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08
اليزي

رصــــــــُد 780 
مليـاًرا لبعث الَحيـاِة 

بمَناطــق الّظـــل
05

 سكيكدة
نجـاُة َعائلـٍة مـن موٍت 
ُمحّقٍق إثَر انِهياِر َسكِنها 
بحـي »النبولتــان«!

05
سطيف

الَوالــي:»الَقانــُون 
هو الَفيصل في ِملَفات 

االستثَمـــــــار«!

02
لَقاٍء  الّرِئيُس خالَل 
 مع َوسائِل إعالم:

َتجِفيـُف َمنابـِع 
الَفساِد وَتعامـل 
َرِزين مـع الَوباء

أثار    رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون، خالل مقابلة 

جمعته مبسؤولي بعض وسائل 
اإلعالم الوطنية، العديد من 

القضايا منها ، كورونا والتجربة 
اجلزائرية يف التعامل مع الوباء  

والفساد وقضايا دولية مثل 
امللف املالي والليبي .

لة! »الّدميَثـة«بالوادي. . َمشاكٌل بالُجملة وُحلوٌل مؤجَّ
تعد قرية »الدميثة« التابعة لبلدية قمار، بوالية الوادي، واحدة من أكثرالتجمعات السكانية التي تتجسد فيها مختلف أشكال التهميش واإلقصاء. وبحسب 

تقارير صادرة عن هيئات رسمية، فالصحة فيها معتّلة، وسكانها يعانون مشاكل يف قطاعات التربية والسكن والنقل، ما أثر سلبا على حياة أهالي القرية!

هميش09 التَّ أشَكال  كّل  فيها   َتتجّسُد 

ستوِر امُلعّدِل قابِة يف الدُّ آلياُت الرَّ

إشَكالّيـُة األخـالق والّسياَسـة 
عنــَد مالـك بــن َنبــي 

    إن حالة التخلف والركود احلضاري التي 
يعيشها العالم العربي اإلسالمي أصبحت 
ظاهرة ال ميكن جتاوزها وجتاهلها، وذلك 

يف جميع املجاالت. ومن املعروف تاريخيا أن 
جهود اإلصالح لدى بعض النخب العربية 
اإلسالمية بدأت يف القرنني التاسع عشر 

والعشرين امليالديني، محاولة منهم إخراجه 
من وطأة الهزمية احلضارية التي مني بها 

املسلم املعاصر منذ سقوط دولة املوحدين 
يف العصور الوسطى حسب »مالك بن نبي«، 

والذي نعتبره من الرواد الفالسفة املصلحني! 

د. عز الدين معـــزة 	أقــــالم15

نصوٌص لمَحاربة الّلُصوص!نصوٌص لمَحاربة الّلُصوص!

 100 أزيَد مْن  الُعمومّيُة تخسُر  اخلزينُة 
ريبِي! الضَّ هرِب  التَّ بسبِب  ُدوالِر  ملياِر 

الَفساِد! إرادٌة ِسياسيٌة َقوّيٌة حمَلاربِة  َكافيٍة، واملطلوُب  القواننُي واآللياُت َتبقى غيَر   

الَفساد! 250 ملياَر دوالر تبّخرْت خالل العقدين املاضيني بسبب  نحَو 

!

الجزء الســـادس

10 سنوات! الَفساد منُذ  مُلكافحة  الَوطني  الديوان  العصابُة جّمدْت عمَل 
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02
الحدث
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ضرورة محاربة املال الفاسد 
وإضفاء الشفافية على 

التسيير

- أكد رئيس اجلمهورية, عبد املجيد 
الفاسد  املال  محاربة  ضرورة  على  تبون, 
»القاعدة  التسيير من  الشفافية يف  واضفاء 

الى القمة«.
بناء  أن   , تبون,  الرئيس  وأوضح 
الشفافية  اضفاء  يستدعي  اجلديدة  اجلزائر 
يف التسيير »من القاعدة الى القمة, مبا فيها 
تقوم  ان  يزعجني  »ال  انه  قائال  الرئيس«, 
املفتشية العامة للمالية بإجراء تفتيش على 
أمرا  باعتباره  اجلمهورية,  رئاسة  مستوى 

طبيعيا«.
»نحن  بالقول:  الشأن  هذا  وشدد يف 
نعيش يف جمهورية و ليس يف مملكة وعلى 
هذه  داخل  للمحاسبة  يخضع  أن  الكل 

اجلمهورية يف ظل احترام القانون«.
ويف معرض حديثه عن املال الفاسد, 
التي  الظاهرة  هذه  أن  تبون  الرئيس  قال 
تغلغلت مثل السرطان يف أوساط املجتمع, 
القانون  أن  إلى  الفتا  محاربتها,  ينبغي 
املال  يستعمل  لكل  »باملرصاد  سيكون 

الفاسد«.

 مالي واملغرب ... نقاط على 
احلروف

علق  ذهب  الدولي  الشان   يف  و 
بحوزتنا  »كانت   : مالي  يف  الوضع  على 
مؤشرات بأن اجليش هناك يحضر للتحرك، 
البرملان،  املالي مع حل  الرئيس  و استقالة 
على  حاكما  العسكري  املجلس  فرضا 
البالد«، مردفا : »نحن االمتداد الطبيعي 
وزير  زيارتي  يبرر  ما  مالي،  للشقيقة 
اقترحنا  لهذا  و  لباماكو،  بوقادوم  اخلارجية 
عليهم أن ال تتجاوز فترة احلكم االنتقالي 

عليهم  شددنا  أننا  كما  النصف،  و  السنة 
القادم يجب أن يكون مدنيا،  الرئيس  بأن 
يف  اجلزائر  باتفاقية  االلتزام  حتمية  مع 

التعاطي مع الوضع يف الشمال«.
 و اغتنم تبون فرصة اللقاء ليذكر بأن 
يف  لألشقاء  الود  مشاعر  إال  تكن  »اجلزائر 
هناك ال  األطراف  أن بعض  رغم  املغرب، 
التهجم على اجلزائر«، مضيفا :  تتردد يف 
املبدئي  تعاملنا  يزعجها  األطراف  »نفس 
تصفية  أنها  على  الصحراوية  القضية  مع 
استعمار وفق مبدأ احلق يف تقرير املصير، 
الذي  نفسه  املبدأ  بأنه  نذكرهم  هؤالء  و 
رحمه  الثاني،  احلسن  امللك  به  اعترف 

اهلل«.

 تقدم يف ملف الذاكرة

  جدد رئيس اجلمهورية, السيد عبد 
على  تأكيده  األحد,  مساء  تبون,  املجيد 
رفات  استرجاع  تتراجع عن  لن  اجلزائر  أن 
مقاومي االحتالل الفرنسي, والتي يقارب 

عددها املائة, وكذا األرشيف اخلاص بتلك 
الفترة من تاريخها.

اجلزائر  أن  اجلمهورية    رئيس  وقال 
شهيدا,   24 جلماجم  استعادتها  وبعد 
بوجود  خاصة  املسار,  هذا  يف  ستواصل 
جزائري«  مقاوم  مائة  عن  يربو  »ما  رفات 

يف فرنسا.
كما أبرز يف ذات السياق حرصه على 
بالفترة  املتعلق  الوطني  استرجاع األرشيف 

االستعمارية.
املتعلقة  األمور  الرغم من كون  وعلى 
بهذا امللف »ليست بهذه البساطة«, إال أن 
رئيس اجلمهورية أبرز أن »األمر اإليجابي« 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  هو ما ملسه لدى 
»استعداد  من  مستشاريه  وبعض  ماكرون 

ونية حسنة حلل هذا املشكل«.
وذكر بوجود »لوبي ترعرع يف الكراهية 
اجلنة  استرجاع  أمل  على  وقته  ويضيع 
أمر --مثلما قال-- »أعتبره  املفقودة« وهو 
مستقلة  حرة  اجلزائر  ألن  للوقت,  مضيعة 

ولن تتخلى عن سيادتها«.

هذه  به  تقوم  ما  عند  توقف  كما 
على  للتأثير  للجزائر  املعادية  األطراف 
ليكرر  البلدين,  بني  الثنائية  العالقات 
عن  تتراجع  »لن  اجلزائر  بأن  مجددا 

مرادها«.
إلى  تبون  الرئيس  تطرق  وباملقابل, 
الذين  الفرنسيني  من  األخرى  الفئة 
ممارسة  عن  بالتوقف  منهم  الكثير  »يطالب 
بدل  وااللتفات  اجلزائريني  جتاه  الكراهية 
ذلك إلى حل املشاكل الداخلية لبلدهم«.

وأوضح يف سياق ذي صلة بأن »قناة 
نوفمبر  من  الفاحت  يف  ستنطلق  الذاكرة« 
املقبل وسيتم من خاللها التطرق الى كل 
يف  لفرنسا  االستعماري  بالتاريخ  يتعلق  ما 

اجلزائر.

كورنا  جتربة رائدة

املقبل  االستفتاء  تنظيم  و بخصوص 
وباء  نتيجة تفشي  الصحية  األزمة  يف ظل 
بأن  اجلمهورية  رئيس  أوضح  كوفيد19-، 

هذا املوعد سيشهد بدوره تطبيق بروتوكول 
صحي خالل عملية االستفتاء من خالل 
تطبيق اإلجراءات الصحية املتعارف عليها 
و  الكمامة  ارتداء  و  اجلسدي  كالتباعد 

غيرها.
كما ذكر بأن التخوف من تنظيم هذا 
أبداه  قد  كان  الذي  التخوف  مثل  املوعد 
شهادة  امتحاني  لتنظيم  بالنسبة  الكثيرون 
املتوسط و البكالوريا، غير أنه أكد على أن 

»الشعب واع« يف هذا الشأن.
يكون  أن  يف  امله  عن  أعرب  كما 
اللقاح املوجه لهذا الوباء حاضرا قبل تنظيم 

استفتاء الفاحت من نوفمبر املقبل.
الى  متحكمة  اجلزائر  ان  الى  مشيرا 
حد كبير يف احلالة الوبائية  مقارنة بالدول 
يف  الكاملة  الثقة  لديه  كما   ، االخرى 
كيف  تعرف  التي   العلمية  اللجنة  أعضاء 
حول  خاصة  الالزمة  القرارات  تصدر 

الدخول املدرسي واجلامعي   

الدولي  املركز  أمس   نهائي   حكم  بشكل 
التابع  باالستثمارات  املتعلقة  اخلالفات  لتسوية 
للبنك العاملي  لصالح اجلزائر يف  دعوى تقدمت 
جنيب  املصري  امللياردير  شركات   إحدى  بها 
ملطالبتها  اجلزائرية،  احلكومة  ضد  ساوريس 
بتعويض مادي قدره نحو 4 مليارات دوالر، وذلك 
بعد سنوات من النزاع القضائي حول قضية شراء 

شركة »جازى« لالتصاالت.
 وأعلن أمس مكتب  احملاماة الدولي شيرمان 
شراء  صفقة  يف  اجلزائر  وكلته  الذي  سترلنغ   و 
يف  فصل  الدولي  املنازعات  مكتب  ان  جيزي  

النزاع بشكل نهائي قبل ثالثة أيام .
األول  املتعامل  اجلزائرية  العدالة  وتابعت   
بتهمة  سنوات   قبل  باجلزائر    النقال  للهاتف 

لرؤوس  القانوني  غير  والتحويل  الضريبي  التهرب 
مستحقة  ضرائب  جيزي  لدى  ان  األموال،كما 
مليون  ب950  تقدر  اجلزائرية  اجلباية  ملصلحة 
دوالر عن الفترة املمتدة بني 2004 و2009 وهي 
مطالبة أيضا بدفع 1.3 مليار دوالر لعدم احترامها 

القوانني اجلزائرية يف مجال العملة الصعبة.
م.رفيق

قاٸمة  علی  محتجون  أمس  صبيحة  أقدم   
انتحار  محاولة  ،علی  بقاملة  االجتماعي  السكن 
مقر  من  بالقرب  عمارة  سطح  علی  من  جماعية 
ينتظرون  طويلة  لساعات  ظلوا  ان  بعد  قاملة،  والية 
املتعلق   و  جدوی  دون  االحتجاج  موضوع  يف  البت 
تقدميها  الطعون بعد خمسة اشهر من  نتاٸج  بنشر 

الی السلطات املعنية للنظر فيها٠
السكن  قائمة  من  املقصيون  وطالب 

الرفع  بعد  لهم  احتجاج  ثاني  بقاملة يف  االجتماعي 
التدريجي للحجر الصحي عن الوالية ، بنشر قائمة 
من   أشهر   5 بعد  الطعون  نتائج  يف  والبت  إضافية 
تقدميها لإلدارة، مطالبني بضرورة اإلسراع يف دراسة 
العشرات  قام  حيث   ، االجتماعي  السكن  ملفات 
منهم صبيحة أمس باالحتجاج أمام مقر والية قاملة 
مطالبني الوالي اجلديد بالتدخل إلنصافهم حسب ما 

كشفه ممثل احملتجني جلريدة أخبار الوطن.

 وأضاف املتحدث أن املواطنني ضاقوا ذرعا من 
الوعود الكاذبة، بحيث لم يتم إلى غاية اليوم البت 
يف نتائج الطعون التي مت تقدميها والتي تخص قائمة 
2000 سكن اجتماعي التي مت االعالن عنها نهاية 
السنة املاضية و عرفت سلسلة من االحتجاجات، 
السكنية  البرامج  بنقص  السابق  الوالي  عليها  علق 

املمنوحة للوالية و نقص مقاوالت االجناز.
خديجة بن دالي

  أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،   أن وحدات حرس السواحل  متكنت يف الفترة املمتدة من 15 
إلى 19 سبتمبر اجلاري،  من اعتراض وإنقاذ 485 شخص حاولوا اإلبحار بطريقة غير شرعية ليتم 
التكفل بهم من طرف املصالح املختصة، فيما مت انتشال عشرة 10 جثث ملهاجريني غير شرعيني غرقوا 

بعد انقالب قواربهم،
عملية   22 عبر  واإلنقاذ  البحث  زوارق  نفذتها  التي  اإلقليمية  املياه  يف  عملية   42 الـ  وتوزعت 
بالواجهة  عملية  و19  شرعي  غير  مهاجرا   255 وإنقاذ  اعتراض  خاللها  مت  الغربية  البحرية  بالواجهة 
ثالثة  وإنقاذ  اعتراض  مت  غير شرعي.فيما  مهاجرا   227 وإنقاذ  اعتراض  مت خاللها  الشرقية  البحرية 

مهاجرين غير شرعيني بالواجهة البحرية الوسطى.

الرئيس خالل لقاء مع وسائل إعالم:

تجفـــيف منـــابـــع الفســــاد،
 وتعـــامل »رزيــــن « مــع الوبـــاء؟

 حول قضية شراء شركة »جازى« لالتصاالت

 المــركز الدولــي لتســوية الخالفــــات 
 يحــــــكم لصـــالح الجـــــزائر

قاموا مبحاولة انتحار جماعية بحجة  جتاهل السلطات ملطالبهم

المقصــون مـــن الســكن االجتمـــاعـــي بقالمة 
بحتجـــون ويطالبــون بنشــر قائــمة إضـــافية  

 أثار    رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، خالل مقابلة جمعته مبسؤولي بعض وسائل اإلعالم الوطنية، العديد من 
القضايا منها ، كورونا والتجربة اجلزائرية يف التعامل مع الوباء  والفساد وقضايا دولية مثل امللف املالي والليبي .

حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني
انقــاذ 485 مهاجــر غيــر شرعـي 
وانتشــال 10 جثــث في أسبــــوع



عماْر قردوْد 
الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة 
لرئاسة  مباشرة  تابعة  رسمية  هيئة  ستكون  ومكافحته 
التابع حالًيا  الفساد  ديوان مكافحة  تعوض  اجلمهورية، 
لوزارة العدل، واملعطلة مهامه منذ عهد الرئيس السابق 
بني  اجلمع  مادة متنع  عن  فضًل  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
احلرة،  املهن  أو  اخلاصة  والنشاطات  العامة  الوظائف 

وذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية تورط العديد 
من الوزراء والُوالة يف حاالت تضارب املصالح بجمعهم 

لوظيفة رسمية وتسيير شركات خاصة.
إدراج  مت  واحملسوبية،  الفساد  مظاهر  كبح  وقصد 
الوظيفة  استلم  بداية  يف  باملمتلكات  التصريح  إلزامية 
يعني  شخص  إلى  بالنسبة  انتھائھا  وعند  العمومية 
يف وظيفة عليا يف الدولة أو منتخب أو معني يف البرملان 

أو منتخب يف مجلس محلي، وكذا تطبيق العقاب يف 
حاالت استغلل النفوذ.

كما جّرم الدستور املعّدل التهرب الضريبي، الذي 
مليار  الــ100  عن  تزيد  خسائر  العمومية  اخلزينة  كّبد 
يف  الفساد  حجم  واالقتصاد  املال  خبراء  قّدر  دوالر،و 
العقدين  تبخرت خلل  مليار دوالر   250 بنحو  اجلزائر 

املاضيني. 

بلقاسم  األختام  حافظ  العدل  وزير  أّكد 
املتعلق  القانون  أن  املاضي،  األسبوع  زغماتي، 
مراجعة«،  هو »محل  منه  والوقاية  الفساد  مبحاربة 

إلعادة النظر يف شقه الوقائي والردعي.
انشغاالت  على  رده  خلل  الوزير،  وقال 
مشروع  نص  بخصوص  األمة  مجلس  أعضاء 

تعديل الدستور، إن النص املتعلق مبحاربة الفساد 
ورشة  فتح  مت  مراجعة« حيث  منه »محل  والوقاية 
على مستوى وزارة العدل إلعادة النظر يف »محتوى 
أن  ميكن  »ال  أنه  مضيًفا  فلسفته،  ويف  النص« 

نستمر يف هذا املنهج«
عّمـــار قـــردود

مارس  يف  أعلن،  قد  العدل  وزير   وكان 
اآلليات  لتطوير  »جار«  العمل  أن  املاضي، 
»الفعالية«  من  مزيد  لتحقيق  احلالية  القانونية 
يف محاربة الفساد، خاصة فيما تعلق »باسترداد 

األموال املنهوبة«.
مبناسبة  ألقاها  كلمة  يف  زغماتي،  وقال 
قضاء  ملجلس  رئيًسا  بوشريط  مختار  تنصيب 

اجلزائر، إن »محاربة الفساد بجميع جتلياته تبقى 
القضاء  بها  التي يضطلع  الرئيسة  األهداف  من 
أكثر من أي وقت مضى. وأكثر من ذلك، فان 
العمل جار قصد تطوير اآلليات القانونية احلالية 
تعلق  ما  السيما  الفعالية،  من  املزيد  لتحقيق 

باسترداد األموال املنهوبة«        
   عّمـــار قـــردود

العام للديوان املركزي لقمع  أكد املدير 
الفساد، مختاري خلضاري، أن الفساد عرف 
ننجح - حلد اآلن -  ولم  منحى »تصاعديا 
يف وضع حد له«.وقال خلضاري إن مكافحة 
شعاًرا  كان  بل  جديًدا  »ليس  أمر  الفساد 
مرافًقا لكل التحوالت السياسية التي عرفتها 
اجلزائر منذ االستقلل«، إال أن »الواقع يبني 
أنه عرف منحى تصاعدًيا ولم ننجح - حلد 

اآلن - يف وضع حد له«.

وأشار خلضاري إلى أنه يجب االرتكاز 
مكافحة  أجل  من  مهمني  عنصرين  على 
والعناية  االهتمام  إعطاء  وهما  أال  الفساد، 
اللزمني للمطلب الشعبي الذي نبعت منه 
عنها  معبر  سياسية  إرادة  ؛  قال  كما  أو   –
املختصون  ينظر  وأن  الرسمي،  اخلطاب  يف 
فردي  وكسلوك  شخصي  كانحراف  للفساد 

منحرف وليس كخلل مؤسساتي.
عّمـــار قـــردود

واملالي  االقتصادي  اخلبير  أوضح 
تصريح  يف  سراي،  املالك  الدوليعبد 
العمومية  اخلزينة  أن  الوطن«،  لــ«أخبار 
بسبب  دوالر  مليار   100 من  أزيد  تخسر 
كان  ضخم  مبلغ  وهو  الضريبي،  التهرب 
على احلكومة وضع اآلليات املناسبة حملاربته 

وإنعاش اخلزينة بهذه األموال املعتبرة«.
املعّدل لم  الدستور  أن  وأضاف سراي 
املال  وحماية  الفساد  محاربة  قضية  يغفل 
للتهرب  واضًحا  تضمن جترمًيا  العام،حيث 
مجلس  دسترة  أن  إلى  مشيًرا  الضريبي، 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  احملاسبة 
رقابة،  هيئتا  باعتبارهما  منه،  والوقاية 

باعتبارهما  العام،  املال  رقابة  يسهران على 
احلوكمة  آليات  من  هامتان  جد  آليتان 
لتطهير  يهدف  مهم  أمر  هو  االقتصادية، 
مظاهر  من  اجلزائرية  االقتصادية  البيئة 

الفساد.
يف  تزال  ما  »اجلزائر  بأن  سراي  وأفاد 
مقدمة الدول املستشري فيها الفساد بشكل 
تقدر  األرقام  بعض  وأن  وخطير،  كبير 
حجم الفساد بنحو 250 مليار دوالر خلل 
العقدين املاضيني فقط، وأن ما خفي كان 

أعظم«.
عّمـــار قـــردود

للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئيس  دعا 
جميع  كور،  طارق  ومكافحته،  الفساد  من 
إلى  األفراد  وكذا  واجلمعيات  املؤسسات 
من  الوقاية  عملية  يف  »املسؤولة«  املساهمة 
احلق  دولة  إطار  يف  ومكافحته،  الفساد 
اجلمهورية  ركائز  »جتسيد  أجل  من  والقانون 

اجلديدة التي نصبو إليها«.
ويتم ذلك - يضيف كور- من خلل 
املتاحة  القانونية  الوسائل  كل  استغلل 

جميع  ويف  الفساد  أشكال  كل  عن  للتبليغ 
اللقاءات  مسار  أن  إلى  مشيًرا  املستويات، 
التشاورية واحملاور الرئيسة املعلن عنها يف إطار 
تدعم  التي  منها  خاصة  الدستور  مراجعة 
حقوق اإلنسان وتدعو إلى نبذ كافة أشكال 
الفساد وتقوية دولة املؤسسات، من شأنه أن 

يضع حجر األساس لبناء اجلزائر اجلديدة.
عّمـــار قـــردود

يف  السابق  والعضو  القاضي  كشف 
والوقاية  الفساد  ملكافحة  الوطني  الديوان 
لــ«أخبار  تصريح  يف  جانة،  بن  منه،علي 
الفساد  مللفات  القضاء  »فتح  أن  الوطن«، 
الثقيلة، بعد إطاحة احلراك الشعبي بالنظام 
السابق، كشفت حجم الفساد املهول الذي 
يعصف  أن  وكاد  الدولة  مؤسسات  ضرب 
يف  العصابة  استمرت  لو  ووجودها  بكيانها 

حكم البلد سنوات أخرى«.
»التحقيقات  أن  جانة  بن   وأضاف 
تسيرها  اجلزائر كانت  أن  القضائية كشفت 
عصابة بأمت معنى الكلمة، جنحت يف إفراغ 
وخيراتها.  مقدراتها  كل  من  تقريًبا  البلد 
 2019 فيفري   22 ثورة  أن  احلظ،  وحلسن 
الشعبية السلمية جاءت يف الوقت املناسب 
لقطع دابر هذه العصابة، فاجلزائر لم يزدهر 
فيها الفساد مثلما وقع يف الفترة املمتدة بني 

