
َهـــــل االسِتبــــــداُد 
هــَو طبيعُتنــا الثَّانيـُة؟

  ال شك يف أن السلطة بطبيعتها عنيفة 
وقسرية وقبيحة وال تطاق يف أغلب 

األحيان،  ولكنها يف الوقت نفسه 
ضرورية والزمة لالجتماع اإلنساني،  

فتنظيم االجتماع اإلنساني ال يستقيم 
بدون استناده إلى سلطة منظمة تخضع 

لها اجلماعة. مبعنى أخر، أن النظام 
ا كان يفترض بالضرورة  السياسي أّيً

إقامة سلطة تتولى إدارة وتسيير شؤون 
اجلماعة ضمانا ألمنها وحتقيقا خليرها 
وسعادتها،  وما ينجم عن ذلك هو ظهور 

فئتني يف املجتمع..!

الدكتور: مصطفى كيحــل 	أقــــالم15

تدخل قواٍت َعسكرّيٍة خارَج احلدوِد يف الّدستوِر املعّدِل:

َجيش للّســالم!َجيش للّســالم!
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02
بعد جلنة تعديل الدستور 

ِئيُس يكلُِّف » لعَرابة« ِبُمراجعِة  الرَّ
الَقانـوِن الُعضـويِّ لالنِتخاَبــات

كلف رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس السبت، أحمد لعرابة لرئاسة 
اللجنة الوطنية املكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي لالنتخابات.

ويجّسد تكوين اللجنة أولى التزامات الرئيس، الذي تعهد بإحداث تغيير 
يجّسد تطلعات الشعب من خالل مراجعة قانون االنتخابات. 

11
بلماضــي ُيعّول على َضِخ دماء َجديدة 
َتحّسًبـا لترّبــص شهــر أكُتوبـر! 

َمنِطقُة ظلٍّ بامِتياز

ُع »الّنساِنيـس« بالبّيْض..  َتجمــّ
ُهنـــا َتتوقــُف الَحيــاة!

يعيش سكان جتمع النسانيس الفالحي التابع لبلدية سيدي عمر، شرقي 
والية البيض، ظروفا معيشية قاهرة، يف منطقة ظل بامتياز، نظرا إلى عدم 

ربط سكناتهم بشبكتي الكهرباء الريفية وغاز املدينة، فضال عن تدهور 
الطريق الوحيد الذي يربط احلي بالبلدية على مسافة 3 كلم، ما أدخل 

السكان يف يف عزلة إجبارية. 

09

 َقضّيُة علي حّداد َقضّيُة علي حّداد

 الّنياَبــــة َتفتـــُح َتحقيًقـــــا الّنياَبــــة َتفتـــُح َتحقيًقـــــا
 فــي تحويـل  فــي تحويـل 1010 َمالييـن ُدوالر  َمالييـن ُدوالر 
لمكتـــَب لوبــــي أمريكـــّي!لمكتـــَب لوبــــي أمريكـــّي!

فتحت نيابة محكمة سيدي أمحمد، يف إطار قضية علي حداد، حتقيقا قضائيا يتعلق فتحت نيابة محكمة سيدي أمحمد، يف إطار قضية علي حداد، حتقيقا قضائيا يتعلق 
بصفقة حتويل بصفقة حتويل 1010 ماليني دوالر لصالح مكتب لوبي، حسبما أعلنت عنه النيابة العامة  ماليني دوالر لصالح مكتب لوبي، حسبما أعلنت عنه النيابة العامة 

لدى مجلس قضاء اجلزائر.لدى مجلس قضاء اجلزائر.

05
عنابة

اعِتراُض 28»حراقا« 
َكانـوا بصـَدِد اإلبحـاِر 

إلــى َسردينيــــا!
06

بجاية
 َرصــُد 60 مليــــاَر 
سنتيـم لَربِط 6 آالِف 
َسكــن بالَكهربـــاء

08
الوادي

 َقاِئمـة المسَتفيديــن 
من ُمحيطات االسِتصالح 
الفالحّي ُتثيـُر الجـدل 
بـ»تقديديـــــن«!
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روبورتــاج

»الكاف« َتكِشف عن َتواريِخ ُمبارَياِت »اخلضر«

 !» حول إلى »َدركِيٍّ َمجلُة »اجليِش« : املشاركُة خارَج احُلدوِد ال َتعني التَّ

اجَلزائُر َرفضْت طلَب ِقوى َدوليٍة للُمشاركِة يف ُحروٍب باملنِطَقِة! 
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أخبار السياسة
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م.رفيق 
وصرح الفريق أن موعد أول نوفمبر القادم » 
يشكل  محطة حاسمة على مسار حتديد الدولة 
أثناء  اجلمهورية  رئيس  بها  وعد  التي  اجلديدة 
جيل  لتطلعات  جتسيدا  االنتخابية،   حملته 
بناء  يف   آماله  عن  عبرت  التي  االستقالل  

العدل  أساسها  ويكون  والقانون   احلق  دولة 
واإلنصاف.

الوطني  اجليش  أركان  رئيس  وأضاف    
لكل  صارمة  تعليمات  أسدى  أنه  الشعبي 
مكونات اجليش، قصد التحلي بأعلى درجات 
حتى  لالستفتاء،  الكامل   للتامني   اجلاهزية 

يؤدي املواطن حقه االنتخابي يف جو من الهدوء 
من  اجلسيمة  املسؤولية   إطار  يف   ، والسكينة 

اجل استقرار البالد .
وأكد ان اجليش سيواصل دعمه ملؤسسات 
الدولة لتحقيق نهضة اجلزائر ، بفضل املخلصني 

من أبنائها وشبابها .

التزامات  أولى  اللجنة  تكوين  ويجسد 
يجسد  تغيير  بإحداث  تعهد   الذي  الرئيس 
قانون  مراجعة  خالل  من  الشعب     تطلعات 

االنتخابات  .
الوزير  بحضور  التنصيب  حفل  وجرى   
األول، عبد العزيز جراد، ومدير الديوان برئاسة 
الرسمي  والناطق  الداخلية،  ووزير  اجلمهورية، 

باسم رئاسة اجلمهورية.
إعداد  جلنة  تنصيب  حفل  حضر  كما 
االنتخابات،  نظام  قانون  مراجعة  مشروع 
اجلمهورية  رئيس  مستشار  بوعالم  بوعالم 

املكلف بالشؤون القانونية والقضائية.
بإعداد  املكلفة  الوطنية  اللجنة  ويرأس 
مشروع مراجعة القانون العضوي املتعلق بالنظام 
وليد  فيها  ويتولى  لعرابة،  أحمد  االنتخابي 

العقون منصب املقرر.
وتتكون اللجنة من إطارات بوزارة الداخلية 
و7 أساتذة يف القانون من جامعة اجلزائر وتيزي 
وزو ووهران وسطيف وتلمسان وسيدي بلعباس 

واملركز اجلامعي لتيبازة.

معروفا  لعرابة،  أحمد  اسم   وأضحى   
القانونية  الوثيقة  إعداد  على  إشرافه  بعد 
ثم   ،  « الدستور   « وهي  البالد،  يف  األولى 

اليوم لتحضير القانون العضوي لالنتخابات.
عن  دافع  قد  اجلمهورية  رئيس  وكان   
مسودة  مشروع  إعداد  لرئاسة   لعرابة  اختيار 
للدستور ،  بالقول انه يثق يف شخص لعرابة 
مبا انه لديه مكانة أكادميية علمية معترف بها 

دوليا ، وهو ابن شهيد.  
يف  الليسانس  شهادة  على  وحتصل     
ثم   ،1970 سنة  اجلزائر  جامعة  من  احلقوق 
شهادة الدكتوراه سنة 1985، اشتغل أستاذا 
للحقوق بجامعة اجلزائر، ثم املدرسة الوطنية 
العليا  للدراسات  العالي  واملعهد  لإلدارة 
جامعات  يف  دّرس  كما  العاصمة،  باجلزائر 
باريس  جامعتي  غرار  على  للحقوق  فرنسية 

وليون.
م.ر

أحال  أمس وزير الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد،  ، كل  
من يشكك   يف   أرقام فيروس كورونا يف اجلزائر 
، الى زيارة املستشفيات للتأكد بنفسه من صدق 
األرقام التي تقدمها اللجنة املختصة يوميا  وتظهر 
وارتفاع حاالت  املصابني  عدد  كبيرا يف  تراجعا 

الشفاء.

وقال الوزير   خالل زيارة قادته الى مستشفى 
مصطفى باشا أمس   “كل من يشكك يف أرقام 
نسبة  ويشاهد  املستشفيات  بزيارة  عليه  كورونا، 

قلة الضغط عليها”
وشكر وزير الصحة يف تصريحه جهود كل 

من جتند يف مكافحة فيروس كورونا املستجد.
رفيق .م

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  يترأس 
اليوم   األحد، مجلسا للوزراء، وسيتضمن جدول 
من  عدد  ودراسة  بحث  االجتماع،  هذا  أعمال 
والصحة  املناجم  بقطاعات  الصلة  ذات  امللفات 

واملالية والفالحة.

المتقاعسين   السبت  أمس  براقي،  أرزقي  المائية،  الموارد  أنذر وزير 
في أداء مهامهم  ،وأكد » أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة في حقهم« .

قال الوزير   خالل لقاء جمعه مع مديري الوحدات الوالئية، إنه من 
ربط  لوسائل  العشوائي  الربط  على  الوقوف  تم  الميدانية  المعاينة  خالل 
تعتبراعتداء  والتي  الموضوعية،  تستجيب ألدنى شروط  والتي ال  المياه، 

على األمالك العامة وتعطيل للمصالح.
من  العديد  في  الشرب  مياه  السيما  المياه  تسرب  على  »وقفنا  وأكد: 
اإلمكانيات  رغم  طويلة  مدة  يدوم  والذي  السكنية  التجمعات  و  األحياء 
المتطورة المتوفرة، وھو األمر الذي ينجر عنه خسائر كبرى لهذه المادة 

الحيوية« .
وفضح الوزير بعض السلوكيات التي ادت الى تراجع فعالية القطاع ، 
بحيث تم التراجع على العديد من المكتسبات  ، وقال براقي »تم الوقوف 
البعض  تهاون  الوقوف على  تم  القطاع، حيث  كبيرة شهدھا  على عيوب 

وعدم التزامهم بمهامهم وأخطاء اشتكى منها المواطن ، واضاف »
  ھناك تسيب في التحكم في تسرب المياه وھو أمر الذي اعتبره خطيرا 

ويضر باألرواح ودون وعي من المسؤولين«.
و أكد براقي اتخاذ العديد من اإلجراءات الصارمة والعادلة في نفس 

الوقت في حق جميع المتهاونين و المتخلفين عن أداء واجباتهم.
للمياه  للجزائرية  الوالئيين  المسؤولين  المائية  الموارد  وزير  ودعا 
“للسهر على تحصيل قيمة فواتير المياه العالقة لدى المؤسسات العمومية 
المستدام  التقييم  و  الدورية  الرقابة  وإجراء  القانونية،  بالطرق  والخاصة 
لنوعية الخدمة العمومية التي يؤديها القطاع” منبها إلى ضرورة الشفافية 

في تسيير الصفقات العمومية في األشغال والتجهيز.
 رحمة .ع

أشرف،أول أمس، القائد اجلهوي لدرك 
 ، اخلامسة  العسكرية  الناحية  يف  الوطني 
على حفل تنصيب القائد اجلديد للمجموعة 
سكيكدة،  يف  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
و  املدنية  السلطات  و  الوالية  والي  بحضور 

العسكرية و القضائية.
اإلقليمية  للمجموعة  اجلديد  القائد 
شرنني،  بن  املقدم  سكيكدة،  يف  للدرك 

الذي خلف املقدم عطية الذي سير املجموعة 
عني  الذي  لباللطة  للمقدم  خلفا  بالنيابة 
تسمسلت،نشير  والية  يف  املنصب  بنفس 
بأن القائد اجلديد للمجموعة قد مت تعينه يف 
الدرك  قائد جهاز  أقرها  التي  األخيرة  احلركة 
أركان  قائد  منصب  يشغل  كان  و  الوطني، 
املجموعة اإلقليمية للدرك يف والية خنشلة.

جمال بوالديس

قضت  ، محكمة اجلنايات االستئنافية 
املسمى  بإدانة  سكيكدة،  قضاء  مبجلس 
سبق  مع  العمدي  القتل  بجناية  )و.ب( 
االصرار والترصد يف حق شخص رفض دفع 

حقوق الدخول للشاطئ بسكيكدة  .
قرار  حسب  القضية  حيثيات  تعود 
يف   2018 سنة  من  جوان   19 إلى  اإلحالة، 
دورية  أثناء  و  حيث  مساء،  السابعة  حدود 
بالزي  القضائية  الضبطية  لعناصر  مراقبة 
نوفمبر  أول  ساحة  مستوى  على  املدني 
يستنجد  شخص  صوت  سماع  مت   ،1954
ويطلب املساعدة داخل محل جتاري لبيع املواد 
الغذائية بشارع إبراهيم معيزة يستغله املسمى 

)ب.ز(.
بالدخول  الشرطة  قوات  سارعت  وعليه 
إلى احملل أين مت ضبط املتهم يف حالة تلبس 
الضحية  بطعن  يقوم  وهو  سكينا  يحمل 
)ب.ع.ر(، الذي كان ملقى على األرض، 
موجها له طعنات متكررة على مستوى البطن 
غير  واقفا  احملل  صاحب  كان  بينما  والظهر، 
و  حديديا  عمودا  بيده  يحمل  عنهما  بعيد 

عليه جروح بساعد يده اليمنى.
إلى  مباشرة  األمن  قوات  سارعت  وقد 

عنيفة  مقاومة  أبدى  الذي  املتهم  توقيف 
وحاول التهجم على عناصر األمن باستعمال 
ليتم  الفرار،  محاوال  األبيض،  السالح 
االمساك به وحجز السكني، حيث تبني أنه 
كان مصابا على مستوى رجله اليمنى وعليه 
للتلمس  وبإخضاعه  دماء على قميصه،  آثار 
نوع  مهلوسا من  قرصا   24 على  بحوزته  عثر 
ومبلغ  لباسه  مخفية يف  ملغ«   20 »ريفوتريل 

8995 دينارا وهاتف نقال.
حاد  بنزيف  أصيب  فقد  الضحية  أما 
جراء تعرضه إلى 19 طعنة يف أنحاء متفرقة 
من اجلسم، و أخطرها حسب تقرير الطبيب 
ومنها  الصدر  يف  طعنات  ست  الشرعي، 
وكذا  سنتيمترات،   8 إلى   3 بعمق  البليغة 
سنتيمتر   6.5 إلى   2 بعمق  البطن  يف   3
إلى  أدت  الدم  فقدانه لكمية معتبرة من  مع 

وفاته.
حتقيقات الضبطية القضائية، كشفت أن 
اجلرمية تعود إلى خالف بني املتهم والضحية، 
بعد أن راودت األول شكوك بأن يكون الثاني 
وراء تقدميه شكوى ضده للدرك بعد منعه من 

الدخول للشاطئ.
نسيبة شالبي

الفريق شنقريحة، ينصب خليفة الراحل صواب ويؤكد:

 قيـــادة الجيــش ستبـــذل 
قصارى جهـدها إلنجـاح االستفتــاء

الرئــــيس يكــــلف » لعرابـــــة« لمراجـــعة
 القــــانون العضــــوي لالنتخـــــــــــابات

أكد ،أمس ،الفريق السعيد شنقريحة ،رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي على هامش 
مراسم التنصيب الرسمي للواء جمال حاج لعروسي قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران 

خلفا للمرحوم اللواء مفتاح صواب، أن القيادة العليا للجيش ستبذل قصارى جهودها، من 
أجل إجناح موعد االستفتاء على مشروع تعديل الدستور. خالل لقاء جمعه مع مديري الوحدات الوالئية

 براقــي : سيتـــم اتخــاذ إجراءات 
مشــددة فــي حـــق  المتقاعسيـــن

اإلعدام لقاتل شاب ب 19 طعنة خنجر بسكيكدة
رفض دفع حقوق  الدخول الى الشاطئ..فقتل

تنصيب المقدم بن شرنين قائد جديد تنصيب المقدم بن شرنين قائد جديد 
للمجموعة اإلقليمية للدرك في سكيكدةللمجموعة اإلقليمية للدرك في سكيكدة

كلف  رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون،   أمس، أحمد لعرابة  
لرئاسة اللجنة الوطنية املكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون 

العضوي لالنتخابات.

بن بوزيد  يرد على المشككين في أرقام كورونا

رئيــس الجمهـورية رئيــس الجمهـورية 
يتــرأس اليــوم يتــرأس اليــوم 
مجلســا للـــوزراءمجلســا للـــوزراء



عماْر قردوْد 
يف  الدستوري،  التعديل  مسودة  واقترحت 
الدستور تنص  31   من  الـ   املادة  الثانية يف  الفقرة 
مبادئ  احترام  إطار  يف  للجزائر  »ميكن  أنه  على 
واجلامعة  اإلفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  وأهداف 
العربية  أن تشارك يف حفظ السلم«. باإلضافة إلى 
»رئيس  أن  الثانية  فقرتها  يف  ورد  التي   91 الـ  املادة 
اجلمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني يقرر 

إرسال وحدات من اجليش إلى اخلارج بعد مصادقة 
البرملان بأغلبية الثلثني من أعضائه«.

لوحدات  سنة   47 منذ  مسموًحا  يكن   ولم 
اخلارج.  يف  بالقتال  الشعبي  الوطني  اجليش 
احلروب  يف  اجلزائري  اجليش  مشاركة  وباستثناء 
لم  و1973،   1967 يف  اإلسرائيلية«   – »العربية 
يسجل له أي حضور يف أي مستنقع حربي، وكانت 

مغادرته للتراب الوطني يف مهام إنسانية.

حرب  آخر  هي    1973 أكتوبر  حرب  وتعتبر 
على  اجلزائري  اجليش  من  وحدات  فيها  شاركت 
صياغة  وبعد  لكن  الصهاينة،  ضد  املصرية  اجلبهة 
عهد  يف   1976 يف  املستقلة  للجزائر  دستور  ثاني 
أية  منع  تضمن  بومدين،  هواري  الراحل  الرئيس 
احلدود،  قتالية خارج  للجيش يف عمليات  مشاركة 

لتصبح العقيدة العسكرية للجيش دفاعية بحتة.

املتقاعد  والعقيد  األمني  اخلبير  أوضح 
لــ«أخبار  تصريح  شريف،يف  العربي  محمد 
الوطن«،  أن اجلزائر انكوت كثيًرا بنار اإلرهاب 
اجليش  عقيدة  بسبب  باهًضا  الثمن  ودفعت 
عليه  حتظر  التي  العسكرية  الشعبي  الوطني 
الدفاع  أجل  من  حتى  احلدود  خارج  التدخل 
يف  حدث  ما  دليل  خير  لعل    و  الوطن،  عن 
يف  أمناس  بعني  البترولية  »تيقنتورين«  قاعدة 
جانفي 2013،فالذي شل حركة جنودنا و قواتنا 
-  آنذاك - هو مادة دستورية مكتوبة كحبر على 
ورق موضوعة من بشر يخطئ و يصيب و ليست 
قرآًنا ال يجوز حتريفه، فاملخابرات اجلزائرية كانت 
تعلم بتحرك اإلرهابيني خارج حدودها ، و كان 
القضاء عليهم بشكل  و  لهم  التصدي  باإلمكان 
نهائي قبل أن تسول لهم أنفسهم استباحة األمن 

القومي للبالد لكن لألسف حدث ما حدث«.
»لقد  يقول:   شريف،  العقيد  وأضاف 
صرح رئيس اجلمهورية،  يف جوان املاضي،  بأن 
الهجوم أحسن دفاع لكن يف حدود معينة و هو ما 
ُيعتبر مبثابة اقتناع بأنه ال بد للجيش اجلزائري أن 
يتدخل خارج احلدود إذا استلزم األمر،  بشرط 
غير  ليس  و  الوطن  عن  الدفاع  الهدف  يكون  أن 
شمال  منطقة  شهدتها  التي  فالتطورات  ذلك، 
األخيرة،  السنوات  يف  الساحل  ومنطقة  إفريقيا 
األمني  والعمق  اإلستراتيجية  املصالح  وتضرر 
للجزائر يف عدة دول كمالي والنيجر وليبيا وتونس 
أيضا، سواء بسبب وجود املجموعات املسلحة و 
عسكرية  قواعد  أو  الساحل  منطقة  يف  اإلرهابية 
أو  والنيجر،  مالي  كما يف  وغربية  إقليمية  لدول 
الشأن يف  هو  أهلية كما  توترات وحروب  بسبب 
ليبيا، فرضت على القيادة السياسية إدراج مواد 
يف الدستور املعّدل تسمح مبوجبها للجيش الوطني 
عمليات  يف  باملشاركة  األولى  وللمرة  الشعبي 
واالحتاد  املتحدة  األمم  رعاية  حتت  السالم  حفظ 

األفريقي واجلامعة العربية«.
وأشار العقيد شريف بالقول:  »بقاء اجليش 
الوطني الشعبي رهني العقيدة العسكرية الدفاعية 
التي كبلها به دستور 1976 ،والتزام اجلزائر مببدأ 

عدم إرسال اجليش للقتال لدعم حكومات دول 
واستعادة  السالم  إحالل  يف  واملساعدة  اجلوار، 
مصالح  اجلزائر  على  فوت  ذلك  كل  األمن؛ 
احليوية  منطقتها  عن  وغيبها  كبيرة  إستراتيجية 
الباب  فتح  إلى  الدول  هذه  ودفع  جهة،  من 
لقوى بعيدة للدخول إلى املنطقة،فلو كان بإمكان 
فكرت  ملا  احلدود  خارج  قواتها  إرسال  اجلزائر 
حكومة الوفاق الوطني يف ليبيا االستعانة بتركيا 
و دول أخرى رغم أنها استنجدت باجلزائر لوجود 

اتفاقية دفاع مشترك بني البلدين ».
»تدخل  أي  شريف  العقيد  واستبعد 
أو  ليبيا  يف  سواء  مستقباًل  للجزائر  عسكري 
أمني،و  اضطراب   من   يعاني  بلد  أي  أو  مالي 
اجليش  تخل  يقتصر  املعّدل  للدستور  ووفًقا  إمنا 
اجلزائري خارج احلدود للمشاركة يف حفظ السلم 
ألن اجلزائر -مبوجب الدستور املعّدل - متتنع عن 
بالسيادة  املساس  أجل  من  احلرب  إلى  اللجوء 
يقر  كما  وحريتها  األخرى  للشعوب  املشروعة 
لتسوية  جهدها  اجلزائر  ببذل  ذاته  الدستور 

اخلالفات الدولية بالوسائل السلمية«.
األمن اإلقليمي ينطلق  من خارج احلدود!

