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الُمثّقفـــــوَن 
الُمتساقطون..! 

د. كيحـــل مصطفــــى  	

يمقراِطّي  االنتقاُل الدِّ
فــي الَجزائـِر..بين 
الَحِقيقـِة والَوهــِم!

أقــــالم

فــؤاد منصــوري 	

15-14

0408
إليزي 

 َتراجــُع عـدد ُسيــّاح 
»التَّاسيلي نازَجـر« سنَة 
2020 بسبب ُكرونا! 

06
غليزان 

»الكناباســت« ُتَلــّوح 
بَتصعيــِد االحِتجـــاج 
والَعودة إلى اإلضـَراب!

05
عنابة 

غاِضبوَن يغِلقـوَن الّطريَق 
الوطنيَّ رقم 44 ِبسبِب 

انقطــاع الكهربــاء!

1111
َعقَب هزميٍة أمام َجمعّيِة عني مِليَلة

عمرانـي ُيلّوح باالستقالِة من الَعارضِة 
الفنّيـــة لشبـــاب قسنطيَنـــة

قرر عبد القادر عمراني، مدرب شباب قسنطينة، االستقالة من منصبه، عقب 
هزمية فريقة أمام ضيفه جمعية عني مليلة بنتيجة )1-0(، حلساب اجلولة 

السابعة من الرابطة األولى احملترفة. 

0909
برج بوعريريج 

َبلديُة الْقُصور.. عبٌق من الَحماِدّييَن 
يواجـــُه ريــَح االندثـــــار!

من الصخر العتيق إلى األزقة الضيقة، تنبعث رائحة التاريخ باملدينة الصغيرة التي 
يعود تاريخها إلى وجود احلماديني، بلدية القصور التي كانت جامعة للعلوم قبل 
تأسيس اجلزائر العاصمة، جزء منها يقع مبنحدر صخري وعلى ارتفاع 878 مترا 

فوق سطح البحر، غير أنها باتت تصارع البقاء.

 بسبِب ُمخالفِة أمِر َعدم الّلجوِء إلى االِستيراِد إال يف الَضرورِة 

أنهى رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يوم أمس السبت، مهام كلٍّ من وزير 
النقل لزهر هاني واملدير العام للخطوط اجلوية اجلزائرية بخوش عالش، 

بحسب ما أفاد به بيان للوزارة األولى.

تبـون ُينِهـي مهـاَم َوزير الّنقــل 
والُمدير العام للَجوّية الَجزائرّيِة

ياِسي ٌة َسِحيقٌة بني امُلثّقِف والسِّ بنَي امَلكتبِة الَوطنّيِة وَمجلِس َقضاِء الَعاِصمة..هوَّ

بن هّدوَقة الّزاهُد.. وأويحى الَفاِسد!بن هّدوَقة الّزاهُد.. وأويحى الَفاِسد!

أمـــــراُء  أويحيــي: 
َمنحوِنــي  اخلليـــج 
َسبائَك َذهٍب  ِبعُتَها 
يف الّسوِق الّسوداِء!

ِجياللي خـــاَلص:
ـَة َرائد  وقـ ـَن هدُّ  ب
! َحداِثــيٌّ ِروائـــيٌّ 

04-03-02

ُمدير الثقافة: البلدية تعرقل استكمال إجراءات تصنيف املنطقة قطاعا محفوظا!
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الحــدث

السنة 02  - العدد 383 -األحد  26 جمادى األول 1442  هـ  - 10 جانفي  2021

املكتبة الوطنية تحتضن ندوة وطنية حول رائد الرواية الجزائرية 

الوزارة تتبنى إعــادة بعث الملتقى الدولي 
لعبد الحميد بن هدوقة ومجلة »الرواية«

صارة بوعياد
نظمت وزارة الثقافة والفنون ندوة وطنية 
حول عبد احلميد بن هدوقة،  حملت عنوان 
إلى  التأسيس  من  اجلزائرية...  »الرواية 
الّسبت،  أمس  الوطنية  باملكتبة  التكريس«، 

بن  مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة  بحضور 
إعادة  ستتبنى  الوزارة  أن  أكدت  التي  دودة، 
ومجلة  هدوقة  لنب  الدولي  امللتقى  بعث 
الندوة  كل  »الرواية« من جديد. كما حضر 
بوباكير،  العزيز  عبد  واملترجم  الكاتب  من 

احلميد  عبد  اجلامعي  والباحث  الكاتب 
والروائي،  املترجم  خالص  جياللي  بورايو، 
استهلوا  الذين  والباحثني  النقاد  من  وغيرهم 
مواضيعهم برثاء رائد الرواية اجلزائرية صاحب 

»ريح اجلنوب«.

لـ  تصريح  يف  بورايو  احلميد  عبد  قال 
اجلماعي  للكتاب  »بالنسبة  الوطن«:  »أخبار 
عبد  األستاذ  من  مقترحة  كانت  الفكرة 
أساس  على  بنا  اتصل  الذي  بوباكير  العزيز 
 1998 ألفنها  قد  كنا  أول  لكتاب  سابقة  نواة 
قليلة  طبعات  ونشرت  بوعريريج،  برج  يف 
قدمنا  األولى،  وفاته  ذكرى  مبناسبة  وزعت 
بعض  مع  املداخالت  من  مجموعة  فيه 
وأراء  باحلوارات  بوباكير  واهتم  اإلضافات، 
الفرنسية،  وباللغة  العربية  باللغة  الكتاب 
وأهمية  هاما  حجما  أخذ  الكتاب  وبالتالي 
الكتاب ومواقف  كبيرة تضمن دراسات وأراء 
بالنسبة  القضايا،  من  الكثير  يف  هدوقة  بن 
دراسة  ترجمت شخصيا  املترجمة  للمقاالت 
مهمة لرواية »ريح اجلنوب« قدمت على شكل 
بترجمة  فقمت  فرنسا،  يف  جامعية  رسالة 
منهجية  على  حتتوي  ألنها  منها  كامل  فصل 

مهمة تهتم ببناء الرواية عند بن هدوقة«.
ملبادرة  »بالنسبة  بورايو:  وأضاف 
يف  كان  الذي  امللتقى  عن  نتحدث  اليوم،  

العلمية  اللجنة  رئيس  وكنت  بوعريرج،  برج 
للملتقى ملدة 14 سنة، حيث كان أكبر ظاهرة 
طويلة،  حلقبة  اجلزائر  تاريخ  يف  تدوم  ثقافية 
امللتقى لم يكن يهتم بنب هدوقة فقط وإمنا كنا 
نتكلم عن الرواية اجلزائرية بصفة عامة سواء 
املكتوبة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، كما 
الرواية  النسوية،  كالرواية  بامللفات  نهتم  كنا 
امللتقى  فكان  الصحراوية،  الرواية  املغاربية، 

شامل أصبح فيه بن هدوقة رمزا ثقافيا«.
حيث  هاما  منبرا  كان  امللتقى  أن  مبرزا 
وقدمت  عاشور  مولود  »استضفنا  قال: 
دراسات حول روايته، كما استفضنا بقطاش 
األعرج  واسيني  ونيسي،  زهور  مرزاق، 
فكان  سعدي،  إبراهيم  خالص،  وجياللي 
وكان  العربية،  الرواية  جتذير  هو  املتقى  هدف 
يف  املختصني  العليا  الدراسات  لطلبة  فرصة 
دعوة  كان  كما  بالرواية،  واملهتمني  األدب 
الطلبة  للقاء  وفرصة  والنقاد،  للمستشرقني 
النقاد  مع  الرواية  يف  املتخصصني  الدارسني 

وخلق صلة بني اجلزائريني واألجانب«.

الباحث والكاتب عبد الحميد بورايو: 

بن هدوقة أصبح رمزا ثقافيا 
لملتقى الروايـة الجزائرية 

الكاتب واملترجم عبد العزيز بوباكير:  

اقترحـــت فكـــرة االحتفاليــة فاحتضنتهـا 
وزيـــرة الثقافــة والفنــــون 

قال الكاتب واملترجم عبد العزيز بوباكير 
قد  »كنت  الوطن«:  »أخبار  لـ  تصريح  يف 
الثقافة  وزيرة  االحتفالية على  فكرة  اقترحت 
لنب  يومني  كريس  ومت  فاحتضنتها،  والفنون 

هدوقة، تشمل شهادات ومواقف ودراسات«. 
الذي  اجلماعي  الكتاب  عن  وقال 
»الكتاب  اجلنوب«:  »ريح  لصاحب  حمل 
فيه  جمعت  الوطنية  املكتبة  يف  موجود  وهو 

معروفني  والنقاد  الدارسني  من  مجموعة 
وشهادات ألصدقاء بن هدوقة، كتاب متميز 
وفريد من حيث ثرائه وتنوعه وإحاطته بكل 

إبداع بن هدوقة وحياته«.

بن  مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة  قالت 
رائد  حول  الوطنية  الندوة  افتتاح  يف  دودة 
هدوقة:  بن  احلميد  عبد  اجلزائرية  الرواية 
»قبل أسابيع كنا يف هذا الفضاء نفسه نحيي 
أقف  وكنت  نبي،  بن  مالك  الراحل  ذكرى 
املسألة  عن  وحتدثنا  الرجل،  لهذا  ممتنة  هنا 
طالتها  طاملا  وال  اجلزائر  يف  والرموز  الرمزية 
املنابر،  من  الكثير  يف  والتحوير  السخرية 
نتساءل أحيانا ما تبقى من رموزنا، قد حدث 
ويفقد  واألدب  والفن  الفلسفة  يف  ويحدث 
املجتمع مبمارسة مشابهة معامله التي يتأسس 
املفكرين  من  يبقى  الذي  ما  لكن  عليها، 
غير  األدباء  من  يبقى  الذي  وما  الفكر،  غير 
واملوقف  واألدب  الفكر  يبقى  األدب. وحني 
واالنحياز للوطن يصير أمامنا الرمز احلقيقي، 
هدوقة  بن  احلميد  عبد  الراحل  حالة  وهي 

األديب احلامل للقيم«.
أكبر  هدوقة  »بن  دودة:  بن  وأضافت 
العظماء  نصيب  على  واستحوذ  النسيان  من 
يف الذاكرة األدبية اجلزائرية وحاز مقام الكبار 
إلى جانب محمد ديب ومولود فرعون وكاتب 
السبق  اختار  الكبار،  من  وغيرهم  ياسني 
ونصوصه  املؤسسني،  اآلباء  من  ليصير 
اتسمت بالنضج والوعي منذ البداية وهو فعل 
رجال املعرفة، إن رجال املعنى الذين أوقدوا 
واملقلقلة  الفارقة  اللحظات  يف  الطريق  لنا 
الوفاء  إال  منا  يحتاجون  ال  الوطن  تاريخ  يف 
لذكراهم والعمل بجد إلنقاذ األجيال القادمة 
من منايف التاريخ،  ولتكريسهم كآباء وحراس 

على ذاكرة الوطن«.
كما أشادت بن دودة قائلة: »ولهذا منجز 
واستكمال  اخللف  ملنجز  حتفيز  هو  السلف 
اجلزائرية  الشخصية  أجل  من  حللم جماعي 
عن  تختلف  اليوم  شروط  إن  احلقيقية، 
وسيضل  كان  التحدي  لكن  األمس  شروط 
العريقة  بثقافتنا  ونقاوم  باختالفنا  نعتز  إذ 
التفوق  تدعي  التي  الهجينة  الثقافات  تلك 
والهيمنة وليس أمامنا من حيلة غير استرجاع 
رموزنا من النسيان وزرعهم يف الراهن ورفض 
البتر أو الوالدة املفاجأة من العدم«.وقالت يف 
السياق ذاته: »يف األخير لم ندعي الصدق 
ولن  واألدب  والتفكير  الفكر  أباء  تقدمي  يف 

نحتكر بن هدوقة أو غيره من الراحلني لكننا 
رموزنا  ضرورة  على  موقعنا  من  ونشد  نوصي 
الواجب  وربط  الواجب  تقديرها  الثقافية 

باملجتمع اجلزائري«
تصريح  يف  الثقافة  وزيرة  أكدت  كما 
مبادرة  ستتبنى  الوزارة  أن  الوطن«  »أخبار  لـ 
تأسيس  »وقررنا  بقولها:  واملثقفني  املفكرين 
مبادرة لعقد ندوة شهرية احتفاء بكل الرموز 
املبادرات  كل  بعث  وإعادة  األدبية  الثقافية 
والثقافة  للفكر  املجال  فتحت  التي  القوية 
الدولي  امللتقى  بعث  إعادة  نحو  اجلزائرية 
املبادرات  هذه  وكل  الرواية،  ومجلة  للرواية 

حتتفي بها الوزارة وتتبنها«.

وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة: 

بــن هدوقــة استحــوذ علــى نصيـب 
العظمــاء وهو أكبــر مــن النسيـان! 

ساري  محمد  واملترجم  الروائي  قال 
عن  هدوقة  بن  »حتدث  الوطن«:  »أخبار  لـ 
كل  يف  الريف  يف  املرأة  ووضع  الريف  عالم 
كان  اجلنوب«،  »ريح  يف  خاصة  كتب،  ما 
يف  حتدث  كانت  التي  النبضات  إلى  يصغي 
التي تشكلت  الريف، خاصة مسألة األرض 
ما بعد االستقالل، ومن هنا جاء التأميم لنزع 
األراضي من األغنياء إلى الفقراء حتت شعار 
هدوقة  بن  جند  وهنا  يخدمها«،  ملن  »األرض 
وشكل  اجلنوب،  ريح  يف  املسألة  هذه  عالج 
أيضا،  املرأة  ووضع  شخصيات  خاللها  من 
الريف يعرف بثقافته احملافظة وأن الرجل  ألن 
ذلك  لنا  وصور  املرأة،  يف  يتحكم  الذي  هو 
ودرست  ذهبت  التي  نفيسة،  شخصية  يف 
بفضل  الفتاة  حرية  معنى  وعرفت  املدينة  يف 

العمل والتعلم«.
هذه  هدوقة  بن  »عالج  ساري:  وأضاف 
القضية وأظهر لنا مبا يعرف بتعسف اآلباء يف 
تزويج أبناهم، وأعطى أمال للفتاة التي تتمرد 
روايته  يف  طرح  قسرا،  الزواج  هذا  وترفض 
عن  الراعي  وحترر  تغيرها  يف  واألرض  الريف 

وحترر  املدينة،  العمل يف  والبحث عن  الرعي 
الزواج القسري وتتمرد، ولم يكتف  املرأة من 
رواية  يف  بل  الريف،  يف  املرأة  عن  باحلديث 
التي  املدينة  املرأة يف  تكلم عن  الصبح«  »بان 
عالج  هدوقة  بن  واجلامعة،  املدينة  تكتشف 
اجلنوب«  »ريح  رائعة  رواية  يف  الظاهرة  هذه 
ونريد منها أن تبقى دائما موجودة يف املكتبات 
ما  لتخليد  والقادمة  احلالية  األجيال  لتقراها 

يسمى ذاكرة األدبية للجزائر«.

الروائي واملترجم محمد ساري: 

بن هدوقة عالج مسألة األرض 
والمـرأة فـي »ريح الجنوب«

الروائي واملترجم جياللي خالص: 

بــن هدوقة رائـد روائـي حداثي
هدوقة  لنب  الثاني  »امللتقى  الوطن«:  »أخبار  لـ  جياللي خالص  واملترجم  الروائي  قال 
جامعية  دراسات  الكتاب  هذا  كون  إلى  إضافة   ،1971 اجلنوب«  »ريح  أعماله  عن  حتدث 
ومقاالت، وتقريبا الكتاب يعالج كل ما نشره بن هدوقة من روايات وترجمات وقصص قصيرة 
وغيرها من البحوث واملقاالت التي نشرها، ونحن نرى يف بن هدوقة رائدا روائيا حداثيا وهو 

الذي خلق الرواية اجلزائرية باللغة العربية من ال شيء«.

الناقد والباحث الجامعي محمد داود: 

 بـــن هدوقــة وظـف الرمزيــة 
في رواية »الجازية والدراويش«

قال الناقد والباحث اجلامعي محمد داود لـ »أخبار الوطن«: »الروائي عبد احلميد بن 
هدوقة من مؤسسي الرواية اجلزائرية باللغة العربية، ويف بداية مساره األدبي كتب يف االجتاه 
الثقافية  الناحية  الشعبي من  التراث  والدارويش ووظف  الواقعي ريح اجلنوب ومع اجلازية 
السبعة دور  والشيوخ  تراثنا اجلزائري  املعروفة يف  وتناولت شخصية اجلازية  واالجتماعية، 
لكي  الرواية  بن هدوقة يف  وظفها  وغيرها،  والهدرة،  الزردة،  االحتفال،  الثقافية  التقاليد 
يعطي داللة لألحداث السائرة آنذاك، الن يف تلك الفترة اجلزائر كانت متر مبرحلة جديدة 
االنتقال من نظام إلى نظام اجتماعي سياسي مختلف متاما مما جعله يعبر عن كل هذا بنوع 

من الرمزية يف هذه الرواية«.

تغطية : صارة بوعياد



ــة  ــة الوطني ــا املكتب ــدوة احتضنته ــدة ن ــار الوطــن«، مــن خــال ناف »أخب
أمــس، مبناســبة ذكــرى ميــاد األديــب صاحــب أول روايــة جزائريــة مكتوبــة 
باللغــة العربيــة، »ريــح اجلنــوب«، التــي نشــرت يف ســنة 1971، تقــف عنــد 

مســيرة الرجــل وشــهادات مــن عايشــوه.

طفـــولة بائســـة.. لكنـــه محظــــوظ!طفـــولة بائســـة.. لكنـــه محظــــوظ!
ــن  ــن احلرب ــدوا ب ــن ول ــن الذي ــن كاجلزائري ــم تك ــة ل ــن هدوق ــة ب طفول
ــؤس  ــا الب ــم ويطبعه ــع مؤل ــا واق ــة مييزه ــة صعب ــت طفول ــد كان ــن فق العامليت
والتعاســة، خصوصــا يف األريــاف، غيــر أنــه يعتبــر نفســه أســعد حظــا مقارنــة 
بنظرائــه اآلخريــن ألنــه نشــأ يف عائلــة مثقفــة نســبيا مقارنــة بالوضــع الســائد يف 
تلــك الفتــرة، وكان ألبيــه تكوينــا يقتــرب مــن تكويــن أعضــاء جمعيــة العلمــاء 

املســلمن وإن لــم ينتســب إليهــا.
ــة احلمــراء  ــخ 9 جانفــي 1925 بقري ــة بتاري ــن هدوق ــد ب ــد احلمي ــد عب ول
ــم يف  ــتهرت بالعل ــة اش ــأ يف عائل ــرج بوعريريج،ونش ــة ب ــورة والي ــرب املنص ق
ــن  ــة القروي ــم يف جامع ــى العل ــذي تلق ــده ال ــث كان وال ــة حي ــل املنطق كام
بفــاس باملغــرب، فقيهــا ومعلمــا دّرس القــرآن وأصــول الفقــه واألدب واللغــة 

ــا. ــرج واملســيلة وغيره ــرج بوعري ــن ب ــة ب ــرى املنطق ــف ق يف مختل
ــية  ــة الفرنس ــة باملدرس ــن هدوق ــد ب ــد احلمي ــق عب ــاه، إلتح ــال صب خ
ــرمي  ــرآن الك ــظ الق ــه كان يحف ــى متدرس ــة إل ــورة، وباإلضاف ــودة يف املنص املوج
وأصــول الفقــه، وشــغوف بالقصــص، خاصــة منهــا، ألــف ليلــة وليلــة وســيرة 

ــخ. ــن الكتب...إل ــا م ــك وغيره ــن مال ــة ب ــي هــال وألفي بن

كـــــان يلعـــــــب بالكـــــتب!كـــــان يلعـــــــب بالكـــــتب!
كمــا يعتبــر عبــد احلميــد بــن هدوقــة نفســه، محظوظــا ألنــه نشــأ وســط 
ــث  ــب. حي ــع الكت ــي م ــي كان يحب ــدأ يحب ــا ب ــه عندم ــول إن ــب، إذ يق الكت
كانــت متلــك عائلتــه مكتبــة ضخمــة متوارثــة عــن األجــداد.. وفيمــا يخــص 
أولــى مطالعاتــه للكتــب عندمــا كان صغيــرا، يحكــي عبــد احلميــد بــن هدوقــة 
أن أمــه كانــت تنســج الزرابــي، وكان أبــوه يجلــس يف زاويــة البيــت بينمــا هــو 
يقــرأ القصــص علــى أمــه يف الليــل ســاهرين علــى قنديــل البتــرول، حيــث كان 
ــا والشــام وغيرهــا، وبعــض قصــص مــن  ــرة وقصــص إفريقي ــرأ قصــص عنت يق
ألــف ليلــة وليليــة التــي كانــت اجلــزء األهــم التــي يختارهــا لــه أبــوه. وحينمــا 
ــا كان يــرد عليهــا  تســأله أمــه عــن معنــى جملــة أو كلمــة لــم تفهمهــا، أحيان

باخلطــأ فيقــوم والــده بتصحيــح اخلطــأ ســواء كان معنويــا أو لغويــا.

بن هــــدوقة يقــــاسم المهاجـــــرين بن هــــدوقة يقــــاسم المهاجـــــرين 
الجزائرييـــن فـــي فرنــــسا تشـــردهمالجزائرييـــن فـــي فرنــــسا تشـــردهم

ــة  ــت منطق ــي ضرب ــاي 1945، الت ــداث 8 م ــن أح ــد م ــهر واح ــد ش بع
ــيليا.  ــى مرس ــال إل ــة الرح ــن هدوق ــد ب ــد احلمي ــد عب ــري، ش ــرق اجلزائ الش
حيــث وصــل يف جــوان 1945 بالتحديــد عنــد أحــد أقربائــه الــذي كان تاجرا. 