1999 و2019. 
الديوان  جمدت عمل  العصابة 
الوطني ملكافحة الفساد والوقاية منه منذ 10 
ودون  بأريحية  اجلزائر  سنوات حتى تنهب 

معوقات قضائية أو رقابية
»العصابة  أن  إلى  جانة  بن  وأشار 
الفساد  إلى  املمدودة  يدها  تطلق  وحتى 
حماية  إلى  بادرت  والنهب،  والسلب 
الديوان  عمل  جتميد  خلل  من  نفسها 
الوطني ملكافحة الفساد والوقاية منه منذ 10 

سنوات. وجعلت من رقابة مجلس احملاسبة 
على  تقاريرها  إحالة  دون  فقط  استشارية 
العصابة-تنهب  ما جعلها-أي  وهو  العدالة 
أو  قضائية  معوقات  ودون  بأريحية  اجلزائر 

رقابية«.
مكافحة  »دسترة  بأن  جانة  بن  وأفاد 
يف  املشكلة  لكن  ونثمنه،  مهم  أمر  الفساد 
فهي  والنصوص  القوانني  يف  ليست  بلدنا 
كثيرة وعديدة، ولكن اإلشكال املطروح هو 
الواقع ال  أرض  تطبيقها وجتسيدها على  يف 
األكيد  ورق،و  على  حبًرا  مجرد  تبقى  أن 
يحتاج  والقوانني  النصوص  هذه  تطبيق  أن 
إلى إرادة سياسية، وهو ما نتمنى أن يتوفر 
رئيس  رأسها  وعلى  اجلديدة  القيادة  يف 
يشهد  الذي  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
عندما  بأنه  والتاريخ  والداني  القاصي  له 
محاربة  أراد   2017 ماي  أول يف  وزيًرا  كان 
آنذاك   - العصابة  لكن  بأنواعه  الفساد 
الدولة  دواليب  يف  تتحكم  كانت  التي   -
رفضت. وعوض أن حتارب الفساد حاربت 
تبون الذي دفع ثمن محاربته للفساد،لكن 
رئيًسا  اليوم  وهاهو  أنصفاه  والشعب  التاريخ 
الظروف  كل  ستكون  واألكيد  للجمهورية 
مكافحة  يف  سياسته  الستكماله  مواتية 

الفساد بكل أشكاله وقطع جميع أذرعه«.
عّمـــار قـــردود

كمال  الدستوري  القانون  يف  اخلبير  أوضح 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  مدور،  بن  الدين 
اخلاصة  العضوية  والقوانني  السابق  الدستور  أن 
قانونية  »ثغرات  تتضمن  كانت  الفساد  مبكافحة 
ومع  قصد  وعن  عمًدا  تركها  جرى  خطيرة«، 
تنهب  بأن  للعصابة  ُيسمح  حتى  اإلصرار  سابق 
وتسلب مقدرات اجلزائر وخيراتها دون أي إخلل 
القوانني  تلك  ساعدتها  بالعكس  ل  بالقوانني،ب 
أو  جزائية  مسؤولية  أية  ودون  العام  املال  نهب  يف 

جنائية تترتب عنها«.
املشرع  لهذا  »و  يقول:  مدور،  بن  أضاف  و 
الدستوري الذي قام بصياغة ووضع القوانني ومواد 
الدستور املعّدل وبنوده تفّطن إلشكالية »اللصوص 
بالنصوص«. ومت استحداث هيئة ملكافحة الفساد 
يف  الفساد  نحارب  وحتى  دستورية.  كمؤسسة 
للمسؤولني  املشروع  غير  للثراء  حًدا  ونضع  مهده 
وظائفهم  إلى  يأتون  والذين  والعسكريني  املدنيني 
يف  إقرار  مت  أثرياء،  منها  ويخرجون  فقراء  السامية 
استلم  بداية  باملمتلكات يف  التصريح  الدستور 

الوظيفة العمومية وعند انتھائھا لكل شخص 
أو  منتخب  أو  الدولة  وظيفة علیا يف  يعین يف 
أو منتخب يف مجلس محلي،  البرملان  معین يف 

وكذا تطبيق العقاب يف حاالت استغلل النفوذ.
القوانني واآلليات تبقى غير كافية وإن كانت 
مهمة، واملطلوب إرادة سياسية قوية حملاربة الفساد 

وقطع دابره من اجلذور.
الترسانة  هذه  كل  أن  يرى  مدور  بن  لكن 
من القوانني واآلليات تبقى غير كافية وإن كانت 
مهمة ومطلوبة. واألهم – حسبه - أن تتوفر إرادة 
سياسية قوية حملاربة الفساد وقطع دابره من اجلذور.
الشعب  وافق  حال  يف  أنه  مدور  بن  وأفاد 
للستفتاء  املطروح  املعّدل  الدستور  عن  اجلزائري 
عليه يف غرة نوفمبر املقبل، فإنه من املنتظر صدور 
ينظم  ومكافحته  الفساد  من  للوقاية  جديد  قانون 
سيتم  كما  الدستور.  ملكافحة  اجلديدة  الهيئة 

تعزيزها بصلحيات واسعة ومحددة«. 
عّمـــار قـــردود
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ستوِر امُلعّدِل قابِة يف الدُّ آلياُت الرَّ

نصــوٌص لمَحــاربِة الّلُصـوص!

تضمن الدستور 
املعّدل دسترة سلطة 

عليا للشفافية 
والوقاية من الفساد 
ومكافحته، وإدراجها 

ضمن الهيئات 
الرقابية وأحكامًا 
تستهدف ضمان 
شفافية أكثر يف 

تسير الشأن العام، 
والتصرف باألموال 

العمومية.

املدير العام للديوان املركزي لقمع الفساد مختاري خلضاري:

الفسـاد عرف منحى تصاعـدًيا ولم 
ننجـح لـحد اآلن فـي وضـع حـّد له

اخلبير االقتصادي واملالي الدولي عبد املالك سراي:

تجرـيم التهرب الضريبي خطوة هامة 
إلنعاش االقتصاد ومكافـحة الفــساد

اخلبير يف القانون الدستوري كمال الدين بن مدور:

المشـــرع الدستــوري تنبــّه للصـــوص 
النـــصوص ووضــع حـــًدا لـــها!

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور:

استغـالل كل الوســائل القانــــونية 
المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد 

رئيس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان البروفسور 
بوزيد لزهاري:

 محـــاربة الفســاد تكـــون  محـــاربة الفســاد تكـــون 
مــن خـالل تحــديد اآلليــاتمــن خـالل تحــديد اآلليــات

أكد رئيس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان البروفيسور بوزيد لزهاري 
أن محاربة الفساد تكون من خلل حتديد اآلليات التي تساعد يف القضاء 
عليه. وألح لزهاري على ضرورة »االنتقال من اخلطاب السياسي يف محاربة 
املجلس  رئيس  عليه«،  للقضاء  والكيفيات  اآلليات  حتديد  إلى  الفساد 
التابعني  القضائية  والضبطية  القضاء  مبساهمة  اإلنسان  حلقوق  الوطني 

ألسلك األمن.
متوازية«  وليس  مترابطة  »مسارات  يف  السير  إلى  ذاته  املسؤول  ودعا 

للقضاء على هذه اآلفة التي تؤثر على »التمتع بحقوق اإلنسان«.
وأبرز لزهاري الدور التي ستلعبه الصحافة يف هذا املجال، وذلك عن 
طريق تقوية حرية التعبير وحقوق الصحفي يف الوصول إلى املعلومة، مذكًرا 
احلاكم  بني  الصلة  »قطع  إلى  أدى  القطاعات  الفساد يف جميع  تفشي  أن 

واحملكوم«، وأنه يجب العمل من أجل »أخلقة احلياة السياسية«.
داعًما  تكون  اإلنسان  حقوق  أن  السياق  هذا  يف  املتحدث  وأكد 
لكنها  بــ«السهلة  ليست  العملية  أن  إلى  النظر  ملفًتا  الفساد،  حملاربة  قوًيا 

متواصلة«.
عّمـــار قـــردود

اخلبير يف القانون الدستوري فوزي أوصديق:

الفساد بات رياضـة وطنيـة!الفساد بات رياضـة وطنيـة!
 

تصريح  يف  أوصديق،  فوزي  الدستوري  القانون  يف  اخلبير  قال 
لــ«أخبار الوطن«، إن »استشراء الفساد ولوبياته كان أحد بل أهم مآسي 
اجلزائر منذ االستقلل وحتى اليوم. ولكنه تغّول - أي الفساد - وباتت 

له عدة أذرع ورؤوس ».
وأضاف أوصديق أن »الفساد- لألسف - بات رياضة وطنية بامتياز 
قوانني  وضع  يتم  لم  حال  املستقبل يف  وحتى يف  واحلاضر،  املاضي  يف 
ردعية له وعدم توفر إرادة سياسية حملاربته وعدم اقتصار ذلك على القوانني 
والنصوص التي حتى لو مت تطبيقها فأنها غير كافية، كما أن املشكلة ليس 
يف إنشاء الهيئات الرقابية إذا كانت مقيدة وليس لها الصلحية مثًل يف 
إبلغ النيابة العامة بشكل مباشر عن أي ملف فساد، ولهذا نأمل بعد 
أن الحظنا توفر اإلرادة السياسية أن تتوفر كذلك اآلليات املناسبة لنقل 
احلرب على الفساد إلى امليدان وعدم إبقاءها حبيسة املكاتب أو مجرد 
حبًرا على ورق،فضًل عن حتييد بطانة السوء التي جتدها يف كل مكان 
دون نسيان دور األجهزة األمنية يف مكافحة الفساد ودور القضاء يف حتقيق 

العدالة«.
وال  شامل،  يكون  أن  بد  ال  الفساد  »تعريف  أن  أوصديق  واعتبر 
يقتصر على الفساد املالي واالقتصادي واإلداري. فحتى غش التلميذ يف 
املدارس أو الطلبة يف اجلامعات أو االستئثار بالسلطة أو خطاب الكراهية 
والعنصرية أو الثراء غير املشروع كل ذلك ميكن إدراجها كنوع من الفساد
عّمـــار قـــردود

العضو يف الديوان الوطني ملكافحة الفساد والوقاية منه 
سابقا، علي بن جانة:

مشكــلة الجزائـــر ليســـــت 
في النــــصـوص والقوانيــــن!

القواننُي واآللياُت تبقى غيَر كافيٍة وإْن كانْت مهمًة، واملطلوُب إرادٌة سياسيٌة قويٌة حملاربِة الفساِد وقطِع دابرِه مْن اجلذوِر!

نحو 250 مليار دوالٍر تبخرْت خالل العقديِن املاضينِي بسبِب الفساِد!
اخلزينِة العموميِة تخسُر أزيَد مْن 100 ملياِر دوالِر بسبِب التهرِب الضريبِي!

العصابِة جمدْت عمَل الديواِن الوطنِي ملكافحِة الفساِد والوقايِة منُه منُذ 10 سنواٍت، حتى تنهَب اجلزائُر بأريحيِة ودوَن معوقاٍت قضائيٍة أْو رقابيٍة!

زغماتي : قانـــون محــاربة الفســـاد 
والوقــاية منــه محـــلُّ مراجــــعة 

تطــوير اآلليــات القانـونــــية 
المتعلــــقة بمحــــاربة الفــــساد

أخبار السياسة 



رحمة عمار
االجتماع  توج  اجلمهورية  لرئاسة  بيان  وأكد 
دراسة  مت  أنه  االحد،  املنعقد  الوزراء  ملجلس  الدوري 
والية  يف  السرطان  ملكافحة  مركز  إجناز  حول  عرضني 
جامعة  استشفائي  ومركب  سرير   120 بسعة  اجللفة 

بوالية اجلزائر بسعة 700 سرير.
كيفيات  الوزراء عرضا حول   كما درس مجلس 
للذهب  املنجمي  لالستغالل  شبابية  تعاونيات  إنشاء 

بواليتي متنراست وإيليزي.
أراض  قطع  تصنيف  إلغاء  مشروع  مناقشة  ومتت 
سكنية  مجمعات  لبناء  هكتار   47 مبساحة  فالحية 

لفائدة منكوبي زلزال ميلة.

تفعيل مشروع مركز مكافحة 
السرطان باجللفة

وعلى الصعيد الصحي، حدد الرئيس تبون تاريخ 
15 أكتوبر كآخر أجل لوضع حجر األساس ملشروع مركز 
مكافحة السرطان باجللفة وطلب توفير خدمات فندقية 
من  القادمني  من  للمرضى  املرافقة  العائالت  إليواء 
الطبية  التجهيزات  حتديد  من  واالنتهاء  بعيدة  أماكن 
القتنائها  املقبلني  الشهرين  خالل  يف  للمركز  املطلوبة 
من  الكايف  بالعدد  املركز  تزويد  مع  السنة  نهاية  قبل 
يف  السرطان  مرضى  متطلبات  يلبي  حتى  املسّرعات 

الواليات املجاورة للجلفة.

إجناز مرّكب استشفائي جامعي 
بالعاصمة

كم أمر رئيس اجلمهورية إجناز مرّكب استشفائي 
الباب  لغلق  األوروبية  باملواصفات  بالعاصمة  جامعي 
النظر يف  إعادة  باخلارج مع  للعالج  أمام احلاجة  نهائيا 
ألهل  االستشارة  بتوسيع  للمشروع  املقترحة  الدراسة 
االختصاص من األطباء والتنسيق مع الوكالة الوطنية 
أنواع  أجنع  يوفر  منوذج  أفضل  لتحقيق  الصحي  لألمن 
الرعاية الصحية بأحدث التجهيزات الطبية على أن ال 
يقل املرّكب قيمة عن األقطاب االستشفائية اجلامعية 

األوروبية.

 أبلغت الوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره 
مقّررات  حتميل  من  متكنوا  الذين  مكتتبيها  “عدل”، 
التخصيص مؤخرا، أنها قامت بتوجيههم إلى املشاريع 

السكنية التي بلغت نسبة أشغالها 70 باملئة.
صب  أن  اإلثنني،  أمس  الوكالة،  وكشفت 
املتقدمة  السكنات  يشمل  التخصيص  مقّررات 
داعية  عليها،  املنصوص  بالقوانني  عمال  األشغال، 
مكتتبيها إلى عدم االنسياق وراء بعض األطراف التي 

مغلوطة  معلومات  بنشرها  وسطهم،  البلبلة  زرع  تريد 
الّنسبة  تصل  لم  سكنية  مواقع  إلى  توجيههم  حول 
املطلوبة من اإلجناز، وهي معلومات عارية من الصحة.
صب  عملية  أن  املكتتبني،  الوكالة  وطمأنت 

مقّررات التخصيص عبر موقعها اإللكتروني 
www.aadl.com.dz  متواصلة إلى أن 

يتكمن آخر مكتتب مبرمج من حتميلها.
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أعـــوان أمــن اتصــاالت الجــزائر أعـــوان أمــن اتصــاالت الجــزائر 
يحتجــون يحتجــون بسيـــدي بلعبــــاسبسيـــدي بلعبــــاس

أربــع قوانيــن للمصــادقة أمـــام أربــع قوانيــن للمصــادقة أمـــام 
النــــواب الخمــــيسالنــــواب الخمــــيس

حراسة  أمن  أعوان  أمس  اعتصم 
 ، بلعباس  بسيدي  اجلزائر  اتصاالت 
»فجيل  األمن  شركة  مع  املتعاقدين 
للمطالبة  الوالية   مقر  أمام  قروب«  
بحقهم يف االستفادة من مناصب شغل 

دائمة  . .
باإلعالم  املكلف  مع  اتصال  ويف 
مبديرية اتصاالت اجلزائر، أكد أن األمر 
ال يتعلق باملديرية وإمنا األمر خارج نطاق 
صالحيتها والميكنها التدخل يف األمر،

رئيس  بتدخل  العمال  وطالب 
اجلمهورية و وضع حد لشركات احلراسة  
اخلاصة  وإنصافهم وتخليصهم مما أسموه 

الظلم املمارس عليهم.
حواش .ا  

يف  الوطني  الشعبي  املجلس  مكتب  أحال   
مشروع  املختصة    اللجان  إلى  أمس  له  اجتماع 
مشروع  اجلزائية،  اإلجراءات  قانون  يعدل  قانون 
بالوقاية  املتعلق  األمر  على  املوافقة  يتضمن  قانون 
مشروع  ومكافحتهما،  األحياء  عصابات  من 
قانون يعدل قانون الصحة ومشروع قانون يتضمن 
املواقفة على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة 
القارية االفريقية، وذلك بهدف دراستها واملصادقة 

عليها.

وستخصص جلسة اخلميس أيضا للمصادقة 
على إثبات عضوية نواب جدد ثم املصادقة على 

قائمة نواب رئيس املجلس الشعبي الوطني.
الشؤون  جلنة  على  املجلس  مكتب  وأحال 
املتعلقة  الدستوري  املجلس  قرارات  القانونية 
مناصبهم،  شغور  إثر  نواب  ثالثة  باستخالف 
التشكيلتني  من  نائبني  استقالة  طلبي  بلغ  كما 

السياسيتني اللتني ينتميان إليهما.
ع.ر

لبنك  محافظا  فاضلي  رستم   ، تعني  مت   
ممثلي  مع  مقابلة  تبون يف  الرئيس  اجلزائر،وكشف 
وسائل إعالم  اول أمس أنه “أمضى نهاية األسبوع 
فاضلي  رستم  بتعيني   املتعلق  املرسوم  املاضي 

محافظا لبنك اجلزائر”.

نائب محافظ  وشغل رستم فاضلي منصب 
البنك املركزي.

شاغرا  اجلزائر  بنك  محافظ  منصب  وبقي 
منذ تقلد احملافظ السابق، أمين بن عبد الرحمان، 

حقيبة وزارة املالية يف جوان املنصرم.

ف سليم
من  ينحدران  شخصني  من  الشبكة  تتكون   
والية جيجل أعمارهم مابني العقد الثاني والثالث 
من  كلغ   1.752 العملية  هذه  خالل  حجز  مت  اي 
أثريتني  نقديتني  ،قطعتني  الفضي   الزئبق  مادة 
يعودان الى حقبة تاريخية قدمية ، 04 قطع أحجار 
كانت  مركبة  إلى  باإلضافة  مالي   مبلغ   ، كرمية 

تستعمل يف نقل وتنقل أفراد العصابة .
األمثل  االستغالل  إثر  على  العملية  جاءت 
من  تتكون  إجرامية  عصابة  قيام  مفادها  ملعلومات 
عبر  تنشط  جيجل  والية  من  ينحدران  شخصني 
التحضير جللب من  بصدد   الطارف  محور جيجل 

األبيض  الزئبق  من  معتبرة  كمية  جيجل   مدينة 
الى حجارة كرمية  باإلضافة  أثرية  وكذا قطع وحتف 
الوطن  خارج  تهريبها  مت  ومن  بوحجار،  مدينة  الى 
الغابية وعليه وبعد تكثيف  املسالك احلدودية  عبر 
التحريات وتدقيق األبحاث متكنت عناصر الشرطة 
القضائية ألمن دائرة بوحجار الى التوصل الى مكان 
بوحجار  مدينة  إلى  العصابة  أفراد  دخول  وزمان 

لغرض إمتام صفقتهم اإلجرامية .
و أسفرت خطة أمنية محكمة توقيف املعنيني 
ألحدهما  ملك  سياحية  مركبة  منت  على  وهما 
مع  بوحجار  ملدينة  الغربي  املدخل  مستوى  على 
 ، الزئبق  مادة  من  معتبرة  كمية  بحوزتهم  ضبط 

352غ قطعتني  الكرمية وزنها  04 قطع من احلجارة 
نقديتني أثريتني مبلغ مالي، ليتم اقتيادهما الى مقر 
املصلحة وفتح حتقيق معمق يف القضية اين اعترف 
لهذه  وتهريب  املتاجرة  قضية  يف  بتورطهم  املعنيان 
استفاء جميع  بعد  و  احلدود،  عبر  احلساسة  املواد 
قضائي  ملف  ضدهم  انحز  القانونية  اإلجراءات 
اإلعداد  لغرض  أشرار  جمعية  تكوين  قضية  عن 
حساسة  مواد  وحمل  حيازة   ، جناية  الرتكاب 
نقل  وسيلة  باستعمال  التهريب  ، جنحة  محظورة 
حفر،  عمليات  من  متأتية  أشياء  بيع  جنحة   ،
قدموا امام اجلهات القضائية املختصة لدى محكمة 

بوحجار صدر يف حقهما أمر إيداع.

حتادث وزير اخلارجية ، صبري بوقادوم، مساء األحد مع نخبة من الشخصيات الفاعلة 
يف العاصمة املالية باماكو، حول تطورات الوضع يف هذا البلد، حسب بيان لوزارة اخلارجية 

اجلزائرية.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها يف أقل من شهر للوزير صبري بوقادوم بعد االنقالب 
تلك  بأمن  اجلزائر  اهتمام  يثير  والذي  املاضي،  أوت   18 يوم  مالي  شهدته  الذي  العسكري 

املنطقة، التي تعتبرها جزء من أمن واستقرار اجلزائر.
من  العديد  مع  احملادثات  من  أجرى »سلسلة  بوقادوم  إن  اجلزائرية  اخلارجية  بيان  وقال 
الفاعلني املاليني، دارت أساسا حول الوضع يف مالي«، محددا إياهم بـ »الوزير األول السابق 
جلمهورية مالي سومايلو بوباي مايغا، وكذا الذهبي ولد سيدي محمد، الوزير السابق ورئيس 
اللجنة املكلفة بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج التفاق السلم واملصاحلة يف مالي املنبثق 
عن مسار اجلزائر، وأيضا سيدي ابراهيم ولد سيداتي، رئيس وفد تنسيقية حركات األزواد  

بلجنة متابعة اتفاق اجلزائر التي ترأسها اجلزائر«.

بوقادوم الذي زار مالي »موفدا من طرف رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون« على حد 
قول وزارة اخلارجية اجلزائرية، تباحث أيضا حول التطورات يف هذا البلد مع »فاعلني سياسيني 
ماليني آخرين، ال سيما اإلمام محمود ديكو، قائد حركة أم5 ، ورئيس حزب »التوافق من 

أجل تطوير مالي« حسيني أميون غيندو«.
وأضاف بيان وزارة اخلارجية اجلزائرية بأن »الفاعلني املاليني أشادوا بدور اجلزائر يف املنطقة 
وبالتزامها الثابت إزاء مالي وشعبها، وأعربوا عن تقديرهم للتضامن الفاعل الذي لطاملا أبدته 

اجلزائر إزاء هذا البلد الشقيق واجلار«.

