
د. عزالّديــن معــــزة 	

َتاريُخنــا واألرشيـــُف 
الَجزائــري بفرنَســـا

يقال ال تاريخ بال وثيقة؛ فاألرشيف والتاريخ 
موضوعان متالزمان ال ميكن فصلهما، فكتابة 
تاريخ االستعمار الفرنسي للجزائر طوال 132 
سنة تتطلب االطالع على الوثائق األرشيفية. 

واحلديث عن تاريخ االحتالل الفرنسي 
للجزائر هو احلديث عن األرشيف. فرنسا 

حاولت وما تزال حتاول طمس أرشيف 
اجلزائر، خاصة ذلك األرشيف الذي وثق 
جلرائمها الكثيرة، بداية من نهب خزينة 

الدولة اجلزائرية يوم 6 و7 جويلية 1830، وما 
تالها من حرب إبادة ضد اإلنسان اجلزائري. 

أقــــالم15

0202
الُمحامــوَن ُيقــّرروَن ُمقاطعــَة 

الَعمـــل القضائــيَّ وطنًيـــا
أكد االحتاد الوطني ملنظمات احملامني أنه قرر مقاطعة العمل القضائي على 

املستوى الوطني يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر، مع مراعاة اآلجال، تنديدا مبا اعتبره 
»االعتداءات التي طالت حقوق الدفاع وتضامنا مع منظمة اجلزائر العاصمة«.

َقواِرب َمشُبوهــة!َقواِرب َمشُبوهــة!

د ُيرّحـــِب باستقَبـاِل  سعيــّـَ
ئيـس تّبـون فــي ُتونـس الرَّ

استقبل قيس سعّيد،  رئيس اجلمهورية التونسية، يوم أمس بقصر قرطاج، وزير 
 الشؤون اخلارجية صبري بوقادوم.

و أّكد الرئيس التونسي ، على الطابع االستثنائي للعالقات التونسية اجلزائرية. 
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0909
َجزائرّيـوَن َيحجــّوَن نحـَو ُتونس 
بحثا عن العـالج في زمن كوروَنا!
طيلة سنوات مضت، يغادر العديد من اجلزائريني بلدهم  بطريقة غير شرعية 
عبر احلدود التونسية، من والية تبسة الباب الشرقي للبالد، هربا من عقوبات 

شديدة، من أجل تأمني حياة أفضل يف دول اجلوار بعيدا عن السجون. عكس 
ما يحدث اليوم يف زمن الوباء، حيث يحج املواطنون يف رحلة ذهاب وعودة نحو 
الشقيقة تونس عن طريق التهريب لقضاء مصاحلهم الضرورية التي ال تتحمل 

انتظار فتح احلدود.

ساؤالت! التَّ مـن  َيطـرُح ُجملًة  ـَا  أوروبـ َموجِة »احَلرقة« نحَو  َعودُة  ِحليمي:  اخَلِبير يف علِم االجتَماع َسمير 
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05
سكيكدة

َغاضُبــون َيغلُقــــون 
مقرَّ َبلدّية »فلفلـة« 
كــن! للُمطالَبـة بالسَّ

06
اجللفة

َقوافــٌل ِطبّيـٌة لعـالِج 
ُسّكـان َمناطـق الظــل!

08
اليزي

الَعطــُش ُيهـّدُد ُسّكـاَن 
َقريــة »تكزيــر«!
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َتضاُمنا مع ُمنّظمة اجَلزائر الَعاصمة

َشباٌب ُيغامروَن يف رحلة امَلوت َطلًبا للَحياة

يف لقائه بَوزير اخَلارجّية بوقادوم :

نَي! اجَلزاِئريِّ ُنفوِس  الَيأِس يف  ُبذوَر  َتزرُع  الكرمي َساحلي:ِجهاٌت َخفّيٌة  »الهربة ماتسلكش« َعبد  رئيُس َجمعّية 

ارِتفـــــــاُع   : َراســــم  احَلِميـــد  َعبــــــد 
ـًا! بِريئ وليَس  َوِتيرة »احلرقة« ُمفتَعٌل 

لطـاِت يـَن ُتثيـُر قلـَق السُّ َعـودُة َقوافـِل الِهجـَرة غـيِر الّشرعيـِة لـَدى اجَلزاِئريِّ



02
الحدث

 السنة 01 - العدد 298 -الثالثاء 13 صفر 1441  هـ  - 29 سبتمبر 2020م

 أمينة .ش 
وأدان االحتاد يف بيان ما أسماه » تصرفات 
قضاء  ملجلس  األولى  اجلزائية  الغرفة  رئيس 
هيئة  اجتاه  اجلاري  سبتمبر   24 يوم  العاصمة 
اجلزائر  ملنظمة  احملامني  منظمة  ونقيب  الدفاع 

عبد املجيد سليني«.
احملامني   ملنظمات  الوطني  االحتاد  وعلق 

محاكمة  جلسة  شهدتها  التي  احلادثة  على 
»انحرافا  واعتبرها  رجل األعمال مراد عوملي  
خطيرا« ما كان ليحصل لو التزم القاضي برفع 
تنظيم  قانون  من   25 املادة  وتطبيق  اجللسة 
العدل  احملاماة، وطالب احتاد احملامني من وزير 
وإحالة  القضية  بخصوص  املادة  هذه  تفعيل 
امللف على اللجنة الوطنية للطعن. يشير البيان

ملجلسه  دورة  عقد  الذي  اإلحتاد  وذكر 
مقدسا  حقا  يعتبر  الدفاع  يف  احلق  بأن  أمس 
الظروف،  كانت  مهما  به  املساس  ميكن  وال 
للعدالة  يفقد  املرئية  احملاكمات  تعميم  معتبرا 
قيمتها اإلنسانية ذلك أنه يتيعن عدم الركون 
إلى هذا اإلجراء إال استثناء ألن للمتهم احلق 
يف املثول أمام اجلهة القضائية والتفاعل معها.

عبد  السلم،  مجتمع  حركة  رئيس  عدد 
الرزاق مقري،   يف ندوة صحفية عقدها أمس 
مبقر حزبه يف اجلزائر العاصمة، الدوافع التخاذ 
قرار التصويت بـ”ال” على مشروع الدستور يف 
اإلستفتاء، من بينها ” أن املشروع غير توافقي 
من  ومتريره  متثيلية  غير  أعدته  التي  واللجنة 
قبل نواب املواالة يف البرملان” و “عدم األخذ 
ومنها حتديد  قدمتها حمس  التي  باملقترحات 
طبيعة النظام السياسي وتعيني رئيس حكومة 
من األغلبية” والثالثة “وجود فقرات مسمومة 
باإلضافة  املدرسة”  الهوية منها حيادية  تهدد 
إلى انتقاده املادة 67 التي حتدد توزيع املناصب 

العليا يف الدولة ووصفها بـ”املسخرة”.
اجلزائر  والية  لرفض  املتحدث  وعاد 
دورة مجلس  لعقد  احلركة  على طلب  املوافقة 
قرار  إياه  معتبرا  املعارض،  قصر  يف  الشورى 
سياسي وسابقة يف تعامل السلطة مع احلركة.
للتوجه  اجلزائريني  حمس  رئيس  ودعا 
باملاليني إلى الصناديق يوم أول نوفمبر والتعبير 
بقوة على رفضهم ملشروع الدستور، فاألغلبية 
على  التغلب  تستطيع  مقري-  حسب   –

املتمكنني ماليا واعالميا.
مرابط.ح

القادر  عبد  احملاسبة  رئيس مجلس  صرح 
ستكون  املجلس  صالحيات  إن  معروف،  بن 
شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور اجلديد 

.
برنامج  يف  أمس،  معروف  بن  وأكد 
فوروم اإلذاعة، أن الرقابة على رؤوس االموال 
دستور  يف  واضحة  تكن  لم  للدولة  التجارية 
املصالح  أساسا  تخص  كانت  حيث   ،1996
ادارات  و  محلية  جماعات  من  العمومية 

مركزية ومؤسسات ذات طابع اداري.
توسعت  فشيئا  شيئا  أن  وأضاف  
مراقبة  الى   2016 دستور  يف  الصالحيات 
املراجعة  أما  للدولة،  التجارية  االموال  رؤوس 
واضحة  وبصفة  تؤكد  فهي  للدستور  اجلديدة 
هي  احملاسبة  مجلس  صالحيات  أن   على 
صالحيات شاملة على كل ما هو عام جتاري 

او اداري “.
لقاضي مجلس  املهمة األساسية   وعن  

يف  التدقيق  هي   ، معروف  بن  قال  احملاسبة  
املدققة  الرقابية  العمليات  وأن  املالية  الوثائق 
اكتشاف  من  للمجلس  التابعة  الغرف  متكن 
يف  السيما  القانونية،  غير  العمليات  بعض 
حياله  لتكتب  العمومية  الصفقات  عمليات 
تقارير وترفع الى النائب العام ملجلس احملاسبة 
ويرسل  القضائي  القطاع  مع  يتواصل  الذي 

امللف الى النائب العام املختص.

سحب  أمس،  الطاقة،  وزارة  كشفت 
 2021 من  بداية    بالرصاص  املمتاز  البنزين 

من محطات اخلدمات.
هذا  أن  لها  بیان  يف  الوزارة  وأكدت  
املمتاز  البنزين  وأن  بالبيئة«،  »يضر  الوقود 

بالرصاص مبؤشر أوكتان
النفط  تكرير  مصايف  تنتجه  الذي  و   92

اجلزائرية، »لم يعد ينتج أو يستعمل يف معظم 
البلدان«.،  وأن هذا النوع من الوقود سيسحب 
يف معظمه أو سيعاد تركيبه مع إزالة الرصاص 
ليتم حتويله إلى وقود ممتاز خالي من الرصاص 

مبؤشر أوكتان أكبر من 92 ،مما سيسمح
من  اخلالي  البنزين  الستيراد  حد  بوضع 

الرصاص

رضوان  السياسي  اخلبير  و  األستاذ  صرح 
بوهيدل   لـ »أخبار الوطن«، أن األحزاب التي 
تلعب  االستفتاء  يوم  »ال«  بـ  لتصويتها  تروج 
على احلبلني  و حتاول مسك العصا من الوسط.
   أضاف اخلبير السياسي  أن  كل حزب 
البرملان  كانت له فرصة قول »ال« يوم تصويت 

على مشروع تعديل الدستور.
املعارضة  أن  قائال  املتحدث  وواصل 
االنتخابات  مقاطعة  حال  يف  تبرز  احلقيقية 
التشريعية، هنا يظهر احلجم احلقيقي لألحزاب 

وفق اخلريطة التي ستفرزها  عملية االقتراع.
محمد.ب

انتشر  فيديو  بني رواد مواقع التواصل اإلجتماعي لعائلة جزائرية تطالب احلكومة  
بالتدخل السترجاع جثة ابنها املتويف يف بريطانيا خوفا من حرقها.

ووفق املعلومات التي تداولتها صفحات اجلالية اجلزائرية يف بريطانيا فإن الشاب 
البالغ من 36 سنة تويف يف حادث مرور، وقررت زوجته ذات األصول الهندية حرق 

جثته وفق تقاليدها.
وذكرت العائلة يف الفيديو أن زوجة املتوفى رفضت تسليم جثة الشاب إلى أهله 

يف اجلزائر الذين يريدون دفنه وفق التعاليم اإلسالمية.
وتظهر والدة »ملني أوعبري« وهي جتلس قرب زوجها وهما يحمالن ورقة مكتوب 
عليها باإلجنليزية » من فضلك »كاياتي جوشي«- وهو اسم زوجة املتوفى- ساعديني 
على رؤية جثة ابني املتويف. ساعديني لكي أدفنه يف اجلزائر. أنت الوحيدة من ميكنه 

مساعدتي«.
وتذكر الوالدة املتأملة والدموع ال تفارقها بأنها لم ترى ابنها منذ 15 سنة، وأملها 

إلقاء النظرة األخيرة عليه ودفنه قرب جدته التي كانت ترعاه وفق ما أوصى به.
بهدف  التبرعات  جلمع  حملة  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمو  وأطلق 
الوصول إلى مبلغ ميكنهم من توكيل محام يرافع ضد حرق جثة املتوفى وتغطية تكاليف 
نقل جثمانه على منت طائرة خاصة يف ظل اإلغالق العام الذي تعرفه اجلزائر جراء 

جائحة كورونا وتوقف أغلب الرحالت اجلوية.
ووصل حجم التبرعات خالل 24 ساعة إلى أزيد من 31 ألف جنيه استرليني 

)35 ألف يورو( 

تضامنا مع منظمة اجلزائر العاصمة

المحـــامون يقــررون مقاطــعة 
العمـــل القضـــائي  وطنــــيا

 مقــري يعـــدد دوافــع حزبــه التصــــويت  بـــــ »ال«

أكد االحتاد الوطني 
ملنظمات احملامني انه 
قرر مقاطعة العمل 

القضائي على املستوى 
الوطني يومي 30 
سبتمبر و1 أكتوبر 
مع مراعاة اآلجال 
تنديدا مبا اعتبره 
“اإلعتداءات التي 

طالت حقوق الدفاع 
وتضامنا مع منظمة 
اجلزائر العاصمة”.

جزائــريون يجمعـــون 700 مليــون 
سنتــيم لمنـــع حـــرق جثـــة 
جزائــري تـوفــي فـــي لنــــدن

موظفـو عقـود ما قبـل التشغيـل والشبكة االجتماعية ببومرداس يحتـجون
نظم، صبيحة أمس، عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة االجتماعية وقفة احتجاجية أمام مديرية التشغيل ببومرداس، للمطالبة بتسوية وضعيتهم إزاء 

اإلدماج وجتديد عقود نظرائهم املنتهية.
احملتجون طالبوا أيضا بحقهم يف اإلدماج دون قيد أو شرط، باإلضافة إلى ضرورة احتساب سنوات العمل يف الترقية والتقاعد. كما دعا موظفو عقود ما قبل 
التشغيل والشبكة االجتماعية القائمني على مديرية التشغيل بالوالية إلى اعتماد الشفافية املطلقة يف املعلومة،  عبر نشر قوائم املدمجني بصفة دورية ومتكينهم 

من االطالع عليها بكل سهولة، معتبرين املطلب حقا يكفلهم لهم القانون.
أما بالنسبة للموظفني الذين انتهت عقودهم، طالب هؤالء بتجديد عقودهم وإعادة نظرائهم الذين تعرضوا للفصل التعسفي إلى مناصبهم، ثم إدماجهم 

مثل باقي املوظفني يف أقرب اآلجال.
من جهته، قام مدير التشغيل لوالية بومرداس باإلصغاء شخصيا إلى انشغاالت احملتجني، كما قدم لهم شروحات ألبرز تساؤالتهم، حيث أكد يف هذا 

السياق أن عملية إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة االجتماعية على املستوى احمللي تسير يف أحسن الظروف.
وأضاف أن مصاحله قد »أحصت إلى حد الساعة إدماج 374 موظفا«، واعدا إياهم بأخذ بعض مطالبهم بعني االعتبار يف املستقبل، السيما ما تعلق بنشر 

قوائم االسمية للمدمجني عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع »فايسبوك«.
كما أوضح مدير التشغيل للمحتجني أن املشاكل التي تعترض عملية إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل تطرح بصفة آنية خالل اجتماعات اللجنة 
الوالئية حتت الرئاسة املباشرة للوالي، متطرقا يف الوقت نفسه إلى مختلف اللقاءات التي متت بني مصالح مديرية التشغيل واإلدارات العمومية األخرى والبلديات 

حول حتديد املناصب الشاغرة من أجل استغاللها ومتابعة عملية اإلدماج.
سميرة مزاري

سحــــب البنــــزين الممـــــتاز 
بالرصـــاص بـــداية  2021

 اخلبير  ،رضوان بوهيدل لـ »أحبار الوطن«:
الحجـــم الحقيـــقي لألحـــزاب سيــــظهر 

بعـــد التشــــريعيات

 بن معـــــروف  يبشـــــر بصالحيـــــات شـامــــــلة
 لمجــــــلس المحــاســـــبة   في الدستـــــور الجــــــديد



عّمــــار قـــردود
عدد  توقيف  من  السواحل  حرس  ومتّكن 
 755 ومنعوا نحو  اإلقليمية  املياه  معتبر داخل 
شخصًا خالل األيام الــ6 األخيرة من مغادرة 
غرق  عن  فضاًل  شرعية،   غير  بطريقة  البالد 
الهجرة.  »احلراقة« خالل محاوالت  من  عدد 
تزايدت  والسجن،  الغرق  مخاطر  من  وبالرغم 
اجلزائريني  أعداد  املاضية  األسابيع  خالل 
املتوسط.ومنذ  البحر  عبور  يحاولون  الذين 
2009 ينص قانون العقوبات على سجن كل 
غير  بصفة  الوطني  التراب  مغادرة  يحاول  من 
شرعية 6 أشهر،  لكن ذلك لم يكبح جماح 
يف  أعدادهم  إن  بل  البحر،  لعبور  املترشحني 

تزايد.
سواحل  عبر  أبحروا  جزائريا   6090
من  األولى  الثمانية  األشهر  خالل  املتوسط 

2020
ووفًقا آلخر أرقام الوكالة األوروبية ملراقبة 
عبر  أبحروا  جزائريا   6090 فإن  احلدود، 
سواحل البحر األبيض املتوسط، بينهم 5225 
غرب  سواحل  عبر  الهجرة  حاولوا  شخصا 
خالل  الوسط  سواحل  عبر  و865  املتوسط 
األشهر الثمانية األولى من 2020.لكن هذه 
األرقام أقل بكثير من الواقع بحسب مختصني 

يف الهجرة غير الشرعية.
وزيرة  أّكدت  لها،  زيارة  هامش  وعلى 
المورغيزي«،  »لوتشانا  اإليطالية،  الداخلية 
بشكل  تؤثر  التي  الهجرة  قوارب  وقف  ضرورة 

إلى  ودعت  سردينيا،  مقاطعة  على  خاص 
حول  اجلزائر  مع  إستراتيجي  حوار  إقامة 
اجلزائرية  السلطات  أن  وأكدت  املشكلة، 
»حتمل مسؤولياتها وتتخذ القرارات املطلوبة يف 

هذا امللف«.
فيما بحث وزير داخلية إسبانيا، يف الـ 10 
السريني  املهاجرين  تدفق  ملف  املاضي،  أوت 
إيجاد  على  وشدد  جزائريني،  مسؤولني  مع 
اإلسبانية،  السواحل  على  لتدفقهم  حلول 

وخاصة منطقة موريثيا.
 800 فإن  اإلسباني،  اإلعالم  وبحسب 
خالل  االسبانية  السواحل  وصلوا  جزائري 
آخر أسبوع من جويلية، كما كشف أن شبكة 
التي  الداخلية  لوزارة  التابعة  البحرية  الرادار 
السرية رصدت  الهجرة  تستخدم للكشف عن 
منذ  »احلراقة،  قوارب  من  كبير  عدد  وصول 
24 جويلية املاضي، بلغت أكثر من 60 قاربًا 
من  متزامن  وقت  يف  غادرت  وكلها  صغيرًا، 
و«أمليريا«،  و«أليكانتي«  »مورسيا«  إلى  اجلزائر 
وأنها حملت عائالت بأكملها ضمنهم رضع.

