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د. ف. الزهراء بولعراس 

َماذا ُتريــــــــُد 
ــاُء؟! ســــــــــ النِّ

14

أقــــــــــــــــالم   

05
قسنيطنة

البــي الحــرُّ  االّتحـاُد الطُّ
يطـالُب بفتـِح َتحقيــٍق فـي 
إقامـِة »زواغـي سليمــان«!

06
تلمسان

فتـــُح َتحقيـٍق فــي َنهـــِب 
اِر الُمستثمـراِت الِفالحـّيِة  عقـّـَ

اِتها! وبيــــِع  ُمعــــــدَّ

04
رئيُس املجلِس الَوطِني االقتَصاِدي 

تيــــــر: رضــــا   ، واالجِتماعيِّ

»ُنطالُب بُمراجعِة النُّصوص 
ِة التـي أضـّرْت  الَقانونيـّ
» باالقِتصــاِد الَوطنـــيِّ

 بّرأت محكمة اجلنايات االستئنافية، مبجلس قضاء 
العاصمة، املتهم املوقوف )ب. ص(، الذي كان يف مديرية 

حملة املترشح علي بن فليس، من تهمتي التخابر مع عمالء 
دولة أجنبية، واإلضرار باملركز الدبلوماسي للجزائر.

اكرِة الَعالقاُت »اجَلزائرّيُة – الِفرنسّيُة« تبَقى َرهينَة ِملفِّ الذَّ

09

تتفاقم معاناة أكثر من ألفي عائلة تقطن يف مشاٍت متفرقة بكل من 
منطقتي »مشنتل« و»بئر الطويل« التابعتني إقليميا لبلدية الشريعة 
بوالية تبسة. مشاكل تزداد حدتها يوما بعد يوم حتت حصار ثالثية 

قاتلة ميزتها العزلة واحلرمان من مختلف أساسيات العيش الكرمي مبناطق 
ظل يف اجلزائر العميقة، جعلت منهم ضحايا ملنتخبني محليني بعيدين كل 

البعد عن املسؤولية.

ُحكم َعليه بـ 3 َسنواٍت سجًنا يف وقٍت َسابٍق

َتبرئـُة َمســــؤوِل َحملـــِة
ِس بن فِليـس من ُتهـمِة التَّجـسُّ

02

03

جــــراُح الماِضــــي جــــراُح الماِضــــي 
وِحسابــاُت اإلِليِزيــه!وِحسابــاُت اإلِليِزيــه!

 د. الّسعيــد بوطـــاِجني 

 الَكلمــــــــــــــُة 
ــــــورُة..! والصُّ

15

كشف رئيس املجلس الوطني االقتصادي 
واالجتماعي، رضا تير، أن »هناك مطالبة بإعادة 

مراجعة كافة الّنصوص القانونية التي أضرت 
باالقتصاد الوطني، منذ التسعينيات «.

َطّوقتُهم العزلُة وحاصَرُهم الَعطُش واحلرماُن بتبّسة

ائالٌت بـ »ظِهيـرة مشنَتـل« و»ِبئـر الّطوْيـل«   ائالٌت بـ »ظِهيـرة مشنَتـل« و»ِبئـر الّطوْيـل«عـَ عـَ
ُتغـــادر ُقراهـا بحثـًا عـن َحيـــاٍة أفضــــَلُتغـــادر ُقراهـا بحثـًا عـن َحيـــاٍة أفضــــَل

 محمــد ُبوعـّزارة: 
»أخَشـى أن َيــــسَّ 

حريـُف  التَّ األرشيَف 
ال  مـــــا  لَتبييـــــِض 
َتبييــُضه!« ينَبِغــي 

 ِكيـــَحل عبـد احَلِميـد: 
ـُّد مـــن الَضغـــِط  »ال بـ
نسِترجــــــــع   حّتـــــــى 
األرِشيـــــــــف!« كـــــلَّ 

 أرزِقي فّراد:« ينَبِغي أن ال َننخدَع؛ فرفُع 
ا« رية عن األرِشيف َسيكوُن ُجزِئّيً السِّ



اجتمــاع  يف  املشــاركون  تبنــى 
مجلــس الســلم واألمــن لالحتــاد 
ــاء  ــتوى رؤس ــى مس ــي، عل اإلفريق
ــد  ــذي انعق ــات ال ــدول واحلكوم ال
أول أمــس، مقتــرح اجلزائــر القاضي 
ــاص  ــي خ ــدوق إفريق ــاء صن بإنش
بالكــوارث الناجمــة عــن التغيــرات 

املناخيــة.
عبــد  رئيــس اجلمهوريــة  واقتــرح 
مشــاركته  خــالل  تبــون  املجيــد 
يف االجتمــاع عــن طريــق تقنيــة 
إنشــاء  بعــد,  عــن  التحاضــر 
خــاص  إفريقــي  صنــدوق 
بالكــوارث الناجمــة عــن التغيــرات 
ــى  ــرص عل ــدا »احل ــة, مؤك املناخي
ــا  ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــون املب ص
املتحــدة  لــأمم  اإلطــار  االتفاقيــة 
حــول التغيــر املناخــي, وعلى رأســها 
مبــدأ املســؤولية املشــتركة واملتفاوتــة 

األطــراف«. للــدول 

ــه  ــون يف تدخل ــس تب ــرب الرئي وأع
عــن متنياتــه بــأن »يفتــح االحتــاد 
خاصــا  صندوقــا  األفريقــي 
عــن  تنجــم  التــي  بالكــوارث 
ويشــارك يف  املناخيــة،  التغيــرات 
هــذا الصنــدوق الــدول اإلفريقيــة 
األمــن  مــن  ومبســاعدة  امليســورة 
ومجلــس  املتحــدة  لــأمم  العــام 
ــرات  ــم بالتغي ــن يهت ــن وكل م األم

املناخيــة«.
ــاع،  ــذا االجتم ــالل ه ــد مت، خ وق
يخــص  األول  بنديــن:  دراســة 
ــى  ــا عل ــة وتأثيره ــرات املناخي التغي
الســلم واألمــن يف إفريقيــا, والثانــي 
ــة  ــراء الغربي ــة الصح ــق بقضي يتعل
علــى ضــوء التطــورات والتجــاوزات 
يف  مؤخــرا  املســجلة  اخلطيــرة 
احملتلــة«.     الصحراويــة  األراضــي 
)و.أ.ج(

نــداء  مبــادرة  اعتبــرت حركــة »حمــس« 
الوطــن »ممارســة مكشــوفة تذكرنــا بأجــواء 
ــتفرز  ــث س ــب ، حي ــة العواق ــابقة معروف س
الســلوكيات  مــن  فقاعــات  أخــرى  مــرة 
ينفــع  لــم  التــي  واالنتهازيــة  الطفيليــة 
البلــد نظيراتهــا يف وقــت ســابق، كونهــا 
مضــرة بالعمليــة السياســية، ومنفــرة مــن 
حاضــر  علــى  وخطيــرة  االنتخابــات، 

البــالد«. ومســتقبل 
أمــس  الســلم،  مجتمــع  حركــة  ودعــت 
مجلســها  اجتمــاع  بيــان  عبــر  األربعــاء 
املدنــي  املجتمــع  »يكــون  أن  التنفيــذي، 
وغيــر  الرســمي  محيطــه  مــع  متعاونــا 
الرســمي، ولكــن ضمــن وظيفتــه املجتمعيــة 
السياســية  الوظيفــة  وليــس  التشــاركية 
إال  الدولــة  مــن  يســتفيد  وال  التمثيليــة، 
ضمــن قوانــن مناســبة حلريــة التأســيس 
علــى  يكــون  دعــم  وضمــن  واملبــادرة، 
أســاس عقــود برامجيــة شــفافة متنــح حســب 
ــح املجتمــع وليــس ألغــراض  ــة لصال الفاعلي

املجتمــع. وتفســد  تفســده  سياســية 
مكامــن  »إنهــاء  إلــى  »حمــس«  ونــادت 
ــن، مــن خــالل  التالعــب بأصــوات الناخب
أن  علــى  لالنتخابــات،  اجلديــد  القانــون 

يكــون مقصــده األعلــى حــل مشــكلة البلــد 
والدولــة وليــس مشــكلة النظــام واألشــخاص 

ــوذ«. ــز النف ومراك
وأشــارت احلركــة إلــى أن »االنتخابــات احلــرة 
والنزيهــة واإلرادة السياســية يف مؤسســات 
ــن  ــي الضام ــة ه ــتويات الدول ــف مس ومختل

ــي«. األساس
وأكــدت »حمــس« أن »األزمــة اجلزائريــة 
ــاء  ــا األخط ــاد، وعّقدته ــددة األبع ــة متع أزم
علــى  خطيــرة  تداعيــات  ولهــا  املتتاليــة، 
مســتقبل اجلزائريــن واجلزائريــات«، مضيفــة 
ــات، بعــدم  ــه »ال مخــرج مــن هــذه األزم أن
وعلــى  عمقتهــا،  التــي  األخطــاء  تكــرار 
رأســها محــاوالت صناعــة املشــهد السياســي 
األمــر  وبسياســة  فوقيــا  واالجتماعــي 

الواقــع«.
وتــرى احلركــة أن«إنصــاف الشــباب والعنايــة 
وتوفيــر  التنميــة  بتحقيــق  ُيضمــن  بهــم 
مناصــب الشــغل ورفــع مســتوى التعليــم 
وخلــق فــرص التطويــر الذاتــي للشــباب، 
والعلميــة  املعيشــية  ظروفهــم  وحتســن 
ــي  ــم العقالن ــية، وبتأهيله ــة والنفس والفكري
التشــييد  يف  واملســاهمة  والريــادة  للقيــادة 

دادي بــن  منيــر  والتطويــر«.  

ــاص  ــد اخل ــوص البن ــون بخص ــس تب ــال الرئي وق
بالصحــراء الغربيــة يف مداخلــة ألقاهــا – عبــر 
تقنيــة التحاضــر الســمعي واملرئــي لالجتمــاع عــن 
ــن  ــس الســلم واألم ــاع ملجل ــد ، خــالل اجتم بع
الــدول  رؤســاء  حضــره  اإلفريقــي،  لالحتــاد 
ــة  ــة اآلن لدراس ــا الفرص ــاح لن ــات: »تت واحلكوم
ــن  ــة, آمل ــراء الغربي ــرة يف الصح ــاع اخلطي األوض
أن تفضــي مداوالتنــا إلــى تدابيــر عمليــة وفعالــة 
لبلــورة حــل دائــم لهــذا النــزاع الــذي طــال أمــده, 
والــذي لــن ينتهــي أبــدا بالتقــادم وال باألمــر 

ــع.« الواق
مت  كمــا  اجتماعنــا  »يأتــي  قائــال:  وأضــاف 
ــد  ــف جدي ــروف وق ــة ظ ــدف تهيئ ــه به توضيح
العربيــة  اجلمهوريــة  بــن  النــار  إلطــالق 
املغربيــة  واململكــة  الدميقراطيــة  الصحراويــة 
ــم يكفــل  والعمــل علــى حتقيــق حــل عــادل ودائ
ــر املصيــر للشــعب الصحــراوي ويطــوي  حــق تقري
آخــر ملفــات تصفيــة االســتعمار يف إفريقيــا«.
ــى  ــي تغلبــت عل ــا الت وأوضــح الرئيــس أن«إفريقي
بنضالهــا  عامــة  بصفــة  األوروبــي  االســتعمار 
ــا،  ــض األحي ــلح يف بع ــا املس ــي وكفاحه السياس
وأســقطت النظــام العنصــري )األبارتيــد(، يتبقــى 
لهــا اليــوم أن تقضــي علــى آخــر بــؤرة اســتعمارية 

ــا.« ــارة إفريقي يف ق
واعتبــر يف هــذا الســياق »أن انهيــار وقــف إطــالق 
النــار عقــب انتهــاك اململكــة املغربيــة التفــاق 
ســاري املفعــول منــذ 1991 والتصعيــد اخلطيــر 
الــذي يعرفــه النــزاع يف الصحــراء الغربيــة مــا هــو 
ــل  ــة والتعطي ــة العرقل ــن سياس ــود م ــاج عق إال نت
املمنهجــة خلطــط التســوية وااللتفــاف علــى مســار 
املفاوضــات, وكــذا احملــاوالت املتكــررة لفــرض 
ــة عضــو مؤســس  األمــر الواقــع علــى أراضــي دول
ملنظمتنــا, مبــا فيهــا االســتغالل غيــر الشــرعي 
للثــروات والعمــل علــى تغييــر التركيبــة البشــرية 
ومختلــف  احملتلــة،  األراضــي  يف  الدميغرافيــة 
االنتهــاكات املمنهجــة التــي ترتكــب يف حــق 
 , العــزل  الصحراويــن  واملواطنــن  املواطنــات 
ناهيــك عــن احملــاوالت غيــر القانونيــة لتغييــر 

املركــز القانونــي للصحــراء الغربيــة«.
ولهــذا الســبب, يضيــف الرئيــس تبــون: »نطلــب 
ــا  ــا لصوتن ــم صوته ــرة أن تض ــا املوق ــن منظمتن م
للطلــب مــن األمــن العــام لــأمم املتحــدة تعيــن 
ممثلــه للصحــراء الغربيــة فــورا, كمــا نطلــب أيضــا 
مــن األمم املتحــدة وبدعــم مــن االحتــاد اإلفريقــي 
أن تعطــى لبعثــة »املينورســو« أوامــر للتصــدي 
خلــروق حقــوق اإلنســان يف الصحــراء الغربيــة ».
ــر أيضــا أن »عــدم التكفــل مبأســاة الشــعب  واعتب
الصحــراوي الــذي ضــاق ذرعــا بتماطــل األمم 
عليــه  املتفــق  االســتفتاء  تنظيــم  يف  املتحــدة 
ــبوق  ــر املس ــود غي ــن اجلم ــنة وم ــن س ــذ ثالث من

للعمليــة السياســية كان لــه األثــر البالــغ يف تفاقــم 
األوضاع«.

ــون, »ال  ــول تب ــرة, يق ــذه التطــورات اخلطي ــام ه أم
ميكــن ملنظمتنــا القاريــة التــي كان لهــا الــدور 
ــوية  ــط التس ــاد مخط ــداد واعتم ــي يف إع التاريخ
األممــي أن تظــل صامتــة ومغيبــة, فمــن غيــر 
املعقــول أن تنشــب حــرب بــن دولتــن عضويــن 
ــاول  ــا حت ــاك أصوات ــا وهن ــمع هن ــا ونس يف منظمتن

ــا«. ــة لتبريره ــج( واهي ــدمي )حج تق
االحتــاد  يف  امللــف  طــرح  »عــدم  وبخصــوص 
ــدة  ــة مســجلة يف أجن اإلفريقــي بحجــة أن القضي
القضايــا  »كل  أن  تبــون  ذّكــر  املتحــدة«,  األمم 
ــا مســجلة  ــا منظمتن ــي تتطــرق إليه ــة الت اإلفريقي
يف الوقــت نفســه أمــام األمم املتحــدة وعلــى رأســها 

القضيــة الليبيــة«.
وتابــع قائــال: »كل قضايــا الســلم واألمــن يف 
إفريقيــا دون اســتثناء مطروحــة علــى أجنــدة األمم 
ــن  ــا م ــع منظمتن ــم مين ــك ل ــر أن ذل ــدة, غي املتح
ــع يف  ــا اجلمي ــاد به ــة أش ــاهمات قيم ــدمي مس تق

ــا«. ــذه القضاي ــل ه ــبيل ح س

وفيمــا يتعلــق مبســار تســوية هذا النــزاع, أكــد تبون 
أن »العمليــة السياســية حلــل قضيــة الصحــراء 
الغربيــة حتــت إشــراف األمم املتحــدة تتعــرض حلالة 
ــر مســبوقة يصعــب تفســيرها, يف ظــل  جمــود غي
اآلثــار اخلطيــرة لتجــدد النــزاع املســلح, واملســؤولية 

الدائمــة لــأمم املتحــدة اجتــاه هــذا اإلقليــم«.
ــن  ــى أن »وجــود الالجئ ــون إل ــس تب وأشــار الرئي
اجلزائريــة  اجلمهوريــة  أراضــي  الصحراويــن يف 
الدميقراطيــة الشــعبية يجعلنــا نالحــظ أن مــن 
ــة  ــراء الغربي ــي الصح ــالل أراض ــوم احت ــدوا ي ول
هــم اليــوم رجــال )...(، ولــن يقبلــوا بــأن يبقــوا 
وأن ميوتــوا الجئــن يف األراضــي اجلزائــر, رغــم 

ــقاؤنا.« ــم أش ــم ألنه ــب به ــا نرح أنن
مــن  الــذي  النــزاع  هــذا  النعكاســات  ونظــرا 
ــة األمــن والســلم يف املنطقــة  شــأنه تقويــض حال
برمتهــا, يضيــف تبــون, »وجــب علينــا تفعيــل دور 
مجلــس الســلم واألمــن عمــال بأحــكام بروتوكــول 
علــى  والعمــل  األوضــاع  لتهدئــة  تأسيســه, 
إيجــاد حــل دائــم وعــادل وفقــا لقــرارات االحتــاد 

اإلفريقــي واألمم املتحــدة ذات الصلــة«.

ــد أن »احملــاوالت اليائســة واملتكــررة لترســيخ  وأك
املغربــي  االحتــالل  علــى  الشــرعية  وإضفــاء 
ألراٍض هــي عضــو مؤســس يف منظمتنــا، والــدأب 
والتطلعــات  الصحــراوي,  الواقــع  إنــكار  علــى 
يف  إال  تســهم  لــن  الشــعب,  لهــذا  املشــروعة 
إطالــة أمــد هــذا الصــراع ملــا يقــرب خمســة عقــود 
كاملــة, وبالتالــي البــد مــن التذكيــر باملرجعيــات 
األممــي  الصعيديــن  علــى  املكرســة  واحلقائــق 
والقــاري, والتــي تؤكــد جميعهــا علــى أن قضيــة 
ــة اســتعمار  ــة هــي مســألة تصفي الصحــراء الغربي

ــدة«. ــة األمم املتح ــا منظم ــا صنفته كم
ــن  ــزاع ل ــذا الن ــل ه ــى أن »ح ــس عل ــد الرئي وأك
يأتــي دون عمليــة سياســية, حتتكــم إلــى املبــادئ 
ــة,  ــا القاري ــا منظمتن ــت عليه ــي قام ــة الت الرئيس
القانــون  مــن  الرابعــة  املــادة  أحــكام  خاصــة 
التأسيســي لالحتــاد اإلفريقــي, واملتعلقــة بضــرورة 
ــد نيــل االســتقالل,  ــرام احلــدود القائمــة عن احت
واحلــل الســلمي للنزاعــات, ومنــع اســتخدام القــوة 
والتهديــد بــن الــدول األعضــاء, وكذلــك ضــرورة 

ــع بعــض«. ــش الســلمي م التعاي

ــة  ــون اجلمهوري ــى ك ــرا إل ــار، ونظ ــذا اإلط ويف ه
العربيــة الصحراويــة الدميقراطيــة واململكــة املغربيــة 
دولتــن عضويــن يف االحتــاد اإلفريقــي, يقــول 
ــات  ــا ندعوهمــا لالنخــراط يف محادث ــون, »فإنن تب
مباشــرة وجــادة, يســّيرها االحتــاد اإلفريقــي واألمم 
التوصــل التفــاق جديــد  املتحــدة مــن أجــل 
ــة  ــروف الضروري ــة الظ ــار وتهيئ ــف إطــالق الن لوق
لتمكــن الشــعب الصحــراوي مــن ممارســة حقــه 

ــر«. ــر املصي ــرف يف تقري ــل للتص ــر القاب غي
ويف اخلتــام, أعــرب الرئيــس تبــون عــن أملــه 
»العميــق يف أن تغلــب لغــة احلــوار والتعقــل مــن 
ــال  ــزاع ط ــوية لن ــار التس ــث مس ــادة بع ــل إع أج
أمــده, ومتكــن الشــعب الصحــراوي مــن العيــش 
الكــرمي يف كنــف احلريــة واألمــن واالســتقرار, 
ــعوبنا ككل  ــات ش ــق طموح ــاهم يف حتقي ــا يس مب
أن  مؤكــدا  واالندمــاج«,  والوحــدة  التقــدم  يف 
»تلــك هــي املثــل العليــا التــي ناضــل مــن أجلهــا 
ــة, ونحــن بهــا  ــا القاري ــاء واملؤسســون ملنظمتن اآلب

متمســكون«.
)ق.و/و.أ.ج(

 بــّرأت محكمــة اجلنايــات االســتئنافية 
املتهــم  العاصمــة  قضــاء  مبجلــس 
تهمتــي  مــن  ص(  )ب.  املوقــوف 
التخابــر مــع عمــالء دولــة أجنبيــة، 
واإلضــرار باملركــز الدبلوماســي للجزائــر.
واســتفاد املتهــم الــذي كان يعمــل يف 
مديريــة املترشــح لالنتخابــات الرئاســية 
املاضيــة )علــي بــن فليــس(، الــذي 
ــي  ــح عل ــة املترش ــة حمل كان يف مديري
ــد  ــراءة، بع ــم الب ــن حك ــس م ــن فلي ب
أن التمســت النيابــة العامــة 10 ســنوات 
ســجنا.القضية جــاءت بعــد اســتئناف 
ــي  ــاء الت ــدار البيض ــات ال ــم جناي حك
قضــت بحبــس املتهــم 3 ســنوات حبســا 
نافــذا، بينمــا التمــس ممثــل النيابــة 
تســليط عقوبــة 20 ســنة ســجنا نافــذا.
وخــالل محاكمــة املتهــم باجلوسســة 
والتخابــر لفائــدة عمــالء دولــة أجنبيــة، 
ــب  ــا ُنس ــكار كل م ــوف بإن ــك املوق متس
إليــه مــن تهــم ووقائــع. فيمــا لــم ينــِف 
ــات  ــات حــول مجري ــح معلوم ــه مبن قيام
احلملــة االنتخابيــة واألجــواء السياســية 
الســائدة يف ذلــك الوقــت، إال أن ذلــك 

ــا. ــم يكــن بغــرض اجلوسســة إطالق ل
وكشــف التحريــات مــن خــالل قــرار 

ــي  ــات الت ــن املكامل ــن ب ــة أن م اإلحال
مكاملــة  ورصدهــا،  تعقبهــا  جــرى 
هاتفيــة أجراهــا املتهــم يف 29 أكتوبــر 
ــم  ــف املته ــا مت توقي ــى إثره 2019، وعل
يــوم 3 نوفمبــر مــن الســنة نفســها مبطــار 
ــتعد  ــا كان يس ــن، عندم ــواري بومدي ه
ــد  ــد رص ــي. وق ــراب الوطن ــادرة الت ملغ
احملققــون أن املتهــم كان يرفــع تقاريــر 
جلهــات أجنبيــة تفيــد بــأن ميهوبــي 
ــيه. ــن منافس ــل م ــد يف رواق أفض يوج
الطابــع  أن  إلــى  التحقيــق  وخلــص 
التــي  للمعلومــات  االســتخباراتي 
كان يقّدمهــا املتهــم تصنــف كأنشــطة 
جتســس معاديــة للجزائر.وعلــى هــذا 
عــز  يف  املتهــم  توقيــف  مت  األســاس 
ــيات 2019.  ــة لرئاس ــة االنتخابي احلمل
ــة  ــة حمل ــا يف مديري ــرا مهم وكان عنص
املترشــح علــي بــن فليــس، األمــر الــذي 
ــى املترشــح،  ــط األوراق بالنســبة إل أخل
توضيحيــا  بيانــا  إصــدار  إلــى  وقــاده 
ــذي  ــم ال ــوص املته ــام بخص ــرأي الع لل
يشــتغل يف األصــل تقنيــا، حيــث قــال 
إنــه قــام بفعلتــه لتشــويه صــورة احلــزب، 

ــس.  ــن فلي ــح ب ــه املترش ــى رأس وعل
أمينة.ش
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أكد أن حّل هذا النزاع لن يكون دون عملية سياسية

تبـــون يدعـــو »البوليزاريــــو« والمغـــرب 
لالنخــراط فــي محــادثـات »مبــاشرة وجــادة«

ُحكم عليه بـ 3 سنوات سجنا يف وقت سابق
تبــــرئة مســـؤول حمـــلة بن 
فليــــس من تهــــمة التجـــــّسس

إنشاء صندوق إفريقي خاص بالكوارث 
الناجمة عن التغيرات املناخية

اجتمـاع مجلـــس االتحـاد 
اإلفريقــــي يتبنـــــي 

مقتــرح الجزائـــــر

دعا رئيس اجلمهورية, عبد املجيد تبون، أمس، اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية واململكة املغربية لالنخراط يف محادثات »مباشرة وجادة«، يسّيرها 
االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة, مؤكدا أن حّل هذا النزاع لن يأتي دون عملية سياسية حتتكم إلى املبادئ الرئيسة التي قامت عليها املنظمة القارية.

