
د. مصطفــى كيحـــــل 	

الَعقالنّيُة.. القيمُة الَغائَبة!
   ظّل سؤال النهضة مشروعا نظريا يف 
الفكر العربي منذ ما يزيد عن قرنني 
من الزمن. ولم يستطيع العرب إجناز 

وترجمة مشروعهم النهضوي يف الواقع. 
بل أكثر من ذلك، ظلوا يراوحون مكانهم 

و«يتقدمون« إلى اخللف ويتحولون 
تدريجيا نحو التدمير الذاتي، ألنهم 

لم يفقهوا جيدا »فقه التخلف« 
بلغة الكاتب الكويتي »خلدون حسن 
النقيب«.  فللتقدم والنهضة نواميس 

وقوانني يجب فهمها واستيعابها 
استيعابا جيدا وتنزيلها على أرض 

الواقع، ومما ال شك فيه أن ذلك ليس 
باألمر السهل والهني، فهو يحتاج إلى 

عبقرية فذة وقدرة على.

أقــــالم15

0404
 بقرار من الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكّلف باملؤسسات املصغرة

َحركـة واسعــة وسط ُمــدراِء 
»أونَســــاج« الوالئّييــن 

أجرى،  أمس السبت، الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكّلف باملؤسسات 
لدعم  الوطنية  للوكالة  الوالئية  الفروع  ملدراء  واسعة  حركة  املصغرة  

تشغيل الشباب »أونَساج«.

ياسيُّ امُلثّقف والّنقاُش السِّ

َجــاٌر.. أم َجــاٌر.. أم َمجــُرورَمجــُرور؟؟!!

حمدانــي: َينَبغي رفُع 
الَعراقيل التي تعيق     

تمويـَل الَفالحيـن
طالب وزير الفالحة والتنمية 

الريفية، عبد احلميد حمداني، بنك 
الفالحة والتنمية الريفية »بدر« 
برفع العراقيل التي حتول 

دون متويل الفالحني.
 وأكد حمداني على »ضرورة 
رفع كل املعوقات التي لها 
تأثير سلبي على حسن 
سير موسم احلبوب«.

04

0909
ل لطاُت الِوالئّيُة واحدًة من َمناطِق الظِّ صّنفتها السُّ

»ْمشَتـى عـاّلل« بُبومـرَداس.. 
َمنطقـــُة ظـــالم َمنسيَّـــة!

 تقع قرية »مشتى عالل« ببلدية بغلية شرقي بومرداس، صّنفتها السلطات 
الوالئية ضمن مناطق الظل، يف حني اعتبرها قاطنوها منطقة »ظالم« بسبب 
التأخر التنموي الذي تشهده قريتهم على جميع األصعدة، ناهيك عن غياب 

مقومات احلياة بها.

قاِش  النِّ عـن  امُلثّقفـوَن  د  َيبتعـِ خـاّلص:  أحَسـن 
بّناٍء! القائَم َعقيٌم وغيُر  الّنقاَش  ياسيِّ ألنَّ  السِّ

الّزبيري:  الَعرِبي  د. محمد 
 ال ِقيمَة أليِّ ِنقاٍش أو 
َعمٍل ِسياسيٍّ ال يَضُع 
ِفيه! َبصمَته  امُلثّقُف 

03
05

عنابة
إيــداُع 4 إطــاراٍت 
بـ »َملبنـة إيـُدوغ« 
الحبــَس الُمؤقــت!

06
البيض

َمشــروُع »ُمستشَفـــى 
بوعـالم« َيلِتهـــُم 70 
مليـاَرا دوَن أن يجَهــز!

08
الوادي

ُمستشَفــى األّم والّطفل 
الَجديـــد َيحَتــــاُج 
َتمويـــال إضافّيـــا!

ُبوكّبـــة:  الــّرزاق  عبــــد   
َعـــــــــٌة  جر جـــــد  ُتو
لبّيــــــــــِة  السِّ مــــــــن 
فِة  امُلثقَّ خِب  الُنّ لــدى 
إحَساِسهـــم  بَسبـــب 

بالاّلجــــــــــــدَوى!

زتيلي:   محمد 
اجَلزائـِر  فــي  خَبـة   النُّ
يف َحالة بَناء فوضويٍّ 

لطـــــــِة« السُّ ِمثــــــل 
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الكاتب والصحفي أحسن 
خالص:

يبتــعد المثقفـــون عن يبتــعد المثقفـــون عن 
النقــاش السيـــــاسي النقــاش السيـــــاسي 
ألن النقــاش القائــم ألن النقــاش القائــم 
اءعقيــم وغيــر بنـــّاء عقيــم وغيــر بنـــّ

الكاتب  قال  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
والصحفي أحسن خالص، من جهته، إن »املثقف يف 
نظري ال ميكن أن نسميه كذلك إال إذا اشتغل يف حقل 
كل  فليس  واألدبي،  الفني  واإلبداع  الفكر  حقول  من 
متعلم مثقفا وإن كان تعليمه عاليا. وال ميكن أن نفصل 

العصامي املفكر واملبدع عن دائرة املثقفني«.
النقاش  »أما  موضحا:  خالص،  وأضاف 
السياسي فهناك منه ما هو عام يستغل كل الفضاءات 
مبا فيها الشارع، ومنه ما هو تنظيمي يف إطار األحزاب 
املثقفون  يبتعد  ما  عادة  الدولة.  أجهزة  أو  واجلمعيات 
النقاش  أن  منها  عدة،  السياسي ألسباب  النقاش  عن 
السياسي القائم هو يف ذاته عقيم وغير مولد بل ينساق 
من  أو  السلطة  من  سياسيني  خيارات  تبرير  يف  عادة 
املعارضة أي أن النقاش ال يتيح للمثقف توليد األفكار 
بل اجترارها وتأثيثها وتثويبها لذا يبتعد عن هذه القوالب 

اجلاهزة«.
أن  الثاني  »السبب  يقول:  محدثنا  واستطرد 
املثقف ينزع إلى احلرية يف التفكير واإلبداع فما يتيحه 
النقاش السياسي وجوب االصطفاف، مما يجعل أفكاره 
حقا  وليست  فيها  اصطف  التي  للجهة  ملكا  وإبداعاته 
السابق ذاته، كانت اجلامعات تستضيف  للجميع. يف 
األخيرة  السنوات  يف  وتتفاعل.  السياسي  النقاش 
حتى  إذ  متاما  السياسي  احمليط  عن  اجلامعة  انفصلت 
ال  والقانونية  واالجتماعية  السياسية  العلوم  كليات  يف 
وليس  غيابا  هناك  أن  أعتقد  احمليط.  مع  التفاعل  جند 
تغييبا للمثقف. فال شيء يدعو إلى النقاش السياسي 

الراقي«.
ع.ق

02
ملف 
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جيدور  بشير  حاج  الدكتور  أوضح 
غرداية،  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ 
يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، أنه 
ارتباطا   - للنخبة  فإن  املبدأ،  »من حيث 
وكاشف  مؤثر  رئيسان  دوران   - بالسياسة 
يضطلع  السياسي  العمل  مسألة  ففي  ؛ 
املثقف أو النخبوي بدور )كاشف(، حيث 
عن  بنفسه  نائًيا  يكون  أن  به  يفترض 
Poli� دور  وميارس  السياسية،  )البحيرة 
املنّظر ألعمال  أو  العالم  وهو   )tilogue
والراسم  لتوجهاتهم  واملقنن  السياسيني 
العلمي لعملهم، كما يناط به دور )مؤثر( 
يدلي  بحيث  السياسي،  النقاش  إطار  يف 
بدلوه يف مختلف القضايا التي تهم عالقة 
السياسي  النظام  فواعل  مبختلف  املواطن 

يسهم  كما  السياسية،  السلطة  وأبرزها 
تبحث يف  التي  األفكار  بلورة مختلف  يف 
ملختلف  وعمليا  نظريا  وتؤطر  العام  الشأن 
واحلقوق  كالدميقراطية  مصطلحاته 

والتداول واحترام القانون.
ذلك،  »ومع  أنه  إلى  جيدور  وأشار 
فإن هناك ما يشبه التوجه )املوبوء( يف رسم 
بالسياسة،  املثقف  لعالقة  مختلف  إطار 
إلى  الفاسد  املثقف  دفع  يجري  حيث 
تبوء مراكز متقدمة سواء يف حقل العمل 
أو التنظير مما يؤثر سلبا على صورة النخبة 
يف عني الرأي العام التواق لدور أكثر رقي 

ونضارة لهؤالء يف املجتمع السياسي«.

الرزاق  عبد  واإلعالمي  الكاتب  أما 
لــ«أخبار  تصريح  يف  قال  فقد  بوكبة، 
املثقفة  النخب  »تشّكلت  إنه  الوطن«، 
االلتزام  مبدأ  داخل  اجلزائري  املشهد  يف 
احلركة  خالل  سواء  الوطنية،  بالقضايا 
الثالثة  العقود  أو  التحرير  ثورة  أو  الوطنية 
العنف  سنوات  أو  االستقالل  بعد  ما 
للقضايا  مواكبتها  فباتت  واإلرهاب. 
الوطنية واهتمامها بها شطرا من مصداقيتها 

كنخبة«.
وأضاف بوكبة »غير أنه وقعت قطيعة 
القائم  والواقع  التاريخي  املعطى  هذا  بني 
التكسير  جملة  بفعل  الوطنية؛  للنخب 
املرحلة  عليها  أشرفت  التي  واإلجهاض 
منها  آليات  عدة  خالل  من  البوتفليقية؛ 

تكريس ثقافة الريع وشراء الذمم من جهة. 
الغلق  وهو  ثانية.  جهة  من  املنابر،  وغلق 
يجعل  مبا  اليوم،  مستمرا حتى  بقي  الذي 

األصوات املثقفة مخنوقة ومعزولة«.
ينفي  ال  »هذا  يقول:  بوكبة،  وتابع 
وجود جرعة من السلبية لدى هذه النخب، 
واالنكسار  بالالجدوى  اإلحساس  بسبب 
الذي ترتب عن مآل مسعى احلراك الشعبي 
والسلمي، ثم بسبب اخلوف الذي تولد عن 
ال  كما  وإعالمية.  سياسية  وجوه  سجن 
ينفي باملوازاة وجود شطر من النخبة ما يزال 
منخرطا يف تفعيل السؤال السياسي والثقايف 
بكل جرأة، يف إطار املنابر اإلعالمية املتاحة 

ويف مواقع التواصل االجتماعي«.
ع.ق

عّمــــار قــــردود
محمد  الدكتور  املؤرخ  وبحسب 
لــ«أخبار  حديثه  يف  زبيري،  العربي 
يقوم  أن  املفروض  من  كان  الوطن«، 
بــ«استجواب  اجلزائريون  املثقفون 
وتقدمِي  تقويضها،  يكن  لم  إن  الّسلطة 
إدوارد  للمفكر  وفًقا  مختلف«  صوت 
والرضوخ  االستكانة  وليس  سعيد 
بسفاسف  واالهتمام  لها،  واخلضوع 

األمور.
من  المعة  كوكبة  أجمع  لقد 
األدباء واملثقفني والشعراء والصحفيني 
واألساتذة اجلامعيني، يف حديثهم مع 
»أخبار الوطن«، على أن كل ما أصاب 

السياسي يف اجلزائر من تصّحر  الواقع 
الرؤى  يف  وفساد  املواقف  يف  وعبث 
غياب  سببه  والتوجهات  واألفكار 
املثقف عن املشهد السياسي، وتغييبه 
على اعتبار أنه مصدر إزعاج - يف نظر 
لط  السُّ برامج  يف  يتدخل   - البعض 
تعتبر  السلطة  وألن  والرفض،  بالنقد 
أنه  أي  محمود-  غير  املثقف  تدخل 
النقاش  بينما  يعنيه،  فيما ال  يتدخل 
الرؤى  فرض  على  قائم  السياسي 
واألفكار ومترير ما يقرره أصحاب القرار 
وألن  السياسة،  أهل  من  وصناعه 
حرية  احلرية،  على  مجبول  املثقف 

النقد، حرية الفكر، حرية املوقف فهو 
ال يذعن لــ«نظرية القطيع« التي تريد 
بني  العالقة  ولهذا  فرضها،  السلطة 

املثقف والسلطة تصل حد التصادم.
هناك  أن  مبا  أنه  على  واتفقوا 
بد  فال  السياسيني،  فساد  فساد، 
الفساد  هذا  بإصالح  يقوم  مصلح  من 
وإجابتهم عن األسئلة  آراؤهم  وكانت 
ُيصلح  هل  عليهم:  طرحناها  التي 
يف  »السياسي«  أفسده  ما  »املثقف« 
اجلزائر؟ وهل بإمكان املثقف أن يتولى 
بقيادة  أولى  هو  ومن  املرحلة؟  قيادة 
البالد السياسي أم املثقف؟،كالتالي:

لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  الزبيري،  العربي  محمد  املجاهد  الّدكتور  املؤرخ  قال   
الوطن«، إن دور املثقف كان ينبغي أن يكون محورًيا وحاسًما يف النقاش السياسي ألنه هو 
امللهم وهو املقّوم ألي اعوجاج، من خالل إحراج أصحاب القرار ومناقضة آرائهم التي ليست 

مقدسة أو منزلة من السماء ال يجوز الطعن فيها أو حتريفها بالتعديل والتجريح«.
وأضاف الزبيري، يقول: » لطاملا انتجه أصحاب القرار السياسي يف اجلزائر عبر التاريخ 
انتباههم  تشتيت  على  والعمل  إخراسهم  الضرورة  دعت  وإذا  املثقفني،  حتييد صوت  إلى 
وصرفها عن أهم القضايا الوطنية والدولية ذلك من أجل ربح راحة البال واالبتعاد عن وجع 
الرأس،ألن السلطة يف بالدنا تعتقد أن أكبر ما ُيصّدع رأسها هم املثقفون واملثقف هو الطالب 
اجلامعي واألستاذ واإلمام وعالم االجتماع والصحفي والفنان واملفكر وكل من له قدر من 

الوعي والفهم«.
وهو  الشعبي  احلراك  عن  ترتب  خاص،  بسياق  اليوم  متر  »اجلزائر  بأن  الزبيري  وأفاد 
كسلطة  به  املنوطة  بأدواره  واضطالعه  للمثقف،  وضروريا  دائما  قويا  حضورا  يستدعي  ما 
أحالم  ترك  وعدم  املطروحة،  والرهانات  القضايا  حجم  إلى  بالنظر  وذلك  مُمانعة،  مضادة 
املثقف  وتاريخية إلسماع  ومواتية  سانحة  اليوم  فالفرصة  وتنكسر،  تتبخر  الشعبي  احلراك 

لصوته للسلطة ومشاركتها الرأي والقرار ال املشورة وفقط«.
معظمهم-  لكن  كلهم  ليس  املثقفني-  استمالة  مت  »لألسف  بالقول:  الزبيري  وأفاد 
واستقطابهم، وجنحت الدولة يف استعمالهم كمحامني مدافعني عنها وعن آراءها ومواقفها 
أكبر  وستكون  الصمت  عليهم  فرضت  منهم  ،واملتبقني  وأيديولوجيتها  لسياساتها  للترويج 

طعنة يف ظهر احلراك هي حتييد النخبة املثقفة ألنها هي صفوة األمة وعقلها املفكر«.
واعتبر الزبيري أنه »ال معنى ألي نقاش أو عمل السياسي ولن يكون ذي قيمة إذا لم 
يضع املثقف بصمته البارزة فيه، ألن الثقافة هي التي تطهر السياسة من قذارتها وأوساخها 
وتسمو بها إلى العال ،ألن بداية الطغيان السياسي وبروز الديكتاتورية هو انفصال السياسي 
الرقابة  آليات  كل  من  بذلك  ليتجرد  والعقائدي  والفكري  واألخالقي  الثقايف  أصله  عن 

والتقومي«.
ع.ق

املثقف اجلزائري واملشهد السياسي

َجــــاٌر أم َمجـــــُرور؟

أستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية الدكتور 
جيدور حاج بشير:

سعـــيٌّ إلى تسويــد صــورة النخــبة سعـــيٌّ إلى تسويــد صــورة النخــبة 
في عيـــن الـــرأي العـــــام! في عيـــن الـــرأي العـــــام! 

الكاتب واإلعالمي والناشط عبد الرزاق بوكبة:
توجـد جرعـة من السلبيـة لدى الُنـخب توجـد جرعـة من السلبيـة لدى الُنـخب 
المثقـفة بسبـب إحساسـهم بالـالجـدوى المثقـفة بسبـب إحساسـهم بالـالجـدوى 

لطاملا كانت عالقة املثقف والسلطة يف اجلزائر عالقة مركبة وجدلية وشائكة ومعقدة، طبعها الصراع والتنافر على 
مّر السنني،حيث عمل صناع القرار السياسي منذ االستقالل على »تدجني« املثقفني، وجعلهم رهائن للنفع الذاتي 

واالقتصار على خدمة األجندة األيديولوجية واالنصياع إلى »نظرية القطيع« .

 املؤرخ واملجاهد الدكتور محمد العربي الزبيري:

ال قيــمة ألي نقـــاش أو عمــل 
سياسي ال يضع المثقف بصمته فيه!

تغييب املثقفني النزهاء عن املشهد السياسي ألنهم مصدر إزعاج وقلق لألنظمة الفاسدة.  •  
توجد جرعة من السلبية لدى الُنخب املثقفة بسبب إحساسهم بالالجدوى.   •  

يبتعد املثقفون عن النقاش السياسي ألن النقاش القائم عقيم وال ُيتيح لهم توليد األفكار، بل اجترارها.  •  



أستاذ  معزة  الدين  عز  الدكتور  أوضح 
تصريح  جيجل،يف  بجامعة  السياسية  العلوم 
أنه »ال سياسة رشيدة بال  الوطن«،  لــ«أخبار 
ثقافة واعية، وال أخالق بال قيم إنسانية عليا. 
وقيمها  األخالق  عن  السياسة  انفصلت  وإذا 
والفوضى  املقدس  واجلهل  الفساد  طغى  العليا 
الدسائس  الدولة  مؤسسات  يف  وانتشرت 
واملؤامرات والوالءات. وغاب القانون وضاعت 
حقوق الناس وانتشرت الرشوة والفساد اإلداري 
وُكممت األفواه ومت التضييق على حرية اإلعالم 
وحقوق  واجلماعية  الفردية  واحلريات  والتعبير 
يتم  الكرمي،  العيش  اإلنسان وكرامة وحقه يف 
كل ذلك ألسباب واهية لدواعي حفظ األمن 
املعلن  غير  احلقيقي  الهدف  بينما  واالستقرار 
هذه  مثل  واستمراره،  الفاسد  النظام  بقاء  هو 
معارض  فكر  أي  تقبل  ال  السياسية  األنظمة 
أليديولوجيتها وترى أي اختالف لذلك خيانة 
وهذه  واستقراره،  وأمنه  الوطن  ضد  ومؤامرة 
اخلاطئة  األساليب  هذه  تنتهج  التي  األنظمة 
واملرفوضة أخالقا ودينا جند أن لها خبرة واسعة 
يف افتعال األزمات واألكاذيب ونشر اإلشاعات 
واألقالم  املختلفة  إعالمها  عبر وسائل  املضللة 
املأجورة واخلطباء الذين باعوا شرفهم وكرامتهم 
قد  التي  السلطة  عليهم  ترضى  إن  أجل  من 

متنحهم بعض الدريهمات واملغامن. ..«.
وأضاف الدكتور معزة، يقول: »يف نظري 
وإقالع  سياسي  فشل  كل  فإن  املتواضع، 
وانحرافات  عراقيل  من  يصيبه  وما  حضاري 
واختالل ومن عبث يف اتخاذ القرارات، مرده 
تغييب املثقفني النزهاء عن املشهد السياسي. 
مرغوب  غير  أنهم  إلى  تعود  تغييبهم  وأسباب 
مصدر  فهم  الديكتاتورية،  األنظمة  يف  فيهم 
وسوء  الفساد  رفضهم  بسبب  لها  وقلق  إزعاج 
على  املبنية  االرجتالية  والسياسة  التسيير 
املصالح اخلاصة بالدرجة األولى قبل املصلحة 
نقد  أي  ترفض  األنظمة  هذه  فمثل  العامة 

لسياستها العرجاء.
أقول  »ال  يقول:  معزة  الدكتور  أضاف  و 
جاء  السياسي  املشهد  عن  املثقف  غياب  إن 
متعمًدا  تغييًبا  أسميه  ولكني  منه،  بإرادة 
األنظمة  أن  كلنا  نعرف  كما  بدقة،  ومدروًسا 
النزهاء  املثقفني  من  إال  تهاب  ال  الدكتاتورية 
الذين يسقطون عنها ورقة التوت، فهي تخاف 
منهم وحتسب لهم ألف حساب أكثر بكثير من 
خوفها من القطيع الذي ال يهمه إال حاضره، 
متاما  مطابقا  يكون  يكاد  تشابها  جند  قد  وهنا 
فالسلطة  الفئتني،  هاتني  وبني  النظام  لرجال 
وهو  القطيع  األساسية  قاعدتها  الدكتاتورية 

على  بينهما  والتعاون  لها،  األساسية  الركيزة 
فاتهامات  للعيان،  واضح  حّر  فكر  كل  اتهام 
جندها  األحرار  للمثقفني  الدكتاتورية  السلط 
دائما جاهزة، أقلها وصفه بعميل حتركه أيادي 
اجليش،  معنويات  إضعاف  محاولة  أجنبية، 
نشر البلبلة وسط املجتمع. .. إلخ. هذه التهم 
كلها جتر املثقفني األحرار إلى احملاكم وغياهب 
مهامها  جند  والتجويع،،  والفقر  السجون 
محصورة يف الفولكلور وغناء منحط«. بحسب 

تعبير الدكتور«
»إذا  القول  إلى  معزة  الدكتور  وخُلص 
رجعنا إلى الدول املتقدمة، وبحثنا يف أسباب 
تقدمها وانطالقتها احلضارية، جند أن ذلك يعود 
فال  األولى،  بالدرجة  فيها  اإلنسان  حترر  إلى 
دون  حقيقية  دميقراطية  وال  حضارية  انطالقة 
حترر اإلنسان. فالفضل يف ذلك راجع بالدرجة 
وجه  يف  وقفوا  الذين  مثقفيها  إلى  األولى 
فالتحوالت  والدكتاتورية،  واالستبداد  الظلم 
لها  نّظر  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
العسكريون،  أو  السياسيون  وليس  املثقفون 
املؤسسات  لدولة  تغييب  هو  املثقف  فتغييب 

والقانون وحقوق اإلنسان وكرامته«. 

الفلسفة  وأستاذ  والشاعر  الباحث  قال 
الوطن«  لـــ«أخبار  تصريح  دلباني يف  أحمد 
بالدنا  يف   - النقدي  مبعناه   - »املثقف  إن 
غير مرغوب يف حضوره أو تدخله يف الشأن 
السلطة  أن  اعتبار  على  العموم  على  العام 
السياسية يف اجلزائر، وهذا منذ االستقالل، 
الدميقراطية  أخالقيات  على  تتأسس  لم 
استندت  وإمنا  العام،  والنقاش  والتعددية 
الثالث  العالم  بلدان  ككل  ممارساتها  يف 
االختالف  ونبذ  العام  الفضاء  احتكار  إلى 
البدائل  وتخوين  املعارضة  مع  والتعسف 
باسم  املختلفة  النخب  قبل  من  املطروحة 

مفهوم مبتسر وضيق عن الوطنية«.