»جزائريًا بإسبانيا  »حراًقا   5343 توقيف 
و860 آخرين بإيطاليا منذ مطلع الشهر اجلاري!
أن  اإلسبانية  الداخلية  وزارة  وذكرت 
للجزائريني  الشرعية  غير  الهجرة  معدالت 
زادت بنسبة 606 % منذ جويلية املاضي، وأنه 
منذ 6 سبتمبر اجلاري مت توقيف 5343 جزائريًا 
اإليبيرية،  اجلزيرة  لشبه  اجلنوبية  بالسواحل 

فيما أفادت وزارة الداخلية اإليطالية بأّن 860 
حتى  سواحلها  إلى  وصلوا  جزائريًا  مهاجرًا 

بداية سبتمبر اجلاري.
 755 وإنقاذ  واعتراض  جثث   3 انتشال 

حراقا يف ظرف أسبوع!
متكنت وحدات حرس السواحل، خالل 
أسبوع، من إنقاذ 755 شخًصا حاولوا الهجرة 
بيان  يف  شرعية.وجاء  غير  بطريقة  البحر  عبر 
أنه  املاضي،  السبت  الوطني،  الدفاع  لوزارة 
قواتنا  طرف  من  املبذولة  للجهود  »مواصلة 
البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
الفترة  يف  السواحل  حرس  وحدات  متكنت 
2020، يف  25 سبتمبر  إلى   20 من  املمتدة 
من  اإلقليمية،  مياهنا  يف  متفرقة  عمليات 
اإلبحار  حاولوا  شخصا   755 وإنقاذ  اعتراض 
من  بهم  التكفل  ليتم  شرعية،  غير  بطريقة 

طرف املصالح املختصة للقوات البحرية«.
وأضاف املصدر ذاته أنه مت انتشال ثالث 
بعد  غرقوا  شرعيني  غير  ملهاجريني  جثث 

انقالب قواربهم.
قررت  اخلطيرة،  التطورات  هذه  وأمام 
والتحقيق  الظاهرة  لوقف  التحرك  السلطات 
الظاهرة،  عودة  وراء  تقف  التي  اجلهات  مع 
خصوصًا بعد توقيفها شبكات تتاجر يف البشر 
قرروا  مبالغ كبيرة من جزائريني  حصلت على 
املجازفة بحياتهم عبر البحر للوصول إلى الضفة 

الشمالية من املتوسط.

»الهربة  جمعية  رئيس  ساحلي  الكرمي  عبد  قال 
لــ«أخبار  تصريح  يف  باحلراقة،  ُتعنى  التي  ماتسلكش« 
ومنعرجات  أبعاًدا  أخذت  )احلرقة(  ظاهرة  إن  الوطن«، 
اآلونة  يف  وتيرتها  ارتفعت  التي  املوت  فرحالت  خطيرة! 
األخيرة أخذت منحى تصاعدًيا خطيًرا جعل عدد من الدول 
األوروبية تضغط على احلكومة اجلزائرية من أجل وقف تدفق 

قوافل )احلراقة(على سواحلها.
وأضاف ساحلي أن »احلرقة » أصبحت ال تقتصر على 
واألطفال  النساء  إلى  امتدت  بل  العمر  مقتبل  يف  الشباب 
والرضع وعائالت بأكملها،  فأضحى املشهد مأسوًيا وسوداوًيا 
ومؤملًا للغاية خاصة وأن هؤالء الذين يفكرون يف الهجرة من 
اجلزائر نحو أوروبا ميوت نصفهم غرًقا والبعض يتم اعتقاله يف 
تلك الدول لعدة سنوات يف ظروف مزرية والبعض اآلخر ال 
يجد ضالته املنشودة يف الدول التي كان يعتقد - توهًما- أنها 
أرض األحالم والفردوس املفقود ويعاني األمّرين ويفقد أهم 
مجدًدا يف  ليعود  والشرف،  الكرامة  وهي  اإلنسان  صفة يف 

التفكير يف العودة مرة أخرى إلى الوطن«.
إلى  اجلزائريني  احلراقة  قوارب  »عودة  ساحلي  تابع  و 
عن  احلديث  أعادت  بقوة  األوروبية  السواحل  نحو  اإلبحار 
وأسر  بل  الزهور  شباب يف سن  والقنوط،  واليأس  اإلحباط 
كاملة ُتلقي بنفسها إلى التهلكة، ترغب يف الهالك يف أعماق 
أحضان  يف  املوت  وتأبى  األوروبية  األراضي  فوق  أو  البحر 
انتخاب  مت  اجلزائر  أن  هذه،رغم  من  أكبر  مأساة  الوطن،أي 
رئيس جديد فيها تعهد ببناء جزائر جديدة بسواعد جميع 
جاهًدا  يسعى  تبون  الرئيس  أن  ورغم  استثناء.  دون  أبنائها 
بقايا  رمبا-  لكن -  وهو صادق يف ذلك  وعوده  لإليفاء بكل 
العصابة أو جهات ما خفية ال تريد اخلير للجزائر واجلزائريني 
تعمل على وضع امللح على جراح الوطن وزرع بذور اليأس يف 

نفوس اجلزائريني خاصة منهم فئة الشباب.
 لقد بتنا نصبح ومنسي على أخبار جثث يلفظها البحر 
اجلزائر  كأن  املفقودين،و  ومئات  يومي  يكون  يكاد  بشكل 
لتصبح  واليابس  األخضر  على  تأتي  قد  ضروس  حرب  يف 

ظاهرة )احلرقة( مأساة حقيقية للشعب وللحكومة على حد 
سواء، أصابت اجلزائر يف مقتل«.

يدفع حتى  الذي  احلّراق  »الشباب  بأن  أفاد ساحلي  و 
السواحل  إلى  الوصول  مقابل  نقًد  سنتيم  مليون   100
تلك  استثمار  عليه-  أقول  وال  بإمكانه-  كان  األوروبية، 
األموال يف مشاريع لضمان عيًشا كرمًيا له وألسرته عوًضا عن 
املغامرة بحياته وماله يف رحلة محفوفة باملخاطر قد تنتهي به 
بالغرق وبعائلته باحلزن والرابح األكبر هم عصابات املتاجرة 
الهربة   ( شعارهم  الذين  احلراقة  هؤالء  ربح  فما  بالبشر، 
تسّلك(،أي »هربة«؟ وِمْن َمْن؟ أنهم كاملستجر من الرمضاء 
بالنار، فهنا يف اجلزائر- على األقل - هو بني ظهراني أهله 
وإذا مات وجد من يدفنه وليس يف أوروبا حيث يعيش حياة 

الذل والهوان وميوت موتة ال يرضاها العدو لعدوه ».
ع. قـ

سمير  االجتماع  علم  يف  اخلبير  أوضح 
أنه  الوطن«،  لـــ«أخبار  تصريح  يف  حليمي، 
لعدد  والسريع  املتواصل  االرتفاع  أّثر  أن  »بعد 
ويف  أوروبا  يف  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
بداية  السّرية،  الهجرة  رحالت  على  اجلزائر 
تراجع  تسجيل  مت  حيث  املاضي،  مارس 
الضّفة  املوت نحو  هجرة اجلزائريني عبر قوارب 
بشكٍل  املتوّسط  األبيض  للبحر  الشمالية 
االرتفاع  إلى  احلرقة  مؤشرات  الفت،عادت 
األمر  وهو  مجدًدا خاصة يف األسابيع األخيرة 

الذي يطرح جملة من التساؤالت«.
مارس  »يف  يقول:  حليمي،  وأضاف 
الدفاع  وزارة  بيانات  معظم  خلت  املاضي، 
أّية  من  يومي  شبه  بشكٍل  الصادرة  الوطني 
معلومة تتضّمن إحباط حرس احلدود لهجرات 
مرة  باستثناء  أوروبا،  نحو  جلزائريني  سّرية 
مارس   12 ذلك يف  وكان  أذكر  ما  على  واحدة 
عندما مت إحباط محاولة هجرة 16 شخًصا كانوا 
اإلعالم  وسائل  وحتى  أوروبا،  نحو  متجهني 
الوطنية واألوروبية خاصة اإليطالية واإلسبانية 
لم تورد أّي أخبار عن توقيف حراقة جزائريني 

بسواحلها.
إعراض  سبب  حليمي  وأرجع 
عن  كورونا،   تفشي  بداية  اجلزائريني،خالل 
الذي  واخلوف  »الهلع  إلى  أوروبا  إلى  احلرقة 
العالم،  سكان  من  كغيرهم  اجلزائريني  مّس 
والوفيات  اإلصابات  نسب  ارتفاع  مع  خاّصة 
يف إسبانيا وإيطاليا، حيث أشارت الفيديوهات 
إلى  أوروبا  يف  مقيمون  جزائريون  ينشرها  التي 
إيطاليا  يف  خاّصة  هناك،  الوباء  انتشار  حجم 
من  آخرين  هروب  وكذا  وفرنسا،  وإسبانيا 
الفترة  هذه  يف  الوطن  أرض  إلى  والعودة  هناك 
توقيف  إليهم،يف  العدوى  وصول  من  خوًفا 
املراقبة  عن إجراءات  لهجرتهم،فضاًل  مؤقت 
على  األوربية  الدول  اتخذتها  التي  املشددة 

ومنع  »كوفيد19-«،  جائحة  لتطويق  حدودها 
أي شخص من دخول بلد معني حتى وإن كان 
من دول االحتاد األوروبي، بعد قرار غلق احلدود 

الذي اتخذته عدة بلدان«.
ألنه  مؤقت  توقيف  حليمي:«أقول  وتابع 
وأعادت  الصحية  األوضاع  حتسنت  ما  ومبجرد 
وعودة  حدودها  فتح  األوروبية  الدول  معظم 
قوارب  استأنفت  تدريجًيا  الطبيعية  احلياة 
رغم  املجهول،  نحو  وإبحارها  هجرتها  املوت 
وحدودها  أجوائها  غلق  يف  اجلزائر  استمرار 
حدث  ملا  مشابه  وضع  هو  والبحرية،و  البرية 
حني  الشعبي،  للحراك  األولى  األشهر  خالل 
مت تسجيل تراجع ظاهرة )احلرقة(،بعد أن كان 
األوضاع،لكن  حتسن  يف  يأملون  اجلزائريون 
لعل  بقوة،و  السرية  الهجرة  عادت  ما  سرعان 
تعد  لم  أنها  قوافل )احلراقة(  يف  الالفت  األمر 
التعليمي  املستوى  وذوي  الشباب  تقتصر على 
واجلامعيني  الشيوخ  حتى  بل  فقط  البسيط 
أسًرا  هجرة  تسجيل  هو  واألمّر  األدهى  بل 
خطير  أمر  وهو  الُرضع،  حتى  بينهم  بأكملها 
يؤكد أن اجلزائري بات ال يصدق الوعود، لكن 
من  اقتناًعا  أكثر  هؤالء )احلراقة( باتوا  لألسف 
الي  هي  البالد  هذه  من  »الهربة  بأن  قبل  ذي 
وراء  تقف  التي  األسباب  أن  تسّلك«،مبرًزا 
قائمة،  إلى )احلرقة( مازالت  اجلزائريني  جلوء 
املعيشة والبحث عن  كالبطالة وتدهور مستوى 
احلرية. ويف بعض األحيان مجرد صعوبة إيجاد 
مسكن ملغادرة البيت العائلي. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن انتشار وباء »كوفيد 19« زاد من عدد 
املهاجرين انطالًقا من اجلزائر كما من تونس، 
وهو ما يعني أن قوارب املوت مرشحة لالرتفاع 

أكثر قريًبا«.
ع. قـ

يرى أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية عبد احلميد راسم،يف تصريح 
لــ«أخبار الوطن«، أن االرتفاع املخيف يف أعداد احلراقة نحو السواحل األوروبية 
للوضع  الرفض  أن حجم  والدولي  الوطني  العام  للرأي  يوحي  األخيرة  اآلونة  يف 
ال  احلالية  السلطة  أن  ورغم  آخر.  بعد  يوًما  كبًرا  ويزداد  كبير  اجلزائر  يف  احلالي 
تراكمات  نتاج  منها  الكثير  ألن  البالد  فيها  تتخبط  التي  املشاكل  كل  تتحمل 
املاضي وتركة النظام السابق،إال أن اجلزائريني الذين شاركوا يف احلراك الشعبي 
اخليار  ولهذا كان  تغّير نحو األحسن  بأن ال شيء  بالعصابة صدموا  أطاح  الذي 
الذي بات ال يسعهم  الوطن  الهجرة ومغادرة هذا  أمام بعضهم هو  املتاح  الوحيد 

وال يلبي تطلعاتهم«.
رمبا- يف  نسبًيا -  متاطلوا  وأعضاء حكومته  تبون  »الرئيس  أن  راسم  وأضاف 
واالقتصادية  الصحية  الظروف  رغم  »شعبية«-  وقرارات  إجراءات  عن  اإلعالن 
احمليطة- ُتعيد االطمئنان إلى نفوس اجلزائريني الذين تنفسوا الصعداء بعد جناح 
يف  وصعوبة  بالضيق  أصيبوا  ما  سرعان  لكن  بوتفليقة  نظام  إسقاط  يف  حراكهم 
رئيسا  تبون  انتخاب  أشهر عن  و9  مرور عام ونصف على حراكهم  بعد  التنفس 

للبالد، ولكن األمور لم تتغير بل تزداد سوًءا«.
بفعل  هي  والكثافة  القوة  بهذه  رحالت )احلرقة(  عودة  »أن  راسم  وكشف 

شبكات  تفكيك  يف  جنحت  األمن  فمصالح  اعتقاده؛  -يف  وليست بريئة  فاعل 
من  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  مصالح  متكنت  كما  رحالت)احلرقة(،   تنظيم 
خالل رصدها وتعقبها صفحات التواصل االجتماعي التي تروج لهذه لرحالت 
بشكل أو آخر من اإلسهام يف إحباط عدة عمليات هجرة سرية.  وأوقفت مئات 
أن  إلى  املتحدث  وأشار  معتبرة«.  أموال  حوزتهم  يف  وضبطت  بالبشر  املتاجرين 
املشاكل  تستغل  التي  اإلجرامية  كبيرة للشبكات  أرباح  ُتدر  »)احلرقة( أصبحت 
إقناع  بهدف  أوروبا،  جّنات  عن  األكاذيب  ترويج  خالل  من  للشباب  اليومية 
الزبائن بالهجرة مقابل دفع الكثير من األموال، حيث إن الشخص الواحد الذي 
يرغب يف الهجرة عليه دفع ما بني 50 و70 مليون سنتيم والقارب الذي يسع 10 
تنتهي  القوارب  هذه  الكثير من رحالت  لهذا  20 شخصا  فيه  يركب  أشخاص 

بالغرق يف البحر قبل الوصول إلى اجلنة التي حتولت إلى جحيم«.
وأفاد راسم مبينا: »قد يكون الوضع العام يف البالد املتسم بالضبابية - حتى 
اآلن - سبًبا من أسباب )احلرقة(، لكنه – قطًعا - ليس أهم األسباب،بل إن 
الهجرة غير الشرعية  باملائة من رحالت   90 بالبشر تقف وراء  املتاجرة  عصابات 
استغالل  على  اإلجرامية  الشبكات  هذه  وتعمل  السريع.  الكسب  لتحقيق 
الشباب الذي يعاني من مشاكل ما يف بالده وإقناعه بضرورة الهجرة إلى أوروبا 

التي تصورها لهم بأنها جنان فوق األرض، فهناك شباب قرر الهجرة فقط ألنهم 
فشل يف عالقات غرامية،و أخرون هاجروا ألنهم لم ينجحوا يف دراستهم وآخرون 
لم يتحصلوا على سكن أو منصب عمل أو فقط ملشاهدة مباراة الكالسيكو بني 

البارصا وريال مدريد!«.                                                              ع. قـ

عشرة  جثث  السواحل  حراس  انتشل   
غرقى، واعترضوا 485 مهاجًرا كانوا على منت 
قوارب قبالة الساحل متجهة إلى أوروبا يف الفترة 
بني 15 و19 سبتمبر، بحسب حصيلة أعلنتها 

وزارة الدفاع الوطني.
وحدات حرس  »متكنت  البيان:  يف  وجاء 
السواحل من خالل 42 عملية متفرقة نفذتها 
يف مياهنا اإلقليمية، من اعتراض وإنقاذ 485 
شرعية،   غير  بطريقة  اإلبحار  حاولوا  شخصا 
غير  ملهاجرين  جثث  عشر  انتشال  مت  كما 

شرعيني غرقوا بعد انقالب قواربهم«.
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تزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية لدى اجلزائريني:

َقــواِرب َمشُبـوهة!

انتشـــال انتشـــال 1010 جثـــث  جثـــث 
واعتــراض نحــو واعتــراض نحــو 500500  
مهـاجر قبـالة الّسواحـل! مهـاجر قبـالة الّسواحـل! 

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية عبد احلميد راسم:

 ارتفــــاع وتيـــــرة »الحــــرقة« مفتـــعل وليــــــس بريـــــئا! ارتفــــاع وتيـــــرة »الحــــرقة« مفتـــعل وليــــــس بريـــــئا!

ملف 
اخلبير يف علم االجتماع سمير حليمي:

 عــودة موجــة »الحــرقــة«  عــودة موجــة »الحــرقــة« 
يطــرح جمــلة يطــرح جمــلة من التســـــاؤالت! من التســـــاؤالت! 

رئيس جمعية »الهربة ماتسلكش« عبد الكرمي ساحلي:
 جهــات خفيــــّة تــــزرع بـــــذور اليـــأس فــي نفـــــوس الجـــزائرييــــن! جهــات خفيــــّة تــــزرع بـــــذور اليـــأس فــي نفـــــوس الجـــزائرييــــن!

ارتفعت مؤشرات الهجرة السرية يف اجلزائر خالل األسابيع األخيرة، وسجلت وحدات حرس السواحل 
توقيف أزيد من 1200 شخص كانوا بصدد الهجرة نحو الشواطئ األوروبية، وهو رقم يعكس خطورة 

الظاهرة التي أقلقت السلطات اجلزائرية ودول غربية مثل إسبانيا وإيطاليا.



 رحمة .ع
لدى  التونسي  الرئيس  أّكد 
صبري   ، اخلارجية  وزير  استقباله 
االستثنائي  الطابع  على   ، بوقادوم 
وشّدد  اجلزائرية  التونسية  للعالقات 
كافة  يف  التعاون  تطوير  أهمية  على 
طرق  استنباط  من خالل  املجاالت 
نقلة  حتقيق  من  متّكن  عمل جديدة 
مبا  الثنائي  التعاون  مسيرة  يف  نوعية 
الشعبني  وآمال  لتطلعات  يستجيب 
تذليل  إلى  داعيا  الشقيقني، 
دون  حائال  تقف  التي  العقبات 
االرتقاء بهذه العالقات إلى املستوى 

املنشود.
وذّكر رئيس اجلمهورية التونسية  
إلى  أّداها  التي  الناجحة  بالزيارة 

املاضي  فيفري  شهر  يف  اجلزائر 
جتسيدا حلرصه على أن تكون اجلزائر 
مجّددا  اخلارجية،  محطاته  أولى 
الرئيس  باستقبال  الكبير  ترحيبه 
عبد املجيد تبون يف تونس يف الفترة 
القادمة مبا ُيضفي مزيدا من  القريبة 
الزخم على العالقات الثنائية وُيعّزز 
البلدين  القائم يف مواقف  االنسجام 
اإلقليمية  القضايا  عديد  حيال 
والدولية ويف مقدمتها األزمة الليبية 

وتطورات القضية الفلسطينية.
بوقادوم   أّكد  جانبه،  من 
جتمع  التي  اخلاصة  العالقات  على 
حرص  على  وشّدد  بتونس  اجلزائر 
العالقات  هذه  إخراج  على  اجلزائر 
ومقاربتها  الكالسيكي  النمط  عن 

هذه  متيز  تعكس  جديدة  نظرة  وفق 
العالقات ومتانتها من خالل العمل 
على مزيد تعزيز أطر التعاون وتنسيق 
ذات  املسائل  بخصوص  املواقف 

االهتمام املشترك.
أفاد  اللقاء  عقب  تصريح  ويف 
الى  استمع    أنه  بوقادوم  صبري 
يف  الوضع  حول  التونسية   املقاربة 
املنطقة والتحديات التي يفرضها ال 
سيما الوضع يف ليبيا، مبينا يف هذا 
مواصلة  على  االتفاق  مت  أنه  اإلطار 
احلل  مبسار  للدفع  املشتركة  اجلهود 
التدخالت  عن  بعيدا  السياسي 
شامل  حوار  خالل  من  األجنبية 
حفاظا  أنفسهم  الليبيني  بني  وبناء 

على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها.