حركة مجتمع الّسلم
»نـــداء الوطـــن ممــارسة 

مكشــوفة وخطيــرة على البــــالد«
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ملـــف

  ال يختلــف اثنــان يف أن مــا أقــدم عليــه 
الرئيــس الفرنســي ليــس إال مبــادرات للتقــارب 
التــي أوصــى بهــا املــؤرخ الشــهير »بنيامــن ســتورا« 
يف تقريــره األخيــر الــذي أثــار الكثيــر مــن االشــمئزاز 
ــر  ــاول يف الكثي ــه ح ــار أن ــن، باعتب ــدى اجلزائري ل
مــن أوراقــه أن يســوِّي بــن اجلــاد والضحيــة خــال 
ــن  ــن والعارف ــّل املؤرخ ــن، ج ــر. لك ــورة التحري ث
يتفقــون علــى أن هــذه اخلطــوات تبقــى غيــر كافيــة، 
ــرف بـــ »مســؤولية  ــد اعت رغــم أن »ماكــرون« كان ق
الدولــة الفرنســية« يف مقتــل الشــيوعي الفرنســي 
»موريــس أودان« يف 1957، والــذي ناضــل مــن 
ــا  ــتعادت بادن ــا اس ــر، كم ــتقال اجلزائ ــل اس أج
اجليــش  كان  جزائريــا،  مقاومــا   24 جماجــم 

ــتعمار. ــان االس ــم إب ــد قتله ــي ق الفرنس
 - »اجلزائريــة  العاقــات  بقيــت  لقــد 
الفرنســية« محــّل شــّد وجــذب لعقــود طويلــة، بــل 
وفتــور يف الكثيــر مــن املراحــل واحملطــات التاريخيــة، 
ليــس إال لتعنــت الطــرف الرســمي الفرنســي الــذي 
الذاكــرة.  ملــف  بشــجاعة يف  اخلــوض  يرفــض 
لكــن، وبالرغــم مــن ذلــك ظلــت املصالح الفرنســية 
النظــام  أن  بــل  ومحفوظــة،  مصانــة  بادنــا  يف 
الســابق منــح الكثيــر مــن االمتيــازات للطــرف 
واخلــاص،  العــام  يعرفهــا  الفرنســي، ألســباب 
لكــن مــع صعــود لهيــب احلــراك الشــعبي ومجــيء 
ــر لتســيير دفــة احلكــم يبــدو  ــدة باجلزائ ــادة جدي قي

ــر. ــدأت تتغي ــور ب ــن األم ــر م أن الكثي
وبالرغــم مــن محــاوالت تعكيــر األجــواء، 

ببــث أشــرطة مســمومة عــن احلــراك، ومحاولــة 
تشــويه الثــورة الشــعبية التــي قــام بهــا الشــعب 
أن  إال  التغييــر،  يف  مطالبــه  لتحقيــق  اجلزائــري 
املشــكل يف ملــف العاقــات »اجلزائريــة - الفرنســية« 
يتمثــل يف التصعيــد الــذي تتبنــاه بعض لوبيــات 

املدعومــة مــن طــرف اليمــن الفرنســي احلاقــدة علــى 
ــة  ــيَّ صفح ــإن ط ــك، ف ــري؛ لذل ــو جزائ ــا ه كل م
املاضي اجلريــح ال يجــب أن ُتَصــر يف إبــداء حســن 
ــا، كمــا ال يجــب أن يتوقــف عنــد فتــح جــزء  النواي
ــن،  ــام اجلزائري ــا أم ــوي لفرنس ــيف الدم ــن األرش م

بــل يتعــداه إلــى أفعــال وخطــوات أخــرى أكثــر 
على اإليليزيه االعتــذار  يجــب  بحيــث  جــرأة، 
لآلخــر ومكاشــفته، وهــذا اآلخــر هــو الشــعب 
براغماتيــة  عاقــات  فبنــاء  برمتــه.  اجلزائــري 
يســتدعي أوال إقامــة عاقــات ندّيــة بــن البلديــن.

عاد الّدفع مبلف الذاكرة بني باريس واجلزائر مجددا إلى الواجهة، حيث أعلن الرئيس الفرنسي »إميانويل ماكرون« عن خطوة لتسهيل الوصول إلى احملتويات املتعلقة 
ري اخلاص بالثورة اجلزائرية املجيدة. وقبل أسبوع، اعترف هذا األخير بتعذيب وقتل احملامي اجلزائري علي بومنجل على يد اجليش الفرنسي  باألرشيف السِّ

خالل الثورة التحريرية عام 1957، لكن ورغم ذلك تبقى العالقات »اجلزائرية - الفرنسية« تراوح مكانها السيما أمام تعّنت باريس وعدم تقدميها اعتذارات رسميا 
للشعب اجلزائري عن اجلرائم املرتكبة إّبان فترة االحتالل الفرنسي للجزائر، فضال عن أن ملف اإلطالع على األرشيف يبقى جزئيا، كما أن املستعمر يرفض فتح ملف 

التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية وغيرها من القضايا األخرى املرتبطة باملاضي االستعماري الفرنسي األسود يف اجلزائر.

اكرِة اكرِة الَعالقاُت » اجَلزائرّيُة - الِفرنسّيُة« تبَقى َرهينَة ِملفِّ الذَّ  الَعالقاُت » اجَلزائرّيُة - الِفرنسّيُة« تبَقى َرهينَة ِملفِّ الذَّ

جراُح الماِضي وِحساباُت اإلِليِزيه!جراُح الماِضي وِحساباُت اإلِليِزيه!

 فاحت إسعادي

 الباحث واملؤرخ أرزقي فراد  الباحث واملؤرخ أرزقي فراد 
لـ»أخبار الوطن«:لـ»أخبار الوطن«:

»يجــب أن ال ننخـدع.. 
فرفع السّريــة علــى 
األرشيف سيكون جزئيا«

أرزقــي  قــال 
فــراد املــؤرخ والكاتــب 
بجامعــة  التاريــخ  يف 
اجلزائــر إن »رفــع الســرّية 
الثــورة  أرشــيف  عــن 
يف  خطــوة  التحريريــة 
االجتــاه الصحيــح، وقــد 
جــاءت نتيجــة ضغــوط 
العــام  الــرأي  مارســها 
ــلطة، إال أن  ــس الس ولي

ــا ».  ــيكون جزئي ــوب س ــيف املب ــن األرش ــف ع الكش
ويعتقــد املــؤرخ أرزقــي فــراد، خــال تصريــح لـ«أخبــار 
الوطــن«، أن » خطــوة الرئيــس الفرنســي »إميانويــل 
ماكــرون، بإعانــه تســهيل اإلطــاع علــى األرشــيف 
الســري املوجــود ضمــن احملفوظــات الفرنســية لــن 
يكــون طبقــا مــن ذهــب بــل ســيكون جزئيــا«، مضيفــا 
» ال أعتقــد أن فرنســا ســتضحي مبصاحلهــا بعــد أن 
هربــت امللــف الــذي يحمــل الوثائــق املشــمولة بســرية 

.»1970 عــام  الوطنــي حتــى ســجات  الدفــاع 
ــراد: »ال يجــب أن ننشــغل بقــرار  ــال أرزقــي ف وق
رفــع الســرية بــل أعتقــد أنــه مــن الضــروري التوجــه إلــى 
ســن قوانــن لتجــرمي االســتعمار الفرنســي، خاصــة وأن 

البرملــان الفرنســي مجــد االســتعمار عــام 2005«.
 أسماء بوصبيع

رئيس جمعية مشعل الشهيد، كيحل رئيس جمعية مشعل الشهيد، كيحل 
عبد احلميد لـ»أخبار الوطن«:عبد احلميد لـ»أخبار الوطن«:

»البـــد مــن ضـغط 
متواصـل السترجــاع 
كــل األرشيــــف«

اعتبــر رئيــس جمعيــة مشــعل الشــهيد، الدكتــور 
كيحــل عبــد احلميــد، اخلطــوة التي خــرج بهــا الرئيس 
الفرنســي "إميانويــل ماكــرون" بإعانــه تســهيل اإلطــاع 
ــة يف  ــة مهم ــورة التحريري ــري للث ــيف الس ــى األرش عل
ــتور  ــن املس ــف ع ــبيل الكش ــن س ــر،  م ــخ اجلزائ تاري

والكثيــر مــن احلقائــق التاريخيــة املغيبــة.
الشــهيد،  مشــعل  جمعيــة  رئيــس   وقــال 
كيحــل عبــد احلميــد، يف تصريــح لـ"أخبــار الوطــن" 
إن "قــرار رفــع الســرية عــن األرشــيف سيســمح 
للباحثــن اجلزائريــن بكشــف املزيــد مــن احلقائــق 
املغيبــة، وهــي خطــوة ســتقودنا إلــى اعتــراف فرنســا 

ــر". ــا يف اجلزائ بجرائمه
 وأشــار محدثنــا بالقــول إنــه "يجــب عــن 
اســترجاع كل  الدولــة اجلزائريــة اإلحلــاح علــى 
ــل يف  ــدة مراح ــؤرخ لع ــذي ي ــي ال ــيف الوطن األرش
تاريــخ اجلزائــر، بعــد أن مت ترحيلــه إلــى فرنســا 

ليصبــح جــزءا مــن أماكهــا".
أسماء بوصبيع

 
الباحث يف التاريخ، رابح لونيسي الباحث يف التاريخ، رابح لونيسي 

لـ»أخبار الوطن«:لـ»أخبار الوطن«:

»القــرار يأتي لتجسيد 
توصيـــات تقريــــر 
ستــــورا حرفــــيا«

الباحــث  يــرى 
واألســتاذ  التاريــخ  يف 
ــح  ــران، راب ــة وه بجامع
بخصــوص  لونيســي، 
ــن  ــرية ع ــع الس ــرار رف ق
اجلزائــري  األرشــيف 
فرنســا،  يف  املهــرب 
أن  تصفحــه  وإمكانيــة 
يأتــي  األجــراء  »هــذا 
لتوصيــات  جتســيدا 
وأنــه  ســتورا،  تقريــر 

ينــص  مــا  وفــق  تلقائيــا  يحصــل  أن  يجــب  كان 
ــب  ــن التاع ــا »م ــي«، متخوف ــون الفرنس ــه القان علي
باألرشــيف وإذا مــا كانــت الوثائــق املقدمــة أصليــة«.
وأوضــح الباحــث رابــح لونيســي، يف تصريــح 
رفــع  »ماكــرون« يف  قــرار   « أن  الوطــن«،  لـ«أخبــار 
ــذ  ــو إال تنفي ــا ه ــوب م ــيف املنه ــن األرش ــرية ع الس
حــريف لتقريــر »ســتورا«، إال أنــه باملقابــل ســيخدم 
ــعال  ــى إش ــتعمل عل ــي س ــا الت ــح فرنس ــا مصال حتم
حــروب الذاكــرة والتخطيــط وحياكــة مؤامــرات يف 

ــة«. ــة صعب ــر مبرحل ــر اجلزائ ــذي مت ــت ال الوق
ــه يجــب التعامــل مــع  ــح لونيســي »أن ــرى راب وي
ــن يف  ــز التكوي ــال تعزي ــن خ ــذكاء م ــوة ب ــذه اخلط ه
ــف  ــب باملل ــة أي تاع ــيفية ملواجه ــات األرش الدراس

ــرب ». ــوب وامله املنه
أسماء بوصبيع

الناشط يف املجتمع املدني محمد الناشط يف املجتمع املدني محمد 
الطاهر ديلمي لـ»أخبار الوطن«:الطاهر ديلمي لـ»أخبار الوطن«:

»الجزائر بحاجـة إلى 
موقف سياسي واضح«

ــق  ــي واملنس ــع املدن ــط يف املجتم ــل والناش ــر املناض اعتب
العــام للجنــة الشــعبية اجلزائريــة لدعــم فلســطن األســتاذ 
محمــد الطاهــر ديلمــي خطــوة الرئيــس الفرنســي "إميانويــل 
ماكــرون"، بإعانــه تســهيل اإلطــاع علــى األرشــيف الســري 
للثــورة التحريريــة، جــاءت يف ســياق الظرفيــة واملصلحــة؛ كــون 
ــى  ــا، مشــيرا إل ــا صعب ــا سياســيا واقتصادي فرنســا تعيــش ظرف
ــف  ــى موق ــل إل ــوة ب ــى خط ــة إل ــت يف حاج ــر ليس أن" اجلزائ
املتعلقــة  املســائل  كافــة  ملعاجلــة  وجــرئ  واضــح  سياســي 

مباضيهــا االســتعماري يف اجلزائــر".
ــر ديلمــي، يف  وأوضــح األســتاذ واملناضــل محمــد الطاه
ــر  ــا يف الكثي ــع دور فرنس ــن"، أن "تراج ــار الوط ــح لـ"أخب تصري
مــن املناطــق التــي تعتبرهــا نفــوذا لهــا يدفعهــا إلــى تغيــر 

إســتراتيجية االحتــواء".
ويــرى األســتاذ أن "االعتــراف باغتيــال الشــهيد علــى 
ــت  ــي مورس ــاالت الت ــة االغتي ــع بكاف ــب أن يتب ــل يج بومنج
ضــد قــادة الثــورة، إلــى جانــب الكشــف عــن احلقائــق املتعلقــة 
ــة  ــرات النووي ــة التفجي ــانية خاص ــد اإلنس ــا ض ــم فرنس بجرائ
وتداعياتهــا علــى اإلنســان والطبيعــة والتــي مازلــت آثارهــا حلــد 
ــرون"  ــرف "ماك ــن ط ــة م ــب الصفح ــول " قل ــه بالق اآلن"، ونب
ــوي  ــي فرنســي ق ال ميكــن تصديقــه فـــ "ماكــرون" يخضــع للوب
الفرنســية  التاريخيــة  واملدرســة  الفرنســي  اليمــن  يتزعمــه 

ــد". ــى رأي واح ــم عل وكله
وأكــد املناضــل أن "ملــف الذاكــرة ســيبقى حجــر الزاويــة 
يف عمــق العاقــات "اجلزائريــة - الفرنســية"، واجلزائــر ترفــض 
ــا،  ــها فرنس ــي متارس ــة الت ــام القطع ــرة بنظ ــع الذاك ــل م التعام
فالذاكــرة كل متكامــل ولتجــاوز ذلــك يجــب علــى فرنســا 
ــا االســتعمارية يف حــق الشــعب  ــح بجرائمه ــراف الصري االعت
احلزائــري ومــا يلفــت االنتبــاه أن فرنســا كانــت تعتقــد أن 
موضــوع الذاكــرة ســيفقد زخمــه برحيــل جيــل الثــورة يف حــن 

ــرة". ــر حرصــا وتشــبثا بالذاك ــو أكث ــي ه ــل احلال أن اجلي
أسماء بوصبيع

أين تضعون خطوة الرئيس الفرنسي 
»إميانويل ماكرون« بإعالنه تسهيل 

اإلطالع على األرشيف الّسري 
للثورة التحريرية؟

الفرنســي  الرئيــس  أن   األكيــد 
فعــل  ردود  تابــع  قــد  يكــون  »ماكــرون« 
شــرائحه  مبختلــف  اجلزائــري  الشــارع 

ــؤرخ  ــه امل ــذي وضع ــل ال ــر الهزي ــن التقري ع
الذاكــرة  ملــف  مبتابعــة  املكلــف  الفرنســي 

عــن الطــرف الفرنســي »بنيامــن ســتورا«، وهــي 
ــر  ــا ورد يف تقري ــى أن م ــت عل ــي أجمع ــردود الت ال

ــم  ــى جرائ ــه عل ــة متوي ــوى عملي ــن س ــم يك ــتورا« ل »س
فرنســا باجلزائــر، بــل هــو محاولــة للضحــك علــى اجلزائريــن الذيــن 
اكتــووا مبحــارق االســتعمار الفرنســي طيلــة 132 ســنة، بــل إن ذلــك 
التقريــر جــاء - لألســف - مناقضــا متامــا ملــا كان ينتظــره اجلزائريــون 
مــن هــذا املــؤرخ الــذي يعتبــره بعــض اجلزائريــن نزيهــا وموضوعيــا، 
ــس  ــى تدري ــوة إل ــا بالدع ــه فرنس ــض وج ــاول تبيي ــره يح ــإذا بتقري ف

تاريــخ فرنســا االســتعمارية باجلزائــر. 
ــم يكــن يف اعتقــادي أقــل  ــر »ســتورا« ل  وباختصــار، فــإن تقري
ســوءا مــن قانــون العــار الــذي أقرتــه اجلمعيــة الوطنيــة الفرنســية يف 

ــتعمار. ــد االس 2005 بتمجي
وعلــى ضــوء اخلطــوات التــي أقــدم عليهــا الرئيــس »ماكــرون«، 
ــل  ــية للمناض ــوات الفرنس ــال الق ــراف باغتي ــواء باالعت ــرا، س مؤخ
ــل  ــال املناض ــب واغتي ــر بتعذي ــراف األخي ــس أودان« أو االعت »موري
ومحامــي الثــورة اجلزائريــة علــي بومنجــل الــذي ظلــت األطروحــات 
الفرنســية تزعــم بأنــه مــات منتحــرا متامــا كمــا مت تســويق هــذا االدعــاء 
مــن قبــل جتــاه الشــهيد الرمــز محمــد العربــي بــن مهيــدي، فــإن قــرار 
»ماكــرون« اليــوم القاضــي بالســماح باالطــاع علــى أرشــيف جرائــم 
فرنســا باجلزائــر يشــكل خطــوة يف طريــق اعتــراف فرنســا بجرائمهــا يف 

اجلزائــر، نتمنــى أن تتبعهــا خطــوات شــجاعة أخــرى.
ــح  ــف عــن فت ــى الطــرف الفرنســي أن ال يتوق ــه عل ــد أن  وأعتق
األرشــيف، وهــو أرشــيف أســود يحفــل بعديــد اجلرائــم التــي نتمنــى 
ــض  ــدف تبيي ــويه به ــف والتش ــدي التحري ــتها أي ــد مس ــون ق أال يك
مــا ال ميكــن تبييضــه، ألن الســواد واجلرائــم التــي ارتكبــت يف حــق 

شــعبنا ال يجــب تبييضهــا مهمــا طــال الزمــن. 
 قبل أيام، اعترف »ماكرون« باغتيال الشهيد 

علي بومنجل، هل يعني ذلك أن الرئيس الفرنسي 
عازم على قلب صفحة العالقات مع اجلزائر؟

أمتنــى أن تــدرك فرنســا بعيــدا عــن تأثيــرات اللوبيــات املســكونة 
باحلقــد وبأحــام اجلنــة املفقــودة أن طــي صفحــة املاضــي ال يجــب 

بــل  النوايــا،  إبــداء حســن  يبقــى محصــورا يف  أن 
إن إقامــة عاقــات قائمــة علــى الثقــة وتبــادل 
عــدة  أشــكال  عبــر  ميــر  املشــتركة  املصالــح 
مبــا يف ذلــك فتــح كافــة امللفــات املتعلقــة 
باحلقبــة االســتعمارية،  والنظــر إلــى اجلزائــر 
علــى أنهــا شــريك فاعــل يف املجــاالت 
واألمنيــة،   والسياســية  االقتصاديــة 
اجلزائــر  مبنظــور  يتعلــق  فيمــا  وكذلــك 
قضيــة  وخاصــة  اخلارجيــة  سياســتها  يف 

الغربيــة.  الصحــراء 
 ملف الّذاكرة مهم جدا بني 

البلدين، ما املطلوب من فرنسا لتجاوز 
الفتور يف العالقات؟

 ال أريــد أن أســهب يف هــذا اجلانــب، فاألمــر واضــح ال يتعلــق 
يف اعتقــادي بالســماح باالطــاع علــى األرشــيف، بــل يتعــداه إلــى 
عــدة نقــاط أبرزهــا ضــرورة االعتــراف الكامــل بجرائــم اجليــش 
ــة  ــى وضــع قائم ــد عل ــب التأكي ــى جان ــر، إل االســتعماري يف اجلزائ
ــار  ــوز واآلث ــف الكن ــن تخــص اســترداد مختل ــاق الطرف محــددة باتف
ــة االســتعمارية  ــر خــال احلقب ــن اجلزائ ــا م ــي مت نهبه ــس الت والنفائ
البغيضــة، وهــي مســألة مــن شــأنها إن متــت أن تبرهــن علــى حســن 
نيــة الطــرف الفرنســي يف بنــاء عاقــات متوازنــة مــع بلــد بحجــم قــارة 
هــو اجلزائــر، بلــد لــه تأثيراتــه علــى الســاحتن اإلقليميــة والدوليــة. 

  هل على اجلزائر ما يجب القيام به يف هذا الشأن؟
بادنــا مدعــوة، يف هــذا الظــرف بالــذات، للعمــل علــى تعزيــز 
ــى املؤرخــن أن  ــخ، وعل ــر بالتاري ــة أكث ــك بالعناي ــة وذل ــوة الوطني اله
يكثفــوا مــن بحوثهــم للتنقيــب يف مخلفــات احلقبــة االســتعمارية ألن 
ذلــك ســيجعل الطــرف الفرنســي يستشــعر أن التاعــب بالذاكــرة ال 
ميكــن أن يــدوم طويــا أمــام جيــل متشــبع بالوطنيــة والعلــم وعــارف 

بحقائــق التاريــخ. 
ــة  ــاة خاص ــتحداث قن ــون باس ــس تب ــادرة الرئي ــح أن مب صحي
بالذاكــرة والتاريــخ مســألة هامــة، ولكننــي أعتقــد أن العنايــة بالتاريــخ 
ــس  ــة بتدري ــج املتعلق ــر يف دراســة املناه ــد النظ ــا نعي يجــب أن جتعلن
التاريــخ، وتكثيــف الكتابــة التاريخيــة العلميــة وصــوال إلــى تأســيس 
التاريــخ كان  الوطــن،  ألن  مدرســة وطنيــة تعنــى بتاريــخ هــذا 

ــعب. ــذا الش ــدة ه ــال يف وح ــمنت الفع ــيبقى اإلس وس
كمــا أن األرشــيف الوطنــي ال يوجــد فقــط يف فرنســا وحدهــا، 
بــل يوجــد يف العديــد مــن بلــدان العالــم وخاصــة يف تركيــا ويف 
يف  الســعودية،  يف  ســوريا،  يف  العربيــة،   األقطــار  مــن  العديــد 
فلســطن،  وحتــى يف كاليدونيــا اجلديــدة، حيــث توجــد جاليــة مــن 
رهــا قســرا عبــر بواخــر املــوت.  أصــول جزائريــة كان املســتعمر قــد هَجّ
سألته: أسماء بوصبيع

اإلعالمي والسياسي محمد بوعزارة لـ »أخبار الوطن«:اإلعالمي والسياسي محمد بوعزارة لـ »أخبار الوطن«:

»أخشــى أن يمــــسَّ األرشيــَف الّتحريـف أخشــى أن يمــــسَّ األرشيــَف الّتحريـف 
لتبييــــض مــا ال يمكـــن تبييضــه«لتبييــــض مــا ال يمكـــن تبييضــه«
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منير بن دادي
وأوضــح رضــا تيــر لــدى حلولــه ضيفــا على 
ــدرات  ــك الق ــر متل ــة أن »اجلزائ ــة اجلزائري اإلذاع
املاليــة والبشــرية واإلمكانــات اللوجيســتيكية 
مــن أجــل االســتثمار يف إفريقيــا، لكــن يبقــى 
العائــق يف النصــوص القانونيــة التــي ال تســمح 
يف بعــض احلــاالت بإخــراج رؤوس األمــوال 
أو متويــل العمليــات بشــكل مسبق«.وكشــف 
املتحــدث باملناســبة عــن وجــود برنامــج ميدانــي 
ألعضــاء متخصصــن مــن املجلــس مــن أجــل 
املوجــودة  اإلنتاجيــة  الوحــدات  كل  إحصــاء 
يف اجلزائــر والوقــوف عنــد كل عائــق يعرقــل 
ــاء  ــة أعض ــيقوم مبعي ــه »س ــاطها.وأضاف بأن نش
متخصصــن مــن املجلــس بــدورات وطنيــة عبــر 
كل الواليــات لاطــاع علــى مشــاكل وحــدات 
اإلنتــاج املوجــودة يف امليــدان، والتــي تعــرف 
عراقيــل بيروقراطيــة، وكذلــك بعــض الوحــدات 

ــا. ــق نهائي ــم تنطل ــي ل ــة الت اإلنتاجي
ــة  ــاس« ملرافق ــعي »الكن ــق بس ــا يتعل وفيم

مســاعي الدولــة يف رفــع فاتــورة الــواردات خــارج 
احملروقــات إلــى 5 ماييــر دوالر، أكــد تيــر أن 
»العمــل جــار مــن أجــل دراســة إمكانيــة حتويــل 

الطريــق العابــر للصحــراء يف جزئــه اجلزائــري إلى 
رواق اقتصــادي بامتيــاز، ليســاهم يف تصديــر 

ــة«. ــدان اإلفريقي ــة للبل املنتجــات اجلزائري

أكــد رئيــس املجلــس اإلســامي األعلــى، بــو 
ــازة،  ــاء بتيب ــس األربع ــوم أم ــام اهلل، ي ــد اهلل غ عب
ــة  ــي للصيرف ــة للملتقــى الدول ــة الثالث مبناســبة الطبع
ــة  ــة مالي ــن صناع ــرورة توط ــى ض ــامية، عل اإلس

ــر. ــة باجلزائ ــامية قوي إس
ــى  ــا بامللتق ــرفية ألقاه ــة ش ــة افتتاحي ويف كلم
الدولــي للصيرفــة اإلســامية، ذكــر رئيــس املجلــس 
األعلــى باخلطــوات »اجلبــارة« التــي بذلــت مــن 
أجــل إعطــاء دفعــة قويــة لليصرفــة اإلســامية علــى 
اعتبــار أن »لهــا مســتقبا واعــدا مــن شــأنه املســاهمة 
ــر،  ــة باجلزائ ــة إســامية قوي ــة مالي يف توطــن صناع
ــوك يف  ــرعي للصك ــريعي وش ــار تش ــور إط ــه مح كون
اجلزائــر«، وموضــوع الطبعــة الثالثــة للملتقــى الدولــي 
للماليــة اإلســامية الــذي انطلقــت فعالياتــه أمــس، 
باملركــز اجلامعــي لتيبــازة مبشــاركة خبــراء وممثلــن 

ــن. ــاء دي ــة وعلم عــن مؤسســات بنكي
وباملناســبة، كشــف بــو عبــد اهلل غــام اهلل عــن 
ــا«  ــرى »قريب ــة أخ ــة عمومي ــات بنكي ــي مؤسس تبن
معامــات ماليــة تخضــع للشــريعة اإلســامية علــى 

غــرار مــا قامــت بــه ســابقا مؤسســات مصرفيــة بفتــح 
شــبابيك للصيرفــة اإلســامية.وأبرز املتحــدث أن 
املجلــس اإلســامي األعلــى »حريــص« علــى مرافقة 
الســلطات العليــا للوطــن واملؤسســات املصرفيــة لتبني 
صناعــة ماليــة وفقــا ألحــكام الشــريعة، مثمنــا 
أهميــة املرســوم التنفيــذي الــذي صــدر شــهر فبرايــر 
مــن الســنة اجلاريــة، واملتعلــق مبمارســة التأمــن 
التكافلــي وغيرهــا مــن املراســيم التــي حتــدد القواعــد 
اإلســامية. للشــريعة  وفقــا  املاليــة  واملمارســات 