ويرى العقيد شريف أن »العقيدة العسكرية 
إلى  دفاعية  من  ستتحول  اجلزائري  للجيش 
عن  للدفاع  لكن  مستقباًل،  نسبًيا  هجومية 
الدول  على  الهجوم  وليس  البالد  واستقرار  أمن 
مع  يتعارض  ذلك  ألن   ، احلروب  وإشعال 
»إدراج  أن  »،معتبًرا  اخلارجية  اجلزائر  سياسة 
ميثل  ال  احلدود،  خارج  اجليش  تدخل  إمكانية 
ولكنه  أخرى،  دولة  أي  أو  اجلوار  لدول  تهديًدا 
مجرد تقنني وضبط لقرار يلزم كامل الدولة، عبر 
اإلقليمي  األمن  ألن  اتخاذه  يف  البرملان  إشراك 
يبدأ من خارج احلدود«. مشيًرا إلى أن »القاعدة 
أنه  العسكرية واألمنية اإلستراتيجية تؤكد على 
كل  ويف  دائًما  قوًيا  يكون  أن  للمدافع  ميكن  ال 
إلبقاء  العالية  التكاليف  إلى  وبالنظر  مكان، 
دائم  بشكل  جهوزية  حال  ويف  مستنفرة  القوات 

ومستمر«.
aعّمـــار قـــردود

الدستوري   القانون  يف  اخلبيرة  أوضحت 
أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  حطابي،يف  ليلى 
خارج  اجليش  إرسال  مينع  ال  اجلزائري  »الدستور 
غير  أو  قتالية  قوات  إرسال  فإن  لذلك  احلدود، 
قتالية يف مهمات خارج احلدود ال يوجد ما مينعها 
 28 املادتني  يف  أو  الديباجة  يف  سواء  دستورًيا 
الدفاعية  السياسة  أن  هو  األمر  يف  ما  و29،وكل 
من  مستمدة  دائًما  كانت  اجلزائر  من  املنتهجة 
مبادئ ثورة التحرير الوطنية، وهي التي سمحت 
دموية  مغامرات  يف  املشاركة  بتجنب  للبالد  

عدوانية يف اخلارج«.
مشاركة  شأن  »من  أنه  حطابي  واعتبرت 
اجليش اجلزائري خارج احلدود أن يقدم خدمات 

اجلزائر  فرض  بينها:  من  للجزائر  وجليلة  هامة 
وجده  بحكم  جتاوزه  ميكن  ال  صعب  كرقم 
تسوية  أي  يف  امليدان  فوق  أي  األرض  على 
املصالح  تخدم  قد ال  أو عسكرية  كانت  سياسية 
و  ليبيا  فرضه يف  يتم  أن  يحاول  كما  اجلزائرية،  
عدم االكتفاء بالديبلوماسية فقط، كما سيستفيد 
اجليش الوطني الشعبي من عدة خبرات ميكن أن 
يحصل عليها من خالل التدريب واملناورات، بل 
خارجًيا  أنيابه  عن  اجلزائري  اجليش  تكشير  إن 
مرة  مليون  تفكر  اإلرهابية  املجموعات  سيجعل 

قبل استهداف اجلزائر«.
عّمـــار قـــردود

العلوم  أستاذ  هباز  هشام  األستاذ  قال 
تصريح  يف  الدولية،  العالقات  و  السياسية 
احلظر  رفع  دسترة  »قرار  إن   ، الوطن«  لــ«أخبار 
حدوده  خارج  اجلزائري  اجليش  خروج  عن 
الكشف  مبجرد  معينة  مهام  لتأدية  اإلقليمية 
طرحها  عند  الدستور  تعديل  مسودة  يف  عنه 
جداًل  أثار  املاضي  ماي  يف  اإلثراء  و  للنقاش 
أبرز  الدستور   يف  اجلديد  البند  أن  بسبب  كبيًرا 
البالد،  مسار  يف  الفتا  و  جذريا  سياسيا  حتوال 
التي كانت تتمسك بالعقيدة الدفاعية جليشها، 
الوفاء  بدعوى  اجلغرافية،  حلدوده  تخطيه  وحتظر 
ألدبيات ثورتها التحريرية ومبدأ عدم التدخل يف 
احلظر  رفع  دسترة  تتم  أن  قبل  اآلخرين،  شؤون 
وفتح املجال أمام مهام جديدة جليشها يف العالم 

واملنطقة على وجه اخلصوص«.
وأضاف هباز، يقول:  »يف جويلية املاضي، 
فندت وزارة الدفاع الوطني التصريحات املنسوبة 
السعيد  الفريق  اجليش،  أركان  رئيس  إلى 
ليبيا.  يف  الوضع  تطورات  بشأن  شنقريحة، 
احلسابات  أن بعض  الدفاع  لوزارة  بيان  وجاء يف 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  والصفحات 
الصحة  من  لها  أساس  ال  كاذبة  أخباًرا  تناقلت 
أركان  رئيس  إلى  مزعومة  تصريحات  تنسب 
البلبلة  زرع  إلى  الهادفة  املغالطات  وهي  اجليش 
االصطفاف  نحو  اجلزائري  العام  الرأي  وتوجيه 

خلف أجندات مشبوهة.

للجيش  السماح  »قرار  أن  هباز  وكشف 
ملا  وفًقا  جاء  احلدود  خارج  باملشاركة  اجلزائري 
وبعد   ، ودولًيا  إقليمًيا  الراهنة  الظروف  تقتضيه 
بناء  وكذلك  لصاحله  اإلرهاب  حلرب  حسمه 
استنجدت  التي  الدول  من  عدد  طلب  على 
يف  املشاركة  أجل  من  عليها  وضغطت  باجلزائر 
وهو  ذلك  رفضت  اجلزائر  لكن  املنطقة  حروب 
بالبرملان  أسبوعني  منذ  العدل  وزير  كشفه  ما 
و  كان  ما  فدائًما  الدول،  تلك  يسم  لم  أنه  رغم 
سياسية  قوة  باعتبارها  اجلزائر  إلى  ينظر  يزال  ال 
املنطقة  يف  مهمة  و  كبيرة  وعسكرية  واقتصادية 
ولم تتردد دول عظمى كفرنسا والواليات املتحدة 
ودول شقيقة كمصر والعربية والسعودية مثال يف 
اقتراح مساهمة اجليش اجلزائري بشكل فعال يف 
إخماد نيران حرائق يف دول اجلوار كليبيا و مالي، 
األمنية  القالقل  متثله  الذي  التهديد  من  بالرغم 
املوجودة يف دول اجلوار كليبيا ومالي على األمن 
القومي، لكن اجلديد يف األمر أن اجلزائر ستشارك 
حلفظ السلم خارج حدودها، وليس للمشاركة يف 
لهذا  و  كبيرة  تبقى  ذلك  مخاطر  لكن  احلروب 
من  خاصة  احلذر  و  احليطة  توخي  من  بد  ال 
اجلماعات  طرف  من  االنتقامية  الهجومات 

املسلحة و املجموعات اإلرهابية«. 
عّمـــار قـــردود

يف  السابق  العسكري  الضابط  كشف 
صفوف اجليش الوطني الشعبي،  والذي شارك 
يف حرب أكتوبر 1973 مبصر يف احلرب »العربية-
أن  الوطن«،   لــ«أخبار  تصريح  اإلسرائيلية«،يف 
إحدى  قائد  عامون  حاييم  اإلسرائيلي  »الضابط 
»العربية- احلرب  يف  اإلسرائيلي  اجليش  فيالق 
مذكراته  يف  قال   1973 أكتوبر  يف  اإلسرائيلية« 
كانت  ما  إن مصر   1995 ونشرها يف  دونها  التي 
اجلنود  لوال   1973 أكتوبر   6 انتصار  لُتحقق 
النبالء؛  و  الشجعان  وصفهم  الذين  اجلزائريني 
شجعان لبسالتهم يف القتال و يف الصفوف األولى 
و نبالء ألن عسكري جزائري رفض قتل و أسر 
سالح  دون  أعزاًل  كان  ألنه  إسرائيلي  جندي 
فاجلزائري ميوت بشرف و يرفض إطالق النار على 

سيارة اإلسعاف«.
وأضاف صندل، يقول:  »يف أكتوبر 1977،  
العبرية مقاال  كتبت جريدة »يديعوت أحرنوت« 
الراحل هواري بومدين  الرئيس  وصفت فيه قرار 
احلدود  خارج  اجلزائري  اجليش  مشاركة  مبنع 
بعد  تصطدم  لن  التي  إلسرائيل  كبير  بانتصار 
يف  اجلزائريني  اجلنود  وعناد  وصالبة  بقوة  ذلك 
أن  ورغم  لكن،   العرب.   مع  املقبلة  حروبها 
اجلزائري  اجليش  مشاركة  قرار  عن  احلظر  رفع 
خارج احلدود،  وفًقا للدستور املعدل مهم وجاء 
أنه سيزيد من  إال  التأخير،   وقته مع بعض  يف 
أعباء اجليش مادًيا وبشرًيا من خالل تخصيص 
وحدات معينة مهمتها التدخل يف اخلارج حلفظ 
له  ستكون  القرار،  »هذا  أن  من  السلم«.محذًرا 
انعكاسات داخلية، منها أنه سيؤدي إلى تراجع 
عدد املجندين يف اخلدمة الوطنية خشية إرسالهم 

إلى ميادين القتال خارج الوطن«.
أن  يعتقدون  »الذين  يقول:   صندل  وتابع 
اجليش اجلزائري محظور من املشاركة يف مهمات 
غير  و  واهمون  البالد  خارج  قتالية  غير  و  قتالية 
سبق  فلقد  األحداث،  و  التاريخ  على  مطلعني 
مهمات  يف  شارك  أن  الشعبي  الوطني  للجيش 
وحرب   1967 كحرب  اجلزائر  خارج  قتالية 
بأعمال  قام  كما    .1973 وحرب  االستنزاف 

الالجئني  لنجدة  الغربية  الصحراء  قتالية يف  غير 
االحتاد  قوات  نشر  يف  املشاركة  وكذا  ومتوينهم، 
حفظ  يعثة  يف  واملساهمة  الصومال  يف  اإلفريقي 
إجالء  عملية  وأيضا  كمبوديا  يف  األممية  السالم 
بوزاهر  احلميد  عبد  ليبيا  يف  اجلزائري  السفير 
كانت  اختطاف  عملية  من  وعائلته  هو  وإنقاذه 
وشيكة، واستعادة اإلرهابي عبد الرزاق صايفي 
متاًما  يلغي  ما  التشاد،   دولة  من  »البارا«  املدعو 

حجة احلظر الدستوري«.
العالية  اجلاهزية  »مستوى  أن  ويرى صندل 
للجيش اجلزائري، والترسانة الثقيلة التي حصل 
جعلته  التي  و  املاضية،  السنوات  خالل  عليها 
واحدا  من أقوى اجليوش يف املنطقة وقارًيا وعربًيا 
وعاملًيا،  بوجوده ضمن املراكز الــ20 دولًيا فضاًل 
عن مستوى الكفاءة التدريبية للجنود والضباط، 
إرساء  و  احلدود  كل  حتصني  يف  جنح  أن  بعد  و 
األمن و األمان عبر كامل ربوع الوطن ، و حسمه 
للحرب ضد اإلرهاب لصاحله بانتصار باهر، فال 
هو  الذي  اجليش  هذا  يساهم  أن  يف  اليوم   ضير 
سليل جيش التحرير الوطني يف املساهمة خارجًيا 
مبا يخدم مصالح اجلزائر األمنية و اإلستراتيجية«.
بعض  هناك  »لألسف،  بأنه   وأفاد صندل 
الدول ومنها دولة عربية شقيقة ومجاورة لنا تعتبر 
عدم تدخل اجليش اجلزائري خارج احلدود نوعا 
بعد  و  ذاتها  الدولة  لكن  واخلوف،و  اجلنب  من 
اقتراح دسترة السماح لقوات من اجليش اجلزائري 
باملشاركة خارج احلدود، يف ماي الفارط، أعلنت 
حالة استنفار قصوى و راح إعالمها املأجور يروج 
ألطماع اجلزائر التوسعية و استعدادها لشن حروًبا 
على دول اجلوار و لهذا يف اعتقادي فإن الهجوم 
أحسن وسيلة للدفاع لكن يف حدود معقولة و أن 
هذا القرار  سُيغير يف موازين القوى يف املنطقة من 
جهة، و تقوية و تعزيز املوقف والثقل اجلزائري يف 
يف  داخلية  ونزاعات  توترات  تعيش  التي  الدول 
أو بدافع  منطقة اجلوار، سواء ملقتضيات داخلية 
خارجي. لتكون الديبلوماسية من جهة واجليش 

من جهة أخرى«.
عّمـــار قـــردود

03السنة 01 - العدد 290 -األحد  03 صفر 1442   هـ  - 20  سبتمبر  2020م
أخبار السياسة

تدخُل اجليِش خارَج احلدوِد يف الدستوِر املعدِل :

ــــالم! َجيـــٌش للسَّ

أظهرت املواقف وردود الفعل املعلنة منذ ظهور مسّودة الدستور،يف ماي املاضي، قلًقا بالًغا ممزوًجا 
باحليرة واالستغراب إزاء إدراج بند يف املادة 31 من الدستور تسمح للجيش الوطني الشعبي 

بالتدخل خارج احلدود حلفظ السلم، حيث برز من هو رافض رفًضا كلًيا لهذا التعديل يف حني 
ثمة من أبدى حتفظات عليه  ، وهناك من أّيد - باملقابل - هذا التعديل تأييًدا مطلًقا.

اخلبير األمني محمد العربي شريف عقيد متقاعد:

»العقيـدة العسكـرية للجيـش الجزائـري 
ستتحـول من دفاعيـة إلى هجومية نسبًيا«

اخلبيرة يف القانون الدستوري ليلى حطابي:

الدستــــور يلــزم الجــزائـــر 
احتـــرام سيـــــادة الشعــــــوب

عبد احلميد صندل ضابط عسكري سابق:

»الهجــــوم  أحســـــن 
وسيـــلة  للدفـــــاع.. 
لكـن في حـدود معقـولة!

مجلة »اجليش«: 

المشـاركة فـي عمليـات 
حفـظ السـالم خـارج 
الحـدود تتمــاشى مـع 
سيـاسة البالد الخارجية!

إمكانية  مرة، على  الشعبي، ألول  الوطني  علق اجليش 
العمل »خارج احلدود« حلماية أمن البالد، وهي النقطة اجلدلية 
املدرجة يف الدستور املعّدل. وأكد، يف افتتاحية مجلة »اجليش« 
يف جوان املاضي، أن املشاركة يف عمليات حفظ السالم خارج 
احلدود الوطنية »تتماشى متاما مع السياسة اخلارجية لبالدنا«.و 
محاوالت  أي  وهدد  البالد«،  بأمن  املساس  »مغبة  من  حذر 

تستهدف استقرار اجلزائر«برد رادع«   .
الشعبي  الوطني  أن »اجليش  العسكرية  املؤسسة  وأكدت 
بأمن  ميس  قد  تهديد  أي  ضد  ردع  وقوة  متينًا  درعًا  سيبقى 
اإلرهابية  اجلماعات  إلى  إشارة  يف  بالدنا«،  وسيادة  وسالمة 

والدول التي تقف ورائها وفق املراقبني.
وعاد لسان حال اجليش الوطني الشعبي إلى التطرق إلى 
مسألة املهام اخلارجية للقوات املسلحة، وفق املقترح الدستوري 
أن  وأكدت  آنذاك،  واإلثراء  للنقاش  الرئاسة  قدمته  الذي 
مشاركة اجليش يف عمليات حفظ السالم خارج احلدود الوطنية 

»يتماشى متاما مع السياسة اخلارجية لبالدنا«.
متنع  وراسخة  ثابتة  »مبادئ  على  تقوم  أنها  إلى  وأشارت 
اللجوء إلى احلرب وتدعو إلى السالم،  وتنأى عن التدخل يف 
الدولية  النزاعات  فض  على  وحترص  للدول  الداخلية  الشؤون 
يف  ممثلة  الدولية  الشرعية  قرارات  مع  متاشيًا  السلمية،  بالطرق 

الهيئات الدولية واإلقليمية«.
وللمرة األولى، تعطي املؤسسة العسكرية موقفها بشكل 
البالد.  يف  جداًل  أثار  الذي  الدستوري  املقترح  عن  مفصل 
وأشارت املجلة، التي تعد مبثابة الناطق الرسمي باسم اجليش، 
إلى األسباب التي فرضت على اجلزائر استعمال قواتها املسلحة 

يف الدفاع عن مصالح البالد وأمنها القومي »خارج حدودها«.
يتجاوز  الذي  لبالدنا  القومي  »األمن  أن  على  وشددت 
حدودنا اجلغرافية الوطنية  يقتضي، يف ظل الوضع السائد على 
جديدة،  وتغيرات  حتوالت  من  يطبعه  وما  اإلقليمي  الصعيد 
تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا واملشاركة يف عمليات فرض 

حفظ األمن«.
ورأت أنه »من شأن هذا األمر أن يساهم يف »تفعيل السلم 
من  عدد  أكبر  تشهد  التي  السمراء  بقارتنا  واألمن، خصوصًا 
النزاعات يف العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات األمم املتحدة 
احلروب  نخرتها  دول  يف  السلم  حلفظ  اإلفريقي،  واالحتاد 

والنزاعات«.
وانتقدت األصوات التي أبدت مخاوفها من فكرة إرسال 
التي  بـ«األطراف  ووصفتها  احلدود،  خارج  عسكرية  قوات 
النقاش عن  وإخراج  العكرة،  املياه  االصطياد يف  على  تعودت 
تسميتها  دون   – األطراف  تلك  واتهمت  احلقيقي«.  سياقه 
متت  ال  مسمومة،  وأفكار  مغلوطة  معلومات  بث  بـ«تعمد   –

للحقيقة بصلة«.
ونوهت،  يف السياق ذاته، بأن »هذه املعلومات واألفكار 
مع  متاشيًا  الدولة  به  تقوم  جاد  مسعى  كل  شيطنة  هدفها 

مستجدات األوضاع على أكثر من صعيد«.
املقترح  تضمنه  ما  أن  إلى  اجليش  مجلة  أشارت  كما 
خارج  الشعبي  الوطني  اجليش  إرسال  يسري  ال  بأن  القاضي 
احلدود بقرار من رئيس اجلمهورية بصفته القائد األعلى للقوات 
»يجسد  بغرفتيه  البرملان  أعضاء  ثلثي  موافقة  بعد  إال  املسلحة 
لإلرادة  االحتكام  على  القائمة  اجلديدة  اجلزائر  لبناء  السعي 

الشعبية تطبيقا ألسس الدميقراطية«.
عّمـــار قـــردود

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية هشام هباز:

قــوة الجيــش الجـزائـري جعـلت  
بعـض الــدول تتـوجــس مــن 
قــرار مشاركـته خـارج الحدود!

مجلُة »اجليِش«: مشاركُة اجليِش خارَج احلدوِد ال تعني حتّولُه إلى »دركِي« املنطقِة!

 قوة اجليش اجلزائري جعلت  بعض   الدول تتوجس من قرار مشاركته خارج احلدود!
اجلزائِر رفضْت طلب قوى دولية املشاركُة يف حروٍب باملنطقة! 



االغواط ع نورين 
تتمثل  يرتكز على ثالث محاور أساسية  والذي 
طريق  عن  والبحث  التكوين  نوعية  حتسني  محور  يف 
على  باإلنفتاح  اجلامعة  خريجي  ،وتشغيل  احلوكمة 
احمليط اإلقتصادي واالجتماعي واالنفتاح على احمليط 

الدولي .
الستكمال  البيداغوجية  االنشطة  سيرورة  وعن 
الظروف  ظل  يف   2019/2020 اجلامعية  السنة 
اجلامعي  للموسم  اجلارية  والتحضيرات  االستثنائية 
إستئناف  عملية  أن  الوزير  ،أكد    2020/2021
23أوت  منذ  فيها  شرع  التي  البيداغوجية  األنشطة 
التي  الصعوبات  رغم  مقبولة  ظروف  الفارط جرت يف 
معدالت  ضعف  من  اجلامعية  املؤسسات  واجهت 
الطلبة  بني  التفاعل  ،ونقص  املعلوماتية  شبكة  تدفق 
عن  والتعليم  االفتراضي  التواصل  بتفعيل  واالساتذة 

بعد .
ملحا على ضرورة تثمني هذه التجربة ألنها بديل 
ضروري يجب العمل على تطويره ،مشيرا بلغة األرقام 

و7683  الدكتوراه  الطروحات   805 مناقشة  مت  أنه 
املدارس  من  طالب   8040 وتخرج  املاستر  لرسائل 
وطنية  مسابقات  ـوإجراء  شهاداتهم  استلموا  العليا 
والتحق  املتخصصة  الطبية  الدراسات  شهادات  لطلبة 
باملؤسسات  السابعة طب  بالسنة  طالب   17700 نحو 
،وأكد  الثالث  التربص  إجراء   إطار  يف  االستشفائية 
الوزير على جاهزية املؤسسات اجلامعية ومدير اخلدمات 
اجلامعية على إستئناف األنشطة البيداغوجية منذ يوم 
أمس السبت الستقبال الطلبة وفق النمط احلضوري يف 

ظل إحترام االجراءات الصحية الالزمة  
استئناف  من  املسطرة  األهداف  حتقيق  وقصد  
للموسم  اجليد  والتحضير  البيداغوجية  األنشطة 
إلى  اجلامعية  املؤسسات  الوزير   دعا  اجلديد  اجلامعي 
ممارسة سلطتها التقديرية التي ميليها عليها الظرف من 
أجل إيجاد كل اآلليات واحللول البديلة التي من شأنها 
العالي  التعليم  مرافق  إلى  النشاط  عودة  يف  املساهمة 
مع  والتنسيق  الصحي  للبروتوكول  الصارم  التطبيق  مع 
احلضورية  االنشطة  لتأمني  واألمنية  احمللية  السلطات 

،وتكثيف التواصل مع االسرة اجلامعية  عبر مختلف 
والعمال  واألساتذة  الطلبة  لطمأنة  املتاحة  الوسائل 
والتكفل  حلمايتهم  الوقائية  االجراءات  كل  باتخاذ 
بالطلبة الذين يتعذر عليهم احلضور عبر برامج خاصة 
،واستغالل النقل اجلامعي لنقل الطلبة بني الواليات 
العليا  املدارس  على  التركيز  مع  تدريجية  بصفة 

والتخصصات ذات التعدادات الصغيرة .