البحث  و  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
العلمي، عن برمجة امتحانات خاصة بالطلبة 
املقيمني باجلنوب الذين تعذر عليهم، و لسبب 
املسجلني  باملؤسسات  احلضور إلجرائها  قاهر، 

بها.
الوزارة، أمس  الصادر عن  البيان  وحسب 
االثنني، سيتم تنظيم امتحانات خاصة لكافة 
احلضور  عليهم  تعذر  الذين  اجلامعيني   الطلبة 

التعليمية  مبؤسساتهم  االمتحانات  إلجراء 
اإلقامة  مدن  مستوى  على  بها،  املسجلني 

باجلنوب.
برزنامة  املعنيني،  إعالم  سيتم  كما 
بعد  والية  بكل  اخلاص  اإلجراء  املكان  و 
اجلامعية  املؤسسات  مديريات  مع  التنسيق 

باجلنوب، يضيف البيان.
محـمد رضوان بلعروسي
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 براقي يتعـهد  براقي يتعـهد 
بالقضـاء علـى بالقضـاء علـى 
مشـكل التطهير مشـكل التطهير 
في والية أدرارفي والية أدرار

األمة  مجلس  مكتب  أمس  درس  
األختام،  حافظ  العدل،  وزير  طلب 
املتضمن تفعيل إجراءات »رفع احلصانة 

البرملانية« عن عضو مبجلس األمة.

طلب  املجلس،  مكتب  أحال  و   
على  األختام،  حافظ  العدل،  وزير 
وحقوق  واإلدارية  القانونية  الشؤون  جلنة 
اإلقليم  وتهيئة  احمللي  والتنظيم  اإلنسان 
يف  تقرير  إلعداد  اإلقليمي  والتقسيم 

املوضوع.

سكيكدة  والية  والي  هاجم، 
إجتماع  يف  سعيد  بن  القادر  عبد 
أحتضنه قصر الثقافة والفنون مع املدراء 
وجميع  الدوائر  ورؤساء  التنفيذيني 
أمس،  صبيحة  الوالية  بلديات  رؤساء 
املنشآت  ومتابعة  إجناز  على  القائمني 
االبتدائية  املدارس  يف  املمثلة  التربوية 
واملطاعم،  والثانويات  واملتوسطات 
حيث تفاجئ عبد القادر بن سعيد من 
حجم التأخر الكبير يف إجناز وتسليم هذه 
املنشآت ومن األعذار التي تقدمت بها 

مديرية التجهيزات العمومية.
مدير  الوالي  أمر  الصدد  هذا  ويف 
بالتحرك  للوالية  العمومية  التجهيزات 
واإلسراع يف اإلجناز، وقال الوالي تعليقًا 
والية  أن  املتأخرة  املشاريع  هذه  على 
املعمرة  املشاريع  والية  هي  سكيكدة 

تنتهي  لم  التي  املشاريع  من  وهناك 
بعد  أكبر سنًا من العديد من مسؤولي 

الوالية.
بن  القادر  عبد  السيد  تفاجى  كما 
مشاريع  يف  التأخر  حجم  من  سعيد 
تأخر  تشهد  التي  املدرسية  الترميمات 
فادح وكبير، وأمر رؤساء الدوائر مبتابعة 
هذه املشاريع املتأخرة وتسليمها يف وقتها 

احملدد بدفتر الشروط.
سعيد  بن  القادر  عبد  كلف  كما 
اإلطعام  ملف  مبتابعة  الدوائر  رؤساء 
الدخول  إجناح  أجل  من  الدراسي 
ملف  معاجلة  يف  واإلسراع  اإلجتماعي 
النقل املدرسي، وصرف املنحة املدرسية 
مع إنطالق املوسم الدراسي ويف وقتها.

نسيبة شالبي

»أونبـــاف«  سكيـــكدة ي »أونبـــاف«  سكيـــكدة ي 
يستنكر حركـة نقل األساتذةيستنكر حركـة نقل األساتذة

املكتب  أصدر، 
بسكيكدة  الوالئي 
لإلحتاد الوطني لعمال 
شديد  بيانًا  التربية 
فيه  يستنكر  اللهجة 
الشبهات   « اعتبره 
سادت  التي  املثيرة 
النقلية   احلركة 

لألساتذة«.
البيان  يف  وجاء 
املتضررين  مع  لقاء  عقد  »وبعد  الوالئي  املكتب  عن  الصادر 
أنه هناك أجواء  التربية،  لعمال  السنة  لهذه  النقلية  من احلركة 
مشحونة باالستياء والتذمر حول األخطاء الفادحة والناجمة عن 
سكيكدة  لوالية  التربية  مديرية  أيدي  خلفته  وما  احلركة  هذه 
من ضرر يف حق العديد من موظفي القطاع، وذلك من خالل 
التنقيط املبالغ فيه إلى إخفاء بعض املناصب والتالعب ببعضها 
رغم حتذير النقابة ملثل هذه املمارسات والتصرفات اخلارجة عن 

القانون، مع العلم أن أغلبية املشاركني مجبرين على احلركة«.
سكيكدة  لوالية  التربية  »عمال  استنكار  عن  البيان  وعبر 
والتي  القانون  عن  اخلارجة  املمارسات  هذه  من  املتضررين 
تستدعي فتح حتقيق قضائي وأمني مع املسؤولني عن هذا الفعل 

الذي ترك تذمرًا كبير وسط األساتذة ومعاقبة الفاعلني«.
لعمال  الوطني  لإلحتاد  بسكيكدة  الوالئي  املكتب  دعا 
التربية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية لوالية 
سكيكدة األربعاء من أجل املطالبة بإعادة دراسة الطعون املقدمة 
قبل  النقلية  إعادة احلركة  األمر  أقتضى  وإن  املظلومني  وإنصاف 

إستئناف املوسم الدراسي حسب البيان .
نسيبة شالبي

املوارد  وزير  أمس  استهل  
الدرار  زيارته  براقي  أرزقي  املائية 
الصاحلة  للمياه  خزان  بتدشني 
 2000 استيعاب  بطاقة  للشرب 
سيمكن  والذي  متنطيط  ببلدية  م3 
من رفع التغطية باملياه الشروب من 
على  24سا  إلى  اليوم  يف  14ساعة 
24سا كما سيساهم يف التقليل من 
الى  1٫80غ/لتر  من  امللوحة  نسبة 
الهام  املشروع  وكلف  0٫80غ/لتر 

أزيد من 29 مليار سنتيم.
و أكد  وزير املوارد املائية إسناد تسيره للجزائرية للمياه بعدما .ثم قام الوفد الوزاري 
براقي عن  أكد  أين  وبوزان  بقصري كوسام  الصحي  للصرف  النهائي  املصب   بزيارة 
مليار   100 قدر  مالي  بغالف  القدمية  القناة  على  الضغط  تفك  قناة جديدة   مشروع 
الصحي  الصرف  بشبكة  القصور  ربط  يف  كبير  تأخر  يوجد  أنه  أوضح  كما  سنتيم  
وأعتبر أن نسبة الربط 65 باملئة نسبة قليلة مقارنة على  املستوى الوطني وكشف وزير 
املوارد املائية بهذا اخلصوص عن وجود مهندسني من الديوان الوطني للتطهير  يقومون 
بإجراء دراسات للمشاريع وحصر املشاكل القائمة  التي حتول دون  إجناز ربط السكنات 
مشكل  على  القضاء  على  اجلمهورية  رئيس  حرص  على  .وأكد  الصحي  بالصرف 

التطهير يف هذه الوالية .

عبداهلل مجبري

يف لقائه بوزير اخلارجية ، بوقادوم :

 سعيـــد يرحــب 
باستقبـال  الرئيـس 
تبــون فــي تونـس

استقبل قيس سعّيد، رئيس اجلمهورية التونسية  أمس  
بقصر قرطاج وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقادوم.

»امتحـانات خـاصة« للطـلبة المقيمـين بالجنوب»امتحـانات خـاصة« للطـلبة المقيمـين بالجنوب

زغمـاتي يطــلب زغمـاتي يطــلب 
رفــع الحصـانة رفــع الحصـانة 
البرلمـانيـة عـن البرلمـانيـة عـن 
عضو بمجلس األمةعضو بمجلس األمة

يف إجتماع حتضيري للدخول اإلجتماعي 
والـــي سكيكــدة يتفاجـــــئوالـــي سكيكــدة يتفاجـــــئ

 من تأخــر المشــاريع التربـــوية من تأخــر المشــاريع التربـــوية



جمال بوالديس
مختلف  من  احملتجون  وقدم 
أحياء البلدية و خاصة احلي العتيق 
كذا  و  »العرايس«،  بأسم  املعروف 
على  الهشة  املناطق  من  العديد 
قاموا  حيث  البلدية،  إقليم  مستوى 
مقر  أمام  بالتجمع  امس االحد  أول 
البلدية رافعني شعارات تدعوا الوالي 

باحلضور  فورا و الرأفة حلالهم خاصة 
و أن األغلبية منهم باتت سكناتهم  
االنتظار  من  املزيد  حتتمل  ال 
باعتبارها مهددة باإلنهيار أو انتهت 
من  املشيدة  من   أسقفها  صالحية 
»األمنيوت« القاتل الذي بات يهدد 

حياتهم.
عبد  الوالية  والي  كان  و 

يف  املنطقة  زار  قد  سعيد  بن  القادر 
ساعة متأخرة من ليلية أول أمس و 
حتدث مع املواطنني بعدما زار ورشات 
مستوى  على  احلضاري  التحسني 
مشاريع حصص السكن التي ينتظر 
أكتوبر   شهر  نهاية  قبل  تسليمها 
لتوزيعها  اإلستعداد  قصد  املقبل 

على مستحقيها، كما قدم ضمانات 
كافية للمواطنني يف البلدية باقتراب 
اإلجتماعية  السكنات  تلك  توزيع 
الهدوء،  التزام  و  بالصبر  طالبهم  و 
ظل  يف  و  املواطنني  بعض  أن  غير 
وضعيتهم السكنية الصعبة، فضلوا 
حضور  سمعوا  بعدما  ليال  اخلروج 
الوالي للفت أنظاره لوضعهم اخلطير 
و منهم حتى من بقى ليلته يف العراء 

و البرد قرب مقر البلدية.
الشروب  املاء  شبكة  خاصة 
وفك املسالك الغابية بني التجمعات 
السكنية وتعميم اإلنارة العمومية«، 
تولي  مصاحله  بان  تأكيده  مجددا 
عن  العزلة  لفك  بالغة  أهمية 
عرفت  التي  السكنية  التجمعات 

عودة معتبرة لقاطنيها. 

جمعيات  من  العديد  دعت 
اعطية  أوالد  لبلدية  املدني  املجتمع 
ومصيف القل غربي والية سكيكدة، 
الوصية  للسلطات  العاجل   التدخل 
كارثة  من  تيزغبان  وادي  إلنقاذ 
تهدد  و  تترصده  األن  إيكولوجيةهي 
الغربية  اجلهة  سكان  من  املئات 
أمام  أعطية  لبلديةأوالد  اجلنوبية 
عدم  على  البلدية  إصرار  و  تواصل 
التدخل لوقف صبالنفيات السائلة يف 
مجرى الوادي الذي ال طاملا كان منقد 

السكان لشربو السقي .
ممثل عن املجتمع املدني، قال يف 
الوطن«، بأن  تصريح خاص »ألخبار 
هدهالوضعية باتت خطيرة و تهدد حياة 
احملاصياللزراعية  و  احليوان  و  االنسان 
التي هي مصدر رزق السكان البسطاء 
جتود  مما  من  الدينيعيشون  املنطقة  يف 
به االرض التي هي كل شيء لهم، 
حيث تصرالبلدية حسبهم على رمي 
النقي  املجرى  يف  السائلة  فضالتهم 
الصرف  شبكة  منخالل  الصايف 
اسابيع  قبل  اجنازها  مت  التي  الصحي 
املشروع  السكانعلى وقف هذا  و يصر 
اللجوء  األمر  أقتضى  أن  و  حتى 
محدثنا«  »حسب  احملكمة  إلى 
على  البلدية  إلصرار  تأسف  الذي 
من  العديد  وجود  من  موقفهابالرغم 
السكانية يف  التجمعات  لربط  احللول 

املنطقةبشبكة الصرف الصحي خاصة 
و ان وادي تيزغبان هو عبارة عنمناظر 
الفسيفساء  من  سلسلة  و  خالبة 
يتم  املفروضأن  من  كان  أين  العاملية، 
تأسف  و  تدنيسها  وليس  حمايتها 
إزاء  الوالية  لصمت  »محدثنا« 
هذهالوضعية اخلطيرة و خاصة مديرية 
البيئة التي لم حترك ساكنا، بالرغممن 
العشرات من الشكاوى التي وصلتها 
املدنيو  املجتمع  جمعيات  قبل  من 
عريضة  أمضوا  الدين  القرية  سكان 

ضد هذا املشروع
متسكت  السياق،  هذا  يف  و 
على  الرد  برفض  أعطية  اوالد  بلدية 
طلبنامبعرفة موقفها من االحتجاجات 
بالرغم  هذا  و  برمته،  املشروع  و 
شبكة  ان  حيث  منإحلاحنا، 
تصب  اجلديدة  الصحي  الصرف 
مدير  أكدت  بينما  الوادميباشرة،  يف 
املشروع و  اعترضت على  بأنها  البيئة 
اخلصوص  هذا  يف  الوالية  راسلتوالي 
على  البلدية  إصرار  من  وتأسفت 
الصرف  شبكة  مشروع  التعجيلبأنهاء 
مباشرة  ترمي فضالتها  التي  الصحي 
نقي  ماء  مجرى  هو  الذي  فيالوادي 
حياة  هو  و  خالبة  مناظر  يضم 

السكان.
 جمال بوالديس

بوالية  العقلة  دائرة  ينتظر سكان 
تبسة  بـ 4 بلديات مقر الدائرة العقلة 
على  قنتيس  وسطح  وبجن  واملزرعة 
التخلص  خنشلة   والية  مع  احلدود 
ظل  يف  الصحية  اخلدمات  تدني  من 
مبستشفيات  للعالج  املستمرة  املعاناة 
املواليد  أغلبية  أن  إلى  إضافة  خنشلة 

اجلدد مسجلني يف الوالية 40 .
خالل  املنطقة  سكان  قال 
املؤسسة  الوطن'«إن  بـ«أخبار  لقائهم 
الشبوكي  محـمد  االستشفائية 
بالشريعة عجزت عن التكفل مبرضى 
بكثافة  والشريعة  العقلة  دائرتي 
نسمة،  ألف   200 جتاوزت  سكانية 
حيث  يشهد يف مقابل ذلك  مشروع 
 60 بسعة  بالعقلة  اجلديد  املستشفى 
سريرا تأخرا فظيعا يف وتيرة االجناز منذ 

سنة 2011 .
وحسب مصادر« أخبار الوطن« ، 
الدولة  املشروع خزينة  هذا  كلف  فقد 

مليار  و25  لالجناز  سنتيم   مليار   60
عن  األن  ليتوقف  للتجهيز  سنتيم 
األمر  مجهولة،  أسباب  لعدد  االجناز 
الذي دفع بسكان العقلة للخروج عن 
بفتح  اجلديد  الوالي  ومطالبة  صمتهم 
لتوقف  حتقيق ملعرفة األسباب اخلفية 
املشروع والبحث عن حلول عاجلة من 
خالل  خاصة  عنهم  الغنب  رفع  أجل 

فصل الشتاء  .
الصحة  مدير  صّرح  وبدوره 
املشروع  أن  تبسة،  لوالية  والسكان 
تأخر يف االجناز بسبب أخطاء متكررة 
الوزارة  بشأنها  أبدت  الدراسة  يف 
حتفظات مت رفعها وتصحيحها وتنحية 
آخر  وتعيني  األول  الدراسات  مكتب 
مواصلة  إجراءات  امتام  انتظار  يف 
الورشات حيث ال تزال هناك رتوشات 

أخيرة لتعيني املقاولة.
فيروز رحال

شرعت مصالح األشغال العمومية 
وتعبيد  تهيئة  أشغال  جتسيد  يف  اليوم 
الرابط   41 رقم  الوالئي  الطريق  وتزفيت 
وسيدي  اجلبلية  رابح  أوالد  بلدية  بني 

معروف بوالية جيجل.
االشغال  مبديرية  مسؤول  قال  و   
العمومية يف تصريح لـ«أخبار الوطن« إن 
املقاولة  املؤسسة  برفقة  مصاحله باشرت 
بتهيئة  األشغال  إليها  استند  التي 
الطريق يف شطره الرابط بني مقر البلدية  
7كلم  انقية على طول مسافة  و مشتى 
أجزاء  باقي  ومتس  العملية  ،لتتواصل 

الطريق الوالئي.
الكهرباء  لتوفير  الشمسية  الطاقة 

مبدرسة العوانة
العوامة  بلدية  سلطات  شرعت 
الطاهر   بوطاوي  مدرسة  ربط  بعملية 
الطاقة  ألواح  طريق  عن  بالكهرباء 
لها  خصص  والتي  الشمسية،العملية 
مبلغ  5ماليني دينار والتي تندرج ضمن 
صندوق الضمان والتضامن للجماعات 
احمللية جاءت من أجل تعميم إستعمال 
الطاقات املتجددة على مستوى املدارس 
بلدية  مدارس  بهذا  لتكون  اإلبتدائية 
هاته  من  تستفيد  بلدية  ثالث  العوانة 
ببلدية  مدرستني  استفادة  بعد  العملية 
جيجل ومدرسة ببلدية الطاهير،على أن 
تعمم هاته العملية على باقي البلديات 

واملدارس
سهام.ع

متكن أمن دائرة الذرعان  بالطارف على إثر عمليات 
شرطية متتالية من تفكيك و اإلطاحة مبجموعة إجرامية 
ترويج  يف  مختصة  شخصا،   11 من  تتكون  منظمة 

املخدرات واملؤثرات العقلية.
العصابة  فأفراد  األمن  مصالح  بيان  وبحسب 
السكان  وسط  الرعب  اثارت  و  ترهيب  على  يعتمدون 
مختلفة  وأحجام  أنواع  من  بيضاء  أسلحة  بإستعمال 
على حيهم  والسيطرة  نفوذهم  لبسط  إجرامي  كأسلوب 
نشاطهم  ملمارسة  خلفية   كقاعدة  يتخذونه  مت  من  و 
من  كمية  حجز  العملية  هذه  خالل  مت  أين  اإلجرامي 
غ   500 بـ  وزنها  قدر  للترويج  ومهيأة  مجزأة  املخدرات 

من  املهلوسة  األقراص  من  و كمية  املعالج  الكيف  من 
أنواع مختلفة و أسلحة بيضاء محظورة عبارة عن سيوف 
مالي  مبلغ  إلى  باإلضافة  متنوعة  أحجام  من  سكاكني 
يعد من عائدات عملية الترويج. و بعد إستيفاء جميع 
اإلجراءات القانونية أجنز ضدهم ملف قضائي عن قضية 
، حيازة تخزين وبيع املخدرات واملؤثرات العقلية بطريقة 
حيازة   ، منظمة  إجرامية  جماعة  إطار  يف  شرعية  غير 
قدموا  مبرر شرعي حيث  بدون  بيضاء محظورة  أسلحة 
الذرعان  لدى محكمة  املختصة  القضائية  اجلهات  أمام 
أين صدر يف حقهم جميعهم أمر إيداع احلبس املؤقت.
ف سليم
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طالبوا بالترحيل الى طالبوا بالترحيل الى 
سكنات اجتماعية الئقةسكنات اجتماعية الئقة

سكـان الصفيـح سكـان الصفيـح 
و البيـــوت و البيـــوت 

الهشـة يغلـقون الهشـة يغلـقون 
مقـر بلـــدية مقـر بلـــدية 
فلفــلة فـي فلفــلة فـي 
سكــيكـدةسكــيكـدة

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

انتفض، أمس، سكان الصفيح و البيوت الهشة ببلدية 
فلفلة يف سكيكدة لليوم الثاني على التوالي ، وأغلقوا 
مقر البلدية باألقفال مطالبني بحضور والي الوالية 

اجلديد عبد ، مشددين على ضرورة التعجيل يف 
اإلفراج عن السكن اإلجتماعي.