ووصــف  املســؤول هــذه اخلطــوات بـــ »الهامــة« كونهــا 
واخلبــراء،  املواطنــن  لــدى  استحســانا«  »لقيــت 
مبــرزا أن الهيئــة الشــرعية لإلفتــاء التابعــة للمجلــس 
املقترحــات  عديــد  قدمــت  األعلــى  اإلســامي 
لتصويــب ومراجعــة بعــض النصــوص القانونيــة، 
ــات  ــة توطــن كل مكون ــون التجــاري بغي ــا القان منه
الصناعــة املاليــة وفقــا لألحــكام الشــرعية اإلســامية 
ــوة الســتثمار الصكــوك الســيادية،  ــرار الدع ــى غ عل
ــي ال  ــة الت ــندات املالي ــوض الس ــرعي ع ــل ش كبدي
تســتقطب املســتثمرين واملتعاملــن، مــا ســاهم - 

ــر«. ــة اجلزائ ــاط بورص ــود نش ــبه - يف »جم حس
ومســؤولي  املــال  مجــال  يف  اخلبــراء  ودعــا 
علــى  العمــل  »ضــرورة  إلــى  املاليــة  املؤسســات 
ماليــة  منتجــات  واقتــراح  منظوماتهــم  تكييــف 
إســامية« بهــدف اســتقطاب األمــوال التــي توجــد 
حاليــا خــارج مســار املؤسســات البنكيــة، ومــن ثّمــة 
ــال. ــا ق ــي، كم ــاد الوطن ــريان االقتص ــخ يف ش تض
وأكــد مديــر املؤمتــر، رضــوان ملــار، مــن جهتــه، 
أن هــذه الطبعــة الثالثــة تأتــي »لدعــم جهــود الدولــة 
املبذولــة يف ترقيــة الصناعــة املاليــة اإلســامية وبنــاء 

اقتصــاد وطنــي قــوي«.
وأضــاف أن النقــاش الدائــر حاليــا مبشــاركة 
واألكادميــن  اجلامعيــن  وكــذا  الفاعلــن  جميــع 
ــى  ــة عل ــامية قوي ــة إس ــة مالي ــن صناع ــه توط هدف
ــذ  ــِع، مــن خــال تســيير وتشــغيل النواف أرض الواق
اإلســامية يف البنــوك التجاريــة وتشــجيع اإلطــار 
ــوص  ــرا بخص ــدر مؤخ ــا ص ــرار م ــى غ ــي عل القانون

املرســوم التنفيــذي حــول التأمــن التكافلــي.
)ق.و(

رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، رضا تير:

»نطالب بمراجعة الّنصوص القانونية »نطالب بمراجعة الّنصوص القانونية 
التـي أضـرت باالقتصاد الوطنـي«التـي أضـرت باالقتصاد الوطنـي«

رئيس املجلس اإلسالمي األعلى:

»توطيــن صناعــــة ماليــة إسالميــــة »توطيــن صناعــــة ماليــة إسالميــــة 
قويــة بالجزائــر ضــرورة ملّحـــة«قويــة بالجزائــر ضــرورة ملّحـــة«

رئيس الغرفة الوطنية للصناعة عبد القادر قور:

»التأخـــر فــــي إعـــداد 
قانـون االستثمـار أثر سلبـا 
علـى االقتصـاد الوطنــي«

 
اعتبــر رئيــس الغرفــة الوطنيــة للصناعــة والتجــارة، عبــد القــادر قــوري، أن التأخــر يف إعــداد 

قانــون االســتثمار ألكثــر مــن ســنتن قــد »تســبب يف عــزوف املســتثمرين عــن االســتثمار«.
ــه أول أمــس األربعــاء ضيفــا علــى اإلذاعــة اجلزائريــة، »إلــى  ودعــا قــوري، لــدى نزول
اعتمــاد قــرارات مدروســة وطويلــة املــدى مبشــاركة جميــع األطــراف، مبــا فيهــا الغرفــة الوطنيــة 

للصناعــة والتجــارة.
ــدم الوضــوح  ــة وع ــن الضبابي ــون م ــب املســتثمرين يعان ــى أن« أغل وأشــار املتحــدث إل
والعشــوائية يف اتخــاذ القــرار، وكــذا عــدم اســتقرار القوانــن، التــي تتغيــر أحيانــا بــن قانــون 
املاليــة وقانــون املاليــة التكميلــي«، مضيفــا أنــه »كان يفتــرض االســتمرار يف العمــل بالقوانــن 

الســابقة حتــى صــدور القانــون اجلديــد أو توقيــف العمليــة لفتــرة مؤقتــة فقــط«.
ــح  ــدث »مبن ــب املتح ــأن، طال ــذا الش ــة يف ه ــا الغرف ــت به ــي تقدم ــات الت ــأن املقترح وبش
املســتثمر حــق االســتفادة مــن العقــار كمــا هــو الشــأن يف قوانــن الفاحــة وأن يعتمــد ســعر يــوم 

ــه«. احلصــول علي
كمــا طالــب قــوري »بالســماح للصناعيــن بشــراء العتــاد الصناعــي املعــروض للبيــع يف بعــض 
ــم نضطــر لشــراء الســلع  ــى ال يذهــب لآلســيوين، ث ــة جــدا حت ــة بأثمــان معقول ــدول األوربي ال

والبضائــع مــن عندهــم بأســعار مرتفعــة جــدا«.
منير بن دادي

طاقة

عرقاب يجتمع بإطارات لجنة 
ضبــط الكهربــاء والغــاز

 
اجتمــع وزيــر الطاقــة واملناجــم، محمــد عرقــاب، مــع إطــارات جلنــة ضبــط الكهربــاء والغــاز، 
وذلــك يف إطــار سلســلة االجتماعــات التــي يعقدهــا الوزيــر مــع مختلــف هيــاكل وهيئــات القطــاع، 

حســبما أفــاد بــه أمــس بيــان للــوزارة.
ــاع  ــذا االجتم ــبوك« أن ه ــمية »الفايس ــا الرس ــى صفحته ــوزارة عل ــرته ال ــان نش ــاء يف بي وج
الــذي جــرى أمــس الثاثــاء يأتــي »مواصلــة الجتماعــات العمــل واملتابعــة مــع مختلــف هيئــات 

ــة واملناجــم«. قطــاع الطاق
ــث  ــادي، حي ــدي من ــها راش ــور رئيس ــة، بحض ــارات الهيئ ــع إط ــاع م ــذا االجتم ــرى ه وج

ــه. ــت ل ــي قدم ــاب للشــروح الت اســتمع عرق
وكان عرقــاب قــد تــرأس اإلثنــن املنصــرم اجتماعــا جمعــه بإطــارات الوكالــة الوطنيــة لتثمــن 

مــوارد احملروقــات »ألنفــط« وســلطة ضبــط احملروقات.
)و.أ.ج(

بعد إضراب دام عشرة أيام 

استئنــاف العمــل فــي مراكــز 
الــّردم التقنــي بوهــران

 اســتأنف عمــال مراكــز الــردم التقنــي الثاثــة بواليــة وهــران عملهــم بعــد إضــراب دام 
عشــرة أيــام تســبب يف تذبــذب كبيــر يف تســيير النفايــات، حســبما علــم أمــس لــدى مديــرة 

الشــركة العموميــة لهــذه املراكــز.
وأوضحــت دليلــة شــال أن العمــال تفطنــوا إلــى حساســية الوضعيــة حيــث ال يعقــل 
االســتمرار يف إضــراب بإمكانــه أن يضــر باملواطــن واحمليــط، ممــا جعلهــم يعــودون للعمــل ابتداء 
مــن يــوم الثاثــاء املنقضــي، مــع فتــح احلــوار مجــددا حــول مطالبهــم التــي تخــص ظــروف 
العمــل.وكان العمــال قــد دخلــوا يف إضــراب أغلقــوا فيــه أبــواب مراكــز الــردم التقنــي قبــل أن 
يتــم إعــادة فتحهــا تنفيــذا لتعليمــات الســلطات الوالئيــة حتــى يتســنى تفريــغ النفايــات التــي 
يتــم جمعها.كمــا أقيمــت حملــة تطوعيــة واســعة الســبت الفــارط لتنظيــف احمليــط مبشــاركة 
الســلطات احملليــة واجلمعيــات، ُجمــع خالهــا أكثــر مــن 850 طنــا مــن النفايــات املتراكمــة،  
اســتنادا إلــى املســؤولة ذاتها.مــن جهــة أخــرى، أكــد بعــض العمــال الذيــن اتصلــت بهــم 
)و.أ.ج( أنهــم عــادوا إلــى مواقــع عملهــم يف انتظــار أن يقومــوا بتنظيــم أنفســهم واســتحداث 
نقابــة تهيــكل مطالبهــم التــي اعتبروهــا هامــة وال ميكــن التنــازل عنهــا«، علــى غــرار توفيــر 
املعــدات والرفــع مــن منحــة النقــل والســلة وتســليم منحــة العــاوة الســنوية وإعــادة النظــر يف 

االتفاقيــة اجلماعيــة للمؤسســة مــن حيــث املنــح ونســبتها.
)و.أج(

وزارة العمــل تسقط بعض الوثائق 
اإلدراية مـن ملفــات الّتشغيـــل

قــررت وزارة العمــل والتشــغيل والضمــان االجتماعــي إعفــاء املواطــن أو املؤسســات مــن 
تقــدمي الوثائــق  التــي تطلــب مــن املواطنــن للحصــول أو االســتفادة مــن اخلدمــات واآلداءات 
التــي تقدمهــا الهيئــات التابعــة للقطاع.وينــدرج هــذا القــرار يف إطــار اإلســتراتيجية املســطرة 

لرقمنــة وعصرنــة القطــاع حملاربــة البيروقراطيــة وتخفيــف العــبء عــن املواطنــن.
وســيقوم القطــاع بتحيــن الوثائــق التــي ميكــن االســتغناء عنهــا واســتبدالها بتطبيقــات 
ــا  ــر تكنولوجي ــة عص ــى مواكب ــعيا إل ــك س ــتمرة، وذل ــة ومس ــة دوري ــة، بصف ــج رقمي وبرام
ــغاالت  ــع بانش ــرع وأجن ــل أس ــق تكف ــة، لتحقي ــة الرقمي ــاج الثقاف ــة وإدم ــة احلديث املعلوماتي

ــف. ــل التكالي ــة وبأق ــات ذات نوعي ــر خدم ــن وتوفي املواطن
منير بن دادي

كشف رئيس المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، رضا تير، أن »هناك مطالبة بإعادة مراجعة 
كافة النصوص القانونية التي أضرت باالقتصاد الوطني منذ التسعينيات«.

علــى  مؤخــرا  املتســاقطة  لألمطــار  ســيكون 
واليــة مســتغامن تأثيــر إيجابيــا علــى مــردود احملاصيــل 
الكبــرى )احلبــوب(، حســبما أفــادت بــه أمــس 

مديريــة املصالــح الفاحيــة.
وأوضحــت رئيســة مصلحــة تنظيــم اإلنتــاج 
والدعــم التقنــي، عويشــة بــوراس، يف تصريــح أدلــت 
ــة  ــذ بداي ــجلة من ــة املس ــه لـــ )و.أ.ج( أن املغياثي ب
ــرا  ــي بلغــت 26 ميليمت ــة والت ــذا األســبوع بالوالي ه
مختلــف  علــى  اإليجابــي  األثــر  لهــا  ســيكون 

احملاصيــل الزراعيــة، والســيما احلبــوب.
الكميــات  أن  ذاتهــا  املتحدثــة  وأكــدت 
الفتــرة  هــذه  خــال  األمطــار  مــن  املتســاقطة 
ســتعفي الفاحــن مــن الســقي التكميلــي وتقلــل 
مــن تكاليفــه، الســيما أن اللجــوء إلــى هــذا النــوع 
مــن الــري يتــم عــادة شــهري مــارس وأبريــل 

ــة. ــح املغياثي ــع ش ــن م بالتزام
ــار ويف  ــذه األمط ــون له ــوراس أن يك ــت ب وتوقع
حالــة تســاقط كميــات أخــرى خــال الشــهر املقبــل 
ــكاس إيجابــي علــى كميــة ونوعيــة احملاصيــل  انع

ــذا املوســم. خــال ه
مبســتغامن  احلبــوب  إنتــاج  حملــة  ودخلــت 
)التعشــيب(  األعشــاب  إزالــة  مرحلتــي  مؤخــرا 
والتســميد التــي تشــمل 18.490 هكتــارا و12.648 
 36.682 مجمــوع  مــن  التوالــي  علــى  هكتــارا 
ــعبة  ــذه الش ــم له ــذا املوس ــا ه ــارا مت تخصيصه هكت

اإلســتراتيجية.
ومت إلــى غايــة اآلن تعشــيب 3.375 هكتــارا 
وســقي  اآلزوت  مبــادة  هكتــارا   2.750 وتســميد 
املســاحات  يخــص  وأغلبهــا  هكتــارا،   4.175
والقمــح  الشــعير  ملنتوجــي  املخصصــة  الزراعيــة 

نفســه. املصــدر  يضيــف  الصلــب، 
وخصصــت املصالــح ذاتهــا لهــذه املرحلــة زهــاء 
ــاب و1.600  ــدات األعش ــن مبي ــدة م 8.400 وح
ــة احتياجــات  ــة لتغطي ــن األســمدة اآلزوتي ــار م قنط
الفاحــن مــع تســجيل مغياثيــة معتبــرة فاقــت 260 

ميليمتــرا منــذ ســبتمبر املاضــي.
ومت خــال هــذه الســنة مبســتغامن تخصيــص مــا 
ــوب،  ــواع احلب ــف أن ــار ملختل ــف هكت ــارب 37 أل يق
بينهــا 19.877 هكتــارا مخصصــة للشــعير و14.715 
ــن  ــب والل ــه الصل ــح بنوعي ــت للقم ــارا خصص هكت
ــن  ــل م ــم أفض ــذا املوس ــون ه ــأن يك ــات ب ــع توقع م
يف  تراجعــا  عــرف  الــذي  املاضــي  العــام  موســم 
ــار بســبب  ــف قنط ــن 290 أل ــل م ــى أق ــل إل احملاصي

ــه. ــارة إلي ــت اإلش ــا مت ــاف،  كم اجلف
)و.أ.ج(

رئيسة مصلحة مبديرية املصالح الفالحية مبستغامن

نستبشـر خيـرا باألمطـار المتساقطـة مؤخرانستبشـر خيـرا باألمطـار المتساقطـة مؤخرا

قاملــة  واليــة  بأمــن  والتدخــل  البحــث  فرقــة  متكنــت 
ــة  ــرات زمني ــى فت ــود إل ــة تع ــة أثري ــة نقدي ــز 50 قطع ــن حج م
مختلفــة، وتوقيــف شــخص كان بصــدد عرضهــا للبيــع بطريقــة 
غيــر شــرعية، حســب مــا أوردتــه )و.أ.ج( أمــس، نقــا عــن 
خليــة االتصــال والعاقــات العامــة ب الســلك النظامــي ذاتــه.
وذكــر املصــدر ذاتــه أن قــوات الشــرطة التابعــة للفرقــة 
نفســها متكنــت بعــد اســتغال جيــد للمعلومــات ووضــع خطــة 
عملياتيــة محكمــة مــن ضبــط وحجــز القطــع النقديــة األثريــة 
علــى مســتوى احملطــة الشــمالية لنقــل املســافرين بعاصمــة 
ــه  ــتبه في ــف مش ــن توقي ــت م ــة مكن ــرزا أن العملي ــة، مب الوالي

ــلف. ــة الش ــن والي ــدر م ــنة وينح ــر 25 س ــن العم ــغ م يبل
ــد  ــه بع ــة بأن ــات العام ــال والعاق ــة االتص ــادت خلي وأف
ــن أن  ــى املتخصصــن، تب ــة احملجــوزة عل عــرض القطــع النقدي
30 قطعــة منهــا تعــود إلــى فتــرة املوحديــن )القــرن 12 ميــادي( 
ــدة  ــرة املمت ــى فت ــود إل ــز تع ــادة البرون ــن م ــة أخــرى م و19 قطع
بــن القــرن الرابــع واخلامــس امليــادي، يف حــن بقيــت قطعــة 
واحــدة لــم يتــم التأكــد مــن الفتــرة التــي تنتمــي إليهــا، مشــيرة 
إلــى أن هــذه القطــع لهــا قيمــة أثريــة ومحميــة مبوجــب القانــون 

ــايف.  ــراث الثق ــة الت ــق بحماي )98 – 04( املتعل
ــن  ــد مت تكوي ــا فق ــة ذاته ــة األمني ــى املصلح ــتنادا إل واس

ملــف قضائــي ضــد املشــتبه فيــه املوقــوف وتقدميــه أمــام اجلهــات 
القضائيــة املتخصصــة لــدى محكمــة قاملــة بتهمــة "حيــازة 
وتخزيــن ونقــل ممتلــكات وطنيــة منقولــة ذات طابــع ثقــايف 

ــع". ــا للبي ــا وعرضه ــة قانون ــة ومحمي ــة مصنف ــة تراثي وقيم
وكانــت مصالــح األمــن بالواليــة قــد حجــزت خــال شــهر 
ــة  ــب تاريخي ــى حق ــود إل ــة تع ــة نقدي ــرم 87 قطع ــر املنص فبراي
مختلفــة، باإلضافــة إلــى توقيفهــا شــخصن أحدهمــا مــن 
جنســية أجنبيــة كانــا بصــدد عــرض احملجــوزات للبيــع بطريقــة 

ــة. ــي الوالي ــي غرب ــة وادي الزنات ــم بلدي ــر شــرعية بإقلي غي
)و.أج(

بعضها يعود إلى  فترة 
املوحدين والقرن الرابع 

حجز حجز 5050 قطعة  قطعة 
نقديــــــــة نقديــــــــة 
أثرية بقالمـة أثرية بقالمـة 
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أخبار الداخل

أمينة بنية 

أخبار   « حتوز  مستعجل  تقرير  يف  وجاء 
ملدير  موجه  منه،   نسخة  على  الوطن« 
تسجيل  بعد  و  أنه  وسط،  اجلامعية  اخلدمات 
بعض النقائص على مستوى مصلحة اإلطعام 
أقدم   ،1 سليمان  زواغي  اجلامعية  باإلقامة 
اإلحتاد الطالبي على تشكيل جلنة متابعة على 
نظرا  وذلك  الشعبة  طرف  من  املطعم  مستوى 
لعدم كفاية الوجبات املقدمة خاصة يف وجبة 
اللجنة  وهي  احملدد،  الوقت  نهاية  قبل  العشاء 
أنها  غير  مارس  بداية شهر  عملها  بدأت  التي 
وحسب ذات التقرير صدمت بواقع املضايقات 
الثالثة األولى، قبل أن يتم  اللفظية يف األيام 
خالل اليوم الرابع متزيق ورقة املتابعة من طرف 
جسديا  واالعتداء  التهديد  مع  األمن  أعوان 

التي  االعتداءات  وهي  اللجنة،  أعضاء  على 
بالصور  توثيقها  مت  أنه  الطالبي  اإلحتاد  ذكر 
اليوم  يف  تكرر  االعتداء   أن  و  والفيديوهات، 
اخلامس خالل وجبة الغداء، مع محاولة إخراج 
االحتاد  أعضاء  تساءل  حيث   بالقوة،  اللجنة 
ورقة  متزيق  وسبب  املضايقات  هذه  سبب  عن 
تتعرض  التي  املضايقات  وكذا  اإلحصاءات، 
لها جلنة املتابعة ومن يقف وراءها، مستنكرين 
كشريك اجتماعي هذه املمارسات، مع حتميل 
اإلدارة املسؤولية، مطالبني من مدير اخلدمات 
اجلامعية وسط التدخل العاجل وفتح حتقيقات 

على مستوى اإلقامة.
سليمان  زواغي  إقامة  أن  بالذكر  جدير 
وقفة  املنصرم،  الشهر  شهدت  قد  كانت   ،1
يعيشها  مزرية  أوضاع  عن  كشفت  احتجاجية 
الطالب، و تدهور كبير يف اخلدمات املقدمة، 

و  املقدمة  الوجبات  رداءة  رأسها  على  جاء 
املزرية  احلالة  إلى  باإلضافة  كفايتها،  عدم 
وكذا  العامة،  النظافة  نقص  و  للمطعم، 
وعدم  اإلقامة  أجنحة  ألغلب  الكارثية  احلالة 
لإلنارة  تام  انعدام شبه  مع  وترميمها،  تهيئتها 
يف بعض األجنحة، وغياب التدفئة عن بعض 
الغرف، كما طرحوا أيضا مشكلة سوء املعاملة 
الليل،  الفترة  يف  خاصة  العيادة  مستوى  على 
العلمية  واللواحق  الكتب  يف  الكبير  والنقص 
على مستوى املكتبة ، باإلضافة لسوء معاملة 
بعض أعوان األمن  للطالب و مضايقتهم، مع 
مستوى  على  الصحي  البروتوكول  تطبيق  عدم 
الشريك  على  والتضييق  اإلقامة،  كل مصالح 
كل  وغلق  الشعبة  رئيس  وإهانة  االجتماعي 

سبل احلوار مع اإلدارة.

سكيكدة

سكان حمروش حمـودي 
يعانــون العطـش

حي  سكان  يشتكي، 
املعروف  حمودي  حمروش 
باسم »فالي« يف بلدية حمادي 
أزمة  من  بسكيكدة،  كرومة 
طويلة،  أشهر  مند  مياه خانقة  
مما جعل سكان احلي، يناشدون 
حد  لوضع  الوالئية  السلطات 
لهذه الوضعية بعد أن يئسوا من 
مستوى  على  احمللية  السلطات 
اجلزائرية  مصالح  و  البلدية 

للماء.
خالل  السكان  ممثلو  وقال 
»،«إنه  لوطن  بـ«أخبار  لقائهم 
ال يوجد أي مبرر لهذا االنقطاع 
املتكررة يف التزود باملياه الصاحلة 
للشرب و غياب إجراءات فعلية 
لضمان متوين مقبول للسكان«، 
للمياه  اجلزائرية  »إن  موضحا 
عندما  إال  تتذكرهم  التي 
تسديد  فاتورة  بتوزيع  تقوم 

املستحقات« .
كما اشتكى سكان احلي كثرة التسربات املوجودة يف الطرقات، رغم أن البلدية 
قامت بتغيير األنابيب القدمية بأخرى جديدة لم مير عليها عامني، حيث  ظهرت 

عليها العديد من العيوب.
مدير اجلزائرية للمياه، أكد يف اتصال مع »أخبار الوطن«،«أن مصاحله جنحت 
يف إنهاء أزمة املاء على مستوى املنطقة من خالل مشروع التزود بالربط املباشرة من 
اجلديدة،  املاء  بخزانات  القدمية  الشبكة  ربط  كذا  و  البحر،  ملياه  التصفية  محطة 
حيث لن ينقطع املاء طيلة 5 ساعات يف اليوم حتى و أن تزود املواطن ثالثة مرات 

يف األسبوع.
من جهة أخرى طمئن رئيس البلدية السكان، مؤكدا بأن »مشكل انقطاع املاء 
مت التحكم فيه رسميا ، بعد زيارة وزير املوارد املائية األخيرة و لن تكون هناك إي 

أزمة مستقبال'.

بدائرة  »تاراست«  مشتة  سكان  يناشد 
من  العاجل  بالتدخل  الوالية  ،والي  فرجيوة 
رقم   الوطني  »بالطريق  ممهالت  تنصيب  أجل 
يشكل  أصبح  والذي  للمشتة،  العابر  77أ« 

هاجًسا خطيًرا على حياتهم وحياة أبنائهم .
و قال سكان  املنطقة ممن التقتهم »أخبار 
الوالية  والي  من  نطالب  نحن   «  ،« الوطن 
احمللية  السلطات  أقرب وقت ألمر  للتدخل يف 
بفرجيوة وضع ممهالت للحد من أخطار السرعة 
اجلنونية ألصحاب املركبات املارة للمشتة عبر 

الطريق الوطني 77 أ ».
و قال أحد املواطنني الذي عايش حادث 
مرور خطير » لقد شاهدت مؤخرا حادث مرور 
صغيرة  لطفلة  سيارة  دهس  يف  متثل   ، خطير 
لي،  املرعب  الكابوس  مبثابة  أصبح  والذي   ،

والذي الزلت أعايشه حلد الساعة«.
من  نرجو   « قائال  آخر  مواطن  ويضيف 
أصبحت يف  أبناءنا  حياة  التدخل ألن  الوالي 
خطر، خاصة وأنت املدرسة يف اجلهة املقابلة 

ومرافقة  أعمالنا  ترك  علينا  يحتم  مما  للطريق، 
أبناءنا ملقاعد الدراسة «.

ميلة  والية  يربط  الطريق  فهذا  ولإلشارة 
بوحامت  دائرتي  من  بكل  الشمالية  اجلهة  من 

وشلغوم العيد ووالية سطيف.
فقد  املواطنني  من  ماعلمناه  وحسب 

وطلب  بشكوى  البلدية  مصالح  إلى  تقدموا 
املسؤولني  بخصوص املمهالت، لكن كان رد 
به  ممهالت  وضع  ميكن  وال  وطني  طريق  بأنه 
،والغريب يف األمر أن ذات الطريق به ممهالت 
يف مناطق عمرانية أخرى على ذات االمتداد.
ياسني زويلخ

ميلة

سكان مشتة »تاراست« بفرجيوة يطالبون بوضع ممهالت

ندد أعضاء من االحتاد العام الطالبي احلر شعبة زواغي سليمان بقسنطينة، يف تقرير 
صادر عنه، مبجموعة من املضايقات والتهديدات وحتى اعتداءات تعرضت لها جلنة 

متابعة عملية اإلطعام التي مت تشكيلها بسبب عدم كفاية الوجبات خاصة خالل وجبة 
العشاء، حيث طالب اإلحتاد بفتح حتقيق جاد من قبل مدير اخلدمات اجلامعية وسط.

تبسة

ارتفاع عدد قضايا المخدرات إلى 
الضعف خالل 2020

كشف صباح أمس« بوباطة محمـد« رئيس أمن والية تبسة عن  ارتفاع 

عدد قضايا املخدرات واملؤثرات العقلية املعاجلة خالل سنة 2020 إلى الضعف 
مقارنة بسنة 2019.

الوالية،  أمن  السنوية ملختلف نشاطات  للحصيلة  جاء هذا خالل عرض 

حيث  كشف ذات املتحدث عن تسجيل مختلف مصالح مكافحة االجتار غير 

الشرعي للمخدرات واملؤثرات العقلية حلوالي 635 قضية خالل سنة 2020 مت 

من خاللها حجز 01 قنطار و 76 كلغ من الكيف املعالج و أكثر من 326 ألف 

قرص مهلوس و 1494 قنينة، وهي القضايا التي تورط فيها 972 شخص  أودع 

منهم 494 احلبس املؤقت، وهي األرقام التي ارتفعت إلى الضعف مقارنة بسنة 

2019 حيث مت تسجيل خالل 302 قضية مخدرات حجزت فيها أكثر من 20 

كلغ  من الكيف املعالج و أكثر من 41 ألف قرص مهلوس، كما تورط فيها 452 
شخص صدر ضد 262 شخص أمر باإليداع.