الوزير  كشف  اجلدد  البكالوريا  طلبة  وبخصوص 
عن إعداد منشور يحدد مستجدات التوجيه والتسجيل 
اليوم  من  بداء  سيجدونه  اجلدد  البكالوريا  حلاملي 
استعداد  مؤكدا  الرسمي  الوزارة  موقع  عبر  االحد 
الظروف  أحسن  يف  الستقبالهم  اجلامعية  املؤسسات 
،وبخصوص توظيف طلبة الدكتوراه كشف عن الشروع 
يف حتضير قانون أساسي حلاملي شهادة الدكتوراه حول 
التكوين  آفاق توظيفهم مستقبال ألن اجلامعة مهمتها 
وليس توفير مناصب عمل والبد أن تفتح لهم آفاق 

للتشغيل يف احمليط االقتصادي واالجتماعي.
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كمـال فنيــش : الدستـور كمـال فنيــش : الدستـور 
الجديــد يطــرح “سبع الجديــد يطــرح “سبع 
اضافــــات  كبــــــرى”اضافــــات  كبــــــرى”

لإلذاعة  تصريح  يف  فنيش،  وصرح 
الوطنية، أن “املراجعة الدستورية املرتقبة تتيح 

مراقبة عميقة لكافة القوانني العضوية”.
 وأشار رئيس املجلس الدستوري ، إلى 
متنح  “إضافات  الدستور اجلديد من  ما مينحه 
توفير  من  متّكنها  للمؤسسات،  والقدرة  القوة 
اجلديدة”،  اجلمهورية  يف  الالزمة  احلقوق 
سيكون  دستورية  محكمة  استحداث  معتبرا 
يف  اإلسهام  من  وسيمّكن  نوعي،  أثر  له 
مضيًفا:  العمومية،  األمالك  على  احلفاظ 
الضابطة  الهيئة  ستكون  الدستورية  “احملكمة 
“تفعيل  على:  رّكز  كما  العامة”،  للحركية 
الرشيدة  احلكامة  يف  احملاسبة  مجلس  أدوار 
باألمالك  اخلاصة  احلسابات  سائر  ومراقبة 
مينحه  ما  إلى  أيًضا  نّوه  كما  العمومية”، 
املستقلة  الوطنية  للسلطة  اجلديد  الدستور 
احلياة  “أخلقة  يف  وإسهامه  لالنتخابات، 

العامة”.
“ستتجاوز  قائال  السؤول  ذات  وأضاف 
مواد غامضة وغير عقالنية تضمنها دستور 6 
التي أسالت   102 املادة  2016، بينها  مارس 

الكثير من احلبر”.

املجلس  بني  الفروق  إلى  فنيش  ونّبه   
الدستوري واحملكمة الدستورية، هذه األخيرة 
اجلمهورية  رئيس  طرف  من  إخطارها  يتسنى 
يف  نائًبا   40 إلى  إضافة  األول،  والوزير 
يف  عضًوا  و25  الوطني،  الشعبي  املجلس 
مجلس األمة، موّضًحا: “احملكمة مبثابة هيئة 
حتكيم ومتنح ما هو الزم لتفادي أي شللية يف 

مؤسسات الدولة”.
اجلديد  الدستور  أّن  إلى  فنيش  وانتهى 
النظم  سائر  تطال  عميقة  ملراجعة  ميّهد 
املتّصلة باحلياة السياسية واألحزاب والقضاء 
جميعها  تتطلب  التي  والوالية،  والبلديات 
إقامة  “نريد  مستطرًدا:  الالزم،  الوقت 
رئيس  خلف  ونتجّند  حقيقية  دميقراطية 
القاضي  بالتزامه  وّفى  الذي  اجلمهورية 
والبعد  للبالد،  األعلى  القانون  مبراجعة 
االستراتيجي الكبير والعميق للدستور اجلديد 
واملؤسسات،  األشخاص  تفاعل  يفرض 
وإنتاج  اجلديدة  اجلمهورية  إلى  والذهاب 
مراودة  بفرض  ميران  للدولة  قوية  مؤسسات 

قوية لصناديق االستفتاء”.
ر.ع

وقع أمس ، وزير السياحة محمد حميدو، 
املكلف  األول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  رفقة 
على    ضيافات،  نسيم  املصغرة  باملؤسسات 

اتفاقية إطار بني الوزارتني.
ويأتي ذلك، يف إطار تعزيز العمل التنسيقي 
مجاالت  يف  اجلهود  وتظافر  احلكومي  والتكامل 
العائلي  والعمل  التقليدية  والصناعة  السياحة 

واملؤسسات املصغرة.
هذه  تهدف  السياحة،  لوزارة  بيان  وذكر 
االتفاقية إلى تعزيز روح املقاوالتية واإلبداع لدى 
والصناعة  السياحة  مجال  يف  املشاريع  حاملي 

التقليدية والعمل العائلي.
املصغرة  املؤسسات  إنشاء  تشجيع  وكذا 
املناطق  يف  السيما  املستدامة،  احمللية  للتنمية 

الصحراوية والهضاب العليا ومناطق الظل.
سياق  يف  اإلتفاقية،  هذه  تندرج  كما 

املقاوالتية  روح  يولد  الذي  االبتكار  تشجيع 
من  التسيير،  يف  واملرونة  التنافسية  والقدرة 
التكنولوجبات احلديثة وحتسني  خالل إستعمال 

اخلدمات والبحث عن اجلودة.
ويأتي ذلك من أجل جعل السياحة اجلزائرية 

وكذا  واألجنبي،  اجلزائري  للسائح  جاذبية  أكثر 
لتغطية  جودة  أكثر  تقليدية  صناعة  إلى  الوصول 
األسواق احمللية والتموقع يف األسواق اخلارجية، 

بحسب البيان .

خلص املجتمعون     يف لقاء النخب وشباب 
ضرورة  الى   بالعاصمة   أمس  املدني،  املجتمع 
وضع حد للخالفات، والعمل على املساهمة يف 
بناء اجلزائر اجلديدة، وأخلقة العملية السياسية.

أرسلت  توصيات   وثيقة     وبحسب 
لرئيس اجلمهورية،   أكدوا خاللها على  ضرورة 

واحملكوم  احلاكم  بني  الثقة  استعادة  على  العمل 
العمل  يف  االنخراط  على  الشباب  وحث 
متكني  مع  اآلراء،  لسبر  مراكز  السياسي،وإنشاء 
الشباب من متثيل تتراوح ما بني 25 و50 باملائة يف 
لتكوين  والوطنية ،وإعداد مدونة  احمللية  املجالس 
األطر السياسية وإلزام األحزاب بها، وكذا أخلقة 

العمل السياسي والتخلي عن سياسة التصنيف
وفتح  الشباب  لدى  املبادرة  روح  وتعزيز 
ضغوطات  أي  دون  واخلاصة  العمومية  القنوات 
ودعمها ماديا، مع ضرورة دعم االقتصاد وتشجيع 
ديناميكية  وخلق  الناشئة  واملؤسسات  املبادرة 

وشراكة بني املؤسسات املصغرة والكبرى.

قال رئيس املجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس 
السبت، أن الدستور اجلديد املطروح على استفتاء 
يطرح سبع إضافات كبرىمقارنة بالدستور السابق.

بفتح حتقيق  إطار قضية علي عداد،  نيابة محكمة سيدي أمحمد، يف  قامت 
قضائي يتعلق بصفقة حتويل 10 ماليني دوالر لصالح مكتب لوبي، حسبما أعلنت 

عنه النيابة العامة لدى مجلس قضاء اجلزائر.
وجاء يف البيان: »يف إطار قضية على حداد املتعلقة بصفقة حتويل 10 ماليني 
نيابة محكمة سيدي  قضائي من طرف  فتح حتقيق  مت  لوبي،  لصالح مكتب  دوالر 
أمحمد ضد املذكور أعاله واملدعوة صبرينة بان«، مع اإلشارة إلى أن »قاضي التحقيق 

املكلف بهذا امللف أصدر إنابات قضائية يف هذا االطار«.
بداية  يف  أعلنت،  وان  اجلزائر  قضاء  ملجلس  العامة  للنيابة  سبق  انه  ويذكر 
أغسطس املنصرم، عن فتح حتريات أولية على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية 
من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن املتهم حداد علي مع شركة أمريكية 

بقيمة 10 ماليني دوالر.
وتهدف هذه التحريات االولية الذي مت فتحها »للوقوف على الظروف التي متت 

فيها هذه الصفقة وحتديد الهدف احلقيقي منها.
رحمة .ع

حميدو يوقع اتفاقية مع  ضيافات  

تعــزيز المقــاوالتــية لـدى حاملــي المشاريــع في تعــزيز المقــاوالتــية لـدى حاملــي المشاريــع في 
مجـال السيـاحة مجـال السيـاحة 

قضية علي حداد :
 النيـــابة العـــامة تفتــح تحقيــقا  النيـــابة العـــامة تفتــح تحقيــقا 

قضــائــيا فــــي تحـــويل قضــائــيا فــــي تحـــويل 
1010 ماليـــين دوالر ماليـــين دوالر

ميا دعا الكفاءات اجلزائرية يف للمساهمة يف اإلصالح والتطويرميا دعا الكفاءات اجلزائرية يف للمساهمة يف اإلصالح والتطوير

بن زيـــان :استئنــــاف بن زيـــان :استئنــــاف 
األنشــطة البيداغــوجية األنشــطة البيداغــوجية 
مقبـول رغـم الصعــوباتمقبـول رغـم الصعــوبات

دعا وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي عبد الباقي 
بن زيان أثناء إشرافه أمس 

على لقاء توجيهي الستئناف 
األنشطة البيداغوجية من 

جامعة عمار ثليجي الكفاءات 
اجلزائرية يف الداخل واخلارج 
للمساهمة يف مسعى اإلصالح 
والتطوير الذي باشرته الوزارة

لقاء النخب وشباب املجتمع املدني :

»أخلــــقة العــــمل السيـــاسي و تحـرير »أخلــــقة العــــمل السيـــاسي و تحـرير المبــادرات«المبــادرات«



فيروز رحال 
مع  لقاء  يف  الفالحني  ممثل  قال 
دوما  نتسابق  »نحن   الوطن'  »أخبار 
إلنتاج أجود أنواع البطاطا على املستوى 
الوطني، غير اننا نواجه  عديد املشاكل 
أجل  من  عاجلة  حلول  تستلزم  التي 

إقحامنا يف السوق الوطنية والدولية«.
هذا  خالل  الفالحون  وسجل    
التقلبات  بعد   كبيرة  خسائر  املوسم 

تهلك  التي  الغزيرة  األمطار  و  اجلوية 
جرفت  اذ   الزراعية،   محصوالتهم 
 120 من  أكثر  األخيرة  الفيضانات 
يف  البطاطا  محصول  من  هكتار 
ممتلكات  دّمرت  كما  معدودة،  دقائق 
وبعض  الري  شبكات  و   الفالحني 
كلي  تدهور  إلى  باإلضافة  املعدات، 
احلركة  تنعدم  أين  الريفية  للمسالك 
متاما لعّدة أيام ما تفرض عزلة  إجبارية 

يف ظروف  مزرية.
باقتراب   « محدثونا  أضاف  و 
فصل اخلريف والشتاء نعيش حالة من 
الكوارث  هذه  مثل  تكرار  من  اخلوف 
اخلاسر  هو  الفالح  فيها  يصبح  حيث  
مختلف  سعر  انخفاض  جراء  الوحيد 
السعر«،  أقل من نصف  إلى  احملاصيل 
بانعدام  حّدة  زادت  الوضعية  أن  كما 
غرف التبريد لتخزين كميات كبيرة من 

ترك  الفالحون  يفضل  أين  املنتوجات 
احملصول يف األرض إلى غاية بيعه أين 

يكون احملصول يف خطر الفيضانات.
املاء  بلدية  فالحو  ويناشد 
بإيجاد  املعنية  السلطات  األبيض، 
حلول عاجلة حتمي محاصيلهم الزراعية  
أنواع  مختلف  انتاج  خطر   أي  من  
السوق  يف  بها  والدخول  احملصوالت 
والية  غرار  على  والدولية  الوطنية 

وادي سوف، إنطالقا من دعمهم مبادة 
املياه  جلب  محركات  لتشغيل  املازوت 
يف   املنتوجات  لتخزين  تسهيالت  إلى 

غرف التبريد.
تامن«  »السعيد  صّرح  وبدوره، 
مصاحله  أن   ، الفالحية  املصالح  مدير 
شعبة  فالح يف   450 انخراط  أحصت 
آالف   4 مستوى  على  البطاطا  إنتاج 
من  ،  يف كل  تبسة  والية  هكتار يف  

من  واحلويجبات  األبيض  املاء  بلدية 
هذا  ويدعو  أصناف،   8 إنتاج  أجل 
احملصول  لتأمني  الفالحني  األخير  
مؤكدا  األودية  بجانب  الغراسة  وجتنب 
الفالحة  مديرية  أن   السياق  ذات  يف 
املديريات  جميع  مع  بالتنسيق  تعمل 
تقنية  لدراسة  التحضير  على  العامة، 
اخلسائر  نسبة  من  تقلل  أن  أجلها  من 

سنويا.

،يوم  بعنابة  للجمارك  العامة  املديرية  ستشرع 
العلني  باملزاد  البيع  عملية  يف  اجلاري  سبتمبر   22

احملصورحلوالي 108 طن من االسمدة الزراعية .
لها  منشور  يف  للجمارك  العامة  املديرية  وأفادت 
عملية  إن  الفايسبوك(  على)  الرسمية  صفحتها  عبر 
التاسعة صباحا على  الساعة  باملزاد سيكون على  بيع 
مستوى مخزن احملجوزات مبيناء عنابة حيث ستخصص 
العملية للحصص متمثلة يف 108 طن أسمدة زراعية 
أن  البيع  شروط  بخصوص  20-25وأكدت  نوع  من 

كل  من  خالصة  تعتبر  باملزايدة  البيع  موضوع  البضائع 
وألخر  عطاء   األكبر  لصالح  اجلبائية  والرسوم  احلقوق 
مزايدة وال تسلم ملالكيها إال مقابل دفع املبلغ الكامل 
نقذا او بصك مصادق عليه وتكون مصاريف التسجيل 

2,5 باملائة وكذا رفع البضاعة على عاتق املزايدين .
للبيع  املوالية  ساعة   48 خالل  البضاعة  وترفع 
باملزايدة والبضائع املباعة يف املزاد العلني والتي لم ترفع 
تنبيه له يف  أيام بعد توجيه   8 من قبل املستفيد منها 
املكان املوضوع فيه يتحمل مصاريف وأعباء واألخطار 

التي قد متس بهذه البضائع وأعباءها وتباع البضائع يف 
احلالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة 
اجلمارك وال يقبل أي إحتجاج مهما كان سببه ويسمح 
بزيارة البضائع موضوع باملزايدة 48 ساعة قبل الشروع 
يف البيع وهذا خالل أوقات العمل.كما ذكرت املديرية 
الصارم  اإللتزامواإلحترام  بضرورة  للجمارك  العامة 
وباء  إنتشار  ملكافحة  الوقائية  اإلجراءات  و  للتدابير 

كورونا   خالل عملية البيع

لتحسني  الوطنية  الوكالة  أعلنت 
اإلنطالق  عن  عدل(  وتطويره)  السكن 
لصيغة  سكنية  وحدة   1026 إنحاز  يف 
مشروع  من  املتبقية  باإليجار  البيع 
اجلديدة  باملدينة  سكنية  وحدة   2500
عنابة  الريش  ذراع  عودة  بن  مصطفى 
فسخ  إجراءات  من   اإلنتهاء  بعد 
 CGCOC الصينية  الشركة  مع  العقد 
، وإستكمال إجراءات املناقصة الوطنية 
التركية.  الشركة  عليها  حتصلت  التي 

ATLAS
العامة  املديرية  بيان  وحسب 
لوكالة )عدل( يأتي اإلنطالق يف أشغال 
هذا املشروع الذي عرف تأخرا يف اإلجناز 
إستحابة وتنفيذا لتعليمات املدير العام 
التي  امليدانية  زيارة  يف  أسداها  التي 
بسيدي  اجلهوية  الوكالة  إلى  قادته 

عاشور بعنابة.
الوطنية  الوكالة  أن  ويجدر   

 ، )عدل(   ، وتطويره  السكن  لتحسني 
كانت أعلنت يوم نهاية االسبوع الفارط 
 ( الصينية  للشركة  إعذارا  توجيه  عن 
املشرفة على أشغال   ،)SARL CEDY
إجناز 1000 وحدة سكنية بالكاليتوسة 
األحد  قام  هذا  وقبل  برحال  ببلدية 
عدل(  لوكالة)  العامة  املدير  الفارط 
 ) )عدل  ملشاريع  وتفقد  عمل  بزيارة 
لتسيير  املركزي  املدير  رفقة  بعنابة 
تقدم  مدى  عاين  حيث  العمليات، 
500 وحدة  األشغال بكل من مشروع 
سكنية جمعة حسني البوني باإلضافة 
إلى حي 2000 وحدة سكنية بالقنطرة 
و 1077 وحدة سكنية القنطرة و مشروع 
ومت  الريش  ذراع  سكنية  وحدة   2000
مبشروع  اجلاهزة  السكنات  أيضا  تفقد 
البيع  لصيغة  سكنية  وحدة   5000

باإليجار ذراع الريش.
ف.سليم

الوطني  الدرك  عناصر  أمس،  جنحت، 
تتكون من  تفكيك شبكة  يف سكيكدة، يف 
ثالثة أشخاص اختصوا يف سرقة املركبات و 

تفكيكها من بينهم ميكانيكي .
فإن  املطلعة،  مصادرنا،  بحسب  و 
 43 و   24 مابني  أعمارهم  اخلمسة  املتورطني 
سنة ، يتوزعون بني بلديات سكيكدة و عزابة 
أحدهم ميلك ورشة ميكانيك كانت عبارة عن 
مقر لتفكيك السيارات املسروقة و إعادة بيعها 
يف الواليات املجاورة أو الورشة قطع غيار حيث 
بخصوص  األمن  ملصالح  معلومات  وردت 
و  سرقة  مجال  يف  املتورطني  املشبوه  النشاط 
عمل  تكثيف  مت  حيث  املركبات،  تفكيك 
االستعالم و التحري قبل توقيف املتورطني يف 
حالة تلبس اين مت مداهمة الورشة و استرجاع 
أمر  محل  كانت  التي  السيارات  من  عدد 
بالبحث، ليتم حتويل املتورطني على التحقيق 

.

جمال بوالديس

إلى  اخلميس  ليلة  بعنابة  السواحل  خفر  حراس  متكن 
اجلمعة من إعتراض قاربي تقليدي الصنع كان على متنهما 

28 شاب ينحدرون من عدة واليات من الوطن
وحسب مصادرنا فإن القارب األول كان على متنه  15 
حراق تتراوح أعمارهم مابني 18سنة و34سنة، والثاني يضم  
13 شخص تتراوح أعمارهم مابني 19 و50 سنة كانوا القاربني 

إنطلقا من سواحل الوالية باجتاه جزيرة سردينيا اإليطالية قبل 
أن يتم إعتراض القاربني يف عرض البحر باملياه اإلقليمية ليتم 
املعاينة  وبعد  السواحل  حراس  فرقة  مقر  إلى  احلراقة  حتويل 
إحالتهم  إنتظار  الطبية مت حترير  محاضر سماع يف حقهم يف 

اليوم أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة عنابة
ف سليم

العالي  الفرن  أعلنت وزارة الصناعة عن إعادة تشغيل 
دام  توقف  بعد  وذلك  بعنابة  احلجار  سيدار  ملركب   2 رقم 
ستة )6( أشهر بسبب اإلجراءات اإلحترازية التي فرضتها 

جائحة فيروس كورونا املستجد.
-حسب    2 رقم  العالي  الفرن  تشغيل  إعادة  وتأتي 
األول،  الوزير  لتوجيهات  تنفيذا  الصناعة-  وزارة  بيان 
علي  آيت  فرحات  الصناعة،   وزير  و  جراد،  العزيز  عبد 
إعادة بعث  للمركب قصد  زيارتهما األخيرة  براهم، خالل 
احلديد  لصناعة  االعتبار  ورد  باملصنع  االقتصادي  النشاط 
العزيز  »عبد  األول  الوزير  أن  يجدر  و  باجلزائر.  والصلب 
قادته  عمل  زيارة  خالل  الفارط  األحد  شدد  كان   « جراد 
اإلقتصادية  للمؤسسات  اإلعتبار  رد  ضرورة  على  للمركب 

احلجار  مبركب  غرار  على  اجلزائرية  واإلطارات  والعمال 
نحو  والتوجه  البيروقراطي  املنطق  من  التخلص  بغرض 
عبد  األول  الوزير  وكان   . للمؤسسات  اإلقتصادي  التسيير 
مبركب  قدمي  فرن  هدم  إشارة  أعطى  باملناسبة  جراد   العزيز 
احلجار والذي أنشأ سنة 1968 و يحتوي على 100 هكتار 
أكد »جراد« على  الصدد  املنشآت احلديدية. ويف هذا  من 
للمنشأت  ستستغل  املركب  من  املسترجعة  املساحة  أن 
كان  مثلما  للعصابة  كممتلكات  تستغل  ولن  العمومية 
سابقا. داعيا الى التوجه إلى الصناعات األخرى كصناعة 

السيارات والصناعات التحويلية.
ف سليم
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الفالحون يطالبون بحلول عاجلة للرفع من االنتاج بتبسةالفالحون يطالبون بحلول عاجلة للرفع من االنتاج بتبسة

خســـائر فـــادحةخســـائر فـــادحة
 بالمحــاصيــل الفالحـــية  بالمحــاصيــل الفالحـــية 
» بالمــاء األبيـــــض«  » بالمــاء األبيـــــض«  

أن  أكدوا  الذين  احلي  سكان  حفيظة  أثار  ما 
زيادة  آخر  هو مشكل  االنارة  من  حرمان حيهم 
عن مشكلة الشرارات الكهربائية يف احلنفيات، 
مطالبني بحل األزمة يف أقرب وقت قبل حدوث 

الكارثة. 