جتدر اإلشارة إلى أن اجلزائر تتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السالم بني فرقاء مالي املوّقع 
يف اجلزائر سنة 2015 بوساطة جزائرية، ال سيما أن حتالف حركات األزواد الطوارق املالية، 
باماكو حول  املاضي يف  2015، غاب عن مشاورات األسبوع  السالم يف  اتفاق  أحد موقعي 

املرحلة االنتقالية ومن سيقودها، وعّبر عن عدم رضاه على تعاطي االنقالبيني معه.
وحل، أمس اإلثنني بالعاصمة النيجرية نيامي، وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقادوم 
يف زيارة عمل،أين مت التاكيد  عن عزم اجلزائر الراسخ على تعزيز عالقات التعاون الثنائي و 
التشاور السياسي بني البلدين حول القضايا ذات االهتمام املشترك السيما يف مالي و ليبيا و 

التحديات األخرى التي تعرفها املنطقة.
رحمة.ع

 كانت بصدد تهريبها عبر املسالك الغابية إلى تونس

 اإلطــاحة بشبــكة تهــــريب الزئبــــق اإلطــاحة بشبــكة تهــــريب الزئبــــق
 األبيـــض وتـــحف أثـــــــرية األبيـــض وتـــحف أثـــــــرية

مت اإلشادة   بدور اجلزائر يف املنطقة
بوقـــادوم يلتــقي فــرقــاء مــاليبوقـــادوم يلتــقي فــرقــاء مــالي

باإلضافة إلى تفعيل مشروع مركز مكافحة السرطان باجللفةباإلضافة إلى تفعيل مشروع مركز مكافحة السرطان باجللفة

الرئيـس  يأمـر بالتعجيل في استغالل 
منجمـي غـار جبيـالت وواد أميــزور

أمر رئيس اجلمهورية، عبد 
املجيد تبون تعليمات إلى 
وزير املناجم بالتعجيل يف 

استغالل منجم غار جبيالت 
للحديد ومنجم واد أميزور 

للزنك والفوسفات قصد 
التخفيف من االعتماد على 
عائدات احملروقات، على أن 

يرافق ذلك بإنشاء خط سكة 
احلديد الرابط بني تندوف 
وبشار، كما ميكن االستعانة 
بالشريك الصيني إلجناز 

هذا املشروع لتدارك التأخر 
املسّجل.

للمشاريع التي بلغت 70 باملئة
“ وكــــالة عــــدل” تؤكــــد صـــب مقـــررات التــخصيـــص“ وكــــالة عــــدل” تؤكــــد صـــب مقـــررات التــخصيـــص

متكن أمن دائرة بوحجار بالطارف من اإلطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة احلدود تنشط يف مجال 
املتاجرة وتهريب املواد الكيمائية احلساسة ممثلة يف مادة الزئبق األبيض وكذا حتف فنية وممتلكات أثرية 

متأتية من عمليات حفر وتنقيب باإلضافة إلى أحجار كرمية.

 تعييــن محـــافظ جــــديد تعييــن محـــافظ جــــديد
 لبنـــك الجــــــزائر لبنـــك الجــــــزائر



جمال بوالديس
مرافقا  كان  املواطنني  أحد  قال  و 
حالة  تعرف  العيادة  بأن  احلامل  لزوجته 
أمام  خاصة  النظير  منقطع  التسيب  من 
جراحة  األخصائيني يف  غياب  استمرار 
غير  جراحني  إلى  التيتسند  التوليد 
األخيرة  املدة  يف  أنهم  رغم  مختصني، 
ويفضلون  العيادة  يف  العمل  يرفضون 
إجازات  او  سنوية  عطل  يف  اخلروج 
مرضية ومنها العمل يف العياداتاخلاصة.
احلوامل  طويلة  مدة  مند  تعاني 
يف  بالقل  التوليد  عيادة  تستقبلهم  التي 
جراح  طبيب  غياب  من  سكيكدة، 
يشرف  والتوليد  النساء  يف  مختص 
النساء،  القيصرية وتوليد  علىالعمليات 
على  كثيرا  تعول  العيادة  كانت  حيث 
الصحي  القطاع  يف  جراحيينعامني 
فضلوا  األيام  هذه  أنهم  غير  بالقل، 
عطل  يف  واخلروج  العمل  عن  االنقطاع 
سنوية أو استرجاع، متحججني بالضغط 

ثالثة  من  مندأزيد  عليهما  فرض  الذي 
ملختصني  العيادة  افتقار  ظل  سنوات يف 

يف جراحةالتوليد.
لـ«أخبار  مطلعة  مصادر  قال  و 
بالضغط  تتحجج  اإلدارة  إن  الوطن' 
على  تتوفر  التي  العيادة  على  املتزيد 
قاعة اجلراحة مؤهلة يف غرب سكيكدة 
والتي يقصدها حتى من احلدود الشرقية 
سيدي  وكدا  كامليلية  جيجل،  لوالية 
عني  ولبان،  بني  الطوب،  مزغيش،أم 
من  بأكثر  القل  مصيف  وكامل  بوزيان 

200 ألف نسمة.
بعاصمة  الصحة  مديرية  وكانت 
الوالية، كانت قد أرسلت مؤخر ا طبيبة 
أياما قليلة  جراحة مختصة لم تعمر إال 
وهو  منصبها  من  االنسحاب  وفضلت 
السيناريو الذي يتكرر كل مرة يف القطاع 
اجلميع  منه  ينفر  الذي  بالقل  الصحي 
خاصة عندما يتعلق األمر مبحل اإلقامة 
والسكنات الوظيفية التي غالبيتها محل 

تساؤالت وكانت طبيبة أخرى قد عينت 
اشهر غير  قبل  القل  الصحي  القطاع  يف 
القطاع  إلى  إنتداب  من  استفادت  انها 
مصادرنا«  »حسب  بسكيكدة  الصحي 

»املطلعة«. 
املجتمع  من  ألعضاء  سبق  وقد   
الصحة،  وزير  راسلوا  أن  بالقل،  املدني 
وفتح  للقل  الشخصي  حضوره  مطالبني 
تستقبل  التي  العيادة  وضعية  يف  حتقيق 
صعبة  فيظروف  حامل   50 من  أكثر 
التوليد  جراحة  يف  مختصني  وبدون 
وسط مخاطر عديدة وأحتجاجات كثيرة 

ألهاليهم.
»أخبار الوطن« التقت مدير الصحة 
لوالية سكيكدة، الذي أكد بان املشكل 
رفض  يف  يكمن  القل  مستوى  على 
الصحي  القطاع  يف  العمل  األخصائيني 
بأنه  وأضاف  مبررة،  غير  ألسباب 
هذا  حل  املرات  من  العديد  يف  حاول 
العمل  يرفض  اجلميع  ان  غير  املشكل 
اتفاقيات  إبرام  الى  به  دفع  ما  القل  يف 
العمليات  إجراء  قصد  اخلواص  مع 
وتسخيرهم،  املستعجلة  القيصرية 
على  التوليد  يف  املختصني  يتكفل  فيما 
رغم  العادية،  باحلاالت  العيادة  مستوى 

إعترافه بالضغط املوجود«

»كمال  سطيف  والية  والي  أكد 
عبلة »خالل إشرافه على تنصيب أعضاء 
املستثمرين  إلى  لإلصغار  احمللية  اخللية 
أي  منح  يتم  لن  أنه  الشهادات  وحاملي 
وعاء عقاري ألي مستثمر وضع ملفه إال 
والتأكد  املعنية  اجلهات  مع  التنسيق  بعد 
العقار خالي من أي مشاكل  من أن هذا 
أو عقبات تعرقل أو تؤخر استغالله، وأن 
ملفات االستثمار  الفاصل يف  هو  القانون 

وعلى اجلميع احترام هذا القانون.
االول  التنفيذ  املسؤول  أضاف  و 
بالوالية »إن مصاحله سترافق كل الراغبني 
يف االستثمار احلقيقي وستعمل على إزالة 
كل العقبات وهذا بهدف إعطاء دينامكية 
الهضاب  بعاصمة  لالستثمار  جديدة 
والية  األخيرة  هذه  وأن  خاصة  العليا، 

اقتصادية، جتارية وصناعية بامتياز«.
الوالي  أعطى  السياق  ذات   يف 
التنفيذيني  للمدراء  صارمة  تعليمات 
الوقت  ويف  املناسب  القرار  اتخاذ  بضرورة 
مؤكدا  امللفات،  هذه  بخصوص  املناسب 
النصف  من  العصا  مسك  يجب  ال  أنه 
الوالي  وتطرق  القرار،  اتخاذ  عليه  بل 
احمللي  االستثمار  موضوع  إلى  حديثه  يف 
تشجيع  هو  البالد حاليا  توجه  أنه  مؤكدا 
وأن  خاصة  احمللي،  واالستثمار  اإلنتاج 
األزمة التي مرت اجلزائر املتعلقة بجائحة 
كورونا أثبتت أن أبناء اجلزائر قادرين على 

الصناعة  يف  وأثبتت جدارتهم  االستثمار 
اجلزائري  بفضلها  يستطيع  التي  احمللية 
بها،  واملنافسة  العاملية  السوق  ولوج 
مستقبل  هو  احمللي  االستثمار  أن  مؤكدا 
السلطات  خالله  من  وتسعى  اجلزائر 
واملنافسة،  به  اكتفاء  للبالد حتقيق  العليا 
تطرق  لطاملا  الذي  اإلشكال  وبخصوص 
املناطق  بربط  املتعلق  املستثمرين  إليه 
والكهرباء،  الغاز  بشبكتي  االستثمارية 
مدير  على  عبلة  كمال  السيد  ألح 
طلبات  إحصاء  بضرورة  سونلغاز  مؤسسة 
بدون  املشاكل  وحل  العالقة  املستثمرين 
املدراء  من  الوالية  والي  وطالب  تأخر، 
من  الكرة  رمي  وعدم  املستثمر  مرافقة 
شخص  تقدم  إذا  فمثال  آلخر  شخص 
السياحي  االستثمار  يف  ملف  إليداع 
وتخفيف  األمر  السياحة  مدير  يتولى 
إرساله  وعدم  املستثمر،  على  الضغط 
يف  يدور  وجعله  األخرى  املديريات  إلى 
الدولة  أمالك  مديرية  من  مفرغة  حلقة 
ومسح األراضي وغيرها، كما أمر املدراء 
لالستماع  األسبوع  يف  يوم  بتخصيص 
واملتعاملني  املستثمرين  النشغاالت 

االقتصاديني ومحاولة تذليلها.
آسيا.ع

الثاني  العقد  يف  شاب  أمس  لقي 
من عمره حتفه وجرح اربعة اخرين يف 
الوطني  بالطريق  وقع  مرور مميت  حادث 
بوضياف  محمد  بلدية  بإقليم   07 رقم 

باملسيلة إثر اصطدام بني سيارتني. 
للحماية  الثانوية  الوحدة  وكانت 
تدخلت  قد  باملسيلة  سرور  بنب  املدنية 
احلادث  يف  املصابني  إسعاف  أجل  من 
 29 العمر  من  يبلغ  قتيل  خلف  الذي 
تتراوح  آخرون   04 اصيب  فيما  سنة 
بجروح  سنة  و44   09 بني  أعمارهم 
الى  إثرها  على  نقلوا  اخلطورة  متفاوتة 
فتحت  فيما  سرور،   بن  مستشفى 
املصالح األمنية حتقيق ملعرفة مالبسات 

احلادث. 
صفاء كوثر بوعريسة

لقي أمس كهل حتفه يف حادث 
مرور خطير جنم عن انحراف وإنقالب 
بالطريق    ،19 رونو  نوع  من  سيارة 
دراجي  وصالح  البعراوية  بني  الرابط 
ويتعلق  قسنطينة٠  والية  باخلروب 
ذكر  جنس  من  ا-غ  بالضحية  االمر 
يبلغ من العمر 56 سنة وهو السائق، 
نقله  مت  حيث  املكان  بعني  تويف 

اليمستشفى بوضياف باخلروب٠
خديجة بن دالي

كشفت، امس، مصادر مطلعة، ألخبار الوطن، بأن 
سلسلة  وجهة  سكيكدة،  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي 
من اإلنابات القضائية لعدد من املسؤولني من بينهم الوالي 
درفوف«  فساد »حجري  قضية  ذمة  على  املسجون  األسبق 
املسجون«  سكيكدة  بلدية  ورئيس  الدولة  أمالك  ومدير 

حتقيق  فتح  قصد  وهذا  أخرى  واطارات  ب«  محمد. 
قد منحها  العقارية كان  االمتيازات  بخصوص سلسلة من 
أعمال  لرجال  الوالية  االستثمار يف  وعدد من جلنة  الوالي 

ومرقيني عقارينب. 
جمال بوالديس

سجلت مصالح أمن العمران بوالية بجاية 
205 تدخال منذ بداية جانفي إلى غاية شهر 
برمي  متعلق  تدخال   60 منها    ،2020 أوت 
ومت  الطرقات  جوانب  على  املنزلية  النفايات 
للقضاء،   4 ملفات وإحالتها  من خاللها حترير 
و40 تدخال ويتعلق األمر ببقايا البناء من رمل 
األرصفة  على  املكدسة  وغيرها..   وحصى 
البالوعات  غلق  إلى  تؤدي  ما  غالبا  والتي 
 12 الشأن  هذا  يف  وحررت  املائية،   واملجاري 
عملية  و103  العدالة،  إلى  أرسلت  تقريرا 
 18 منها  العامة  الطرق  بإعاقة  لها صلة  تدخل 

أحيلت للقضاء. 
ت.  كرمي

تدخلت،صباح أمس، مصالح احلماية املدنية واألمن 
قد  كانت  عائلة  إجالء  اجل  من  سكيكدة،  مدينة  بقلب 
بقلب  الطليان  حومة  نابولتان  بحي  احملقق  املوت  من  جنت 
مدينة القدمية تعرض منزلها إلى انهيار كلي لسقفه بصورة 

سريعة.
لـ«أخبار  تصريح  يف  البناية  تلك  سكان  احد   وقال 
املنزل  أنقاض  حتت  املوت  فضلت  العائلة  بان  الوطن«، 
بعد سنوات  هدا  اخرو  متلك خيارا  اعتبارها ال  القدمي على 
من وعود املسئولني بترحيلها إلى سكن اجتماعي أخر، كما 

احمللية  السلطات  حملت  حال،حيث  متلك  وال  فقيرة  أنها 
هدا  يف  تقيم  أنها  اعتبار  على  أفرادها  حياة  على  املسئولية 

املنزل املنهار مند سنوات. 
»ألخبار  أكد  جهته  من  سكيكدة،  دائرة  رئيس 
العائلة  منزل  وتفقد  املكان  عني  إلى  سارع  بأنه  الوطن«، 
املزمع  من  التي  العملية  يف  فورا  بالترحيل  املنهار،ووعد 
إجرائها قبل نهاية السنة احلالية،  خاصة وان ملفها السكني 

يطابق القانون اخلاص بالسكن اإلجتماعي.
جمال بوالديس
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 املجتمع املدني  بالقل يستنجد بوزارة الصحة  املجتمع املدني  بالقل يستنجد بوزارة الصحة 

حـــوامـــل فــــي خطــــر بمصــــلحة حـــوامـــل فــــي خطــــر بمصــــلحة 
الـــــــوالدات فــي سكيــكدةالـــــــوالدات فــي سكيــكدة

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

طالبت جمعيات من املجتمع املدني احمللي 
بسكيكدة،  وخاصة الناشطة يف  القل،   وزير 

الصحة بالتدخل عاجال من أجل فتح حتقيق  
يف ما يجري على مستوى  مصالح الوالدة.

سكيكدة

نجـــاة عــائـلة  مــن مـــوت محقـــق نجـــاة عــائـلة  مــن مـــوت محقـــق 
إثـــر انهــيار سكــــنها إثـــر انهــيار سكــــنها 

سكيكدة

فتـــح تحقيــق مـــع الوالــي األسبــــق فتـــح تحقيــق مـــع الوالــي األسبــــق 
في قضـــايا عــــقارفي قضـــايا عــــقار

بجاية 

 مصـــالح أمــــن العمـــران تجـــــري  مصـــالح أمــــن العمـــران تجـــــري 
205205   تــــدخـــــال تــــدخـــــال

سطيف
الوالــي يؤكــد: القانــون الوالــي يؤكــد: القانــون 
هو هو الفــاصل فـــي ملفات الفــاصل فـــي ملفات 

االستثـــــماراالستثـــــمار!!

املسيلة
مصــرع شخــص مصــرع شخــص 
وإصابة  وإصابة  0404  
آخــرين فــي آخــرين فــي 
حـــــادث سيـــرحـــــادث سيـــر

قسنطينة
مصــرع كــهل فـي مصــرع كــهل فـي 
حــادث مـرور حــادث مـرور 
بالخــــروببالخــــروب



بجاية
الوالــي يكـــرم ابنــة الشهــــيد 

زيغــــود يــــوسـف
بادر« احمد معابد« والي بجاية بتكرمي االبنة الوحيدة لزعيم الثورة اجلزائرية الشهيد زيغود يوسف 

مبناسبة ذكرى استشهاد هذا البطل الذي سقط يف ميدان الشرف بتاريخ 23 سبتمبر 1956، 
السيدة »شامة » انتقلت إلى والية بجاية وزارت منطقة افري اوزالقن مكان انعقاد مؤمتر الصومام.

زيغود  الشهيد  رئيس مؤسسة  برفقة  احلماديني  بعاصمة  تواجدها  فرصة  بجاية  والي   اغتنم 
يوسف، وبحضور مدير املجاهدين واألمني الوالئي ملنظمة املجاهدين وقام بتكرميها اكراما لوالدها 
الشهيد وزعيم ثورة التحرير املجيدة 54 ، كما نّوه مبجهودات مؤسسة زيغود يوسف يف تنوير العقل 
يوسف  زيغود  للشهيد  البطولي  الدور  إبراز  ،من خالل  التاريخية  الذاكرة  على  واحلفاظ  اجلزائري 
وكفاحه يف الشمال القسنطيني ضد املستعمر الفرنسي ،ليبقى النموذج الذي يحتذى به من قبل 

األجيال الصاعدة. 
 ت.  كرمي

 

مستغامن
توقيــف عصــــابة أحــياء يتزعــمها 

 مجـــرم خطيــــــر
لنشاط  حد  وضع  من  مبستغامن،  السادس  احلضري  باألمن  القضائية  الشرطة  قوات  متكنت 
مجرم  يقودها  البيضاء،  األسلحة  باستخدام  واالعتداء  بالكسر  السرقة  يف  مختصة  أشرار  عصابة 
خطير معروف بعشرات القضايا اإلجرامية، العصابة متكونة من أربعة اشخاص تتراوح أعمارهم 

بني 22 و35 سنة ينحدرون من مدينة مستغامن ، ثالثة منهم ينتمون إلى عائلة واحدة.
املساكن  ألحد  بالكسر  سرقة  اثر  بالعصابة  اإلطاحة  مت   فقد  االمن  ملصلح  بيان  وبحسب   
سنتيم  مليون   400 النقدية  قيمتها  فاقت  ومجوهرات  الوطنية  العملة  من  ماليا  مبلغا  استهدفت 
حسب ما صرح به الضحية، حيث بعد حترك الضبطية القضائية مت توقيف 03 من أفراد العصابة 

فيما فر رابعهم أثناء عملية املداهمة ملقر سكنهم.
بعد تفتيش املسكن ضبط بداخله 12 سالحا أبيضا من سيوف، عصي خشبية، خناجر من 
احلجم الكبير، ساطور تقليدي الصنع يستخدمها أفرد العصابة يف عمليات السطو واإلعتداء على 
املواطنني، كما مت ضبط 40 قرصا مهلوسا من نوع الروكسيلني 25 ملغ وترامادول 50 ملغ. ليتم 

إحالتهم على اجلهات القضائية.
بن سعدية. ن

املدية
إحصـــاء 3632 سكـــنا جـــاهـزا 

بالقـــطب الحضـــري» عين جـــردة « 
ذراع سمار  ببلدية  » عني جردة«  احلضري  للقطب  زيارته  موس«  » جهيد  املدية  والي  عاود 
للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات خالل زيارته األخيرة للموقع وكذا تقدم األشغال السيما فيما 

تعلق ببرنامج سكنات عدل املقدرة ب1300 سكن وكذا حصة 2332 سكن عمومي إيجاري. 
استكمال  ضرورة  إلى  االجناز  سير  لوضعية  معاينته  خالل  االول  التنفيذي  املسؤول  أمر  و 
املمكنة حتى  اآلجال  أقرب  يف  اخلارجية  والتهيئة  الشبكات  مبختلف  الربط  أشغال  من  تبقى  ما 
يتسنى توزيعها على مستحقيها، كما شدد بضرورة استكمال جتهيزها ووضعها حيز اخلدمة بدءا 

من الدخول االجتماعي

بجاية 
 استئـــناف أشغــــال إنجـــاز الطـــرق 

الفـــرعية  بقــرية أميــــــزور
 

اللتان   32 بالنقطة   22 الكيلومترية  النقطة  يربطان  فرعيان  اجناز مدخالن  أشغال  استتأنفت 
تربطان القرية الفالحية بأميزور. 

مستغلي  أبداها  التي  االعتراضات  مشكلة  حل  مت  »أنه  بجاية  والية  من  مصادر  قالت  و 
ملدة  أشغاله  توقيف  وراء  التي كانت  وهي  أراضيهم  املشروع  اخترق  اللذين  الفالحية  املستثمرات 

سنتني كاملتني«.
 هذا ومن املرتقب أين يتم فتح هذا املقطع الذي يربط القرية الفالحية بأميزور على مسافة 10 

كلم أمام مركبات الوزن اخلفيف فقط بعد اكتمال أشغال التهيئة
عبدالسالم قريشي

  
 إثر تالعبهم بأوراق اإلجابة اخلاصة بامتحان البكالوريا 

 نائــــب رئـــيس بلـــدية و07 أشخاص 
رهــــن الحبــــس المؤقـــت بالجـــلفة 

       
 عرفت التحريات التي قامت بها اجلهات األمنية حول  فضيحة تغيير أوراق اإلجابة 
 08 08 متورطني ووضع  , إلى توقيف  البكالوريا يف بلدية عني وسارة  بإمتحانات شهادة 
الرقابة القضائية وجاء يف بيان وكيل اجلمهورية لدى محكمة وسارة بوضع  آخرين حتت 
إلى  وايضا  باألمانة  أعضاء   03 الى  باإلضافة  مراكز  رؤساء  و03  البلدي  باملجلس  نائب 
مقاول رهن احلبس املؤقت كانوا ضمن شبكة تختص يف تغيير أوراق اإلجابة يف شهادة 

البكالوريا بداخل شقة. 
 وحسب البيان فقد مت استرجاع مبالغ مالية قدرت440 ألف دج و08 هواتف نقالة 
فرار  شخص يف حالة  بينهم  آخرون من  أشخاص   08 , ومت وضع  إمتحان  ورقة  و17 
كانوا ضمن ذات الشبكة حتت الرقابة القضائية,وتعود حيثيات القضية حسب بيان وكيل 
 2020/09/16 بتاريخ  القضائية  الضبطية  ملصالح  مؤكدة  معلومات  ورود  إلى  اجلمهورية 
تشير بوجود شخص يتنقل بني مراكز اإلمتحان بواسطة مركبة يقوم بنقل أجوبة منوذجية 

ملراكز االمتحان ملنحها لبعض املمتحنني.
ط.دحمان
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عنابة

أصحــاب عقـود ما قبـل التشغيـل  أصحــاب عقـود ما قبـل التشغيـل  
يطالــبون الحــكومة بإدمــاجهميطالــبون الحــكومة بإدمــاجهم

ف سليم
النشاط  مديرية  عقود  أصحاب  جدد 
االحتجاج  أمس  الداس«   « االجتماعي 
إسماع  بغرض  عنابة  والية  مقر  أمام 
الوالية،  ولوالي  املعنية  للسلطات  صوتهم 
مع  وتضامنية  أسبوعية  وقفة  يف  وذلك 
رفع  الوطن.   واليات  باقي  يف  زمالئهم  
من  يطالبون  والفتات  شعارات  احملتجون 
إلى  عقودهم  وحتويل  باإلدماج  خاللها 

مديرية التشغيل.
حسب ما جاء يف بيان املطالبة بإعادة 
وحتويلها  العقود  ومتديد  املنتهية  العقود  فتح 
استفاء  بعد  واإلدماج  التشغيل  ملديرية 
إلغاء معادلة  والعمل على ضرورة  الشروط 

شرط السن احملددة ب35 سنة . 