هذا وقد كشف العديد من أصحاب اجلبة السوداء والذين التقت بهم أخبار 

الوطن ، إن املخدرات واحلبوب املهلوسة، غزت كل األحياء الشعبية وانتشرت 

االجتماعية  ومستوياتهم  أعمارهم  مبختلف  التالميذ  وحتى  الشباب   بني 

الصحية  اجلائحة  انتشار  فترة  خالل  الصحي  احلجر  كان  حيث  والتعليمية، 

سببا  يف االنفجار غير املسبوق لقضايا استهالك وترويج املخدرات، ليجد بذلك 

رزق  مصدر  عن  بحثهم  خالل  من  للعصابات  سهلة  فريسة  أنفسهم  الشباب 
وربح سريع.

فيروز رحال

رفع تقريًرا أسوًدا عقب  االعتداء على جلنة متابعة اإلطعام 

»الطالبي الحر« يطالب بفتح تحقيق 
في إقامة زواغي سليمان بقسنطينة

سياكو«   « املائية  املوارد  مديرية  كلفت 
مناطق  لسكان  موجهة  مشاريع   ثالثة  بإجناز 
الظل بوالية قسنطينة، يف إطار البرنامج املسطر 

للنهوض بالتنمية احمللية يف الوالية، .
شبكة  إجناز  يف  املشاريع   هذه  متثلت  و 
من  كل  مستوى  على  للشرب  الصاحلة  املياه 
بلدية عني اسمارة بالضبط مبوقع الكيلومتر 13  
الباردة  %، وحي   90 اجناز قدرت ب  بنسبة 
بأعالي منطقة جبل الوحش، والتي جتاوزت به 

بعني  إلى  %،باإلضافة   80 الـ  اإلجناز  نسبة 
تقدم  نسبة  بلغت  أين  اخلروب،  ببلدية  قجة 
تزويد  أن  %،علما   77 باملشروع  األشغال 
مباشرة  سيكون  للشرب  الصالح  باملاء  السكان 
بعد االنتهاء من أشغال التجهيز و الربط خالل 

األيام القليلة القادمة.
مدير  اهلل  غرس  بن  الدين  نور  أفاد  و 
الصاحلة  باملياه  اخلاصة  واألشغال  االستغالل 
مت  املشاريع  هذه  أن  سياكو،  مبؤسسة  للشرب 

تسجيلها خالل الثالثي الثاني من سنة 2020 
بعد توجيه األنظار نحو مناطق الظل و املعاناة 
هناك، حيث ستمكن  املواطنون  يعيشها  التي 
ملا  احليوية  املادة  هذه  توفير  من  املشاريع  هذه 
1200 عائلة، كانوا يعانون مشقة كبيرة  يناهز 
الينابيع  يستغلون  و  ملنازلهم،  املياه  توفير  يف 
الطبيعية البعيدة، أو شراء املاء ما أضاف أعباء 

إضافية على كاهل العائالت البسيطة.
أمينة.ب

تخصيص 3 مشاريع النجاز شبكات الماء بمناطق الظل
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أخبار الداخل

التابعة  الناقة  عني  قرية  سكان  ناشد 
السلطات  باجللفة،  املجبارة  لبلدية  إقليميا 
انتشالهم  ألجل  العاجل  التدخل  الوالئية 
يتخبطون  باتوا  التي  املزرية  الوضعية  من 
فيها لعقود من الزمن بالرغم من مراسالتهم 

املتعددة.
ويعيش الفرع البلدي على واقع مزري، 
وكذا  الصحي  الصرف  لشبكة  غياب  من 
الغاز الطبيعي، أين احتجوا يف أكثر من مرة 
آخرها أمام موكب والي والية اجللفة »دومي 
بدراسة  آنذاك  وعدهم  الذي  جياللي« 
بشبكة  لربطهم  مشروٍع  وتسجيل  انشغالهم 
حترك  أي  يلحظوا  لم  أنهم  إال  املدينة،  غاز 
من طرف السلطات والقطاع املعني باألمر، 

حسب تعبيرهم.
استعمال  على  القرية  ساكنة  ويعمل 
الصرف  يخص  فيما  البدائية  الطرق 
احُلفر  الستعمال  يلجئون  أين  الصحي، 
تهدد حياتهم  قد  تقليدية قصيرة  وشبكات 

الكريهة  الروائح  انتشار  ظل  يف  الصحية 
فصل  يف  خصوصا  السامة  واحلشرات 
أمراض  من  يعانون  يجعلهم  ما  الصيف، 
احلالة  هذه  بسبب  داخلية  وأخرى  جلدية 
قنوات  مشروع  باعتماد  مطالبني  القاسية، 
حياتهم  على  للحفاظ  الصحي  الصرف 

وحياة أبناءهم.
املختلفة  تصريحاتهم  يف  السكان  وقال 
لـ«أخبار الوطن«، أن معاناتهم تبدأ مع كل 
فصل شتاء، برحلة البحث عن قارورات غاز 
البوتان، األمر الذي أثقل كاهلهم وجيوبهم 
البحث  إلى  يضطرون  حيث  واحد،  آن  يف 
املجاورة،  باملدن  احليوية  املادة  هذه  عن 
الضعيف  الدخل  أصحاب  يلجأ  حني  يف 
يف  استعماله  أجل  من  احلطب  جلب  إلى 
التدفئة، يف انتظار تدخل السلطات املعنية 

وتسجيل مشاريع تنموية بالقرية.
حمزة بن حلرش

اآللية  و  الهشة  البنايات  سكان  أبدى 
للسقوط، و التي تعرف بـ » بازارات املوت 
»، بقلب مدينة البليدة، استيائهم الشديد 
يف  الوصية  السلطات  متاطل  جتاه  غضبهم  و 
الى  ترحيلهم  و  النشغاالتهم  االلتفات 
حدوث  قبل  الئقة  اجتماعية  سكنات 

الكارثة.
و قام سكان هذه البنايات باالحتجاج  
بتماطل اجلهات  تنديدا   الوالية،  أمام مقر 
لهم،  حل  إيجاد  و  ترحيلهم  يف  الوصية 
الوالية  شهدتها  التي  األمطار  مع  خاصة 
خالل الـ 48 ساعة األخيرة و التي تسببت 
الى  للمياه  تسربات  و  جزئية  انهيارات  يف 

عناوينهم.
»أخبار  لـ   كشفت  احملتجة،  العائالت 
خالل  املتساقطة  األمطار  أن   ،« الوطن 
و  الرعب  زرعت  األخيرة  ساعة   48 لـ 
املياه  تسرب  بسبب  نفوسهم،  يف  اخلوف 
و  لألسقف  جزئية  انهيارات  وحدوث  و 
للسقوط  اآللية  و  الهشة  مساكنهم  جدران 
بارزات   « بـ  تعرف  أصبحت  التي  و 
مطالبني  العثمانية،  و  الكولونية   « املوت 
من  النظر  إعادة  الفوري،  الترحيل  بضرورة 
ملّف  من  املستخلصة  التقارير  يف  جديد 

تقّر بضرورة  التي  البنايات اآليلة لالنهيار و 
من  املتواصلة  مع  التحذيرات  ترحيلهم 
خاصة  حلظة  أّي  يف  مفاجئ  انهيار  وقوع 
بعد تصنيفها عام 2003 يف اخلانة احلمراء 
أصحابها  ترحيل  أو  ترميمها  إعادة  دون 
املعالم  ضمن  تلك  البنايات التي تعّد  من 
التاريخية و احلضارية التي يتهّددها الزوال و 
االندثار حيث  يطلق عليها اسم » البازارات 
تعود  معمارية  بهندسة  املتمّيزة  الشامخة   «
لزمن األتراك  إلى جانب السكنات الفردية 
شاكلة  على  الشعبية  باألحياء  املنتشرة 
الدويرات  كحي   ، بالعاصمة  القصبة  حي 
حي  عائلة و  آالف  نحو  5  يضم  الذي 
اجلون العتيقني و اللذان ميثالن سمة أهالي 
تسجيل  مت  أنه  ، علما  األصلّيني  البليدة 
عّدة حاالت إنهيار جزئي لألسقف و تآكل 
البازارات«   « العمارات  أما   ، اجلدران  يف 
سالملها  سقطت  و  أسقفها  تهاوت  فقد 
الطالين و  كبازارات  أرضّياتها  إنهارت  و 
أخرى  و  للدولة  التابعة  اخلشني » منها 
للخواص كبازار السردوك  ما استعصى على 
يختبئون  التي  شققهم  ترميم  إعادة  نزالئه 

حتت أسقفها مقابل دفعهم ألجرة الكراء.
عبد الناصر حمودة

التابعني   التطهير  ديوان  عمال  أعلن 
إضراب  يف  بالدخول  بلعباس   سيدي  لوحدة 
مفتوح عن العمل نظرا للظروف املادية العصيبة 
و الوضعية الغير املستقرة التي أضحى يعيشها 

الديوان برمته.
لـ«أخبار  تصريح  يف  العمال  ممثلو  وقال   
للغاية  صعبا  وضًعا  يعيشون  »إنهم   « الوطن 
نشاطهم  بتعليق  عجلت  مما  التطهير  بديوان 
استحالة  بعد  مفتوح  إضراب  يف  الدخول  و 
الراهنة  الظروف  ظل  يف  العمل  مواصلة 
واضحة  رؤية  توفر  وعدم  باإلبهام  تتسم   التي 

البسطاء  العمال  آالف  منها  يقتات  ملؤسسة 
التنظيم  غياب  أرهقهم  الذين  للوحدة  التابعني 
و االستقرار خاصة من اجلانب املادي حيث أن 
موعد صب  يجري خلف  بالديوان صار  العامل 

كل  يف  تعرف  التي  الزهيدة   الشهرية  األجرة 
مرة تأخيرا و تذبذبا يف ظل غياب تاريخ محدد 
وثابث من طرف اإلدارة  ما يحيله إلى حالة من 
التضارب و عدم االستقرار االجتماعي يكون له 
مهني  وضعه  على  األمر  بطبيعة  وانعكاس  اثر 

حسب تصريحهم
معرض  يف  املضربون  العمال  تطرق  كما 
املردودية   ملف  إلى  لـ«أخبارالوطن«  حديثهم 
منها  استفاد  التي  و  حساباتهم  عن  الغائبة 
باستثنائهم  األخرى  القطاعات  عمال   جميع 
هذه  من  استبعادهم  طريق  من  مستغربني 
اثناء  كبيرة  ملخاطر  تعرضهم  رغم  املنحة  
التي  األخيرة  الفترة  يف  لنشاطهم  مزاولتهم 
تزامنت مع انتشار فيروس كورونا وقلة املعدات 

و اللوازم الضرورية كما هو معلوم .
يف ذات السياق أكد رئيس نقابة العمال أن 
اإلضراب مستمر إلى حني إيجاد أرضية توافقية 

حتمي حقوق العمال وحتقق مطالبه املشروعة.
حواش.أ

عبد القادر بن خالد 

لـ«أخبار  تصريح  يف  مطلعة  مصادر  قال  و   
الوطن« إن هذه املستثمرات مت بيعها  عن طريق 
تنازالت بتواطؤ بعض اإلطارات الفالحية وبعض 
املوثقني كما مت بيع العتاد على غرار العشرات من 
التي  املياه  ومضخات  احلصاد  وآالت  اجلرارات 
استفاد منها أعضاء هذه املستثمرات أثناء جتزئتها 

غالى أفراد ضمن برنامج املستثمرات الفردية. 

التحقيق  من  مقربة  مصادر  وأشارت  هذا 
واحلوامض  العنب  حقول  من  العشرات  أن 
لتحويل  استعدادا  اجلدد  املالك  من  إزالتها  مت 
خاصة  الفالحية  طبيعتها  عن  األراضي  هذه 
أن  تبني  السكانية، كما  التجمعات  القريبة من 
تزال مسيرة جماعيا  التي ال  املستثمرات  بعض 
مهددة  تالوت  وعني  ،صبرة  الرمشي  من  بكل 
باإلفالس العمدي من قبل مسيرها بغية جتزئتها 

تنتج كميات هامة من  انها  بيع معداتها رغم  و 
و  الفواكه  و  اخلضر  و  اجلافة  البقول  و  احلبوب 
منها من تربى فيها املواشي و التي صارت مهددة 
التي  الثلج  و  البرد  موجة  بفعل  جوعا  باملوت 

اجتاحت املنطقة.
من  العديد  جتر  أن  التحقيقات  شأن  من 
املسيرين إلى العدالة بتهم تبديد أموال عمومية و 

نهب العقار الفالحي.

سيدي بلعباس سيدي بلعباس 

عمال ديوان التطهير في إضراب مفتوحعمال ديوان التطهير في إضراب مفتوح

اجللفةاجللفة

قرية عين الناقة بالمجبارة قرية عين الناقة بالمجبارة 
بال غاز وال تنمية!بال غاز وال تنمية!

البليدةالبليدة

سكـــان البنايــات الهشــة سكـــان البنايــات الهشــة 
غاضبـــونغاضبـــون

فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في تسيير العشرات من المستثمرات الفالحية بوالية تلمسان لتتبين إن العشرات 
منها نهبت أراضيها و بيعت عقود االمتياز بطرق عرفية.

تلمسانتلمسان

فتح تحقيق في نهب عقار فتح تحقيق في نهب عقار 
المستثمرات الفالحية وبيع معداتهاالمستثمرات الفالحية وبيع معداتها

الفتح،  الزاوية،  الوئام،  الفخار،قداس،  حي  سكان  ناشد 
ديار الدالة و سيدي يحي والي والية تلمسان »امومن مرموري« 
،من أجل التدخل العاجل بعدما أغلقت كل األبواب يف وجههم 
للقطع  القانونية  الوضعية  تسوية  يخص  فيما  صبرهم،  نفذ  و 

االرضية التي استفادوا منها ضمن مشروع 550 إعانة ريفية.
هذه األحياء السكنية الواقعة مبنطقة أوزيدان و بالضبط حي 
احلمري الكبير التابع إلقليم بلدية شتوان 05كلم شمال تلمسان 
كانت ضمن مشروع التجزئة السكنية املرفقة بإعانة مالية و التي 
اعلن عنها املجلس الشعبي البلدي سنة 2016 .حيث أن هذا 
املشروع كان عبارة عن 550سكن ريفي موزعة على عدة أحياء 
50سكن على غرار حي سالف  صغيرة و كل حي يضم داخله 
أعلنت  البلدية  ان  الكرامة...... . فرغم  الشعبة،  العذراء ، 
أنها لم تسلم أي  آنذاك ،إال  للمستفيدين  القائمة االسمية  عن 

انطالق  برغم  األرضية  القطع  لهذه  ملكيتهم  تثبت  لهم  إدارية  وثيقة 
أشغال البناء و بقوا يف انتظار اإلعانة املالية منذ ذلك التاريخ الى يومنا 
الطبيعي عن  الغاز  و  الكهرباء  و  التحية  البنية  ناهيك عن غياب  ،هذا 

لكل أحياء هذا املشروع.
و بلقائنا بأحد املستفيدين من هذه السكنات بحي الفخار اكد لنا 

رئيس  بالسيد  لقاءاتهم  و  املعنية  للجهات  املتكررة  مراسالتهم  رغم  انه 
الوضعية  تسوية  يتم  لم  مازال  البلدي   املجلس  رئيس  و  شتوان  دائرة 
القانونية لقطع األرضية التي استفادوا منها حتى يتسنى لهم استكمال 

عمليات األشغال.
ع.بن خالد 

مستفيدون من إعانات ريفية بشتوان يهددون بالخروج إلى الشارعمستفيدون من إعانات ريفية بشتوان يهددون بالخروج إلى الشارع

البيضالبيض

 سائقو سيارات األجرة باألبيض  سائقو سيارات األجرة باألبيض 
سيدي الشيخ مستاؤونسيدي الشيخ مستاؤون

األجرة  سيارات  سائقو  أبدى 
الشيخ،  سيدي  األبيض  مبدينة 
السلطات  متاطل  من  استيائهم 
و  النشغاالتهم  االلتفات  يف  احمللية 
فتح احملطة البرية التي التزال مغلقة 

لثالث سنوات على التوالي  
 الوضعية دفعت الناقليدن الى  
مبدخل  احتجاجية  وقفة   تنظيم  
املدينة،  بسبب تواصل غلق احملطة 
التوالي،  على  الثالثة  للسنة  البرية 
و  العمل  مشاكل يف  لهم  يسبب  ما 

التوقف واستقطاب الزبائن. 
التي جمعتها  وحسب األصداء 

ال  باتت  احلالية  الوضعية  فان  املكان،  بعني  السائقني  بعض  من  الوطن''  أخبار   ''
تطاق،   الزبون و السائق يعانيان،  الزبون يعاني يف انتظار سيارة األجرة حتت الشمس 
أماكن  الزبائن يف غياب  للحصول على  يتعب  السائق  و  القارسة،   البرودة  او  احلارقة 
للجلوس و االنتظار . نشير إلى أن احملطة البرية للنقل باألبيض سيدي الشيخ دشنت 
قبل 8 سنوات غير أنها بقيت ثالث سنوات فقط يف اخلدمة قبل أن يتم غلقها بعد 
'' تسبب يف غلق  '' سوقرال  البرية  مشاكل وقع بني السائقني و شركة تسيير احملطات 
احملطة و تسريح العمال . مدير النقل بالبيض صرح يف هذا الصدد أن '' مشكل احملطة 
مطروح على وزير النقل،  و ملف تسييرها مركزي و ليس محلي و الوزارة من تفصل يف 

تعيني اجلهة التي تسيرها من جديد '' .  
نور الدين رحماني
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أخبار السر ايا

10 أسئلة للحكومة

تغريدة الوزير

من المسؤول؟! 

جلسة عمل بيئية

سفير البرتغال عند جعبوب 

يعقد مجلس األمة، اليوم 
اخلميس، جلسة عامة 
لطرح 10 أسئلة شفوية 

على 4 أعضاء من احلكومة. 
وتخص هذه األسئلة مختلف 

القطاعات.وحسب بيان 
مجلس األمة، فإن القطاعات 
املعنية باجللسة العامة هي 

كّل من وزارات التعليم العالي، 
الصحة، العمل واملالية.

خلفت، مساء أول أمس، حادثة سقوط شخص يف بالوعة 
للصرف الصحي عمقها 5 أمتار، موجودة على مستوى طريق 

عبلة ببلدية الشريعة بوالية تبسة، حول على إثرها إلى 
مستشفى باتنة بعد تعرضه لعدة كسور، حالة استياء 

وامتعاض لدى السكان، خاصة وأن احلادثة تعتبر الثانية 
من نوعها يف أقل من شهر، بعد أن سقط رضيع ووالده يف 

بالوعة يف عاصمة الوالية، واللذين مت إنقاذهما على 
جناح السرعة من طرف املواطنني، لتدون بعض الصفحات 

»الفايسبوكية« عبارة »من يتحمل املسؤولية؟!«.

انعقدت، باجلزائر العاصمة  جلسة عمل برئاسة 
وزيرة البيئة  دليلة بوجمعة  ووزير االنتقال الطاقوي 

والطاقات املتجددة  شمس الدين شيتور  بحضور املديرين 
التنفيذيني من كال القطاعني. خصصت اجللسة لدراسة 
فرص ترقية وتطوير دمج الطاقات احليوية املنتجة من 
املواد العضوية والنفايات. ومت التركيز خالل هذا اللقاء، 

الذي مت مبقر وزارة البيئة، على الفرص االقتصادية 
واالجتماعية التي متنحها مفرغة وادي السمار بالعاصمة، 

بالرغم من األضرار البيئية التي متت معاجلتها أثناء 
مشروع إعادة تأهيل هذه املفرغة، علما أن هذا املشروع 

يشّكل قطبا لتحويل النفايات إلى طاقة.

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان 
االجتماعي، الهاشمي جعبوب، سفير البرتغال 

باجلزائر »لويس دي البوكيركي فيلوسو«.
وحسب بيان للوزارة، فقد تبادل الطرفان 

سبل وآليات تعزيز وترقية التعاون الثنائي يف 
مجاالت االهتمام املشترك. وأضح املصدر أن 

اللقاء يعتبر فرصة للطرفني الستعراض مختلف 
فرص التعاون بني اجلزائر والبرتغال،  خاصة 

يف مجاالت العمل والضمان االجتماعي وتبادل 
وجهات النظر وبحث آليات إعادة بعث أشغال 

اللجنة القطاعية الثنائية املشتركة.

يف اتصال هاتفي، حتدث وزير اخلارجية، صبري بوقادوم 
مع وزير خارجية جمهورية سلوفينيا، أنزيه لوغار.وحسب 

تغريدة نشرها الوزي على حسابه »تويتر«، فقد تطرق 
الطرفان إلى عديد املسائل املتعلقة بالتعاون الثنائي وسبل 
تعزيزه يف شتى املجاالت، كما مت االتفاق على دعم التشاور 

والتنسيق حول القضايا اإلقليمية، حتسبا لتولي جمهورية 
سلوفينيا الرئاسة الدورية ملجلس االحتاد األوروبي.

جتري التحضيرات على قدم وساق، 
مرفقة بأعمال تطهير وتنظيف موسعة، 

بفضاء الطفل باملكتبة الرئيسة 
للمطالعة العمومية لوالية عنابة، 

متهيدا الستقبال األطفال والتالميذ 
أثناء العطلة بدءا من األسبوع املقبل، 

حيث سيتجدد موعد املكتبة مع البراعم 
الصغار باعتبارهم جيل املستقبل الواعد 

كما مت تصميم برنامج ثرى ومتنوع 
يتماشى ورغبات األطفال وميوالتهم 

القرائية.

تحضيرات الستقبال األطفال

النظام الكالسيكي يتفّوق على الـ »ألـ. أم. دي«!
كشفت نتائج مسابقة الدكتوراه التي نظمها قسم العلوم االقتصادية واملالية واحملاسبة باملركز اجلامعي 
بآفلو عن جناح 8 مترشحني ينتمون إلى النظام الكالسيكي مقابل ناجح واحد ينتمي إلى نظام الـ »ألـ. 

أم. دي«. وهي حقيقة كشفت عليها نتائج الكثير من املسابقات التي مت إجراؤها بعدد من اجلامعات، وهو 
مؤشر يبني تراجع التحصيل العلمي يف اجلامعات يف ظل نظام الـ »ألـ. أم. دي«، ويبني أن إتاحة الفرصة لكل 

الطلبة بدل اللجوء إلى التصنيف يفسح املجال أمام الكفاءات لتصدر قوائم النجاح.

توّجه جديد..! 
صّرح املدير العام للجمارك، نور الدين 

خالدي، أمس من ورقلة، بأن هناك توجها 
جديدا لترقية جهاز اجلمارك ولتحقيق 

املزيد من شروط عصرنته. وأوضح 
خالدي على هامش زيارة العمل التي شرع 
فيها إلى هذه الوالية والتي تدوم يومني 
''أن هناك توجها جديدا لترقية جهاز 
اجلمارك ولتحقيق املزيد من شروط 

عصرنته مبا يساعده على بلوغ جناعة 
أفضل يف أداء املهام املنوطة به والرقي به 

إلى مصاف اجلمارك العاملية ».
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

وبحسب بعض  مستعملي ممن التقتهم »أخبار 
تنقل  يف  أساسًيا  محوًرا  يعد  الطريق  فإن   ، الوطن« 
إلى  جانت  ووالية  وتاظروك  أدلس  بلديتي  قاطني 
للمناطق  الوحيد  املنفذ  باعتباره  متنراست،  والية 
قبل  من  يوميا  تستغل  أنها  كما  الذكر،  األنفة 
املسافرين  نقل  حافالت  وكذا  والناقلني،  الفالحني 
التي  تقطعه  يوميا لنقل األهالي  ملقر الوالية ،حيث 
سببا  كانت  السيئة  الطريق  وضعية  أن  الناقلون  أكد 
رئيسيا يف عزوف بعض الناقلني عن النشاط عبر هذا 

اخلط.

السائق )ل.الشيخ( خط  قال  الصدد  و يف هذا 
الطريق  هذا  »إن  تاظروك  متنراست،هيرافوك،أدلس، 
مست  التي  الكبيرة  األعطال  بسبب  كثيًرا  أتعبهم 
دون  األيام  من  يوم  مير  ال  أنه  اكد  حيث  حافالتهم 
العاجالت  إتالف  او  الغيار  قطع  إحدى  إستبدال 
بسبب التصدعات ، ما قد يؤدي إلى الوقوع  حوادث 
مرور يف املستقبل ، بسبب تهرب السائقني من احلفر 
الكثيرة التي أصابت الطريق خالل السنوات األخيرة 

والتي باتت تشكل خطرا على مستعمليه.
اخلط  نفس  عبر  العامل  ل    ) )العربي  السائق 
أكد إن هذا الطريق أضحى يصلح لكل شئ إال لسير 

تصدعه   واملركبات.بسبب  املسافرين  نقل  حافالت 
أصبح  حيث  معاناتهم،  حدة  من  زاد  الذي  الشئ 
على  يصعب  مما  للمطبات،  كبيرا  انتشارا  يعرف 
حافالتهم عبوره خاصة يف منطقة أهنسا وملدن وإفرغ 
وتورق بحيث شدد هؤالء على ضرورة تدخل اجلهات 
املعنية باألمر من أجل رفع الغنب عنهم، بعد أن عّمر 
هذا الوضع طويال بهذا الطريق الذي  أنهك كاهلهم، 
مطلبهم  العمومية  األشغال  مديرية  تلبي  أن  آملني 
الطريق. هذا  لتعبيد  مشروع  تخصيص  يف  املتمثل 

احليوي الذي يربط والية متنراست بوالية جانت.

