف هــذا 
ــد  ــاء كوفي ــار وب ــع إنتش ــتثنائي م ــرف اإلس الظ

. 19
 حيــث مت حتويــل املوقوفــن الــذي كانــوا 
اإلجــراءات  جميــع  وإتخــاذ  احملــل  بداخــل 
ــأنهم  ــات بش ــر مخالف ــم وحتري ــة حياله القانوني
حــول عــدم إحتــرام تدابيــر الوقايــة مــن فيــروس 
ــي  ــف جزائ ــز مل ــا أجن ــد 19 ، فيم ــا كوفي كورون
يف حــق صاحــب احملــل مت مبوجبــه تقدميــه أمــام  
النيابــة املختصــة لــدى محكمــة ســكيكدة عــن 
قضيــة » إنشــاء محــل للعــب القمــار  وبيــع 
ــن مت  ــدون رخصــة  » اي ــة ب املشــروبات الكحولي

ــس  . ــه احلب إيداع
جمال بوالديس

ــن  ــر م ــري العاش ــن احلض ــح األم ــت مصال متكن
ــن 26  ــم ب ــراوح أعاره ــة أشــخاص تت ــف أربع توقي
و 48 ســنة،  يعملــون مبحــل خــاص لبيــع الدجــاج 
احملليــة  النيابــة  أمــام  وتقدميهمــا  أحشــائها،  و 
بتهمــة تعريــض حيــاة الغيــر للخطــر باالنتهــاك 
ــة  ــات الســامة الصحي ــن واجب املتعمــد بواجــب م
الســلع  وبيــع  بعــرض  الغــش   ، للمســتهلك 
ــمومة،  ــتهاك ومس ــة لاس ــر قابل ــتهاكية غي االس
ــد املســجل  ــق القي ــر مطاب ممارســة نشــاط جتــاري غي

علــى الســجل التجــاري .
ــا  ــات مفاده ــى معلوم ــود إل ــة تع ــات الواقع حيثي
ــى  ــة عل ــة شــركائه الثاث ــام صاحــب محــل رفق قي
مســتوى أحــد أســواق وســط املدينــة،  بإعــادة 
لاســتهاك  صاحلــة  غيــر  حلــوم  وبيــع  عــرض 
البشــري بعــد أن مت إتافهــا مســبقا مــن قبــل فرقــة 
قمــع الغــش،  بكميــة قــدرت بـــ 521 كلــغ، ليتــم 
التنقــل الفــوري إلــى عــن املــكان ، ومبعاينــة اللحــوم 
البيضــاء املعروضــة للبيــع رفقــة املصالــح املختصــة، 

ــوي  ــتهاك و حت ــة لاس ــر قابل ــا غي ــا فع ــن أنه تب
علــى مــواد ســامة و ضــارة بالســامة الصحيــة، أيــن 
مت حجــز كميــة تقــدر بـــ 352.72 كلــغ حلــوم بيضــاء 
و املتمثلــة يف 227 كلــغ أفخــاذ دجــاج و 12.72 
كلــغ صــدر دجــاج، و 980 غــرام مــن كبــد الدجــاج 
، ليتــم علــى لفــور حتويــل صاحــب احملــل وشــركائه 

ــق.                        ــراءات التحقي ــتكمال إج ــة الس ــى املصلح إل
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ف سليم
بالنســبة لألنشــطة املتعلقــة مبحــات املرطبــات 
واألحديــة،  األلبســة  التقليديــة،  واحللويــات 
واألدوات  الكهرومنزليــة  واألدوات  التجهيــزات 
واألوانــي املنزليــة واألقمشــة واخلياطة واملنســوجات 
وبالنســبة للخدمــات قاعــات احلفــات، والرياضــة 
قاعــة  احلمامــات،   ، االنترنــات   ، واأللعــاب 

ــة واحلاق
صفحتهــا  علــى  املنشــور  البيــان  وحســب 

الرســمية عبــر الفيســبوك فإنــه ذلــك يأتــي تطبيقــا 
ألحــكام النصــوص التنظيميــة املتعلقــة بالقــرار 
الــوزاري املشــترك يف 12 ســبتمبر 2020 املعــدل 
احملــدد لكيفيــات تطبيــق املرســوم التنفيــذي املــؤرخ 
يف 30 جويليــة املتضمــن منــح مســاعدة ماليــة 
لفائــدة أصحــاب املهــن املتضــررة مــن أثــار جائحــة 
ــم  ــة رق ــا املســتجد والتعليمــة الوزاري ــروس كورون في
ــح  ــر 2020 اخلاصــة مبن 514 املؤرخــة يف 24 نوفمب
ــن  ــاب امله ــدة أصح ــددة لفائ ــة احمل ــاعدة املالي املس

املتضــررة مــن أثــار جائحــة فيــروس كوفيــد 19 
ــداع الطعــون  ــخ 15 ديســمبر اخــر أجــل إلي أن تاري
بالنســبة لألنشــطة املتعلقــة مبحــات املرطبــات 
واألحذيــة،  األلبســة  التقليديــة،  واحللويــات 
واألدوات  الكهرومنزليــة  واألدوات  التجهيــزات 
واألوانــي املنزليــة واألقمشــة واخلياطة واملنســوجات 
وبالنســبة للخدمــات قاعــات احلفــات، والرياضــة 
قاعــة  احلمامــات،   ، االنترنــات   ، واأللعــاب 

واحلاقــة

مطالب بتدخل السلطات المحلية بجيجل
مواطنــون يلجئــون لحفـــر اآلبــــارمواطنــون يلجئــون لحفـــر اآلبــــار

 في منازلهـــم للحصــول على قطـــرة مـــاء في منازلهـــم للحصــول على قطـــرة مـــاء

العملية تخص التجار المتضررين من الحجر الصحي بعنابة
مديـــرية التجــارة تحــدد أخـــر أجـــل إليـــداع مديـــرية التجــارة تحــدد أخـــر أجـــل إليـــداع 

الطعـــون بمنتصــــف الشهـــر الجــــاريالطعـــون بمنتصــــف الشهـــر الجــــاري

 اللحوم أعيد عرضها للبيع رغم صدور قرار بإتالفها من طرف فرقة قمع الغش
حجــز أزيــد من حجــز أزيــد من 500500 كلغ مـن اللحــوم البيضــــاء  كلغ مـن اللحــوم البيضــــاء 
السـامــة معروضــة بســوق وسـط مدينــة قسنطيـنةالسـامــة معروضــة بســوق وسـط مدينــة قسنطيـنة

     يعيش سكان بعض قرى بلدية بن ياجيس اجلبلية، معاناة حقيقية نتيجة أزمة املياه 
الصاحلة للشرب التي يعيشونها منذ فترة زمنية طويلة متتد على مدار سنوات عدة.

أعلنت مديرية التجارة لوالية عنابة أمس أصحاب املهن املتضررة من أثار جائحة 
فيروس كورونا أن تاريخ 15 ديسمبر أخر أجل إليداع الطعون بالنسبة 

الـــدرك يضــع حــدا لشبكــة الـــدرك يضــع حــدا لشبكــة 
مختــصة فــي تزويــر العمـلة مختــصة فــي تزويــر العمـلة 
النقــــــدية  بقسنطـــــينةالنقــــــدية  بقسنطـــــينة

تلمسان
تحقيـــقات فــــي نهــــب العقـــار تحقيـــقات فــــي نهــــب العقـــار 

بقـــرية سيـــــدي بنــــواربقـــرية سيـــــدي بنــــوار

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

سكيكدة
مداهــــمة  محــــل للقمـــــار مداهــــمة  محــــل للقمـــــار 

وبيــــع المشروبـــــات الكحـــــولية  وبيــــع المشروبـــــات الكحـــــولية  
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املاء معضلة السكان من عشرات السنني
حتترف  عائلة   50 من  أزيد  يحصي  التجمع  أن  رغم 
من  تعد  و  باملنطقة  السنني  عشرات  منذ  و  املاشية   تربية 
تستفد  لم  أنها  إال  باملاشية  البيض  متون  التي  املناطق  اهم 
املناطق  من  كغيرها  مواليها   لفائدة  اآلبار  حفر  برامج  من 
رغم أنها تتوفر على املياه اجلوفية و بكميات كبيرة حيث ان 
جزء كبير من سكان مدينة البيض ميون باملاء عبر احد أبار 
املنطقة . عن هاته املشكلة يقول احلاج النعيمي أننا نعاني 
من مشكل املاء بدرجة كبيرة حيث نضطر جللب املاء لشرب 
و سقي املواشي عبر الصهاريج احلديدية او البالستيكية يف 
ظروف نقل و تخزين غير صحية متاما كما وقفنا عليه و ذلك 
من قرية املنيجل على بعد 5 كلم فوق باستخدام اجلرارات 
و من لم يكن لديه جرار فيضطر الستخدام احلمير الوسيلة 
اجلهات  أن  إلى   املتحدث  يضيف  اإلشارة  مع  املتاحة 
لنا  وفرت  هي  فال  املوالني  على  اآلبار  حفار  متنع  املختصة 
املعضلة حرمت  و هاته  لنا بحفرها  آبار و ال هي سمحت 
املوالني من تطوير تربية املاشية عبر غراسة أعالف مواشيهم 
و عدم االعتماد على شراء األعالف التي أثقلت كاهلهم 
خاصة سنوات اجلفاف أين  يضطر املوال الى شرائها بأسعار 

مضاعفة على حساب ماشيته .
الطريق الى بلدية الغاسول معضلة السكان 

احلقيقة
رغم أن التجمع ال يبعد عن مقر بلدية الغاسول سوى 
بخمسة كلم إال أن الطريق الذي يربطهما غير مهيأ و مكسر 
و غير صالح لسير املركبات و لكي تصل إلى التجمع عليك 
االستعانة أما بسيارة رباعية الدفع او جرار أو حتى الشاحنة 
الن األودية بالطريق و الشعاب احلجرية تعيق السير و تزداد 
الصيف عند تساقط األمطار ما  الصعوبة خاصة يف فصل 
يعيق حركة السكان و مينع تنقلهم و هذا من األسباب التي 
جعلتهم منسيني و غير معترف بهم لدى السلطات احمللية .
التالميذ غير متاح و األولياء يفضلون رعي  //متدرس 

الغنم على الدراسة
العزلة التي يعيشها التجمع تسببت يف انقطاع التالميذ 
عن الدراسة و يف هذا السياق صرح بن موسى محمد من 
سكان التجمع ان عدد التالميذ الذين توقفوا عن الدراسة 
هو 35 تلميذ  السنتني املاضيتني يف غياب النقل املدرسي 
و عدم اهتمام البلدية بهم و مبشاكلهم . كما انه و حسب 
ما الحظناه بعني املكان فان اغلب األولياء و يف ظل اإلقبال 
املاشية و جناح احلرفة يفضلون ان يبقى  الكبير على تربية 

مدينة  إلى  التوجه  على  املاشية  لرعي  املنطقة  يف  أبنائهم 
البيض أين تتوفر الداخليات التعليمية  . احلديث هنا عن 
الذكور أما عن البنات فالتعليم ممنوع بحكم تقاليد سكان 
القيام بشؤون  امها يف  إلى جانب  موقعها  البنت  و  املنطقة 
البيت و العائلة إلى غاية زواجها و هي الظاهرة التي تسببت 

يف جتهيل اغلب بنات التجمع .
//الرعاية الصحية منعدمة بسبب غياب قاعة عالج

إال  300 ساكن  من  أكثر  انه يحصي  رغم  و  التجمع 
انه يفتقد لقاعة عالج تسمح لسكان بتلقي ولو اإلسعافات 
األولية ما يضطرهم إلى التوجه إلى قرية املنيجل بحثا عن 
من يوخز لهم ابره أما للوصول إلى الطبيب فيضطر الواحد 
منهم  إلى قطع 50 كلم للوصو اليه مبدينة البيض و أما عن 
البشير بن  يقول  الوالدة فحدث و ال حرج حيث  حاالت 
اثناء  بالسيارات  حملهن  يضعن  النساء  اغلب  أن  موسى 
البيوت  فداخل  البقية  و  البيض  مستشفى  الى  حملهن 
بالطرق التقليدية املتوارثة من عشرات السنني و يضيف ان 