متكنت قوات الشرطة ألمن والية مستغامن التابعة للمصالح التقنية 
من إنقاذ 11 شخصا من بينهم نساء كانوا يف حالة موت محقق بعرض 

البحر بسواحل مستغامن الشرقية.
مكاملة  املصلحة  تلقي  بعد  متت  البيان  يف  جاء  وحسبما  العملية 
عبر اخلط األخضر 1548 من خط هاتفي ملتعامل الهاتف النقال ألحد 
واملياه  الغرق  وشك  على  كان  مطاطي  زورق  منت  على  كانوا  احلراقة 
تتسرب إليهم من كل مكان، ومت اإلتصال باملصالح املعنية ومتت عملية 
إنقاذهم مباشرة من عرض البحر مبنطقة خضرة بدائرة عشعاشة شرق 

الوالية. 
بن سعدية. ن

أشرار  بجماعة  تلمسان  والية  ألمن  التابع  الرمشي  دائرة  أمن  عناصر  أطاحت 
السرقة  جلنحة  اإلعداد  لغرض  شخصني  من  مؤلفة  املوصوفة،  السرقة  يف  مختصة 
واالعتداء على املواطنني وسرقة ممتلكاتهم حتت طائلة التهديد بالسالح األبيض مع 

إستحضار دراجة نارية.
بعض  بها  تقدم  شكاوي  إثر  على  ذاتها  لهيئة  بيان  العملية حسب  متت   وقد 
السرقة من طرف نفس  إلى  تعرضهم  الرمشي، مفادها  دائرة  أمن  إلى مقر  املواطنني 
البحث  عملية  وبعد  مالية،  مبالغ  نقال،  هاتف  منهم  سلب  أين  فيهم،  املشتبه 
سنة   19-20 بني  ما  أعمارهما  تتراوح  فيهما  املشتبه  هوية  حتديد  مت  والتحري، 
وتوقيفهما، وحجز الدراجة النارية والسالح األبيض املستعملني يف السرقة، وبعد إمتام 
إجراءات التحقيق مت إجناز ملفات قضائية ضد املشتبه فيهما قدما مبوجبهم أمام السيد 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة الرمشي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة 

حتت طائلة التهديد بالسالح األبيض.
ل. عبد الرحيم

نظم أمس األساتذة االحتياطيني الناجحون 
وقفة  بوعريريج  ببرج  التوظيف  مسابقات  يف 
للمطالبة  التربية  مديرية  مقر  أمام  احتجاجية 
اعتبارهم  على  االحتياطيني  كل  توظيف  بحق 
التجاهل  سياسة  أسموه  ما  رافضني  ناجحني، 

التي متارسها اإلدارة بقطاع التربية الوطنية. 
وأكد احملتجون الذين وجهوا نداء مستعجال 
ضمان  أجل  من  للتدخل  املعنية  السلطات  الى 
التهميش  أن  وأضافوا   ، التوظيف  يف  الشفافية 

املمارس يف حقهم غير مبرر وغير مفهوم خاصة 
والشفوية،  الكتابية  املسابقة  يف  ناجحون  وأنهم 
توظيفهم،  ملف  طي  يف  باإلسراع  مطالبني 
اعطاء  يف  املتمثلة  التربية  وزارة  تعليمة  واحترام 
االولوية لهم على الدخول الوالئي والتي حسبهم 
لم يتم إعطائها أية أهمية وضربها عرض احلائط 
، وبالتالي وقوعهم كضحايا للتالعب باملناصب 

وانعدام كلي للشفافية. 
كافة  إعطاءهم  ضرورة  األساتذة  وطالب 

عن  والكشف  احملررة  املناصب  حول  املعلومات 
مناصب العمل، ناهيك عن مشكلة املؤسسات 
بعد  فيها  املناصب  حترير  يتم  لم  والتي  اجلديدة 
رغم وجود العشرات منها على غرار 13 ابتدائية 

، 07 متوسطات و04 ثانويات. 
االستفسار  أجل  التربية من  مبديرية  اتصلنا 

لكن لم يتم الرد علينا. 
صفاء كوثر بوعريسة

التابعة لدائرة أميزور  شرع فالحو قرية بوراشد ببلدية كنديرة 
بوالية بجاية يف خوض جتربة زراعة نبتة الزعفران مبنطقتهم.

لـ«أخبار  الزعفران  لزراعة  الوطنية  اجلمعية  رئيس  قال  و 
مستوى  على  نوعها  من  األولى  تعتبر  التجربة  هذه  إن  الوطن«، 
املقاطعة الفالحية لدائرة أميزور »، وقصد الوقوف على هذه التجربة 
برفقة  بأميزور  الفالحية  للمصالح  الفرعية  املديرية  من  وفد  انتقل 
املستشار التقني لبلدية كنديرة الذين ثمنوا املجهودات املبذولة من 
الفالحية ، وهذا يف  املنتجات  تنويع  الفالحني وعزمهم على  قبل 
انتظار توسيعها وتعميمها على مناطق أخرى من املقاطعة الفالحية 
يف حالة ثبوت جناعتها ، وهوما يفتح مستقبل واعد لشعبة الزعفران 

نظرا ألهميتها يف عدة مجاالت الغذائية والطبية وغيرها.  
ت.  كرمي

برج بوعريريج 
 األســـاتـــذة االحتيــاطيـــون يحتـــــجون 

ويطالــبون بالتــــوظيــف

بجاية 
 الشــــروع فــي تجــــربة زراعــــــة 
الزعفـــران بقــــرية بــــوراشــــد 

مستغامن 

األمـــن ينقــذ 11 حراقــــا 
مـــن غـــرق محقـــق 

تلمسان
تفكيــك شبــكة تمتـــهن  

الســـرقة بالرمــــشي
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صرح وزير املناجم، محمد عرقاب، 
أمس اإلثنني، أن “اإلنتاج احمللي 

احلالي للذهب ال يتعدى 60 كغواضاف 
يف حصة اذاعية  ، أن “إنتاج الشركة 
اجلزائرية إلستغالل مناجم الذهب 

“اينور” ال يتعدى 60 كغ”.
وأضاف عرقاب أن الهدف املسطر من 
قبل الوزارة اليوم هو ” رفع اإلنتاج 

إلى 240 كغ”، وأوضح أن“إعادة بعث 
عمليات التنقيب واإلنتاج املسطرة 

يف ورقة الطريق اجلديدة سيساهم 
يف الرفع من نسبة اإلنتاج السنوي يف 

مناجم الذهب”.

ستطلق وزارة التربية الوطنية، األحد املقبل، استشارة وطنية 
واسعة مع الشركاء االجتماعيني حول إجناح الدخول املدرسي 

القادم حيث ستقدم مختلف النقابات التابعة للقطاع جملة من 
املقترحات. 

أكد علي بن زينة رئيس املنظمة الوطنية ألولياء التالميذ 
أن التساؤالت املرتقبة ستقتصر على تاريخ الدخول املدرسي 
وتطبيق البروتوكول الصحي، قائال » نحن كمنظمة وطنية 

ألولياء التالميذ سنتكلم عن حيثيات الدخول املدرسي وكيفية 
تطبيق البروتوكول الصحي وثالثا ما هو التاريخ احلقيقي 

للدخول املدرسي« . 
  وتتجه الوزارة الى اعتماد دخول مدرسي غير موحد ، أي دخول 

حسب احلالة الوبائية يف الواليات مع التركيز على  التطبيق 
الصارم للبرتوكول الصحي

 أكدت أمس وزيرة التكوين املهني، بن فريحة هيام، خالل 
مراسم توقيع اتفاقية شراكة مع اجلمعية اجلزائرية حملو 

األمية “إقرأ”،   إن اإلتفاقية، تهدف إلى متكني احلاصلني على 
الشهادات من جمعية اقرأ من التوظيف.

واوضحت  إن محو األمية هو بداية الطريق نحو االندماج ونحو 
العمل واملساهمة االقتصادية والعلمية يف املجتمع.

كما كشفت بن فريحة، إنه وبعدما كانت األمية يف اجلزائر حوالي 
80 باملائة، بقي اليوم يف البالد 4 ماليني أمي فقط.

و عبرت الوزيرة عن سعادتها مبشروع الشهادة التأهيلية التي 
ستمنح لألميني من أجل إدماجهم يف املجتمع وفتح فرص العمل 

لهم، وفرص إجناز مشاريع مصغرة خاصة بهم.

حلــــم عـــــرقــاب »الذهـــــــبي «

بــن زيـــان يحــــذر 
مــن » القـــراصـــنة «

واجعــوط يستشيــر النقـابــاتتوظــــيف خريــــجي  إقـــــرأ

وجهت  وزارة 
التعلیم العالي 

والبحث العلمي  
تحذیرا من إستهداف 
برامجها من طرف 

مجموعة المهاجمین 
السیبرانیین 

المسماة“كیتشن 
بیونیر ”ودعت 
الوزارة مدیري 

المؤسسات
تحت الوصایة إلى 
تطبیق كل التدابیر 
الوقائیة الالزمة واتخاذ كل االجراءات التقنیة المناسبة لتعزیز االمن 

المعلوماتي في المؤسسات التعلیمیة.
ودعت الوزارة  في تعلیمة  الى تطبیق كل التدابیر الوقائیة الالزمة 
من خالل تزویدھم ببطاقة لحمایة البرامج وشددت على واتخاذ كل 
االجراءات التقنیة املناسبة لتعزيز االمن املعلوماتي يف املؤسسات 

التعلیمیة.

أعلنت مؤسسة مترو اجلزائر »إميا« )EMA( مساء األحد أن 
شركة جزائرية جديدة ستتولى تشغيل وصيانة مترو عاصمة 

اجلزائر بعد انتهاء أجل عقد إدارته من طرف شركة املترو 
الفرنسية »راتبي«  

وسوف تتكفل الشركة اجلديدة بتوظيف كافة العمال 
اجلزائريني الذين يعملون يف املترو، مبن فيهم الذين كانوا تابعني 

للشركة الفرنسية.وستباشر الشركة اجلزائرية اجلديدة، 
اململوكة بالكامل ملؤسسة »إميا«، مهامها غداة انتهاء أجل العقد 

مع الشركة الفرنسية يوم 31 أكتوبر املقبل، ويتوافق ذلك مع 
حلول يوم 1 نوفمبر، تاريخ ذكرى اندالع الثورة اجلزائرية      .

»جزئرة«.. 
الميترو

حميــــد قريــــــــن 
حزيــــن للغــــــاية ؟

وصف وزير االتصال األسبق، حميد قرين، االثنني، على 
الربورتاج الذي بثته إحدى القنوات الفرنسية حول 

اجلزائر أبانه مسلسل كرتوني
وقال حميد قرين إن ما أعدته هذه قناة أم 6 ليس 

ريبورتاج، وإمنا مستخلص للحقد والتحيز.
وعبر وزير االتصال األسبق يف التغريدة قائال “حزين 

للغاية لهذا املفهوم املتدني للصحافة”.
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الستدراك التأخر التنموي بالوالية

رصــد نحــو رصــد نحــو 780780 مليـار لدفــع  مليـار لدفــع 
عجلة التنمية بمناطق الظل بإليزيعجلة التنمية بمناطق الظل بإليزي

براهيم مالك
وكشف امللحق بديوان الوالية »عمار قويدر« يف 
تصريح لـ« أخبار الوطن« عن انطالق 130 مشروع 
83 مشروع  اليزي منها  لوالية  الستة  البلديات  عبر 
ببلدية مقر الوالية و25 مبقاطعة جانت 09 مبقاطعة 
احلواس  ببرج   07 ادريس  عمر  ببرج   03 الدبداب 
و03 مشاريع ببلدية عني اميناس وكلها تهدف الى 
به خاصة  واالرتقاء  لسكان  املعيشي  الواقع  حتسني 
غرار  على  لتنمية  احتياجا  واألكثر  النائية  باملناطق 
توفير مياه الشرب.  شبكات الصرف الصحي تهيئة 
الطرقات واملسالك املرافق العمومية القاعدية خاصة 
إلى  وباإلضافة  والرياضة  والصحة  التربية  قطاع 

اإلنارة العمومية وكذا املشاريع الطا قوية. 
يف  مشروع   50 إحصاء  مت  السياق  ذات  ويف 
وفق  معتبر  مالي  بغالف  اليزي  لبلدية  االجناز  طور 
املياه  لتوفير  مشاريع  اهمها  املقدمة  لتضويحات 
الطرقات على غرار منطقة  الشروب واجناز شبكات 
واد  فضنون.  طارات.   متاجرت.   واهرهر.   افني 
معاناة  على  وقفت  التي  اميهرو  ومنطقة  سامن 
استفادة  اين  سابق  عدد  الوطن يف  أخبار  ساكنيها 
االعتبار  اعادة  منها  مشاريع   09 يقارب  ما  من 
أقسام  ثالثة  اجناز  وكذا  ايدير  عيسات  ملدرسة 
ايدير  عيسات  االبتدائية  باملدرسة  توسيعية 
وربطها  الصحي  الصرف  شبكة  اجناز  عن  وفضال 
الشروب  املياه  توفير  وكذا  املواطنني.   بالسكنات 
من مشروع اجناز خزان مائي بسعة 100 متر مكعب 
وجنهيز بئر بالضخ عن طريق الطاقة الشمسية وهي 
مشاريع موجهة لنهوض باملستوى املعيشي لساكنة 

اجلارية يف  السنة  نهاية  قبل  املرتقب تسليمها  ومن 
مجملها. 

قادة  التي  امليدانية  الزيارات  وبعد  جهة  ومن 
واالطالع  النائية  املناطق  نحوى  الوالئية  السلطات 
بها  القاطنة  ملعيشة  الصعبة  الظروف  على  امليداني 
عن  الوضع  ومعاينة  انشغاالتهم  إلى  واالستماع 

قرب مت التشديد على ضرورة الشروع يف تنفيذ حلول 
مشاريع  وجتسيد  بانشغاالتهم  لتكفل  استعجاليه 
لهم  االستقرار  لتضمن  املعاش  واقعهم  من  تغير 
وتقضي على مظاهر البؤس واحلرمان بتلك املداشر 
التي صنفت كمناطق ظل عبر كامل تراب الوالية 

النتشالها من العزلة وإحلاقها مبسار التنمية. 

عبداهلل مجبري 
خالل  السكان  ممثلوا  وطالب 
لقائه مع » أخبار الوطن« أن يطالبون 

الرأفة  بعني  لهم  ينظر  أن  الوالي 
الرابط  الطريق  وضعية  بخصوص 
رقم  الوطني  والطريق  قصورهم  بني 
وتعبيده  له  االعتبار  بإعادة  وذلك   6
آلنه يشكل عبئا ثقيال على املواطنني 
واملطبات  احلفر  بفعل  ومركباتهم 
الطريق  طول  على  انتشرت  التي 
ممارسة  عن  يعزفون  الناقلني  ماجعل 
نشاط النقل يف هذه البلدية وكذلك 
تتلقاها  التي  واخلسائر  األعطاب 

مركباتهم أثناء السير عليه 
احلي  شباب  أحد  كشف  وقد 
ميتد  الذي  الطريق  هذا  أهمية  عن 
املنفذ  يعد  30 كم إلنه  على مسافة 
الوالية وتهيئته  الوحيد لهم لعاصمة 
منها  تعاني  كبيرة  مشاكل  ستحل 

هذه البلدية املذكورة. 
ورغم استفادة البلدية من أرصدة 
مالية يف إطار جميع املخططات إال أن 
أبسط  من  محرومني  مازلوا  السكان 
الصرف  كتوسعة  احلياة  ضروريات 
وكذا  وأحيائها  قصورها  عبر  الصحي 

توسعة الشبكة املياه الصاحلة للشرب 
والكهرباء وانعدام اإلنارة العمومية

يف  حتقيق  بفتح  طالبوا  محدثونا 
املرصودة  املالية  األغلفة  هذه  مصير 
مركز  بها  اليوجد  حسبهم  فالبلدية 
من  ماتكتنزه  رغم  املهني  للتكوين 
مجاالت  عدة  يف  مبدعة  طاقات 
وحرف تلقيدية،  وال مالعب جوارية 
يف  يتسكعون  للعزلة  إضافة  فشبابها 
الشوراع أويهجرون نحو املدن المتهان 
بيع الشاي. كما طالب السكان بفتح 
قصر  يف  املوجودة  البلدية  املكتبة 
الساهلة التي أنتهت األشغال بهامنذ 

 2010
أنهم  السكان  هؤالء  وأضاف 
برغم هذه الظروف التي يعيشونها إال 
واملشاكل  الفوضى  لدعاة  يسمعوا  لم 
الطريق  غلق  عليهم  اقترحوا  الذين 
فهم.  الوطن،   أرجاء  باقي  مثل 
اجلديدة  للسياسة  يتطلعون  حسبهم 
يف  للبالد  العليا  السلطات  التي 
الظل  مناطق  على  الضوء  تسليطها 

والسلطات  الوالية  والي  مناشدين 
البلدية  على  الغنب  لرفع  الوالئية 
التي تعتبر إحدى هذه املناطق املعنية 
لها  بزيارة  بالقيام  والقيام  بالضوء،  

للوقوف على واقع معاناة الساكنة.
أخبار   « اتصلت  جهتها  من 
الشعبي  املجلس  برئيس  الوطن« 
هذه  بأحقية  أكد  الذي  البلدي 
النقائص  هذه  سبب  وأرجع  املطالب 
إلى شح املداخيل مماجعلهم- حسبه 
تهيئة  إلى  يتجهون  كمجلس- 
على  بالبلدية  الداخلية  املسالك 
غرار الطريق الرابط بني قصر املطارفة 
الوالئي  الطريق  أما   « والساهلة.  
مت  فقد  والوالية  البلدية  بني  الرابط 
واملديرية  الوالئية  السلطات  ابالغ 
كمشروع  تسجيله  بضرورة  الوصية 
السكان  انشغاالت  قطاعي ألن جل 
يضيف  توات«  بعاصمة  مرتبطة 

املسؤول ذاته. 

خصصت والية إليزي ما ال يقل عن 780 مليار سنتيم  إلجناز مشاريع 
تنموية لفائدة 30 منطقة ظل،  من أجل حتسني اإلطار املعيشي 

للمواطن عبر ست بلديات.

أدرار
االنبــعاث الغــازي يهــّدد سكــان االنبــعاث الغــازي يهــّدد سكــان 
القصــور ببلـــدية »أسبـــــع«القصــور ببلـــدية »أسبـــــع«

يشتكي سكان قصور بلدية أسبع غربي والية أدرار من تزايد االنبعاثات الغازية من 
املصفاة الغازية بأسبع،  ماأثار استياء املواطنني الذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم. 

الثقافية لبلدية أسبع والتي حتصلت »أخبار الوطن«  وجاء يف رسالة جمعية األنوار 
السنوات  يف  تزايدت  البترولية  املصفاة  من  املنبعثة  الغازات  هذه  إن  منها«  نسخة  على 
األخيرة وصارت تشكل خطرا على صحة السكان الذين أصبحوا يستنشقون الهواء امللوث 
الكريهة  الروائح  عن  املصفاة  ناهيك  هذه  تطلقها  التي  والغازات  األدخنة  عن  الناجم 

واخلانقة« الناجتة عنها. 
التي ترتكب  املخالفات  التي خلفتها هذه  املزمنة  تزايد األمراض  إلى  البيان  وأشار 
يف حق املواطنني على غرار أمراض الربو ومرض السكري والضغط الدموي،  وأضاف » 
إن هذه التغيرات الهوائية قد أثرت على احليوانات والطيور وأدت إلى نفوقها  وذلك لشدة 
الروائح املنبعثة من هذه املعامل الغازية التي قد تؤدي إلى انعدام التوازن البيئي يف هذه 

املنطقة«. 
وطالبت مختلف فعاليات املجتمع املدني  بضرورة فتح حتقيق يف هذه الظاهرة اخلطيرة 
وخصوصا يف قصر القرارة الذي يعاني سكانه يف صمت بعد عديد املراسالت الشفاهية 
والكتابية إلى السلطات احمللية ولكن دون جدوى. وأمام هذا الوضع يناشد سكان البلدية 
الصارخ على صحة  التعدي  هذا  ووقف  والتخفيف  التدخل  أدرار بضرورة  والي  املذكورة 
العازية  قبل حلول  املنشأة  التي تعمل يف هذه  الشركات  والبيئة من طرف هذه  املواطن 

الكارثة وضرورة إجبارهاو على التقيد مبعايير السالمة الدولية يف إخراج هذه الغازات.
عبد اهلل مجبري

الوادي
المستفيـــدون مــن التحصيــصات المستفيـــدون مــن التحصيــصات 
االجتمــاعية يجــددون احتجـــاجهماالجتمــاعية يجــددون احتجـــاجهم

الوادي،   ببلدية  السكنية  التحصيصات  على  املستفيدين  من  العشرات  جدد 
الوالئي، مطالبني بإيجاد  التاسعة عشر،  أمام مقر املجلس الشعبي  احتجاجهم وللمرة 
حل ملشكلة عدم متكن غالبية من حتديد القطعة األرضية التي استفدوا منهم قبل شهور 

عديدة. 
و احتشد العشرات من املستفيدين من التحصيصات السكانية، للمرة 19 منذ أن 
خرجت مشكلتهم للعلن، و األول يف عهد الوالي اجلديد عبد القادر راقع، ، وذلك بعد أن 
صدموا باستفادة املئات منهم من قطع أرضية، تعود مليكتها لفالحني ميلكون كل الوثائق 
التي تثبت حيازتهم لألراضي بشكل قانوني بل، إن عددا من القضايا التي تخص هؤالء 
فصل فيها القضاء اإلداري لصالح الفالحيني، وقال احملتجون الذين رفعوا شعارات منددة 

بسياسية التسويف التي طاملا انتهجتها السلطات يف ملفهم الذي ال يزال عالقا.
وكان املستفيدون واملقدر عددهم ب4160 شخصا، قد جرى اإلعالن عن استفادتهم 
من التحصيصات االجتماعية السكنية املوجهة لواليات اجلنوب، قبل خمس السنوات، 
قبل  الدولة  أمالك  مديرية  لدى  األرضية  القطع  للتنازل عن  الذي حدد  املبلغ  دفعوا  قد 
شهور، لكن رغم ذلك ال يزالون لم يتحصلوا على عقود التنازل وملكية القطع األراضي، 
ولم يتم حتديد وحلد اآلن ما مت اإلعالن عن مواقع التحصيصات على األرض ما جعل 
السلمية  االحتجاجية  من خالل حركتهم  احملتجون  فقط،وشدد  الورق  على  استفادتهم 
غضبهم  عن  فيها  عبروا  الوالئي،   الشعبي  املجلس  مقر  أمام  نظموها  عشر،   التاسعة 
وتذمرهم من املماطلة والوعود التي وصفوها بالزائفة وكذا التالعب بهم من خالل تقاذف 
اإلدارات مسؤولية تعثر منحهم قطع األراضي التي استفادوا منها، إذ وحسبهم ال توجد 
خالل  من  فيه،   الوقوع  مت  الذي  باخلطأ  وأقرت  مسؤوليتها  حتملت  إدارية  مصلحة  أي 
االختالالت وحتى النزاعات التي وقعت يف اختيار مواقع األرضيات التي ستوزع على 

املستفيدين يف بلدية عاصمة الوالية. 
أعلنتها مصالح  التي  قوائم االستفادة  الذين وردت أسماؤهم يف  املستفيدون   وعبر 
البلدية منذ شهور،  عن استغرابهم من تعثر عملية التهيئة العامة للمواقع التي ستحتضن 
التحصيصات التي مت اختيارها من طرف جلنة اختيار األرضيات،  اذ لم يتم إجناز شبكة 
باإلضافة  والغاز،  والكهرباء  املياه  شبكة  وجلب  الطرقات  تعبيد  وال  الصحي  الصرف 
الهاتف وغيرها من األشغال، وعند حتركهم وجدوا أن محاضر اختيار األرضية  لشبكة 
للتحصيصات التي ستمنح لهم، مت اختيارها فوق محيطات فالحية خاصة باالستصالح 
أنه ملك  أو محيطات االمتياز، فضال عن وجود مواقع أخرى يدعي عدد من اخلواص 
لهم،  حيث فصل القضاء لصاحلهم ضد مصالح أمالك الدولة كونهم ميلكون وثائق ملكية 

فيها. 
الوادي وأمالك  بلدية  بأن  الوادي كشفت،  الوطن من والية  ُمطلعة ألخبار  مصادر 
الدولة، ال متلك اال ما يقارب الـ 3000 قطعة فقط من مجموع 5 أالف قطعة التي وزعت 
على املستفيدين بالبلدية،  وهو ما دفع املستفيدين لالحتجاج مرارا، خاصة وأنهم دفعوا 

مبالغ مالية ليست بالقليلة على عدد منهم ».
 رشيد شويخ

األغواط
تنصــيب خمــس رؤسـاء دوائـر جـدد تنصــيب خمــس رؤسـاء دوائـر جـدد 

 
مت أول  أمس تنصيب خمس رؤساء دوائر جدد مت تعيينهم عقب احلركة التي أجراها 

رئيس اجلمهورية مؤخرا يف سلك رؤساء الدوائر، منهم إمرأتان.
بديوان والية تسمسيلت مت  فايزة محياوي« كانت تعمل   ويتعلق االمر بكل من« 
أدرار مت تعيينها على  تعيينها على رأس دائرة بريدة، »ونبيلة بن عبد الكرمي« من والية 
رأس دائرة الغيشة، ومت تعيني ثالث رؤوساء دوائر لكل من أفلو وعني ماضي وقلتة سيدي 
مرة  واد  الرمل،سيدي مخلوف،  دوائر بكل من حاسي  رؤوساء  أربع  تثبيت  ومت  سعد، 
وحتويل رئيس دائرة عني ماضي الى دائرة االغواط، ومت تعيني أربعة إطارات من األغواط 
روؤساء دوائر.                                                                                ع. نورين

أدرار 
سكــان » المطـــارفة« يطالبــــون سكــان » المطـــارفة« يطالبــــون 

بفـــــك عزلتـــــهمبفـــــك عزلتـــــهم

ناشد سكان 
بلدية املطارفة 

شمال أدرار، 
السلطات 

الوالئية بفك 
العزلة عن 

قصور وأحياء 
هذه البلدية، 

التي تعرف عدة 
نقائص تنموية، 

نغصت عليهم 
حياتهم. 