الطارف
اإلطـــاحة بعصابــة تعتـــــدي اإلطـــاحة بعصابــة تعتـــــدي 
على المواطنيــن  فـــي على المواطنيــن  فـــي الذرعـــانالذرعـــان

سكيكدة

كارثــة ايكولوجيــة كارثــة ايكولوجيــة 
تهــــدد تهــــدد وادي واد وادي واد 

تيزغبان تيزغبان بأوالد أعطيــةبأوالد أعطيــة

تبسة

مطـــالب بالتحقيـــق في تأخـر مطـــالب بالتحقيـــق في تأخـر 
إنجـاز مستشفـــى العقــــلةإنجـاز مستشفـــى العقــــلة

جيجلجيجل
االنطــالق فــي االنطــالق فــي 
تهيئــة الطريـق تهيئــة الطريـق 
البلدي بأوالد رابحالبلدي بأوالد رابح



اجللفة
قــوافل طبيــة لعــالج سكــان مناطــق 

الظـل
باجللفة  واملواطنة  املدني  للمجتمع  الوطنية   للمنظمة  الوالئي  املكتب  أطلق 
بالتنسيق مع املجلس البلدي لبلدية عني اإلبل  قافلة طبية حتسيسية وتوعية لفائدة 

سكان بلدية عني اإلبل بالقرى التابعة لها  .
و شارك يف  هذه القافلة مشاركة 35 طبيب عام وأخصائي, و مت فحص أزيد من 
600 مواطن من بينهم أطفال ومسنيني. من جهتها بادرت أيضا اجلمعية اجلزائرية 
للتراث والبيئة والتنمية البشرية املكتب الوالئي وبالتنسيق مع املؤسسة العمومية 
للصحة اجلوارية بقطارة واملجلس البلدي لبلدية عمورة  قافلة طبية تطوعية جابت 
مختلف قرى بلدية  عمورة التي تعد من بني املناطق النائية بالوالية حيث مت فحص 
أزيد من 150 مواطن مبشاركة العديد من األطباء أخصائيني وعامون ,سكان هاته 
املبادرة من  املبادرة  مثمنني مجهودات منظمي هذه  املناطق استحسنوا كثيرا هذه 

جمعيات وأطباء.

القبــض على شـــاب يحتـال على سائـــقي 
سيــارات األجــرة لســــرقة هواتفــــهم

 
متكن عناصر الشرطة باألمن احلضري الثامن )حي بحرارة( بأمن والية اجللفة، 

من توقيف شخص يف العقد الثالث من عمره، لتورطه يف النصب والحتيال على 
العديد من سائقي سيارات األجرة للنقل احلضري مبدينة اجللفة.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات األمن احلضري لعدة شكاوى من 
مفادها  اجللفة،  مبدينة  احلضري  للنقل  االجرة  سيارات  سائقي  من  البعض  قبل 
النقالة من قبل شخص  تعرضهم للنصب  و االحتيال من خالل سرقة هواتفهم 
مبدينة  العمارات  إحدى  من  مريض  نقل  بحجة  يستدرجهم  كان  الذي  مجهول، 
اجللفة، مستعطفًا إياهم باستعارة هواتفهم النقالة بحجة إجراء مكاملة هاتفية لنفاذ 

رصيده، ليقوم فور ذلك بالفرار وبحوزته هاتف الضحية.
فور تلقي البالغات، كثف عناصر الشرطة من عمليات البحث والتحري عن 
نقال أحد  وتوقيفه وبحوزته هاتف  أن مت حتديد هويته  إلى  القضايا،  به يف  املشتبه 

الضحايا.
السيد/  أمام  بهم  املشتبه  قدم  القضية،  يف  التحقيق  إجراءات  استيفاء  بعد 
الفوري، أين صدر  املثول  وكيل اجلمهورية لدى محكمة اجللفة، وفقًا إلجراءات 
بحقه ستة )06( أحكام باحلبس النافذ ملدة سنتني )02( عن كل ملف، أي ما 
مجموعه 12 سنة حبس نافذة   و غرامة مالية تقدر بثالثون الف دينار جزائري عن 

كل قضية.
الطاهر دحمان

مستغامن
قطــاع السيــاحة يتـــدعم بثـــالث 

منشــــآت جديـــــدة
بثالث  مستغامن  بوالية  التقليدية  والصناعات  السياحة  قطاع  سيتدعم 
السياحي  التوسع  منطقة  مستوى  على  االستغالل  حيز  منشآت جديدة ستدخل 
بصابالت،تضاف للحضيرة الفندقية بالوالية التي تضم 34 مؤسسة فندقية لطاقة 

استيعاب إجمالية تقدر بــ 3975 سرير و 108آالف منصب شغل.
من  اجلديدة  املرافق  هذه  »إن  مستغامن  لوالية  السياحة  مبديرية  مسؤول  قال  و 
شأنها رفع قدرة االستقبال و االيواء  بالوالية التي تعرف توافد  كبيرا للزوار على 
مدار السنة و بشكل أكبر خالل موسم االصطياف أين استقبلت شواطئ مستغامن 
قرابة الــ 04 ماليني مصطاف خالل موسم االصطياف االستثنائي بسبب جائحة 

كورونا«.
هذا و تبقى اجلهة الشرقية من الوالية والتي تتمركز بها أكبر عدد من الشواطئ 
توسع  مناطق  وجود  رغم  السياحية  القرى  و  الفندقية  املؤسسات  انعدام  تشكو 
سياحي كثيرة لم تستغل بعد منذ سنوات.كما هو احلال ببلديات سيدي خلضر 

أوالد لوغالم وبن عبد املالك رمضان وغبرها.
بن سعدية .ن

بجاية
توقيـــف إمـــرأة بتهـــمة النـــصب

 و االحتيــال بسيــدي عيـــــش
القضائية ألمن دائرة سيدي عيش ببجاية  من  الشرطة  متكنت عناصر فرقة 
راحت  واحتيال  نصب  قضية  يف  تورطت  غليزان  والية  من  تنحدر  إمرأة  توقيف 

ضحيتها امرأة من مدينة سيدي عيش.
 تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة شكوى إمرأة تعرضت إلى 
نصب واحتيال من طرف إمرأة مجهولة الهوية أين استولت الفاعلة على مجموعة 
من احللي وإختفت عن األنظار، املشتبه فيها صادفت الضحية مبدينة سيدي عيش 
وبعد احلديث معها أوهمتها بأنها مسحورة ويجب أن تقوم بفك السحر عن طريق 
الرقية، وبعد مرافقتها إلى البيت طلبت منها أن تعطي لها جميع أغراضها املتمثلة 
بعدها  وجد،  إن  األورو«   « الصعبة  العملة  من  املال  وكذا  الذهب  من  حليها  يف 
إحتالت عليها وقامت بسرقة جميع أغراضها وغادرت املكان نحو وجهة مجهولة، 
عناصر الشرطة فور ذلك باشرت عمليات بحث وحتري واسعة أين متكنت بعد أيام 
قليلة من توقيف املشتبه فيها على مستوى مفترق الطرق ملقر بلدية سيدي عيش 
وهي بصدد إصطياد ضحية أخرى، ويتعلق األمر بامرأة عمرها  27 سنة، تنحدر 

من والية غليزان. 
ت . كرمي

06
أخبار الداخل
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خميس اخلشنة ببومرداس

مطــالب برفـــع التجميــــد مطــالب برفـــع التجميــــد 
عن مشــروع مستشـفى عن مشــروع مستشـفى 6060 سريــر سريــر

بقولهم  محدثونا  وأضاف 
لكن  باملشروع  خيرا  »استبشرنا 
بعدما  تبددت  ما  سرعان  فرحتنا 
يف  كاشفني  التجميد«  قرار  بلغنا 
الصحة  قطاع  أن  السياق  ذات 
بخميس اخلشنة »مريض« ويفتقر 
»يف  خدمات  تقدم  صحية  ملرافق 

املستوى« باملنطقة.
متعددة  العيادة  وبخصوص 

اخلشنة  خميس  لبلدية  اخلدمات 
العيادة لم  املعنيون بقولهم »  أشار 
الكم  استيعاب  على  قادرة  تعد 
الهائل من املرضى الذين يتوافدون 
عليها من كل أحياء البلدية وكذا 
رفع  وبالتالي  املجاورة،  البلديات 
املستشفى  مشروع  عن  التجميد 

بات ضرورة حتمية«.
ـ حسبهم  بلة  الطني  زاد  وما 

استشفائية  مؤسسة  غياب  هو  ـ 
حيث  للوالية،  الغربية  باجلهة 
بودواو،  ببلديات  املرضى  يعاني 
أوالد  األربعطاش،  حمادي، 
إلى  التنقل  عناء  هداج... 
وقت  يف  العالج  لتلقي  العاصمة 
العاصمة  فيه مستشفيات  تسجل 

اكتضاضا حادا.
البرملاني سعيد  النائب  وكان 

زوار قد  وجه، األسبوع املاضي، 
الصحة  وزير  إلى  كتابية  مساءلة 
املستشفيات  وإصالح  والسكان 
االجراءات  عن  لالستفسار 
من  وزارته  قبل  من  املتخذة 
مشروع  عن  التجميد  رفع  أجل 
بخميس  سرير   60 مستشفى 
من  األرضية  واختيار  اخلشنة، 

أجل اجنازه.

عاد »التلفيريك« إلى اخلدمة بهضبة اللة ستي بوالية تلمسان، وهذا 
مدير  وحسب  كوفيد19،  كورونا  جائحة  بسبب  أشهر   07 دام  توقف  بعد 
النقل لوالية تلمسان، انه مت وضع جميع االحتياطات الالزمة للوقاية من 
انتشار الوباء وفق بروتوكول صحي سنته وزارة النقل، حيث سيتم استغالل 
17 عربة للركوب انطالقا من صهريج »مبدة« مرورا بثانوية »احمد بن زكري 
نهاية  يومي  باستثناء  متر  و600  كيلومتر  مسافة  على  سابقا  »بولفالون« 
عليه  والعائالت  املواطنني  للتوافد  اجتنابا  وهذا  والسبت،  اجلمعة  العطلة 

والتي تقصد الغابة لالستجمام.
الكوابل  عبر  النقل  بتسيير  املكلفة  الشركة  جندت  السياق  ذات  يف 
الداخلي  األمن  أعوان  من  العشرات  لتلمسان  النقل  مديرية  مع  بالتنسيق 
التابع لها لتطهير احملطات الثالثة والعربات مع كل دورة توصيل يف الذهاب 
باستعمال  اخلاص  الصحي  البروتوكول  تطبيق  تعليمات  وتنفيذ  واإلياب 

الكمامة ومنع أي شخص من الركوب يف حالة عدم ارتدائها. 

لبلدية بني سنوس بوالية تلمسان غالفا  خصصت السلطات احمللية 
والتضامن  الضمان  صندوق  إطار  يف  سنتيم  مليون   800 بــ  يقّدر  ماليا 
الفيضانات،  للجماعات احمللية، من اجل حماية مناطق الظل من خطر 
تقنية  دراسة  إعداد  يف  احمللية  السلطات  مع  الري  مديرية  شرعت  حيث 
القادر  عبد  وموالي  مرشال  منطقتي  من  القادمة  األمطار  سيول  لتحويل 
باجتاهات أخرى لتفادي ارتفاع منسوب املياه بالنسيج احلضري، إذ بإمكان 
هذا املشروع حال االنتهاء منه بوضع حد للمشكل الذي ظل يقلق سكان 

القريتني ككل فص شتاء جراء الفيضانات الناجمة عن األمطار.

عـــودة خــدمة »التلفيـريك« 
بعــد توقــفه بســبب كـورونا

800 مليــون سنتــيم للوقــاية من 

مخاطـر الفيـضانات بـ»بني سنوس«

يطالب مواطنو بلدية خميس اخلشنة غربي بومرداس وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 
برفع التجميد عن مشروع مستشفى 60 سرير الذي استفادت منه البلدية منذ سنوات.

أكد بعض املواطنني بخميس اخلشنة يف حديثهم لــ«أخبار الوطن« إن بلديتهم قد استفادت من 
مشروع إلجناز مستشفى بسعة إستيعاب قدرها 60 سرير، غير أن املشروع جمد ألسباب مجهولة.

أخبار تلمسان

ل. عبد الرحيم
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أخبار السر ايا

أقدم أول أمس أصحاب محالت بيع املشروبات الكحولية مبدينة 
تيشي على غلق الطريق الوطني رقم 09 الرابط بني بجاية 

وسطيف على مستوى منطقة كابري تور وذلك للمطالبة بالعودة 
مجددا الستئناف نشاطهم التجاري، بعد توقف دام أكثر من 6 

أشهر بسبب جائحة كوفيد 19، وقد عّبر املسافرون ومستعملي هذا 
الطريق عن استيائهم الكبير و تذمرهم إزاء مسلسل غلق الطرقات 

الذي أضحى متواصل بوالية بجاية ودون توقف، ويأملون أال 
تتكرر مثل هذه السلوكيات التي حتمل آثار سلبية على املواطنني 

وعلى التنمية احمللية

أعلنت تركيا مؤخرًا إرسالها سفينة »بربروس خير الدين باشا«، 
إلى قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية، يف شرق 

املتوسط، ملواصلة أنشطة التنقيب، بعد إرسالها سفينة »الريس 
عروج« إلى شرقي املتوسط وما أحدثته من جدل حول العالم،

املثير يف سفن التنقيب والبحث التركية أنها حتمل أسماء 
شخصيات تاريخية ذات صلة باملنطقة وبالبحار، ومن أبرزها 

الريس عروج و بربروس خير الدين باشا.
خير الدين بربروس باشا، وهو أول قائد لألسطول البحري 

العثماني، ال يزال ُيصّنف حتى اليوم أحد أبرز القادة البحريني، 
وأحد الرموز التي ساهمت يف تأسيس اإلمبراطورية العثمانية، 

وذلك رغم مرور مئات السنني على وفاته.

يظهر أن الفالحني بوالية املسيلة يف قراها ومشاتيها لم 
يكونوا محظوظني يوما خاصة ما تعلق بطلباتهم القدمية 
واجلديدة املتجددة واخلاصة مبنحهم رخص حفر اآلبار 

حيث سرعان ما تتبخر آمالهم وأحالمهم وتذهب أدراج 
الرياح .الفالحون الذين علقوا آماال كبيرة على الوافد 
اجلديد والي الوالية السيد عبد القادر جالوي بتكفله 
التام بانشغالهم خاصة وأن الكثير من أشجارهم أصبحت 

قاب قوسني أو أدنى من التلف بسبب اجلفاف .
الفالحون تفاجأوا مبسؤول الهيئة التنفيذية وقد وضع 

شروطا تعجيزية جديدة حسب الفالحني وهو ما يجعلهم 
يف رحلة جديدة بني األقسام الفرعية الفالحية بالدوائر 

ومديرية املوارد املائية من جهة والوالية من جهة اخرى 
األمر الذي علق عليه الكثير يظهر أن الفالحني باملسيلة 

»معندهمش الزهر يف والتهم ».

إغــــالق »غريــــب« للطـــــــــريق

توقيـــف  منتـــــحل 
شخصـــــية  بالرئـــاســة

عــودة  اإلخـــــوة فالحـــون يشتــكون »ســـؤ الحـــظ«
عــروج إلــــى المتـــوسط

أوقفت مصالح الضبطية القضائية 
للمديرية العامة لالمن الداخلي   

املسمى “عنصل زهير” املدعو “كرمي 
سيفو”، الذي يدعي رئاسته ملا يسمى 

“مجلس الشباب اجلزائري”.
وذكر بيان  وزارة الدفاع الوطني، أمس، 

أنه ويف سياق اجلهود املبذولة بهدف 
محاربة الفساد والتصدي ملمارسات 
االبتزاز واالحتيال التي من شأنها 
املساس بصورة مؤسسات الدولة.

أقدمت مصالح الضبطية القضائية 
للمديرية العامة لألمن الداخلي، يوم 

16 سبتمبر 2020، على توقيف املسمى 
“عنصل زهير” املدعو “كرمي سيفو”، الذي يّدعي رئاسته ملا يسمى 

“مجلس الشباب اجلزائري”.
وجاءت عملية التوقيف بعد عملية حتقيق ومتابعة معمقة أفضت 

إلى أن املتهم متورط يف انتحال شخصية إطار يف مصالح رئاسة 
اجلمهورية،واالحتيال والنصب على إطارات سامية واالبتزاز وتلقي 
رشاوى وكذا قيامه بنشر منشورات حتريضية على شبكات التواصل 

االجتماعي.

تراجع الهيئة الناخبة إلى حوالي 23 
مليون مسجل ، حسب ما  كشفه رئيس 
السلطة الوطنية لإلنتخابات، محمد 

شريف، أن املراجعة اإلستثنائية للقوائم 
اإلنتخابية.وصرح شريف خالل مشاركته 
يف برنامج ضيف الصباح بالقناة اإلذاعية 
األولى  أمس إن عملية التطهير والشطب 

أسفرت عن تراجع الهيئة الناخبة يف 
حدود 200 ألف مسجل.وبخصوص 

التسجيالت اجلديدة أعطى املتحدث 
متوسط تسجيل بلغ 15603 يوميا مبا 

فيها التسجيالت عبر األرضية الرقمية 
التي مت اعتمادها ألول مرة.وبخصوص 
احلملة اإلنتخابية ذكر رئيس السلطة 

الوطنية لإلنتخابات وجود فراغ تنظيمي 
يخص عمليات اإلستتفاء الشعبي، 

وأضاف يف هذا السياق: “سأصدر  قرار 
يخص سير احلملة املتعلقة باإلستفتاء 

التي ستنطلق يوم 7 أكتوبر”.

 تراجـــــع الهيـــئة النـــاخــــــبة

قيـــل إن الصبـــــر 
ســــاعـــة..

نظم مشككون من فيروس كورونا يف كل من بريطانيا والواليات 
املتحدة األمريكية وقفات احتجاجية، واحتشدوا يف ساحات لندن 

ونيويورك ضاربني بإجراءات الوقاية من كورونا عرض احلائط، فال 
ارتدوا الكمامات الواقية وال احترموا مسافة التباعد االجتماعي. ورفع 
احملتشدون أصواتهم عاليا مؤكدين أن جائحة »كوفيد 19« مخطط لها 

من قبل القوى العظمى من أجل رسم مسار جديد للعالم. ويف أمريكا 
plande�( 19 هي  كما يف بريطانيا هتف احملتجون قائلني كوفيد

mic( ولم تكن يوما )pandemic(! يذكر أن عدة دول أوروبية 
تشهد ارتفاعا كبيرا يف عدد حاالت »كوفيد 19“؛ ارتفاع فتح احلديث 

عن موجة وباء ثانية تلوح يف األفق.