دخــل إلــى معهــد التكويــن يف حتويــل املــواد الباســتيكية ونــال دبلــوم قبــل 
أن يلتحــق مبصنــع لتحويــل املــواد الباســتيكية، هنــاك وملــدة ثــاث ســنوات 
كان لــه احتــكاك بالواقــع املريــر للمهاجريــن اجلزائريــن الذيــن كانــوا يف فرنســا 
طلبــا للقمــة العيــش يف مصانــع رونــو وســيتروان، ذلــك الواقــع الــذي ســينقله 

مــن بعــد يف »الكاتــب وقصــص أخــرى«.
كمــا التحــق عبــد احلميــد بــن هدوقــة بجامــع الزيتونــة يف ســنة 1949، 
فبعــد عودتــه مــن فرنســا كان قــد وجــد ابــن عمــه املســعود بــن هدوقــة طالبــا 
ــة وجنــح يف  ــع الزيتون ــى جام ــن عمــه إل ــة اب ــرر مرافق ــة، فق ــة الزيتون مــن طلب

تســجيل نفســه هنــاك يف ســنة 1949.
ــث زاول  ــي حي ــل العرب ــد التمثي ــة مبعه ــن هدوق ــد ب ــد احلمي ــق عب التح
ــهادة  ــال الش ــس ن ــته يف تون ــال دراس ــنوات، وخ ــع س ــاك ألرب ــته هن دراس
العامليــة يف األدب مــن جامعــة الزيتونــة وشــهادة التمثيــل العربــي مــن معهــد 

ــس.  ــا يف تون ــون الدرام فن

بــن هدوقــة في قبضـــة البوليــــــس!بــن هدوقــة في قبضـــة البوليــــــس!
ــيا  ــاطا سياس ــة نش ــن هدوق ــد ب ــد احلمي ــته، كان لعب ــب دراس ــى جان إل
بــارزا يف احلركــة الطابيــة بالزيتونــة حيــث تــرأس جمعيــة الطلبــة اجلزائريــن 

ــة. ــات الدميقراطي ــن حلركــة انتصــار احلري ــي كايف كممثل ــة عل ــس رفق بتون
ــلطات  ــل الس ــن قب ــض م ــه القب ــي علي ــي 1952، ألق ــنة 18 جانف ويف س
ــى  ــه إل االســتعمارية بتونــس بعــد أحــداث 18 جانفــي 1952،  حيــث مت نقل
ســجن احملمديــة بتونــس، غيــر أنــه متكــن مــن الفــرار والعــودة إلــى اجلزائــر. 
هنــاك زاول التدريــس مبعهــد الكتانيــة بقســنطينة، وغــداة انــدالع الثــورة 
التحريريــة، ويف 5 نوفمبــر 1955، جاءتــه معلومــات مفادهــا أن البوليــس 
ــى  ــل إل ــل أن يرح ــراء قب ــه احلم ــى قريت ــرب إل ــيعتقله، فه ــتعماري س االس

ــة. ــرة ثاني فرنســا م
ــد مــع اإلذاعــة  ــى تونــس حيــث تعاق ــة إل يف ســنة 1958، عــاد مــرة ثاني
ــن  ــه م ــت بتهريب ــي قام ــي الت ــر الوطن ــة التحري التونســية حتــت إشــراف جبه
فرنســا. وقــام بإنتــاج عديــد البرامــج اإلذاعيــة أهمهــا برنامــج »ألــوان« الثقــايف 
للتعريــف بــاألدب املغاربــي ســواء املكتــوب بالعربيــة أو بالفرنســية، باإلضافــة 
برنامــج خــاص باألطفــال حتــت عنــوان » جنــة األطفــال« باإلضافــة إلــى 

ــن البوليســي واالجتماعــي. ــزج ب ــة أســبوعية مت ــات إذاعي متثيلي
كمــا أشــرف عبــد احلميــد بــن هدوقــة بعد تكليفــه مــن قبــل وزارة األخبار 

التابعــة للحكومــة اجلزائريــة املؤقتــة، علــى إخراج » صــوت اجلزائر«. 

  ..بعـــــد االستقـــــــــالل!  ..بعـــــد االستقـــــــــالل!
بعــد ثاثــة أشــهر مــن نيــل اجلزائــر اســتقالها، يقــرر عبــد احلميــد بــن 
هدوقــة العــودة إلــى اجلزائــر حيــث حــط رحالــه باجلزائــر العاصمــة يف أكتوبــر 
1962، ليلتحــق مباشــرة باإلذاعــة والتلفزيــون اجلزائــري ويقــوم بتأســيس 
الفرقــة الفنيــة التابعــة لإلذاعــة والتلفزيــون اجلزائــري التــي كانــت تضــم أغلــب 
املمثلــن والفنانــن اجلزائريــن، قبــل أن يتقلــد عــدد مــن املناصــب يف املؤسســة 

منهــا مديــر للقنــاة األولــى والثانيــة الناطقــة باللغــة األمازيغيــة.
ويف 19 ســبتمبر ســنة 1990 ينتخــب ضمــن أعضــاء اللجنــة املديــرة 

ــا  املنبثقــة عــن املؤمتــر اخلامــس الحتــاد الكتــاب اجلزائريــن كمــا انتخــب أمين
ــام. ــن ع ــدرة أم ــيد بوج ــاعدا ورش ــا مس عام

كمــا تقلــد منصــب املديــر العــام للمؤسســة الوطنيــة للكتــاب ثــم رئيســا 
للمجلــس األعلــى للثقافــة قبــل أن يعــن عضــوا ونائــب رئيــس املجلــس 

ــاف. ــد بوضي ــل محم ــس الراح ــل الرئي ــن قب ــي م ــاري الوطن االستش
ــن  ــد ب ــد احلمي ــح عب ــاف، يصب ــد بوضي ــس محم ــال الرئي ــد اغتي وبع

هدوقــة رئيســا للمجلــس قبــل أن يقــد اســتقالته يف 26 جويليــة 1993.

بدايـــــات عبــــــد الحميـــــــدبدايـــــات عبــــــد الحميـــــــد
 مــع الكتـــــــابة والتأليـــــــف مــع الكتـــــــابة والتأليـــــــف

ــن كان  ــراش ح ــح الف ــقط طري ــا س ــن بعدم ــنة 1951، لك ــدأت يف س  ب
ــة  ــدأ يفكــر فعــا يف الكتاب ــل الباســتيك ب ــع حتوي يف مرســيليا يعمــل باملصن
والتأليــف. وبــن ســنة 1955 و1958 بــدأ يؤلــف متثيليــات إذاعيــة باللغــة 
العربيــة للبــي بــي ســي وأو أر تــي أف BBC وORTF عندمــا كان يف 

ــد. ــاالت للمجاه ــدة مق ــف ع ــس، أل تون
ــوان »  ــاب يحمــل عن ــف كت ــة أل ــة املؤقت ــة اجلزائري ــن احلكوم ــب م و بطل
اجلزائــر بــن األمــس واليــوم« الــذي صــدر يف تونــس يف ســنة 1958. ويف ســنة 
1960، ألــف مجموعــة قصصيــة حتــت عنــوان الظــال اجلزائريــة صــدرت يف 
ــة، ويف ســنة 1960 أيضــا، صــدرت  ــة احلي ــروت عــن دار النشــر دار املكتب بي
لــه األشــعة الســبعة عــن الشــارقة القوميــة بتونــس، ويف ســنة 1967، تصــدر 
ــع  ــة للنشــر والتوزي األرواح الشــاغرة، مجموعــة شــعرية عــن املؤسســة الوطني

باجلزائــر
يف ســنة 1971، تصــدر لــه أول روايــة هــي »ريــح اجلنــوب« عــن املؤسســة 
ــنة  ــية يف س ــى الفرنس ــتترجم إل ــي س ــر والت ــع باجلزائ ــر والتوزي ــة للنش الوطني
ــبانية  ــا االس ــة، منه ــي 20 لغ ــى حوال ــم إل ــوا، ث ــيل ب ــل مارس ــن قب 1975 م
ــة وعــدة لغــات أخــرى.  ــة والروســية والصيني ــة والهولندي ــة واألملاني واإليطالي

ــه.   ــى إبداعات لتتوال

عبـــد الحميـــد بــن هدوقــة.. يقـول:عبـــد الحميـــد بــن هدوقــة.. يقـول:
ــه  ــا كتبت ــت يف م ــه: » حاول ــن أدب ــة ع ــن هدوق ــد ب ــد احلمي ــول عب  يق
علــى تواضعــه، أن أعالــج نقــاط التــأزم الرئيســية يف الوضــع اجلزائــري بصفــة 
تدخــل أكبــر قــدر مــن املســتقبل يف احلاضــر، وتبتعــد عــن املضامــن اجلاهــزة 
ــن  ــأن االنطــاق م ــي ب ــادا من ــة، اعتق ــن مراكــز خارجي ــة م واألشــكال النابع
املعطيــات التاريخيــة احملليــة لــكل قطــر عربــي لــو روعيــت يف أعمالنــا األدبيــة 

ألرجعــت لنــا شــيئا مــن الكرامــة«. 

وداعـــــا أيهـــــا القامــــة الّرمـــز!وداعـــــا أيهـــــا القامــــة الّرمـــز!
وعنــد تخطــي عبــد احلميــد بــن هدوقــة ســن الســبعن، ترصــد املــرض 
اخلبيــث جســده، وســكنه لينخــره بــدون ســابق إنــذار، ليخطفــه اليــوم يــوم 21 
أكتوبــر 1996 حارمــا عائلتــه وأصدقــاءه مــن دفئــه وإبداعــه، تــاركا وراءه إرثــا 
ثقافيــا وفنيــا وفكريــا معتبــرا، ليصبــح أحــد األدبــاء الكاســيكين للجزائــر.

 ..االغِتراُب! ..االغِتراُب!
03السنة 02  - العدد 383 -االحد  26 جمادى األول 1442  هـ  - 10 جانفي  2021

ملـــف

بورتريه : أسماء  بوصبيع 

حقق »طفرة« وشّكل االستثناء

َعبــــــد الحِميـــــد َعبــــــد الحِميـــــد 
هـــــدوقة..  هـــــدوقة.. بـــن  بـــن 
أُب  أُب  الّروايـِة»الّظاِهـرة« الّروايـِة»الّظاِهـرة« 

مشوار أدبي أمتد أكثر من نصف قرن، خلد طاقة أدبية استثنائية 
لشخصية صنعت اسما بارزا يف الساحة األدبية اإلبداعية، بعد أن 

حقق »طفرة« يف السرد اجلزائري، وشكل »االستثناء« بني أبناء جيله، 
فهو النموذج الصامد احملايد، البعيد عن ضجيج الشهرة، والذي مازال 
أدبه حيا يف األوساط األدبية اجلزائرية والعربية.. إنه األب الروحي 

للرواية، »عبد احلميد بن هدوقة« الرجل احلي الذي ال ميوت !



04
الحــدث

السنة 02  - العدد 383 -األحد  26 جمادى األول 1442  هـ  - 10 جانفي  2021

حزب املؤتمر الوطني اإلفريقي 

تقرير مصير الشعب الصحراوي أولوية 
لتحقيق الوحدة والتضامن اإلفريقيين

أكــد حــزب املؤمتــر الوطنــي األفريقــي )ANC( علــى أن تقريــر مصيــر الشــعب الصحــراوي هــو 
أمــر ضــروري مــن أجــل حتقيــق الوحــدة والتضامــن اإلفريقيــن.

ــة الوطنيــة للحــزب، صــدر مبناســبة الذكــرى 109 لتأسيســه،  ــاد بيــان عــن اجلنــة التنفيذي وأف
ــة  ــل أولوي ــب أن يض ــر يج ــر املصي ــتقالل وتقري ــل االس ــن أج ــراوي م ــعب الصح ــال الش ــأن نض ب

ــن. ــن األفريقي ــدة والتضام ــز الوح ــل تعزي ــن أج ــارة، م ــى الق ــبة إل بالنس
كمــا أكــد احلــزب احلاكــم يف جنــوب أفريقيــا أن إســكات البنــادق يف القــارة االفريقيــة، يتطلــب 

التزاًمــا مــن جميــع القادةاألفارقــة وتعــاون املجتمــع الدولــي.

قضية الصحراء الغربية على طاولة 
وزيـرة الخارجيـة السويديــة 

ناقشــت وزيــرة اخلارجيــة الســويدية »آنــا لــي« مــع الشــبيبة االشــتراكية الســويدية، عــن طريــق 
تقنيــة التحاضــر املرئــي والســمعي لالجتمــاع عــن بعــد، ملــف القضيــة الصحراويــة.

ــر  ــات غي ــد الظــل معارضــة كل االتفاقي ــد وحي ــادئ الســويد كبل ــن مب ــه م ــرة أن وأكــدت الوزي
ــا  ــى مطالبه ــا، مؤكــدة عل ــد البحــري وغيره ــة الصي ــل اتفاقي ــي مث املشــروعة داخــل االحتــاد األوروب

ــانية. ــوق اإلنس ــى حق ــول الشــعب الصحــراوي عل ــررة حــول ضــرورة حص املتك
ــا لينــد« أن قضيــة الصحــراء الغربيــة موجــودة يف أروقــة األمم املتحــدة منــذ وقــت  وأضافــت »آن
ــه احلــق يف  ــره ول ــه الشــعب الصحــراوي مصي ــن خالل ــرر م ــل ويجــب إجــراء اســتفتاء حــر يق طوي

ــر. ــك املصي ــد ذل ــار كيــف يري اختي
كمــا أعربــت املتحدثــة عــن أســفها، لعــدم وجــود مبعــوث لــأمم املتحــدة يف الصحــراء الغربيــة 
بســبب مــرض املبعــوث الســابق وتقــدمي اســتقالته، دون أن يتــم تعيــن آخــر بدلــه، حيــث كشــفت 
أنهــا اتصلــت شــخصيًا باألمــن العــام لــأمم املتحــدة »أنطونيــو غوتيــرس« بشــكل مباشــر وأخبرتــه بأنــه 

يجــب علــى األمم املتحــدة أن تتدخــل وتعــن مبعوثــا أمميــا جديــدا.

منتـدى النساء الجزائريـات يستنكــر 
التصعيد المغربي ضد الشعب الصحراوي

ــق مــع الشــعب الصحــراوي، مســتنكرا بشــدة  ــه املطل ــات تضامن أكــد منتــدى النســاء اجلزائري
ــات. ــي املمارســة ضــد النســاء الصحراوي انتهــاكات االحتــالل املغرب

وأكــدت رئيســة املنتــدى ياســمينة عطــاف، يف بيــان صحفــي تلتــه مبناســبة الوقفــة التضامنيــة 
مــع الشــعب الصحــراوي واملــرأة الصحراويــة بصفــة خاصــة، التــي نظمهــا منتــدى النســاء اجلزائريــات 
ــقيقاتنا  ــل لش ــم الكام ــى »الدع ــي، عل ــس املنقض ــوم اخلمي ــر، ي ــة باجلزائ ــفارة الصحراوي ــر الس مبق

الصحراويــات يف نضالهــن املشــروع ضــد االحتــالل املغربــي«.
وأضافــت أنــه »بنــاء علــى التطــورات الســلبية وتدخــل اجليــش املغربــي يف منطقــة الكــرارات، 
ــدى النســاء  ــدد منت ــه يف ســبتمبر 1991، ين ــع علي ــار املوق ــاق وقــف اطــالق الن ــه الســافر التف وخرق
ــعب  ــات والش ــا الصحراوي ــد أخواتن ــد ض ــن تصعي ــه م ــج عن ــا نت ــداء، وم ــذا االعت ــات به اجلزائري
احلريــة  واحلــق يف  اإلنســان  مبــادئ حقــوق  لــكل  »انتهــاكا  الصحــراوي«، معتبــرة االعتــداء 

ــدة«. ــه األمم املتح ــذي أقرت ــر ال ــر املصي ــتقالل وتقري واالس
ــم  ــر يف دع ــادئ اجلزائ ــاء ملب ــي، ووف ــع املدن ــالت يف املجتم ــات ومناض ــا كجزائري ــت »إنن وقال
القضايــا العادلــة، والتحــرر مــن االســتعمار الغاشــم، الســيما الصحــراء الغربيــة، كآخــر مســتعمرة يف 
إفريقيــا، ويف إطــار املبــادئ القانونيــة لالحتــاد اإلفريقــي التــي تعــد الصحــراء الغربيــة عضــوا مؤسســا 
ــي  ــات، اللوات ــات للشــعب الصحــراوي، واملناضــالت الصحراوي ــكل ثب ــا ب ــن عــن دعمن ــه، نعل في

يعانــن مــن بطــش وقمــع االحتــالل املغربــي«.
وناشــد منتــدى النســاء اجلزائريــات املنتــدى، املنضــوي حتــت لــواء التنســيقية الوطنيــة للمجتمــع 

املدنــي، االحتــاد اإلفريقــي واألمم املتحــدة التدخــل مــن أجــل »وضــع حــد لهــذه التجــاوزات«.
وطالــب املجتمــع الدولــي بتمكــن الشــعب الصحــراوي مــن تقريــر مصيــره، وفقــا لقــرارات األمم 
ــة والتحــرر مــن  ــه بالعيــش يف أرضــه مســتقال يف كنــف احلري ــا »يســمح ل ــة، ومب املتحــدة ذات الصل

أســاليب القمــع الفاشــية، التــي ميارســها االحتــالل املغربــي منــذ عقــود ».
ــح عبــد احلفيــظ، مــن جهتــه،  وأكــد رئيــس التنســيقية الوطنيــة للمجتمــع املدنــي، بــن صال
عــن موقــف التنســيقية الثابــت يف »دعــم القضايــا التحريريــة، وعلــى رأســها القضيــة الصحراويــة«، 
ــعوب  ــة للش ــا العادل ــاه القضاي ــة اجت ــة اجلزائري ــف الدول ــز ملوق ــف »تعزي ــذا املوق ــى أن ه ــدا عل مؤك

ــر«. ــان أول نوفمب ــن بي واملســتمد م
ــعب  ــع الش ــي م ــع املدن ــة للمجتم ــدوة تضامني ــر لن ــن التحضي ــف ع ــل، كش ــياق متص ويف س
الصحــراوي، كمــا كشــف عــن عــزم التنســيقية تنظيــم جلســات جهويــة كبــرى حــول دور املجتمــع 

ــة. ــرة يف املنطق ــورات األخي ــى ضــوء التط ــات عل ــة كل التحدي ــي يف مواجه املدن
بــدوره، عبــر الســفير الصحــراوي باجلزائــر، عبــد القــادر الطالــب عمــر، يف تصريحــات صحفيــة 
عــن »فخــره باملوقــف اجلزائــري«، و«باإلجمــاع احلاصــل حــول دعــم القضايــا العادلــة«، وعلــى رأســها 
القضيــة الصحراويــة، مؤكــدا ان هــذا الدعــم »يشــكل حافــزا معنويــا للشــعب الصحــراوي لالســتمرار 

يف نضالــه لطــرد االحتــالل، وفــرض احتــرام الشــرعية، وانتصــار قــوة التحــرر والعــدل«. 
)و. أ.ص(

وجــاء يف بيــان مصالــح الــوزارة األولــى، 
ــاء  ــة، مت إنه ــس اجلمهوري ــن الســيد رئي ــر م »بأم
مهــام الســيد لزهــر هانــي بصفتــه وزيــرا للنقــل«.

وأوضــح املصــدر ذاتــه أن »هــذا القــرار جــاء 
بعــد قيــام شــركة اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة 
بعمليــة اســتيراد للــوازم مرتبطــة بنشــاط خدمات 

اإلطعــام دون األخــذ بعــن االعتبــار الظــرف 
االقتصــادي الوطنــي والتوجيهــات املاليــة الراميــة 
الصعبــة  للعملــة  عقالنــي  تســيير  لتكريــس 

ــي«. ــاج الوطن ــة لإلنت ــالء األولوي ــرورة إي وض
وحســب البيــان ذاتــه، عــزل الرئيــس املديــر 
العــام للخطــوط اجلويــة اجلزائريــة وكــذا املســؤول 

عــن خدمــات اإلطعــام بالشــركة نفســها.
ومت تكليــف فــاروق شــيعلي وزيــر األشــغال 
ــة،  ــل بالنياب ــر النق ــام وزي ــام مبه ــة للقي العمومي

ــه. ــف املصــدر ذات يضي

محمد رضوان بلعروسي

رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير النقل 
والمديـر العـام للجويـة الجزائريـة

آيــت  فرحــات  الصناعــة  وزيــر  أّكــد 
ــات  ــبت، أن املؤسس ــس الس ــم، أم ــي براه عل
ــكلة«  ــادة »رس ــى إع ــاج إل ــي حتت ــة الت العمومي
يتوجــب عليهــا دخــول بورصــة اجلزائــر، مبــرزا 
أّنــه ال ميكــن خوصصــة هــذه املؤسســات لفتــح 

رأس مالهــا.
ــدوة  ــالل ن ــم، خ ــي براه ــر عل ــال الوزي وق
لبعــث  اجلديــدة  اخليــارات  حــول  نقــاش 
الصناعــات الوطنيــة، إّن إعــادة بعــث املؤسســات 
اقتصــاد  انخــراط  بــدون  ميكــن  ال  الصناعيــة 
املعرفــة، مؤكــدا علــى أّن الدفــع باملؤسســات 
الوطنيــة املتعثــرة ســيكون بالتقييم والتشــخيص.

12 مجمعــا  أّن  وكشــف املتحــدث ذاتــه 
ــة للتصــرف  ــا ســيخضع للدراســة العميق عمومي
والبــت فيــه عــن طريــق حتليــل ودراســة وضعيتــه 
ــاع  ــة القط ــى أّن مديوني ــيرا إل ــة، مش االقتصادي

العمومــي ال تتعــدى 12 مليــار دوالر.
كمــا أكــد وزيــر الصناعــة علــى أهميــة 
عاملــة  بيــد  وطنيــة  صناعــة  بعــث  إعــادة 
ــدف  ــه ته ــا أّن مصاحل ــة، مضيف ــوارد جزائري وم

اجلزائريــة.  واملــوارد  الكفــاءات  إدمــاج  إلــى 
ــف  ــى مل ــر عل ــّرج الوزي ــرى، ع ــة أخ ــن جه وم
الصناعــات الثقيلــة باجلزائــر إبــان فتــرة الرئيــس 
املخلــوع، حيــُث أبــرز أّنهــا كانــت قصيــرة الــرؤى 
ــى  ــد عل ــم تعتم ــريف ول ــح الظ ــى الرب ــد عل تعتم
حيــُث  املــدى،  طويلــة  ورؤى  إســتتراجتيات 
قــال يف الصــدد ذاتــه: إّن »أغلــب الشــركات 
العموميــة واألجنبيــة كانــت فاشــلة ألّنهــا ال 

متلــك ال هدفــا وال نتيجــة«.
وكشــف الوزيــر أّن إعــادة بعــث مشــروع 
غــار جبيــالت ضــرورة قصــوى يف االقتصــاد 
ــب،  ــد والصل ــال احلدي ــة يف مج ــي خاص الوطن
والــذي ســيعطي اســتقاللية أكثــر، مشــيرا إلــى 
ــة  ــة وتنظيمي ــوص قانوني ــص نص ــه مت تخصي أّن
لأشــخاص القادريــن علــى خلــق قيمــة مضافــة 
جزائريــة باالســتغالل األمثــل للمــوارد الوطنيــة.
هــذا  أّن  الصناعــة  وزيــر  أوضــح  كمــا 
الوطنيــة  الصناعــة  ببقــاء  املشــروع سيســمح 
علــى  مؤكــدا  القادمــة،  لأجيــال  وحتويلهــا 
مجمــل  اســتيراد  عــن  االســتغناء  ضــرورة 

املنتوجــات املســّوقة محليــا. كمــا اســتغرب 
الوزيــر منــح اإلعفــاءات اجلمركيــة والــذي حفــز 
املســتثمرين علــى اســتيراد أغلبيــة املعــدات 
ــه كان باإلمــكان  مــن اخلــارج، مؤكــدا علــى أّن

باجلزائــر. تصنيعهــا 
عبد اجلالل نويس

وزير الصناعة فرحات َايت علي: 

فتـح رأس مـــال المؤسســات العموميــة 
لـن يتـم إال بدخولهـــا البورصــــة

أنهى رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، يوم 
أمس السبت، مهام كلٍّ من 
وزير النقل لزهر هاني 
والمدير العام للخطوط 

الجوية الجزائرية بخوش 
عالش، بحسب ما أفاد به 

بيان للوزارة األولى.