 رئيس البلدية لـ »أخبار الوطن«: نقص املداخيل عّطل املشاريع  رئيس البلدية لـ »أخبار الوطن«: نقص املداخيل عّطل املشاريع 
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تتجسد فيها كّل أشكال التهميش

»الدميثـــة« بالـــوادي. . مشاكــــل 
بالجملــة وحلــول مؤجلــــة!

تعد قرية »الدميثة« التابعة لبلدية قمار، بوالية الوادي، واحدة من أكثرالتجمعات السكانية التي تتجسد فيها مختلف أشكال التهميش واإلقصاء.  وبحسب 
تقارير صادرة عن هيئات رسمية،  فالصحة فيها معتلة، وسكانها يعانون  مشاكل في قطاعات التربية والسكن والنقل،  ما أثر سلبا على حياة أهالي القرية.

رشيد شويخ

 صحة معتلة وابتدائية وحيدة مكتظة
فرغم موقعها املتميز املتاخم للجهة الشمالية من مطار قمار الوادي 
إال  والرقيبة،  قمار  مدينتي  الفاصلة بني  للمسافة  وتوسطها  الدولي، 
اذ  الكبيرة،  واملشاكل  النقائص  يعانون جملة من  وأهلها  الدميثة  أن 
العمومية  السلطات  لها  حترك  لم  مزرية،  ظروفا  يعيشون  وبحسبهم 
ساكنا على مر السنوات، هذا رغم مراسلتهم العديدة لهم من والية 
ودائرة وبلدية، واتهموا اجلهات املذكورة بالتنصل من حتمل مسؤوليتهم 

اجتاههم. 
 وقال ممثلو املجتمع املدني خالل لقائهم بـ« اخبار الوطن«إن قاعة 
من  الرغم  على  نادرا،   إال  تفتح  القرية ال  عليها  تتوفر  التي  العالج 
اعتبارها من أهم الضروريات خاصة يف زمن انتشار وباء كورونا،  كونها 
التي يحتاجها املريض  الطبية  التجهيزات واملستلزمات  تفتقر ألغلب 

كاألدوية والتلقيحات اخلاصة باملواليد اجلدد والرضع«. 
وهو  التلقيح  عمليات  تأجيل  الى  باالولياء  الوضعية  هذه  دفعت 
ما ميثل خطورة على صحتهم،  كما أن املرفق الصحي املذكور يكاد 
يفتقر للتأطير، إذ ال يتوفر على طبيب مناوب وال حتى أعوان متريض 
آليات اإلدماج  العيادة مبمرضني يشتغلون ضمن  مرسمني اذ تشتغل 
املهني واالجتماعي،  وهذا مما زاد من معاناة السكان حيث أرغمهم 
قمار،  مبدينة  اخلدمات  املتعددة  العيادة  إلى  التوجه  على  الوضع، 
يف  املريض  يكون  وتعب  وعناء  جهة  من  النقل  مصاريف  متكبدين 

غنى عنه. 
أما قطاع التربية فهو بدوره يعاني بجملة من النقائص واملشاكل،  
فالدميثة ال تتوفر إال على مدرسة ابتدائية وحيدة، استفادت منها منذ 
الثمانينات،  باتت غير كافية الستيعاب أطفال الدميثة، وهذا ما زاد 
من حدة االكتظاظ يف األقسام الذي يزيد سنة بعد آخري،  وهو ما اثر 
الدراسي، حيث تتذيل االبتدائية قائمة  أبنائهم  سلبا على مستوى 
الذي  مطالبهم  املنطقة  على  سكان  وشدد  قمار،  بلدية  يف  املدارس 
كرروه مرارا،  وهو ضرورة برمجة إجناز ابتدائية جديدة، وذلك للقضاء 
من  وصفت  التي  التمدرس،  ظروف  وحتسني  التالميذ،  معاناة  على 
قبلهم بالرديئة،  حيث دعوا يف هذا الصدد إلى إنشاء ملعب جواري 
من نوع ماتيكو باملدرسة، وذلك ليتسنى للتالميذ مختلف األنشطة 
كما  القدم،  كرة  ملمارسة  القرية  شباب  أمام  أيضا  وفتح  الرياضية، 
يزاولن  الذين  املدرسي ألبنائهم  النقل  بتوفير  السياق  طالبوا يف ذات 
تعليمهم يف املرحلة املتوسطة والثانوية،يف قرية غمرة التي تبعد عنه 

بنحو 07 كيلومترات. 

    الكهرباء والماء والغاز.. حلم! 
 ومن أكثر املشاكل التي دعا سكان الدميثة لضرورة حلها يف أقرب 
الشوارع  اغلب  أن  ذلك  الكهرباء،   بشبكة  الربط  ضعف  اآلجال، 
واملنازل للربط املباشر بشبكة الكهرباء، إذ يقوم األهالي بجلبها على 
وبكابالت  الكيلومتر،   عن  األحيان  بعض  تزيد يف  طويلة  مسافات 
معرضة للقطع وحتى السرقة يف أية حلظة،  وأكد أحد سكان املنطقة 
» إن أغلبية شوارع القرية تفتقد إلى اإلنارة العمومية، وهو ما يزيد من 
خطر تعرضهم لإلصابة باللسع العقربي، كون القرية معروفة بإنتشار 

العقارب وعدد آخر من الزواحف اخلطيرة ». 
باملاء  التزويد  الفادح يف  النقص  من  الدميثة  يعاني سكان   كما 
الشروب، كون منبع املاء بعيدا عنهم بالكيلومترات بحكم تواجده يف 
املياه ضعيفا جدا، ال ميكنهم  قرية غمرة،  وهو ما يجعل من تدفق 
حتى من مأل خزانات املياه يف بيوتهم،  وطالب السكان يف الرسالة 
املذكورة ببرمجة اجناز خزان مائي وتوسيع شبكة املاء الشروب خاصة، 
وأنهم يتكبدون مصاريف جمة كونهم يقطعون عشرات الكيلومترات 
الذين  الفقراء  وخصوصا  حياتهم،   يف  احليوي  العنصر  بهذا  للتزود 
املنطقة غير مربوطة بشبكة  أن  يعولون على احليوانات جللبها.  كما 
الغاز الطبيعي،  وما أثار استغراب األهالي،  هو مرور األنبوب الذي 
ميول جتمعات سكانية يف قمار والرقيبة على بعد أمتار معدودات من 
أّزم وضعية األسر الدميثية خصوصا يف فصل  وسط لقرية، وهذا ما 
الشتاء،  أين تتضاعف احلاجة له، بحكم البرودة القارصة التي تتميز 

بها املنطقة. 
كما أشار سكان الدميثة،  إلى الوضعية املتدهورة لشبكة الطرقات 
التي تربط القرية بالتجمعات السكانية القريبة منها ووصفها بأنها غير 
صاحلة ومهترئة بصفة شبه كلية وحتتاج إلى إعادة تهيئتها وتعبيدها، 
خصوصا الطريق املؤدي لقرية غمرة التي يقصدها التالميذ واألهالي 
وغيرهما  ودواء  غذائية  مواد  من  حوائجهم  وقضاء  للدراسة،  كثيرا 
وكذلك  عطية،  الميه  املؤدي  لطريق  بالنسبة  الشيء  ونفس  منها، 
طريق ميه خليفة الذي تكدست به الرمال منذ مدة،  ويف مختلف 

جوانبه مما أعاق حركة السير فيه،  وزاد أيضا من تآكل الطريق.
الدميثة تقطن سكنات هشة منجزة  العائالت يف  كما أن اغلب 
مبواد بناء محلية » اجلبس » وحتتاج إلى ترميم وطالب السكان بزيادة 
برنامج  إطار  يف  الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  من  املستفيدين  عدد 

امتصاص السكن الهش. 
املوجه  الدعم  من  بزيادة حصتهم  احمللية  السلطات  ناشدوا   كما 
النمط  هذا  املستفيدين من  تناقص عدد  و  الريفي،  السكن  إطار  يف 

كثيرا  السلطات  عليه  تعول  والذي  األخيرة،  السنوات  يف  السكني 
التي  الهشة  السكنات  إلعطاء صورة حسنة ألحيائهم والقضاء على 
والثعابني.  كالعقارب  اخلطيرة  احلشرات  لتكاثر  خصبا  مرتعا  تعد 
األمطار  القاطنني. خاصة خالل سقوط  على  الى خطرها  باإلضافة 
الشتاء  وقع  ما  غرار  على  القرية،  يف  انهيارات  سجلت  ما  كثيرا  اذ 
املاضي عندما جنت عائلة كاملة، من املوت احملقق بعد إنهيار جزء من 

مسكنهم عليهم. 
ومن بني املطالب االخرى التي تقدم بها سكان املنطقة حاجتهم 
معاناة  من  للتقليل  اجلزائر  للبريد  ومكتب  بلدي  فرع  الستحداث 
كما  نسمة.   ألفي  حوالي  الدميثة  سكان  عدد  وان  خاصة  املواطن 
من  ومتكينهم  الهاتف  بشبكة  املنطقة  تزويد  الصدد  ذات  ويف  طالبوا 

الوصول لشبكة االنترنت.
بلدية قمار تِعد بحلول قريبة

قال مسؤول من بلدية قمار التي تتبعها القرية،  يف اتصال هاتفي 
التي طرحها سكان  الوطن«،  ويف رده على االنشغاالت  مع« أخبار 
حيث  التنموية  املشاريع  عديد  من  استفادت  القرية  »إن  الدميثة،  
قمار  بلدية  أن  رغم  الريفي  السكن  من  البلدية  بربع حصة  استفادة 
حتوي عددا آخر من القرى ال يحق لسكنها االستفادة إال من السكن 
الريفي » يقول ذات املسؤول،  وأضاف » من املقرر ان تتدعم مبشروع 
شبكة توزيع الكهرباء قريبا،  حيث سيتم من تثبيت األعمدة يف عدد 
من الشوارع، و بالقرب من املزارع لكون املنطقة ريفية« موصحا ان كل 
األعمدة ستزود مبصابيح إنارة عمومية من نوع الد،  على غرار ما وقع 
يف الطريق الرابط بني الدميثة وغمرة الذي جرى إعادة االعتبار له مبلبغ 
املتحدث  التربية كشف  قطاع  مليارات سنتيم. ويف  بنحو ستة  يقدر 
الوحيدة  االبتدائية  يف  إضايف  قسم  بتشييد  قامت  مصاحله  أن  ذاته 
خالل  املدرسي  النقل  أن  أكد  كما  اخلاصة  ميزانيتها  من  القرية  يف 
الدراسية  السنة  بداية  فور  توفيره  وسيتم  املنقضية،  الدراسية  السنة 
يزالون  والذين  فيها  والثانوي  املتوسط  لفائدة تالميذ  اجلديدة، وذلك 
يف  مصادرنا  فأوضح  العالج  قاعة  غمرة،وبخصوص  بقرية  دروسهم 
اجنازه  البلدية،  قد مت  الذي على عاتق مصالح  الشق  ان  بلدية قمار 
من خالل إعادة االعتبار للمرفق املذكور وما بقي فهو من صالحيات 
مديرية الصحة والسكان يف الوادي،  وبخصوص فتح مكتب بريدي 
بريد  مديرية  راسلت  قمار  بلدية  أن  املصدر  ذات  فأوضح  بالدميثة 

اجلزائر بالوادي، والزالت تنتظر يف رد منها. 
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برشلونة،  مهاجم  سواريز،  لويس  األوروغواياني  أن  اإلثنني،  امس  إعالمي،  تقرير  ذكر 
فسخ عقده مع الفريق الكتالوني.ووفًقا إلذاعة »راك 1«  اإلسبانية، فإن برشلونة توصل التفاق 
التخلي عن  قرر  أنَّ سواريز  الصيف.وأضافت  هذا  فسخ عقده،  أجل  من  مع سواريز،  كامل 
يف  ذلك  الكتالوني.يأتي  النادي  عن  مجاًنا  وسيرحل  برشلونة،  مع  عقده  يف  املتبقية  السنة 
ظل ما ذكرته تقارير صحفية متطابقة من أن سواريز، بات قريًبا من االنتقال ألتلتيكو مدريد، 
وأنه توصل التفاق كامل معهم على الشروط الشخصية، إال أن هناك تفاصيل بسيطة تفصل 
أتلتيكو  إن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«،  »موندو  صحيفة  لألتلتي.وقالت  االنضمام  عن  الالعب 

مدريد، اتفق مع لويس سواريز، على إبرام عقد بني الطرفني ملدة موسمني.
ألتلتيكو،  التنفيذي  الرئيس  مارين  جيل  أنخيل  ميغيل  الثنائي  أن  الصحيفة  وتابعت 
واملدير الفني دييغو سيميوني، وراء موافقة سواريز على االنتقال للفريق.ونوهت  إلى أن »هناك 

عقبة لضمه، وتتمثل يف أن أتلتيكو يحتاج للتخلص من دييغو كوستا، للتعاقد مع سواريز«.
القسم الرياضي

مانشستر سيتي يعلن 
إصابة غوندوغـان 
بفيروس كورونــا

أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي 
اليوم اإلثنني عن إصابة العبه األملاني 

إيلكاي غوندوغان بفيروس كورونا املستجد.
وأكد مانشستر سيتي أن الالعب 

سيخضع خالل األيام الـ10 القادمة، للعزلة 
الذاتية، وفقًا لبروتوكول الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، وحكومة اململكة املتحدة. وختم 
سيتي: »إن جميع العاملني يف النادي 

يتمنون الشفاء لالعب«.
وسبق لالعَبني من صفوف »سيتيزنز« 
أن أصيبا بفيروس كورونا يف وقت سابق هما 
مدافعه الفرنسي امييريك البورت وجناحه 

اجلزائري رياض محرز.

فيربو فـي طريقه 
للكالتشيــــو

يستعد برشلونة لرحيل العب جديد 
من صفوفه هذا الصيف، بعد اقتراب أرتورو 
فيدال، جنم وسط البارسا، من االنضمام 

إلنتر ميالن.
وذكر موقع »توتو ميركاتو ويب«، امس 

اإلثنني، أن جونيور فيربو الظهير األيسر 
لبرشلونة، قد يلحق بفيدال، وينتقل ألحد 

أندية الدوري اإليطالي.
وأضاف أن وكيل فيربو سيصل ملدينة 
بيرجامو امس اإلثنني، من أجل مواصلة 

احملادثات مع نادي أتاالنتا، الذي يرغب يف 
التعاقد مع ظهير أيسر البارسا.

وتابع أن وكيل أعماله سيتناقش مع 
أتاالنتا حول الشروط الشخصية، مشيرة إلى 
أن النادي اإليطالي يرغب يف تخفيض فيربو 
لراتبه. وأشار املوقع إلى أن فيربو يحصل يف 
برشلونة على 1.4 مليون يورو كراتب سنوي 
يف املوسم باإلضافة إلى املكافآت حيث يصل 

إجمالي راتبه إلى 1.7 مليون. بينما يريد 
أتاالنتا منح  الالعب اإلسباني 1.2 مليون 
أورو، وقد تصل وتتجاوز 1.7 مليون، إذا مت 

حتقيق جميع أهداف الفريق.
وختم »توتو ميركاتو ويب« بأنه حتى 
اآلن لم يتم إغالق الصفقة، حيث ميكن 
للطرفني التوصل إلى اتفاق يف الساعات 

القليلة املقبلة.

فيــدال يجـــري 
 الكشـف الطبــي 
فـي إنتـر ميــالن

اقترب التشيلي أرتورو فيدال، جنم وسط 
برشلونة، من إنهاء الفحوصات الطبية، 

متهيًدا لتوقيع عقود انضمامه مع إنتر ميالن، 
هذا الصيف.

وذكر موقع »توتو ميركاتو«، أن فيدال 
وصل صباح اليوم إلى عيادة طبية، وأجرى 

اجلزء األول من الفحوصات الطبية.
وأضاف أن الالعب سيجري بقية 
االختبارات، بينما سيوقع على عقود 

انضمامه لإلنتر بعد نهاية الكشف الطبي 
بالكامل.

وكان فيدال قد وصل إلى مدينة 
ميالنو، أول أمس، إلجراء الكشف الطبي 
واالنضمام لإلنتر بعد خروجه من خطط 

رونالد كومان، املدير الفني للبارسا. وتشير 
تقارير صحفية إلى أن إنتر اتفق مع برشلونة 

على ضم فيدال مقابل مليون يورو فقط.

برشلونــة يتفـــق 
 علــــى صفقــــة
 مـن مانشستر سيتـي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم اإلثنني، أنَّ 
ل التفاق مع مانشستر سيتي، على ضم  برشلونة توصَّ
أحد العبيه، خالل فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وبحسب برنامج »تشيرينجيتو« اإلسباني، فإن 

برشلونة توصل التفاق مع السيتي حول التعاقد مع املدافع 
إيريك غارسيا، لتعزيز صفوف البلوغرانا هذا الصيف. 

وأضاف أن كال الناديني اتفقا على أن برشلونة سيدفع 18 
مليون اورو قيمة الصفقة.

ولفت إلى أن اإلعالن الرسمي عن انتقال غارسيا 
إلى برشلونة، لن يتم حتى ينجح مانشستر سيتي يف 

التعاقد مع مدافع جديد ليحل محل غارسيا.
وختم بأن عملية بيع سيميدو، ظهير أمين برشلونة، 
إلى وولفرهامبتون اإلجنليزي، ستسمح بدخول برشلونة 

يف عملية ضم غارسيا، بجانب تقدمي عرض محتمل إلى 
سيرجينو ديست جنم أياكس الهولندي.

حكام »البوندسليغا« 
سعـــداء بعـــودة 

الجماهيــــــر
أبدى حكام مباريات الدوري األملاني، 

سعادتهم بعودة اجلماهير للمدرجات، وذلك رغم 
أنهم يكونون عرضة لالنتقادات واإلساءات من 

اجلماهير يف بعض األحيان.
وقال احلكم ماركو فريتز يف تصريحات إلذاعة جنوب 

غرب أملانيا »يجدر بي القول أن األمر كان أشبه بعيد 
امليالد، حينما كان هناك بضعة آالف يف امللعب«.
وكان فريتز قد تولى إدارة مباراة يونيون برلني 

وأوجسبورغ والتي مت إقامتها بحضور 4000 متفرج. ومت 
السماح للجماهير بحضور مباريات يف الدوري األملاني، 
بأعداد محدودة، وذلك عقب استكمال املوسم املاضي 

بدون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا 
املستجد. وأضاف فريتز »املشجعون ال ميثلون الدافع 
لالعبني فقط، بل بالنسبة لي كحكم أيضا استمد 

طاقتي منهم«.

لوك شو يطالـب يونايتد بالتعزيزات
الدوري  يف  املنافس  يونايتد  مانشستر  مدافع  شو  لوك  قال 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم إنه يتعني على النادي تعزيز تشكيلته 
والتعاقد مع العبني جدد بعد أن افتتح مسيرته يف املوسم اجلديد 

للبطولة باخلسارة 1-3 أمام  كريستال باالس السبت املاضي.
وأبرم يونايتد صفقة وحيدة قبل انطالق املوسم اجلديد عندما 
العب  بيك  دي  فان  دوني  الهولندي  الوسط  العب  مع  تعاقد 

أياكس أمستردام.
وقال شو )25 عامًا( يف تصريحات تلفزيونية »لدينا مجموعة 
جيدة للغاية )من الالعبني( لكني شخصيًا أعتقد أننا بحاجة إلى 
ننظر  »عندما  شو  وأضاف  التشكيلة«.  لتعزيز  الالعبني  من  مزيد 
إلى األندية األخرى وكيف تعزز فرقها ندرك أنه يتعني علينا اتخاذ 

خطوات مماثلة«.
لزيادة حماسه ورفع روحه  السعي  فريقه بضرورة  وطالب شو 
املعنوية بالفوز على لوتون تاون يف كأس رابطة احملترفني اإلجنليزية 

هذا الثالثاء.
وأردف شو قائاًل »كالم كثير قيل بعد املباراة وعلينا تنحية كل 
هذا جانبًا ألنه يجب أن نشعر بخيبة أمل كبيرة.. علينا نسيان 
الثالثاء  يوم  كبيرة  مباراة  وختم«تنتظرنا  قدمًا.    واملضي  ذلك 

ويتعني علينا الفوز بها للحفاظ على حماسنا وروحنا املعنوية«.