براهيم مالك
وقال رئيس احلي »خ. امغي« يف حديثه لـ« 
أخبار الوطن » انه أضحى أحد أكبر األحالم التي 
يتمناها الساكنة بالقرية النائية هو الظفر بشربة ماء 
اليومية على بعد 10  التنقل  صالح  ،   فمعاناة 
كلم من أجل جلب املياه الصاحلة للشرب ،بات 
من املستحيالت يف ظل تعطل كل الوسائل التي 
بصهريج  مزود  جرار  من  عليها  يعتمدون  كانوا 
صغير إلى وسائلهم اخلاصة،وصمت السلطات.  
ويف نفس السياق ، أكدت مصادر من والية 
إنه من احملتمل  الوطن«  اليزي يف تصريح ألخبار 
نقل التجمع السكني تكزير الى قرية أخرى على 
املياه  الى  وجود  نظرا  وهذا  10 كلمترات  مسافة 
السكني  باملجمع  للشرب  تصلح  ال  التي  املاحلة 
االنسان  صحة  على  خطورتها  الى   باإلضافة 
غير  االرتوازي  بئر  اجناز  من  الرغم  على  واحليوان 
يستدعي  الذي  االمر  للشرب  يعد صاحلا  لم  انه 
من  واملستفيدة  اخرى  ضاحية  الى  املجمع  نقل 

مشاريع مناطق الظل مؤخرا .
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يضطرون التنقل لـ 10 كيلومترات للحصول على املاء

العطــش يهــدد سكــان قــرية العطــش يهــدد سكــان قــرية 
تكـــزير باليــــزيتكـــزير باليــــزي

رشيد شويخ
وعبر فالحو باقوزة و اخلبنة ،عن استغرابهم الشديد 
من التأخر الكبير يف إجناز الطريق الذي يربطهم يبعضهما  
،على الرغم من أهميته االقتصادية ،بحكم أنه يصل بني 
منطقتني معروفتني بغزارة إنتاجهما الفالحي على مستوى 

يوميا  الشاحنات  من  العشرات  ،تستعمله  الوادي  والية 
وغيرها  الطماطم  و  البطاطا  القتناء  اجلهة  تقصد  ،التي 
اخلبنة  و  باقوزة  بها  تزخر  التي  الزراعية  املنتوجات  من 
الرقيبة  بلدية  ربط   الطريق سيضمن  هذه  فتح  أن  ،كما 
وهي ثاني أكبر من حيث عدد السكان يف والية الوادي 
أقل  وعلى مسافة  الوالية  بعاصمة  مروري جديد  مبسلك 
للوصل  الرقيبة  الذي يستعمله سكان  الثاني  الطريق  من 
ملدينة األلف قبة وقبة ،وذلك بطول  حوالي 6 كيلومترات 
،كما سيفك املشروع يف حالة اجنازه العزلة عن قرية باقوزة 
و اخلبنة ،ذلك أن حركة املرور به ستتزايد ما يعني فتح 
مناصب غير مباشرة لصالح شباب املنطقة املصنفة ضمن 

مناطق الظل .
وعد رئيس البلدية

يف  زغدي  اجلليل  عبد  الرقيبة  بلدية  رئيس  وأوضح 
وباإلشتراك  البلدي  مجلسه  أن  الوطن  ألخبار  تصريح 
مع املجلس البلدي بتغزوت ، مت تسجيل املشروع ضمن 
مطالب البلدية يف مشاريع صندوق تنمية اجلنوب ،على 

أمل جتسيده خالل السنة القادمة.

رشيد شويخ 
زيارته  خالل  الوالي  واستغرب 
يومني ،  املذكور قبل  للمرفق  التفقدية 
من عدم إمضاء اللجنة الوالئية لألمن 
املراقبة  كاميرا  وضع  رخص  ،على 
رفع  ،رغم  الوالئية  باخلزينة  اخلاصة 
لها منذ شهور واملوضوع متعلق  الطلب 
بهيئة عمومية ،هذا بعد أن حتدث مع 
أسباب  حول  األشغال  على  القائمني 
أشغال  أن  ،رغم  املشروع  تسليم  تأخر 
طويلة  مدة  منذ  اكتملت  به  البناء 
بتسليم  الصدد  هذا  الوالي يف  ،وتعهد 
األسبوع  غضون  يف  املطلوبة  الرخصة 
اجلاري و ذلك مع أول اجتماع ملجلس 
أمن لوالية الوادي  ،كما حث املسؤول 
اخلزينة  مدير  املذكور،  التنفيذي 
الوالئية على ضرورة مراسلة  مصاحله 
املركزية بخصوص جتهيز املبنى مبعدات 
وأن  املكتبية ،خاصة  و  اإلعالم اآللي 
االستشارات األولى والثانية لم يتقدم 
إليها أحد بحكم أن الغالف املالي الذي 
،خاصة  كاف  غير  للتجهيز  خصص 
يعرقل  ما  أكثر  يعتبر  البند  هذا  وأن 

املبنى  فتح 
يد  جلد ا
ينة  خلز

،أما  الوالية 
التكييف  بخصوص 
أجنحة  بعض  يف 

غرار  على  املذكورة  العمومي  املرفق 
القائمون  أكد  فقد   ، الدفع  شبابيك 
من  االنتهاء  سيتم  أنه  اإلجناز  على 
،كما  قادمة  أيام  عشرة  خالل  تركيبه 
حتدث مدير اخلزينة الوالية عن ضرورة 
و  الوظيفية  السكنات  من  عدد  برمجة 
كذا زيادة عدد احلراس فيه ،هذا ودعى 
استكمال  الى  راقع  القادر  عبد  الوالي 
يف  للخدمة  املرفق  وفتح  النقائص  كل 
يف  بقائه  ،وعدم  واحد  شهر  غضون 
وضعيته احلالية التي أثرت وإن بشكل 

ضعيف على بعض مكوناته.
والية  خزينة  مبنى  أن  يذكر 
بديع  هندسي  بشكل  واملنجز  الوادي 
،كلف اخلزينة العمومية نحو 45 مليار 
08ماي  حي  يف  منجز  ،وهو  سنتيم 
1945 بالضاحية الشمالية الشرقية من 
مكتبا   51 من  ،ويتكون  الوادي  مدينة 
إلى  أرشيف ،باإلضافة  قاعة  و04  ،و 

قاعة اجتماعات كبرى .

أدرار
غاضبــون يعترضــون موكــــب  غاضبــون يعترضــون موكــــب  
وزيـــر الشبـــاب بــ»تاخفــيف’«وزيـــر الشبـــاب بــ»تاخفــيف’«

لوزير  التفقدية  أدرار ،الزيارة  زواية كنتة جنوب والية  ببلدية  استغل شباب قصر تاخفيف 
الشباب  الشباب والرياضة إلى والية أدرار ،لتدشني املسبح األوملبي برقان وعندما كان موكب 
الوزير متجها إلى  ذات البلدية   نظموا حركة احتجاجية سلمية على مستوى الطريق رقم 6 الذي 

مير على قريتهم وطالبوا الوزير بالنزول والسماع النشغاالتهم.
 من جهته قام وزير الشباب و الرياضة رفقة الوفد املرافق له بلقاء احملتجني الذين رافعوا عدة 
نقائص تعاني منها أحيائهم يف مقدمتها رد االعتبار للملعب اجلواري الذي أصبح حسبهم يف 

وضعية يرثى لها ،كما طالبوا بإجناز عدة مرافق رياضية على مستوى هذه األحياء.
 وبدوره خالدي وعدهم بالتكفل مبطالبهم وتسجيل مشاريع جديدة لهذا القصر بعد القيام 
بحصر املشاكل التي يعاني منها شباب يف هذه املنطقة وأما املطالب التنموية املتعلقة بالكهرباء 
واملياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي فالوالي رد وقال هذه من اختصاصتي، وكشف عن وجود 
مشروع كبير يف الكهرباء لفائدة مناطق الظل بالوالية وطمأنهم بأن هذه املنطقة مدرجة ضمنه   .
عبداهلل مجبري

الوادي
سكــان »باقــوزة« و»الخبــنة« يطالبــون بإنجــاز طــريق يربــط بينهـماسكــان »باقــوزة« و»الخبــنة« يطالبــون بإنجــاز طــريق يربــط بينهـما

الوادي
الوالــي يأمــر بتسليــم مقـــر خزينــة الواليــة قبــل نهاية الشهــر المقبـلالوالــي يأمــر بتسليــم مقـــر خزينــة الواليــة قبــل نهاية الشهــر المقبـل

طالب سكان قريتي باقوزة 
التابعة لبلدية تغزوت ،وقرية 

اخلبنة التابعة لبلدية الرقيبة 
،بوالية الوادي ،بتجسيد 
مشروع لربط الطريق بني 
القريتني املتجاورتني على 

مسافة أربعة كيلومترات ،هذا 
رغم الوعود التي تلقوها يف هذا 

الصدد .

أمهل والي الوادي عبد القادر راقع ،القائمني على أشغال املبنى اجلديد خلزينة الوادي 
شهرا واحد ،لتسليم املشروع للهيئة اإلدارية الذي أجنز ألجلها املشروع،واملنتهية به أشغال 

االجناز الرئيسية منذ نحو سنتني ونصف 

يعاني سكان قرية »تكزير« النائية التابعة لبلدية اليزي 
الواقعة على بعد 220 كلم عنمقر الوالية ،من عدم وفرة املياه 
الصاحلة للشرب منذ أزيد من عشرة أيام   حيث يضطرالسكان 

الى   التنقل ألزيد من 10 كم للحصول على املاء.
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شباب يغامرون   يف  رحلة املوت من أجل احلياة

جزائريون يحجون نحو تونس بحثا عن العالج في زمن كورونا

يغادر طيلة سنوات مضت العديد من الجزائريين  بلدهم األصلي كل سنة بطريقة غير شرعية  عبر الحدود التونسية من والية تبسة الباب الشرقي للبالد، 
هربا من عقوبات شديدة من أجل تأمين حياة أفضل  في دول الجوار بعيدا عن السجون ، عكس ما يحدث اليوم في زمن الوباء يحج المواطنون في رحلة 

ذهاب وعودة   نحو الشقيقة تونس عن طريق التعريب لقضاء مصالحهم الضرورية التي ال تتحمل انتظار فتح الحدود.

فيروز رحال

الحج في رحالت العالج عبر 
سيارات التهريب

كشفت مصادر خاصة ألخبار الوطن ، أن عمليات 
حتى  طال  قد  تبسة  والية  عبر  تونس   نحو  التهريب 
الوقود واألسلحة و املخدرات و مختلف  األشخاص بعد 
املستجد   كورونا  فيروس  أزمة  أصبحت  أن  فبعد   ، املواد 
من  العالم  يف  البلدان  من  العديد  تعيشه  مرعبا  واقعا   ،
بينها اجلزائر التي  أجبرت  على اتخاذ اجراءات وقرارات 
متشددة يف سبيل احلد من تفشي هذا الوباء القاتل حيث 
أثر  الذي  القرار  البرية، وهو  قرارا  بغلق احلدود  أصدرت 
الشرقية  الواليات  يف  املرضى  حياة  على  سلبي  بشكل 
الذين اعتادوا على احلج يف رحالت عالج نحو العيادات 

الطبية التونسية.
أصحاب  و  املرضى  هؤالء   من  بالعديد  دفع  أمر  هو 
احلاالت احلرجة إلى السفر بطريقة غير شرعية الستكمال 
البرنامج العالجي الذي ال يستلزم التأخير أكثر من الالزم 
، بعد تعطله خالل فترة انتظار الفرج ،  لتصبح بذلك هذه 

التجارة هي سيدة املوقف حتت مقولة »للضرورة أحكام.

 شباب يخوضون رحلة
 الموت بحثا عن العالج

من  العديد  فإن   ، الوطن  أخبار  علمته  ما  وحسب 
املرضى الذين  لهم مواعد مهمة يف طب العيون و غيرها 
من األمراض اخلطيرة، اضطروا التنقل إلى عيادات تونس  

عمليات  حتى  أجرى  من  منهم  و  شرعية  غير  بطريقة 
اجلزائر  إلى  عادوا  والشفاء  النقاهة  فترة  وبعد  جراحية 
هذه  خاض  تبسي  مواطن  هو  و«سليم«  الطريقة،  بذات 
التجربة مجبرا إلجراء عملية جراحية على عينه اليمنى 
بعد تعرضه حلادث مرور خطير، فحسب ما صّرح  به ، 
بعد إصرار منا، أكد أن تنقله إلى دولة تونس عبر رحلة 
رحلة  البعض  يسميها  والتي  العاتر  بئر  بلدية  من  تنطلق 

املوت مقابل تسديد مبلغ مالي .
بلديات  إحدى  من  املنحدر  »محمـد«  لنا  وأضاف 
تونس  يف  عينيه  على  جراحية  عملية  أجرى  أنه  تبسة، 
قبل ظهور الوباء القاتل و كان  من الضروري أن يعود لنفس 
الطبيب يف شهر جوان الفارط من أجل  عملية ثانية جد 
مهمة، وأن فترة غلق احلدود طالت كثيرا وال تبدو مالمح 
للتنقل  الطريقة  نفس  إلى  اللجوء  يف  يفكر  فإنه  الفتح، 
وإجراء عمليته بالرغم من خطورة هذه العملية ألنها تكون 

على طريق جبلية وفرعية جد خطيرة.

 الشبكات اإلجرامية المتشعبة 
تسّهل العبور

أسمائها،   ذكر  رفضت  والتي  الوطن  أخبار  مصادر 
أكدت عن وجود عصابات وشبكات إجرامية عبر احلدود 
فترة  إزدهرت نشاطاتها خالل  والتي   التونسية،  الشرقية 
انتشار الوباء و قرارات الغلق احلدودي، من خالل  تهريب 
قّدر  مادي  مقابل  وعودة   ذهاب  رحالت  األشخاص يف 
بني مليوني و3 ماليني سنتيم لرحلة الذهاب فقط و بني  

4 و 6 ماليني سنتيم لرحلة الذهاب والعودة،
الصحي  احلجر  إجراءات  فإن  أخرى،  جهة  ومن 

وإغالق احلدود التي ألغت العديد من األشغال و وضعت 
دفع  الذي  البطالة  شبح  أمام  الشباب  من  كبيرة  نسبة 
بعدد كبيرة من الشباب إلى امتهان هذه التجارة اجلديدة 
يستغل  وهنا  حسبهم،  الكرمي  العيش  مواصلة  أجل  من 
من  لألشخاص  والصحية  االجتماعية  الظروف  املهربون 

أجل طلب مبالغ مرتفعة يجبر هؤالء على دفعها.

تونسيون ُيهربون نحو الجزائر  
القتناء لوازمهم

وبني هذا وذاك أضافت مصادرنا، أن التونسيني هم  
أيضا  يستعملون نفس طريقة التنقل نحو اجلزائر يف شكل 
الواحد   للشخص  الرحلة  ثمن  ينخفض  كي  مجموعات 
من  العديد  اقتناء  غرار  على  مصاحلهم   قضاء  أجل  من 
زهيدة  بأثمان  املنزلية  األواني  و  األلبسة  و  الغذائية  املواد 
حسبهم دون اللجوء إلى شرائها مببالغ  مرتفعة هناك  وكل 

خالل فترة انتشار فيروس كوفيد 19 القاتل. .
تواجه  صعوبات يف  السلطات احمللية  لتبقى بذلك  
إيجاد احللول الفعالة حملاربة  مهنة التهريب والتي ُتَكثُِّف 
من  نشاطها خالل الفترات احلساسة التي تواجهها اجلزائر 

، فكل فترة  يتم اختيار طريقة جديدة وفعالة  للتمويه.

أسالك األمن المشتركة بالمرصاد
املنظمة يف مختلف  اجلرمية  عاجلت مصالح مكافحة 
الدرك  من  األخيرة  سنوات   5 الـ  يف  الرسمية  األسالك 
الهجرة غير  والشرطة وحرس احلدود عدة قضايا ملكافحة 
الشرعية التي تسجل منعا قضايا دورية لإلفريقيني أو بني 
الرعايا التونسيني واجلزائريني على مستوى نقاط التماس 

عاجلها  قضايا  احلدود ، يف صورة  احلدودي   الشريط  مع 
أمن تبسة بعد تفاقم جلوء السوريني للجزائر كمحطة عبور 
دولية  مجموعة  فيها   تورطت  قضية  ذلك  من  أوربا  نحو 
مقابل  الشرقية  احلدود  عبر  األجانب  لتهريب  منظمة 
تنفيذ  خالل  من  الصعبة،  بالعملة  طائلة  مالية  مبالغ 
الدرك الوطني بتبسة لعمليتني نوعيتني بعد  لتوصل إلى 
السوريني  املهاجرين  بتهريب  بتهريب  استخباراتية  تقارير 
نحو إلى أوربا عبر تونس، حيث مت توقيف 5 أجانب من 
جنسية سورية رفقة شخصني قادمني من اجلزائر العاصمة 
يف اجتاه مدينة تبسة، ليتم بعد ذلك توقيف باقي عناصر 
هذه الشبكة والذين يقيمون بالقرب من الشريط احلدودي 
اجلزائري التونسي،  حيث يستغلون يف ذلك   منافذ ترابية 
على نقاط التماس مع احلدود التونسية  مقابل مبلغ مالي 
مرتبطة  ثانية  عملية  ويف  )الدوالر(،  األمريكية  بالعملة 
بالسابقة بعد حتريات واسعة قام عناصر وحدات حراسة 
شخص  رفقة  آخرين   ثالثة  توقيف  من  بتبسة  احلدود 
تهريب  يف  تستعمل  نفعية  سيارة  منت  على  جزائري 
الوقود وهم بصدد عبور الشريط احلدودي باجتاه اجلمهورية 
التحقيق  قاضي  أن   مصادرنا  كشف  حيث  التونسية، 
بتهمة  جزائريني   3 و   8 الـ  السوريني  بحبس  أمر  آنذاك 
تكوين مجموعة منظمة لتهريب األشخاص وعبور احلدود 
دون وثائق وعدم التبليغ عن إيواء األجانب بالتواطئ مع 
التي  العملية  وهي  الوقود،  مهربي  من  وتونسيني  ليبيني 
تهريب  ممارسة  خط  على  التهريب  مافيا  دخول  أكدت 
التراب  دخول  بعد  والبحرية  البرية  واحلرقة  األشخاص 
العاملية  اإلجرامية  املنظمات  دعم  أجل  من  التونسي، 
من  آخرين  متورطني  مع  التنسيق  بعد  املسلحة  بالعناصر 

تونس يعملون يف نشاط تهريب البضائع.

شبكات اجرامية تسهل العبور مقابل 6 ماليين سنتيم
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استبعد جان ميشيل أوالس، رئيس نادي ليون، فرضية 
فترة  خالل  برشلونة،  مدافع  أومتيتي  صامويل  مع  التعاقد 

االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية، أن أوالس أكد أن 
إلى  بالعودة  بقوة  ارتبط  الذي  أومتيتي،  مع  يتعاقد  لن  ناديه 

صفوف ليون.
 ،2016 صيف  يف  ليون  عن  رحل  قد  أومتيتي  وكان 
عانى  األربعة،  السنوات  مدار  وعلى  برشلونة،  إلى  لينضم 
املدافع من سلسلة إصابات أبعدته عن املشاركة مع البارسا. 
نظيره  من  عرض  أي  يتلق  لم  ناديه  أن  أوالس  وأضاف 
برشلونة، للتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم الفريق الفرنسي.

مهاجم  ليكون  ديباي،  بضم  ارتبط  برشلونة  أن  يذكر 
صفوف  إلى  سواريز  لويس  رحيل  بعد  الكتالوني،  الفريق 

أتلتيكو مدريد.
آرسنال،  إلى  احملتمل  عوار  حسام  برحيل  يتعلق  وفيما 
ليون،  توقعات  يلبي  ال  اجلانرز  أن عرض  على  أوالس  شدد 

الذي يريد حصد ما يتراوح بني 40 إلى 50 مليون أورو.
القسم الرياضي

كاريوس على وشك 
العـودة لــدوري 
األلمانـــي  

توصل يونيون برلني، إلى اتفاق فعلي مع 
لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول، على 

االنتقال لصفوف الفريق األملاني، على سبيل 
اإلعارة ملدة موسم واحد.