أحمد أويحيى معترفا من سجنه بالعبادلة:

 أمـــراء خليجيـــون منحونـــي 
 سبائــــك ذهبيـــة بعتهــــا
 فـــي الســـوق الســــوداء!

اســتأنف مجلــس قضــاء اجلزائــر، أمــس 
الســبت، محاكمــة مســؤولن ســابقن أبرزهــم 
أحمــد أويحيى وعبــد امللــك ســالل، ورجــال 
أعمــال آخريــن، يف ملــف تركيــب الســيارات 

والتمويــل اخلفــي للعهــدة اخلامســة.
األســبق  األول  الوزيــر  وخالل اســتجواب 
أحمــد أويحيــى، مــن ســجنه بالعبادلــة يف بشــار، 
اعتــرف األخيــر عــن مصــدر األمــوال احملجــوزة يف 
ــر املصــّرح بهــا، مؤكــدا أن  ــة غي حســاباته البنكي

ــه احلكومــي. ــا مبنصب ــة له ال عالق
وقــال أويحيــى، يف رده علــى ســؤال القاضــي 

البنكيــة،  بحســاباته  احملجــوزة  بشــأن 70 مليار 
ــاد  ــات، واعت ــدي عالق ــرا أول ول ــت وزي ــد كن "لق
اجلزائر، ومنحونــا  زيــارة  علــى  اخلليــج  أمــراء 
- ســبائك ذهبيــة - بعتهــا يف الســوق املوازيــة 
ألن بنــك اجلزائــر رفــض شــراءها مني".واعتبــر 
ــا التــي تلقاهــا مــن أمــراء  أويحيــى أن هــذه الهداي
اخلليــج أمــر عــادي، قائــال: "لــم تكــن لــي أي نيــة 
يف التزويــر، ولــو أردت ذلــك الســتقّليت طائــرة 

ــارج". ــو اخل ــب نح ــت الذه ــة وحّول خاص

أمينة شابوني

فنــدت النيابــة العامــة لــدى مجلــس قضــاء 
بورايــو،  خالــد  األســتاذ  ادعــاءات  اجلزائــر، 
ــام  ــع أم ــة املتاب ــعيد بوتفليق ــم الس ــى املته محام
املالــي  اجلزائــي  بالقطــب  التحقيــق  قاضــي 

باجلزائــر. واالقتصــادي 
وقالــت النيابــة العامــة، أمــس الســبت، يف 
ــن  ــه يف الطع ــارس حق ــم م ــا، إن "املته ــان له بي
باالســتئناف يف األمــر بوضعــه رهــن احلبــس 
بواســطة   2020 ديســمبر   14 بتاريــخ  املؤقــت 
دفاعــه األســتاذ )ح. ذ. س( وضــد قــرار صــادر 
اجلزائــر  قضــاء  مبجلــس  االتهــام  غرفــة  عــن 
بتاريــخ 29 ديســمبر 2020 قضــى بتأييــد األمــر 

املســتأنف".
ــا  ــه "يف عدده ــة أن ــة العام ــت النياب وأضاف
2021، نشــرت  07 جانفــي  بتاريــخ  الصــادر 
ــه  ــذي أجرت ــوار ال ــوى احل ــر" محت ــدة "اخلب جري
مــع األســتاذ بورايــو خالــد محامــى الســعيد 
بوتفليقــة، وهــو احلــوار الــذي صــرح خاللــه 
بــأن قاضــي التحقيــق املخطــر بامللــف قــد رفــض 
حضــور دفــاع موكلــه لــدى ســماعه وأمــر بإيداعــه 

احلبــس املؤقــت فـــي غيــاب محاميــه، وهــو أمــر 
ــا". ــز قانون ــر جائ غي

ــة  ــة العام ــه أن النياب ــدر نفس ــح املص وأوض
ــد  ــوار، تؤك ــوى احل ــى محت ــالع عل ــد االط و"بع
ــد وردت  ــت ق ــو كان ــاءات ل ــل هــذه االدع أن مث
علــى لســان شــخص هــاٍو وال درايــة لــه بالقانــون 
ــدار  ــاء إص ــها عن ــت نفس ــا كّلف ــراءات م وباإلج
أن هــذا  مبــا  ولكــن  الصحفــي،  البيــان  هــذا 
الــكالم قــد جــاء علــى لســان محــام قــدمي 
ومعــروف وذي خبــرة مشــهود لــه بهــا، فــإن 
الغــرض مــن اإلدالء مبثــل هــذه التصريحــات 

ــوم". ــر معل ــا وغي ــى مبهم يبق
إال أن الشــيء املؤكــد، تضيــف النيابــة، 
ــاءت  ــى ج ــاءات، مت ــذه االدع ــل ه ــو أن مث "ه
أن  شــأنها  مــن  قانــون،  رجــل  لســان  علــى 
ــا  ــام عموم ــرأي الع ــدى ال ــر ول ــدى الغي ــد ل تول
التشــكيك يف القضــاء وأداء القضــاة واملســاس 

وحيادهــم". مبهنيتهــم 
وأضــاف البيــان أنــه "تــداركا وتصحيحــا ملا هو 
منســوب للســيد قاضــي التحقيــق مــن لــدن احملامي 

املعنــي، وخالفــا ملــا يدعيــه، فــإن النيابــة العامــة 
ــح  ــات وتوض ــذه املعلوم ــال ه ــة وتفصي ــد جمل تفن
ــق باجلهــة  ــام قاضــي التحقي ــع أم ــأن املتهــم متاب ب
القضائيــة املذكــورة، وقــد مت ســماعه عنــد احلضــور 
األول بتاريــخ 13 ديســمبر 2020 وفقــا ملقتضيــات 
اإلجــراءات  قانــون  مــن   100 الـــمادة  أحــكام 
ــوال  ــه احلــق يف اإلدالء باألق ــي تخول ــة والت اجلزائي
التــي يراهــا مناســبة أمــام قاضــي التحقيــق أو 
االمتنــاع عــن ذلــك مــع احلــق يف اختيــار محــام".
وتؤكــد النيابــة العامــة أن "املتهــم مــارس 
حقــه يف امتناعــه عــن اإلدالء بتصريحاتــه يف 
غيــاب محاميــه الــذي لــم يكــن متأسســا يف 
ــدر  ــد أص ــخ، وق ــذات التاري ــي ب ــف القضائ املل
قاضــي التحقيــق أمــرا يقضــي بوضــع املتهــم 
رهــن احلبــس املؤقــت وفقــا ألحــكام الـــمادة 
118 مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة، ونــّوه عــن 
ــا  ــم طبق ــه املته ــغ ب ــماعه وبل ــر س ــك مبحض ذل
ــن  ــرة 5( م ــادة 123 )فق ــكام امل ــه أح ــا تقضي مل

القانــون نفســه ".
فيصل حمداني

أكدت أن املتهم مارس حق امتناعه عن اإلدالء بتصريحاته يف غياب محاميه

النيابة تفّند ادعاءات المحامي »خالد بورايو« 
بشـــأن الّسعيـــد بوتفليقــــة
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أضرموا النار يف العجالت املطاطية ليال 

غاضبـون يغلقـون الطريق الوطني غاضبـون يغلقـون الطريق الوطني 
رقم رقم 4444 بسبب انقطاع الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء!!

أقدم، ليلة الجمعة إلى السبت، العديد من المحتجين الغاضبين على غلق الطريق الوطني رقم )44( 
الرابط بين عنابة وسكيكدة بالحجارة والمتاريس، وأضرموا النيران في العجالت المطاطية، احتجاجا 

منهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي بصفة متكررة.  

ف. سليم
احملتجون املنحدرون من حي خرازة أبدوا 
بعنابة  مؤسسة سونلغاز  إجتاه مصالح  غضبهم 
األولى  ساعات  منذ  الكهرباء  غياب  بسبب 
للبيوت  الكهرباء  عودة  تطمينات  ورغم  للنهار 
أال أن التيار الكهربائي ظل غائبا ملدة أكثر من 
6 ساعات على حد تعبيرهم. داعيني املؤسسة 

إلى ضرورة العمل على اإلسراع يف إصالح كل 
األعطاب ومتكينهم من الكهرباء يف أسرع وقت 
ممكن. من جهتها قامت مصالح الدرك الوطني 
بالتدخل من أجل إقناع احملتجني بضرورة فتح 
الشلل  أصابها  التي  املرور  حركة  أمام  الطريق 
التام. ويجدر أن اإلحتجاج تسبب يف غضب 
املركبات  أصحاب  من  الطريق  مستعملي 

الدين ظلوا عالقني لساعات يف إزدحام مروري 
الوطني  الدرك  عناصر  يتمكن  أن  قبل  رهيب 
من فتح الطريق يف وجه حركة وذلك تزامنا مع 
عدة  وكانت  للمنازل.  الكهربائي  التيار  عودة 
أحياء عرفت يف 24 ساعة األخيرة إنقطاعات 
سالم  بسيدي  غرار  على  للكهرباء  متكررة 

وشاولي بلقاسم وغربي عيسى.

سكيكد

انتشـــال جثـة شيخ من بركة 
مـــاء بــــ »السبعــة«

عثر مساء أول أمس على جثة شيخ يف 
العقد الثامن ملقاة ببركة ماء مبنطقة السبعة 

التابعة لبلدية سيدي مزغيش.
بسيدي  منزله  غادر  الضحية  لإلشارة 
اين  مجهولة  وجهة  إلى  بسكيكدة  مزغيش 
كان محل بحث من طرف عائلته وجيرانه. 

ليتم العثور عليه جثة هامدة على قارعة 
الطريق يف ظروف غامضة حتت صدمة سكان 
منطقته، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني 

حتقيقا ملعرفة األسباب احلقيقية للحادثة.

نسبية شالبي

املاضي مديرية  نهاية األسبوع  أطلقت 
طبية  قافلة  تبسة  لوالية  والسكان  الصحة 
نحو منطقتي الظل »املرموثية« ببلدية نقرين 
و«البليدية« ببلدية فركان، وهي العمليات 
التي تندرج يف إطار التكفل الطبي بسكان 

مناطق الظل.
الصحة،  مديرية  من  بيان  وحسب 
فحوصات  سيقدم  القافلة  هذه  طاقم  فإن 
العيادتني  مستوى  على  متخصصة  طبية 
املتعددتي اخلدمات نقرين وفركان وقاعتي 
العالج باملرموثية و«البليدة«، حيث ستكون 
الداخلي  الطب  تخصص  يف  الفحوصات 

األنف  وأمراض  والشرايني  القلب  وجراحة 
جلراحة  باإلضافة  واألذن،  واحلنجرة 
العقلية  واألمراض  واألسنان  األعصاب 
وسيتم  والتوليد،  النساء  أمراض  وكذا 
الوقاية  حول  املنطقة  هذه  قاطني  حتسيس 

من فيروس كورونا املستجد.
مديرية  أن   ، البيان  ذات  أضاف  و 
أخرى  طبية  قوافل  ببرمجة  ستقوم  الصحة 
لتعمم هذه العملية على باقي مناطق الظل 
إشراف  حتت  وهذا  الوالية  مستوى  على 

الوالي »محمـد البركة داحاج«.

تبسة

الجزائــرية للميــاه تشـرع فـي 
محاربة الربط العشوائي بالشبكات

عنابة

العثـــور علـى مسّنــة ميتـًة داخـل منزلهــا العثـــور علـى مسّنــة ميتـًة داخـل منزلهــا 
السابع،  احلضري  األمن  مصالح  قامت 
عنابة،  لوالية  املدنية  واحلماية  رفقة مصالح 
جثة  عليها  عثر  عجوز  جثة  بتحويل  قامت 
حادة،  بألة  أثار  وعليها  منزلها  داخل  هامدة 

أمام مستشفى القديسة تريزا »سانتيراز«.
 وحسب املعلومات األولية فإن الضحية 
العمر.وأختلفت  من  الثامن  العقد  يف 
الروايات املتداولة حول ظروف وفاة الضحية 

منزلها  يف  ميتة  وجدت  التي  السبعينية 
تلك  ومن   « تيريزة  ب«القدسية  املتواجد 
رمبا  عقلي  مبرض  املصاب  إبنها  أن  الروايات 
يكون وراء طعنها إلى غاية الوفاة. وبني هذا 
وذاك فإن الشرطة العلمية التي تدخلت عقب 
إكتشاف الواقعة ستبني من خالل حتقيقاتها 
التي  األليمة  احلادثة  هذه  مالبسات  كل 
أهتز لها الشارع العنابي. من جهتها مصالح 

وحداتها  أنها  أمس  أكدت  املدنية  احلماية 
تدخلت لتحويل جثة إمرة يف الثمانينات من 
العمر وجدت جثة هامدة مبقر سكنها وعليها 
الوجه  مستوى  على  حادة  بألة  ضرب  أثار 
حفظ  مصلحة  الى  حتويلها  مت  اين  والرقبه 

اجلثث مبستشفى إبن رشد اجلامعي. 
ف. سليم

تعود تفاصيل القضية إلى رصد عناصر 
مكافحة  وفرقة  والتحري  البحث  فرقة 
عملية  تخص  ملعلومات  املعلوماتية  اجلرائم 
التواصل  موقع  عبر  أثرية  لقطع  عرض 
مت  ذلك  إثر  على  فيسبوك،  االجتماعي 
توقيف  عن  أسفرت  ميدانية  خطة  وضع 
و30  سنة  العمر28  من  يبلغان  شخصني 
وذلك  سياحية  سيارة  منت  على  كانا  سنة 

على مستوى املدخل الشرقي ملدينة زغاية، 
حيث عثر بحوزتهما على 195قطعة نقدية 
حسب  النوميدي  العهد  إلى  تعود  أثرية 
تقرير اخلبرة املنجز من طرف مصالح مديرية 
التحقيق  إجراءات  استكمال  الثقافة.بعد 
النيابة  أمام  أمس  فيهما  املشتبه  قدم 

املختصة مبيلة.
ياسني زويلخ

ميلة

توقيف شخصين يحوزان 195 قطعة 
نقديــة أثريــة بزغايــــة

اإلطاحــة بشخـص يرّوج اإلشاعات عبر الفايسبوكاإلطاحــة بشخـص يرّوج اإلشاعات عبر الفايسبوك
مصالح  بها  قامت  التي  للتحقيقات  تبعا 
الدرك الوطني بوالية عنابة على إثر نشر أخبار 
بالعثور  تتعلق  الفايسبوك  على  وكاذبة  مغلوطة 
وفتاتني  لشابني  تعود  04 جثث مذبوحة  على 
األمنية  املصالح  ذات  متكنت  سرايدي  ببلدية 
األخبار  هذه  مروج  هوية  حتديد  من  املختصة 
ليتم  اإلجتماعي  التواصل  شبكة  عبر  الزائفة 
إلقاء القبض عليه وبعد إجناز ملف قضائي يف 
حقه مت عرضه على اجلهات القضائية املختصة 
أين مت وضعه رهن احلبس املؤقت.  وكان والي 
األسبوع  الدين«  جمال  برميي  عنابة«  والية 

املاضي كذب يف بيان له وجهه للرأي العام عبر 
وسائل اإلعالم األخبار الكاذبة واملغلوطة التي مت 
تداولها وترويجها عبر بعض صفحات التواصل 
اإلجتماعي) فايسبوك ( واملتعلقة بالعثور على 
ببلدية  ذبحهم  مت  وفتاتني  لشابني  جثث  أربعة 
سرايدي. و أضاف البيان بأن املصالح األمنية 
هذه  مروجي  هوية  لتحديد  بفتح حتقيق  قامت 
األخبار الكاذبة والزائفة إلتخاد كل اإلجراءات 
القانونية يف حقهم. من جهتها فنذت مديرية 
احلماية املدنية لوالية عنابة وعبر بيان لها نفس 
صفحات  بعض  عبر  تداوله  مت  الذي  اخلبر 

ضحايا  أربعة  وجود  عن  اإلجتماعي  التواصل 
وهذا  مبنطقة سيرايدي  متوفني  العثور عليهم  مت 
لعدم تلقي أي نداء تدخل بخصوص احلادثة.
ويجدر أن بعض منصات التواصل اإلجتماعي 
نشرت األسبوع الفارط خبر تبني فيما بعد أنه 
كاذب وال أساس له من الصحة يزعم مروجوه 
العثور على 4 جثث مذبوحة منها تعود لفتاتني 
يف الثالثينات من العمر يف قمامة تابعة لبلدية 
سرايدي حيث هذا اخلبر الزائف خلق حالة من 
القاطنني  سكان  خاصة  املواطنني  وسط  الهلع 

مبنطقة سرايدي.

سطيف 

وكالة »عدل« تسلم المستفيدين مفاتيح المحاّلت وكالة »عدل« تسلم المستفيدين مفاتيح المحاّلت 
أشرف نهاية االسبوع املاضي والي والية 
السيد  مبعية   « عبلة  كمال   « السيد  سطيف 
والسيد  الوالئي  الشعبي  املجلس  رئيس 
األمني العام للوالية وبحضور كل من رئيس 
الشعبي  املجلس  رئيس   ، سطيف  دائرة 
البلدي لبلدية سطيف ، املدير اجلهوي لوكالة 
دعم  وكاالت  مدراء  التشغيل  مدير   ، عدل 

احملالت  مفاتيح  توزيع  عملية  على  الشباب 
التابعة لوكالة عدل والواقعة بحي بئر النساء 
مختلف  من  مستفيد   24 لفائدة  بسطيف 
 ،)ANGEM-ANSEJ-CNAC( الصيغ 
بأنها  العملية  هذه  هامش  على  الوالي  وأكد 
تدخل يف إطار مرافقة الدولة لكافة الشباب 
ميدانيا  جتسيدها  قصد  املشاريع  حاملي 

ومزاولة مختلف النشاطات الرامية إلى خلق 
السكنية  باألحياء  وجتارية  اقتصادية  حركية 
إلى  السياق  نفس  يف  مشيرا  اجلديدة، 
ضرورة مباشرة املستفيدين لنشاطاتهم وبعث 

ديناميكية جديدة يف هذه األحياء. 

جمال الدين الواحدي 

شرعت مؤسسة اجلزائرية للمياه بتبسة 
املياه  العشوائي بشبكات  الربط  محاربة  يف 
فرقة  تشكيل  خالل  من  للشرب  الصاحلة 
مختصة تسهر على محاربة الظاهرة من أجل 

تقدمي أرقى اخلدمات العمومية للمواطنني.
اجلزائرية  مدير  به  صّرح  ما  وحسب 
بوسعيد«  الدين  »خير  بتبسة  للمياه 
الربط  ظاهرة  مبحاربة  املكلفة  اللجنة  فإن 
الشباب  العشوائي عبارة عن مجموعة من 
يف  انطلقوا   ، الالزمة  بالوسائل  املؤطرين 
واحلمامات،  تبسة  بلديتي  من  العملية 
بالكميات  املواطنني  جميع  تزويد  قصد 
املائية  التسربات  مشكل  مؤكدا  الالزمة، 

املوارد  قطاع  مع  وبالتنسيق  مصاحله  بأن 
املائية وّفرت كافة الوسائل املادية والبشرية 
املائية  التسربات  على  للقضاء  الالزمة 
باملوازاة مع عملية جتديد شبكة توزيع املياه 
 70 لنسبة  وصلت  والتي  للشرب  الصاحلة 
وفقا  العملية  استكمال  سيتم  فيما  باملئة، 

للميزانية املبرمجة يف القريب.
املسؤول،  ذات  أفاد  السياق  ذات  ويف 
فيه  تدخلت  الذي  اجلزء  تهيئة  عملية  أن 
احملاذي  املوقع  يف  أيام  عدة  منذ  املؤسسة 
لنفق طريق قسنطينة ستتم يف األيام القليلة 

القادمة.
فيروز رحال

قافلـــة طبيـة تجـوب بلديتـي 
»نقريـــن«و»فركـــان«

ف. سليم

سطيف

هالك عشريني إثر سقوطه من علو بناية هالك عشريني إثر سقوطه من علو بناية 
العمر  من  يبلغ  شاب  أمس  أول  لفظ 
من  بعد سقوطه  األخيرة،  أنفاسه  سنة   24
الطابق اخلامس لشقتهم املتواجدة بحي 711 
مسكنا ببلدية عني وملان الواقعة جنوبي والية 
مت  وقد  بأشغال،  قيامه  أثناء  وهذا  سطيف، 

املدنية  احلماية  عناصر  نقل جثته من طرف 
محمد  مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى 
بوضياف بعني وملان يف حني فتحت املصالح 

األمنية حتقيقا حول أسباب وقوع احلادث.
آسيا.ع

تسمم تسمم 2020 متربصا بمعهد التكوين المهني بالهضاب متربصا بمعهد التكوين المهني بالهضاب
أزيد   ، املاضي  االسبوع  نهاية  أصيب 
املتخصص  الوطني  باملعهد  متربصا   20 من 
يف التكوين املهني بالهضاب بسطيف بتسمم 

غذائي.
وحسب ما أكده النقيب أحمد لعمامرة 
املديرية  مستوى  على  باإلعالم  املكلف 

الوالئية للحماية املدنية لـ »أخبار الوطن«فإنه 
مت يف حدود التاسعة صباحا االتصال بهم من 
العيادة  إلى  متربصون  نقل  أجل  من  املركز 
املتعددة اخلدمات بحي حشمي بعد شعورهم 
بآالم حادة بالبطن واإلسهال، أين مت التأكد 
من تعرض الـمنقولني لتسمم غذائي، وقد مت 

تسخير أربعة أطباء وخمس سيارات إسعاف 
 60 بـ  عددهم  املقدر  املرضى  باقي  ملعاينة 
متربص حسب ذات املتحدث، وعن سبب 
التسمم أكد محدثنا أنه يرجح أن يكون راجع 

للمياه أو تناولهم ملادة غذائية.
آسيا.ع
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عقب إخالل مديرية التربية بالتزاماتها أمام التكتل النقابي

»كناباســت« غليـــزان ُتَلــــّوح »كناباســت« غليـــزان ُتَلــــّوح 
بتصعيــد لهجــة االحتجـــاج! بتصعيــد لهجــة االحتجـــاج! 