صفاء كوثر بوعريسة

يواجه أصحاب املستثمرات الفالحية يف شعبة إنتاج البطاطا يف بلدية املاء األبيض بوالية تبسة  العديد من 
العراقيل  التي تعطل إنتاج أجود األنواع على غرار غياب غرف التبريد  لتجنب اخلسائر و حظر حفر اآلبار و 

عدم دعمهم مبادة املازوت.

عنابة 
108108 طـــن من األسـمدة الـزراعية بالمـزاد العلنــــي طـــن من األسـمدة الـزراعية بالمـزاد العلنــــي

عنابة 
إعـــادة تشغيـــل الفــرن العــــالي إعـــادة تشغيـــل الفــرن العــــالي 

رقــــم رقــــم 22 لمـــركب الحـــــجار لمـــركب الحـــــجار

عنابة 
توقــيف توقــيف 2828 »حراقــــا «  كانـــوا  »حراقــــا «  كانـــوا 
بصــدد اإلبــحار إلـــــى سردينـــــيابصــدد اإلبــحار إلـــــى سردينـــــيا

عنابة 
اإلنطــالق فـي إنجــاز اإلنطــالق فـي إنجــاز 10261026 وحـدة  وحـدة 
سكنيــة سكنيــة »عــدل« بــذراع الريـــش»عــدل« بــذراع الريـــش

سكيكدة
توقيـــف توقيـــف 

عصــابة مختــصة  عصــابة مختــصة  
فـــي ســرقة  فـــي ســرقة  

السيـاراتالسيـارات



بومرداس
حمــلة تلقيــح مجانيــة ضـــد داء الكلــب
برمجتها  التي  الكلب  داء  ضد  املجانية  التلقيح  حملة  األحد،  اليوم  تنطلق، 
مديرية املصالح الفالحية لبومرداس، مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة هذا الداء املصادف 

لــ 28 سبتمبر من كل سنة.
أوضحت مديرية املصالح الفالحية لبومرداس يف بيان لها، أول أمس، حتوز »أخبار 
الوطن« نسخة عنه أن عملية التلقيح املجانية ضد داء الكلب ستدوم 9 أيام، وستجرى 
يف الفترة املمتدة من 20 إلى 28 سبتمبر اجلاري، على أن تستهدف القطط والكالب 

باعتبارها أكثر تعرضا لإلصابة بهذا الداء.
ودعت املديرية املهتمني باحلملة التقرب من األطباء البيطريني املزاولني ملهامهم 
املتواجدة عبر  أو املقاطعات الفالحية  بالبلديات  على مستوى مكاتب حفظ الصحة 

دوائر الوالية لتلقيح حيواناتهم، بغرض حمايتها من هذا الداء.
سميرة مزاري

بومرداس
الشــروع في تطهيــر أحيــاء بـــودواو 

مــن المحــالت الفـــوضــــوية
شرعت مصالح بلدية بودواو ببومرداس يف تطهير األحياء من احملالت الفوضوية 

املشيدة من قبل السكان بطريقة غير قانونية.
بالتنسيق  متت  الهدم  عملية  »إن  لها  بيان  يف  بودواو  بلدية  مصالح  وأوضحت 
كان  تركية،  بن  بحي  محالت   4 األول  يومها  يف  واستهدفت  الدائرة،  مصالح  مع 

قاطنوعمارات eplf قد شيدوها خالل األسبوع املاضي بطريقة فوضوية«.
وأشار البيان إلى قيام مصالح البلدية بعد فراغها من هدم احملالت، بإعادة املساحة 
األرضية إلى ما كانت عليه يف السابق، كاشفا يف األخير عن عمليات أخرى لتطهير 

أحياء البلدية من احملالت الفوضوية ستتم تباعا خالل األيام القليلة القادمة.
سميرة مزاري

تيزي وزو
فالحــان يفــوزان بالمســـابـــقة 
الوطــنية »جعــــفرعلـــــــوم«

الثانية  الطبعة  الزيتون، يف  اثنان من تيزي وزو مختصان يف غراسة  فاز فالحان 
نوعية  بفضل  وذلك  بكر,  زيتون  زيت  ألحسن  علوم«  »جعفر  الوطنية  املسابقة  من 

منتوجهما.
و محفوظ سهمون من جمعة  إيفغا  أمازيت من  ويتعلق األمر بكل من فيصل 
نصهاريج, حيث حتصال على التوالي على امليدالية الذهبية و البرونزية يف فئة الفواكه 
املشترك  املهني  الوطني  املجلس  التي نظمها  املسابقة  املكثفة  وذلك خالل  اخلضراء 

لشعبة الزيتون.
وجرت املسابقة مبشاركة 22 متسابقا من 15 والية حتت إشراف ذواقني من املعهد 
التقني لألشجار املثمرة و الكروم, حيث سيتم توزيع اجلوائز خالل احتفال ينظم يف 26 

نوفمبر القادم مبناسبة اليوم العاملي لشجرة الزيتون.
مايو  يف  غفري«  ناث  »أشفالي  جمعية  عضو  أمازيت  السيد  فاز  فقد  للتذكير, 
باريس  املنظمة يف  للزيوت  الدولية   18 ال  الذواق »قورمي« يف طبعتها  الفارط بجائزة 

)فرنسا( من طرف وكالة تثمني املنتجات الفالحية.
ق.م

تيبازة
تثبـــيت 11 بئــر بالميـــاه الشـــروب

بئر  اإلحدى عشر  تثبيت  تيبازة عن عملية  بوالية  املائية  املوارد  أعلنت مصالح 
بإقليم الوالية.

وقالت مصالح مديرية املوارد املائية بالوالية على صفحتها الرسمية يف فايسبوك 
 30 بتاريخ  تيبازة  لوالية  زيارته  خالل  املائية  املوارد  وزير  معالي  لتعلميات  تبعا  انه 
جويلية 2020 لقد أنهت مصالح املوارد املائية وبالتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية 
اإلحدى  تثبيت  عملية  من   ”Foremhyd“ وشركة   SEAAL,ANRH للموارداملائية 
عشر )11( بئر والتي ستساهم يف حتسني وتأمني وضعية متوين سكان والية تيبازة باملياه 

الصاحلة للشرب.
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بجاية

المعــــلم التاريخـــــيالمعــــلم التاريخـــــي
 » باب الفــوقة«مهـدد باالنهيـار » باب الفــوقة«مهـدد باالنهيـار

كرمي تقلميمت 
ويعتبر هذا املعلم شاهدا تاريخيا 
حلقبة زمنية من تاريخ اجلزائر احلافل 
دور  تظهر  رائعة  تاريخية  مبحطات 
البحر  مستوى  على  آنداك  اجلزائر 
املتوسط وشمال أفريقيا ، غير أن واقع 

باالرتياح  يبعث  املعلم ال  لهذا  احلال 
بسبب تعرضه لعدة صدمات طبيعية 
منها الزالزل على مدار الزمن املاضي 
يف  للسقوط  عرضة  يجعله  ما  وهو   ،
عليه شقوق  وقد ظهرت   ، أية حلظة 
األحجار  بعض  وسقوط  وتصدعات 

الرئيسية  أركانه  إحدى  تشكل  التي 
، وبغية صيانته وحمايته من االنهيار 
بتكليف  احمللية  السلطات  سارعت 
ترميم  يف  املختصة  املقاوالت  إحدى 
للشروع  واألثرية  القدمية  البنايات 
األخيرة  هذه   ، وصيانته  ترميمه  يف 

والصيانة  الترميم  أشغال  أوقفت 
ذلك  ومنذ   ، معروفة   غير  ألسباب 
احلني بقي  هذا املوقع على حاله وهو 
معرض لالنهيار وقد يعرض حياة املار 

إلى أخطار جسيمة .

كشف »حدادو مهني« رئيس املجلس الشعبي الوالئي لبجاية أنه مّت تخصيص 60 مليار 
سنتيم ،  لربط سكنات  أزيد من 6000 عائلة بالكهرباء موزعة على 46 بلدية .

و قال املسؤول ذاته يف تصريح لـ«أخبار الوطن««إن العملية موجهة للتكفل بسكان مناطق 
الظل التي تعاني من انعدام الكهرباء ، ومن املنتظر أن يتم الشروع يف هذه العملية قريبا ».و 
مجال  املتبقية يف  النقائص  معاجلة  من   اخلطوة  ستتمكن  بهذه   و  بجاية  والية  أضاف«إن 
والعائالت  الريفية  املناطق  وتشمل  باملائة   98 تقترب من  نسبة  الكهربائية ، وحتقق  التغطية 
التي  تقطن يف املناطق النائية ،وبفضل هذا املشروع سيتم تزويد أغلبية املساكن التي شيدت 

يف السنوات األخيرة وبقيت تعاني من غياب الكهرباء يف عديد بلديات والية بجاية » .
ت . كرمي

 نورالدين رحماني

التي  العزلة  ظل  يف  و  السكان 
املاء  جلب  إلى  يضطرون  يعيشونها 
صهاريج  بإستخدام  احلمير  على 
احلديث  دون  البالستيك  و  احلديد 
نقاوته يف ظل  و  املاء  هذا  عن سالمة 

ظروف نقله و تخزينه غير الصحية .« 
و  املنطقة  سكان  »احد  البشير  احلاج 
األخبار  لشبكة  االستقالل صرح  منذ 
أنهم يعانون و من عقود و املسؤولني ال 
يعرفون التجمع إال وقت اإلنتخابات و 
بالرغم من النداءات املتكررة للسلطات 
احمللية ببلدية الغاسول و بالوالية إال ان 

ال أحد إستجاب لندائهم . املتحدث 
منه  يعاني  مشكل  أكبر  أن  أضاف 
الربط  غياب  هو  بالتجمع  السكان 
خطوط  أن  رغم  الريفية  بالكهرباء 
بأقل  سوى  عنهم  تبعد  ال  الكهرباء 
على  لهم  ضرورية  هي  و  كلم   5 من 
املاشية  تربية  نشاطهم يف  لدعم  األقل 
و البنائهم  املتوفرهلهم  الوحيدة  احلرفة 
و أضاف ان عزلة التجمع زادها إهتراء 
بلدية  و  التجمع  بني  الرابط  الطريق 
املسافة  قطع  عليهم  يحتم  ما  الغاسول 
يف أغلب  االحيان مشيا على األقدام 
. العزلة التي يعيشها التجمع تسببت 
و يف  الدراسة  التالميذ عن  انقطاع  يف 

محمد  موسى  بن  صرح  هذاوالسياق 
التالميذ  عدد  ان  التجمع  سكان  من 
الذين توقفوا عن الدراسة هو 35 تلميذ  
النقل  غياب  يف  املاضيتني  السنتني 
بهم  البلديه  اهتمام  عدم  و  املدرسي 
برئيس  االتصال  دحاولنا  مبشاكلهم  و 
بلدية الغاسول لالستفسار عن وضعية 
و  عطلة  يف  وجدناه  اننا  إال  التجمع 
مشاكل  لتبقى  التصريح  نائبه  رفض 
السكان  و  حني  الى  مؤجلة  التجمع  
يعانون يف صمت و ينتظرون على األقل 
الظل  مناطق  برنامج  ادىاجهم ضمن 
الذي أعلنت عنه الدولة ألنهم منطقة 

ظل حقيقية محرومة .

يعاني املعلم التاريخي مبدينة بجاية الذي يدعى باب »الفوقة أو باب البنود »الذي كان الباب 
الرئيسي لعاصمة والية بجاية يف عهد الدولة الناصرية  التي اسسها الناصر بن علناس ابن حماد 

بن زيري يف سنة 460 هـاملوافق لـ 1067 م من االنهيار والسقوط يف أية حلظة .

البيض
 سكــان تجمــع الحضنــة ببلديـة الغاســول يعيشـون ظـروفا قاهـرة

رئيس املجلس الشعبي الوالئي لبجاية لـ«أخبار الوطن«

60 مليــار سنتيــم لربـــط سكنــات 
6 آالف عــائلة بالــــــكهرباء

يعيش سكان جتمع احلضنة التابع لبلدية الغاسول 
شرق والية البيض ظروفا معيشية قاهرة يف ظل 

إنعدامربطسكناتهمبالكهرباء الريفية و غياب آبار 
السقي للشرب و زاد من عزلتهم عدم وجود طريق مهيأ 
يربط جتمعهم ببلدية الغاسول رغم أن املسافة بينهما 

ال تتعدى 5 كلم .
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أخبار السر ايا

أقدم مجموعة من شباب بلدية الشريعة 
بوالية تبسة على االحتفال بطريقة 

هزلية بعيد ميالد الـ 3، لردم من االسمنت 
موجودة يف قلب الطريق بأحد شوارع حي 

العربي التبسي، يف محاولة منهم جللب 
أنظار السلطات احمللية لهذه النقطة 

السوداء.
  فمنذ إعادة تهيئة هذا احلي ترك املقاول 

املكلف باإلجناز هذه الردم على حالها 
إلى غاية كتابة هذه األسطر دون تفكير 
بإزاحتها للحيلولة دون تسجيل حوادث 

مرور خاصة ما تعلق بالغرباء عن املنطقة 
والذين ال يعلمون بوجودها.

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس السبت، أن قسم 
االستعجاالت اجلديد ملستشفى مصطفى باشا سيكون جاهزا 

خالل شهرين.وجاء تصريح  وزير الصحة،  خالل زيارة عمل 
وتفقد إلى قسم االستعجاالت اجلديد ملستشفى مصطفى باشا، 

ومركز االستعجاالت اجلديد حسني داي.
وأشار وزير الصحة أن هذا الهيكل اجلديد مبستشفى مصطفى 

باشا سيمد بكل االمكانيات، ويلبي طلبات كل املرضى.
وأوضح الوزير أن الهيكلني سيعطيان دفعا جديدا خدماتيا 
وشكال، حتى يتم تقريب اخلدمة الصحية للمواطن، وعدم 

تكليفه عناء التنقل لالستشفاء.
وأكد الوزير أنه سيتم جتهيز الهيكلني مبعدات طبية جد 

متطورة وأجهزة عالية الدقة، ليتم تعميمها مستقبال على كافة 
املستشفيات.

كشفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، 
عن مشروع إلنشاء متحف خاص باللباس 
التقليدي اجلزائري من أجل احلفاظ على 

هذا التراث الثقايف وتثمينه ،وكان  ذلك، على 
هامش اختتام شهر التراث الالمادي املخصص 
للباس التقليدي الذي احتضنه قصر الثقافة 

مفدي زكرياء.
وكرمت  بن دودة بهذه املناسبة فنانني 

كبار على غرار مطربة فن الديوان حسناء 
البشارية واملمثلة بهية راشدي والفنان عبد 

احلميد بوزاهر واملمثل محمد عجاميي.

احتفـــال بـــــ » الردوم « بتــــــبسة

 هكــذا تتـــجنب وزارة 
البريــد ..»الطوابيــر «

بشـــرى وزيـــر الصــــحةجـــديــد وزارة الثقــــافـة

استنجدت وزارة 
البريد واملواصالت 

السلكية 
والالسلكية، أمس 
السبت، بفعاليات 
املجتمع املدني  
قصد املساهمة 
إلى جانب عمال 

البريد وأعوانه،     
يف تأطير الوافدين 

على املراكز 
البريدية تزامنا 

وموعد صب املعاشات واملنح لفائدة املتقاعدين و ذوي احلقوق.
وحرص بيان الوزارة على جتند فعاليات املجتمع املدني يف تنظيم 
الطوابير والسهر على احترام إرشادات الوقاية من الوباء كاحترام 
مسافات األمان و التباعد واحلرص على التطهير والتعقيم.ووجهت 

الوزارة الشكر لفعاليات املجتمع املدني من جمعيات وجلان أحياء 
وغيرها  نظير مساهماتهم كشريك فّعال يف مواجهة تداعيات 

األزمة الوبائية.

مت أمس العثور على الفتاتني، آية وشهيناز املختفيتني من خرايسية ،  من طرف مصالح الدرك 
الوطني ببوزريعة، وكانت املنظمة الوطنية حلماية الطفولة،قد أعلنت    عن إختفاء الفتاتني”آية” 

و”شهيناز” من خرايسية بالعاصمة يف ظروف غامضة.وأكدت املنظمة ، أن الطفلتني الصديقتني 
“آية” و”شهيناز” تبلغان من العمر 13 و14 سنة على التوالي.وبحسب املعلومات االولية  فان الفتاتني 
خرجتا من املنزل العائلي بخرايسية باجلزائر العاصمة يوم اجلمعة 18سبتمبر 2020 على الساعة 

11:30.ولم تعد الفتاتني املختفيتني آية وشهيناز الى حد الساعة الى منزلهما العائلي.

العثــــور علــى آيــــة وشهينــــاز 

الشهـــداء يعـــودون هــذا 
األسبــوع فـــي بجــــاية

تشرع مؤسسة الشهيد  زيغود يوسف ابتداء من يوم 20 سبتمبر اجلاري يف قيادة قافلة 
تاريخية وثقافية  إلى منطقة ايفري أوزالقن التي انعقد فيها مؤمتر الصومام 1956م  
وتضم  القافلة عدة وجوه بارزة كالسيدة  شامة زيغود البنت الوحيدة على قيد احلياة 

للشهيد زيغود وهي مبثابة الرئيسة الشرفية للمؤسسة  إلى جانب عدد معتبر من أعضاء 
األسرة الثورية من مجاهدين وأبناء الشهداء يبنهم املجاهد موسى بوخميس رفيق الشهيد 
يف السالح وعبداهلل عفيف األمني الوالئي ملنظمة أبناء الشهداء بسكيكدة واملثقفني وكذا 

املهتمني بتاريخ الثورة .
ويتضمن برنامج القافلة زيارة األماكن الطبيعية التي احتضنت اخلطوات األولي لقائد 

هجومات 20 أوت 1955م بالشمال القسنطيني
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غاضبون يقطعون الطريق الوطني رقم 48 بالوادي

قـائمة المستفيـدين من محيـطات قـائمة المستفيـدين من محيـطات 
االستصــالح الفالحـــي تثيـــر االستصــالح الفالحـــي تثيـــر 
الجــدل بـ» تقـــــديدين «الجــدل بـ» تقـــــديدين «

رشيد شويخ 
لقائه  خالل  احملتجني  ممثل  قال 
العظمى  الغالبية  »إن  الوطن«  بـ«أخبار 
من املستفيدين ال يقطنون يف قريتهم وال 
حتى يف بلدية جامعة التي يتبعونها إداريا 

طلبات  من  العشرات  وجود  ،رغم 
االستصالح  أرض  على  احلصول 
تقديدين«  شباب  بني  من  الزراعي 
شبهات  عن  احملتجون  حتدث  ،كما 
عديدة طالت قائمة املستفيدين أبرزها 
شهر  عليها  املصادقة  مت  القائمة  ان 
الكشف  يتم  لم  ،لكن  املاضي  جوان 
احلركة  عن  اإلعالن  عشية  إال  عليها 
التي أعلن عنها رئيس اجلمهورية عبد 
الدوائر   تبون ،يف سلك رؤساء  املجيد 
دائرة  رئيس  ترقية  مبوجبها  مت  والتي 
يثير  ،ما  منتدب  وال  ملنصب  جامعة 

حسبهم عالمات استفهام كبيرة .
وتدخل الوالي املنتدب للمقاطعة 
اإلدارية باملغير الذي  أعطى تعليمات 
 ، حديثا  املعني  جامعة  دائرة  لرئيس 
بضرورة جتميد قائمة املستفيدين التي 
يف  تسببت  والتي  عليها  اإلعالن  مت 
اإلحتجاج ، كما دعا إلعادة اجتماع 
اللجنة التقنية للدائرة ، مؤكدا على أن 

سيتابع امللف عبر مصاحله .