يوفنتــوس يهــزم سامبدوريـــا 
بالثالثـة ورونالــدو يسجــل

جنا يوفنتوس من كمني سامبدوريا بعد فوز الفت أكده بالدقائق األخيرة يف املباراة الرسمية األولى ملدربه اجلديد أندريا بيرلو 
وسط تألق جنمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتصر يوفنتوس بثالثة أهداف دون رد اول أمس على ضيفه سامبدوريا يف املرحلة األولى من مسابقة الدوري اإليطالي 
لكرة القدم. وكان يوفنتوس الطرف األفضل باملجمل واألكثر تهديدًا على املرمى لكنه عانى كثيرًا قبل ضمانه للنقاط الثالث 
أن  قبل  الدقيقة )13(  يوفنتوس األول مع  الوافد اجلديد هدف  ديان كولوسيفسكي  السويدي  املسابقة. وسّجل  له يف  األولى 
الهدف األول عندما أضاف  تألقه بعد إسهامه يف  رونالدو  البرتغالي كريستيانو  وتابع  الثاني )78(.  الهدف  بونوتشي  يضيف 
الهدف الثالث للسيدة العجوز قبل دقيقتني من نهاية املواجهة. وهذه املرة األولى التي يسجل بها رونالدو يف افتتاح مباريات 

يوفنتوس يف الدوري اإليطالي.
وكان بيرلو يخوض مباراته الرسمية األولى كمدرب لفريق »السيدة العجوز« الذي استعان بالعب وسطه السابق بعد إقالة 

ماوريتسيو ساري إثر اخلروج املخيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.
وبسبب عدم جاهزية األرجنتيني باولو ديباال الذي يتعافى من اإلصابة والتخلي عن مواطنه األرجنتيني غونزالو هيغواين 
املنتقل إلى إنتر ميامي، بدأ بيرلو اللقاء بإشراك كولوسيفسكي أساسيًا إلى جانب رونالدو يف أول ظهور رسمي له مع الفريق 

الذي انتقل إليه املوسم املاضي من أتاالنتا، لكنه بقي معارًا إلى بارما.
كما لعب أساسيًا العب الوسط األميركي الشاب وستون ماكيني القادم من شالكه األملاني، فيما بدأ الوافد اجلديد 
اآلخر البرازيلي آرثر اللقاء على مقاعد البدالء لصالح الويلزي آرون رامسي، يف حني لعب الشاب جانلوكا فرابوتا )21( 

يف مركز الظهير األيسر.

بات قريبا من االنتقال ألتلتيكو مدريد

سواريــز يفســخ عقــده مــع الفريــق الكتالونــي
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أخبار الرياضات

محمد هشام
جدة  بأهلي  مسؤول  مصدر  أكد 
به  مرحب  غير  باليلي  يوسف  أن 
النادي. وقال املصدر،  داخل أسوار 
عودة  يف  ترغب  ال  النادي  إدارة  أن 
من  كليا  خرج  فقد  مطلقا،  باليلي 
مرحب  غير  وأنه  الفريق  حسابات 
به، وعودته لتمثيل النادي أصبحت 

مستحيلة.
مع  تتواصل  اإلدارة  أن  كما 
أكثر من نادي عربي يرغب يف ضم 
الالعب، وحاليا األهلي املصري هو 
محددة  مهلة  هناك  لكن  األقرب، 
من قبل اإلدارة. وتابع ذات املصدر 
على  االتفاق  يتم  لم  حال  يف  أنه 
بنود االنتقال لألهلي املصري، فإنه 
وأمت:  األخرى.  العروض  سينظر يف 
»أستطيع أن أقول إننا أمام ساعات، 

وستكون األمور واضحة«.
اإلعالمي  كشف  جهته  من 
الصفقات  عن  شوبير،  أحمد 
األهلي،  النادي  يخطط  التي 
االنتقاالت  فترة  خالل  حلسمها 

الصيفية املقبلة.
تصريحات  يف  شوبير  وقال 
سبورت«:  »أون  عبر  إذاعية 
»بخالف صفقة طاهر محمد طاهر، 
صفقتني  حلسم  طريقة  يف  األهلي 
ولكن  املصري  الدوري  داخل  من 
احلالي«.  بالوقت  عنهما  يعلن  لن 
مع  األهلي  »مفاوضات  وأضاف 
باليلي  يوسف  اجلزائري  الدولي  
بعيدة،  اللحظة  هذه  حتى  تظل 
وهناك استياء من جانب جهاز الكرة 
حلفيظ  املستمرة  التصريحات  من 
باليلي وكيل ووالد الالعب«. وتابع 
بدر  املغربي  مع  األهلي  »مفاوضات 
والقلعة  مستمرة،  الزالت  بانون 

احلمراء لم تخرج لنفي ذلك«.
سياسة  عن  شوبير  وحتدث 
الفترة  خالل  فايلر  رينيه  السويسري 
لتجهيز  »سيسعى  قائال  املقبلة، 
يتم  أن  واألقرب  والناشئني  البدالء 
الدفع بهذه العناصر يف الشوط الثاني 

وليس يف بداية اللقاء«.
إدارة  مجلس  شوبير  وانتقد 

»هناك عالمة  قائال  الزمالك،  نادي 
بابل،  آرى  صفقة  حول  استفهام 
فمن الذي طلب التعاقد معه، وملاذا 
مت صرف النظر عن الصفقة خاصة أن 
الزمالك لم يتعاقد مع مدرب ويطلب 

التراجع عن ضمه؟«.
عالمة  أيضا  »هناك  وختم 
بسبب  الزمالك  يف  استفهام 
التصريحات الكثيرة يف ملف املدرب 
اجلديد، دون تعيني أي مدرب حتى 

هذه اللحظة«.

أكدت أنه غير مرحب به داخل أسوار النادي

إدارة أهلي جدة تعرض رسميا باليلي للبيع

عبد  قسنطينة،  شباب  مدرب  أعرب 
القادر عمراني، عن سعادته بعودة فريقه إلى 
نادي  واستأنف  اجلماعية.  التدريبات  جو 
بالغابة،  اجلماعية  تدريباته  قسنطينة  شباب 

اول أمس، استعدادا النطالق املوسم.
على  كثيرا،  اهلل  »نحمد  عمراني  وقال   
العودة إلى جو التدريبات اجلماعية بعد توقف 
بحاجة  كنا  أننا  أعتقد  تقريبا،  أشهر   6 دام 
وأضاف  مجاريها«،  إلى  تعود  املياه  لرؤية 

فمن  الثقة،  من  الكثير  ستمنحنا  »العودة 
اإليجابي عودة جميع الالعبني إلى جو العمل 
يف هذا الظرف العصيب. أمتنى أن نتجاوز هذه 
احملنة قريبا، حتى نتفرغ للتفكير يف أمور أكثر 
أهمية«، وختم »كل الالعبني سجلوا حضورهم 
اليوم مبقر إقامة النادي، بعد أن أجروا فحص 
»بي سي آر« للتأكد من سالمتهم، واحلمد هلل 

كل النتائج جاءت سلبية«.
إدارة  مجلس  قرر  أخر،  جانب  من 

فسخ  لعلى،  يزيد  برئاسة  قسنطينة،  شباب 
الرحيم  وعبد  بوركاب  أمير  الالعبني،  عقد 

دهامشي، بالتراضي.
تلبيًة  الشباب، جاء  إدارة  قرار مجلس  أن 
لطلب املدرب عبد القادر عمراني، الذي أصر 
قدرتهما  عدم  بسبب  الالعبني،  تسريح  على 

على تقدمي اإلضافة.
مجلس  رئيس  أن  أكدت  املصادر  ذات 
ودهامشي،  ببوركاب  اتصل  الشباب،  إدارة 

خدماتهما،  عن  االستغناء  بقرار  وأعلمهما 
وطلب منهما البحث عن فريق آخر.

على  اإلبقاء  يف  الشباب  يرغب  وال 
املاضي  املوسم  بداية  انتدبه  الذي  دهامشي، 
الفنية  العروض  بعد  العاصمة،  احتاد  من 
عجز  كما  الفريق.  رفقة  قدمها  التي  الهزيلة 
ولو  للمشاركة،  فرصة  نيل  عن  بوركاب 

كبديل، منذ قدومه يف صيف 2016.
م.هشام

مدرب شباب قسنطينة، عمراني:

»عــودة التدريبــات ضروريــة للغايــة فــي هــذا الظـرف«

باشر تحضيراته بمركز الفندقة بعين بنيان  

إتحـاد العاصمــة ينهـــي 
ارتباطه ببلقروي ومنصوري

أعلن نادي احتاد العاصمة، إنهاء ارتباطه بالثنائي هشام بلقروي، 
وإسماعيل منصوري، بالتراضي. وقال النادي العاصمي يف بيان عبر 
حسابه الرسمي على فيسبوك: »مت اليوم األحد 20 سبتمبر فسخ عقد 
الالعبني إسماعيل منصوري، وهشام بلقروي بالتراضي مع اإلدارة«. 

ومتنت إدارة احتاد العاصمة، التوفيق للثنائي يف مشوارهما الكروي.
 وكان بلقروي قد دخل يف خالف شديد مع إدارة االحتاد، خالل 
أجرته  تخفيض  رفضه  بسبب  املاضية،  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
الشهرية، فيما فضل مسيروا النادي تسريح احلارس منصوري بسبب 
قرر  الذي  يعيش،  أسامة  إلى  الثنائي  وانظم  الفني.  مستواه  تدني 

النادي العاصمي االستغناء عن خدماته، األسبوع املاضي.
من جانب أخر، يواصل إحتاد العاصمة تدريباته مبركز الفندقة بعني 
بنيان، أين أجرى رفقاء زواري فحوصات طبية ثانية بعد فحوصات 

اليوم األول.
اإلجتماعي  التواصل  موقع  عبر  للفريق  الرسمي  احلساب  ونشر 
من  الثاني  اليوم  يف  العاصمة  إحتاد  نادي  العبي  »جرى  »فايسبوك« 
تدريبية  بحصة  الفريق  قام  بعدها  الدم،  بعملية فحص  التحضيرات 
مخصصة للجانب البدني«. وكان رفقاء كودري  قد قاموا بفحوصات 

خاصة بكوفيد 19  أول أمس يف أول يوم للفريق يف مركز الفندقة.
م.هشام

المستقدم الجديد لشبيبة القبائل، فالحي:

»أتمنى أن أكون فأل خير 
على الفريق هذا الموسم«

أكد املستقدم اجلديد لشبيبة القبائل، فالحي حاج حبيب سعيد، اندماجه 
التام وبسهولة، كما أبدى عزمه على التتويج باأللقاب رفقة »الكناري«.وصرح 
شبيبة  يف  سهل  بشكل  »اندمجت  قائال  للفريق  الرسمية  للصفحة  فالحي، 
أجد  »لم  وأضاف  اجلدد«،  نحن  مهمتنا  سهلوا  القدامى  والالعبني  القبائل، 
صعوبة كبيرة يف استئناف التدريبات، بالنظر ألنني كنت أتدرب دائما على 
انفراد خالل فترة احلجر الصحي«. وتابع فالحي حديثه قائال »الشبيبة فريق 
والفوز  للمنافسة  بجد  سنعمل  ألوانه،  حمل  يتمنى  العب  وكل  ألقاب، 

باأللقاب، وأمتنى أن أكون فأل خير على الفريق هذا املوسم«.
لإلشارة ،يعتبر فريق شبيبة القبائل أول نادي يعود ألجواء التدريبات بعد 
كورونا،  فيروس  بسبب  الرياضية  النشاطات  جميع  توقف  من  أشهر  خمسة 
حيث شرعت الشبيبة يف حتضيراتها للموسم اجلديد يوم 1 سبتمبر من مدينة 

أقبو ببجاية.
ويف غياب املدرب التونسي يامن الزلفاني، أشرف على التدريبات املدرب 
املساعد مراد كروف ومدرب حراس املرمى  سيفاكس أوديا، ويعتبر هذا التربص 

األول للكناري الذي شرع بحر هذا األسبوع يف تربصه الثاني مبدينة مستغامن.

محمد فارس يرسم التحاقه 
بنـادي الزيـو اإليطالـي     
وقع الدولي اجلزائري، محمد فارس، على عقده مع الزيو اإليطالي 
ملدة 5 سنوات قادما من نادي سبال. وكشف موقع »توتو ميركاتو« أن 
فارس وقع على عقده صبيحة امس اإلثنني، كما أنه تدرب اول أمس 
يقارب 1.3  ما  اجلزائري  الدولي  مع زمالئه اجلدد. هذا وسيتقاضى 

مليون أورو سنويا.

بعد ثنائي أهلي البرج عمران ودروش

بلحمري ثالث استقدامات شبيبة الساورة
أعلن شبيبة الساورة، تعاقده مع الالعب وليد بلحمري، متوسط ميدان وداد تلمسان، ليصبح ثالث استقدامات 

الفريق خالل فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وقال النادي البشاري يف بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" "ثالث استقدامات شبيبة الساورة، بلحمري 

وليد، وسط ميدان هجومي قادم من وداد تلمسان".
ويجيد بلحمري )31 عاًما(، اللعب يف عدة مراكز يف خط األمامي، وسبق له أن حمل ألوان عدة أندية، على 

غرار احتاد البليدة، وأوملبي املدية، ومولودية العلمة، وجمعية اخلروب.
برج  أهلي  ثنائي  بعد  احلالية،  التحويالت  فترة  الساورة خالل  شبيبة  يضمه  ثالث العب  بلحمري  وأصبح 

بوعريريج، محمد عمران، ومهدي دروش.

بسبب تدني مستواه الفني

مولودية وهران ينهي عقد مدافعه بن جلول
الفني. وعلم من  اول أمس عقد مدافعه مراد بن جلول، بسبب تدني مستواه  نادي مولودية وهران،  أنهى 
مجلس إدارة املولودية، أن الرئيس طيب محياوي، اجتمع بالالعب، مبقر النادي، واتفق معه على فسخ العقد 

بالتراضي بني الطرفني.
ومت فسخ عقد بن جلول مع املولودية، رغم تبقي موسم كامل على نهاية عقده مع الفريق، بسبب تدني مستواه 

الفني، وعجزه عن تقدمي اإلضافة يف كل املباريات التي شارك بها مع املولودية.
وانضم بن جلول صاحب 24 عاما، إلى صفوف مولودية وهران، صيف 2017، يف صفقة مجانية، قادًما إليه 

من صفوف مديوني وهران.
صفوفه  لتعزيز  الفني  للجهاز  الفرصة  إتاحة  أجل  من  الالعبني،  من  املزيد  تسريح  الوهراني  النادي  ويعتزم 

بصفقات مميزة، خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
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حسان مرابط
واضح  احلالي  إّن اإلشكال  الوطن«  لـ«أخبار  حديث  يف  بوتشيش  بوحجر  وقال 
وصريح هو أّن امللكية األصلية للمكان تعود ملديرية أمالك الدولة لوالية عني تيموشنت 
للفنون  التياترالي«  »املعبد  الثقافية  التعاونية  إلى  امللكية  هذه  بتحويل  نطالب  ونحن 

الدرامية ملدينة حمام بوحجر بطريقة نقدر عليها ومهما كانت فقط«.
وأوضح بوتشيش أّن »ملفا كامال )متلك أخبار الوطن نسخة منه( يتضمن بطاقة 
تقنية عن املعبد وشهادة إثبات مقر جلمعية »البسمة« وّقع عليها رئيس املجلس الشعبي 
البلدي لبلدية حمام بوحجر منذ 2007 والقانون األساسي للتعاونية أرسل إلى وزارة 
الثقافة والسلطات املعنية بغية النظر والفصل يف القضية العالقة وتسوية وضعية املعبد«.
تتدخل  أن  بوتشيش  التياترالي  »املبعد  تعاونية  ورئيس  الوثائق  واملطلوب حسب 
الدولة  أمالك  ملديرية  كتابي  أمر  )الوالية( إلعطاء  احمللية  السلطات  عند  الثقافة  وزارة 
للوالية لتسوية الوضعية لصالح تعاونية املعبد التياترالي للمسرح والفنون الدرامية ملدينة 

حمام بوحجر شرط أن تكون شروط االستفادة مقدور عليها من قبل التعاونية.
وحسب البطاقة التقنية ُشّيد »املعبد« )القبو( سابقا وهو مصنع للخمور يف احلقبة 
الكولونيالية 1957، كان مهجورا إلى أّن حّولته فرقة »البسمة« إلى حتفة واستغرقت يف 

إجنازه نحو 8 سنوات.
 50000 التي سكانها حوالي  متوشنت  والية عني  بوحجر  بحمام  ويقع »املعبد« 
نسمة وال يوجد بها مركز ثقايف، يعني ال يوجد بها متثيل لوزارة اسمها الثقافة والفنون. 

حسب بوتشيش.
وبخصوص متويل »املعبد« كشف بوتشيش أّن ميزانية األشغال والترميم متت من 
راتبه الشخصي وقال: »مّولت األشغال والترميم شخصيا، حيث يف كل مّرة أخصص 
لها شطرا من أجرتي التي أتقاضها عن أعمال فنية، باإلضافة إلى بعض املساهمات 

لبعض األشخاص.«

 وحول تفاصيل املشروع أوضح أّنه »منذ 2008 مت العمل على حتويله من مكان 
خراب ال يصلح إال للهدم إلى فضاء تياترالي باملعايير املتفق عليها ومبا هو مقدور عليه 

يف حاالت التحويل هذه«.
وأشار بوتشيش إلى أّن »التعاونية قد تتعرض للطرد يف أي حلظة، بل سبق وأن 

كانت محاوالت لذلك، وأّن حل اإلشكال اإلداري للمكان يحتاج إلى نصوص قانونية 
التياترالي«  أو قرارات سياسية كتحويل ملكيته من أمالك الدولة إلى تعاونية »املعبد 

بصيغة توافقية كالتنازل أو حتى بعقد امتياز أو غير ذلك«.

 طاقة استيعاب المعبد:
 ــ 110 مقاعد

ــ خشبة بكل لوازمها مبساحة 45 مترا مربعا
ــ الكواليس

ــ غرفتني لالستراحة
ــ ثالثة مخازن صغيرة للديكورات واللوازم. 

هذه  األنواع،  مختلف  من  شجرة   20 من  أكثر  حاليا  فيها  خضراء  مساحة  ــ 
املساحة كانت مكب للنفايات يف األصل مت استصالحها من قبلنا. 

العروض املنتجة به :
12 عمال مسرحيا كلها متوجة داخل وخارج الوطن. 

األعمال المعروضة به :
 سبع مسارح من مسارح الدولة قدمت عروضها به وعلى رأسهم املسرح الوطني 
ربوع  مستوى  على  واجلمعيات  والتعاونيات  الفرق  عروض  إلى  باإلضافة  اجلزائري، 

الوطن. 

 الجانب اإلداري للمكان :
املكان تابع أمالك الدولة

بوحجر بوتشيش لـ»أخبار الوطن«:

نريـد تحويـل ملكية »مصنع الخمور« إلـى »المعبد 
التياترالي« تابع لـ»أمالك الدولة« بعين تيمشونت
يطالب المسرحي بوحجر بوتشيش وزارة الثقافة، التدخل العاجل من أجل تسوية قضية »المعبد التياترالي« )قبو ديالج( بحمام بوحجر بوالية عين تيمشونت، الذي يعّد أول 

مسرح خاص في الجزائر، والفضاء مهجور منذ الفترة االستعمارية حولته الجمعية الثقافية »البسمة« إلى مسرح« المعبد«، لكن األخير تابع ألمالك الدولة.

حاورتها : فيروز رحال

  - من هي »نهاوند سعود«؟
»نهاوند سعود« كاتبة وروائية وشاعرة من مدينة 
والدها  ثورية،  عائلة  من  تبسة،  والية  العاتر  بئر 
املجاهد »يونس سعود« متحصلة على شهادة املاستر 
البواقي  أم  جامعة  من  واملعاصر  احلديث  األدب  يف 
يف  والثقافية  اإليديولوجية  »األنساق  بعنوان  مبذكرة 
رواية كراف اخلطايا لعيسى حليلح«، علمت كمعلمة 
تكتب  لألطفال،  روضة  ويف  قرآنية  مدارس  عدة  يف 
عالم  يف  الكتابة  تطوير  طموحها  األطفال،  قصص 

للطفل. 
- كيف كانت انطالقتك يف عالم الكتابة 

واألدب؟
منذ نعومة أظفاري ظهرت املوهبة التي جتلت يف 

الثراء اللغوي واالبداعي وكتابة اخلواطر الشعرية
- حدثينا عن مسيرة »نهاوند« يف الكتابة؟

كما كل مجال يخوض غماره املبدع الذي يحاول 
أول  لي  فقد صدر  واالبداعية،  الفنية  مهاراته  تطوير 
بعنوان  قصصية  مجموعة  سنوات  ثالث  قبل  كتاب 
بباتنة  املثقف  »من يضمد جرحك؟« عن منشورات 
وكتاب آخر بعنوان »سارق النهار« حتت الطبع عن دار 
ودواوين شعرية وقصص  وروايات  بقسنطينة  أجنحة 
عدم  بسبب  النشر  تنتظر  الرف  على  أخرى  أطفال 
التسهيالت التي تقدمها دور النشر املكلفة تأخرت يف 

طبع إنتاجي األدبي والكتب والدواوين.
- هل أنت متأثرة بأحد الكتاب أو الشعراء؟

القرآن  واألخير  األول  اإللهام  مصدر  احلقيقة 
الكرمي الذي يهب االنسان الفصاحة والبيان ومصدر 
درويش،  محمود  للشاعر  أقرأ  اللغوي،  اإلعجاز 

والطاهر وطار، فيكتور هيجو، واسيني األعرج، وأغاثا 
كريستي، وعمر أزراج.

- ما هي املوضوعات املتناولة يف كتابة 
نصوصك؟

ذلك التنوع واالختالف حسب املواضيع الراهنة 
يخص  ما  وكل  واالنسانية  االجتماعية  والقضايا 
أن  يستطيع  وال  بيئته  من  جزء  فالكاتب  االنسان، 
ينفصل عن واقعه، كل املواضيع هي ما ميس الكاتب 
أوال ثم محيطه كاألمل واليأس، واحلياة واملوت، املرأة 

والوطن واحلرية والقضية الفلسطينية،
- هل ميكن أن تذكري لنا أهم أعمالك؟ وأين 

يتم نشرها؟
أهم ما صدر لي مجموعتي القصصية »من يضمد 
جرحك؟« قصص موجهة للمرأة فيها عبرة، صدرت 
بالصالون  حاضرة  وكانت  املثقف  منشورات  عن 
النهار«  »سارق  الثاني  كتابي  قبل  للكتاب  الدولي 
عبارة عن قصص قصيرة جدا الومضة، صدر عن دار 
حتت  لألطفال  وقصة  بقسنطينة،  الثقافية  األجنحة 

الطبع بعنوان ملكة الثلوج عن دار أكوزيوم للنشر.
- هل ميكنك أن تتفي القارئ باقتباس من 

كتاب »سارق النهار«؟
ويعبر عن  ليقول كل شيء  ما كان يكفي  بريق 
فيه  ترتسم  ببؤبؤ  القلب،  وخبايا  اإلنسان  دواخل 

احلقيقة برغم كل الكلمات فاق التعبير.
عالم واسع ووجع... ضيق بالنفس.