دعت نقابة »الكناباست« بغليزان مديرية التربية للتقيد بااللتزامات والوعود التي قطعتها لفائدة 
التكتل النقابي )التكتل جمع ست نقابات(، عقب المحضر الممضي بتاريخ 07\11\2020.

ملختلف  حلول  بإيجاد  يقضي  والذي 
االنشغاالت التي رفعها التكتل، مقابل تعليق 
كانت  التي  االحتجاجية  والوقفة  اإلضراب 

مقررة يف التاسع 09 من الشهر املنقضي. 
شبكة  حتصلت  النقابة  بيان  حسب  و 
الوطن« على نسخة منه، فان مديرية  »اخبار 
النقابي  التكتل  بالتزاماتها جتاه  التربية اخلت 
للمطالب  مستعجلة  حلول  بايجاد  واملتعلق 

ال  حني  يف  القطاع،  مستوى  على  املطروحة 
تزال معاناة االساتذة مستمرة أمام وتقهقر واقع 

القطاع الذي بدأ يأخذ منحى سلبي. 
إشراك  بضرورة  البيان  يف  النقابة  وتطالب 
دورها  وتفعيل  األعضاء  املتساوية  اللجان 
إستعماالت  يف  النظر  إعادة  إلى  باإلضافة 
كل  حسب  األفواج  ودمج  املثقلة  الزمن 
الفرع سخطه على  أبدى  تربوية، كما  مؤسسة 

العمال من  بعد حرمان  املدراء  ممارسات بعض 
اإلطالع على مراسالت النقابة وجلنة اخلدمات 
اإلجتماعية.و فيما تعلق باألجور فقد حذرت 
النقابة من تداعيات التذبذب يف صب األجور 
امللفات،  تسوية  يف  الفاضح  والتأخر  واملردودية 
لتؤكد عن أخذها منحى تصاعدي يف اإلحتجاج 

نتيجة اجلمود وعدم اإللتزام بالتعهدات. 
م.حبيب

البيض

أصحــاب سيـارات األجـرة يطالبـون 
بإعادة النظر في البروتوكول الصحي

بوالية  األجرة  سيارات  سائقو  طالب 
الصحي  البروتوكول  يف  النظر  بإعادة  البيض 
املسافرين  بنقل  واخلاص  عليهم  املطبق 

وإعتبروه مجحفا يف حقهم. 
محطة  أمام  وقفة  يف  انتظموا  السائقون 
نقل املسافرين بالبيضفي مرات عدة، معربني 
الذي  الصحي  البروتوكول  من  استيائهم  عن 
سيؤدي بهم إلى التوقف عن النشاط عاجال أم 
آجال، ويف هذا الصدد قال » عريبي محمد« 
رئيس نقابة سائقي سيارات األجرة بالبيض 
من  التي  السيارة  أن  الوطن  أخبار  لشبكة 
املفترض أن تنقل 7 أشخاص تنقل اآلن أربعة 
فقط ومع إحتساب تكاليف النقل فإن هامش 
أغلب  أن  أضاف  املتحدث  متوفر.  غير  الربح 

سيارات األجرة رفضت العودة الى النشاط مع 
اإلجراءات الصحية وقدرها عددها بأكثر من 
النصف. املتحدث أضاف أنهم نقلوا الرساله 
القرار  اعتبر  الذي  بالبيض  النقل  مدير  الى 
نشير  أخرى  جهة  من  محلي.  وليس  وطني 
إلى أن عدد سيارات األجرة التي تعمل بوالية 
البيض ما بني الواليات يقدر باكثر من 200 
الفترة  نشاط خالل  توقف عن  بعضها  سيارة 
املاضية والبعض األخر كان يعمل كلوندستان 
ولد  ما  املقررة  تلك  عن  مضاعفة  وبأسعار 
إستياء املسافرين وأوقع الكتير منهم يف مأزق 

حقيقي من أجل التنقل لقضاء مصاحلهم. 
نورالدين رحماني

ميمون  اوالد  حملكمة  اجلنح  قسم  نطق 
املنصرم  األسبوع  نهاية  تلمسان  والية  شرق 
ب 06سنوات سجن نافذة مع عدم اإليداع 
ع«  »ي  السابق  سبدو  بلدية  رئيس  ضد 

وكاتبه العام »ك م«.
التهم  خلفية  على  جاءت  اإلدانة  هذه 
تبديد  قضايا  يخص  فيما  إليهم  املنسوبة 
مخالفة  صفقات  وابرام  عمومية  أموال 

احلظيرة  رئيس  ادانة  متت  كما  للتشريع، 
ب18  البلدية  رئيس  وسائق  املخزن  وامني 
متابعتهم  خلفية  على  نافذة  حبس  شهرا 
وإخفاء  عمومية  اموال  اختالس  بتهمة 
غير  غيار  قطع  باقتناء  متعلقة  مستندات 
مت  حني  يف  اقتناؤها  يتم  لم  واخرى  مطابقة 
صرف أموالها وذلك خالل العهدة السابقة. 
بن خالد عبد القادر

عين الدفلى

القبــض علــى سـارق المواشـي بـالقبــض علــى سـارق المواشـي بـ»جنــدل«جنــدل«
دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت 
جندل يف والية عني الدفلى، من توقيف شخص 
يبلغ من العمر25 سنة، ينحدر من ذات املدينة 
لتورطه يف قضية محاولة سرقة مواشي يف حالة 
تلبسعملية توقيف املعني التي متت على مستوى 
إثر  على  جاءت  جندل،  مبدينة  احلرية  حي 
التدخل امليداني لعناصر الشرطة بعد تلقي نداء 

إستغاثة من طرف الضحايا الذين تعرضوا حملاولة 
اخلاص  اإلسطبل  داخل  من  مواشيهم  سرقة 
بهم، أين أسفرت عملية التدخل السريع رفقة 
الضحايا من توقيف املعني يف حالة تلبس بعد 
 06 سرقة  ومحاولة  اإلسطبل  باب  بفتح  قيامه 
إستحضرها  مبركبته التي  املاشية  من  رؤوس 

للقيام بعملية السرقة. 

جزائي  ملف  مبوجب  قدم  فيه،  املشتبه 
بتوافر  مواشي  سرقة  محاولة  قضية  عن 
أمام اجلهات  وإستحضار مركبة،  الليل  ظرف 
القضائية مبحكمة خميس مليانة أين صدر يف 
حقه حكم يقضي بسجنه ثالث سنوات نافذة 

مع اإليداع وغرامة مالية. 
ياسر عمار

تلمسان

الحكـم بحبـس ميــر »سبـدو« 
السابـق بـ 06 سنوات نافذة

ألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  جنحت 
دائرة عني تالوتبتلمسان، يف تفكيك شبكة 

وطنية مختصة يف تزوير الوثائق اإلدارية.
توقيف  إلى  تعود  القضية  تفاصيل 
شخص يبلغ 51 عاما كان محل أمر بالقبض 
من قبل محكمة تلمسان يف قضية التهريب 
وتبييض األموال، هذا األخير كان على منت 
عاما،   34 يبلغ  أخر  شخص  رفقة  مركبة 
على  بحوزتهما  الشرطة  عناصر  ضبطت  إذ 
خاصة  مزورة  إدارية  ووثائق  سياقة  رخصة 
التحقيق  أثناء  وخفيفة.و  ثقيلة  مبركبات 
مع املوقوفني مت توقيف شريكيهما الباقني41 
سنةو50 سنة، كما مت العثور بحوزتهما على 
مبركبات  مزورة، خاصة  أخرى  إدارية  وثائق 

من  ينحدرون  ألشخاص  بيانات  حتمل 
مختلف واليات الوطن ولوحات ترقيم وطنية 

وأجنبية.
بعد إستكمال التحقيقات مت اجناز ملف 
السيد  أمام  األربعة  املتهمني  وتقدمي  قضائي 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة أوالد ميمون، 
اإلعداد  لغرض  شبكة  تكوين  بتهمة 
يف  املزور  واستعمال  التزوير  وجنح  جلنايات 
الغير  هوية  وانتحال  رسمية  إدارية  محررات 
إلى  أحالتهم  التي  والعود،  مع عدم اإلبالغ 
قاضي التحقيق الذي خص اجلميع باحلبس 

املؤقت على ذمة التحقيق.
بن خالد عبد القادر

اإلطاحة بشبكة وطنية متخصصة 
فــي تزوير الوثائـق اإلدارية

عامان حبًسا نافًذا في حق مالَكي 
مطعـــم »ليكينوكـــس«!

بتلمسان  اجلنح  محكمة  نطقت 
مطعم  مالكا  بإيداع  املنصرم  األسبوع  نهاية 
موسى  »ك  بتلمسان  الفاخر   « »ليكينوكس 
أدانتهم  بعد  احلبس  رهن   « عادل  و«ك   «
إلى  املطعم  تشميع  مع  نافذة  بعامني حبس 
احلجر  إجراءات  مخالفة  بتهمة  أخر  إشعار 

الصحي وتعريض حياة الغير للخطر. 
الثالثاء  يوم  إلى  تعود  القضية  تفاصيل 
غذاء  مأدبة  املطعم  احتضن  أين  املاضي 
ترخيص  دون  احملامني  من  مجموعة  أقامها 
من السلطات والتي تعتبر مخالفة إلجراءات 

احلجر الصحي. 
ذلك،  األمن  مصالح  اكتشف  بعد 
تأسس خالل  الذي  الشهير  املطعم  داهمت 

األمر  اإلسالمية،  الثقافة  عاصمة  تظاهرة 
ما  كالمية  مشادات  أمام  الباب  فتح  الذي 
القضية  وهي  األمن  وأعوان  محامني  بني 
مت  حني  يف  العام،  النائب  أمام  املطروحة 
على  املطعم  أصحاب  اإلخوة  ملف  إحالة 
النيابة التي أحالتهم على االستدعاء املباشر 
اين اعترفوا باجلرم املنسوب اليهم، من جهته 
 03 عقوبة  تسليط  اجلمهورية  وكيل  التمس 
نطقت  حني  يف  بااليداع  االمر  مع  سنوات 
احملكمة بعامني حبس نافذة مع االيداع، يف 
حني يبقى ملف احملامني مطروح أمام النائب 
شرطة  اعوان  شكاوي  خلفية  على  العام 

باالعتداء عليهم لفظيا وبالتهديد.
بن خالد عبد القادر

املدية

مصالح الدائرة تفرج عن قائمة مصالح الدائرة تفرج عن قائمة 12011201 سكن اجتماعي سكن اجتماعي
نهاية  املدية  دائرة  مصالح  أفرجت 
املؤقتة  االسمية  القائمة  عن  األسبوع 
للمقترحني لالستفادة من حصة 1201 سكن 
عمومي إيجاري ببلدية املدية، حيث مت تعليق 
عديدة  عمومية  أماكن  يف  املستفيدين  قوائم 
الصحي  للبروتوكول  واحتراما  لالزدحام  جتنبا 

اخلاص بالتباعد االجتماعي.
عبر  املستفيدين  قوائم  نشر  مت  كما 
الصفحتني الرسميتني لوالية ودائرة املدية على 
الفايسبوك، هذا وقد استحسن الشارع املدايني 

األسماء التي احتوتها قوائم املستفيدين نظرا 
الحتوائها على أسماء تستحق السكن، كما 
الفرصة  للمقصيني  الدائرة  مصالح  أتاحت 
املؤقتة  بالقائمة  اخلاصة  الطعون  الستقبال 
 1201 حصة  من  لالستفادة  للمقترحني 
وذلك  املدية،  ببلدية  إيجاري  عمومي  سكن 
على مستوى الشبابيك املفتوحة لهذا الغرض 
ملركب  العليا  الرياضات  املتعددة  بالقاعة 
السكن  لطالبي  ميكن  إذ  الياس  إمام  الشهيد 
يرون  الذين  املدية  ببلدية  اإليجاري  العمومي 

أنهم حرموا من حقهم بعد نشر القائمة املؤقتة 
للمقترحني لالستفادة من حصة 1201 سكن 
عمومي إيجاري، تقدمي طعن كتابي مدعم مبا 
يثبت أحقيتهم يف احلصول على سكن لدى 
إلى  يوجه  الغرض  لهذا  املفتوحة  الشبابيك 

اللجنة الوالئية للطعن.
طمأنت  املدية  دائرة  مصالح  أن  يشار 
املقصيني بأن احلصة تعد أولية وسيتبعها توزيع 
املواقع  من  بالعديد  أخرى  إضافية  حصص 

السكنية فور انتهاء األشغال بها. 

جياللي،  دومي  اجللفة  والية  والي  قرر 
إعادة فتح أربع أسواق أسبوعية للماشية أمام 
بسبب  مغلقة  كانت  بعدما  التجارية  احلركة 

الوقاية من تفشي جائحة كورنا كوفيد 19.

وتتواجد األسواق التي أصدر قرار فتحها 
والبيرين  لعجال  سيدي  بلديات  من  بكل 

وعني اإلبل واملليليحة.
متديد  قرارات  اجللفة  والي  أصدر  كما 

الغلق بالنسبة لبلديات اجللفة وحاسي بحبح 
وعني وسارة ودارالشيوخ ومسعد واإلدريسية.

ح.ب

الجلفة

إعــادة فتــح إعــادة فتــح 44 أســواق أسبوعيـــــة  أســواق أسبوعيـــــة 
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أخبار السر ايا

لوحط غياب عائلة 
الروائي عبد احلميد 

بن هدوقة عن فعليات 
امللتقى الذي عقد 

خصيصا ألجله، باملكتبة 
الوطنية باحلامة، رغم 

جناح املنظمني واملبادرين 
على جتنيد العشرات من 
املثقفني والكتاب ومحبي 
»ابن هدوقة«، إلى درجة 

أن املكتبة الوطنية لم 
تشهد حركية ثقافية 

كالتي شهدتها أمس. فما 
سر غياب عائلة الفقيد، 
أم أن الظروف الصحية 

التي تشهدها البالد حالت 

 قال البروفيسور جمال فورار، أمس السبت، إن احلوامل و 
الذين يعانون من فرط احلساسية غير معنيني  بالتلقيح ضد 
فيروس كورونا . وأكد أن التلقيح ليس إجباريا، رغم أنه يبقى 
احلل الوحيد للحد من انتشار جائحة »كوفيد 19« والوقاية 

من الوباء. وفّند جمال فورار - بذلك - كل اإلشاعات التي 
ذهبت إلى حد التأكيد بأن اللقاح سيمس كل الفئات العمرية 
دون استثناء. املتحدث أوضح أن اجليش األبيض سيكون على 

رأس قائمة املعنيني بالتقليح.

   طبــــــقة األوزون.. 
تتعـــــافـــى!

عـائلة بن هدوقـة تغيـب عن ملتقـاه!
هـــؤالء غيـــر معنييـــن 
بالّتقليـــح ضـــد كـورونا

 أوردت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )WMO(، يف 6 
جانفي اجلاري، خبرا مفاده أن ثقب األوزون املوجود على 

مستوى القطب اجلنوبي - وهو واحد من أعمق وأكبر 
فجوات طبقة األوزون يف السنوات األربعني املاضية - قد 

التأمت وانغلقت متاما.
ووفق العلماء املتخصصني يف األرصاد اجلوية،،  فإن ثقب 

األوزون املوجود على مستوى القطب اجلنوبي شهد اتساعا 
ملحوظا ومتسارعا يف الفترة املمتدة بني شهري أوت 

وأكتوبر املنقضيني، بل بلغ يف هذه الفترة ذروته باتساع 
قدره 24 مليون كيلومتر مربع. يذكر أن الباحثني املهتمني 
بدراسة الغالف اجلوي لكوكب األرض أرجعوا هذا االلتئام 
إلى انخفاض نشاط املصانع، العام املنقضي، بسبب تفشي 

اجلائحة، فربَّ ضارة نافعة!

يحتضن املسرح الوطني،  اليوم 
األحد، محاضرة لألستاذ رابح 

هوادف موضوعها »خصوصيات 
األداء التمثيلي النسائي 

العربي..جتربة ياسمينة دوار 
وسميحة أيوب أمنوذجا«، وذلك 
مبناسبة اليوم العربي للمسرح، 

يف الوقت الذي ستشهد فيه 
قاعة العروض مصطفى كاتب 
باملصرح ذاته عرض مسرحية 
» كلثوم«، من تأليف الدكتورة 

جميلة مصطفى الزقاي، 
وإخراج تونس آيت علي، فيما 

تكلف باإلنتاج التعاونية الفنية 
للمسرح »بور سعيد«.

المســـرح الوطنــي.. يتحــرك !

حمـلة التصحيــح تنطلـق حمـلة التصحيــح تنطلـق 
مـن قطـاع النقـل!مـن قطـاع النقـل!

مع إقالة وزير النقل »لزهر هاني« والرئيس املدير العام للخطوط اجلوية 
اجلزائرية، تكون حملة التصحيح قد انطلقت فعال مع عودة رئيس 

اجلمهورية من رحلته العالجية بأملانيا والتي دامت الشهرين، حيث تشير 
مصادر متطابقة إلى أن العديد من القطاعات اخلدماتية واالقتصادية أيضا 

ستشهد تغييرات متس الكادر املسير بالنظر إلى عدم قدرتهم على حتقيق 
منو أو حتسني اخلدمات.

 

حملة التصحيح تنطلق من قطاع حملة التصحيح تنطلق من قطاع 
النقل!النقل!

مع إقالة وزير النقل »لزهر هاني« والرئيس املدير العام للخطوط اجلوية اجلزائرية، تكون حملة التصحيح قد انطلقت فعال مع عودة 
رئيس اجلمهورية من رحلته العالجية بأملانيا والتي دامت الشهرين، حيث تشير مصادر متطابقة إلى أن العديد من القطاعات اخلدماتية 

واالقتصادية أيضا ستشهد تغييرات متس الكادر املسير بالنظر إلى عدم قدرتهم على حتقيق منو أو حتسني اخلدمات.
/////////

المسرح الوطني.. يتحرك !
يحتضن املسرح الوطني،  اليوم األحد، محاضرة لألستاذ رابح هوادف موضوعها »خصوصيات األداء التمثيلي النسائي العربي..جتربة 

ياسمينة دوار وسميحة أيوب أمنوذجا«، وذلك مبناسبة اليوم العربي للمسرح، يف الوقت الذي ستشهد فيه قاعة العروض مصطفى كاتب 
باملصرح ذاته عرض مسرحية » كلثوم«، من تأليف الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي، وإخراج تونس آيت علي، فيما تكلف باإلنتاج التعاونية 

الفنية للمسرح »بور سعيد«.
//////

عائلة بن هدوقة تغيب عن ملتقاه!
لوحط غياب عائلة الروائي عبد احلميد بن هدوقة عن فعليات امللتقى الذي عقد خصيصا ألجله، باملكتبة الوطنية باحلامة، رغم جناح 

املنظمني واملبادرين على جتنيد العشرات من املثقفني والكتاب ومحبي »ابن هدوقة«، إلى درجة أن املكتبة الوطنية لم تشهد حركية ثقافية 
كالتي شهدتها أمس. فما سر غياب عائلة الفقيد، أم أن الظروف الصحية التي تشهدها البالد حالت دونهم ودون امللتقى!

/////////////

   طبقة األوزون.. تتعافى!
 أوردت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )WWW(، يف 6 جانفي اجلاري، خبرا مفاده أن ثقب األوزون املوجود على مستوى القطب اجلنوبي - 

وهو واحد من أعمق وأكبر فجوات طبقة األوزون يف السنوات األربعني املاضية - قد التأمت وانغلقت متاما.
ووفق العلماء املتخصصني يف األرصاد اجلوية،،  فإن ثقب األوزون املوجود على مستوى القطب اجلنوبي شهد اتساعا ملحوظا ومتسارعا 

يف الفترة املمتدة بني شهري أوت وأكتوبر املنقضيني، بل بلغ يف هذه الفترة ذروته باتساع قدره 24 مليون كيلومتر مربع. يذكر أن الباحثني 
املهتمني بدراسة الغالف اجلوي لكوكب األرض أرجعوا هذا االلتئام إلى انخفاض نشاط املصانع، العام املنقضي، بسبب تفشي اجلائحة، فربَّ 

ضارة نافعة!
///////////////

الّتقليح ضد كورونا ليس إجباريا!
عكس ما ترّوج له بعض األوساط، قال البروفيسور جمال فورار، أمس السبت، إن التلقيح ضد فيروس كورونا ليس 
إجباريا، رغم أنه يبقى احلل الوحيد للحد من انتشار جائحة »كوفيد 19« والوقاية من الوباء. وفّند جمال فورار 
- بذلك - كل اإلشاعات التي ذهبت إلى حد التأكيد بأن اللقاح سيمس كل الفئات العمرية دون استثناء. املتحدث 

أوضح أن اجليش األبيض سيكون على رأس قائمة املعنيني بالتقليح.
///////////

أكدت تصريحات أحمد أويحيى الوزير األول الّسابق، التي أدلى بها أمس أمام احملكمة، أن البالد كانت تسّير من قبل 
عصابة حقيقية، حيث قال للقاضي إن أمراء خليجيني وراء األموال التي وجدت يف حسابه وقام هو بتحويلها إلى 
سبائك ذهبية ثم باعها يف السوق السوداء. يحدث هذا مع أويحيى الذي صدع رؤوس اجلزائريني باحلديث على 

الشفافية ودولة احلق والقانون!