وأفادت مجلة »كيكر« أن كاريوس خضع 
امس اإلثنني، للفحص الطبي يف برلني، متهيدا 
النضمامه إلى صفوف الفريق األملاني.وكان 
أوليفر رونرت املدير الرياضي ليونيون برلني، 
قد أكد سعي النادي إلى ضم كاريوس قائال 
إنه »إضافة جديدة محتملة« مشيرا إلى أن 
احملادثات اخلاصة بهذا أحرزت تقدما، لكن 

االنتقال لم يحسم بعد.
وسبق لكاريوس أن خاض 91 مباراة 

بالفعل يف الدوري األملاني، وذلك عندما كان 
حارسا لفريق ماينز، لكنه لم يجد فرصة كبيرة 
للمشاركة مع ليفربول بشكل منتظم. ولعب 

كاريوس لبشكتاش التركي منذ 2018 على سبيل 
اإلعارة، قبل أن يعود لليفربول يف ماي املاضي.

إقالـــة مــــدرب 
ماينــز األلمانـي 
لسـوء النتائــج

أقال نادي ماينز األملاني، مديره الفني 
أخيم بايرلورتسر، حسبما أفادت صحيفة 

»بيلد«، امس اإلثنني. وأوضحت الصحيفة 
أن النادي اتخذ القرار، بعد هزمية الفريق يف 
أول مباراتني بالدوري األملاني هذا املوسم، 

واحتالله املركز قبل األخير يف جدول 
البوندسليغا بدون رصيد من النقاط.

20 مليـــون أورو 
 تفصــل كويسانس 
عن »البريميرليغ«

ذكر تقرير صحفي، امس اإلثنني، 
أن الفرنسي ميكايل كويسانس العب خط 
وسط بايرن ميونخ األملاني، يحظى باهتمام 
ليدز يونايتد اإلجنليزي.وأوضحت صحيفة 

»ليكيب«، أن ليدز ومديره الفني األرجنتيني 
مارسيلو بيلسا، يرغبان يف التعاقد مع الالعب 

الفرنسي الشاب.وأشارت نقاًل عن مصادر 
لم تكشف هويتها، أن املقابل املالي لضم 

كويسانس )21 عاًما( سيبلغ نحو 20 مليون 
أورو، وأن العقد سيمتد حتى 2025 حال متت 

الصفقة.وكان بايرن تعاقد مع كويسانس يف 
صيف 2019 قادما من بوروسيا مونشنجالدباخ 

مبقابل مالي بلغ نحو 10 ماليني أورو. ووقع 
كويسانس على عقد مع بايرن ميونخ ميتد حتى 
2024، لكن الالعب لم يفرض نفسه على 
تشكيلة بايرن ميونخ، رغم إبداء عدد من 
األندية الفرنسية رغبتها يف ضم الالعب.

كراماريتــــــش 
األفضل فــي جولة 
»البوندسليغـــا«

أندريج كراماريتش، جنم هوفنهامي،  حصل 
من  الثانية  اجلولة  يف  أفضل العب  جائزة  على 
بايرن  ضد  املميز  أدائه  بعد  األملاني،  الدوري 
لفوز  هوفنهامي،  فريقه  كراماريتش  ميونخ.وقاد 
حامل  ميونخ،  بايرن  على  متوقع  وغير  كبير 
لقب الدوري األملاني وبطل دوري أبطال أوروبا، 
كراماريتش من تسجيل  )1-4(.ومتكن  بنتيجة 
الهدفني الثالث والرابع لهوفنهامي يف شباك مانويل 

نوير، حارس مرمى العمالق البافاري.
هدايف  ترتيب  قائمة  كراماريتش  ويتصدر 
سجل  بعدما  جولتني،  مرور  بعد  البوندسليجا 
5 أهداف حتى اآلن، فيما يعتلي هوفنهامي قمة 

جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

ثنائـــي نابولـــي 
 مهـــدد بالغيـــاب 
عن موقعـة يوفنتوس

يواجه جينارو غاتوزو، املدير الفني لنابولي، خطر 
أمام  املنتظرة  املباراة  اثنني من جنوم فريقه، يف  فقدان 
الثالثة  باجلولة  املقبل،  األحد  لها  واملقرر  يوفنتوس، 

من الدوري اإليطالي.
لورينزو  فإن  سبورت«،  »توتو  لصحيفة  ووفًقا 
إنسيني، جنم وقائد نابولي، تعرض لإلصابة يف بداية 
وقت  امللعب يف  مغادرة  على  أجبرته  األول،  الشوط 

مبكر بعد 22 دقيقة فقط من بداية لقاء جنوى.
مانوالس،  كوستاس  اليوناني  أن  وأضافت 
وخرج  أيًضا  لإلصابة  تعرض  اجلنوب،  فريق  مدافع 
أعلنه  ما  وبحسب  اللقاء.  عمر  من   46 الدقيقة  يف 
الفخذ  يف  إجهاد  من  يعاني  إنسيني  فإن  نابولي، 
األيسر، بينما يعاني مانوالس من آالم أسفل الظهر.
إنسيني  الثنائي  حلاق  حول  الشكوك  وحتوم 
يوفنتوس،  أمام  املقبلة  نابولي  مبباراة  ومانوالس، 

األحد املقبل، مبلعب أليانز ستاديوم بتورينو.

أنشيلوتــي يثـــق 
فــي بقـاء والكوت

أن  يف  إيفرتون،  مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  يثق 
فترة  خالل  النادي،  عن  يرحل  لن  والكوت  ثيو 
اإلجنليزي  اجلناح  استبعاد  بعد  احلالية،  االنتقاالت 
من التشكيلة التي فازت 1-2 على كريستال باالس.
قادًما  إيفرتون  إلى  املنضم  والكوت،  وخاض 
إيفرتون  مع  واحدة  مباراة   ،2018 يف  آرسنال  من 
هذا املوسم، وكانت خالل الفوز 0-3 على سالفورد 

سيتي يف كأس رابطة األندية احملترفة.
ولم يشارك الالعب البالغ عمره 31 عاما يف آخر 
3 مباريات إليفرتون، وذكرت وسائل إعالم بريطانية 

أنه سينتقل إلى ليدز يونايتد.
ويف رده على سؤال بشأن إمكانية رحيل والكوت، 
أن  املشكلة  ذلك.  أعتقد  »ال  اإليطالي  املدرب  قال 
املنافسة صعبة حاليا. يف بعض األحيان يحدث أن 

العًبا مثل ثيو ال يجد له مكانا يف التشكيلة«.
يجب  الذي  القرار  هو  هذا  احلظ  »لسوء  وتابع 
النوعية  هذه  مثل  التخاذ  سعيدا  ولست  اتخاذه 
العب  والكوت.  مثل  العب  إلقصاء  القرارات  من 
محترف وجاد يف التدريبات وجاهز دائما«. وسيلتقي 
إيفرتون، ثاني ترتيب الدوري املمتاز بثالثة انتصارات 
من ثالث مباريات، مع وست هام يونايتد يف كأس 

الرابطة، غدا األربعاء.

جان ميشيل أوالس، رئيس نادي ليون

»ال نريد أومتيتي وبرشلونة لم يتحرك لضم ديباي«
أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميالن، أن فريقه سيحاول تحسين الشق الدفاعي، بعدما استقبل 3 أهداف في أولى مبارياته بالموسم الجديد، 

خالل الفوز على فيورنتينا 3-4، ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.

يورغن كلوب، مدرب ليفربول
»لــن نبـرم صفقــات إال في حالـة 

وجــود إصابــات بالفريــق«
قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه لن 
يجري املزيد من التعاقدات خالل فترة االنتقاالت 

احلالية، إال يف حالة وجود إصابات بالفريق.
تياغو  مع  بالتعاقد  صفوفه  ليفربول،  وعزز 
تسيميكاس،  وكوستاس  غوتا  وديوغو  ألكانتارا 
مع  املدافعني  يعاني من نقص يف  أنه  يبدو  لكن 

إصابة جو غوميز وجويل ماتيب.
خالل  الدفاع  يف  للمشاركة  فابينيو  واضطر 
الفوز 0-2 على تشيلسي األسبوع املاضي، بينما 
على   7-2 الفوز  خالل  وليامز  ريس  الشاب  بدأ 

لنكولن يف كأس رابطة األندية احملترفة.
من  الكثير  أتوقع  »ال  كلوب  وأوضح 
التعاقدات. يف مركز العب الوسط املدافع لدينا 3 
العبني من أصحاب الطراز العاملي. يوجد العبون 
حملاولة  نضطر  أال  »أمتنى  وأضاف  أيًضا«.  شباب 
التعاقد مع العبني آخرين، لكن إذا استمر الوضع 

على ما هو عليه حالًيا، فلن يحدث أي شيء«.

التسيــو يستهـدف ثنائـــي مانشستــر 
يونايتـد بيريرا وخــوان ماتــا

فترة  خالل  العاصمة،  نسور  صفوف  لتدعيم  يونايتد،  مانشستر  جنمي  مع  التعاقد  يف  اإليطالي،  التسيو  نادي  يرغب 
االنتقاالت الصيفية احلالية.

وذكرت صحيفة »صن«، أن التسيو يريد صفقة مزدوجة من مانشستر يونايتد، من خالل ضم أندرياس بيريرا وخوان ماتا، 
وذلك بعد فشل انتقال ديفيد سيلفا، الذي انضم لريال سوسييداد اإلسباني.

وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن املفاوضات بدأت بالفعل بني املان يونايتد 
والتسيو. ويعتبر التسيو، أندرياس بيريرا، خياًرا جيًدا، خلط وسط الفريق اإليطالي، لتعويض فشل ضم ديفيد سيلفا.

وأضاف أن التسيو قدم عرًضا لليونايتد، لضم بيريرا على سبيل اإلعارة مع خيار الشراء، كما أن مانشستر منفتح لرحيل 
الالعب معاًرا، لكن ال يوجد حتى اآلن، اتفاق حول كيفية تقاسم راتبه.

رونالدو يكرر رقما للمرة الرابعة
قاد كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، فريقه لتعادل مثير أمام روما، يف اللقاء الذي جمع الفريقني اول أمس، على 

ملعب األوليمبيكو، يف إطار منافسات اجلولة الثانية من الدوري اإليطالي.
ومتكن الدون من تسجيل هديف يوفنتوس يف املباراة التي انتهت بالتعادل اإليجابي بنتيجة )2-2(، ليرفع رصيده إلى 3 

أهداف هذا املوسم.
وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن رونالدو متكن من التسجيل يف أول مباراتني بالدوري هذا املوسم، وللمرة الرابعة 

يف مسيرته الكروية.
وأضافت أن الدون سبق له التسجيل يف أول مباراتني من الدوري، يف أعوام 2009، 2011 و2014، ليكرر الرقم مجدًدا 
يف عام 2020 اجلاري. وكان كريستيانو قد متكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه يف شباك سامبدوريا، يف املباراة األولى 

لليويف هذا املوسم التي انتهت بفوز اليويف )3-0(.
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محمد هشام
انضم مدافع فريق احتاد بلعباس, أنس 
بعقد  بلوزداد  شباب  تشكيلة  إلى  ساعد, 
ما كشف عنه  أربع سنوات, حسب  مدته 

النادي العاصمي على موقعه الرسمي.
شباب  أن  بيان   يف  النادي  وأفاد 
سوق  يف  السادسة  الصفقة  حسم  بلوزداد 
ساعد  أنس  املدافع  بإمضاء  االنتقاالت 
على عقد ميتد الى غاية موسم 2024 قادما 
من احتاد بلعباس. وأضاف البيان أن أنس 
للفريق  التحضيري  باملعسكر  التحق  ساعد 

بعد خضوعه للفحوصات الطبية.
بها  خص  تصريحات  يف  ساعد  وقال 
كبير  »شرف  للنادي  الرسمي  احلساب 
العريق،  الفريق  لهذا  التوقيع  لي  بالنسبة 
وأضاف  العب«،  ألي  حلما  يعتبر  الذي 

»أمتنى أن أؤدي موسما قويا رفقة الشباب، 
وحتقيق  اإلضافة،  تقدمي  يبقى  فهديف 
الذي  الكبير،  النادي  هذا  رفقة  األلقاب 
إلى  االنضمام  نحو  بوابتي  يكون  أن  أمتنى 

صفوف اخلضر«.
ويعد ساعد سادس مستقدم لتشكيلة  
االنتقاالت  مرحلة  خالل  البلوزدادية 
مارسالن  البنيني  من  كل  بعد  الصيفية، 
زكريا  التونسي,  األنف  حمام  من  كوكبو 
بلخيثر  مختار  سطيف,  وفاق  من  دراوي 
املهاجم  التونسي,  االفريقي  النادي  من 
البلجيكي مايكي نغومبو من غو أهاد إيغلز 
الهولندا واحلارس توفيق موساوي من نادي 

بارادو.
كما قامت إدارة النادي بتجديد عقود 
بعض الكوادر, على غرار املدافعني شعيب 

كداد وزين العابدين بوخلوة والعب الوسط 
الدفاعي بالل تريكات.

الشباب  إدارة  سرحت  باملقابل, 
خمسة العبني وهم نوفل ولد حمو، أحمد 
قاسمي، توفيق زرارة، محمد خوثير زيتي 

وإسالم بن ضيف.
يشار أن التشكيلة البلوزدادية استأنفت 
التدريبات قبل أسبوعني باجلزائر العاصمة, 
بعد ستة أشهر من التوقف بسبب جائحة 

كورونا.
البطولة  بلقب  بلوزداد  شباب  وتوج 
قرار  بعد   2019-2020 ملوسم  الوطنية 
لكرة  اجلزائرية  الفيدرالي لالحتادية  املكتب 
جائحة  بسبب  املنافسة  بتوقيف  القدم 
الكتابية  نتائج االستشارة  اعتماد  و  كورونا 

ألعضاء اجلمعية العامة.

يعد سادس مستقدم، ساعد:

»شبـــاب بلــوزداد يعتبـر بوابتـي 
للمنتخـــب الوطنــــــي«

سقط بخماسية أمام ناديه السابق

محرز يسجل أول أهدافه لهذا 
الموسم في»البريميرليغ«

متكن الدولي اجلزائري, رياض محرز, من تسجيل أول أهدافه لهذا املوسم مع 
ناديه مانشيستر سيتي, خالل املباراة التي سقط فيها أمام فريقه السابق, ليستر 
سيتي, بنتيجة 5-2، اول أمس برسم اجلولة الثالثة من البطولة االجنليزية املمتازة 

لكرة القدم.
بداية  عن  دقائق  أربع  بعد  لفريقه  التهديف  باب  اجلزائري  الدولي  وافتتح 
املواجهة. كما متكن قائد »اخلضر« من تقدمي كرة الهدف الثاني الذي وقعه زميله 

آكي يف الدقيقة 84.
يف حني, جاءت خماسية »الفوكسز« عن طريق فاردي )37 ض.ج, 54 و 
58 ض.ج( وماديسون يف الدقيقة 77، وتييليمانس يف الدقيقة 88 ع طريق ضربة 

جزاء.
وتعد املشاركة األولى حملرز يف »البرميرليغ« بعدما أقعده املدرب االسباني, بيب 
غوارديوال,على دكة االحتياط خالل اللقاء األول أمام وولفرهامبتون )فوز 3-1(, 

علما أنه خاض لقاء كأس الرابطة أمام بورمنوث )1-2( اخلميس املاضي.
وعلى إثر هذه الهزمية يحتل »السيتي« الصف ال13 بثالث نقاط, منقوصا من 
مباراة, أما ليستر فيتصدر الترتيب بتسع نقاط من ثالثة انتصارات خالل ثالث 

مباريات لعبها.
م.هشام

أنهي المغامرة اآلسياوية برصيد أربعة أهداف

بونجــاح يقصـى مــع ناديه 
السد في الدور ثمن النهائي

أقصي نادي السد القطري, الذي يضم يف صفوفه املهاجم الدولي اجلزائري 
بغداد بوجناح, من الدور ثمن النهائي ملنافسة رابطة أبطال آسيا لكرة القدم, بعد 
وسجل  طهران.  بالعاصمة  أمس  اول   ،0-1 اإليراني  بيرسيبوليس  أمام  خسارته 

الهدف الوحيد يف هذا اللقاء الالعب أليكسير يف الدقيقة 88.
من جهته, عجز املهاجم اجلزائري, بغداد بوجناح, يف هز شباك منافسه, كما 

تلقى إنذارا يف اللحظات االخيرة من املباراة.
وكان ابن مدينة وهران قد أنقذ ناديه من اخلسارة أمام النصر السعودي بعد 
الذي جرى االثنني املاضي ضمن اجلولة  اللقاء  1-1، يف  التعادل  تسجيله هدف 

اخلامسة وما قبل األخيرة من املجموعة الرابعة لرابطة أبطال آسيا 2020.
وبهذا ينهي بوجناح املغامرة اآلسياوية برصيد أربعة أهداف.

م.هشام

ستقام شهر أفريل 2021

الشلـف تحتضن البطولة 
العربية لكـرة الريشة

لفئة األكابر رجال   2021 الريشة »بادمينتون«  العربية لكرة  البطولة  جترى 
اجلزائر  خارج  العادة,  غير  على  ستنظم,  لكنها  املقبل,  أفريل  شهر  وسيدات 
أمني  للرياضة,  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  عنه  كشف  ما  حسب  العاصمة, 

زوبيري.
وصرح زوبيري »ستقام املنافسة العربية شهر أفريل من السنة املقبلة, لكن 

لم نحدد بعد تواريخ ومكان إجراء الدورة«.
وحسب مسؤول الفيدرالية, فإن البطولة العربية, التي ستلعب يف كل من 
الفردي وحسب الفرق, ستنظم خارج والية اجلزائر واضاف »على غير العادة, 
الشلف  أن حتتضن والية  املمكن جدا  العاصمة ومن  املنافسة خارج  ستجرى 
هذا احلدث, كونها تتمتع مبركز حتضيري يستجيب جلميع الشروط الحتضان 

الفعالية, من قاعة رياضية, إقامة وإطعام«.
أخرى  فنادق  يف  املبيت  املشاركة  املنتخبات  »بإمكان  أنه  زوبيري  وأفاد 
لها  املواتية, كما ستضمن  الظروف  لها كل  توفر  والتي  الشلف  مالئمة مبدينة 

االحتادية حافالت النقل من وإلى مقر املنافسة«.
الشباب  مديرية  قبل  من  مبدئية  »موافقة  هناك  أن  الهيئة  رئيس  وكشف 
والرياضة للوالية من أجل تنظيم هذه الدورة, يف انتظار تلقي الضوء األخضر 

من قبل السلطات احمللية«.
ولم جتر البطولة العربية لفئة األكابر منذ أربع سنوات, حيث يرى مسؤول 
االحتادية أن املستوى »سيتحسن ألن الالعبني سيكونون أكثر تعطشا لتحقيق 
عنهم  املنافسة  لغياب  نظرا  الفرق,  حسب  أو  الفردي  يف  سواء  األلقاب, 

لسنوات«.
خالل  وذلك  تتأسس  جزائرية  رابطة  أول  للشلف  الوالئية  الرابطة  وتعد 
موسم 1997-1996, حيث كان عامر عمر أول رئيس لها وهو أيضا أول رئيس 
للجمعية الوطنية للبادمينتون, عندما تأسست يف فيفري 1999 قبل أن تتحول 

بعدها إلى احتادية.
تنظيم  شرف  اجلزائر  منحت  الريشة  لكرة  العربية  الكنفيدرالية  أن  يذكر 
البطولة العربية 2021 خالل أشغال اجلمعية العامة للهيئة املنعقدة شهر أوت 

الفارط بتقنية االتصال املرئي عن بعد.