اجناز قاعة للعالج و فتحها ضرورة ملحة اآلن للسكان .
تربية املاشية بصيص األم الوحيد بالتجمع

وهي  املاشية  تربية  يعرفون سوى  السكان ال  بالتجمع 
احلرفة التي يتقنوها أبا عن جد و برعوا فيها بشكل كبير 
و لهذا تعرف املنطقة بالبيض بجودة ماشيتها و التي يكثر 
اإلقبال عليها يف عيد األضحى و هذا من األسباب التي 
على  املاشية  بتربية  ابنائهم  اشتغال  يفضلون  الباء  جعلت 
الدراسة الن مستقبلها حسبهم مضمون يقول احلاج البشير 
بن موسى احد كبار التجمع و مجاهد شارك يف ثورة التحرير 
احلياة  قيد  على  لزالوا  بها  و  مالهم  رأس  انها  املاشية  عن 
فهي كل شيء بالنسبة لهم منها الغذاء و الدواء و األفراح 
احلياة و ال مستقبل  تواجه كل صعوبات  بها  و  االقراح  و 
بالتجمع اال بها كما ان الطفل عندهم و منذ ان يولد يشب 
لهجروا  لوالها  و  بها  التعلق  و  حبها  و  املاشية  رعي  على 

التجمع من زمان .
املير : كل االنشغاالت مسجلة عندنا

رد عن وضعية  الغاسول  بلدية  رئيس  أن  إلى  نشير    
من  الكثير  أن  بالقول  يعيشه   الذي  التهميش  و  التجمع 
برنامج  ضمن   تسجيلها  مت  طرحها  مت  التي  االنشغاالت 
تنمية مناطق الظل الذي أعلنت عنه الدولة ألنهم منطقة 
ظل حقيقية محرومة و ميزانية البلدية ال تسمح بالتكفل 

بهم  .

يسكنون بيوتا مصنوعة من الحجارة و الطين

 تجمـــــع الحضنــــة ..
سكـــــان خـــارج حســابات المسؤوليـــن بالبيـــض

يعيش سكان جتمع احلضنة التابع لبلدية الغاسول شرق والية البيض ظروفا معيشية صعبة و مزرية  يف ظل غياب برامج التنمية و التكفل 
من حيث انعدام ربطهم بالكهرباء الريفية و غياب آبار السقي للشرب لهم و ملواشيهم  و زاد من عزلتهم عدم وجود طريق مهيأ يربط 

جتمعهم ببلدية الغاسول رغم أن املسافة بينهما ال تتعدى 5 كلم و كذا افتقاد املنطقة ألي ربط بشبكات الهاتف النقال بعض السكان 
يسكنون بيوتا مصنوعة من احلجارة و الطني و اخلشب و البعض يف اخليم مهترئة من اجللد و البالستيك و الصوف  .

نورالدين رحماني
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مدريد،  لريال  الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  بات 
مهدًدا باإلقالة من منصبه، بعد سلسلة من النتائج السيئة 

محلًيا وقارًيا.
وتلقى امليرينغي خسارة جديدة يف دوري األبطال، على يد 
مضيفه شاختار دونيتسك األوكراني 0-2، اول أمس، وهو ما 

عقد موقف الفريق يف مجموعته.
وبحسب صحيفة »إملوندو« اإلسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، 
رئيس ريال مدريد، يفكر جدًيا يف إقالة زيدان، إذا فشل امللكي 

يف عبور دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
كانت  كما  تعد  لم  زيدان،  الثقة يف  أن  الصحيفة  وذكرت 

بعد حتقيقه لقب الليغا، املوسم املاضي، حتى أنه فقد أيضا ثقة 
بعض الالعبني الكبار يف الفريق.

بالدوري  وأتلتيكو  إشبيلية  أمام  الريال  نتائج  أن  وأضافت 
اإلسباني، وبينهما بوروسيا مونشنجالدباخ يف دوري األبطال، 

ستحدد مصير املدرب الفرنسي.
دوري  يف  سواء  النتائج،  صعيد  على  مدريد  ريال  ويعاني 
أبطال أوروبا أو الليجا، ففي البطولة األولى جمع 7 نقاط فقط، 
 ،10 أصل  من  مواجهات  بـ5  فاز  الثانية  ويف  مباريات،   5 من 

ويحتل املركز الرابع.
القسم الرياضي

بعد سلسلة من النتائج السيئة محلًيا وقارًيا

زيـــن الديــن زيــدان مهـدد 
باإلقالــــة مــن منصبـــه  

توتنهام يتمسك بضم نجم إنتر ميالن سكرينيار
أفاد تقرير صحفي إجنليزي، امس األربعاء، بآخر التطورات املتعلقة بإمكانية انتقال 

السلوفاكي ميالن سكرينيار، مدافع إنتر ميالن، إلى توتنهام، يف جانفي املقبل.
وارتبط اسم سكرينيار )25 عاًما( باالنتقال إلى صفوف توتنهام يف امليركاتو الصيفي 

األخير، إال أن الصفقة لم تتم ألسباب مالية.
وبحسب موقع »فوتبول إنسايدر« اإلجنليزي، فإن الصفقة ميكن أن تتم يف جانفي 

املقبل، يف ظل إصرار توتنهام ومدربه جوزيه مورينيو على ضم املدافع السلوفاكي.
وتعاقد توتنهام مع الويلزي جو رودون، قادًما من سوانزي سيتي، بعد فشل ضم 

سكرينيار يف الصيف، إال أن الرغبة يف إحضار مدافع إنتر ميالن ال زالت قائمة.
وأوضح التقرير، أنه يف حالة عدم ممانعة إنتر رحيل سكرينيار يف يناير/ كانون الثاني 

املقبل، سيكون توتنهام أول احلاضرين لضمه.
سكرينيار،  لبيع  املالية  مطالبه  بتخفيض  مطالبا  سيكون  ميالن  إنتر  إلى  وأشار 

والبالغة 40 مليون جنيه إسترليني، يف ظل جائحة كورونا.
ومن املتوقع أن يبذل توتنهام كل ما يف وسعه لضم سكرينيار، وذلك يف حال طال 
الشهر  وقٍت سابق من  تعرض لإلصابة يف  الذي  ألديرفيرلد،  توبي  البلجيكي  غياب 

املاضي.

غارسيـا يضغــط على السيتـي 
لالنتقــال إلــى برشلونــة  

كشف تقرير صحفي إسباني، امس األربعاء، عن خطوة 
منتظرة من إريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، لالنتقال 

إلى برشلونة يف جانفي املقبل.
سيتي  مانشستر  مع  بعقد  عاًما(   19( غارسيا  ويرتبط 
حتى نهاية املوسم اجلاري، وحاول برشلونة ضمه يف امليركاتو 
أفسدت  للسيتي  املالية  املطالب  لكن  األخير،  الصيفي 

الصفقة.
الدفاعي، يف ظل  الصعيد  على  بشدة  برشلونة  ويعاني 
وصامويل  أراوخو  رونالد  بيكيه،  جيرارد  الثالثي  إصابة 

أومتيتي، ويحتاج إلى دعم يف أسرع وقت ممكن.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
برغبته  السيتي  وإدارة  غوارديوال  بيب  مدربه  سيبلغ  غارسيا 
االنتظار  وعدم  املقبل،  جانفي  يف  برشلونة  إلى  الرحيل  يف 

النتهاء عقده يف نهاية املوسم.
ال  الذين  الالعبني  بعض  عن  بالتخلي  كذلك  مطالبا  سيكون  برشلونة  أن  التقرير،  وأوضح 

يحتاجهم كومان، من أجل توفير املال الالزم لتدعيمات الشتاء.
وأشار التقرير، إلى أن العبني مثل جونيور فيربو وكارليس ألينيا وصامويل أومتيتي ورمبا مارتن 

برايثوايت، قد يكونون حاًل أمام اإلدارة جللب املال.

مهاجم  لوكاكو  روميلو  قال 
يف  هدفني  تسجيل  بعد  ميالن  إنتر 
بوروسيا  على   3-2 احلاسم  الفوز 
أوروبا  أبطال  دوري  يف  مونشنغالدباخ 
لكرة القدم اول امس إن فريقه مير مبرحلة 

تطور لكنه ليس رائعا بعد.
وهز املهاجم البلجيكي الشباك مرتني 
الثاني ليحافظ على آمال إنتر  يف الشوط 
خوض  عند  اإلقصائية  األدوار  بلوغ  يف 
املواجهة األخيرة يف املجموعة الثانية أمام 
شاختار دونيتسك األسبوع املقبل. لكن 
إنتر استقبل هدفا من الفريق األملاني يف 
الدقيقة 76 ليضطر إلى الوصول إلى نهاية 

متوترة للمباراة.
بفريق  لسنا  رمبا  »نحن  لوكاكو  وقال 
عندما  تأكيد  بكل  نتطور.  لكننا  رائع 
األلعاب  تتجنب  أن  يجب   3-1 تتقدم 
عندما  املباراة  قتل  ويجب  اخلطيرة.. 

تسنح الفرصة«.

إطار  يف  سدد  الذي  إنتر،  وكان 
فرصة  ميلك  الثاني،  الشوط  يف  املرمى 
حلسم األمور بعد أكثر من فرصة سهلة 
لكن غالدباخ سجل هدفا ثم هز الشباك 
إلغاء  قبل   84 الدقيقة  يف  أخرى  مرة 
الهدف عن طريق حكم الفيديو املساعد 

بسبب التسلل.
املنافس  سجل  »لقد  لوكاكو  وقال 
من  كان  الهدف  أن  محظوظني  وكنا 
الفوز دفعة  تسلل. نتمنى أن مينحنا هذا 

يف املستقبل«.
أهداف  أربعة  بذلك  لوكاكو  وأحرز 
مرتني،  الشباك  هز  بعدما  غالدباخ  أمام 
منهما هدف يف الثواني األخيرة، خالل 

التعادل 2-2 يف إيطاليا.
عاما   27 عمره  البالغ  املهاجم  وقال 
الالعبني  هؤالء  مع  باللعب  سعيد  »أنا 
كثيرا«.  التطور  على  ساعدوني  ألنهم 
وزاد »أعتقد أني قدمت أفضل مستوياتي 

العام  ونصف  عام  آخر  يف  القدم  كرة  يف 
املدرب  إلى  ذلك  يف  بالفضل  وأدين 

وزمالئي«.
 25 فقط ضمن  واحد  »أنا  وأضاف 
أكثر  العبني  منلك  القائمة.  يف  العبا 
الفريق  مساعدة  فقط  أريد  مني.  خبرة 
سعيدا  وأكون  باملباريات  الفوز  على 
إلى  إنتر  ويحتاج  ذلك«.  يحدث  عندما 
الفوز على شاختار حتى ميلك فرصة يف 

الوصول إلى دور الستة عشر.

لوكاكـو: »إنتر ليس رائعا لكننا نتطور«

دييغو سيميوين، املدير الفني ألتلتيكو مدريد

»دوري األبطال صداع في رأسنا«
سيميوني،  دييغو  قال 
ألتلتيكو  الفني  املدير 
 1-1 التعادل  عقب  مدريد، 
أمام بايرن ميونخ، إن دوري 
يف  صداًعا  ميثل  األبطال 

رأسهم.
متقدًما  األتلتي  وكان 
بهدف   26 الدقيقة  منذ 
أن  قبل  فيليكس،  جواو 
يف  ميونخ  بايرن  يتعادل 
ركلة  من  القاتل  الوقت 
توماس  النجم  سددها  جزاء 
الفريق  تأهل  ليتأجل  مولر، 
األخيرة  للجولة  املدريدي 
ملواجهة  فيها  سيرحل  التي 

ريد بول سالزبورغ.
سيميوني  وأوضح 
بعد  إيجابية  »انطباعاتي 

املباراة، ولكن دوري األبطال بات ميثل صداًعا بالنسبة لنا، ألننا رغم التعادل يف 3 مباريات 
متتالية، صنعنا فرصا كثيرة للخروج بنتيجة أفضل«.