من  األرض  يف  ما  بكل  حريته  يشتري  سجني 
اخلطيئة.تقرع  سجني  أنه  نسيَّ  رقبته  ويعتق  كنوز 
النسور  خطاها  حر. تتعقب  أحد  وال  احلرية  طبول 
والذئاب واجلوارح والكواسر... يلتهمها حسن ظنها

- ما هي املسابقات التي شاركت فيها؟
 شاركت مبهرجان الشعر النسوي بوالية بسكرة، 
وفزت  اجلامعة  مبسابقات  مشاركة  لي  كانت  كذلك 
لي  أعمال  عدة  نشرت  القصيرة،  القصة  بجائزة 

مبجالت إلكترونية
- كيف كان شعورك وأنت تخوضني معركة 

اإلبداع أول مرة؟
ذلك التحدي والشعور بالتميز إنه األفق واحلافز 
بعالم  متجدد  وإنتاج  بالكتابة  لالستمرار  الدائم 

اإلبداع وذلك اإللهام الذي ال يخلو منه أي كاتب.
ذلك  االبداعي،  عمله  الكاتب  ينهي  ما  كل 
ترك  أنه  التي تشعره  الغامرة  السعادة  وتلك  االنتشاء 
مختلفة  وحياة  ثانية  حياة  فالكتابة  إبداعية،  بصمة 
للحياة  نظرته  يف  العادي  االنسان  يشبه  ال  واملبدع 

واألشياء حوله.
- »من يضمد جرحك« و«سارف النهار« 
من العناوين اجلديرة بالقراءة، من أين 
استلهمتها، وماهو املفهوم الداللي الذي 

حتاولني إبرازه؟
كل كتاب يحمل رساله تؤثر يف املتلقي، والقارئ 
القراءات،  متعددة  بوجهات  ينظر  الذي  الوحيد  هو 
وتلقيه  فهمه  تغير  خالل  من  العمل  على  ويحكم 
النهار«  »سارق  بالقراء،  وتأثيره  اإلبداعي  للعمل 
يقال  كما  »الومضة«  جدا  قصيرة  قصص  عن  عبارة 
لغوي  اختزال  هي   .. بحر.  واملعنى  سطر  احلديث 

وتوسع للمعنى.
- هل الشخصيات املذكورة واقعية أم هي من 

نسج اخليال؟
جل ما يف املجموعة القصصية من نسج اخليال 

احلياة  من  مستلهمة  واقعية  بأحداث  مغلفة  لكن 
وواقعنا املعاش.

- إلى ماذا تطمح »نهاوند« على صعيد 
الكتابة أو على املستوى الشخصي؟

الدراسية  مسيرتي  أنهي  أن  حلمي  شيء  أول 
ترى  وأن  القرآنية،  مدرستي  تطوير  ثم  »الدكتوراه«، 
كل أعمالي اإلبداعية النور وتصل إلى جميع القراء 

بالعالم وحتضر باملعارض الدولية للكتاب.
- كلمة أخيرة لصاحبة االسم اجلميل:

نهاوند هو اسم معناه مقام موسيقي واسم ملعركة 
نهاوند وهو  املسلمني بأرض فارس مبعركة  بها  انتصر 
أيضا شخصية من رواية كتبتها بعنوان »أشتهي رؤاك« 

إن شاء اهلل تصدر قريبا.
أمتنى أيضا أن يزدهر األدب بعاملنا العربي وتعود 
النشاطات الثقافية على الساحة اإلبداعية ليصل كل 
وأخيرا  وأحالمه  طموحه  ويحقق  مبتغاه  إلى  مبدع 

أشكرك على نبلك وكرمك وجمال احلوار معك.

الريشة والقلم رفيقان دائمان لها.. »أخبار الوطن« تحاور الكاتبة »نهاوند سعود«

 علـــى قــدر طموحاتــي تكــون أهدافــــي! 
هي كاتبة وشاعرة تفتحت في حديقة اإلبداع، أسست لنفسها دولة سلطانها الطموح وحكومتها األحالم، قلمها سلطان وحبرها أمل، ضجيج أدبي ُيَحّلق بها في 

عالم الحروف، تقفز هنا وهناك لتنثر مشاعرها بكلمات ساحرة، وتعزف سنفونية على أنغام التميز.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
واليــــــــــة الجـــزائـــــــــر 
المقاطـعة اإلدارية بالشـراقة 
بلديــــــة  أوالد فايـــــــــت 

إعـــالن عــــن إلـــــغاء

            إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أوالد فايت يلغي عن
اإلعالن عن المنح المؤقت الصادر في الجرائد اليومية التالية

»tribune des lecture « و*horizon * بتاريخ 2020/08/12 المتعلقة بــــــ: 

* تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية لبلدية اوالد فايت للسنة 2020
 و يؤخذ بعين اإلعتبار اإلعالن عن المنح المؤقت الصادر في الجرائد 

اليومية  »tribune des lecture  «  و --- Akhbar elwatan  - بتاريخ 2020/05/10 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية الجزائر

مديرية الميزانية و المحاسبة و الممتلكات 
رقم التعريف الجبائي  :16085 0000 2 41000

إعالن عن طلب عرض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم 2020/13
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     لكن نتائج االنتخاب أفرزت فوز املترشح احلر عبد 
املجيد تبون بأغلبية أصوات الناخبني ويف الدور األول، وهنا 
مرشح  الرئاسية  باالنتخابات  يفوز  كيف  املفارقة،  تكمن 
حر أمام مرشحني وراءهم دعم حزبي بصفتهم رؤساء هذه 

األحزاب؟
      هذه النتيجة، اإلفالس، تدعم يف احلقيقة نتيجة 
أخرى كنت قد أشرت إليها يف مقاالت أخرى وهي العجز 
يف  السياسية  األحزاب  منه  تعاني  التي  املزمن  الوظيفي 
اجلزائر منذ مدة، وكذا رفضها ولفظها مؤخرا من قبل احلراك 

الشعبي.
اإلصالحات  ومبناسبة   ،2012 سنة  ففي           
وتعديل  (إصدار  آنذاك  اجلزائر  بها  بادرت  التي  السياسية 
السياسية  األحزاب  قانون  سيما  ال  القوانني  من  العديد 
واالنتخابات واإلعالم...،) كتبت مقاال حول األحزاب 
السياسية يف اجلزائر تطرق لتفسير العجز الوظيفي لألحزاب 
وأكثر  واليوم  اجلزائر،  يف  السياسية  اإلصالحات  ظل  يف 
من أي وقت مضي يتجلى هذا العجز ويظهر للعيان، فلم 
الرؤية  أو  البديل  تستطع هذه األحزاب مجتمعة من تقدمي 
املستقبلية للبالد يف خضم هذا التحول الذي من املفروض 
يبدو  ولكن  قاطرته.  وقادتها  السياسية  األحزاب  تكون 
على  نهائيا  قضى  االفتراضي  والعالم  األزرق  الفضاء  أن 
محلها  وحل  التقليدية  والسياسية  االجتماعية  التمثيالت 
عالم  بل  طبيعية...  أشخاص  وال  مادية  هياكل  بدون 
الصفوف  ويرص  الهمم  ويشحذ  ويجند  يوحد  افتراضي 
األفواج من كل  فتلتقي  واملسيرات  التجمعات  ويعلن عن 
حدب وصوب وبأعداد غفيرة عجزت عن جمعها األحزاب 
السياسية على مر سنوات إنشائها ولن تستطيع بلوغ ذلك 
حتى  تستطع  فلم  وإفالسها.  وفنائها  نهايتها  إعالن  حتى 
املشاركة مع اجلماهير يف هذا احلراك ليس كأحزاب ولكن 
واللفظ  الرفض  إال  مصيرها  كان  فما  وأفراد،  كأشخاص 
تقصيرهم وعجزهم  لهم على  وهو عقاب  والشتم،  والسب 
على  دليل  خير  الرئاسية  االنتخابات  ونتائج  وأنانيتهم، 

ذلك؟؟
       كنت دائما أذكر الزمالء والطلبة بأنه ال يوجد يف 
اجلزائر أحزاب سياسية باملعنى احلقيقي للكلمة، بل هناك 
أحزاب اجتماعية أنشئت بغرض الترقية االجتماعية وليس 
وعامليا، كما  علميا  عليه  متعارف  هو  بهدف سياسي كما 
لفترات،  وتختفي  باملناسبات  تظهر  موسمية  أحزاب  أنها 
بل لنقل أنها سجالت جتارية ال تدفع الضرائب حتولت إلى 
دكاكني لتسويق التزكيات ودعم النخب احلاكمة واملستفيدة 
من الريع طمعا، حتى طبعت بالطمع  الذي افسد طبعها 

وطبيعتها؟
     هذه األحزاب خلقت نخب انتهازية تقتات من 
موائد السلطة بعيدا عن اخلط النضالي الذي اختطته لنفسها 
منذ البداية، ففشلت  يف تعبئة وتأطير املواطنني وااللتصاق 
ككرة  تتدحرج  صارت  التي  اليومية  ومشاكلهم  بقضاياهم 

الثلج لتتحول إلى قنابل موقوتة تهدد السلم االجتماعي. 
     هذه الكيانات تظهر يف موسم اجلني وتتخفى عن 
األنظار حتى املوسم املقبل وقد تطول املدة لسنوات وسنوات 
لتعود تلك الوجوه القدمية يف حلتها البالية وغير املرحب بها 
تتفوه بكلمات وعبارات مقززة فاقدة لكل املعاني السياسية، 
      إن اللجوء إلى إنشاء األحزاب السياسية يا سادة 
يف  املشاركة  حق  عن  البحث  إلى  األولى  بالدرجة  يعود 
قدرتهم  بعدم  املواطنون  شعر  عندما  وذلك  العامة  الشؤون 
نشاطاتهم  على  اعتمادا  احلكومات  جدار  اختراق  على 
األفراد  ومتحورت حولها  األحزاب  بذلك  فظهرت  الفردية. 
لتصبح قوة اجتماعية متحدة ذات معنى. ولعل ماكس فيبر 
من بني الذين أكدوا على الصلة الوطيدة بني نشأة األحزاب 
فعلت  فماذا  العامة،  الشؤون  املشاركة يف  األفراد يف  وحق 
عاتقها  على  حملت  هل  اجلزائر؟  يف  السياسية  األحزاب 
املتعاقبة  احلكومات  جدار  اختراق  وحاولت  الشعب  هموم 
وانقلبت  الشعب  أنها شاركت مع هذه احلكومات ضد  أم 

عليه؟ 
وظائف  بأن  يعلمون  الناس  أغلب  أن  شك  ال      
األحزاب السياسية تشمل العديد من املجاالت السياسية 
كونها  فمن  وغيرها،  واالقتصادية  والتربوية  واالجتماعية 
وسيط بني الرأي العام والسلطة إلى وظيفة التربية السياسية 
والتكفل  احللول  إيجاد  ومحاولة  البلد  مبشاكل  واالهتمام 
ببعض املشاكل االجتماعية، ناهيك عن الوظيفة اخلاصة 

املنتسبني  وجلب  له  الدعاية  كنشر  ذاته  حد  يف  باحلزب 
احلزبي  التجنيد  بعملية  تقوم  أي  واملناضلني،  واملتعاطفني 
وتطبق  احلزب  متثل  التي  احلزبية  اإلطارات  اختيار  ومنه 

سياسته. 
    لكن حقيقة األمر تظهر أن الوظائف واألدوار التي 
تقوم بها األحزاب السياسية تختلف من بيئة ألخرى، كما 
الوظائف األخرى تعود خلصائص  قد يكون للحزب بعض 
واإليديولوجية  التمثيلية  والصفة  كاحلجم،  احلزب، 
وظائفها  فإن  يكن  ومهما  وغيرها.  السياسي  واملشروع 
إسناد  عملية  أي  السياسي:  التجنيد  وظيفة  يف   تتمثل 
األدوار السياسية ألفراد جدد..يف شغل املناصب الرسمية 
كرئيس الوزراء أو الوزير أو احملافظ أو عضو برملان أو موظف 
إداري .. وظيفة التعبئة: حشد الدعم والتأييد لسياسات 
النظام السياسي، وتلعب األحزاب هنا دور الوسيط، كما 
الرأي  وتكوين  السياسي  للجدل  كأطر  تعد  األحزاب  أن  
الرأي  العامة،  تؤثر على  العام وتساهم يف  تكوين اإلرادة 
واملجادالت  النقاش  حلقات  تدير  وترشده،  وتوجهه  العام 
وتوقظ الوعي السياسي، وتوضيح مشاكل الشعب وتبسيط 
أسبابها واقتراح احللول...لها وظيفة البرنامجية من خالل 
إعداد برنامج يبني فيه مبادئه ونواياه ومقترحاته، إنه مبثابة 
النادر االلتزام  أنه من  الناخبني، ولو  التزام بينه وبني  عقد 

بهذا االلتزام... 
    األحزاب كأدوات للتكيف االجتماعي والتكامل 
الوطني، بحيث يعمل احلزب على منو أو زيادة اإلحساس 
بالوحدة الوطنية، ويساهم يف التنشئة السياسية و العمليات 
التنموية التي يكتسب من خاللها الفرد توجهات سياسية 
وأمناطا سلوكية، وأن  وجود األحزاب وتعددها أمرا ضروريا 
أنها  إلى  إضافة  والتعبير،  واالجتماع  الرأي  لصياغة حرية 
املجتمع...باإلضافة  املوجودة يف  والقوى  القوة  تبني مدى 
إلى املشاركة السياسية التقليدية  ومن أنشطتها  التصويت، 
وحضور الندوات واملؤمترات واالجتماعات العامة واملشاركة 

يف احلمالت االنتخابية باملال أو بالدعاية،
الشكاوي  كتقدمي  القانونية  منها  تقليدية  غير  وأنشطة 

وغير القانونية مثل االغتيال والثورة.
مراقبة  يف  السياسية  األحزاب  دور  يتجلى  كما     
السلطة  على  يؤثر  الذي  األمر  وأعمالها  احلكومة  تصرفات 
األحزاب  مراقبة  والفساد. كذلك   التجاوزات  ومينعها من 

لبعضها البعض. 
     من اخلصوصيات اجلزائرية أن األحزاب السياسية 
يف اجلزائر تكونت قبل قيام الدولة الوطنية، وبعد قيام الدولة 
السياسية  الساحة  عن  األحزاب  غيبت  أو  غابت  الوطنية 
هل  التساؤل:  ميكن  ومنه  الواحد،  للحزب  املجال  فاسحة 
وتشرذم  الشعب  تفرق  احلزبية  التعددية  أو  األحزاب  كثرة 

قطاعه، وهل احلزب الواحد دليل وحدة هذا الشعب؟ 
يف  اجلزائر   يف  السياسية  األحزاب  قانون  تطرق      
مضمونه العتبار احلزب السياسي جتمع مواطنني يتقاسمون 
وسلمية  دميقراطية  بوسائل  للوصول  يهدفون  األفكار  نفس 
إلى ممارسة السلطة واملسؤوليات يف قيادة الشؤون العمومية، 
عمل  بها  قيد  الشروط،  من  العديد  سطر  القانون  لكن 
ونشاط احلزب حتى ال تصبح هذه األحزاب أداة تخريبية 

للمجتمع وحتى ال تكون أهداف احلزب متناقضة مع: 
- القيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية 

- لقيم مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 
ـ للحريات السياسية 

ـ باإلضافة إلى نبذ العنف واإلكراه كوسيلة للتغيير و/
واجلماعية  الفردية  احلريات  واحترام  السياسي،  العمل  أو 

واحترام حقوق اإلنسان... 
ومهامه  السياسي  للحزب  احلقيقية  األدوار  أما       
الذي أقرها قانون األحزاب السياسية فتتمثل يف املساهمة 
أصيلة  سياسية  ثقافة  إلى  والدعوة  العام  الرأي  تكوين  يف 
العامة  احلياة  يف  للمواطنني  الفعلية  املساهمة  وتشجيع 
مسؤوليات  حتمل  على  القادرة  النخب  وحتضير  وتكوين 
عامة واقتراح مترشحني للمجالس الشعبية احمللية والوطنية  
بني  دائمة  جوارية  عالقات  وتشجيع  إقامة  على  والسهر 
السياسية  احلياة  ترقية  على  العمل  و  ومؤسساتها  املواطن 
الدميقراطي  الفعل  والعمل على تكريس  ممارستها  وتهذيب 
للمرأة،  السياسية  احلقوق  وترقية  السلطة  على  والتداول 

والعمل على ترقية حقوق اإلنسان وقيم التسامح... 
      ال تختلف هذه املهام واألدوار عن تلك املتعارف 

عليها علميا وعامليا، فأين اخللل يا ترى؟ وملا ال تقوم هذه 
األحزاب بإعداد القيادات والكوادر القادرة على تقلد حتى 

منصب الرئيس؟ ألسنا اآلن يف مأزق حقيقي؟ 
هذا  ومن خالل  اجلزائر  يف  العمومية  السلطات       
املسائل  يف  السياسية  األحزاب  استشارة  بإمكانها  القانون 
ذات املصلحة الوطنية، وعليه ميكننا القول بأنه من الناحية 
القانونية فإن احلزب السياسي شريك وفاعل ومؤثر يف احلياة 

السياسية وقائد لإلصالحات والتغيير إال إذا أبى؟ 
ها  عجز  يف  السياسية  األحزاب  تعيش  باملقابل      

الوظيفي وقصورها املزمن، والذي من أسبابه جند:  
األحزاب  تشكيل  بسهولة  التذكير  يجب  بداية       
هذه  لكن  فردا،   15 سوى  يتطلب  ال  والتي  السياسية 
من  سواء  كذلك  بسهولة  واملوت  للزوال  معرضة  األحزاب 
طرف املواطنني عن طريق االنتخابات أو عن طريق النسبة 
عجزها  السياسي،  احلجر  األحزاب  تدخل  التي  املئوية 
البلبلة  و بث  والفئوية  الشخصية  املصالح  رعاية  يتجلى يف 
والشقاق والتفرقة بني أفراد املجتمع الواحد  واعتماد على 
نشأة  يف  الشخصنة  مبدأ  على  االعتماد  أو  األشخاص 
األحزاب السياسية و غياب البرامج وسداجتها واملبالغة يف 
التعميم وعدم واقعيتها و هشاشة األفكار وعدم استجابتها 
االنشقاقات يف صفوف  ظاهرة  بروز  مع   اجلزائري،  للواقع 
األحزاب بسبب صراع الزعامة و انحراف بعض األحزاب 
عن مهامها التي أنشئت من أجلها مثل معارضة املعارضة 
التقاليد الدميقراطية  عوض معارضة السلطة و االفتقار إلى 
التي  الدميقراطية  تعادي  أنها  األحزاب  بعض  من  جعل 
أوجدتها  و غياب األخالق السياسية يف أدبيات اخلطاب 
حتى أصبحت هذه األحزاب معول تهدمي النظام واملجتمع 
مؤيد  والباقي  السلطة  من صنع  األحزاب  ومعظم  برمته.  

لها. 
التي تخرج عن  وباملقابل هناك بعض األسباب       
إرادة األحزاب وهي البيئة التي يعيش فيها احلزب ويحاول 
تأدية مهامه، إنها البيئة السياسية بالدرجة األولى املتمثلة 
يف القطيعة احلاصلة بني الدولة أو النظام السياسي، وبني 

منظمات املجتمع املدني الفاعلة وغير املدجنة، 
     لم تقدم األحزاب السياسية برامج بديلة من شأنها 
نوعية يف  وإحداث طفرة  البالد  تعيشها  التي  املرحلة  جتاوز 
التنمية والرقي، وكل ما قامت وتقوم به هو وضع أو صياغة 

أو استعارة برامج انتخابية الستمالة الناخبني، 
     إن املفارقة الغريبة تكمن يف: كيف استطعنا أن 
احلزبية،  والتعددية  الدميقراطية  تعريف  ونقبل  ونعي  نفهم 
ونعجز عن تطبيقها؟ أليس هذا تعاطيا إنفصاميا مع مسألة 
البناء  النظرية واملمارسة ومن حيث  الدميقراطية من حيث 

والتكديس على حد قول مالك بن نبي؟؟ 
مبهامها  للقيام  اليوم  مدعوة  السياسية  األحزاب       
االلتزام  السلطة  وعلى  لوجودها  احملددة  أدوارها  ولعب 

بالقانون، وذلك من خالل : 
الكف عن تدخل السلطة يف شؤون األحزاب الداخلية 
وجتسيد  الداخلية  واالنشقاقات  االنقسامات  وجتاوز   ،
الدميقراطية من خالل التداول الداخلي يف هرمها القيادي 
السنة حتى ال  مدار  على  احلزبي  العمل  استمرارية  مع   ،
تصبح أحزاب موسمية ، و إعداد برامج، مبا أن املوارد املادية 
بإمكانها  املعالم  وواضحة  واقعية  تكون  متوفرة،  والبشرية 
الشخصية  بدل  العامة  املصالح  رعاية  و  التنمية.  حتقيق 

والفئوية، والنظر والتحرك يف اإلطار الوطني.   
أفراد  بني  والتفرقة  الشقاق  ومحاربة  الشمل  جمع 
املجتمع الواحد ومحاولة العيش مع االختالف  واالستعداد 
ضمن  ويصبح  تكريسه  يتم  حتى  االختالف  إلنتاج  
ثقافة األحزاب، واالعتماد على األفكار والبرامج ال على 
األشخاص مع التركيز على األفكار التي تستجيب للواقع 
والفرد  املجتمع  لبيئة  القصوى  األهمية  وإيالء  اجلزائري 

اجلزائري، 
التحلي باألخالق السياسية يف أدبيات اخلطاب حتى 
ال تصبح هذه األحزاب معول تهدمي النظام واملجتمع ، بل 

يجب أن تكون أداة للبناء والتطور. 
     ميكن لألحزاب السياسية أن تكون طرفا فاعال ومؤئرا 
يف عملية اإلصالحات السياسية إذ وفقط إذا لعبت الدور 

املنوط بها وفق ما ميليه القانون واألعراف الدميقراطية... 

االنتخابات الرئاسية في الجزائر  
وإفـــالس األحـزاب السيـاسية

      بإعالن رئيس 
السلطة الوطنية 

المستقلة لمراقبة 
االنتخابات الرئاسية 

في الجزائر يوم الجمعة 
13 ديسمبر 2019 عن 
نتائج هذا االستحقاق 
كان اإلعالن قد وضع 
آخر مسمار في نعش 
األحزاب السياسية في 
الجزائر والتوقيع على 

شهادة وفاتها؟
     وكما هو معلوم 
تقدم لهذه االنتخابات 

العديد من األسماء 
والشخصيات واستقر 
اآلمر في النهاية، بعد 
التصفية التي قام بها 

المجلس الدستوري، 
على خمسة مرشحين، 
أربعة منهم وراءهم 
أحزاب سياسية وهم 

بن قرينة، وبن فليس 
، وميهوبي، وبلعيد ، 
أما المرشح الخامس، 
عبد المجيد تبون، 

فقدم نفسه على انه 
مترشح حر.