رئيس النادي الهاوي لمولودية سعيدة، مساعدي:

»ديون النادي بلغت 100 مليون دينار«
من  سيما  صعبة  بظروف  سعيدة  مولودية  فريق  مير 
اجلانب املالي بعد تراكم ديونه التي قدرت بحوالي 100 
محمد  الهاوي  النادي  من  علم  ما  حسب  دج,  مليون 

مساعدي.
طلب  إلى  النادي  مسيري  الوضعية  هذه  ودفعت 
مساعدة السلطات احمللية, على رأسها والي الوالية الذي 
اجتمع معهم مؤخرا, سواء مع مسؤولي الشركة الرياضية 
ذات األسهم أو النادي الهاوي, »لقد حثنا على الشروع يف 
التحضير للموسم اجلديد, ملتزما بالوقوف إلى جانبنا«, ما 

صرح محمد مساعدي.
املعنية  الديون  أغلبية  بأن  املتحدث  ذات  وأوضح 
سيما  وحاليني,  سابقني  لالعبني  العالقة  األجور  تخص 
املنازعات,  لدى جلنة  بشكاوي  تقدموا  منهم  الكثير  وأن 
بطريقة  اإلشكال  هذا  حل  بخصوص  تفاؤله  عن  معربا 

ودية, من خالل الدخول يف مفاوضات معهم.
ويأمل هذا املسؤول من خالل هذه املفاوضات إقناع 
هؤالء الالعبني بسحب شكاويهم من أجل متكني النادي 
من رفع عقوبة املنع من االنتداب التي صدرت يف حقه, 

وفق قوله.
من  وعودا  املولودية  مسيرو  تلقى  ذلك,  انتظار  ويف 
طرف الوالي خالل اجتماعهم األخير معه, يضيف نفس 
الناشطني يف  املتعاملني االقتصاديني  املسؤول, بتحسيس 

املدينة من أجل جمع تبرعاتهم ملساعدة النادي, مشيرا إلى أن األخير لم يتلق اإلعانات السنوية للبلدية منذ ثالثة أعوام.
وبخصوص املوسم املقبل, يتوقع رئيس النادي الهاوي للمولودية بأن يكون صعبا جدا على فريقه, سيما يف ظل رحيل الكثير 
من الالعبني, وهو ما يحتم على املسيرين التفكير يف تغييرات كثيرة على مستوى التشكيلة, بخالف الطاقم الفني, حيث مت جتديد 
الثقة يف املدرب الرئيسي كرمي بوحيلة رفقة مساعديه بعد العمل اجليد الذي قام به منذ التحاقه بالفريق يف منتصف املوسم الفارط, 

على حد تعبيره.
وكانت املولودية قد احتلت املرتبة التاسعة يف بطولة املوسم الفارط التي توقفت يف اجلولة ال23 بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعرب أنس ساعد، مدافع شباب بلوزداد، عن سعادته البالغة باالنضمام إلى صفوف الشباب، 
مشيرا إلى رغبته في التألق رفقة الفريق األحمر، لالنضمام إلى المنتخب الوطني.
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بقلم / أ . خلضر . بن يوسف
وهي فرصة للتأمل و املساءلة ، وتأمل املنجز املسرحي 
اجلزائري بعد مرور  58 عاما على بدايته  التي كانت  يف 
الوطنية  املاضي حتت ظالل احلركة  القرن  العشرينات من 
الفرق  بعض  بها  قامت  التي  الزيارات  تلك  بفضل  و   ،
سنة  أبيض  جورج  فرقة  مثل  للجزائر  العربية  املسرحية 

. 1921
 األمر الذي شجع اجلزائريني على تأسيس جمعيات 
و فرق مسرحية استطاعت بعد جهود متواصلة استنبات 
وذلك   ، اجلزائرية  التربة  األوروبي يف  بشكله  املسرح  فن 
بداية من عام 1926 حيث يعد ساللي علي املدعو عاللو 
أبرز  من  قسنطيني  رشيد  و  تارزي  باش  الدين  محي  و 
رواد املسرح اجلزائري األوائل . وقد متيز املسرح اجلزائري 
بالتراث  الواضح  تأثره  و   ، الشعبي  بالطابع  تأسيسه  منذ 
و  املجتمع  بإصالح  أهدافه  و  مضامينه  يف  متيز  كما   ،
قاموا  الثورة  قادة  أن  حتى   ، الفرنسي  االستعمار  مقاومة 
بإنشاء ما عرف بالفرقة الفنية جلبهة التحرير الوطني عام 
1958 بتونس أوكلت لها مهمة التعريف بالقضية الوطنية 
أنتجت  التي  الفرقة  هي  و  العاملي  العام  للرأي  اجلزائرية 
04 أربعة مسرحيات ثورية قدمتها يف عدة بلدان صديقة 

داعمة لقضية الشعب اجلزائري .
 63-12 رقم  املرسوم  صدر  اجلزائر  استقالل  بعد 
املؤرخ يف 08 جانفي 1963 املتعلق بتنظيم املسرح الوطني 
اجلزائري حيث مت إثراء احلركة املسرحية احملترفة بعشرات 
العروض على يد أعالم مسرحيني كبار من أمثال مصطفى 
كاتب و عبد القادر ولد عبد الرحمان كاكي و عبد احلليم 
رايس ، . انتعش املسرح اجلزائري يف هذه املرحلة خاصة 
مبوجبها  مت  مراسيم  أربعة  1973 حيث صدرت  سنة  بعد 
توسيع مجال احلركة املسرحية احملترفة لتشمل أكبر املدن 
اجلزائرية ، و يعد كاتب ياسني و عبد القادر علولة من أهم 
أعالم املسرح اجلزائري التي شرفت تلك املسارح اجلهوية ، 
و صنعت الفترة الذهبية للحركة املسرحية اجلزائرية احملترفة 
التي  الوطنية  باملأساة  احلركة  تلك  تتأثر  أن  قبل  هذا  و   .
حيث  املاضي  القرن  من  التسعينات  يف  اجلزائر  شهدتها 

اختطف املوت أبرز رجاالته .
الفاعلة يف  الوجوه  العديد من  الندوة عرفت مشاركة 

املشهدين  األكادميي والثقايف من أجل اخلوض يف موضوع 
واتسمت    ، رئيسية  محاور  ثالثة  خالل  من   ، الندوة 
بالنشاط واحليوية واملداخالت والنقاشات اجّلادة والدقيقة  
ثالثة  تباعا  املتدخلون  وناقش  هذا   ، ومضمونا  شكال 
محاور متعلقة بالندوة ،  احملور األول املهام التي اضطلع بها 
املسرح اجلزائري يف ظل التحوالت السياسية واالجتماعية 
التي فرضت عليه جملة من األدوار بدءا بالدور النضالي 
إبان الثورة ، ثم إرساء قواعد الدولة غداة االستقالل ثم 
مناهضة العنف والتطرف واإلرهاب ليرصد بعدها مسارات 
باحملور  مرورا  ذلك   بعد  االنفتاح   . السياسي  التحول 
على  اجلزائري  املسرح  شهدها  التي  التحوالت  الثاني  
مستوى األداء الفني وبناء حالة اإلبداع واألثر اإلبداعي 

جتارب  ودخول  املسرحي  للفعل  الفنية  التركيبة  وحتوالت 
التقنيات  تطور  واستثمار  الدراما  بعد  ما  كمسرح  جديدة 
، وظهور مسرح الصورة وحتوالت تركيبة املمارس املسرحي 
فيه  فطرحت  الثالث  احملور  أما   ، واجتماعيا  وفكريا  فنيا 
وتفعيل  والرهانات  اجلزائري  املسرحي  املنجز  من  املأمول 
به  للنهوض  القطاعات  جميع  وإشراك  الثقايف  النشاط 
املناهج  مسرحة  مقاربات  ضمن  التربية  قطاع  وبخاصة 
املدرسية وإعطاء األهمية للفعل الثقايف وملمارسيه ، ومنح 
للخروج  واإلنتاج  إمكانية االستثمار  املسرحية  املؤسسات 
على  واالنفتاح  الثقايف  التسويق  خلق  وضرورة  الريع  من 

التجارب العاملية والرسكلة والتكوين .
من  مجموعة   ، الندوة يف ختامها  هذه  كما حملت 
التوصيات واحلصيلة النهائية التي أفرزها هذا اللقاء ، من 

شأنها أن جتيب على أسئلة وانشغاالت املسرحيني واملسرح 
وقائية  ظروف  الندوة يف  وجرت   ، السواء  على  اجلزائري 
مشددة ، لتفادي فيروس »كورونا »، من خالل توفير مواد 
التعقيم ، وإلزام املشاركني والضيوف بلبس األقنعة الواقية 

، والوقوف على جتسيد التباعد اجلسدي.
الوطن  أخبار   « لـ  خلوف  مفتاح  الدكتور  األستاذ 
وحضورا  تنظيما  املقاييس  بكّل  رائعة  كانت  الندوة    «
الساحة  شهدته  الذي  الركود  بعد  خاصة    ، ونصوصا 
الثقافية بسبب كوفيد 19 ، ويف سياق ذي صلة حول رأيه 
يف اللقاء يف هذه الظروف الصعبة قال : الندوة بعثت فينا 
األمل من جديد ، وجّددت فينا احلّس املسرحي وجعلتنا 

نعيش من جديد حيوية الركح .

عرفت مشاركة العديد من الوجوه الفاعلة

ندوة حول المنجز في المسرح الجزائري بعد 58 عاما
نظم المسرح الوطني الجزائري »محي الدين بشطارزي«، بالتنسيق مع وزارة الثقافة ، ندوة وطنية عنوانها » المنجز في المسرح الجزائري بعد 58 عاما، أسئلة _ 

تأمالت ورهان  ، بالمكتبة الوطنية بالحامة ، الجزائر العاصمة.

 »المــرآة تزيــــد 
من الوحدة« جديـــد 
الكاتب محمد رابحــي

كشفت  دار النشر » الوطن اليوم »  جديد الكاتب محمد رابحي 
وهو كتاب بعنوان » املرآة تزيد من الوحدة »، يتضمن 6 قصص منها 
: ممر يف نظرة زائغة، البحث عن نعيم صدوق، واحد أنني تالشى، 

سندروم نسيم عبود، حدث يف ساعة من الساعات، أنا أعلى، 
مناذج  خالل  من  الواقع  مثيرة    قصص  عبر  الكاتب   ويعالج 
بشرية تعاني حاالت من التأزم النفسي معتمدة  أكثر على الشخصية 
وتفاعالتها السيكولوجية، بني تيارات فنية مفضلة لدى الكاتب يرى 
أنها األقدر على متثيل اهتماماته كالوجودية، السريالية، الغرائبية. و 
برغم ما توحي به نصوصه من تشاؤم إال أن الكاتب يطبعها بأسلوبه 

الذي ال يخلو من سخرية وطرافة.
وودأ الكاتب مؤلفه بتوطئة جاء فيها: » يف النصف الثاني من 
التسعينيات صار فهمي للقصة ال يخرج عن بطل وحيد حائر. وكل 
حكايته هي بحث عن شيء أو مصارعة شيء أو الهروب من شيء.. 
وهذي النصوص يف ذا الكتاب بعض مما كتبت يف هذا السياق. بعد 
أن تخلصت من نصوص كثيرة بدت لي تكرارا واجترارا.. وحتى 
الكتابة  توقفت عن  للقصة  الفهم احملدود  أتخلص حينذاك من هذا 
جدوى  »ال  أزمة  أو  فكرة  بلوغي  أيضا  يعكس  كان  ما  لسنوات. 
الكتابة« ويف بلد منهار متاما.كتبت قصصي يف حقبة شهدت تقاتل 
كتبتها  والدموع.  الدماء  فيها  جرت  مأساة  يف  الواحد.  البلد  أبناء 
وكلي تردد،، ولم أحبها، أحسستها متعالية عن الواقع. ولكن بعد 
كل هذا الزمن، وأنا أنظر فيها اآلن أرى أنها من صميم تلك الفترة. 

ورمبا هي أحسن متثيل لها » .
الكاتب محمد رابحي  من  مواليد 1969 باجلزائر ، هو ناقد فني 
مهتم بالسينما والفن التشكيلي و  عضو مجلس وطني الحتاد الكتاب 
اجلزائريني، حاصل على عدة جوائز وطنية يف القصة القصيرة ، له 

إصداران ميت يرزق 2007  ، املرآة تزيد من الوحدة 2020.
م.ر

حول كتابها بومدينوفوبيا

 عميمور: سمية ساعي انتصرت علينا جميعا ؟

ساعي  سمية  ملؤلفته  بومدينوفوبيا  كتاب  نال 
الشخصيات  و  املثقفة  النخبة  من  العديد  إعجاب 
الذي  الدين عميمور  الدكتور محي  بينهم  البارزة من 
ساعي  سمية   " الفايسبوك   على  صفحته  يف  كتب 
ابتكرت جديدا يف كتابها عن الرئيس هواري بومدين 
...برافوا  بومدينوفوبيا   : تعبير  كعنوان  باستعمالها 

و  الكتاب  استالمه  عند  "،و  قبلي  لقيتيها  سمية 
انتصرت  ساعي  سمية  معبرا   كتب  عليه   االطالع 
مختصة  عابر  جنوى  الدكتورة  .وكتبت  جميعا  علينا 
يف العلوم السياسية والعالقات الدولية : جيل جديد 
عن  والتشويه  الظلم  يرفعون  بأقالمهم  الراقي  بفكره 
الزمان و املكان  فأستحق بكل  رجل أسطورة اختزل 

فخر لقب "فارس التاريخ " .

 سمية ساعي شبلة جزائرية تصرخ
 في وجه الزيف و األكاذيب

ميوت  لن  و  ميت  لم  بوخروبة  محمد  أن  لتقول 
االرض  هذه  صقلتهم  الذين  اجلزائريني  قلوب  يف 
ليحيا  حياته  وهي  الذي  الرجل  ميت  لم   ، بكبريائها 
الكاتب  األمن.وكتب   بني  الهامة  مرفوع  اجلزائري 
مباشر    اجلزيرة  بقناة  مذيع  التلفزيوني  االعالمي  و 
قائال   ، فرنسا  مع  اجلزائر  مباراة  متذكرا  دحو  محمد 
حني كرم الرئيس هواري بومدين عام 1975 املنتخب 
اجلزائري الفائز على فرنسا  قال لبتروني "أشكرك على 
سماع  جنبتني  و  النتيجة   به  عدلت  الذي  الهدف 
نشيد فرنسا" .و األكيد ان كتاب بومدينوفوبيا للكاتبة 
سمية ساعي هو فوز بهدف مستحق بدرره و شهاداته 
الرجال  بزوال  تزول  ال  دولة  بنى  زعيم  عن  اخلالدة 

رحمه اهلل ... يقول دحو .

بجايـــة. مديــرالثقافــة والفنــون تشيـــد 
بالفائزيــن فــي الشعــر األمازيغـــي

أشاد عمر رغال مدير الثقافة والفنون لوالية بجاية -حسب خلية االعالم -أمس بالفائزين يف املسابقة الوطنية للشعر األمازيغي وقّدم لهما التهاني متمنيا لهما 
النجاح والتوفيق مستقبال ،ويتعلق األمر بالسيدة ثيزيري بلعزوق التي نالت اجلائزة الثانية يف املسابقة الوطنية للشعر الفصيح ، وكذا السيد بالل بن يوسف سعدلي 

الذي هو اآلخر تّوج باملرتبة الثانية  يف الشعر األمازيغي ، وذلك ملواصلة الدرب وترقية الشعر األمازيغي الذي يشكل جزء من ثقافتنا الوطنية .
.ت . كرمي

 

م.رفيق
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كرزيكة أحمد
الدراعة  يدعى  اللباس  وهذا   
ومؤخرا  مخمودين  أو  ترجال  من 
إلى  إضافة  البازان.  لباس  ظهر 
حذاء  إليها  يضاف  الكسوة  هذه 
أو«نعايل متبا« أو النعل وال تكتمل 
هذه  دون  التقليدي  الرجل  زي 

النعال .
واجلمال  الرونقة  يضفي  ما  وأهم 
وهو  التقليدي  الزي  هذا  على 
يصطلح  ما  للسيف  الرجل  تعليق 
أو  تكوبا.والرمح  أو  تازغيت  عليه 
حافظة  إلى  إضافة  بالتارقية  أالغ 
يصطلح  ما  الرجل  رقبة  يف  تعلق 
ب)تغالبت(  إموهاغ  عند  عليها 

وهي للزينة وحلفظ األشياء.

لباس املرأة مميز

إموهاغ   مجتمع  يف  للمرأة  أن  كما 
رمزا  يعتبر   ، عريق  تقليدي  لباس 
إموهاغ  مجتمع  حلضارة  تراثيا 
املرأة  شعائر  ملقومات  املستنبطة 
تقاليدها  أمجاد  صيانة  يف  هناك  
الكسوة  ميثل  الزي  فهذا  وتراثها، 
املراءة  تتخذ  حيث  لها  الرسمية 
»أكرهي« وهو غطاء الرأس ،وغالبا 
ما يكون من الطاري أو ألشو وعباية 
إضافة  وأخباي  بالتارقية  أرسوي 
أو  متبا  مثل  النعايل  أو  احلذاء  إلى 

النعل .
يف  خاصة  به  تتزين  الزي  وهذا   
عن  للتعبير  واملناسبات  األفراح 
سعادتها حتت الروعة التي ترسمها 
قدسية  يف  املتجلية  االهاليل 

األفراح الشعبية ملجتمع إموهاغ .

الترقي  الزي  هذا  تاريخ  ويعود   
لهذا  القدمية   احلضارة  جذور  إلى 
املرأة  أيضا  وتتزين   ، املجتمع 
مرصعة  كرمية  وأحجار  مبجوهرات 
التراث  صمود  جمالية  ترسم 
املنتبذ  السنني  مر  على  اجلزائري 
لروعة  املمجدة  التقاليد  لقيم 
مثل  العريقة.  اجلزائرية  الثقافة 
خميسة الذي يعلق يف رقبة املرأة.

وحسب ما أكد السيد زندري عبد 
اإلجتماع  علم  يف  باحث  النبي 
أستاذ باملركز اجلامعي احلاج موسى 
أن  أخبارالوطن  أخموك جلريدة  أق 
إموهاغ  ملجتمع  التراثي  الزي  هذا 
نظرا  أصالته  يف  قيمة  عبرة  ذو 
للقدر الذي يحظى به يف استذكار 
التي  لألجداد  التراثية  األمجاد 
شرف  منزلة  يف  قدسيته  تصنف 

ما  وهذا  واملرأة  الرجل  وسمعة 
تهدي  التي  األعراف  تقاليد  تبرزه 
تكرميية الرجل واملرأة  يف املناسبات 
كرمز  التقليدي«  واألفراح»الزي 
حيث  والشهامة،  للكرامة  فخري 
لالحترام  منوذجا  ذاته  بحد  يعتبر 
والتقدير يف مجالس الشورى بقرى 
إموهاغ التي ال تستغني عن رمزيته 
يف تبادل الوقار أو) سرهو( بالتارقية 
واالحترام. أو)الشك( بالتارقية     

هذا  على  الضوء  تسليط  وبغية 
التراث  شهر  ومبناسبة  التراث 
اجلزائري.  للباس  الوطنية  لاليام 
ذاكرتي  لباسي  شعار  وحتت 
الديوان  مؤخرا  نظم  وثقافتي. 
لالهقار  الثقافية  للحظيرة  الوطني 
لالمادي  التراث  بجرد  يوما خاصا 
املتمثل يف اللباس التقليدي للرجل 

واملرأة يف مجتمع إموهاغ.
حيث أكدت غزالن فاطمة ملحق 

الالمادي  تراث  يف  باحلفظ، 
الثقافية  للحظيرة  الوطني  بالديوان 
أخبار  جلريدة  بتمنراست  لالهقار 
تنقلوا  الصدد  هذا  يف  أنهم  الوطن 
وإيلمان  وترهنانت  تقمارت  لقرى 
اللباس  حول  منوذج  إلعطاء 
التقليدي ملجتمع إموهاغ مستفدين 
املختصني  االساتذة  بعض  من 
غرارالدكتور  على  املنطقة  بتراث 
يف  والباحث  النبي،  عبد  زندري 

تاريخ أهقار حاجي رمضان.
تنظيمهم  خالل  من  أنه   مضيفة 
سكان  أن  الحظوا  اليوم  لهذا 
بالكثير  احتكوا  قد  أهقار  منطقة 
اللباس  خاصة  الثقافات  من 
قدميا  هؤالء  كان  أين  التقليدي 
مالي  من  األقمشة  يستوردون 
خالل  من  وتيدكلت  والنيجر 
التبادل التجاري )املقايظة( هذا ما 
أدى إلى وجود فسيفساء من الزي 

عند  املتنوع  للمنطقة،  االصلي 
عن  نتحدث  وهنا  املرأة.  الرجل  
راتي.أرسوي  تبركمت.  الشو. 
واجلوالي...  والعباية.  أخباي 
القرى  سكان  أن  لوحظ   وقد  الخ 
يومنا هذا  إلي  يزال  بتمنراست ال 
يحتفظون بهذا اللباس الذي ورثوه 
الساعة  حلد  ألنه  جد   عن  أب 
يف  خاصة  هذا  به  بالتزين  يقومون 

املناسبات كاألعياد واألعراس.
ويف اختتام هذه األيام دعى الكثير 
واالساتذة  بالتراث  املهتمني  من 
متحف  انشاء  الي  املختصني 
خاص بالتراث لالمادي. وخاصة 
للمنطقة  االصلي  تقليدي  الباس 
ويصنف  لالجيال.  يبقي  حتي 
ضمن التراث العاملي كزي تقليدي 

ملجتمع إموهاغ

عبداهلل مجبري
جاءت  العملية  هذه  أن  املتحدث  وأضاف 
حتسبا النتشار هذا الداء يف الدول املجاورة ومن 
كبير  امتداد  لهم  مختار  برج  أن سكان  املعلوم 
مع بعض الدول من خالل املعامالت التجارية 
والعالقات االجتماعية   وهذا مايجعل فرص 

انتشاره واردة وقد تصل إلى واليات مجاورة .