أو  الهجوم  الشوط األول »اجليًدا جدا« من جانب العبيه، سواء »يف  املدرب على  وأثنى 
الدفاع«، وبـ »هدف جميل« جلواو فيليكس، باإلضافة أللعاب أخرى كانت كفيلة بتسجيل 

الهدف الثاني.
وأضاف »كنا قريبني من الهدف الثاني الذي لم يأت، وأمام فريق قوي بالعبني كبار قادر 

على العودة، وهو ما حدث من ركلة جزاء«.
وحول املباراة األخيرة أمام سالزبورغ، أوضح »ستكون مباراة قوية أمام سالزبورغ على ملعبه، 
وهو فريق سريع، ويتمتع بحيوية كبيرة، ومنافس شرس ال يلعب بخوف. قطعا سنواجه منافسا 

شرسا«.
وبسؤاله عما إذا كان غياب لويس سواريز ودييغو كوستا مؤثًرا يف غياب الفاعلية الهجومية 
للفريق، اعتبر املدرب أن قول ذلك سيكون »غير عادل« بالنسبة لالعبيه احلاليني يف الهجوم، ال 

سيما وأنهم يبذلون مجهوًدا كبيًرا داخل امللعب.

كيروش يرحل عن 
كولومبيا

أعلن االحتاد الكولومبي لكرة القدم االنفصال عن كارلوس 
كيروش مدرب املنتخب الوطني قبل مرور ثالثة أسابيع على 
هزميتني متتاليتني يف تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وخسرت كولومبيا -3 0 على أرضها أمام أوروغواي يف 13 
نوفمبر ثم تعثرت 1-6 يف ضيافة اإلكوادور بعدها بأربعة أيام 

يف أثقل هزمية للفريق بالتصفيات منذ 1977.
يف  السابع  املركز  حتتل  كولومبيا  باتت  الهزميتني،  وبعد 
تصفيات أمريكا اجلنوبية املكونة من عشرة منتخبات، بينما 

تتأهل أول أربعة منتخبات بشكل تلقائي إلى كأس العالم.
وقال االحتاد الكولومبي يف بيان "اتفق االحتاد الكولومبي 
لكرة القدم واملدرب كارلوس كيروش على أن املدرب لن يستمر 
 67( كيروش  وتولى  الكولومبي".  الوطني  املنتخب  قيادة  يف 
عاما(، مدرب ريال مدريد السابق، قيادة كولومبيا يف فيفري 
2019. وستلعب كولومبيا يف املباراتني املقبلتني يف تصفيات 

كأس العالم أمام البرازيل وباراجواي يف مارس 2021.

غونــز ينضـم لصغار 
هدافــي ليفربـــول 
في التشامبيونزليغ

قاد العب وسط ليفربول، كورتيس غونز، فريقه لضمان بلوغ 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف الفوز  0-1  يف 

مرمى أياكس، اول امس، يف خامس جوالت دور املجموعات.
وجاء هدف جونز يف الدقيقة 58، عندما رفع نيكو ويليامز، 
كرة من الناحية اليمنى، لم يحسن احلارس أونانا تقديرها، ليلحق 

بها العب الوسط الصاعد، ووضعها بلمسة واثقة يف املرمى.
ووفًقا ملا ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن غونز )19 عاًما 
و306 أيام( بات ثالث أصغر العب يسجل هدًفا لصالح ليفربول 
يف دوري أبطال أوروبا، بعد ديفيد جنوجن )19 عاًما و252 يوًما(، 

وترينت ألكسندر أرنولد )19 عاًما و10 أيام(.
يف  يشارك  الذي  األول  هو  الهدف  أن  الشبكة،  وأضافت 
يف  ليفربول  لصالح  املراهقة،  سن  يتخطيا  لم  العبان  تسجيله 

املسابقة األوروبية.
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أخبار الرياضات

إياب الدور التمهيدي ملنافسة رابطة أبطال إفريقيا

مولودية الجزائر من أجل حسم التأهلمولودية الجزائر من أجل حسم التأهل

إمتام  إلى  اجلزائر  مولودية  سيسع   
املهمة واقتطاع تأشيرة التأهل، مبناسبة 
ملنافسة  التمهيدي  الدور  إياب  اجراء 
رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم هذا 
اجلمعة، عند إستضافته نادي بوفل دو 
بورغو البنيني مبلعب  5 جويلية األوملبي 

بداية من الساعة الثالثة مساء.
افتكت  والتي  اجلزائر،  فمولودية 
التعادل 1-1 أمام بوفل دو بورغو مبدينة 
جتد  ال  أن  املتوقع  فمن  نوفو،  بورتو 
صعوبة تذكر حلجز تأشيرة الدور املقبل 
يبقى  احلذر  أن  ولو  اإلياب،  لقاء  يف 
»األحمر  اللونني  تشكيلة  لدى  مطلوبا 
»العميد«  بإمكان  واألخضر«.وكان 
خالل  بسهولة  أفضل  نتيجة  حتقيق 

للرزانة  تفتقد  لم  لو  األولى،  املباراة 
الفريق  مرمى  أمام  والتركيز  املطلوبة 
املدرب  حفيظة  أثار  ما  وهو  املنافس، 
العاصمي  املدرب  نغيز.ويقول  نبيل 
يف هذا السياق »كنا قادرين على الفوز 
باملرحلة األولى، لو لم نفتقد الفعالية. 
بعد  املنافسة  استئناف  الصعب  من 
لدينا فكرة  8 أشهر. اآلن،  توقف دام 
يفلت  لن  والتأهل  املنافس  عن  دقيقة 
خيارا  املولودية  ملدرب  منا«.وسيكون 
يتوفر  كونه  تشكيلته،  لتحديد  كبيرا 
املدافع  ذلك  يف  مبا  التعداد،  كل  على 
مسحته  جاءت  الذي  لعمارة  نبيل 
لكوفيد 19 سلبية.وكان املدافع األيسر 
للمولودية قد تخلف عن مباراة الذهاب 

كانت  أن  بعد  املاضي  السبت  يوم 
والتي  بالبنني  إيجابية  الكشف  نتيجة 

اتضحت فيما بعد بأنها »خاطئة«.
االفريقية  الكونفدرالية  وعينت 
اللقاء  لهذا  مصري  طاقم  القدم  لكرة 
محمود  الرئيسي  احلكم  يف  واملتمثل 
محمد  مواطنيه  مبساعدة  البنا،  زكريا 

عبد السعيد وأحمد توفيق.
يف حال التأهل، سيواجه »العميد« 
املتأهل من مالندج )زجنبار( - النادي 
الصفاقسي التونسي )ذهاب : 0-5(. 
 22 يومي  الذهاب  لقاءات  وستكون 
مرحلة  جتري  بينما  ديسمبر،   23 و 

اإلياب يومي 5 و 6 جانفي 2021.
محمد هشام

توجه بشكره إلى بلماضي و«الفاف«

بن طالب يرد على التصريحات العنصريةبن طالب يرد على التصريحات العنصرية
طالب  بن  نبيل  اجلزائر  الدولي  رد 
على احمللل األملاني ستيفن فروند الذي 
حقه  يف  عنصرية  تصريحات  أطلق 
خالل مشاركته يف حصة رياضية على 

القناة األملانية »سبور 1«.
ونشر بن طالب يوم الثالثاء تعليقا 
على صفحته الرسمية بشبكة التواصل 
»يف  أنه  »أنستغرام«  اإلجتماعي 
الكثير  قيل  املاضية،  القليلة  الساعات 
أو كتب الكثير عن وضعيتي يف شالك 
04. على الرغم من السياق الرياضي 
الصعب والنتائج املخيبة إال أني ظللت 
الظروف«،  كل  يف  وجادا  محترفا 
وخيبة  بالدهشة  »لقد شعرت  وأضاف 
من  بتهميشي  علمت  عندما  األمل 

الفريق األول دون أي مبرر«.
أنه  منشوره  يف  طالب  بن  وأشار 

تعرض  التهميش  إلى  »باإلضافة 
أيضا لبعض االنتقادات السيئة، على 
خلفية عنصرية، من بعض الصحفيني 
الضجة  بدافع  الزائفني  واملستشارين 
وهؤالء  الصحفي،  العمل  من  أكثر 

الناس ال ميثلون إال أنفسهم.«
ويف األخير توجه بن طالب بشكره 
ولالحتاد  بلماضي  جمال  املدرب  إلى 
زمالئه  ولكامل  القدم  لكرة  اجلزائري 
التي  املعنوية  املساندة  على  واألنصار 

تلقاها منهم.
األملاني  الدولي  أن  بالذكر  جدير 
وخالل  فروند،  شتيفن  السابق، 
القناة  مشاركته يف حصة رياضية على 
تصريحات  اطلق   ،»1 »سبور  األملانية 
عنيفة ضد بن طالب، الذي أبعد عن 
انضباطية.  ألسباب  أيام  قبل  فريقه 

طالب  »بن  أن  فروند  شتيفن  وادعى 
الفرانكو- أصوله  بسبب  منضبط  غير 
الذي  والفقر  األصلي  بلده  جزائرية. 
تكوين  يف  كبيرا  دورا  لعبا  عاشه 

شخصيته«.
م.هشام

وشبيبة  وهران  مولودية  مباراة  ستشكل 
القبائل قمة اجلولة الثانية من بطولة الرابطة 
اجلمعة  يومي  املقررة  القدم  لكرة  األولى 

والسبت.  
بداية  التي حققت  الوهرانية،  فاملولودية 
نصر  أمام  التعادل  لنقطة  بافتكاكها  موفقة 
تريد  قواعدها،  خارج   )1-1( داي  حسني 
تأكيد  انطالقتها اجليدة حتت إشراف املدرب 
الفرنسي برنار كازوني. ورغم أن »احلمراوة« 
مرشحون للفوز مبيدانهم، إال أنهم سيتوخون 
التي عرفت قدوم  القبائل  أمام شبيبة  احلذر 
مدرب جديد، أال وهو يوسف بوزيدي الذي 
املغادر بسبب  الزلفاني  يامن  التونسي  خلف 

مشكلة اإلجازة.
يف  الفائزة  األخرى  االندية  غرار  وعلى 
حتقيق  مقرة  جنم  يأمل  االفتتاحية،  اجلولة 
املوسم،  هذا  بداية  يف  الكاملة  العالمة 
حيث سيتنقل إلى اجلار جمعية عني مليلة. 
الشلف  جمعية  على  تغلب  الذي  النجم، 
بهدف سجله املخضرم حاج بوقاش يف الوقت 
بدل الضائع، سيخوض هذا املوعد مبعنويات 
لقاءها  تلعب  لم  التي  مليلة  أمام عني  عالية 
إلى  واملؤجل  بلوزداد  شباب  أمام  االفتتاحي 

وقت الحق.
أهلي  يستقبل  دائما،  البالد  وبشرق 
البرج العائد بنقطة ثمينة من تيزي وزو أمام 
بلعباس  احتاد  فريق   ،)0-0( القبائل  شبيبة 

بنية تأكيد نتيجته االيجابية.
تشكيلة  أمور  تبعث  ال  املقابل،  يف 
ستدشن  حيث  االرتياح،  على  »املكرة« 
مباراتها  تأجيل  بعد  البرج  يف  موسمها 
بأن  علما  اجلزائر،  مولودية  أمام  األولى 
العبي االحتاد دخلوا قبل أيام يف اضراب 
يضعوا  ان  قبل  املالية  وضعيتهم  لتسوية 
حدا له بعد تدخل املدرب اليامني بوغرارة 

الذي هدد بدوره باالستقالة.
من جهته، يقوم شباب قسنطينة املكتفي 
بتنقل  تلمسان،  وداد  أمام  مبيدانه  بالتعادل 
محفوف باملخاطر إلى العاصمة ملواجهة نادي 
القادر  عبد  املدرب  أشبال  وسيكون  بارادو. 
تشكيلة  أمام  باالستفاقة  ملزمني  عمراني 
التي تبقى صعبة املنال وقررت هذا  »الباك« 

املوسم االستقبال بالدار البيضاء.
مباراتني  تأجيل  الثانية  اجلولة  وستعرف 
وشباب  املدية  اجلزائر-أوملبي  مولودية  وهما 
بلوزداد-شبيبة سكيكدة املؤجلتني إلى موعد 

العاصميني  الناديني  مشاركة  بسبب  الحق 
إفريقيا  أبطال  لرابطة  التمهيدي  الدور  يف 

)إياب( املقرر نهاية األسبوع اجلاري.
م.هشام

الجولة الثانية من الرابطة األولى

مولوديــة وهــران تريـد تأكيـد مولوديــة وهــران تريـد تأكيـد 
انطالقتها الجيدة أمام شبيبة القبائلانطالقتها الجيدة أمام شبيبة القبائل
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يوسف  اجلزائري  الدراج  اختير 
لنيل  املرشحني  العشرة  ضمن  رقيقي 
جائزة أحسن دراج إفريقي لسنة 2020 

حسبما أعلنه املنظمون.
وكان البطل اجلزائري قد حل ثالثا 
لسنة  افريقي  دراج  احسن  جائزة  يف 
افريقي  اجلنوب  بها  توج  التي   2019

داريل اميباي.
سنة  يف  رقيقي  يوسف  تألق  وقد 
كوفيد19-  جائحة  انتشار  قبل   2020

دورة  من  اخلامسة  باملرحلة  فاز  حيث 
يف  بالغابون  بونغو  اميسا  تروبيكال 
الدراجات  سباق  لرياضة  اولى  سابقة 
يف  املنافسة  ينهي  ان  قبل  اجلزائرية 
للدورة  العام  الترتيب  يف  الرابع  الصف 
جوردان  الفرنسي  بلقبها  توج  التي 
لوفاسور بفارق 6 ثواني.وباإلضافة إلى 
يوسف رقيقي ضمت قائمة املترشحني 
جلائزة افضل دراج افريقي لسنة 2020 

تسعة دراجني اخرين .