املمارسات  »هذه  أن  إلى  دلباني  وأشار 
كلها تبقى مفهومة يف مراحل سابقة ولكن 
أن تستمر إلى اليوم فهذا ما ال ميكن تبريره. 
فيها  زالت  عوملة  إيقاع  على  نعيش  نحن 
 - كبير  حد  إلى   - فيها  وتقلصت  احلدود 
واخلبر،  املعلومة  سريان  على  الدولة  سلطة 
الرأي  وإبداء  التواصل  هامش  فيها  واتسع 
واالختالف الثري جًدا يف املقاربات وهو ما 
يتطلب مناًخا دميقراطًيا فعلًيا يتجاوز الذهنية 
األحادية ومنطق االحتكار سعًيا وراء إشراك 
املجتمع والُنخب الثقافية والعلمية يف الشأن 
السلطة  أن  يبدو  لألسف  ولكن  العام. 

الفعلية ال تزال تعيش يف زمن آخر«.

والكاتب  والروائي  الشاعر  أوضح 
جهته،  من  زتيلي،  والصحفي،محمد 
أن  الوطن«  لـــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف 
بوضع  يتميز  والفنان  والكاتب  »املثقف 
احملكوم  فاملجتمع  السلطة،  جتاه  خاص 
أفرز  معروفة  تاريخية  ألسباب  باألمية 
مع  متصاحلة  غير  مشتتة  ُنخًبا  تاريخًيا 
حاكمة  سلطة  مع  متواصلة  وغير  قضاياها 
نظرة  بفعل  اجليش،  مؤسسة  من  قادمة 
منوذجية مهيمنة يف العالم املتخلف مثلما هو 

عليه احلال يف اجلزائر«. 
متاًما  مختلف  »واألمر  زتيلي:  وأضاف 
ولبنان  سوريا  مثل  املشرق  دول  بعض  يف 
جسد  يف  املثقف  متوقع  حيث  خاصة، 

احلاكمة  السلطة  طرف  من  مقبول  املجتمع 
خلق  الذي  األمر  توجهاته،  يف  ومتحكم 
وضعية مريحة للطرفني ميكن تسميتها تبادل 

اخلدمات«.
ومنذ  اجلزائر  يف  »الوضع  زتيلي  واعتبر 
العالقة  كانت  فقد  غير سوي،  االستقالل 
فلم  والسلطة،  النخية  بني  متوترة  ومازالت 
طبيعية.  عالقة  لها  وجدت  أن  يحدث 
املثقف  أو  الغرامشية  النظرية  أن  عرفنا  وإذا 
العضوي قد فقدت مبررات وجودها، حيث 
جتد النخب مجاالتها الطبيعية، فإن النخب 
تنشط يف اجلزائر بشكل بناء فوضوي ال تعبأ 

بها السلطة وال ترغب يف عالقة بينهما«.

علم  وأستاذ  والكاتب  الباحث  قال 
الّسالم  عبد  الدكتور  الّسياسي  االجتماع 
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  فياللي، 
اإلشكالية  هذه  إدراج  أحبذ  ،«أنا  الوطن« 
بكل  املنوط  الدور  ثم  املواطنة  سياق  ضمن 
ضمن  املتاحة  هرميتها  وفق  اجتماعية  فئة 
النظام االجتماعي العام، ومن ثمة أجدني 
على  يدل  ألنه  النخبة  مفهوم  أستخدم 

تخصص ضمن مجال محدد«.
باملثقف  يسمى  »ما  فياللي:  وأضاف 
هو مواطن بالدرجة األولى، وهو يطلق عادة 
له  تسمح  ثقافة  ميلك  الذي  الشخص  على 
الذي  االجتماعي  واحمليط  العالم  بتوعية 
ومقتضيات  اخلاصة  رؤيته  وفق  فيه  يعيش 

يتطور  وعي  فيه.  يعيش  الذي  العصر 
فيها  يحيا  التي  العامة  الظروف  بحسب 
ووسائل  العوملة  ظل  اليوم يف  فثقافة  الفرد، 
االتصال احلديثة وما تتيحه وسائل التواصل 
لم  فكرًيا  وضًعا  أوجدت  االجتماعي، 
الهوة  قلص  بحيث  املاضي  يف  متاًحا  يكن 
أنه  النتيجة  املثقف«.  و«غير  املثقف  بني 
السياسية  املشاركة  تخص  اإلشكالية  هذه 
أي  على  حكًرا  ليست  وهي  للمواطنني، 
قل  بل  علمي.  مستوى  أو  اجتماعية  فئة 
أصحاب  ونشاط  باهتمام  يتعلق  األمر  إن 
التخصص كل يف مجاله، سواء العلمي أو 
النشاط ذي الصلة بحراك املجتمع املدني«.

أما الكاتب والصحفي الفلسطيني املقيم يف اجلزائر كفاح 
»السؤال  أن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف  أوضح  فقد  جرار، 
األول متى كان املثقف صاحب قرار أو متى التفتت السلطة 
له لتستشيره.. أقصد تاريخًيا يف اجلزائر املثقف بوق أو مفسر 
قراراتها  يبرر  باألحرى  السياسية،  السلطة  لقرارات  وشارح 

للشعب«.
واد  يف  رجع صدى  من  أكثر  »ليس  يقول:  جرار  وتابع 
لسلطة ال تعترف إال بنفسها، لذلك جتد املثقف مرتهن دوًما 
بالسلطة  يرتبط  أو  ومؤثرة  فاعلة  خارجية  جلهة  أي  للخارج، 
ويلتصق بها قانًعا بدور أحد الشاهدين على عقد زواج ال ينال 

منه سوى العشاء وصّرة حلوى!«.
 وأضاف »نعم هو غائب ومغّيب بل واعتاد الغياب،أال 

وزارة  تقسم  كورونا  جائحة  سموه  ظرف  يف  مثاًل  ُيدهشك 
وإمنا  شيًئا  منها  املثقف  ينال  ال  وزارات  ثالث  إلى  الثقافة 
يفترض  اجلائحة  ظرف  أن  مع  للمكتبيني  جميعها  العوائد 
عدد  أكبر  بنشر  االهتمام  مع  األحزمة  وشد  والتوفير  التقنني 
باب  ليس من  املثقفني  ودعم  للمحجورين  الكتب  ممكن من 
االرتزاق والشفقة وإمنا ألنه حق لهم يف اخلزينة العمومية التي 

صارت بقدرة قادر ملكًا للحاكم.
ملا يشعر هذا أنه ُمهّمش وال ُيؤبه له بل ال يستشيرونه يف 
الشأن العام كما تفعل جميع الدول املتقدمة حتى األحادية 
منها، مثل الصني فلماذا يرهق املثقف نفسه يف إعداد وليمة 

لن يناله منها سوى الرائحة والزفر؟...!«.
للمثقفني  الثقايف  للفعل  »انظر  يقول  واستطرد 

بالفايسبوك،هو مرآة توضح لك أنه صار منفعاًل بدل أن يكون 
فاعاًل، ومهتاًجا بدل أن يكون ُمهيًجا بل وأكثر من ذلك كم 
هو صعب ومؤلم أن يتحول احملّرض على الفعل اإليجابي إلى 

ضحية لألفعال السلبية.
األجنبية  الصحافة  على  تهافتهم  تستغرب  فال 
واملؤسسات املعرفية األجنبية ألنها تعطيه بعض حق مفقود 
وقيمة ال يجدها بوسطه، هل تعتقد أن أي مثقف بغض النظر 
عن لونه األيديولوجي يرفض استضافة قناة اجلزيرة القطرية له 

ويتعامل معها كما يتعامل مع فضائيته الوطنية؟.
ُقطعت  ُخرًسا  وطننا  يف  »املثقفني  أن  إلى  جرار  وأشار 
لهم  ُيلتفت  وال  بهم  ُيؤبه  ال  ألنه  أقالمهم  وُجّفت  ألسنتهم 

وحالهم اليوم كحال املساجد املغلقة«.

العالي  عبد  والناشط  واإلعالمي  الشاعر   أما 
مزغيش، فقد قال يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«: 
يف »الواقع إن جتارب املثقفني يف عالم السياسة لم تكن 
يف أغلبها ذات جناعة وانعكاس طيب على املشهد الثقايف 
البرملان ومجلس األمة ممن كانوا  نواب  الوزراء وال  ،فال 
من  والفن؛متكنوا  األدب  على  محسوبني  سياسيني 
فرض افكارهم، بقدر ما كانت املناصب السياسية التي 

شغلوها فرصة لتحسني مستواهم املادي ال أكثر«. 
مثقف  كل  ذاب  »لقد  موضحا:  مزغيش  وأضاف 
احلزبي  املنفعي  السياسي  العمل  يف  السياسة  مارس 
يحققه  أن  يستطع  لم  الذي  دوره  عن  وتخلى  الضيق، 

مثقًفا فخانه سياسًيا لألسف. 
أصبح  وفكرًيا  معنوًيا  اخلاسرة  التجارب  هذه  بعد 
يحكم  التي  نفسها  بالنظرة  هؤالء  إلى  ينظر  املجتمع 
و«البقارة«...ولذا  »البزانسية«  أصناف  كل  على  بها 
أنفسهم  خدموا  أنهم  هؤالء  الّيوم  وفنانونا  مثقفونا  يرى 
شيًئا  واملثقف  والكاتب  للفنان  يقدموا  ولم  وعائالتهم 
،والدليل أن احلال هي احلال نفسها التي يحياها الفنان 

يف بالدنا منذ سنوات طويلة«.
وتابع مزغيش يقول: »كيف نفسر مرور وزيرة للثقافة 
برتبة مخرجة سينمائية ووزير للثقافة برتبة كاتب ونواب 
وروائيني  مسرحيني  برتبة  واألمة  الشعب  مجلسي  يف 
وشعراء وممثلي سينما وفكاهيني، ومع ذلك مازال الفنان 

اجلزائري يتسّول قانوًنا للفنان يحميه ؟ !
حالة  عهود  منذ  اجلزائري  املثقف  دخل  لقد 
السياسية  املشاركة  وراغًبا يف  مؤثًرا  يعد  لم  إذ  اخلمول، 
لعلمه أن السلطة احلاكمة ال تنظر إليه إال بكونه مفعواًل 
به ال فاعاًل. يتم تأثيث املشهد السياسي به ويتم تنميق 

اخلطابات السياسية واحلزبية باحلديث عن حالته«. 
وأفاد مزغيش بالقول: »وألكن صريًحا ،إن املثقف 
اجلزائري لم يتحرك ضمن فضاء جماعي قوي واستسلم 
للصراعات الهامشية مبتعدا عما يوحده ويجمعه باآلخر 
استغاللها  دون  تفوت  كثيرة  وطنية  فرًصا  جعل  ،مما 

للضغط نحو إصالح حال الثقافة يف بالدنا. 
من  وفيهم  الكتب،  يقرؤون  أغلبهم ال  السياسيون 
ال يفكرون أصاًل، ومثقفونا أغلبهم غارق يف نرجسياته 
بعقدة  وإحساسه  وعنترياته  تتحقق  ال  التي  وأحالمه 
التفّوق. وبني هؤالء وهؤالء، تضيع نقاشات حرية بأن 

تشتعل للدفع بالبالد نحو األمام«.
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أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيجل الدكتور عز الدين معزة:

تغييــب المثقفيــن النـــزهــاء عن 
المشهـد السيـاسي ألنهم مصدر إزعـاج

الشاعر واإلعالمي والناشط عبد 
العالي مزغيش :

 تجــارب المثقفــين فـي  تجــارب المثقفــين فـي 
عــالم السياســة لــم عــالم السياســة لــم 
تكن فـي أغلبـها ذات تكن فـي أغلبـها ذات 

نجــــاعة نجــــاعة 
يف رده على سؤالنا:«أين يقف املثقف؟«، أجاب الكاتب والصحفي عيسى جرادي »أخبار 
الوطن«يقول: إّن »املثقف إنسان له رؤية وله موقف، وله استقاللية أيضا. . هذا ما تبدو عليه 
األمور نظريا - على األقل. وهو ال ميلك أن يشغل مكانني مختلفني يف آن واحد. كأن يكون مع 
ليصبح االختيار  احلالة،  يجوز يف هذه  التلفيق ال  بالنار.  ويحرقها  يدها  يقبِّل  السلطة وضدها. 

احلاسم التزاما ميليه الضمير أكثر مما تفرضه األفكار«. 
لها، ويتوالها االنتهازيون  قواعد  لعبة ال  السياسة  وأضاف جرادي، يقول: »عندما تصبح 
وعدميو الرؤية ومن يشهرون دكاكني فارغة لبيع األوهام ُيفرض على املثقف كسر الزجاج على رؤوس 
هؤالء املساكني جميعا، لكنه يف الغالب ال يفعل ذلك، فيستشري داء التجار غير الشرعيني، 

وتشيع السلع املغشوشة، وُيصاب الرأي العام بالتسمم الفكري والسياسي واإلعالمي«. 
وأشار جرادي إلى أن »اجلزائر يف مخاض، وال نعلم عما سُتسفر قريبا. وترك املولود بني يدي 
قابلة غير مؤمتنة وال متمرسة يعني احلكم عليه باملوت أو التشوه، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلضافة 

مزيد من ذوي االحتياجات اخلاصة. 
الدستور ليست شيئا ميكن بذله للصغار. هؤالء ال يقدرون حجم اخلطر  إن وثيقة بخطورة 
الذي يتولون تأسيسه. وانسحاب املثقف من املشهد ال يقل خطرا عن ذلك. لكن يف االجتاه الذي 

يجعل غيابه خيانة وحضوره مقاومة وأداء لواجب مصيري«. 
له  يبقى  وال  يفقد خصوصيته،  السواء  على  املغيب  أو  الغائب  »املثقف  بأن  وأفاد جرادي 
بصدد  السلطة  كانت  إن  أدري  وال  فكرية.  »زائدة«  مجرد  وهو  االسم،  سوى  الصفة  هذه  من 
استبعاد املثقفني عن دائرة النقاشات املصيرية عمدا أم أن هؤالء أنفسهم قد جبنوا على بناء موقف 

يخصهم. وفضلوا التواري يف الظل؟«.
وتابع محدث »أخبار الوطن« يقول: »ال يهم، ففي احلالني املثقف ال ُيستدعى بل يفرض 
هذا  يف  املثقف  هذا  يقف  فأين  الساسة؛  يستطيعها  ال  التي  اخلاصة  وبطريقته  اخلاص  منطقه 

املنعطف التاريخي؟«.
عّمــــار قــــردود

الكاتب والصحفي الفلسطيني املقيم يف اجلزائر كفاح جرار:

ا المثقــف في الجــــزائر بـــــوٌق  ا المثقــف في الجــــزائر بـــــوٌق تاريخيـــً تاريخيـــً
أو مفســّر وشــــارح لقــرارات السلـــــطة أو مفســّر وشــــارح لقــرارات السلـــــطة 

ملف 

 الباحث والشاعر وأستاذ الفلسفة أحمد دلباني:

المثقــف غيـر مرغــوب فـي حضـوره المثقــف غيـر مرغــوب فـي حضـوره 
أو تـدخــله فــي الشــأن العـــامأو تـدخــله فــي الشــأن العـــام

الشاعر والروائي والكاتب الصحفي محمد زتيلي :

النخــبة في الجزائــر في حـــالة النخــبة في الجزائــر في حـــالة 
بنــاء فوضــوي مثلـها مثـل السلــطةبنــاء فوضــوي مثلـها مثـل السلــطة

الباحث والكاتب وأستاذ علم االجتماع الّسياسي الدكتور عبد 
الّسالم فياللي:

المثــقف هو الشخــص الـذي يمــلك المثــقف هو الشخــص الـذي يمــلك 
ثقــافة تسمــح لـه بتوعــية العالــمثقــافة تسمــح لـه بتوعــية العالــم

الكاتب والصحفي عيسى جرادي:

المثقــف الغــائب أو الُمغيــّب يفــقد المثقــف الغــائب أو الُمغيــّب يفــقد 
خصوصيـته وهـو مجرد »زائـدة« فكـريةخصوصيـته وهـو مجرد »زائـدة« فكـرية



لوموند:
االستعمـــار الفرنســي تــورط باغتــيال أوروبييــن وفرنسييــن خدمــوا ثــورة الجـــزائراالستعمـــار الفرنســي تــورط باغتــيال أوروبييــن وفرنسييــن خدمــوا ثــورة الجـــزائر

 يف تقرير مفصل لها، أوردت صحيفة لوموند وثائق سرية فرنسية تكشف عن مخطط لتصفية واعتقال مواطنني فرنسيني وأوروبيني ممن كانوا يساندون ثورة التحرير اجلزائرية بني 1954 و1962.
واستندت الصحيفة إلى ملفات سرية، ومذكرات شخصية جلاك فوكارت، كامت أسرار اجلنرال ديغول، إضافة إلى كتاب “قاتلو اجلمهورية” ملؤلفه فنسون نوزيل.

وبحسب ما تكشف الوثائق، كان جاك فوكارت صاحب املخطط السري الذي يقوم على سلسلة من التهديدات واالعتداءات والهجمات التخريبية واالغتياالت املوجهة.
وجاء تولي فوكارت للمخطط استجابة ألوامر اجلنرال الفرنسي ديغول.

.)DGSE( وهي التي باتت تعرف اليوم باسم املديرية العامة لألمن اخلارجي ،Sdece وأوكلت أعمال االغتيال والهجمات لفريق العمليات يف مصلحة التوثيق اخلارجي وخدمة مكافحة التجسس
وقدر مستشار رئيس الوزراء املكلف بشؤون املخابرات يف الفترة ما بني 1959 إلى 1962، قسطنطني ملنيك، عدد االغتياالت التي متت مبوجب هذا املخطط بـ140 اغتياال يف العام 1960 وحده.

وبحسب الصحيفة، هناك 3 فئات من املستهدفني بالتصفية:
أوال: فئة “الفرنسيني املؤيدين جلبهة التحرير الوطني” التي حملت اسم جاك فافريل.

ثانيا: فئة “املهربني” التي ضمت 6 بائعي أسلحة وأوروبيني مقربني جلبهة التحرير الوطني، من بينهم منساوي وأملاني وثالث فرنسي جزائري ينتمون إلى شبكة تهريب اجلنود الهاربني املوقوفني.
ثالثا:` فئة “السياسة”.

وكان يجري املوافقة على األسماء من قبل رئيس أركان الدفاع الوطني امللحق باجلنرال ديغول، بحسب الصحيفة.
وتكشف هذه العمليات )من وضع قوائم بأسماء أشخاص واملوافقة عليها من السلطات( عن طبيعة املخطط الذي كان يستهدف املؤيدين لثورة اجلزائر التحريرية، خصوصا ممن يؤثرون بشكل مباشر على مصالح القوة االستعمارية الفرنسية يف البلد الشمال إفريقي.

ومن ضمن الوثائق التي كشفت الصحيفة عنها وثيقة أظهرت جدوال يحمل معلومات عن جميع عمليات االغتيال واالعتداءات التخريبية مع الهدف املراد حتقيقه يف كل عملية والوسائل املستخدمة فيها إضافة إلى مكان العملية، وختاما نتيجتها. ويتعلق هذا 
اجلدول بالعمليات التي جرى تنفيذها منذ بداية عام 1965.

والوثيقة تكشف عن 47 عملية وردت تفاصيلها يف اجلدول، وبينما جنحت 17 عملية منها، ألغيت 17 أخرى نظرا لتعليمات جديدة “عليا” أو حتى بسبب “عدم توفر األمن والسرية”. وهناك 4 عمليات وصفت بأنها فاشلة. ويضم اجلدول أيضا 9 عمليات كان 
يجري التحضير لها يف ذلك الوقت.

ويبدو، بحسب الصحيفة، أن اجلدول جرى إعداده بطلب من جاك فوكارت، يف صيف 1958، بهدف احلصول على معلومات عن نشاط الفريق املكلف بالعمليات، لكن املعلومات الواردة يف الوثيقة توقفت يف شهر مارس 1958.
رحمة .ع

س.م
كل  رفع  “ضرورة  على  حمداني  أكد  و    
سير  حسن  على  سلبي  تأثير  لها  التي  املعوقات 

موسم احلبوب”.
خالل  أمس،  الفالحة،    وزير  واستغرب    
“القيود  للبنك  العام  املدير  الرئيس  مع  اجتماعه 

التي تعرقل مزارعي احلبوب السيما اشتراط البنك 
إحضار مجموعة كبيرة من الوثائق اإلدارية املتعلقة 

بالتمويل والتأمني”.
مدة  تقليص  ضرورة    على  الوزير  وشدد  
املطلوب  اإلداري  امللف  وتخفيف  امللفات  معاجلة 
العام  املدير  الرئيس  أكد  الفالحني.حيث  من 

لبنك “بدر” إلتزامه بالتكفل يف أقرب اآلجال بكل 
جهة  الفالحون.من  يطرحها  التي  اإلنشغاالت 
أخرى تباحث الطرفان مشروع اإلتفاقية بني البنك 
بقرض  واملتعلقة  مراجعتها  متت  التي  والوزارة، 

“الرفيق”.

- أكد رئيس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان, 
بوزيد لزهاري, أمس باجلزائر العاصمة, أن التعديل 
شعبي  استفتاء  على  سيعرض  الذي  الدستوري 
نوعية«  نقلة  القادم,«أحدث  نوفمبر  من  الفاحت  يف 
من  جعل  كما  واحلريات,  احلقوق  مجال  يف 
احلراك  مطالب  حمل  الذي  اجلديدة  اجلزائر  شعار 

الشعبي«واقعا مدسترا« .
االنباء  لوكالة  حوار  يف  لزهاري  السيد  وقال 
أقره رئيس  التعديل الدستوري الذي  اجلزائرية, أن 
نوعية  نقلة  ,«أحدث  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
من  واحلريات, كما جعل  احلقوق  كبيرة يف مجال 
احلراك  مطالب  حمل  الذي  اجلديدة  اجلزائر  شعار 
حقوق  ان  مبرزا  مدسترا«,  واقعا  األصيل  الشعبي 
ديباجة  من  بدءا  كبير«  باهتمام  »حظيت  االنسان 

الدستور.
ومن بني االشارات القوية إلى هذه »الدالالت« 
باب  --«تخصيص  املتحدث  نفس  --يضيف 
مادة   39 من  اجلديد«  الدستور  يف  االنسان  حلقوق 

االنسان  بحقوق  73( خاصة  املادة  الى   34 )املادة 
2016, وجاء يف  مادة يف دستور   30 كانت  بعدما 
هذا الباب »حقوق جديدة كاحلق يف احلياة واحلق 
يف املاء الشروب وحق املواطن يف التظلم والشكاوي 

لدى الهيئات واالدارات العمومية«.
كما اشار رئيس املجلس أن العديد من احلقوق 
األخرى التي لها صلة مبجال حقوق االنسان كانت 
--كما  اجلديد  الدستور  ان  غير  سابقا«,  »موجودة 
قال --« حرص على تقويتها« وعلى سبيل املثال 
التراب  خارج  الى  التنقل  حرية  على  »النص 
الوطني, وتعزيز عناصر حرية الصحافة مبا يف ذلك 
واجب  »تعزيز  جانب  الى   « االلكترونية  الصحافة 
نظام  اعتماد   « »وكذا  الهشة  الفئات  جتاه  الدولة 
التصريح بدل الترخيص يف ضمان احلق يف التظاهر 
به  »معمول  أمر  وهو  اجلمعيات«,  وانشاء  السلمي 
الى  باإلضافة   « املتقدمة  الدول  من  الكثير  لدى 

»توسيع دائرة االخطار«.