باملسيلة،  بوضياف  مـحمد  جامعة  وقعت 
النقل، وهي  تعاون وشراكة مع مديرية  اتفاقية  على 
اإلتفاقية رقم 38،  التي تهدق الى  تسهيل تربصات 
التقنيات  تسيير  مبعهد   التخرج  على  املقبلني  الطلبة 

احلضرية .
اجلامعة  مدير  نائب  أشار  اإلطار،  هذا  ويف 
واالتصال  والتنشيط  والتعاون  اخلارجية  للعالقات 

والتظاهرات العلمية البروفيسور »الهاشمي بن واضح« 
إلى أن االتفاقية تدخل ضمن انفتاح جامعة املسيلة 
على محيطها االقتصادي واالجتماعي باعتباره هدف 
رئيسي ضمن أهداف املخطط االستراتيجي للجامعة 

.2017-2022
جتدر اإلشارة، إلى أن جامعة املسيلة وقعت منذ 
أيام اتفاقية عامة مع والية املسيلة، والتي وقعها والي 

الوالية السيد عبد القادر جالوي
العديد  وقعت  املسيلة  جامعة  أن  العلم  مع 
الهيئات  مع  والشراكة  للتعاون  احمللية  االتفاقية  من  
والشركات االقتصادية، املتواجدة على مستوى تراب 
الوالية، ألجل تسهيل عمليات التكوين والبحث عن 

مناصب عمل.
ليندة سهل

إتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة المسيلة ومديرية النقل

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

مدير املوارد املائية لوالية ورقلة : 
 98% نسبة التغطية بالماء

كشف مدير املوارد املائية حليالت نور الدين يف ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة بوالية 
ورقلة إن  نسبة ربط  السكنات بشبكة مياه الصاحلة بالشرب من 90 إلى %98 باملائة، فيما 
 13 إلى  واحدة  محطة  من  املعاجلة  محطات  عدد  انتقل  منشأة   130 التخزين  منشات  بلغت 

محطة لتحلية املياه .
وقال املسؤول ذاته إن التزويد باملياه الصاحلة للشرب ارتفعت من  200 لتر للفرد يف اليوم 
إلى 369 لتر يف اليوم للفرد، بينما بلغت محطات معاجلة املياه خمسة محطات،مع ارتفاع نسبة 

الربط بشكة الصرف الصحي بعدما كانت 59 % لتصبح 87 %.
وأضح املتحدث نفسه إن طول شبكة املياه الصاحلة للشرب 2731 كلم شبكة اجلر التي 
وفيما يخص  كلم،    2493 التوزيع  كلم شبكة  طولها ب238  يقدر  واملنشاة  اآلبار  بني  تربط 
بلغ عدد اآلبار  بينما  باملائة ،   87 التطهير فيقدر طولها ب1700 كلم ، أي ما يعادل  شبكة 
املوجهة للشرب 159 بئر وعدد اآلبار البانية 21 بئر ويقدر حجم املياه املوزعة ب121 ألف متر 
مكعب يف اليوم أما فيما يخص االحتياجات فتقدر 96 ألف متر مكعب الى غاية نهاية 2020 
مت استالم تسعة آبار لتدعيم ورقلة باملياه الصاحلة للشرب مع اجناز شبكة تقدر ب10500 كلم 
باالضافة الى اجناز شبكة اجلر التي يقدر طولها ب4000 م باإلضافة إلى توسيع شبكة التطهير 

عبر مختلف مناطق الوالية بطول 3 كلم استالم محطتني لرفع ودفع املياه املستعملة
وفيما يخص مشكل صعود مياه الصرف الصحي الذي بات ديكوًرا يطبع معظم شوارع 
أحياء ورقلة أكد مدير املوارد املائية انه مت تخصيص 35 محطة للقضاء على هذا املشكل ستة 
منها مت اجنازها من طرف مؤسسة كوسيدار والتي مت االنتهاء من اشغالها و18 محطة مت إعادة 
مضخاتها فيما بقيت 11 محطة سيتم توفير لواحقها حتى يتسنى لها القيام بدوها والتي أسندت 

الى مؤسسة خاصة
مشيرا انه تبقى محطة الرويسات النقطة السوداء حيث تسعى مصالح مديرية املوارد للمياه 
بالتنسيق مع مؤسسة التطهير من اجل اقتناء محطات ضخ من اخلارج باإلضافة إلى خزانات 

الكترونية من احلجم الكبير للقضاء نهائيا على هدا املشكل نهائيا .
نبيلة معروف

غرداية
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين 

في حوادث دامية 
لقي شخص حتفه، فيما أصيب 30 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، يف 27 حادث مرور 

جسماني وقع خالل شهر فيفري بحسب مصالح األمن العمومي لوالية غرداية .
وبحسب بيان الهيئة ذاتها فقد مت تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالشهر املاضي، حيث 
بلديات  و  دوائر  كامل  عبر  و هذا  مرور جسماني خالل شهر جانفي،  بـ32 حادث  أحصت 
الوالية الواقعة بإقليم اختصاص األمن الوطني  خاصة بالنقاط املرورية السوداء التي أحصتها 
ذات املصالح بـ34 نقطة موزعة عبر كامل القطاع احلضري بالوالية، تعمل يوميا لتغطيتها عبر 
السالمة  على  احلفاظ  و  املرور  تسهيل حركة  و  ملراقبة  نقطة  كل  موجهة يف  أمنية  تشكيالت 

املرورية.
حاج قويدر عبد الرزاق

األولى  املرتبة  باملسيلة،  بوضياف  مـحمد  جامعة  احتلت 
للمرة  الصناعية،  للملكية  الوطني اجلزائري  املعهد  على مستوى 
الثانية على التوالي، فيما يخص تقدمي طلبات براءة اإلختراع، 
األمثل  واالستغالل  لإلبتكار  طموحة  سياسة  تدعيم  بفضل 

لقدرات الباحثني باجلامعة.
واعتبر مدير مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار باجلامعة أحمد 
املسيلة قد أدمجت  بأن جامعة  أثبت  الترتيب قد  ميره، أن هذا 
امللكية الصناعية بقوة يف استرتيجية االبتكار، كما أن هذا املركز 
بالشراكة  بحمايتهم  املتعلقة  اخلطوات  يف  اجلامعة  باحثي  يرافق 
مع املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية، مضيفا أن براءة 
اإلختراع متثل إحدى طرق حماية نتائج البحث، ومتثل الوسيلة 
إلى  اجلامعة  مخابر  من  االختراعات  نقل  لتنظيم  األكثر ضمانا 
الوسط الصناعي ، االجتماعي واالقتصادي  كما أن إستراتيجية 
اإلستراتيجي  املخطط  ضمن  تندرج  بالتثمني  اخلاصة  املؤسسة 

لتطوير املؤسسة 2017/2022.
وأوضح البروفسيور بن واضح الهاشمي، أن احتالل جامعة 
املسيلة القمة يف طلب براءات االختراع دليل على فاعلية النشاط 

العلمي والتقني واالبتكار لباحثيها.
م.  الوطني  واملنسق  االبتكار  ترقية  قسم  رئيس  وحسب 
د.ت.إ زيان يوسف أن جامعة املسيلة قد صنفها املعهد الوطني 

2020/2021، فيما يخص  املرتبة األولى سنة  اجلزائري للملكية الصناعية يف 
إيداع طلبات براءة اإلختراع وعليه أثبتت إحصائياتهم وللسنة الثانية على التوالي 
ارتفاع  املسيلة يف  املقدمة من طرف جامعة  االختراع  لبراءة  اإلجمالي  العدد  أن 
على  ويشهد  لالختراع  هي سند حماية  االختراع  براءة  أن  كما صرح   مؤكدا، 
امللكية واحليازة  واحلق احلصري لالستعمال خالل مدة االختراع، قبل تسليمها 
من طرف مودع الطلب على مستوى املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية .

من جهته ثمن رئيس اجلامعة البروفيسور كمال بداري النتائج احملققة، معتبرا 
إن عدد الطلبات التي أودعتها جامعة املسيلة مؤشرا على إنتاج معارف هامة من 
أجل تقييم أداء اجلامعة يف الوطن وبني األمم، باعتبار براءة االختراع قياس لقدرة 

الوطن على اإلبتكار، مؤكدا على أن العشرون طلب التي قدمتها اجلامعة يف أهمية 
بالغة من أجل تقييم منتجات جديدة ووضع طريقة جديدة لإلنتاج يف املستقبل 

اخلاصة باإللكترونيك، مواد البناء اجلديدة ، األنظمة التقنية الذكية وغيرها.
املعارف  تخزين  يف  مساهم  مجرد  تكون   ان  اليجب  اجلامعة  بأن  وأشار 
األساسية، ولكن ينبغي أن تكون مساهما مباشرا يف تدفق االختراعات، وعلى 
منتجات  تثمني  سلسلة  يف  هامة  وصل  حلقة  االختراع  براءة  كون  من  الرغم 
البحث، فإن إعداد خدمات ذات فاعلية لنقل التكنولوجيا داخل اجلامعة ومراكز 

البحث يعد رهانا هاما للمصلحة العامة للبحث العلمي.
ليندة سهل

املسيلة
جامعة مـحمد بوضياف تحتل الصدارة في ترتيب طلبات براءة االختراع

النعامة

سكان سايح بالمشرية يطالبون بالغاز الطبيعي

يطالب سكان سايح أو ما يعرف بتجزئة ديار غرب مدينة املشرية شمال النعامة، بربط 
منازلهم و مجمعهم مبادة الغاز الطبيعي، للتقليل من معاناتهم اليومية يف احلصول على قارورة 

غاز البوتان، خاصة خالل فصل الشتاء املتميز بشدة البرودة.
اليزال أهالي منطقة السايح ينتظرون ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي منذ سنوات ، ففضل 
معظم املستفيدين من التجزئات التوقف عن البناء و مواصلة رحلة البحث عن كراء املنازل بعد 
غلق أبواب التفاتة السلطات حليهم املعزول واملهمش، يف نفس السياق أكد السكان لـ« أخبار 
الوطن« أن احلي يفتقر ألدنى شروط احلياة فال طرقات و تنمية رغم توسطهم ألكبر األحياء 
باملشرية إال أن األوساخ كذلك حولت احلي ملفرغة عمومية كون احلي معزول و هجره أصحابه 

لعدة أسباب أهمها العزلة.
محـمد بلعجان

يشهد الطريق الوطني رقم 55 يف جزئه الرابط بني عني امقل ومتنراست، تدهوًرا كبيًرا وتصدع يف بعض أجزائه، 
حيث أصبح غير صالح متاًما حلركة السير، جراء احلفر الكبيرة والتصدعات، مما تسبب يف حدوث أعطاب 

للسيارات وحافالت نقل املسافرين، ويساهم يف ارتفاع حوادث املرور.

يعد محوًرا أساسًيا للتنقل إلى املناطق املجاورة يعد محوًرا أساسًيا للتنقل إلى املناطق املجاورة 

الطريق الرابط بين عين امقل وتمنراست الطريق الرابط بين عين امقل وتمنراست 
في وضع كارثيفي وضع كارثي

بني  ببلدية  الدار  جنان  الفالحي  احمليط  يشهد 
ونيف يف والية بشار وضًعا كارثًيا،  جراء تشوه املنظر 
داخل  واألحياء  الشوارع  أغلب  تشهده  الذي  البيئي 
كثرة  بفعل  املدينة  وحواف  السكنية،  التجمعات 
األوساخ وانتشار القمامة، وبقايا أشغال البناء وحتى 
النفايات الطبية  يف األماكن غير املخصصة له، فضال 
عن تراكم أكوام  القمامة على األرصفة وأمام األحياء 

السكنية اجلديدة

و قد عبر الكثير من الفالحني باحمليط الفالحي 
جنان الدار ببني ونيف عن استيائهم من هذا الوضع 
بيئية  قنبلة  اعتبروه  و  بساتينهم  طال  الذي  الكارثي 
نداءاتهم  رغم  و  الفالحي  نشاطهم  تهدد  موقوتة 
الكثيرة واملتكررة للسلطات احمللية من أجل شن حملة 

تنظيف واسعة إال أنهم لم يجدوا آذان صاغية
سليمان  اجلمعوي  الناشط  تصريح  وحسب 
بركات لـ«أخبار الوطن« فان التدهور بالدرجة األولى 

البيئي لدى املسؤول  األول   يعود  إلى غياب احلس 
احمللية إلمكانيات  السلطات  تسخير  عدم    يف  ظل 
تبقى غير كافية فضال  أنها  مادية وبشرية كبيرة غير 
املجال  يف  املختصة  للجمعيات  الفعلي  الغياب  عن 
البيئي التي يبقى دورها مقتصرا على حمالت غرس 

األشجار و فقط.
مصطفى ياسر

بشار
كارثة بيئية تهدد المحيط الفالحي جنان الدار



 عائال تشرب من بئر عمره 100 سنة 

أن  أمل  يعيشون على  الطويل"   "بئر  و  "ظهيرة مشنتل"  يزال سكان  ال 
قاطني هذه اجلهة  يوميات  انعكست سلبا على  التي  العطش  أزمة  تنتهي 
لكسب  املواشي،  وتربية  الفالحة  على  يعتمدون  الذين  هؤالء  السيما 
ومغادرة  الرحيل  على  منهم  كبيرة  نسبة  الوضع  هذا  أجبر  حيث  قوتهم، 
املنطقة نحو املدن املجاورة، فحسب تصريحات العديد من ساكني املنطقة 
بدالء  والظفر  السقي  يف  دورهم  ينتظرون  طويلة  طوابير  يقفون يف  فإنهم   ،
لتموين عائالتهم من بئر يعود تشييدها إلى  100 سنة قبل اآلن دون مراعاة 
صالحية املياه فيها ، وهذا بعد جفاف احلنفيات اجلماعية وتدهورها التام، 
الوقائية  اإلجراءات  بعض  لتطبيق  املعنية  اجلهات  حترك  بضرورة  مطالبني 
وجتديد  وصيانتها  لها  االعتبار  ورد  اجلماعية  احلنفيات  مياه  معاجلة  منها 
ظاهرة  من  والتأكد  تهشمها  مواقع  بعض  على  للوقوف  القنوات  شبكة 
ناهيك عن  إن وجدت أصال ،  القنوات  لبعض  الشرعية  التحويالت غير 
ضرورة استفادتهم مبشاريع جديدة من خالل حفر آبار عميقة  نظرا لنقص 

منسوب املياه يف  البئر الوحيدة .

 عزلة خانقة 
ملشروع  االنطالق  إشارة  وإعطاء  احمللية،  السلطات   حترك  من  بالرغم 
باقي  أن  إال   ، املتدهورة  الطرقات  بعض  من  معينة  أجزاء  تهيئة  إعادة 
السابقة مظاهر تعسفية وتهميش  التنموية  املخططات  املناطق عرفت طيلة 
رمت بهم نحو العزلة القاتلة بني مسالك ريفية جد وعرة، تصعب احلركة 
ملا تخلفه من خسائر بسبب احلفر  نظًرا  السيارات  ويرفضها أصحاب  فيها 
واملطبات التي كثيًرا ما تتسب يف حدوث أعطاب متفاوتة اخلطورة  مبركباتهم  
يف الوقت الذي تشهد فيه  قطع غيار السيارات ارتفاع جد ملحوظ موازاة مع 
اجلائحة الصحية حسبهم ، ويضاف لذلك غياب اجلسور التي تعبر األودية 
، فبمجرد بداية تساقط األمطار تتوقف احلركة و تقطع الطريق نهائيا بسبب 
ارتفاع منسوب املياه يف األودية ما يرفع من نسبة األخطار حيث ال تستطيع 
حتى  اجلرارات املرور عبرها،  لتصبح بذلك هذه املنطقة أكثر عزلة من قبل 
لفترات طويلة، "البد من فك حصار العزلة عن املناطق الريفية" هي عبارة 
بتسريع  مطالبني  الوطن،  أخبار  مع  والذين  تواصلوا  السكان  يرددها  طاملا 
والشريعة"  الطويل  بني  "بئر  الرابط  الطريق  مستوى  على  األشغال  وتيرة 
الذي أشرف والي والية تبسة  نهاية شهر أكتوبر الفارط على إعطاء إشارة 
مالي  كلم  بغالف   "4  " مسافة  على  له  االعتبار  إعادة  ملشروع  االنطالق  
قارب السبع ماليير سنتيم ، بآجال  اجناز حّددت بـ 12 شهرا ،من أجل 
الطريق  العبء على  املرور ورفع  و  تخفيف حركة  املشاتي  العزلة عن  فك 

الوطني رقم " 83 " .

 
السيول تهدد مقبرة "بئر الطويل" 

هذا و يناشد سكان منطقة "بئر الطويل" التابعة إقليميا لبلدية الشريعة 
نداء مستعجال لوالي والية تبسة من أجل القيام بزيارة لهذه املنطقة احملرومة 
على جميع األصعدة والوقوف على الوضعية املزرية للمقبرة  التي تتعرض 
منذ عدة سنوات ألخطار السيول من خالل اجنراف الهياكل العظمية من 
سيما  قوية  سيول  سنويا  يشهد  وادي  بحافة  تواجدها  خلفية  على  القبور 
جدار  إلجناز  السكان  محاوالت  كل  من  وبالرغم  املوسمية ،  األمطار  يف 
املساعدة  توفر  وعدم  العملية  تكاليف  ارتفاع  بسبب  بالفشل  باءت  واق 
من  كبير  وجرف جزء  بانهيار  تهدد  السيول  لتبقى  الوالية   أو  البلدية  من 
اسناد  عقب   وهذا  الشهداء،  بعض  رفاة  على  حتتوي  كانت  التي  املقبرة 
مشروع ترميم السور ألحد املقاولني حلماية باقي القبور، إال أن هذا األخير 
قام بجلب بعض املواد دون عودة لتصبح هذه املواد سببا يف توجيه سيول 

األمطار للقبور بشكل يزيد من حدة املشكلة، ليجدد السكان مطلبهم إلى  
أو   ، املقبرة   مستعجلة حلماية  عملية  تسجيل  أجل  من  املعنية  السلطات 
تقدمي مساعدات  مالية لهم من أجل حماية هياكل موتاهم من اجلرف عبر 

األودية  .

مصالح البلدية ترد :
وحسب ما كشفت عنه مصالح بلدية الشريعة عبر أثير إذاعة تبسة، 
فقد  قامت هذه األخيرة من أجل  معاينة املقبرة منذ مدة و أوفدت جلنة 
الشريعة،  مدينة  من  كلم    9 بحوالي  تبعد  التي  الطويل  بئر  ملنطقة  تقنية 
إلى  البلدية  رئيس  السكان  من طرف  انشغاالت هؤالء  وعليه سيتم نقل 
مرضية،  حلول  إلى  الوصول  و  فيها  النظر  أجل  من  الوالي  السيد  طاولة 
أول  شطر  من  الشريعة  بلدية  عقب   استفادة  أنه  املصدر  ذات  وأضاف 
لتبقى إشكالية  لرد االعتبار  املشاتي  اجتاه هذه  الشريعة يف  4.5  كلم من 
املنطقة  الفالحة مطروحة يف هذه  برامج تنمية  العطش والعزلة ودعم  أزمة 
التي يصفها السكان مبناطق الظالم كما رفعت مديرية الري حتد لدراسة كل 

املناطق التي تتوفر على مؤشرات ايجابية حلفر أبار عميقة جديدة.
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روبورتاج: فيروز رحال

روبورتاج

تتفاقم معاناة  أكثر من ألفي عائلة، تقطن يف مشاتي متفرقة بكل من منطقتي "مشنتل" و"بئر الطويل" التابعتني 
إقليميا لبلدية الشريعة بوالية تبسة.  مشاكل تزداد حدتها يوما بعد يوم  حتت حصار ثالثية قاتلة ميزتها 

العزلة واحلرمان من مختلف أساسيات العيش الكرمي مبناطق ظل، يف اجلزائر العميقة.

عائالت بظهيرة مشنتل وبئر الطويل 
تغادر قراها بحثا عن حياة أفضل!

بتبسة  واحلرمان  العطش  العزلة وحاصرهم  طوقتهم 
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خطـــة أرجنتينيــــة خطـــة أرجنتينيــــة 
تثيـر مخاوف مبابــيتثيـر مخاوف مبابــي

فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف   
األربعاء، عن مخاوف كيليان  أمس 
باريس سان جيرمان،  مبابي، جنم 
نادي  مع  عقده  جتديد  من 

العاصمة الفرنسية.
مع سان  مبابي  وينتهي عقد 
املقبل،  املوسم  بنهاية  جيرمان، 
غلق  يف  الفرنسي  النادي  ويرغب 
الصيفي،  امليركاتو  قبل  امللف  هذا 
الالعب  سيطرح  كان  إذا  ما  لتحديد 

للبيع، أم سيبقيه حتى نهاية عقده.
الفرنسي،  سبور«   10 »لو  موقع  وبحسب 
األرجنتيني  الثنائي  وصول  بإمكانية  تتعلق  مبابي  مخاوف  فإن 

سيرجيو أغويرو وليونيل ميسي يف الصيف.
وتنتهي عقود أغويرو وميسي مع مانشستر سيتي وبرشلونة 
لسان  باالنتقال  بالفعل  اسمهما  وارتبط  اجلاري،  املوسم  بنهاية 

جيرمان.
احملتملة،  األرجنتينية«  الهيمنة  »خطة  أن  التقرير  وأوضح   
التي تتمثل يف وجود الثنائي ميسي وأغويرو بجانب مواطنيهم، 
أنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس وماورو إيكاردي، باإلضافة 
ُتكم سيطرتهم  أن  من شأنها  بوكيتينو،  ماوريسيو  املدرب  إلى 

متاما على غرفة خلع املالبس، وهو ما يخشاه مبابي وممثليه.
يف  مبابي،  بضم  اهتماما  األندية  أكثر  مدريد  ريال  ويعتبر 
الالعب عقده  امليرنغي أال يجدد  يأمل  املقبل، لذلك  الصيف 

مع سان جيرمان.
ق.ر

نقل مبـاراة مانشستر سيتي نقل مبـاراة مانشستر سيتي 
ضد غالدباخ لخارج إنجلتراضد غالدباخ لخارج إنجلترا

 قرر االتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« نقل مباراة مانشستر 
سيتي املرتقبة ضد بوروسيا مونشنغالدباخ، يف إياب ثمن نهائي 

دوري األبطال، مللعب آخر.
 وكان من املقرر أن يحتضن ملعب االتاد، معقل السيتزنز، 

املباراة التي ستقام يوم الثالثاء املقبل.
امس  رسمي،  بيان  يف  سيتي  املان  أعلنه  ما  وبحسب   
األربعاء، فإن اليويفا قرر إقامة املباراة مبدينة بودابست املجرية، 

التي احتضنت أيًضا مباراة الذهاب.
األملانية  احلكومة  من  املفروضة  القيود  ظل  ذلك يف  يأتي   

على السفر من وإلى بريطانيا ببب جائحة فيروس كورونا.
بوشكاش  ملعب  على  مجدًدا  املباراة  تقام  أن  املقرر  ومن   
أرينا، الذي كان شاهًدا على فوز السيتي ذهاًبا بهدفني دون رد، 

ليضع قدًما يف دور الـ8.
ق.ر

 غوارديـــوال يؤجـــــل  غوارديـــوال يؤجـــــل 
مفاوضتــه مــع أغويــرومفاوضتــه مــع أغويــرو

 بنّي بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي موقفه ناديه من 
التجديد للهداف التاريخي لألزرق السماوي سيرجيو أغويرو.

وخاض النجم األرجنتيني 11 مباراة بجميع املسابقات هذا 
املوسم بسبب اإلصابة وكوفيد19-.

 وشارك أغويرو )32 عاما( أساسيا ألول مرة خالل 4 أشهر 
الشهر  بالدوري  يونايتد  هام  وست  على   2-1 سيتي  فوز  يف 
أمام  به  االستعانة  دون  البدالء  مقاعد  على  ظل  لكنه  املاضي 

وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.
وسينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى سيتي من أتليتيكو 
إن  غوارديوال  وقال  اجلاري.  املوسم  بنهاية   ،2011 يف  مدريد 

املفاوضات بشأن العقد اجلديد ستتأجل للصيف.
ما  ننتظر  أن  ويجب  أغويرو  مع  »نتحدث  وأضاف: 
سيحدث يف نهاية املوسم. أعتقد أن النادي تدث مع وكيله 

ويدرك املوقف«.
ق.ر

امس  إجنليزي،  صحفي  تقرير  كشف   
األربعاء، عن موقف مانشستر يونايتد، من التعاقد 
مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، يف 

الصيف املقبل.
مدريد  ريال  عن  بالرحيل  فاران  اسم  وارتبط 
يونايتد،  بينهما مانشستر  ناٍد  واالنتقال ألكثر من 

يف ظل انتهاء عقده بنهاية املوسم املقبل.
فإن  البريطانية،  »مترو«  صحيفة  وبحسب 
فاران  مع  التعاقد  فكرة  استبعد  يونايتد  مانشستر 
يف الصيف املقبل، مفضاًل التعاقد مع مدافع آخر 

يفضل  يونايتد  مانشستر  أن  الليغا.وأضافت  من 
التعاقد مع املدافع اإلسباني، باو توريس، العب 
فياريال، ليغاور هاري ماغواير يف دفاع الشياطني 

احلمر.
مانشستر  تفضيل  أن  الصحيفة  وأوضحت 
يعود  فاران،  حساب  على  توريس  ضم  يونايتد 
مقارنة  اإلسباني  الالعب  سعر  انخفاض  إلى 
تدثت  قد  تقارير  وكانت  مدريد.  ريال  بنجم 
فاران  بيع  ريال مدريد  نية  يف وقٍت سابق، حول 

الصيف املقبل، يف ظل صعوبة جتديد عقده.

مونشنغالدبــــاخ يضــــع عينـــــه مونشنغالدبــــاخ يضــــع عينـــــه 
علـــى مـــدرب فولفسبـــورغعلـــى مـــدرب فولفسبـــورغ

 ذكرت تقارير إخبارية امس األربعاء أن نادي بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني يرغب يف التعاقد 
مع أوليفر غالسنر مدرب فولفسبورغ.

وذكرت مجلة »شبورت بيلد« أن مونشنغالدباخ وجه أنظاره إلى غالسنر ليحل مكان ماركو 
روزه الذي يرحل عن الفريق بنهاية املوسم اجلاري حيث سينتقل لتدريب بوروسيا دورمتوند.

وجتدر اإلشارة إلى أن عقد النمساوي غالسنر مع فولفسبورغ من املفترض أن يستمر حتى عام 
2022، لكن تقارير إعالمية أشارت إلى أن عالقته ال تبدو مثالية مع يورغ شماتكه مدير الكرة 
يف فولفسبورغ.ويحتل فولفسبورغ املركز الثالث يف الدوري األملاني حالية بفارق عشر نقاط خلف 

املتصدر بايرن ميونخ، بينما يحتل بوروسيا مونشنغالدباخ املركز العاشر.