رشيد شويخ
رده  معرض  يف  الوالي  وأوضح 
عن سؤال ألخبار الوطن خالل لقائه 
فتح  اعادة  قرار  احمللية«إن  بالصحافة 
لطلبات  وفقا  جاء   املساجد  بعض 
اللجنة التقنية التابعة ملصالح مديرية 
القاضية  األوقاف  و  الدينية  الشؤون 
وضعيات  دراسة  إعادة  بضرورة 
عددها  بلغ  التي  الوالية  مساجد 
ب623 مسجدا،والتي  لم تفتح منها 
،وهو  فقط«   88 إال  شهر   نحو  قبل 
ما كان محل  عدم رضاهم عن قائمة 
،بعد  فتحها   إعادة  مت  التي  املساجد 
أن مت استثناء  تسعة بلديات من إعادة 

فتح بيوت اهلل فيها .
الشريط  بلديات  وكانت 
يتقرر  لم  ،اذ  تضررا  األكثر  احلدودي 
يف  اهلل  بيوت  من  بيت  أي  فتح 

البلديات الثالثة لدائرة الطالب العربي 
وهي بن قشة ودوار املاء باإلضافة إلى 
عاصمة الدائرة ،وذلك بحجة أنه ال 
مسجد  أي  الثالثة  بالبلديات  يوجد 
التي  الفتح  إعادة  شروط  فيه  تتوفر 
أسبوع  قبل  األولى  الوزارة  حددتها 
تساوي  استعياب  طاقة  أهمها  والتي 
،سكان  1000مصلي  عن  تزيد  أو 
البلديات الثالث استغربوا من القرار 
خاصة و أنهم كانوا متشوقني إلعادة 
أن  ذلك  إلى  ،ضف  اهلل  بيوت  فتح 
الصحي  احلجر  رفع  مت  املنطقة  هذه 
اجلزئي عنها منذ نحو شهر دون  باقي 
،ولم  األخرى  الوادي  والية  بلديات 
اصابة  حالة  إي  فترة  منذ  تسجل 
السكان  حفيظة  ومما   ،  19 بكوفيد 
املتباعدة  املسافات  أيضا  الدائرة  يف 
إرجاء  وباقي  بلدياتها  بني  املوجودة 

عليهم  يستحيل  أنهم  ،أي  الوالية 
حتى التنقل للبلديات األخرى ألداء 
الصلوات فيها .كما أن  بلديات  أم 
الطيور،سيدي عون ،  ورماس ،املرارة 
يوجد  و احلمراية  ال  العلندة  ،وادي 
رغم   ، فتحه  مت  مسجد  أي  فيه 
نسبيا يف  املتوسطة  السكانية  الكثافة 
وسيدي  الطيور  أم  غرار  على  بعضها 
على  كبرى  بلديات  أن  ،كما  عون  
سكانها  عدد  يزيد  التي  قمار  غرار  
عن 55 ألف نسمة ،ويتواجد بها نحو 
75 مسجدا ،لم يعد فتح إال 03 فقط 
األخذ  سيتم  أنه  الوالي  منها.وأشار 
غير  أخرى  عوامل  اإلعتبار  بعني 
املساجد  عن  اإلعالن  عند  املساحة 
فتحها  إعادة  سيتم   التي  اجلديدة 

قريبا .

أثارت قائمة املستفيدين من محيطات االستصالح الفالحي بقرية تقدين يف 
والية الوادي جدال واسعا، و تسببت يف اشعال فتيل االحتجاجات بعد ـن قام 
محتجون بغلق الطريق الوطني رقم 48  احتجاجا على ما »أسموه« بالتالعب 

بقائمة املستفيدين موجهني أصابع االتهام لرئيس الدائرة السابق.

أدرار
الشـــروع فــي انجــاز مجـــمع الشـــروع فــي انجــاز مجـــمع 

سكنــي  خــاص باألطـــــباءسكنــي  خــاص باألطـــــباء
لفائدة  لإليجار  سكني  مجمع  اجناز  يف  أدرار  بلدية   تشرع  أن  املرتقب  من 
األطباء اخلواص الذين حتتاجهم املدينة على مستوى مكان احلمام القدمي، يف إطار 
األمثل  استغالل  إلى  والهادفة  ادرار  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  إستراتيجية 

ملواردها .
قال« أقاسم عبد الكرمي« رئيس بلدية أدرار يف تصريح لـ«أخبار الوطن« إن هذا

أربع  املؤجرين يف حدود  لألطباء  بسكنات خاصة   الصحي سيتزود   املجمع 
رفع  البلدية وكذلك  تدعيم مداخيل  اإلجناز  من شأنه  »إن هذا  » مشيرا  عيادات 
اخلواص«يضيف  عند  للعالج  الوالية  خارج  يتنقلون  الذين  املواطنني  عن  الغنب 

املسؤول ذاته.
يف  كبيًرا  نقًصا  تعاني  مازالت   أدرار  لوالية  الصحية  اخلريطة  أن  املعلوم  ومن 
الواليات  إلى  التوجه  املواطنني  من  الكثير  يلزم  الذي  األمر  اإلخصائيني  األطباء 
الشمالية  الواليات  نحو  السفر  أو  وبشار  غرادية  والية  غرار  على  للعالج  املجاورة 

كاجلزائر العاصمة ووهران .
 ويف هذا الصدد  شدد ممثلو املجتمع املدني خالل لقائهم مع »أخبار الوطن« 
على ضرورة انخراط الشركات البترولية والغازية العاملة يف مختلف أقاليم أدرار يف 
أو املساهمة يف إجناز  هذا املسعى وذلك بتقدمي مساعدات إلجناز مجمعات صحية 
مستشفى جامعي فيه مختلف التخصصات التي تلبي خدمات املواطنني .فيم تبقى 
مبادرات وحيدة تذكر لبعض احملسنني من رجال األعمال على غرار مقاولة حلبوس 
يف الوالية املنتدبة برج باجي مختار التي شرعت يف إجناز مجمع صحي يحتوي على  

تخصصات طبية  تفتقرها املرافق االستشفائية واجلوارية بذات الوالية.
عبداهلل مجبري

جانت
مشـاريع تنمـوية لفك العـزلة عـن مشـاريع تنمـوية لفك العـزلة عـن 
منطقة »تينــي« وقرية »ابـاده«منطقة »تينــي« وقرية »ابـاده«

ـ
املناطق  لفائدة سكان  التنموية مبقاطعة جانت  العمليات  أدرجت سلسلة من 
النائية يف كال من قرية »تيني« و«اباده هجرين«، أهمها إعادة االعتبار للطريق الرابط 
بني قرية تيني النائية والطريق الوطني رقم 03 على مسافة 10 كلم باإلضافة إلى 

الطريق الوطني رقم 55 يف جتاه قرية اباده هجرين.
لـ«أخبار  تصريح  يف  الشيخ  عباسي  العمومية  لألشغال  املنتدب  املدير  وقال 
قرية  طريق  ملشروع  سنتيم  مليار   16 يفوق  مالي  غالف  تخصيص  مت  »انه  الوطن« 
يقول  املشروع  تسليم  املنتظر  ومن  باملائة   35 به  االشغال  نسبة  بلغت  والذي  تيني 
املتحدث عباسي الشيخ قبل الفاحت من نوفمبر من السنة اجلارية والذي من شانه 
فك العزلة عن املنطقة النائية تيني وحتسني اإلطار املعيشي للسكان  واملساهمة يف 
إعطاء دفعة قوية لبناء باقي املشاريع التي استفادة منها املنطقة يف باقي القطاعات« 

يقول املتحدث ذاته.
ودراسة  اجناز  مشروع  من  أيضا  هجرين  اباده  قرية  استفادة  السياق  ذات  ويف 
الطريق على مسافة 03 كلم مببلغ مالي يفوق 03 مليار سنتيم والذي ينتظر تسليمه 

قبل نهاية الشهر احلالي.
ومن جهتهم استحسن سكان منطقة تيني واباده هجرين مشاريع شبكة الطرق 
الواقع والتي تساهم حسبهم بشكل كبير يف فك العزلة  التي جسدت على ارض 
عن مناطقهم فضال عن التسهيالت التي تقدمها مثل هكذا مشاريع يف حركة تنقل 

األشخاص والبضائع التي تعود بالفائدة على املنطقة .
براهيم مالك

اليزي
المستفيـدون من الســكن الريفـي المستفيـدون من الســكن الريفـي 

بـ»تماجــرت« يطالبــون بـ»تماجــرت« يطالبــون 
بالتســـــوية   بالتســـــوية   

جنوب  الواقعة  النائية  متاجرت  بقرية  الريفي  السكن  من  املستفيدون  يطالب 
 2018 مارس  منذ  العالقة  ملفاتهم  بتسوية   ، 320كلم   بعد  على  اليزي  والية 
ملفات  الستكمال  املعنية  املصالح  الى  التنقل  عليهم  تعذر  أن  بعد  باإلضافة، 

االستفادة من إعانات  البناء .
أخبار  لـ«  حديثه  يف  مسكن    32 »اجيف«  حي  رئيس  بيالل«  قال«خيار 
الوطن««إن العديد من مناملستفيدين  من حصص البناء الريفي  لم تتح لهم فرصة 
استكمال امللفات على مستوى صندوق السكن النتهاء أجال الدفع وهذا إجحاف 
املتحدث بسبب   يقول  البلدية األم«  البعيدة عن مقر  الظل  يف حق سكان مناطق 
انعدام املواصالت وطول املسافة ، فضال عن ا لظروف الصحية التي متر بها البالد 
بسبب  اجلائحة والتي مست أيضا قاطني منطقة متاجرت النائية والتي  يفترض ان 
متنح لهم اولوية ومتدد أجال دفع امللفات بسبب تزايد امللفات املودعة واإلقبال الكبير 

لالستفادة من هذه الصيغة خاصة باملناطق النائية مؤخرا .
السكن«باواني  مبكتب  واملكلف  البلدي  املجلس  أكد عضو  السياق  ذات  ويف 
فرج » يف تصريح لـ« أخبار الوطن« » ان املدة الزمنية التي مت حتديدها  فقط لغرض 
حتيني امللفات وتصفيتها لربح الوقت »و أضاف املسؤول ذاته«ان مكتب البلدية الزال 
اواملطالبينباالستفادة  خاصة  املستفيدين مؤخرا  تعلق االمر  امللفات سواء  يستقبل 
سكان املناطق النائية والتي ستمنح  مجمعاتهم السكنية ملقاولني خواص لغرض 

جتسيدها على ارض الواقع واالستفادة منها« يضيف محدثنا .
براهيم مالك

الوادي
توسيــع قائـمة إعـادة فتــح المساجــد  توسيــع قائـمة إعـادة فتــح المساجــد  

كشف والي الوادي 
عبد القادر راقع على 
أنه سيتم اعادة فتح 

عدد من املساجد التي 
أغلقت ضمن اجراءات 

الوقاية  من فيروس 
كورونا املستجد 

منتصف شهر مارس 
الفارط،على مستوى 

البلديات الثالثني 
للوالية ،وذلك بعد 
دراسة خصائص كل 

مسجد،وحاجيات كل 
بلدية .
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منطقة ظل بامتياز

تجمع »النسانيس« بالبيض ..هنا تتوقف الحياة؟
يعيش سكان تجمع النسانيس الفالحي  التابع لبلدية سيدي عمر شرق والية البيض ظروفا معيشية قاهرة، في منطقة ظل بامتياز.. انعدام ربط سكناتهم  بالكهرباء الريفية و غاز 

المدينة، فضال عن تدهور الطريق الوحيد الذي يربط الحي بالبلدية على مسافة 3 كلم ما أدخلهم  في عزلة  اجبارية .

نورالدين رحماني

الكهرباء المشروع الحلم
يضطر السكان و يف ظل حاجتهم للكهرباء إلى "جلبها" من أعمدة الكهرباء 
التي تزود قرية الفرش بالكهرباء عبر إلصاق عداداتهم على األعمدة الكهربائي 
احلل الوحيد الذي وفرته لهم املديرية اجلهوية للكهرباء و الغاز بالبيض، غير أن 
هذا احلل   مكلف حيث أن جلب الكهرباء على مسافات تفوق أحيانا الكيلومتر 

ترفع من تكلفة االستهالك .
املنطقة  خالل   و يف هذا الصدد قال " صالح احلبيب" فالح من سكان 
4 ماليني سنتيم و  الفاتورة ال تقل عن  "إن تكلفة   " الوطن  "أخبار  حديثه مع 
هي مرهقة و متعبة للسكان و التي تتضاعف خالل فصل الشتاء لتصل أحيانا 
إلى 6 ماليني سنتيم  للفاتورة الواحدة و ال حل غير الدفع و مواصلة إهدار املال 
و بعض املرات ال يجد الفالح مبا يسدد ثمن الفواتير خاصة يف فصل الشتاء 
ما  املنطقة  جتتاح  التي  القارصة  البرودة  و  اجلليد  بفعل  اإلنتاج  يتوقف  عندما 

يضطره إلى بيع ماشيته" يقول محدثنا .

االقامة الجبرية
رغم أن الطريق الذي يربط جتمع نسانيس بالعالم اخلارجي خاصة باجتاه 
قرية سيدي عمر ال يتعدى طوله 2 كيلومتر إال أنه يف وضعية سيئة و ال يصلح 
لسير املركبات، فهو طريق ترابي مليء باحلفر و احلجارة و رغم أن البلدية أجنزت 
له تهيئة بغالف مالي معتبر قبل 3 سنوات بوضع طبقة من التراب الصلب عليه 

إال أن التهيئة سرعان ما جرفتها مياه األمطار و عاد الطريق إلى حاله األول .

 و يف هذا الصدد قال" صالح بحوص " أحد سكان التجمع  "إن الطريق 
ترك  و  التجمع  إلى  التنقل  الناقلني رفض  دفع  و  السكان  زاد من عزلة  احلالي 
على  سيرا  لقطعها  يضطرون  كليومتر،    2 تقارب  مبسافة  خارجه  املسافرين 
األقدام" و تزداد املعاناة مع كبار السن و الشيوخ و خاصة عند املرض و كثيرا 
من النساء احلوامل اضطررن إلى وضع أوالدهن بالتجمع بعيدا عن املستشفيات 

حيث سجل التجمع وفيات كثيرة جراء حاالت الوالدة بالبيوت .

تالميذ يغادرون مقاعد الدراسة 
يف ظل بعد املجمع عن قرية الفرش مبا ال يقل عن 3 كيلومتر و يف غياب 
النقل املدرسي يضطر تالميذ املجمع إلى التوقف عن الدراسة، خاصة البنات 
منهم فاألولياء يخافون على بناتهم خاصة خالل فصل الشتاء كما أن الطريق 
املهتريء الذي يربط القرية بالعالم اخلارجي يزيد من صعوبة وصل حافلة النقل 
املدرسي و التكفل بالتالميذ ، األولياء هنا ال يحصون عدد التالميذ املتسربني 
بالضبط ألنه تراكم لسنوات، غير أن األكيد أن الكثير من العائالت غادرت 
التجمع من أجل أن يدرس أبنائها و اضطرت إلى ترك فالحتها و تربية املاشية و 

التحول إلى عالة على املدن و احلواضر بحثا عن متدرس منتظم ألبنائها .

 الفالحة و تربية الماشية مهددة بالزوال
اضطر بعض سكان التجمع إلى التوقف عن مزاولة تربية املاشية و الفالحة 
الربط  غياب  بسبب  السكان  لدى  عقود  من  املتوارثان  و  الرئيسيان  النشاطان 
بالكهرباء الريفية و كذا تكاليف إيصال الكهرباء من قرية الفرش إلى املجمع 
إلى  التجمع  يضطر شباب  العيش  لقمة  على  للحصول  و  كلم   3 مسافة  على 

التوجه إلى بلدية سيدي عمر أو مدينة البيض مقر الوالية لالشتغال بالبناء أو 
حمالني لدى املقاولني و أرباب املال مقابل أجر زهيد يف اليوم.

 يقول صالح محمد الذي يعمل بناء "إن توقف النشاط الفالحي و تربية 
و  للعمل  البيض  مدينة  باجتاه  املغادرة  الى  الشباب  من  كغيره  به  دفع  املاشية 
حتصيل قوت يومه رغم صعوبة املهمة حيث  يضطر إلى التنقل يوميا على مسافة 
80 كلم ذهابا و إيابا من و إلى التجمع" أمر يدفع بالكثير من إلى الهجرة من 
التجمع و ترك أراضي خصبة بإمكانها إنتاج الكثير من اخليرات و بكميات و 

نوعية معتبرة .

 البلدية:المجمع سيتم تسجيله ضمن 
برنامج مناطق الظل مستقبال

يعيشها سكان  التي  املشاكل  "إن  عمر  لبلدية سيدي  العام  األمني  صرح 
الطريق  و فيما يخص مشكل  البلدية على اطالع عليها  و  النسانيس مسجلة 
من  تهيئته  مت  فقد  كلم   2 مسافة  على  عمر  ببلدية سيدي  القرية  يربط  الذي 
ميزانية البلدية على حسب اإلمكانيات املتاحة بغالف مالي قارب مليار سنتيم 
بشكل  لصيانته  الالزمة  اإلمكانيات  متلك  ال  "البلدية  وأضاف   "  2016 سنة 
مستمر أما عن مشكل الربط بالكهرباء الفالحية فاملجمع سيتم تسجيله ضمن 
مصالح  من  االعتبار  بعني  يؤخذ  أن  أمل  على  مستقبال"  الظل  مناطق  برنامج 
الوالية و عن مشكل غياب النقل املدرسي و عدم بناء أقسام للدراسة للتالميذ 
وارجع السبب الى وجود مدرسة شبه فارغة بقرية الفرش على بعد 3 كلم من 
املجمع و مع على األولياء سوى التفهم و تسجيل أوالدهم بها يف انتظار إيجاد 

حل ملشكل النقل املدرسي قريبا بتدخل والي الوالية .
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دعت رابطة الدوري اإليطالي، احلكومة إلى إعادة فتح املالعب للجماهير بشكل جزئي، 
مع مراعاة تدابير السالمة املتعلقة بكورونا، بعد أن سمحت منطقة إمييليا روماغنا، بحضور عدد 

محدود من اجلماهير يف مباراتني باجلولة األولى من الكالتشيو.
وكتب لويجي دي سيرفو، املدير العام للرابطة، يف مذكرة »الوضع الذي منر به مع بداية 
املوسم، خيالي«. وأضاف »يف جويلية قدمنا بروتوكول مفصل مكون من أكثر من 300 ورقة 
إلعادة فتح املالعب بشكل جزئي بأقصى درجات األمان. لكن إلى جانب القرار الشرعي من 

منطقة إمييليا روماغنا، تسود الفوضى بداية الدوري«.
مارس  يف  صدر  الذي  اإلغالق  قرار  روماغنا،  إمييليا  حاكم  بوناتشيني  ستيفانو  وألغى 
املاضي، عندما دخلت إيطاليا يف إغالق شامل وتوقفت الرياضة ملدة 3 أشهر ونصف، حيث 
تسبب الوباء يف وفاة 35 ألف شخص. وظلت املالعب خالية مع استئناف املوسم يف جوان، 

والذي انتهى مطلع أوت املاضي.
األحد،  هذا  نابولي،  أمام  بارما  ملباراة  ألف مشجع  بحضور  بوناتشيني،  مرسوم  ويسمح 

والسماح لنفس العدد بحضور مباراة ساسولو وكالياري.
وسيتم تطبيق نفس اإلجراء على الداربي الذي يجمع بني بولونيا وبارما يوم 28 سبتمبر 
اجلاري، بينما سيشاهد أكثر من 3 آالف شخص، سباق اجلائزة الكبرى بإميوال ضمن بطولة 

العالم لسباقات »الفورموال 1«.
على  احلفاظ  عليهم  يجب  والذين  اإلنترنت،  عبر  املشاهدين  تسجيل  اإلجراء  ويتطلب 
املسافة اآلمنة، وارتداء األقنعة، وأن يظلوا جالسني خالل املباراة، دون حمل أعالم أو الفتات.
وجاءت اإلشارة إلى إمكانية إعادة فتح املالعب بشكل جزئي، من فينشينزو سابادافورا 
إيطاليكو، يف  فورو  لهم بدخول ملعب  ألف شخص سيسمح  أن  أعلن  الرياضة، عندما  وزير 
إقامتهما  املقرر  التنس،  روما ألساتذة  لبطولة  والنهائي  النهائي  قبل  الدور  العاصمة، ملشاهدة 

يومي األحد واإلثنني.

والنهائي  النهائي  قبل  بالدور  »البداية  سابادوفارا  قال  القدم،  كرة  يذكر  لم  أنه  ورغم 
يف التنس )يف روما(، سيسمح بحضور ألف مشجع لكل األحداث الرياضية التي تقام يف 
املالعب املفتوحة، خطوة أولى لكنها تعني الكثير جتاه عودة اجلماهير، نأمل أن تعود احلياة 

الطبيعية الرياضية«.
القسم الرياضي

أغويـرو يعـود 
 إلـى المنافســة 
مــع السيتـــي 
في شهـر نوفمبر

مانشستر  مدرب  غوارديوال،  بيب  أعلن 
سيتي، موعد عودة املهاجم سيرجيو أغويرو، 
يف  إصابته  منذ  الفريق  عن  يغيب  الذي 
النجم  وغاب  املاضي.  جوان  يف  الركبة، 
يف  للسيتي  مباراة   12 آخر  عن  األرجنتيني 

موسم 2019-2020.
وقال غوارديوال، لهيئة اإلذاعة البريطانية 
قد  عاما(   32( أغويرو  إن  )بي.بي.سي(، 
اإلجنليزي  بالدوري  شهرين  أول  عن  يغيب 
اآلن  حتى  يتدرب  لم  حيث  املوسم،  هذا 
مع الفريق. وأضاف: »رمبا لن تكتمل لياقته 
اإلصابة  أن  نعرف  املقبل..  نوفمبر  حتى 
صعبة«. وأمت: »لم يخض أي حصة تدريبية 
حتى اآلن معنا، وسيرجيو ليس من الالعبني 
سريعا.  البدنية  لياقتهم  يستعيدون  الذين 
غاب لفترة طويلة ورمبا يحتاج لشهر أو شهرين 

ليكون جاهزا«.

إصابـة سانـدرو 
تمنع دي تشيليو 
مـن مغـــادرة 
يوفنتــــوس

بقاء  إمكانية  إلى  صحفي،  تقرير  أملح 
ليوفنتوس،  األمين  الظهير  تشيليو  دي  ماتيا 
املوسم،  هذا  العجوز  السيدة  صفوف  ضمن 
الصيفي  امليركاتو  يف  بالرحيل  ارتبط  بعدما 

احلالي.
روما  إلى  بالرحيل  تشيليو  دي  وارتبط 
من  جًدا  قريًبا  وكان  بل  األخيرة،  األيام  يف 
االنتقال إلجراء الفحوصات الطبية كجزء من 
الذئاب  مهاجم  دجيكو  إيدين  انتقال  صفقة 

إلى اليويف.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت«، أن دي 
اإلصابة  بعد  يوفنتوس  يف  يبقى  قد  تشيليو 
التي تعرض لها أليكس ساندرو الظهير األيسر 

بالبيانكونيري.
عضلة  يف  لإلصابة  ساندرو  وتعرض 
الفخذ األمين، قد يغيب على إثرها لفترة، ومع 
عدم امتالك يوفنتوس لظهير أيسر بديل، فإن 
النادي يفكر يف بقاء دي تشيليو، السيما وأنه 

سبق أن لعب بهذا الدور من قبل مع اليويف.