وأكد أوساك عن إصابة 81 شخصا يف الوالية 
املنتدبة املذكورة بينما توفت حالتني مصابتني 

جراء هذا املرض.
  وعن برنامج عن هذه احلملة يضيف املتحدث 
الرحل  البدو  لصالح  البداية    ستكون  بأنها  
ملكافحة  مختار  باجي  برج  اإلدارية  باملقاطعة 
انتشار املالريا ويتم خالل هذه  العملية التركيز 

على  الوقاية وذلك بتقدمي أدوية الوقاية مع  أخذ 
عينات من األشخاص املشتبه بهم  فضال عن   
بسرعة  التقدم  بضرورة  الرحل   البدو  حتسيس 
للمؤسسات الصحية يف حالة اي حالة مرضية 
جميع  متس  أن  غاية  إلى  العملية  وستتواصل 

البدو الرحل باملنطقة.

يعتبر رمزا لتمسك األجياليعتبر رمزا لتمسك األجيال
اللبـــاس  التقليــــدي اللبـــاس  التقليــــدي 
لمجتمـــع  إموهـــــاغلمجتمـــع  إموهـــــاغ

 أصــــالة وتــاريـــــخ   أصــــالة وتــاريـــــخ  
يعتبر الزي التقليدي »إلموهاغ« من املقومات التراثية التي تزخر بها اجلزائر كون رمزية هذه الكسوة استمدت صمود مجتمع 

»إموهاغ » الذي يروي التقاليد احملافظة ملنطقة أهقار على مر األزمان، فتسقط مالمح روعة التأمل يف رجال إموهاغ الذين يتخذون 
»الطاري أوألشو بالتارقية كعمامة فوق الرأس،وتكميست أو تكورات وهو رداء من الطاري أو ألشو يوضع على لباس الرجل.

أزيد من 80 من حالة مصابة بداء المالريا وحالتي وفاة
حمـــلة واسـعة للوقاية مـن المالريـا في بـرج بـاجي مختــار

كشف مدير الصحة اجلوارية 
يف الوالية املنتدبة برج 

باجي مختار طاطي أوساك 
ألخبار الوطن عن انطالق 

حملة واسعة للوقاية من داء 
املالريا متس أودية ومراعي 

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

 فرنسا حاولت وال تزال حتاول طمس أرشيف 
اجلزائر خاصة ذلك األرشيف الذي وثق جلرائمها 
اجلزائرية  الدولة  خزينة  نهب  من  بداية  الكثيرة  
حرب  من  تالها  وما   1830 جويلية  و7   6 يوم 
من  ممنهجة  بطريقة  اجلزائري  اإلنسان  ضد  إبادة 
الفرنسيني  وجلب  اجلزائريني  على  القضاء  أجل 

واألوروبيينلالستيطان يف اجلزائر ...
 إن األرصدة األرشيفية الخاصة بالجزائر 

لدى فرنسا تنقسم إلى مجموعتين:
العثمانية  الفترة  أرشيف  األولى:  املجموعة 
بفعل  تكونت  التي  الوثائق  وهي   :1518-1830
والواليات  العالي(  )الباب  املركزية  اإلدارة  عمل 
الدولة يف جميع  نشاط  تشمل  وهي  لها.  التابعة 
واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  املجاالت 
مراسيم  من  وغيرها  والثقافية  واالجتماعية 
وقرارات كانت تصدر عن حكام اإليالة وموظفي 
الباب  سالطني  من  عليهم  ترد  أو  البايلك، 
وكالء  نشاط  من  ناجت  وقسم  وموظفيهم،  العالي 
اإليالة باخلارج وقناصل وجتار الدول األوروربية يف 
اجلزائر ومن أوامر وفرامانات صادرة من السالطني 
العثمانيني ومن سجالت بيت املال وبني البايلك 
سجالت  ومن  واألمالك،  الضرائب  تخص  التي 
والشراء  البيع  عقود  تخص  التي  الشرعية  احملاكم 
والهبات  والوقف  والتحبيس  والطالق  والزواج 
والوصايا واملرافعات، والتي متثل حجر الزاوية لكل 

خالل  اجلزائري  للمجتمع  عملية  تاريخية  دراسة 
الفترة العثمانية.

 أما املجموعة الثانية: فهي املجموعات الوثائقية 
النصف  يف  فرنسا   إلى  اجلزائر  من  نقلت  التي 
1962 إلى غاية استقالل اجلزائر  العام  األول من 
باألرشيف  عليه  اصطلح  ما  أساسا  وتتضمن   ،
السيادي الذي كان متواجدا يف القيادة العسكرية 
الفرنسية باجلزائر و أرشيف احلكومة العامة باجلزائر 
من  عدد  يف  األرشيفيةمتواجدة  الوثائق  وهذه 
األرشيف  مركز  أهمها  الفرنسي  األرشيف  مراكز 
وراء  ملا  الوطني  بباريس و مركز األرشيف  الوطني 
التاريخية  باملصلحة  العسكري  البحارواألرشيف 
فوتوغرافية  صورة  مليون   18 SDHويضم  للدفاع 
الفرنسية  العسكرية  للعمليات  وأفالما  منها صورا 
إبان الثورة التحريرية من 1954 إلى 1962 هذا وقد 
وضعت السلطات الفرنسية حديثا أرشيفا جديدا 
من  كبير  بجزء  وهوثري  اجلندارمة  أرشيف  وهو 
تركة اإلدارة الفرنسية باجلزائر من 1945 إلى غاية 
1962و يتميز بالدقة ويحكي أحداث ثورتنا ساعة 

بـساعة عبر كامل التراب الوطني.
من املعروف لدى املؤرخني اجلزائريني والفرنسيني 
أن  والفرنسي  اجلزائري  اجلانبني  العامة من  ولدى 
عنه  جنم  اجلزائر  يف  الفرنسي  االستعماري  النظام 
اآلالف  وعشرات  اجلزائريني  القتلى  من  املاليني 
اجليش  قوات  يد  على  اجلزائريني  املفقودين  من 
الكشف  فرنسا من  ما تخجل  الفرنسي ...وهذا 

عنه والسماح للمؤرخني باالطالع عليه.
املرتبطة  الذاكرة  ملف  أزمة            شكلت 
باالستعمار االستيطاني الفرنسي للجزائر )1830 
- 1962( نقطة اخلالف بني البلدين ... ومن حني 
إلى أخرتخرج اجلزائر ورقتي »الذاكرة« و«السيادة« 
لها  االعتذار  فرنسا،وتطالبإياهابتقدمي  وجه  يف 
اإلنسانية  جرائم ضد  من  اقترفته  عما  )للجزائر( 
طوال 132 سنة من استعمار استيطاني متوحش ، 
بينما دخل اإلعالم احلكومي الفرنسي على اخلط 
من خالل معاجلة مكثفة للشأن اجلزائري، بشكل 
أثار غضبا رسميا وحتى شعبيا يف اجلزائر...إضافة 
إلى ذلك فإن اختزال جرائم االستعمار الفرنسي يف 
عدد ضحاياه من اجلزائريني يعني إهمال جرائمه 
والثقافية:  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
التي  االستعمارية  السياسة  تلك  أوضح،  وبعبارة 

جعلت بها اجلزائريني كيانا منبوذا على أرضه.
          ملاذا ال يزال يتعني علينا اخلضوع 
لهرم الضحية، هذا التصنيف املميت؟ جتربتنا 
التاريخية ليست جتربة اليهود أو الغجر وال جتربة 
الهنود األمريكيني، بل يجب حتليلها وفهمها 
من  اجلهد  هذا  بذل  يجب  خصوصيتها.  يف 
قبل أنفسنا والذي يقودنا بالتحديد إلى حترير 
يتم  حيث  أيديولوجية  مصفوفة  من  أنفسنا 
اختزالنا إلى كائنات التاريخ ... تاريخ صنعه 

وكتبه آخرون ...
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أقالم

تاريخنا واألرشيف الجزائري بفرنسا
يقال ال تاريخ بال وثيقة، فاألرشيف والتاريخ موضوعان متالزمان ال يمكن فصلهما، فكتابة تاريخ االستعمار الفرنسي للجزائر طوال 132 سنة تتطلب االطالع على 

الوثائق األرشيفية والحديث عن تاريخ االحتالل الفرنسي للجزائر هو الحديث عن األرشيف.
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    من بني شروط جناح 
العالقات مبفهومها 
الشامل، سواء كانت 
اجتماعية أو مهنية 
أو سياسية،  أو كانت 

بني املؤسسات أو حتى 
العالقات الدبلوماسية،  

احتراُم املجال احليوي 
الذي تدور فيه هذه 

العالقات. 
    وبطبيعة احلال، فإن 
احترام املجال احليوي 

يفضي - حتما - إلى 
احترام اخلصوصيات 
والصالحيات ومجال 

الّنشاط. والعكس صحيح؛ 
فعدم احترام املجال 
احليوي سيؤدي إلى 

اختالل العالقات، ومن 
جتليات هذا االختالل 
ظهور أعراض الفوضى.
 يف حالتنا اجلزائرية، 

وحتديدا يف املشهد 
السياسي ببعده 

املؤّسساتي، كثير من معاناة 
املجتمع  هو نتاج التداخل 
احلاصل بني املؤسسات، ما 
أدى إلى اختالل التوازن يف 
تسيير الدولة. ولعل تغّول 
السلطة التنفيذية على 
باقي الّسلط )السلطة 

القضائية - السلطة 
التشريعية - السلطة 

الرابعة(، أدى إلى فوضى 
وظيفية أدخلت املجتمع يف 
صراعات غير منتهية بدل 
التكامل املرجو من الهيكل 

التنظيمي للدولة.
  بطبيعة احلال، فإن 
إصالح هذا االختالل 

وإعادة الدولة إلى دورها 
الطبيعي لن يتأتى إال 
بإعادة الدور الوظيفي 
لكل سلطة من الّسلط 

اُلَشِكلة للدولة، من خالل 
ضبط املجال احليوي 

الذي تدور فيه، ومجال 
اختصاصها والصالحيات 

املنوط بها؛  وهذا هو 
بداية اإلصالح الذي 

يرجى من الدستور املعّدل 
بعد الفوضى العارمة التي 

خلفتها ممارسات القوى 
غير الدستورية.

   إن احترام املجال احليوي 
بني األفراد واملؤسسات 
والّسلط وحده ما يعيد 

احليوية للمجتمع، ويضع 
كل تكتل اجتماعي أمام 

دوره احلقيقي، وميكن كل 
كيان سياسي من حتمل 

مسؤولياته.
   وخالصة اخُلالصة: 

علينا أن نضع ميزانا صارما 
لكل فواعل املجتمع، وأن 
نسمى القط قطا واألسد 
أسدا والكلب كلبا، ونعري 
الذئب املختفي يف جلد 

كلب الرعي. 

بلســـــان: ريــــاض هــــــــويلي

اختـــالُل 
التَّـــواُزن!

َتنِصيـب اإلعالِمُي »عادل قنسوس« 
ُمديـــًرا عامــا لـــ »أنــاب«

 بجاية

اعتصــاُم َجمعيـات أمـاَم 
مقـّر َبلدّية »كنديـرة«

العمومية  السلطات  ملطالبة  البلدية  مقر  أمام  محلية  أمس،جمعيات  اعتصم، 
مجددا بالتدخل قصد التكفل الفعلي بالعيادة متعددة اخلدمات.

وقال ممثل اجلمعيات، يف تصريح لـ »أخبار الوطن« إن العيادة متعددة اخلدمات 
سيارة  وافتقارها  والعالجية  الطبية  الوسائل  انعدام  ومنها  النقائص،  عديد  تعاني 
إسعاف،  وانعدام كرسي خاص بطب األسنان،  باإلضافة إلى نقص يف عمال شبه 

الطبي واألطباء املتخصصني«. 
ت.  كرمي

طائرتـا شحـن عسكريتين 
لنقل مساعدات إلى النيجر

   مت تخصيص  طائراتا شحن عسكريتني لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب 
النيجيري، من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،

وإنطلقت أمس  الشحنة األولى، من القاعدة اجلوية ببوفاريك بالناحية العسكرية 
األولى، على أن تتبع هذه العملية بشحنة ثانية اليوم.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تتمثل هذه املساعدات يف 500 خيمة،
وتندرج هذه املساعدات، يف إطار تقوية أواصر األخوة والصداقة مع دول اجلوار.

بومرداس

الَبحُر يلَفُظ جّثَة شاب بِسيدي َداود
لفظت، أمس، أمواج البحر ببلدية سيدي داود شرقي بومرداس جثة شاب يف 

حالة متقدمة من التحلل.
أفادت مصادر محلية »أخبار الوطن« بأن اجلثة قد عثر عليها على مستوى الشاطئ 
األزرق املوجود مبنطقة السوانني التابعة لبلدية سيدي داود، وتعود هذه اجلثة لشخص 
من جنس ذكر لم حتدد هويته إلى حد كتابة هذه األسطر، كون اجلثة وجدت يف حالة 

حتلل متقدمة.
سميرة مزاري

 جمعية أمل اجلزائر ببومرداس

َحملٌة َتضامِنّيٌة لُمساعدة »مراد 
طيباوي« على الَعالج بُروسَيا

أطلقت، مؤخرا، جمعية أمل اجلزائر عبر مكاتبها الناشطة ببومرداس حملة تضامنية 
مع الشاب »مراد طيباوي« الذي يعاني من مرض حاد أفقده البصر.

ويف هذا السياق، أوضحت جمعية أمل اجلزائر ببومرداس عبر صفحتها الرسمية مبوقع 
التواصل االجتماعي »فايسبوك« أن احلملة قد انطلقت حتت شعار »كلنا مراد«، وتهدف إلى 
مساعدة الشاب »مراد طيباوي«،  الذي ينحدر من بلدية خميس اخلشنة غربي بومرداس 
على العالج خارج الوطن.وأضافت اجلمعية أن املعني »يعاني من مرض حاد على مستوى 
العينني تسبب يف فقده بصَره، وقد تقرر بعد عرض حالته على طبيب متخصص يف جراحة 
العيون إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة بإحدى املستشفيات الروسية، نظرا إلى صعوبة 

إجراء هاته العملية داخل الوطن«.
للمعني  الصعبة  االجتماعية  احلالة  إلى  »نظرا  أنه  إلى  اجلزائر  أمل  جمعية  وأشارت 
وعجزه عن دفع تكلفة العملية املقدرة بــ 200 مليون سنتيم، قررت اجلمعية إطالق احلملة 
التضامنية ملساعدته على جمع املبلغ املطلوب، قصد متكني »مراد« من العالج خارج الوطن.

وعليه، يأمل ابن مدينة خميس اخلشنة »مراد طيباوي« من ذوي القلوب الرحيمة مساعدته 
على جمع املبلغ، حتى يتسنى له إجراء العملية بروسيا واملساهمة يف إعادة النور إلى عينيه، 

وبالتالي العودة إلى حياته السابقة التي فقدها بفعل املرض.
وذلك عبر االتصال باألرقام التالية: 25 08 42 0551/ 28 31 18 0770.

سميرة مزاري  

جرى، أول أمس، تنصيب اإلعالمي عادل قنسوس رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية 
للنشر واإلشهار، خلفا للعربي ونوغي، حسبما  ما أكدته وزارة االتصال.

وكان قنسوس مدير االتصال والصحافة برئاسة اجلمهورية يف عهد رئيس الدولة عبد 
القادر بن صالح،  حني أدى دورا محوريا يف التواصل مع جميع املؤسسات اإلعالمية،  
العام  قبلها منصب األمني  البالد. وشغل  فيه  متر  الذي كانت  الصعب  الظرف  يف ذلك 
لسلطة ضبط السمعي البصري، بحيث وضع األسس األولى لعمل السلطة من خالل 
ضبط آليات العمل. كما اشتغل قنسوس صحافيا يف احملطة اجلهوية للتلفزيون العمومي 

اجلزائري يف قسنطينة.
م.ر

 146
إصابـــــة 
جديــــدة 
 بكورونـــا 
في الجزائر

سجلت 146 
إصابة جديدة 

بفيروس كورونا 
خالل الـ24 

ساعة األخيرة يف 
اجلزائر، حسب 
ما كشف عنه 
أمس الناطق 

الرسمي للجنة 
رصد ومتابعة 

كورونا، الدكتور 
جمال فورار.

أمريكا

َتسِجيُل 36 ألَف إَصابة َجديدة بُكوروَنا خالَل 24 َساعًة!
 كشفت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية ارتفاع حصيلة اإلصابات املؤكدة بفيروس كورونا املستجد إلى 7 ماليني 

و115 ألفا و338 إصابة. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 204 آالف و758 حالة.  يأتي هذا عقب تسجيل 36 ألفا و919 
إصابة جديدة يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الـ 24 ساعة املاضية. وسجلت الواليات املتحدة األمريكية خالل 
24 ساعة املاضية 266 وفاة جديدة.وقد أفاد إحصاء لـ "رويترز" بأن وباء كورونا أصاب حول العالم نحو 32.88 مليونا، 

وتسبب يف وفاة نحو مليون شخص.

املسيلة

 إيداع شخص الحبس بتهمة إهانة 
هيئة نظامية واإلساءة للجيش

أوقفت فرقة مكافحة اجلرائم املعلوماتية للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية 
املسيلة شخص على إثر قيامه بالنشر والترويج ألخبار  كاذبة ومغرضة بني اجلمهور.

41 سنة، قد نشر  العمر  يبلغ من  الذي  املتهم  إن  املسيلة،  بيان ملديرية أمن والية  ذكر 
منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، من شأنها املساس باألمن العمومي والنظام العام 
قضائية  وجهات  نظامية  هيئة  إهانة  تهمة  للمعني  وجهت  اجلمهورية.كما  لرئيس  واإلساءة 

واإلساءة للجيش الوطني الشعبي عبر موقع التواصل االجتماعي« الفايسبوك«.