04
الحدث
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حـــركة واســــعة لمــــدراء حـــركة واســــعة لمــــدراء 
» أونســــاج « » أونســــاج « الوالئييـــن الوالئييـــن 

الموافــقة علــى تعييــن سفيــر الموافــقة علــى تعييــن سفيــر 
تـــونـس تـــونـس الجديــدالجديــد لـــدى الجــزائر لـــدى الجــزائر

برمضــان : المجتمــع المـدنــي برمضــان : المجتمــع المـدنــي 
سيشــارك فــي مكــافحة الفســــادسيشــارك فــي مكــافحة الفســــاد

أجرى الوزير املنتدب لدى 
الوزير األول املكلف باملؤسسات 
ملدراء  واسعة  حركة  املصغرة، 
الوطنية  للوكالة  الوالئية  الفروع 

لدعم تشغيل الشباب.
الوزير املنتدب  ووذكر بيان 
املكلف  االول  الوزير  لدى 
باملؤسسات املصغرة، أن احلركة 
الوالئيني  املديرين  كل  شملت 

يف 48 والية.
تطوير  إطار  يف  هذا  يأتي 
لتحقيق  احلكومة،  استراتيجية 
ترتكز  التي  اجلديدة  الرؤية 
لتحقيق  املؤسسات  تنمية  على 

املقاربة االقتصادية املرجوة.

العادة  فوق  سفيرا  الفايظ  رمضان  تعيني  على  موافقتها  اجلزائرية   احلكومة  اعطت    
ومفوضا للجمهورية التونسية لدى اجلمهورية اجلزائرية، حسب ما أفاد به، أمس السبت،  

بيان لوزارة الشؤون اخلارجية.

أمس  بأنقرة،  اجلزائر  سفارة  كشفت 
الوطنية  اجلالية  دخول  شروط  عن  السبت، 

املتواجدة بتركيا عبر األراضي التونسية.
اإلجراءات  “بأن  السفارة،   بيان  ووذكر 
وتونس  اجلزائر  من  كل  أقرتها  التي  التنظيمية 
العالم، تستلزم من  العديد من دول  على غرار 
جهة التأكد من استيفاء املسافرين للشروط التي 

أقرتها السلطات التونسية املختصة للسماح لهم 
بالدخول إلى تونس من جهة.

على  يتعني  فانه  املصدر  نفس  وحسب   
اجلالية اجلزائرية  بضرورة احلصول على ترخيص 
مسبق من السلطات اجلزائرية املختصة للدخول 
إلى التراب الوطني، وهذا عن طريق تقدمي طلب 

بذلك عبر املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

اجلمهورية  رئيس  مستشار  صرح  
الوطنية  واجلالية  اجلمعوية  باحلركة  املكلف 
باخلارج، نزيه برمضان، أمس ، أن املجتمع 
محاربة  يف   اداة  سيكون  سيشارك   املدني 

املمارسات الفاسدة .
بالعاصمة   لقاء  يف  برمضان  دعا  كما 
إلى ضرورة مشاركة  اجلميع يف بناء اجلزائر 
دسترة  هناك  “اليوم  وأضاف  اجلديدة، 
املجتمع  تشاركية  وهناك  املدني،  املجتمع 
إلى  داعيا  الدولة،  مؤسسات  مع  املدني 
مكافحة  يف  املدني  املجتمع  إشراك  ضرورة 

الفساد.

 حمـــداني: ينبغــي رفــع 
العراقيـل  التـــي تعيــــق 
تمـويــــل الفــــــالحيـن 

طالب وزير 
الفالحة والتنمية 

الريفية، عبد 
احلميد حمداني 

بنك الفالحة 
والتنمية الريفية 

“بدر”  رفع 
عراقيل متويل 

الفالحني.

لزهاريلزهاري  :: التعديــل الدستــوري أحـــدث »نقلــــة نوعيــــة«التعديــل الدستــوري أحـــدث »نقلــــة نوعيــــة«
 في مجــال الحقـــوق والحــــريـات في مجــال الحقـــوق والحــــريـات

شــــروط دخــــول الجالــية شــــروط دخــــول الجالــية 
الموجـــودة بتـــركيا للجـــزائر الموجـــودة بتـــركيا للجـــزائر 

عبــر األراضــي التونـــسيةعبــر األراضــي التونـــسية



جمال بوالديس
قال ممثل عن السكان يف تصريح 
»ألخبار الوطن«، بأن سكان القرية 
يشتكون  كبيرا،  توسعا  تعرف  التي 
وكذلك  صحي  مركز  غياب  من 
أغلب  جتبر  حيث  إسعاف،  سيارة 
يف  مواليدهن  وضع  على  احلوامل 
لنقلهن  االمكانيات  لغياب  املنازل 
ما  وهو  متالوس،  يف  املستشفى  إلى 
عن  ناهيك  املوت،  خلطر  يعرضهن 
انعدام النقل يف الليل، حيث يضطر 
‘'الفرود''  سيارات  لكراء  البعض 
بأسعار خيالية، وكان سكان القرية 
قد رفعوا شكوى جماعية للسلطات 

بقيت  أنها  إال  والوالئية،  احمللية 
مما  طويلة،  أزمنة  منذ  حالها  على 
الوالئية  السلطات  يناشدون  جعلهم 
قصد  الوطن«،  »أخبار  مع  لقاء  يف 
على  لإلطالع  لوضعيتهم  النظر 
انتظار  يف  يعيشونها،  التي  الظروف 
الصحي  املركز  مشروع  جتسيد 
كبيرا يف  تأخرا  يعرف  الذي  بالقرية 
ينتظر سكان  املشروع، كما  انطالق 
إجناز  ورشة  بغلق  التعجيل  القرية 
توقفت  التي  دراسية،  أقسام  ثالثة 
أشهر،  من  أكثر  منذ  األشغال  بها 
مباشرة  من  أبناؤهم  يتمكن  حتى 
على  الضغط  وتخفيف  الدراسة، 

املدرسة الوحيدة، كما يطالب بغلق 
عن  املدرسة  يفصل  الذي  الطريق 
هذه األقسام، وضمها ملرفق واحد، 
حفاظا على أراوح األطفال الصغار، 
يف  متعددة  القرية  سكان  مطالب 
تعرفه  الدي  التنموي  التخلف  ظل 
غياب  ابرزها  طويلة  سنوات  مند 
املدنية  احلالة  ومصلحة  بريدي  فرع 
القضاء  قصد  وهذا  بلدي«،  »فرع 
التنقل  يف  اليومية  معاناتهم  على 
إلى مركز البلدية الستخراج الوثائق 
أو تسويتها وسحب أموالهم وأمورهم 
البريدية، كما ال يزال مشروع شبكة 
البالغة،  أهميته  رغم  متوقفا  املاء 
أن  رغم  كبيرا،  تأخرا  يعرف  حيث 
مشروع توصيل القنوات للمنازل قد 
أن  إال  أشهر،  منذ  منه  اإلنتهاء  مّت 
تنطلق  لم  تزال  املياه ال  عملية ضخ 
طريقة  يف  بسبب شكوك  وهذا  بعد 
من  متابعته  يتم  لم  حيث  اإلجناز، 
أعتبر  ما  وهو  املعنية،  املصالح  قبل 

هدرا للمال العام. 
لقاء  القرية يف  ممثل عن سكان 
السكان  بأن  الوطن«،  »أخبار  مع 
الفالحية  أراضيهم  إلى  بقوة  عادوا 

قصد  األمن  عودة  بعد  اجلبلية، 
يطالبون  حيث  أراضيهم،  خدمة 
القرية  تربط  وطرقات  مسالك  بفتح 
مبزارع الفالحني، وحتى تخفف من 
حجم البطالة التي يغرق فيها شباب 
القرية وباقي التجمعات السكنية . 
رئيس البلدية:كل املشاريع قيد 

اإلجناز
أحمد  متالوس«  بلدية  رئيس 
بوزطوطة«، قال يف تصريح »ألخبار 
سكان  مطالب  على  رد  الوطن«، 
بها  احمليطة  التجمعات  وباقي  القرية 
 10 من  بأكثر  عددهم  يفوق  والتي 
آالف نسمة، قائال«إن جل املطالب 
هي اآلن قيد اإلجناز خاصة مشروع 
باقي  أما  الصحي،  العالج  قاعة 
املطالب املشروعة فهي قيد التجسيد 
وفك  الشروب  املاء  شبكة  خاصة 
التجمعات  بني  الغابية  املسالك 
السكنية وتعميم اإلنارة العمومية«، 
تولي  مصاحله  بان  تأكيده  مجددا 
عن  العزلة  لفك  بالغة  أهمية 
عرفت  التي  السكنية  التجمعات 

عودة معتبرة لقاطنيها. 

املفتشية  رسميا  شرعت، 
يف  سكيكدة،  لوالية  للمالية  العامة 
التحسني  ملف  يف  دقيق  حتقيق  فتح 
لوكيل  حي  مستوى  على  احلضاري 
بإقليم بلدية سكيكدة والدي خصص 
له غالفا مالي كبيرا قدر بـ 34 مليار 
 12 جانب  الى  احلضري،  لتحسني 
الرئيسي  الطريق  لتهيئة  سنتيم  مليار 
طولها ال يتعدى 2 كلم وهو رقم مبالغ 

فيه.
»أخبار  مصادر  الى  استنادا  و 
للوالية  العامة  املفتشية  فإن  الوطن«، 
تلقت تقريرا مفصاًل من والي الوالية 
فورا  األشغال  بوقف  أمر  السابق 
وأعتبارها أرقام مبالغ فيها وغير منطقية 
خاصة الغالف املالي للمشروع الطريق 
بتكلفة تصل  العقل  يتقبلها  الدي ال 
الى 12 مليار سنيتم ل2 كل فقط، يف 
السعر  الغالب  يحدد يف  الدي  الوقت 
ان  اي  سنيتم  مبليار  الواحد  للكلومتر 

2 كلم ب2 مليار سنيتم، الى جانب 
تعود  التي  الصفة  يف  اخرى  جتاوزات 
الى الصائفة املاضية وسارعت اطراف 
تسريع عملية  الى محاولة  البلدية  يف 
فورا  املقاول  الى  املشروع  هدا  اسناد 
بصورة مشكوك  االشغال  والشروع يف 

فيها.
البلدية  رئيس  بأن  نشير 
سكيكدة، رفض الرد على اتصاالتنا 
عليه،  إحلاحنا  من  بالرغم  املتكرر، 
من  موقفه  توضيح  قصد  وهذا 
املطلعة،  مصادرنا  ان  غير  القضية، 
تبديد  من  أعمق  القضية  بأن  أكدت 
وان  واخلاصة  العمومية  األموال 
من  العديد  مس  شامل  حتقيق  هناك 
العمليات التي تشرف عيلها البلدية، 
العمومية  باألشغال  يتعلق  فيما 
أخرى  ومشاريع  احلضاري  والتحسني 

هي قيد التحقيق.
 جمال بوالديس

بوقارون  قرية  سكان  يعاني 
من  سكيكدة،  غرب  الشرايع  ببلدية 
العديد  قاهرة أجبرت  ظروف معيشية 
القرية  من  الفرار  على  العائالت  من 
حقول  من  ممتلكاتهم  عن  والتخلي 
عن  بحثا  والنزوح  وبيوت  شاسعة 

مستقبل افضل ألبنائهم.
األمني يف  و مع عودة االستقرار 
املنطقة فضل عدد من تلك العائالت 
300 نسمة،  اكثر من  البالغ عددهم 
القرية  جمعية  عبر  السلطات  مراسلة 
تنموية  مشاريع  من  استفادتهم  قصد 
سنوات،  مند  املنطقة  عن  تغيب 
الريفية وشبكتي  االنارة  رأسها  وعلى 
الشروب  واملاء  الصحي  الصرف 
»أخبار  حتوز  التي  الشكوى  فبحسب 
فان سكان  الوطن«على نسخة منها، 
ملسافات  املشي  على  يجبرون  القرية 
طويلة من اجل جلب املاء من الينابيع 
قاعة  ان  كما  ووالتقليدية،  البعيدة 
حيث  القرية،  عن  غائبة  العالج 
طويلة  مسافات  لقطع  السكان  يجبر 
مع  املعاناة  وتتواصل  واحدة  البروة 
اجلرارات  يف  حتملنا  اللواتي  احلوامل 
تساقط  اثناء  خاصة  طويلة  ملسافات 
خطيرة  اجلد  املسالك  ووضعية  املطر 
التالميد  ان  كما  الغابية،  القرية  يف 
يسلكون طريق خطير وصعب من اجل 
افتقار  ظل  يف  املدرسة  الى  الذهاب 
وكدا  محترمة  إبتدائية  الى  القرية 

الريفي،  السكن  من  من  حرمانهم 
وكدا تهيئة الطريق الريفي وكدا تهيئة 
يشكل  اصبح  الدي  الرئيسي  الطريق 

خطرا حقيقيا ملستعمليه.
 

رئيس بلدية الشرايع: 
السلطات على علم بوضع 

سكان القرى
 

كشف  اخلصوص،  هدا  يف  و 
تصريح  يف  الشرايع  بلدية  رئيس 
السلطات  بأن  الوطن«،  لـ«أخبار 
املعيشية  بالوضعية  علم  على  الوصية 
احمليطة  املشاتي  وباقي  القرى  لسكان 
بلديتي  حدود  بني  هي  والتي  بها 
على  االتفاق  مت  وقد  وقنواع  الشرايع 
فيها  التنمية  لتفعيل  حل  ايجاد 
بني  ما  الدعم  صندوق  خالل  من 
يخصص  سوف  والذي  البلديات 
وتفعيل  الطرقات  لترقيع  مالي  غالف 
القرى  عن  الغائبة  اخلدمات  جميع 
العمومية،  االنارة  خاصة  واملشاتي 
االقل  على  واالجتهاد  الشرب،  مياه 
املطالب  وهي  العالج  قاعة  لفتح 
فيما  القرية،  سكان  لدى  الرئيسية 
مت إنهاء مشكلة النقل املدرسي بوضع 

حافلة حتت تصرف املتمدرسني.
 

جمال بوالديس

بوعالية  منطقتي  سكان  طالب 
الدهامشة  لبلدية  التابعتني  والشرفة 
شمال سطيف من السلطات إيجاد حل 
والبالوعات  الصحي  الصرف  لقنوات 

بسبب انسدادها رغم حداثة اجنازها.
لـ«أخبار  املنطقتني  سكان  وصرح 
الصحي  الصرف  قنوات  إن  الوطن« 
مبجرد  كبيرا  تدهورا  عرفت  والبالوعات 
أن  مضيفني  إجنازها،  أشغال  انتهاء 
بكارثة،  يهدد  البالوعات  هذه  انسداد 
أجل  من  احمللية  السلطات  مناشدين 

انهاء معاناتهم.
رئيس البلدية : ننتظر إجناز خبرة

السعيد  مزلي  السيد  جهته   من 
لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
موجود  فعال  اإلشكال  أكد  الدهامشة 
وأن  مشروعة،  السكان  ومطالب 
ملعرفة  خبرة  إجناز  إلى  يحتاج  اإلشكال 
خاصة  األضرار  لهذه  احلقيقي  السبب 

وأن املشروع أجنز حديثا«.
آسيا.ع

بعنابة  الوطني  للدرك  األبحاث  فصيلة  متكنت 
املواد  وجهة  مراقبة  حول  املفتوح  التحقيق  إطار  يف 
طرف  من   « األكياس  »حليب  املدعمة  االستهالكية 
الدولة باملؤسسة العمومية املسماة »ملبنة إيدوغ« بطريق 
الوطني رقم 44، من توقيف 7 أشخاص ينحدرون من 

واليتي عنابة والطارف.
وتعود حيثيات القضية- حسب بيان خلية اإلعالم 
واالتصال املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بعنابة- ملا 
قامت مصالح الدرك مبراقبة نشاط إنتاج احلليب بدءا من 
خروج املادة األولية من املخزن وصوال إلى تسليم املنتوج 
احلليب  من  عينات  أخذ  مت  لالستهالك،حيث  جاهزا 
التحقق  بهدف  التحاليل  مختلف  عليها  إلجراء  املنتج 

من جودته. 

واستكماال ملجريات التحقيق مت مراقبة املادة األولية 
من حيث الكمية وتاريخ الصالحية، حيث مت تسجيل 
اختالالت متعلقة بالتغليط يف عمليات التحليل واملقدار 
أفضت  أين  املنتوج  وحجم  تركيب  يف  والغش  والوزن 
أعمارهم  تتراوح  أشخاص   7 توقيف  إلى  التحقيقات 
عنابة  واليتي  من  ينحدرون  و56سنة  31سنة  بني  ما 
مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  أمام  تقدميهم  مت  والطارف، 
قاضي  امللف  أحال  بدروه  والذي  اخلميس  يوم  احلجار 
التحقيق الذي أمر بإيداع 4 إطارات باملؤسسة العقابية 
ببوزعرورة فيما أستفاد 3آخرون من الرقابة القضائية يف 

انتظار حتديد تاريخ محاكمتهم.
ف سليم
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 مشاريع التنمية منعدمة والسكان تطوقهم العزلة مشاريع التنمية منعدمة والسكان تطوقهم العزلة

قريـة »بومقـان« بتمالـوس في قريـة »بومقـان« بتمالـوس في 
سكيكـدة خـارج اهتمام المسؤوليـن!سكيكـدة خـارج اهتمام المسؤوليـن!

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

يعيش سكان قرية »بومقان«، 
مبرتفعات بلدية متالوس غربي 
سكيكدة، حياة صعبة تطوقها 
العزلة والتهيمش، بسبب عدم 

تكفل السلطات احمللية بانشغاالت 
املواطنني.

عنابة
إيـــداع إيـــداع 44 إطـــارات بـ»ملبــنة إيــدوغ«  إطـــارات بـ»ملبــنة إيــدوغ« 

سكيكدةالحبـــَس الحبـــَس المــــــؤقتالمــــــؤقت

 فتــح تحقيــق فـــي مشاريــع  فتــح تحقيــق فـــي مشاريــع 
التحسيــن الحضــري بحـي لوكيــلالتحسيــن الحضــري بحـي لوكيــل

سكيكدة

قــرية بوقـــارون تشتكي قــرية بوقـــارون تشتكي 
الفقــــر والحــــرمانالفقــــر والحــــرمان

سطيف سطيف 
الغش في إنجاز الغش في إنجاز 
البالوعات يهّدد البالوعات يهّدد 
سكان الدهامشةسكان الدهامشة



تيسمسيلت
الوالـــي يأمـــر باستكـــــمال 
أشـــغال تهيــئة المــــــدارس 

تهيئة  اشغال  جميع  باستكمال  بداوي«،  عباس   « اجلديد  تيسمسيلت  والي  أمر 
للهياكل  الالزم  الدعم  توفير  على  مؤكدا  املدرسي،  الدخول  قبل  التربوية،  املؤسسات 
املدارس  وتوسعة  املدرسية  املطاعم  ناحية جتهيز  من  تهيئة  إعادة  الى  حتتاج  التي  التربوية 
للقضاء على مشكل االكتظاظ، خاصة يف هذا الظرف الصحي االستثنائي الذي متر به 

البالد.
 و شدد الوالي يف أول زيارة له للوقوف على مدى جتسيد وتقدم مشاريع التنمية احمللية 
عبر مناطق الظل، ضرورة ان تكون هذه املدارس االبتدائية جاهزة الستقبال التالميذ قبل 

الدخول املدرسي املقبل
 

عبد القادر.ت

تيسمسيلت
تسليـــم مفاتيـــح 800 وحـــدة 
سكنـــية صيـــغة »عــــــدل 2« 

استلم 800 مكتتب من صيغة السكن الترقوي املدعم عدل مفاتيح سكناتهم مبوقع 
الصنوبر بعاصمةالوالية

و قال املسؤول التنفيذي االول بالوالية خالل اشرافه على حفل توزيع املفاتيح »إن 
هذه العملية تعتبر كحصة أولى من مجموع 4265 وحدة سكنية يف انتظار تسليم بقية 
السكنات بعد انتهاء أشغال التهيئة اخلارجية اخلاصة » ويرتقب يف غضون األشهر القليلة 
القادمة توزيع عدد معتبر من احلصص السكنية من مختلف الصيغ األخرى بعدة مناطق 

بالوالية
 يضم املشروع السكني الذي 800 وحدة سكنية واملنطلقة أشغال إجنازه منذ مطلع 
سنة 2013، عرف تأخرا كبيرا جتاوز السبع سنوات، األمر الذي دفع باملستفيدين مطلع 
األسبوع الفائت، الى اخلروج الى الشارع واالحتجاج أمام مقر وكالة عدل بتيسمسيلت، 
تنديدا بالتأخر الفاضح يف تسليم مفاتيح سكناتهم اجلاهزة منذ أزيد من سنة وهو املوضوع 
الذي تطرقت إليه، أخبار الوطن، يف عددها السابق، والتي نقلت تصريحات املكتتبني 
مفاتيح سكناتهم  تسليم  املعنية يف  اجلهات  من طرف  املنتهجة  املماطلة  بسياسة  املنددة 

اجلاهزة واملطالبة باإلفراج عنها يف اقرب اآلجال.
عبد القادر.ت

مستغامن
 50 مشـــروعا لفــك العــــزلة
 عـــن 74 منــــطقة ظــــل

الطرقات  شبكات  تهيئة  وكذا  العزلة  لفك  تنمويا  مشروعا   50 برمجة  مبستغامن   مت 
بالدواوير والقرى البعيدة. 