 تشيلســي يعيـــر 
دافيــد زاباكوستـا 
إلى جنوى اإليطالي

أعلن نادي تشيلسي املنافس يف الدوري 
أحد  إعارة  السبت،  امس  املمتاز،  االجنليزي 
النادي  وقال  اإليطالي.  الدوري  إلى  العبيه 
األمين  الظهير  أعار  إنه  بيان  يف  اللندني، 
دافيدي زاباكوستا، إلى جنوى اإليطالي ملدة 

موسم واحد.
عاما(   25( زاباكوستا  اإليطالي  وكان 
انضم إلى تشيلسي قادما من تورينو يف 2017 
مباراة.   52 يف  اللندني  النادي  مع  وشارك 
وأمضى زاباكوستا موسم 2020-2019 معارا 
مباريات   8 لكنه شارك يف  روما،  يف صفوف 

فقط، بسبب تعرضه إلصابة يف الركبة.
كما شارك زاباكوستا يف 13 مباراة دولية 
مع منتخب بالده، كانت أخرها قبل عامني. 
األضواء  دوري  من  الهبوط  من  جنوى  وجنا 
اإليطالي بعد فوزه 0-3 على فيرونا يف اجلولة 
املاضي، وسيبدأ مسيرته  املوسم  األخيرة من 
مطلع  كروتوني  مواجهة  اجلديد يف  املوسم  يف 

األسبوع احلالي.

كافاني يغيب عن 
قائمة أوروغواي 
لتصفيات المونديال

كان املهاجم إدينسون كافاني، أبرز الغائبني عن 
قائمة منتخب أوروغواي التي أعلنها أوسكار واشنطن 
ملونديال  اجلنوبية  أمريكا  تصفيات  ملباريات  تاباريز، 

2022، أمام تشيلي واإلكوادور.
الذي رحل عن  املهاجم،  ومع ذلك، قد يشارك 
مباراتي  يف  املاضي،  جوان  يف  جيرمان  سان  باريس 
على  أكتوبر،  و13   8 يف  املقررتني  بالده  منتخب 
الترتيب، حيث أكد املدرب نفسه أنه يف ظل الوضع 

احلالي لالعب، ليس عليه إخطار أي فريق مسبًقا.
تشيلي  ملواجهتي  تاباريز  قائمة  عن  أيًضا  وغاب 
موسليرا  فيرناندو  األساسي  احلارس  واإلكوادور، 

بسبب إصابة تعرض لها يف جوان املاضي.
روسي  دييجو  مرة،  ألول  القائمة  وضمت 
أيضا  وشملت  األمريكي،  أجنلوس  لوس  العب 
أسماء معتادة مثل لويس سواريز وفيدي فالفيردي 
وماكسي  غودين  ودييغو  خيمينيز  ماريا  وخوسيه 

غوميز وناهيتان نانديز.

سواريـز يرفــض 
عرضـا تاريخًيــا 
لتـرك برشلونــة

عرًضا  برشلونة،  مهاجم  سواريز،  لويس  رفض 
تاريخًيا للرحيل عن النادي الكتالوني، خالل امليركاتو 

الصيفي اجلاري.
حصل  سواريز  فإن  »سبورت«،  لصحيفة  ووفًقا 
األمريكي،  ميامي  إنتر  إلى  لالنتقال  عرض  على 

واحلصول على راتب سنوي يبلغ 8 ماليني أورو.
تاريخ  يف  األكبر  هو  الرقم  هذا  أن  إلى  وأشارت 
سيحصل  على  يفوق  أنه  كما  األمريكي،  الدوري 
عليه األرجنتيني غونزالو هيغواين املنضم حديًثا إلنتر 

ميامي.
مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  ويعد 
لوس أجنلوس جاالكسي السابق، صاحب أعلى راتب 

يف تاريخ الدوري األمريكي بـ 6 ماليني أورو سنوًيا.
رفض  سواريز  أن  اإلسبانية  الصحيفة  وأوضحت 
عرض إنتر ميامي، لكنه لم يغلق الباب أمام االنتقال 
سواريز،  ويواصل  األمريكي.  الدوري  إلى  مستقباًل 
التدريب يف املدينة الرياضية لبرشلونة، رغم خروجه 
من احلسابات الفنية للمدرب الهولندي رونالد كومان.

نيفيــل يطمــح لقيــادة سيــدات 
إنجلتـــرا إلــى األولمبيــاد

يأمل  أنه  اإلجنليزي،  النسائي  املنتخب  مدرب  نيفيل  فيل  أكد 
أن يقود الفريق يف دورة األلعاب األوملبية الصيفية املقبلة يف العاصمة 
اليابانية العام القادم، متوقعا أن يصدر االحتاد اإلجنليزي للعبة قرارا يف 

هذا الشأن قريبا.
للكرة  العالم  كأس  نهائي  لقبل  اإلجنليزي  املنتخب  نيفيل  وقاد 
النسائية يف العام املاضي، وسيترك تدريب الفريق بعد نهاية عقده يف 

جويلية 2021.
وستتولى الهولندية سارينا فيخمان تدريب الفريق، خلفا له بداية 

من سبتمبر من العام املقبل، بعد إنهاء ارتباطها باملنتخب الهولندي.
وكان من املفترض أن يقود نيفيل )43 عاما( املنتخب اإلجنليزي 
القادم؛  العام  إلى  تأجيلها  قبل  2020 يف طوكيو،  األوملبية  الدورة  يف 
بسبب جائحة كوفيد19-، ولم يصدر أي إعالن بهذا اخلصوص حتى 
ال  األوملبية  »األلعاب  إعالمية:  تصريحات  يف  نيفيل،  وقال  اآلن. 
القدم  لكرة  االجنليزي  االحتاد  لي..  بالنسبة  هائال  طموحا  متثل  تزال 
عند  باملواعيد  يتصل  فيما  معي  مراسالته  يف  رائعا  وكان  ذلك  يعرف 
ألن  بالفعل  قريبا  سيتخذ  القرار  أن  »أعتقد  وأضاف:  القرار«.  اتخاذ 
الذي سيختار  املدرب  ترغنب يف معرفة  الالعبات  الكل مهتم بذلك. 

التشكيلة التي ستشارك يف األلعاب األوملبية«.
ويلتقي املنتخب اإلجنليزي مع نظيره األملاني يف مباراة ودية يف 27 

أكتوبر املقبل، يف أول عودة له للمالعب منذ أكثر من 7 أشهر.

أستــون فيــال يتعاقـد مـع جناح 
بوركينـــا فاســو تــراوري

جناح  مع  التعاقد  السبت،  أمس  فيال،  أستون  أعلن 
بوركينا فاسو برتراند تراوري العب أوملبيك ليون. ولم يكشف 
الفريقان النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، لكن 
مليون   19 نحو  دفع  فيال  أن  أكدت  بريطانية  إعالم  وسائل 
جنيه إسترليني )24.54 مليون دوالر( مقابل احلصول على 

خدمات تراوري )25 عاما(.
وقال دين سميث مدرب أستون فيال يف بيان عبر موقع 
ناديه »نحن سعداء للغاية بقرار تراوري باالنضمام إلى أستون 
هائلة وسيعزز بحق خياراتنا  مبوهبة  يتمتع  فهو العب  فيال، 
وأحرز  ليون  مع  مباراة   126 يف  تراوري  وشارك  الهجومية«. 
33 هدفا بعد انضمامه إليه قادما من تشيلسي االجنليزي يف 

.2017
كان  بعدما  األمامي  خطه  لتعزيز  فيال  أستون  ويسعى 
املمتاز  الدوري  فرق  بني   17 املركز  واحتل  الهبوط  من  قريبا 
يف املوسم املاضي. وأكد تراوري »أنا سعيد جدا بعودتي إلى 
إجنلترا.. دائما كنت أريد العودة للدوري املمتاز.. وهذا هو 
أستون  تعاقد  ويأتي  للعودة، خطوة جيدة«.  املناسب  املكان 
آرسنال  حارس  مارتينيز  إمييليانو  ضمه  بعد  تراوري  مع  فيال 

واملهاجم أولي واتكينز من برينتفورد.

مع مراعاة تدابير السالمة المتعلقة بكورونا

رابطة »الكالتشيو« تدعو إلعادة فتح المالعب للجماهير
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محمد هشام
ومن املرتقب ان يتم استبعاد الثنائي 
جمال الدين بن العمري ويوسف باليلي 
الى  عودتهما  عدم  بسبب  املعسكر،  من 
ويلح  السعوديني.  نادييهما  تدريبات 
من  منتخبني  مواجهة  على  بلماضي، 
بكل  األمر  ويتعلق  وديا  الثقيل،  العيار 
املقبل  أكتوبر  والكاميرون، شهر  غانا  من 

يف أوروبا.
وكشف بنجامني ديديه بانلوك األمني 
القدم،  لكرة  الكاميرونية  لالحتادية  العام 
عن إقامة مباراة ودية بني منتخبي اجلزائر 
واألسود غير املروضة يف هولندا بحر شهر 

أكتوبر القادم.
ترددت  التي  األنباء  بانلوك  وأّكد 
مؤخرا حول تباري »اخلضر« مع الكاميرون 
الفيدرالية  يف  الثاني  الرجل  لكّن  وّدًيا، 
محًددا  تاريًخا  يقّدم  لم  الكاميرونية 
امللعب  إلى  ُيشر  لم  مثلما  للمواجهة، 

الذي سيحتضن الوّدية املرتقبة.
الكاميرون  واجهت  اجلزائر  وكانت 
 ،2018 مونديال  تصفيات  برسم 
البليدة  يف   ،1-1 املنتخبان  وتعادل 
قبل  راييفاتش،  ميلوفان  الصربي  زمن 
 ،2-0 ياوندي  يف  احملاربون  يسقط  أن 
وهي الهزمية التي عّجلت إقالة اإلسباني 

لوكاس ألكاراز.
املنتخب  تعرف  أخر،  جانب  من 
التصفوية  مبارياته  مواعيد  على  الوطني، 
وكأس   ،2021 إفريقيا  أمم  لكأس  املؤهلة 

عنه  كشفت  ما  وحسب   .2022 العالم 
مباريات  »اخلضر«،  »الكاف«، سيخوض 
الكان، يف  تصفيات  و4 من   ،3 اجلولتني 
املقبل.  أكتوبر   11 إلى   9 بني  ما  الفترة 
مارس،   30 إلى   22 تاريخ  حتديد  ومت 
للعب مباريات اجلولتني 5، و6، من هذه 
التصفيات املؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.
بلماضي،  جمال  أشبال  وسيكون 

على موعد يف الفترة ما بني 31 ماي، إلى 
15 جوان مع اجلولتني األولى والثانية من 

تصفيات مونديال 2022.
وبرمجة اجلولتني 3، و4، بتاريخ 30 
جولتني  آخر  تليها  سبتمبر،   7 إلى  أوت 
على  أكتوبر،   12 إلى   4 من  و6،   ،5
ملونديال  املؤهلة  الفاصلة  املباراة  تلعب  أن 
2022، بتاريخ 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

»الكاف« تكشف عن تواريخ مباريات »الخضر«

بلماضي يعـول على ضخ دماء جديدة 
تحسبــا لتربــص شهـر أكتوبــر

يعول الناخب الوطني، جمال بلماضي، توجيه الدعوة لعناصر جديدة تحسبا للتربص المقرر من 5 الى 13 
أكتوبر في أوروبا، تحضيرا للعودة الى التصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا لألمم 2021 في شهر نوفمبر.

بعد تسوية قضية الالعب إيبارا

»الفيفـا« ترفـع عقوبـة حرمـان اتحـاد 
الجزائــر مـــــن االستقدامــــات

رفع االحتاد الدولي لكرة القدم عقوبة حرمان فريق احتاد اجلزائر من االستقدامات خالل فترة التسجيالت الثالث املقبلة بعد 
تسوية مستحقات مهاجمه السابق الكونغولي، برانس إيبارا.  

وجاء يف بيان احتاد اجلزائر ما يلي »نود إبالغكم بأننا تلقينا مراسلة من االحتاد الدولي لكرة القدم إلبالغنا برفع عقوبة املنع من 
االنتدابات، بعد تسوية املستحقات املالية املتعلقة بالالعب السابق برانس إيبارا.«

وكانت الفيفا قد منتعت اصحاب الزي »االحمر واالسود«  من االستقدامات إلى غاية تسديد مستحقات مهاجمه السابق 
الكونغولي، برانس إيبارا.

وكان الالعب الكونغولي قد تقدم بشكوى للهيئة الكروية العاملية بهدف استرجاع مستحقات سنة كاملة من حامل لقب 
البطولة الوطنية ملوسم 2019-2018، معتبرا أن طريقة فسخ عقده من قبل إدارة النادي العاصمي كانت غير شرعية.

وحكمت جلنة الالعبني التابعة الفيفا لصالح الالعب الدولي الكونغولي وطالبت من ادارة احتاد اجلزائر بدفع مبلغ 200 الف 
دوالر قبل تاريخ 6 جويلية الفارط.

املهاجم ايبارا البالغ من العمر 24 سنة لعب يف صفوف احتاد اجلزائر خالل املوسم الكروي -2018 2019 و ساهم يف تتويجه 
بلقب البطولة. وكان الالعب يف دائرة اهتمامات فريق مولودية اجلزائر هذه الصائفة حيث اعطى موافقته املبدئية لالنضمام اليه 

قبل ان يغير رايه ويلتحق بنادي نافتسي باكو الناشط يف بطولة اذربيجان.

اول  »تاس«  الرياضي  التحكيم  محكمة  أقرت 
رابطة  بلقب  التونسي  الرياضي  الترجي  تتويج  أمس 
بالتالي  ورفضت  القدم  لكرة   2019 افريقيا  ابطال 
البيضاوي  الوداد  فريق  به  تقدم  الذي  االستئناف 

املغربي.
الرياضية،  التحكيم  محكمة  وأوضحت 
يف بيان لها، أن النتيجة هي أن نادي الترجي 
األبطال  برابطة  الفائز  يظل  التونسي  الرياضي 

التابعة 2018/2019.
إفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  يف  وتنافس 
ونادي  الرياضي  الوداد  نادي   -2019  2018
الترجي التونسي يف مباراتي الذهاب واإلياب. 
التي  الذهاب  مباراة  يف   1-1 الفريقان  وتعادل 

أقيمت بالرباط يوم 24 ماي 2019.
املباراة  أن  الرياضية  التحكيم  محكمة  وذكرت 
النهائية، التي جرت مبلعب رادس بضواحي العاصمة 

2019، شهدت حالة فوصى  13 ماي  يوم  التونسية 
خطيرة بسبب أحداث وقت داخل امللعب وخارجه، 
نهائي  بشكل  ذلك  بعد  توقفت  املباراة  أن  موضحة 
بعد قرار الوداد عدم استئناف املباراة. ومت إعالن فوز 
الترجي باملباراة وبالتالي برابطة أبطال إفريقيا للكاف 

.2018/2019
التحكيم  محكمة  »هيئة  أن  البيان  وسجل   
الرياضية أثبتت بشكل خاص أن قرار العبي نادي 

بعد  االياب  مباراة  استئناف  بعدم  البيضاوي  الوداد 
توقفها يف الدقيقة 59 كان بالفعل مبثابة تخلي باملعنى 
االنضباط  قانون  من   148 املادة  يف  عليه  املنصوص 
اخلاص بالكاف وأن جلنة االستئناف التابعة للكاف 
التأديبية  التحكيم  جلنة  قرار  حق  عن  أكدت،  قد 
بإعالنها أن الوداد البيضاوي قد خسر نهائي اإلياب 
لذلك رفضت محكمة  نتيجة  أنه  وأضاف  باعتذار، 

التحكيم الرياضية طلب االستئناف.

رابطة ابطال افريقيا

محكمــة التحكيــم الرياضــي تقــر تتويــج الترجــي التونســي

بن طالب وشالك يسقطـان 
بثمانية أمام بايرن ميونيخ

استهل نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم، ليلة اول أمس حملة الدفاع عن 
لقبه بفوز كبير على ضيفه شالكه 0-8، يف لقاء خاضه الدولي اجلزائري نبيل بن طالب 

كاماًل.
برسم افتتاح البوندسليغا، عزف بطل أوروبا منفرًدا يف معقله »أليانز أرينا« مبدينة 
ميونيخ وأمام مدرجات خالية من اجلماهير. وسّجل األهداف كل من سيرج غنابري يف 

الدقائق 4 و47 و59، ليون غوريتسكا يف الدقيقة 19، البولندي
روبرت ليفاندوفسكي يف الدقيقة 31 عن طريق ضربة جزاء، توماس مولر يف الدقيقة 

69، لوروا سانيه يف الدقيقة 71، واإلجنليزي جمال موسياال يف الدقيقة 81.
ويعد هذا الفوز هو الـ55 لبايرن ميونيخ على شالك يف بطولة الدوري األملاني من 
أصل 101 مباراة جمعت الفريقني، فيما انتهت 28 مباراة بالتعادل بينما حقق شالك 

الفوز يف 18 مباراة كان آخرها يف الرابع ديسمبر 2010 بنتيجة 2-0.
م.هشام

سجل هدفين وقاد السد القطري للفوز على العين االماراتي

بونجـاح:»ال يهمني تسجيل 
األهـداف انتصــار الســد 
هــــو األهــم عنــدي«

وأفضل العب يف  القطري،  السد  مهاجم  بوجناح،  بغداد  اجلزائري  الدولي  أبدى 
مباراة العني اإلماراتي 0-4، بدوري أبطال آسيا، سعادته باالنتصار العريض.

وقال بوجناح، خالل املؤمتر الصحفي بعد اللقاء »نستحق الفوز، خاصًة أن جميع 
الالعبني بذلوا قصارى جهدهم، وجنحنا يف الضغط على العني«، وتابع »كان باإلمكان 
لنا، لكن  التي أتيحت  الفرص  لو متكنا من استغالل  املباراة من الشوط األول،  إنهاء 

جنحنا خالل الشوط الثاني يف حسم األمور«.
وعن وصوله للهدف رقم 20 يف دوري األبطال، قال »ال يهمني تسجيل األهداف، 
بقدر ما يهمني أن نحقق الفوز، ألن انتصار السد هو األهم عندي، وهو ما نعمل من 
أجله جميعا كالعبني«، واستطرد »لكن صحيح أنا املهاجم األول يف الفريق، ومهمتي 
التسجيل، لذلك أكون سعيدا عندما أسجل ويفوز الفريق«، وحول املواجهة املقبلة مع 
لها  سنستعد  لكننا  مباراة صعبة،  ستكون  »بالتأكيد  بوجناح  أجاب  السعودي،  النصر 

جيدا من أجل مواصلة االنتصارات«.
وقاد الدولي اجلزائري مهاجم فريقه السد القطري للفوز برباعية نظيفة على حساب 
ملعب  على  أمس  اول  الفريقني  بني  التي جمعت  املواجهة  يف  االماراتي  العني  نظيره 
جاسم بن حمد حلساب اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة الرابعة من دوري أبطال 

آسيا لكرة القدم 2020.
ومتكن بوجناح من تسجيل هدفني يف الدقيقتني 25 و 69 وكان له دور يف الهدف 
يف  العني  شباك  يف  الكرة  اسكن  الذي  عفيف  اكرم  لزميله  حاسمة  متريرة  عبر  الثاني 

الدقيقية 55 ليضيف تاباتا الهدف الرابع يف الدقيقة 85.
وبهذين الهدفني يرفع الدولي اجلزائري رصيده من االهداف الى ثالثة بعد ان كان 
قد سجل هدفا يف املباراة التي جرت بني الفريقني يوم الثالثاء املاضي يف اطار اجلولة 

الثالثة من هذه منافسات التي انتهت بالتعادل 3-3.
وبفوز رفع السد رصيده إلى 8 نقاط يف الصدارة مؤقتا، وسيلعب السد مع النصر 
السعودي يوم االثنني املقبل حلساب اجلولة اخلامسة بينما سيلعب العني االماراتي مع 

سبهان االيراني.
م.هشام

فــوزي غــوالم يقتـــرب 
مـــن »البريميرليــغ«

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الدولي 
امليركاتو الصيفي اجلاري.ووفًقا  لنابولي، خالل  اجلزائري فوزي غوالم، الظهير األيسر 
لصحيفة »الوازيتا ديللو سبورت«، فإن وولفرهامبتون يعد الوجهة املفضلة لفوزي غوالم 
يف امليركاتو الصيفي حتى اآلن. وأشارت إلى أن نابولي قد يسمح برحيل غوالم مجاًنا، 

ألن وولفرهامبتون يرفض دفع رسوم االنتقال، باإلضافة إلى راتبه.
وأوضحت الصحيفة أن غوالم يحصل على راتب سنوي مع نابولي يبلغ 3.5 مليون 
أورو، رغم أنه بالكاد يشارك يف املباريات، بسبب تعرضه ألكثر من إصابة يف الركبة. 

ويرغب نادي نابولي، يف التخلص من دفع راتب فوزي غوالم خالل املوسم اجلديد.
م.هشام
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حا ورها / أ . خلضر . بن يوسف

» يأسرني فيروز عينيك » و«كطعم الكرز كنت أو أشهى » و »ذاكرة 
اللوتس« ،  من أية ورشة أتيت بهذه العناوين املركزية ؟

تقول الدكتورة جمعة طيبي  يف كتابها ) صورة املرأة الغربية 
يف رواية أصابع لوليتا (  بأن استراتيجية العنونة  يجب أن تكسب 
بطاقة  االشتغال  تعتمد على  أن  إغرائيا... يجب  نفوذا  العنوان 
والرغبة  الدهشة  من  املزيد  إلى  املتلقي  عالية الستدراج  إبداعية 
يف التوغل يف غياهب النص ليكتشف تلك العرى التي تربط املنت 
بالعنوان...و يقول عبد الكرمي السعيدي يف كتابه ) شعرية السرد 
( بأن العنوان ) يشغل منطقة استراتيجية يف عملية التلقي، هي 
املنطقة األولى بصريا و دالليا( لهذا ينصب اهتمامي دائما على 
مهمة  عاتقه  على  يحمل  و  الداللة  بكثافة  يتميز  عنوان  اختيار 

تسمية النص و اإلحالة على محتواه.
  كيف أصبحت شاعــرة ، وبهذا الوهج خاصة أنك اخترت 

قصيدة الهايكو كآخر إصداراتك و إنتاجاتك األدبية ؟
أنا يف بحث دائم عن طريقي و ذاتي و لم أستقر بعد على لون 
أدبي معني أكتب فيه ، لذلك أنا أعيش فقط مرحلة التجربة...