ق.ر

مانشستــر يونايتـد يفضل مدافـع فياريال على فارانمانشستــر يونايتـد يفضل مدافـع فياريال على فاران

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس

»مشروعي في اليوفي ممتد لما بعد الموسم الحالي«»مشروعي في اليوفي ممتد لما بعد الموسم الحالي«
 قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن مشروعه مع ناديه ال يزال في بدايته وسيستمر في مسيرته رغم الخروج المبكر من دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب قاعدة أفضلية الهدف خارج األرض أمام عشرة العبين من بورتو يوم الثالثاء.

وفاز يوفنتوس 2-3 بعد وقت إضايف الليلة 
نفس  من  املسابقة  من  خرج  لكنه  املاضية، 
الدور الذي شهد خروجه املوسم املاضي عقب 

التعادل 4-4 يف مجموع املباراتني.
وحدث ذلك رغم اللعب أمام عشرة العبني 
مهدي  تعرض  حيث  طويلة  لفترات  بورتو  من 

طارمي للطرد يف الدقيقة 54.
دور  إلى  الوصول  يف  اإلخفاق  ويأتي 
الثمانية، بنفس طريقة املوسم املاضي، عندما 
خرج بسبب قاعدة الهدف خارج األرض أمام 
أوملبيك ليون، وأقيل املدرب ماوريسيو ساري يف 
نهاية املوسم رغم إحراز لقب الدوري اإليطالي 

للموسم التاسع على التوالي.
أحرز  الواضحة،  احمللية  السيطرة  ورغم 
سبع  مقابل  مرتني  األوروبي  اللقب  يوفنتوس 
النادي  ويحتاج  ميالن.  احمللي  لغرميه  مرات 
بشدة إلى املجد األوروبي لكن بيرلو يصر أنه 

ال يزال يف بداية مسيرته هناك.
إيطاليا  سبورت  سكاي  لشبكة  بيرلو  وقال 
اخلروج  بسبب  أقيل  كان ساري  إذا  أعرف  "ال 
يوفنتوس  مدرب  أنا  أوروبا.  أبطال  دوري  من 
أكبر  مشروع  على  وسأعمل  احلالي  الوقت  يف 

ويسري ذلك على ما بعد هذا املوسم".
وأضاف "هذا املوسم هو مجرد بداية لهذا 
املشروع. منلك العبني شبان يتطور مستواهم من 
مباراة إلى أخرى. أدى الالعبون الشبان برغبة 
وبإنكار للذات وال ميكن أن نقول أي شيء لهم 

ولقد فعلوا كل شيء".

أوليفيرا يف  سيرجيو  بهدف  التأخر  وبعد   
فيدريكو  بهديف  يوفنتوس  رد  األول،  الشوط 
كييزا، قبل وبعد طرد طارمي، وبدا أن الفريق 
يف  أخفق  لكنه  التأهل  نحو  طريقه  سيشق 

تسجيل الهدف الثالث يف الوقت األصلي.
واستمر ضغط فريق بيرلو يف الوقت اإلضايف 
لكن من ركلة حرة، ورغم وجود حائط دفاعي، 
يحرز  أن  قبل  لبورتو،  مجددا  أوليفيرا  سجل 
أدريان رابيو الهدف الثالث غير املفيد ألصحاب 
الهزمية  هذه  النهاية.وستترك  قرب  األرض 

يوفنتوس يقاتل فقط على لقب الدوري اإليطالي 
لكنه يواجه مهمة صعبة حيث يتأخر بعشر نقاط 
"لست  بيرلو  وقال  املتصدر.  ميالن  إنتر  عن 
مباريات  دون  عديدة  ألسابيع  بالعمل  سعيدا 
يف  واالستمرار  التأهل  أفضل  كنت  أوروبية. 
هذا  ننسى  "حتى  األبطال".وأضاف  دوري 
اخلروج سنحتاج إلى عدة أيام، لكن بعد ذلك 
يف  التقدم  ومحاولة  قدما  املضي  علينا  يجب 

جدول الترتيب. نحن ال نزال يف مارس".
القسم الرياضي

امس  القدم  لكرة  الويلزي  االتاد  قال 
األربعاء إن مدرب املنتخب رايان غيغز سيغيب 

عن ثالث مباريات دولية قادمة.
واعتقل غيغز يف نوفمبر املاضي لالشتباه 
يف تورطه يف اعتداء عقب خالف مبنزله ورغم 
أن جناح مانشستر يونايتد السابق نفى املزاعم 
متديد  مت  أنه  بريطانية  إعالم  وسائل  ذكرت 

إطالق سراحه بكفالة حتى أول ماي.
وذكر االتاد الويلزي يف بيان "اتفق االتاد 
املعسكر  يف  مشاركته  عدم  على  غيغز  ورايان 
روبرت  املساعد  وسيتولى  القادم".  الدولي 

بلجيكا  ضد  مباريات  ثالث  يف  القيادة  بيدج 
واملكسيك والتشيك كما فعل يف الفترة الدولية 
السابقة يف نوفمبر. وستعلن تشكيلة ويلز التي 
ستخوض هذه املباريات يوم 15 مارس اجلاري.
مع  عاما   23 خالل  مباراة   963 غيغز  وخاض 
بالنادي  قياسي  رقم  وهو  يونايتد  مانشستر 
اإلجنليزي  بالدوري  لقبا   13 إجنازاته  وتشمل 
املمتاز ولقبني يف دوري أبطال أوروبا.ومثل ويلز 
يف 64 مباراة بني 1991 و2007 وتولى تدريب 

منتخب بالده عام 2018.
ق.ر

تمديــد غيــاب غيغــز عــن منتخــب ويلــزتمديــد غيــاب غيغــز عــن منتخــب ويلــز
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 م.هشام
للحساب  تصريحات  يف  زغدود  وقال 
لتدريب  بالعودة  جدا  »سعيد  لالحتاد  الرسمي 
وحتدثنا  باإلدارة  التقيت  لقد  العاصمة،  احتاد 
الفني،  اجلهاز  على  لإلشراف  عودتي  عن 

واملفاوضات مرت بسرعة«.
وأضاف »أعلم أن الفريق مر مبرحلة صعبة 
واتفقنا على  الالعبني  لقد حتدثت مع  للغاية، 
الفريق  إعادة  املزيد من اجلهد، من أجل  بذل 

القريب«.  املستقبل  الصحيحة يف  السكة  إلى 
وأكمل زغدود »أمتنى أن نتحد جميعا من أجل 
لن  األمر  أن  نعلم  العاصمة،  احتاد  مصلحة 

يكون سهال، لكنه ليس مستحيال«.
من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة احتاد 
حمادي،  عمر  ملعب  أزمة  انتهاء  العاصمة، 

بعد اتفاق املالك مع بلدية بولوغني.
طالبت  قد  بولوغني،  ملعب  إدارة  وكانت 
جديد  ملعب  بإيجاد  العاصمة،  احتاد  مسيري 
عقد  صالحية  انتهاء  بعد  املباريات،  خلوض 

االستفادة من امللعب.
وقال النادي يف بيان عبر صفحته الرسمية 
العاصمة  احتاد  إدارة  »تعلم  »فيسبوك«:  على 
أنصارها أن مشكلة إيجار ملعب عمر حمادي 

ببولوغني، قد متت تسويتها منذ فترة«.
وأمت: »واالتفاقية اجلديدة املوقعة من قبل 
وافق  والتي  العاصمة،  واحتاد  بولوغني  بلدية 
سارية  الواد  باب  لدائرة  املنتدب  الوالي  عليها 
 31 غاية  إلى   2020 نوفمبر   1 من  املفعول، 

ديسمبر 2021«.

أشار إلى أن الفريق مير مبرحلة صعبة، زغدود:

»إعــادة اتحـاد العاصمـة لمسـاره »إعــادة اتحـاد العاصمـة لمسـاره 
يتطلــــب جهــدا كبيــرا«يتطلــــب جهــدا كبيــرا«

مدرب املنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، السات:

»الالعبـون محبطون وكانوا »الالعبـون محبطون وكانوا 
متحمسيـن للظهــور بوجه متحمسيـن للظهــور بوجه 
مشـــرف بالمغـــرب«مشـــرف بالمغـــرب«

أقل  لفئة  الوطني  املنتخب  مدرب  تأسف   
نهائيات  إللغاء  السات،  محمد  سنة،   17 من 
كأس افريقيا 2021 لألمم والتي كانت مقررة آنفا 
من 13 الى 31 مارس اجلاري، مؤكدا أن الالعبني 

محبطون جدا.
الرسمي  االعالن  قبل  وقال السات »حتى 
حتضير  يف  شرعت  قد  كنت  الدورة،  إلغاء  عن 
لهم  قلت  الذهني، حيث  اجلانب  من  الالعبني 
بسبب  كبيرة  بنسبة  تلغى  قد  افريقيا  كأس  أن 
تداعيات جائحة كورونا. الالعبون محبطون جدا 
ألنهم كانوا جد متحمسني للظهور بوجه مشرف 

باملغرب«.
املجتمعة  القدم،  لكرة  اإلفريقية  للكونفدرالية  التابعة  الطوارئ  جلنة  وكانت 
االثنني الفارط بالرباط، قد قررت إلغاء كأس افريقيا ألقل من 17 سنة، بعدما تعرفت 
بسبب  املنظم،  البلد  وكذا  مشاركة  فرق  عدة  تواجهها  التي  العراقيل  مختلف  على 

تداعيات تفشي فيروس كورونا املستجد.
ملختلف  أجل حتضيرهم  من  الالعبني  بهؤالء  االعتناء  »يجب  وأضاف السات 
عاما   20 من  ألقل  افريقيا  أمم  كأس  تصفيات  رأسها  على  القادمة،  االستحقاقات 
ما يف  بكل  قاموا  والالعبون  الفني  الطاقم  املاضي.  أخطاء  2023. يجب جتنب  يف 
وسعهم من أجل الظهور بوجه مشرف باملغرب، حيث كنا نستهدف التأهل للدور ربع 

النهائي. لألسف، مغامرتنا اجلميلة تنتهي هنا. هذا شيء يتجاوزنا«.
وكان من املفروض أن يواجه املنتخب الوطني، ضمن املجموعة الثانية، كال من 
الكونغو، تنزانيا ونيجيريا، إال أن سفريته يوم السبت الفارط الى املغرب ألغيت يف آخر 
حلظة بسبب قرار اململكة املغربية غلق املجال اجلوي حتى 21 مارس اجلاري، وذلك 

بسبب تطور الوضعية الصحية املتعلقة بالسالالت املتحورة لفيروس كورونا.
م.هشام

رئيس االحتاد اجلزائري، زطشي:

»حظوظــي فـي عضويـة »حظوظــي فـي عضويـة 
الفيفا ال تــزال قائمــة«الفيفا ال تــزال قائمــة«

القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  رئيس  أكد 
خير الدين زطشي، أن حظوظه يف احلصول على 
للعبة  الدولي  باالحتاد  التنفيذي  املكتب  عضوية 
»فيفا« ال زالت قائمة. وأشار يف الوقت ذاته إلى 

أن توقف حملته االنتخابية قد يؤثر عليه.
وتوقفت حملة زطشي للحصول على مقعد 
بالفيفا، بعد رفض ملف ترشحه الشهر املاضي، 
قبل أن يطعن ضد القرار لدى محكمة التحكيم 

الرياضي الدولية.
أبو  هاني  املصري  مع  زطشي،  ويتنافس 
ندوجن  وجوستافو  لقجع،  فوزي  واملغربي   ، ريدة 
املكتب  يف  مقعدين  على  االستوائية  غينيا  من 

التنفيذي للفيفا.
وقال زطشي »أؤكد أن حظوظي يف احلصول على مقعد باملكتب التنفيذي للفيفا 
قبول  أن  »أعتقد  االنتخابية«. وأضاف:  توقف حملتي  بالرغم من  قائمة،  زالت  ال 
ملف طعني من قبل احملكمة الرياضية كان أفضل رد على الذين شككوا يف شخصي«.
وتابع: »سننافس بكل ما أوتينا من قوة، واألهم أن يكون للجزائر كلمة يف االحتاد 

األفريقي مستقبال، وهذا أمر أكيد بعد تزكية موتسيبي للرئاسة«.
جتدر اإلشارة، إلى أن رئيس االحتاد اجلزائري، كان من بني األوائل الذين أكدوا 

دعمهم للمرشح اجلنوب أفريقي، لرئاسة الكاف، باتريس موتسيبي.
م.هشام

إيغيـــل مدربـــا جديــدا إيغيـــل مدربـــا جديــدا 
ألولمبي الشلفألولمبي الشلف

مزيان  املدرب  الشلف  أوملبي  نادي  عني 
إيغيل، على راس العارضة الفنية. وبات إيغيل، 
انطالق  منذ  الشلف  جمعية  يقود  مدرب  ثالث 
فضيل  بعد  املاضي  نوفمبر  نهاية  يف  البطولة 

موسى، ونذير لكناوي.
تدريب  عن  املاضي  الشهر  إيغيل،  وانفصل 
لتدريب  ليعود  بالتراضي  الساورة  شبيبة  نادي 
األول  اللقب  لنيل  قاده  الذي  الشلف  جمعية 

ملسابقة الرابطة األولى يف موسم 2011-2010، ألول مرة يف تاريخ النادي.
يذكر أن أوملبي الشلف تراجع للمركز 15 يف جدول ترتيب الرابطة األولى الذي 

يحتله مناصفة مع احتاد بسكرة برصيد 16 نقطة، بعدما مني بـ 5 هزائم متتالية.
نادي  على ضيفه  تغلب  عندما  املاضي  30 جانفي  إلى  للفريق  فوز  آخر  ويعود 

بارادو 1-2 يف اجلولة 11.
م.هشام

بسبب الضائقة املالية 

إدارة مولودية وهران تخّفض الكتلة الشهرية لالعبينإدارة مولودية وهران تخّفض الكتلة الشهرية لالعبين
الستغالل  وهران  مولودية  إدارة  تسعى 
 12 يف  تنطلق  التي  املقبلة،  التحويالت  فترة 
الشهرية  الكتلة  لتخفيض  اجلاري،  مارس 
القدم  لكرة  األولى  الرابطة  يف  الناشط  لفريقها 
بسبب الضائقة املالية التي يعاني منها النادي، 

حسبما علم من إدارة األخير.
بقيادة  الفني  الطاقم  مع  املسيرون  واتفق   
املدرب اجلديد خير الدين مضوي على تسريح 
ما ال يقل عن خمسة العبني من ذوي األجور 
املرجوة،  اإلضافة  يقدموا  لم  الذين  املرتفعة 

خالل قادم األيام، وفق نفس املصدر.
اإلجراء  هذا  بأن  الوهرانية  اإلدارة  وترى 
التي  النادي  خزينة  على  ينفس  أن  شأنه  من 
تعاني شحا كبيرا يف املداخيل، على أن تكون 
القادمة  ب''امليركاتو''  اخلاصة  اإلستقدامات 

محدودة ومقابل أجور شهرية معقولة.
الشهرية  الكتلة  املصدر  نفس  وقدر 
دج،  مليون   40 بنحو  للمولودية  احلالية 
قادرة  النادي  إدارة  تعد  لم  مرتفع  مبلغ  وهو 
مداخيلها  محدودية  ظل  يف  به  الوفاء  على 
أو  احمللية  للسلطات  املالية  اإلعانات  من 
املؤسسات  بعض  مع  املبرمة  اإلشهار  عقود 

االقتصادية العمومية واخلاصة.
إدارة  تنوي  الذين  الالعبني  قائمة  ويتقدم 
االستغناء  اجلزائري  الغرب  عاصمة  فريق 
اجلزائر  مولودية  من  القادم  الثنائي  عنهم، 
درارجة  ونقاش، بعدما مت استقدام الالعبني 
يف الصائفة املنصرمة مقابل أجر شهري يعد 
األكبر بني العبي املولودية، استنادا لتصريح 

والتسويق،  االعالم  عن  للمسؤول  سابق 
رفيق شراك.

تكلل  أن  يف  النادي  إدارة  وتأمل 
املفاوضات التي سيشرع فيها الرئيس الطيب 
بالتسريح  املعنيني  الالعبني  مع  محياوي 
بالنجاح، ألن عكس ذلك سيخلط حسابات 

املسيرين ويعقد من أمورهم املالية.
جانفي  يف  جلأ  قد  محياوي  الطيب  وكان 
برنار  الفرنسي  املدرب  عقد  لفسخ  املنصرم 
لتعويضه  اضطر  لكنه  السبب،  لذات  كازوني 
بأجرة شهرين اثنني مقابل ترسيم الطالق بني 

الطرفني بالتراضي.

وتتواجد مولودية وهران يف أفضل أحوالها 
يف الفترة األخيرة بعدما جنحت يف حتقيق أربعة 
لها  سمح  ما  البطولة،  يف  متتالية  انتصارات 
باالرتقاء إلى صدارة الترتيب مناصفة مع وفاق 
بأن  علما  منهما،  لكل  نقطة  ب30  سطيف 

الوفاق يحوز على مباراتني متأخرتني.
وأمام أشبال املدرب مضوي فرصة ذهبية 
لتحقيق الفوز اخلامس تواليا عندما يستضيفون 
بأربع  الترتيب  متذيل  بوعريريج،  برج  أهلي 
اجلولة  حلساب  املقبل  السبت  فقط،  نقاط 

ال17.
م.هشام

أعرب  مدرب احتاد العاصمة، منير زغدود عن سعادته بالعودة لإلشراف على اجلهاز الفني للفريق األول، 
مشددا يف الوقت ذاته على ضرورة بدل املزيد من اجلهد حتى يتجاوز الفريق املرحلة الصعبة التي مير بها.
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متى بدأت رحلتك مع الكتابة والتأليف؟ 
بدأت  مبكرة،  كانت  والتأليف  الكتابة  مع  رحلتي 
بواكرها يف مرحلة التعليم املتوسط  حيث انكببت على قراءة 
مؤلفات جرجي زيدان وطه حسني واملنفلوطي وعبد القادر 
الريحاني  وأمني  ُنعيَْمــة  وميخائيل  عبود  ومارون  املازيني 
ودواوين شعراء املهجر، ويف مرحلة التعليم الثانوي عندما 
لي  تتولد  بدأت  الغزالي  اإلمام  بثانوية  داخليًا  طالبًا  كنت 
الرغبة يف الكتابة فبدأتها باحملاوالت الشعرية منها قصيدة 
جبل  منطقة  وكانت  بومدين«،  الراحل  الرئيس  رثاء  »يف 
اآلثار  مجال  يف  اخلام  باملادة  الغنّية  رأسي  مسقط  عمور 
لي إلصدار  إلهام  مصدر  الشعبي  الشعري  والتراث  املادية 
سنة  عمور«  بجبل  العبور  »سبل  عنوان  حتت  كتاب  أول 
ردود  القراء، وشجعني  أوساط  نال شهرة يف  الذي   1993

أفعالهم على مواصلة رحلة البحث والتأليف.

اهتمامك كثيرًا بجمع املادة الشعرية الشعبية 
وتنقيحها وتوثيقها ملاذا هذا االختيار؟

وهذه  الشعرية  باملادة  غنية  عمور  جبل  منطقة  تعد 
بعض  وحتى  األصلية  العربية  باملفردات  غنية  األشعار 
من  غيرها  أو  السريانية  مثل  البائدة  اللغات  من  املفردات 
من  لكثير  تؤرخ  األشعار  هذه  أن  كما  السامية،  اللغات 
بجمع  فقمت  االحتالل،  مقاومة  أثناء  خاصة  األحداث 

مادة معتبرة من  قصائد لشعراء بداية االحتالل عن رواة 
ال  حتى  املُغمد(،  )املهّند  سميته  مؤلف  يف  بها  مهتمني 
بالدراسة  لتناولها  اجلامعة  طلبة  يدي  بني  ولوضعها  تضيع 

والتحليل، وألفت ديوان »همس اليراع«.

تعدُّ رواية »الرملية« باكورتك األولى يف العمل 
الروائي هل استهواك هذا اجلنس األدبي؟

هذا  يف  مؤلفاتي  باكورة  تعد  لرواية  عنوان  »الرملية« 
احلمادة(،  بنت  )عايشة  األصلي  واسمها  األدبي  اجلنس 
الصحراء،  رمال  يف  تعيش  لغزالة  اسم  هو  والرملية 
والبلديات  آفلو  عمور  جبل  مبنطقة  العائالت  واستخدمته 
املجاورة لها كوصف  للتعبير عن اجلمال. أحداث الرواية 
مستوحاة من قصة حقيقية وقعت خالل القرن التاسع عشر 
بعرش بنو هالل الذين كانوا يظعنون مبواشيهم بني الصحراء 
هذه  وكانت  بنت  امرأة  األيام وضعت  من  يوم  والتل، يف 
الصباح  ويف  األول،  العام  يف  زواجها  بعد  بكورتها  البنت 
حملتها  ابنتها  أن  األم  ظنت  الرحيل  أعلنوا  عندما  الباكر 
العجوز، وظنت العجوز أن البنت حملتها أمها وتركوها يف 
مكان ظعنهم، وشقت القافلة رحليها لتتوغل يف الصحراء، 
وملا أناخوا اإلبل لضرب اخليام لم يعثروا على البنت، فعاد 
قافلة  مرت  حيث  يجدها،  فلم  اخليمة  مضرب  إلى  أبوها 
مت  عمرها  من  سنوات  تسع  وبعد  معها،  وأخذتها  باملكان 

للقارئ  أترك  بأعجوبة  والديها  طرف  من  عليها  العثور 
أن  الفنية  تصلح حبكتها  التي  الدرامّية  أحداثها  اكتشاف 

تكون فيلمًا سنيمائيًا.

وماذا وثقت يف روايتك »الرملية«؟
ووظفتها  البادية  وأشعار  أخبار  الرواية  يف  وثقت  وقد 
نهاية  إلى زمن غابر، ويف  القارئ  تنقل  يف صورة مأساوية 
الرواية دّونت مفردات )مصطلحات( قدمية كانت متداولة 
الشتاء  رحلتي  اندثار  مع  آثارها   متحى  تكاد  البادية  يف 
إبراز  هو  الرواية  يف  واجلديد  واجِلمال،  واخليمة  والصيف 
مقومات  وإبراز  البادية،  يف  املرأة  بها  حتظى  التي  املكانة 

الشخصية العربية األصيلة بجبل عمور.

هل ميكن أن تقرب القارئ من أعمالك؟
بجبل  العبور  سبل  »كتاب  املطبوعة  أعمالي  من 
سلطان  الرحمان  عبد  بن  الناصر  »سيد  كتاب  عمور«، 
عمور  جبال  قصور  على  الكبير  الباي  »حملة  مازونة«، 
»املهند  وكتاب  اليراع«،  »همس  شعر  ديوان  واألغواط«، 
املغمد«، »إشارات قرآنية من الكتاب والسنة«، وأما التي 
درامي،  عمل  غربال«  يف  )»دم  فهي  الطبع  تنتظر  الزالت 

»هزمية استقالل« عمل درامي أيضا.

بعنوان  الدين درويش كتابا  نور  الكاتب واإلعالمي  أصدر 
املاهر  دار  عن  جزأين،  يف  يتحدثون«،  ومثقفوها  اجلزائر  »أدباء 
للطباعة والنشر والتوزيع، وفيه يجمع الكثير من احلوارات التي 
بدايات  يف  نشرت  وقد  وجامعيني،  وكتاب  شعراء  مع  أجراها 
األلفية الثالثة بجرائد جزائرية مثل الهالل والنور والنور اجلديد.

تضمن الكتاب بعض الندوات األدبية الفكرية عن املشهد 
وكان  والعوملة،  املثقف  األدبية،  السرقات  الرواية،  الثقايف، 
يوقعها  صحفية  إسهامات  درويش  الدين  نور  الشاعر  للكاتب 
النور  بجريدة  كلمة  ونصف  الهالل،  بجريدة  تراتيل  بعنوان 
واجلزء  لألدباء  الكتاب  من  األول  اجلزء  وقد خصص  اجلديد، 
الثاني للعلماء واملثقفني وفيهم من مارس العمل السياسي حني 
احلوار أو بعد، يف تيارات سياسية جزائرية مختلفة،مثل الدكاترة 

مراد زعيمي، العربي الزبيري، احمد بن محمد.

من تاريخ الثقافة والمجتمع
وتتجلى أهمية احلوارات التي جمعها  درويش يف كشفها 
وخصائص  املجتمعية  البالد،وحتوالتها  تاريخ  من  هامة  حملطات 
القرن  بدايات  من  هامة  فترة  والفكر يف  والفن  األدب  ورهانات 
الواحد والعشرين، وميكن للقارئ أن يقرأ حوارات مع كتاب كبار 
شكلوا تاريخ األدب اجلزائري، ومنهم أبو القاسم خمار، محمد 
األخضر عبد القادر السائحي، الطاهر وطار، عبد اهلل حمادي، 

عثمان لوصيف، محمد زتيلي.
األدبي  اإلبداع  بني  جمعوا  كتاب  مع  حوارات  جند  كما 
وغليسي،  يوسف  الدكاترة  منهم  والتدريس،  العلمي  والبحث 
حسن دواس، عبد امللك بومنجل، عز الدين جالوحي، فيصل 

األحمر.
يقدم  جدا،  هاما  حوارا  حمادي  والدكتور  الشاعر  ويقدم 
فيه محطاته الشعرية املختلفة، وكيف انغمس يف دراسة التراث 
عندما اتصل بآداب األمم األخرى، كما حتدث عن احلياة الثقافية 
اإلعالمي  وكان  مبدريد،  يدرس  كان  عندما  اإلسبانية،  باملدن 
درويش صريحا يف أسئلته، فسأل عن أسباب االنقالبات التي 
ابن  ومؤسسة  الكتاب  احتاد  ترأس  عندما  حمادي  لها  تعرض 

باديس، وسأله عن عدم كتابة السيرة الذاتية.

حوارات في الفكر والسياسة
 يف اجلزء الثاني من الكتاب نقرأ حوارات تكشف محطات 
مهمة من التاريخ اجلزائري، يقدمها أدباء ومثقفون من توجهات 
بشير، وحتدث  الراحل معطي  املوسيقار  امللحن  ومعهم  عديدة، 
عن فترة مرضه عن راهن األغنية اجلزائرية، زمن2003، وقال 
بأن اإلبداع هو أن يعصر اإلنسان موهبته وأفكاره، ليأتي بأشياء 
العمل  اجناز  كواليس  عن  الفنان  وكشف  خالدة،  تبقى  جميلة 

حلنه  وقد  أحمد حمدي،  تأليف  من  اجلزائر«،  »حصن  الفني 
امللحن باملستشفى بباريس.