أويحيــــــــــى..
 فـي الّســوق الســــوداء!
أكدت تصريحات أحمد أويحيى الوزير األول الّسابق، التي أدلى بها 
أمس أمام احملكمة، أن البالد كانت تسّير من قبل عصابة حقيقية، 

حيث قال للقاضي إن أمراء خليجيني وراء األموال التي وجدت 
يف حسابه وقام هو بتحويلها إلى سبائك ذهبية ثم باعها يف 

السوق السوداء. يحدث هذا مع أويحيى الذي صدع رؤوس 
اجلزائريني باحلديث على الشفافية ودولة احلق والقانون!
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بسكرة

أساتـذة متوسطـة »أحمد زيد« 
متذمـرون مـن ظروف العمـل

»أحمد  متوسطة  وأساتذة  عمال  أبدى 
من  استياءهم  ببسكرة  العالية  بحي  زيد« 
الظروف املهنية الصعبة التي يزاولون بها مهنتهم 

مطالبني بالتدخل العاجل ملديرية التربية
من  العديد  يف  احتجوا  قد  املعنيون  وكان 
املرات اخرها نهاية االسبوع املاضي أمام مديرية 
التربية تنديدا بظروف متدرس التالميذ باملؤسسة 
بالتدخل  املعنية  اجلهات  مطالبني  املذكورة 
لتدارك النقائص، هذا وأبدى احملتجون غضبهم 
التالميذ  ومتدرس  العمل  ظروف  من  الشديد 
حيث  تعرفه  الذي  االكتظاظ  جراء  باملؤسسة 
ما  وهو  متمدرس  ألف  التالميذ  عدد  يقارب 
باملوازاة  مقبول  الغير  باألمر  احملتجون  اعتبره 

الكايف  بالشكل  اإلداري  التأطير  توفر  عدم  مع 
ناشد  ذلك  والى  التالميذ،  عدد  يف  للتحكم 
التهديدات  بالنظر يف  املعنية  املصالح  األساتذة 
واملضايقات التي يتعرض لها التالميذ واألسرة 
التربوية للمؤسسة من محيطها اخلارجي آخرها 
وخالل  أبيض،  للطعن بسالح  تلميذ  تعرض 
الوقفة االحتجاجية شدد احملتجون على ضرورة 
احلسن  السير  لضمان  انشغاالتهم  يف  النظر 
الظروف  أفضل  يف  التالميذ  ومتدرس  للعمل 
أليام  العمل  عن  توقفوا  األساتذة  أن  مؤكدين 
متتالية قصد حترك الوصاية لتحسني األوضاع.
م. بن مبارك

 بسبب تفشي وباء فيروس كرونا املستجد

تراجع عدد السّياح بـ »التاسيلي نازجر« 
إلـــى 7 آالف سنـــــة 2020

شهدت والية إليزي توافد نحو 7 آالف سائح خالل سنة 2020، وهو عدد ضئيل مقارنة بعدد السواح 
المسجل خالل السنوات الماضية، تراجع فسر بسبب تفشي الجائحة التي ألقت بظاللها على السياحة العالمية 

عموما والمحلية خاصة، وأثرت بشكل كبير على تدفق السياح على منطقة التاسيلي نازجر. 

براهيم مالك

لوسائل  السياحة عوامر عزيز  وكشف مدير 
اعالم محلية ان القطاع شهد طفرة نوعية خالل 
تسجيل  مت  اين  السنة  نهاية  من  االخيرة  الفترة 
التاسيلينازجر  منطقة  زاروا  اجنبي  سائح   2316
التكفل بهم من طرف  30 جنسية وكما مت  من 
ومن  الوالية  داخل  من  سياحية  وكالة   30

السياح  ان  املتحدث  يضيف  وكما  خارجها 
احملليني فقد بلغ عددهم 4518 سائح من مختلف 
وهي  املنطقة  على  توافدوا  الوطن  عبر  الواليات 
ارقام يضيف املتحدث تعبر عن مدى تراجع وتأثر 

القطاع باجلائحة. 
ومن جهتها اعرب عدد من رؤساء الوكاالت 
النشاط  لعودة  ارتياحهم  عن  باملنطقة  السياحية 
عدد  وتراجع  تزامنا  باملنطقة  تدريجيا  السياحي 

االصابات مع التطبيق الصارم لكافة االجراءات 
من  به  املعمول  الصحي  والبروتوكول  الوقائية 
السياحية  اجلوالت  خالل  الوصية  الوزارة  طرف 
وفترات االقامة عبر مختلف االماكن مؤكدين يف 
ذات الصدد ان الفترة التي تعرف بالذروة ملوسم 
السياحة باجلنوب يف فصل الشتاء تعرف انتعاش 
تدريجي ومن شانها اعطاء دفعة قوية للقطاع يف 

قادم السنوات. 

األغواط  مبحكمة  التحقيق  قاضي  أودع 
فرقة  طرف  من  توقيفهم  مت  أشخاص  سبعة 
يتاجرون  الوالية  بأمن  املخدرات  مكافحة 
بحوزتهم  ضبط  حيث  املهلوسة،  باحلبوب 
ومبلغ  نقالة  وهواتف  مهلوس  قرص   1937

شهر  خالل  القضائية  الشرطة  وعاجلت  مالي، 
ديسمبر 2020 اكثر من 104قضية تتعلقةبجنح 
مت  135شخص  فيهها  تورط  مختلفة  وجنايات 

حبس 19منهم
ع. نورين

االغواط

حبــس مروَجــي مهلوســات حبــس مروَجــي مهلوســات   

رفع عدد من الشباب البطال ببلدية سيدي 
عقبة يف والية بسكرة نداءات استغاثة عاجلة 
للسلطات الوصية من أجل انصافهم بتوظيفهم 
مستوىبشركة  على  قارة  شغل  مناصب  يف 

»أسميدال » بعد سنوات من البطالة
نهاية  نهار  جتمع  قد  الشباب  كان  و 
األسمدة  توزيع  مركز  أمام  املاضي  االسبوع 
»أسميدال«  ملؤسسة  التابع  والسائلة  الصلبة 
يف  البطالني  من  ببسكرة عدد  عقبة  بسيدي 
وقفة احتجاجية مجددين مطلبهم بالتوظيف، 
اعتبروه  مما  الكبير  غضبهم  احملتجون  وأبدى 
فرص  على  احلصول  يف  حقهم  من  حرمانهم 
رغم  املذكورة  الشركة  مستوى  على  التوظيف 
ألبناء  األولوية  مبنح  السلطات  تعليمات 
بإقليمها املؤسسات،  تتواجد  التي  املناطق 
مختلف  يف  باملنطقة  كفاءات  وجود  مؤكدين 
التخصصات تتوفر فيهم شروط االستفادة من 

مناصب شغل، كما حتدثوا عن استفادة آخرين 
من  الوالية  وخارج  داخل  مختلفة  مناطق  من 
اعتبروه  الذي  األمر  -حسبهم-  العمل  فرص 
اجلهة  أبناء  معاناة  مع  باملوازاة  مقبول  غير 
عدم  إلى  احملتجون  أشار  حيث  البطالة،  من 
استفادتهم من العمل كأعوان حراسة وأمن مما 
ضاعف غضبهم ودفعهم إلى جتديد االحتجاج 
وفتح  بالتدخل  املعنية  السلطات  مطالبني 
عن  متحدثني  التوظيف،  طرق  يف  حتقيقات 
تعرضهم للتهميش والظلم عبر الفتات رفعوها 
االحتجاجية  الوقفة  وخالل  املؤسسة،  مبدخل 
االحتجاج  موقع  إلى  محليون  مسؤولون  تنقل 
مسؤول  بحضور  احملتجني  مع  حتاوروا  أين 
يف  بالنظر  وعود  على  اللقاء  لينتهي  بالشركة 
مطالب الغاضبني الذين يأملون جتسيدها على 

أرض الواقع.
م.بنمبارك

بطالون يطالبون بالتوظيف في 
شركة »أسميدال« بسيدي عقبة

اليومية  اإلحترازية  لإلجراءات  مواصلة 
بغرداية  الشرطة  مصالح  طرف  من  املجسدة 
تكثيف  عبر  كورونا،  فيروس  تفشي  ملواجهة 
التزام  مدى  على  للوقوف  امليداني  تواجدها 
أقرتها  التي  والتدابير  باإلجراءات  املواطنني 
العمومية،  الصحة  على  حفاظا  السلطات 
بني  النقل  حلركة  التدريجي  اإلستئناف  آخرها 
واحلافالت  بالقطار  النقل  ووسائل  الواليات، 
وسيارات األجرة، أطلقت مصالح الشرطة بأمن 
والية غرداية عبر كافة قطاع اختصاصها، حملة 

حتسيسية وقائية عالوة على اإلجراءات الردعية  
اإلجراءات  كافة  احترام  ضمان  أجل  من  وهذا 

الرامية إلى احلد من تفشي فيروس كورونا.
املهام  ضمن  من  تعد  التي  العملية 
الصحة  على  حفاظا  الوطني  لألمن  األساسية 
العمومية من جهة  ومن جهة أخرى مراقبة أمن 
الطرقات واحلفاظ على السالمة املرورية، كانت 
موجهة للناقلني   واملسافرين على السواء، من 
مع  بالتنسيق  ميدانية  خرجات  برمجة  خالل 
مختلف محطات  املعنية مست  احمللية  املصالح 

للناقلني  الفرعية  احملطات  وكذا  املسافرين 
حواجز  على  عالوة  الوالية،  دوائر  بني  ما 
وقف  أين  يوميا،  املنفذة  والدوريات  املراقبة 
الصارم  التطبيق  الشرطة على  وعناصر  إطارات 
أعدت  والتي  املعتمدة  الصحية  للبروتوكوالت 
لكل وسيلة من وسائل النقل، ضمانا لإلمتثال 
مع  كورونا،  وباء  من  واحلماية  الوقاية  لتدابير 

تطبيق العقوبات املتعلقة باملخالفني.
حاج قويدر عبد الرزاق

غرداية

األمن يرافق المسافرين والناقلين بعد استئناف النشاطاألمن يرافق المسافرين والناقلين بعد استئناف النشاط

واألوقاف  الدينية  مديرالشؤون  كشف 
 700 عنفتح  عبدالقادر  باخو  السيد  باألغواط 
تابعة ل181  مدرسة  و56  القرآني  للتعليم  قسم 
عبر  للصالة  التدريجي  الفتح  شملها  مسجد 

تراب الوالية كما مت فتح 53 زاوية.
،وأوضح املسؤول ذاته لـ«أخبار الوطن » أن 
فتح  بإعادة  الوزارة  لتعليمة  تلقيها  وفور  مصاحله 
لقاء  إلى عقد  والزوايا سارعت  القرآنية  املدارس 
لوضع  واملفتشيني  الدوائر  عبر  املعتمدين  ضم 
وآخر  كورونا  وباء  من  احترازي  وقائي  مخطط 

تنظيمي لتسيير املدارس القرآنية والزوايا،  حيث 
مت اعتماد نظام تفويج تالميذ املدارس القرآنية يف 
التوقيت  حسب  واملسائية  الصباحية  الفترات 
إلتاحة  التربوية  املؤسسات  يف  للدراسة  الزمني 
الفرصة ألكبر عدد من الراغبني يف حفظ القرآن 
تسهر  تشكيل جلان  مت  االكتظاظ، كما  وتفادي 
على متابعة سير التعليم القرآني يف كل األقسام 

واملدارس التي مت فتحها. 
ع.نورين

فتــح فتــح 700700 قسـم للتعليــم  قسـم للتعليــم 
القرآنـــي والقرآنـــي و5656 مدرســة مدرســة

يشتكي مواطنو قصور بلدية تينركوك الواقعة 
تيميمون من ندرة حادة يف  اقصى شمال والية 
طويلة  طوابير  تشكل  يف  تسبب  ما  اخلبز  مادة 

ولساعات متواصلة أمام املخابز.

العودة  على  العائالت  اجبرت  الوضعية 
سبب  املخابز  أصحاب  وأرجع  التقليدي  للخبز 
تصنع  التي  العاملة  اليد  نقص  الى  الندرة  هذه 
هذه املادة فيم استنكر الساكنة توقف هذه املخابز 

بدون إشعار مسبق وطالبوا السلطات احمللية بحل 
أمام  الطوابير من  أن  نهائيا السيما  املشكل  هذا 

هذه املخابز تنطلق من السادسة صباحا
عبداهلل مجبري

تيميمون

أزمــة حــادة فــي مــادة الخبز بـ »تينركـوك«أزمــة حــادة فــي مــادة الخبز بـ »تينركـوك«

بحر هذا  متليلي  دائرة  أمن  متكنت مصالح 
األسبوع من اإلطاحة بشبكة مختصة يف االجتار 
حجز  مت  أين  مشروعة،  غير  بطريقة  باملخدرات 
ثالثة  املعالج،  الكيف  غرام من  و386  كلغ   04
مركبات تستعمل يف نقل هذه السموم، توقيف 
بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   )05( خمس 

)30 و26سنة( قدموا أمام اجلهات القضائية.
استغالل  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
دائرة  بأمن  الشرطة  لقوات  وردت  معلومات 
متليلي، بحر هذا األسبوع مفادها وجود شبكة 

إجرامية لالجتار باملخدرات بوالية غرداية، على 
الفور مت اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية الالزمة، 
احلواجز  مستوى  على  املراقبة  تعزيز  خاصة 
الفرق  األبحاث من طرف  تكثيف  األمنية، مع 
التابعة ألمن الدائرة، ليتم توقيف ثالثة مركبات 
نقل  يف  تستعمل  كانت  نارية  دراجة  بينها  من 

هذه السموم.
عملية  أثناء  املعمقة  واألبحاث  التحريات 
إلى  أفضت  فيهم،  واملشتبه  املركبات  مراقبة 
ضبط وحجز شحنة من املخدرات )مادة الكيف 

املعالج(، تتكون من 45 صفيحة من املخدرات، 
غرام،  و386  كلغ   04 بـ  اإلجمالي  وزنها  يقدر 
ماليني   04 بـ  يقدر  مالي  مبلغ  إلى  باإلضافة 
سنتيم تعتبر من عائدات ترويج املخدرات، مع 
أكثر  بوزن  للتهريب  معد  النيزك  من  حجز حجر 
كافة  بحجز  العناصر  ذات  لتقوم  كلغ،   04 من 
 05 توقيف  مع  العملية،  واحملجوات يف  الوسائل 
أشخاص وحتويلهم لذات املصلحة قصد مواصلة 

اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم.
حاج قويدر عبد الرزاق

غرداية

أمن متليلي يطيح بشبكة متخصصة في االتجار بالمخدرات أمن متليلي يطيح بشبكة متخصصة في االتجار بالمخدرات 



09السنة 02  - العدد 383 -االحد  26 جمادى األول 1442  هـ  - 10 جانفي  2021
روبرتاج

    مدير الثقافة: البلدية تعرقل 
استكمال إجراءات تصنيف املنطقة 

قطاعا محفوظا!
ربورتاج: كوثر صفاء بوعريسة

من الصخر العتيق إلى األزقة الضيقة تنبعث 
رائحة التاريخ باملدينة الصغيرة التي يعود تاريخها 
إلى وجود احلماديني، بلدية القصور التي كانت 
العاصمة،  اجلزائر  تأسيس  قبل  للعلوم  جامعة 
جزء منها يقع مبنحدر صخري وعلى ارتفاع 878 
تصارع  باتت  أنها  غير  البحر،  سطح  فوق  مترا 

البقاء.
يطلق  كما  أو  بوعريريج  برج  والية  تسجل 
عليها عاصمة البيبان يف كل رقعة جغرافية منها 

واالنتصارات،  بالبطوالت  مليًئا  عريًقا  تاريًخا 
والتراثية  التاريخية  مناطقها  أهم  بني  ومن 
بلدية القصور التابعة إداريا إلى دائرة احلمادية، 
تأسست  أنها  التاريخية  الكتب  بعض  تقول 
بينما  سنوات،  بسبع  بالعاصمة  القصبة  قبل 
األزقة  نظرا ألسماء  األمازيغ  من  يعتبر سكانها 

واحلواري واملساجد. 
يقع مقر البلدية بقرية احلامة، حتولت بفعل 
تاريخية  املمارس يف حقها من منطقة  التهميش 
باجلملة  مشاكل  تشتكي  ظل  منطقة  إلى  هامة 

مبختلف  وقاطنيها  سكانها  على  تنّغص  باتت 
أنها  يعتقد  لها  الزائر  أن  فرغم  قراها ومداشرها، 
مكانا لتصوير األفالم التاريخية، إال أنها ال تزال 

مأهولة بالسكان. 
 انعدام املرافق العمومية يزيد السكان عزلة

من  العديد  يف  القصور  بلدية  أحياء  تتخبط 
املعنية من  السلطات  لطاملا راسلوا  التي  املشاكل 
دون  التهميش  والكف عن  وانهاءها  أجل حلها 
أن يجدوا آذانا صاغية لهم ألسباب اعتبروها غير 
معروفة سوى أنه تنصل من املهام املنوطة لهم، 
للمرافق  انعدام  القصور من  أين يشتكي سكان 
نقص  عن  فضال  للمواطن  الضرورية  العمومية 
السكنية  املجمعات  بهذه  التجارية  للفضاءات 

يضطرون  اين  الساكنة،  حاجيات  لتغطية 
أجل  من  املجاورة  املناطق  نحو  التنقل  الى 
يتعلق  فيما  خاصة  الضرورية  احلاجيات  قضاء 
احلاالت  من  املرضى  يعمد  بالتداوي، يف حني 
نحو  وِعرة  طريٍق  عبر  التنقل  الى  االستعجالية 
املؤسسات االستشفائية املجاورة يف ظل النقص 
الطبية،  واملستلزمات  البشري  للمورد  الفادح 
صاحِلة  عمومية  مرافق  انشاء  بضرورة  مطالبني 
بكثافة  فقط  كأعداد  وليس  كبشر  بهم  تليق 

سكانية محدودة. 
 الطرقات متدهورة واإلنارة منعدمة 

الطرق  حالة  يالحظ  القصور  لبلدية  الزائر 
يف  القرية  أدخلت  معبدة  غير  طرق  الكارثية، 
من  املركبات  أصحاب  خلوف  نظرا  أخرى  عزلة 
الولوج بداخلها مما قد يسبب بأعطاب لسياراتهم 
كل  من  الغبار  انتشار  أن  كما  وشاحناتهم، 
على  خاصة  خطرا  يشكل  بات  وصوب  حدب 
ما  الربو،  غرار  على  املزمنة  األمراض  أصحاب 
جعل املواطنني يطالبون باإلسراع يف إجناز مشاريع 
لتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية خاصة يف فصل 
الوضع  من  يفاقم  ما  وأبدا  دائما  الذي  الشتاء 
واألمطار  الثلوج  لهطول  نظرا  بلة  الطني  ويزيد 
بركا  بذلك  مشكال  البحتة،  اجلبلية  باملنطقة 

مائية مليئة باألوحال
وتعيش العديد من أحياء بلدية القصور حالة 
أو  العمومية  االنارة  غياب  بسبب  الظالم  من 

عائقا  تشكل  أصبحت  والذي  تواجدها  نقص 
املعنية  للسلطات  املتكررة  املراسالت  رغم  كبيرا 
من أجل التدخل وإنهاء هذا املشكل، مستغربني 
من  وتاريخية  سياحية  ملنطقة  كيف  بذلك 
املفروض أن تكون ضمن األولويات أن تغرق يف 
الظالم والتهميش، متسائلني عن األغلفة املالية 

وأين تذهب ؟
 أزمة بطالة والشباب يحلمون بغد أفضل

البلدية  سكان  حق  يف  املمارس  التهميش 
أهم  العائالت فقط، بل يشمل  ال يقتصر على 
أغلبهم  يعاني  الذين  الشباب  وهم  عمرية  فئة 
بشباب  فتك  الذي  الشبح  هذا  البطالة،  من 
البلدية الذين يشكلون أغلبية السكان، وال يقف 
املشكل عند البطالة وفقط بل يتعداه إلى انعدام 
تام للمرافق الترفيهية والرياضية ما يزيد من عزلة 
الذي  املمنهج  التهميش  إزاء  الشباب وضجرهم 
أدخل العشرات منهم يف دوامة من االكتئاب، 
الشباب  ملديرية  نداء  منهم  العديد  وجه  كما 
وحتقيق  إليهم  لاللتفات  بالوالية  والرياضة 
إجناز  يف  املتمثلة  والبسيطة  املشروعة  مطالبهم 
مرافق ترفيهية من شأنها أن تكسر الروتني الذي 

يغرقون فيه طوال العام. 
 دعوات لتحريك القطاع السياحي 

بالقرية املنكوبة 
 حتوي بلدية القصور آثار وجدت باملنطقة ملا 
احلمادية،  الفترة  الى  تعود  وأخرى  التاريخ  قبل 
كما أنها متتلك مسجدين أحدهما بالقصور وهو 
سنة  تأسس  الذي  الزهار  املبارك  سيدي  جامع 
عني  جامع  وهو  تازروت  بقرية  واآلخر   1695
مثقفو  يطالب   ،1680 سنة  املؤسس  موسى 

والتاريخ  اآلثار  بعلم  املهتمني  خاصة  الوالية 
واالهتمام  الزوال  اإلرث من  ضرورة حماية هذا 
الى  العتيق  القصور  تاريخ  طي  يتم  أن  قبل  به 

األبد. 
 مدير الثقافة: القصور مصنفة قطاعا 
محفوظا لكن اإلجراءات لم تستكمل 

بعد! 
برج  لوالية  الثقافة  مدير  مع  اتصال  ويف 
قرية   '' أن  لنا  أكد  بن حنيش،  ميلود  بوعريريج 
اجلرد  قائمة  يف  السجل  يف  تصنيفها  مت  القصور 
الثقافة،  مديرية  مستوى  على  محفوظ  كقطاع 
القصور  بلدية  اين طلبنا وعلى مدار سنتني من 
تزويدنا ببعض األوراق لتكملة امللف كي تستفيد 
من التصنيف إال أننا لم نتلق أية استجابة رغم 
مراسالتنا البالغ عددها 40 مراسلة، ورغم أيضا 
تدخل العديد من الوالة السابقني من أجل بلدية 
القصور إال أنه ال توجد استجابة من قبل البلدية 

برج بوعريريج 

بلديـــــُة الْقُصـــــــور.. بلديـــــُة الْقُصـــــــور.. 
عبـــــٌق من الَحمــــاِدّييَن عبـــــٌق من الَحمــــاِدّييَن 
يواِجـــُه ريـَح االنِدَثـــار!يواِجـــُه ريـَح االنِدَثـــار!

صفاء كوثر بوعريسة
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أكد تقرير صحفي فرنسي، امس السبت، أن فيروس كورونا املستجد قد يكون سببا تراجع مستوى كيليان 
مبابي، جنم باريس سان جيرمان.

الثنائية يف  والصراعات  املراوغات  أو  البدني  األداء  على  سواء  مستوى،  تراجع  من  مؤخًرا  مبابي  ويعاني 
املباريات.

ووفًقا ملوقع »لوباريزيان« الفرنسي، فإن مبابي لم يعد حاسًما كما كان وتراجع أداؤه بشكل ملحوظ، وهناك 
شكوك أن يكون حدث ذلك، بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

وسأل املوقع الفرنسي طبيًبا متخصًصا يف دراسة كورونا يدعى جان برنارد فابر، عن إمكانية تأثر مبابي بدنًيا 
وعصبًيا عقب إصابته بالفيروس. وقال برنارد فابر: »يجب أن نفكر يف إمكانية حدوث ذلك بسبب كورونا، لقد 
حاولنا يف دراستنا معرفة إمكانية ظهور التعب واضطراب اجلهاز العصبي أثناء بذل جهد كبير لدى الذين أصيبوا 

وظهرت لديهم أعراض«.