قد أصيب و قد ال أصيب ، لكن يكفيني شرف احملاولة.

 يقول غوته : » احلياة قصيرة و الفن شاسع »، و أمام اتساع 
الكون اإلبداعي و مدارات اإلمكانيات الكتابية التي لم حتط بها 

خارطة ذهني بعد...أنا ناشئة وسأظل كذلك .
ما قصة هذا النوع من الشعر  ، وما هي اخلالصات التي توصلَت 

إليها يف شأن شعر »الهايكو« يف كتاباتك ؟
يابانية وعن  الهايكو هو عبارة عن ماركة شعرية حتمل دمغة 
طريق املثاقفة  آتت أكلها فقطفنا منها ما لّذ و طاب ، و كان من 
أشهى ثمارها شعر الهايكو الذي انتشر عبر أصقاع العالم حامال 
سمات ثقافة كل أمة و بصمتها و روحها و مالمحها اخلاصة...
الهايكو عالم مدهش ببالغة إيجازه و تركيزه ...أغراني فخضت 

التجربة ، و للنقد كلمته فيما كتبت...
موضوعات إصدارك كيف اخترتها هل حدثت معك    ؟

لقد جربت حظي يف هذا النوع من النصوص املكثفة املختصرة 
، و زادي يف ذلك خيالي فقط ، ألن واقعي الذي شاء القدر أن 
و ال   ، مياهه  يلهمني خرير  نهر  و ال   ، فيه  فيه ال شاطئ  أنشأ 
منتزهات قريبة أو بعيدة أشد الرحال إليها، و ال غابات أو جبال 
أعيش يف  أنا   ، يبدع  و  فيصفو  ذهني  على  أشجارها  تربت  آمنة 
مكان اختصر العام نفسه يف فصلني ال ثالث لهما ، زمهرير و قّر 
الثلوج  و  األمطار  نعم  فيهما من  ما  ينالنا  أن  دون  و حّر  أو هجير 
املؤثث بكل ما  التي ينضجها احلر، فلذت بخيالي  النخيل  أو   ،
حلمت أن يكون و لم يكن لألسف الشديد يف )مدينتي املسكينة( 
التي تعد ضحية أهلها الذين حّولوها إلى جحيم يغري بالفرار إلى 

فراديس احللم و جنان اخليال و نعيم الكتابة.
» ذاكرة اللوتس« ، مباذا تفسرين هذا االختيار يف العنوان     ؟

قائمة طويلة  بالذات من بني  العنوان  ما شدني الختيار هذا 
كلمة  هو   ، الكتاب  ليحملها  مرشحة  كثيرة  بعناوين  زخرت 
للذاكرة  و  أبينا ،  أم  للذاكرة سطوتها علينا شئنا ذلك  و  )ذاكرة( 
أيضا جدرانها احلافلة باألوشام التي نحتتها كل حلظة عشناها ، 
كما أن لفتنة اللوتس عالقة وطيدة بالبتالت التي حوتها صفحات 

الكتاب.
  هل باإلمكان أن حتدثينا عن جتربتك يف شعر الهايكو   ؟

جتربتي الوليدة يف كتابة نص مضغوط مكثف الداللة مقتصد 
الكلمات ، عبارة عن جتربة مذهلة خضتها بكثير من الدهشة كون 
اإلنسان  رحبة من مالمح  آفاق  منفتح على  الهايكو مشهد  شعر 
موغلة  داللة  و  عميق  فكر  و  بالغي  بانزياح  متميز   ، الطبيعة  و 
إلى خالصة مهمة  أوصلني  الشعر  النوع من  اإليحاء...هذا  يف 

مفادها أن قمة البالغة تكمن يف اإليجاز املكثف.
يالحظ أنك تنحازين يف شعرك لقضية اإلنسان الوجودية يف 

حيرته ومتاهته ، هال مثلَت لنا ببعض شعرك مما يؤكد هذا 
الطرح ؟

نوعه  كان  أيا  الفن  ما  و  لونها  كان  أيا  الكتابة  ما   ، سيدي 

سوى ترجمة لهموم و هواجس و قضايا اإلنسان ، من ذلك هذه 
البتالت :

بتلــة 1:
أذيب كل صباح

يف فناجني احلنني
ُسّكر الذكرى

بتلــة 2:
ينزف القلب

كلما تصفحت أنامله
صفحات الذكرى

بتلــة 3:
و رحت أبحث عني

بني أعقاب سجائر احلكايات
فلم أجدني

بتلـــة  4:
على جسر األحرف عبرت

بلهفة لعلي أصل يوما
إلى أعتاب جزيرة أحالمي

بتلـــة 5:
بعثر أملك بني الّنصوص

فألم مكتوب
خير من ألم مكبوت

بتلـــة 6:
  وسط الفوضى

ابتسامة أّمي
تعيد ترتيب العالم

تطرحني  موضوعات كبرى تتخّطى عمرك » رمبا » فهل هذا 
اختيار مقصود ، أم متّيز ، أم ماذا بالضبط ؟

رمبا ألنني أبدأ أي عمل كما لو أنني أطلقت صرخة ميالدي 
مع أول حرف أكتبه على بياض الورقة ، و سألفظ آخر أنفاسي مع 
آخر سطر فيها ، أو رمبا بسبب اخلوف الذي يعتريني من أن يكون 
عملي اجلديد دون طموحي املأمول ، فدائما ما يخيل إلي أن جتربة 

الكتابة محاولة إنسانية لردم تلك الهواة بني الوعي احلاد باألشياء 
و الوقوف على احلياد أمامها...

تكتبني قصيدة الهايكو ، والرواية ، ولك مجموعة قصصية ، 
فأين تبنني خيمتك وتستريحني؟

يتلّصص  و بصري   ، القصيرة  القصة  لي...أكتب  راحة  ال 
على الشعر و قلبي يهفو إلى الرواية ، ،و ال شبع لي إال برغيف 
تضوري املزمن إلى األفضل ...و ال طمأنينة لي إال و أنا أركض 
بذعر بني أركان  محراب الكلمة ، لكنني طاملا أتثاءب و أتنهد 
يف  كلمة  كآخر   ، احلاسوب  شاشة  على   « النهاية   « كلمة  عند 
ال  جديدة...فأنا  لتجربة  التحضير  يف  ذهني  ...ليشرع  عملي 

أستطيع املشي إال باالتكاء على عكاز اإلصرار على العطاء..
ماذا يف األفق ، و ما هي مشاريعك األدبية يف املستقبل؟

وشك  على  طيبي  جمعة  الدكتورة  مع  مشتركة  رواية  لدي 
الصدور بعنوان«  نبض الزمرد »، مع جملة من مخطوطات أعمال 

جديدة...

الكاتبة » تينهينان تسنيم جوالح طيبي  ألخبار الوطن

»شعـــر الهايكـــو« مشهــد متفتح  على فكر عميق 
تسنيم جوالح طيبي ، ، ابنة  والية " تبسة " كرمت وزاريا كأصغر روائية في الجزائر، بطلة والئية في مسابقة تحدي القراءة العربي في طبعته الثانية ، بطلة والئية في مسابقة 

أقالم بالدي في طبعتها األولى ، نشرت لها مجموعة من القصص في المجلة الكويتية "العربي الصغير" ، شاعرُة  وأديبُة  شابَُّة  مبدعُة ومتألقة  " .
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الجمهـــورية الجزائــــرية الديمقـــــراطية الشعـــــــبية
وزارة السكــــن ، العـــمران والمــــدينة

ديــــوان  التــرقيــــة و التســـيــــير العقــــارى لبئر مــراد رايـــس
24 نهج اإلخوة الثالث بوعدو بئر مراد رايس الجزائر
رقم التعريف الجباني :99854605-01 0980160

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم
ا ط و م /د ق ع ط/م ع/20

يعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لمهمة 

»متابعة و مراقبة اشغال انجاز ثانوية نوع 1000 بموقع 4504 مسكن بحوش ميهوب 01 بلدية براقي - والية الجزائر
) احياء السكنات المدمجة شطر 2015(«

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا موجه للمهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين 
المعماريين ومكاتب الدراسات العمومية ؛ قاموا بدراسة و متابعة إنجاز مجمع مدرسي نمط »د« والمتوفر فيهم المؤهالت 

المذكورة أسفله :

ا.القدرات التقنية:
إلثبات خبرة  العمل  شهادة  او  لألجراء  الوطني  الصندوق  من  مستخرجة  اإلنتساب  بشهادة  مبررة  البشرية:  الوسائل   -

العاملين؛ و الشهادات و الوثائق التي تثبت نوع اإلختصاص: 
*مهندس معماري او مهندس مدني او ماستر مع اثبات خبرة اكثر أو يساوي من 04سنوات. 

- المراجع المهنية:إنجاز على األقل مهمة دراسة و متابعة مشروع من صنف C أو مشروعين من صنف B خالل خمسة 
عشر ) 15( سنة األخيرة.

  القدرات المهنية:
مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين و الحاصل على اعتماد لممارسة مهنة ساري المفعول ؛ مكاتب الدراسات 

العمومية  غير معنيين بالتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

يساوي  أو  من  اكتر  المناقصة  عن  اإلعالن  قبل  االخير  سنوات   05 خالل  متوسط  أعمال  رقم   : المالية  القدرات  ج. 
5,000,000,00 دج )إرفاق تصريح للضرائب الجبائية  إو الحصيلة  المالية لثالث سنوات األخيرة مصادق عليها من 

مصالح الضرائب (

اذا لم يتوفر احد الشروط فان العرض يلغى 
 الوسائل البشرية و المادية المقدمة في ملف الترشح من طرف المتعهدين ال تنقط عند تقييم العرض التقني 

وهذا طبقا للمادة 30. 40.42 و 44 ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247  المؤرخ 16 سبتمبر 2015؛ المتضمن تنظيم 
الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام؛

المؤسسات يمكنها سحب دفتر الشروط من:

ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمراد رايس
دائرة المالية و المحاسبة

العنوان : 24 نهج اإلخوة الثالثة بوعدو بئرمراد رايس- الجزائر
الهاتف: 023-54-22-04

مقابل دفع مبلغ مالي قدره 2000دج ج )غير قابل لالسترجاع( تكاليف النسخ.
 فترة إعداد  العروض حددت بواحد عشرون يوم يوما )21( إبتداءا من أوَل نشر لإلعالن الحالي عن المناقصة الوطنية في 

)BOMOP( )الصحف الوطنية او النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن.ر.ص.م.ع
تاريخ إيداع العروض يوافق اليوم األخير من فترة إعدادها ، و ذلك إلى غاية الساعة 12:00 كأقصى حد .

تكون العروض مصحوبة بالوثائق القانونية المطلوبة في دفتر الشروط )انظر إلى القائمة المفصلة في المادة  17من دفتر 
الشروط (. يجب أن تقدم كاألتي:

ملــــف الـــترشح   -  
العـــرض التــقني   -  

العـــرض المــالي    -  

يجب أن يقدم العرض في ثالث اظرفة مغلقة و يجب أن تكون االظرفة الداخلية مختومة على شكل ظرف ملف الترشح ؛ظرف 
تقني وظرف مالي ؛منفصلة داخل ظرف واحد خارجي مبهم و مغلق يحمل العبارة التالية :

الى  
السيد المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس 

» ال يفتج اال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض«
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم.....................

قصد:
»متابعة و مراقبة أشغال انجاز ثانوية نوع 1000 بموقع 4504 مسكن بحوش ميهوب بلدية براقي -والية الجزائر

ٍ ) أحياء السكنات المدمجة شطر 2015(«

المالي إجباريا اسم و عنوان المؤسسة و مرجع طب  التقني و  الترشح و العرض  المتعلقة بملف   يجب أن تحمل االظرفة 
العروض و موضوعة.

 يجب أن تودع العروض لدى أمانة دائرة التحكم في المشاريع ، المديرية العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد 
رايس بالعنوان التالي : 24 ؛نهج اإلخوة الثالث بوعدو بئر مراد رايس الجزائر.

    

يتم فتح األظرفة خالل جلسة علنية في نفس يوم تاريخ إيداع العروض على الساعة 13:00بمقر ديوان الترقية و التسيبر 
العقاري لبئر مراد رايس.

في حالة ما إذا كان اليوم الواحد و العشرون هو يوم راحة  أو عطلة قانونية .يتم فتح االظرفة في نفس الساعة من اليوم 
الموالي .

إن المؤسسات المتعهدة مدعوة لحضور هذه الجلسة.

 ANEP: 2016014997 du 20 /09/2020 - Akhbar El WataneN 210 
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بواسطة حصار مجحف ومحاولة رسم واقع وهمي 
مبني على تغيير احلقائق و اجلغرافية للمنطقة الشرق 
الفلسطينية  األراضي  من  املزيد  االقتطاع  و  األوسط 
الكيان  و  الظالم  الفلسطيني  الشعب  من  وجعل 
الصهيوني مظلوما و من ثم تغيير التحكم يف الرأي 
العام العاملي   وتوجيهه مبا يخدم مصالح إسرائيل . 
لتصبح هي الضحية و صاحبة حق يف نظر العالم أو 

كما قال الشاعر محمود درويش :-
ربما يشتم شعبي طفل و طفلة

دولة  إيجاد  يف  اليهودية  املطامع  جتسيد  ثم  ومن 
هناك   اإلسالمية  احلضارة  معالم  وطمس  إسرائيل 
وتهويد  التاريخية  و  الدينية  العوامل  على  استنادا 

القدس .
توجيه  و  اجلائرة  العقوبات  فرض  إلى  باإلضافة 
و  العربية  السياسية  األنظمة  لكثير  الباطلة  التهم 
اإلسالمية إذ نكون أمام تصادم وان لم يكن ملموسا 
ظل  يف  وملموس  املاضي  كنف  يف  محسوس  فهو 
إثارة  يف  الغرب  أسبقية  يفهم  مما  الراهنة  املعطيات 
العداء لإلسالم و حضارته وهذا راجع لألنانية الغربية  
و رفض الفكر األخر سعيا للسيطرة  والتحكم يف سير 
خالل  من  العاملي  القرار  مراكز  و  الدولية  العالقات 
حتكم يف الهيئات الدولية واستعمالها مبا يخدم مصالح 
و  العاملي  السلم  تهديد  ذلك  ويف  غيره  دون  الغرب 

حرمان البشرية يف التعايش السلمي .
 فهناك حقيقة تاريخية ال ميكن نكرانها مفادها آن 
الغرب  كان دائما سباقا إلى إثارة العداء و ممارسته و 

تعميقه جتاه احلضارة اإلسالمية خاصة .
ويظهر تعميق الغرب للعداء جتاه احلضارة اإلسالمية 
ما شهده العالم من أحداث استخدمت ظهرا يركب 
و ضرعا يحلب الحتالل بلدان إسالمية ومتزيق البنية 
السكانية لها يف محاولة لتغيير اخلريطة السياسية  و 
كأني بها سيكاسبيكو ثانية اشد وطئا من سابقتها .

و يتمرد الغرب  املادي يف تعميق  منطق العداء 
االنتقام  و  تارة  السخرية  بني  اإلسالمية  للحضارة 
املزعوم تارة أخرى فأما السخرية فكان منبرها اإلعالم 

بتعدد وسائطه املكتوبة و املرئية .
الكاريكاتورية  بالرسومات  السخرية  هذه  جتسد  و 
املجالت  صفحات  على  اإلسالم  لنبي  املسيئة 
الدمنركية سنة 2005 يوالند بوسنت و مجلة شارلي 
منذ     1970  متعاقبة  فترات  يف  الفرنسية  أيبدو 
الساخر  العداء  لنار  إذكاء  مبثابة  يعد  سنة 2014  و 
احلوار  أمام  عائق  مايقف  هو  و  اإلسالمية  للحضارة 

احلضاري  .
لصناعة  حتمية  كنتيجة  فيأتي  االنتقام  إما 
اإلسالمية  احلضارة  الغرب  به  ينعت  الذي  اإلرهاب 
.كما ستغل الغرب قضية املرأة بحيث بعمد الغرب  
ولم  املرآة  شان  من  قلل  قد  اإلسالم  بان  تنظير  إلى 
يعطيها حقوقها حيث يطرق موضوع امليراث وما فيه 
من تفاوت لألنصبة بني الذكر و األنثى والدي فيه 
يف  الفريقني  بني  للتفاوت  نتيجة  ربانية  حكمة  من 
األعباء و التكاليف املالية املفروضة على كال منهما 

شرعا .
َكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُنَثَيْيِن   ُ ِفي َأْوَلِدُكْم ِللذَّ ُيوِصيُكُم اللَّ

الية 11 من سورة النساء
        و يعمد الغرب إلى مطية أخرى وهي مس 
مميزات املرأة املسلمة أال و هو احلجاب  فهاهي فرنسا 
التي تتغن ثورتها باحلرية و العدالة و املساواة مهدت 
ملنع احلجاب يف مراسها العمومية بإصدار قانون منع 
احلجاب بتصويت )494 صوتا مقابل36صوتا و31 
اليهودي   الديني  الرمز  عن  الطرف  وتغض   ) امتناع 
و  لإلسالم  العداء  تعميق  مبدأ  هاهنا  جالبا  ويبدو 

حضارته .
       كما خطط الغرب إلى إلغاء التعليم الديني  
و تفريغ البرامج التعليمية والتربوية العربية من الصبغة 
حتت  إسالمية  دول  اخلطط  هذه  ومست  اإلسالمية 
دوائر  من  بطلب  التعليمية   املنظومة  إصالح  طائلة 

غربية معروفة .
ورغم كل ماميارس علينا من ضغط يستهدف كياننا 
احلضاري  للحوار    أيدينا  مند  كنا  اإلسالمي  العربي 
عقيدتنا  منطلق  من  وإمنا  الضعف  فكرة  عن  بعيدا 
اإلسالمية و ما حتتمه علينا من ضرورة املجادلة ودفع 
الفكر  يف  راسخة  قناعة  احلوار  .إذ  أحسن  هي  بالتي 

اإلسالمي.
الـغرب يــرفض وجـود مـنـافس له :-

تغيير  بضرورة  األمريكية  املتحدة  الواليات  تنادي 
املناهج الدراسية وإفراغها من محتوى التصادم والتمييز 
مبا يتوافق مع مبادئ السلم و العلمانية و املصاحلة و 
التعايش مع احلركة الصهيونية واملغالني من املسحية 
و هي دعوة صريحة ملصادرة الوجود اإلسالمي الذي 

ترى فيه أمريكا و الغرب عموما  كما يقول الدكتور 
زكي ميالد يف كتابه ) اإلسالم و الغرب (

نعرفها  التي  كاألديان  دين  مجرد  ليس  ...انه   «
جانب  إلى  هو  بل  غيرها  و  اليهودية  و  كاملسيحية 
ذلك ميثل منوذج حياة للناس وان من يعتنقه يكتشف 
التحضر والتقدم من داخله فحني أن الغرب ال يرضى 

لنموذج أخر ينافسه ...« 
اإلسالمية  العربية  للحضارة  الغرب  يعترف  وإذ   
محاولة  إلى  يدفعه  مما  إقراره  دون  التقدم  و  بالتحضر 

طمس معاملها و إطفاء 
نورها وحتويل وجهتها لكن هيهات أن يكون لهم 
ُ إاِلَّ أَن  ِ ِبَأفَْواِهِهْم َوَيأَْبى اللَّ ذلك. وَن أَن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو َكِرَه الَْكاِفُروَن )32( سورة الصف.
حياة  منهاج  اإلسالمية  الشريعة  تعد           
اإلنسانية  األنانية  و  املادية  النزعة  عن  بعيدا  الفرد 
لذلك يسعى الغرب إلى رفض وجودها حتى يسهل 
السيطرة العقول بإتباع أساليب ناعمة  يف ظاهرها و 
مدمرة يف باطنها موجهة األفراد و اجلماعات دوال و 
مجتمعات  إذ تولد هذه األساليب من  رحم األنانية 
الغربية الرافضة لوجود قطب ثاني منافس . بحق تعد 
هذه  األساليب التي يسعى الغرب إلى تكريسها يف 
أدوات  مبادئها   و  اإلسالمية  للحضارة  رفضه  ظل 
متزيق  و  التطرف  إلى  تدعو  جديدة   دكتاتورية  بناء 
دول و بتالي إيجاد خريطة سياسية جديدة تتماشى 
و األطماع الغربية وخلق كيانات سياسية يف شكل 
الروابط  متزيق  و  سياسية  و  اقتصادية  و  ثقافية  تبعية 
جميع  يف  فساد  و  عداء  من  ينتج  ما  و  االجتماعية 
دور  يلعب  مرة  كل  يف  الغرب  يأتي  ثم  األصعدة 
املخلص املنتظر بحيث يوهم تلك الكيانات أو الدول 
و اجلماعات التي تأن حتت وطأة الفساد و اإلرهاب .
          ونتيجة لذلك يكون الغرب قد احكم 
السيطرة على مفاصل ودواليب تلك الدول واإلفراد و 
اجلماعات التي أصابها الوهن و جرى فيها التفكك 
ضد  ممنهج  لعداء  التنظير  يف  الغربي  الفكر  وينبري 
احلضارة اإلسالمية   ومن اجل درء هذا العداء كان 
الزما علينا نحن العرب و املسلمني معرفة موقف الفكر 
الغربي من حضارتنا و تشخيص الداء ووصف الدواء  
يبقى ان نتسال يف ظل رفض الغرب لوجود منافس 
اإلسالمية  احلضارة  من  الغربي  الفكر  موقف  عن  له 
حتى نتمكن من تقدمي حضارتنا اإلسالمية و العربية 
ويجعلها  التهم  عنها  ينفي  منهجيا  تقدميا  مبادئها  و 
داعية  باعتبارها   اإلنسانية  احلضارة  يف  مساهما 
إطار  يف  األخر  الطرف  تقبل  و  السلمي  للتعايش 
إن   . القومي    األمن  و  املشترك  املصالح  و  االحترام 
رفض الفكر الغربي لوجود منافس له بنذر بناء أحادية 
البشرية  على  سالما  و  بردا  مداها  يكون  ال  قطبية  
وتهديد للعالقات الدولية و هومانراه اليوم جاليا من 

خالل حروب مزقت دوال وصراعات أنهكت البشرية .