بلغة  ومواقفه،  قناعاته  أحمد  بن  الدكتور  حوار  ويقدم  
الصراع  وعن  الفكرية،  والتوجهات  األدب  عن  راقية،  فلسفية 
اللغوي والثقايف باجلزائر، ويبني العالقة بني السلطان والعرفان، 

واملثقف والسلطة، وعن البربر، وعن املصاحلة الوطنية.
ومن احلوارات املمتعة و املفيدة حوار نور الدين درويش مع 
وفيه  ساري،  أبو  نواف  الفلسطيني  اجلزائري  األستاذ  األديب 
حديث عن احلنني واألرض والثقافة الشعبية بفلسطني، احلوار 
أجنز سنة2001، وعاد احملاور لزمن الطفولة و لبدايات التدريس 
لألهل  صادقة  عاطفة  ونقرأ  اآلداب،  مبعهد  قسنطينة  بجامعة 
واألجداد،كما يتحدث األستاذ عن املهرجان الشعري باجلامعة.
 ،2001 الراحل صالح فياللي سنة  الدكتور  أما احلوار مع 
 ،96-1997 اجلزائرية  اجلامعات  أساتذة  إلضراب  فيعود 
للهجرة  اضطر  وكيف  الصعبة،  االجتماعية  املهنية  والظروف 
نحو قطر للعمل هناك، ويجد القارئ كيف أن السفارة اجلزائرية 
من  لالستفادة  والتنسيق  للتعاون  برنامج  أي  تنجز  ال  حينها 
فياللي  الدكتور  يبني  املهاجرة،كما  اجلزائرية  العلمية  اخلبرات 
مميزات النظام التعليمي بقطر وشروطه، وضرورة استفادة اجلامعة 

اجلزائرية منه.
وجتاربه  زعيمي،  مراد  املفكر  الدكتور  مع  أخر  حوارا  ونقرأ 
أو  املعارضة  باجلزائر،ومسألة  اإلسالمي  االجتاه  مع  السياسية 

املشاركة و مرض الزعامة يف هذا االجتاه.
من  درويش  الدين  نور  والكاتب  األديب  جمعه  ما  إن 
حوارات صحفية، من زمن بدايات القرن الواحد والعشرين، هو 
زاد ثقايف وفكري عن جزائر متحولة وتشهد تغيرات كثيرة،بعد 
كثيرا  يجد  أن  العربي  القارئ  وميكن  والدم،  الفجيعة  سنوات 
من يوميات احلياة الثقافية واختالفاتها وصراعاتها، وما فتحته 
و  اللغوية  التعددية  وحول  اجلزائري  األدب  عن  إشكاليات  من 
مسائل الثورة والعالقة مع فرنسا االستعمارية والرسمية، وجدل 

املمارسة السياسية وغيرها من القضايا.
ثقايف  ناشط  درويش  الدين  نور  الكتاب  للتذكير فصاحب 
النساء  حتسدها  محطات،  الشاق،  السفر  دواوين:   ( شاعر  و 
لرابطة  وإعالمي وعضو مؤسس  )رواية وميس(  وروائي  واملدن( 
إبداع الثقافية وعضو سابق باحتاد الكتاب اجلزائريني، ورد اسمه 
شعرية  موسوعات  ويف  العرب،  للشعراء  البابطني  معجم  يف 

جزائرية.
وليد بوعديلة

عن »دار املاهر« للطباعة والنشر والتوزيععن »دار املاهر« للطباعة والنشر والتوزيع

نور الدين درويش والتأريخ للذاكرة الفكرية واألدبيةنور الدين درويش والتأريخ للذاكرة الفكرية واألدبية

املؤلف مجاهد الناصر لـ »أخبار الوطن«:

»الرملية« رواية تسافر بالقارئ 
إلى عالم البادية بالجزائر
قال مجاهد الناصر االسم الذي تألق يف مجال التأليف 

مبنطقة جبل عمور فاستهواه تاريخ املنطقة وآثارها 
الغنية اخلصبة فألف كتاب »سبل العبور بجبل عمور« 
وسيد ناصر سلطان مازونة، أن روايته »الرملية« تسافر 

بالقارئ إلى عالم البادية يف اجلزائر.
حاوره: عبد القادر نورين 

»ليس كل ما ميكن فهمه 
يساعد غالبا على النطق

باحلق كيف أعاند خوامت 
البحث أنسج«

 لبني صاف
غمامة للترحال تكون 
خامتة لبواخر الرسائل فأي 

وصف تريد يا شاطئ - سيدي 
بوسيف-

يف رسالتي القادمة
مع آمال الطريق

 سأكتب إليك ما 
يساعدني على االنتماء
 إلى وقت الغبار

 ما مضى من دربنا السيار
 و ما هده الساللم التي 

تقطر عجائن صبر
 ما هدا اجلدار

يف مدينة رشقون، حيث 
ينام البجع

 يف غرف متراصة
 أضحكني الوقت

 الن عجينة املوتأخلطت 
غيوم الليل

 بالرمل األسود
 يف اجتاه الريح

 قطفت قبل الفجرجرائدا 
و صحفا و مجالت

قبل وقتها
كتبت على حواشيها ما 

يشبه التمائم
باب الورد، باب الثور، 

باب الفجر
 تنهد البحر

هكذا كنت العب لعبة 
احلظ

مع احلواجز العاشقة
خرجت زاعما أنني 

سأالقي املستقبل
جاءتني بشارات التاريخ

أهنا نام األمير عبد القادر 
على جنبه األمين

هنا التافنة، يا أيها النهر 
املسافر مع والدة األيام

 ليس للريح معك سرير 
صحو

كنت تلبس سرير القش
عندا غازلتك الفاتنة 

تلمسان
وكنت تخفي قمرا شابا 

وراء واد التافنة
كلماته متشحطة ال 

مخرج لها
هجرت صوب احلمرة 

سالكا درب النساء
واملرارة تضيء الرياح 

اخلالسية
مبلح النسائم والنيران

 قال متنهدا، وهو يطفئ 
بأرض اخليانة خرج املالجئ:

ال تأخذ من اللنب سوى 
زبدة املخض،

وعليك بروح األشياء
وال تأخذ من العسل 
سوى ما ادخره النحل لنفسه
وال تشرب من خمرة 

العلوم إال السالفة
التي لم يعصرها األرجل
وال تشرب من املياه إال 

املعصر،
 فإن ماء التقطير فيه 

مزيد علم
قلت اهو مقتطف من 

معاهدة التافنة
رد: لم كان الوحي 

باملنام،،،
لئال يكون للحس 

بساحته إملام
انك مجبول على حركة 

القفل
 وربط الصناديق واالمتناع 

عن املصارفة
إن اإلقفال حتب التوابيت
 وأنت زائر تريد تفاحة 

اخللود، ثم انشد قائال:
رأيت البيت مقفوال،،، 

لسر السر قد ملكا
سألت اهلل يفتحه،،، 

فقال مبن؟ فقلت بك
 فاقصد باب مالك
إلى ما إليه ناداك

 ايهذا املساء املهادنلرابية 
- الرشقون -

 سوف أتركك للوحش 
املكشر

 للطير املتسائل عن 
مواسم اليرن

وإلى السالك يف 
معراجك املصروف إليك

 العزم العزم
أتركك تفسر فيض 

الرسائل اللطيفية
 اللطيفة النفسية
 اللطيفة القلبية
 اللطيفة السرية
اللطيفة الروحية

اللطيفة اخلفية واللطيفة 
احلقية

ويف رسالة إلى امرأة 
خمرية كتبت:

أنت أيتها املدينة املعششة

 يف خبل البحث،
خامتة املداد املغلوب

احلاصلة من فيض اللوح
بال واسطة وال دواة

أنت أيتها املدينة املسرعة
 يف تيه التناسر

ملا حتملني جناحاك صفة 
املوجودية

تتجلني بفيض البداية
 وغالبة الوحدة
ردت مكاتبة:

رحت وقد أبدت بروقي 
وميضها،،

وجزت بحار الغيب
 يف مركب احلس

 ومنت وما نامت جفوني 
غدية

وتهت بال تيه عن اجلن 
واألنس إلى منابر االستواء 

حيث شق اجليب بعوالم الغيب
 شيء يشبه جنون العقل

حشد من الناس
 صوت صوت آخر قيثارة

 تغني احلب بجانب 
اجلارة

 يجمع حصاه النهار
مسرعا إلى أين؟

زرت آسيا كانت مصروفة
 بعزائم السالك

غنى رفيق على هودج 
امللجأ

األرض جرح على 
مطارح اخلير

هجرت صوب األبدية
مطفأة بثقل الرحيل 

ووعثاء العشق
نعم زرت آسيا

ملا دعتني داعية االشتياق
 وسر الطباق

استقبلتني مبرحبا بهذا 
االبن السعيد

والطالب املستفيد
ما الذي أوصلك إلينا

ومن أنزلك علينا
 »بني صاف يا بساط 

االنبساط جبلك معظم،
 ديوانك مبرم و أنيك 

محرم منا املواجهة
ومنك املشافهة«

 سأذهب يف شرر الظالم
إلى منابع القرب
 ألرجم الكالم
كان رفيق جسم

وأوتار قيثارة بنية ترجع 
السماء

إلى نوم الكتاب
كان يجمع ثدي الفتنة 

ودخان النجوم رفيق
خارج اجلفن يغني المرأة
وطفلها سر العبودية األول

 هو ذا مد النجوم ال 
أسميه فإني

خائف سد السنان هام 
بي ملا رآني

يف مقاصير اجلنان
ورفيق يغني يف ظلمات 

السقلة دم نافر
وشاعر يهدم االحجيات

يفسر الوحي الطالع
من قواقع السواحل 

اآلدمية امللتهبة بدايات اللفظ
 نهايات التيه أقدم لكم 

جسدي مصليا
على مائدة حبلى بأسرار 

الليل
يف ماء التاريخ مناجم

وأيدي تلوح
تفتح الطريق الرابط بني

بني صاف وعني 
تيموشنت

 بتسابيح البدء مرافئ 
سيل خلجان

زفير املنارات وبراكني 
السفور

كم أحببت تلمسان،
فمضايق احلزن فيها منورة 

بعرق السوق
 وبخور طنجة

كم أحببت التعدد فيها 
التفرد مداخلها

شوارعها، قبابها،
 سوق املدينة يشبه 

قنوات إذاعية
 لصرف احلان الود يف 

تلمسان
منت ليلة كاملة على 

صدري
نهضت على صدري،

حثت عن وجهي،
إنه اآلن يفتح أجفانه
قرب جفون األرض 

اآلدمية
وجهي يتسرب بني 

مغاليق األرض

بقلم: بادر سيف
                 .. يتبع

وقت بين الظل والصمتوقت بين الظل والصمت
»مهدى إلى جمال فوغالي«
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ولهـــذه األسبـــــاب
 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا

ابتدائيا حضوريا في الشكل : قبول الدعوى
 في الموضوع :الحكم بالحجر على المدعى عليه  فراحتية أيوب

 المولود في 05/07/2001 بالمسيلة ابن  لحسين و سحنون
 وريدة ، و تعيين المدعي فراحتية لحسن بصفته والده مقدما عنه

 لتسيير شؤونه و إدارة أمواله وفقا للقانون ، مع نشر منطوق
 الحكم بجريدة يومية وطنية ، و التأشير به على عقد ميالد ، و

 تحمل المدعى المصاريف القضائية
 بذا صدر  الحكم  في الشهر و السنة المذكورين أعاله و لصحته

أمضيناه و أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  المدية

 دائرة شاللة العذاورة 
بلدية شاللة العذاورة

وصل تسجيل التصريح بتجديد
بمقتضى القانون رقم 06/12 المؤرخ في 18 صفر  عام 1433 الموافق لـــ: 12 

جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات  تم هذا اليوم :2020/12/25  تسليم  وصل تسجيل 
التصريح بتجديد :

الجمعية المحلية المسماة :النادي الرياضي الهاوي لمستخدمي بلدية شاللة العذاورة
المقيمة :شاللة العذاورة

رئيس الجمعية :دحماني السعيد
تاريخ و مكان االزدياد :1979/08/27 بـ شاللة العذاورة

العنوان بلدية شاللة العذاورة

Akhbar elwatane  ANEP : 2116004417  -    LE  10 -03-2021 N° 532

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

والية املسيلة
دائرة املسيلة

بلدية املسيلة

إعــــــالن
يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املسيلة
بأن السيد : أحمــد عـــزي عبد الرشيــد / محمــد

قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء مشروع : وحــدة تخزين وبيع 
مواد البنــاء

بالعـنــوان : مبجموعـة ملكية رقــم 79 قسم 135 التجزئة 
الترابية 313 قطعة مبنطقة النشاطات والتخزين ببـلـدية 

املسيلة ، دائرة املسيلة، واليــة املسيلـة.
وبناءا على القرار البلــدي حتت رقم : 72/2021 بتاريــخ 

09/02/2021 املتضمـن فتح حتقيق عمومــي حــول إستغـالل 
مؤسسة مصنفـة من الفئة الرابعــة ملشروع وحــدة تخزين 

وبيع مواد البنــاء لفائدة السيد : أحمــد عـــزي عبد 
الرشيــد / محمــد

الكائــن مبـجـمـوعـة ملكية رقــم 79 قسم 135 التجزئة 
الترابية 313 قطعة مبنطقة النشاطات والتخزين ببـلـدية 

املسيلة ، دائرة املسيلة، واليــة املسيلـة.
يعني السيد / جــراف عاشور محافظ محقق لكل اإلقتراحات 

واإلعتراضات املصرح بها باملديرية التقنية املـوجـودة 
بالبلدية وذلك ملدة 15 يوما.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

والية املسيلة               السيد رئيس املجلس الشعبي البلدي
دائرة املسيلة              إلى السيد مدير وكالة النشر و اإلشهار

بلدية املسيلة
إعــــــــــــالن

يشرفني أن أحيل لكم إعالن لنشره بجريدتني وطنيتني: 
بالسيد: ونوغي ياسني 

من أجل إنشاء مشروع : استغالل مؤسسة تسلية - قاعة 
انترنت -

 الكائن : باحملل رقم 17 عمارة 01 الكائنة بحي 1000/144  
مسكن بلدية املسيلة والية املسيلة

علما أن جميع مصاريف النشر وما شابه ذلك على عاتق 
املعني.

إعــــــــــــالن
يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املسيلة. 

بأن السيد: ونوغي ياسني 
قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء مشروع استغالل مؤسسة 

تسلية - قاعة انترنت - بالعنوان : باحملل رقم 17 عمارة 01 
الكائنة بحي  144 / 1000 مسكن بلدية املسيلة والية املسيلة 

بناءا على القرار الوالئي رقم 2978 بتاريخ 17/ 12 / 2020 
يعني السيد / مرزوقي سمير محافظ محقق لكل االقتراحات 

و االعتراضات املصرح به باملديرية التقنية لبلدية املسيلة 
وذلك ملدة 15 يوما .

Akhbar elwatane  ANEP : 2116004491  -    LE  11 -03-2021 N° 535

Akhbar elwatane  ANEP : 2116004563  -    LE  11 -03-2021 N° 533Akhbar elwatane  ANEP : 2116004482  -    LE  11 -03-2021 N° 534

الجمهورية الجزائـريـة الديمقراطية الشعبية



14
 أقالم

السنة 02  - العدد 434 -اخلميس 27 رجب   1442  هـ  -  11 مارس 2021م

صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

َمـــاذا ُتريــد َمـــاذا ُتريــد 
النِّســــاُء؟!النِّســــاُء؟!

رغم توالي األزمنة والعصور،  يظل صراع الرجل واملرأة قائما 
بكل تفاصيله املفتعلة اجلديدة والقدمية.

نعم أقول تفاصيل الصراع املفتعلة ألنهما كيان واحد ومخلوق 
واحد هو اإلنسان وإن كانا ذكرا وأنثى،  وأعتقد أن ما تظنه 

املرأة من ظلم بسبب جنسها هو يف احلقيقة مبالغ فيه، اإلنسان 
ظلوم بطبعه وتنازعه نفسه للشر وهو مطبوع على األنانية ويستغل 

اآلخر بقدر ما يتاح له ويظلمه سواء كان ذكًرا أو أنثى )على 
رأي زوخ والي العاصمة األسبق(.

ومع ذلك، فإنني أعتقد أن املرأة هي من تظلم نفسها، قبل غيرها 
خاصة يف هذا العصر الذي تريد فيه املساواة مع الرجل وهذا يف 

حد ذاته شذوذ يف فطرتها.
املرأة وجدت كي) تنير( ظالم احلياة وتأنس وحشتها لوال أن 

الرجل ) الذي حملته يف أحشائها( يعتقد غير ذلك.
غير أن احلقيقة يجب أن تقال، فاألم مثال لها قداسة حتيطها يف 
كل املجتمعات ) إال من أبت( وقس على ذلك بقية األصول 
وكذلك االبنة والشقيقة أحياًنا وقس على ذلك بقية الفروع.

تبقى العالقة بني الزوجني وهي التي عادة تأخذ النصيب األكبر 
من انتقاد املرأة أو من يدعي متثيلها، وهذه عالقة يجهلها اجلميع 
ألن كل زوجني يشكالن ) بصمة( ليس لها مطابقة مع آخرى يف 

عالم مليء بالكذب والتدليس وطمس احلقائق.
املرأة التي تشكو من الظلم قد تكون ظاملة لزوجها ولنفسها، 

لكنها تظل تصرخ حتى يصدقها الناس، ولو كان الرجل مثلها 
ملأل الدنيا وأوجب إعادة النظر يف ميزان احلقوق.

الرجل مثال يعمل وينفق ويتحمل الصعاب بينما املرأة تعمل وال 
تنفق وترفع عقيرتها بالصراخ.

طبًعا هذه احلال ال تنطبق على املجتمعات) الغربية( التي تعتبر 
املرأة والرجل شريكني متكافئني يف كل شيء ) بعد الزواج(، 

لكن املرأة يف املجتمعات الشرقية متسك يدها وتدعي ) أن ذمتها 
املالية مستقلة، وأن اإلنفاق من واجب الزوج كما أمر الشرع(. 

ومن ناحية أخرى، ال تستشير زوجها ال يف دخولها وال يف 
خروجها وال يف سفرها أو إقامتها وتنسى أن طاعة الزوج »يف 

الشرع« مقدمة على كل األمور األخرى ألن سفينة األسرة يجب 
أن يكون لها ربان واحد حتى ال تغرق.

وعليه، نفهم أن النساء يف هذه املجتمعات ال يعرفن واجباتهن 
الشرعية ويطالنب مبا تطالب به النساء الغربيات وهن يف غنى عن 

ذلك.
مفهوم احلرية مغٍر وفضفاض ولكنه يقيد املرأة باعتبارات زائلة 

كاجلمال والصحة واملال.
أما األفضل من احلرية )التحلل( واملساواة )االبتذال( للمرأة 

املسلمة فهو التمسك بتربية رجل الغد )الذي ال يظلم أحدا، 
( ومادامت عاجزة عن هذا فال تنتظر أن تتدلى عناقيد العنب 

من أشواك فظاظتها وعنجهيتها مبجرد أن تعلمت، وقادت سيارة 
تهوي بها يف مكان سحيق.

لسُت)منّظرة( وال ناصحة وخاصة لبعض من زاد فهمهن ونقص 
عقلهن، ولكني وصفت واقعا يندى له اجلبني مما تعانيه بناتنا من 

إحباط نتيجة تقليد أعمى ال طائل من ورائه.
أيتها النساء الكرميات كن قويات ولكن بعيًدا عن األعياد 

واملناسبات التي ضيعت املبادئ ولم جتن احلقوق، وهذا لعمري 
أكبر خسران منيت به نساؤنا.

ال تطرن مادام لكم أزواج وآباء وأبناء يطيرون قرنا يف فطرتكن 
واعتنني بصحتكن تنشرن احلياة يف كل مكان، ويف كل زمان دون 
حاجة إلى أعياد أو مواعيد،  وفهمكن يكفي أيتها الفاضالت.

األستاذة: د. أمنة بودن
*  أخصائية نفسانية عيادية
*  دكتـورة يف علـم االجتمـاع
*  أستاذة محاضرة باجلامعة

 8 مارس اليوُم العامُي للمرأِة..

 مــــن يــــوم ُظلـــٍم 
إلــــى يـــوِم ُحلــــِم!

وبإجنازاتها وبدورها املتميز يف اإلبداع ومبشاركتها 
على  داللة  احلياة،  جوانب  مختلف  يف  الفعالة 
محاولة إلعطاء  لها، يف  وتقديرا  العام  االحترام 
املجتمع  يف  أساسي  كفاعل  احلقة  مكانتها  املرأة 
وصيانة  اآلخر،  النصف  وتربي  نصفه  تلد 
حمايتها؛  واألهم  حلقوقها  وضمان  لكرامتها 
ففي مثل هذا اليوم قبل قرن من الزمن تقريبا مت 
عمدا حرق 130 امرأة داخل مصنع للنسيج من 
النساء  إضراب  على  ردا  بأمريكا،  قبل صاحبه 
أوضاع  بسبب  احتججن  الالئي  به  العامالت 
للقضاء  محاولة  لهن  وإخراسا  املزرية،  العمل 
على ساللة هؤالء النساء الثائرات، فأراد دسهن 
حتت التراب لكن ما لبثن أن أزهرن، وحولن األلم 
واستعبادهن  استغاللهن  مت  زهرات  حلم؛  إلى 
فكان  الهواء  حرمن  احلرية  تنفس  أردن  وحني 
مصيرهن مأساويا، وال ذنب لهن يف ذلك إال أن 
لعنة الطبقية أهلكتهن، لكن شجاعتهن أسهمت 
ولدت  محنة  بنات جنسهن،  الغنب عن  رفع  يف 
وقوة  وتفاٍن  بجد  تكافح  الزهور  تزال  وما  منحة؛ 
جماله  مشهد  يف  اليوم  فنراهن  وعزمية  وإصرار 

القتال  جبهة  على  مرابطات  وهن  بقوته  يتغنى 
وقد  الفتاك،   »19 »كوفيد  وباء  ضد  والكفاح 
لساعات  بكد  فيعملن  التضحيات،  كل  قدمن 
وهن  يطبنب  متتاليات،  طوال  أيام  يف  وساعات 
ضعيفات،  وهن  قوة  بكل  يواجهن  مجهدات، 
يتعرضن للعدوى وخطر الفيروسات غير مباليات 
ذلك حرمن  من  واألقسى  بل  مجاهدات،  فهن 
وشهورا  شهورا  والعائالت،  األسر  دفء  من 
منهن  زهرات  قدمن  حزن  وبكل  متعاقبات، 
عن  الكلمات  وتعجز  شهيدات،  للواجب 
العالم  حواء  أبهرت  فقد  التضحيات،  وصف 
ولكنها  وتفانيها؛  وشجاعتها  جلالدتها  وآدم 
للظلم  أشكاله،  بكل  للعنف  تتعرض  تزال  ما 
أمناطه،  بكل  والتحقير  للتمييز  أنواعه،  مبختلف 
يوما  تريد  ال  املرأة  مواضيعه؛  بتنوع  لالضطهاد 
مديدة  وكرامة  عديدة،  أعيادا  تريد  بل  عيدا 
ليست بالزهور والهدايا واالحتفاالت وإن أحبت 
ذلك، لكن األولى من ذلك تشريعات حتميها من 

ظلم آدم.

أضحى من يسيطر 
على املعلومات يف 

زمن العوملة هو من 
يفوز بالرهانات 

املستقبلية، وألن 
الولوج إلى املعلومات 

يرتبط بتقنيات 
تتقاطع يف محاورها 

باحلواسيب 
وقطاعات 

وسائل التواصل 
وتكنولوجيا االتصال 
والفضاء اإللكتروني، 

تغيرت كل معالم 
احلياة اإلنسانية يف 
ظل هذه التطورات. 

حــروُب الجيــــِل الّرابــع.. 
باألزراِر ُتكَســـب الَمعــــارُك

فقد  استثناء،  واملواجهات  احلروب  تشكل  وال 
التكنولوجي  البعد  وسيطرة  تطوير  يف  ساهمت 
معاملها  تغيرت  إذ  احلربية،  العمليات  إدارة  يف 
أنها  غير  دماء  بال  حروب  إنها  وإستراتيجيتها، 
انتقلت  األمنية  فالتهديدات  خسائر؛  تخلف 
املستقبل  السيبراني، فأصبحت حروب  للفضاء 
البنية  اعتداءات على  قواعد مبخاطر  حروبا بال 
احلرب  بني  املزاوجة  أو  واإلدارات  التحتية 
قانونية  قواعد  بافتقارها  والسيبرانية،  التقليدية 

مؤطرة لها.

الحروب الجديدة:
ساحة  »إلى  بانتقالها  احلروب،  معالم  تغيرت 
بفضاءات  ترتبط  تعد  فلم  اخلامسة«،  املعارك 
والفضاء  واجلو  والبحر  )البر  التقليدية  املواجهة 
اإللكتروني،  الفضاء  إلى  بولوجها  اخلارجي(، 
الدول أشكاال  تبتكر  اليقني  ويف ظل حالة عدم 
التجسس  عمليات  تتعدى  للمواجهة؛  جديدة 
كاستئجار  جديدة،  ألبعاد  لترتقي  اإللكتروني 

القراصنة أو االستعانة مبرتزقة السايبر
 )The Cyber-Mercenaries(
الدول  أهداف  وخدمة  اإللكتروني  للتجسس 
حيث يتم استعمال هذه الوسائل لسرقة البيانات 
الدولة  منشئات  ضد  منسقة  هجمات  شن  أو 
هو  املعلومات  يف  التحكم  الرهان  ألن  اخلصم، 

حتقيق للقوة والهيمنة والتفوق.
للصراع  مجاال  اإللكتروني  الفضاء  أضحى 
الدولية،  السيبرانية  احلرب  إطار  يف  واحلروب 
فال  للمواجهة،  إستراتيجيات  تطوير  استدعت 
بتطوير  إال  اإللكتروني  الفضاء  لتأمني  مجال 
مقدمتها  ويف  جديدة،  وإستراتيجيات  قواعد 

جيوش إلكترونية لتعزيز األمن السيبراني.
ومن املهم اإلشارة إلى أن خطورة هذه الهجمات 
احليوية  املصالح  باستهداف  ترتبط  اإللكترونية 
للدولة عبر التحكم بأنظمتها املعلوماتية وقطاعات 

بداياتها  ُمتخطية  والعسكرية،  املالية  الطاقة 
والتدمير  البيانات  وسرقة  بالتجسس  األولى 
ثالثة  يف  وتصنف  باملعلومات.  والتالعب 
السياسي  الهواة لالحتجاج  مجاالت: هجمات 
الربح  لتحقيق  اإلجرامية  والهجمات  للمتعة  أو 
بخرق قواعد البيانات الشخصية أو املؤسسات. 