يف  انشات  اجلائرة  هذه  ان  يذكر 
سنة 2012 وتهدف الي تكرمي الدراج 
على  املسجلة  نتائجه  -خالل  من 
الصعيد القاري والعالي- الذي ساهم 
يف التعريف برياضة سباق الدراجات 

االفريقية.
الفائز باجلائزة  وسيتم االعالن عن 
البطل  التحكيمية  جلنتها  يتراس  التي 
 16 يوم  هينو  برنارد  السابق  الفرنسي 

ديسمبر اجلاري.

رقيقــي ضمــن المرشحيـن للتتويـج بجائـزة رقيقــي ضمــن المرشحيـن للتتويـج بجائـزة 
أحســن دراج إفريقــي لسنـــة أحســن دراج إفريقــي لسنـــة 20202020

اليامني  بلعباس  احتاد  مدرب  لوح 
بوغرارة، باالستقالة من منصبه خالل األيام 
املتنوعة  املشاكل  لتواصل  متأسفا  املقبلة، 
الرابطة  يف  الناشط  النادي  منها  يعاني  التي 

األولى احلترفة.
للصفحة  تصريح  يف  بوغرارة  وقال 
األيام  بأن  لفريقه  "فيسبوك"  يف  الرسمية 
مستقبله  لتحديد  حاسمة  ستكون  املقبلة 
''املكرة''،  لنادي  الفنية  العارضة  رأس  على 
بحل  مرتبط  مبنصبه   استمراره  أن  مضيفا 
اجلدد  لالعبني  اإلدارية  للمشاكل  املسيرين 

قبل املباراة املقبلة.
الذي  السابق،  الدولي  احلارس  أشار  و 
بعدما  املنصرم  سبتمبر  يف  باالحتاد  التحق 
الساورة  شبيبة  على  الفارط  املوسم  أشرف 
مجهودات  بذل  بأنه  مليلة،  عني  وجمعية 
العبيه  إلقناع  األخيرة  األيام  يف  كبيرة 
للمطالبة  به  قاموا  الذي  اإلضراب  بوقف 
مبستحقاتهم املالية، مضيفا "حلسن حظنا أن 
مباراتنا األولى يف البطولة أمام مولودية اجلزائر 
التي كانت مقررة يف نهاية األسبوع املاضي 

قد تأجلت".
حلد  حتلى  بأنه  التقني  نفس  وتابع 
التي  املتعددة  املشاكل  إزاء  كبير  بصبر  اآلن 
لن  بأنه  يؤكد  باملقابل  ولكنه  يالقيها، 

يقبل هذه املرة غياب عدد كبير من العبيه 
برج  أهلي  ميدان  على  املقبلة  املباراة  عن 

بوعريريج، هذا اجلمعة  ألسباب إدارية.
وختم بوغرارة بالتأكيد بأنه التحق باحتاد 
بنجاح  منوها  كبيرة،  بطموحات  بلعباس 
التي  الصيفية  بانتداباته  القيام  يف  النادي 
جتعله يتطلع للعب األدوار األولى يف البطولة.  
م.هشام

اتحاد بلعباس

المدرب بوغرارة يلوح باالستقالةالمدرب بوغرارة يلوح باالستقالة
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يف الرابع من ديسمبريف الرابع من ديسمبر

األغـــواط تحــــيي ذكـــرى األغـــواط تحــــيي ذكـــرى 
المحــرقـة الكيـمــاويــــــةالمحــرقـة الكيـمــاويــــــة

مبجــرد مــا فتــح لنــا البــاب كانــت عجــوز قــد أنهكهــا الزمن وانحــى ظهرهــا يف اســتقبالنا 
لتقودنــا نحــو غرفــة الشــيخ ســي أســعيد، لنجــد شــيخا وبالرغــم مــن كبــر الســن والتجاعيــد 

التــي رســمت علــى جبينــه  إال أننــا وجدنــاه كتابــا مفتوحــا أو قــل شــاهدا علــى القــرن.
حســب بطاقــة التعريــف يعــود تاريــخ ميــاده إلــى شــهر مــاي مــن ســنة 1931 وبذلــك 
ــارة أخــرى  ــارة يبكــي وت ــه فت ــر ذكريات ــا بعــد إن اجت ــة التســعني ســنة ليحدثن تخطــى عتب

يضحــك وتــارة يحكــي مــا بقــى يف جعبتــه مــن ذكريــات.
ــال  ــايخها أمث ــرب مش ــن مش ــل م ــة فنه ــراب البلدي ــرة بت ــب املنتش ــق بالكتاتي التح
الشــيخ ســي التواتــي  بــن عبــد اهلل والشــيخ ســي عمــر والشــيخ بوشــاكر محمــد، حفــظ 
كتــاب اهلل وعمــره لــم يتجــاوز السادســة عشــر، وألن شــغفه بحــب العلــم شــد  الرحــال إلــى 
زاويــة ســي أحمــد بــوداود بنواحــي أقبــو واليــة بجايــة ســنة 1948 لينهــل املزيــد مــن العلــم.
قــال الشــيخ ســي أســعيد يف حديثــه لـــ »أخبــار الوطــن«: »كان لــي مــا أردت حيــث 
قرعــت أجــراس كتــاب الشــيخ خليــل بــن إســحاق الــذي تضمــن الفقــه والصــاة والبيــوع، 
ناهيــك عــن التوحيــد والنحــو ألعــود إلــى منطقتــي بعــد عامــني أي ســنة 1950، بــدأت 
مشــواري يف إمامــة املصلــني وتعليــم كتــاب اهلل وتعاليــم ديننــا احلنيــف للصغــار يف كتاتيــب 
أحيــاء ونوغــة وبالضبــط بحــي الشــرفة بــذات البلديــة ملــدة قاربــت 5 ســنوات قبــل أن أنتقــل 

إلــى كتــاب أوالد رحــال والتــي عرفــت تخــرج دفعــة مــن الطلبــة حافظــني لكتــاب اهلل«.
»شهدت العذاب االستعماري بتهمة تعليم األوالد«

مضيفــا: »كانــت أجرتــي فيهــا ال تتعــدى حبــات مــن القمــح والشــعير وعيــدان مــن 
ــب  ــك بجل ــر وذل ــني واآلخ ــني احل ــي ب ــم بيت ــون بترمي ــون يقوم ــا كان املواطن ــب كم احلط
احللفــاء والديــس وبقيــت علــى ذلــك احلــال حتــى ســنة 1957 أيــن مت القبــض علــي مــن 
طــرف االســتعمار الفرنســي بتهمــة التوعيــة وتعليــم األوالد وغــرس حــب الوطــن يف نفــوس 
األهالــي وهــي املهــام التــي كلفــت بهــا مــن طــرف جيــش جبهــة التحريــر الوطنــي آنــذاك«.
ــا ســليل  ــر ي ــا نــشء اجلزائ ــوا ي يف هــذه اللحظــة راح ينشــد الشــيخ ســي أســعيد »هب

ــني«. ــا للعامل ــر يف الع ــل وثاب الفاحتــني،،، واهجــر اللي
ــرج  ــة ب ــل بوالي ــى معتق ــذي إل ــم أخ ــي ليت ــض عل ــي القب ــه: » ألق ــل حديث يواص
بوعريريــج بعدهــا ســطيف أيــن ذقــت شــتى أنــواع العــذاب ألحــول بعدهــا إلــى قســنطينة، 
وليتــم حتويلــي مــرة أخــرى إلــى مدينــة ســطيف حتــى ســنة 1961، بعدهــا أطلــق ســراحي 
ــث  ــة حي ــى مســقط راســي ونوغ ــودة إل ــي بالع ــر مســموح ل ــه غي ــى أن ــي مبعن لكــن كمنف
ــس  ــاء كل خمي ــى اإلمض ــر عل ــة ومجب ــة القضائي ــت الرقاب ــج حت ــرج بوعريري ــت يف ب بقي
واثنــني، وأبقيــت علــى تلــك احلــال حتــى 1962 تاريــخ عودتــي إلــى مدينتــي أللتحــق مــرة 
أخــرى بالكتاتيــب ونشــر رســالة العلــم واملعرفــة بأمــر مــن جيــش التحريــر بأجــرة شــهرية ال 

ــر املعــدودات«. تتجــاوز الدناني
ــرة  ــة البوي ــان بوالي ــة أوالد عن ــى قري ــال إل ــعيد الرح ــي أس ــد س ــنة 1967 ش ويف س
ــنة  ــر س ــنوات أي يف أواخ ــد 7 س ــة وبع ــل القري ــه أه ــود ب ــا يج ــك مب ــه، وذل ــب قوت لكس
1974مت توظيفــه بقــرار وزاري حيــث عمــل يف مســاجد البلديــة إلــى غايــة نهايــة الثمانينــات 
ــر مــن 40 ســنة جــاب  ــى التقاعــد بعــد عمــل دام أكث ــن أحــل عل ــرن املاضــي أي مــن الق
فيهــا العديــد مــن القــرى واملداشــر وعمــل يف كتاتيــب عــدة متطــوع أحيانــا ومأجــور أحيــان 

أخــرى.