مست العملية 74 دوارا بالعديد من بلديات الوالية. مت االنتهاء من إجناز 14 مشروعا 
املشاريع والتي من شأنها إعادة االعتبار وكذا تعبيد  فيما تبقى األشغال جارية يف بقية 
الطرقات على طول 197 كم، فضال عن عمليات تصليح املجاري املائية وتهيئة وفتح بعض 

املسالك اجلديدة والقضاء على النقاط السوداء بتلك املناطق واحلد من حوادث املرور.
بالرغم من هذا تبقى الكثير من املناطق بحاجة ماسة لعمليات تنموية مماثلة، كما 
هو احلال ببلدية أوالد بوغالم أين يتطلع السكان بالكثير من الدواوير إلى مشاريع جديدة 
من شأنها حتسني شبكة الطرقات وتسهيل ظروف التنقل لديهم كما هو احلال مبنطقة أوالد 
 11 رقم  الوطني  والطريق  املقبرة  الرابط بني  الطريق  زياني،  أوالد  بوزقارت،  رخيس بدوار 
اجلهات  وبعض  باملرابطني  حديثا  فتحها  مت  التي  األخرى  الفرعية  الطرقات  بعض  وكذا 
األخرى. فيما تتواصل عملية تهيئة الطريق البلدي الرابط بالطريق الوالئي رقم 09 ودوار 
بهذه  الساكنة  بتنقل  سيسمح  الذي  املشروع  استحسنوا  الذين  والقرايطية.  معمر  أوالد 
وزيادة حصص  العمومية  اإلنارة  الظروف. مطالبني مبد شبكة  املناطق اجلبلية يف أحسن 

اإلعانات الريفية يف إطار السكن الريفي. 
بن سعدية.ن

بجاية
رصـد 800 مليـــون سنتــــيم 

إلنجــاز ملــعب جــواري ببــوحمـزة
قصد  سنتيم  مليون   800 بـ  قدر  مالي  غالف  الوالئي  الشعبي  املجلس  خصص 
اجناز ملعب جواري ببلدية بوحمزة جنوب غرب بجاية وهو ما من شأنه أن يعزز املنشآت 

الرياضية املوجودة ويوفر فضاًء للشباب قصد ممارسة رياضتهم املفضلة خاصة كرة القدم.
وقال رئيس املجلس الشعبي الوالئي » حدادو مهني » إن عدة بلديات قد استفادت 
كسوق  الشرقية  اجلهة  بلديات  غرار  على  اصطناعيا  معشوشبة  مالعب  من  بدورها  هي 
ملعب  إلى  تفتقر  القائد  ذراع  بلدية  تزال  ال  حيت   « ميرة  وبرج  درقينة  ملبو،  اإلثنني، 
بلدي نظرا لعدم اتخاذ املير السابق املتابع قضائيا حاليا بسبب سوء التسيير وتبديد األموال 
العمومية الية اجراءات إدارية أسوة بالبلديات األخرى لتسجيل ومتابعة هذا املشروع رغم 
احلاح شباب البلدية على ضرورة اجناز هذا امللعب وهم الذين اتصلوا بالدائرة والوالية وحتى 
قاموا بربط اتصاالت مع أعلى الهيئات يف العاصمة غير أن اجلواب كان واحدا وهو عدم 

قيام املير بتسجيل هذا املشروع ضمن قائمة املشاريع التي حتتاجها بلديته.
عبدالسالم قريشي
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التهم 70 مليار سنتيم واألشغال لم تنته بعد 

مشــروع »مستشــفى بوعـــالم« مشــروع »مستشــفى بوعـــالم« 
 بالبيض يـراوح مكانه منذ عقد! بالبيض يـراوح مكانه منذ عقد!

نورالدين رحماني 
بوعالم  مستشفى  يعتبر 
الذي يقع مبحاذاة  املشروع احليوي 
والذي   47 رقم  الوطني  الطريق 
يعرف حركة مرورية كبيرة وواسعة 
يوميا ذو سعة 70 سريرا وبغالف 
سنتيم  مليار   70 فاق  مالي 
تعددت أسباب تأخر تسلميه بني 
وفشل  املالي  الغالف  تقومي  إعادة 

تعاقبت  التي  اإلجناز  مؤسسات 
عليه وكذا غياب املتابعة الصارمة 
من مسؤولي الوالية مبا فيهم الوالة 

املتعاقبون. 
البيض  والي والية  و حسب 
يف آخر تصريح له فإن املشروع يف 
مرحلة التجهيز وسبتم فتحه قريبا 

دون حتديد موعد دقيق لذلك. 
التي  الغموض   وضعية 

دفعت  املشروع  هذا  إمتام  تكتنف 
الى  بوعالم  دائرة  كل  بسكان 
إرسال عديد الشكاوي والنداءات 
للمطالبة  اجلمهورية  رئيس  للسيد 
املستشفى  فتح  يف  باإلسراع 
التأخر  سبب  حول  حتقيق  وفتح 
سكان  وأن  خاصة  تسليمه  يف 
املنطقة يعانون من نقص اخلدمات 
الصحية يف ظل توفر قاعة للعالج 

السكان  ويضطر  بالغرض  تفي  ال 
الى التوجه الى مستشفى البيض 
ومن  للتداوي  افلو  بلديه  حتى  او 
أجل أبسط األمور بعض األحيان. 
مشروع  ان  الى  االشارة  جتدر 
من  معاينته  مت  احللم  املستشفى 
قبل 4 والة بالبيض دون ان يعرف 

املشروع النور حلد الساعة

عـاد مشكل تأخر أشغال ترميم احمليط املسقي ليطرح من جديد من طرف 
فالحو املناطق احلدودية الغربية لوالية تلمسان بكل مغنية والشبيكية والزريقة 
تكليف  بسبب  سلحفاة  بخطى  ـ  حسبهم  ـ  يسير  حيث  عامني،  منذ  وهذا 
الفالحة  وزارة  من  مطالبني  الالزمة  اإلمكانيات  متتلك  ال  صغرى  شركات 

والتنمية الريفية.
أّدى  الذي  الفالحي  السقي  مياه  املطلب هذا جاء بسبب مشكل نقص 
إلى هالك 25 ألف هكتار من األراضي يف نتيجة اجلفاف التي الحق بها والتي 
لم متس منها سوى ألف هكتار ولكن بطريقة متذبذبة جدا نظرا للكمية القليلة 
املوجهة لها انطالقا من مياه سد بني بهدل، حسب ما أكده لنا عضو املكتب 
الوطني لالحتاد الفالحني األحرار الذي بلغته العديد من شكاوي الفالحني يف 
هذا الصدد واللذين اكدوا انه لم يعد مبقدورهم إنقاذ مزارعهم من الهالك، أين 
طالبوا اجلهات الوصية بتزويدهم من سد بوغرارة من خالل وضع برنامج محكم 
للتوزيع، خاصة وأن جلنة الري والفالحة باملجلس الشعبي الوالئي رفعت مؤخرا 
توصيات ملضاعفة نسبة سقي املساحات املنتجة والتي ال تتجاوز 4580 هكتار 

مت إحصاؤها سنة 2017. 

طالب سكان بلدية العريشة السلطات الوالئية لتفعيل مشرع اجناز منطقة 
املستدامة  احمللية  التنمية  بوتيرة  لدفع  العقاري  الوعاء  يف  واالستثمار  صناعية 

باملنطقة.
هو  لوالية  العام  التوجه  أن  تلمسان  بوالية  قال مسؤول  الصدد   ويف هذا 
عقار  على  تتوفر  التي  املنطقة  ألنها  الوالية  بجنوب  الصناعية  التنمية  حتقيق 
صناعي، فبعد االنطالق يف استكمال عملية تهيئة منطقة النشاطات لقرية 
بلحاجي بوسيف وافقت الدولة على خلق وإنشاء منطقة صناعية ثانية على 
مساحة 300 هكتار ببلدية العريشة موجهة لكل املستثمرين بشرط أن يتضمن 
طلب االستثمار تصّورا عاما للوالية، وال يكون عبارة عن طلب عقار بدون أن 
الفائدة، والتي يكون من ورائه خلق مناصب شغل، خلق  جتني الدولة منه 

الثروة، ويكون جواب إلى السوق بصفة عامة. 

25 ألــف هكتــار بمغنــية 
يتـــهّددها الجـــــفاف

المنــطقة الصــــناعية 
»العريـشة« بحـاجة إلى تفعيــل

حطم مستشفى بلدية بوعالم بوالية البيض الرقم القياسي يف مدة 
اإلجناز، التي تدخل قريبا سنتها العاشرة منذ تسجيله وانطالق اجنازه، ما 

حوله إلى مشروع »حلم« لسكان املنطقة.

أخبار تلمسان

ل. عبد الرحيم
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دعت وزارة التربیة الوطنیة، 
مختلف نقابات التربیة، لعقد 

لقاء جماعي اليوم ابتداء من 
الساعة العاشرة صباحا، لطرح 
مختلف التصورات واملقترحات 

العملیة حول تنظیم الدراسة 
بعنوان السنة الدراسیة »-2020
2021«، يف ظل الظروف الصحیة 

االستثنائیة التي تشھدھا البالد 
جراء تفشي فیروس كورونا.

دعت جمعية فرنسية )اجلمعية اجلمهورية لقدامى احملاربني 
واحملاربني من أجل الصداقة والتضامن والذاكرة والّسلم ومناهضة 

الفاشية( إلى »فتح االطالع على كل األرشيف املتعلق مبجازر 
17 أكتوبر 1961 املقترفة ضد اجلزائريني، واعتراف الدولة بهذه 

اجلرائم«، حسب ما ورد يف بيان لها.
 وجاء يف بيان للجمعية نشر على صفحتها يف الفايسبوك: »لم 

يكن ممكنا - إلى حد الساعة - معرفة عدد األشخاص الذين ماتوا 
يف هذه املجازر. وعليه، تطالب اجلمعية بفتح االطالع على مجمل 

األرشيف املتضمن أعمال باحثني ومؤرخني فرنسيني حول هذه 
املجازر. وبهذه اخلطوة، ستتمكن الدولة الفرنسية من اخلروج عن 
صمتها وتؤدي عن طريق برملانها إلى االعتراف بجرائم 17 أكتوبر 

.»1961

 انتشرت، أمس السبت، عبر 
مواقع التواصل االجتماعي صور 
وصول املعدات من أجل االنطالق 

يف مشروع مستشفى مكافحة 
السرطان مبنطقة بحرارة 

باجللفة.
وكان رئيس اجلمهورية شدد، 

يف آخر اجتماع ملجلس الوزراء، 
على ضرورة االنطالق يف إجناز 
املستشفى يف أسرع وقت، وكانت 

جمعيات قامت باالحتجاج 
وتنظيم مسيرات للمطالبة 

بإجناز املستشفى احللم 

واجُعــوط َيِضبـــــُط َساعــــــَته!

َمِصيـــر ُعولـــــمي
اريخ..!  في هـــذا الّتــَ

ئاســيُّ نحَو الّتجّسيُد بالجلَفة! !األمــُر الرِّ َصحــوُة َضمـــيٍر.. ِفرنـــِسيٍّ

سيفصل مجلس 
قضاء العاصمة، 
يوم 30 سبتمبر 

اجلاري، يف قضية 
“سوفاك” املتابع 
فيها مراد عوملي 

وعدة وزراء 
سابقني، وعلى 

رأسهم الوزير األول 
األسبق أحمد 

أويحيى.
يذكر أن مراد 

عوملي متابع بتهم 
تتعلق »بتبييض 

األموال وحتريض 
أعوان عموميني على استغالل نفوذهم . وكانت النيابة قد التمست 
توقيع عقوبات احلبس النافذ يف قضية تركيب السيارات، تراوحت 
مدته بني 13 و15 سنة، باإلضافة إلى غرامات مالية تراوحت قيمتها 

بني مليون ومليوني دينار جزائري.

كشف الديوان الوطني لألعضاء 
االصطناعية للمعوقني ولواحقها 

عن إحصاء 657 ألف و757 مستفيدا 
من مختلف التجهيزات إلى غاية 

جويلية 2020.
يأتي هذا يف إطار جتسيد مخطط 

عمل احلكومة القطاعي لدعم 
انخراط ذوي االحتياجات اخلاصة 

يف احلياة االجتماعية واالقتصادية.
وقالت وزيرة التضامن الوطني، كوثر 

كريكو، إن الديوان خصص غالفا 
ماليا لشراء املادة األولية، سيتم 

استالمها شهر أكتوبر القادم.
وسيتم استالم 1170 عدة موجهة 

لتجهيز 900 معاق يف مرحلة أولى، 
فضال عن استالم مساعدات تقنية 

على املشي.
وكان معاقون قد اشتكوا من تأخر 

صيانة األرجل الصناعية، أمام 
حتجج الديوان بغياب املادة األولية .

كريـــُكو ُتِغـــيث َذوي االحِتيـــاَجـــات الَخـــاصة!

»األسطــوانُة« َذُتــها 
ردَّدهــــا 5 واّلٍة!

ما يزال الكثير من املعنيني بحصة 1240 سكنا بصيغة االجتماعي اإليجاري 
يف عاصمة املسيلة يف حيرة من أمرهم بعد تأخر اإلفراج عن سكناتهم، 

والكشف عن املستفيدين منها. يذكر أن احلصة السكنية هذه تعاقب عليها 
05 والة لم يفرج عنها أحدهم . والغريب يف األمر أن كل واٍل يعيد تصريحات 
الذي سبقه، واملتمثلة يف قولهم:«سنفرج عن قائمة املستفيدين النهائية يف 
غضون األيام القليلة القادمة«، باإلضافة إلى تأكيدهم أن القائمة خضعت 

للتمحيص والتدقيق والتحقيق ومت حتويل بعض أصحاب امللفات على النيابة 
العامة . لكن الغريب يف األمر هو بقاء احلال على حالها، وبقي املواطن املعني 

يضرب األخماس يف.



رشيد شويخ
خالل  املذكور،  التنفيذي  املسؤول  وأضاف 
راقع  القادر  عبد  الوادي  لوالي  التفقدية  الزيارة 
املتخصصة  االستشفائية  املؤسسة  اجناز  لورشة 
األم والطفل يوم اخلميس املاضي، أنه ال ميكن أن 
يدخل املرفق الصحي اجلديد حيز اخلدمة إال من 
خالل التمويالت املالية املذكورة، وهي 111 مليار 
سنتيم 80 مليار سنتيم منها مخصصة للتجهيزات 
مخصصة  املتبقية  سنتيم  مليار   30 و  الطبية، 
ووفقت  وضعها  مت  إضافية  أشغال  الستكمال 
مخصصة  أنها  كما  التحكيم،  سلطات  عليها 
اخلاصة  غرار الشبكة  على  فيه،  ضرورية  ملرافق 
بشفط األدخنة يف حالة ما وقع حريق، وهذا تبعا 
لتوصيات اللجنة اخلاصة لوزارة الصحة والسكان 
واصالح املستشفيات التي حلت بالوادي وزارت 
املرفق الصحي املذكور غداة احلريق الذي وقع قبل 
 08 بحياة  وأودى  العصرية  الوالدة  دار  يف  سنة، 

ُخدج. 
كما تتضمن اإلضافات أيضا معدات أمنية 
للمقياس  وفقا  العمليات  غرف  اجناز  و  أخرى، 
التجهيزات  مدير  توقع  والتي  بالبناء،  اخلاصة 
العمومية أن بوصول الغالف املالي اإلضايف فإنه 
وأن  خاصة  سريعا،  املشروع  تسليم  يتم  سوف 

نسبة إجنازه جتاوزت 80 يف املئة. 
جميع  انتهت  قد  تكون  أن  املقرر  من  وكان 
القادم  أكتوبر  شهر  نهاية  مع  التعاقدية  األشغال 
البناء،  ورشات  ملختلف  اإلجباري  التوقف  لوال 
والتي أقرتها احلكومة يف إطار التوقي من فيروس 

كورونا املستجد كوفيد 19. 
 الوالي يستعجل »كوسيدار«

من جهته دعا والي الوادي شركة كوسيدار 
بضرورة  املذكور،  الصحي  املرفق  بإجناز  املكلف 
زيادة  اجناز إضافية، كذا  تدعيم ورشاتها مبعدات 
قبل  األشغال  استكمال  يتم  حتى  العمال  عدد 
املوعد احملدد وهو شهر ماي من السنة القادمة، و 
شدد الوالي على أن املشروع أكثر من استعجالي 
اإلربعاء  وقع  الذي  احلريق  بعد  خاصة  للوالية، 
االستشفائية  للمؤسسة  القدمي  املبني  يف  املاضي 
األم والطفل والواقع وسط املدينة والذي بني قبل 
62 سنة، وما وقع من إجالء للمرضى الذين كانوا 
السرطان  مكافحة  مركز  نحو  مصاحله  وكل  فيه 
بشكل مؤقت يف انتظار استكمال اجناز املستشفى 
اجلديد، كما أن املرفق االستشفائي القدمي صنفته 
مصالح املراقبة التقنية بالوادي يف اخلانة احلمراء، 
و أمرت إدارته بإخالئه بشكل عاجل ألنه يشكل 
خطرا محدقا على املرضى واإلطار الطبي العامل 

فيه، وسلم للهيئة اإلدارية التقرير أياما قليلة قبل 
الثاني الذي يشهده املستشفى يف  حادثة احلريق 
أنه ال  الوادي  ظرف أقل من سنتني. وقال والي 
تاريخ  املشروع قبل شهر ماي، ألنه  أن يسلم  بد 
بعيد حسبه، واعدا يف ذات الوقت بالقيام مبا يلزم 
احلصول  تسريع  ألجل  املركزية  السلطات  لدى 
استكمال  يتسنى  حتى  اإلضايف،  التمويل  على 

األشغال بالسرعة.
للمؤسسة  اجلديد  املبنى  أن  يذكر 
بالوادي،  والطفل  األم  املتخصصة  االستشفائية 
بالضاحية   1945 ماي   08 حي  يف  والواقع 
بلغت  الوادي،  مدينة  من  الشرقية  الشمالية 
تكلفة اجنازه دون اضافية الغالف املطلوب اجلديد 
تزيد  مساحة  على  يتربع  سنتيم،  مليار  ب269 
140سريرا استشفائيا  05 هكتارات، ويضم  عن 
وطب  ونووي،  اشعاعي  طب  مصالح  ويضم 
الوالدة  لعمليات  وقاعات  و02،   01 األطفال 
املستعصية،  الوالدة  لعمليات  وقاعتني  العادية، 
للتحاليل  ومخبر  والطفولة،  لألمومة  ومصالح 
الطبية. هذا إضافة إلى جناح بيداغوجي وأخرى 

خاصة باستقبال الزوار. 

08
أخبار الجنوب
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بقيمة تتجاوز 100 مليار سنتيم

مستشــفى األم والطفــل الجـديد مستشــفى األم والطفــل الجـديد 
بالوادي بحاجة إلى تمويـل إضافـيبالوادي بحاجة إلى تمويـل إضافـي

عبداهلل مجبري 
الطريقة  مقدم  تنصيب  مت 
املريدين  بحضور  القاديرية  الكنتية 
واملنتسبني لهذه الطريقة من مختلف 

أنحاء الوطن.
زاوية  بلدية  احتضنته  اللقاء 
عددا  يتقدمه  أدرار  جنوب  كنتة 
جهات  من  وأعالم  املشايخ  من 

متنراست  والية  من  خاصة  عدة 
والبيض  وأدرار  مختار  باجي  وبرج 
املبادرة  عرفت  حيث  وغرادية. 
العامة  التنسيقية  من  أتت  التي 
مداخالت  عدة  الكنتية  للزاوية 
فيهاعلى  أجمعوا  الذين  للشيوخ 
االجتماعي  الطريقة  هذه  دور 
استنكروا  كما  والدعوي  والتربوي 
النيل  تريد  التي  احلمالت  بعض 
املغرض  باالدعاء  أوماوصف  منها 
اجلزائر.ودعوا  ربوع  يف  ملشيختها 
الطريقة  هذه  تنظيم  إلى  األخير  يف 
ورص الصفوف كي تبقى لها هيبتها 
وحدة  على  واحلفاظ  واحترامها 
دورها  أداء  من  ومتكينها  صفوفها 
والتراحم  االخوة  قيم  ونشر  التربوي 
واالعتدال والوسطية فضال عن دعم 
التيارات  كل  وجه  يف  االمة  وحدة 
من  من  والنيل  زعزعتها  حتاول  التي 

وقيمهااالصيلة. وقيمها  مكانتها 
الشيخ  تنصيب  إلى  اللقاء  وخلص 

الكنتية  زواية  شيخ  كنتاوي  محمد 
مقدما جديدا للطريقة الكنتية.

متنراست
اإلطــاحة بشبــكة متخصـــصةاإلطــاحة بشبــكة متخصـــصة
 فــي تهريــب المخـــدرات فــي تهريــب المخـــدرات

متكنت فرقة البحث والتدخل باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن الوالية، 
من توقيف إحدى عشرة )11( شخصا وحجز كمية من املخدرات يقدر وزنها بـأكثر من 

6 كيلوغرام
حيثيات القضية حسب بيان صحفي خللية اإلتصال والعالقات العامة بأمن والية 
مصاحلهم  إستغالل  الى  تعود  منه  نسخة  من  الوطن  أخبار  جريدة  حتصلت  متنراست 
لعمليات  الترابية  املسالك  أحد  بإستغالل  األشخاص  بعض  قيام  مفادها  معلومات 
التهريب,على إثر هذه املعلومات مت وضع خطة ميدانية محكمة لإليقاع باملهربني كللت 
متنها  كانوا على  الذين  مع األشخاص  إخضاعها  وبعد  الدفع،  رباعية  مركبة  بتوقيف 
وزنها  قدر  بانقو  نوع  من  املخدرات  من  كمية  العثورعلى  مت  األمني،  التفتيش  لعملية 
بـ)06 كيلوغرام و360 غرام( باإلضافة إلى )300 هاتف نقال ( ومبلغ مالي قدره مئة 
السالفي  األطراف  حتويل  مت  فإنه  اخللية  وحسب  دج.  جزائري)100.000  دينار  ألف 
وفتح حتقيق يف  املقر  إلى  التهريب  املستعملة يف عملية  واملركبة  احملجوزات  رفقة  الذكر 

القضية.
القانونية مت تقدمي املشتبه فيهم أمام اجلهات  وبعد اإلنتهاء من جميع اإلجراءات 

القضائية املختصة.
كرزيكة أحمد

 

إليزي
 حــوادث الّسيــر تحصـــد  حــوادث الّسيــر تحصـــد 

0303 وفيـــات شهـــر سبتمبــــر وفيـــات شهـــر سبتمبــــر

 13 الشهر اجلاري سبتمبر تسجيل  باليزي خالل  املدنية  احصت مصالح احلماية 
املكلف  االول  املالزم  به  افاده  ما  جريح حسب  و23  وفيات   03 مخلفتا  مرور  حادث 

بالدراسات واإلحصائيات على مستوى املديرية حصام احمد. 
وأوضح ذات املسؤول ان ارتفاع حصيلة حوادث املرور يف شهر سبتمبر مقارنة بشهر 
يف  الزيادة  ان  مبرزا  مرور  حادث   10 من  جريح  و11  وفاة  صفر  عن  اسفر  الذي  اوت 
املرور  زيادة حركة  الذي يعرف  الدخول االجتماعي  الى  تعود اسبابها اساسا  احلصيلة 
باملنطقة خاصة بالطريق الوطني رقم 03 الذي يربط جميع بلديات الوالية مع الواليات 
املجاورة باإلضافة الى االفراط يف السرعة ونقص احليطة واحلذر داعيا يف ذات السياق 
على ضرورة توخي احلذر والتقييد بإجراءات السالمة املرورية موازاة مع زيادة حركة املرور 

باملنطقة خاصة يف الفترة الليلية.
براهيم مالك

قافــلة تضامنــية تنطلــق مـن قافــلة تضامنــية تنطلــق مـن 
الجلــفة نحـو المنــاطق الصحـراوية الجلــفة نحـو المنــاطق الصحـراوية 

 
للمناطق  بالبيئة الصحراوية بإطالق قافلة تضامنية  املنتدبة املكلفة  الوزارة  بادرت 
موجهة  الشمسية  باللوائح  املياه  لتسخني  األجهزة  من  العديد  على  حتتوي  الصحراوية 

للمؤسسات التربوية.
املستشفيات  لتوزيعها على  وقائية  وأقنعة  أيضا معقمات كحولية  القافلة  وشملت 
اإلستشفائية,حيث اعطيت إشارة انطالق القافلة من والية اجللفة حتت إشراف املستشار 
املكلف لدى الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة الصحراوية بحضور األمني العام لوالية اجللفة 
الصحراوية,  الواليات  باقي  القافلة  هذه  جتوب  أن  على   , الوالية  لذات  البيئة  ومدير 
املؤسسات  على  توزيعها  قصد  شمسي  ساخن   50 باجللفة  البيئة  مديرية  واستلمت 
التربوية املتواجدة باملناطق النائية عبر مختلف تراب الوالية. فيما مت توزيع 100 لترا من 

املعقمات الكحولية وكذا أقنعة وقائية على املستشفى املركزي باجللفة.