آثار  من  جزءا  بالفعل  هذا  يكون  »رمبا  وأضاف: 
الالعبني  من  العديد  أن  رغم  بكورونا،  اإلصابة 

الذين أصيبوا بالفيروس ظلوا بصورتهم األولى، 
وهذا ليس يف فرنسا فقط«. وأمت: »هل ترى 

يكون  قد  إجهاد  من  ملبابي  يحدث  ما  أن 
أكثر بسبب التدريب املفرط أم أنه مرتبط 

بفيروس كورونا؟ رمبا كالهما«. يذكر أن 
باريس،  بوكيتينو، مدرب  ماوريسيو 

حاجة  يف  مبابي  أن  مؤخًرا  صرح 
إلى حتسني أدائه.

القسم الرياضي

بعد أن تراجع أداؤه بشكل ملحوظ

كــــورونا مّتهــــم بتدميــــــــر 
مستــــوى كيليــــان مبابــــــي

رئيـــس ليـــون يحســم مصيــــر ديبــــاي
استقر أوملبيك ليون على قراره النهائي، بشأن مستقبل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا املوسم، ويحق 

له التوقيع ألي ناٍد آخر يف جانفي اجلاري.
وكان ديباي قريًبا من برشلونة يف الصيف املاضي، إال أن األزمة املالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، تسببت يف عدم إمتام الصفقة.

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن ليون كان حائًرا حول مستقبل ديباي، ما بني بيعه يف جانفي لتجنب رحيله مجاًنا يف 
الصيف، أو املغامرة واحلفاظ عليه حتى نهاية املوسم للمنافسة على لقب الدوري.ويتصدر ليون جدول ترتيب الدوري الفرنسي حالًيا برصيد 
39 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان، كما يأتي ديباي يف املركز الثاني يف ترتيب الهدافني برصيد 10 أهداف، وبفارق هدفني 
فقط عن كيليان مبابي.إال أن جاك ميشيل أوالس، رئيس نادي ليون كتب تغريدة عبر حسابه على »تويتر«، من شأنها أن تعطي انطباًعا عن 
القرار األخير لناديه حول مستقبل ديباي.وكتب أوالس: »سيكون من اجليد ترك ممفيس يف سالم. فهو قائد مثالي، بعد نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا العام املاضي. هذا العام ميكن أن يقود ليون للوصول بعيًدا، سوف يكون ليون دائًما منزلك«.

ليفـــاندوفسكـــي يتفـــوق على رونـــالـدو
بوروسيا  مواجهة  خالل  هدًفا  سجل  بعدما  وذلك  الشباك،  هز  عن  ميونخ،  بايرن  جنم  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  يتوقف  لم 
مونشنغالدباخ، يف اجلولة الـ15 من الدوري األملاني.وتقدم الدولي البولندي بهدف للبايرن من ركلة جزاء يف الدقيقة 18، ليرفع رصيده يف 
البوندسليغا إلى 20 هدًفا، عزز بها صدارته لقائمة الهدافني.وذكرت شبكة »سكواكا« لإلحصائيات أن صاحب الـ32 عاًما، بات أول العب 
يصل إلى 20 هدًفا هذا املوسم، يف كافة الدوريات األوروبية الـ5 الكبرى.وابتعد مهاجم البايرن عن أقرب مالحقيه بفارق 6 أهداف، وهو 
البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس، الذي أحرز 14 هدًفا يف الدوري اإليطالي. كما جنح روبرت ليفاندوفسكي، أيًضا يف تسجيل 20 

هدًفا أو أكثر للموسم السادس على التوالي.

قـــرار سولسكــاير يحبـط دونـي فـان دي بيـك  
يشعر أحد جنوم مانشستر يونايتد، بغضب كبير، بسبب وضعه احلالي يف ناديه، وقرار املدرب أولي غونار سولسكاير، عدم االعتماد عليه 
أساسيا.وبحسب صحيفة »ميرور« البريطانية، فقد فوجئ الهولندي دوني فان دي بيك بعدم وجود أي دور له مع الفريق. وانضم الهولندي 

إلى مانشستر يونايتد، يف الصيف املاضي، قادًما من أياكس، مقابل 35 مليون إسترليني.
وأضافت الصحيفة: »سولسكاير يضع فان دي بيك كخيار رابع يف وسط امللعب، بعد كل من بول بوغبا وبرونو فيرنانديز وفريد وسكوت 
ماكتوميناي«.وأوضح التقرير أن الصحافة الهولندية نصحت دي بيك بحزم حقائبه والرحيل عن أولد ترافورد يف جانفي اجلاري، حال لم 
يشارك يف نصف نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وهي املباراة التي دفع خاللها سولسكاير بدي بيك يف آخر دقيقتني. وأشار التقرير، 

إلى أن حالة اإلحباط الشديدة التي يشعر بها دي بيك، دفعته لعدم إجراء أي مقابالت صحفية.

ميراليــم بيانيتــش 
يفشــل في إقنــاع كومــان

تلوح أزمة يف األفق داخل جدران 
رونالد  الهولندي  بني  نو،  الكامب 
أبرز  وأحد  برشلونة،  مدرب  كومان، 
يعاني  الذي  الكتالوني،  الفريق  جنوم 
املوسم،  هذا  النتائج  تدهور  من 

بحسب تقارير صحفية إسبانية.
الصيف  برشلونة،  وتعاقد 
ميراليم  البوسني  مع  املاضي، 
السابق،  يوفنتوس  العب  بيانيتش، 
من أجل تقوية تشكيلته، لكنه فشل 

يف كومان، بقدراته الفنية.
»سبورت«،  صحيفة  وأشارت 
مع  يشارك  بالكاد  بيانيتش  أن  إلى 

برشلونة منذ بداية املوسم، ووصل بصعوبة للتواجد يف 40 باملائة من إجمالي 
الدقائق املتاحة هذا املوسم.

سيرجيو  سيبعد  أنه  الكثيرون  ظن  بيانيتش،  قدوم  عند  أنه  إلى  ولفتت 
فرينكي دي  مع  منوذجية  ثنائية  ويكون  األساسية،  التشكيلة  بوسكيتس عن 

يونغ.
وأوضحت »بعد مرور 4 أشهر من املنافسات الرسمية هذا املوسم، فإننا جند 

وضع بيانيتش يف برشلونة يثير للقلق«.
اإلحماء طوال  يجري عمليات  بيانيتش  ترك  إن كومان  الصحيفة  وقالت 
املاضي،  األربعاء  بيلباو يف سان ماميس،  أتلتيك  الثاني من مواجهة  الشوط 
أن خرج عن صمته  بيانيتش سبق  أن  وأضافت  املباراة.  به يف  يدفع  أن  دون 

وصرح بأنه ال يشعر بالراحة جتاه دوره، منذ القدوم إلى برشلونة.
وأمتت الصحيفة بالتأكيد على أن ما يعيشه بيانيتش، سببه أن كومان ال 

يحب طريقة لعب، أو غير راٍض عن عمله يف التدريبات اليومية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية متنراست 

دائرة تاظروك
بلدية ادلس

األمانة العامة 
مكتب اجلمعيات 
رقم: 02  /2020

وصل تسجيل التصريح  بتأسيس جمعيةمحلية ذات 
طابع اجتماعي .

مبقتضى القانون رقم 06/12 املؤرخ يف 18 صفر 1433 
املوافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات.

مت هذا اليوم : 2020/08/20 تسليم وصل تسجيل 
التصريح بتأسيس اجلمعية احمللية ذات الطابع 

اجتماعي املسماة:
جمعية الدينية ملسجد أبو عبيدة بن اجلراح

يترأسها السيد)ة(: اقايري سيدي محمد 
الكائن: بهير افوك اجلديدة -بلدية آدلس

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية متنراست 
دائرة متنراست 
بلديةمتنراست

مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية
مكتب اجلمعيات 
رقم: 02  /2020

وصل تسجيل التصريح  بتأسيس جمعية
مبقتضى القانون رقم 06/12 املؤرخ يف 18 صفر 1433 

املوافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات.
مت هذا اليوم : 2020/12/20 تسليم وصل تسجيل 

التصريح بتأسيس اجلمعية احمللية ذات الطابع اجتماعي 
املسماة: اجلمعية الرياضية للمعهد الوطني املتخصص 
يف التكوين املهني اجلمعية  الرياضية للمعهد الوطني 

املتخصص يف التكوين املهني 
الكائن مقرها : املعهد الوطني املتخصص يف التكوين 

املهني
يترأسها السيد )ة( بوبكر الشريف

إشهـــــــار
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فريد حسيسان رئيس مولودية بجاية

»الديــون عرقلــت تحضيرات الفريق »الديــون عرقلــت تحضيرات الفريق 
وتأهيــــل الالعبيــن الجـــدد«وتأهيــــل الالعبيــن الجـــدد«

 ويف هذا اإلطار صرح الرجل األول يف 
الفريق »الديون كثيرة ومتراكمة ال تسمح لنا 
الديون  هذه  أن  كما  املصاريف،  كل  بتغطية 
اجلدد،  الالعبني  تأهيل  من  حترمنا  قد 
الفريق  ومحبي  السلطات  من  نطلب  وعليه 
تقدمي يد املساعدة من أجل اخلروج من هذه 
الوضعية الصعبة، خاصة فيما يتعلق بديون 
ومستحقات  املمولني  وبعض  الالعبني، 
سياق  ويف  للفريق«.  خدمات  وفروا  الذين 
البنكي  احلساب  جتميد  وبسبب  صلة  ذي 
الفواتير  بعض  تسديد  عدم  نتيجة  للفريق 

التي استهلكت خالل العهدة السابقة سيما 
املتحدث  أضاف  الرياضي  بالعتاد  املتعلقة 
والالعبني  املسيرين  ببعض  »اتصلنا  قائال 
السابقني من أجل البحث عن مخرج لقضية 
على  منها،  لتسديد جزء  محاولة  الديون يف 
تسمح  ال  احلالية  املالية  الوضعية  أن  اعتبار 

بتسديد مجمل الديون«.
شرع  التي  التحضيرات  بخصوص  أما 
املنافسة  إلنطالق  استعداد  الفريق  فيها 
تسير  أنها  أكد  القادم  فيفري  شهر  الرسمية 
كان  بأوقاس  »تربصنا  لها  خطط  ما  وفق 

سبع  مصطفى  املدرب  طبق  وقد  ناجحا 
لالعبني  سمح  مما  سطره   الذي  البرنامج 
مبواصلة  يسمح  بشكل  قواهم  باسترجاع 
اإلمكانيات  كل  توفير  ظل  يف  التحضيرات 
أين  اجلديد  للموسم  استعدادا  والوسائل 
املباريات  لطبيعة  نظرا  املهمة صعبة  ستكون 
مثل مباراة الداربي احمللي ضد الشبيبة«. هذا 
وقد علمنا أن املرحلة الثانية من التحضيرات 
سيتم الشروع فيها نهاية هذا األسبوع مبدينة 

بجاية.
عبدالسالم.ق

حسب نتائج سبر اآلراء الذي تنظمه »فرانس فوتبول«

بــن ناصــر ينـال جائـزة أحسن العب بــن ناصــر ينـال جائـزة أحسن العب 
مغاربـــــي لسنـــة مغاربـــــي لسنـــة 20202020

اختير وسط امليدان الدولي اجلزائري لنادي آسي ميالن اإليطالي، اسماعيل بن ناصر، 
مجلة  سنويا  تنظمه  الذي  اآلراء  سبر  نتائج  حسب   ،2020 لسنة  مغاربي  العب  أحسن 

»فرانس فوتبول« املتخصصة.
سنوات،  سبع  منذ  عليها  يتنافس  التي  مغاربي،  أحسن العب  جائزة  تبقى  وبهذا، 
ليبيا و موريتانيا(، باجلزائر،  العبو بلدان منطقة املغرب العربي )اجلزائر، تونس، املغرب، 
رياض  اإلجنليزي،  مانشستر سيتي  وجنم  اجلزائري  باملنتخب  زميله  ناصر  بن  يخلف  حيث 
محرز، الذي اكتفى هذا العام بالصف الثالث، فيما عاد املركز الثاني للمغربي حكيم زياش 

)تشلسي اإلجنليزي(.
وسطع جنم متوسط امليدان، اسماعيل بن ناصر )23 سنة(، يف سماء الكرة اإلفريقية 
صيف 2019، حينما حتصل على جائزة أحسن العب يف دورة كأس أمم إفريقيا، التي توج 

بها مع تشكيلة »اخُلضر« باألراضي املصرية.
بألوان  بقوة  املتصاعدة  مستوياته  أكد   2020 سنة  »يف  الفرنسية:  املجلة  محرر  وكتب 
النادي اإليطالي العريق آسي ميالن، منصبا نفسه محركا للفريق وأحد جنوم »الكالتشيو« يف 

وسط امليدان. ورغم اإلصابة التي أعاقت تألقه منذ بضعة أسابيع، قّدم بن ناصر حصيلة إيجابية خالل سنة 2020. فمنذ بداية املوسم 
احلالي، يعد اجلزائري أحد ركائز املدرب ستيفانو بيولي«.

وخاض بن ناصر هذا املوسم، 17 مباراة يف جميع املنافسات، حيث مت تصنيفه أحد أجنح العناصر يف تشكيلة امليالن خالل اجلزء األول 
من السنة. حيث يشكل مبعية اإليفواري فرانك كيسي ثنائي متكامل يف وسط ميدان الفريق اللومباردي«.

جمال  املدرب  معادلة  يف  املهمة  األرقام  كأحد  نفسه  ناصر  بن  نصب  اجلزائري،  املنتخب  صفوف  »ويف  فوتبول«  »فرانس  وأضافت 
التهديفي مع »األفناك« مبناسبة لقاء ودي ضد املكسيك. بن ناصر، العب قوي بفكر  2020 عداده  افتتح مطلع سنة  بلماضي، حيث 

تكتيكي دقيق وقابل للتطور، يحوز كل املكونات الضرورية التي تسمح له بخوض مشوار ناجح كالعب من الطراز العاملي«.
وشارك أكثر من 200 ألف شخص يف التصويت عبر االنترنيت من أجل اختيار أحسن العب مغاربي لعام 2020.

بعد هزيمة عين مليلة   

عمرانـي يلـوح باالستقالـة من عمرانـي يلـوح باالستقالـة من 
العارضة الفنية لشباب قسنطينةالعارضة الفنية لشباب قسنطينة

شباب  نادي  مدرب  عمراني،  القادر  عبد  قرر 
فريقه  هزمية  عقب  منصبه،  من  االستقالة  قسنطينة، 
أمام ضيفه جمعية عني مليلة 0-1، يف اجلولة السابعة 

من الرابطة األولى احملترفة.
قسنطينة  إدارة  أخبر  عمراني،  املدرب  أن  وعلم 
باستقالته من منصبه فور نهاية املواجهة، بسبب عدم 
انطالق  منذ  فريقه  به  ظهر  الذي  املستوى  عن  رضاه 

البطولة.
وأكد ذات املصدر، املصدر أن عمراني غادر امللعب 
منه  للمقربني  وأعلن  مليلة،  عني  مواجهة  انتهاء  قبل 
مجددا،  القسنطيني  النادي  تدريب  إلى  عودته  عدم 
بسبب الضغط الذي أصبح يعيشه يف اآلونة األخيرة.

النتائج املرجوة منه رفقة النادي القسنطيني، حيت اكتفى بجمع 6  وعجز عمراني عن حتقيق 
نقاط يف 6 مباريات خاضها بالبطولة.

م.هشام

كشف رئيس نادي مولودية بجاية فريد حسيسان، المنتمي إلى القسم الوطني الثاني، أن ديون فريقه 
قد ارتفعت إلى 10 ماليير، باحتساب حصة العبي الموسم الماضي، الذين أودعوا عقودهم لدى لجنة 

المنازعات، وبناء على ذلك أصبحت الوضعية المالية للفريق جد مقلقة تتطلب تدخال عاجال.

أبدى ارتياحه عن قرعة دوري املجموعات، أملاس:  

»العميــد سيدافع عـن حظوظه »العميــد سيدافع عـن حظوظه 
للظفر بإحدى تأشيرتي العبور«للظفر بإحدى تأشيرتي العبور«

مجلس  رئيس  أبدى 
مولودية  نادي  إدارة 
الناصر  عبد  اجلزائر، 
أملاس، رضاه عن قرعة دور 
املجموعات يف دوري أبطال 
أوقعت  والتي  إفريقيا، 
الرابعة  املجموعة  يف  فريقه 
التونسي،  الترجي  مع 
وتوجنيت  املصري  الزمالك 

السنغالي.
»القرعة  أملاس  وقال 
جيدة وراض عن املجموعة 
خصوصا  بها،  وقعنا  التي 
مواجهات  يف  وضعتنا  أنها 
وأضاف  خالصة«.  عربية 
احلالية،  الظروف  ظل  »يف 
نواجه  أن  األحسن  من 

أندية عربية ذات تاريخ، إضافة إلى ضمان التنقل إليها يف أريحية، بدال من مقابلة فرق من أدغال 
أفريقيا، ومواجهة سيناريوهات عديدة«.

وتابع أملاس »ال يجب أن ننسى أننا مولودية اجلزائر، وسندافع عن حظوظنا للظفر بإحدى تأشيرتي 
العبور بكل قوة، خصوصا أننا نطمح إلى حتقيق إجناز قاري مبناسبة مئوية تأسيس النادي«.  

الشبــاب السعــودي مهتــم الشبــاب السعــودي مهتــم 
بخدمــات إسـالم سليمانــيبخدمــات إسـالم سليمانــي

الشباب  داخل  مصدر  كشف 
النادي،  مفاوضات  حقيقة  السعودي، 
مع العب ليستر سيتي، الدولي اجلزائري 

إسالم سليماني.
أسوأ  من  واحًدا  سليماني  ويعيش 
أن أصبح خارج حسابات  مواسمه، بعد 
يف  جناحه  رغم  روجرز،  بريندان  املدرب 
الظهور بوجه مميز للغاية رفقة نادي موناكو 

الفرنسي، يف املوسم املاضي.
وأكد ذات املصدر، أن سليماني هو 
أجل  من  طرحها  مت  التي  األسماء  أحد 
االنتقاالت  فترة  خالل  معها  التعاقد 

الشتوية.
صحة  ال  أنه  ذاته،  املصدر  وأوضح 
عرضا  النادي  بتقدمي  تفيد  التي  لألخبار 
من  »سليماني  وقال  لالعب،  رسميا 
األسماء املطروحة، لكن لم يقدم النادي 
الفترة  يف  رسمي ألي العب  عرض  أي 
اسم  من  أكثر  »هناك  وتابع  املاضية«.  
بجانب سليماني ترغب اإلدارة باحلصول 
على خدماتهم خالل الفترة املقبلة، لكن 
النادي  مت تأجيل هذا األمر حلني حصول 

على شهادة الكفاءة املالية«.
على  النادي  حصول  »بعد  وأمت 
اجتماع  هناك  سيكون  املالية،  الكفاءة 
بحث  أجل  من  املقبلني  اليومني  خالل 

تقدمي العروض، وليس بالضرورة تواجد سليماني يف القائمة النهائية«.
ويتواجد سليماني على الئحة طلبات عدة أندية أوروبية، على غرار أوملبيك مارسيليا، الذي يرغب 

يف انتداب الالعب اجلزائري.
م.هشام

أكد أن شباب بلوزداد قادر ىلع رفع التحدي

قريشــي: ال نخشى أي فريق في إفريقياقريشــي: ال نخشى أي فريق في إفريقيا
أكد مدير القطب التنافسي لنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي، أن قرعة دور املجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أوقعت فريقه يف مجموعة 

متكافئة، مشيرا إلى أن حظوظ الفرق األربعة يف بلوغ ربع النهائي متساوية.
وأوقعت القرعة شباب بلوزداد يف املجموعة الثانية، إلى جانب "مازميبي الكونغولي، وصن داونز اجلنوب إفريقي، والهالل السوداني".

وقال قريشي "القرعة أوقعتنا يف مجموعة متكافئة، وبالتالي حظوظنا متساوية خاصة أننا منلك تشكيلة تضم العبني من املستوى العالي، 
زيادة على ذلك فإننا ال نخشى أي فريق يف إفريقيا".

وأمت: "الشباب قادر على رفع التحدي وكسب الرهان أمام كل األندية، وذلك من خالل افتكاك ورقة التأهل للدور املقبل السيما أننا منلك 
املقومات التي تسمح لنا بتحقيق الهدف املنشود، رغم أن املأمورية ستكون صعبة للغاية".
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توفيق مزعاش يف حوار مع »أخبار الوطن«:توفيق مزعاش يف حوار مع »أخبار الوطن«:

نحّضـــر لأليــام الوطنيــة األولـــى نحّضـــر لأليــام الوطنيــة األولـــى 
إلبـــداع ذوي الهـــمم العـــــالية!إلبـــداع ذوي الهـــمم العـــــالية!

حاوره: جمال الدين الواحدي

كشف الوجه املسرحي املعروف يف مدينة سطيف توفيق مزعاش، الذي له باع كبير يف التجربة املسرحية، وبصمة خاصة 
يف طابع ألوان مان شو، يف تصريح لـ »أخبار الوطن«، أنه بصدد حتضير األيام الوطنية األولى لإلبداع لذوي الهمم العالية 

)ذوو االحتياجات اخلاصة(، بعد تأسيس ورشة خاصة لذوي الهمم.

•  متى كانت بداياتك مع املسرح؟
بدايتي مع املسرح كانت سنة 1990، وقبل هذه السنة كانت لي 

مساهمات فنية محتشمة يف مجال الكتابة ويف مجال املوسيقى 
أين كانت لي جتربة يف العزف على اآلالت املوسيقية، وذات يوم 

مت عرض مسرحية »حافلة تسير« لفرقة املسرح الوطني هنا بسطيف 
وحضر معهم املسرحي القدير عزالدين مجوبي –رحمه اهلل-، هذه 

املسرحية جذبتني إلى املسرح وجعلتني شغوفا به، وعندما شاهدتها 
تيقت أن املسرح هو أب الفنون، وأنه يشمل كل أشكال اإلبداع 

وميكن أن يحتوي كل طاقاتي، ومنذ تلك اللحظة بدأت جتربتي مع 
املسرح، لذلك دائما ما أقول أنني ممنت لعز الدين مجوبي الذي التقيته 

بالصدفة، لكن ذلك اللقاء غّير حياتي وجعلني مشدودا للمسرح.