»بن شويخ مثال للعطاء غير المحدود«
ويف ختــام حديثنــا مــع الشــيخ أســعيد أكــد يف قولــه لشــباب هــذا اجليــل: »ال وطــن 
ــاق  ــي باألخ ــى إال بالتحل ــن يتأت ــذا ل ــوف، وه ــرص الصف ــم ب ــر فعليك ــر اجلزائ ــم غي لك

ــني أيديكــم«. ــة ب ــي أمان ــر فه ــى اجلزائ ــوا عل ــي لكــم حافظ ــدة ووصيت احلمي
مســيرة الشــيخ أســعيد بــن شــويخ أو ســي اســعيد بــن بركاهــم االســم املعــروف بــه 
أو كمــا اســميه أنــا »شــاهدا علــى القــرن« حافلــة حيــث تخــرج علــى يديــه أئمــة انتشــروا 
بدورهــم يف ربــوع الوطــن حلمــل رســالة الديــن والعلــم والكثيــر منهــم أحيــل علــى التقاعــد.
ــي  ــر الت ــرى واملداش ــن الق ــاعدة م ــواع املس ــي أن ــون لق ــد يك ــعيد ق ــي أس ــة س العام
عمــل بكتاتيبهــا  وتكرميــه لــم يتعــد كتيبــات مــن اجتهــاد جمعيــة دينيــة يف وقــت ليــس 
ــيته أو  ــي نس ــيلة الت ــة املس ــتوى والي ــى مس ــة عل ــؤون الديني ــة الش ــب، إال أن مديري بالقري

ــته. تناس
يبقــى بــن شــويخ مثــاال للعطــاء الغيــر محــدود فهــو اآلن ينتظــر التفاتــة مــن مديريــة 
ــد  ــه ال تزي ــوع أجرت ــني متط ــاع وب ــف يف القط ــني موظ ــنة ب ــن 40 س ــر م ــا ألكث ــدم فيه خ
عــن حبــات مــن القمــح والشــعير وعيــدان مــن احلطــب، لكــن دائمــا يكتــب للعظمــاء أن 

ــت. ــحبوا يف صم ينس

صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

عــن مـرضعــن مـرض
 الرئيــــس الرئيــــس

لم يفاجئنا مرض السيد رئيس 
اجلمهورية بقدر ما فاجأتنا طريقة معاجلة 
ذلك اخلبر السقيم، فبعد أن اعتقدنا أنه 
مجرد حجر صحي بسبب ظهور حاالت 

لإلصابة بالكوڤيد يف الرئاسة، طلعت علينا 
تلك األنباء التي تؤكد نقله ألملانيا من 

أجل الفحوصات و)التحاليل  املعمقة(. 
ودون أن يفكر هؤالء الذين يسطرون األخبار 
يف أزمتنا )املعمقة جدا( راحوا يزيدون يف 
شحننا بالتوتر والقلق وكأنهما ليسا يسكنان 

منا اللحم والعظم والفؤاد.
مأساتنا مع مرض الرؤساء عميقة وقدمية 
،وال زلُت أذكر تلك الرسائل التي كانت 
متأل جرائدنا الوطنية )1978( من مواطنني 

يتمنون الشفاء للرئيس هواري بومدين طيب 
اهلل ثراه ،بينما كان الرئيس قد مات وشبع 
موتا، وشبعنا هما وأمًلا حتى إعالن وفاته 

رسمًيا .
وتواصلت مأساتنا مع عبد العزيز 

بوتفليقة سبع سنوات ونحن نتسقط أخباره، 
من هنا وهناك وكأننا متسولون نبحث عن 
صدقة. ولم يطمئنوننا وال أشبعوا فضولنا 
كمواطنني حتى الساعة، ثم تواصلت لعبة 
) االحتقار( للمواطنني مبرض السيد عبد 
املجيد تبون وكانت نفس الطريقة السقيمة 
التي أظهرت أن شيئا لم يتغير وأن النظام 
مازال يعامل الشعب على أنه ) قاصر(، 

وال يجب أن نقول له ) كل شيء( وهكذا 
يسيء النظام لنفسه ويناقض كل ما يفعل 
ويقول بجرة )خبر كاذب )من حيث ال 
يدري وال يتذكر أن الشعب اليوم معظم 

أفراد تخرجوا من اجلامعات وعندنا آالف 
الدكاترة يف مختلف التخصصات ويبدوا أن 

اجلهل لم يبق له مكان سوى يف مقرات
 ) احلكم والنظام(.

وحتى إن كان هؤالء جهاال وعدميو 
اإلحساس بالشعب ،فال أعتقد أنهم 

يجهلون املثل الشعبي الذي يقول: )اْخَرْج 
لربي عرياْن َيْكِسيْك(.

قولوا احلقيقة أيها املسئولون فإنها 
وحدها املنجية وال تعمقوا آالم املواطنني 

فإنها عميقة وأعمق مما تتصورون.
نتمنى الشفاء للسيد الرئيس والعودة 

ساملا ألهله، ولكل املرضى يف وطننا 
)املغبون) مبسؤولية، ونتمنى الشفاء لتلك 
العقول املريضة التي ترفض العالج وتصّر 

على االنحدار يف مسلك الهاوين إلى أسفل 
سافلني.

ع. نـــوريـــــــن

وذكــر الدكتــور عــز الديــن شــلح رئيــس مهرجــان القدس 
ــا  ــي يصــدر فيه ــى الت ــرة األول ــا امل ــي بأنه الســينمائي الدول
املهرجــان كتابــًا وكان عــن دورتــه اخلامســة معربــًا عــن شــكره 
للجهــود التــي بذلتهــا الدكتــورة ملــا طيــارة يف إعــداد الكتــاب 
ــا  ــاب، مم ــن شــاركوا يف الكت ــني الـــ 26 اللذي ــود الفنان وجله
يســاهم يف بلــورة رؤيــة ســينمائية ثقافيــة حــول القضيــة 
ــة مصــر، ســوريا،  ــة عربي ــن 14 دول ــك م الفلســطينية، وذل
اجلزائــر،  تونــس،  الســودان،  العــراق،  األردن،  لبنــان، 
املغــرب، ليبيــا، الكويــت، الســعودية، البحريــن، باإلضافــة 

ــى فلســطني. إل
وأوضحــت الدكتــورة ملــا طيــارة أن الكتــاب يحتــوي 
ــوان  ــا بعن ــى أربعــه فواصــل رئيســية، الفصــل األول منه عل
مامــح، كتبــت فيــه كل مــن الكاتبــة الســورية ديانــا جبــور، 
والناقــد املغربــي محمــد شــويكة والروائــي اجلزائــري واســيني 
ــت  ــوري، والسيناريس ــك خ ــي مال ــد اللبنان ــرج، والناق األع
ــك الفصــل  ــدور ذل ــان الســعيد، وي ــة الفلســطينية إمي األردني
ــينما  ــقيها س ــا بش ــا الدرام ــت له ــي وصل ــح الت ــول املام ح

ــة الفلســطينية. ــا للقضي ــة يف تطرقه وتلفزيوني
أمــا الفصــل الثانــي والــذي عنــون بــدور الفنــان يف 
دعــم ومســاندة القضيــة الفلســطينية، وشــارك فيــه كل مــن 
ــرج  ــن األردن واملخ ــارقة م ــير املش ــينمائي تيس ــث الس الباح
الفلســطيني يحيــى بــركات والناقــد الســوري إبراهيــم حــاج 
عبــدي، إلــى جانــب الناقــد املغربــي مصطفــى الطالــب 
ــى  ــة نه ــة األردني ــعد واملمثل ــليم س ــي س ــيقي اللبنان واملوس
ســمارة واملخــرج العراقــي صالــح الصحــن، والكاتــب واملنتــج 
الســوداني طــال عفيفــي، ودار حــول بعــض اجلوانــب 
الذاتيــة أو املوضوعيــة التــي شــغلت هــؤالء الكّتــاب يف 

ــطينية. ــة الفلس ــاندة القصي ــم ومس ــة دع ــم لطريق تناوله

ويتنــاول الفصــل الثالــث، فلســطني محطــات ســينمائية 
ــينمائية  ــارب س ــى جت ــاركون عل ــا املش ــف فيه ــده، فتوق خال
خلــدت يف ذاكــرة الشــعوب، كمــا فعــل الكاتبــني اجلزائريــني 
ــا  ــدي يف تناولهم ــال محم ــع وجم ــن ربي ــني ب ــد األم محم
والسيناريســت  املنتــج  فعــل  كمــا  او  »ســنعود«،  لفيلــم 
ــة  البحرينــي فريــد رمضــان حــني كتــب عــن فيلمــه »حكاي
بحرينيــة«، أو مــا كتبــه القــاص والسيناريســت الســوري 
ممــدوح حمــاده كمقارنــه مــا بــني روايــة »الســكني« مــا بــني 

األدب والســينما.
ورصــد الفصــل الرابــع، فلســطني يف الســينما العربيــة، 
ــة  ــت للقضي ــي تطرق ــينمائية الت ــال الس ــح لألعم ــبه مس ش
الفلســطينية وقدمــت يف بعــض البلــدان العربيــة، وكان مــن 
أكثــر الفصــول زخمــا، وشــارك فيــه كل مــن الناقــد املغربــي 
ــم نعمــه محمــود،  ــي إبراهي ــد العراق ــه، والناق أحمــد بوغاب
ــارة، واملخــرج التونســي  ــا طي ــد الســورية مل ــى جانــب الناق إل
وســيم القربــي، واملخــرج الليبــي ميلــود العمرونــي، والناقــد 
واملخــرج املصــري أحمــد عاطــف الــدرة، واألكادميــي الباحث 

يف صناعــة األفــام الوثائقــي الفلســطيني خالــد احللبــي.
 وقــدم الفصــل اخلامــس واألخيــر، القضيــة الفلســطينية 
ــت  ــن الكوي ــى م ــاهمتني، األول ــال مس ــن خ ــرح، م واملس
عبــر الكاتــب والناقــد املســرحي عــاء اجلابــر، والثانيــة مــن 
ــاس  ــب عب ــد والكات ــر الناق ــعودية عب ــة الس ــة العربي اململك

احلايــك.
ــاب،  ــذا الكت ــص له ــذي خص ــي ال ــاف الفن ــا الغ أم
ــطيني  ــان الفلس ــة للفن ــة الفني ــن املجموع ــاه م ــد اخترن فلق
ــه  ــل حال ــمها لتمث ــد رس ــه كان ق ــي لوح ــن، وه ــي غ فتح

ــطينية. ــاة الفلس ــن احلي ــب م ــة جلان درامي

صارة بوعياد
أصدرت إدارة مهرجان القدس السينمائي 

الدولي يف دورتها اخلامسة والتي تعمل 
بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية 
وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية كتابًا 

حمل عنوان »فلسطني يف الدراما العربية« 
مبشاركة 26 كاتب، من بينهم الروائي 
اجلزائري واسيني األعرج، والكاتبني 

اجلزائريني محمد األمني بن ربيع وجمال 
محمدي يف تناولهما لفيلم »سنعود«.

من بينهم الروائي واسيني األعرجمن بينهم الروائي واسيني األعرج
صـــدور كتــاب »فلسطيـــن فــــي الـدرامـا صـــدور كتــاب »فلسطيـــن فــــي الـدرامـا 

العربــــية« بمشـــاركـة العربــــية« بمشـــاركـة 2626 كــــاتب كــــاتب

يحيي يف الرابع من شهر ديسمبر سكان األغواط  ذكرى احملرقة الكيماوية التي ارتكبها االستدمار 
الفرنسي يف حق األبرياء العزل  سنة 1852، حيث أقدمت على وضع أكثر من 2500 مواطن من 

األبرياء العزل واألطفال يف أكيا س وقامت بحرقهم أحياءا بعد أن نومتهم وعطلت عمل أجهزتهم 
العضوية مبادة الكلورفوروم عن طريق نيران املدفعية وهو ما أكدته األبحاث التاريخية.
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إشهار

Akhbar elwatane  ANEP : 2016019654   -    LE  03-12-2020 N° 333

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة العــــــــــــــــــدل

مجلــس قضـــاء أدرار
األمــــــانة العـــــامـــة

الرقم التعريف لإلحصائي: 097401019046528

 إعـــــــــــــالن إستشـــــــارة  2020/05 
يعلن مجلس قضاء أدرار عن استشارة متعلقة بعملية نظافة مقرات اجلهات القضائية التابعة للمجلس 

قضاء أدرار  واحملاكم التابعة له لسنة  2021.
 - احلصة األولى : املجلس.

 -  احلصة الثانية:  محكمة أدرار
 - احلصة الثالثة : محكمة تيميمون

- احلصة الرابعة : محكمة رقان 
- احلصة اخلامسة : محكمة أولف 

-  احلصة السادسة : محكمة برج باجي مختار 

 -     االستشارة مفتوحة لكل املؤسسات املؤهلة يف مجال النظافة .
 -     ميكن لهذه املؤسسات سحب دفتر الشروط من األمانة العامة للمجلس.

-      يقدم العرض يف ظرف خارجي مغلق ويحتوي على ثالثة أظرفة منفصلة و معلقة . 

     -      ملف الترشيح: الظرف األول يحمل اسم املؤسسة عبارة التراضي بعد االستشارة صيانة وتنظيف 
املجلس واحملاكم التابعة له

رقم  احلصة ملف الترشيح يتكون من من الوثائق التالية: 
- التصريح بالترشيح ممضي ومختوم ومؤرخ من طرف العارض موجود ضمن دفتر  الشروط .
- التصريح بالنزاهة ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف العارض موجود ضمن دفتر الشروط .