أدرار 
تنصــيب مقــدم جديـد للطــريقة الكنتيةتنصــيب مقــدم جديـد للطــريقة الكنتية

مت تنصيب مقدم 
الطريقة الكنتية 

القاديرية بحضور 
املريدين واملنتسبني 

لهذه الطريقة 
من مختلف أنحاء 

الوطن.

كشف مدير التجهيزات العمومية لوالية الوادي جمال حمودي أن مشروع إجناز املؤسسة االستشفائية 
اجلديدة لألم والطفل يحتاج متويال إضافاي قيمته 111 مليار سنتيم، وذلك الستكمال األشغال وجتهيزه 

مبختلف املعدات الطبية الضرورية، وذلك حتى يتسنى تسليمه يف أقرب اآلجال.
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روبورتاج

صّنفتها السلطات الوالئية واحدة من مناطق الظل

»مشتى عالل« ببومرداس..منطقة ظالم منسّية!
 تقع قرية »مشتى عالل« ببلدية بغلية شرقي بومرداس، صّنفتها السلطات الوالئية ضمن مناطق الظل، في حين اعتبرها قاطنوها منطقة »ظالم« بسبب 

التأخر التنموي الذي تشهده قريتهم على جميع األصعدة، ناهيك عن غياب مقومات الحياة بها.

ربورتاج: سميرة مزاري
إلى  التنمية منعدمة، نحلم بحياة كرمية،  بوادر  التهميش،   »نعاني من 
منبر  عبر  القرية  سكان  أطلقها  استغاثات  هي  احلال؟«  هذا  على  نبقى  متى 
»أخبار الوطن« كشفت عن حجم املعاناة التي يتخبط فيها أهالي املنطقة بسبب 
غياب ضروريات العيش الكرمي، ويف هذا الصدد طرح هؤالء جملة من املشاكل 
املتعلقة أساسا باهتراء الطريق الرئيسي، غياب اإلنارة العمومية، غياب مطعم 
اعتبرها  أخرى  نقائص  إلى جانب  للتالميذ،  وجبات ساخنة  يقدم  مدرسي 

السكان أمرا ضروريا ال ميكن االستغناء عنه.

  الطريق الرئيس وضعه كارثي!
الرئيسي الكارثية، متلؤه احلفر يف كل  انتباهنا بها هو حالة الطريق  أول ما لفت 
لعملية  سنوات  منذ  الطريق  لقد خضع   « بخصوصه  القرية  أهالي  أكد  حيث  شبر، 
تزفيت، لكن بسبب عدم احترام املقاول للمعايير املعمول بها، سرعان ما عاد الطريق 

إلى حالته السابقة«.
وأضافوا بقولهم »حالة الطريق جعلتنا نتكبد معاناة كبيرة أثناء تنقالتنا اليومية، 
كما أثرت سلبا على مركباتنا، وحتى مالكو حافالت النقل املؤدية إلى مركز البلدية، 
بسبب وضعية الطريق الرئيسي أعرضوا عن نشاط النقل وتوجهوا إلى نشاطات أخرى 

كالتجارة والفالحة«.
من جهة أخرى، تطرق السكان إلى الظالم الدامس الذي تغرق فيه بعض أنحاء 
القرية مبجرد حلول أولى ساعات الليل، الناجم عن غياب االنارة العمومية وحتى وإن 

وجدت فغالبيتها تبقى، وفق األهالي، معطلة وبحاجة ماسة إلى جتديد.

النقل..فوضى عارمة!
القرية  سكان  بعض  وصف  هكذا  الطريق«،  حالة  من  أحسن  ليست  »حالته 
وضعية النقل الذي يربط قريتهم ببلدية بغلية مرورا بقريتي أوالد حميدة وبن حمزة، 
حيث كشفوا أن النقل باملنطقة عبارة عن حافالت صغيرة احلجم تعود للخواص من 
لترخيص من مديرية  تام  قانونية، يف ظل غياب  املنطقة، ينشطون بطريقة غير  أبناء 

النقل، مما يجعلهم يف حالة فرار دائم من حواجز األمن والدرك.
دون  مزاجهم،  حسب  على  يشتغلون  »الناقلون  بقولهم  القرية  سكان  واستطرد 
حسيب أو رقيب، يتوقفون عن العمل خالل فترة الغداء وال يستأنفونه إال بعد الساعة 
هذه  خضم  يف  الرئيسي  املتضرر  هم  القرية  أهالي  نحن  ونبقى  الزوال،  بعد  الثانية 
بالعمل  الناقلني  انشغال  بسبب  الصيف  الوضع خالل  تأزم  الفوضى«، كاشفني عن 
يف حقول الكروم، مؤكدين بذلك أن نشاط النقل بالقرية يعد نشاطا »ثانويا« للناقلني 

ميارسونه يف أوقات فراغهم على حد تعبيرهم.
أكد  املشكل،  حل  سبيل  يف  لبومرداس  النقل  مديرية  لعبته  الدورالذي  وعن 
محدثونا بامتعاض شديد »األمر يحدث أمام مرأى مديرية النقل منذ سنوات عديدة، 
أصحاب  وإجبار  النشاط،  لتنظيم  التدخل  عناء  نفسها  األخيرة  هذه  تكلف  ولم 

احلافالت على التقيد مبواقيت العمل واخلضوع للقانون«.
وذكر السكان أن فئتي املوظفني وتالميذ املدارس هما األكثر تضررا من معضلة 
النقل، حيث يضطرون إلى انتظار احلافالت لساعات طويلة مبوقف عشوائي يقع على 

حواف الطريق الوطني رقم 24.

وجبات باردة في عز الشتاء!
الباردة يف عز الشتاء، يف  القرية أيضا معاناة التالميذ مع الوجبات  طرح سكان 
املوسم املاضي بسبب افتقاد ابتدائية »سعيد مزاري« التي يتمدرس بها تالميذ قريتي 

شرابة ومشتى عالل ملطعم مدرسي يقدم وجبات ساخنة لفلذات أكبادهم.
ويف هذا السياق، أوضح أولياء التالميذ بقولهم » افتقرت املؤسسة منذ افتتاحها 
يف ثمانينيات القرن املاضي للتدفئة، حيث عانى املتمدرسون بها ويالت البرد القارس، 
واقتصرت عملية التدفئة على مدفآت تشتغل باملازوت، تتعطل مع كل مناسبة ناهيك 

عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها.
غير أن معضلة التدفئة، حسب األولياء، قد انتهت يف السنتني األخيرتني بربط 
مدفآت  باقتناء  املؤسسة  على  للقائمني  سمح  ما  وهو  الطبيعي،  الغاز  بشبكة  القرية 
حديثة، لكن يبقى غياب مطعم مدرسي باملؤسسة أصبح »يؤرق التالميذ وأولياءهم 

على حد سواء«.
وبالنسبة لتوفر الوجبة الباردة باملدرسة قال األولياء » استفادة ابنائنا من الوجبة 
الباردة حتقق بعد مد وجزر لسنوات بيننا وبني السلطات احمللية، حيث قمنا يف سبيل 
حتقيق هذا املطلب بعديد الوقفات االحتجاجية أمام مقر البلدية والشكاوي املرسلة إلى 
الوالي، غير أن مسعانا اآلن هو توفير مطعم مدرسي يقدم خدمات إطعام يف املستوى 

لفائدة أبنائنا املتمدرسني، ولن نتنازل حتى يتجسد مطلبنا على أرض الواقع«.

 مياه األمطار تغرق المساكن!
لم تنته معاناة سكان املنطقة بحديثهم عن الطريق املهترئ، النقل، وكذا غياب 
املطعم املدرسي، بل تطرقوا أيضا إلى مياه األمطار التي باتت تغرق منازلهم يف السنوات 
»تعّمها  التساقط  موسم  وخالل  القرية  أن  اخلصوص  هذا  يف  ذكروا  حيث  األخيرة، 
سيول جترف معها األخضر واليابس، نتيجة لغياب نظام للتصريف وبالوعات من شأنها 

امتصاص املياه«.
واستدل األهالي بعديد احلاالت التي أصبحت تترقب فصل الشتاء بذعر كبير، 

بعدما سجلت خالل السنتني املاضيتني تسرب كميات هائلة من املياه إلى مساكنها 
غمرت كل جزء منها، مخلفة بذلك خسائر مادية معتبرة لألهالي.

 وبهذا اخلصوص، ذكر األهالي »السنة املاضية عشنا كابوسا حقيقيا خالل فصل 
الشتاء، تسربت املياه إلى منازلنا، وقد أجبرنا على إحداث ثقوب يف اجلدران من أجل 
تصريف املياه«، مردفني بقولهم »بعدما كنا فيما سبق نشاهد الفيضانات على شاشات 
نعيشها على  السنوات األخيرة  التواصل االجتماعي، أصبحنا يف  التلفزيون ووسائل 

أرض الواقع، واهلل عجب!«
 

بلدية  رئيس  إلى  وجهوها  اللهجة  شديدة  بعبارات  لنا  حديثهم  السكان  وختم 
بلديتهم »نطالب مبشروع عاجل يخّلص املنطقة من الفيضانات، يجب عليكم التدخل 

وتنفيذ املشروع قبل وقوع الكارثة«.

رصد 800 مليون سنتيم لدفع عجلة التنمية!
من جهتها، أوضحت السلطات احمللية لبلدية بغلية ممثلة يف نائب رئيس املجلس 
الشعبي البلدي »رزقي طيروش« الذي أكد يف تصريحه لــنا أن جلنة من البلدية والدائرة 
قد قامتا، قبل حوالي أسبوعني، بزيارة إلى قرية مشتى عالل، املصنفة كمنطقة ظل، 

حيث مت الوقوف على عدة مشاكل مسجلة باملنطقة.
ولهذا الغرض، كشف طيروش أن مصاحله قد برمجت مشروعني لتهيئة مسلكني 
املقبرة،  »طريق  شرابة  قرية  إلى  عالل  مشتى  من  يتجه  أحدها  باملنطقة،  رئيسيني 
واآلخر يعرف حركة سير معتبرة من قبل السكان، رصد لهما غالف مالي قدره 820 

مليون سنتيم من ميزانية البلدية وكذا املخطط البلدي للتنمية.
املقاولة  تنصيب  عن  بغلية  بلدية  رئيس  نائب  ذكر  فقد  العمومية،  اإلنارة  أما 
املكلفة بإصالح اإلنارة العمومية، وستشرع يف األشغال خالل األيام املقبلة، حيث 
سيتم، حسبه، تزويد قرى البلدية مبا فيهم قرية مشتى عالل باإلنارة العمومية بتقنية 
»الالد« وقد رصد له مبلغ 90 مليون سنتيم، باملقابل كشف ذات املسؤول عن مشروع 
قطاعي لألشغال العمومية سيرى النور قريبا، سيتم من خالله تهيئة الطريق الرئيسي 

بالقرية.
مدرسي  مطعم  إلجناز  مشروعا  أن  طيروش  أشار  املدرسي،  املطعم  وبخصوص 
بابتدائية القرية غير مسجل حاليا، غير أن مصالح البلدية قد قامت خالل السنوات 
األخيرة، بتهيئة أحد املساكن الوظيفية املتواجدة باملؤسسة وحّولتها إلى مطعم تقدم 

فيه الوجبات الباردة للتالميذ على حد قوله.
ويف األخير، وعد نائب رئيس املجلس الشعبي البلدي لبغلية أهالي قرية »مشتى 
عالل« مبشاريع أخرى فور استالم املشاريع املتواجدة يف طور اإلجناز، من شأنها تغطية 

النقائص املسجلة باملنطقة وحتسني اإلطار املعيشي للساكنة.
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القسم الرياضي
وقال ريفالدو، يف تصريحات نقلتها صحيفة »سبورت« 
الكتالونية: »كان يجب أال يرحل سواريز عن برشلونة أبًدا، 
يبلي  أنه  أعتقد  لكنني  أحواله،  أفضل  ليس يف  إنه  صحيح 
مدريد  أتلتيكو  إلى  االنتقال  »قراره  وأضاف:  حسًنا«.  بالًء 
ممتاز، إنه فريق يقاتل دائًما من أجل الدوري ودوري األبطال«.
سيميوني،  لدييغو  املثالي  املهاجم  هو  »سواريز  وتابع: 
العب ال يستسلم أبًدا، محارب ويقاتل على كل كرة داخل 
لتطبيق  املثالي  النادي  إلى  وصل  لقد  خارجها،  أو  املنطقة 
مع  بالتوقيع  سعيًدا  سيكون  بالتأكيد  سيميوني  أسلوبه، 

سواريز«.
الليغا،  يف  مباشر  منافس  هو  مدريد  »أتلتيكو  وأكمل: 
لكن ال ينبغي على برشلونة أن يهتم كثيًرا، ألنهم رغم كل 
كل شيء، كانوا يبحثون عن مخرج لالعب، األمر اآلخر هو 

أن ريال مدريد كان مهتًما برحيل سواريز، فالتنافس بينهما 
أكبر، وكان على برشلونة اإلبقاء عليه«.

أعتقد  السبب  لهذا  كثيًرا،  بسواريز  معجب  »أنا  وزاد: 
يف  صعوبة  أجد  برشلونة،  يغادر  أن  عليه  يجب  كان  ما  أنه 
تقبل رحيله، ال أجد تفسيًرا إال بعد املغادرة ألسباب تتعلق 
يبقى  أن  يجب  كان  أيًضا،  مقتنًعا  لست  لكنني  بالعمر، 

سواريز«.
وأردف: »عاجاًل أم آجاًل، سيتعني على برشلونة إحضار 
لعب  طريقة  على  سيعتمد  شيء  كل  لكن  آخر،  مهاجم 
كومان، والذي يبدو أن طريقته ستعتمد إما على غريزمان أو 

ميسي هذا املركز، لكنني لست مقتنًعا بذلك«.
واستمر: »ال أعرف كيف ستسير األمور، حتى لو جنح 
األمر وبدأ املوسم بشكل جيد، أعتقد أن برشلونة يف حاجة 
ملهاجم، ليس من السهل التنافس بدون أهداف سواريز، لكن 

هذا عمل كومان بالفعل، على أي حال، كان هو الشخص 
الذي أتى إلى برشلونة وشجع على مغادرة سواريز«.

»صحيح  قال:  برشلونة،  مع  ميسي  مستقبل  وعن 
قد  املالبس  غرفة  يف  ميسي  صديقْي  وفيدال،  سواريز  أن 
التجربة، هذه هي كرة  أقول ذلك من خالل  لكنني  غادرا، 
القدم، وأي شيء ميكن أن يحدث، دعونا ال ننسى أن هناك 
انتخابات رئاسية يف برشلونة مقررة يف 2021 ميكن أن تغير 
املشهد احلالي، واألكثر من ذلك، أن يفوز البارسا باأللقاب 

مرة أخرى«.
ولهذا  برشلونة،  األبد يف  إلى  يستمر  لن  »ميسي  وأمت: 
السبب فإن جتديد أنسو فاتي مبثل هذا الشرط اجلزائي الكبير 
برشلونة  لي،  بالنسبة  للغاية  منطقًيا  يبدو  عديدة  ولسنوات 
نوعية  من  وأنسو  ليو،  دون  للمستقبل  التحضير  إلى  بحاجة 

الالعبني الذين يحدثون الفارق عند الضرورة«.

عقبـة أخيــرة 
تفصل برشلونة 
عــن ديبــاي

امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
برشلونة  ارتباط  تطورات  آخر  عن  السبت، 
بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم 

ليون، خالل امليركاتو الصيفي اجلاري.
أن  ذكرت  قد  إسبانية  تقارير  وكانت 
إنتر  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  انتقال  صفقة 
هذا  مستحيلة  باتت  برشلونة،  إلى  ميالن، 
على  البارسا  قدرة  عدم  بسبب  الصيف، 
موندو  لصحيفة  مقنع.ووفًقا  عرض  تقدمي 
ديبورتيفو، فإن ديباي هو األقرب لدعم هجوم 
فريق املدرب رونالد كومان هذا املوسم، عقب 
النادي،  يف  الرواتب  لكتلة  البارسا  خفض 
فيدال  وأرتورو  سواريز  لويس  من  بالتخلص 

وإيفان راكيتيتش.
مليون   25 ديباي  سعر  أن  إلى  وأشارت 
أورو، لكن يحرص البارسا أواًل على التخلص 
ألكانتارا وجان  رافينيا  من العبني جدد مثل 
أومتيتي  فيربو وصامويل  توديبو وجونيور  كلير 
يطارد  برشلونة  أن  يذكر  الصفقة.  قبل حسم 
ممفيس ديباي، بطلب من كومان، الذي سبق 

أن عمل معه يف منتخب هولندا.

كانتـي يحسـم 
موقفــه مـــن 
االنتقال إلنتر

العب  كانتي،  نغولو  الفرنسي  حسم 
وسط تشيلسي، موقفه من ارتداء قميص إنتر 
ميالن، خالل املوسم احلالي. وكانت العديد 
كونتي،  أنطونيو  أن  أكدت  قد  التقارير،  من 
مدرب اإلنتر، يضع كانتي ضمن أولوياته يف 

امليركاتو الصيفي اجلاري.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن 
كانتي منفتح على االنتقال إلى إنتر، والعمل 

مرة أخرى حتت قيادة كونتي.
حصول  حالًيا  يتبقى  أنه  إلى  وأشارت 
صفقة  حلسم  إسترليني  مليون   46 على  إنتر 
أكتوبر   5 يف  امليركاتو  نهاية  قبل  كانتي، 
بيع  على  يعول  إنتر  أن  املقبل.وأوضحت 
 55 نظير  لتوتنهام  سكرينيار  ميالن  مدافعه 
عن  التخلي  ميكنه  كما  إسترليني،  مليون 
لصالح  بروزوفيتش  مارسيلو  الوسط  العب 
ال  اإلنتر  إدارة  أن  على  وشددت  موناكو. 
رغم  إريكسن،  كريستيان  عن  التخلي  تنوي 

أن األخير لم يحصل بعد على ثقة كونتي.

بناء على رغبة بيرلو
يوفنتـوس يعلن 
رحيــل لوكـا 
بيليغرينـــي

السبت،  امس  يوفنتوس،  نادي  أعلن 
بناء  جنوى،  صفوف  إلى  العبيه  أحد  إعارة 

على رغبة املدرب أندريا بيرلو.
وقال يوفنتوس، يف بيان رسمي: »انتقل 
لوكا بيليغريني إلى صفوف جنوى، وسيلعب 
بناء  اإلعارة،  سبيل  على  موسم  ملدة  هناك 

على االتفاق بني الناديني«.
الفرصة  بيليغريني  منح  بيرلو  أن  ورغم 
للموسم  اإلعدادية  املباريات  يف  للمشاركة 
يف  سامبدرويا  أمام  استبعده  لكنه  احلالي، 
رغم  اإليطالي،  الدوري  من  األولى  اجلولة 

إصابة الظهير البرازيلي أليكس ساندرو.
إلى  روما  من  انتقل  بيليغريني  أن  يذكر 
صفقة  ضمن   ،2019 صيف  يف  يوفنتوس 

تعاقد الذئاب مع ليوناردو سبينازوال.

سواريـز يخـوض 
مرانـه األول تحت 

قيادة سيميـوني
استعاد أتلتيكو مدريد اول أمس، مدربه دييغو 

سيميوني، الذي استأنف التدريبات بعد جتاوزه 
اإلصابة بفيروس كورونا املستجد، حيث تدرب 

حتت إمرته للمرة األولى املهاجم األوروغواياني لويس 
سواريز، القادم لتوه من برشلونة.

وتعرف سواريز على زمالئه اجلدد يف يوم مكثف، 
حيث وصل إلى العاصمة اإلسبانية يف الساعات 
األولى وخضع للفحوصات الطبية، قبل أن يزور 

ملعب واندا متروبوليتانو ويوقع على عقد ملوسمني مع 
»الروخيبالنكوس«، وبعدها شارك يف أول مران مع 

الفريق، بشكل طبيعي مع باقي زمالئه اجلدد.
ويف التوقيت نفسه، كان سيميوني قد عاد لقيادة 

الفريق بعدما تأكد خلوه من الفيروس التاجي بعد 
قضائه 14 يوما يف حجر صحي، وذلك قبل يومني 
من مواجهة غرناطة يف مدريد يف مستهل مشوار 

الفريق بالليغا.
ويطمح سواريز للمشاركة يف املباراة، إما أساسيا 

أو من مقاعد البدالء.
وسيغيب عن مباراة األحد مدافع الفريق، 
األوروغوائي خوسيه ماريا خيمينيز، إلصابة 

بكوفيد19-، وقد يغيب أيضا عن مواجهة أويسكا 
األربعاء املقبل.

البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة السابق

»كان يجب إبقاء سواريز وخطة كومان غير مقنعة«
وّجه البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة السابق، هجوًما الذًعا إلدارة البارسا، بعد تخليها عن لويس سواريز لمصلحة أتلتيكو مدريد. ورحل سواريز عن صفوف 

برشلونة متجًها إلى أتلتيكو مدريد بعقد مدته عامين، بعد 6 سنوات قضاها في كامب نو، ساهم خاللها في تحقيق 13 لقًبا.

في حربه ضد إدارة »البلوغرنا«

نيمــار يتضامـــن مــع زميلـه 
السابـــق ليونيــل ميســي

تضامن نيمار جونيور، جنم باريس سان 
جيرمان، مع زميله السابق ليونيل ميسي، 
مهاجم برشلونة، يف حربه ضد إدارة النادي 

الكتالوني.
وكتب ميسي، رسالة مطولة يودع فيها 
لويس سواريز الذي انتقل ألتلتيكو مدريد، 
قائال: »ال تستحق أن ترحل بهذه الطريقة، 
ألنك أحد أهم الالعبني يف تاريخ برشلونة«، 

متمنيا له التوفيق مع الفريق املدريدي.
وأشعل نيمار األمور بتعليقه وتأييده 

انتقادات ميسي ضد مسؤولي البارسا، قائال: 
»طريقة إدارتهم لألمور غريبة، وال تصدق«.