•  بعد انطالقتك يف املسرح، كانت لك أعمال ومشاركات 
مسرحية كثيرة، ما هي املسرحيات التي حتتفظ بها يف 

الذاكرة كأجنح أعمالك؟
أول املسرحيات التي كان لها أثر يف مسيرتي هي مسرحية كتبتها بني 

سنة 1991 و1992 بعنوان »استراحة مجنون« واقتبستها من رواية 
الطاعون La peste أللبير كامو ورواية »احللزون العنيد« لرشيد 
بوجدرة، كتبتها يف مرحلة صعبة جدا من تاريخ اجلزائر، عاجلت 

فيها مشاكل اإلدارة وانتقدت سوء التسيير واآلفات اإلدارية، 
كتبتها وكنت أنوي إخراجها على شكل مونودراما، واستعنت 

باملمثل ناصر بلعياط املغترب اآلن بفرنسا لتمثيلها، وكنُت أقدم له 
بعض املالحظات حول األداء، ويف إحدى التجارب حاول إقناعي 

بتمثيلها بنفسي، يف البداية رفضت ألنني كنت متخوفا من مقابلة 
اجلمهور وكانت لدي فوبيا اخلشبة، لكنه ألّح علي حتى استطاع 

إقناعي، وبالفعل جنحت التجربة التي كانت فاحتة أعمالي املسرحية 
وبقيت عالقة يف ذاكرتي وقلبي، إضافة إلى مسرحية أخرى أعدها 

من أفضل أعمالي وهي مسرحية »املفرطس« التي قدمتها بني 
سنتي 2010 و2011 وعاجلت فيها القضية الفلسطينية يف شكل 
قصة حّب، أعدهما أجمل ما قدمت يف مساري ألنني عشتهما 

كفنان وألنهما ناال صدى فنيا واسعا.

•  ما هي أهم األعمال وأهم اجلوائز املسرحية التي 
حتصلت عليها؟ 

لدي الكثير من اجلوائز الوطنية والعربية، مثل اجلائزة األولى يف 
تونس )سوسة( سنة 2006 يف مهرجان عاملي للفكاهة صنف الوان 
مان شو عن عرض »الروطار«، إضافة إلى ثمانية جوائز وطنية منها 
جائزة يف قسنطينة)املرتبة األولى( عن نفس العرض سنة 2006، 

املرتبة الثانية يف الشلف عن عرضي استراحة مجنون، وجوائز 
أخرى.

•  كانت لك جتارب سينمائية وتلفزيونية أيضا، هل لك 
أن حتدثنا عنها؟

جل مشاركاتي يف املجال السينمائي كانت مع مخرجني فرانكو-
جزائريني، شاركت يف فيلمLA PREUV« مع املخرج عمر 

حكار، وفيلم Hors-la-loi مع املخرج رشيد بوشارب، وفيلم 
en attendant les hirondelles لكرمي موساوي الذي 

شارك مؤخرا يف مهرجان كان، تلقيت عروضا كثيرة من مخرجني 
محليني لكنني فضلت العمل مع املخرجني الفرانكوجزائريني والسبب 

بصراحة هو أن السينما يف اجلزائر تعاني كثيرا بسبب بعض املنتمني 
إليها، وهناك فرق شاسع يف نوعية األفالم واإلخراج والتعامل وطريقة 

العمل.

•  ما هو تقييمك للمسرح، وهل مازال املسرح يحافظ على 
مكانته الفنية لدى األجيال اجلديدة؟

بحكم جتربتي يف املسرح يف ورشة دار الثقافة أو يف اإلقامات اجلامعية 
التي أقدم فيها الكثير من العروض الحظت أن اجليل اجلديد له 

اهتمام وشغف باملسرح وهناك مواهب وطاقات رهيبة أصادفها، لكن 
لألسف ال يجدون الدعم واالهتمام الالزم من طرف املؤسسات 

واجلهات املنوط بها دور اكتشاف املواهب وفتح املجال لها، القنوات 
التلفزيونية مثال ساهمت يف هدم املسرح من خالل جتارب شاهدناها 
يف برامج املواهب، تقييم املواهب ال يكون بالطريقة التي دأبت عليها 

هذه البرامج، حيث أن الكثير من خريجي هذه البرامج توجهوا 
مباشرة للعمل التلفزيوني دون أن ميروا بخطوات فنية تؤسس لعمل 

مسرحي حقيقي، أظن أن الطريقة املثلى لتكوين املسرحيني هي 
جمعهم يف ورشات جماعية يتعلمون فيها أوال رسالة املسرح وقيمه 

األخالقية والثقافية واإلنسانية قبل كل شيء، ألن املسرح فن نبيل 
له دوٌر راٍق يف املجتمع.

•  قلت إن املسرح رسالة نبيلة، من أين تستلهم رسائلك 
الفنية واالجتماعية التي تضّمنها مسرحياتك، من 

خالل املطالعة أم تستنبطها من حياتك اليومية؟
أنا مواطن عادي قبل أن أكون فنانا، أسير يف الشوارع وأجلس يف 

املقاهي وأركب احلافالت كأي مواطن بسيط وأحتك مع فئات 

الشعب البسيطة ومنها أستلهم الكثير من األفكار، أنا أعتز بانتمائي 
لهذا الشعب الذي يتصف بالكثير من الصفات اجلميلة، ويف نفس 
الوقت أحاول أن أعالج املشاكل التي يعيشها فنيا وأصغي لقصص 

الناس وجراحهم ومعاناتهم وأحاول مالمسة همومهم من خالل 
مسرحياتي، واحلمد هلل أنها جتد صدى طيبا بني اجلمهور.

•  أسست ورشة لفئة ذوي الهمم العالية، وقدمت معهم 
العديد من العروض، كيف تقّيم هذه التجربة الفريدة؟
احلمد هلل أنني وفقت خلوض هذه التجربة مع فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، بصراحة لم أكن أتصور أبدا أن لهم من الطاقات واملواهب 
ما اكتشفته فيهم، لقد علموني معنى »احلياة« و«اإلنسانية«، وكل 
يوم أتعلم منهم درسا جديدا يف احلياة، لم يكن العمل معهم جتربة 

سهلة لكننا تغلبنا على كل الصعاب، ونحن اآلن بصدد حتضير األيام 
الوطنية األولى لإلبداع لذوي االحتياجات اخلاصة حيث سنجمع 

فرقا من هذه الفئة من مسرح سيدي بلعباس واملسرح الوطني وجهات 
أخرى، أعدكم بعمل فريد من نوعه يف العالم العربي وطرح جتربة 

وأفكار مغايرة مع هذه الفئة، ولي الشرف أنني عملت مع هذه الفئة 
يف جتربة لم أندم عليها أبدا دامت خمس سنوات تقريبا.

•  ما هي مشاريعك املستقبلية إضافة إلى هذا العمل؟
يف السنوات األخيرة الحظنا حتول سطيف إلى ق طب اقتصادي 

وجتاري، وتهافت الناس على احملالت واألسواق التجارية، نريد أن 
نعيد إلى املدينة وهجها الثقايف، لذلك بدأنا جتربة جديدة هي »مسرح 
الشارع«، بدأنا فيها مؤخرا وقّدمنا عرضا مسرحيا يف ساحة دار الثقافة 

مع مجموعة من الشباب واملنخرطني يف ورشة دار الثقافة للمسرح، 
لكن ظروف احلجر الصحي حالت بيننا وبني إكمال العروض، لكننا 

سنمضي فيها قريبا.

•  هل من كلمة أخيرة توجهها جلمهور املسرح، وقراء 
»أخبار الوطن«؟

أشكركم على هذه الفرصة الطيبة، وأمتنى أن يعود للمسرح اجلزائري 
بريقه كما أمتنى أن يحمل اجليل اجلديد املشعل ويحافظوا على قيم 

ورسالة املسرح، وأتوجه بالتحية من خاللكم إلى كل عشاق املسرح.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 

 واليـــــــــــة أدرار
 دائرة تيميمون

 بلدية تيميمون

 إعـــــــــذار  رقـــــــــــم 02
 

-     تبعا للصفقة املصادق عليها من طرف املراقب املالي حتت رقم 3051 
بتاريخ 2020/12/31 املتعلقة 

مبشروع : إعادة االعتبار للطريق الرئيسي لوسط املدينة 
-     تبعا ألمر إطالق األشغال رقم  11 بتاريخ 2020/02/13 

يوجه إعذار رقم 02 املؤسسة العمومية لألشغال العمومية بشار الكائن مقرها 
باملنطقة الصناعية طريق القنادسة بشار و احلائزة على صفقة إعادة االعتبار 

للطريق الرئيسي لوسط املدينة.
يف آجل ال يتجاوز خمسة عشر )15( يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا االعذار 

يف اجلرائد الوطنية قصد :
-    استئناف األشغال و تدعيم  الورشة بالوسائل املادية و البشرية الالزمة 

لتدارك التأخير و احترام اآلجال املتفق عليها لتسليم املشروع .
و يف حالة عدم االستجابة سيتم اللجوء إلى تطبيق االجراءات القانونية 

املنصوص عليها بقانون الصفقات  العمومية مبا فيها فسخ الصفقة على عاتق 
املقاولة .
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االنتقـــال الديمقراطـــي فــي الجزائـــر..

TTransition DDémocratique en AAlgérie..
 RRéalité et LL’illusion !)

 بيـــــن الحقيـــــقة والــــوهــم!

املقدمــــة: إشكاليــة االنتقـــال الدميقراطــــي : 

ــارا  ــة مس ــو الدميقراطي ــارها نح ــدول يف مس ــات وال ــاز املجتمع جتت
ــس  ــة، املجل ــة االنتقالي ــات  واإلجــراءات؛ العدال ــن الترتيب ــدا م معق
ــذا  ــدة ه ــة...  ! وم ــفة واملصاحل ــة واملكاش ــان احلقيق ــي، جل التأسيس
املســار مرتبطــة بالفواعــل املنــوط بهــم هــذا التمشــي )أحــزاب، 
جمعيــات، ســلطة وإعــام.. (. وميكــن لهــذا املســار أن يســتمر 
عقــدا أو عقديــن للوصــول إلــى جتســيد وتكريــس الدميقراطيــة كنظــام 
ــال  ــل يف ح ــار الفش ــذا املس ــة ه ــون نهاي ــن أن يك ــا ميك ــم. كم للحك

ــا! ــق عليه ــه املتف ــزام مبحطات ــدم االلت ــال وع االخ

 أيــن نحــن مــن هــذا املســار كدارســن لهــذه الظاهــرة يف اطــار مــا 
 )la Transitologie( ــي ــال الدميقراط ــم االنتق ــه بعل ــق علي يطل
ــا فعــا وحقيقــة ســائرين يف مســار االنتقــال  ؟ هــل ميكــن أن نقــول أنن
الدميقراطــي ؟ أم أن املســألة ال تعــدو إال أن تكــون مــن قبيــل الوهــم ؟

اللـة واآلليــات:  االنتقــال الدميقراطــي : الدِّ
 

اللة:  أوال: الدِّ
احتــرام حــق  مــع  األغلبيــة  بكونهــا حكــم  الدميقراطيــة  تعــرف 
األقليــة يف التعبيــرو ابــداء الــرأي. وهــي ثقافــة وســيرورة يتمــرس عليهــا 
األفــراد واجلماعــات يف مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة، السياســية 
ــي  ــم ه ــة قي ــول مجموع ــورة ح ــة املتمح ــذه الثقاف ــة...  وه واالقتصادي

ــاته.  ــع ومؤسس ــرف املجتم ــن ط ــراء م ــاءلة وإث ــل مس مح
ــراءات  ــات واإلج ــوع العملي ــى مجم ــي إل ــال الدميقراط ــير االنتق يش
املواكبــة للتحــول مــن منظومــة حكــم غيــر دميقراطيــة )ديكتاتوريــة مثــا( 
إلــى منظومــة حكــم دميقراطيــة ومبعنــى آخــر هــي املرحلــة الوســيطة بــن 
ــة التحــول الدميقراطــي  ــى بداي ــر دميقراطــي إل نظــام ســابق تســلطي أو غي
كآخــر مرحلــة يف االنتقــال الدميقراطــي أي إلــى نظــام يعتمــد الدميقراطيــة 
ــية  ــة، السياس ــاته االجتماعي ــف مؤسس ــة يف مختل ــة وكممارس كمرجعي
واالقتصاديــة...  لتحــل بعدهــا مرحلــة ترســيخ الدميقراطيــة وتوطيدهــا.
ــول  ــي للوص ــال الدميقراط ــار االنتق ــاح مس ــة وجن ــهل ساس ــا يس و م
ــية  ــة والسياس ــكيات االجتماعي ــق التش ــو تواف ــي ه ــول الدميقراط للتح
ــة  ــة اقتصادي ــة ونهض ــاء، تنمي ــة دون انتق ــم الدميقراطي ــي القي ــى تبن عل

ــي...  ــل اخلارج ــد والتدخ ــاب التهدي ــار، غي ــة للمس مواكب

ثانيا: آليات االنتقال الدميقراطي:

أو  اآلليــات  مــن  مجموعــة  علــى  الدميقراطــي  املســار  يعتمــد   
 : يف  واملتمثلــة  الدميقراطيــة  نحــو  التحــول  لضمــان  الســيناريوهات 

     االنتقال الدميقراطي الذي يتم من األعلى: ويف هذا السيناريو 
؛ احملرك الذي يقرر مسألة التحول نحو الدميقراطية هي النخبة احلاكمة 
مقابل معارضة هشة - ال متتلك أدوات التغيير- وذلك ككتلة أو كتيار 
نافذ بداخلها يؤمن ويدفع للتحول الذي يصبح ضرورة وقناعة لتفادي 

انهيار الدولة واملجتمع واالنزالق نحو سيناريوهات غير محمودة العواقب ) 
اسبانيا مثاال(. 

االنتقال الدميقراطي الذي يتم من األسفل : ويف هذا السيناريو   
يتم االنتقال الدميقراطي نتيجة التظاهرات والضغوطات الشعبية على 

املنظومة احلاكمة والتي تتزعمها شخصيات أو قوى معارضة تدفع للتغيير 
وجتد حاضنة شعبية قوية تسرع يف تفكيك املنظومة السابقة التي تقدم 

التنازالت الضرورية عن اكراه ) كوريا اجلنوبية مثاال ( أو تستلم املعارضة 
زمام السلطة بعد انهيار كلي للمنظومة السابقة التي تفقد دعم املؤسسات 

والسيما مؤسسة اجليش )البرتغال ورومانيا مثاال (. 
`  

االنتقال الدميقراطي الذي يتم بالتفاوض بن األعلى واألسفل: هذا النوع 
من االنتقال الدميقراطي هو نتاج مليزان قوة متقارب بن املنظومة احلاكمة 

وجموع القوى املتزعمة للمعارضة أي أن احلسم يستدعي الدخول يف 
مفاوضات بن اجلانبن  واالتفاق على خارطة طريق أو عقد سياسي يتم 

مبوجبه الولوج ملرحلة االنتقال الدميقراطي كقناعة راسخة لدى اجلانبن 
ومبا يضمن جزء من مصالح املنظومة السابقة يف احلكم ) جنوب افريقيا 

وبولونيا مثاال (. 
االنتقال الدميقراطي الذي يتم بواسطة التدخل العسكري   

األجنبي: يتم هذا االنتقال الدميقراطي بأيادي خارجية من قوى 
أجنبية حتت مسميات وتبريرات مختلفة : التدخل االنساني، إحال 

الدميقراطية، حماية األقليات... 
ــير  ــة تش ــذه اآللي ــة ه ــدى جناع ــيولوجية مل ــة والسوس ــراءة التاريخي الق
إلــى الفشــل الذريــع الــذي ميــز جتــارب الــدول التــي خضعــت لهــذه اآلليــة 
آخرهــا جتربــة أفغانســتان والعــراق عــدا جتربتــي أملانيــا واليابــان بعــد احلــرب 
العامليــة الثانيــة والتــي كانتــا يف ســياق تاريخــي مغايــر متامــا. إن التغييــر 
الــذي يكــون مصــدره قــوى أجنبيــة خارجيــة هــو نشــر للفوضــى وللخــراب 
واســتدامة للمحــن واألزمــات فالتغييــر االيجابــي هــو الــذي ينطلــق مــن 
ــتقواء  ــية دون االس ــة والسياس ــكيات االجتماعي ــق التش ــل بتواف الداخ
بالقــوى اخلارجيــة الــذي يعــد عائقــا مركزيــا أمــام انتقــال دميقراطــي 

ــراد واجلماعــات.  حقيقــي يســتجيب فعــا النتظــارات األف

اخلالصـــــة: التقييـــــم  واالستنتـــــاجــــات

  تعتبــر الدميقراطيــة منظومــة قيــم متماســكة ومتفاعلــة : حريــة الفكــر 
واملعتقــد، دولــة املؤسســات والقانــون واحلــق، التــداول علــى احلكــم 
والقيــادة، االعــام احلــر واملواطنــة مبختلــف جتلياتهــا...  واالنتقــال 
الدميقراطــي يف غاياتــه النهائيــة يهــدف إلــى تكريــس وترســيخ هــذه القيــم 
ــة  ــات االجتماعي ــه كل املؤسس ــم إلي ــي حتتك ــي وسياس ــد اجتماع كعق

ــية.  والسياس
  االنتقــال الدميقراطــي ليــس بوصفــة ســحرية مســبقة بــل هــو نتــاج 
لســيرورة مجتمعيــة تخضــع خلصوصيــات ثقافيــة وسياســية متفاعلــة مــع 

احمليــط االقليمــي والدولــي. 
ــة  ــات داخلي ــتجابة ملتطلب ــو اس ــي ه ــر احلقيق ــى فالتغيي ــذا املعن   وبه
حتركــه القــوى الداخليــة بــوالءات داخليــة ال خارجيــة تصــب يف مصلحــة 

ــراء ضمــن الوحــدة املجمعــة.  ــوع واإلث ــد يف إطــار التن البل
ــذه  ــتمر به ــذي إن اس ــا وال ــر لبادن ــي املتعث ــال الدميقراط   إن االنتق
ــل  ــه ب ــل من ــه ال طائ ــة أي أن ــيخ الدميقراطي ــي بترس ــن ينته ــات ل التجلي
ــذه  ــى ه ــدة وعل ــورة وح ــر خط ــات أكث ــو متاه ــد يف تعقيدات ــل البل يدخ
الشــاكلة لــن تتحقــق اآلمــال والطموحــات املجتمعيــة. ومــرد هــذا التعثــر 
ــرات  ــة التغي ــدم مواكب ــا بع ــا أحيان ــل وتردده ــية ب ــة السياس ــل الوثب ثق
ممــا يصعــب مــن عمليــة  املواطــن  والسياســية النتظــارات  القانونيــة 
ــرة  ــة، ح ــات قوي ــد صراحــة مؤسس ــذي يري ــن ال ــذا املواط االنخــراط. ه
ونزيهــة تتصــدى ألهــواء األفــراد يف كل الظــروف واملواقــف. أضــف إلــى 
ــات  ــس ملبيع ــن واحلبي ــا الره ــا اقتصادن ــز به ــي يتمي ــك الهشاشــة الت ذل
ــع  ــرة والتــي تدف ــة املتوف ــة الهائل النفــط رغــم املؤهــات البشــرية والطبيعي
إلــى وثبــة اقتصاديــة نوعيــة لــو يتــم رفــع كل العراقيــل املرتبطــة ب : أداء 
املنظومــة البنكيــة، تنافســية املنظومــة اجلبائيــة، عصرنــة قطــاع اجلمــارك، 
تشــجيع االســتثمار الداخلــي واخلارجــي، توفيــر العقــار الصناعــي، 

ــل...  ــات والنق ــاع اخلدم ــن قط حتس
ــارادة  ــا ب ــا وقدم ــي فعلي ــو املض ــى ه ــذا املعن ــول به ــوب واملأم و املطل
سياســية واضحــة وقويــة يف تطبيــق كل مســتلزمات االنتقــال الدميقراطــي 
ــرض  ــي تعت ــه الت ــع مطبات ــة م ــه والتعامــل بحكمــة وروي ــف محطات مبختل
كل محطــة للوصــول إلــى ترســيخ القيــم الدميقراطيــة الضامنــة لدولــة احلــق 
والعدالــة وملواطنــة الفــرد واجلماعــات. وعنــد هــذه احملطــة يتحــول احللــم 

إلــى حقيقــة ملموســة ال إلــى وهــم وســراب.