وأخيرا، احلروب اإللكترونية برعاية الدول.
ياق، قد ُيصنَّف ميدان هذه احلروب  ويف هذا السِّ
التكلفة  منخفضة  الهجمات  ضمن  السيبرانية 
توصف  وقد  كما  جيوشا،  تتطلب  ال  حيث 
املعلومات  ونشر  النفسية  للحروب  امتداد  بأنها 
إمنا  تقليدية،  جيوشا  تتطلب  تعد  فلم  املضللة 
جيوشا أسلحتها أزرار إلكترونية ولوحة املفاتيح 
املعلوماتية؛  واألنظمة  احلواسيب  وأسلحتها 
إنها حروب املستقبل. قد يبدو أنها يف بداياتها 
أول  عن  باإلعالن  التحول  ذروة  وكان  األولى، 
هجوم مبرمج باستخدام صاروخ إلكتروني مبرمج 

للهجوم على نوع معني من احلواسيب.
له  تعرضت  الذي  الهجوم  إيران  واعتبرت 
منشآتها النووية باستخدام فيروس »ستاكسنت« 
)Stuxnet( باستهداف أجهزة الطرد املركزي 
االتهام  أصابع  ووجهت  اليورانيوم،  لتخصيب 
إلحلاق  واإلسرائيليني  األمريكيني  اخلبراء  إلى 
الضرر بقدرات إيران النووية، ثم استهدفت دول 
الفيروسات  هجمات  قصة  وستتجدد  أخرى، 
العاملية والنقاش حولها، بعد استهداف قراصنة 
من  ملنعها   )Sony( »سوني«  شركة  حلواسيب 

عرض فيلم كوميدي 
مخطط  عن   )THE INTERVIEW(  
وتتهم  الشمالي،  الكوري  الرئيس  الغتيال 
واشنطن بيونغ ينغ باملسئولية عن هذه الهجمات، 
وقد اعتبرته األخيرة »عمال صاحلا لم تقم به«، 
عرض  الشركة  وقف  الهجمات  هذه  وأثمرت 

الفلم.

تبهرنا التكنولوجيا 
يوما بعد يوم، 

فهي تتألق كنجم 
ساطع يضيء 

للبشرية دروب 
التطور واالزدهار، 
اختصرت الوقت 
واجلهد بل وحتى 

ألغت قوانني 
ديناميكا تطور 

احلضارات.

بقلم: حالب سليم
  -إعالمي وباحث يف التاريخ

مارس كل  من  الثامن  العالم يف   يحتفل 
يسمى  ما  أو  للمرأة  العامي  باليوم  عام 
»عيد املرأة العاملي«، حيث تقوم مختلف 
األفراد  وحتى  والهيئات  املؤسسات 
باملرأة  احتفاء  وتكرميات  باحتفاليات 
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ورُة..! الَكلمُة والصُّ
 التأريخ لنشأة العالقة املتذبذبة ما بني الكلمة والصورة يعود 
التي اعُتبرت متردا  الناطقة  الثالثينيات مع بداية السينما  إلى 
على النص واملسرح والفيلم الصامت، رغم أنه وظف بعض ما 
كان من السردي، ومن ذلك االستعانة مبشاهد ونصوص دخيلة 
ال عالقة لها بصفاء الصورة، أو باستثمار تقنية الترسل املتعارف 
عليها يف الكلمة كركيزة درامية )بالكمايل أللفريد هتشكورك 
سينما  رومانا«: صناعة  وول  »كريستوف  سماه  ما  أو   ،)1929

الهامش، محاولة منه منح ما هو سردي مظهرا سينمائيا.
اعتبر بعض املعارضني لهذه العالقة التي انتقلت بالصورة 
الصافية إلى الصورة امللوثة خرقا للفن السينمائي بالعودة إلى 
موقفه الذي وضع فاصال ما بينه وبني الفنون األخرى، ومنها 
الكتابة املسرحية. لقد اعتبروا هذه النقلة مؤشرا ملوت السينما 
بالقفز على األعراف والسنن، قبل أن يعيدوا النظر يف مواقفهم، 
ومن هؤالء الذي رفضوا املجاورات: »أنتونني أرتو«، »أندري 

دولون« و«تشارلي شابلني«.
باريس« )1967(  بانيو«ل يف »سينما  يقول املخرج »فرنسوا 
إنه لقّي معارضة شديدة من املسرحيني الذين اعتبروه متمردا. 
تشكل  ال  إضافية  تقنية  الناطقة  الصورة  السينمائيون  عّد  لقد 
امتدادا للمسرح كفّن مستقل، بينما اعتبر املسرحيون أّن انتقاله 
أشكال  من  وشكال  انحراف،  مبثابة  الصورة  إلى  الكلمة  من 
إدماج املسرح يف عالم له ضوابطه، ومن ثّم ظهور خليط فّني ال 

شخصية له.
كما رفض »أندري جيد«، صاحب جائزة نوبل، التماسات 
بني  ما  تقاطع  كّل  أدان  لقد  والصورة.  الكتابة  بني  اجلديدة 
املخرجني  نقاش  إلى  مباشر،  غير  بشكل  مشيرا،  الفنون. 
إلى  ومنتصرا  واملنتجني،  والسينمائيني  واملسرحيني  والكّتاب 
االستقاللية التي جتعل لكل فّن عامله، مع ضرورة وضع فاصل 
ما بني األنواع من أجل تفادي تداخل األجناس: »أعتبر شيئا 
مشئوما أّي تعّد ألّي فّن على فّن آخر، لكّل فّن أدواته اخلاصة، 
بالغته اخلاصة، طرق تعبيره اخلاصة به )...(. لقد تخلصت 
يف كّل رواياتي تقريبا من كّل املناظر والشخصيات التي بدت 

لي من عالم الرسم«.
  ويقول »جان بريفوست«، دفاعا عن هوية السينما: إنها، 
لم  التي  املستحدثة  وإجراءاتها  اجلديدة  وسائلها  »باستعمال 
تكن ملكا ألحد، جتعل املخرج مستقال بفنه وواعيا به«، وهي 
الفكرة التي تداولها بعض السينمائيني والروائيني الذين دافعوا 
اعتبارات.  لعدة  ذلك  حتيني  استحالة  مع  اخلالص،  الفّن  عن 
أفالم  وأغلب  األدب،  على  متكئا  السينما  تاريخ  ظل  لقد 
هوليوود تأثرت بكتابات »مارغريت ميتشل« و«جون شتاينبك« 

و«تينيسي وليامس«، وغيرهم من الكّتاب واملسرحيني. 
وبني  والسينما،  السرد  بني  ما  فاصل  إقامة  مسألة  كانت 
السينما واملسرح، وبينهما وبني باقي الفنون، مسألة مثالية ذات 
صلة برفض كّل ما من شأنه اإلسهام يف جعل األشكال هجينة. 

غير أّن الكلمة والصورة عمقتا اجلدل الذي أسهم فيه روائيون 
إضافة  ومقتبسون،  ومخرجون  سيناريو  وكّتاب  ومسرحيون 
دار  الذي  النقاش  والناشرين كطرف يف  املنتجني  وساطة  إلى 
حول: الكلمة والصورة، التقاطعات، االختالفات، التقنيات، 
االقتباس، األمانة، اخليانة، التأثيرات، التبادالت، الهجرات، 

األسبقية، اجلنريك، امللصقات، إلى آخره.
وإذا كان اجلدل قد أسس على خلفيات متفاوتة من حيث 
وذاتية  أحيانا،  موضوعية  رؤى  وعلى  الثقايف،  الزاد  طبيعة 
أحيانا، فإّنه قّدم مقاربات مؤثثة معرفيا وجماليا، بصرف النظر 
أهّم  عن  الكشف  يف  ساعد  كما  تناقضات،  من  وسمها  عّما 
خصوصيات الكلمة والصورة، وعن املمكن واملستحيل يف هذه 

العالقة املتذبذبة.
واملسرحية  والقصة  الرواية  من  السينما  استفادت  لقد 
والقصيدة بشكل واضح، ومن ذلك ما تعلق باملروي، ومبختلف 
أو  آلية،  بطريقة  الشاشة  إلى  انتقلت  التي  السردية  املكونات 
يطرأ  ما كان  إلى  بالنظر  بتحويالت أصبحت موضوعا خالفيا 

على النص من تعديالت.
احلكايات،  الشخصيات،  السينما:  منه  استفادت  ومما   
القصائد، الثقافة، احلوار، املدارس األدبية. يف حني، امتصت 
اآلداب من السينما: التوازي، التركيب، االقتصاد، التقطيع، 
يف  الشاشة  ابتكرتها  التي  التقنيات  من  وغيرها  التدرجات، 

وقت متأخر.
لكّن، عنصر االقتباس ظّل من النقاط الصدامية التي أثارت 
من  رفضا  شهد  كما  بالتبادل.  املعنية  األطراف  بني  نزاعات 
بعض الكّتاب الذين رأوا أّن املخرجني يعتدون على نصوصهم، 
إّما عن جهل أو عن قراءة قاصرة، أو بسبب التأويل اخلاطئ، أو 

بتصّرف مغال مينح الكتابة وجها مختلفا عن حقيقتها.
 حدث ذلك مثال بتسبيق اإلخراج على السرديات، وحلول 
املخرج أو كاتب السيناريو محّل الكاتب، وظهور كتابة مصّورة 
ال تقيم عالقة بالنص املكتوب كقاعدة، ال من حيث البناء وال 
يسهم يف  ما  والرؤيوية،  اللغوية  واخليارات  املوضوع  من حيث 
جتاوز غير مبرر للكتابة التي بنت على وعي مخصوص، وعلى 

تخطيط وجماليات شحذتها التجربة.
حّل  عن  البحث  إلى  املخرجني  ببعض  املوقف  هذا  دفع 
النصوص  مع  التعامل  يف  املعروفة  الثالث  كالصيغ  توفيقي، 
أثناء اقتباسها: مقتبس عن »س«، أو مقتبس بحرية عن »س«، 
ما  التقاطع  تأكيدا على  الشكل  وإذا كان هذا  أو فكرة »س«. 
احلفاظ على شخصية  يوفق يف  لم  فإنه  والصورة،  الكلمة  بني 
األولى، بل أسهم أحيانا يف تقويضها، ما يستدعي لقاءات بني 
املخرج والكاتب قبل أّي حتويل ميس بجوهر النص، أو معرفة 

النص كحتمية.

بدأت الهجرات ما 
بني الّسرد والصورة 
مع ظهور الِسينما 

كفّن اتكأ على الّسرد 
المتصاص بعض 

مكّوناته، كما يتجلى 
يف عدة أفالم، من 
حيث املوضوعات 
والتقنيات، كما 
استفاد السرد 

من السينما 
وِحّيلها التعبيرية 
والتركيبية، ومن 

خدعها البصرية، 
بصرف النظر 
عن مستويات 

االستقبال. لكّن هذا 
التبادل لم مير دون 

صدامات، أو دون 
مراجعات بسبب 
محطات خالفية.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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الثالثة  يف  طفل  األربعاء،  أمس  لقي، صبيحة 
دهسته  أن  بعد  سير  حادث  يف  مصرعه،  عمره  من 
مستوى  على  عذبة،  مياه  به  صهريج  ذات  شاحنة 
الطارف،  بوالية  البسباس  ببلدية  140مسكنا  حي 
إثره  على  فارق  حاد  دموي  نزيف  يف  له  تسبب  ما 
احلياة مبكان احلادث عينه. يذكر أن مصالح احلماية 
املدنية حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث 

مبستشفى البسباس.

فإن  املدنية،  احلماية  مصلحة  مصادر  وحسب 
وسط  يف  يلعب  األطفال  من  عدد  رفقة  كان  الضحية 
احلي بالقرب من مقر سكناه حلظة وقوع احلادث، قبل 

أن تدهسه شاحنة لبيع املياه العذبة.
األمن  مصالح  باشرت  أخرى،  جهة  من 
املتخصصة إقليميا فتح حتقيق يف مالبسات هذا احلادث 

األليم لتحديد أسباب وقوعه ومالبساته.
ف.سليم

أعلنت مصالح احلماية املدنية لوالية الّشلف، 
أمس األربعاء، عن العثور على جثة الفتاة املفقودة، 

ضحية فيضان وادي مكناسة بوالية الّشلف.
صفحتها  عبر  ذاتها،  املصالح  وأعلنت 
حدود  يف  عثورها  عن  »الفايسبوك«،  يف  الرسمية 
من  أيام  خمسة  وبعد  النهار،  منتصف  الساعة 
البحث، على اجلثة العاشرة واألخيرة والتي تعود 

للفتاة املفقودة إثر فيضانات وادي مكناسة.
تقدير  حتية  املدنية  احلماية  مديرية  وقدمت 

واملرابطني  الرتب،  مبختلف  أعوانها  لكافة  وإكبار 
ليال ونهارا يف والية الّشلف على إثر الفيضانات، 
إلى  العمل.يشار  يف  واملثابرة  االحترافية  وعلى 
التي  األمطار  عن  جنمت  التي  اجلارفة  السيول  أن 
من  متفرقة  مناطق  على  األسبوع  بداية  هطلت 
أشخاص،  تسببت يف هالك عشرة  الّشلف  والية 
ووادي  الشرفة  بني  الواقع  مكناسة  وادي  جرفهم 
سلي على مستوى الطريق السّيار »شرق - غرب«.
منير بن دادي

دهسته شاحنة ذات صهريج

مصرُع طفل في الّثالثة من الُعمر بالبسَباس

الّشلف 

العثـوُر علـى ُجّثـة آخر َضحايـا َفيضان وادي مكَناسة 

سعيدة

حجــُز حجــُز 44 كلــغ من الِكيـف الُمعاَلـج  كلــغ من الِكيـف الُمعاَلـج 
وتوقيـــف شخــــــص!وتوقيـــف شخــــــص!

  متكنت مصالح الشرطة بوالية سعيدة من حجز 57،4 كلغ من الكيف املعالج وتوقيف شخص. حسبما استفيد 
به، أمس، من مصالح األمن الوالئي.

وأوضح املصدر ذاته أن العملية نّفذت بداية األسبوع اجلاري إثر معلومات وردت لفرقة البحث والتدخل، تفيد 
بأن شخصا يخزن كمية من الكيف املعالج على مستوى محالت جتارية مهجورة تقع بحي البرج ببلدية أوالد خالد، 
لغرض ترويجها.وعلى إثر ذلك، تنقل عناصر الشرطة إلى املكان عينه، حيث مت العثور على هذه الكمية من الكيف 

إضافة إلى مبلغ مالي فال 260 ألف )د.ج(، ليتم حجز املمنوعات وتوقيف شخص مشتبه فيه. وفق املصدر نفسه.
وبينت التحقيقات أنه يوجد شخصان آخران يشتبه يف ضلوعهما يف هذه القضية هما يف حالة فرار، حيث يجري 
البحث عنهما من طرف مصالح الشرطة.يذكر أن الشخص املوقوف سيقدم أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة سعيدة 

فور إجناز امللف القضائي اخلاص بالقضية. 
)و.أ.ج(

 الَجزائـــُر ُتحصـــــــي 4 وفـــيـــات
بَفيــروس »ُكـورونــــــا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 138 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« يف 
اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت  4 وفيات.

العدالة َسير  عرقلة  تهمة  يواجهون  املوقوفون 

َنجال َطحكوت وَشقيُقه ُمتوّرطوَن في َقضّيِة 
»ِسيمــا ُموتـــورز« الَجديــــدِة

يف إطار التحقيقات القضائية، واستكماال ملتابعة قضايا الفساد، مُثل أمس األربعاء جنال رجل األعمال محي 
الدين طحكوت، بالل وعلي طحكوت، باإلضافة إلى شقيق املتهم الرئيس، أمام وكيل اجلمهورية مبحكمة اجلنح 

بسيدي امحمد، بصفتهم متهمني رئيسيني يف قضية »سيما موتورز » اجلديدة.
 امللف اجلديد يتعلق بعرقلة سير التحقيقات التي كانت مصالح األمن قد باشرتها منذ أشهر فقط، بخصوص 
»سيما موتورز« ملالكها محي الدين طحكوت القابع باملؤسسة العقابية بخنشلة، والذي صدر يف حقه حكم بـ12 سنة 
سجنا نافذا يف قضية أخرى. وحسب مصادر قضائية، فإن املشتبه فيهم يواجهون تهما تتعلق بعرقلة سير العدالة، 
وهي وقائع جديدة باشر اجلهات القضائية التحقيق فيها، يف انتظار استكمال جلسة السماع إلى املشتبه فيهم، ليتقرر 

إحالتهم على قاضي التحقيق.
»حميد«  عمه  مغادرة  بعد  فقط  أياما  القليعة،  أسابيع سجن  بضعة  منذ  غادر  بالل طحكوت  فإن  وللتذكير، 

السجن بعد استفادته من عقوبة مخفضة بعد أن صدر يف حقهما حكم باحلبس 18 شهرا حبسا نافذا.
أمينة.ش

 بوخلراص من األغواط:

»سونلغــاز سَتربــُط كـلَّ الُمستثمــراِت 
الِفالحّيـــة بشبكـــِة الَكهربــــاِء«

 أكد املدير العام ملؤسسة سونلغاز، شاهر بوخلراص، أن مجّمع »سونلغاز« سيرافق التنمية الفالحية من خالل 
واقتصاديا، ولن تكون  إيجابية اجتماعيا  انعكاسات  لها من  وملا  الثروة،  بالكهرباء خللق  الفالحية  املستثمرات  ربط 
الكهرباء عائقا أمام التنمية الفالحية، فهي مستقبل األجيال وأصبحت مداخيلها تفوق مداخيل احملروقات. وكشف 
بوخلراص أنه »سيتم خالل األسبوع القادم عقد اجتماع مع مؤسسة »كهريف« للشروع يف إجناز مشاريع الكهرباء، ومنها 

»مشروع 576 كلم«، الذي استفادت منه والية األغواط لتوسيع شبكة الكهرباء للمستثمرات الفالحية«. 
ع.نورين

هبــوُب ريــاح َقوّيــــة 
علــى 7 واليات جنوبّية

 حّذر الديوان الوطني لألرصاد اجلوية. أمس، يف نشرية جوية خاصة. من هبوب 
رياح قوية وتطاير للرمال محليا. قد تتسبب يف تقليص الرؤية بعدد من واليات اجلنوب، 

بدءا من يوم أمس إلى غاية ظهيرة اليوم اخلميس.
وأشارت النشرية التي متتد صالحيتها إلى حدود الساعة الثالثة من نهار اليوم، 
تقرت  هي:  واحلذر  احليطة  بأخذ  املعنية  الواليات  أن  إلى  »برتقالية«،  حذر  بدرجة 

وورقلة واملنيعة وإليزي وعني صالح وأدرار ومتيمون.
وستكون الرياح شرقية إلى »شمالية- شرقية«، بسرعة تتراوح بني 60 و70 كلم/

سا، وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا أو تتجاوزها. حسب النشرية ذاتها.
)و.أج(

15 قنطارا من الكيف استقدمت من املغرب كانوا بصدد إدخال 

َتوقيـُف 34 باروَن ُمخـّدرات خالَل أسبوع
نفذت مبختلف  متفرقة  عبر عمليات  األمن  مع مختلف مصالح  بالتنسيق  الشعبي،  الوطني  اجليش  مفارز   أوقفت 
النواحي العسكرية، 34 بارون مخدرات، يف ظرف أسبوع.وحسب احلصيلة العملياتية للجيش، فإنه مت حجز مع املوقوفني 
كميات كبيرة من الكيف املعالج ُتقدر بـ 15 قنطارا و87 كلغ حاولت املجموعات اإلجرامية إدخالها عبر حدودنا مع املغرب.
محمد رضوان.ب

 
قضّية رجل األعمال خربوش

َمجلــُس القضــاِء يرفــُض َطلــِب اإلفـَراِج 
عــــن أويحَيــى وُيوسِفــــي 

 رفضت غرفة االتهام لدى مجلس قضاء العاصمة طلبات اإلفراج على كل من أحمد أويحيى الوزير األول السابق، 
ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي يف قضية رجل األعمال خربوش صاحب شركة »أقرو أندوستري« املتخصصة يف 
الصناعات الزراعية وهندسة املياه واملشاريع الهيدروليكية.ومت رفض تقرير اخلبرة املضادة التي تقدمت بها هيئة دفاعهم، 
حيث سيتم إحالة القضية مرة ثانية على قاضي التحقيق لدى الغرفة نفسها مبحكمة سيدي امحمد، على أن يتم جدولة 

القضية لبرمجهتا قريبا.

ياسُة »dz« هَي ماركٌة       السِّ
ُمسّجلٌة بُحقوٍق َمحفوظٍة 

للَجزاِئرّينَي فقط! فِفي 
ياسِة »dz« َتُد أحَدُهم  السِّ
 ، انتشل صفَة َناشٍط ِسياسيٍّ

يِر دوَن َتديِد  ُيرافُع للسَّ
خطِّ امَلسيِر، دوَن َتديِد 

َمحّطِة الُوصوِل، ودوَن َتديِد 
الَهدِف أيًضا! امُلهم »ِسيْر 

ي كْل حاْل على َحاُلو«؛   وخلِّ
ياسّيُة  هِذه الَعالمُة السِّ

ي ازَدهَرت وَترعَرت وسَط  التِّ
لِمي  عبيِّ السِّ احَلراِك الشَّ

شطاَء ُنوًما  َجعلْت َهؤالِء النُّ
يف َفضاٍء افتراضي: ال أحَد 
يعرُف حجَم َشعِبيَتُهم، وال 

عبوّيِة وال ِحنكَتُهم  ُقّوَتهم التَّ
نِظيمّيَة، وال َمشروَعُهم  التَّ

ياسَي - إن ُوجَد. ُهم  السِّ
هيُكَل،  نظَم والَتّ َيرفضوَن التَّ
يرفضوَن احلواَر، يَتهّجموَن 

على من َقِبلوا باحِلواِر منهًجا، 
َيرفضوَن االنِتخاباِت؛ امُلهم 

يُر، ولَيبَقى احلاُل  عندهم السَّ
على حاِله!

ياسيِة »dz«، ُيكُن       يف السِّ
أيًضا أن تَد »َمطلوًبا لدى 
الَعدالِة« أو »حّراًقا« يف بقاِع 

دوَن، وَقد  األرِض َله أتباٌع وُمؤيِّ
يكوُن بني هؤالِء َشخصياٌت 
ف لهم  ِسياسيٌة َمعروفٌة، ُيؤلَّ
ِشعاراٌت َتلوُكها ألِسنُتهم يف 

وارِع دوَن ِحشمٍة وال َحياٍء!  الشَّ
ياسِة »dz«، هناَك      يف السِّ
لطاِن:  من ُخلَق ليُقوَل للسُّ
»أْنَعم يا ِسيِدي« وفقْط؛ 

َهؤالِء ينَتقلوَن من الَيمنِي 
إلى الَيساِر، ومن الَيساِر إلى 

الَيمنِي دون ُمشكلٍة، يَتسّلقوَن 
من األسَفِل إلى األعَلى 
ويَتزحلُقون من األعَلى 

إلى األسَفِل، يزَحفوَن على 
ُبطوِنهم وَيسبُحون على 
ُظهوِرهم مهَما كاَن حجُم 

امُلستنقِع َكبيًرا.
ياسة »dz« ، ُيبَعد      يف السِّ
ياسُي وُيَنع من ُمارسِة  السِّ

اشِط  َنشاطِه وَيجيُء بالنَّ
اجَلمعويِّ ليحَتلَّ مكاَن 

ياسِي؛ وُهنا يقُع اخللُط،  السِّ
دا  فطلَع أحُدهم َشاكًيا ُمندِّ

بَسرقِة اسِم ِحزِبه باسِم 
امُلجتمِع امَلدنيِّ َقاطرِة اجَلزائِر 

اجَلديدِة! 
ياسِة »dz« ، ُيكُن       يف السِّ

ملن وصَل إلى َمنصِب َمسؤولّيٍة 
ا  أن ُيصبَح َفقيًها ِسياسّيً

وُلغوًيا؛ كأن ُيعيَد الّنظَر يف 
د  َمفهوِم الَوطنّيِة مثاًل! وُيحدِّ

ُمستوياِتها، ومن َيحقُّ له 
احُلصوَل على ِصفِتها. َبل قد 

ياسِة »dz« من  َتُد يف السِّ
أَي بَتبديِل  ُيهّدد من خاَلفُه الرَّ
الِبالد..رغَم أن هِذه أرحُم من 
هديِد بإسقاِط اجِلنسّيِة. التَّ
ياسِة »dz«، الكلُّ  يف السِّ

»َيهدْر« وال أحَد يستمُع، يف 
ائروَن  ياسِة »dz« السَّ السِّ

والَقاعدوَن َسواسيٌة يف 
هدِر الُفرِص! 

بلســان: ريــاض هــويلي

ياَســـة  السِّ
!..»dz«

البويرة

ِعيـن بّسـام َتحتِضــُن الّطبعـــَة األوَلــى 
بيــع الثَّقافـــي« لِمهرجــاِن »أّيــاُم الرَّ

الثقايف  الربيع  "أيام  مهرجان  من  األولى  الطبعة  تنطلق 
البويرة  والية  يف  بسام  عني  مبدينة  القصير  للفيلم  بسام"  عني 
علمته  ما  أيام.وحسب   5 وستدوم  اجلمعة  يوم  من  ابتداء 
الوجوه  العديد من  الوطن"، سيشارك يف هذا املهرجان  "أخبار 
الفنية الناشطة يف مجال املسرح والسينما، وسيؤطر املهرجان 
الثقافية  األيام  ستشهد  كما  املجال،  يف  ومنتجون  مخرجون 

تنظيم عدة ورشات تكوينة وعرض مسرحيات وأفالم.
محمد رضوان بلعروسي



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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