بقلم: أ.د. نورالدين حاروش
كلية العلوم السياسية 

والعالقات الدولية
جامعة اجلزائر3

harrouche.noured-
dine@univ-alger3.dz
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

العربي  العالم  التي يعيشها  التخلف والركود احلضاري          إن حالة 
جميع  يف  وذلك  وجتاهلها،  جتاوزها  ميكن  ال  ظاهرة  أصبحت  اإلسالمي 
النخب  بعض  لدى  اإلصالح  جهود  أن  تاريخيا  املعروف  ومن  املجاالت، 
العربية اإلسالمية بدأت يف القرنني التاسع عشر والعشرين امليالديني، محاولة 
منذ  املعاصر  املسلم  بها  مني  التي  احلضارية  الهزمية  وطأة  من  إخراجه  منهم 
والذي  نبي«  بن  »مالك  حسب  الوسطى  العصور  يف  املوحدين  دولة  سقوط 
البحث عن  اهتمامه كله  الفالسفة املصلحني حيث جعل  الرواد  نعتبره من 
مشكالت احلضارة، فيقول: » إن املشكلة التي استقطبت تفكيري واهتمامي 

منذ أكثر من ربع قرن وحتى اآلن هي مشكلة احلضارة«.
العربي  للعالم  احلضاري  اإلقالع  عطلت  التي  العوامل  هي  ما          
من  والتحليل  بالدراسة  اجلديرة  األساسية  املعوقات  باألحرى  أو  اإلسالمي 
أجل تشخيص الداء وإيجاد الدواء الذي مينح القوة النطالقة حضارية عربية 

إسالمية جديدة؟
العربي اإلسالمي بعد  العالم          يرى »مالك بن نبي« أن مشكلة 
الصدمة احلضارية التي فتحت عينيه على اآلخر أثناء الغزو النابليوني ملصر 
سنة 1789 وما تبعه بعد ذلك من استعمار للوطن العربي، هي أنه حاول بل 
وعمل على اقتباس املفاهيم السياسية احلديثة من الغرب كالدميقراطية وحقوق 
اإلنسان وحتى نظامه اإلداري والتربوي والتعليمي ولكنه اقتباس اقتصر على 
كان  »أنه  نبي«:  بن  »مالك  ذلك  عن  ويقول  اجلوهر.  أو  اللب  دون  القشور 
األولى بالعالم العربي اإلسالمي قبل أن يستورد من اآلخر املفاهيم السياسية 
وتراثه  الثقايف-األنتروبولوجي  موروثه  إلى  يعود  أن  العلمية  مناهجه  والفكرية 
اإلسالمي ليحدث تلقيحا بينهما مبا يتماشى مع موروثنا الثقايف - االجتماعي 

– النفسي وأسلوب حياتنا اليومي«.
يؤكد أن الدين هو أساس كل مشروع حضاري وذلك من حيث وظيفته 
االجتماعية،  العالقات  وبناء  احلضارية،  الشخصية  االجتماعية يف صياغة 
والدين احلقيقي القادر على التغيير حسبه هو الدين السماوي، فوظيفة الدين 
إلى  يهدف  تركيب  شكل  يف  تتحقق  الفاضلة،  األخالق  منه  تنبثق  الذي 
ومناهج  أفكار  استوردوا  الذين  أولئك  عن  غاب  ما  وهذا  عليا  قيم  تشكيل 
بـــ  نبي«  بن  »مالك  ويستشهد  اإلسالمي،  بالدين  تلقيحها  دون  الغرب 
»غاندي« حول أهمية الدين يف أي مشروع حضاري وسياسي كذلك: »إذا 
فصلت السياسة عن الدين واألخالق املنبثقة منه فقدت معناها، كل طفل 
يف مدرستنا يدري األنظمة السياسية يف الهند، ويعرف كيف أن بالده تتقد 
بإحساسات جديدة وبآمال جديدة، ولكننا أيضا يف حاجة إلى الضوء الثابت 

املستقر ضوء اإلميان الديني«. فال حضارة وال سياسة بدون دين وأخالق.
ويضيف »مالك بن نبي«: »إذا كانت الوثنية يف نظر اإلسالم جاهلية، 
فإن اجلهل يف حقيقته وثنية، ألنه ال يغرس أفكارا بل ينصب أصناما، وهذا 
هو شأن اجلاهلية، فلم يكن من باب الصدفة احملضة أن تكون الشعوب البدائية 

وثنية ساذجة، ومن سنن اهلل يف خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم 
والعكس صحيح أيضا«.

بائسة  وشعوب  تعبد،  أصنام  إلى  حتولت  اإلسالمية  العربية  األنظمة 
كسولة عالة على اآلخر وذلك بسبب غياب احملرك األساسي للحضارة والتطور 

والتقدم املتمثل يف الدين والسياسة احلكيمة واألخالق الفاضلة.
القدمي  احلضارات  بني  التاريخ  يف  املمدود  اجلسر  هو  نظره  يف  اإلسالم 
األمبريقي  الفكر  بني  تقع  اإلسالم  حضارة  إن  املعاصرة،  واحلضارات 
العالم  »وجهة  بــ  املوسوم  مؤلفه  ففي  احلديث،  العلمي  والفكر  »التجريبي« 
اإلسالمي« يكتب »مالك بن نبي« عن دراسة التطور املعاصر للمجتمع املسلم 
قائال: »أميكن لعصرنا هذا أن ينتج حضارة تشمل اإلنسانية قاطبة؟« أيقصد 
بذلك احلضارة اإلسالمية املبنية على العقيدة واألخالق الفاضلة والسياسة 
احلكيمة، فلقد تساءل يف كتابه »شروط النهضة« بأن احلضارة ال تنحصر يف 
شعب واحد أو تكتل واحد، رغم تفوق الغرب اقتصاديا وعلميا وعسكريا، 
فإن املسلمني يرفضون االعتراف بتفوقه من الناحية األخالقية، حيث يقول: 
»لم يكن العالم العربي اإلسالمي يعاني من أية عقدة نقص من هذه الناحية 
»األخالق« أي أنه لم يكن يشعر باحلاجة إلى مراجعة النفس وإعادة التفكير 
الشعوب  لدى  األخالقي  تراخي  نغزو  أن  بإمكاننا  أنه  ويبدو  العقيدة،  يف 
اإلسالمية املتوسطية، وإلى حد بعيد إلى هذا الضرب من العجرفة املستكينة 
وهذا االكتفاء فيما يتعلق بأولئك الذين يوازنون بينه وبني واجهة استعمارية 
التي ظهر بها الدين اإلسالمي عندهم، فالدين يف رأيه من األدوات التحليلية 
األساسية يف دراسة ظاهرة احلضارة يف قيامها وسقوطها وقد أطلق عليه اسم 
بني  التفاعل  على  تعمل  التي  املركبة  الفكرة  هي  نظره  الدينية« يف  »الفكرة 
والسياسة،  األخالق  الفكرة  تلك  إلى  ومضيفا  للحضارة  األولية  العناصر 
ومحقق  وناجح  فعال  بشكل  بدورها  تقوم  أن  للسياسة  ميكن  هل  ويتساءل 
املمكن  من  وهل  العليا،  وقيمه  الدين  إلى  تستند  أن  دون  األمة  طموحات 
للعقل النظري أو العقل املجرد أن يتحكم يف الغريزة بال أخالق دينية أم أن 
السياسة بطبعها مجال تضارب للمصالح املادية وحتقيق الشهوات املعنوية ومن 

شهوة اجلاه والسلطة وغريزة الهيمنة؟«
لوال قدر  أنه  التاريخ، جند  التجارب اإلنسانية عبر  إذا استقرينا          
القانون  وسيادة  واملساواة  للعدل  كاالنتصار  ُمثلى،  بقيم  املبدئي  االلتزام  من 
العرقي  والتمييز  االجتماعي  الظلم  من  تكاد-  –أو  خالية  ومجتمعات 
والطبقي، ومجتمعات تنعم باحلرية والعدالة االجتماعية واالقتصادية، لوال 
ذلك كله ملا كانت هناك سياسة وعمران وتقدم وتطور ولتحول رجال السلطة 
إلى ذئاب ضارة باملجتمع واألمة والتاريخ، ولتحول فيها اإلنسان البسيط إلى 
ذئب ضار ألخيه اإلنسان، فما سلوك أفراد املجتمع إال انعكاس لسلوك رجال 

السلطة.
        ففساد السياسة يف نظر »مالك بن نبي« ال يكون إال من جهة 

فساد أخالق رجالها، وضعف العقل العملي األخالقي، فال سياسة ناجحة 
وبناءة دون االرتكاز على األخالق والقيم اإلنسانية العليا، فمن حكم اهلل يف 
كونه ويف طبائع الناس وعمرانهم، أن اهلل قد غرس يف الكائن البشري عددا 
من الغرائز والتي بدونها ما كان هناك اجتماع وال استمرار، وربط كل ذلك 
للفرد  واإليجابي  األحسن  نحو  سلوكها  ويوجه  الغرائز  يهذب  الذي  بالدين 
املجتمع واحلضارة، فالدين يف نظره هو املركب األساسي للقيم احلضارية من 
والسياسة واألخالق، ومن  واملجتمع  الفرد  فيه  يتشكل  الذي  الوسط  خالل 
وتوجيه طاقاته  تنظيم فكر اإلنسان وأخالقه  الدين يف  خالل كذلك تدخل 
وغرائزه إلى غايات ما وراء أرضيته »أخروية« بتجسيد العالقة الروحية بني اهلل 
القانون األخالقي  واإلنسان يف صورة عالقة اجتماعية، وكذلك من خالل 

الذي مينح قيمة ملا يقوم به اإلنسان وما يحياه.
        وهنا يستحضر »مالك بن نبي« املقاربة التاريخية ويشهد أن الدين 
ثابت من ثوابت الشخصية اإلنسانية، ليس هذا فحسب بل يرى أن الدين 
كان من وراء كل املنجزات البشرية ولهذا فإنه ينتقد نظرية »أرنولد توينبي« 
قيام بعض احلضارات عبر  تفسر  وإن كانت  التحدي واالستجابة، ألنها  يف 
ما  ينتقد  كما  األخرى،  احلضارات  بعض  قيام  لنا  تفسر  ال  فإنها  التاريخ، 
ذهب إليه »كارل ماركس« ومدرسة املادية التاريخية، إذ أن من احلضارات ما 
ال ميكن أن نفسر قيامها بالعامل املادي فقط مثل احلضارة العربية اإلسالمية، 
وحتى احلضارة الغربية نفسها كذلك، كما ينتقد ما ذهب إليه دعاة التفوق 
العرقي وقيام احلضارات على أساس العرق فيقول: »كلما أوغل املرء يف املاضي 
البدائية، وجد سطورا  املراحل  أو  الزاهرة حلضارته،  األحقاب  التاريخي ويف 
من الفكرة الدينية، ولقد أظهر علم اآلثار دائما من بني األطالل التي كشف 
تلك  كانت  أيا  الدينية،  لشعائره  القدمي  اإلنسان  خصصها  آثار  بقايا  عنها، 
الشعائر، ليس هذا فحسب بل أن احلضارات ما أشرقت إال بالكعبة أو معبد 
العالم، ولهذا  تنير  سليمان، و من هناك كانت تشرق هذه احلضارات لكي 
املتكررة  التجارب  هذه  واالجتماعي عن  التاريخي  التعبير  هو  الدين  أن  يقرر 

خالل التاريخ.
        فاحلضارة عند »مالك بن نبي« تبدأ عندما ميتد نظر اإلنسان إلى 
أن  علينا  ينبغي  هنا  ومن  يعيشها،  التي  يومه، وعن حقيقته  أعلى من  أفق 
نتتبع تأثير الدين من خالل تركيبه بني العبقرية واإلنسانية والشروط األولية 
منه  وتستمد  بالدين  ترتبط  التي  هي  نظره  يف  الفاضلة  ولألخالق  للحضارة 

قيمها اإلنسانية يف مجال حياتها اليومية.
اجتماعي  مشروع  غياب  هو  اإلسالمية  العربية  األمة  اليوم  ينقص  فما 
وارتكاز  اإلستشرافية  النظرة  غياب  إلى  يعود  كله  وهذا  حوله،  األمة  يجمع 
أنظمتنا السياسية العربية على أسس ومناهج واهية تائهة وضائعة بني املوروث 

الثقايف والواقع الذي نعيشه بال أفق أو مشروع حضاري.       
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     تعتبر وسائل اإلعالم القوة 
الناعمة يف تغيير موازن 

املجتمع، اجتماعيا وسياسيا 
وثقافيا وحتى جتاريا من 
خالل الدعاية ملنتوج على 
حساب منتوج آخر. ويف كل 
هذا، كان اإلعالم وما يزال 

وسيبقى ِظلَّ السياسة؛ 
فبه ومن خالله تصنع كتل 
الرأي العام، ثم توجه نحو 

االجتاهات املرسومة سياسيا 
وإستراتيجيا.

    ومن هذا املنطلق، يولي 
املتعاطون مع الشأن العام 

اهتماما خاصا بوسائل 
اإلعالم. يف الدول 

الدميقراطية، اهتدت 
احلكومات إلى تقوية وسائل 

اإلعالم مبختلف أنواعها 
تشريعيا وتنظيميا وماديا، 

وجعلت استقاللية هذه 
الوسائل السيما اإلعالم 

الثقيل من تلفزيونات 
وإذاعات أرضية االنطالق 

نحو القوة والثأثير؛ فالصورة 
أشد قوة وبأسا من ألف 

خطاب. 
     ولتحقيق هذا املبتغى، 

وجب ترك القرار التحريري 
ألهل املهنة، فهم وحدهم من 
يعلم كيف ومتى وأين. ..إلخ، 

وحدهم من يعرف كيف 
تعجن السياسة بالكلمات 

وكيف تبنى القرارات 
بالصورة؛ لهذا، كلما أرادت 
وسيلة إعالمية فرنسية 

استعادة غذريتها املفقودة 
إال ووجهت كاميراتها صوب 
اجلزائر، فهناك مسؤولون 

مازالوا يعتقدون أن العالم هو 
فرنسا وفرنسا هي العالم!
 m« ما جاء يف وثائقي     

6«، من وجهة نظر مهنية 
عادي أو أقل من العادي، 

فاستخدام الصورة بطريقة 
مثيرة ألهداف سياسوية هو 
خصوصية اإلعالم احملترف. 
لكن، هناك شيء مهم يف كل 

هذا؛ ملاذا يتفاعل الناس بجد 
مع كل ما ينشر يف وسائل 

اإلعالم الدولية والفرنسية 
خاصة، ويشككون يف كل 

ما ينشر يف وسائل اإلعالم 
الوطنية؟ هل تعلمون ملاذا؟ 
ألن وسائل إعالمنا فقدت 
مصداقيتها بعد أن تخلت 
عن مهنيتها واحترافيتها 

جراء تدخالت خارج املهنة. 
فالقرار التحريري غالبا ما 

يكون فوقيا واملمارسة املهنية 
قائمة على رد الفعل، بعد 
أن مت إبعاد املبادرة وفق ما 

تقتضيه املهنة.
    وخالصة القول: إن الوصول 

إلى منظومة إعالمية 
وطنية، قوية ومؤثرة وفعالة، 

مير حتما عبر قاعدتني 
أساسيتني: استقاللية 

القرار التحريري - املهني 
وصدق ومصداقية الوسيلة 

اإلعالمية. ودون هذا، 
سنبقى نرى العالم والعالم 
يرانا من كاميرات فرنسا 

االنتقائية! 

بلســــــان: ريــــــــاض هــــــويلي

حسان مرابط
حمدي  األبيض،  مالكها  أمس،  اجلزائر،  ودعت،   
ناهز  عمر  عن  بعنابة  سينا  ابن  مبستشفى  تويف،  الذي  بناني، 
املالوف  موسيقى  خدمة  يف  قرن  نصف  منها  قضى  عاما،   77
 ،1943 جانفي   1 يف  املولود  بناني،  اجلزائري.حمدي  والفن 
أبدى شغفه بالغناء واملوسيقى مبكرا، فبدأت حنجرته تصدح 
بأعذب األحلان وعمره 16 ربيعا، ثم ليحقق مع مرور السنوات 
شهرة الفتة، انطلقت بعد االستقالل عندما أصدر عمله األول 
بـ«املالك  امللقب  بناني  جناحات  اجلمال«.توالت  باهي  »يا 
األبيض« بإصدار عديد األغاني األخرى مثل »عدالة يا عدالة« 
و«محبوبتي« و«يا ليلي يا ليلي« و« جاني ما جاني«. وغيرها. 
مسيرة حافلة أفنى خاللها ابن عنابة نصف قرن من حياته يف 
بصورة  اجلزائري  وبالفن  به  والتعريف  املالوف  موسيقى  خدمة 

عامة عامليا.
ونظير مشواره الالفت حظي الراحل بتكرمي رئاسي يف العام 
2004، كما سجل حضورا مهما يف مهرجانات عاملية بعّدة دول 
مثل كوريا الشمال، فرنسا، كندا وغيرها.ولقب حمدي بناني 
يف  يفارقه  ال  الذي  األبيض  كمانه  إلى  نسبة  األبيض  باملالك 
حّله وارحتاله، وكذلك نسبة إلى بدلته البيضاء التي ترافقه على 
منصات العزف. وحسب تصريح لنجل حمدي بناني فإّن والده 
قبل  عنابة  كورونا، حيث دخل مستشفى  فيروس  بسبب  تويف 
أيام ومت إدخاله إلى العناية املركزة ليلفظ أنفاسه األخيرة صباح 
الثرى  ووري  بناني  حمدي  جثمان  أّن  .ويشار  أمس  االثنني  

أمس باملقبرة العائلية بسيدي عيسى بعنابة.

رئيس الجمهورية يعزي عائلة بناني
لعائلة  تعازيه  تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  قدم 
تبون  الرئيس  بناني..ونشر  األندلسية، حمدي  األغنية  عميد 

تويتر: »بحزٍن شديد،تلقيت  الرسمي مبوقع  تغريدة عبر حسابه 
فقدت  الذي  بناني  حمدي  القدير  والفنان  الصديق  وفاة  نبأ 
احترام  ينال  كيف  عرف  ملتزما،  رجال  برحيله  الفنية  الساحة 
اجلمهور ِبفّنه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن.وعلى إثر هذا 
املصاب األليم، أتوجه بخالص التعازي واملواساة لعائلته وحملّبيه 

أينما كانوا.إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

 وزيرة الثقافة :بناني فنان 
استثنائي بصوته الشجي

عزت، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، عائلة الراحل  فقيد 
صفحتها  على  دودة  بن  وقتلت  بناني   حمدي  الفنية  األسرة 

الويف  عنابة  ابن  فقدان  جلل؛  »مصاب  بالفيسبوك:  الرسمية 
الشجي،  بصوته  االستثنائي  اجلزائري  الفنان  بناني،  حمدي 
وبحثه الدؤوب يف ثنايا فنه األصيل الذي ضاهى به فناني املالوف 
الذين سار يف مسربهم أو من عاصرهم«.  وأضافت بن دودة: 
حالته  تابعنا  واألسى،  واحلزن  االلتياع  من  بكثير  نعيه  »تلقينا 
الصحية عن كثب، يحذونا األمل يف شفائه...«.  واستطردت 
يصول  وهو  للروح؛  بلسما  فكان  العتيقة  ببونة  ودعناه   « قائلة: 
العظماء  الرجال  بأعتى  جمعته  التي  الفنية  الذاكرة  يف  ويجول 
قائلة: »لك  الوطن وخارجه«.وختمت بن دودة تعزيتها  داخل 
اهلل إذ اصطفاك إلى جواره، تغمدك برحمته الواسعة، وأسكنك 

الفردوس األعلى، وألهمنا وذويك الصبر اجلميل.«

َكاميـراُت 
ِفرنســا.. 
وكاميراُتنا

197 إصابـة جديدة 
بكورونا في الجزائـر

كشف 
الناطق 
الرسمي 

للجنة رصد 
ومتابعة 

تفشي وباء 
كورونا يف 
اجلزائر، 

جمال فورار، 
أمس االثنني، 

تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 
العدد إلى 50023 حالة موزعة عبر 48 والية.

الجزائر ُتودع»المالك األبيض«حمدي بناني

سطيف

تفكيــُك شبكـــٍة سرَقــت نحـَو 
هـــب 2.3 كلــــغ مــن الذَّ

   فككت عناصر املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بسطيف شبكة تتكون من أربعة أشخاص 
تتراوح أعمارهم بني 29 و49 سنة، يقطنون بواليتي باتنة وقسنطينة، وجهت لهم تهمة النصب 

واالحتيال والسرقة.
 ومتكنت العناصر ذاتها من استرجاع كمية الذهب املسروقة املقدرة بنحو 2.3 كلغ من املصوغات 
الذهبية والتي قدرت قيمتها املالية بـ 2.8 مليار سنتيم. وبعد اقتياد أفراد العصابة للتحقيق، أجنز ملف 

جزائي ضدهم وأحيلوا  على اجلهات القضائية املختصة.
آسيا.ع

تبسة 

هالُك ثالثِة أشخاٍص في َحادث َسيٍر 
  تدخلت، أمس، الوحدة الثانوية للحماية املدنية الشهيد سليمان جلول باملاء األبيض، والوحدة 

الثانوية للحماية املدنية بالشريعة والوحدة الرئيسة للحماية املدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، إثر 
تسجيل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوالئي رقم 08 بالعقلة املاحلة. ومتثل احلادث يف اصطدام 
شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، ما  أسفر عن وفاة ثالثة أشخاص كانوا على منت السيارة، تتراوح 
أعمارهم بني 06 سنوات  و44 سنة. هذا وجرى حتويل الضحايا  إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بئر 

العاتر.  يذكر أن مصالح األمن تنقلت إلى  مكان احلادث من أجل الوقوف على مالبساته.
فيروز رحال

َحجُز 2855 قارورَة جعٍة بتيشي
اإلطاحة  من  نوعية  عملية  بجاية يف  والية  التابعة ألمن  تيشي  دائرة  الشرطة ألمن  عناصر   متكنت 
الشرطة يف  قيام عناصر  العملية جاءت بعد  الكحولية،  باملشروبات  الشرعي  بشخص يحترف االجتار غير 
الساعة اخلامسة صباحا بدوريات مراقبة بقطاع االختصاص، حيث  لفت انتباههم وجود مركبة جتارية من 
نوع »رونو ترافيك« مفتوحة األبواب. ومبجرد اقتراب عناصر الشرطة إلى املكان، الذا شخصان كانا بداخل 
املشروبات  من  معتبرة  بكمية  معبأة  أنها  تبني  املركبة،  تفحص  وبعد  مجهولة.  وجهة  إلى  بالفرار  املركبة 

الكحولية تقدر بـ 2855 وحدة من مختلف األنواع واألحجام.
نبيلة بن يحي

الُعثــــــــور 
علی عشرينـّي 
َمشنوقا بقالمة 

 تدخلت مصالح احلماية املدنية 
بوالية قاملة، صبيحة اليوم، من أجل 

إجالء ضحية وجد مشنوقا بحبل 
مربوطا إلى دعامة منزل يقع بحي 

بورخامة محمد ببلدية بومهرة احمد. 
ويتعلق األمر باملدعو »ا. ط« البالغ 

من العمر 25 سنة، حيث جرى نقله 
إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى 

احلكيم عقبي٠
خديجة بن دالي

َتنِصيـُب قائـــِد 
الِقَطاع الَعملّياِتي 

للُبليــــَدة
أشرف قائد الناحية العسكرية 
األولى، اللواء علي سيدان، أمس 

اإلثنني، على مراسم تنصيب 
القائد اجلديد للقطاع العملياتي 

للبليدة بالناحية العسكرية »الشهيد 
حفصة يحيى«.

البيض 

 َنجاُة َصائغ من َموت ُمحقٍق 
إثـَر عمليـة سطو ُمسّلـح 

 60 سنه  يفوق  مجوهرات  بائع  البيض،   مبدينة  أمس  تعرض، 
سنة  إلى اعتداء  باستخدام سالح أبيض،  ما سبب له جروحا بليغة 
التاسعة  الساعة  السارق احملل يف  أنحاء متفرقة من جسمه.  دخل  يف 
»أخبار  شبكة  عليه  اطلعت  الذي  الكاميرا  تسجيل  حسب  صباحا،  
به على  وانهال  أبيض،  وبيده سالح  قناعا على وجهه  مرتديا  الوطن« 
الصائغ الذي تفاجأ باقتحام السارق حملله، قبل أن يدخل   يف عراك مع 
السارق الذي أسقطه أرضا وانهال عليه بالضرب ويلوذ بالفرار. يذكر أن  

شخصا كان يف انتظار السارق خارج احملل على منت سيارة.
وعليه، فتحت مصالح األمن حتقيقا يف احلادث يف أنتظار الوصول 

إلى الفاعلني.
نورالدين رحماني

!
خدم موسيقى املالوف والفن اجلزائري لنصف قرن