La

األستــاذ فــؤاد منصـــوري
 قســم العلـوم السياسـية 

 جامــــعة عنــــــابة 
)fouedmansouri07@gmail.com(
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المثـقفــون المتساقطــون..! 
 وميز غرامشي كما هو معروف بني صنفني 
من  التقليديون  املثقفون   : وهما  املثقفني  من 
مثل املعلمني والكهنة واإلداريني، وهم الذين 
يستمرون يف أداء نفس العمل جيال بعد جيل، 
واملثقفون العضويون وهم الذين يرتبطون مباشرة 
بالطبقات االجتماعية التي تعمل على تنظيم 
مصاحلها واكتساب املزيد من السلطة والثروة، 
أي أن املثقف العضوي هو من يشارك يف احلياة 
يف  العامل  باجلماهير  املرتبط  وهو  االجتماعية 

سبيل تغيير األفكار واآلراء والواقع. 
تصور  يف  النمط  هذا  على  نعثر  وال   
 « كتابه  يف  خاصة  للمثقفني  بندا«  »جوليان 
ضئيلة  عصبة   « هم  والذين   « املثقفني  خيانة 
من امللوك الفالسفة من ذوي املواهب الفائقة 
ضمير  يشكلون  الذين  الرفيعة  واألخالق 
عليه  واملسيح  سقراط  أمثال  من   « البشرية 
من  النمط  هذا  على  نعثر  ال  كما  السالم، 
من  والفالسفة  املفكرين  تصنيف  يف  املثقفني 
اسمه  ارتبط  الذي   « سارتر  بول  »جان  أمثال 
عن  ودفاعه  اإلنسانية  بقضايا  امللتزم  باملثقف 
الذي   « فانون  فرانز  و«  والعدالة  احلرية  قيم 
كان منوذجا للمثقف الثوري واعتقد بأن العنف 
املانوي  العالم  هذا  لقلب  الوحيد  السبيل  هو 
فوكو«  ميشيل   « حتى  أو  عقب،  على  رأسا 
انتصر للمثقف املتخصص، أي املثقف  الذي 
القطاعي، كما ال جند لهذا النمط من املثقفني 
املعاصرين  العرب  املفكرين  تصنيف  يف  أثرا 
يف  اجلابري  عابد  محمد  مثل  من  للمثقفني 
كتابه » املثقفون يف احلضارة العربية اإلسالمية 
» والذي استدعى فيه محنة ابن حنبل ونكبة 
بأنه  املثقف  مفهوم  حدد  وفيه  رشد،  ابن 
االنسان  حول  به  خاصة  أراء  يحمل  من  كل 
والتنديد  االحتجاج  موقف  ويقف  واملجتمع، 
من  واجلماعات  األفراد  له  يتعرض  ما  إزاء 
كانت  أيا  السلطات،  طرف  من  وتعسف  ظلم 
أولئك  فاملثقفون حسبه هم  دينية،  أو  سياسية 
الذين يعرفون ويتكلمون، ويتكلمون ليقولوا ما 
يعرفون، وباخلصوص ليقوموا بالقيادة والتوجيه 
يف عصر صار فيه احلكم فنا يف القول، قبل أن 

يكون شيئا آخر. 
املثقف   « كتابيه  يف  سعيد  ادوارد  وال   
والذي   « املثقفني  » خيانة  » وكتاب  والسلطة 
مبوهبة  يتمتع  فرد   « بأنه  املثقف  فيهما  حدد 
خاصة متكنه من حمل رسالة ما، أو متثيل وجهة 
نظر ما، أو موقف ما، أو فلسفة ما، أو رأي ما، 
ما  مجتمع  إلى  عنه  واإلفصاح  ذلك  وجتسيد 
الدور  وهذا  املجتمع،  هذا  باسم  ذلك  ومتثيل 
ميكن  وال  ومؤثر،  فعال  أي  قاطع،  حد  له 
للمثقف أداؤه إال إذا أحس بأنه شخص عليه 
يكون  وأن  محرجة  أسئلة  بطرح  علنا  يقوم  أن 
أن  الشركات  أو  فردا يصعب على احلكومات 
هو  نفسه  وجوده  مبرر  يكون  وأن  تستقطبه، 
متثيل األشخاص والقضايا التي عادة ما يكون 

 ،. اإلخفاء.  أو  التجاهل  أو  النسيان  مصيرها 
فاملثقف من هذا املنظور هو صاحب رأي وفكرة 
موضوع  هي  الفكرة  وهذه  يعتقد يف صوابها، 
أجلها، أي ال ميكن  يناضل من  التي  لرسالته 
رسالة،  صاحب  يكن  لم  إذا  مثقف  تصور 
واملخاطرة  االلتزام  تتضمن  التي  الرسالة  وهي 
والتعرض  اجلسارة  نفسه  الوقت  يف  وكذلك 
للضرر، فهو عند سعيد ليس داعية مساملة وال 
يخاطر  شخص  لكنه  اآلراء،  يف  اتفاق  داعية 
بكيانه كله باتخاذ موقفه احلساس، وهو موقف 
واألقوال  السهلة  الصيغ  رفض  على  اإلصرار 
اجلاهزة املبتذلة، أو التأكيدات املهذبة القائمة 
ما  كل  مع  واالتفاق  اللبقة  املصاحلات  على 
يقوله وما يفعله أصحاب السلطة وذوو األفكار 
صاحب  املثقف  يجعل  ما  وهذا  التقليدية، 
يقظة وانتباه على الدوام ورافض لالنسياق وراء 
،فاملثقف  الشائعة  واألفكار  احلقائق  أنصاف 
أن  فتعلم  سفينته  حتطمت  الذي  املالح  يشبه 
ال  األرض،  مع  املعاني،  هذه  مبعنى  يعيش، 
فوقها، أي أنه ال يشبه »روبنسون كروز« الذي 
كان هدفه هو استعمار جزيرته الصغيرة، بل هو 
أشبه بالرحالة » ماركو بولو«، الذي لم يفارقه 
دائما  فهو  والعجب،  بالدهشة  إحساسه  قط 
راحل من مكان إلى أخر، قد ينزل ضيفا على 
أحد إن استضافه، ولكنه ليس طفيليا وال فاحتا 
وال غازيا، فاملدار األساسي حلياة املثقف يتمثل 

يف املعرفة واحلرية. 
من  هو  أتصوره  الذي  املثقف  أما   
اخلطابات  من  نقدية  مبسافة  لنفسه  يحتفظ 
من  وهو  واألطروحات،  واإليديولوجيات 
الوصايات  أشكال  كل  على  ويثور  يرفض 
لألوهام  اخلضوع  يقبل  وال  واألبويات 
والشجاعة  اجلرأة  له  أن  كما  والسرديات، 
قناعاته  عن  والدفاع  بوضوح  رأيه  عن  للتعبير 
باالستدالالت الصحيحة، كما أنه ميلك أيضا 
منطلقاته  مراجعة  على  والقدرة  الشجاعة  من 
وأفكاره إذا أثبتت التجارب تهافتها، كما أنه ال 
يداهن وال يطلب التموقع على حساب شرفه 
الرجال،  قبل  عنده  واحلق  وكرامته،  وأفكاره 
ولذلك فهو ال يعرف احلق بالرجال وإمنا يعرف 
الرجال،  وفوق  قبل  احلق  ألن  باحلق،  الرجال 
الشجاعة  ميلك  الذي  الشخص  أنه  كما 
فهو  ونباهته،  وذكاءه  عقله  الكافية الستعمال 
باملتحزب  وال  األفق  الضيق  باملتمذهب  ليس 
يحوز  ألنه  املتعصب،  باملؤدلج  وليس  املنغلق 
على ايتيقا التواصل واحلوار والنقاش، ويدرك 
جيدا أن احلوار هو فضيلة العرفان يف حني أن 
العنف هو أداة السلطان، مبعنى أخر املثقف هو 
قيم  من  تتطلبه  وما  احلقيقة،  بثقافة  يتميز  من 

املكاشفة واملصارحة. 
و على هذا املنوال ميكن أن نستدعي الكثير 
من التصورات الفلسفية ملفهوم املثقف وأدواره 

يف التغيير والتنوير واإلصالح، و

 لكن املشهد الغالب يف الساحة الثقافية، 
أي  التموقع،  عن  الباحث  املثقف  مشهد  هو 
أو  العضوي  املثقف  وليس  املتموقع  املثقف 
واملثقف  النقدي،  أو  املتخصص  أو  املثالي 
املتوقع هو الذي ال تهمه قضايا احلرية والعدالة 
والقيم اإلنسانية السامية، وإمنا ما يهمه ويفكر 
من  يتموقع  أن  ميكنه  كيف  هو  باستمرار  فيه 
الفاعلني االجتماعيني وأصحاب القرار، طمعا 
يف ترقية ما أو منصب ما أو حتى مجرد نسج 
السلطة،  أصحاب  مع  العالقات  من  جملة 
واملثقف املتموقع هو الذي ال ميل من االنتظار 
وال ييأس، وال يتوقف عن تقدمي كل القراءات 
والتأويالت السياسية والثقافية وااليديولوجية 
الرسمية  االيديولوجية  التي تصب يف خدمة 
الزائفة  املعرفة  من  بغطاء  ذلك  كل  مغلفا 
إنتاج  إلى  األمر  به  ويصل  املؤسس،  واجلهل 
واقتراح  يبرر  ال  ما  وتبرير  معقول  غير  خطاب 
التي  والالأخالقية  الالمعقولة  التسويغات 
وزائفة،  فاسدة  سلطوية  ملمارسات  تشرعن 
املرتزقة  إلى  أقرب  هم  املتموقعون  فاملثقفون 
الذين ينخرطون يف سجاالت ونقاشات غرضها 
ليس بلوغ املعرفة أو اكتناه احلقيقة أو االنتصار 
للحق والعدل واحلرية، وإمنا الغرض هو خدمة 
مصاحلهم الشخصية الزائفة ،و إرضاء أسيادهم 
املرضية  وتصوراتهم  خلياالتهم  االستجابة  ،و 
بالنقد  جوبهوا  وإذا  النرجسية،  وشخصياتهم 
حتولوا  الدامغة  باحلجج  والتفنيد ألطروحاتهم 
إلى ذوات خسيسة وبذيئة وحقيرة، وسقطت 
كانت  التي  األوراق  أخر  يدرون  ال  من حيث 

تخفي عوراتهم وجهلهم ووجوههم القبيحة. 
على  بالقدرة  املتموقع  املثقف  يتميز  كما   
يف  مناقض  موقف  إلى  موقف  من  االنتقال 
معرفية  قناعات  على  بناء  ليس  قصير،  وقت 
التوازنات  تغير  على  بناء  ولكن  جديدة، 
واألشخاص  األفكار  يلعن  فتجده  السلطوية، 
الذين كان يحتفي بهم ويدافع عنهم يف وقت 
أو  السياسات  عن  الدفاع  إلى  وينتقل  قريب، 
ويجتهد  يهاجمها  كان  التي  االستراتيجيات 
والتوازنات  النفوذ  مواقع  ألن  فشلها،  بيان  يف 
ويتحول  يتغير  أن  وعليه  وتغيرت  اختلفت  قد 
املثقفني  من  النوع  وهذا  املواقع،  تلك  بتحول 
أخطر على املجتمع من العامة من الناس، ألنه 
يدعي الثقافة واملعرفة والعلم بدون أخالق وال 
مواقف وال مبادئ، كما أنه يسيء إلى النخبة 
التي يفترض فيها أنها تقود املجتمع فيساهم يف 
تفتيت مصداقيتها يف الوعي اجلمعي، فتفقد 
كل تقدير واحترام من طرف اجلماهير، وجتد 
يجعلها  مما  رشيدة  قيادة  بدون  نفسها  اجلماهير 
الذين  املغامرين  من طرف  للتالعب  موضوعا 
التغيير بدون روية وال فلسفة  يركبون موجات 

أو رؤية. 

  يزخر احلقل الثقايف 
اجلزائري بنمط من 

املثقفني، سواء كانوا كتابا 
أو أساتذة أو أكادمييني 
أو شعراء أو فنانني أو 

صحافيني، ال تكاد جتد 
لهم تصنيفا يف التراث 

النظري والفلسفي الذي 
طرح سؤال املثقف وحدد 

وظائفه وأدواره، وفكر 
خصائصه ومميزاته، وأكد 

على أهميته يف نهضة 
الشعوب واملجتمعات ؛  

فهذا الصنف من املثقفني 
لم ينتبه له »انطونيو 
غرامشي« وهو من أكبر 
الفالسفة املاركسيني يف 

العصر احلديث الذي 
اشتغل على مفهوم املثقف، 
خاصة يف كتابه »مذكرات 
السجن«، وانطلق يف ذلك 

من مسلمة مفادها »أن 
جميع الناس مفكرون، 
ولكن وظيفة املثقف أو 

املفكر يف املجتمع ال يقوم 
بها كل الناس«!

متابعات عابرة                                                     

الدكتور: كيحل مصطفى 
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فيما أعلن عن انطالق حملة وطنية للتلقيح قريبا، جمال فورار: 

الّتلقيُح ضّد َفيروس ُكوروَنا ليس إجَبارّيا!

الَجزائـُر ُتحِصـي 256 إَصابــًة 
بَفيـــروس كرونـــــا 

أحصـــــت وزارة الصحــــة 
والسكــــان وإصــــــــالح 

املستشفيات، أمس  السبت، 
256 إصابــة جديـــدة 

بفيروس كرونا يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة األخيرة.

تلمسان 

الَجمعّيـُة الُموحِدّيـة ُتطلُق َبرنامًجا 
حـول الّسياحـة الّثقاِفيـة بالَجزائر

الناشطة يف مجال  أطلقت اجلمعية املوحدية، بندومة بتلمسان )50 كلم شمال غربي الوالية( 
السياحة واحملافظة على التراث التاريخي برنامجا حول السياحة الثقافية املستدامة يف اجلزائر.

وكشف رئيس اجلمعية »ميدون عز الدين«،  خالل اللقاء الذي عقده صبيحة أمس السبت، مبقر 
اجلمعية ببلدية ندرومة، أن هدف املشروع هو إشراك املجتمع من خالل السياحة الثقافية املستدامة 

وسيضم أربع دوائر ببلدياتها كنموذج وهي ندومة، الغزوات،هنني وفالوسن.
و كشف ميدون أيضا أن املشروع سيتم متويله من قبل صندوق هيئة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
والدميقراطية، وتدعمه وزارة الداخلية واجلماعات احمللية التي منحتهم رخصة للشراكة الدولية. و يف 
السياق ذاته، مت تشكيل خلية متكونة من متخصصني يف ترميم اآلثار ومرشدين سياحيني لتكوين 
شباب يف مجال اخلدمات التقنية واللوجستية، ستعمل بالتنسيق مع السلطات احمللية للوالية حيث مت 
اختيار 16 معلما أثريا سيتم التعريف بها من خالل هذا املشروع، الذي مت إطالقه يوم الفاحت من سبتمبر 
2020 والذي سيدوم 24 شهرا، ويرجى منه أن يعود بفائدة كبيرة على املنطقة يف انتظار تعميمه على 

باقي مناطق الوطن.
بن خالد عبد القادر 

جلنة  باسم  الرسمي  الناطق  أعلن 
جمال  كورونا،  تفشي  ومتابعة  رصد 
فورار، اليوم السبت، مبقر وزارة الصحة، 
اخلزية  يكلف  املواطنني  تلقيح  أن 
انطالق  عن  كاشفًا  دينار،  200مليار 
للتلقيح ضد  حملة وطنية طويلة املدى 
فيروس كورونا  يف األيام القليلة القادمة؛ 
مؤكدا أن التلقيح ضد الفيروس املستجد 
ليس إجباريا، وذلك مبجرد استالم أول 
لها  خصصت  والتي  اللقاح  من  دفعة 
دينار،  مليار   15 قدرها  ميزانية  الدولة 
حيث قد تصل تكلفة اللقاح  إلى 200 

مليار دينار.
صحفية  ندوة  يف  فورار  وصرح 
معلومات  إعطاء  أجل  من  نظمت 
التلقيح،   حملة  حول  ومعطيات 
على  صادق  العلمي  »املجلس  بأن 
الوطنية  للحملة  محكمة  إستراتيجية 
تسعى  اللجنة  هذه  أن  مؤكدًا  املقررة«، 
لتوفير لقاح اَمن بأقل مضاعفات ثانوية.

إنه  املتحدث  قال  الصدد،  يف هذا 
ثانوية  مضاعفات  بدون  لقاح  يوجد  ال 
احلقن،  محل  وألم  والصداع  كاحلمى 
لإلشراف  جلنة  تنشيط  مت  أنه  إال 
وكذا  التلقيح  لعملية  اليومي  والتتبع 
إن  غريبة  مضاعفات  عن  الكشف 
يف  مخترع  للقاح  وأن  خاصة  وجدت، 
أن  »صحيح  قال:  وجيز، حيث  ظرف 
اللقاحات قدميا كانت تستغرق نحو 10 
سنوات من بداية ظهور املرض، إال أن  

سهلت  اآلن  احلديثة  التكنولوجيات 
األمر،  لكن يبقى احلذر مطلوبا«.

وزارة  أن  املتحدث  كشف  كما 
مخصصة  جلنة  أنشأت  الصحة 
برنامج  تسطير  مع  بالتكوين،  للتكفل 
مستوى  على  مؤطرين  لتوفير  تكويني 
يعملون  بدورهم  واللذين  والية،   48
التلقيح،  على تأطير وتكوين خبراء يف 

لكل  اللقاح  إيصال  إلى  تسعى  والوزارة 
اخلصوص،  هذا  ويف  جزائري.  مواطن 
لضمان  املعنية  اجلهات  تهيئة كل  متت 

احلفاظ على سلسلة التبريد التي. 
ال  إنه  فورار  قال  متصل  سياق  يف 
العملية  من  مستثنون  أشخاص  يوجد 
ألحد  حساسية  لديهم  من  ماعدا 

مكونات اللقاح، والنساء احلوامل.

باملوازاة مع هذا، أكد جمال فورار 
يف  اإلعالم  وسائل  دور  أهمية  على 
تنوير الرأي العام حول اللقاح، خاصة 
وأن الكثيرين يرفضون الفكرة وهذا رد 
جديد  اللقاح  كون  جدا  طبيعي  فعل 

وغير مألوف. 
رضوان بلعروسي

العاصمة 

انقطــاُع الميـاِه بَبلدّيـة الَحراش 
وَضواحيهــا الّيـــــوَم

أعلنت الشركة الوطنية للمياه والتطهير، يوم أمس السبت، عن انقطاع املاء الشروب، 
على مستوى بلدية احلراش وضواحيها بالعاصمة.

وقالت شركة سيال، يف بيان لها، إّن انقطاع املاء سيسجل على مستوى كل من بلديات 
وادي سمار »كليا« وبلدية احلراش املنظر اجلميل وحي أرماف وبلفور. وأرجعت الشركة سبب 
قطع التزود باملياه الشروب إلى  إقامة أشغال الصيانة على مستوى قناة توزي.رئيسة. يذكر 
أن االنقطاع سيكون بداية من الساعة السادسة مساء اليوم األحد، وميتد إلى العاشرة صباحا 

من يوم غد اإلثنني.
جالل نويس

   فيَما اجَتمعْت، يوَم أمٍس، 
ُنخبٌة من األدباِء والُكّتاِب 
حِفينَي يف  وامُلثَقفنَي والصُّ

امَلكَتبِة الَوطنّيِة َيتدارُسوَن 
ِسيرَة األِديِب والّروائيِّ الَكبيِر 

وَقة«  »َعبد احَلميد بن هدُّ
)1925 - 1996)، الّزاهُد 

ظيُف، امُلتخّلُق امُلتواِضُع،  النَّ
امَلهموِم بَقضاَيا َشعبِه ووَطِنه، 

كاَنت أقالُم الّصحِفينَي 
لفزيوَنات  وِميكروُفوناِت التِّ

مَبجلِس قضاِء الَعاصمِة 
َتنقُل َتصريحاٍت ُمثيرٍة أدَلى 

بها الَوزيُر األّوُل األسبُق، 
أحمد أويحيى، امَلسؤوُل 

الّساِمي، الَغارُق يف الَفساِد، 
امُلّتهُم بالّرشوِة، امُلتّكِبر على 

َشعبِه، الّناهُب لثَررواِته!
  بني امَلكتبِة الَوطنّيِة 

باحَلامة وَمجلِس َقضاِء 
الَعاصمِة بالرويّسو َمسافٌة 
حتَسُب باألمتاِر، لكّنَها يف 

ُسّلِم الِقيِم واألخالِق حُتسُب 
وئّيِة. نواِت الضَّ بالسَّ

يف امَلكتبِة الَوطنّيِة، أجمَع 
واِئي َعبد  من حَتّدَث عن الرِّ

احَلِميد بن هّدوَقة  على 
اسِتقامِة الّرجِل، َنظافِته، 
ُحسِن أخالِقه، واهِتماِمه 

بَقضاَيا َشعِبه. أّما يف َمجلِس 
َقضاِء الَعاصمِة، َفيعتِرُف 
امَلسجوُن أحمد أويحيى، 
ي كاَن َيتحّكُم يف  وهو الذِّ

نَي، إلى َدرجٍة  ِرقاِب اجَلزائريِّ
أّنه كاَد َيخُنُقهم، بل جعَل 

َبعَضهم يطِوي َبطَنه باحلجِر 
هروًبا من  آالم اجُلوِع، وَدفَع 
بآَخريَن إلى افتراِش  األرِض 
والِتحاِف الّسماِء،  يف ِغياِب 

َمأًوى َيِقيِهم برَد الّشتاِء 
يِف، بل َحكَم على  وحّر الصَّ
الَكثيريَن باإلفالِس جّراَء 
َتعقيداٍت إَدارّيٍة وَضرائَب 

َقاسّيٍة. 
   كنُت أقوُل إن أويحيى 

اعترَف بأّنه حتّصَل على 
َسبائَك َذهبّيٍة منَحها له 
أمراٌء وملوٌك َخِليِجّيوَن، 
باَعها يف الّسوِق الّسوداِء 

ونفَخ بها ِحساباِته الَبنكّيَة! 
 أويحيى امَلسجوُن يِقرُّ 

بَعْظمِة لَساِنه، وهَو الَوزيُر 
األّوُل األسَبُق، وُمديُر ِديواِن 

ئاسِة وَقبلُهما َرئيُس  الرِّ
احُلكومِة، وكاَن ُمرّشًحا 

لِرئاسِة اجُلمهورّيِة من ِقبل 
بعِض الّدوائِر، بأّنه ال ُيِكُنه 

احَلديُث على الّشفاِفّيِة، 
فاحَلديُث عنَها )الّشفاِفية( 

سُيغرُق اجَلزائَر؛  طبًعا بكثرة 
َفساِده هو وأمَثاُله مّمن 

َصادُروا إرادَة الّشعِب وَنهُبوا 
ُقّوته بقوِة الّتزويِر واإلَدارة.

إذن؛ ُهما حدَثان هاماِن 
ِعشناُهما يوَم أمٍس، َموُت 
ِسياسيٍّ فاسٍد ال رحمَة يف 
َقلِبه ُألِقَي به يف َغياِهب 
الّسجِن، وَتخليُد ِروائيٍّ 

وأِديٍب وُمثقٍف َنظيٍف، َنزيٍه، 
َعِفيف.

 وُخالصُة اخُلالصِة؛ إّنه ال 
حياَة للَفاسِدين ولو كاُنوا 
زهاِء  أحياًء،  وال موَت للنُّ
امُلبدِعني ولو كاُنوا ُتراًبا! 

بلســان: رياض هــويلي

الُمبـــــــِدع 
واللِّــــُص..!

املنقضي،  اجلمعة  يوم  أغلقت،   أنها  االجتماعي  للتواصل  »تويتر«  شركة  أعلنت 
املوقع  قواعد  انتهاك  بسبب  دائم  بشكل  ترامب«،  »دونالد  األمريكي،  الرئيس  حساب 

اخلاصة بنشر احملتوى. 
عن  الصادرة  احلديثة  للتغريدات  الدقيقة  املراجعة  »بعد  لها  بيان  يف  الشركة  وقالت 
حساب الرئيس »دونالد ترامب« والسياق احمليط بها، وحتديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على 
املوقع وخارجه، قمنا بتعليق احلساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على 

العنف«.
وكان »تويتر »قد حجب األربعاء املنقضي تغريدات للرئيس »ترامب«، وجمد حسابه 
املنتهية  الرئيس  استمر  دائمة يف حال  بصورة  احلساب  هذا  بغلق  وهّدد  12 ساعة،   ملدة 
واليته يف انتهاك قواعد االستخدام املتعلقة بالنزاهة املدنية، يف إجراءات غير مسبوقة جلأ 

إليها موقع التواصل االجتماعي »تويتر« بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول.
ق. د

 تويتـــر ُتعلِّـــق حســــــاَب 
دونالــــد ترامـــــب!

تعزيــــة
 بقلوب راضية بقضاء اهلل وقدره، وببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة 

املغفور له - بإذن اهلل تعالى - عقيد احلماية املدنية بلقاسم إبراهيمي طّيب 
اهلل ثراه وأكرم مثواه. وبهذا املصاب اجللل، تتقدم املديرية العامة للحماية 

املدنية باسم املدير العام وكافة مستخدمي القطاع - مبختلف رتبهم - 
بأخلص عبارات التعازي وأصدق املواساة لعائلة الفقيد وكل أسرة احلماية 

املدنية، راجني من املولى - عز وجل - أن يتغمد روح الفقيد  برحمته 
الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الصديقني والصاحلني 

وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وانا اليه راجعون .

الفقيد دفعة سنة 1988، تقلد عدة مناصب عليا يف القطاع، من بينها، مدير 
احلماية املدنية لواليات، إليزي، الشلف وتلمسان



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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