- نسخة من السجل التجاري أو القانون األساسي بالنسبة للشركة .
- التفويض باإلمضاء يف حالة االستخالف .

- صحيفة من السوابق العدلية سارية املفعول أقل من ثالثة شهور . 
- نسخة من املراجع البنكية.

- شهادات حسن اإلجناز.
   

  -     العرض التقني: الظرف الثاني يحمل اسم املؤسسة عبارة التراضي بعد االستشارة صيانة وتنظيف 
املجلس واحملاكم التابعة له رقم

 احلصة العرض التقني ويشمل ما يلي: 
 - التصريع باالكتتاب ممضي ومختوم ومؤرخ موجود ضمن دفتر الشروط .

- قائمة املوارد البشرية ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف العارض موجود ضمن دفتر الشروط 
بالنسبة لكل حصة .

-  قائمة العتاد ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف العارض موجودة ضمن دفتر الشروط بالنسبة لكل 
حصة.

- أوقات التدخل ممضى و مختوم و مؤرخ من طرف العارض. 
- قائمة املواد املستعملة يف التنظيف العتاد ممضي و مختوم و مورخ من طرف العارض موجودة ضمن 

دفتر الشروط.
 - دفتر الشروط مملوء البيانات املطلوبة مختوم وممضي و مؤرخ من قبل العارض.

 - شهادة زيارة املوقع.

     -    العرض املالي: الظرف الثالث يحمل اسم املؤسسة عبارة التراضي بعد اإلستشارة صيانة وتنظيف 
املجلس واحملاكم التابعة له

العرض املالي ويشمل الوثائق التالية: 
-   رسالة التعهد ممضية و مختومة و مؤرخة من طرف العارض موجودة ضمن دفتر الشروط لكل حصة 

على حدى . 
-   جدول األسعار الوحدوي ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف العارض موجودة ضمن دفتر الشروط .

-   كشف كمى وتفصيلي ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف العارض موجودة ضمن دفتر الشروط .
يوضع عروض كل من ملف الترشيح وامللف التقني والعرض املالي يف ظرف واحد مغلق مجهول الهوية 

ويحمل العبارة التالية

ال يفتح إال من طرف جلنة فتع وتقييم العروض
وزارة العدل

مجلس قضاء أدرار 
التراضي بعد االستشارة صيانة وتنظيف املجلس واحملاكم التابعة له 2021

- تودع العروض باألمانة العامة مبجلس قضاء أدرار من طرف العارض أو ممثله. 
- مدة حتضير العروض 20يوما ابتداء من تاريخ أول يوم لهذا اإلعالن .

- تودع العروض يف اليوم األخير اإلعالن من الساعة 30 : 08 إلى الساعة 12:00  من نفس اليوم.
 - يبقى العارضون ملتزمون بعروضهم ملدة 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض زائد مدة حتضير 

العروض. 
-  إن هذا اإلعالن يعتبر مبثابة دعوة للعارضني حلضور عملية فتح االظرفة املتعلقة مبلف الترشيح 
والعروض التقنية واملالية التي ستجري يف جلسة علنية باألمانة العامة ملجلس قضاء أدرار يف اليوم 

األخير املطابق لتاريخ أخر أجل إليداع العروض علي الساعة 30 : 13 الواحدة والنصف زواال ويف حالة 
تزامن يوم الفتح مع عطلة سيكون الفتح يف أول يوم عمل موالي ويف نفس الساعة.
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املهندسة العاملية فريال قاسمي ألخبار الوطن :

تكريمـي بوســام نجمـــةتكريمـي بوســام نجمـــة
من طـرف رئيــس ايطالـيامن طـرف رئيــس ايطالـيا
كــــان مفــــاجــــــأةكــــان مفــــاجــــــأة

-  من هي فريال قاسم؟ حدثينا  عن مسيرتك 
املهنية و سر جناحك ؟

أنــا فريــال قاســمي إســياخم ،مصممــة ومهندســة داخليــة ، أعيــش 
وأعمــل يف اجلزائــر العاصمــة ، ولــم أغــادر بلــدي إال مــن أجــل التعــاون 
ــر  ــة يف اجلزائ ــون اجلميل يف العمــل أو الدراســة. درســت يف مدرســة الفن
وتخصصــت يف التصميــم ثــم يف كليــة الهندســة املعماريــة يف جامعــة ال 
ســابينزا يف رومــا بإيطاليــا. عندمــا بــدأت العمــل يف مكتــب والــدي الذي 
كان هــو نفســه مهندًســا معمارًيــا حضرًيــا ، بعــد ذلــك بقليــل انضممــت 
إلــى شــركة النفــط ســونطراك كمديــر مشــروع وهنــاك أمضيــت 15 عاًمــا يف 
متابعــة املشــاريع وإطالقهــا. مشــاريع البنيــة التحتيــة لهــذه الشــركة التــي 

تعلمــت فيهــا الكثيــر.
خــالل هــذه الفتــرة ، عرضــت عملــي كمصمــم يف املعــارض الدوليــة 
والوطنيــة الكبــرى: دبــي ، باريــس ، إفريقيــا ، املغــرب ، تونــس ، ميــالن 

، أملانيــا ...
ــق  ــادرة لتحقي ــررت املغ ــرة يف ســونطراك ، ق ــن اخلب ــا م ــد 15 عاًم بع

ــي. ــاص ب ــم اخل ــتوديو التصمي FGI DESIGN ، اس
ــد مــن األحــداث  منــذ ذلــك احلــن ، أعمــل أيًضــا كمنســق للعدي
املتعلقــة بالتصميــم يف اجلزائــر وإيطاليــا: يــوم التصميــم اإليطالــي ، 
بينالــي  أعــد  مــا  وســرعان   ،  TRIENNALE DE MILAN

التصميــم اجلزائــري الفرنســي هنــا يف اجلزائــر العاصمــة.
أقــوم بالكثيــر مــن التركيبــات الداخليــة والتجديــدات وإنشــاء 

األثــاث وأنــا أيًضــا مديــر مجموعــات الســينما.
أقــوم أيًضــا بحملــة مــن أجــل االكتفــاء الذاتــي الوطنــي لالعتــراف 
بالتصميــم كقــوة اقتصاديــة ، ومؤخــرًا ، كنــت أعمــل أيًضــا علــى إنشــاء 

احتــاد وطنــي للمصممــن اجلزائريــن احملترفــن.
   عملــي كمصممــة هــو جــزء مــن مفهــوم - عمــل لالكتفــاء الذاتــي 
احمللــي ، مــع املشــاريع التــي يتــم تصورهــا والنظــر فيهــا مــن خــالل 
ــن  ــل للحرفي ــاون وورش العم ــكال التع ــن أش ــد م ــها بالعدي ــة نفس إحاط
ــدم  ــق يق ــم اخلل ــرى أن عال ــا ت ــرة« ، كم ــدي الصغي ــن و »األي والصناعي
ــتمرار  ــف باس ــي تستكش ــل ، فه ــدود للتدخ ــر مح ــدًدا وغي ــااًل متع مج

ــا. ــا جوهرًي ــة ارتباًط ــا مرتبط ــا له ــي وفًق ــق ، والت ــم اخلل عوال
أخيــًرا ، االقتصــاد الدائــري واملرونــة والســلع املشــتركة واالســتدامة 
هــي اخليــط املشــترك يف مقاربتــي بأكملهــا ، وهــي جــزء مــن الرغبــة يف 
االعتــراف مبمارســة التصميــم هــذه باعتبارهــا قضيــة اجتماعيــة واقتصاديــة 

حقيقيــة يف اجلزائــر.
- متى سافرتي إلى إيطاليا و ملاذا ؟ 

بــدأت رحالتــي يف إيطاليــا بالدراســات التــي أجريــت بالفعــل ، ثــم 
يف مجــال التصميــم والهندســة املعماريــة ، قمــت بتبــادل الكثيــر وتعاونــت 
يف عملــي مــع زمالئــي اإليطاليــن اآلخريــن. يف الواقــع ، يلهــم عملــي 

بشــكل كبيــر تاريــخ التصميــم والفــن والعمــارة.
لكننــي لــم أتخيــل أبــًدا للحظــة االنتقــال إلــى هنــاك ، حتــى لــو كان 
األمــر ســهاًل للغايــة بالنســبة لــي ومــا زال كذلــك. مــكان هنــا يف اجلزائــر، 

حيــث كل شــيء ينبغــي القيــام بــه.
- ملاذا إيطاليا بالذات ؟

مــا أحبــه يف إيطاليــا هــو بالضبــط هــذا التشــابه بــن شــعبنا اجلزائــري 
وشــعبه ، وأعتقــد أن هــذا ألننــا جميًعــا نأتــي مــن البحــر األبيــض 
ــوذج  ــا ، من ــن أيًض ــابه. ولك ــه التش ــن أوج ــر م ــا الكثي ــط ، ولدين املتوس
النجــاح اإليطالــي يف التصميــم الــذي أصبــح معترًفــا بــه دولًيــا ، يعلمنــا 
كيفيــة القيــام باألشــياء والقيــام بهــا بشــكل جيــد. إيطاليــا لديهــا وصفات 
ســهلة التطبيــق للغايــة: املهــارة ، واإلرادة ، واإلنتــاج الذاتــي ، والكثيــر 

مــن اإلبــداع
-  هل تلقيتي صعوبات للعمل هنا يف 

اجلزائر؟ 
ــوم  ــى وقــت الن ــر ، كل شــيء معقــد ، مــن االســتيقاظ إل يف اجلزائ
... لكــن هــذا لــم مينــع حتقيــق الكثيــر مــن األشــياء ، أعتقــد أيًضــا أنــه 
يف كل مــكان يف العالــم ، ال شــيء ســهل ، لكــن عندمــا نعــرف إلــى أيــن 
نحــن ذاهبــون دعنــا نذهــب ، نحــن ال نســأل أنفســنا الكثيــر مــن األســئلة 
، هنــاك خيبــات األمــل ولكــن أيضــا مفاجــآت جميلــة. الصبــر والعمــل 

واملرونــة هــي بعــض الشــيء الصيغــة التــي أتبناهــا كفلســفة للحيــاة.
- ماسر تقلدك وسام جنمة ايطاليا من طرف 

رئيس جمهورية إيطاليا؟ 
كان هــذا التمييــز مفاجــأة لطيفــة بالنســبة لــي ، لكننــي أعتقــد أنــه 
ــع  ــر م ــذ اجلزائ ــه من ــت علي ــذي حافظ ــق ال ــاون الوثي ــذه التع ــبب ه بس
إيطاليــا يف مجــال التصميــم والهندســة املعماريــة ، لعــدة ســنوات نحــن 
لقــد متكنــا مــن إجــراء الكثيــر مــن التبــادالت التــي رافقــت فيهــا زمالئــي 
ــداث  ــن يف أح ــن واجلزائري ــن اإليطالي ــن املعماري ــن واملهندس املصمم
 MASTER مرموقــة يف هــذا املجــال ، ولكننــا ســنحقق أيًضــا كتاًبــا و

ــرات. ــارض واملؤمت CLASS واملع
ــح  ــاٍل وواض ــوت ع ــري بص ــا اجلزائ ــع علمن ــم رف ــا يت ــا عندم  يرضين
ــب  ــى جن ــا إل ــة جنًب ــة املهم ــة اإليطالي ــية الثقافي ــي املؤسس ــى املبان عل
ــر يف 100  ــجيل اجلزائ ــا يف تس ــا جنحن ــم وأنن ــرى يف العال ــالم أخ ــع أع م
دولــة التــي حتتفــل بيــوم التصميــم اإليطالــي حيــث يف العــام املاضــي ، مت 
عــرض عشــرات املصممــن اجلزائريــن إلــى جانــب مصممــن إيطاليــن. 
إنــه ملــن دواعــي ســروري البالــغ وأعتقــد أن احلكومــة اإليطاليــة قــد فهمت 
التزامــي يف هــذا االجتــاه بهــذا التمييــز ، حتــى لــو ظــل متييــًزا شــخصًيا 
ــه ألننــي  ــام ب ــر مــن العمــل الــذي يتعــن القي ــزال هنــاك الكثي ــه ال ي وأن