وتزامل نيمار مع ميسي وسواريز 3 مواسم 
بصفوف الفريق الكتالوني، شكلوا خاللها ثالثيا هجوميا مرعبا. إال أن الالعب البرازيلي رحل يف صيف 2017 إلى بي 

إس جي، بعد كسر الشرط اجلزائي يف عقده مقابل 222 مليون أورو، ودخل يف نزاعات عديدة مع إدارة برشلونة.

غوارديــوال مصمـم علـى نجم 
إشبيليــــة كونــــدي

يصر مانشستر سيتي على ضم جنم إشبيلية، املدافع غول كوندي، هذا الصيف، 
وفقا لتقرير صحفي إسباني. وكان مونشي، املدير الرياضي إلشبيلية، قد أكد يف 

تصريحات عقب السوبر األوروبي، أن ناديا إجنليزيا يستهدف ضم كوندي، وقدم عرضا 
أوليا جتاوز 46 مليون إسترليني، لكنه قوبل بالرفض.

وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن مانشستر سيتي هو من قدم العرض األول، وسيقدم آخر أكبر، حيث أن 
املدرب بيب جوارديوال من أشد املعجبني بقدرات املدافع الفرنسي )21 عاًما(، وطريقه لعبه.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي، ميتلك األموال الكافية الستقدام كوندي، هذا الصيف، مؤكدًة أنه النادي 
الوحيد، الذي دخل يف تفاوض مباشر مع العمالق األندلسي لضم الالعب.

وأشارت إلى أن كوندي ميتلك شرًطا جزائًيا، يف عقده مع إشبيلية، يبلغ 80 مليون أورو، لكن السيتي سيقدم عرًضا 
جديًدا بقيمة 55 مليون أورو، وهو مبلغ أعلى بـ5 ماليني من العرض األول. وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن 

كوندي محل اهتمام برشلونة كذلك.
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محمد هشام
تييمبو«  »ميديو  موقع  وكشف 
االحتاد  بني  اتفاق  عن  أمس  املكسيكي، 
اجلزائري،  ونطيره  القدم  لكرة  املكسيكي 
املنتخبني  بني  ودية  مقابلة  بتنظيم  يتعلق 
شهر  تربص  خالل  واملكسيكي  اجلزائري 

أكتوبر القادم.
الكرة  احتاد  أن  إلى  املوقع،  وأشار 
املكسيكي توصل إلى اتفاق مع »الفاف«، 
الفيفا  تواريخ  خالل  اللعب  أجل  من 

القادمة.
ثاني  إسم  يف  الفصل  إنتظار  ويف 
القادم،  التربص  خالل  اخلضر  وديات 
املنتخب  أن  رسميا  تأكد  األسبوع،  هذا 
الوطني سيواجه نظيره النيجيري يف التاسع 
من شهر أكتوبر القادم مبلعب »جاك لومون 
بالنمسا  أندرغالن  فايت  بسانكت  أرينا« 

على الساعة الثامنة والنصف مساء.
مرور  بعد  مجددا  املنتخبان  وسيتواجه 
15 شهرا عن املواجهة التي فاز بها »اخلضر« 
الطبعة األخيرة من كأس  يف نصف نهائي 

األمم االفريقية 2019 مبصر.
النيجيري  االحتاد  أعلن  جهته،  من 
على  اجلزائري  نظيره  موافقة  القدم،  لكرة 
خوض مواجهة ودية بني املنتخبني، يوم 9 
ليمانس  جاك  ملعب  على  املقبل،  أكتوبر 

بالنمسا.
وقال االحتاد احمللي، يف بيان عبر موقعه 
إفريقيا،  بطل  اجلزائر،  »حلت  الرسمي 
محل كوت ديفوار بصفتها خصم املنتخب 

النيجيري، يف النمسا الشهر املقبل«.
تندرج  التي  املباراة،  أن  البيان  وأكد 
عليها  املوافقة  متت  الفيفا،  تواريخ  ضمن 
واالحتاد  للعبة،  الدولي  االحتاد  قبل  من 
النيجيري  االحتاد  اإلفريقي.وأعرب 

»محاربي  مبوافقة  الكبيرة،  سعادته  عن 
بدال  املواجهة،  خوض  على  الصحراء« 
عن  اعتذر  الذي  اإليفواري  املنتخب  من 
عدم لعب املباراة، بسبب عدم قدرته على 

إرسال العبيه إلى النمسا.
التي  الوطنية  النخبة  وستستأنف 
فيروس  بسبب   2019 نوفمبر  منذ  توقفت 
كورونا، مبارياتها يف نوفمبر القادم مبواجهة 
داخل  نوفمبر   12 يف  مرتني  على  تنزانيا 
إلى  بالتنقل  الشهر  نفس  من  و17  الديار 
والرابعة  الثالثة  اجلولتني  حلساب  تنزانيا 
التي   2021 افريقيا  أمم  من تصفيات كأس 

أجلت إلى 2022.
يف  حملتها  اجلزائر  بدأت  وللتذكير، 
تصفيات  القاري خالل  اللقب  عن  الدفاع 
كأس أمم افريقيا 2021 بالفوز مبدينة البليدة 
على كل من زامبيا بنتيجة 1-5 وبغابورون 

على بوتسوانا بنتيجة 1-0.

بعد منتخب نيجيريا

»الخضر« يواجهون منتخب المكسيك وديا
سيبقى بعيدا عن أجواء المنافسة لشهر كامل

يوســف عطال يغيب رسميا 
عــن تربـص »الخضــر«

سيغيب بصغة رسمية الدولي اجلزائري يوسف عطال عن تربص القادم للخضر 
يف النمسا، والذي سُيالقون خالله وديا  منتخبي نيجيريا واملكسيك.

الفخذ  مستوى  على  جديدة  إلصابة  نيس،  لنادي  األمين  الظهير  وتعرض 
ستجبره على البقاء بعيدا عن أجواء املنافسة الرسمية، لشهر كامل.

وهو ما أكده املدرب الفرنسي لفريق نيس، باتريك فييرا، قائال »يوسف عطال 
تقريبا«. كما  الفخذ وسيغيب عن املالعب ملدة شهر  يعاني من متزق عضلي يف 
بوداوي  هشام  اجلزائري  الدولي  وضعية  عن  نيس  لفريق  الفرنسي  املدرب  حتدث 
محل  بوردو  ضد  مشاركته  لكن  أمس  أول  تدرب  تدريجيا  يعود  بوداوي   « قائال 

شك«.
وتعرض عطال لإلصابة، خالل مباراة فريق، يوم األحد الفارط، ضد ضيفه 

باريس سان جيرمان، يف اجلولة الرابعة من الدوري الفرنسي »ليغ 1«.
ففي الدقيقة 64، حاول عطال إيقاف هجمة لالعب باريس سان جيرمان، 

كيليان مبابي، إال أنه سقط على أرض امللعب، متأثرا بآالم شديدة يف الفخذ.
ولم متر أكثر من دقيقة، حتى غادر الدولي اجلزائري أرض امللعب، متوجها إلى 

غرف تغيير املالبس برفقة طبيب الفريق، إلجراء الفحوصات الالزمة.
محمد هشام

بعد بن عيادة وفرحي

نعيجــي فـي طريقـة لنادي 
اإلفريقــي التونســي

اإلفريقي  النادي  صفوف  من  نعيجي،  زكريا  اجلزائري  الالعب  اقترب   
التونسي، على سبيل االعارة ملوسم واحد، مع خيار شراء عقده.

مواطنيه،  إلى  بارادو  نادي  صفوف  يف  ينشط  الذي  نعيجي،  وسينضم 
إبراهيم  الوسط  قسنطينة والعب  عيادة من شباب  بن  الدولي حسني  املدافع 
فرحي من شبيبة الساورة، اللذان وقع كل منهما عقدا ملدة ثالث سنوات مع 

النادي التونسي.
وكان نعيجي قد أُعير إلى نادي جيل فيسنتي البرتغالي يف العام السابق 
إدارة  أورو، وهو ما لم تقم به  1.2 مليون  الشراء بقيمة  ملدة موسم، مع خيار 

النادي البرتغالي.
نحو  الصيف  هذا  بارادو  »أتليتيك«  يغادر  العب  أول  نعيجي  وسيكون 
القائمة  يف  املتواجد  زرقان،  آدم  الوسط  خط  العب  انتقال  انتظار  يف  اخلارج 
الوديتني  للمباراتني  حتسبا  بلماضي،  جمال  الوطني  املنتخب  ملدرب  املوسعة 

احملتملتني لـ«اخلضر« أكتوبر املقبل يف أوروبا.
رسمي  احتجاج  )الفاف(  اجلزائرية  االحتادية  تقدمي  من  الرغم  وعلى 
الالعب  باعتبار  التونسية  نظيرتها  قرار  على  )كاف(،  اإلفريقية  للكنفيدرالية 
اتفاق مبدئي عرف  التونسية، يف إطار من  البطولة  اجلزائري عنصرا محليا يف 
موافقة احتاد شمال إفريقيا لكرة القدم يف 2018، إال أن األندية التونسية تستمر 

يف جعل البطولة اجلزائرية سوقا لها.
ويف أكتوبر 2018، تبنى احتاد شمال افريقيا مبدأ حرية حركة الالعبني يف 

شمال إفريقيا من خالل اعتبارهم غير أجانب.
املبدأ  القدم على هذا  التونسية لكرة  وبعدها بشهرين، صادقت االحتادية 

الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا يف 22 ديسمبر من نفس السنة.

»الفاف« ستعلن عن قرارها يوم 4 أكتوبر المقبل

شبيبــة القبائــل مرشـح 
بقــوة كممثـــل ثانـــي 
فـي كـأس الكونفدراليـة

 4 األحد  يوم  القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفدرالي  املكتب  يجتمع 
أكتوبر، لتحديد هوية النادي الثاني الذي سيمثل اجلزائر يف كأس الكونفدرالية 

االفريقية لكرة القدم.
وباإلضافة إلى صاحب املركز الثالث يف التصنيف النهائي للبطولة احملترفة 

األولى، فإن املشاركة يف كأس الكونفدرالية تعود غالبا للمتوج بكأس اجلزائر.
ومعلوم أن نسخة 2020-2019 من كأس اجلزائر قد مت إلغائها نهائيا يف 
فيروس كورونا منذ شهر مارس  وباء  النهائي ذهاب، بسبب تفشي  ربع  الدور 

الفارط.
القبائل،  شبيبة  القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  حتدد  أن  املرتقب  ومن 
بطولة  ترتيب  يف  الرابع  بصفته  الكونفدرالية،  كأس  يف  جزائري  ممثل  كثاني 
احملترف األول واملتوقفة بشكل نهائي بسبب وباء »كوفيد 19-«. من جهته، 
سيشارك وفاق سطيف يف النسخة املقبلة من كأس »الكاف« بفضل احتالله 
للمركز الثالثة يف الترتيب. ومن املقرر أن ينطلق الدور الـ32 من املنافسة القارية 

يف شهر ديسمبر املقبل.
أما يف منافسة رابطة أبطال افريقيا، ستكون الكرة اجلزائرية ممثلة بكل من 

شباب بلوزداد ومولودية اجلزائر.

ساهم في قيادة فرقه إلى ثمن النهائي لرابطة أبطال آسيا  

بونجــاح ضمــن أفضــل 8 نجــوم 
خــــالل مرحلــة المجموعـــات

القطري  السد  نادي  مهاجم  القدم  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  اختار 
برزوا خالل  ثمانية جنوم  أفضل  بوجناح، ضمن  بغداد  الوطني،  واملنتخب 
آسيا  غرب  ألندية   2020 آسيا  أبطال  رابطة  ملنافسة  املجموعات  مرحلة 
قدموا  أن  بعد  النهائي  ثمن  الدور  إلى  للتأهل  فرقهم  قيادة  يف  وساهموا 

مستويات رائعة.
ونشر االحتاد على موقعه الرسمي تصويتا ميّكن للجمهور املشاركة فيه 
الختيار الالعب األبرز من بني قائمة تضم ثمانية أسماء، حيث إستمر 

التصويت إلى غاية أمس السبت.
وأشاد تقرير الهيئة اآلسيوية بنجوم رابطة األبطال يف دور املجموعات، 

والذين ينتمون للفرق الثمانية التي تأهلت إلى الدور التالي للمنافسة.
الرزاق  عبد  من  كال  القائمة  ضمت  »اخلضر«،  مهاجم  غرار  وعلى 
)بيرسيبوليس  زاده  خليل  وشجاعي  السعودي(،  النصر  )هداف  حمداهلل 
اإليراني(، واإلسباني بيدرو كوندي )شباب أهلي دبي اإلماراتي(، جالل 
)هداف  مطهري  أرسالن  أمير  األوزبكي(،  )باختاكور  مشاريبوف  الدين 
املجيد  عبد  السعودي(،  )األهلي  املؤشر  سلمان  اإليراني(،  االستقالل 

السواط )التعاون السعودي(.
التقرير فقرة خاصة للحديث عن إبن مدينة وهران، الذي  وخصص 
خطف األضواء مع ناديه القطري، مشيرا إلى أنه بوجود جنوم أمثال اإلسباني 
سانتي كازورال وأكرم عفيف يف صفوف السد، جاء تألق بوجناح يف تسجيل 
أربعة أهداف وتقدمي ثالث متريرات حاسمة خالل ثالث مباريات خاضها.

وجاء يف التقرير أن نادي السد القطري حصل على املركز الثاني يف املجموعة الرابعة، وبرز يف صفوف الفريق املهاجم بغداد بوجناح.
وكان بطل افريقيا مع اجلزائر يف 2019، قد حاز على جائزة هداف رابطة أبطال آسيا سنة 2018، بعدما وقع على 13 هدفا، 
ساهم من خاللها يف بلوغ ناديه القطري الى الدور نصف النهائي، ليعود هذه السنة للتألق من خالل تسجيل أربعة أهداف يف ثالث 

مباريات، من بينها هدفني يف مباراة اجلولة الرابعة أمام العني االماراتي.
م.هشام

يتجه أشبال الناخب الوطني لمواجهة تظيره المكسيكي خالل تربص شهر أكتوبر القادم تحسبا 
لتحضيرات التشكيلتين لالستحقاقات القادمة.
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حاورها / أ.  خلضر.  بن يوسف

لو نتعّرف على جتربتك األولى، وكيف 
اهتديت إلى الكتابة واإلبداع،  خاصة أنك 

معروفة بالتدقيق اللغوي أيضا؟

جتربتي يف الكتابة يف اجلزائر كانت عسيرة،  
تلقيت صعوبات كبيرة يف إصدار كتبي،  حيث 
إذ أنني لم أجد من يرشدني أو يساعدني حلني 
أرسلت أعمالي لناشر سرق أعمالي ومبلغ مالي 
مّت دفعه مقابل الطباعة منذ سنة 2011، رغم هذا 
النجاح  أفشل، فكان اإلصرار على  لم  اإلحباط 

والوصول إلى مبتغاي من سماتي.
استمريت يف الكتابة ودخلت مواقع التواصل 
باإلجنليزية  كتاباتي  انشر  بدأت  االجتماعي،  
النخبة  من  الكثيرين  إعجاب  القت  التي 
األمريكيني ومن دول أخرى،  تلقيت منهم كل 
بينما  ناجحا  الفاشل  من  يصنعون  فهم  الدعم 
نصنع من الناجح فاشال،  استدعيت من طرفهم 
أن  إلى  بنفسي  ثقتي  عزز  ممّا  املشتركة  للكتابات 
تلقيت دعوة من دار نشر أمريكية كنت أعمل بها 
بقدراتي،  كيف  وثقة  إميانا  وهذا  لغوي  كمدقق 
ثقتي  أمريكيني!  كتب  بتدقيق  تقوم  أن  لعربية 
مرة  وكل  أكثر،   وتتعاظم  تزيد  بدأت  بنفسي 
أفكر يف أن أصل إلى شيء أكبر من ما أنا عليه، 
ألنني  املزيد  وكسب  للنجاح  أتعطش  فأصبحت 
أحسست أنني أستطيع فعل أي شيء أحلم به.

يف  فشلت  أن  بعد  الكتاب  فكرت  جاءت 
جتسيدها يف اجلزائر فقمت بتحقيقها يف أمريكا،  
بـ  موسوم  أمريكية  نشر  دار  عن  كتاب  لي  صدر 
فلسفية  وتأمالت  شذرات   « فراشة  قبالت   «

وقصص قصيرة جدا.
خضت عدة جتارب إبداعية وفنية،  كما أنك 

متلكني خبرة يف هذا املجال،  ماذا عن حصيلة 
منجزك على تنوعه؟

قبل  الكتابة  يف  خبرتي  من  كثيرا  استفدت 
أنا كاتبة،  هذا ما  النشر، فقبل أن أكون ناشرة 
سلسا  األمر  وجعل  الكتاب  مع  عالقاتي  وّطد 
وسهال يف التعامل معهم،  وأحس بكل ما مير به 
الكاتب من ضغوطات وشغف لتحقيق أهدافهم،  
ومتابعة  الكاتب  إلرضاء  جاهدة  أسعى  جتدني 
به  مير  أن  أريد  به ككاتبة ال  فما مررت  عمله،  
جتاوزت  فقد  النشر  بخصوص  أما  آخر،  كاتب 
بالتميز،  لنحظى  والنقائص  األخطاء  كل  تقريبا 

نسعى لألفضل.
 Avenir « كيف ولد مشروع دار النشر

Family«؟

وبفرنسا  جديدة  نشر  دار  انشاء  يف   فكرتي 
ألجل اقتحام السوق األوروبية،  وألجل اجلالية 
اجلزائرية،  لدي ما يكفي من التجربة واخلبرة يف 
ميدان النشر بعد أن عملت لـ 3 سنوات بدار نشر 
أمريكية و4 سنوات بدار نشر جزائرية،  فأردت 
الكتاب خاصة  بتوجيه كل  وأقوم  بيدي  أمد  ان 
كلماتهم  وإيصال  أحالمهم  لتحقيق  اجلزائريني 
خارج الوطن )قلت خاصة للجزائريني( ألن هديف 
والعربية  خاصة،   اجلزائرية  ثقافتنا  نشر  األول 
عامة يف الغرب،  وما مررت به أنا ككاتبة سابقا 
ال أريد أن ميّر به أي كاتب. ما أعمل عليه اآلن 
للغرب،   بجذوره  ميد  أن  بد  ال  ثقايف  مشروع  هو 
ال  أن  علماني  النجاح  على  واإلصرار  التحدي 
وجود لعراقيل يف مشاريعي،  أي ألن أصل إلى 
واحد،   طريقا  أسلك  أن  بالضرورة  ليس  هديف 

فحتما هناك طريق آخر يوصلني إلى هديف.

املتابع ملا تقدمه هذه الدار،  يف فرنسا 
وخارجها، من أعمال عن طريق النشر 

والتوزيع،  وعن طريق وسائط التواصل 
االجتماعي،  يجد أن البناء الفكر مختلف 
ومتفتح على الغرب وينافسه يف عقر داره،  

كيف ذلك؟

أن  فيجب  أوروبية  دار  هي  النشر  دار  أن  مبا 
والنشر  اإلشهار  ناحية  من  أوروبية  بلمسة  تكون 
إرضاء  أن  أعلم  كنت  وإن   . اإلخراج.  وطريقة 
جميع األذواق صعب خاصة املزاوجة بني احلس 
العربي والنمط األوروبي،  إاّل أننا سنضمن الصلة 

بني الثقافتني ما سينتج خدمة راقية ومتميزة.
ما هي أبرز املشاكل واملعوقات التي واجهتك 

خالل عملك يف مجال النشر،  والتي حتّد من 
سعيك يف حتقيق عطاء أفضل؟

النشر  الكتاب،   مجال  يف  جتربتي  بعد 
املجال  اكتسبت خبرة كبيرة يف هذا  والطباعة،  
املسطرة  األهداف  إلى  والوصول  التحديات  لرفع 
كما  النشر،   عالم  يف  نوعية  نقلة  وتسجيل 
سنعمل على توسيع املشروع أكثر يف معظم دول 

أوروبا وليس حصرا فقط على فرنسا.
تفّردت » Avenir Family« املوجودة 

بفرنسا بإستراتيجية جديدة مغايرة،  
تهدف إلى اقتحام السوق األوربية،  وتثمني 

اإلنتاج املعريف اجلزائري يف اخلارج،  هل ميكن 
أن حتدثينا عن هذه البادرة ومنهجيتها 

املعتمدة؟

حبي للتميز وطموحي الكبير دفعاني ألنفرد 
مستقبال،  كبيرة  آفاق  له  تكون  مشروع  بهكذا 
واحلفاظ  العربية  اللغة  تكريس  على  سنعمل 
ونعمل  الغربية،   البلدان  أجيالنا يف  لدى  عليها 
خاصة  متعددة  للغات  الكتب  ترجمة  على 
أوروبيني،   قراء  جللب  واالجنليزية  الفرنسية  منها 
بشعار  للكتاب  صالونات  تنظيم  على  سنعمل 
لدى  وقع  من  الكلمة  لهذه  ملا  لبالد«  »صالون 

اجلالية اجلزائرية يف أوروبا.
معروف عن منشوراتكم تبنيها املواهب الّشابة،  
ما هي املعايير والشروط التي ينبغي توفرها يف 

كاتب ينوي النشر معكم؟

كتاب  اجلادة،   األقالم  الستقطاب  نسعى 
يكونوا إضافة للدار، فهم وجهة املثقف اجلزائري،  
أو أي دولة عربية أخرى لدى الغرب،  لهذا عملنا 
قراءة  جلنة  أكادميية  بقاعدة  املؤسسة  بناء  على 

ومدققني دكاترة.
بصفتك مدير الدار،   هل جتدين حتديات 

وصعوبات يف العمل واالستمرار من أجل حتقيق 
رؤيتك اإلستراتيجية؟

كأي مشروع فيه حتديات،  لكن ملن أراد أن 
يصل يركز على جناحاته ويستمر، إذا التفت إلى 
الوراء فقط ألكمل النقائص وسد أي ثغرة تعرقل 
جناحي » أن أعمل هو اختيار، لكن أن أجنح هو 

قرار«
ماذا عن إستراتيجّية الدار فيما يخص أسعار 

إصداراتها واخلصومات عليها؟

واخلصومات  اإلصدارات  ألسعار  بالنسبة 
الكاتب،   سيكون  هنا  الوحيد  املتحكم  عليها 
ألن العائدات املالية تعود للكاتب،  نحن علينا 
بتوجيهه وإرشاده بأسعار السوق األوروبية ونصل 
إلى سعر ميكن للقارئ اقتناؤه،  سعر الكتاب يف 

أوروبا سيكون باألورو،  بينما اجلزائر بالدينار.