وسائـل الـغـرب فـي تكريـس سياسـة الـعـداء
         تتعد وسائل الغرب في تكريس سياسة العداء للحضارة اإلسالمية  شكال و أسلوبا ومن ضمنها سياسة فرض أمر الواقع – القضية الفلسطينية- إذ يقف العالم 

الغربي بقيادة الوليات المتحدة داعما للكيان الصهيوني في صراعه مع الشعب الفلسطيني .

 بقلم الستاذ:- محمد عدنان بن مير- مجاز في الحقوق ماستر 	
 1 في القانون القتصادي العام



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

ال  و  قبيحة  و  قسرية  و  عنيفة  بطبيعتها  السلطة  أن  ال شك 
تطاق يف أغلب األحيان ، و لكنها يف الوقت نفسه ضرورية و الزمة 
يستقيم  ال  اإلنساني  االجتماع  فتنظيم   ، اإلنساني  لالجتماع 
مبعنى   . اجلماعة  لها  تخضع  منظمة   سلطة  إلى  استناده  بدون 
إقامة سلطة  بالضرورة  يفترض  كان  أي  السياسي  النظام  أن  أخر 
تتولى إدارة و تسيير شؤون اجلماعة ضمانا ألمنها و حتقيقا خليرها و 
سعادتها ، و ما ينجم عن ذلك هو ظهور فئتني يف املجتمع و هما : 
الفئة صاحبة السلطة ، و هي اجلماعة احلاكمة التي تصدر األوامر 
و القرارات ، ألن السلطة يف أبسط معانيها هي التأثير باستخدام 
القوة على مجموعة من األفراد ، أو اجلهات من خالل التحكم 
بإصدار القرارات النهائية وفق مجموعة من القواعد القانونية ،  و 
فئة خاضعة أو محكومة تأمتر و تنتهي بأوامر و نواهي الفئة احلاكمة 

، و تتأثر بتوجيهاتها و تنسجم مع قراراتها .
 و على الرغم من التمييز النظري الذي تقره الفلسفة السياسية 
بني السلطة و القوة ، كالقول بان القوة كما يقول » جاك ماريتان 
 ، على طاعتك  اآلخرين  أن جتبر  تستطيع  بواسطتها  التي  » هي 
تأمرهم  و  اآلخرين  توجه  أن  يف  احلق  هي  السلطة  أن  حني  يف 
باالستماع إليك و طاعتك ، فالسلطة تتطلب قوة غير أن القوة بال 
سلطة ظلم و استبداد » إال أن السلطة يبقى شرطها األول هو القوة 
ألن القوة هي أداتها يف إجبار و توجيه اآلخرين الذين ميتنعون و 
يتمردون على أوامرها و يخرجون عن طاعتها ، و من هذا املنظور 
تظل السلطة مفسدة كما يقول  »لورد أكتون » و السلطة املطلقة ، 

مفسدة مطلقة .
  و لذلك فإن كل سلطة هي بطبيعتها سلطة مستبدة إال يف 
حالة واحدة هي احلالة التي تكون فيها خاضعة للقانون ، مبعنى أن 
الفئة احلاكمة يجب أن تخضع  نفسها للقانون بنفس القدر الذي 
تخضع فيه احملكومني له ، فخضوع اجلميع للقانون هو الشرط األول 
و الضروري لعدم حتول السلطة التي هي ضرورية لالجتماع البشري 

إلى استبداد و طغيان .
أن  احلضارية  و  السياسية  جتربتنا  تاريخ  يف  الغالب  لكن  و 
التي  هي  و  احلرة  باإلرادة  يتمتع  من  وحدها  هي  احلاكمة  الفئة 
تكون هي  أن  دون  الدهماء  و  الرعية  و  الناس  متارس حكم سواد 
خاضعة لشريعة أو قانون ، أما فئة احملكومني  فهي غارقة يف أمواج 
االستبداد الهائجة و تائهة يف غابات الطغيان و التوحش و الظلم .
  فالسلطة حتى ال تتحول إلى سلطة مستبدة و فردية و قهرية 
، عليها أن حتفظ حقوق الناس كافة و يف مقدمة تلك احلقوق احلق 
التفكير و حرية احلركة  يف احلرية من مثل حرية امللكية و حرية 
املختلفة كإنشاء األحزاب  السياسية   و احلريات  املعتقد  و حرية 

السياسية و النقابات و جمعيات املجتمع املدني ..
و لهذا ظل سؤال اخلروج من أفق االستبداد و سؤال الدخول 

يف  الوعي  و  العقل  يشغل  الذي  السؤال  هو   ، احلريات  أفق  يف  
تاريخنا و يف ثقافتنا العربية و اإلسالمية منذ عقود طويلة ، و تزداد 
حدته و كثافته ، خاصة يف وقتنا الراهن  عندما  نرى املجتمعات 
الغربية تقطع خطوات كبرى يف مجال احلريات السياسية و الثقافية 

و الفردية بينما تتراجع احلريات يف مجتمعاتنا بشكل مخيف .
  فكثيرا ما خاضت الشعوب يف بلداننا جتارب ثورية حقيقية 
و أجنزت انتفاضات غير مسبوقة ضد احلكم الفردي و االستبداد 
و الطغيان ، وقدمت تضحيات جليلة مقابل التحرر من كل أنواع 
الربيع  ثورات  الداخلي ، و  أخرها كانت  االستعمار اخلارجي و 
الشعبي يف اجلزائر  العربية ،  و احلراك  البلدان  العربي يف عديد 
يف 22 فيفري 2019 و الذي عجل بسقوط نظام بوتفليقة الذي 
جثم على صدر الشعب اجلزائري ملدة 20سنة أخر تلك احلركات 
السابقة  التي راهنت على حتقيق ما عجزت األجيال  اجلماهيرية 
على حتقيقه ، و لكن لألسف ذهبت كل تلك األحالم و اآلمال 

أدراج الرياح و بقي احللم بعيد املنال .
الطغيان و االستبداد واجب     و يظل هاجس جتاوز عتبات 
احلفر يف جذور  من خالل  ذلك  و   ، السياسية  و  العاملة  النخب 
ثقافة االستبداد التي تكبح حركة مجتمعاتنا نحو التحرر و بناء 
العقالنية و الفصل  دول مدنية حديثة تقوم على قيم االنسنة و 
بني السلطات و تكريس ثقافة التداول على السلطة ، فاالستبداد 
كان و ال يزال أصيال و عميقا يف بنياتنا الذهنية و النفسية و كأنه 

طبيعتنا الثانية .
إلى  امليل  و   ، الغلبة  و  بالقهر  واالتصاف  بالرأي  فاالنفراد   
التصرف  و   ، احلرة   بإراداتهم  ليس  و  بالقوة  الناس  يف  التحكم 
بصفة مطلقة يف شؤون البالد و العباد ، و رفض احلكام للمساءلة 
أغلب  يف  املستبدة   السياسية  السلطة  سمات  هي   ، احملاسبة  و 
فترات تاريخنا ،  فتراثنا السياسي غني بصفات التأليه التي يتم 
النعمة  ولي  و  الفخامة  صاحب  مثل  من  احلاكم  على  إضفاءها 
القدسية  الصفات  و  األلقاب  من  غيرها  ..و  اجلاللة  و صاحب 
املنقذ املخلص ، و  املتعالية ، و يف أحسن األحوال فاحلاكم هو 
الشعوب ال تستطيع أن تقطع مع الفوضى و اليأس و التخلف و تلج 
حياة األمن و السعادة و التقدم إذا لم يقيد اهلل لها حاكما منقذا و 

زعيما مخلصا و قائدا ملهما .
  فاملستبد هو مبثابة األب الذي يشمل اجلميع ببركاته و خيره 
و يبعد عنهم اللعنات و األشرار، و معلوم أن كلمة املستبد مشتقة 
من الكلمة اليونانية » ديسبوتيس » التي تعني رب العائلة ، أو 
رب املنزل ، ثم سحبت من املجال األسري  لكي تطلق على منط 
من أمناط احلكم يف السياسة ، و هو النظام السياسي الذي تكون 
فيه للحاكم سلطة مطلقة على محكوميه ، فمثلما يعامل األب 
األبناء على أنهم قصر و غير راشدين ، يعامل املستبد احملكومني 

إليه و إلى وصايته ألنهم لم يبلغوا الرشد الذي  بأنهم يحتاجون 
ميكنهم من التمييز بني ما يضرهم و ما ينفعهم .

العربية  عرفتها مجتمعاتنا  التي   التغيير  منعطفات  و يف      
يف العقد األخير وجدت نفسها بني شرين مخيفني و هما : شر 
العرب  احلكام  و  الرؤساء  ميثلها  التي  الديكتاتورية  و  االستبداد 
الذين حكموا شعوبهم بالقوة لسنوات طويلة  و شر الفوضى التي 
املستبدين كما  احلكام  املجتمعات مع سقوط  تلك  فيها  سقطت 
هو احلال يف ليبيا و اليمن و العراق و سوريا ، مبعنى أخر أن قدر 
هذه املجتمعات هو إما نار االستبداد أو نار احلرب و الالأمن ، و 
كأن االستبداد هو قدر هذه الشعوب على ما فيه من مضار عظيمة 
، فهو كما يعرفه » عبد الرحمان الكواكبي » أعظم بالء ، ألنه 
وباء دائم بالفنت ، و جذب مستمر بتعطيل األعمال ، و حريق 
متواصل بالسلب و الغصب ، و سيل جارف للعمران ، و خوف 
يقطع القلوب ، و ظالم يعمي األبصار ، و ألم ال يفتر ، و صائل 
ال يرحم ، و قصة سوء ال تنتهي » وكما أن الظلم عند ابن خلدون 

مخرب للعمران .
السياسي  واقعنا  متلئ  التي  االستبداد  مفردات  بسبب   و    
تعود أطروحة االستبداد الشرقي إلى الصدارة ، و هي األطروحة 
التي قال بها العديد من الفالسفة الغربيني من أمثال أرسطو الذي 
قسم العالم إلى شرق و غرب ، و أقر بأن للشرق أنظمة سياسية 
خاصة ال تصلح إال له و هي بطبيعتها استبدادية ، يعامل فيها 
يرى  الذي  مونتسكيو  و   ، كالعبيد  أو  كاحليوانات  رعاياه  احلاكم 
و  غريب  لكنه  و   ، للشرق  بالنسبة  طبيعي  نظام  االستبداد  أن 
خطر على الغرب ، كارل ماركس الذي ربط االستبداد الشرقي 
بنمط اإلنتاج اآلسيوي و نفس األمر بالنسبة لهيغل الذي دافع 
بدوره عن االستبداد الشرقي . و إذا كانت هذه األطروحة وظفت 
الثقافات  من  للنيل  إيديولوجية  و  سياسية  ألغراض  باألساس 
الشرقية و تبرير موجات االستعمار الغربي احلديث  للشرق بحجة 
نشر الدميقراطية  و حقوق االنسان و قبل ذلك نشر احلضارة ، و 
كل ذلك للتغطية على التدمير الغربي البشع للشرق و نهب ثرواته 
و خيراته ، و لكن استمرار االستبداد السياسي  و احلكم الفردي 
بعد  عموما  الشرق  و  العربي  العالم  دول  يف  التوتاليتارية  أمناط  و 
احلفر  من خالل ضرورة  االستبداد  طرح سؤال  يعيد  االستقالل 
البنيات العميقة لثقافتنا  الذاتية لالستبداد و تفكيك  يف اجلذور 
السياسية و الدينية  . فاالستبداد صناعة ذاتية و له بذور ذاتية  
جتد يف  مصادر الثقافة احمللية املناخ املالئم و التربة املناسبة لتنمو 
و تزدهر ، و تتحول إلى طبيعة ثانية حتول دون تطور و تقدم هذه 

املجتمعات .
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هـل االستبداد هـو طبيعتنـا الثانيـة؟
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  ما كان لي أن أعود إلى 
موضوع النقاش السياسي، 

مرة أخرى، لوال ردود الفعل 
التي أثارها عمودي يف ركن 

»خالصة القول«، واملعنون بـ 
»حّرروا النقاَش السياسي«!

    تساءل عبد العزيز غرمول 
الكاتب الكبير والصحفي 

املخضرم،  يف تعليقه بخبث 
السياسي املتردد: »من يحرر 

النقاش؟«.
 والسؤال بقدرما يدفع 
املجيب الّسطحي إلى 

السقوط يف َشَرك التفاهة 
يجعل العاقل الوازن يقّلب 

كالمه يف لسانه عشرات املرات 
بالقدر نفسه،  جتنبا لويالت 

كاتب ال يرحم وسياسي ال 
يضيع الفرص.

 أجبت الألستاذ غرمول بأن 
النقاش السياسي يحّرره 

كل من يهتم بالشأن العام. 
واحلقيقة أن إجابتي كانت 

َمسكا للعصا من الوسط، بل 
تعومي للمسؤولية، رغم أن 
املسؤولية ينبغي  أن حتّدد 
حتى نتمكن من تشخيص 

َمكمِن الداء.
أقول للزميل عبد العزيز 
غرمول إن فضيلة النقاش 
السياسي، ِسمة من سمات 

التحضر، وعالمة من عالمات 
نضح املجتمعات، ما يف ذلك 

شك. لكن يف حالتنا، ويف 
حالة األنظمة الشمولية التي 
حتاول االنفتاح بشروط - أو 
لنقل - تعتبر االنفتاح على 

اآلخر تنازال عن مكسب 
مرسم بشرعيات متعددة، وإن 
أكل الزمان جزءا من أطرافها، 
فإن حترير النقاش السياسي 
السياسية،  السلطة  مسؤولية 
سلطة تتحكم يف ميكروفونات 

القنوات واإلذاعات، ومتأل 
صفحات اجلرائد بحبرها 

ويتربع مسؤولوها على 
صدرها.تتحكم يف الفضاء 

العام، تسّير تراخيص 
واالجتماعات،  النشاطات 

تصدر اعتمادات األحزاب. 
وكانت إلى وقت ليس ببعيد 
تراقب القوائم االنتخابية؛ 

فُتسقط من تشاء وترفع 
من تشاء..الى غير ذلك من 

ممارسات معهودة لديها.
زميلي وصديقي العزيز، يف 

نظام حكم طالب الشعب 
السلطات  بتغييره، مسؤولية 

السياسية كبيرة من كيس 
احلليب إلى بناء اإلنسان؛ 

ليس هذا إجحافا ولكن 
ألنها متلك األدوات وحتتكر 
الوسائل وتسّير املؤسسات 

والزبانية!
لكن صديقي، دعني أسألك 

أيضا وأنت العليم بالواقع 
وِشعابه: »أين نخبنا من 

فتح فضاءات احلوار ولو يف 
مساحات ضيقة؟«، »أين 

األحزاب التي حولت مقراتها 
إلى كل شيء إال للحوار 

والنقاشّ؟«، »أين اإلعالم 
الذي يغض كاميراته عن 

نشاطات فكرية وسياسية؟«، 
»أين البرملان، أين املجالس 

احمللية، أين اجلامعات؟«.
أال ترى أننا انخرطنا يف لعبة 
»بافلوف«.. وبعنا املاتش؟!  

هــــــــــــويلي ريـــــاض  بلسان  

سائق   ، أمس  صبيحة،  لقي 
شاحنة نقل البنزين حتفه إثر احتراق 
انحرافها  بعد  صهريج  ذات  شاحنة 
وانقالبها على مستوى الطريق الوطني 
.حيث  فرناكة  ببلدية  أ   17 رقم 
 ، املقطع  من  كل  وحدات  تدخلت 
للقيام  الرئيسية  والوحدة  نويصي  عني 
فيه  والتحكم  احلريق  إخماد  بعملية 
مت  فيما  البنزين.  مادة  اشتعال  لسرعة 
حتويل املتويف إلى مصلحة حفظ اجلثث 

مبستشفى مستغامن.
بن سعدية .ن

 َعبـُد الَعِزيـز 
َغرُمـــــول..  
سؤاُل الشَرك؟

210 إصابة جديدة 
بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 210 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، خالل الـ24 

ساعة األخيرة.
ووبحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة 

فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فلقد  
إرتفع عدد اإلصابات بالفيروس التاجي بالبالد 

إلى 49623 إصابة.

 مستغامن

احتــراق سائــق شاحنــة نقــل البنزيـــن

الطارف.. اإلطاحة 
بشبكــة إجراميـة 
مختصة فــــــي 

» الحرقــة«
أطاحت  مصالح أمن الطارف،   بشبكة 
واالعداد  التنظيم  يف  مختصة  إجرامية 
لرحالت الهجرة غير شرعية عبر البحر مقابل 
أفضت  الشرطة، ،  بيان  مالية. وذكر  منفعة 
العملية إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم. 
ومحرك  خشبي،  قارب  حجز  الى  باالضافة 
حتديد  وجهاز  البنزبن،  من  دلو  و12  بحري، 
العملة  من  مالية  ومبالغ   ،GPS املواقع 
ومركبة  نقالة،  وهواتف  واالجنبية،  الوطنية 
واألشخاص.  املعدات  نقل  غي  تستعمل 
قضائي  ملف  املتورطني  حق  يف  واجنز 
لغرض  أشرار  جمعية  تكوين  بخصوص 
سرية  هجرة  لرحالت  والتحريض  اإلعداد 
لألشخاص عبر البحر، مقابل منفعة مالية. 
باإلضافة إلى جنحة تهريب البشر عبر البحر، 

حسب ذات املصدر.
التهم  هذه  مبوجب  فيهم،  املشتبه  وقدم 
أمام اجلهات القضائية املختصة لدى محكمة 
القالة، أين صدر يف حق 4 منهم أمر إيداع، 

مع توجيه استدعاء مباشر لباقي األفراد.
س.م

باتنة

  امـــرأة تضــع مولــودا 
داخـل سيـــارة اإلسعــاف

الثانوية سريانة،بباتنة أمس   للوحدة  التابعة  التدخل  استطاعت فرق 
سيارة  داخل  مولودها  وضعت  حامل  المرأة  املساعدة  يد  تقدمي  السبت، 

اإلسعاف.
لتلقي  باتنة  والية  يف  الطبية  العيادة  الى  ومولودها،  املرأة  حتويل  ومت 

الرعايا الالزمة .

أم البواقي

حجـز أكثــر من 20 ألف 
وحـــدة كحوليـــة

أوقفت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن أم البواقي شخصني وحجز 
أزيد من 20 ألف وحدة من املشروبات الكحولية.

جاءت العملية إثر معلومات، مفادها قيام أحد املسبوقني قضائيا بجلب 
املشروبات الكحولية ونقلها ملدينة أم البواقي قصد إعادة بيعها بالتجزئة.

ميدانية  عمل  خطة  وضع  مت  فلقد  الشرطة   مصالح  بيان  ووبحسب 
محكمة التنسيق، مت خاللها الترصد للمشتبه فيهما ليتم توقيف الشاحنة 

وعلى متنها شخص.
مع  التحقيق  ومبواصلة  كحولية،  وحدة   13632 قيمته  ما  حجز  ومت 

املشتبه فيه، مت التوصل إلى حتديد هوية املشتبه فيه الرئيسي.
مسكنه  تفتيش  مت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  كافة  إتخاذ  وبعد 

والذي عثر بداخله على كمية أخرى قدرت بـ 6792 وحدة.

سواكـري ُتكــرم مؤســــس 
االتحادية الجزائرية للمالكمة

النخبة،  برياضة  املكلفة  الدولة  كاتبة  أمس،  كرمت 
العضو  تومي،  بن  خلضر  املجاهد  سواكري،    سليمة 

املؤسس يف االحتادية اجلزائرية للمالكمة.
وصرحت سواكري يف كلمة على هامش اخلفل »إّن هذه 
التكرميية جاءت لتعكس مدى االعتراف  الشرفية  املراسم 
والتقييم للمسار الرياضي احلافل واملميز للسيد بن تومي، 
كما تعتبر عنوانا للنجاح، وحافزا وتشجيعا لرياضيي النخبة 
والتألق يف  الرياضية  تعزيز مسيرتهم  به من أجل  لالقتداء 

مختلف احملافل واملواعيد الرياضية القادمة«.
تأسيس  على  األوائل  الشهود  بني  من  تومي  ويعد  
االحتادية اجلزائرية للمالكمة، وكان له شرف حمل األلوان 
الوطنية كحكم على الصعيد القاري والدولي، كما ساهم 

يف ترقية وتطوير رياضة املالكمة.

العثــور علــى طالسـم و سحـور 
بعـد تخريب قبـور في عزابــة

املركزية يف شرق والية سكيكدة،  زوار مقبرة عزابة  صدم، أمس، عدد من 
بنبش و تخريب عدد من القبور من قبل مجهولني وضعوا طالسم و سحور أسفلها 
بصورة واضحة للعيان، حتمل صور العديد من األطفال الصغار و األزواج اجلديد و 
بعض الالعبني املعروفني يف املنطقة و حتى جامعيني و مسئولني محليني، عليها 
كتابات غير واضحة و شعوذة، ما دفع باجلميع الى التعجيل بجمع تلك الطالسم 
و السحور و البحث يف كامل أرجاء املقبرة و إخراج كل ما شكوا فيه و االستنجاد 

برقاة معروفني يف املنطقة قصد فك تلك الطالسم.
جمال بوالديس

مكتتبـــــو »عــــــدل« 
2001 ينظمــون وقفـة 
احتجاجيــة ببجايــــة

 نظم عشرات من مكتتبو  عدل 2001/2002  ببجاية ، أمس، 
وقفة احتجاجية مبوقع  اجناز 2450  سكن   ،  باغيل اوزاريف بوادي غير 

،    تنديدا   بالتأخر  يف   استالم السكنات.
»،«بجاية  بركات  »18 سنة  الى  تشير  احملتجون  الفتات  ورفع   
غير معنية بتوزيع السكنات« ،مؤكدين أن التأخر املسجل يف توزيع 
سكناتهم اثر عليهم سلبا،   طالب   املكتئبون تسليم املفاتيح يف شهر 

نوفمبر القادم.
نبيلة بن يحي