ــراء متبــادل. ــا ،إث ــًرا بعالقــات املشــاركة معن أؤمــن كثي

-  ماذا تقولن بشأن هذا التتويج املرموق ؟ 
صحيــح أن هــذا الثمــن مرمــوق للغايــة ، وأن كونــه مينحــه مــن قبــل 
رئيــس اجلمهوريــة اإليطاليــة ألجنبــي هــو رمــز عظيــم لالعتــراف يتخطــى 
ــل  ــن قب ــا م ــرف به ــة معت ــة واملوهب ــرة املعرف ــر أن فك ــا ُيظه ــدود. كم احل
ــي  ــطة ، فه ــوة نش ــن كق ــا بالف ــرف عموًم ــة تعت ــين وأن السياس السياس
تقــوي فقــط الروابــط األخــرى. أنــا فخــور جــًدا ألنهــا تأتــي مــن إيطاليــا 
ــم  ــر عال ــكل كبي ــذى بش ــذي غ ــاص وال ــكل خ ــه بش ــد أحب ــا بل ، ألنه

اخللــق اخلــاص بــي.
- ماهي األعمال الهندسية التي حققت جناحا 

كبيرا طيلة مسارك املهني؟
لقــد اكتســبت تقديــرًا مــن العديــد مــن املشــاريع التــي قمــت بهــا هنا 
يف اجلزائــر وأعتقــد أن هــذا هــو جناحــي الكبيــر ، إنــه عندمــا تتصــل بــي 
دول أوروبيــة أخــرى إلظهــار عملــي ، والقيــام بــه محاضــرات مــع أفضــل 
ــه أيًضــا عندمــا ألتقــي باملهندســن املعماريــن  املعلمــن ونقــاد الفــن. إن
واملصممــن اإليطاليــن أو األوروبيــن الذيــن هــم يف طليعــة التكنولوجيــا 
ــروع أو ذاك  ــذا املش ــل ه ــذ مث ــي تنفي ــف ميكنن ــول كي ــئلة ح ــرح أس وأط
يف اجلزائــر دون اللجــوء إلــى املعرفــة التقنيــة للغربيــن. كان علــّي يف 
مســيرتي املهنيــة أن أتعلــم التوفيــق بــن كل شــيء ، وحيــاة عائلتــي 
وعملــي ، وســاعات زوجــي الــذي يشــجعني كثيــًرا كمــا يشــجع بناتــي. 
ــًرا  ــن كثي ــي أؤم ــة ألنن ــا بثق ــي قدًم ــن املض ــت م ــة متكن ــذه الطريق وبه
بقــدرة الرجــال والنســاء اجلزائريــن. بهــذه الطريقــة متكنــت مــن حتقيــق 
ــة:  ــى الهندســة املعماري ــد مــن األشــياء التــي ال تتوقــف فقــط عل العدي
LES ATE�  هنــاك مشــروع ســكن الفنانــن الواقــع يف اجلزائــر العاصمــة
ــت  ــث عمل ــر شــركة ســوناطراك حي LIERS SAUVAGES ، مق
كثيــرا ملعداتهــا مــع شــركات جزائريــة واندمــاج وطنــي بنســبة ٪80 يف كل 
مــا هــو االثــاث وغيــره ، املعامــل ومراكــز التصويــر ، ومنتجــع صحــي يف 

حيــدرة ، وفنــدق ومركــز لياقــة. شــكل.
وكاالت كنــاب ، فنــدق 5 جنــوم يف عنابــة ، شــقق يف باريــس وقبــل 
كل شــيء ، ووســائل راحــة متنوعــة أخــرى ، الكثيــر مــن األثــاث 
والتجهيــزات. أنــا أعمــل أيًضــا علــى مشــروع بحــث وتطويــر حــول 
ــل عامــن مــن  ــى قب ــزة األول ــذي حصــل علــى اجلائ ــري ال الفلــن اجلزائ
ــة والــذي مت تقدميــه يف قمــة التصميــم يف باريــس  وزارة اإلســكان اجلزائري
و أنــا اآلن يف مشــروع مجموعــات فيلــم روائــي طويــل يحكــي فتــرة القــرن 
الســادس عشــر يف اجلزائــر العاصمــة. كمــا تــرى ، فكونــي كلــه هــو جــزء 

ــي ــا يذهلن ــر م ــة تخصصــات عظيمــة وهــذا أكث مــن تعددي
- هل تفكرين ذات يوم يف مغادرة اجلزائر؟

لــن أغــادر اجلزائــر أبــدًا ، هــذا هــو املــكان الــذي أســتمد فيــه قوتــي 
.

حاورته: نسيبة شالبي

مثال و منوذج املرأة الناجحة، حملت 
راية اجلزائر من بني رايات أقوى 
الدول يف العالم ،حققت جناحا 

باهرا يف مجال التصميم و الهندسة 
املعمارية، اهتمت بالعالقات بني 
اجلزائر و الدول الرائدة يف مجال 

الهندسة املعمارية على غرار ايطاليا 
و باريس ، أشرفت على إجناز اهم 
الهياكل يف اجلزائر وباريس منها 

مقر سوناطراك العاصمة ،مستشفى 
حيدرة و العديد من الفنادق 

بباريس، صاحبة ماركة FGI العاملية 
للتصميم، قادت حملة » االكتفاء 

الذاتي الوطني لالعتراف بالتصميم 
كقوة اقتصادية«، مت تكرميها من 
طرف رئيس ايطاليا مؤخرا بثاني 

وسام فخر برتبة فارس ايطاليا.إنها 
املهندسة العاملية »فريال قاسمي 
إسياخم« يف أول حوار صحفي لها
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 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

         الطــبـــع

الوســط

الجنــوب
الهاتف

 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 13 

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 57 30 13 

المدير التنفيذي مسؤل النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي
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أقالم

تحــديــــث 
الحـــداثـــة

تعّبر أصول الكلمة عن التوجه اجلديد يف الفكر الكاثوليكي الذي كان 
يسعى إلى إعادة قراءة تعاليم الكنيسة وتأويلها، وكان يطلق على هذا املنحى 
مصطلح التجديدية. هناك علل لظهور هذه النزعة التي لم ترتبط باإلبداع يف 

بداياتها األولى، لكنها كانت مبنية على أصالة فكرية مكتملة.

  أّما إذا عزلنا الكلمة عن املوروث الديني، فإننا نعثر لها على مفهومها 
عند قسطنطني كايزل، وتعني  طابع اجلّدة يف احلقول الفنية، لكّنه يضع لها 
ضوابط، كما ورد يف قاموس لوروبير: »إّن األمر يتعّلق باستخراج من الصيغة 

ما هو شاعري يف التاريخي، بالتمييز ما بني اخلالد و الطارئ«.

 هناك إذن الشاعري والتاريخي، اخلالد والطارئ، وهي مسائل جوهرية. 
غير أّن ذلك ليس جديدا. لقد سعت الهاالت الكالسيكية الكبيرة إلى حتقيق 
إّن عّدة نصوص قدمية فهمتعمق  دميومتها، كما جند يف املوروث العاملي، بل 

الرهان، الشيء الذي لم تدركه حتى بعض الكتابات اجلديدة.

اإلبداعات  تصبح  قد  لذا  والعارض،  باخلالد  سببية  عالقة  للحداثة     
االستهالكية يف العارض، يف حني أّن األعمال املتقنة تأتي يف اخلالد، ومن ثم 
تغدو حداثية، بصرف النظر عن تاريخ االرسال، ألّن حداثتها تقترن بالثنائية 

املشار إليها، وبالعبقرية يف بعض الطرح األمريكي، مع هنري ميللر مثال.

    أّما االجنليز فقد ربطوها باألسلوب، مؤسسني على طبيعة الفن القوطي 
املعروف باملنحنيات الطبيعية املستوحاة من نباتات البلد، وقد ظهرت الكلمة 
يف مطلع القرن العشرين، دون أّية جعجعة مفرغة من األصول واالستثمارات 

العارفة، كما حصل يف الفهم التبسيطي.

الذي  الاّلتيني  املعجم  يف  وجدناها  األصول  إلى  عدنا  وإذا            
به  تعارض  ممّيزة،  تعبيرية  قّوة  له  ما  ويقصد  الفرنسية،  الكلمة  منه  أخذت 
لغوية:  وغير  لغوية  فنون  عّدة  احلقل  هذا  وتدخل يف  عارفة،  أطر  يف  القدمي 
التكعيبية واجلماليات البنائية التي ظهرت يف العشرينيات لتحّل محّل النحت 

التقليدي، إضافة إلى اللغة املسلسلة التي تعتمد نظام االثني عشر صوتا.

       لقد استغرق الصراع بني القدامى واحملدثني قرابة نصف قرن، ما بني 
نهاية القرن 16 ومطلع القرن 17، ومرّده رغبة الفرنسيني واإلجنليز يف نشر وعي 
احمللية بدل االستمرار يف محاكاة األدبني  باآلداب  بالنهوض  والعمل  جديد 
الاّلتيني واليوناني اللذين فرضا معياريات ثابتة. وقد تسببت هذه الضوابط 
يف سجن العبقرية الفردية، وكان الناقد بوالو أحد هؤالء الذين فرضوا قوانني 

فرملت اخليال.

  غير أّن الرؤية املضادة قد تعود إلى دي ماري دي سان سورالن الذي انتقد 
املالحم اليونانية والرومانية بسبب حمولتها الوثنية التي ال تنسجم وتوجهات 

العصر، وقد مدح معاصريه الذين«يتمّتعون بنور احلضارة و املسيحية«.

 كانت احلداثة محصورة يف منطق حضاري وديني لقيامها على منظورات 

الوثنية  بني  ما  صراعا  خلق  الذي  العقائدي  النزاع  قوامها  وكان  أدبية،  غير 
الكاثوليكية  النزعة  بني  الصدام  على  طغى  الذي  املشهد  وهو  واملسيحية، 
ما  أو  واجلدلية،  الفلسفة  على  املبني  اجلديد  الكاثوليكي  والتوجه  القدمية 

سيعرف بالتيار احلداثي.

 ظّلت احلداثة حبيسة الصدامات العقائدية، قبل أن تنتقل إلى االبداع. 
ما يعني أّن رهاناتها التأسيسية كانت تتمثل يف مساءلة الدين، ويف استبدال 

ممارسات مبمارسات أخرى أكثر مالءمةوانسجاما مع النواميس والقناعات.

 لذا يجب الفصل بني احملفزات التي أنتجتها، ما بني األدبي وغير األدبي، 
ما بني الديني واجلمالي. لقد ولدت احلداثة بزاد يؤهلها إلى املساءلة، وإذ 
تراجع املاضي فإّنها تفعل ذلك بعقالنية ألنها ليست ترفا ذهنيا، أو عبثا فكريا. 
ثّمة مسوغات ومعلوالت ذات عالقة سببية مبجموع العلل، تاريخية كانت أم 

فلسفية أم دينية أم فنية.

 يف حني ينطلق أغلب احلداثيني العرب من سدمي رؤيوي، وإذا كان بعضهم 
يدرك مفهوم الكلمة كأصل وامتداد، ويسعى إلى تثوير الكتابة بأسئلة جمالية 
الثالوث  تخطي  على  القدرة  هي  احلداثة  أّن  يعتقد  البعض  فإّن  وفلسفية، 
احملّرم، كأن مشكلة اإلبداع واخلضارة تتمثل يف حترير الدين والسياسة واجلنس 

من قبضة السلطة واألعراف. هنا تنتهي مشكالت اإلنسان.

االستيراد  هنا  ومن  مهامها،  تنتهي  وهنا  بعضهم،  عند  احلداثة  هذه هي 
على  أّكدت  الغربية  احلداثة  أّن  مع  ورؤاهم،  اآلخرين  السطحيلموضوعات 
اخلصوصية احمللية والسؤال الوجودي،وهو الطرح الذي جنده مع غوته، وعند 
كبار املبدعني الذين اخترقوا احلدود القومية واللسانية واملوضوعات الظرفية.