ما املساعدات التي تلزمكم من أجل حتقيق منٍو 
أكثب؟

أوروبية تتعامل مع جزائريني  أننا مؤسسة  مبا 
نحتاج إلى تسهيالت يف عملية الشحن،  تكلفنا 
وخارج  داخل  الكتب  شحن  يف  كبيرة  مبالغ 

اجلزائر، وفرق العملة ) الدينار مقابل األورو (
هل لديكم نية يف نشر الكتب املترجمة من وإلى 

اللغة العربية مستقبال ؟

نعم أكيد،  لقد وّفرنا دكاترة يف االختصاص 
) ترجمة( لترجمة األعمال املنشورة معنا حسب 

رغبة الكاتب.
مير العالم بظروف عصيبة جراء  جائحة » 
كوفيد 19 » مما دفع بالعديد من دور النشر 

إلى جتميد نشاطها،  أو توقيفه إلى حني،  
كيف أثرت هذه األحداث على الدار،  وما 

هي القرارات التي اتخذتها لكي وتواجه هذا 
الظرف القاسي؟

ومعظم  الدول  كّل  الظروف  هذه  المست 
املؤسسات جمدت نشاطها،  جند حتديات أيضا 
يف مثل هذه الظروف،  فمثال بخصوص الشحن 
شهر  من  أقل  يف  ما  لدولة  الشحنة  وصول  بدل 
أو  الظروف أن تصل خالل شهرين  تتحتم علينا 
مع  التكيف  نحاول  كورونا.   أزمة  بسبب  ثالثة 
الوضع املستجد والبحث عن حلول بديلة لضمان 
ظرف  ال  وترتيباتها،   لألعمال  حسنة  سيرورة 

يعرقل إرادتنا، نشاطنا مستمر...
نعرج إلى املنافسة، هل تعتقدين أن ارتفاع 

نسبة املبيعات حتكمه شهرة الدار،  أم شهرة 
الكاتب نفسه أو ما يعرض من مؤلفات؟

تلعب شهرة وجناح دار النشر دورا هاّما يف جناح 
الكاتب وعمله،  كما أنه ال جناح لدار النشر بال 
كاتب ناجح،  فمثال إذا كاتب جنح مع دار نشر ما 

وقام بتغيير الدار فنجد أنه من املمكن جدا ّأّنه ال 
يحّقق نفس الشهرة والنجاح الذي حّققه مع الدار 
العمل،   ونفس  الكاتب  نفس  أنه  رغم  السابقة 
كما أن جناح العمل ليس دليال دائما على مستواه 
وقيمته الكبيرة،  جند أحيانا أعماال حسنة،  أو 
أعلى  وتسجل  كبيرا  رواجا  تلقى  ذلك  من  أقل 
الكتاب  تسويق  لطريقة  يعود  وهذا  مبيعات،  
واملتلقي،  أي أن القارئ هو من يشجع مثل هذه 

األعمال.
يعد الصالون الدولي للكتاب فرصة هامة لدور 

النشر،  كيف استقبلتم خبر تعليق الطبعة 
القادمة؟

جيدة  فرصة  فهذه  جديدة  النشر  دار  أن  مبا 
لنشارك بعدد أكبر من اإلصدارات العام املقبل،  
مشاركتنا  السنة،   خالل  أكبر  عائلة  ونبني 
ستكون مبعرض باريس الدولي واجلزائر سيال من 

كل عام.
بعد استحداثكم منطا جديدا يف النشر 

والتوزيع،  والذي - حسبكم - يستحق املغامرة 
ورفع التحدي،  هل ميكن القول إنكم تؤسسون 

لفكر  جزائري خارج الديار؟

يجمع  مكتبي  فكر  لتأسيس  نسعى   نعم 
بني األصالة واجلودة واالنفتاح على كل العالم،  
وطبعا كل هذا يزيدنا مسؤولية،  فقبل كل شيء 
هي أمانة ورسالة نؤمن بها ونسعى ألن نصنع لها 

مكانة عاملية
ما هي طموحاتكم وتطلعاتكم املستقبلية؟

أخرى  دول  إلى  املشروع  لتوسيع  نطمح 
السوق  أملانيا...لنقتحم  بلجيكا،   إيطاليا، 
يف  ستكون  فرنسا  يف  مكتبة  وانشاء  األوروبية 
صورة  ننقل  ألن  نطّلع  املقبلة،   القليلة  األشهر 

الكاتب اجلزائري خاصة والعربي للغرب.

الكاتبة اإلعالمية » سالي إيروسنام » مديرة دار نشر فرنسية،  لـ »أخبار الوطن«:

»أفونيــر فاميلــي«..داُر َنشـٍر أوروِبّية بُروٍح َجزائرّيٍة!
تطرح اإلعالمية "سالي إيروسنام" مشروع »مؤسسة Avenir Family للنشر والتوزيع «، المتخصصة في نشر وترجمة األعمال الفكرية والعلمية وإنتاج 

األعمال األدبية شديدة التميز.  عن  التجربة المتفردة، وعن  إخراج األعمال وترويجها،   وعن صناعة الكتاب، دار هذا الحوار:
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واليـــــة الجــــزائــــــر
مديـــريـــة الغــــابــــات و الحــزام االخضـر

اعـــــــــذار رقـــــم 01
بمقتضى الصفقة رقم 2019/410 المصادق عليها بتاريخ2019/11/17 المتعلقة بأشغال اعادة التاهيل

و التهيئة على مستوى غابة ديار الكهف )بلدية واد قريش (
- نظرا لألمر بالخضوع لألداء رقم01 بتاريخ2020/01/07.

- نظرا لضعف وتيرة االنجاز و التباطؤ المالحظ عليه
 ETP BH TCE BAIFOUH  MOUSSA  توجه مديرية الغابات و الحزام األخضر اعذار الى مؤسسة

الكائنة مقرها بحي 100 مسكن عموشة -سطيف و ذلك لالستئناف و لتنشيط ورشتها ال سيما ب:

- بتدعيم الورشة بالوسائل البشرية المختصة و الدائمة
- بتموين الورشة بالوسائل المادية

- العمل بنظام الفرقتين من اجل تغطية التأخر المسجل
و في حالة عدم الرد على االشعار خالل ثمانية  )8( ايام من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحافة سيتم 

تطبيق تدابير صارمة وفقا للقوانين السارية. 
 ANEP: 2016015392 du 27 /09/2020 - Akhbar El WataneN 217 

الجمهـــــورية الجزائـــرية الديمقراطـــية الشعبـــية
والية املسيلة 

مديرية التجهيزات العمومية 
الرقم  التعريف اجلبائي  : 001328019020255

إعالن عن مسابقة ثانية محدودة بعد إلغاء اإلجراء يف الهندسة املعمارية رقم ................/2020 
من أجل دراسة و متابعة الجناز و جتهيز متوسطة ب 200/6 وجبة للتعويض متوسطة طيايبة 

احلاج  - باملعاضيد - 

 طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم :247/15 مؤرخ يف 2015/09/16 ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 
تفويضات املرفق العام .

تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية املسيلة عن إجراء مسابقة ثانية محدودة بعد إلغاء اإلجراء يف الهندسة 
املعمارية رقم ................/2020 من أجل:

 دراسة و متابعة الجناز و جتهيز متوسطة ب 200/6 وجبة للتعويض متوسطة طيايبة احلاج  
- باملعاضيد - 

  1  - سحـــــــب دفــــاتــــر الشــــــروط : فعلي مكاتب الدراسات و مجمع مكاتب الدراسات ، املهندسني 
املعماريني املعتمدين و املهتمني بهذا اإلعالن سحب دفتر الشروط من مديرية التجهيزات العمومية لوالية املسيلة - 

نهج شريد عبد احلفيظ - باملسيلة .
   2 - طــــريقة تقدمي ملفــــات الترشح : يف أول مرحلة يجب على املترشحني إرسال ملفات 

الترشح يف ظر ف مغلق مرفقا بالوثائق الواردة أدناه كما موضح يف )املادة 12( من دفتر الشروط و 
يحمل العبارة التالية  : مسابقة ثانية محدودة بعد إلغاء اإلجراء يف الهندسة املعمارية رقم 
................/2020 من أجل دراسة و متابعة الجناز و جتهيز متوسطة ب 200/6 وجبة 

للتعويض متوسطة طيايبة احلاج  - باملعاضيد - 
ملف الترشح ال يفتح  ) ال يفتح ( 

ملفات الترشح ترسل  على العنوان  : مديرية التجهيزات العمومية لوالية املسيلة
 نهج شريد عبد احلفيظ - باملسيلة .

الهاتف 035338397 الفاكس 035338398 
 

ملـــــــف الترشــــــح يجب أن يحتوي :
 1 ــــ التصريح بالترشح ) مملوء ، ممضي مؤرخ  (

 -  ال يكون املترشح مقصي أو ممنوع من املشاركة يف صفقات  العمومية طبقا للمادتني 75  و 89  من املرسوم 
الرئاسي رقم  15-247  املؤرخ يف  2015/09/16  

  -غير متابعا قضائيا و شهادة السوابق القضائية صادرة منذ  أقل من ثالثة )03( أشهر و حتتوي على اإلشارة 
)الشيء( يف حالة العكس يجب إرفاق امللف باحلكم و شهادة السوابق القضائية 

شهادة السوابق القضائية اخلاصة باملرشح عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي  و للمسير او املدير العام للمؤسسة 
عندما يتعلق األمر بشركة .

-  شهادة أداء املستحقات اجلبائية : CNAS-CASNOS  صاحلة )نسخ(
-  السجل التجاري االلكتروني )نسخة( 

رقم التعريف اجلبائي )نسخة(
    2  التصريح بالنزاهة )مملوء ، ممضي ، مختوم  و مؤرخ  (

      3 نسخة من االعتماد صاحلة و نسخة من التسجيل يف اجلدول الوطني للمهندسني املعماريني .
      4 القانون األساسيو بالنسبة للشركات 

      5  القدرات املالية  )2016-2015 -2017- 2018 - 2019  (
      6 القدرات التقنية : الوسائل البشرية ، املادية و املراجع املهنية ، تكون  كالتالي :

 -   الوســــائل البشـــرية و املـــــادية : 
 - ) CNAS( القائمة االسمية للعمال مرفقة بالشهادات و شهادة االنتماء إلى صندوق الضمان االجتماعي  -  

صاحلة - 
الوسائل املادية املسخرة للمشروع مع الوثائق التبريرية )نسخة من عقد ملكية أو كراء للمقر مدة صالحيته أقل من 

سنة يوم فتح االظرفة نسخة  من البطاقة الرمادية و التأمني باسم املرشح أو الشركة ( 
املراجــــع املهنـــــية : 

يشترط تقدمي شهادات حسن التنفيذ خاصة مبهام الدراسة أو مبهام الدراسة  و املتابعة ملشاريع ذات صنف )أ( 
فما فوق حسب القرار الوزاري املشترك رقم  :02املؤرخ يف 2001/07/04  املعدل و املتمم للقرار الوزاري رقم  : 
17 املؤرخ يف 1988/05/15 املتضمن إجراءات لالستشارة الفنية يف ميدان البناء ، املرسوم التنفيذي رقم -224
16 املؤرخ يف 19ذو القعدة 1437 املوافق 22أوت  2016 يحدد كيفيات اجراء االستشارة الفنية يف ميدان البناء 
و القرار الوزاري رقم  04املؤرخ يف 12 جانفي 2017 يحدد بيانات التخصص للمتدخلني يف املتابعة لالستشارة 

الفنية يف ميدان املناء وتركيبه وفقا لتعقيد املشروع .
اما الشهادات تكون صادرة من طرف صاحب املشروع خالل الـــ10سنوات األخيرة )2010 إلى 2019 ( 

مالحــــظة : يف حالة ملف املترشح  املقدم يكون ناقصا مينح للمترشحني مدة اقصاها 10  ايام لتكملة الوثائق 
الناقصة باستثناء :

     1  التصريح بالترشح ) مملوء ، ممضي مؤرخ  (
     2  التصريح بالنزاهة )مملوء ، ممضي ، مختوم  و مؤرخ  (

     3   نسخة من االعتماد 
     4   القدرات املالية -القدرات التقنية 

-  طبقا للمادة 69 من املرسوم الرئاسي رقم : 247/15 مؤرخ يف  2015/09/16 ، املتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية و املرفق العام : كل الوثائق املبررة ملعلومات التصريح بالترشح مفروضة فقط على احلائز على الصفقة 

العمومية و يجب تقدميها يف مدة أقصاها 10 أيام من يوم اإلصدار .  
-  كل الوثائق املذكورة إذا لم تقدم يف املدة احملددة أو اتضح أن الوثائق املقدمة غير مطابقة ملعلومات التصريح 

بالترشح فان العرض يعتبر ملغيا 
يف حالة  إمضاء الصفقة ، املصلحة املتعاقدة تكشف أن املعلومات املقدمة من طرف صاحب الصفقة مغلوطة فانه 

وجب فسخ العقد و يقصى من الصفقة .
3   - مــــدة حتضــــير ملفــات الترشــــــح : حتدد مدة حتضير ملفات الترشح بــــ 10  أيام  إبتداء من تاريخ أول 

صدور اإلعالن  يف  BOMOP أو يف اجلريدة الوطنية .
4    -  تـــاريخ إيـــــداع ملفــــات التــــرشح  :  تاريخ إيداع امللفات يوافق أخر يوم من مدة حتضير امللفات ،املوافق 
لليومالعاشر قبل الساعة الثانية زواال . إذا صادف يوم  إيداع امللفات يوم  عطلة أو  راحة قانونية فإن إيداع امللفات 

يؤجل إلى غاية يوم العمل املوالي .
5     -  فتــــح  ملفــــات الترشـــــح : املرشحون مدعوون حلضور جلسة فتح أظرفة ملفات الترشح يوم إيداع 

امللفات على الساعة الثانية و النصف زواال  مبقر مديرية التجهيزات العمومية  لوالية املسيلة  .
6   -  تقييــــم ملفــــات التــــرشح : بعد فتح و تقييم عروض الترشح يتم استدعاء املرشحني املؤهلني الذين 

حتققت فيهم األهلية إليداع عروضهم التقنية ، الهندسية  و املالية يف املرحلة  الثانية 
7     - مـــــدة صــــالحية العــــروض : مدة  صالحية العروض هي مدة حتضير العروض زائد )03( أشهر ، 

إبتداءا من تاريخ أيداع العروض.
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صفاء كوثر بوعريسة
على مقربة من ضفاف الوادي الكبير الذي يجمع بني ثالث واليات و 
هي البرج ،بجاية و سطيف، يتواجد حمام ايباينان الذي  جتاوزت شهرته 
حدود عاصمة البيبان، خاصة وأن مياهه مفيدة لعالج العديد من األمراض 

التي من املمكن أن تصيب االنسان .
ويقع احلمام مبنطقة جبلية غاية يف اجلمال تترجم عظمة اخلالق يف خلق 
أجمل صور للطبيعة ، ما مينح الزائر خيارات متنوعة بني التجول والتنزه يف 
جبالها وغاباتها التي تعد آية من آيات جمال الطبيعة، فالتضاريس الوعرة 
و االنحدارات الشديدة بجبالها و مرتفعاتها متنحك راحة  قلما تشعر بها يف 
صخب األيام العادية يف املدن ، باإلضافة إلى أشجار التني والزيتون والبلوط 
كما  الطريق،  جنبات  على  مياهها  تتدفق  التي  واملنابع  القريبة  الوديان  و 

تتمتع بهواء نقي برائحة ينسيك  متاعب احلياة.
ويتوافد السياح  بكثرة الى حمام ايباينان يف ظل التسهيالت املمنوحة 
التي متكنهم من استئجار الغرف العائلية بأثمان معقولة يف متناول اجلميع 
الزوار  من  العشرات  يستقبل  أين  الربيع  فترة  الوافدين يف  عدد  ويتضاعف 
تتميز  التي  املعدنية  مبياهه  التداوي  أجل  من  العمرية  الفئات  جميع  من 
بخصائص متعددة و فوائد عالجية للمصابني بأمراض االلتهابات اجللدية و 
التهاب املفاصل و العظام و الروماتيزم و أمراض اجلهاز التنفسي، مع القدرة 
على حتمل درجة حرارة املياه التي تقارب 60 درجة مئوية و فرص االختيار 
بني االستحمام يف احلوض اجلماعي أو  الغرف الفردية و العائلية، بحيث 
يف  لتر   1.1 بحوالي  منسوبها  يقدر  التي  للحمام  الرئيسي  املنبع  مياه  توزع 

الثانية عبر قنوات نحو الغرف و كذا حوض احلمام اجلماعي.

أزمة كورونا توقف النشاط السياحي بالمنطقة ..
أثناء ذروتها خالل  أزمة كورونا جاءت يف وقت حساس خاصة  وألن 
فصل الصيف ، اشتكى عمال احلمام واملنطقة املجاورة من قلة الى انعدام 
سكان  طالب  أين   ، بالوالية  األنشطة  اغلب  لتوقف  نظرا  السياح  توافد 
الطابع  ذات  اخلالبة  باملنطقة  السياحية  بالثروة  أكثر  باالهتمام  املنطقة 
واملواطنني  السياح  من  أكبر  عدد  الستقطاب  أكثر  بها  واالهتمام  اجلبلي 
املعنية  السلطات  إلى  نداء  ووجهوا   ، والطبيعية  اجلبلية  بالسياحة  للتمتع 
من أجل التكفل أكثر باملنطقة وجعلها مكانا رائدا للسياحة وتشجيعها من 
خالل الدعم املادي خاصة وأن سكان املنطقة يقومون مبالهم اخلاص بكافة 
يعانون منه رغم صعوبة  الكبيرالذي  للتهميش  التنظيمية نظرا  االجراءات 

املنطقة اجلبلية الوِعرة .

يشتكي قلة الوافدين :

»حمام ايباينان«  ببرج بوعريريج  مقصد محبي السياحة والتداوي
تعد بلدية الماين من أبرز المناطق السياحية بوالية برج بوعريريج  لتوفرها على مؤهالت سياحية تتنوع بين السياحة االستكشافية بجبالها و غابتها المخضرة و مناظرها الطبيعية الخالبة، و 

كذا السياحة الحموية لتواجد أهم حمام معدني بالمنطقة في منخفضات أوالد حالة.

اإلطاحـة بعصابـــة  
بثت الرعب  بالمسيلة

مختلف  مع  بالتنسيق  املسيلة  والية  بأمن  الرابع  احلضري  األمن  عناصر  متكن 
املصالح النشطة ألمن الوالية، من وضع حد لنشاط عصابة أشرار تتكون من أربعة 
املواطنني  أوساط  الرعب يف  بثت  و27 سنة   24 مابني  أعمارهم  تراوحت  أشخاص 
أسلحة  بإستعمال  املواطنني  على  والتعدي  بالقتل  التهديد  خالل  من  أحياء  بأحد 

بيضاء محظورة مع استعمال كالب مدربة معدة للهجوم.
الشرطة  مقر  إلى  املواطنني  تقدم مجموعة من  إثر  بدأت على  القضية  حيثيات 
أشرار  مجموعة  طرف  من  بالقتل  للتهديد  تعرضهم  أساس  على  شكوى  لتقييد 
مدربة،  وكالب  بيضاء  أسلحة  باستعمال  اإلجرام  معتادي  من  احلي  بذات  تقطن 
ليقوم  عناصر الشرطة بالتنقل إلى عني املكان والقيام بعملية متشيط باحلي املذكور 
وباستعمال كافة الوسائل القانونية والتقنية مت توقيف املشتبه فيهم األربعة والسيطرة 
عليهم بعد أن أبدوا مقاومة عنيفة لعناصر الشرطة باإلضافة إلى حجز كلبني )02( 
مدربني، وكذا مجموعة من األسلحة البيضاء من مختلف األحجام )خناجر وسيوف 
من احلجم الكبير(.وقد أمر قاضي اجللسة بإيداع املشتبه فيهم األربعة مبؤسسة إعادة 

التربية باملسيلة.
جمال أبو أشرف

بومرداس

اإلطاحة بشبكـة إجرامية 
تمتهن سـرقة المنـازل 
والمحـالت التجاريــة

إلقاء  من  ببومرداس،  منايل  برج  دائرة  ألمن  القضائية   الشرطة  فرقة  متكنت 
 7 من  تتكون  التجارية،  واحملالت  املنازل  سرقة  متتهن  إجرامية  على شبكة  القبض 

أشخاص.
املتورطون تتراوح أعمارهم مابني 16 و 29 سنة، ينحدرون من بلدية برج منايل، 
حيثيات القضية تعود عند ترسيم شكوى من طرف الضحايا مفادها تعرض مساكنهم 

و محالتهم التجارية لفعل السرقة من طرف أشخاص مجهولني.
وبفضل  املعمقة  حترياتها  القضائية  الضبطية  عناصر  باشرت  ذلك،  إثر  وعلى 
استرجاع  مع  اجلنات  إلى  الوصول  من  متكنت  العلمية،  الشرطة  تقنيات  استغالل 
اإلجراءات  الستكمال  للمصلحة  فيهم  املشتبه  حتويل  ليتم  املسروقة،  األشياء 

القانونية، أين مت تقدميهم أمام اجلهات القضائية املختصة.
سميرة مزاري

حملــة إلبـادة الكـالب الضالة بآقبو
شرعت  بلدية آقبو  غرب بجاية يف حملة واسعة إلبادة احليوانات الضاله، ودعت أصحاب الكالب األليفة إلى ربط حيواناتهم 

وعدم تركها حرة كما نبهت السكان إلى عدم االنزعاج عند سماعهم لصوت الرصاص املستخدم من طرف أعوان
وقال مسؤول ببلدية بجاية ، إن مصالح البلدية قذ أبرمن  صفقة مع شركة خاصة للقيام بابادة هذه احليوانات التي  باتت 
تهيم ليال ونهارا وتشكل بذلك خطرا محدقا على املارة خاصة األطفال الصغار كما نبهت ذات املصالح أنه سيتم استعمال مادة  
كيمائية سامة  عادة ما يتم رشها على أرجل الدجاج يف املزابل التي  ترتادها هذه الكالب و ستقوم مصلحة النظافة للبلدية بجمع 

كل الكالب التي سيتم ابادتها ودفنها يف مناطق معينة.
كرمي.ت

أدرار: الحبـس النافذ للص المركبات
متكنت قوات الشرطة باألمن احلضري الثاني  من توقيف مجرم ميتهن السرقة من داخل املركبات، أين مت ضبطه متلبسا داخل 

مركبة يحاول سرقة أغراض موجودة بداخلها.
العملية جاءت نتيجة نداء من طرف املواطنني مفاده وجود شخص مشبوه يقوم مبحاولة السرقة من داخل مركبة. قوات الشرطة 
القضائية التابعة لألمن احلضري الثاني رسمت خطة محكمة من أجل التدخل وتوقيف املشتبه فيه أين متكنت من ذلك يف ظرف 
وجيز وحتويله إلى املقر، بعد إمتام كل اإلجراءات القانونية مت تقدميه أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة أدرارالذي بدوره 

أحال القضية على جلسة املثول الفوري أين صدر يف حقه سنة حبس نافدة مع االيداع وغرامة مالية نافدة قدرها 100 ألف دينار
ع. مجبري

قتيــل و 8 جرحـى فـي مجزرتيـن 
مروريتيـــن ببومــــرداس

قتل شخص وجرح 8 آخرون يف مجزرتني مروريتني وقعتا، ليلة اجلمعة إلى السبت، عبر طرقات والية بومرداس، وحتديدا على 
مستوى بلديتي بودواو واألربعطاش، حسبما أفادت به مصالح احلماية املدنية.

مرور على  18:55 ألجل حادث  الساعة  اخلشنة يف حدود  لدائرة خميس  التابعة  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب يف النقطة املسماة أوالد والي التابعة لبلدية األربعطاش، ومتثل احلادث يف اصطدام 11 سيارة  

خفيفة.
وقد خلف احلادث،  حسب ذات املصدر، 6 جرحى نقلوا إلى العيادة متعددة اخلدمات خلميس اخلشنة وكذا مستشفى الرويبة 

بالعاصمة.
باملقابل تسبب احلادث الثاني الناجم عن اصطدام سيارتني سياحيتني بالطريق االجتنابي زرالدة  ـ بودواو مبنطقة أوالد غالية 

يف وفاة شخص يبلغ من العمر 33 سنة وإصابة اثنني آخرين بجروح.
وقد تدخلت مصالح احلماية املدنية يف حدود الساعة 23:00 ليال لتحويل جثة الضحية املتويف على مصلحة اجلثث مبستشفى 

الرويبة، فيم نقال اجلريحان إلى عيادة خميس اخلشنة لتلقي العالج.
سميرة مزاري
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

استيعابها  و  فهمها  يجب  قوانني  و  نواميس  النهضة  و  فللتقدم    
استيعابا جيدا و تنزيلها على أرض الواقع ، و مما ال شك فيه أن ذلك 
ليس باألمر السهل و الهني ، فهو يحتاج إلى عبقرية فذة  و قدرة على 
اإلبداع ، و فهم » فقه التقدم » للشروع يف اجناز مشروع النهضة و برنامج 
التنمية للتخلص من مناخ  الفقر و اجلهل و البؤس و القهر الذي يعيشه 

االنسان العربي منذ قرون طويلة .
 ، العقالنية  شرط   « التقدم  فقه   « فهم  شروط  بني  من  لعل  و 
النهضة  السير على درب  أرادت  إذا  الشعوب  فالعقالنية هي قدر هذه 
و التنمية و التطور ، و هي األداة املثلى إلصالح مثالب الواقع العربي 
، من خالل االعتماد على العقل معيارا و مرجعية ، و حتكيم العقل 
العلمي و منحه األولوية يف إدراك العالم ، و اتخاذ العقل كأداة للمعرفة 
و التنظيم و كأسلوب يف إدارة احلياة االجتماعية و السياسية من أجل 
ليس  فالعقل   . الناس  مصالح  يخدم  مبا  اإلنسانية   الفعالية  ترشيد 
أعدل قسمة بني الناس فقط بل هو أيضا أعدل قسمة بني الثقافات و 
احلضارات و املجتمعات، و تقسيم الثقافات و احلضارات إلى شرقية و 
غربية  و حضارات عقلية مادية  و أخرى  روحانية  أسطورية هو تقسيم 

ال يصمد أمام حركة التاريخ و نشوء احلضارات و أفولها .
  و من بين أهم محددات العقالنية المنشودة 

يمكننا أن نذكر ما يلي :
أولوية املعرفة على االيديولوجية : إن االيديولوجيا يف ثقافتنا عادة 
ما تكون على حساب احلقيقة العلمية و املعرفة الصحيحة بالواقع ، أي 
أن نسق التفكير االيديولوجي هو نسق ال يقول احلقيقة بل إن وظيفته 
تزيف  التي  فااليدولوجيا  تغييبها و حتريفها .  العمل على  األولى هي 
لبناء حكايات  التاريخية و تعمل على حتويرها  الوعي و تشوه احلقائق 
تأسيسية بعيدة عن احلقيقة التاريخية من اجل كسب تأييد الشعب و 
جتييش اجلماهير و تركها تعيش على األوهام و اخلياالت و البحث عن 
وظيفة  االيدولوجيا  وظائف  أن من  أو وهميني ، كما  أعداء حقيقيني 
التبرير و التسويغ من أجل كسب املزيد من األتباع و الذين هم بحاجة 
إلى االقتناع حد اليقني بصدق ما يؤمنون به و بخطأ معتقدات اخلصوم 
، و بهذا املعنى فإن االيدولوجيا تتحول إلى عقبة أمام كل محاولة لفهم 
العقالنية يف  انطالقا من كون  و معرفيا صحيحا ،  الواقع فهما حسيا 
أبسط معانيها هي منهج تفكير يراعي املنطق و االستدالل الصحيح . 
و يضاف إلى ذلك أن العقالنية توحد و جتمع يف حني أن االيديولوجية 
إلى   ، املختلفة  االيديولوجية  التيارات  بني  الصراعات  تخلق  و  تفرق 
درجة ميكن القول معها أن االيديولوجية تتغذى و تستمر على الصراع .
احلقيقة ضد الوهم : تقوم العقالنية على اعتبار االستدالل العقلي 

العالم  كنه  إدراك  و  الصحيحة  املعرفة  إلى  للوصول  الوحيد  الطريق  هو 
الدليل  العقلية و  القدرة على متلك احلجة  البرهان هو  الوجود ، الن  و 
املنطقي ، و الدفاع عن احلقائق و األفكار مبسؤولية أخالقية ، و ذلك 
ليس يف مجال العلم التجريبي و العلوم الصلبة التي تتخذ من التفسير 
منهجا لها فقط ، و إمنا أيضا يف حقل التنظيرات االجتماعية و السياسية 
تلك  على  املعقولية  إلضفاء  أداة  الفهم  من  تتخذ  حيث   ، الدينية  و 

الظواهر .
و من هنا فالعقالنية هي سياسة حضارية لقول احلقيقة و تسمية 
املوضوعية  مبعطياته  الواقع  لفهم  إستراتيجية  و   ، بأسمائها  األشياء 
اخلرافات  و  األساطير  و  األوهام  على  ثورة  فهي  عليه  و   ، الصحيحة 
الناس . و من هنا أيضا فإن  التي يعيش عليها  ، و رفض لألكاذيب 
العقالنية يف جوهرها هي نسف لثقافة األسطرة و اخلرافة التي تتحكم 
بالواقع فجماهيرنا كما يقول املفكر » زكي جنيب محمود » : »دراويش 
بالوراثة ، و إذا عقل بعضهم كان ذلك قبسا دخيال على طبع أصيل و 
ال عجب أن تروج فيهم اخلرافات و الكرامات و اخلوارق بأسرع من رؤية 
البرق ، و لعل أكبر دليل على ذلك هو أننا إلى يومنا هذا جند بيننا من 
ال يزال يتشكك يف العلم و قيمته و يف العقل اإلنساني و قدرته » ففي 
ثقافتنا هناك ميل كبير لتصديق كل ما هو سحري و خرايف و باملقابل 

هناك تردد و تشكيك يف كل ما هو علمي و منطقي .
ثقايف  العقالنية يف أي نسق  تتأسس  احلرية ضد االستعباد : ال 
بدون شرط احلرية ، فاحلرية هي االستخدام العلني للعقل يف كل األمور 
، فتحريض العقل و نقد األمناط السائدة و تفكيك أجهزة اإلدراك البالية 
فعالية جتد أساسها يف احلرية ، فالعقالنية كحركة تنوير ليست مجرد  
جعل العقل مبدأ معريف و أخالقي ، بل هي حركة ثقافية شاملة  جتعل 
املجاالت  كل  يف  توطيده  على  العمل  يجب  حيوية  قضية  العقل  من 
من  البشري  العقل  بتحرير  بداية   ، املختلفة  االجتماعية  و  اإلنسانية 
كل أشكال الوصاية  الدينية و الثقافية و السياسية  ، فيحقق االنسان 
كماله الفردي و اجلماعي عندما يستطيع أن يفكر بحرية و يقود نفسه 

بنفسه .
ألنه   ، الوصاية  و  القصور  أنقاض  على  يقوم  التنوير  فإن  لذلك  و 
خروج من حالة القصور  إلى حالة الرشد  و من حالة اجلنب و اخلوف إلى 
حالة اجلرأة و احلرية  . و لقد رد » كانط » القصور إلى عاملني نفسيني و 
هما : الكسل و اجلنب ، الكسل عن حتمل مسؤولية التفكير الشخصي 
و من هنا  ال ميكن  التفكير .  نتائج  مسؤولية  و اجلنب من  حتمل   ،
العقالنية  العقالنية عن معركة احلرية ، فكل دفاع عن  فصل معركة 
هو يف كنهه ذود عن احلرية ، ما دامت احلرية هي الشرط الالزم لوجود 

العقالنية و ممارستها .

 « الشاعر  و  الفيلسوف  كتب    : النص  على  العقلي  النظر  أولوية 
محمد إقبال » قائال : كان والدي يوصني قائال : اقرأ يا بني القرآن 
و كأنه ينزل عليك » مبعنى كن كأنك أول متلق للقرآن ، و حاول أن 
تتحرر من كل أمناط الفهم السابقة و التفسيرات املهيمنة  ، و كل ذلك 
لن يتحقق إال بإعمال العقل و الفهم يف النص املقدس ، و أشار عبد 
احلميد بن باديس يف نصه » اإلسالم الذاتي و اإلسالم الوراثي أيهما 
ينهض باألمم ؟« إلى الفرق بني اإلسالم الوراثي أو التقليدي الذي يؤخذ 
بدون نظر و ال تفكير و أمنا يتبع فيه األبناء ما وجدوا عليه اآلباء ، و 
هو إسالم معظم عوام األمم اإلسالمية ، و هو إسالم ال ميكن أن تنهض 
به األمم ، و مقابل ذلك هناك اإلسالم الذاتي فهو اإلسالم الذي يقوم 
على الفكر و النظر و هو اإلسالم الذي ينهض باألمم ، و لذلك فنحن - 

املسلمني - مطالبون دينيا بأن نكون مسلمني إسالما ذاتيا .
  و يف القرن التاسع عشر راهنت كثيرا اإلصالحية العقالنية على 
النظر العقلي ، فهذا » جمال الدين األفغاني » ، يقول » قامت عقائد 
األمة على البراهني الصحيحة و األدلة القومية اعتمادا على العقل بعيدا 
و   ، باألوهام  العقول  قيد  من  أهون  األغالل  قيد  و  الوهم  و  الظن  عن 
العقل أشرف مخلوق ، فهو عالم الصنع و اإلبداع و ال يعطله إال الوهم 
و اجلنب ، و كل شيء يف هذا العالم خاضع للعقل و املستحيل يصبح 

غدا ممكنا »
  كما يجعل » محمد عبده » النظر العقلي و اإلذعان له » األصل 
األول يف اإلسالم ، فيقول : » تقوم دعوة اإلسالم على النظر العقلي 
 « الصحيح  القياس  استعمال  و  الكون  إلى  النظر  نحو  العقل  توجيه  و 
الثاني فهو » تقدمي العقل على ظاهر الشرع عند التعارض  أما األصل 
، فالعقل أساس النقل ، أما األصل الثالث فهو » البعد عن التكفير 

احتراما الجتهاد اآلخرين و حق االختالف » .
و ما نخلص إليه هو أن العقالنية أو العقلنة ضرورية للمجتمع  سواء 
تعلق األمر بعقلنة القول املعريف  أو عقلنة القول الديني أو عقلنة القول 
السياسية  و  الثقافية و االجتماعية  التنظيرات  أو عقلنة كل  السياسي 
و  االيديولوجيا   املعرفة ضد  احلل ألنها هي  العقالنية هي  أن  ، كما 
احلقيقة ضد الوهم ، و األشكلة ضد البداهة ، و املفهمة ضد السطحية 
، و ألنها احلرية ضد االستعباد و التنوير ضد الظالمية ، و ألنها الرأي 
ضد الدوغما و الكفاءة ضد الوالء ، و ألنها املواطنة ضد القبيلة و احلوار 
ضد التعصب و االختالف ضد األحادية و الذكاء ضد الغباء ، و ألنها 
والفكر ضد  التقليد  ضد  العقل  ألنها  و   ، املاضوية  ضد  االستشراف 

الرغبة ، و التواصل ضد االنكفاء .

15السنة 01 - العدد 296 -األحد  10 صفر 1442   هـ  - 27  سبتمبر  2020م
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العقالنيـــة: القيمـــة الغائبــــة
ظل سؤال النهضة مشروعا نظريا منذ ما يزيد عن قرنين من  الزمن في الفكر العربي ، و لم يستطيع العرب انجاز و ترجمة مشروعهم النهضوي في الواقع ، بل أكثر من ذلك ظلوا يراوحون 

مكانهم و يتقدمون إلى الخلف  و يتحولون تدريجيا نحو التدمير الذاتي ، ألنهم لم يفقهوا جيدا » فقه  التخلف » بلغة الكاتب الكويتي » خلدون حسن النقيب « .
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    يف َمساراِت امُلجتمعاِت 
والّشعوب، تبَقى احلاجُة 

إلى الّتغيير ضرورًة تفرُضها 
حركّيُة الّتاريِخ التي تأَبى 

الّتوقَف؛ فِهي دائمُة 
الّتجُدد والّدوراِن. ومن هذا 

امُلنطلِق، يبرُز دوُر الّنخب 
يف تأطيِر حرِكة الّتغييِر 
وَتوِجيهها وِقيادِتها أيضا.

  يف احَلالِة اجَلزائرّيِة، كثيًرا 
ما يصَطِدم امُلجتمع بعقباٍت 

َجّمة يف َمسارِه من أجل 
غييِر، أو لَنُقل ُمسايرِته  التَّ
حركَة الّتغييِر الّطبيعيِة. 
ولعّل أهمَّ عقبٍة تلك الّتي 
 : ُيجّسدها السؤاُل امَلركزيُّ
أيَن الّنخُب.. أيَن امُلثقفون؟ 
   ُسؤاٌل - وإن ظهَر ُمسَتهلكا 

جّراء َعمليِة االجِترار 
التي َطالتُه ليَل نَهار، 

بسبٍب أو بغير سبٍب، سواٌء 
باستخدامِه يف سياِقه 
الّطبيِعي أو بَتوظيِفه 

بُخبث بغرض اإلقصاِء 
هميِش - إال أّنه يطرُح  والتَّ
أزمًة عِميقًة يف امُلجتمِع 
الباحِث عن أفٍق رحٍب. 
مجتمٌع ُيصارع من أجِل 
غيير،  اللَّحاق بركِب التَّ

امَلساُر الَوحيُد القادُر على 
ضماِن ُطموحاِته، وَرغباِته 
يف عيٍش كرمٍي وفَق أرضّيٍة 
أخالقّيٍة وقانونّيٍة صلبٍة. 

وَمكَمُن األزمِة أن الّناَس 
ر  بحاجٍة إلى ُمثقٍف يفسِّ

ويشرُح، يحّلُل ويؤّطر، 
يقترُح ويبادُر، ُينتج احللوَل،  
َيرسم املساَر ويقوُد الّطريَق. 

       وخالصُة اخلالصِة، 
فإّن الطبقَة أو الطبقاِت 

شة إلى  االجتماعّيِة امُلتعطِّ
الّتغيير من حيُث هو مساٌر 
، ُيفترض أن  تراُكميٌّ حتميٌّ
يكوَن لها ُمثّقفون يضعوَن 

َتصوًرا ملا هو كائٌن وما ينبِغي  
أن يكوَن عليه الَواقُع 

اجلديُد، مثلما يقوُل امُلفكر 
»أنطونيو غرامشي«. ومن 
ُهنا نعيُد صياغَة الّسؤاِل 

من زاوّيٍة أخرى: َهل يشعُر 
امُلجتمُع اجلزائرُي بخدالِن 

املثقفنَي له يف نضاِله من 
غيير؟ أم أّن املثقَف  أجل التَّ
فعَل مبا ينبِغي القياُم به 
لكّن هناك خلٌل يف الُبنيِة 
الَهيكليِة للمجتمِع برّمته!
  واقًعا، األمُر يبُدو ُمربًكا، 
إذ إّن العالقَة بني أطراِف 

امُلجتمع تبُدو غير َسليمٍة، 
بدايًة من اختالِل الّتوازِن 

بني طبقاِت امُلجتمع وصواًل 
إلى انهياِر منظومِة الِقيم 

التي ُتّدد وظائَف كّل 
عضٍو من أعضاِء امُلجتمِع يف 

مساِر حركِة الّتِغيير. ومن 
هنا، أعتِقد أّن احلديَث عن 
َدور امُلثّقف يف مساِر الّتغيير 

الذي تتفاعُل يف دائرِته 
فئاُت املجتمِع هو شعوٌر من 
الفئاِت الَعريضِة بَتقصيِره 

أو بِسلبّيته يف الّلحظاِت 
الَفارقة يف َتاريِخ امُلجتمع.

بلســان: ريــاض هـــويلي 

ـــف.. الُمثقَّ
الَحاضــــُر 
بالِغَيـــاب!

الَجزائُر ُتحصي 160 إصابًة 
َجِديــــدة بُكورونــــا

 ُسّجلت 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل 
الـ24 ساعة األخيرة، حسب ما كشف عنه أمس 

الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة كورونا، 
الدكتور جمال فورار.

اعِتــراُض وإنقــــاُذ 755 
»حّراقا« وانتَشال 3 ُجثث!

سطيف

رطـِة  129 ُمالِزما أّوًل للشُّ
ُيؤّدوَن اليميَن الَقاُنونّيـة

األولى  الدفعة  سطيف،  قضاء  مبجلس  أمس،  صبيحة    أّدت، 
للمالزمني األوائل للشرطة عن مدرسة تكوين ضباط الشرطة بسطيف 
اليمني القانونية التي ضمت 129 شرطيا من بينهم 30 عنصرا نسويا. 
األوائل  املالزمني  من  املتكونة  للدفعة  القانونية  اليمني  أداء  مراسم 
وبحضور  سطيف،  قضاء  مجلس  رئيس  إشراف  حتت  جرت  للشرطة 
القانونية  اليمني  وتؤهل  القضائية.  والسلطات  الوطني  األمن  إطارات 
بصفتهم  صالحياتهم  وممارسة  مهامهم  ألداء  اجلديدة  الدفعة  عناصر 
ضباطا للشرطة القضائية، ملتزمني بتأمني املواطن وحماية املمتلكات، 

احتراما ملبادئ حقوق اإلنسان وفق ما تنص عليه قوانني اجلمهورية.
آسيا.ع

 حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني 

الحِة  َتذبذٌب في َتوزيع المياه الصَّ
للشـــُرب غربـــي الُبليـــــَدة

املياه  منسوب  أن نقص  السبت،  أمس  البليدة،  للمياه وحدة  اجلزائرية  كشفت 
احملولة من محطة الضخ رقم 3 )مزفران( نحو محطتي الضخ بني تامو ومرمان سبب 

تذبذبا يف توزيع املياه الصاحلة للشرب يف أحياء اجلهة الغربية لبلدية البليدة.
ويتعلق األمر بكل من أحياء بونعامة اجلياللي، 200 مسكن، شريف شالبي، 
باب الزاوية، بوشميت، شارع فلسطني، الرماف وسيدي براهيم، اإلضافة إلى أحياء 
13 ماي، زعبانة، نعيمي، تلمساني، حي التخطيط، عبودي، 198 مسكنا، حي 

املوز، 680 مسكنا، عبد املومن وحي مولود.
 ق.م

وفاُة الَفّنان الِمصرّي الُمنَتِصر باهلل
بعد  عامًا،   70 يناهز  عمر  باهلل، عن  املصري املنتصر  السبت الفنان  أمس  رحل 
صراع مع املرض استمر سنوات طويلة. إذ أصيب بجلطة يف الرأس منذ أكثر من 12 
عامًا أثرت يف طريقة كالمه وحركته بشكل عام حتى وفاته. ومن املقرر أن تقام جنازة 

الفقيد غدًا األحد.
 قدم املنتصر باهلل على مدار نصف قرن نحو 200 عمل تلفزيوني وإذاعي ومسرحي 
وسينمائي. ورغم أنه لم يحصل يف أيٍّ من األعمال على البطولة املطلقة، إال أن أداءه 
مسرحيات  الفقيد  قّدم  ما  أشهر  ومن  فيه.  شارك  إنتاج  كل  يف  مؤثرة  شّكل عالمة 
سعيدة  و«عائلة   ،)1987( عيونك«  خاطر  و«علشان   ،)1991( علي«  محمد  »شارع 
 ،)1989( املشمش«  يف  وبابا  وأنت  »أنا  مسلسالته،  أشهر  )1985(. ومن  جدًا« 
أفالم  فشارك يف  أما سينمائيًا،   .)1990( املواردي«  و«شارع   ،)1994( و«أرابيسك« 
»جتيبها كده جتيلها كده هي كده« )1983(، و«الشيطانة التي أحبتني« )1990(، و«يا 

حتب يا تقب« )1994(.
وكان ظهوره األول مع فرقة ثالثي أضواء املسرح يف بداية السبعينيات بعد تخرجه 

مباشرة من كلية الزراعة.
ق.ث

 ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس السبت، أن وحدات حرس السواحل متكنت 
يف الفترة املمتدة من 20 إلى 25 سبتمبر اجلاري، يف عمليات متفرقة يف املياه اإلقليمية، 

من اعتراض وإنقاذ 755 شخصا حاولوا اإلبحار بطريقة غير شرعية.
املتخصصة  املصالح  من طرف  بهم  تكفل  مت  املعنيني  فإن  نفسه،  املصدر  وبحسب   
إثر  غرقوا  شرعيني  غير  ملهاجرين  جثث  ثالثة  انتشال  مت  فيما  البحرية،  للقوات  التابعة 

انقالب قواربهم.
الشرعية  غير  للهجرة  مرشحا   340 وإنقاذ  اعتراض  يف  متثل  التدخل  أن  يذكر   
الشرعية  غير  للهجرة  مرشحا   343 وإنقاذ  واعتراض  الوسطى،  البحرية  الواجهة  يف 
بالواجهة البحرية الغربية، واعتراض وإنقاذ 72 مرشحا للهجرة غير الشرعية بالواجهة 

البحرية الشرقية.
ق.م

بجاية 
ُعّمال َمركِز 
الَبريــــِد 
الّرئيــــِس 
يَتوقفــون 
عن الَعمـل! 

توقف، يوم 
أمس، عمال مركز 

البريد الرئيس 
الكائن مبدينة 

بجاية عن العمل 
بعد االشتباه يف 
حالتي »كوفيد 

19« وساط العمال، 
وذلك وقاية لهم 
و حلمايتهم من 
العدوى. وجراء 

ذلك، استاء 
املواطنون الذين 

توافدوا على 
املركز البريدي 

لقضاء حوائجهم، 
حيث اصطدموا 
بغلق أبواب هذا 
املركز ليعودوا 

أدراجهم. 
 ت. كرمي 

البويرة

 انتشاُل جثة ّستيني من ِبئر
 انتشلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية ببرج اخريص يف 

البويرة، السبت يف الساعة 9 صباحا، جثة طفت فوق سطح ماء بئر 
غير مبني.

وذكر بيان ملديرية احلماية املدنية بالبويرة، أن الضحية املدعو 
)د.ع( هو من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 68 سنة، كان مفقودا 

ووجد مبزرعته اخلاصة.

ِحمـــس ُتقـّرر التَّصويـَت 
اء بــ»ل« فـي السِتفتـَ

قرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم يف دورته الطارئة التي 
عقدت أمس التصويت يف االستفتاء الشعبي املزمع إجراؤه يوم أول 

نوفمبر املقبل بـ »ال«.