مبعيار  املعيار احمللي واستبداله  املشكلة األخرىيف جتاوز           وتكمن 
على  عملت  إن  ضررا  فأكثر  الثانية  أّما  منذجة،  هناك  احلالتني  ويف  غيري، 
إلغاء الذات مبحاكاة تبسيطية لذوات مختلفة عل عدة مستويات، مبا يف ذلك 
الوعيباجلوانب البنائية: هناك تهافت نحو تقليد األشكال، مع أّن لها علال، 
وهناك  ما،  ثقافة  ومرجعية،  للبنية  معنى  دائما  ثمة  مفرغة.  موضة  وليست 

وظائف موضوعية.

من املتعّذر احلديث عن أنظمة من العالمات االعتباطية. ال يوجد شيء 
مجاني يف النص، بتعبير روالن بارث. كّل العالمات واألبنية تشتغل يف نسق 
عيني، كما املعجم الذي يوظف ملقاصد تواصلية وداللية، إن قام االنتقاء على 
صناعة متقنة، وما أكثر الصناعات الباهتة يف حداثتنا التي حتتاج إلى حتديث 
جذري ينقذها من احملاكاة الساذجة ملسائل فكرية وسردية وشعرية لم يستوعبها 

التأثر النقلي، ذاك الذي أغرق النصوص يف الفوضى والعمى.

من الضــروري 
إعـادة النظـــر في 

فهمــنا للحــداث 
كمــا هـي متواتـرة 

فــي بعـض 
الطـرح العــربي.

لـم تظهـر الحــداثة 
فـي الغــــرب، 

التــي استنسخنـاها 
باستخفـــاف، إاّل 

مقتــرنة بمسببـات 
تاريخـية ومعرفـية 
ودينـية وفلسفـية، 

بدليـل أنـها ارتبطت، 
فـي جوهـــرهـا، 

بمحــاولة تقويـض 
منظـــــورات 

الكنيــسة وإرثـها.

 السعيــــــد بـــوطاجـــني

متابعات عابرة                                                     
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ُقِتَل ثالَثُتهم بِجيجل

تحديـُد ُهوّيــة اثنيـِن مــن اإلرهاِبّييـــن

تلمسان

َتوزيــُع 2000 َسكـــٍن قبــَل 
نهايـــة الّسنـــة الَجارَيــــة

من  مقربة  مصادر  كشف 
تستعد  مصاحلها  أن  السكن  مديرية 
قبل  سكن   2000 من  أكثر  لتوزيع 
برنامج  إطار  يف  وذلك  السنة،  نهاية 

اخلماسي »-2015 2020«.
بالسكنات  األمر   ويتعلق 
التابعة لوكالة تطوير السكن وحتسينه 
 800( بوجميل  من   بكل  )عدل( 
سكن(   300( واحلناية  سكن(،  
والرمشي )300 سكن(،  باإلضافة 
ببني  اجتماعي  سكن   100 إلى 
يف  تدخل  بالرمشي  و500  وارسوس 
والقضاء  االجتماعي  السكن  إطار 
وادي  )حي  الهش  السكن  على 

السبع القصديري(. 
سكنات  توزيع  سيتم  كما 
اجتماعية بكل من منصورة وبوجليدة 
مغنية  ناهيك عن سكنات  والكدية 

واوالد ميمون والشطر األخير من حصة السكن االجتماعي بكل من عني تالوت وبني سنوس.
وربط هذه  اخلارجية  التهيئة  أشغال  تكملة  أجل  الزمن من  الوالئية سباقا ضد  السلطات  باشرت  قد  و 

السكنات بشبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي لتكون جاهزة للتوزيع. 
بن خالد عبد القادر

تّوجت بجائزة محمد ديب 2020

بعِة الّثاِنَية  َنحو ُصدوِر الطَّ
مــن روايــة »لَنرقـَص 
الَترانتيـال ثـّم َنمــوت«

على  أتاحه  منشور  يف  بسايح،  املنعم  عبد  الروائي  أعلن 
رواية  من  الثانية  الطبعة  أن  »الفايسبوك«،  الرسمية  صفحته 
»لنرقص الترانتيال ثم منوت« املتوجة بجائزة محمد ديب لإلبداع 
املاهر  دار  عن  العربية،  باللغة  الرواية  فئة  يف   2020 الروائي 

للطباعة والنشر والتوزيع ستصدر قريبا.
وبطل الرواية »لنرقص الترانتيال ثم منوت« جواد لم يكتف 
العالم  بحياة واحدة، فقد كان يسبح يف عالم غير مقّيد، ذلك 
الذي ال تشيده حصون العادات وال األعراف، فقط كان يتقن 
رقصة الترانتيال بكل النغمات التي تعزفها له احلياة، ألنه كسر 
جناح واقعه املر ليسقطه حتت قبضته، ليواجه االعتقال بشرف 

والنصر باألمل.
يف حني، لم يستطع جواد أن يواجه إال بحبه الكبير للوطن، 
لتقف بنا الرواية على مشارف بلد فلسطني لتتجلى أمامنا بصورة 

عميقة وبحب أعمق.
صارة بوعياد

ُل  ـِ الَجزائـُر تسّج
932 إصابــة 
بُكورونــــــا 
و 17 وفـــاًة
أعلنت جلنة رصد 

ومتابعة  تفشي 
فيروس كورونا، 
أمس األربعاء، 
تسجيل 932 

إصابة، 17 وفاة 
و585 حالة شفاء 
خالل الـ24 ساعة 

املاضية.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس األربعاء، أنه مت حتديد هوية 
اثنني من اإلرهابيني الثالثة املقضي عليهم، بالوية جيجل. 

املدعو  مدني”  “لسلوس  بـ  األمر  يتعلق  انه  البيان   وأضاف 
“الشيخ عاصم أبو حيان” الذي التحق باجلماعات اإلرهابية سنة 

.1994
وكان اإلرهابي املقضي عليه مسؤوال على  منطقة الشرق ورئيس 

اللجنة الشرعية ألحد التنظيمات اإلرهابية.
كما مت التعرف على اإلرهابي “هريدة عبد املجيد” املدعو “أبو 

موسى احلسن” الذي التحق باجلماعات اإلرهابية سنة 1995.
لذات  واإلعالم  بالدعاية  املقضي عليه، مكلفا  اإلرهابي  وكان 
أول أمس أن عملية  الدفاع أكدت  وزارة  التنظيم اإلرهابي. وكانت 
العنصر  بلدية  قرب  بوعايش،  بواد  املتواصلة  والتمشيط  البحث 

بجيجل،،  أفضت إلى القضاء على 3 إرهابيني.
كما مت استرجاع ثالثة مسدسات رشاشة من نوع كالشنيكوف 

وكميات معتبرة من الذخيرة.
ق.م

عين وسارة بالجلفة 

ُسكـان َحـي »صيفي« َيحتّجوَن بَسبِب 
َتسـّرب ميـاه الصـرف الّصحــي

الرئيس، تعبيرا منهم على  الطريق   احتج، أمس األربعاء،سكان حي صيفي بعني وسارة، بغلق 
استيائهم إزاء الوضع الذي آلت إليه قنوات الصرف الصحي بحيهم. 

وأكد احملتجون أنهم تلقوا وعودا من طرف رئيس دائرة عني وسارة بإيجاد حل نهائي لهذا االنشغال، 
إال أنهم لم يشهدوا أي حترك ملحوظ منذ عدة أشهر. 

وعبر سكان احلي،  يف تصريحاتهم، عن حجم معاناتهم وخيبة آمالهم بعد أن طالبوا السلطات احمللية 
أنهم  الصرف يف سكناتهم، مؤكدين  مياه  باإلسراع يف حل مشكل تسرب  الدائرة  رئيس  رأسها  وعلى 

حاولوا بإمكاناتهم اخلاصة حل املشكل، لكن دون فائدة وأصبحت املياه تغمر سكناتهم. 
حمزة بن حلرش 

 عندما ينزل عليك خبرا 
يف غرفة األخبار مفاده أن 

اخلبير الفالني العالني،الذي 
احتّل املنابر سنوات محّلال 
وخبيرا، ناصحا وناقدا، قد 
أودع السجن بتهمة فساد، 

فأّول ما يتبادر إلى ذهنك أن 
البلد على كّف عفريت.
 أقول هذا الكالم ليس 

من باب التعامل مع الناس 
بصفتهم مالئكة، إمنا 
قدرة الكثير من البشر 

على ارتداء لباس األخالق 
والدميقراطية والّتغيير 

للتسّتر على فساد يسبحون 
فيه أو ُمتلكات نهبوها 
ليتمتعوا بها،أو قناعات 

يروجون لها وهم يغتصبونها 
سرا، جتعلهم كمن ينهى عن 

خلق ويأتي مثله. هذه القدرة 
العجيبة على التنّكر التي 
أبانت عنها بعض الوجوه 
السياسية واالجتماعية، 

ساهم يف تغذيتها )القدرة( 
اإلعالم بشكل أو بآخر، 

فالكثير من اعتلوا املنابر 
ومت التسويق لهم كخبراء 
ومحللني هم يف احلقيقة 
منتحلي صفة، صحيح أن 
اإلعالم ذاته قد ينخدع، 

لكن مسؤوليته تبقى قائمة 
يف اختيار الضيوف، والتحقق 
من الشخصيات التي يقدمها 
للمجتمع بصفات مختلفة. 

فليس كل ما يلمع ذهبا وليس 
كل من يرتدي بزة كالسيكية 
محلال، وليس كل من يحسن 
الكالم خبيرا، وليس كل من 

يبيع الوهم طبيبا، وليس كل 
حامل للقيثارة مطربا؛ نعم 

ليس كل حامل للريشة فنانا.
 إن التخبط الذي نعيشه 
اليوم،اجتماعيا وسياسيا 

وإعالميا،إمنا مرّده إلى 
حتطيم سّلم القيم من قبل 

نظام العصابات، وتدمير 
كل املعايير االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية 
واإلعالمية،إلى درجة ال 
ميكن للمواطن أن يفرق 

بنب الطبيب واملشعوذ، بني 
الصحفي وبائع الكالم، بني 

السياسي واملجنون؛ ويف مثل 
هذا املستوى من االنحطاط 

والسباحة يف الفساد انتعشت 
بورصة »منتحلي الصفة« من 
قبل املعدومني وحتى احلفاة 

العراة من قدموا أنفسهم 
أحيانا كضباط سامني 

وإطارات ُعاليا، وغيرها من 
صفات األبهة التي تفتح 

مرات للباحثني عن عبور 
نحو وجهة ما.

ما يجري يف قاع املجتمع 
خارج عن كل الضوابط، 

وما يجري يف قمته سفاهة 
تلخص شقاوة كبار القوم، 

وخالصة اخلالصة أننا 
ظللنا الطريق. 

بلسان: رياض هويلي

َواعـرة..!

القضائية  التفويضات  فرقة  متكنت 
بأمن  القضائية،  للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
املنصرم،   نوفمبر  شهر  خالل  عنابة،  والية 
من توقيف 24 شخصا، تتراوح أعمارهم بني 
19 و62 سنة، مسبوقني قضائيا محل بحث 
العديد  القضائية، مبوجب  من طرف اجلهات 
قضايا  عن  القضائية،  واألحكام  األوامر  من 
أشرار  جمعية  تكوين  جناية  منها  مختلفة 
خيانة  املزور،  واستعمال  التزوير  والسرقة، 

استعمال  بظروف  املقترنة  السرقة  األمانة، 
مركبة،  واستعمال  والتعدد  والليل  العنف 
الشرعية  غير  املتاجرة  املوصوفة،  السرقة 
الضرب  واالحتيال،  النصب  باملخدرات، 
العمد، احلرق  القتل  العمد، محاولة  واجلرح 
تهريب  أبيض محظور،  العمد وحمل سالح 
وشراء  واحلصول  وتخزين  حيازة  املهاجرين، 
املخدرات، قصد بيعها بطريقة غير مشروعة.
ف سليم

كانوا محّل بحث من طرف الجهات القضائية

 أمــُن عّناَبــة ُيوقــف 24 َشخًصا 
شهــــَر ُنوفمبـــَر الُمنقضــي



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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